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SEÇÃO 11 

ANO XL- N• 152 CAPITAL FEDERAL TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 1985 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e eu, JoséF-ragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 129, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 1.672.~61.865 (um bilhão, seiscentos e setenta e dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos 
e sessenta e cinco cruzeiros). 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n' 
93, de I I de outubro de I 976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.672.261.865 (um 
bilhão, seiscentos e setenta e dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitoce~tos e sessenta e cinco cru~_~iros) correspondente a 
93.595 UPC, considerado o valor nominal de UPC de Cr$ 17.867, vigente em outubro de 1984,junto ao-Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., este na qualidade de gestor do Fund_o de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, destinado à 
execução de projetas de infra-estruturil em álg-l.lnslocais da cidade de N atai, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• _Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, I 8 de novembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item VII, da ConstituiÇão, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 130, DE 1985 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 194 da Lei n' 744, de 28 de novembro de 1975, do 
Município de ltápolis, Estado de São Paulo. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos lermos -da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, 
proferida em 18 de maio de 1983, nos autos do Recurso Extraordinário n' 95.284-5, do Estado de São Paulo, a execução do art. 
194 da Lei n' 744, de 28 de novembro de 1975, do Município de ltápolis, daquele Estado. 

Senado Federal, 18 de novembrode !985.- Senador José Fragelli, Presidente. 

RESOLUÇÃO N• 122, DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor de CrS 977.282.400 (no
vecentos e setenta e sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros). 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação da Resolução n• 122, de 1985, no DCN-11 de 8~11-85, na página 4499, no art. I•, onde se lê: 
•• ... novecentos e setenta e sete milhões ... 
Leia-se: 
H ••• novecentos setenta e sete milhões, duzentos ... '"' 
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--SUMÁRIO 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 

TirO'Qem: 2.200 exempla!es~ _ 

.CrS 6.000,00 

I --ATA DA 226~ SESSÃO. EM 18 DE NO- 1.2.3- Ofic:io do Sr. JY-Secretário da Câmarli dos 1.2. 7 - Requerimento 
VEMBRO DE 1985 --~---0-~-p~t-~~~-- __ ----~-
l.l- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

NYs 27t e 272/85 (nYs 563 e 564/85, na origem), 
restituindo autógrafos dç projetas de fei s~nc~o,h4d_o0s.~ 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nomes indicados para cargo cujo provimento depende 
de sua prb•ia aqui~Jscência: 

Enmminhando à revisão do Senado-autógrafo do se
guinte projeto: 

-Projeto_ de Lei da _Câmara rw 183/85 (nl' 
5.312/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a es
truturação de Categorias Funcionais do Grupo
Atividades de Apoio Judiciário do Quadro. das Secre~ 

-'"tar'ias do Tribunal Federal de Recursos e do Conse
lho da Justiça Federal e dá outras providências. 

1.2.4 -- Parecer en~aminhado à Mesa 

- N9 274/85, referente _.a esc_olha do Sr. Alberto_ 
Vasconcellos da Co-sta e Siiv?,_Ministro de Primeira 1.2.5 ---,Comunicação_ da Presidência 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exerCer a --·-RêÇ~bim-entõ-dã"-Mens'âgem ·n_Q- 'I13/851il<iY65/85, 

- N9 448/85~ de a_utoria do Sr. Senador Murilo_Ba
daró, solicitando homenagens de pesar pelo faleci
mento do Deputado Castejon Branco da _represen
tu~ào do Estado de Minas Gerais. Aprovado, após 
usur da palavra no encaminhamento de sua votação 
o Sr. Murilo Badaró, tendo o Sr. Presidente se asso
ci<ldo às homenagens prestadas em nome da Mesa. 

1.2.8 - D~signação da Ordem do Dia da próxima 
sesSão 

1.3- ENCERRAMENTO 

-2-- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
ANTERIOR função de Embaixa__dor do Brasil ,junto_ à_ ~~.Q-~bl!s-ª-.. ___ __n_~!Jll...._pela _qual o Senhor Presidente da _Re--

Portuguesa. ~,p_úbli_SL• solici~ã -autorização para que a _Pr~feitur:a _- .- -
Municipal de Belo Rorízont~MG-possa-conrrarar-- ---Do Sr. Benedito Ferreira, pronunciado na sessão 

- N9 275j85,.refercnte.á escolhl! do Sr. )o,r,g~_Ro- operaç-ã-o-de crédito, para os fins qUe especifica. de 7-11-85. 
nutdo de Lem_os Barbosa, Ministro deSegun_~a_CLas_~ 
se, da Carreira de Diplomata, para exerCei- a furiÇâo 
de Embaixador do Brasil junto à República do Zaire. 

1.2.2- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil 
da Presidência da R~pública 

- N"' 765/85, e-ncaminhando esclarecime_ntos 
prestados pelo Ministério da Fazenda sobre os quesi
tos constantes do Requerimento n9 388/85. 

1.2.6 - Leitura de projeto 

- Pr~j;Ío de L~i-·dÕ $-enadó-n~-333/85, de àütcifiã 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositi
vo da Lei n"' 5.478, de 25_ dejulho _de 1968, que dispõe 
sobre a açào_de. alimentos, para o fim de deixar ex:-

- pressa que _a cita(,!àO do requerido, se fúã ri:lediante 
benção também das despe_sa~ postais. 

3 - MESA DlRETORA 

4- L[DER'·~S E VlCE-LIDERES DE PARTIDO 

S - COMI'OS!ÇÃO DAS COM!SSOES PER
MANENTES 

Ata da 226~ Sessão, em 18 de novembro de 1985 
3~ Sessão LegisJativa Ordinária, da 47~ i_egisiaíura 

Presidência do Sr. José Frage/li 

ÀS 14 HORAS E 30 _MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Eunice Michíles- Galvão Modesto 
- /\!oysio Chaves -Héfio Gueiros- A[exandre Costa 
-Américo de Souz<)- Helvídio Nunes- João Lobp 
- Cesar Cais- José Lin_s -:-_Virgílio Távora- Miltón 
Cabral - Nivaldo Muchado - Guilherme Palmeira -
Luiz Cavalcante~ Alba_noFranco- lourival Bâptista 
-Passos Pôrto - Jutahy Magalh~e.o;- João Calmon 
- Moacyr D:.1lla- Ni!lson C;.~rneiro- Murilo sa:dar6-
- Alfrt.:do Campos - Severo Gomes - Benedito Fer- ·~· · 
rcira- Gastão Müller- José Fragelli- Enêas Faria 

-Jorge Bornhausen- Carlos Chiarelli- Alcides Sal
danh<l - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José FragelU)- A lista de pre
~cnqa acusa o-comparecimento de 34 Srs. Senadores. HU
vendo_núm~~? regimen_tal, declaro aberta a sessão._ 

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Si-~-~~~~Secretârío irá prOCeder à leitura do Expedien-
te. · - · · -·· · -·-· -- -

Ê lido __ o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO !'RESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 

N-1' 271/85 (n<? 563/85, na origem), de ti do corrente, 
refen:nte_ao_Projeto de Lei da Câmara n9 ISO, de 1985 (n~' 
6.501/85, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir créditos suplementares até o limíte de Cri 
I 0.146.500.000.000 (dez trilhõcs, cento e quarenta e seis 
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bilhões. e qul"nhcntos milhões de cruzeiros) e dá outra,s 
pro~idé-ncias. 

(Projeto que se transformou na Lei n'? 7.404, de 1 t de 
; novembro de 1985.) 

N9 272/85 (n9 564/83, na origem), de 12 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n<? 141, de 1983 (nl' 
4.675/81, na Casa de origem), que torna obrigatória a 
colocação do "Símbolo Internacional de Acesso" em to~ 
;dos os locais e serviços que permitam sua utilização por 
pessoas portadoras de deficiência e dá outras providên

:cias. 
{Projeto que se transformou na Lei n9 7.405, de 12 de 

novembro de 1985.) 

Submetendo à deliberação do Senado a. escolha de no
mes indicados para cargo cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

MENSAGEM 
N• 274, de 1985 

(N9 566(85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o art. 42, item III, da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Alberto Vasconcellos da Costa e Si!va, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata, para exerce-r a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Por
tuguesa, nos termos do § 21' do art. 24 do Decreto n9 
91.658, de 18 de setembro de 1985. 

Os méritos do Embaixador Alberto Vasconcellos da 
Costa e Silva, que me induziram a escolhê-lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da anexa infor
mação do Ministério -das Relações Exteriores. 

Brasília, 12 de novembro de 1985. -José Samey. 

INFORMAÇÃO 

Cnrriculum Vitae 

ALBERTO YASCONCELLOS DA COSTA E SILVA. 
São PaulojSP, 12 de maio de 1931. 
Filho de Antônio Francisco da Costa e Silva e 
Creusa Vasconcellos da Costa e Silva. 
Curso de Preparação à Carreira de Dip!omaf.3., IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Certificado de Estudos da Organização Pan-Americana 
(OEA). 
Professor de Prática Diplomática no Curso de Aper
feiçoamento de Diplomatas, IRBr, 1968, 1969 e 1970. 
Professor de Prática DiplomátíCã- H~ do CPCDJIRBr, 
1971/72. 
Terceiro-Secretiirio, 27 de fevereiro de 1958. 
Segundo-Secretário, merecim-ento, · 24 de outubro de 
1961. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 3í de-março de 1967. 
Conselheiro, merecimento, 19 deTineiro de !973. 
Ministro de Segunda CI~se, merec!rnerito_, 25 de agosto 
de 1973. 
Ministro de Primeira Classe, merecimentO, 24 de julllo 
de 1980. 
Assistente do Chefe do Departamento Económico eCo
mercial, 1958/59. 
Auxiliar do . Secretário-G6rãl (fi:-- Política Exterior, 
1967/69. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado,_ 1970 e 1972. 
Assessor de Coordenação do Ministro de Estado, 1973. __ _ 
Chefe do Departamento de Cooperação Cultural e Di
vulgação, 1983. _ 
Subsecretário~Geral de Admini~tração, _1 984/85. 
Lisboa, Terceiro-Secretário, 1960/61. 
Lisboa~ Segundo-Secretário, 1961/63. 
Caracas, Segundo-Secretário, 1963/64. 
Caracas, CônSul, -l964j67. 
Caracas, Encarregado do Serviço Consular, 1964/67. 
Caracas, Primeiro-Secretário, 1967. 
Caracas, Encarregado de Negócios, 1967. 
Washington, Primeiro-Secretário, 1969/70, 
Madrid, MinistrO-Conselheiro, 1974/76. 
Madrid, Encarregado de Negócios, 1974 e 1985. 
Roma, Ministro-Conselheiro, 1977 f79. 
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Roma, Encarregado de Negócios, 1979. 
Lagos, Embaixador, 1979/83. 
República Popular do Benim, Embaixador, cumulativa~ 
mente, 1981/83. 
Negociações do Ajustes de Comércio e Pagamentos com 
o Japão, 1958 e 1959 (assessor). 
Comitiva do Brasil às solenidades da Proclamação da ln
dependência da Nigéria, 1960. 
Reunião da Comissão Económica para a Âfrica (CEA), 
Addis-Abeba, (observador). _ _ __ _ 
Comitiva do Biasil, solenidade da-Proclamação da Inde
pendência ·aa Serra Leoa, !96l. 
Missão do Brasil, República dos Camarões e outros Es
tados Africanos, 1961 (assessor). 
Reunião dos Prin_çipais Produtores de Cacau, Abidjan, 
1962 (assesSOr). 
Con feréncia Internacional do Café, New York, 1962 (as
sessor). 
Reunião do Comitê Executivo do Instituto Florestal 
Latino-Americano, Mérida, 1963 (observador). 

_ Comitiva do Brasíl, solenidades da posse do Presidente 
da Venezuela, 1964. 
Grupo de Trabalho de Elaboração do Diário da II Con
fe_rência lnteramericana Extraordinária (CIE), Rio de 
Janeiro, 1965 (chefe). 
Comitiva dO Brasil, solenidades_do II Aniversário da In
dependência da Guiana, ,1968. 
Comissão Nacional para a Comemoração do V Cente
n.úrJo_dc nascimento_de Pedro Ãlvares Cabral,I968 (se
cretário). 
Sessão Braslleira da Comissão Económica Luso
Brasileira, Lisb~a 1968 (assessor). 
Conferência do Desarmamento e Sessões do Conselho 
Econômico e Social da ONUJECOSC, Genebra, 1970 
(assessor). 
Encontro Anual de Chanceleres, nos termos do Acordo 
de Amizade e_ Consulta BrasH-Portugal, Lisboa, 1970 
(assessor). 
Comitiva do Presidente da República ao Chuy, encontro 
com o Presidente do Uruguai, 1970. 
III Período Extraordiná'rio de Sessões da OEA, 
Washington, 1971 (assessor). 
XIV Reunião de Consulta dos Ministros das Relações 
Exteriores dos Estados Americanos, Washington, 1971 
(assessor). 
Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial ao Para
guai, 1971. 
Comitiva do Ministro de Est<tdo, visita oficial a 
Trini:dad-e-Tobago, Guiana e Suriname, 1971. 
Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial aos países 
da América Central, 1971. 

- --Comitiva do- Presidente da República, visita oficiar aos 
Esla.dos Unidos da América, 1971. 
Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial à Ãfrica 
Ocidc_ntal, 1972. 
COinitíva do Ministro de Estado, visita oficial à Bolívia, 
Equador e Peru, 1973. 
Comitiva do Ministro de Estaao, visita oficial'à Colôm
bia e Venezuela, 1973. 
Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial à Repúbli
ca Árube do Egito, Quênia e Israel, 1973. 
ComHiva do Presidente da República, visita oficial a 
Portugal, 1973. 
Comissão Mista Brasil-Espanha, Brasília, 1974 (delega
do). 
Comissão.-Pcrrriãnente de Controle de Nomeações,l974 
(riH~mbro). _ _ 
Comissão Mista Brasii~Espanha, Madrid, 1975 (delega
do). 
Ordem do Mérito Naval,' Gran-de OfidaC Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande O-ficial, Brasil. 
Or~em do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 

-o-rdem dQ Mérito Brasília, Grã-Cruz, DF/Brasília. 
Medalha do Mérito Cultural O!iyeira Lin:ta.. PE/Bras[!. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Ministério da Ae
ronâutfCa, Brasil. 
Meduli]a do Pacificador, Ministério do Exército, BiaS11. 
Prêmio Rio Branco e Medalha de Prata, CPCDjiRBr, 

-{3rªsil. 
Ordem Francisco de Miranda, II Classe, Venezuela. 
Ordem Militar de Cristo,_ Comendador, Portugul. 
Ordem do Libertador, Comendador, Venezuela. 
Ordem de San Carlos, Comendador, Colômbia. 
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Ordem de Ruben Dario, Oficial, Nicarágua. 
Ordem Militar de Santiago da Espada, Comendador, 
Portugal 
Ordem da Estrela Equatorial, Oficial, Gabão. 
Ordem do Quetzal, Oficial, Guatemala. 
Ordem do Mono, Oficial, Togo. 
Ordem do Mérito, Oficial, Costa do Marfim. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Grande Oficial, Por~ 
tugul. 

_Ordem de Boyacá, Comendador, Colômbia. 
Ordem do Mérito, Comendador, Paraguai. 
Ordem do Condor, Oficiul, Camarões. 
Ordem da República, Comendador, República Árabe do 
Egito. 
Ordem do Sol, Comendador, Peru. 
Ordem de Isabel a Católica, Comendador, Com Placa, 
Espanha. 
Ordem do Mérito, Grande_Oficial, Itália. 
Ordt.:m Estadual do Mérito Renascença, Grã-Cruz, 
PIJBrasil. 
Livros publicados: 
"O Parque e Outros Poemas", Rio de Janeiro, 1954. 
''Antologia de Lendas do lndio Brasileiro", Rio de Ja-
neiro, 1956. · 
"O Teceli:io," Rio de Janeiro, 1962. 
"A Nova Poesia Brasileira", Lisboa, 1962. 
"Alberto da Costa e Silva Carda, Fia, Doba e Tece", 
Lisboa, 1962. 
"livro de Linhagem", Lisboa, 1966. 
··As Linhas da Mão", São Pau[o, 1979. 
··A Roupa no Estendal", o "Muro", os Pombos", Us~ 
boa, 1981. 

O Embaixador Alberto Vasconcellos da Costa e Silva 
~c encontra nesta data no exercício de suas funções de 

- Subsecretário-Geral de Administração. 
Secrdaria de Estado das Relações Exteriores, em 

de de 1985.- Paulo Monteiro Lima.- Chefe 
do Departamento do Pessoul. 

(Ã Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 
N• 275, de 1985 

(N• 567 }85, na origem) 
Excelenttssimos Senhores Membros do Senado Fede

ral: 
De confor"midade_com o artigo 42, item III, da Consti

tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de V. 
Fxfs a escolha, que desejo fazer, do Senhor J orgc Ronal
do de Lemos Barbosa, Ministro de_ Segunda Clas~e, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Zaire, nos termos 
do§ 2Q do Artigo 24 e o artigo 39 do Decreto nço 91.658, 
de 18 de setembro Q_e 1985. 

Os méritos do M-inistro Jorge Ronaldo de Lemos Bar
bosa, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dt.:ssa elevada função, constam da anexa informação do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 12 de novembro de 1985. -José Sarney. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum vitae 

JORGE RÓNALDO DE LEMOS SARBOSA 
Río de Janeiro-RJ, 2 de junho de 1929: 
FiTho de Gustavo dos Santos Barbosa e Francisca deLe
mos Barbosa. 
BaCharel em Direito, PUC/RJ. 
Curso de Preparãçào à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso d-e Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Cônsul de Terceira ClaSse, 26 db deZembro de 1955. 
Segundo secretáfio, antiguidade, 15 de julho de 1961. 
Primeiro Secretário, antiguidade, 10 de outubro de 1968. 
Consel~eiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 26 de junho 
de 1980. 
Chek do Arquivo, 1963/64. 
Chefe da Divisão de ArqLiívo, 1972/73. 
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Sub~.:hefe da Assessoria de Imprensa do Gabinete, OFICIO do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Jus-
197lf74. ... --- - -
Chefe da Divisão de Sistematização de Informação~ 
1.974. . --- - -
Assistente do Chefe do Serviçu de Protocolo_do Cerimq-_ 

. ___ JLÇJ!_fg9..srill _ _nassam a ter a ~trutura constaÕte do Anexo 
Do Sr. J9-8ecretário da Cârilara dos Deputados, enea~ desta lei. --- --- -·- -- ----

minlí:iDdo à revisão do Senado autógrafo do segQinte proje- Art. 2"' As referências acrescidas àS ClasSes Espe-
to: ciais das Categorias a que se refere o artigo anterior se-· 

nial, \979/83. - - -- --~-~ 

Chefe da Divisão de _Protocolo do Cerimoil.ial, 1979/83. 
Montreal, Vice-Cónsul, 1958/60. . . . . ··- -~----- -PROJETO DE LEI DA CAMARA 
Montreal, Encarrejlado, 1958eJ959. --- ...... · ·- ·,.,9 ,'83 ·d -1·9.85 
Beirute, Terceiro Secretário, 1960/61. -···-----------l~ ... -L! ' e 

Beirute, Segundo Secterário, 1961/63. (N"' ~.312/85, na Casa de origem) 
Beirute, Chefe interino, do SERPRO, 1962. 
Miami, Cônsul, 196~/68. 
Sófia, Segundo Secretário, -1967/68. 
Lima, Primeiro Secrctádo-;-·1969/71. 
Quito, PrimeTro -secretário, i%9. 
Washington, Conselheiro,_ !974/77. 
Estocolmo, Cónsçlht!if9, 1977/79. 
Estocolmo, Encarregado de. Negócios, 1978. 
Dusseldorf, Cônsul-Geral, 1985. 
Ã disposição da Del~gação do Grão~O_ucado_de L~J<.em~ 
burgo às solenidades da possed_o-Presidente q_a ~5públi: 
ca, 1956. 
Qrupo Brasileiro junto à Corte Permanente _d~ _Afbitr~~ 
gem, 1957 (membro). · -

Dispõe sobre ·a estfutüraçâo de Categorias Funclo-
- -nais 'do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do 

QUadro das Secretarias do Tribunal Federal de Re
- cum:rs·e do Conselho da Justiça F(!deral e aã óulras 

providências. 

_--__ Ó_Co-~g~e;.;õ--NaciÕaaT decreta: 

A:tl. }? As Categorias Funcionais de Aux:iliar Judi
ciário, Çódigo TFR~AJ-022, A tendente Judiciário, Códi
go TFR-AJ-024 e Agente de Seguranca Judiciária, Códi

-go TFR-AJ-025, do Grupo-Atividades de Apoio Judi
~~úrio, _ _código TFR-AJ-020, do Quadro das S~cre~arias 

r:~9-!-!19--ª-.DS!l_cJ?.,!' __ p~lCl_s _ o~upantes dos cargos da mesma 
O:lSs.e; ·s~Jti aumento de seu número e através .de movi
mentação regulanlentar, observados _os critérios Orça
mentários do Tribunal Federal de Recursos. 

Art. 39 AÕs s.ávidôres das "Secr~tarias do Tribuna1 
Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal 
que tenham ex.ercido encargo retribuído por Gratifi
c:.H.;l\.o de Representação de Gabinete por 5 (cinco) anos 
ininterruptamente, ou por tempo superior, ainda que in
terpolado, aplica-se o disposto no art. 180 da Lei n9 
L711, de 28 de outubro de 1952, corri. a redação que lhe 
deu o art. \9 d.a lei n'i' 6.732, de 4 de dezembro- de 1979, e 
n_o_ art , __ 2_9_ de§~<i:. mesf!l,a lei. 

Parágrafo único. O disposto -neste artigo aplica~se 
aos servidores já aposentados, que tenha111 satisfeito suas 
condiç_ões._quando em atividade. 

Art. 49 Esta Lei entra e_m vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Re~~gant~se as disposições em contrário, 

Comissão Permanente para a Aplicação do Tratado de 
Amizade e Consulta _entre o Brasil e Portugal, 1957 (Se
cretário). 

ANEXO 

Grupo de Trabalho de_ Formulação do_ "Novo Indice 
para Distribuição-de Corr!!sj)onc:Iêncià.'\ 19~~ (che~e~. 
Comissão de Reformulação do Carâter da COrrespõii.
dência do "Arquivo de Correspondência Especial", 1963 
(membro). _ , _____ __ _ ___ _ 
Comissão de Transferência- pãra· Brasília, i964 
(membro). ----
Reunião da Coordenação da Proinoção do Brasil nos 
EUA, Washington, 1966 (participante). 
X Congresso da COTAL, Miami, 1967 (representante 
oficial do CNTUR c da EMBRATUR). _ 

Categorias 

a) Auxiliar Judiciário 

VI Conferência lnteramcricana de Agricultura, Limã:, 
1971 (delegado). · -· -- -- b) A tendente Judicíário 

X Reuni_ão de Consulta do_ UCA, OEA, Ljma, 1971 
(rcpresentante-cooselheiro),

4 

'~- -- , 

Solenidades da troca dos instrumentos de ratifiCiÇãCtdo 
Tratado de Paz entr.e a~ RePúb~ica~ de Honduras e El c) Ag~~t~ d~-áeg~~~n~a 
Salvador, T_egucigalpa, 1980 (ineffiórO). - --- ·--- Tudiaàl'lã .. _ ---· 
Ã disposição do Chanceler do fraque, na visita,oficih_! do 

(Art. 1 ~ da Lei n9 , de de de 

• ._;, <;.:5&:"&b. ··1frpêóifit1' 
B 
A-

· · · ·i:s·p~c1-~í~ -. 
B 
A 

•J--r> •• -·,. ";Êsp~ti~l". 

--.. B 
A 

de Venciml;!nto 

'í-ill1 32 a ~M 35 
NM 28 a NM 31 
NM 24 a NM 2.7 

.NM Z8aNM 33 
NM 21 a NM 27 
NM 14 a NM 20 

NM 28 a NM 33 
NM 21 a NM 27 
NM 14 a NM 20 

Vice-Presidentc daquele Pais ao Brasil, 1980. ----
Ã disposição do Chancelef da Áustria em_ sua viS(ta ot'i- -------~----~,..,~..,~--__,..=.,,_-,,c;,.";:,-;>"'·;:...,="_,..,, __ --:;:; . .,_"."' .. ::~;;;_ "i,;~--,·~""""«·.~~""{"'".:-. ~-,........,..,---
cial ao Brasil, 1980. · " 
Ordem do Mérito_ Ae_ronáutico, Comendador~ Brasil. 
Ordem do Mérito N_aval, Comendad_or; BraSiL 
Ordem do Mérito Milita-r.-comendádor, Br<3,siL 
Ordem do Mérito de Brasíli_a_, Com~ndador, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.--
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura MuiJer, Brasil. -
Ordem do Cedro, Oficial, Ubano. 
Ordem do Sol, Oficial, Peru. 
Ordem do Infante· Dom Henrique, Cru:nendadpr, Portu-_ 
gal. 
Ordem da .Estrdã Polar, Comenda-dor-~ Suécia. -·- . 

O Ministro Jorge Ronatdo de Lenl-os- BarbOsa--se ~o
contra nesta data no exercíciO de suas .fu.n,ções .. ~e 
Cônsul-Geral do Bras_íl cm Dussctdorf. ... · · · ' 

Secretaria de EstadO d.~ -~chÇõeSEx,terloreS, em - ""-' ~- ~ 
de de 1985.- Paulo Monteirô Ü~Ua:·,Ch'ére · 
Departamento do Pessoal. · - "~ ---· 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

AVISO 

Do Ministro-Chl;!fe do Gabinete Civil da Presidêneia da 
República 

N., 765/85, de 7 do corrente, encaminhando .esclareci-_ 
mentos prestados pelo Ministério da Fazenda sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n'i' 388, de [985; de_ 
autoria do Senhor Senador Virgflio Távora. - -· 

Exm~ Sr. 

--MENSAGEM N• 01/GP 
Em 16 de abril de 198$ 

dO Tribunal Federal de Recursos 

-DePutado Ulysses Guimarães 
- Digníssimo Presidente da Câmara- dos 

Deputados 

--Senhor Presidente: 

Tenho_ a ~onra de submeter .à elevada considera~ào do: 
Po~er Leg:isla~i":o!_n~s t~rm·o~- do ar~ llS, incisó II, da 
~o.n~trt,UiÇão- Federal~ o Incluso anteprojeto de lei, que 

altera a estrut1,1ra c:ias Categorias Funcionais de Auxiliar 
Judiciá_rio, Côdigo TFR-AJ-022, Atendente Judiciár_lo, 
Código TFR-AJ-024 e Agente de Segurança Judiciária, 
Código TFR-AJ-025, do Grupo-Atividades- .de. Apoio 
Judiciário, Côdigo TFRMAJ-020, do Quadro das Secreta~ 
rias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da 

_ Justiça Federal, a exemplo das alterações realizadas pela 
Lei n9 7.299, de 14- de março de 1985, no Quadro da Se~ 
cretaria- do Supremo Tribunal Federal. 

O anteprojeto inclui, ainda, dentre as gratificações que 
dão ensejo à aplicação do art. 180 da Lei n~' 1.711/52 e 
do art. 29 da Lei n"' 6.732/79, a Gratificação de RepreM 
sentaÇãb de Gabinete, 

• ~:~q_---~-~"-- .. 
(Art; 1.0 da Lei n.o 

Categorias 

a) Aux!Uar Jud!c!ár!o 

b) Atendente Jud!clár!o 

c) Agente de Segurança 
Judlc!ãrla 

, de 

Código 

T'F.R-AJ-022 

TFR-AJ-024 

de 

Classes 

Especlaf 
B 
A 

Eipec!ái 
B 
A 

Espec!ál 

de 

lteferênc!as de 
Vencimento 

-NM32aNM35 
NM28aNM31 
NM24aNM27 

NM28aNM33 
NM 31 a NM 27 
NM 14 a NM 20 

NM 28 a NMl33 
NM 21 a NM 27 
NM 14 a NM 20 



Novembro de 1985 

Permilo-me apresentar, em anexo, Exposição de Moti
vos acerca das disposições ora piopostaS. 

Valho-me do ensejo para apresentar a V. Ex• meus 
protestos de consideraçã-o e apreço. - Ministro José 
Fernandes D~ntas, Presidente. 

Justificação 

Tem o presente anteprojeto de lei por objetivo aplicar 
o mesmo tratamento dado_ aos srvidores do Supremo 
Tribunal Federal, por intermédio da Lei nl' 7.299, de 14 
de marco de 1985, no tocante à nova estrutura das Cate
gorias Funcionais de Auxlfiar Judiciário, Atendente Ju
diciário e Agente de Segurança Judiciâria, do Grupo
AtiYidades de Apoio Judiciãrio do Quadro das Secreta
rias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da 
Justiça FederaL 

Tal medida, além de não alterar o número de cargos 
das mencionadas categorias, em virtude de tratar apenas 
de acréscimo de referências, encontra respaldo legal no 
princípio da paridade consubstanciado no art. 98 da 
Constituição Federal. 

Com prefert:ncia ao art. 39, a proposição encontrajus
tifkativa no seu próp-rio conteúdo, ínSeríndO a Grãtifí-
caçào de Representação de Gabinete dentre aquelas 
funções que dão ensejo à aplicação do arC!80 da Lei n' 
I .71 I, de 28 de outubro de 1952, e art. -2i á:i-l.eí n9 6.731, 
de 4 de dezembro de 1979. 

LEGISLACÀO CITADA, ANEXADA 
PELA COORDENAÇÀO DAS 

COMISSÕES PERMANENTES 

LEI N' 6. 732, 
DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979 

Altera a redação do art. 180 da Lei n"' 1.711, de 28 
de outubro de 1952, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Ft!ÇO saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: · 
Art. !9 Oart.l80daLein9J.7ll,de28deoutubro 

de 1952, alterado pela Lei n9 6.481, de 5 de dezembro de 
1977, passa a vigorar com a seguinte nidação: 

"Art. 180. O funcionário que contar tempo de 
serviço igual ou superior ao fi~<ido_ para aposerita
doria voluntária passará à iriãtiviáade: 

I - com o vencimento do cargo em comissão, da 
funçilo de confiança ou da função gratifi~ada_ que 
estiver exercendo, sem interrupção, nos 5 (cii1co) 
anos anteriores· 

II- com t'dênticas vantagens, desde que o 
exercício de cargos ou funções de confiança tenha 
compreendido um período de lO (dez) anos, conse
cutivos ou não. 

§ I\' O valor do vencimento de cargo de nature
za especial previsto em lei ou da Função de Assesso
ramento Superior (FAS) será considerado, para os 
efeitos deste artigo, quando exercido_ por funcio

nário. 
§ 2-9 No· caso do item II dcst~- artigo, quando 

mais de um cargo ou fun-ção tenha sido exercido, se
rUo atribuídas as vantagens do de maior valor, des
de que lhe corresponda um exercfcio mínimo de dois 
(2) anos; fora dessa hipótese, atriliuir-se-ão as van
tagen.s do _cargo ou função de valor imediatamente 
inferior, dentre os exercidos. 

§ 31' _A aplicação do regime estabelecido neste 
artigo exclui as vantagens instituídas no art. 184 sa
lov o direito de opção." 

Art. 2? O funcionário que contar seis (6) anos com
pletos consecutivos ou não, de exercício em cargos ou 
funções enumerados nesta Lei, fará jus a ter adicionada 
uo vencimento do respectiYo cargo cfetivo, como vanta
gem pessoal, a importância equivalente à fraçào de um 
quinto (1/5): 

a) da gratificaçã_o de função do Grupo Direção c As-
sistência InterrltediÚias; · - · - -

b) da diferença entre o vencimento do cargo ou 
função de confiança do Grupo Direção e Assessoramen
to Superiores ou do cargo de natureza especiat"prcvisto 
em Lei, ou da Função de Assessoramento Superior 
(FAS), e o do cargo efetivo. _ 

§ I~' O acréscimo a que se refere este artigo ocorrerâ 
a partir do 6<:~_ ano, à razão de um quinto (l/5) por ano 
completo de exercício de cargo ou funções enumerados 
nesta Lei, até completar o décimo ano. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 29 Quando mais de um cargo ou função houver 
sido desempenhado no período de um ano e initerrupta~ 
mente, considerar-se-á, para efeito _de cálculo da impor
tância a ser" adk:fonada ao vencimento do cargo efetivo, 
o valor do cargo ou da função de confiança exercido por 
maior tempo, obedecidos Os critérios fixados nas alfneas 
a e b deste artigo. 

§ 3\' Enquanto exercer cargo cm comissão, função de 
confiança ou cargo de natureza especial, o funcionáiio 
nilo pcrceherá a parcela a _cuja adição fez_ jus, salvo no 
caso de opção pelo Yencímento do cargo efetivo na for
ma prevista no art. 39 § 29, do Decreto-lei n9 1.445, de 13 
de fevereiro de i976. 

§" 4<:~ As i~Portâncias referidas no art. 2'i' desta Lei 
não serão consideradas para efeito de cálculo de vanta
gens ou gratificações incidentes sobre o vencimento do 
cargo efetiVõ,-inclusive parii qÕiflqUênios. 

Art. 3\' A contagem do período de. exercício a que se 
relere o .art. 29 desta Lei terá início a !9 de novembro de 
1974, ou a partir do primeirO provimento em cargo ou 
função de confiança e·em cargo de natureza especial pre
visto cm -teí, se~ poSterior àqliêía data. 

Art. 4\' O funcionário que vier a exercer cargo em 
comissão ou de natureza especial, ·ou ft.ihção de con
fiança de valor superior ao dos que geraram o direito à 
adição de cinco (5) frações de um quinto (l/5), poderá 
or}taf pela atualizaÇãO progressiva daS respectiYas parce
las, mediante a substituição da anterior pela nova calcu
Juda com base no vencimento ou gratificação desse cargo 
ou função de maior valor, observado o disposto no § 29 
do arL 29 desta Cei. 

ArL i'i' ____ Na hipótese de opção pelas vantageris-dOs ·· 
arts. 180 ou 184 da Lei n9 1.711, de 1952, o funcioriário
não usufruirá do beneficio previsto no art. 2\' des_ta Lei. 

Art. 6~ Esta Lei entrará em VTgor na data de sua 
publj_~açã6,_ revogãdãs as diSposições em contd.rlo. 

-·--BraSília, 4 de-dezembro de 1979; 1589 da Independên
cia e 91~ 9a Rep-ública.- JOÃO FIGUEIREDO- Pe-
trônio Portella. -

-----------

Terça-feira 19 4587 

LEI No 7.299, 
DE 14 DE MARÇO DE !985 

Dispõe sobre a estruturação de Categorias Funcio
nais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do 
Qua:dro da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Fa_ço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte .Lei: 
Art. I"' As Categorias Funcionais de Auxiliar Ju_di

áírio, Código STF-AJ-023, Agente de Segurança Judi
ciiírio, Código STF-AJ-024, e A tendente Judiciário, Có
digo STF-AJ-025,_do Gru_po~Atividades de Apoio Judi
ciário, Código STF-AJ-020, do Quadiõ di Secretaria do 
Supremo Tribunal Federal, a que se refere o art. 41' da 
Lei n9 6.959, de 25 -de novembro de 1981, passam a ter a 
estrutura constante do Anexo desta Lei. 

Art. 29 As referências acrescidas às Classes Espe
ciais das Categorias a que se-refere o artigo anterior se
rão alcançadas pe[os ocupantes dos cargos da mesma 
Classe sem aumento de seu número e através de movi
mentação regulamentar, obserYados os limites dos cré.di
los orçamcnt<irios -do Supremo Tribunal Federal. 
- Art. 3"' Aos Sfrvidores da Secretaria do Supremo 
Tribunal Federal que tenham exercido encargo retribuí
do por Gratificação de Representação de Gabinete por 5 
(cinco) anos ininterruptamente, ou por tempo superior, 
ainda que interpolado, aplica-se o disposto no art. 180 
da Lei n<:~ L7 J I, de 28 de outubro de !952, com a redação 
que lhe deu o art. !9 da Let n9 6. 732, de 4 de dezembro de 
I 979, e no urt. 29 desta mesma Lei. 
_ P_llr_itgrafo único. O disposto neste ar.tigo aplica-se 

aos servidores já aposentados, que tenham satisfeito suas 
condições quando em atiYidade. 

Art. 4\' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Ar!. 5<:~ Revog_am-se as disposições em contrário. 
Brasília, 14 de março de 1985; 1649 da Independência e 

')7\' da República.- JOÃO FIGUEIREDO - lbrahim 
Abi-Ackel. 

tA'NEXO 

(Art •. 1.0 da Lei n.o 1.299, de 14 de março de 1985) 

Categorias 

ar Auxiliar J'udlciárlo 

b) Agente de segurança 
.Tudlciárla 

c) Atendente J'udlclárlo 

PARECER 

PARECER 
N• 942, de 1985 

Código 

S'I1F-AJ' -023 

STF-AJ'-024. 

STF-AJ'-025 

Da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto ~e 
Lei da Câmara n9 77, de 1985 (Projeto de Lei n9 
2.816-B, de 1983, na Câmara dos Dfi!putados), que 
~'dá o nome de José Antônio Mendes Sansano à 
CEASA- Campinas". 

Relator: Senador Moacyr Duarte 

O PrOjeto-exa-minado, de ~utoria do Deputado Fran
cisco Amaral, determina que "o conju_nto de edificações 

--Cluses Referências de 
Vencimento 

Especial ~32aNM3& 
B NM 28 a iNM 31 
A NM 24 a NINI 27 

Especial iNM 28 a NM 33 
B ~~ 21 a NM 27 
A NM 14 a NINI 20 

!Especial NM 28 aiNM 
!B NM 21 a 'NM 27 
A NM 14 a NM 20 

da CEASA localizado na cidade pautista de Campinas e 
integrante do Sistema Nacfo-nal de CEASAs, sob o con
trole da Companhia Brasileira de Alimentos- COBAL, 
passa a denominar-se .. José Antônio Mendes Sansai"10"'. 

Justificando sua proposta, diz o Deputado Francisco 
Amaral: 

"O Projeto cuida de dar a CEASA, de Campinas, a de
nominação daquele que, justamente, foi o seu grande im
pulsor e maior preSídente (Por duas vezes) e que, ade
mais, faleceu no exercício da função em 11-10-81, depois 
de, embora jovem, haver dado à instituição o melhor de 
sua capacidade e experiência, elevail:do-a sobremaneira 
dentre as congêneres de todo o País." 

O_PrQjeto teve tramilação tranqUtla na Câmara, de 29' 
de novembro de 1983 a 5 de agosto de 1985. Ouvidas, 
opinaram pela sua aprovação as Comissões de Constiw 
tuição c Justiça e a de Agricultura e Política Rural da
quela Casa do Con-gresso. 



4588 Terça-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Da parte dessa Comissão de Agricultura, nenhuma 
o_bjeção existe a levan_tar, face ao Projeto. Opinamos, as
Sim, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 3 de outubro d~ l985.- Martins 
Filho, Presidente - Moacyr Duarte, Relator - Álvaro 
Dias - Nivaldo Machado - Gahào Modesto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência recebt::u a Mensagem n"' 273, de 1985 (n~' 
565j85, na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do artigo 42, item VI da Consti- -
tuiçào, e de acordo com o artigo 2~> da R~solução n9 
93/76, do Senado Federal, solicita autorização para que 
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) possa 
contratar operação de crédito, para os fins que especifí
ca. 

A matéria serâ despachada às Cotrtissões de E_cono· 
miu, de Constituição e Justiça e de Municípios. · 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)--: Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. l~>-Secretár1o. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO' SENADO 
N• 333, de 1985 

Altera dispositivo da Lei nl' 5.478, de 25 de 
julho de 1968, que "dispõe sobre a ação de ali
mentos", para o fim de deixar expresso que a ci
tação do Requerido se fará mediante isenção 
também das despesas postais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' O~ 2'~ do art. 5<.>_ da Lei n~> 5.478 de-25-de-}U:-- -

lho de 1968 passa a vigorar com a seguinte redação: 

--~ 21' A comUnicação, que será feita m_edia_ute 
registro postal isento de taxas e despesas postais, 
com aviso de recebimento, importa citação para to
dos os efeitos legais." 

Art. 2<.> Esta lei entrará cm vigor na- data de sua 
publicação 

Art. 3<.> Revogam-se as disposíções em cÕntrárío. 

Justificação 

Diz oS 2Y,.do art._S<.>, da Lei nY 5.478, de 1968, em sua 
redaçil_o _ __y_igoran~_,_ que: ~ 

"A cõlilunicação, que será feita mc;diartte regi~t_ro 
postal isento de taxas e com aviso de recebimento, 
importa cita.çUo, para todos os efeitos le_gais." 

A isenção aí prevista deveria abarcar também, certa· 
mente, as despesas postais, que outro não é o espírito da 
lei. 

Isto, todavia, não é o que entende a Empresa Brasilei_
ru de Correios, para a qU:al, segundo resposta a consultª 
que lhe foi formul_ad<~. form.;llq~ente pelo ilustre magistra
du mineiro Dr. [srae( Carone Rachid, "não é prevista a 
franquia postal no caso apresentado". 

Entretunto, conforme ponderação do mesmo juiz, ob
viamente nãO estão em condições de suportar as despesas 
postais, para citação do Requerido, aqueles que necessi
tam de alimentos e os postulam na forma da Lei 
5.478/68. Na maior parte das vezes- prossegue- por 
e:-;se Brasil afora, pessoas há que não podem pagar nem 
as despesas postais chamadas "'símples", quanto mais as 
com .. aviso de recebimento". 

O que vem ocorrendo - insiste - é-Que _ãs ações de-" 
aliinentos estão tendo tram_itação lenta, em virtude da 
demora na citação do Requerido,_se.ndo de destacar que 
em grande parte dos feitos o devedor de alimenteiS- r·~side 
em Juízo diverso do da propositura da ação. Ai; rriaiS (f'Q 
que em outras situações, é necesSârio õ uso da via postal 
que, todavia, em face da posição estrãnha da EmpreSa de 
Correios, deve ser paga por quem não tem condiçõçs 
para tanto. Não raro- juízes, advogac;!os ou escrivães 
têm suportado esse ô_n~s. com vistas ao rápido andamen
to das ações de alimentos. 

O dispositivo taJyez_ não precisasse ser mais claro do 
que já é a respeito da isenção, mas, dada a intransigência 
da_ ECT a respeito, oUtra saída não resta sênão a àqui 
preconizada. · 

Sala das Sessões, IS de novembro de 1985.- Nel~n 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N~> 5.478, 

DE 25 DE JULHO DE 1968 

- Dispõe sobre a ação de alimentos, e dá outras pro
vidências. 

Art. 5~' O escrivão, dentro em 48 (quarenta e oito) 
horas, remeterá ao devedor a segunda via da petição ou 
do termo, juntamente com a cópia do despacho do JuiZ, 
e a comunicação do dia e hora da realização da audiên-
cia de conciliação- e julgamento. -

§ 1"' Na designação da audiência, o Juiz fiXará o pra--
20 razoável que possibilite ao réu a contestação-da ação 
proposta e a eventualidade de citação por edital. 

§ 2Y A comunicação, que será feita mediante registro 
postal isento de taxas e com aviso de recebimento, im· 

-porta em citação, para todos os efeitos legais. 
§ 3~ Se o réu criar embaraços ao rece_bimen_to da ci

tação, ou não for encontrado, repetir-se·â a diligência 
por intermédio do oficial de justiça, servitrdo de manda
:çfo a terceir~"via -da petição ou do termo. 
- 2 4~ ~-l_mPãssibilitada a- citação do réu por qualquer 
dos modos acima previstos, será ele citado por edital afi
xado na sede do Juízo e publicada 3 (três) vezes consecu
tivas no órgão oficial do Estado, _correndo a despesa por 
conta do vencido, a final, sendo pre~iamente a contaj'un
tatla__a_o::; autos. 

§ 5~" O edital deverá conter um resumo-- do Pedido 
inicial, a íntegra do despacho nele exarado, a data e a 
hura da audiência. 

!$ 6<~ O autor serã notificado da data e Qora da au~ 
dit:.o_çia_ n? _a;_9, de ~_ece~ime~to da petição, ou da lavratu· 
[a d_(? te!}110:~~--- _ _____: __ ~___:_ _ _ __ - - ~ 

§ 7<.> O Juiz ao marcar a-audiência, oficlarã ao eJn·
pregador do réu, ati, se o mesmo for funçioriáríO públi
co. ao responsável por sua repartição, solicitando o en-

, -vi o, no máximo até a data marcada para a audlêncí_a, de 
informações sobre o salário ou os vencimentos do deve
dor, sob as penas previstas no art. 22 desta _Lei. 

§ 8? _ A citação do réu, mesmo nos casos dos arts. 175 
e 176 do Código de Processo Civil, far~se-á na forma do§ 
2<.> do art. 5~> deSta Lei. 

( Ã Cqmissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- O projeto lido 
-será publicado e rcrnt::tido à comiss~o competente. 

s-obre a mesa, requerimento que vaí Sei lidO pe.lo ~~!;r. 
J<.>-SI!Cretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 448, de 1985 

Pt:lo falecimento do Deputado Castejon Branco dare
presentação do E~tado de Minas Gerais, requeremos, na 
forma regimental e de acordo_ com as tradições da Casa, 
as Seguintes homenagens: 

a) inserç--:to em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família e ao Estado 
c) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, I 8 de novembro de 1985. - Murilo 

Badaró -

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) - Concedo a 
palav!a a:o nobre Líder do_ ~OS. Senador Murilo Bada
ró. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Como 
Líder. S_em revisão do orador.) 7'" Sr. Presiçlente~.-.!?rs. Se
nadores: 

É:u --requeri, e.m no~~ da· bal-tcada do PDS, seguindo 
uma tradição nesta Casa, a suspensão dos trabalhos da 
sessão de hoje, em homenagem póstuma ao Deputado 
mineiro,"Castejon Branco, que faleceu na última semana. 

Como o Senado Federal não se reuniu, em decorrência 
de acordo de Lideranças, para efeito dos trabalhos refe
renteçàs eleições, de 15 de novembro último, não foi 
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po~síve! que se prestassem àquele parlamentar mineiro 
as homenagens que lhe eram devidas. 

O Deputado Castejon Branco, antes __ de iniciar a sua 
car-rei-rJ. política em Minas Gerais, de certa forma jã par
ticipava muito das coisas mineiras aqui- no Senado, de 
onde em funcionário e onde granjeou uma larga estima e 
uma vasta simpati~ pela sua maneira cordial, chama afá~ 1 

vel de tratar as pessoas. Ele chefiou o gabinete do então 
Presidente, Senador Magalh~es Pinto, chefiou o gabinete 
do Senador Gustavo Cupanema. Depois candidatou-se, 
após uma tenrativa que se frustrou anteriormente, a De
putado Federal pela legenda do Partido Democrático 
Soei a!. --

A morte, Sr. Pr.:esidente, colheu o Deputado Castejon 
Branco de uma forma surpreendente. Ele vinha pr~tan~ 
do ao nosso Estado e, em especial, à sua região, o su
doeste mineiro, relevantíssimos serviços. 

Deixou- o PDS quando se armou a grande dissidência 
para a formação da Aliança Democrática e ingressou no 
Purtido da Frente Liberal, mas sem ter perdido, em ne
nhum instante, aquelas características fundamentais da 
sua personalidade, que era o cava!heirís_mo, a vocação 
pura a concórdia, o temperamento compassivo, paciente, 
cordial no trato, que fizeram do Deputado Castejon 
Branco uma figura _J!:!uito estimada e muito querida por 
lodos nós. 

Daí, Sr. Presidente, a sua morte ter causado um gran
de pesar em Minas Gerais. Apesar de ser e]o; circunscrito, 
eleitoralmente, a uma região geoeconómica de Minas 
Gerais, que é uma das regiões mais ricas e mais populo
sas que ê o sudoeste, nem por isso deixou ele de ter o seu 
n_g_pe_aureo.Lado por l:lma JUsta e merecida fama de bom 

_ ~-P.9lítico, _ ~ .rolft~~o que tinha diante -Oe si urna larga, 
promissora e risonha carreira, mas DeuS~ nos seus desig· 
nios assim não quis, e ele nos deixou. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex• um aparte? 

<?__S~. MURILO BADARÓ - Com muito prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro- Quantos conheceram nesta 
Casa, o depois Deputado Castejon Branco, lamentam, 
como V. _Ex~ J>}~~. q seu desaparecimento; sua cordiali

- _dade, o seu jei.fo de_fa~er amigos e atender amigos, tUdo 
~~-9elx.ou nestâÇiúia ·~uittiS lembranças. E foi com ale· 

griti qUe O VirhOS ãscender a uma cadeira de repreSentail-
ti! de Minas, na Câmara dos Oeputados. Infelizmente a 
morte trunca _uma carreira que se prenunciava vitoriosa. 
Somo-a minha voz à de V. Ex•, ao manifestar o pesar 
pela morte desse antigo fun.cionário desta Casa e deste 
brilhante representante de Minas G!!rais. 

O SR. J\:l~RILO BADARÓ --Muito obrigado, Sena
dor Nelson Carneiro. 

Sr. Presidente, não devo alongar-me nestas palavras, 
mas creio ser indispensável chamar a atenção para as du
ra:. facetas da atividade política; o quanto essa atividade 
de:;gasta, o quanto ela alui as resistências e as entranhas 
daqueles que a ela se entregam. 

Q Deputado Castejon, humem moço, ele se entregava 
a uma faina incessante, no sentido de fazer essa interme-
diação. à_s vezes difícil, às vezes penosa entre a sua região 
e o.-> podere.<> públicos. Porque só também os pollticos é 
que têm essa capacidade capilar de capt~:~rem nas pontas 
do sistema, onde muitas vezes não chega a voz do Gover
no __:: iitiiudíver, na maioria das ve:tes - eles vão buscar 
as uSPlrações, captar os sentimentos, identificar qUais 
são os problemas para vir buscar aqui no a!to do Planal
to ou !leste monstruoso mecanismo centralizador, que é 
o Governo Federa!, recursos para as regiões depaupera
das, eMuridas por este fenômeno de empobrecimento 
ge"rál das regiões mais distantes do Pak, E isso, além de 
.representar um esforço físico, às vezes próximo das raias 
do sobre-humano, representa também um desgaste emo
cional enorme. Porque na maior parte das vezes os De
putados, õs Senadores, são objeto dessa pressão legítima 
e razoável de suas bases na busca destas conquistas indis
pens-áveis à melhoria da sua qualidade de vida, e não 
raro voltam de mãos vazias diante da insensibilidade dos 
tecnocratas do Governo, os quais se deixam aprisionar 
por certas equações econométricas, que não levam em 
consideração nenhum desses aspectos fundamentais de 
um- país, que ria süã enorme diversidade geopolítica
econômlca está a exigir soluções muito pouco ortodoxas. 
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O Deputado Custcjon Branco faz parte desta enorme 
paisagem humana, de homens que s-e entregaram a esta 
utividade e o fazem por vocação, p-orque se não fosse por 
vocação, não se resistiria aos ímpacto"s, não se suportaria 
u,os gravames de natureza psícológíca, ética, de toda a es
pi.•cie. Faz parte deste contingente de homens, Sr. Presi
dente, que independente de julgamentos apressados, ao 
arrepio de conceitos desavisados, os quais vão seguindo 
como na lenda de Cícero tentando colocar no alto do 
topo da montunha, o produto do seu esforço, para de 
novo recomeçá-lo, sempre neste intermínáverlabor que 
constitui u vida de_ todos os pol1ticos. 

Creio que a melhor homenagem que se pode prestar 
ao Dcputudo Castcjon Branco é defini-lo como um 
exemplar servidor do povo mineiro. S. Ex:~ foi absoluta
mente ajustado c afinado aos melhores sentimentos que 
informam a vida do povo daquela Província. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrtlanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Mesa se as
socia às homenagens que são prestadas ao eminente De
putado Castejon Branco e faz suas, as palavras, sem fa
vor eloqüente, do nobre Senador M_urilo Badaró que co
nheceu muito bem a pessoa e a personalidade do home
nageado. 

Os serviços por S. Ex~ prestados ao Senado Federal 
quando aquí serviu como um_ do_s <!Jtos funcionárjos; os 
relevantes trabalhos prestados a sua terra natal como 
político. 

As observações do nobre Senador Murilo Badaró que 
conhece multo bem o nosso ínteríor, retratou com fideli
dade o esforço e a dedicação que os representanfes do 
povo interiorano deste grande Pais desenvolve sempre 
em todo os setores, em todos os planos e, principalmente 
como S. Ex:• disse muito bem, aqui no Planalto, no cen
tro das grandes decisões, os homens do interior, sempre 
voltados pelo seu sentimento lo_calista, pelO seu patriotis
mo focar, e(es sempre dão o mefhor de si pela sua terra. 
Multiplicando-se esse grande esforço por todos os repre
sentantes do povo na Câmara-e nO-Senado, nós vemos 
que, na verdade, um eminente Deputado como Castejon 
Branco ê_ um daqueles que souberam servir ao povo, ser
vindo a todo o Br::~sil - um entre tantos 69 Senadores e 
479 Deputados Federais. 

Desta maneira, a Mesa ~c associa às homenagens pres
tadas ao ilustre morto. 

O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência va_i encerrar a presente 
sessão, designand0 para a sessão ordinária de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 201, DE 1985- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência - art. 371, c, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n<? 20l, de 1985 ~Complementar, de autoria do Senador 
Benedito Ferreíra e outros Senhores Senadores, que ·cria 
o Estado do Tocantins e dá outras proVidências, tendo, 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 707 e 709, de 
1985, das Comissões: , _ 

-de Constitui~ão e Justi~t:a, de Scrvi~o Público Chil c 
de Finanças; tendo, ainda, pareceres orais, sobre a 
Emenda n"' l, de Plenário, das Comissões; 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no mérito, favorável, e 

- de Serviço Público Civil e de Finanças, cont_râtios. 

Votação, em turno único-; do Projeto de Lei da Câma
ra n<? 3, de 1981 (nl' 1.889/76, na casa de 9rigem), alte
rando a redução dos arts. 7~", 99 e lO da Lei n~' 6.223, de 14 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

de Julho de t975,_que dispõe sobre a fiscalização finan
ceira e orçamentária _da Ut:tião, pelo Congresso Nacio
nal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 204 e 205, de 
1983, das Comissões: 

- de Finanças, e 
-de Municípios. 

VotaçãO, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<? 13, de 1981 (n1'78/79, na Casa de origem), introdu
rindo modificações na _Lei n"' 605, -de 5 de janeiro de 
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e 
o- pagamento de sa[ário nos dias feriados civis e religio
sos,_ tendo_ 

PARECERES, sob nl's 514 a 516, de 1984, das Co-mis
- sãe5: 

-de Legislação Social, favorável, com voto venciQo, 
_em_ separado, do Senador Gabríel Hermes; 

-de Finanças, declarando que a matéria foge à sua 
competência regimental e solicitando que sobre ela seja 
ouvida a Comissão _de Economia; e 

-de Economia, favoráveL 

Votação.,. em turno único, do Projeto de Lei da CâQla
ra n'i' 14, de 1981 (n9 2.977/80, na Casa de origem), que 
suprima a aHnea "b'' do art. 39 -da Lei n~" 3.807, de 26 de 
agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

EARECERES, sob n~"s 26 a 29, de 1984, das Comis
sõES: 
-de Legislação-SÕcial, H pronunciamento: favorável;
_- 2Q_ pronunciamento: mantendo seu parecer anterior; 

-de Constituição e Justiça, favorável; e 
-de Finanças, contrário, com voto vencído dos Sena-

dores Severo Gomes e Pedro Simon. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 9, p__e 1982 (n"' 3.048/80, na Casa de origem), que fa
culta ao segura.do a retificação do enquadramento cor
respondente a seu tempo de fdíaçào à Previdência Social; 
tendo 

PARECERES, sob n~s 376 e 377, de 1984, das Comis-
sões: _ 

-de Legisla~o Social, favorável, com Effienda que 
-apresenta de nY 1-CLS, com voto vencido, em separado, 
do Senador Jorge Kalume; e 

-=--de Finanças, contrário, com voto vencido do Sena
dor Cid Sampaio. 

-Votação, em lurno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~- tO, de 1982 (n'i' 4.608/&f, _na Casa de orig~JP), que 
autoriza o Poder Executivo a instituir a Fu-ndação Uni
versidade das Missões, com sede em Santo Ângelo -
RS, tendo 

PARECER FAVORÂVEL, sob n9 212, de 1982, da 
Comissão 

- de Educação e Cultura. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 55, de 1982 (n~" 2.631 j80, na Casa de origem}, acres
centando parágrafo ao art. 27 da Lei n9 3.274, de 2 de ou
tUbro de 1957, que discipfina o re;gime penitenciário, ten
do 

PARECER, sob n~" 807, de 1983, da Comissão 
-de Constituição- c Justiça, favorável, com voto ven

cido do Senador Helvídio Nunes. 
8 

Votação, em lurn"o único, do Projeto de Lei-da Câ-mã
ra n~" 22, de 1983 (n~" 5.450/71, na Casa de origem), que 
cOnCede anistia a mães de família condenadas até 5 (cin

-co) anos de prisão, tendo 
PARECER, sob n~" 398, de 1985, da Comissão 
- -d(f ConstituiçãO e Justiça, favorável. 

Votas;ão, em turno_ único, do Projeto de Lei da Câma
ra é 1'7, de 1984 (nl' 2,845/76, na Casa de origem), que 
acrescenta dispositivO à Lei n~ 3.807, de 26 de agosto de 
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1960, para dispor sobre o segurado que tiver assumido 
cargo p_úblico e perdido o prazo para continuar contri
huindo com-o-autônómó;--tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 627 e628, de 
1985, das Comissões: 
~ de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nl' 55, de 198"4 (n"' 759/83, na Casa de origem), deter
minando que os depósitos e repasses dos órgãos públicos 
fedúais do Nordeste s~am feitos no Banco do Nordeste 
do Brasil S_A. - BNB, tendo 
- PARECERES, sob nt?s 611 e 612, de 19S4, das Comis
sões: 

-de Economia, contrário: e 
-de Finam;as, favorável, com Emenda que apresenta 

de n<:> 1-CF. 

11 

Votação·, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i' l4, de 1985 (n<? 2.393/79, na Casa de origem), que 
altera a redaçào do art. 135 da Consolidação das Leis do 
Traba(ho, aprovada pelo Decreto-(ei n~" 5.452, de l9 de 

_ _maio de 1943, que dispõe sobre a concessão das férias 
anuais remuneradas, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 452, de 1985, da 
Comissão _ 

- de Legislação Social. 

12 

Votação, em tUrnO único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~"- 17, de 1985-(nt? 2.296/83, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a delesa de médico, servidor público, em 
processos judiciais decorrentes do exercício da profissão, 
tei1do -- -

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 604, de 1985, da 
COmissão 

-de Serviço Público Civil. . 
!3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma- _ 
ra nY 50, de t981 (n9 2.048/79, _na Casa de origem), que 

- dá nova redação ao§ 211 do art. 458 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lel n9 5.452, de 
19 de maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de 
transporte-para o trabalhador, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 429, de 1982, da 
Comissão 

- de Legislação Social. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma-
__ ra nl' 33, de 1985 (nl' 1.550{83, na Casa de origem), que 

"declara feriado nacional o dia 20 de novembro, já ce
lebrado Dia Nacional da Consciência Negra pela comu-
nidaóe-afro"-brasileira"," tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n9 6ll, de 1985, da 
Comissão: 

- de Educação e Cultura. 

15 

Votação, em turno ú~ico, do Projeto de Lei da Câma
ra n<? 106, de 1982 (n9 4.800/81, na Casa de origem), que 
disciplina __ as ativídades profissionais dos vigias por
tuãrios, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 1.025, 1.026 e 1.027, de 1983, 
das Comissões: _ _ . 

-de Constituição e Justiça, favorãvel; 
-de Legislação Social, contrário, com voto vencido 

do Senador José lgnácio Ferreira; e 
-de Finanças, favorável. 

16 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei do Senado 
n9 244, de 1981- Complementar, de autoria do Senador 
Cunha Lima, acrescentando o§ 49 ao art. 21' da Lei Com
plementar n"' 1, de t 967, q'ue visa a reduzir, em casos que 
especifica, o limite mínimo populacional de que trata o 
inciso I do m~mo artigo, tendo 
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PARECERES, sob n9s 945 e 946, de 19Sl, 745 e 746, 
de 1984, das Comissões: _ ~-

-de Constituição e Justiça -19 pronunciamento, pela 
constitucionalidade e jüridicidade; 2"~ pronunciamento, 
favorável à emenda de Plenário; e 

de Municípios- }9 pronunciamento, favorável; 29 pro
nunciamento, contrário à Emenda de Plenário. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Se_nado 
n9 56, de 1979- Complem_entar, de autoria ~o Senado~ 
Henrique Santillo, que cria a Região Metropolitan-a (ie 
Goiânia - GO, na forma d_o art. 164 da Constituição 
Federal, tendo __ 

PARECERES, sob n'i's 452 e 453, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituçionalidade e 
juridicídade, com voto yencido, em separado, do Sena~ 
dor Murilo Badaró; e 

- de Economia, favorâvel. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução _n? 
l tO, de 1985 (apresentado pela Comissão de Constí: 
tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n9 778, de 
1985), que suspende a execução do art. 19 da Resolução 
n~' 13, de 4 de maio_de 1983, na Câmara dos Deputados, 
na parte em que deliberou sustar o processo criminal 
contra o ex-Deputado Domingos Antônio de Freitas Di
niz Neto. 

19 

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n'i' 423, de 
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Líder ~o 
PFL, requerendo nos termos do art. 371-C, do regiment~ 
interno, urgência para o Projeto de_ Lei da Câmara n9 
124, de 1985 (n~' 4.014)84, na Casa de __ <?"tjgsn). que pr_oi
be a pesca de cetáceo nas ãguas jurisdicionais brasileiras 
e dá outras providências. 

20 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'>~ t 73, de 1982, de autoria do Senador M_oaçyr 
Duarte, que altera dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de 
dezembro de t 977; Possibilitando o divórcio entre pessoa 
nunca antes divorciada e outra jã divorciada anteder
mente, tendo 

PARECERES, sob n9 766, de 1985, da Comissão __ 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, nos termos de substitutivo que oferece, com 
voto em separado do Senado_r: Nelson Carneiro. 

21 

Votação, em primeiro turn01 -dO- Projeto de Lei do Se-_ 
nado n'? 225, de 1983, de autoria do Senador Murilo Ba
daró, que cria e regula a aplicação peta Censura federal, 
o certificado de liberação restrita e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n9s 804 e 80S, de 1985,das COrrlis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jutidicidade; e 

-de Educação e Cultura, favorável, com emendas que 
apresenta de n9s t a 4-CEC, e voto vencido, em. separa
do, do Senador Jorge Kalume. 

22 

PROJETO DÊ LEI DO SENADO 
No 96, DE 1980 

(Tramitando em conjunto 90m o 
Projeto de Lei do Senado n9 129, de 1980) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do_Se-. 
nado n~' 96, de 1980, de autoria do Senador Ju:t..ah.y Ma
galhães, que dispõe sobre a participação dos servidores 
nos órgãos de direção e fiscalização das e!lti_dades que_ 
menciona, tendo 

PARECERES, sob nos 349, 350, 354 e 355, de 1983, 
das Comissões: 

-de Constituiçãq e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; 

-de Legislação Social, favorável; 
-de Serviço Público Civil, favorável; e 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

-:-_ de_Finanças, favorável, com voto vencido do!! Se:na-
- d9S~Rq_~~_rlg_~_a_~_p_o_~_ e José -UnS. 

23 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 129, DE 1980 ~ 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n~' 96, dç 1980) 

.. :-Yotaçà_Q, e~_ primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
_nado n9 129; Ae _ ~980,_ de autoria do _Senador _fran~o 

- Mo-ntoro, qu-e assegUfaapãrtlcipação dos empregãaos 
na 9iJeção das empresas públicas e sociedades de econo
mia mista_, -~endo 

PARECERES, sob n9s 35t-a-.355, de 1983, das-Comis
sões: 
- -"---:.:;_Je cO.iiS.ütUiÇão e JUStiça, pela constitUCionalidade e 

_ _jw ic;H_cj9_1lçi~-~·- g__u;!:~l!Q_~º-- l!l_é~i!~. _ f a~~~~ ":e~; 
--·-~de Legislação. Social, fav_orável; 

-de Serviço PúblicÓ Civil, ti> pronunciamento-: favõrá-
vel; 29 pronunciamento: pela prejudicialidade, face Pare
cer favorável di:ldo ao Projeto de Lei do Senado n~' 96, de 
1980; e 

-de_ Financ;a-~, pela prejudiciaHdad"e; face Parecer fa
Y~Fâvel dado ao :erQje_!o_de Lei do Senado,n~' 96, de 1980, 
~,Çq.gi vo_to venc~~o Oos Se!Jadores Roberto ~ampos e José Lins, ~- --- - --- -
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o-votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado_ n?_ 336, de t 980, de autoria do Senador Pedro Si
mon, que dispõe sobre privilégios assegurados às empre
sas de auditagem de capital nacional e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES, sob n9s 248 a 250, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos 
de Substitutivo que apresenta; 

-de Economia, favoráv"el ao Substitutivo da Comis
são de CQnsti_tuição e Justiça, com voto vencido dos Se
nadores Josê: Li_ns, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas; e 

-de -Relações Exteriores, favorável ao SubStitutivo 
da Comísst.o_ de Constit uiçilo e JustiÇa, 
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de lei do Se
nado fl9 20; de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
rieiro, que acreScenta dispositivo à Lei n9 6.649, de 16 de 
maio de-1979, ·estabdecendo privilégio em favor dos lo
catários com mais de 80 anos de idade, no caso de despe
jo, tendo 

PARECERES, sob n9s 597 e 598, de 1984, das Comis-
··sõeS: ___ _ 

:...::... de Constituição e Justiça, pela constitucionaUdade e 
juridicidõ.lde; e 

- de Legisla~ão Social, favorável, com voto vencido 
dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chiarelli. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 49, de 1982 (n9 2.159/79, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a criação do Colégio Agrícola de Sertâ-_ 
nia, no Estado de Pernambuco, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 1.076 a 1.078, 
de 1983, das Comissões: 

- de Ag_r!cultura; 
- de Assuntos Regionais; e 
- _de Educação e Cultura. 

27 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara ry9_ 1_~,de 1983 (n9 5~1/79, na Casa de origem), que 
faÇ_~Ita_:a ST~dicatização dos integrantes das guardas por
~uúrias,_ da-ndo nova redação aó art. 9~' do Decreto-lei n9 

-- 3; de 27 de janeiro de 1966, tendo--
PARECERES, sob n~'s 60 e 61, de 1985, das Comis-

- ___:g()ci;~--- - -

__ -de Legislat,;ão Social, favorável, nos termos de subs
titutivo que oferece; e 

-de Constituição e Justiça, favorável ao substitutivo 
da Comissão de Legislação Social. 
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_ Discussão, em primeiro turno, do projeto de Lei do 
Senado n9 24, de \980, de autoria do Senador Franco 
Monloro, est<ibelecendo que a ordem de preferência 
para a cot:~cessão da pensão civil será também aplicada 
na pensão militar, tendo 

PARECERES. sob n9s 882 a 884, de 1983, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de 
substitutivo que apresenta; 

- de Legislação Social, favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição e- JUSTiça; 

-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão 
de ConstituiÇão e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra~ 
du a sessão. 

(f,.gvcmta-se a sessão às 14 horas e 58 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, BE
NEDITO FERRElRA NA SESSÃO DE07-l!-85 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERlA PUBLICADO POSTERIORMENTE, 

O SR, BENEDITO FERREIRA (PDS - GO, Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr' Presidente, Srs. Sena
dores, tf!n_Q_9_f__g_ru:i<!_4C?~.~eceios, se nos debruçarmos com 
atenção sobre os fatos correntes, com a atenção que o 
mOffi_erltQ_.~f~}Yj!Ql~n-te ·está a àigir da.queles que detêm 
maior parcela de responsabilidade diante da Nação bra
sileira, poderemos chegar à dolorosa conclusão, com que 
-por uma arte até mesmo diabólica, de que estamos como 
aqueles que perderam o juízo, que perdemos o senso da 
razão, o rumo correto que deveríamos dar às coisas neste 
País. 

Ainda ontem, assistimos na tribuna, ao nobre Senador 
Martins Filho, tr_açar como que uma caricatura, carica
tura realmente muito bem elldborada, confrontando o pi
tOreSco das n·os.sas novelas de televisão com fatos que 
v_êm ocorrendo no interior brasíleíro. 

Sr' Presidente, se nos aprofundarmos mais um pouco, 
cht:garemos à conclusão de que estamos vivendo instan
tes desgraçadamente compatíveis com fatos mais doloro· 
sos jâ experimentados pela Humanidade e por civili
zações verdadeiramente bem mais avançadas do que a 
nossa, há momentos em qu-e chego a imaginar que esta
mos vivendo aqui no Brasil, com muita semelhança, o fi
nal do século XVIII, de modo particular no berço da la
tinidade, aquilo que ocorreu na França nos dias que an
tecederam_à trist~mente famosa Revolução Francesa; Só 
está faltando, na realidade a figura de Maria Antonieta. 
Já conseguiu identifLcar, Sr• Presidente, uma quantidade 
enorme de Dantosn, de Marats, e de Robespierres, com 
uma agravante, esses atualmente auxiliares do Governo, 
insensatos, que levaram o povo daquela época- e hoje, 
1:'0m-m.ãior facilidade, em face dos. meios de comuni
cação - à total desobediência civil, cuja voracidade, 
cuja tresloucada loucura coletlva não só eliminou toda a 
-elite dirigente da França, todos aqueles que não conse
guiram escapar, como até mesmo os grandes incitadores 
do povo à desobediência civil. 

Na Nova República, esta que reacendeu, inquestionavel
mente, até em nós, que contra ela lutamos, até em nós, 
que hoje lhe fazemos oposição, cumprimos o sagrado de
ver de oposição, como fiscais do Governo, na tentativa 
de induzi-lo ao acerto, daí por que nos consideramos 
também Govern_o, e o somos de fato, como fiscais do po
vo, inegavelmente não_há como esconder esse reacender 
de esperança nos nossos corações. Contudo, temos exem
plos, realmente, preocupantes, Sr~ Presidente e só para 
efeito de ordenação do raciocínio, volto a trazer à baila 
q.lguns fatos, até jâ aqui trazidos por mim, cOmo é o caso 
do Ministro da Reforma Agrária, agora, desgraçada
mente, justa ou injustamente, me parece que em grau de 
recurso, condenado pela Justiça do Pa(á; con_cfenado, re
pito, justa ou injustamente, pel:i prãtica d~ negócios lesí· 
vos ao interesse do do Estado do Parâ. O normal, sem 
dúvida alguma- pelo menos esta era a tradição no Bra
sil nas épocas de normalidade, pelo menos é o que nos 
informam os tratadistas, os historiadores, e_ não me re
porto ao chamado período de exceção, ou o chamado 
período do entulho autoritário, ou do autoritarismo -
mas o normal seria esse Ministro de Estado, por respeito 
à opinião pUblica, desvestir-se da sua condição de Minis
tro de Estado, p:lra responder, como _cidadão comum, a 
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eí"i.emplo, aliás, do que estão fazendo- os Governadores e 
se_us correligionârios, como é o caso do _Oovernad(?r de 
Minas Gerais e do Paraná, para, como cidadãos conÍuns, 
sem exercer a influência do cargo~ irem aos palanques 
defender os candidatos dos seos partidos, Mas, quanto 
aos auxiliares do Presidente Sarne'y; este, Sem dúvida al
guma, herdeiro de infindável corolário de dificuldades 
nacionais e importadas, não tem obtido, Srii Excelência, 
dos seus auxiliares esse tipo de postura, apesar de o pró
prio Presidente da República já ter alegado a um Gover
nador, no caso especifico, Josê Richa, que "esse Minis
tro terminará matando-me do coração", pelo seu des
tempero no modo de agir, quando decretara como área 
prioritária e para efeito de desapropriação,~ o Município 
de Londrina, no Paraná. 

O Sr. Alcldes Saldanha- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Com prazer. Sena
dor. 

O Sr. Alcides Saldanha - Ouço V. Ex~ ~om muita. 
atenção. Temeroso de não havii-entendido; de início, as 
colocações de V. Ex• em relação à RevolUÇão Fnmcesa, 
parece que, querendo sugerir que o Movimento de 89, na 
França, teria sido ruim, quando, na verdade, é um dos 
marcos da Humanidade, porque, historicamente, repre
senta o fim do feudalismo e, conseqUentemente, o início 
de uma nova forma de relação hu~ana, e já nessa digres~ 
são histórica dizendo que o que terminou trazendo terror 
à França não faí tã.nta a atuação de Marat, coma a não 
compreensão, por parte do Chefe de Estado Lufs XVI, 
do que estava acontecendo. O rei ~a Franca, no dia 14 de 
julho de 89, n_a Queda da Bastilha, eXatimente que- a Hu. 
manidade marca como o fim do feuâã,lis:mo, tiO seu 
diário, escrevia: "Hoje, nada de novo", Nem sequer ti
nha ~e dado C91\ta de que eStaVa haVendo uma revo
(ur;;âo. Houvesse o Rei da Fr"ãiú;,a-·ouvido Mil'abeau, em 
determinados momentos, e o terror não teria existido, 
mas as transformações teriam existido- sem a violência 
que foi neces:sâria e que foi conseqUência do aferramento 
a uma situação que já era iriSusfentável. Portanto, quan
do V. Ex.• diz que estamos às vêsperas de uma Bastilha, é 
de se pensar que, hoje, a democraCia- tem instrumentos 
para evitar que- as transformações se façam pela via do 
s:lngue. E poderá fazê-las pela via da lógica, pela via do 
bom senso, mas principalmente, sabendo que a roda da 
história não conhece volta, que o avanço da luta popular 
é irreversível. Temos é que ver o que, hoje, a democracia 
pode avançar para evitarmos que isso seja feito amanhã 
através do terror. Tenho certeza que, neste ponto, V. Ex• 
c;oncorda comigo. Quanto ão fato de o Ministro da Re
forma Agrária, a que V. Ex• se refere, S. Ex.• réálinente 
sofreu, num processo civ~l. _ao que me consta, há d.ois 
dias, uma decisão que lhe fó1 desfavorâvel, decisão que 
não transitou em julgado, conseqUentemente, ainda não 
com caráter sequer de apliCabilidade. 

O SR. BENED~TO FERREIRA - Daí as ressalvas, 
até colocando em dúvida se justa ou injusta. 

O Sr. Alcides Saldanha- Mas o Sr. Ministro daRe
forma Agrária pode ter os_defeitos que tiver, mas sequer 
está fazendo campanha, como V. Ex' sugeriu. Ele não es
tá fazendo campanha nenhuma no Pará, ao que me cons
ta, mesmo porque não ê político, é mais um técnico, E 
apenas para dizer a V. Ex• que o Sr. Ministrõ'da Refor
ma Agrária pode ter cometido alguns erros, exatamente 
porque não é político, mas essa tentativa, ilustre Sena
dor, que está sendo feita, não apenas por parte de V. Ex\ 
em geral, de mudar o Ministro da Reforma Agrária, não 
tem como corolário necessário acabar com a reforma 
agrária. Pode-se até end~reçar ao Ministro uma sêrie de 
acusações e de ataques para ver se se enfraquece a pes
soa, mas não esqueça que a reforma agrãria é um com
promisso da Nova República do Presidente Sarney, e 
conseqUentemente, poder~se--á até mudar o Ministro. 
Este é um regime presidencial, em que os Minístros nada 
mais são do que mera decorrência do Presiderlte da Re
pública. Poder-se-á até mudar o Ministro, mas evidente
mente, a Nação não poderá voltar atrás nessa decisão do 
Governo de começar a fazer, ou pelo menos tentadrii
ciar alguma coisa. V. Ex•-sabe tão bem quanto eu, que 
também sou produtor, que alguma coisa-tem' que ser fei
ta, alguma coisa tem que -ser intciada:Continuo di~ndo: 
se Luls XVI ouvisse Mírabeall em vez de Maeterlíilck, 
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talvez a França tivesse feito a sua revolução até com Luís 
XVI cOmo inonarca constitucional. Ele não _quis ouvir, 
riãO se deu conta de que a Queda da Bastilha, era um mo
mento histórico- escreVeu: "Nada houve", custou-lhe 
a c;abeça! -

O SR. B-ENEDITO FERREIRA - Não há o que dis
cutir Com V. Ex.~ ~. Ex~ enriqueceu meu discurso. Fiz 
uma abordagem quando me reportei ao berço da latini
dade. Quando me retiro à França, não há como negar, 

- poi" mais obwso qUe se pretenda ser, n.ão"1iâ como negar 
o que a Humanidade deve <JOS efeitos e às decorrências 
em favor do homem gerados pelo movimento da Revo
Juçii.o Francesa. Não há como discutir. 

Mas, fiz a alusão, porque, como irei demonstrar, e V. 
Exf, realmente, não poderia adivinhar, sem dúvida algu
ma, que eu lá fosse chegar, mas a alusão que fiz, é- por
que, lamentavelmente, Senádor Alcides Saldanha, eu ve
nho identificando nesses auxíliares do Presidente Sar~ey. 
e vou demonstrã-lo) a insensatez com que vêm atuando à 
frente das suas p_astas. E n9 afã, talvez, de encontrar uma 
solução mais rápida, c) cei(o é que eles têm aconselhado, 
e V. Ex• yai me permitir que eu u denlonstre, eles têm 
contribuido, sobremaneira, para induzir o povo br:lsilei~ 
ro u descrer no estado de dlrelto, a descrer na importân~ 
cia de uma ordem constitucional, em suma, eles têm agi
do, inadvertida ou maliciosamente, para nos levar a um 
processo de convUlsão social ou de desobediência civil. 

Daí põ"r que, como disse, e aí volto às larga& pincela
das com que transitei aquele período, quando eu ressal
tava o fato de que, em determinado instante, parece que 
todos nós, como a nação, estamos como que perdendo o 
rumo c perdendo o juízo. Sejamos nós, parlamentares, 
por não estarmos nos debruçando mais e mais sobre esta 
problemática, sejam os homens do Executivo, que 
purece.-me ainda não se familiarizaram com a idéia de 

---que- hoje são governo, n-âo mudaram ainda o seu discur
so de carnpanha oposicionista para o desempenho de 
sUafi pesadas responsabílidades de resolver problemas, 
mas, o certo é que tentarei convencer v·. Exf de que as 
minhas preocupações não são infundadas. 

Volto, Sra. Presidente, nesta minha tentativa de cha
mamento de todos nós a urn momento de reflexão. 

A verdade é que já aludi a S. Ex.•, o Ministro da Jus
tiça, velho parlamentar, homem experiente, homem de 
partido, mas que- abandona a capital federsl, prometen
do aqui só regressar, depois de apurada a eleição na capi~ 
tal do seu E.stado, empenhado que está, repito, numa 
campanha eleitoral em apoio a um candidato, que não ê 
o candidato do partido que o colocou e o sustenta à fren
te do Ministério. Porêrri, mais do que isso, estamos assis
tíndo, Sra. Presidente, ao Minístro_ da Justiça responsã
ve! pela ordem, pela tranquilidade, acusar, através da 
imprensa, em várias oportunidades, a Lei de Segurança 
Nacíonal como inexequível, como algo odientO~ como 
Um entulho autoritário, e, de resto, toda a legislação re
volucionária, vem sendo adjetivadacomo entulho auto
ritário. 

- Mas nenhuma providência, Sra. Presidente, nenhuma 
medidª. foi providenciada para substituir a Lei de· Segu
rança Nacional, até mesmo porqUe S. Ex• sem dúvida al
guma, como jurista, como um polítíco experimentado 
que é, ousou ou ousaria isentar, pelo menos no Código 
Penal, de sanÇ-Ões, os delitos e os cdrries capitulados na 
legislação ou no entulho autoritário, como assim adjeti~ 
vn S. Ex~ logo teria que haver um sucedâneo, e este não 
lo i proposto. Se não hã o sucedâneo, se o estado de direi
to, se a ordem legislada é inaplicável, estariam os contra~
ventores Isentos e fora do alcance da justiça, pois, se a lei 
é inuplicâvel, se a lei ê ilegítima, se a lei pré-existente, ê 
imoral, não hâ como, sem dúvida alguma, enquadrar os 
delitos, as ofensas à sociedad~,_ capituladas nesta [egJs~ 
lação. 

Mas S. Ex~ promete voltar a Brasília depois de apura
dus as eleições, não há corno desesperançarmo-nos de 
que S. Ex~. após o seu regresso a Brasilia, realmente, 
tome estas providências. 

Por cefto não podemos continuar; Srf Presídenta, cOm 
9 _quadro que ar está, com esse vácuo. ~ verdade que o 

- Presidente Jose- Sarney, ainda há pouco, salientava, no 
seti ·pronunciamento, diga-se, -de passagem, que mereceu 
a acolhida de toda a Nação brasileira, e que lamentavel
mente não -pude assistir, mas pude vê-lo pelosjornaís-

=-a verdade é que o discurso de Sua Excelência foi uma 
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~ça de otim!sm~, f~i·urr: verda~~iro-Teacerider de espe
rança nesta Nação que realmente anda muito precisada 
de esperança. 

Sua Ex.celência lembrou que já enfrentou mais de 500 
greves- no -seu Governo. Eu tinha contado, mas de, por 
certo, as contou, as catalogou e nós temos que dar graças 
a Deus que ele, com seu equilíbrio, com seu bom senso, 
conseguiu _atravessá-las, superando a todas sem maiores 
truumas. 

Mas, tem Sua Excelência, no Ministério do Trabalho, 
um Ministro que, logo no início da sua gestão, publica
mente_, acusou a legislâção que regu[a as greves de entu~ 
lho autoritário, e que não a aplicaria; logo, aconselhou a. 
greve ilegal; logo, mandou que se desobedecesse ao que 
está estabelecido no art. 162 da Constituição, e aí vive
ram as greves nos serviços esSenciais e as greves nos ser~ 
viços públicos. 

Finalmente. Sr• Presidenta, realmente me dói, me ma* 
chucã, porqUe é- tutfa das figuras que ocupa lugar de des~ 
taque ennneu velho coração, é meu querido amigo, o 
Ministro Paulo Lustosa, o Ministro da Desburocrati· 
iil-cão; ·methor dizendo, o Ministro da moralização da 
coisa púb11ca neste País, mas também é ele que alega, de 
público, e publicado nos jornais: "O maior contraventor 
do Brasil é o Estado", · 

Ora, Sr' Presidenta, tenho ou não- razões para estar as~ 
sustado, tenho ou não razões para pedir ao Senado para 
que paremos um pouco, reflitamos um pouco sobre esses 
fatqs aqUi aSsinalados? Porque, vejam V. Ex•s, meus esti~ 
mados ~alegas, que o Ministro Paulo Lustosa: é uma das 
grandes Tigüras que o Nordeste mandou pàra o parla~ 
menta br<!,Sileiro, um homem altamente qualificado, um 
exemplo de parlamentar, mas é S. Ex' que, depois da fes
ta do cassino, condena 'a legislação que ai estã, como 
uma legislação hipócrita. E diz S. Ex• "o maior contra~ 
veritor do Brasil ê Estado, portanto, qualquer sanção se~
riu ~ipocrlsia", argumentou ontem o Ministro da Desbu
roCratiZação Paulo Lustosa, um dos mais animados fre~ 
quentadores do movimentado cassino que, durante 48 
horas, recebeu em seus salões importantes personagens 
da Administração- Federal e da Sociedade brasileira. O 
cassino faturou ma'is de cem milhões nas noites de terça e 
·quarta-feira, foi a principal atração da festa «Noites de 
Asa Branca". São as novela~! 

Vê V. ,EV, Sr•_ Presidenta, que temos recefo da ação 
perniciosa dessas novelas, hoje [evadas aos nossos mais 
esquecidos recantos in_~erioranos do Brasil, que podem 
levar idéias fantasiosas ãs nossas mocinhas, às nossas fi
lhas, aos nossos rapazinhos, a receber o impa-cto dessa 
fantasia, des\>aS novelas que transformam o povo brasi~ 
leiro naquilo que realmente não é. Eu daria a V. Ex', gue 
é mãe, um exemplo etoqüente: somos nós os alcoólatras 
que essas novelas exibem? Quando, ao invês de oferece
rem àqueles que recebem em casa, J?O caso das cenas de 
novelas, ao invés de ofereCerem o nosso tradicional cafe-
zinho, oferecem um drink, como se o brasileiro fosse um 
cachaceiro, um alcoólatra contumaz e permanente! São 
costumes que nós, graças a Deus, não vi,emos, na reali# 
dade do Brasil. 

Mas não é só esse exeinplo, Sr' Presidenta, que Citaria 
como perigoso, o quanto hâ substancialmente de perigo
so, nessas· novelas que levam para a intimidade dos nos
sos lares, para a presença e conhecimento das nossas 
crianças, cenas que não aceitaríamos na porta da rua, 
das -cisas em. que mQrarnos. Expulsaríamos~ com os 
meios à nossa disposição, aqueles que viessem praticar 
aquele tipo de cena nas portas das nossas casas. Nós que 
já viveinoscem meiOs mais adiantados, Q.ÓS que, desgraça~ 
damente, já-vamos aceitando tudo e quase .tudo como 
natural, ~inda nos ressentimos desses efeitos deletéficos 
das novelas. Mas, agora, percebemos que as novelas ex
trapolam em· muito porque servem para inspirar contra
venção na Capital da RepUblica- .. Noites de Asa Bran~ 
ca". Praticadas por quem, Sr• Presidenta, e praticadas 
.em nome de que, Sr• Presidenta? Em norne de_amealhar 
fundos para uma ínstítuíção respeitabilíssíma, não hâ 
.como negar, mais que meritória, como é a APAE. Mas, 
meu Deus do cêu! Onde estão os nossos valores morais, 
Srs. Senadores, se, em nome de imealhar recursos para 
uma :ineritória lnstituição, que é a APAE, precisássemos 
chegar ao absurdo de desafiar tudo e a todos, e o que é 
pior, atê mesmo levando aos menos favorecidos a certe~ 
za, e a convicção mais que palpável de que a lei existe só 
para os pequenos, e o Código Civil seria para os abasta-
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dos, mas o Código Penal é só para o pobre, s6 para o pe
queno! As leis penais atíngem a só os desafortunados? 
Qual delegado de polícia, qual policial, Srs. Senadores, 
normalmente homens originários das camadas de_ onde 
vim, Sr~ Presidenta, das camadas mais humildes da po
pulação, qual deles aceitaria cumprir uma ordem ou uma 
determinação como aquela quando um delegado de polí
cia, aqui, à época do autoritarismo tão combatido 11esta 
Casa, recebeu em face de uma denúncia da Delegacia de 
Costumes de Brasília, e no cumprimento da. ordem e da 
lei, submeteu a vexames terríveis a esposa de um colega 
noS!:io, uma senhora idosa, mãe de família. Deus sabe o 
trabalho que esse nosso colega teve para que ela não fi.: 
casse fichada na Delegacia 9-e Polícia! E por quê? Porque 
em um apartamento de uma ami,ga,juntãment~ a outtaS: 
senhoras, jogavam cartas, como passatempo. 

No entanto, na Nova Rt;púbiica, esse regime de tantas 
esp-eranças é um Ministro de Estado que justifica um cas
sino e mais, diz que a lei é hipócrita! Por outro lado, o 
Ministro da Ju~tiça é quem manda fichar a esposa de um 
ex-Ministro da Justiça pelo simples fato de ela ter usado 
uma passagem de avião, comprada em nome de um fun
cionário, fato que afr\dq. poderã ser apurado em con
trãrio. 

Admitamos, Sr~ Presidenta, como verdadeira essa acu
sação._ Essa mã~ de família, esposa do e:K-Ministro 
lbrahim Abi-Ackel, foi fichada e identifiCada na Polícia 
Federal, porque teria usado documento falso, documen
to falso para: usar uma passagem que teria sido compra
da em nome de um funcionário ou de UJUa funcionária 
do Ministério. - -

Ora, Sr~ Ptesidenta~ quem de nós, em sã consciência, 
admitiria até por especulação mental que essa prãtica 
não continuasse sendo feita no atual Governo, conside-
rando a miséria que sempre se pagou ao homem público 
neste País, e não tivessem eles que se safar através_Q.e ex
pediente verdadeiramente ·negai, mas nunca imoral, por
que imoral tem sidg o quanto fiXamos como su~sfdios 
vexatórias e vergonhosos para os nossos Minjstr_p_s de 
Estado! Vex:atóríos e vergonhosos como -fixamos-para os 
Senadores e DeputadOs para, hipocrít"'mente, continuar
mos através de penduricalho_s, de artifíCíos, de ajudas 
não contabilizadas, ou contabilizadas ---Deus sabe 
como- para suprir os subsídios mentirosos que fiXãmos 
para os parlamentares deste País e para os Ministros (je 
Estado! Qual dos Ministros atuais, por certo, j_â não 
lançou mão de verbas de gabinete pa·r~ financiar a vfa
gem de sua esposa ou de um seu filho? Não se justifica, 
sem dúvida alguma, não há meio horiesto, Sr~ Presíden~ 
ta, como não admito o superlativo do honestfssimo·
acho que há o honesto e o [adrão. Mas, inequívocamen

. te, tenho fundados rec;eios e não tenho como dar razão 
ao Ministro Paulo Lustosa, de: que o maior contraventor 
é o Estado; visto que não ê prQpi"iamente o Estado, con
traventor somos nós, Sr' Presidenta1 que legislamos, nós 
que falamos em nome do Estado, nós que estabelecern_os 
as normas e a conduta jurídica, o comportamento, en
fim, a conduta nossa e dos nossos cidadãos. 

I sr~ Presidenta, há poucos dias, ,assisti a um programa 
de televisão, q"ue me machucou bastante, programa em 
que alguns desavisados se permitiram ao luxo de consu
m~r um tempo preciosfssimo e caro coinO nós sabemos, 
que é o tempo de uma Rede Nacional de Televisão, para 
discutir o problema do menor. A\iãs, jã falei sobre este 
assunto aqui. Mas é oportuno que o traga à colação no
·vamente. Nesse programa, Srt Presidenta, entre os ab
surdos que ouvi e o bom Sênso que deveria ter ouvido, la
mentavelmente o povo brasileiro também não ouviu, 
mas entre os· absurdos que ouvi estava uma acusação 
gratuita a todos aqueles cidadãos que deixam seus inte-
resses particulares, deixam muitas vezes de desfrutar até 
·o carinho dos seus filhos, da sua esposa, ou esposo, dos 
seus amigos para se dedicar a essas instituições que cui
'dam dos problemas sociais. E, quanto a mim, o que ouvi 
foi que fizeram tábula rasa "todos que se dedicam ao 
problema à frente dessas instituições s6 perseguem a pro· 
moção pessoal". E nenhum dos debatedores tomou a de-

. fesa desses abnegados que se dedicam, humanitariamen· 
te, a suprir as deficiências do Estado, cuidando através 
de entidades filantrópicas dos desfavorecidos da sorte, 

, - hã exceções, sem dúvida alguma - há desgraçada·_ 
mente as exceções daqueles que se utilizam das insti
tuições não só para promoçãO pessoal mas também para 
locupletação pessoal são seres humanos, existem. 
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Mas o que assisti do programa de televi_são do talvez 
mais simpático dos apresentadores, um homem que con
tagia os telespectadores pelo seu humanismo, com~ é o 
caso deJ. Silvestre, nem ele, com todo o seu huma~tsmo. 
- ele, que as vezes nos leva à beira das lágrimas, pela 
maneíra humana como coloca certos problemas- nem 
ele teve a sensibilidade de tomar a defesa dessas pessoas, 
dos inumeráveis e mais que sacrificados dirigentes de ins-
~iiuiÇões assistendaís. -- -

Pois berii.; Sr' -presidenta, aqui em B~asília, uma viúva, 
a Sr~ Enil Bethlem, Deus permíta~-sr~ Presidenta, que 
essa senhora não seja o que os jornais estão índicando, 
porqUe tem sobre seus ombros uma enorme responsabili
dade: ela preside a APAE aqui. Deus permita que ela 
hão_ s~ja. a·_ e~~plo ~oloroso mencionado naquele pro
grama; o·eus· Perinítã que esse jornal não esteja fazendo 
justiça àquela senhora. Mas a ser verdadeira a matéria 
publicada no Jornal do Brasil do dia 2 de novembro, essa 
senhora, essa viúva anuncia que, promovendo essa joga
tina.~. E a tniltér_ia do jornal dá notíci_~ at~ de um general 
dQ S~l~ parece-me atê que hã o propósito deliberado de 
atingir a OOrrlun-idade-di! informações e as Forças Ar:ma
das; cita também a presença da filha do ex-Presidenta Jâ-
nio Quadros. · 

O que fgrave é_ que, segundo o jornal, QS tais CQnvJ_tes 
pata. __ ~sa co~trave_oção foram subscritos pela Exm• Sr• 
esposa-aoucwe-i'nã.O.or do Distiíto Feóeral. Há uma nota 
oficüil, segundo o jornal, onde o Governad9r diz que sua 
espo"sa -nem com·p-areceu à festa, mas não deSmente a as-
sinatura nos tais convites. _ 

- ,- MaS:a verOàáé é que o Ministro da Justiça, Sr• Presi~ 
denta- e aqui o jornal diz que ele "foi maís cautelOso" 
- alega qUe, segundo a Diretora da APAE, Enil 
Bethlem, ele teria sido cqnsultado sobre a instalação do 

.. cru;sif'!O. E alegou que não serã tomada nenhuma medida 
- legal, "poTs não houve flagrante na contravenção". 

Mas el~.gegou també!Jl que tivesse qualquer conheci
mento previa da promoção~ e insistiu, durante todo o 
teinpo~·na Tal ta de base legal para a tomada de providên~ 
cias. - - -

Ora, na rriesma ffiátéria, temos a notícia de que a jor· 
nalista Silvia Seabra - aliás segundo a notícia, ela é co· 
lttnista --foi par con~tante do citado General do SNI, 
coitado, s~ ç_asa~o. vai ter p_robJemas com a esposa! Mas 
aquTU. EftH diz o seguinte: 

"Es~~Qs_qu_erendo fazer agora a noite da contra~ 
venção."'-

·o·g-ru-pa·das "patronesS:es da APAE, que Orgãnizou o
.!?!lile:em~~~CBr~nc_a"_; e do qual faz_parte_a Secretária 
do Presidenta TancreOo-"NeVes, Antônia Gonçalves, e a 
mUlher do Mió.ístro Lustosa, Angélica, Ta.nçou,. em res
posta ao alvoroçq_ causado pelo cassino, as festas de 
Mo~ te Carl~. Las Vegas e Atlantic Cíty,Jrês çidaçieS co'
nhJ::cidas muiiãiaJm.ente--por seus-cassinos. '"ainda rlão 
marcamos as datas" - informou Silvia Seabra. 

Mais tarde, o Governo do Distrito Federal, como já 
ressaltadO, solta uma-nota oficial que díz:_••o Gove_rna
dor José Aparecido declarou que as outras pro-mOções 
anunciadas- noite em Monte Cario, e noite em Las V e~ 
gas ~~o-se reali~úã-0 no Dis_trito Federal, pois tomará 
as- providências legais, através da Secretaria 'de Segu
rança Pública". 

Mas q argu!!l:ento é aquele de sempre;- justificam essas 
senhoras: ~·o erro não está nos_ casSin·os c, sim, rios 
aviões lotados de jogadores cariocas e_pauFst!l~! que dei-_ 
xam o Brasil todas as se~anas par~- gasfãr _ os nossos 
dólares em Mônaco, nos_EstadOs. Unidos ou no Para
guai. 

Sustenta a anfitriã do cassino que movimenta B_rasilia, 
Enil Bethlem, apoiada por 200 telefonemas que recebeu 
de diversos Estados, ent~e os quais Rio de JaneirQ e São 
Paulo, a pergunta era uma só: uvocês vãó abrir o ca~sinó 
novamente?'' 

Ora, Sr' Presidenta, esses 200 telefonemas devem ter 
partido daqueles que têm interesse direto em que seres~ 
taure o jogo. Até se tivesse me lembrado, Sr• Presidenta, 
teria pedido para cobfir o busto de Rui Barbosa, que es
tá alJ, por certo, em espírito, envergonhado. Ele, já àque
la époCa, pregava que o_que menos se perde nO jogo ê o 
dinheiro; suhe:ntendendo-se que se perde a vetgonha e 
perde-se tudO, o -que merios se perde no jogo é o dinheiro 
- deve estar realmente acabrunhado, porque a Capital 
da República, a capital da esperança, a capital da alvora
da, agora sob a égide da Nova República, através de seus 
Ministros de Estados, estâ irradiando para o Brasil não 
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aquilo que o Visconde de Porto Seguro recomen'dava a 
D. Pedro, quando lhe pedia implantasse aqui a Capital 
da, República, para-que daqui baixasse as ordens para o 
Reino, como baixam as águas para as três bacias hidro
gráficas do Brasil. 

Mas que ordens são essas? Seriam as ordens da corte 
de Maria Antonieta? 

Seriam, Sr• Pr'esidenta, as ordens da famosa festa· que 
antecedeu a queda do Empêrio, que não me vem à me~ 
mória agora e por isso me socorro no nobre Senador Al
cides Saldanha ... 

O Sr. Alcides Saldanha - A festa da Ilha Frscli.l! 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Muito obrigado a 
V. Ex', porque historiador é de muito boa memória. 

Mas Sr~ Presidenta, estariam esses ministros, que co
nhecem a história, porque homens altamente qualifica
dos e preparados, estariam eles interessados a induzir o 
povo a não crer na ordem constituída? 

E quanto a essa senhora, D. Enil- Deus permita que 
isto não'seja verdade- diz mais o Correio Braziliense de 
7 de novembro: 

"ENIL INSISTE EM 
l'ROMOVER BINGOS 

Disposta a bancar até o fim qualquer tipo de jogo 
para arrecadar dinheiro, a Presidente da Associação 
de Pais e Amígos dos Excepcionais do Distrito Fe-
deral (APAE-DF), Enil Bethiem, disse ontem que 
não vai pedir proteção a policia contra as repetidas 
ameaças de morte que vem recebendo desde 
segunda-feira -última pelo telefone." 

Sr' Presidenta, ameaças de morte por quê?· 
Porque só quem é afeito à contravenção, ao banditis

mo é q~e pOderia fa:lé~lo. Acho que os pais de família, as 
pessoas de responsabilidade, as pessoas-de formação reli
giosa, de formãção moral e ética, não fariam ameaças a 
essa senhora. E ela está fazendo, realmente, o jogo dos 

r ritafginã:ts~ a !lãÕ ser que ela -esteja fazendo concorrência 
a outros cassinos que existam por aí. 

Ela diz, "não _vou fazer queixas". Alternando v·ozes 
masculinas e femininas,- oS anônimos telefonemas 
ameaçaro e indagam ç_oisas do tipo "a senhora", que já 
foi esposa de militar, sabe o que é o SNI e a polícia, não 
t.em medo de ~D.dar sozinha no seu carro?". Essa é a his
tOriazinha contada por ela, Enil é acusada, nas mensa~ 

-- gens deb~uicar o jogO por conta do "pessoal", que quer 
abri( 011 cassinos no País. Viúva do ex-Ge.neral Hugo 
Bethlem, morto há cinco anos, Enil não poupa ataques 
ao próprio Vatiéano, .. que instalou cassinos nos seus na
vios turísticos", e exibe um convite do Clube do Exército 
para um bingo no próximo dia vinte e nove no Clube da 
Aeronáutica. Vê V. Ex~ a gravidade! Qual o soldado, 
qual dos nossos filhos tirando o tempo para a obtenção 
de seu certificado -de reservista nos quartéis do Brasil to
do~ Sr~ Presidente, terã qualquer respeito pelos seus su
periores hierárquicos. a ser verdade o que aqui está 
publicado? E já imaginaram V. Ex•s a hora que quebrar
mos a díscipliO.a nos quartéis, quando um garoto de 20 
anos, com a sua força física e com os seus ímpetos e irri· 
pulsos próprios da juventude, resolver medir força, por
que aí sim, é o regime da ler do mais forte, com nossQS 
velhos coronéis e velhos generais? 

Serã que é isto que estamos perseguindo, Sr' Presiden~ 
te, na Nova República? 

A Presidente da APAE, pelo noticiário, garante .. que 
tem docuinentos guardados em um cofre bancário, que 
poderão comprometer muita gente importante, se conti
nuar sendo pressionada". 
_ Veja V. Ex~. que razões não me faltam para pedir a 

. Deus par.a que essas notícias não correspondam à reali
dade, porque estaríamos nós, sr~ Presidente, tão faltos 
de moral, tão fracos na nossa estrutura moral a ponto de 
não dispor, nós os responsâveis maiores da República, 
autoridade moral para coibir os abusos que esta senhora 
está praticando. 

Não estou inovando, Sr' Presidenta. Eu __ fui, talvez, 
para glória minha, um dos que-, posso dizê-lo à vonta
de, porque S. Ex~, generosamente o proclamava- des
frutou da generosa amiZade do Presidente Costa e Silva, 
mas fui persona non grata no Palácio da Alvorad_a por
que a Exma. Sra. D. Yolanda Costa e Silva. realmente 
não gostava de mim, e tinha os seus motivos. Porque en-



Novembro de 1985 

volvida, induzida pelos espertalhões do jogo, alguns dos 
projetas que contavam com a· sua simpatia foram repu
diados na Câmara dos Deputados e, graças a Deus, der
rotados pelo esforço de um grupo de companheiros, o 
qual eu integrava. Todos os seus projetas foram fulmina
dos na Câmara dos Deputados. 

Em razão disso, Sr• Presidenta, eu repetiria as -inda
gações que fazia àquela época: por que não legalizarmos 
o lenocínio e cobrarmos impostos, para arranjarmos di
nheiro para resolvermos os problemas sociais, se ê a pro
fissão mais antiga da terra? É um fato que existe, como 
existe o- jogo clandestino; para legalizarmos o j_ogo 
podíamos legalizar, também, o uso do -tOxico de um 
modo geral. Já há alguns que são tolerados. Por que não 
estabelecemos alfquotas de tantos mil por cento para a 
maconha, tantos milhões por cento para a cocaína, tan
tos trilhões por cento para a heroína? E, assim, nós che
garíamos a angariar recursos mais que suficientes para -
resolvermos os problemas sociais, jâ que nós não temos 
capacidade de trabalho, não temos condições de criativi
dade e, sequer, formação moral para buscarmos outros 
meios e outros recursos para resolvermos os problemas 
que nos afligem. 

·Registro ainda, Sr" Presidenta, para concluir: quando 
alinhavava o comportamento desses ministros, que 
parece-me, não querem a estãbTiidade do Governo que aí 
está, o jornal O Estado de S. Paulo, num editorial com o 
titulo "Caos total na administração". Pediria a V. Ex• 
que o considerasse parte integrante deste pronunciamen
to, porque precisa o Senado deter-se sobre esse.s núme
ros, sobre esses dados proferidos em uma palestra pelo 
ilustre Ministro da Administração, diante de empre
s<lrios, no Rio de Janeiro. Isto, no exato instante em que 
o Governo, o Executivo proêuta resolver problemas de 
caixa do Tesouro~ para resolver problemas do déficit 
público, sem trocadilho, déficit impublicável, mas publi
cado na palestra do Ministro. No déficit público S. Ex~_ 
fala em 246 trilhões de cruzeiros, impublicável, mas aqui 
está publicado. S. Ext dá ainda notícia de que, entre as 
coisas: ...... dos 10.800 apartamento"& funcionais de 
Brasília, cinco mil estão ocupados irregularmente, e, des~ 
se total 1.900 estão protegidos por deciSõ~s judiciais ... " _ 

Ora, se irregularmente, por que protegidos judicial
mente? Será que o_-n_osso JudiciáriO eStá tão comprometi
do? Se é um País que não tem uma ordem legal, se é um 
País ern que tudo ê entulho autoritário, há que ~e ter dú
vidas até quanto às decisões dos nossos judicadores tam
bém. Se estão os apartamentos od.ipados irregularmente, 
por que resguardados por decisões judiciais? 

·~ ... e 1.300 sub judice dos 2.700_carros oficiais que 
o governo mantém em Brasílía, 700 estão em mãos 
erradas"; que o País tem hoje l milhão e 700 mil 
funcionários .. admitidos por critérios que aié hoje 
não conseguimos entender, porque de caráter emi
nentemente politico. 

Ora, não -é caráter eminentemente político, seria quan
do muito, caráter politiqueiro. O Ministro Aluízio Alves, 
que já foi Deputado Federal, foi Governador, precisava 
ter cuidado na sua adjetivação; porque se admitir que, se 
ocupados, de maneira irregular, não deveria dizer politi
ca e sim, politicalha. Infelizmente, nós temos tão pouco 
apreço ao verbo que se nivela por b<iixo, e o político é 
confundido com o politiqueiro. 

" ... que as eleições de 82 deram ao País o "prejuí
zo" de 550 mil novos funcionários públicos, a maio
ria contratado de maneira irregular, que há no Bra
sil 72 órgãos federais decidindo sobre tdbutação e 
534 sobre saúde numa superposição de poderes, de 
decisões e de burocracia, que no Brasil ainda existe 
uma Superintendência da Borrach_a., criada na últi
ma guerra, quando o País precisava exportar o pro~ 
duto para a Europa e que perdeu sua razão de ser 
com o fim do conflito." 

V. Ex~. que ê da Região Amazõnica, sabe que o Brasil, 
hoje é importador de borracha natural, desgraçadamen
te, tal o nosso descaso, o nosso desinteresse pelos nossos 
recursos naturais. Levaram daqui as sementes e hoje nos 
vendem a borracha. O Banco da Amazônia --que foi o 
antigo Banco da borracha supre ou_deveria suprir a ação 
dessa superintendência, e, no entanto, ela continua exis
tindÇJ. 

S. Ex• vai alinhavando, Sr• Presidenta, uma série de 
fatos e números, sobre os_-_quais ---e longe de mim irna~i-
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na_r que o Ministro Aluísio Alves tenha interesse em de
SCStabiHzur o Governo ou de criar dificuldades ao Go
verno. A verdade é que esse tipo de declaração sai no 
exato instante em que o Governo procura resolver seus 
mais gi"ãv'es problemas, isto ri um Governo que não con~ 
segi,liu s.equer a C:OI,llpreensão d-os seus c:orreligionários, 
na Câ_mara de um modo especial, mas também no Sena
do, não obtendo a aprov<,lção de um imposto- que iria 
melhorar a receita dos .Estados, que tém sido, inequivo
-camente, os grandes prejudicados. Mais até do que os 
municípios, porque, a partir de 67, os municípios foram 
crescendo na sua participação, no bolo global da receita 
tribUtária naciánal, enquanto os Estados, efetivamente, 
perderam. 

Pofs bem, tentou-se criar um tributo sobre automóveis 
usãdos. Tributo esse, Sr~ Presidenta, que toda a Nação 
sabe que iria atirlgir o quê? No máximo tO% da popu
lação, _que é o_número dos privilegiados que têril auto
móVeiS -de passeio neste País. Mas, que os têm e os usam 
à custa dos outros 120 milhões que não têm automóveis 
de passeio. Porque até o álcool, Sr• Presidenta, está dan
do prejuízo para a PETROBRÁS, de mais de 680 cruzei-

- ros em litro, entre o preço de compra e o preço de venda. 
E o déficit da PETROBRÁS jâ se aproxima da casa ab
sUrda dos_ 1 O trilhões de cruzeiros, ao final deste mês, 
p·õrque·o Cálculo do preço do petróleo, ainda hoje, écal_
culado a um preço simbólico, a 6 mil cruzeiros por dólar, 
quando a PETROBRÃS paga pOr- ele m"ais de 8 mil e 600 
cnJzeiros rio Banco Central, para privilegiar 10%. Daí 
por que, Sr• Presidenta, neste País, onde nós privilegia
mos uma minoria, talvez uma minoria- qUe decide 
eleições, porque ê alfabetizad;;1, porque vota, porque 
exerce influência, inequivocamente, mas uma rriirtoria de 
10% da população,- temos a grande maioria, os"90% de 
homens de m,ãos calosas, os trabalhadores, a gente da 
agricultura pagando imposto .. Neste País em que o siste
ma tributário, que adotamos, faz COm que, inclusive 
aqueleS que vivem da caridade púbficã paguem tributos, 
Violent~nd(! C! princípio do bom senso tributário, da jus-
tiça fisCal tribr.liária. -- -

Oride prevalece o bom senso, sem dúvida algUma, a 
tributação é proporcional à capacidade contributiva de 
c~d~ um. Nun~a. em país algum, o indigente_ deve ou tem 
sido tiibutado, pelo rilenos nos países civilizàdos. Mas 
no Bras_il_ até os que consomem, com o que obtêm da ca
ridad~ pública, pagam impostos, pagam o !CM e IPI. 
Escapam do imposto de renda, escapam do leão, porque 
não conseguem, sem dúvida alguma, obter tanta genero

.$idade ao ponto de entrarem na malha do leão. E mais 
91..200 automóveis forà.m adquiridos pelos privilegiado!l 
no mês passado, neste Pais, que vergonhosamente toma 
dinheiro emprestado no-exterior e daqueles que andam a 
cavalo e de bicicleta· para poupar; para pagar petróleo, 
para pagar automóveis, para nós qüe il.ão podemos com
prar bicícletas, andarmos de automóveis. 

Pois bem, Sr• Presidenta, a nossa população, no-mês 
passado, absorveu, no mercado interno, 91.200 au.torõó
veis, para consumir gasolina subsidiada em 40% pelos 
p·agadores de impostos; e para consumir álcool, subsidia
do em parcela não menor, ou bem próxima dos 40%, 
porque em mais de 680 cruzeiros :Por litros, que ê a dife
rença do que vem sendo pago para os usineiros, e recebi
do pela PETROBRÁS com este diferencial. :t:. por tudo 
isto, Sr~ Presidenta, que eu irisisto: vamos para os nossoS 
lares, mas reflitamos sobre essas verdades dolorosas, an
tes, Sr• Presidenta, antes que percamõs o total da estima 
e o total do respeito daqueles que para aqui nos envia-
ram. 

Era o que tính:J-~ dizer, Sr• Presidenta. (Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR BENEDITO FERREIRA.) 

Correio Braziliense, 7-ll..SS. 

EN!L !NS!ST~ EM 
PROMOVER BINGOS 

Disposta a bancar até o fim qualquer tipo de jogo 
para arrecadar dinheiro, a presidente da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Fe
deral (APAE-DF). Enil Bethlem, disse ontem que 
não vai pedir protêção à poltcia entre as repetidas 
ameaças de morte que vem recebendo desdç 
segunda-feira última pelo telefone ... Não vou criar 
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embaraços para o Secretário de Segurança", diz 
Enil. 

Alternando vozes masculinas e femininas, os 
anõnimos telefoneri:ias ameaçam e indagam coisas 
do tipo -"a senhora, que já foi esposa de militar, sabe 
o que ê o- SNI e a Policia, não tem medo de andar 
sozinha no seu carro"? Enil é acusada, nas mensa
gens, de bancar o jogo por conta do ''pessoal" que 
quer abrir os cassinOs no País. Víúva do Ex-general 
Hugo Bethlem, morto há cinco anos, Enil não pouM 
pa ataques aO pr6prio Vaticano, que instalou cassi
nos nos seus navios turísticos, e exibe um convite do 
Clube do Exercito para um bingo no próximo dia 
29, no Clube da Aeronáutica. 

A presidente da APAE garante que tem docu
mentos guardados num cofre bancário que poderão 
comprometer muita gente importante, se continuar 
sendo pressionada. 

CAOS TOTAL NA ADMINiSTRAÇÃO 

Em Palestra proferida para effipresârios, no Rio 
de Janeiro,- o mini.stro çla Administração, Aluísio 
Alves, fez uma radiografia tão estarrecedora de a 
quantas anda a caótica máquina estatal brasileira 
que levou os presentes à desoladora convicção de 
que "o Brasil não muda ·nunca mais". Revelou o mi
nistro, entre outras coisas, que dos 10.800 aparta
mentos funcio_naís_ de Brasília cinco mil estão Ocupa
dos irregularmente,_e desse total1.900 estão protegi
dos por decisões judiciais e 1.300 sub júdice, dos 
2.700 carros oficiais que o governo mantém ern 
B-rasília, 700 estão "em mãos erradas"; que o País 
tem hofe 1 milhão e 700 mil funcionários "admiti
dos por crÚérios que até hoje não conseguimos en
tender, porque de carâter eminentemente político"; 
que as eleições de 82 deram ao País o "prejuízo" de 
550 míl novOS funcionários públicos, a maioria con
tratados de maneira irregular, que há no Brasil 72 
órgãos federais decidindo sobre tributação e 534 
sobre saúde, numa _superposição de poderes, de de
cisões-e _de_ burocra_çia; que no Brasil ainda existe 
uma SuperintendêriCia da Borracha, criada na últi
ma guerra, quando o País precisava exportar o pro
duto para a Europa, e que perdeu sua razão de ser 
com o fim do conflito- mas que, apesar disso, con~ 
tinua existindo no papel e pagando em dia dezenas 
de funcionários que trabalham para ninguém; que 
os planos salariais que existein na adminislração 
pública brasileira não obedecem a um mínimo de 
bom senso - pois enquanto há engenheiros ga~ 
nhando salário mínimo há gente s.em nenhuma ca
-pacitação profissional recebendo altíssimos salários; 
que o déficit interno do País para 1986 será de Cr$ 
246 trilhões, etc._ etc. _ 

Estes são apeitas alguns dos dados - Qll exem
plos - apresentados pelo ministro que já bastam 
para ter-se uma idéia do espantoso caos administraM 
tivo em que vivemos. A indagação imediata que 
ocorre a partir desse quadro ê simplesmente esta: 
como é possível que governo algum funcione com 
uma máqtiína estatal dessa? 

Se estarrec_e o quadro geral, perplexidade tam
bém nos causa a notória sensação de impotência 
transmitida pelo ministro da Administração, ao pre
tender combatê-lo. Pois se os próprios agentes do 
poder, da alta administração do Estado, que detec~ 
tam, diagnosticam seus males não se sentem com 
força .suficiente fiara saná-los, qtfem o pOderá fazer? 
Vejanlos, por otifro laâo, as razões alegadas pelo 
MiriíStro da Administração para não demitir os fun
cionârios que .. precisariam ser demitidos": "Primei
ro, porque o gov_eTno não pode contribuir para au
mentàr ã taxa de desemprego, nã medida em que ê o 
primeiro a pedir a compreensão da iniciativa priva

-da para este grande problema. Segundo, politica~ 
mente não ê aconsel}lável. O que temos de fazer, e 
isso é ufn processo" a longo prazo, é ir aos poucos 
adaptando esse imenso contingente de ociosos e des
preparados para as necessidades da Nação. Mas de
rrii~são é uma soluÇão que já afastamos". 

_ Esse velho argumento - de que o governo não 
pode demitir eis funCionários públicos ociosos ou 
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dispensáveis" para não aumentar o desemprego ~
revela uma visão distoi'Cida da própria adminis- . 
tração pública: é como se seus agentes devessem ter 
interesses-p-essoais pres:ervados, acima dos interesses 
maiores da sociedade._Qra, por maior que seja a ne
cessidade_ de emprego dos cidadãos funcionários 
públicos, a administração destina-se a servir a socie
dade, pelo que preservaN;e, artificialmente, empre
gos públicos que não significam produção - mas 
apenas gastos para os cofres públicos - é sempre 
um prejuízo, um malefício- Lmperdoável praticado 
contra toda a sociedade. Agora, afirmar que medi
das saneadoras- como o despedimento de ociosos 
ou dispensáveis - não são ''politicamente acOnse
lháveis" é passar recibo de tibieza administrativa e 
politica. 

Governantes responsáveis não podem evitar me
didas impopulares- para algumas ou muitas cate
gorias profissionais - quando estâ-em jogO -o inte
resse maior da administração pública do País. Se 
não houver coragem para essas medidas, não se es
capará do círculo vicioso - e caótico - em qUe se 
encontra a máquina esfafãl brasileira, com sua bu
rocracia emperrante, estagnãnte e ao mesmo tempo 
perdulária. E como será possível adaptar "esse 
imenso contingente de __ ociosos e despreparados para 
as necessidades da Nação", como diz o ministro? 
Será possível prepará-los (como?) e fa~los traba
lhar? E nos casos 'em que seus serviços-são absoluta
mente dispensáveis'? Em outras palavras, como re-
duzir um excesso sem fazer córtes? -

Em sínteSe, se-desalentador é o quadro da admi
nistração pública brasileira, não menos desalenta"' 
doras são as "soluções" buscadas pelo ministro da 
Administração, para revertê-lo. 

LUSTOSA, DEPOIS DA FESTA NO -
CASSINO, CONDENA A HIPOCRISIA 

Brasília- O maior-contraventor âO Brasil é o 
Estado, portanto, qualquer sanção seria uma hipo
crisia"- argumentou ontem o Ministro da Desbu
rocratização, Paulo Lustosa, um dos mais animados 
freqUentadores- do moVimentado cassino-que, du
rante 48 horas, recebeu em seus salões importantes 
personagens da administração federal e da socieda
de brasiliense. 

O cassino~ que futurou mais de CrS tOO milhões, 
nas noites de terça e quarta-feira, foi a principal 
atração da festa- Noites de Asa Branca::...._, organi
zada pela APAE (Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais). 

Mais cauteloso, o Ministro da Justiça, Fernando 
Lyra_ - que, segundo a diretora da APAE, Enil 
Bethlen, teria sido consultado sobre a instalação do 
cassino_ - alegou que não será tomada nenhuma 
medida legal, pois ••não houve flagrante da contra
venção". Lyra negou que tivesse qualquer conheci
mento prévio da promoção e insistiu, durante todo 
tempo, na falta de _base legal para tomada de provi
dências. -- -

Apesar da justificativa do Ministro, o flagrante 
poderia ter sido lavrado se a peso políltico dos orga
nizadores .f!ãO inibisse a ação de uma equipe do de
legado de Costumes e Diversões Públicas, Luís Mo
rei_ra Alv~renga, que esteve na mansão que abrigou 
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o_ cas_sino, ·na_ MS_PW (Mans_ões Subl!_rbanas_ Park 
Way). Quadra 14, Conjunto 2, decorada pelo Go
verno ~o Distrito Federal para a ocasião. 

__ Como havia apoio oficial, não pudemos fazer 
nada, mas achamos que houve_e,..cesso- informou 
Alvarenga, que nos últimos seis meses, fechou dois 
cassinos em brasília, sem poupar seus mantenedores 
e freqUentadores -das sanções previstas na lei que há 
39 anos proíbe jogos de azar no País. 

Foi o inverso do que ocorreu nas- Noites de 
Asa. Branca-. cujo convite custou CrS 100 mil ele
vava a assinatura da primeira dama do Distrito Fe
deral,_Marla Leonor Olliv.eira. 

A respeito da assinatura da mulher do Governa
dor Aparecido nos convites, o Palácio do Buriti di

__ -o vulgou nota oficial esclarecendo que ela "foi convi
dada como outras personalidades femininas para 

·- patronesse de honra, e não estava informada da rea
lização de jogos proibidos como roleta. De todo 

-modo, não compareceu à festa". 
''AO. r:eitirir que o GDF não patrocinou nem 

teve qualquer responsabilidade no lamentável episó
dio" _,._diz anota- .. o Governq observa ainda que 
a participação do DETUR foi conseguida pela pre
sidente da APAE diretamente com um funcionário, 
sem autorização do GDF". 

O Ministro Paulo Lustosa _dançou até às 2h de 
quarta-feira forrós tocados pelo Grupo Asa Branca 
2, de um restaurante de Brasflia, na mesma pista em 
que desfilaram a filha do candidato à prefeitura de 
São Paulo pela coligação PTB/PFL, Dirce Quadros 
(Tutu), diretores do Banco Central e do Banco do 
Brasil e um general do SNI que, segundo a colunista 
Silvia Seabra, do J-ºr_nal de_ Bra_sília, "foi par cons

- tante". 
- Estamos querendo fazer agora a Noite da 

_ C_o_ntl]l~~;nção -, desafiOu a colunista. O grupo das 
patronesses da APAE, que organizou O Baile em 
Asa Branca, e do qual fazem parte a secretária do 
presidente Tancredo Neves, Antônia GOnçalves, e a 
mulher do Minsitro Lustosa Angélica, lançou, em 
resposta ao alvoroço causado pelo cassino, as Fes
tas de Montecarlo, Las Vegas e Atlantic City~ três 

- cidàdes conhecidas mundialmente por seus cassinos. 
"Ainda ·nãO-marcamos as Batas", informou Sílvia 
Seabra. 

M_iliS~tar_d_e~_Q Gp'{erno-do -DiStrito -~ederal infor
maria, na_ nota oficial, que "o Governador José 
Aparecido declarou que as outras promoções anun
ciadas-....:... N Olte erif MO"rite Cãrlo e _ _N o i te em Las V e
g_ãs :-:_não_s!;_rea1jj;ar?o no Distritp f~deral, pois to~_ 

-----marras provJdêUCiãS legais através _da Secretaria Oe_
__ S_egur~nça PúOlica~·-. . 

- O erro não está nos cassinos, e sim nos aviõ_es 
l_OtadOS~eJQ&<id_Q(eS car_i_oc_~ e paiillstas que_ áef~
xam o Brasil todas as semanas para gastar nossos 
dólares em Mónaco, nos Estados Unidos ou no Pa
raguai-, sustenta a anfitriã do cassino que-lilo"vi
mentou Brasília, Enil Bethlem, apoiada por 200 te
lefonemas que recebeu de _diversos Estados, entre os 
quais o Rio e São Paulo, em que a pergunta era uma 
só: "Vocês vão abrir _o cassino novamente?" 

O cabeleireiro Stephany - que já cuidou dos ca
belos de Dulce Figueiredo e da rainha Síl_via, da 
Suécia_-- desdenhou dei riquinte do cassino que 
ocupou todo o su_b_s_olo da mans_ão d~ quatfo mil 
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metros quadrados: _"N~o _houve o requinte dos 
grandes_ cassinos". Sua diversão, na verdade, foi 
pentear de !Oh às 22h as mulheres travestidas de 
viúvas Porcína, Mocinhas, Ninons e Ã.mparitos que 
enchem a novela Roque Santeiro, que deu o ambien
te à festa. 

--0 trambiqueiro Ronaldo César, que convence 
a beata e mulher do Prefeito de Asa Branca, Dona 
Pombinha, a abrir uma casa de jogo, conseguiu de 
uma vez só convencer as mais de 30 patronesses da 
APAE que o cassino seria ex_celente para arrecadar 
fundas para os obras assistenciais - ironizava 
Stephany. 

Os números conseguidos no cassino em Brasília 
parecem dar razão à piada: em suas duas roletas, 
duas mesas de carteado e um jogo de dados conheci
do por craps as patroness_es arrecadaram pouco me
nos do que em todas as festas do ano passado, nas 
_quais os jogos de azar não estiveram presentes. 

-"Na APAE não entra dinhdro oficial porque 
o Governo não _nos_ dá, e então, arrecadamos com 
nosso trabalho, através do jogo, por exemplo"-, 
defende-se Enit Bethlem. Sua última experiência 
para arrecadar fundos públicos, "foi insólita, pois o 
ex-Secretário de Serviços Sociais do Distrito Fede
ral, Haroldo de Castro, anunciou à imprensa que 
doou CrS 50 milhões à APAE; e disse: "Não é ami
ga da Nova República? Pois então a procure". 

Enil Bethlem tentou obter em vão o aval da Nova 
República para seu cassino, mas na festa não esque
ceu de agradecer às "autoridades oficiaís e policiais 
que,_ felizmente, fmgiram nada saber". Ela insiste 
que o Ministro Fernando Lyra foi informado e não 
apoiou nem reprimiu. 

"Se- soubesse, não aconselharia que a festa fosse 
real_izada", reagi!: o Ministro, que foi somente uma 
das autoridades consultadas por Enil Bethlem. 

A Presidenta da APAE procurou o Secretário de 
Segurança Pública do Distrito Federal, Olavo Cas
tro, para conquistar seu apoio e tentar vender um 

·convite por CrS 100 mil. Ouviu então: ":t: proibido. 
A senhora deve pedir autorização à Polícia Federal, 
já que o objetivo do cassino é beneficente", aconse-

. lhou o Secretário. Enil Bethlem desistiu e tomou_um 
atalho: "Não fui à Polícia Federal para não ouvir 
um não". 

_Sua decis-__!9. estava tomada. Ela contratou 42 
"croupiés" desempregados em São Paulo, movi
mentou um hotel de três estrelas ocioso na cidade 
satélite de Taguatinga para hospedá-los, contratou 
um bufet com inúmeros empregados, uma loja de 
decoraçà,Q para recriar o ambiente de Asa Branca, 
Verideu os -coOViies e- dispuTOU: "Se algUéin -tiver que 
aSSumir o paperde contraventor, assinilo eu". 

Nos doís dias, mais de 100 pessoas trabalharam 
no eyentQ e ()!lir~s ~90 dançaram e jogaram. 

-"Foi uma grande festa. A hipocrisia da Nova 
República transformou a Ilha da Fantasia da Velha 
RepúbliCa rio atOrde Mururoa" -,disse a colunista 
Silv.ia Seabra. 

Numa prova de que, nas Noites de Asa Branca, 
os valores eram, de fato, exóticos, vale a cena regis
trada por um fotógrafO que, quando começou a fo
tografar, um crupiê olhou para a câmara, meio des
confiado e disse a um dos vizinhos, apOntarido para 
um copo de uísque sobre o pano verde: "Tira o copo 
da frente senão vai pegar mal". 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 221• SESSÃO, EM 19 DE NO
VEMBRO DE 1985 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da ReM 
pública 

- N'í' 284/85 (nt? 580/85, na origem), restituli1do 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

Suhmc>lf!lldo à delibwacào do Smado a escolha de 
nonu'.\" indicado.ç para função cujo provimento depende 
d(• sua prbia aqu{(•sci!ncla: 

- N~> 282/85 (n"' 577/85, na origem), referente à 
escolha do Sr. Affonso Arino_s de Mello Franco, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao E.stado da Cidade do Vaticano. 

- N~> 283/85 (n9 578/85, nã. origem), referente à 
escolhu do Sr. Paulo Henrique de Paranaguá, Minis
tro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, 
pura exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República da Venezuela. 

1.2.2- Aviso do Ministro-Chefe do Gabinete Civil 
da , Presidência da República 

- N~> 777/85, encaminhando esclarecimento do 
Ministério da Fazenda sobre os quesitos CQnSlantes 
do Requerimento n<:> 363/85, formulado com o objeti
vo de instruir o Projeto de Lei do Senado n9 56/85. 

1.2.3- Ofícios do Sr.l9-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Enmminhando à revtsao do St!nado aut6grafos dos 
seguhrtt!s pro)l'tos: 

- Projeto de Lei da Câmara nto f84f85, (n' 
573/85, na Casa de origem), que altera a composição 
e a orgo.tnizaç-do interna do Tribunal Regional do 
Trabalho da Terceira Região, cria cargos e dá outras 
providêncim>. 

-Projeto de Lei da Câmara_ n~ {85/SS (n'ii 
2,6!<0/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a pes
quisa, exploração, remoção e demolição de coisas_ou 
bens afundados, submersos, encalhados e perdidos 
cm águas sob juriSdição naCional, em terrenos de rn-a
rinhu e seus acrescidos e em terrenos marginais~ effi 
dc.corrCncia de sinistro, alijameritO ou fõiüu1a--do 
mar, e dá outras providências. 

SUMÁRIO 

--1.2.4- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei" do Senado nQ 334/85, de autoria 
do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que altera a redaçào 
do art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
passando o parágrafo único a§ J9 e criando um§ 29, 
para dispor que as exigências para o fornecimento de 
Carteiras do Trabalho e Previdência Social ao menor 
de 18 anos somente serão feitas por ocasião da ad
missàu no emprego. 

-Projeto de Lei do Senado 1;19 335/85, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dis
positivo à Consolidação das Leis do Trabalho, para o_ 

fim de _determinar que incidam juros e correçào mo
netária sObre todos o_s valores monetários discutidos 
e julgados em dissídio coletivo, a partir da instau
ruçào d<l instância. 

. 1.2.5- Comunicações da Presidência 

·-Recebimento das Mensagens n9s 276 a 281, 285 
e-286. de 1985 (n9s 571 a 576, 581 e 582/85, na ori
gem), pela!:> quais o Senhor Presidente da República, 
solicita autorização para que as Prefeituras Munici
pais de Agudos, Campo Limpo Paulista, Caraguata
tuba, Mococa, Mogi-Guaçu e São Sebastião, todas 
do Estado de São Paulo, Barra Mansa-RJ e 
Paranaguá-PR, possam contratar operações de crédi
to, para os fins que especificam. 

.:...... ArquTvumcnto do Projeto de Lei da Câmara n"' 
2f4/84--(n9 1.720, de 1979, na Casa de origem), por ter 
recebido pareceres contr.:irios, quanto ao mérito, das 
-wmrssõCs a que foi distribuído. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

St:NADOR JOÃO CALMON- Vitória-do candi
dato pccmcdcbista para a piefeitura da capitlll do Es
tado do_Espírito Santo. 

SENAIJOR NIVALDO MACHADO- Editorial 
~do jorrwl O Globo, de I 7 último, intitulado .. Vitória 

do Brusil", de análise dus eleiçõeS-municipais- recente
mente realizad_as. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Presença 
da mulher na:-> eleições municipais. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

COTfvócaçãi.i-ae SesSão ext-raordinária- a realizar-se 
hoje, às I 8 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Proje.to de Lei do Senado n"' 201/85-
Complcmcntur, que cria o Estado do Tocantins e dá 
outras providências. (Em regime de urgência), Apro-
vado o projeto sendo rejeitada a Emenda n"' I, de Ple
nário. Ã Comissão de Redaçào. 

- Redução final do Projeto de Lei do Senado nQ 
201/85-Complementar. (Em regime de urgência). 
Aprovada. Ã Câmara dos Deputados. 

- Projetc.i"de Lei do Senado n' 173/82, que altera 
dispositivO -da Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de 
1977, possibilitando o divórcio entre pess-oa nunca 
ante.,; divorciada e outra já divorciada anteriormente. 
Aprovado nos termos do substitutivo da comissão 
competente. À Comissão de Redução. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 3/81 (n9 1.889/76, 
na Casa de origem), alterando a redação dos arts. 79, 
9'! e lO da Lei n'1 622_3, de 14 de julho de 1975, que 
dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária 
da Uni5o, pelo Congresso Nacional, e dá outras pro
vidências. Aprovado. À sanção., 

-Projeto de Lei da Câmara nQ 13/81 (n' 78/79, 
na Casa de origem), introduzindo modificações na 
Lei_n.,.605, de 5 dejcmeiro de 1949, que dispõe sobre o 
repouso semanal remunerado e o pagamento de sa
lúrio nos dias feriad_os cjvis Ç religiosos. Aprovado. Ã 
sanção. 

~·Projeto de Lei d;a Câmara nQ 14/81 (n"' 
2.977/80, na Casa de origem), que suprime a alínea 
..b .. do art. 39 da Lei nQ 3.807, de 26 de agosto de 
1%0_ --Lei Orgânica da Previdência Social. Aprova
do. A sun~ào. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 9/82 (n"' 3.()48/80, 
na Casa de origem), que faCulta ao segurado a retifi
CtiÇâó do enquadramento correspondente a seu tem
po de fil~açào à Previdênciu Social. Aprovado com 
emenda. A Comissão -de Redação. 

---Projeto de Lei da Câmara n9 10/82 (n"' 
4.60_~j8_1, na Casa de origem), que autoriZa O Poder 
Executivo a instituir a Fundação Universidade das. 
MiSsões, cOm s_ede em Santo Ângelo- RS. Votação 
adiada por 30 dias_, nos termos do Requerimento n9 
450/85. 

-Projeto de Lei da Cãriiara nQ 55/82 (nt> 
2.631/80, na Casu de origem), acrescentando pará
grafo ao_art~27 da Lei nQ 3.274, de 2 outubro de 1957, 

. que disciPlina o regime penitenciãrio. Aprovado. À 
s<mçtio. 



4596 Quarta-reira 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 198~ 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO F!DERAL 

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor~Geral do Senado Federal Impresso sob a responsabilidcrde da Mesa do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 
ASSINATURAS 

JOÃO DE_MORAIS ?ILVA Via Superfície: 
Diretor Administrcitivo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 
Semestre ..........•.. ~ ..... T--. -· ••••• ~- • ·-·-·· •• ~ • • Cr$ 3.000,00 

Diretor Industrial 
Ano ........... 0-- .. -............ -- . ---~-- ...... -. Cr$ 6.000,00 

PEDRO AlVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Exemplar Avulso: Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

- Projeto _de Lei da Câmar_<!.. n~' :z?/8~-- (ii li ~ __ -=-:-_~rojcto de Resolução n<:> _l_IQ/85, que suspende a 
5.450/71. na Cus.a_ d.e orjgCm), que conce_de_ani.sp~-}1. ~-__ __ ex~cuç_àú -do <.~rt._(? da R_~so.luçà~ n'? 13, de 4 de maio 
mães de família ~ondenadas até 5_ (cinco) anc;>~ ~ pri- - dt:: 1983, na ü.imàfã "dOs Deputãdos, na parte em que 
são. Aprovado. A sanção. ddibt.:ruu sustar o processo Criminal contra o ex-

- Projeto de !-ei da Câmara -ri., 11L_8_4 • ..1.n9 Dt.:putaJo Domingos Antônio de Freitas Dinii Neto. 
2.845/76, na Casa d_eorigcm);·que acrescenta disposf.:"" --Aprovâllo.A-CCiinl,<{Si\_Q.Çie_ Redªçijo,_ ~ 
tivo à Lei n9 3.807, .de 26 d~_a_gÇJsto _de [.969, pªrª _q_í_;;-_ . ·---=J{~querimcnto n'-' 423/85, urgência para o Proje-
por sobre? segurado que_hver ass_u.midQ_carg? p_~bli- to de Lei da C:.irnara n9 124, de 1985 (n'-' 4.014/84, na 
co e pcrd~do o prazo para cpntmuar contnbumdo Cas<.l de or_i_gem), que proíbe a pesca de cetáceo nas á-
como au~onomo. ~prova~o. A sanção. guas jurisdicionais brasHeiras e dá outras providên-

-PrOJCto ~c Lc1 da Camar<}.n?.5.S/~4 Ü!?_n.9/_83_1 • __ ç_i.l!~---~(açij_Q .~u_Jjad~_por 7 dias, nos termos do Re-
na Casa de ongcm), çletcy.mi.nanQq que 9s_depQs_i_tQS _e qucrinwn!o _n9 4_.Sij85. 
~~~a7:~:0~0~:rg~~~%~~li~osr~:~rais do ~o_rd~ste se- . _:_- Pr~jt::t; d~ Lei-Ó.~ Senado n9 225/83, que cria e 
1BN H A -:a - ... od · sÁ~ ~0--~F!~J) -s;} ~R.- ··· rcgula_a aplicaç1io pela Censu_ra Federal, o certifica-
r~., .. ~,- prova 0 com emen a. omlss 0 e e- do de deliberação restrita e dá outras_ providências. 

...... .::_: .... Projeto de Ld da Câ. ara n9 14/85 (nt:> :'-~twad6 as em-endi.ls-de~-p.<;>-s;_±-a.-3---CEC, ficando re-
2393/79, nu Casa_de origem),~ue alter·a- ,ã fêdãção -Jt.:ltuda u_de n<:> 4-C_EC A Comissão. de Redaç~o. ~ 
do art.- 135. da Conso_l_idaç4o da.s .Leis do .Trabalho - - Projct~ ~e L:' do Senl,l~o n9 96j80: que d!spoe 
aprovada pelo Oecreto-fci n~ 5.452 dé T<.> {ie mã1õdt ------Sob~rl! a partlc!paç~o dos servJ?ores nos orgãos-de di-
1943, que dispõe sobre a concessãd das férias ãnuãiS . rcçao _e fiscahzaçao . das entidades que menciona. 
remuneradas. Aprovado. Ã sanção. (Tnumtando em conJunto com o Proj~to .de Lei do 

----: ~roj_c_~o de Lei da Câmara n'-' _LZ/B.i..(f!!_"--.. ~~~~do n~ !2_9, de 1:80.) Aprovado em pnme1ro turno. 
2.-+9678'3, nilCUsU-de Q.i"Wm), que-ôisp9e sobre a de~ __ -:- ProJetO de. le1 do Senado n'-' 129/80, que assegu-
fesa de médico, Servidor públiCO, em proceSscisjüdi~ IH'1l pafticiração dos empregados na direÇàO das.em-
ciais dccorren_tc.s do exercício çia profissãO. _Apr~va~_o. presas. públicas e so_deda!:!es de e.c_o_no_rni'ª- mista. 
Ã sanção. - -- - - (Tranutundo em conjunto com o Projeto de L_ei do 

- Projeto de Lei _dª Câma"ra _ n'-' ?_9}81 _jn~_ _S~:nudo n9 96/HO). Declarado prejudicado, Ao Arqui~ 
2.04~/79, na ü1sa _de origem), que dá nova redução vo;--- -- -~------ --
ao* 29 do art.A58 da COnsq_lidação.<;ias ~ei~ dq Tr_a~ -Projeto de Le.i do Senado n~ 33_6/80, que dispõe 
bulho, uprovada pelo Dec~to-Iei 0 9' 5.452:" de!9dê~~·~ ~obre privilégios assc_gurado_s às empresas de audita~ 
maio de 1943, dispondo sobre o fornecimentO- ·ae g~:m de capital n<1cional e dá outras providências. Vo-
transporte para 0 trabalhador. Aprovado. Ã sanção. tação adiada por 30 dias, nos termos do Requerlmen-

- Projeto de _Lei da Cáoo_ara. n_9 ___ ;?}t~J. _(n<.> -~-lo n'-' 4~_4(~5. 
1.550/83, na Casa de-origerri), que declara feriado na- - --::__ PfojCto de-tci do SenadO n'-' 20j84, qUe acres~ 
cional o dia20denovembro,jácelebrado Pi? Nª~lo~ _ ccnta~h;positivo à Lei n9 6.649, de 16 de maio de 
nal da Consciência Nc_gra pela comunidade A_fro- -- 1979, cstabekce.ndo privilégio em favor dos loca-
brusilcira. Rejeitado. Após usar da palavra o Sr. t{lr!os c~t~l maís de 8U anOS de! i_~ade, no caso de des~ 
Aloysio C~aves. Ao Arquivo. pejo. Aprovado em prlmcíro turno, após usar da p-ilia-

-l>rojcto .de Lei_ da Câmar& n'-' .... I.P'VS2; •. (n~ vm t.? Sr:~elson C~_~ndro._ --~-: __ -_--:- ___ - .: .. 
4.800(8!, na ~as~ de orj~e~), que dis?iplina ~s-aTivi- -= rj~j~(~ ·d~ ··Lei-cfu Câma-ra-- n9 49/Sf .. (n'-' 
da de~ ~ro~sswn~~~ dos v1gJas port~ârros, e.dá outras 2.159/79, na Casa_ de origem), que dispõe sobre a 
prov1~en~1~S- ReJedad?· Ao Arqu1vo. __ "<- criuÇUo do Colégio Agrícola de S~_rtãni~, no Estado 

- rojcto de Ler do Sen~do_ !1'-'- 244/ª I-=-: -de Pt.:rnumbut:?· Aprovado após usarem da ·palavra_os 
Cumplcmcntar, acrescentando o §4~ ao art. 29 ~a_Le1 Srs. B{!ncdito Ferr.eira e Hélio Guciros. Ã san ão. 
Complementar n'-' !, de f967, que Vlsa a r.c;diJ,:z;Jr, em , . . . ç --
cusos que especifica, 0 limite mínimo populaciomd de -. --:,l.ruJelo ~e Le1 da C amura n9 ~6/~3 (~'-' 5~1/79_, 
que truta o inciso (do mesmo artigo. Votação adiada ~·\CISa de ongcm), que faeu[ta ~ smd1cahzaçao dos 
po~ 5 dias, nos'termos dó Requerimento n'-' 451/85, t~t:fra.nt~~ das .. guarda~ portu~n;s, dando __ n~_va ~ 
apos usarem da palavra os Srs. Helvídio Nunes e_ d.~çao ao ,,r~.?· do_ D_ec_reto~lt;! n. 3, de 27 de.J~~erro 
Murilo Badaró d_c 19M. ReJeitado. _Ao Arql!tVO. 

- Projeto de Lei do Senado g:,_,--j_Q}j-__2-=-=-~-~=---- ·:..: Pr:ojctõ_-d~-lcrao' S-e-llildo- n'-' 24/SO;cisl<i.be!ecen-
Cumplemcntur, que cria a Regíão Metropolitana de do que a ordem de preferência para a conct:Ssão da 
Goiânia-GO, na forma do art. 164 da Cons~it_!Jicão . ~~1~t'o_ civil será também aplicada na pensão militar. 
Federal. Rejeitado. Ao Arquivo. ---- ---- _ AprõVãdo em primeít-o turno-. -

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

Sii.NADOR NELSON CARNEIRO -Anteproje
to l!ncaminharJo pelo Jurista Orlando Soares ao Insti
tuto dos_Advogudos Brasileiros, que cria o Estatuto 
dos Negros. 

S·t:NADOR GASTÃO A-tOLLER- Participação 
de S. Ex~ em visita feita por comitiva de Srs. Parla
mentares. às instalações do IV Distrito Naval da Ma
rinlm Bn,silcira. 

1.3.2 - D~signação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2_:_.ATA DA 228•SESSÃO. EM 19 DE NO-
VEMBRO DÉ í98s . . 

2.1-ABERTURA 

2.2- eXPeDIENTE 

2.2.1 - Requerimentos 

- N~' 455/85, de urgência pura o Projeto de Lei da 
Câmara ri"' 182/85 (n'-' 6.699/85, na Casa de origem), 
que cOncede isenção do _Imposto sobre Produtos ln~ 
~ListríaTiz:.i~os -:-:-!PI na aq_uisição de automóveis de 
p:is~agcirüs e dá o"Utras p-roVidências. 

- N'-' 456/85, de urgência para o OficiO ntjt S~ 
43/85, do Governo do Estado de São Paulo, solici
tando autorizaÇão do Senado Feder11l a fim de .que 
uquc!c Estado possa contratar operação de emprésti~ 
mo externo no valor total de USS 80,000,000.00 (oi
tenta milhões de dólares). 

2.2.2 ~ Leitura- de projetas 

~ Projeto d_e Lei do Senado n<:>_ 33_6/85, de autoria 
~o_Sr. Scnado_r Amaral Furlan, que altera a _redaçã_o 
do 'caput do artigo 39 da Lei n'-' 6.530, de 12 de maio 
de !978, que dá nova regulamentação ã profissão de 
Corretor de Imóveis, disciplinando o funcionamento 
de seus _Qrgào_s_de_ fiscalização e dá outras providên
cias. 

- Projeto dt:: Lei do Senado n'-' 337/85- Comple
mt::ntur. de autoria do Sr. S_çnador:.Enéas~Faria, que 
dispõe sobre o subsídio de V~readores e dá putra~ 
providências. 

2.2.3-- Leitura de resoluções 

_- N~>_ I31/~5. __ q~e prorroga por 120 dias o prazo 
concedido_ à_ Cornissào Parlimentãr de Inquérito 
criadu_pela Re.~olu_çào n"' 22; de 1984, destinada a "a
nalisar. o fÜnciorlanu!-nto -do Si~tema Finariceiro e de 
seu prim::ir)al agente financ:Ciro_-_Banco Nacional da 
Habituçào - BNH. 
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- N~' 132/BS, que prorroga por 120 dias o prazo 
concedido à Comissão Parlamentar de_ Inquérito 
criada pela Resolução n~' 7, de 1985,_destinada a "in
vc.-;ligar a gestão das Sociedades de Economia Mis
ta". 

2.J~ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado nl' 249/85-DF, que es
tima a Receifa e fixa a Despesa do Distrito Federal 
para o exercício financeiro de 1986, ilas partes relati
vas: 

-Gabinete do Governador e à_Procurado-ria Ge
ral. Aprovado. A Comissão do Distrito Federl!! .• para 
redução finaL 

-Secretaria de Governo e de Administração. 
Aprovado. À Comissão do Distrifo Federal, para re
dução final. 

- Parecer da ComisSã.O de Relações _Exteriqres 
sobre a Mensagem nl' 163/85 (n<:> 367/85, na origem), 
pt:la qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do S~nhor Rodol
fo Godoy de Souza Dantas, Minist;O de Primeira 
Cbssc, da Cllrrcira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
DominiCana. Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n"' 165/85 (nY 369/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à ddiberação do Senado a escolha do Senhor Oswal
do Biato, Ministro de Segunda Classe, da carreira de 
Diplomata, para exercer a função d!f Embaixador do 
Brasil junto à República de Gana. Apreciado em ses
são secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n"' 166/85 (n~' 370/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Amau
ry Bicr, Ministro de Segunda Class_e, da carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Bn1sil em Barbados. Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n? 171/85 (nl' 380/85, na Casa de 
origem), pela qual o Senhor Pr_esidente da República 

submete à deliberação do Senado a escolha do Se
-nl10r-Ffancisco de. Assis Grieco, Ministro de Primei
ru Classe, d<l carreira de Diplomata, para exercer a 

. função de Embaixador do Brasil junto ao Reino Uni
do do!> Pa[s_es Baixos. Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da._ Comissão de Relaç_9es Exteriores 
sobre a Mensagem n"' ! 72/85 (n<:> 381/85, na origeni.); 
pela yual o Se!lhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha dO senhor Celso 
Diniz, MinistrÕ de Primeira Classe; da carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Popular da Hungria. Apre
ciado em sessão secreta. 

- Parecer da Coinissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n"' 173/85 (nl' 382/85, na origem_), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Anto
nio Fantinato Neto, Ministro de Primeira Classe, dã 
carreira de Diplomata, para exercer a: função de Em
baixador do Brasil junto à República Popular da Bul
,.s.ú~~a. _Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n<:> 174/85 (n? 383/85, na origem), 
pc\n qual o Senhor Presidente da República submete 
à de_libera_ção do Senado a escolha do Senhor Cyro 
Gabriel do EspíritoSanto Cardoso, Ministro de Se
gunda Classe, da carreira de Diplomata, para eXercer 

·a função de ~mbaixador do Brasil)unto à República 
de Honduras. Apreciado em sessão secreta. 
- - ~are!cer- da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a M_ensagem n9 175/85 (n"' 384/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à dclibemção do Senado a escolha do Senhor Tarcí
sio Marciano da Rocha, Min.istro de Segunda Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil juntO a Jamair:la Árabe Popu
lar da Líbia. Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Rel:!ções Exteriores 
~obre a Mensagem n9 207/85 (n<:> 444/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presíden_te da República submete 
à deliberaçilo do Senado a escolha do Senhor Álvaro 
du Costa Franco Filho, Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a função de 
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Embaixador do Brasil junto à República da Colôm
bia. Apreciado em sessio secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
iobrc a Mensagem n'i' 215/85 {nl' !1-61/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da-República submete 
à deliber;.~ção do Senado a escolha do Senhor Ivan 
Silveira _B_atalha, Ministro de Pr_imeira Classe da car
reira- de DiplÕmata, para exefcer a função de' Embai
xador do- Brasil junto à Ri::pública Ârabe do Egito. 
Ap~eciado em sessão secreta. 

2.3.1 - Maté~s apreciadas apôs a Ordem do D~a 

Projeto de Lei da Câmara n~ 182/85, em regime de 
urgênCfi; nos- terntOS dà -Requerimento fi~" 455, tido, 
no Expediente da sessão. Aprovado, após pareceres 
das eomis.sões_competentes, tendo usado_ da palavra 
na sua discussão o_Sr. Murilo Badaró. A sanção. 

·Ofício n~> S-43/85, em regime de urgência, nOs ter
mos do Requerimento nl' 456/85, lido no Expediente 
da sessão~ Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n"' 130, de !985, após pareceres das comissõ~ 
técnicas, tendo usado da palavra na sua discussão o 
Sr. Benedito Ferreira. À Comissão de Redação. 
R~ação final do ProJeto- de Resolução n\0 130/85, 

em t:!?.S1riie ~e ur,gênci~· __ Aprovada, à promulgação. 

2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.4- ENCERRAMENTO 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 
N9s _247 a 251, de U85 

4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRO
DASEN 
Atu de Reunião do Conselho 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da 227~ Sessão, em 19 de novembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Passos Pôrto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Eunice Michiles -
Fãbio Lucena - _Odacir Soares-~ Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes- Hélío Gueiros- Alexandre Costa-' 
Américo de SouZa - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais - José Uns - Virgüio Tâvora - Marcon
des Gadelha - Milton Cabral - Nivaldo Machado_
luiz Cavalcante-. Lourival Baptista- Passos Pôrto ~ 
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior --Luiz Viana
João Calmon- Nelson Carneiro- Murilo Badaró-
Alfredo Campos- Benedito FCrreira -Gastão Müller 
-José Fragelli- Enéas Faría- LenoifV'arg':iS- Car
los Chiarelli - Alcides Saldanha - Octavio -cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (PasSos Põrio) - A'Tista de 
presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. 
Havendo número regirhcntal, declaro aberta a sessão. 

Sob a protcção de Deus,_ iniciamos nossos trabalhos, 
O Sr. ]~>-Secretário irá proceder à leitura do Expedien

te. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Le_i sancionado: 
N<.> 284/85 (n~" 580/85, na origem}, de 19 do co~~_n_te, 

rcfcn::nlc ao Projeto de Lei da Câmara n<:> 144, de \985 (n~" 

6.0:56/85, na Casa de origem), que autoriza o Poder Ex.e
cu_tjvo a abrir, ao Min_istério da Saúde, crédito suplemen
tar até o limite de Cr$ 2.411.700.000 (dois bilhões, qua
trOt!Cfilos e onze milhões e setecentos mil cruzeiro_s); para 
o fim que especifica. · 

_(Projeto que se transformou na Lei n<:> 7.406, Qe 18 de 
novembro de 1985). 

MENSAGENS 

_ O~ Senhor Presidente da República, submetendo à deli
_: beração do Senado_ a escolha de nomes indicados para 

fUnção cujo prOvimento depende de sua prévia aquiescên
cia: 

MENSAGEM 
N• 282, de 1985 

(N<:> 577/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o Artigo 42, üem III, da Cons
-tituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a_e_seolha, que desejo fazer, do Senhor 
Afl'onso Arinos de Mello Fra.nco, Ministrp de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Es,tadq_ da Cidade do 
Va.tic<mo, nos termos do§ 29 do Artigo 24 do Decreto n9 
91..658, de 18 de setembro de 1985. 

Os méritos do Embaixador AffOilsO Arinos de Mello 
Franco, que me induziram a escolhê-lo para o desempe
nho dessa elevada função, constam da anexa informação 
do Ministério das Relações ExteriOres. 

Brasília, 18 de novembro de 1985. -José Sarney. 

INFORMAÇÃO 

CURRICULUM VITAE 
Affonso Arinos de Mello Franco 

Belo Horizonte/MO, li de novembro de 1930. 
Filho de Affonso Arinos de Melo Franco e Anna Gui

lhermina Pereira de Mello Franco. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Bacharel em Ciências Juríd_i_ças e So_ciais, Faculdade Na

cional de Direito, UB/RJ. 

Estagiário na Divisão de Questões.Jurídicas Gerai$ do 
Departamento Jurídico da ONU, Nova Iorque. 

- Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Curso de Doutorado em Direito Público, Faculdade Na

cional de Direito, .UBjRJ. 
Curso do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, do 

MEC. 

Curso de Especialização em Política e Direito Interna
cional da UniversidS.de Internacional de Estudos So
ciais, '"Pro Deo", Roma. 

Curso de Promoção ComerciaJ do Centro de Comércio 

lntáriaei~;)Õa/ (UNCT _Ab JGA TT); Genebra. 
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Curso de Economia Teórica e Aplicada, Escola de Pós
Graduação __ em Economia, Instituto Brasileiro de 
Economia, FGV. 

Curso Superior de Guerra, ESG. 
Curso de A tualizaçã_o da ESG. 
OficíUJ do Gabinete. Civil da Presidência da República, 

1954/55. 
Assembléia Constituinte e: Legislativa do Estado da 

Guanabara, 1960/62 (deputado estadual). 
Deputado Federal, 1964/66. 
Professor de Civ-ilização Contemporânea no Departa

mento de Jornalismo do Instituto Central de Letras 
da Universidade de Brasília, 1964/65. 

Cônsul de Terceira Classe, 6 de outuhro de 1952. 
Segundo-Secretário, merecimento, 14 de outubro de 

1955. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 24 de outubro de 

1961. 
Conselheiro, titulo, 8 de maici-de !967. 
Ministro de Segunda Classe, merec;;i!llen_to, lO de agosto 

de 1971. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 21 de junho 

de 1979. 
Assistente do Chefe da Divisã-o de Atas, CongrCssos·e 

Conferências Internacionais, 1952/53, __ ~-
Assi!:itente do Chefe da Divisão PolitiCa, 195~/54. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Polftico e CUltUral. 

1956. -

Roma, SegUndo-Secretário, 1956/59. 
Viena, Segundo-SecretáriO, 1959/60. 
Bruxelas, Primeiro~Secretário, I 963/64. 
Bruxelas, Encarregado de Negóc_ios, 1963. 
Haia, Primeiro-Secr~;tárío, 1964. ___ _ -~- _ 
Haia, Chefe do Serô_ç:o_de Propaganda e Expansão-CC- -

mercial, 1964. 
Gencbru, Cônsul, 1966/69. 
Wushington, Conselheiro, 1969/71. 
Washington, Ministro-Conselheiro, 1971/74. 

Porto, Cõnsui-Geral, 1977 f8fJ. 
la Paz, Embaixador, 1980/8"2. 
Caracas, Embaixador, 1985. _ 

Conferência Regional Latino~Americana para a Ação 
contra o Apar~heid, Caracas, 1983 (chefe). 

IX Reunmo Ordinária do Conselho Latino-Americano 
d9 ___ $EL_A_, Caracas, !983 (subchefe). 

Ordem de Rio Bfanco, Grande Oficial;- -Brllsil. 
Ordem do Côndor dos Andes_, Grã-Çru1,, Bolívia. 

O Embaixador Affonso Arinos de Mello -Franco se en
contra nesta data no exerçício de s4as funções de Emb~i
xador do Brasil junto à República da Venezuela. 

Secretaria de_ EstadQ da:;; ~R~;:laç9es Exteriores, em 
de de 1985. - Paulo Monteiro Liina, 

Chefe do Departamento do Pessoal. 

(Ã Comissão de Relações Exterlores.) 

MENSAGEM 
N• 283,_de 1985 

(NI' 578/85, na origem) 

Excdentíssimos Senhores Membros do Senado Fede-
ral: - - ~ 

De con(Ormidad_e.com o Artjgo 42, item Ifi, da-Cons
tituiçUo, tenho a honra de submeter _à aprovação de-Vos
sas Excclêndas a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Puufo H~n_rique de Paranaguá, Ministro de Primeira 
Clas_~c, _du Car_rcira __ de Diplomata, para exercer a função 
de Emb~aiiador=<!o Br~s_!l junt() ~ Repúbli~a ~~ VenezueM 
la, nos termos do§ 2'-' do Art. 24 do Decrcio n~'-91.658, de 
18 d~ .scL<:.mbro de_\985. -
- -Os.mérJtos.do Embuixad_or P;,~,ulo H;;tJ_ri~ue dç: -~ara
nuguú, que me induziram a escolhê-lo para o desempe
nho dessa <::levada funçUo, _constam çl<:~_<;~._nexa infor~a.ção 
do Ministério das Relações Exteriores. -

Bntsília, em U~ de novembro de 1985,- José Sarne_y. 

INFORMAÇÃO 
CURRIC111 111\1 VITA.E 

_ P~iJio Henrique de f'a~aHaguâ 

VIII Sessão da Assembléia Geral da OEA, Washington, Rio de JaneirojRJ, 13 de outubro de 1922. 
__ l95_3_ Jasscs!io_r). __ -- ::-Fnho- de-Pedro .dc..Paranagu[Le: 

ComissãO de Estudos dO-Pro&~ima da X Con~ferê;;-aa~i~-- Li na Le.ào Teixeira de Paranaguá. 
teramericana, 1954 (assessor). Buehard em Direito, FND-UB. 

X C.o~ferência Interamericana,_ Caracas, 1954_o_(secre- Cursos de História Oimpldmática do _Brasil, e de Prática 
tano). - -- - Consular 

I Reuniào_do Conselho Executivo da Unià.o Latina, Ro:_~---~--ltuliano Prát,icu Diplomátir.:a e Sociologia Política. 
ma, 1958 (assessor), ~---- --~~---Cursos de Dir_cito Diplomático e Direito Consular lnsti~ 

Seminário ln!e:na?io_nat_ para Diplomatas, Salzburg, luto de - ' · · 
19~9 (p~LrtlcLpante). Direito CoÔlpurado, PUCjRJ. 

D_degaçüo junto à AJEA, Y1ena, 1959 (assessor). _ ÇJ:J.rso Superior de Guerra, ESG. 
ComiSsào de Constituição e Justiça da Assembléia Legis- Ofic!g_l (,!c G_11binete -º_o Ministr9 da Justiça e Negócios 

Iativa do E!:itado.da Guanabara, 1961 (membr_o __ e(e_ti_~-- _Intçriores, 1955. -
vo). 

Comissão de Educação da Assembléia Legislativa do Es
tado da Guanabaxa, 1962 (presidente). 

Comissão de Relações Exterio_res da Câmara dos__Q_epu
tados, 1965/66 (membro efetivo). 

Instituto Histórico e Geogrâfico Brasileiro (sócio corres
pondente)_._ 

Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Tu
rismo à XIX Assembléia Geral da UIOOT, México, 
1965 (delegado parlamentar). 

I SimpósiO Internacional de Turismo, Rio de Janeiro, 
1965 (secretário geral). 

XXI Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Ior
que, 1966 (observador parlamentar)~ 

II Simpósio Internacional de Turismo, Porto Alegre, 
1966 (secretário-geral). 

Conferêncía Diplomática de Washington sobre a "For
ma de um Testamento Internacional", Washington, 
1973 (chefe). - -

I Reunião de Ministfos das Relações Exteriores do Tra
tado de Cooperação Amazônica, Belém, Brasil, 1980 
(delegado). 

XII Reunião Ordinária de Ministros das Relações EXte
riores dos Países_da,Bada do P_rata, Santa Cruz de La 
Sierra, Bolívia, 1981 (delegudÕ). - -~ 

Represcnt:.lnte do Br_asil nas Cerimônias de posse do Pre
sidente da Bolívia, La Paz, 1982. 

Reuni::io Extraordinária do Conselho Latino-Americano 
do SELA, Cttracas, l 983 (presidente). 

Ofiçüil de_ G"ãbinete do Pcesidente da República, 
. - 1955/56._ 
Chefe do Ct:ríinonial da PresidênCia da "_l(epúblicã, 
. 1964/67...·· 

CônSUl ac lel-ceira Classe, concursO, 15 de dezembro de 
1945. . . . 

Scguridl)=secretário, merecimenTo, 23 d .. rt:taio oie 1950. 
Primci_ro~S~..::retário, rnereci11_1e.nto, 1_6 ~ej~neiro_ de 1956. 
Conselheiro títtilo. 28 de junho- de 196:r. · 

Ministro ~e_ Segunda Classe, merecimento, 15 de. ou~ 
!ubro-de 1964. --

Minh;tro de Primeira Classe, merecimento, 12 de de~ 
zcmbro de 1979. 

Assistente do Chefe_ QQ Cerimonial, 1946. 
Assistente do Chefe, interino, do Departamento Polltico 

e Cultural, 1946. . 
SeLT!.!tário do Chefe da Comissã-o de Organismos Inter~ 

naeionais_,__l2__16. 

As:-;istcnte d~ -Chefe do Departamento Econômico e 
Consular, 1947, 

A~isteO.te _ <Jo--Seâet{tri(.)-Gel-a!, --i ntiri_i"lã,_ 1948. 
Ofiôal dc G<tbinete ·qo_-MiniS"trO de Estado, 1954: 
As~is~cnte-:t"foCl-i~Te-aõ Departàmiilto Político e Cultu-

- rrd, 195~.~ - -- -
Chefe da Divisão de 1migraçil.o, 1963. 
Chel'e. inl"1rino_. _do Dcparhtlllcn~o Consular e de Imi-

wu~ào, l96J. - . - .. -----
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Buenos I\ ires, Te~ç:e~ro-Secret<l.rlo, 1949/50.
~llcnos Aires, Seguncfo-Secrctârio, 1950/52. 
Estocolmo, Segundo-Secretúrio, ! 952f54. 
Estocolmo, Encúregado de Negócios, 1952, 1953 c 1954. 
Madrid, Primeiro-Secrctári_o, 1957/62. 
M:tdrid, Encarregado de Negócios, 1901 e 1962. 
Paris, Mini!:itro-Conselheiro, 1967/70. 
Paris, Encarregado de Negócios, 1967, 1968, 1969 e 

1970_ 
Viena, Ministro-Conselheiro, 1971/74. 
Viena, Ent,;urrcgado de Negócios, 1971, 1972, 1973 e 

1974. 
Coveitc, Embaixador, 1975/82. 
Rubat, _ E!1~~ai_xador ,_ 19~2/85. 

-X-~dl!ipoS-içüo &ts Míssões Especíaí:s. -às solenidades de 

00 _ __,po~~<:-~o ~residc_ntc ~a Repú_blica, 1946. 
A disposiç~o do-Presidente eleito do Uruguai em visita 

ao Bru.sil, -1947. 
Comisslt<? _de _Re~ção _a<;~ Presidente do Chile, 1947 

(membro)~ --
CumisS~o de Recepç~o ao legado Pontifício no XXVI 

CL~ngre~so Eucarístico lntcrn:tcional. 1955 (m"embro.j 
Con)jssoào Mista Brasii-J<lpào para o Acord~l de Mi

gra<.,·ào e Coloniz~çào, 1963 (membro.) 
Se~sào do Grupo de Trabalhl) do Programa de Coorde

nação da Junt:.t de Dcsenvolvin1ento Industrial, 
UNIDO. 1971 fdclcgado), 

VI Sessão da Junta de Desenvolvimento, UNIDO, Vie
n<l, 1972 (Subchefe_). 

b l·:mb:at"xadUr PaUfo Henrique de Paranagu:.í. se en
<.:ontr-:.t ne.-;ra d:Lta nü exer_Cíclo de suas funções de Embai~ 

'xúúõr -do Bmsil junto ao Reino de Marrocos. 

Sc<.:ret<lria de listado das Relações Exteriores, em 
de de 19~5-- Paulo Monteiro Lima, Chefe 

--do Departamento do Pessoal. 

(...-i Comissão de Re/u~"Ôl'.\" E.\·teriore.\·.) 

A VISO DO MINISTRO-CHEFE DO GABINETE 
CIVIL DA PRES!DfCNC!A DA REPÚBLICA 

N'-' 777 íg5, de 14 do corrente, encaminhando esciareci
mentos do Mini:;tério da Fazenda sobre os quesitos 
constantes do Requerimento n'-' 363, de 1985, de autoria 
do-Senhor Scnaüor It:.imar Franco, formulado com o ob
jctivo de instruir o Projeto de Lei do Senado n9 56, de 
l9X5, quc "altera dispositivos da Lei n9 4,595, de 3! de 

·-dezcmbro de 1964". 

OF{CIOS 

Do Sr. 1"-SccretCtrio da Câmara dos Deputados, enca
min)1ando à r!.! visão do Senado autógrafos dos seguintes 
projctos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• H14, de 1985 

(N'-' 5.731/85, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Alt~ra !l composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, 
cria cargos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta· 
Art. 1'-' O Tribunal Regional do Trabalho da Tercei

nt Regiào compor~se-á de 22_ (vinte e dois) Juízes, "$CJ1do 
14 (quatOrze) togados vitalícios e 8 (oito) classistas tem~ 
pÜrários. · -

Art. 2<1 Pura atender à nova composição a que sere
fere o artigo anterior, ficam eriadõs 3 (três) cargos de 
Juiz Togado, vitalicio, e 2 (duas) funções de Juiz Classis
t:.t. tcl"!lporârio, _sendo unia para representante dos cm
pregados~ _auH_l:l d.es.Línada a reprC?sent<.mte dos emprega-
dores. ··- - -- -

Paràgrtlfr.> t1nico. H<!vcrá um suplente pura cada Juiz 
Classi~ta. -

Art. 3\' Para o provimento dos cargos de Juiz Toga~_ 
do, vitalkio, bem como das funções de Juiz Classistu, 
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tcmporúrio, ~..:riudos por esta lei, será observado o dispos
to nu lcgb!açào vigente. 

1\rt. 4\' O Tribumll Regional do Tra_Qalho da Tercei
ra Região será dividido em Grupos de Turmas. 

1\rl. 5'-' Nu composição dos Grupos de Turinas 
aplkar-sc-á. no que couber, o disposto nos arts. 4Q, e seus 
parf1grafos, 5<:> c 6"'. da Lei n9 7.J 19, de 30 de agosto de 
19X.1. 

Art. 6'-' Ficum criados, no Tribunal Regional do 
Traballw da Terceira Região, na forma-do Anexo I desta 
lei. 5 (dnco) cargos cm <:omissão de Assessor de J.uiz, to
dos do Grupo-Direção e Assesso~amento S~periores
CóUigo DAS-JOi. c I (um) cargo de 'óirCiôr de Secreta
riu de Turma, Código DAS-101. 

U!ÁRLQ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) 

9 I'! A dassifkw,;ào dos cargos que figura no Anexo 
_1,_ na escala de nível do Grupo-Direção e Assessora
mcllto Superiores, far-sc-á Por'úto da PreSidência óo ir·t
bunal, observados os níveis de classificação constantes 
do Anexo II do Decreto-lei n'~ 1.820, de li de dezembro 
de 19SO, com os Yalores reajustados na forma da legis
laçi:io vigente. 

S 2Y Os t.:argos cm comissão de Assessor de Juiz, pri
valivõs de Bacharel cm Direito, serão -preenchidos me
diante l_ivn..' indicação dos magístrudos junto aos quãiS 

~forem servic -

Art. 7<'~ Ficam criad()s, no QuaárO Permanente de. 
PL·ssoul do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira 
Regi[H), os cargos de provimentos cfetivo constantes do 
Anexo 11 desta lei. 

A N E 

(Art. da Lei nQ , de de 

CARGOS EM COIH SSM 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIM 

CODIGO DENOMINAÇM :.__ ___ _ 
Assessor de 0ui z 
Diretor de Secretaria de . .Turma 

TRT-3-DAS-102 
TRT -3-DAS-101 

A N E 

(Art. da Lei nQ , de _ 

GRUPO 

Atividades de Apoio 
Judiciãrio (TRT:3-
-AJ-020) 

OFICIO STST. GDG. G.P. N• 441/85, 
DE 10 DE JUNHO DE 1985 

DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Exm~' Sr. 
Deputado Ulysscs Guimarães 
DD. Presi.dente da Câmara dos Q$!putados 
Brasilia-DF 

O Senhor Presidente: 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex• para encaminhar 

o anexo expediente, oriundo do E. Tribunal Regional_do 
Tn.tbulho da 3~ Região, que truta de Anteprojeto de Lei 
propondo a criação da 4• Turma naquele Orgão. 

Nesta oportunid<.tde, reitero-lhl! c:xprc.~sões de meu ele
vado c Uistinlo apreço.- Coqueijo Costa, Ministr-o Pre
sidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REG!AO 

~ CATEGOR! AS 
FUNCIONA IS 

lêc_ni__c_o J_udiCi_ãrio 
Ãuxi1 ia r Judi_ciãrio 
Ag. de _Seg. Judiciãria 
Atendente_ Judiciãrio 

CÚDIGD 

TRT -3-AJ-021 
TRT -3-AJ-023 
TRT -3-AJ-024 
TRT -3CAJ-025 

AVISO TRTJDG 196/85, DE 29 DE MAIO DE I985. 
DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIO-

- NAL 
DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO 

Ex<.:clcntísshno Senhor 
Ministro Carlr,Js Coqueijo Torreão da Costa 
Dignissimo Prcsid~ntc: do Egréiio 
Tri_burwl Superior do_Trabulho 
Brasília- DF 

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente: 
Esl<Jll encaminhando a Vossa Excelência o anexo An

t..:projetD de Lei dispondo sobre a criação de mais uma 
Turma {a Quarta) no Tribunal Regional do Trabalho da 
Tl!rl..'dra Região. 

Quarta-feira 20 4599 

Parágrufo único. Os cargos de que trata o caput des
te ~1rtigo serão distribuídos pelas classes das respectivas 
c:ttegoriasJ~':~ion~~_is, :_n~ número fixado por ato da Pre
Sidência do Tribuna 1, observando-se o critério de lotação 
aprovado pelo Sistema de Classificação de Cargos na 
úre<t do Poder Executivo, devendo o preenchimento de
les ser feito de acordo coin as normas legais e regulamen
ta!"c;s cm vigor, observadas as disposições do§ 2'~ do art. 
101:1 d<.L Constituição Federal. 

Art._ ~? A despesa decorrente da aplicação desta lei 

~~~~~~ ~oc~;~~~~~~~otações orçamentárias própfias da 

C<t~~: 9\' Esta lei entra cm vigor na data de sua publi

À.rt. ·H.i. RevogUm-se Us disposições em- Co-ntrtlfio: 

de 198 ) 

N9 OE CARGOS 

05 
01 

_ de 198 ) 

N9 DE CARGOS 

09 
06 
01 
01 

A Terceira Turma fo"i criada pela Lei ns>?,l 19, de 30-8~ 
S.\, o:.:oi'n busc no movimento estatístico de 1980 e 1981, 
anos nos qUais o número de Recursos dirigidos às Tur
ma-s fui, respectivamente, de 5.536 e 6.704. 
Considerando-se que cada Turma é cÓmposta de cinco 
{5) Juízes, tcm-sç que, já em 1981, a Média Anual de Pro
l.':C-."SOS, prmt cada um deles, seria de 447,9 se o Tribunal 
jú tivesse Lri!s (3) Turmas. Tendo a Terceira (3~) Turma 
sido (,.'finda somente cm_agosto de t 983, como já mencio
nado rctro, tem-se que, jú em 1981, a estatística do Tri
bUnal dt:sta Região era suficiente para a criação, tam
hém. da Quart<l (4'-') Turma, tendo cm vista o disposto nu 
L<.:i ürgC\nicu-dU Magístratura Naciçmal: 

... Arl. 106. Dependerá de proposta do Tribunal 
de Justiça, ou de seu Orgão Especial, a alteração nu
mérica dOs- membros do próprio Triburiãl ou dos 
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Tribumlis inferiores de segunda instância e dos Jui-
z~-s de Direito de primeira instância: · 

§ I Y Somente serâ majotado o nún:tero dos 
membros do Tribuoal se o total de processos disti}
buídos e julgados, durante o ano ant_erior, superar o 
índice de trezentos feitos por Juiz. 

§ 2'1 Se o total de processos judiciãis diStribuí-_ . 
dos no Tribunal de Justiça, durante o ano anterior, 
superar o índice de seiscentQS feitos por Juiz e não 
for proposto o aumento de número de desembarg_a
dorcs, o açúmulo de serviços não excluirá a apli
cação das sanções previstas nos arts. 56 e_ 57 d!;Sta 
Lei." 

Vê-se, por conseguinte, que a LOMAN (lei Comple-
mentar n9 35, de 14-3-79) alude o total de processos dis
tribuídos c julgados. Com a devida Vênia, parece que se
ria mais adequado upegar-se o legislador ao número de _ 
processos recebidQs. O_ serem, ou não, julgados, ê proble
ma de outra natureza e que de outra forma deverá ser so-
lucionado. A menção ao número de processos julgados 
constituirá "pcnu" para os jurisdidonados, não atingin
do o Juiz. Ademais, contribui para a formação de l,lm 
círculo viciosO, jâ que,· impedindo a criação de novos 
cargos de Juiz, irá contribuir para o aumento do número 
de processos nào julgados. Vontando, contudO, à linha 
do raciocínio que vinha sendo desenvolvido, tem-se que 
a LOMAN fixou, como média ideal para os tribunais 
que apreciam matéria de direito e de fato, a de"Jl)O pro
cessos por Juí'! d~ Turma (art. 106 retrotranscritÕ).-

Alcançado e.'\te número médio, aberta (_ica a pos?i~~-Ji-
dade de aumento do número de J_uízes. -

Ao estatuir, ademais, que "se. o total de processos dis
tribuídos no Tribunal de Justiça, durante o ano anterior, 
superar o índice de seiscentos feitos por Juiz e não for 
proposto o aumento de número de desembargadores, o 
acúmulo de serviço nãº--excl_uirâ a aplicação das sanções 
previstas nos arts. 56 e 57 desta Lei" bem claro deixou ã
rcferida Lei Complementar que se trata de a.utêntíco 
poder-dever o de propor, o Tribunal, o aumento do nú
mero de seus Juízes:. 

Úra, Eminente Pr~side~te, em 1983 havia 2.753 p-ro-
cessas aguardando julgamento e o Tribunal, ademais, re
cebeu 5.966 (estão sendo considerados, apenas, os recur
sos dirigidos áS tur'?as). 

Em 1984, havia 1.691 processos pendentes e foram re
ccbiJO'S mais 7·.272, tendo $ido julgados 8.317. 

Tc_l)J-SC, sn.!à_<?_, para efeito do número médio de pro
cesso.:~ por Juiz estubeleddo na LOMAN para possibilí

- tm o aumento· de juízes; 

.Em l9!D 
- - Proceo;sos fecebidos .... 397,73 por Juiz (IS) 

567~46..por Juiz (15) Processos julgados 
Em 1984 
Pro~.:t:ssos recebidos 
Pro~.:essos julgados 

484,80 por Juiz (15) 
55.4,46 por Juiz (15) 

~Se criad_g a Quarta (4~) Turma, a média de processõs 
por Juiz seria a seguinte: - · 

Em 1983 
Processos r~ebldos 
Procc:~so.s julgados 
Em 1984 
Processos recebidos 

=--'--Pwcessos..j ulgados 

298,30 pqr Juiz _(20) 
425,60 por Juiz (20) 

...••..• _ .• 363,60 por Juiz (20) 
415,85 por Juiz (20) 

Foi em muito, está-se a ver, ultrapassada a média 
mínima legal de 300 processo por Juiz, circunstância 
que, por si só, é suficiente para caracterizar a procedên
~ia da presente proposta de aumento dp número de Juí

-zes do TribuiiãTRegíonal do Tr~balho da 3• Região. 

-Há mais, porém, a considerar. E que, como sabido, há 
muito vem-se cogitando da .:dação de mais 44 Jun~as de 
Conciliação e Julgamento na 3• Região, com base em le
vuntttmento estatísticos feitos em 1980 por órgãos ofi
dtlj,<;.{SJ;_PI.:.~NCC Mini~tério da _Jus_tiça). Se se proceder à 
aiu"i:\TiZUÇuo -dos dados ColigídOs;Ter-se-á decorridos cin
co (.5) longos anos, uni resultado incrivelmente superior. 
A.tlmitindo-sç, todavia, que.a proposta de criação de no-
vas Juntus Jiqur.:: adstrita ao cit~do nlimeio "44), ter-Se-á -
um n.:sultttdo, em número de recursos dirigidos ao Tribu-
nal que será, no mínimo, correspondente ao dobrQ. do 
número de processos de 1984! 

ImPÕe-se, p~r conseguinte e sa{vo meÍhor juízo, q~e se 
__ ç.."\t\11~inc_cpm <~. urgên~ia po~sível - notadamente ªnte o 

dispostõ-nO Art: 10-6 da LOMAN e em Seu-s·§§ Iço e zço- a 
prcsen!c. proposta de aumento do número de Juízes da 
Região, :.1 ser (evado a efeito, Vi<!. da criação da 4• (quarta 
Turma).· - ·· - --

MOVIMENTO JUOIC:IÁRIO T.R.T .. - PERfOOO: 1980 • 1984 

PROC!:SSOS RECEBIOOS E SOLUC IONAOOS 
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Por todo o exposto, Eminente Minístro Presidente, ve
nho solicitar.? V. J:i.x• que se digne de, feitos os exames 
pr~.:par:ttórios necesSários, encaminhar ao Poder Legisla
tivo â tmexo Anteprojeto de Lei, para os devidos fins e 
t:fcilos. 

- V~lh~ol.~i1!.e-do etisejo para reiterar a Vossa Excelência 
meus prõ"tCstos de dcvada estiffia e _especial conside
rar.;:1o. 

Atenciosamente, - Manoel Mendes de Freitas, Juiz 
Pn:sidcntc do. Tribunal Regional do Trabalho da Tercei
ra Regi[to. 

Em 30 çie"maio de 1985 

E.'H:clcntíssímo Senhor 
Ministro Curtos Coqueijo Torreão da Costa 
DigníSsimo Presidente do 
Colendo Tribunal Superior do Trabalho 
Brailia- or:. 

Senhor Minb;tro Presidente, 
Apraza-me cncumfnhur a Vossa Excelência o anexo 

expediente contendo proposta de ~riaçào da. 4ço Turma 
dcsle 'Tribunal, para a apreciação e encaminhamento 
cabíveis. 

Na oportunidttde, reitero a Vossa Excelência a expres
süo dt: meu alto apreço c distinta consideração. - Ma
noel Mendes de Freitas, Presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da 3!• Região. 

CERTIDÃO 

- ··- - -
Certifico que, o Tribunal Regional do Trabulho da 

Terceira Rcgiüo, em sessão plenária extraordinária reali
zada ncsla duta, sob a presidência do Exmço Juiz Manoe( 
Mendes de Freitas, dt.>eidiu, à unanimidade, delegar 
<.:ümp~tCÍlcitL·à.Presidéncia.di!.Sta Corte, para tomar as 
provi<.léndas necc.,sàf-.ias á criação da 4~ Turma. 

_ Bdt~ Hyrizonte, 25 de abril de 1985. - Luiz Fernando 
de Amorim Ratton, Diretor de secretãria do Tribunaf 
Pleno, 

! I:SPE"CitiCAÇ:t~ REc:
9

bO SOL. REC·: SOL. REC. r:~~ 1 REC. : SOL. R~~ 
jnlsslotos COLETI\".:S 79 1--77 6Z 69 i4 ~---70-1 ps I 9S l 76 ! n' 
iREI:U:1:iO:i OROJN,~R:IC"S 5.953 4.068 6.733 .:.09Z 4.8Z41 s.C7l 4.369 _I 6.933 ! 5.419 l 6.672 :_· 
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[:,:;:~:~· ,.'',~~::~::• s~ ; s~ I :~ I ,: I ,: I .~ ! ,; ! :~ ~,· s~ ~ 
I"GR~\-os RtGtME~n1s 71 s t:t tz 1 tsl 17 6! .6 I 19 17 1 
.I)Ui~ 28 26 4S 46 j_ 9 i 6 !.. 15 ! 16 ~ 6 ~ lO : 

fj'~,::-,.c-,.------r,-.2l!c:·· &j 5.167 8.158 5.436 j" $.?90j6.147 ~6.ZJ.l. i S.7B6 r ?.SIR \8.580. 
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MOVIMENTO JUDICIARIO- T.R.T. 

f 
ESPECIFI~AÇÃO 

PENDENTES PROCESSOS TOTAL 
PROCESSOS l PENDENTES 

1983/1984 RECEBIDOS SOUJC IONAOOS PAR~ 1985 

I 
J 

OISSfOIOS COLE.TIVOS " 76 97 17 20 
l 

~~~~~~S 0~E S~~~~~l~CIA s 83 88 " 4 
2 7 9 7 i 2 

. EXCEÇOES OE SUSPE IÇ:I:D 2 - 2 2 - ' 

.RECURSOS DRDINARIOS 1.958 5.419 7-377 6.572 I 70S 
! AGRAVOS DE INSTRUMENTO lO zoa ZIB 218 -
•AGRAVOS OE PETIÇÃO 7~4 921 1.655 703 

I 
952 : 

~AGRAVOS REG !MENTAIS - 19 19 17 2 
:A.ÇCES RESC ISÓR IAS 17 ss 72 66 ' ASSUJ.ITOS ADMINISTRATIVOS - 2 2 2 

I 
-

\tMBARGOS DECLARATÓR lOS - "" 72.\ 724 - i HA9EAS CORPUS 4 3 7 7 -
'~EVI~:I:O DO VALOR OA CAUSA - I I I 

I 
-

; 
I 

i 
I I 

! ! -
2.,751 . I i'-518 10.271 s.5ao I 1.691 

: I I ' - c -· 
• RECURSOS INTERPOSTOS 

:::~~::: g;d~:~~~!:: :::::::: ·:: ::-::::.::::::::: 2-~~~ 
~:::;::. d~:!~::~~:;;~:;: :::::: ::·: ::::::::::: 1.08~ 

(T. l'l<"no <" Tuo•mll,.) 

RESU~IO 

-1984 To PLENO 11 TURMA 21 TURMA 31 TURMA OESP~ R(S. 

SAlOO ANO ANTER,lÓR 59 244 88 
R'EC'ES I DOS 290 2.903 3.382 2.160 141 

TOTAL 349 3.147 :;.470 2.160 "' I SOLUCIONADOS 2i7 2.885 3.43; 1.845 '" 
_suoo rARA. 1985 · 72 262 3S 315 

Pnoouç:a:o 

PEHOENTES 1933/1984 •••••···~~ .. -.••••••••••• 2~753 (435 n.a. P.R.T.) 

RECEBIOOS •••••••~~·~•••·~···~-"'••••••••• .. •••~ 7.Si8 
TOTAl ••• _.,I0.271 

SOtUCIONAOOS •••••••••••••••••• •••••••••••••• 8.580 
PENDENTES PARA 1985 ....... ~ ............ ~ ... 1.691 (521 no P.R.T.) 

fNDICE DE PRODUr;:l:o GERAL u,o ................. 83,S3,: 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 7.119, DE 30 DE AGOSTO DE 1983 

Altera a êomPOsição e :i organização interna dos 
Tri6unais Regionais do Trabalho que menciona, cria 
cargos, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. J"' Fica alterada a composição dos Tribunais 

Regionais do Trabalho das 1•, 2•, 3•, 4• e 6• Regiões, nos 
termos seguintes: 

_1- o Tribun<ll Regional do_ Trabalho da I~ Região 
compor-se-á de 27 (vinfe e ::1ett~) Juízes, sendo 17 (dezes
scte) togados, vitalícios, e ro- (dez) classistas, tempo
rúrios; 

ll - o Tribunul Regional do Trabalho da 2• Região 
compor-se-á de 44 (quarenta e quatro) Juízes, sendo 28_ 
(vinte c oito) togados, vitalícios, e 16 (dezesseis) classis
tas, temporários; 

III - o Tribunal Regional do Trabalho da 3• Região 
compor-se-ú de 17 (dezessete) Juízes, sendo II (onze) to
gados,_ vitalíciOs,_ e 6 (seis) classistas, temporários; 

IV- o Tribunal Regional do Trabalho da 4• Região 
compor-se-<i de22 (vinte e dois) Jufzes, sendo 14 (quator
ze) togados, vitalícios, e 8 (9ito) classistas, temporários; 

V -o Tribunal Regional dQ Trabalho da 6~ Região 
compor-se-á de 12 (doze) Juízes, sendo 8 (oito) togados, 
vitalícios, e 4 (quatro) classistas, temporários. 

Art. 2~> Para atender à nova composição a que sere
fere o artigo anterior, são criados os seguintes cargos e 
funções de Juiz: 
I- no Tribunal Regional do Trablaho da I • Região, 

3 (trt!s) C<lrgos de Juiz_togado, vitalício, a serem providos 
por Juízes do Trabalho Presidentes de Junta, e 2 (duas) 
funções de Juiz classista, temporário, sendo uma parare
presentante dos empregados e outra para representantes 
dos empregadores; 

li - no Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, 
9 (nove) cargos de Juiz_ togado, vitalício, a serem provi
dos 5 (cinco) por Juízes do Trabalho Presidentes de Jun
ta, 2 (dois) por membros do Ministério Público da União 
junto à Justiça do Tra,balbo e 2 (dQis) por advogados; e 6 
(seis) funções de Juiz classista, temporário, sendo 3 (três) 
para representantes dos empregados e 3 (três) para repre-
sentantes dos empregadores; _ _ 

111 - no Tribunal Regional do Trabalho da 3• Re
gião, 3 (três) carg·os de Juiz togado, vitalício, a serem 
Providos I (um) Por Juiz do Trabalho ru:s1dente de JÜ!l
ta, l (um) por membro do Ministério Público da União 
junto â Justiça do Trabalho e 1 (um) por advogado, e 2 
(duas) funções de Juiz classista, temporário, sendo uma 
para representante dos empregados e outra para repre
sentante dos empregadores; 
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IV- no Tribunal Regional do Trabalho da 4' Re-
gião, 3 (três) cargos de Juiz tOgado, vitalício, e (du<~.s) 
fum;ões de Juiz ctassista, temporário; e - --_ -

V- no Tribunal Regional do Trabalho du 6' Região", 
I (um) cargo de Juiz togado, vitalício, a ser provido por 
Juiz do Trabalho Presidente de Junta, e 2 (duas) funções 
de Juiz classista, temporário, sendo uma para represen
tante dos empregados e outra para rcpre.'\entante dos em
pregudorcs:. 

Ar L )9 Para o provimento dos cargos de Juiz t_oga: 
do, vilalído, bem como das funções de Juiz c(assista, 
temporário, criado_s por esta lei, serã observado o dispos
to na legislação vigente. 

Parágrafo único. Haverá um suplente, para cada 
Juiz cla:-;sista. 

Art. 4<;> Os Tribunais Regionais do TrabalhO com-
posto:> de 4 (quatro) ou mais Turmas serão obrigatoria:. _ 
mente divididos cm Grupos de Turmas. _ 

~ i"' Na composição dos Grupos de Turmas será res
pcitaUa, sempre, a paridade da representação de empre
gados e empregadores. 

S 2<;> Os Juízes classistas Que não integrarem a co_m
posição efctiva dos Grupos de Turmas funcionarão 
como substitutos em qu:.~isquer delas. __ -

§ 39 Os Grupos de Turmas terão a co"mpetência 
atualmente atribuída ao Tribunal Pleno, excluída a apre
ciaçào de matéria de natureza administrativa, que conti
nuurá reservada a_o Tribunal Pleno. 

Art. 5"' O Presidente do Grupo de turmas será um 
dos seus membros efetivos, eleito entre seus pares, na 
forma do que dispõe a Lei Orgânica da MagiStratura 
Nacional e o Regimcntq Interno do Tribunal Regional 
respectivo, _ 

Art. 4"' _O responsável por coisas ou bens referidos 
no art. l~' dest~ lei poderá solícitar à Autoridade Naval 
licença para pesquisá~los1 explorá-los, removê-los ou 
dem,oli-los,J10 to?o a·!l el}lflT~_ 

Art. SQ A AutOridade Naval,_ a seu exclusivo c_d
tério, po~"erá determinar ao responsável por coisas ou 
bens, referidos no art. 1"' de_~ta lei, SU!'J. r_emóção ou demo
liçãÕ, no iodo ·au_eril~pafte, quando cÕnstituírem ou vie
rem a constituir perigo, obstáculo à navegação ou 
ameaÇa -df-danos a terceiro-s ou aQ meio~.rnbiente. 

P.a!ágrafo único. A _Autoridade_ Naval fixará prazos 
para início e término da remoção ou demolição, que po
derão ser <!Iterados, a seu critério. 

Art. 6<:> O direito estabelecido no art. 4º desta lei 
prescrev-erá em 5 (cinco) anos, a contar da data do sinis
tro, alijamento ou fortuna do mar. 

~- Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo fiçará 
SJJ.spenso quando: 

I- o responsâvei iniciar a remoção ·ou demolição; 
II- a Autoridade Naval determinar a remoção ou 

demolição; 
III- a remoção ou demolição for intei'roiDpída me-

diante prot_eS!9 judicial. 
Art. 7<:> Decorrido o prazo de 5 (cinco)"anÔs, a Con

t~_r da 2-.<!l?_c!Q_sinistrQ, alijamento ou fortuna do, mar, 
sem que o responsãvel pelas coisas oubeÕS-fefel-idOs llo 
art. lº ç!esta lei tenha solicitado licençapara sua remoção 
ou demolição, será considerado cQmo presunção legal de 
renúncia à propriedade, passando as coisas ou os bens ao 
domínio da União,_ 

Ar't. __ 8<:> O responsáveJ_ pelas coi~as ou pelos bens re
feridos no art. l~' dest<l,_lei poderá ceder a terceiros- seus 
direitos de disposição sObre os mesmos Art. 6<:> Os Grupos de Turmas funcionarão com a 

presença de, no mínimo, a metade mais um do número 
de Juízes que os compõem. 

§ 1_9 o cedente e o cessionárici sao solidariamente 
responsáveis pelos riscos ou danos à segurança da nave

. · · · · • • · · -~- -- · -~~-~~ • · • .___~ ·• • ~----~~::-:~ -~~-- gação,- a terceiros e ao_ meio-amblante, decorrentes da 

(Ãs Cumi.l'sões de Serviço Público Civil e de Fi· 
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 185, de 1985 . . 

(N"' 2.680/83, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da RepúbliCa 

Dispõe sobre a pesquisa, exploração, remo.;;ão e 
demolição de coisas ou bens afundados~ submersos, 
encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacio
nal, ·em terrenos de marinha e seus acrescidos c em 
terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alija
mento op. fortuna do mar, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

.Art. 1~ As coisas ou bens afundados, submersos, en
calhados e perdidos em águas sob jurisdição nacion"iil, 
em terrenos de marinha e seus acrescidos e em terrenos 
margíhais, em decorrência de sinistro, alijamento ou for
tuna do mar, ficam submetidos às disposições desfa lei. 

Art. 29 Compete ao Miriístérló da Marinha a coor
denação, o controle e a fiscalização das operações e atívi
da<\es de pesquisa, exploração, remoÇão e demolição _CI_e 
coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e per
didos em águas sob jUrisdíÇão naciorial, em teiTell'os ~e 
marinha e seus acrescidos e em terrenos marginaiS, em 
decorrência _de sinistro, alijamento ·ou fOrtuna do mar~ 

Parágrafo único. ·olVtini_strci da Marinh;:t- poderá de-
legar a execução: de ta_is serviços a outros órgãos federais, 
estaduais, municipais e; pOr cOncessão; a ·particulares, 
em áreas defitlidas de jurisdição. -

Art. 3.11 As coisa.s_ ou bens referid9s no art. I<? desta 
lei serão considei_àdos como perdidos quando o seu res
ponsável: 
·I- declarar à Autoridade Naval éJ.ue o considera Per.: 

dido~ · - --- -
II- não for Conhecido, estiver ausente ou não mani

festar sua disposição de providenciar, de imediato, a flu
tuação ou recuperação da coisa ou bem, mediante ope
ração de assistênciª_e salvamento. 

-- existência.das coisas o_u dos bens referidos no art. 111 ou 
conseqüentes das operações de sua remoção ou demo
lição. 

§ 29 ~ cessão deve_rá ser comunicada à Autoridade 
Naval, sob pena de ser anulado o ato. 

Ãrt. 911 A determinação de remoção ou demolição 
de que trata o art. 59 desta Lei serã fe1ta: 
I- por intimação pessoal, quando o responsável tiver 

paradeiro conhecido n·o País· 
li- por edital, quando o responsãvel tiver paradeiro 

igriorado, incerto ou desconhecido, quando não es_tiver 
I!Q_ Paí~_qu_ando se furtar à intimação pessoal ou quando 
for desconhicido. 

§ J<;> A intimação de responsável estrangeiro deverã 
ser feíta através de edital, enviando-se cópia à Embaixa
da ou ao Consulado de seu país de origem, ou, casó seu 
paradeiro seja conhecido, à Embaixada ou Consulado 
do país em que residir. 

§ 2"' O edital, com prazo de 15 (quinze) dias, será 
publicado, uma vez, no Diário Oficial da União, em jor
nada de grande circulação da capital da Unidade da Fe
deração onde se encontrem as coisas ou os bens, em jor
nal da cidade portuária mais próxima ou de maior im
portância do Estado e em jornal do Rio de Janeiro, caso 
as coisas ou os bens se encontrem afastados da costa ou 
-nas ·proximidades de ilhas oceânicas. 

Art. 10. A Autoridade Naval poderá assumir as 
operações -de -pesquisa, exploração, remoção ou demo
lição das coisas ou bens referidos no art. 1º desta lei, por 
conta e risco de seu responsável, caso est.e não tenha pro
videnciado o._u conseguido realizar estas_ oper_ações 4en-
tro dos prazos legais estabelecidos. -

Art. II. A Autoridade Naval determinará que ores~ 
ponsável, antes de dar início à pesquisa,_~x_pl~)fação, re
moção ou demolição solicltãdas ou determinadas, das 
coisas ou dos bens referidos no art. lO? desta lei adote pro
viâências imediatas e preliminares para prevenir, reduzir 
ou _çontroJw os riscos ou dll:nos à segurança da nave-
gãç-ãO, ateiCêlios e-ao meio-ambiente. --·-

§- T"' A providência determinada deverá consistir: 
I -na Jilanutenção, se possível, a bordo, QU_ em local 

próximo à embarcação, de seu Com_and,ante-_óu de um 
Oficial ou um Trípulante; e 

II -na demarcação ou sinalização das coisas ou dos 
bens. 
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§ 2<:> Na falta de atendimento imediato de tais provi
dências, ou quando for impraticável ou não houver tem
po para intimar _o 'responsável, a Autoridade Naval po
derá adotar providências por c-onta e risco do responsá
-vel. 

Art. 12. A Au't~rÍdade Naval poderá empregar seus 
próprios meios ou autorizar terceiros para executarem as 
operações· de pesquisa, exploração, remoção ou demo

Jição de coisas ou bens referidos no art. 1<? desta lei, no 
, ex,ercício do direi_to a que se referem o art. lO e o§ 2~ do 
art. 11. 

§ )9 NO- contrato com terceiros ou na autorização a 
estes dada pod~rá constar clá!!sula determinando o pa
__gamento no todo ou em parte, com as coisas ou os bens 
recuperados, ou removidos, ressalvado o direito do res
ponsável de reaver a posse até 30 (trinta) dias após are
cuperaçãO, mediante pagamento do valor da fatura, do 
seguro ou de mercado, o que for maior, da mesma coisa 
ou bem, além do pagameto do que faltar para reembolso 
integral das despesas havidas ou contratadas para a ope
ração executada. 

§ 2<;> Na falta de disposição em confrárío no contrato 
ou autorização ou sendo a recuperação feita pela Autori-

- daçi_e_ Naval, as coisas ou os bens resgatadqs, nacionais 
ou nacionalizados, serão imediatamente vendidos em li
citação ou hasta pública, dando-se preferência na arre
matação àquele que ~fetu9u ~. r~moçã~ o~ recuperação, 
ressalvado o direito do responsãvel de reaver suá po~ssc; 
na forma e no prazo estabelecidos no pârágrafo anterior. 

-Art. 13. O responsável pelas coisas ou ben_s referidos 
no art. 1 ºdesta lei1 seu cessionãrio e o segurador, qile te
nham coberto específicadamente os riscos de pesquisa, 
exploração, remoção ou demolição das coisas ou bens, 
permanecerão solidariamente responsáveis: 

l-pelos danos que venham provocar, direta ou indi
retamente, à segurança da navegação, a terceiros ou ao 
meio ambiente, até que as coisas ou os bens sejam remo

- vidas ou _ _demolidos, ou até que sejam incorporados aõ 
domínio da União pelo decurso do prazo de 5 (cinco) 
anos a contar do sinistro; e 
II- pelo que faltar para reembolsar ou indenizar a 

União, quando a_ Autoridade Naval tiver atuado confor
me disposto no art. 10 e no § 211 do art. 11. 

§ }9 No caso de uma embarcação, o seu responsável 
responderã, solidariamente, com o responsável pela car
ga, pelos danos que esta carga possa provocar à segu
rança da navegação, a terceiros e ao meio ambiente. 

§ 2"' No caSo de haver saldo a favor do responsâvel 
pela coisas ou pelos bens, após a disposição das coisas e 
dos bens recuperados, e depois de atendido o disposto no 
inciso TI deste artigo, o saldo será mantido pela Autori
dade Naval, à disposição do interessado, atê 5 (cinco) 
anos a contar da data do sinistro, depois do que será 
considêrado ComO- receita da Uniã.Q. 

§ 3<:> As responsabilidades de que tratam o inciso I o 
e § 1 º deste artigo permanecerão, mesmo nos casos em 
que os danos sejam decorrentes de operações realizadas 
pela Autoridade Naval, nos termos do art. IO e do§ 2"' do 
art. ll. 

Art. 14. No caso de embarcação que contiver carga 
e que em-decorrência de sinistro ou fortuna do mar se en
contrar em uma das situações previstas no art. 111 desta 
lei, ser~ ado{açjo o seguinte p_rocedimento: 
I- nàQ_havçndo manifestação de interesse por parte 

do responsável pela carga, o responsável pela embar
cação poderã solicitai autorização para remoção QU_ rc:~ 
cuperação da carga ou ser intimado pela Autoridade Na
val a remover a carga, juntamente com a embarcação ou 
separadamente dela; 

II- o responsável pela carga poderá ·licitar à Auto
rid~d~_ Naval autorizaç~o para sua remoção ou recupe
ração.,independente de pedido por parte do responsável 
pela embarcação. 

§ 111 A Autoridade Naval poderá, a seu critério. exi
gir a remoção da carga intimando o seu responsável e o 
responsáve[ pela embarcação, junta ou separadamente. 

§ 29 A Autoridade Naval poderá negar autorização 
ao responsável pela carga, para sua remoção ou recupe
ração~ quando, a seu critério, concluir haver sêrio risco 
de resultar em modificação de situação em relação à em~ 
barcação, que venha a tornar mais difícil ou onerosa a 
sua remoção. 
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§ 39_ A Autoridade Naval, ao assumir a operação de 
remoçao da embarcação, poderá aceítar, a seu critério, a 
colaboração ou participação do responsável interessãdo 
pela recuperação da carga. _ 

Art. 15. Ao solicitar autorização para a pesquisa, 
exploração, remoção ou demolição das coisas o.u bens 
referidos no art. }9 desta lei, o responSável deverá indi
car: 
I- Os meios de que dispõe, ou que pretende obter, 

para a realização das operações; 
II -a data em que pretende dar início às operações e 

a data prevista para o seu término; 
III- o proce.<>so a ser empregado; e 
IV- se a recuperação será total ou parcial. 
§ 19 A Autoridade Naval poderá vetar o uso de 

meios ou proceSsos que, a seuo·critêrio, representem ris
cos inaceitáveis para a segurança da navegação, para ter
ceir~s ou para o meio ambiente. 

§ 29 A Autoridada Naval poderá condicionar a au· 
torização à reffiõção, pelo responsável, de todas as coisas 
ou bens, e não parte deles, bem como de seus acessórios e 
remanescentes ou, quando se tratar de embarcação, tam
bém de sua carga. 

§ 39 A Autoridade Naval fiscalizará a~ operações e, 
na h;pótese de que o responsável venha a abandoná-las 
sem completar a remoção do todo determinado, poderá 
substituí-to nos termos do art. 10. 

Art. 16. A Autoridade Naval poderá conceder auto
rização" ·para a remoÇaó- OU exploração, no todo ou em 
parte, de coisas ou beos_ r~feridos no art. _1_9 _d_e_sta lei, que 
tenham passado ao domínio da União. 

§ J9 O pedido de autorização para exploração oure
moção deverá ser antecedido_ por pedido de autorização 
par~ pesquisa de coisas ou bens. 

§ -29 Havendo mais de um pedido de exploração ou 
remoção, em relação à mesma coisa ou bem, apresenta
dos no prazo de intimação ou do edital_a que se refere o§ 
39 deste artigo, terão preferência, independente de prazos 
para início e fim das operações, mas desde que ofereçam 
as mesmas condições económicas para a União: 

1- em primeiro lugar, aquele que, devidamente auto
rizado a pesquisar~ -tenha localizado a_ coisa ou o bem; 

11- em segundo lugar, o antigo responsável pela coi
sa ou pelo bem. 

§ 39 Piua que possam manifestar sua preferência, se 
assim o desejarem, deverão aqueles mencionados nos in
cisos I e II do§ 29 deste artigo ser intimados, pessoalmen
te ou por edital, obedecendo-se no que couber, as regras 
estahelecidas no art. 99 e seus parágrafos. O custo das_i_o
timações ou da publicação de editais correrá por conta 
tlos interessados. 

§ 49 Nas intimações ou editais será estabelecido o 
prazo de 15 (quinze} dias para que aqueles mencionados 
nos incisos I e ll do§ 29 deste artigo manifestem seu dese-
jo de preferência. Manifestadaa_ preferência, a Autorida
de Naval decidirá de acordo com o que dispõe o§ 29 des
te artigo. 

§ 59 Não será concedida a autorização para realizar 
operações e atividades de pesquisa, exploração, remoção 
ou demolição a pessoa física ou jurídica estrangeira ou a 
pessoa jurídica sob controle estrangeiro,_ que ta_mbém 
não poderão ser subcontratados por pessoas físicas ou 
jurídicas brasileiras. 

Art. 17. A Autoridade_Nayal, quando for de seu in
teresse, poderá pesquisar, explorar, remover e demolir 
quaisquer coisas ou bens referídos no art. 1_9 desta lei, já 
incorporados ao domínio da União. - - -

Art. 18, A Autoridade Naval, no exame de solici
tação de autorização para pesquisa, exploração ou re
moção de coisas ou _bens referidos no art. !9 desta lei, le
vará em conta os interesses da preservação do local, das 
coisas ou dos bens de valor artístiCo", de interesse históri--

. co ou arqueológico, a segurança da navegação e o perigo 
de danos a terceiros e ao meio-ambiente. 

Parágrafo único. A autorização de pesquisa não dâ 
ao interessado o direito de alterar o local em que foi en
contrada a coisa ou bem, suas condições, ou de remover 
qualquer parte. 

Art. 19. A Autoridade Naval, ao conceder autori
zação P<lra pesquisa, fixará, a seu crítêriO,-pr3zõS-para-
seu início e término. ~ 
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-S 19 A Autoridade Naval, a seu critério, poderá au
torizar que mais de um interessado efetue pesquisas e 
renre-a localizão de coisas ou bens, 

§ 29 O autorizado a_ re<}liz;:~,r_operações de pesquisa 
nlante(á a Autoridade Na~al informada do desenvqlvi
mento das operações e, em_espe_cial, de seus resultados e 
UChados. 

Art. 20. _As cóisas e- ós bens resgatados, de valor 
artístico, de interesse histórico Ou arqueológico, perma~ 
neccrão--no domínio da União, não sendo passíveis de 
apropriação, adjudica-ção, doação, alíenação direta ou 
atrãVés de licitação ou hasta pública, e a eles não serão 
atribuídos valores para fins de· flxaçào de pagamento a 
concessionário. -

Árt. 21. O_- contrato ou,ato de autorização de re
mOção ou exploração poderá prever como pagamento ao 
concessionário, resalvado o disposto no art. 20 desta lei, 
in fine: 

I -soma em dinheiro; 
II- soma em dinheiro, proporcional ao valor das coi

sas e dos bens que vierem a ser recuperados; 
III - adjudicação de parte dos bens que vierem a ser 

recuperados; 
-IV- pagamento a ser fixado diante do resultado de 

rC_inoção ou exploração, conforme as regras estabeleci
das para fixação de pagamento por assistência e salva
mento, no que couber. 

§ 19 Serão decididos por arbitragem os pagamentos 
previstos nos incisos II e IV deste artigo, que não estejam 
ajustados em contrato ou acordo. 

§ 29 Ressalvado o disposto no inciso III deste artigo, 
to.das as .demais__caisas_ ou bens desprovidos de valor 
artístico e de interesse hist_órico ou arqueológico que ve
nham a ser removidos terão sua destinação dada pela 
Au_toridade Naval, a seu critério, ciu serão alienados, 
pela mesma Autoridade, em licitação ou hasta pública, 
fendo preferência, preço-por preçó, o concessionário, em 
primeiro lugar, e o_ antigo responsável, em segundo lu
gar. 

§ 39 O valor das coisas e dos bens que vierem a ser 
removidos poderá ser fixado no contrato ou ato de con
cessão antes do início ou depois do término das ope-
raçõeS de remoção. -

Art. 22. A Autoridade Naval poderá cancelar a au
torização se: 

1- o autorizaçlo não tiver dado _início ãS operações 
dentro do prazo estabelecido no ato de autorização, ou, 
no curso das operações, não apresentar condições para 
lhes dar continuidade; 

II- verificar, durante as operações, o surgimento de 
riscos inaceitáveis para a segurança da navegação, de da
nos a terceiros, inclusive aos que estiverem trabalhando 

--nas operações~- e ao meio ambiente; __ 
lll- verificar, durante as operações, que o processO 

ou os. meios empregados estão causando ou porlerão 
causar prejuízo às coisas ou aos bens de valor artístico, 
de interesse histórico ou arqueológico, ou danifLcar local 
que deva ser preservado pelos mesmos motivos. 

. Parágrafo único. Nenhum pagam_ento ser_ã devido 
ao autorizad.o pelo cancelàmento da autorização, salVo-
quando já tenha havido coisas ou bens, desprovidos de 
valor artístico e de inter_es_se histórico ou arqueológico, 
recuperados, situação eJll Que tafs Coisas ou bens pode
Tão ser adjudi_cados ou entregue o produto de sua venda, 

_ mesm'? gue cm proporção inferior ao previsto no contra
to oü-a1õ- de aUtorização, para pagamento e compen-
sação do autorizado. 

Art. 23. Independente da forma de pagamento con
tratada, toda e quulq.uer cais~ ou bem recuperados, mes
mo os destituídos de valor artistlco e de interesse h.istórl
co ou arqueO!"óiiico, deverão ser entregues, tão logo recu
perados, à Autoridade Naval. O autorizado, como depo
sitário, será o responsável pela guarda e conservação dos 
bens recuperados, até efetuar a sua entrega. 

Art. 24. O autorizado para uma remoção, quando 
na autorização-constar que a coisa ou bem deve ser_total
mente removido, permanecerá responsável pela ope
r<lção até a sua completa remoção. A Autoridade Naval 
poderá intimá-lo a completar a remoção, nos prazos es
tabelecidos na_ autorização, bem como substituí-lo, por 
sua conta e risco, para terminar a remoção, se neces
sário. 

Art. 2..'). O autorizado ou contratado estará sujeito 
às mesmas regras de responsabilidade que se aplical!l, na 
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forma do art. 13 desta lei, ao responsável, ao seu cessio
núrio e ao segurador autorizados ou çornpelidos a efe-
tuar remoção ou demolição- de coisas ou de bens, referi
dos no art. 19. 

ArL 26. A Autoridade Naval poderá exigir, do inte
ressado e requerente de autorização para pesquisa, uma 
cauÇãO, em valor po"i" ela arbitrado, comp garantia das 
responsabiüdades do autorizado. 

Art. 21. Nos casos em que exista interesse público 
na remoção ou demolição de embarcações ou quaisquer 
outras.coisas ou bens referidos no art. 19 desta lei, ejã in
corporados ao domíniO da União, a Autoridade Naval 
poderá vendê-los, em licitação ou hasta pública, a quem 
se obrigue a removê-los ou demoli-los no prazo por ela 
detemünado. 

Art. 28. ___ Aquele que achar quaisquer coisas ou bens 
referidos no arL 19 desta lei, em âguas sob jurisdição na
cional, em terrenos de marinha e seus acrescidos e em 
terreno_s marginais, não estando presente o seu responsá
vel, fica obrigado a: 

1-não alterar a situação das referidas coisas ou bens, 
salvo se for necessáriO para Colocá-tos em segurança; e 

II -comunicar- imediatamente o achado à Autorida
de Naval, fazendo a entrega das coisas e dos bens que ti
ver colocado eril segurança e dos quais tiver a guarda ou 
posse. 

Parágrafo único. A quem achar coisas ou bens nos 
locais estabelecidos no art. 19, não caberá invocar em seu 
benefício as regras da Lei n9 3.071, de 19 de janeiro de 
1916 -Código Civil Brasileiro - que tratam da in
venção e_ do tesouro. 

Art. 29. As cojsas e os bens referidos no art. {9 desta 
lei, enContrados nas condíÇõeS 'previstas no artigo ante
rior, serão arreCadados e· ficarão sob a custódia da Auto
ridade Naval, que poderá entregá~Ios, quando nacionais 
ou nacionalizados, aos seus responsáveis. 

§ 1'<' As coisas e os bens que ainda não tenham sido 
a,lienados pela Autoridade Naval poderão ser reclama
dos e entregues aos-seus responsáveis, pagando o interes
sado as custas e despesas de guarda e conservação. 

§ 29 Não sendo as coisas e oo bens reclamados por 
seus responsáveis, no prazo de 30 (trinta) dias da arreca
dação, a Autoridade Naval poderá declará-los perdidos. 

§ 39 As coisas e os bens..d,e difícil guarda e conser
vação _poderã_õ Ser alienados em licitação ou hasta públi
ca pela Autoridade Naval. O produto da alienação será 
guardado por aquela Autoridade Naval pelo prazo de 6 
(seis) meses, à disposição do responsável pela coisa ou 
bem. Decorrido o prazo, o produto da alienação será 
convertido em receita da União. 

Art. 30. As coisas e os bens de que trata o art. 19 
desta lei, quando identificados pela Autoridade Naval 
como de procedência estrangeira e não iné:orpoi'ados ao 
domlnío da União por força do art. 32, serão encami~ 
nhados à Secretaria da Receita Federal para aplicação 
da legislação fiscal pertinente. 

Art. 31. As autorizações concedidas, até a data da 
promulgação desta lei, para a pesquisa, exploração ou 
remoção de coisas _ou bens referidos nQ art. {9, não fica~ 

- rão prejudicadas, ficando os interessados, no entando, 
sujeitos às normas desta lei. 

Art. 32. As coisas ou_ bens afundados, submersos, 
encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, 
em terrenOs de marinha e seus acrescidos e em terrenos 
marginais, em decorrência de sinistro, alíjil.ffietlto ou for
tuna do mar ocorrido há mais de 20 (vinte) anoS da data 
de pUblicaÇão desta lei, cujos responsáveis não venham a 
requerer autorização para pesqüisa com fins de remoção, 
demoliçãO ·ou exploração, no prazo de 1 (um) ano a con~ 
tarda data da publicação desta (ei, serão considerados, 
automaticamente, incorporados ao domínio da UniãO. 

Parágrafo único. Os destroços de navios de cascos de 
madeira afundados nos séculos XVI, XVII e XVIII ter~ 
se-ão comO automaticamente incorporados ·ao domínio 
da União, independentemente do decurso do prazo de I 
(um) ano fixado no caput deste artigo . 

Art. 33. Das dec!sões proferidas, nos termos desta 
lei, C<lberá pedido de reconsideração à próPria Autorida
de Nav~l ou recurso à instância imediatamente superior 
àquela que proferiu a decisão, sem efeito suspen-sivo .• 

?~rágrafo único. Para fins _do disposto nesta lei, o 
Mtmstro da Marinha é considerado a instância fin"ãl na 
esfera da Administração Pública, para recursos às _d~ci
sões da Autoridade Naval. 
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Art. 34. São consideradas Autoridades Navais, para 
fins desta lei, as do Ministério da Marinha, conforme as 
atribuições_d_efinidas oos respectivos regulamentos. 

Art. '35. O Ministro da Marinha, sem preju[zo da 
aplic~ção imediata do estabele!:~i~o ~esta lei..t baix.ar~. e. 
~mãóteiá- atuaTizadas instrucõe-5. necesSârias à sua~-êxê-~
cução. 

Art. 36. As infraçõe&.aos-'dispositivos desta lei sUjeí-__ _ 

renos de marinha e Seus acrescidos e em terrenos margi
nais cm decorcência de sinistro, alijamentO ou fortun4, Qo 
mar. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de distinta consideração.- Maxi

~õliiliô_--E:-diiãrdOdll SliVã-Fõúsfica,. Ministro da Marinha. 

~~-= ci.EGÚLAÇÃO CITADA 

tam os infratores às sanções cabíveis ao Decreto-lei fi9 LEf N'? 536, 
72.848, de 7 de dezembro de 1940 _..-Código Penal, sem DE 25 DE JUNHO DE 1850 
prejuízo da aplicação de outras previstas na legislação vi- Código Comrnercial do Império do Brazil. 
gente. O._ P~edro !f por Oiãça--de J:?eus e Unanime Accla-

Art. 37. Esta lei entra em vigor Il8 data, de sua pubTi-- maç~o dos Povos, Imper?dor Constitucional e DefenSor 
cação: -=-----=-Ecrpetuo do Braztl, Fazemos saber a todos os Nossos 

Art. 38. Ficam revogados os arts. 731 a 739 da Lei Subd1t0s, que a Assembléia Geral Decretou e Nós Que-
n9 556, de 25 de junho de 1850- Código Comercial ~ra- remos a Le_i seguínt~ 
sileiro; o art. 59_do Decreto-lei n91.Z84, de 18 de maio de 
1939; o De.creto-lei n9 235, de 2 de fevereiro de 1938; o 
DecretO-lei n'i' 8.256, de 30 de novembro de 1945, com as 
alterações introdu~idas pe;la Lei n'i' 1.471, de 21 d~_pQ_-__ _ 
vembro de 1951; a alínea p do art. 3~_da Lei n'i' 4.213, de 
14 de fevereíro de 1963; o Título· XXI dQ Livro V do 
Decreto-lei n'i' '-~608, de 18 de setembro de 193~f(arts~ 769 
a 771) e o inciso XIV do art. 1.2_18 da Lei n~ ~.8_69_;d~U 
de_janeirõ de 1973 - Código de Processo Civil_ e demais 
disposições em contrârio: - - · 

COotCO COMMERCIAL DO IMPERIO 
DO BRAZIL 

PARTE I 
D~ commercio em geral 

TITULO I 
Dos. comnlefciantes 

CAPITULO I 

MENSAGEM No 414, DE 1983 -DECRETO-LEI No 235, 

Ex__celentíssimos Senhores Membros do Congresso Na- DE 2 DE FEVEREIRO DE 1938 
cio na!; Remoção de embarcações naufragadas ou encalha· 

Nos termos do _art. 51 da Constituição, te"õho a honra das e de casços abandonados. 
de. submeter à elevada _deliberação de Vossas Exc~lên-
cías,-aconipa"i'thado da Exposição do Senhor Ministro de - O Presideri.te d.i Repóblfca dos Estados- Unidos do 
Estado da M~uinha, o_anexo_Pr_ojetQ de L!;.i. que dispõe Brasil, USando da atribuição que lhe confere o art. 180 da 
sobre a pesquisa, exploração,_remoção e _demolição de Co_nstLtuição e atendendo à necessidade de dç_fjnir a cç.m-
coisas ou ben.s: afundados_,. submersos, encalhados e per- petCncia dos Ministérios da Marinha e da Viação e 
didos em águas sob jurisdição naci.onaJ,_,~m ter_r_enos d:e-: _O_ bras Públicas _quanto à promoção de remoção de em-
marinhas _e seus acrescidos e em terrenos mar8:inais, em~-- --barca~ô~S -n:tWfãgãdaS OU ·encalhadas e de_ cascos aba!l-
decorrência de sinistro, alijamento ou fort!J:na do ma:r, _e donudos, decn~ta: 
dá outras providências. __ Art. H __ p.._ promqÇão das providências necessárias a 

Brasília, I 6 de novembro de 1983. - - rcm.oção de embarcaçõe_s naufragadas ou encalhadas e 
EXPOSIÇÃO DE M<ITlVO"S-I\19 95, DÊ Jô DE:AGOS- -de ca~cos_abandonadQs, observadas as normas discipli~ 

,.. nadas pela legislação vigente, compete: _ 
TO DE 1983, DO MINISTcRIO DA MARINHA a) ao Ministério da Viação e Obras Públtcas repre-

~~~~7:~~:~;ti~C~~~~s~!e~~d;~:e~~~~eeh~~~~~o de sentado pelo Departamento Nacional de POJ:tos e Nav~;-
~~ii:!~ç:~p~~aa~1z;,d:e~~~i~d~r~e~~lf:~~id:~e:o~~t~~ ~:~à'Je n~:e!~~c~~~ ~~~i~o~~o:rao~g~~~~aa~~so~a~: ::r:~ 
bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em á- ~~~~ào c desatracação das instalações portuárias exlsten-
guas sob junsd1ção naclonal, em terrenos de marmha e 
seus acrescidos e cm terrenos marginais, em-decorrência ~ b) ao Ministério da Marinha, representado pelas Ca-
de sinJ~tr0 - 0u fortuna do.mar. pitanias dos Portos, em todos os demais casos não atri-

Nossa legislação fundç,mr;;:nta-s_e no CócUgo Comercial __ --- buídos ao Ministério da Viação e Obras Públicas. 
de 1850, na Nova Consolidação das Leis_d,a_s Alf<ludegª-S___ -1\rt. 29 Os armadores ficam obrigados, pelas em bar-
e Mesas de Renda de 1894 e em Decretos-leis de I2.3S~~ caçücs-sob suas rcsponsabilidudes, ao custeio das despe-
1939 c 1945. _dispositivos esses que pelas própriaS datas sas conr a remoç-jo de que trata o artigo anterior. 
de edição já evidenciam obsol~çên_cia, Por outrQ lado_. Art. 3Q Revogam-se _as disposições em contrárfo. 
no campo do DireitO Internacional 0 Brasil se fez sigmi- Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 19_68; I l7'i' da Inde-
tádo da Crinveitção de Bruxelas de 1910, cuja promul- pt.:ndência e 50Q da República. 
gação foi fÇJrmalizada pelo Decreto_ n'i' 10.773, de 10 de · • · ·~ ·--,· · ··-· --·-· ·-· • -· ······+·v··~·~.- ... ?-

fe!lereiro de 1914, embora durante todo es&e periodo não 
tenha havido a devida adequação da lei interna. 

A Marinha, na tentativa de cOntribuir para preencher 
lamentâvcllucuna da nossa_legislação, realizou _estudos 
com a participação de entidades ligadas ao setor, dentre 
as quais citamos a Associação Brasileira de Direito 
M_arítimoJb-_ªDMj,_§J:IPCfÍntcndência de Segu-ros Priva-
dos (SUSEP), Associação do_s_ Armadores 8J;"asileir.Q.§.9e __ _ 
Longo Curso, Sindicato Nacional_das Empresas_de Na~ 
vegação Marítima (SINDARMA), Superintendência 
Nacional da Marinhu Mercante (SUNAMAM), J;Jtlpre~ 
sa Brasileira de Petróleo (PETROBRÃS) e EmpreSa de_ 
Portos do Brasil (POR,TOBRÃ-8), que ind_ícaram a con
veniênCía de elaborai;' 1,1,01 diploma legal sobre _o assL~:nto. 

Tal documento, o Anteprojeto de Lei que a esta acom~ 
panha, foi ainda apreciado pelos Ministérios da Justiça e 
da Fazenda, cujas sugestões c recomc!)dações foram in~ 
corporadas ao texto íriicial. - _ 

Assim sendo, tenho a honra de submeter à. elevadu 
apreciação de Vossa Excelência o Anteprojeto de Lei que 
dispõe Sobre a pesquisa, exploração, remoção e demo· 
lição de coisas ou bens afundaQos, submersos, encafua~ 
dos e perdidos em águas sob jurisdiÇão nacional em ter:- -

DECRnO-LEI No 1.284 
DE 18 DE MAIO DE 1939 

Cria a Comissão de Metalurgia, e dá outras provi
dências. 

ArL 59-- A.e.xploraçào das metais de cascos de navios 
s.ubmcrsos, encalhados ou abandonados só será per!fliti
da _com audiência da Co_missào, respeitada a preferência 
para a indústria bélica. 

DECRETO-LEI No 1.608 
DE 18 DE SETEMBRO DE 1939 

Código de Processo Civil 
o_L•_o • ~O o •:!__!___! o~ o o O o O o o • o +o o-•• -. o o O o o~~ oo0-0 '_•• •: o O 

- -~- TITULO XXI 
Dos salvados marítimos 

Art. 769. Quci.ndo a vt!nda dos salvados marítimos 
_não :>e f'!udcr realizar sem autorização do Juiz, o produto 
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d() lcílão, salvo dispositivo legal em contr~rio, será depo
::;iladv, por ·conta daquele a quem pertencer. 

A Venda não se efetuurá sem a assistência do emprega
- do JiscaJ, preposto às operações de salvamento .. 

Art. 770. A decisão de qualquer dUvida ou recla
mução sobre a entrega dos salvados, o_u_do seu produto; 
compete privativumente_ ao Juiz de direito da comarca 
onde o naufrágio ocorrer. 

Parágrafo único. Se o navio naufragado pertencer a 
nução estrangeira que com o_Brasil tenha celebrado tra
tado ou convenção sobre o assunto, e tenha na comarca 
agente consulur, observar-se-á o que houver sido tratado 
ou convencionado. 

Art._ 771. O produto líquido do leilão feito pela au
t.oridadc _alfandegária, reunido aos Tietes recebidos pelo 
gesto~, e os salvados remanescentes sei'~ o depositadosju
dkiiúmcnte, por cÕnta ·daquele a quem pertencerem, à 

-disposição do Juiz, e a este serão remetidas cópius autên-
tic_as do auto do sinistro, do inventário dos salvados ar
recadados e d.as contas de todas as vendas efetuadas, 
além dto: relação das dcspe.<;as, créditos e direitos pagos ou 
dedwddos do produto das vendas. 

DECRETO-LEI No 8.256, 
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1945 

Cria no Ministério da Marinha o Departamento 
Administrativo de Recuperação d() Material 

_ (PAR_.M_), e dá __ Qutras prqvidê_ncias. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 180 da Constituição. 

Decreta: -
Art. l9 Ê criado no Ministério da Marinha um De

partamento Administrutivt.? de Recuperação do Material 
(DARM), diretamente subordinado ao MinjstrQ. da Ma
rinha, com a fin;,~lidade econômica de promover o apro
veitamento de_ todo o material naval, manufaturado ou_ 
não, considerudo inservível para á finalidade especifica-
da. ___ -

Art. 2Q Para o objeÚVo_definrdo_no art. }'i' o DARM. 
furá arrcca·aar ao ·seu purgue industriul todo o mat(..'1'ial 
i11servível aos navtos, .corpos e cstubelecimcntos, seja ela 
inútil ou não, desde que tenha matéria-prima utilizável. 

§_ 19_ Os navios, corpos e est~belecimentos farão re
colher ao DARM, mediante remessa, todo o material 
nas condições referidas neste artigo. _ 

· § 29 Esse material depois de arrecadado pelo 
DARM será periciado c classificado, para novu apli
C<!<.;ào ou aproveitamentc. 

Art. 39 O DARM, de acordo com a sugestão dos pe
ritllS pro_moveni os meio~ necessáriOs para a restauração 
ou readaptaç~o do materiul, para posterior- suprimento 
mediante requisição. 

~ 19 · O material restaur:.~<io ou readaptado deverá ser 
novumcntc avaliado para fins de cargo ao responsável. 

~ 2'? O mutcrial recolhido ao DARM que não possa 
t-t.:r muis uplicaçào na Marinha poderá ser por ele aliena
do. 

Aft. -49~·"õSCãSoS doS- ilavios c:jue tiverem baixa do 
serviço du Armada e não tenham aplicação na Marinha 
serão alienados pelo DARM, mediante concorrência 
públic:.l. 

Art. 59 Os cascos metálicos de navios submersos ou 
encalhados e definitivamente abandonados ficarão sob o 
CútilYole do DARM que poderá autorizar a sua eKplo
ração, por pessoa considerad~ idónea, mediante concor
rência c contrato lavrudo com o Ministério da Marinha. 

~ J9 As concessões para essa exploração dev_erão 
compreende_r, entre outras, a obrigação por parte do 
concc.'isiunário de desobstruir o local, se se tratar de por
to, canal, via de acesso ou de perigo à navegação. * 29 No .contrato a ser firmado deverá sempre cons
tur a obrigatoriedade ao concessionário de recolher ao 
DARM uma caução arbitruda sobre o valor do casco 
aerc.scido do valor da carga útil. 

§ 3Q bsa caução só poderá ser levantada depois do 
ccrtifícudo da Capitania dos Portos de que o contrato 
fichncntc observado, e caducará em favor do Fundo Na
vul se, esgotado o prazo do contrato, não tiver o mesmo 
sido cumprido ou tenha sido verificado má fé ou negli
géndu por parte do concessionário. 
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§ 4.., A adjudicação será cõnferida a quem maiores 
vantagens oferecer na proposta, ficando o Ministério da 
Marinha com _opção de compra do material recuperado. 

Art. 6~ A rcmociio de cascos não metálico;; submer
sos ou encalhados ficará sob a juriSdição e competência 
das Capitanias de Port_o!; ou D_epartamento de Portos, 
Rios e Canais, conforme a sua localização. 

Art. 7'~ A venda a pessoa natural ou jurídica de ma
terial inservível, pertencente ao Ministério da Marinha, 
só poderá se processar pelo DARM. 

Art. 81> A renda arrecadada pelo DARM será apli
cada na recuperação do material, devendo o saldo serre
colhido ao Fundo Naval. 

Art. 9? Fica extinta a Comissão de ___ Metalurgia, a 
que se refere o Decreto-lei n9 1.284, de 18 de maio de 
1939 e assim liberado o comércio e as transações sobr_e 
metais que eram por ela contrOlados e de propriedade es
tranha ao Ministério da Marinha. 

Art. I O. O_Mi_n_i::;_t_ro da Marinha deverá elaborar o 
Regul<lmento pam a execução deste decreto-lti, 
submetendo-o oportunamente à aprovação do Presiden
te- da República. 

Art. I I. O presente decreto-lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1945; 1249 da Inde
pe-ndência e 57~' da República. 

LEI N• 1.471, 
DE 21 DE NOVEJVrBXO DE 1951 

Extingue o Departamento Administrativo de Recu
peração do Material, e dá outras providências. 

O Presidente da Repüblica: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a s_eguinte Lei: 
Art. [9 C extinto o Departamento Administrativo 

de Ret·uperação do Material. 
Art. 2'<' As atribuições do referido Departamento 

são transferidas para o Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro. 

Art. 3~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 2 I de novembro de 1951; J JQ? da Inde
pendéncia e 639 da República. 

LEI No 4.213, 
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1963 

Reorganiza o Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais, dando-lhe a denomina(;ào de Departa
mento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, disci· 
plina a aplicação do Fundo Portuário Nacional, e dá 
outras providências. 

Ar!. )9 Ao DN PVN compete especialmente: 

p) promover a retirada de cascos e_o_u_tros p_bjetos sub
mersos que obstruam ou impeçam a navegação dos por
tos e vias navegáveis, c decidir sobre a disposição dos sal-
vados: -

CÚDIGO DE PROCESSO CIVIL 

(Lei n~ 5.869, de 11-1-1973, com as retificações da Lei n9 
5.925, de l~>-10-1973) 

Ar!. 1.218. Continuam em vigOr atê serem incorpo
rados nas leis especiais os procedimentos regulados pelo 
Dt."Creto~lei n~> 1.608, de l 8 de setembro de 1939, concer
nente-s: 

I -ao loteamento c vcndu de imóveis a prestações 
{arls. 345 u 349); __ 

* Vide urt._ J9 da Lei n~' 6.014, de 27 de dezembro de 
1973 .. -- . 

II - ao despejo (arlS. 350 a 353); 
I li- à renovação de contrato de locação de imóveis 

dc...;;tinados a fins Comerciais (arts. 354 a 365); 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

* Vide arts. 12 c 13 da Lei n~ 6.014, de 27-12-1973. 
[V --ao Registro Torrens (arts. 457 a 464}: 
* Vide Urts. 278 e seguintes da Lei n__l' 6_._0!5, dt: 3!-!2-

_l973. 
V- Us averbaçõe~'-º~- retifiC<\ÇÕes do registro civil 

(urts. 595 a 599); · 
* Vide _arts. 93 u 114 da Lei n~> 6.015, de 31-12-1973. 
VI- ao bem de família (art.S. 647 a 651); 
* Vide arts. 261 e seguintes da Lei n~> 6.015, de 3_1-12-

1973. 
Vil- ü dissolução e liquidação das sociedades (arts. 

655 a 674); 
VIII- ü habilitação para casamenÍo (ãriS. 742 ã 745); 

_ * Vide arts. 68 e seguintes da Lei n~' 6.015, de 31~-12-
1973. 
IX- ao dinheiro a risco (arts. 754 e 755); 
X - ü visloria de fazendas avariadas (art. 756); 

_)(1- à apreensão de embarcações (arts. 757 a 761); 
_XII- ü avaria a cargo .. do segurador (arJs. 762 a 764); 
XIII- ú~ avarias (arts. 765 a 768); · 
XIV- aos salvados marítimos (arts. 769 a 771_); 
XV - à::; arribad;,1s forçadas (arts. 772 a 775). 

__ ( Â Comi.ucio dt• Constituição (:' Ju.l·tiça.} 

-Q SR. PRESIDENTE (Pas.->_os Pôrto)- 0 Expediente 
lido vai à publicaçào. 

Sohrc a mesa, projetes de ld que vão ser lidos pelo Sr. 
I '·'-SCcret:'trio. 

Si'lo lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 3J4, de 1985 

Altera a redação do art. 16 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, passando o parágrafo único a§ 19 e 
cri_~n~o um § 29, para dispor que as exigências para o 
fornecimento de Carteiras do Trabalho e Previdência 

__ ~ocial ao menor de 18 anos somente se-rão feitas por 
ocasião da admissão no emprego. 

O COngresso Nacíonal decreta: 

Art. 19 Alterada a numeração do parágrafo -único 
para§ I'-', o Art. 16 da Consolidação das Leis do Traba
lho_._ aprovad<.t pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 1~ de maio 
de I 943, fica acrescido de um § 2~>, com a seguinte re
dw.;1'to: 

.. § 2~> As exigências contidas no §19 deste arti
-gú~ somente serão Cuirtpriaas pelo menor, no aiO de 
sua udmissão, perante o empregador." 

~~rt._ 2\' Es.ta Lei entra_rá em vigor na data de sua 
publicação. 

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

Justificação 

b Projeto de Lei sOb exame~ decorre de sugestã_o apre-
- SCfl_~ad:.L por_ôrgàos encarregados da expediç~o de Cartei

ras de TrabaT!lú e Previdência SoCial do Ministério do 
Trabalho, cumprindo destacar o Posto Regional do Tra
balho de Burra do Garças, no Estado de Mato Grosso. 

O que se busca é simplificar o procedimento de expe
diçào desse importante documento aos menores de 18 
anos;-vêZCjUC, atuulmente, dispõe o pa~ágrafo único do 
:.ii-r.-1 (). verbis: ' 

"Parágrafo -único. - Alêm das demais exigências, 
quando se tratar de menor de 18 anos. atestado mé

~o-dico de capacidade física, escolaridade e autori
zação do pai, mãe ou responsável legal e, na falta 
deste, da pessoa sob cuja guarda estiver o menor ou 

- da uutoridadc judicial competeõte." 

Nosso entendimerito é de que essas exigências cons
t<mtcs do dispositivo legal supratranscrito são iinportan
tcs c devem ser preservadas. No entanto, poderão elas 
s~! pcrfl'it:tmente exigidas por_ ocasião da admissão do 
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menor :10 emprego, poupando, desta forma, os adqui
rentcs de Carteira de Trabalho e Previdência Social de 
tcf-lJ-Ue exibir os documentos por ocasião de em simples 
f'ornedmento. Com efeito, mesmo o atestado de escolari
d_n?e. acreditamos P?Ssa ser dispensado no ato de expe

-êli(,·ão du carteira, visto que somente se cogitará de ado
lar flS providéncias cabíveis para que o menor possa fre
qüentar estabelecimento dC-Crisino por ocasião da admis-
são <lO emprego. - -

Ade-mais, o fornecimento de Carteira de Trabalho e 
Prcvidénda Social devC ser o mais fucilitado possível, 
<.:orno deve ocorrer com qualquer outro documento pes

. s():.lf. Poi ísso, entendemos que somente deve ser exigido 
como condi~ào para a expedição de certidão de nasci
mento, para comprovar a idade e as duas fotos costumei
ms. 

Noss"tt- intençiTO-Sinlj:llificadora ê possibilitar melhores 
conLiições de serviço ao público por ocasião do forneci
mento da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ca

-bendo as exigências legais, que, pre.<;ervamos, para a oca
SlTto du admissilo do menor ao emprego-. 

Esses os motivos que nos levam a submeter ao veredic
to elOs· n<::ihres P_ar~S desta Casa Legislativa a presente 
proposição, na expectativa de que possamos obter sua 

- aprovação. 
Sul<i das Sessões, l9_de novembro de 1985.- Carlos 

Chiare IIi. 

LEGISLA ÇÀ O CITA DA 

DECRETO· LEI No 5.452 
DE I• De MAIO DE 1943 

Consolidação das leis do Trabalho 

Art. 16. A Carteira de Trabalho e Previdência So
cial cuntcrú, ulém de número, série e data de emissão, os 
seguintes elementos quanto ao portador: 

1- l'otogrn!ia de frente, de 3 x 4 centímetro_s, com da
t<~. de menos de um uno; 

li - imprcs:-;ào digital: 
III - nome, filia-ção, data e lugar de nascimento e as

sinatura: 
IV- espet:ificaçUo do documento que tiver servido de 

base para a emissão; 
V - nome, idad~ e eslado civil dos dependentes; 
VI- D1.:crcto çle Naturalização, ou data chegada ao 

Brasil c demais elementos constantes do documento de 
Identidade de Estrangeiro, quando for o caso; 

VII- contrato de trabalho e outros elementos de pro
tcçào ao trabalhador. 

Purâgrafo único. A Carteira de Trabalho e Previdên~ 
c-ia Social sc_rá fornecida mediante a apresentação, pelo 
interessado, dos seguintes elementos: 

a) duas fotografias com as características do item I; 
b) certid~o de idade, ou documento legal que a substi

tuu: 
c) dci:rcto de nuturalizaçào, quando for o .caso, ou, se 

e:->trangeiro, carteira de estrangeiro autorizado a exercer 
atividadc rcmuncrad;,l no País c, quando se tratar de 
l'rontcirir.;o, o documento de idc_ntida.de expedido pelo 
õrgUo próprio; 

d) além das demais exigêitCias, quando se tratar de 
menor de 18 anos, atestado médico de capacidade físiCa, 
comprovante de escolaridade e autorização do pai, mãe 
ou responsftvellegal e, na falta deste, da pessoa sob cuja 
guarda estiver o menor ou da autoridade judicial corripe
tcntc.; 

e) prov;:t de alistamento ou de quitação com o serviçO 
militar, dentro elos limites de idade e validade previsto na 
lc-gi:-.laçflo específica; ---

f) outro documento hábil que contenha os dados pre
vistos neste artigo. 

( i1.1· Comi\'.l'r}l.w de Constiluição e Justiça e de Le
gi.l'lariio Soda/.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 335, de 1985 

Acrescenta dispositivo à ConsolidaçãO das Leis do 
Trabalho, para o fim de determinar que incidam juros 
e correção monetária sobre todos os valores mone
t:ãrios discutidos e julgados em _dissídio coletivo, a 
partir da instauração da instância. 

O Congrc.:>so Naciorial .d~rcta: 

i\rt. I\' É <.)crcM.:ent_;ldo <.to arL !:!67 da Consolidação 
das Leis do TG!balho o seguinte§ 2'S. cOiTI ·renv.m~_ção 
do atU<!l parCtgrafo úllico p·ara § 1~: 

DIÁR)QDO, ÇQNG~g§~ONAClO)'IAL (Seção IIL 

tubi- de firina individual, ao diretor, aos sócios de todas 
as t:OridlçôCS~ ao ãutônomo·e-ao empregado doméstico a 
protcção da Lei n~ 6.367, de 19 de outubro de 1976, que 
dispõt: sobre o seguro de acidentes..do_ trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores 
inscritos para a sesssào ordinária de hoje. Con_ce.d_o ini~ 
dulmcnte a palavra ao nobre Senador João Calmon, 

---O.Sii..C.lOXO.CALMON PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVlSiJ.O DO 

---ORA7JOK~SERÁ PUBLICADO POSTERIOR-
- - -~J(ENiE: --
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cmin~.:nte Sct}udor _l'~els_on Carneiro, que se elas o fizerem 
com o mesmO vigor, Cõm o mesmo entusiasmo; com que 
V. Ex~ vem utuun4o nas lutllli políticas deste País, há 
mais de 40 anos, se elas o fizerem com eSsa: altivez com 
eise entl.ishinO patfiótiCo, ãí, ainda mais, as instituições 
democráticas passarão a se fortalcc_er. V. Ex• ~t:.erce a 
atlvidude roliticu na acepção legítima do termo, n~ pure· 
za do étimo, de ciência da administração da coisa públi
ca, du gestão dos negócios coletivos, servindo nos cargos 
que tem ocupado e jamais se serviu deles. Por isso, V. 
Ex~. neste Senado d_a República, sempre nos dá, a nós 
qut: c."tamos aqui a segui-lo como alunos, a melhor lição; 

- a lição de dedicação ao cumprimento rigoroso_ das Qbri~ 
gaçj>cs que a ou_torga do mandato popular impõe; a lição 

"A.rl 867. • . -~ r• ••••••••••• -~- -~ •••••• _ J ~ ...,=-0~-fB._E~JJ?~~"E,.J.Pa~sos fô~to) ~ Con~d_o_ a ~t!-_p_at'i_o_t_i~~?-~~-~içã<?_• :n~~_,_de~ocrãtíca, co_~peli_n~o, 
.. ~~u·~·H_,,.... P-"-- ...... ··-·----~·,. ~.J?~~~~une~~ .)oena'd~L N1vaTdo 'M~~áo _ _ __}~ta~~-~.!...Jutando mesmo ate qu~ndo lhesobrana O JUSto 

§ I'~ .... · · · · ..•. ""'·-·· , •.... __ . '"'"''"-e.t·t--.-" .. ..__ . .; ..... ..,.~. ,, _ _ ___ ~-- •. --=:a~t9 :.Jô'Ç[e.\ican~o;ü~õ-~iU-iifCUin_dig~itatem,_di~eito re~ 
§ 2? -"Sobre os valores m_onetá.rios_discuti_çios e ------~"'-'()SR. NIVALDO MACH:~; PR;NuNCIA ,.___,~êmãõãq~emSeA.;lf;if'ttrrelif'(i-abãl~oü-s~m desc~n--

julg<!dos nos dissídios co_le_tivos incidem juros _e_cor- --~DISCURSO QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO soe _u _q~em at~?a. es~a co.~ ,~_mesma ~!spos1çà.o ~o JO-
reçào monetária, contudos a partir da instauraÇãO fJRADOR. SERA- PUBLICADO POSTERIOR- vem m1C1~nte nas hdes po11t1cas,_com o_1deal ~e Iuta,r pe-
da instúnda... MENTE. ~:~altos mteresscs do nosso Pa1s. Mu1to obngado a V. 

Art. 2~ Esta Lei cntr.urú _em__ vigor na data de sua 
puhlit:açào. _ __ ______ _---

Art. ]\' Revogam-se as disposições cm contrârió~ 

Justificação 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Concedo a 
- pal<.tvra <.to nobre Senador _Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia _o se-
A ..:onsideraçào da Çasa mais uma alteração na Con- guinte discurso. Sem revisão do orador.)- SrrPresiden-

~olid;Jçãn das Leis do Trabalho, sugerida pelo SindiCato--~=-~rc-~~-;-·senador~s: 
do), Buncirlos do E:'>tadodc Goiás. 

A medida netu preconiz;da ê, todavia, da máior juS. 
tiça umu vez que obji:tiva-detcrminar a incidência ctej~,:~
ros c correçào monetC1ría sobre todas as quantiãs discuti· 
das c julgadas nos diSsídios coletivos, a partir da instau
raçüo da instància, tudo de mQdo a compensar os traba
Jlwdorcs pela morosidade com gue se comporta a Justiça 
d(> Trab<!lho na soluçtto de tais pendências. 

Sala das Sessões, 19 de novembro 9-e 1985. -Senador~ 
Nelson Carneiro. 

DECReTO-LEI N' 5.452 
DE i' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Coõsolidaçào das Leis do Trabalh() __ 

Ã~i." ~6"-/ .. c;; d~~-;~·ã·; d~- i-"(~i_b~~;i ·s~;a;. ~~;;fi·c-a~ia's 
as parles, ou seus representantes, em registrado poSial, 
com franquia, fazendo-se, outrossim, a sua publicação 
no jornul oficial, para ciência-dos Qemais-in_tercssados. 

Parflgmfo único. A sentença normativa vig~rarâ: 
a) a partir da data de sua publicação, quando ajuiza·_ 

do o dissídio após o prazo do_art. 616, § 3?,_ou quando 
não existir acordo, c_onvçnção ou sentença normativa en:t 
vigor na data du ajt!izamenlo; · · - -~---

b) a partir do dia imediato ao termq fina.l çle y_!g§rfcia . 
do acordo, convenção ou sentença normativa, quando 
ajüizado o dissídio no prazo do artigo 616, § 3~>. 

( Ãs Comissões de Constituirão e Justica e de Le
gislação Soaãl.; 

O SR. PRESlDENTE {Passos Pôrto)- Os projetas 
lidos serào publicados e rentetidos_às comissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrlo)-:- 1\_ P~esidência 
rcL:cbcu as Mensagens nl's 276 a 281, 285 c 286, de 1985 
(n'-'s 571 a 576, 581 e ;582/85, na origem),_p·e_Jas quais o 
Senhor Presidente da República, nos termos do art. 42, 
item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 2_~' da_ 
Rc.-;oluçào n~ 93(76, do-Senado Fed~ral. solicita autori
zação pam que as prefeituras Municipais de Agudos, 
Campo limpo Paulista, Caraguatatuba, Mococa, Mogi
Guaçu c São Sebastíão, (Õd<.ts do Pstado _de São Paulo, 
Barn! Mansa (RJ) e Pur<.!,naguá (PR), possam contratar 
opcr:1ções de crédito, para os fins que especificam. 

As matéria:-t se_rào .despachadas às Comjssões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de. Muniçípios. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento hl· 
terno. por ler recebido pareceres contrários, quanto ao 
mérito, da:; comissões a que foi distribuído, determinou 
o :trc.juivamcnlo do .eroJcfo de Lei da Câmara nl' 214, de 
1984 (n'-' 1.720/79, na Casa de origem), que estende-aO ti~ 

Muitas consideruções, muitos comentârios, muitas 
cdtica1'i têm_ sido feitas aos resultados do pl~ito_do último 

--dia 15 de novembro. Busca·$e lição agui e ali, procura-se 
motivo acolá e mais adiante, mas há uma coisa que res
salta dessas eleições e para que ninguém atentou, é apre--

·-- --st·nça da mulher particiPando do pleito eleitoral. Isso é 
que é_importuntc. Quero _referir-me aqui àquelas que 
participaram desse pleito. Pouco importa que algumas 
ddas não tenham sido vitoriosas, mas o que vale ressal
tar é· que a mulher compreendeu c{ue deve participar ati
Viuiienl_C~da vid~ pública, pl~iteando, disputando __ os car
gos públicos deste País. Quero, pOrtanto, nesSe mOrii.en
h>, homenagear entre outras- que certamente me esca
pariam por desconhecer-lhes os nomes, aquelas que do 
nortc..ao .sul lutar<..lm para conquistar o direito de dirigir a 
su~f ~idade_. Çuero me referir à Srf A mine Li !idOso, que 
dis[iuúw no Amazonas o pleifc)' Cleitoral; à Sr• Gardênia 
Custêlo que conquistou a Prefeitura de São Luís; à Sr• 
Maria Luiúi Fonlenele q"úe· foi vítcii'iosa ·na-s-·urn-as· de 
Forta1CZã:;e àS-:s:r~s Vilma Maia e Miriam Souza que fo~ 

_ ram ji_aníciri_es: º-i,JJuta eleitoral travada na Capital do 
Rio Grande do Norte, e afinal a minha-çOilierrânea-ES~ 
ter de Alme_ida_, que n~ Rio de Janeiro eQtrou na peleja 
elcitOrtre-Jutou <lté o últírno insianle. -- __ . 

. Eu __ que sempre, S~-. -Presidente: Convoquei as mulheres 
no decorrer de minha longa e acidentada vida pública, 
para que saíssem do silêncio dos lares para disputar nas 

__ urnas_u..dirt:ito de repre:;;entar _o pensamento da mulher, 
cu hojt: me congratulo com a presença dessas senhoras 
na luta eleitora!. -

Quero aqui estender um ~pelo, jâ nãO miis às mUlhe
res, porque agora elas tiveram a consciência da sua força 
e o valot da sua presença, mas quero me referir àqueles 
que jú completaram mais de 70 anos .e que se valem do 
dispositivo constituciOnal para não votar. Nôs precisa· 
mos chamar_ aquel~ que já completaram os 70 ariõs pa
r~l,'~e_il.guanto fivàein Siiúde;coinpareceréfff às urnas, dis
putarem cargos-·e, --se rlão quiserem diS-putar cargos da
rem o seu voto,_() voto da sua experiência, para a escolha 
dll_~ qu~ julg~m melhor para dirigir o des_tino do_ seu Es- · 
tudo.- - · - -· · · 

O Sr. Nivaldo Machado-- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NE~Q.!S ÇARNEIRO -Com muit~ honra. 

O Sr. Nivaldo Machado--Senad-or Nelson Carneiro, 
associo-me, de bom grado e até com entusiasmo, à sau
dação que V. Ex• faz, nesta hora, à mulher, pela sua ex
pressiva participação nas eleições de 15 de novembro. 
Estou ~rto dt: que a presença da mulher brasileira no 
processo político serã cada .vez ma_isirit.c;:õsa. Isso virá em 
bent:l'ít:io do equilíbrio polítiCo e do aperfeiçoamento de· 
mO..:I'CifiCo. Q_ Pais e suas institl,líçc)es passárão alucrar 

--com-essa presenÇa efeliva da mulher brasileira .. Eu diria, 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado, 
nobre Senador. As excessivas palavras de generosidade 
com que V. Ex~ me brinda, são um atestado da velha es
tima que já se consolidou em tão pouco tem pó nesta Ca
su, mas que vem de uma antiga e constante ã.dmiração, 
d!!sdc o tempo em que o acompanhava no Estado de Per· 
nambuco. 

Sr, _Pn.-'Sidente, _a minha palavra é de saudação à mu
lher, à mulher que participou do pleito, a mulher que, 
n~o apenas votou, mas votou na mulher, à mulher que se 
elc;g_eu_, _à. mulher .que vai dirigir os destinos de capitais 
brasileiras, àquelas que, embora derrotadas, contribui
ram, com a sua presença, para demonstrar que a luta da 
mujher ganha hoje um novo sentido e marca defiriitiva
mente a suu pr~-;ençu na vida pública atuante do País. 

Concluo, Sr. Presidente, lembrando que esse exemplo 
deve se_r lcvudQ também aos_ gue ultrapassaram os 70 
anos c que se· recolhem à sombra do dispositivo legal que 
pem1ite as suas ausências _das urnas. Não! Precisamos 
convocar os maiores idosos a comparecerem as urnas 
pura que todos, desde os jovens de I 8 anos até aqueles 
que ultrapassaram os 70 unos, todos, homens e mulhe
res, contribuam na escolha dos representantes do povo e 
dolo seus s_upremos dirigentes. Esta é a grande lição. Bus~ 
quem outrus interpretações, pois, a que me resta é asa
tisfação de ver ao fim da minha vida.que a mulher con
quistou aquele lugar pelo qu<ll eu sempre lutei desde que 
entrei ·nesUCCãsa:.- -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
P;,i~lll<.!S.)_ 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Akides Paio -::-:_Gaivão Modesto - Moacyr Duarte 
- Martins Filho- Humberto Lucena- Cid Sampaio 
- Guilhe_r_m~ Palmeira- Carlos Lyra- .-:\!bano Fran~ 
co -José Ignáciu Ferreira- Moacyr Oalla- Amaral 
Peixot(l-.ltamar Franco- Amaral Furlan- Fernan
do Henrique Cardoso - Severo Gomes - Henrique 
Suntillo - Roberto Campos - Marcelo Miranda -
Saldanha Derzi- Roberto Wypych --Álvaro Dias
Jorge Bornhauscn. 

O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas c JQ minutos, destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

-Projeto de Lei do Senado nl' 249, de 1985-DF, 
_que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Fe
deral para o exercício financeiro de 1986, nas p8.rtes 
relativas ao Gabinete do Governador, à Procurado
ria Geral e às Secretarias de Governo e de Adminis~ 
tração; e 

-Mensagens n9s 163, f65, 166, 171 a 175,207 e 
215, d~_L285, relativas à escolha de Chefes de Mis
sões Diplomáticas. 

O SR. PRE:slri~N'Í'E {Passos Pôrto)- Estã esgota· 
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa~se à -
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O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente, 
com todo o respeito ... 

O SR.-PRESfDENTE (Passos PôrtÕ)- A Presidên~ 
cia não é intransigente, mas deve cumprir o Regimento. 
Se aceito_u a mudança de voto do Senador Alexandre 
Costa, teria de aceitar também o voto âo Sénador 
Américo de Souza. A decisão da Presidência é 1rrCcOi'rf
vel. V. Ex' pode .. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) -Concedo -a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Carlos Chiarelli. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS. Pela or
dem, Sem revisão do orador.)- Sr. PreSideil.te-,g_ostaria 
que V. Ex• nos esclarecesse exatamente a postura da 
Presidência, Pelo que entendi, proclamado o resultado, 
30 votos a favor, 2 votos em abstenção, segundo a mani
festação da Mesa, que deve estar gravada, ouviu-se a 
manifestação do Senador Alexandre Costa, que gostaria 
de ter uma rctificaçilo de posicionamento. E V. Ex• fói 
muito enfático, ao assentar qUe se tratava de processa
mento eletrõnico e que não cabia qualquer alteração, jã 
que aquela situi:lçào estava definitivamente Consolidada. 
Isto posto, tivemos algumas manifeStações voluntárias 
posteriores a esse anúncio, de V~ Ex• de que é irrecorrí
vel,_ como a chegada do Senador Américo, a manifes
tação do Senador Amaral Peixoto, mas tudo isso depois 
da manifestação de V. Ex.~ e do seu anúncio e infor
mação de que o Senador Alexandre_ Costa não tinha 
mais possibilidade de fazer qualquer tipo de retificil-ção 
com relação ao voto proferido, porquejâ houvera a pro
clamação do resultado. Se jã houvera a proclamação do 
resultado. com trânsito em julgado, foi aquele dos 30 
votos a favor e duas abstenções. Logo, não houve quo
rum e deliberação efetiva. Conseqüentem-ente, o que 
<.~conteceu foi que o projeto- riãO chegou- a ser aprovado, 
mas não está rejeitado, está adiado para uma nova deli
beração em momento oportuno. Essa é a solicitação de 
esclarecimento que gostada mos de fazer e, mais que um 
esclarecimento, o lembrete que fazemos a V. Ex• e à Me
sa, face à ocorrência recente doS fatos e ao testemunho 
de todos_ que participamos dele. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Eu gostaria 
de repetir para os Srs. Senadores. 

O Sr. Murilo Badaró- Peço a palavra, pela ordem, 
Sr. Presídente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Permita-me 
concluir o esclarecimento ao no6re Senador. 

Posta em votação para os Srs. Senadores, ao anurlciar 
o resultado da votação do placar, o Sr. Presidente me 
comunicou que não tinha condições de votar porque es
tava fechada a sua caixa de votação. Então, eu disse: 
.. trinta Srs. Senadores que votaram SIM, e mais o Sr. 
Presidente, trinta e um". O Sr. Senador Amaral Peixoto 
reclama, logo após, que não conseguiu vo!ar; Somei o 
voto do Sr. Senador Amara! Peixoto. Após o Sr. Sena
dor Amaral Peixoto, eu disse: .. vou proclamar o resulta
do". Aí, o Sr. Senador Alexandre Costa reclama que te
ria votado abstenção, no entanto, queria vo~ar SIM; so
mei o voto do Senador AlCxandre Costa. Aparece_ o Sr. 
Senad_or AmériCo de Souza, que proclama o. voto~ e acçT:
tei o voto de S. Ex• como marfifestaçào de um Senádor 
que veio ao plenãrio com o mesmo objetiv-o.-Lamenia~ 
velmente, atingiu 34 Senadores, votando "SIM" e o Pre
sidente,_que não vota, 35; qUer dfzer, d~u quorum, mas 
não deu qualificação para aprovação, poiS somente 34 
Senadore.c; votaram favoravelmente, e a decisão da Pre
sidência não pode ser mais revogada. porque é uma de- _ 
cisão d<.~ Pre.c;idência. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pelu ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a 
palavra :10 nohrc Senador 1-Jl:lio Gueiros, pela ordem. 

DIÁRIO DO CQJ'(GRESSÓ NÀCIONÃL (Seção II) 

O SR. H~LIO GUEIROS (PMDB - PA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte diScurso. Sem rev-isão do orã
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ninguém está discutindo essa conta aritmética de V. 
Ex~: tudo certinho, V. Ex~ narrou muito bem e to.dos nós 
fomos testemunhas, O que estamos contestando, ou 
queremos contestar, Sr. Presidente, é que se temos um 
placar paru anunciar o resultado publicamente, ostensi
vamente, ou ele vale ou não vale- não tem graça-o pla
car clctrônico ;.~nunciar um resultado e ser proclamado 
outro. 

Não entend_p esse tipo de interpretação;-ou aceitamos 
a votação eletrõnica, ou não a ace_itamos, mas misturar 
eletrônica com outro tipo de votação não acho seja um 
lipo seguro de votação. De modo que volto a insistir, 
eminente Presidente, somente no caso em que V. Ex~ 
proclamou o resultado que estava no placar: eram 30 
votos "SIM", 2 abstenções, deu 32, com o voto do Sena
dor José Frugelli, 33, e V. Ex', que não vota, 34. Não 
houve quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- O Senador 
Amuml Peixoto declarou que o voto ... 

O SR. HtLIO GUEIROS- Mas já havia terminado 
<.L votação, nobre Presidente, estava encerrada! Não tem 

_graça. aí. chegar um Senador e dizer "eu quero votar 
.S~M''; •!cho_ 9!J-C __ [lào tem !l_enti_do -:-:-__ QU se aceita_a_.llQ~ 
t-.1çà9_ do __ pla_car eletrôn~co ou rtãQ._se ac_t:H_a. _ 

-Agora, ffiisturir. depoiS de V. Ex' haver proclamado 
que não havia quorum, V. Ex' proclamou! 

A decisão da falta de quorum é anterior à sua em que 
dedar~va que_ o Projeto estava preJudicado; a decisão 
Llltendo que nào havia quorum é anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Então, vou 
suhmeter ao plenário o rec~rso. e._o plenãriO vai votar se 
deve -m:i-ri{e_r_a -decis-ão-dO Pl-eside-nf..e ou se devefa.Zer 
nova votaçUo. 

Devolvo ao plen~rio a decisão, não quero que digam 
que sou intransigente, cumpri cf m·eu dever. (Palmas.) 

PeÇO-aó-Pi-e.~TOente-"José Fragelli que _ãS~~ma a Prest~ 
dCncia. porque ele f;;í é O juiz, eU não sou maiS.- -

O Sr. Carlos Chiarelli - Sr. Presidente, qual é a 
orientação de votação? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Vai ser sub
metidO ao" rifell;;íriõ s-e a decisão do Presidente foi ~c_erta
du. ·os ciue eStiverem de acordo, votam SI M;-Os que estiK 
verem contra a decisão do Presidente, votam NÃO. 

A votação será nominal e não serã eletrônica. 

O Sr. Carlos Chiarem- Contra a decisão transitoria
mente: contm o Presidente, não! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Solicito ao 
nohre Senador João Lobo servir de escrutinador ao lado 
do Presidente. 

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. Piü:SIOENTE (Josf-FiãgeÜif-- -Corlcedo a 
palavra a V. Ex~. pela ordem. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, tendo 
em vi_sta o anúncio de não ter havido quorum, alguns dos 
Srs. Senadores que aqui se encontravam voltaram para 

___ _§_CJ.!s_gab!_!!_e_!§_,_ Pedi_r_j_ª----a V_._ Ex•. dada a significação des
se PLQ.iGt.Q_- V. Ex' sabe o quanto ele significa para a 
minha regi ::i o- condescen_dência no sent_id_o .de ligar as 
campainhas para que os Senadores que aqui estiveram 
rcbJrnnf;sem ?. plenário. -

O SR. PRESIDENTE (José Fra_gelli)- Nobre_ Sena
d()r, não é necessãrio isso, porque a maioria é simples: 
!ogo cm sc~l:'i_da,_I,Ld~marei ~s-~tmpan~_~_:__ 

O Sr. Fábio Lucena-- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRFSIDENTE (José Frag_c\li) - Concedo a 
p;davr-.t a V. Ex~. pela ordem. 

O SR. F,\BIO Ll_.'CENA (PMDB - AM. Pela or
de-m: Sem revisão do orador) -Sr. Pre.c;idente, desejo 
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retirar o pedido de veri_ncação que formulei há poucos 
minutos.. (PalriiaS.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Vou proce
der à votação tal como se fez anteriormente, Quem vo
tar de acordo com a decisão do Presidente Passos Põrto, 
de que o Projeto foi rejeitado, isto é, quem votar de 
utord(l com a rejeição do Projeto, consoante a decisão 
dtl nohrc Presidente Passos Põrto, responderá "SIM", e 
quem tíver opírlíã0--cot1triiria, voto contrário, dirá 
"Nti.O". Se prcv;.~lc_cer o rpaior número de ·~NÃO", va
mos proceder ii nova votação. Ai, examinarei melhor a 
I.Jw.:st:'to Jc ur<.k~m de V. Ex~ 

Vamo:-; proceder ü votação nominal. 

(Pro~ctle-sc ü votação) 

Rlc"SI'ONDF:.If .. J CHA.\IADA F: VOTAM ""NAO"" 
OS SRS. SE.VADORF:S· 

Jor_g_c Kalume_ 
Eunice Michiles 
FClhin Lucena 
;\lcides Paio 
Gaivão Modesto 
1\!nysio Chaves 
Gabriel Hermes 
Hélio Gueiros 
Alexandre Costa 

~- . .\~t·ri~O d~ SOuza 
Jottá-Loho 
César Cais 
Moacvr Duarte 
M<lrcÓndes Gadclh;.~ 
Milt.on Cubml 
Cid Sampaio 
Nivaldo M;.~ct)ado 

L ui; Cã~alcunte 
/\lhano Franco 
Lourival Baptista 
L()munto Júnior 
ltli/. Viana 

_)QàQ Calmon _ 
l'1.:1o;.u;vr Da!la 
Amãi-;l Peixoto 
[\amar Franco 
M urilo Badaró 
Alfredo Campos 
Amarai Furlun 
Benedito Ferreira 
Gastão MUller 
M:ircelo-tvfíranda 
JorgC Bornhausen 
Carlos Chi<.~relli 
Alcides Saldu~h_a 

Rl-."SPONDEM 3 CHAMADA E VOTA;t.-l"S!M" 
OS SRS. SENADORES: 

Hclvídio Nunes 
Pussos Põrto 
Nelson Carneiro 
lcnoir Vargas 

O SR. PRESID_E_NTE (José Fragelli) - Votam Sim 
- 04 Srs-.Senadores .. Votam Não 3_5 Srs._Senadores. 

: R0j~ituda a deC:isãõ-dã -1\fesa, vamOs proceder à veriti
c~lçào de votação. E pelo processo etetrônico rilesmo, 
porque nüo houve nenhum defeito-no meCanismO e!e"trO
nko. Vamos fazer a verificação de votação pe!o proces
s.o cletrônico. 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
p:davra. pela ordem, ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÃBIO LUCENA (PMDB- AM. eela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eU havia 
solicitado u V. Ex~ a retirada do pedido de verificação, 
na r()rma rcp:imental. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Lamento, 
mc1s vou indeferir o pedido de V. Ex~. porque nós já 
!wl'iarnlls verificado. Depois, houve uma decisão da 
1\íesu c uma do Plenúrio sobre a decisão da Mesa. 
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O SR. FÁBIO LUCENA- Mas posso desistir, Sr. 
Prc::;ident<::. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. 'Ex~ podia 
desistir_ antCs de feita aquela_verificação. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Vou~me retirar do Pie~ 
n[trio e V. Ex~ será obrigado a não fazer a verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Jo::;é Frage\H) - Não posso 
ftvcr is~o. Jti é uma decisão -tomad_a_ pela Mesa, feita 
uma vcrificüção sobre e..c:;ta -verificação. Vamos prõc_eder 
:'t votação. 

Solicito aos Srs. Senadores ocupem os seus lugares 
para votar. 

Como vota a Líder do P)'v(DS? 

O Sr. Hélio Gueiros (PMOB- PA)- Sr: Presidente, 
voto SIM. mas a questão estâ_ em aber_lo. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDS'? 

O Sr. Murilo Badar6 (PDS- MG.)- SIM. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PFL? 

O Sr. Carlos Chiare-lU (PDS- RS.) --SIM. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não está pre-
~cn te o Líder do PDT. 
o~ Srs. Senadores jã podem \'Olar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco 
1\/cides Paio 
Alcides Saldanha _ 
Alexandre Costa 
Alfredo Camflõs -
/\fovsio Chaves 
Am~ral Ft.irlvn 
Amaral Peixoto 
Américo de Souza 
Benedito Ferreira 
Carlos Chiarelli 
Ccsar Cais 
Cid Sampaio 
Eunice Michiles 
Fábio Lucena 
Gabriel Hermes 
Gaivão Modesto 
Gustão MüUcr 
Hélio Gueiros 
Hc:Ivídio Nunes 
lttlmar Franco 
João Calmon 
João Lobo 
Jorge Bornhausen 
Jorge Kalume 
Lcnoir Vargas 
Lomanto Júnior 
Lourival Baptista 
Luiz Cavalcante 
Luiz Viana 
Marcelo Miranda 
Marcondes Gadelha 
Milton Cabral 
Moacyr Dalla 
Moacyr Duarte 
Murilo Badaró 
Nel.~on Carne-iro 
Nivaldo Machado 
Passos Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -.Votaram 
SIM 39 Srs. Senadores, 

Não houve abstenções. 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Gostaria de 
acrescentar o seguinte: desculpe~ me o nobre e brilhante 
Senador Fóhio Lucena, mas esta é uma votação tão im
pnrtunte que ela não poderia ficar em dúvida de maneira 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

a1!!-tlr1ta-Com o pedido de retirada de verificação de V. 
Ex\' E e;;ta a raz~o principal peh1 qua[ não pude acatar, 
data venia, H solicitação de V. Ex~ 

__ O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Em votação 
:1 emenda. - ~ 

:=_Corno vota o líder do PMDB? 

O Sr. Hélio GtleirÕS (PMDB - PA) - Não! 
Como vot~1 o líder do PPL? 

O Sr. Carlos Chiare-IIi (PFL --RS)- Não! 

Como vota o líder do PDS? 

O Sr: _Murilo Badaró (PDS - MG)--:- Não! 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estando em 
desacordo com a manifes,taçào dos Srs. Líderes, está re~ 
jcitatla a cmcndu. 

, A muté~ia vai U Comi~são de RCdaçto. -

E a sc,!!uin~te a emenda rejeitada 

EMENDA N'>' 1 
(De Plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado n\' 201, de 1985-
Cõmplementar, que altera o art. 29 e seu parágraro ú~ 
Rico e o art. 3Q do Projeto de Lei do Senado n9 201, de 
1985_(Co-mPlementar), dando~lhe- nova redação. 

Art. !Q O art. 2Y e seu parágrafo único e o art. 39 do 
Pn!icto de J,.ei do Senado n9 201, de 1985, passam a ter a 
scf!_uinte redução: 

"Art. 29 Abrangerão o Estado doTocanti!)s os 
Municípios_g:oianos-de Araguatins, A ugustinópolis, 
1\xix<l-de GoiáS, Ananás. Araguaína, Arapoema, 
1\rag:uacemu, Bahaçulândia, Brejinho do Nazaré, 
Colinas de Goiás, Couto Magalhães, Fátima, Fila
délfia, Goiatins, Guaraí, Itaguatins, Itaporã de 
Goills. ltacajá, Lizarda, Miranorte, Miracema do 
Norte. Monte do Carmo, Nazaré, Nova Olinda, 
Novo Acordo-, Presidente JS.enn-edy, Pedro_AfQnso, 
P~-quizeiro, Ponte Alta do Nõrte, Paraíso do Norte, 
Porfo Nacional, Rio Sono, São Sebastião_ do To~ 
cantíns. Silvanópolis, Tocantínf:a, Tocantiilópolis, 
Sítio Novo de Goiás, Xambioá e Wanderlândia," 

"Ptlr::'lgrafo úniCo._ 9s limites do Estado do T_o~ 
canlins silo _as divisas sul dos Municipios de Ponte 
Alta do Norte, Si\vanópolis, Porto Nacional, Parai· 
so do Norte, Miracemfi do Norte e AraguaCema." 

_ "Art. 39 A escolha da capital do Estado do To
cantins será feita pelo Presidente da República den
ltc _as_ .cidades de Araguaina, Colinas de Goiás, 
Guarai. Miracema do Norte, Miranorte, Paraíso 
do Norte. Porto Nacional e_-T-ocantinópolis, aten~ 
dendq aos requisitos de melhor infra~estrutUra ur~ 
hana, localização_~ d_emais condições indispensá~ 
veis à instalação do Governo," 

O-SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a Me
~;,l. rmrecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. ]I'~Sccretárlo. 

F: lido o_segr.inte 

PARECER 
N• ~943, de 1985 

Da Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 201, 
de 1985. 

Relator: Senador Jorge Kalume-

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do Senado n9 201, de 1985, que cria o Estado do To~ 
cantins c_ dá outras providéncias. 

Sala de..Rcuniões da Comissão, em 19 de-novembro de 
1985. ~ Lenoir Vargas, Presidente- Jorge Kalume, Re
lator - Nivaldo Machado. 

Quarta-feira 20 4609 

ANEXO AO PARECER Ne 943, DE 1985 

Redado final do Projeto de Lei do Senado n~ 201, 
de 1985, que cria o Estado do Tocantins e dá outras 
prol'idêlu:~ias. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. ]'! Ê crit1do o Estado do Tocantins, des

membrado de parte da área do estado de Goiás. 
Parágrafo único. O Tribunal Regional Eleitoral do 

Est:u..lo de Goiás marcará a data da con::;ulta popular, a 
rcali;wr-sc dentro de noventa dia::; da publicação desta lei 
complementar, na área desmembrada, a finj de aprovar 
ou den_egar o seu_desmembram~nto. . 

Art. 2~ Abrangerão o Estado do Tocantins os Mu
nicípios goianos de Almas, Alvo_rada, Ananás, Aragua
cema, .1\r~tguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema, 
Armias, Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de 
Goiás, .Babaç.ulã.n.dl<.l, Brejinho de Nazar_é, __ Ço]iQas .. de 
Goiás, Colméia, Conceição do Norte, COuto Magalhães, 
Cristalündia, Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Oueré, 
Fúlimu, Figueirópolis, Filadélfia. Formoso do An1guaia, 
Goiutins, Guaraí, Gurupi, ltacajá, ltaguatins, Itaporã de 
Goiás, Lizarda, MirUcema do Norte, Mlranorte, Monte 
do Carn1o", N<.~tividude, Na~aré, Nova Olinda, Novo 
Acordo, P;,tJmeirópolis, Paraíso do Norte, Paranã, Peixe, 
Pedro Afonso, Pindorama de Ggiás, Pium, Ponte Alta 
dÕ Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, 
Presidente ~-ennedy, Rio do Sono, São Sebastião do To
çantins, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga, 
To<.:antínia, TocantinQpolis, Wanderlãndia e Xambioã. 

Parágrafo único. Os limites do Estado do Tocantins 
são as_ divisas sul dos Municípios de Aurora_do Norte, 
Arraias; Paranã, Palmdrópolis; Pehe, Alvorada e Ara
guaçu e :1s divisas nofte-âosMunicípioS de São Domin~ 
gos, Galht:iros, Campos Belos, Monte Alegre de Goiás, 
Cavalcante, Formoso, Niquelãndia, Minaçu, Campi
naçu, Porangatu e São Miguel do Araguaia. 

Ar L 3~ A escolha da capital do Estado do Tocantins 
serl't feita pelo Presidente da República, dentre as cidades 
de Araguaína, Colinas de Goiás, Guaraí, Gurupi, Mira~ 
cerna do Norte, Miranorte, Paraíso do Norte, Porto Na~ 
cional e Tocantinópolis, atendendo aos requisitos de me~ 
lhor infm-estrutura urbana, localização e demais con~ 
díçõcs iflPispensáveís â ínstafaçào do Governo, 

Art. 4~ Os topónimos de municíp-ios e povoações do 
Estado_ do T oc_antins que _c-ontenham a expressão "de 
Goiás" tê-la~ào sub::;tituída por "do Tocantins". 

CAPITULO II 

Dos Poderes Públicos 

SEÇÃO I 

Da Assembléia Constituinte e do 
· Poder Legislativo 

Art. 5"' Os DeputadOs à Assembféia Constituinte do 
EstadO do ToCãiltins s-erão eleitos nas eleiç_ões gerais de 
15 de novembro de 1986, procedendo-se 3 (três) meses 
depois, a instalação da mesma, sob a presidência do Pre~ 
sidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Goiás, que promoverá a eleição da Mesa. 

§ I\' O número de Deputados à Assembléia Consti
tuinte ser;í fixado de acordo com o que estabelece a 
Constituição Federal para a composição_das Assemble
ia~ Legislativas. 

§ 29 No pleito previsto no caput deste artigo também 
scnio efeitos os Deputados Federais e Senadores. 

§ 3~ Os dois Senadores mais votados terão 8 (oito) 
ano~ e o menos votado 4 (quatro) anos de mandato. 

Art. 6"' Promulgada a Constituição, a Assembléia 
Constituinte exercerá o Poder Legislativo ordinário, 
como Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins. 

Parúgrafo único. O mandato dos Deputados de que 
lrala est~ artigo extinguir~se-á com o dos Deputados às 
Assembléias Legi::;lativas dos demais Estados, 

SEÇÃO II 

Do Poder Executivo 

Ar!. 7\' No prazo de 90 (noventa) dias da vigência 
desta lei complementar c na forma do disposto no artigo 
4<.> da Lc.i Complementar n<.>20; de)<.> de julho de 1974, o 
Presitlcnlt: da República _nome.Urá o Governador doEs
tado tlo Tocantins para o período que se encerrará com o, 
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mandato do!> Governadores eleitos a 15 de novembro de 
1986. 

Par:tgrafo único. O Oo\iei•nador do Estado do To
cantins tomará posst::, perante o Ministro_ 9il JustiÇa, no 
prazo de 30 (trínta) dias__de_sua nomeação, podP.ndo-emi~ 
tir dc~..:rdos-lcis sobrc todas as matérias de competênciil 
kgislativa estadual, desde a posse até a promulgação da 
C{lnslituiçào, 

SEÇÁO III 
Do Poder Judiciário 

Art. 8~' O Poder Judiciãrio do Estado do Tocantins 
será cxcr~ido pelo Tt'ibunal de Justiça, ora criado Por 
seus Juizes de Direito e-Tribunais do Júri, com a colabo
ração dos órgãos auxiliares instituídos em lei._ "" 

Purúgrafo único. O_ Tribunal de Justiça do EStado do 
Toc-tfllL1ns._cOnlpor-sc-á, -inicíalmentc, de 7 (seie) Descm
barg.Ldorcs, nomead_os pelo Presidente da República, 
dentre os membros do,~ Magistratura, do M_inístérjq 
Público goiano e dos advogados inscritos cm GbLfi:s. 

Art. 9~ O Dcscmb;ugador mais a:nttgo, dentre oS 
quatro nomeados pelo Presidente da.Repúblicã:-aootará 
as providências para a execução do disposto no artigo 
anterior, presidindo o Tribunal ,de Justiça at~ -~ elei_çào .e 
posse do Presidente e do Vice-Pres_idente. -

P<.trúgrafo único. A ~leicào. e posse, previs{as·n.este-
artig:o, realiz<tr-se-ii.o no quinto dia útíl se_gUínt~ àq~C:Ie 
cm que se completar a composição do Tribunal, exlgiOa 
a presença mínima da maioria do::; Desembargadores. 

Art. 10. A eleição do Presidente e do Vice
PrcsidenLe do Tribunal de Justh;;a far-se-á Por escruÜniO 
secreto, eleitos_ os que_ ah::anç_ar~m.umaiqrJ:i. _doS"v_ôlOS -
dos presentes. - _ _ ·~· 

§ ['-' No caso de _empate, consldcrar-se-á__ e!cito o 
ma i:-; antigo nu magistrat_ura e,_sc de_ igual antigUid_ade, o 
m.:ti.s idtmJ. ··-

§ 2~' -Os mu.ndatos do Presidente e do V ice-Presidente_ 
cxpirar:lo cm prazo não superior a 2 (dOis) arios. 

Art. 11. A fim de possibilitar o quorum míniino de 4 
(quatro) Dcsembarg:.Jdorcs, _para a instalação c funciona
mento do Tribunal de JusJi_çu, poderá _o Çjov~rnador, n-o 
primeiro provimento. nomear Desembârg<].doreS perten
centes ü Jusliça do Estado de Goiâs, dentre os que, até 60 
(sessenta) dias da vigência desta ld Con1flle"mê.ntar, fhe 
mnnife1->tem, por escrito, ac~itar a nomeaÇão. 

§ I\' E fa(.;ultutlo_ u.P Prcsi_dente da Rcpú.bli~a, se fo'f 
inl'erior o número dos nomeados na forma do caput deste
artigo, complet:J-lo: -

a) por promoçilo de Juízes de Direito que integram a 
Ju.~ti~a do Estado d~ GQiás, tantos cargos quantos bas
tem para -atingir o quorum mencionado neste artigo, ob
servado_ o_ disposto no item lll do artigo 144 da Consti
tuic;ào Fcde~:al~ 

b} por nomeação d~" aóvogado ou membro do Minis
tério Público, ·de notSrÍo saber jUTfdico e idoneic_ia_de mo--
ral. ---

S 29 A fuculdade ___ conferida ao Presidente da Re-
pública por e.<>tc artigo cxcrcer=se~á até 1 (tim) anõ aPóS a 
data da instalaç::io do Estado, de_vcod.o as vagas remaneS- -
ccntt.:s ser preenchidas por indicação do Tr(bunal de J4S~ 
Ül.;<t, ob~,:<Jeddo o disposto no item III do artigo 144 da 
Constitui~:lo Fedem!. - -

§ J•.t N::io preenchida a vagti de oesembargadór~ re:. 
servuda a advogado ou a membro do Ministéríó_PúPlfcõ 
pela forma prevista na letra b do§ I <i> deste arugo;--cfTfí
bunal de Ju.stiç_a, na quínZena·subscqüentc à sua in_Sta
Im;Uo, votará lista tríplicl.! mista, obSerVado::; os_requ_iS!~os_ 
do item IV do artigo 144 da Constituição FederaL 

§ 49 Ã nomeação mencícinãda na letra b do~ (9 deste 
artigo, .sorUetite podem concQ_rrer advogados insc~_ítos na 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção _de GóiãS, OOni 
lO (dr.::L) anos, pelo menos, de prática forcnse·e iriembros 
do Ministério Público do mesmo Estado. 

Art. 12. O_ Presjdente do Tribunal de JustiÇ,a:-9o Es:
taúo do Tocantins providenciará a ínStialação e à funciO"':: 
namcnto do Tribunal Regional_Elcitoral, obedecido o 
disposto no artigo seguinte. - -

Art. 13. O Ttibt,ma\ de Ju§tiça, até a sua quinta ses
sUo ordinária, m·ediante elciçãO-pelõ voto secreto, esCõ~ 
lh~.:rá 2 (dois) Desembargadores, 2 (dois) Juízes de Direi
to c 6.(scis) cidadãos de notável saber jurídico l.ddonei
d~(de moral, dentre os quuis o PieSidente-da República 
nomeará 2 (c;lois) que, com aqueles e o Juiz F~c;l~_ral, CQ!ll

porão o Tribunal Regional Eleitoral. 

Parágrafo único. Os Desembargadores e os Juízes de 
DireitO efeitos" n;ffoh'riã deste artigo serão empossados 
perante o Presidente do Tribunal de Justiça, em sessão 
do lr~buiiUr Regional Eleitoral; a realizar-se no quinto 
dia sU6SeqiTen'te-aCJ-de-sua eleição e, em segUida, sob a 
pfi!.~iUêriCíatiiY Desembargador mais antigo, juntamente 
coin os outros membros jâ nomeados do Tribunal Re
gional Eleitorc.l, elegerão o Presidente: e- o Vice
Presidcnte, obSeorv<ido o disposto no§ I~> do a_rtigo 10 
d~.~!.u ki complementar. 

Art. 14. Passarão a Integrar- a Justiça do Estado_do 
Toearltins os Juízes de Direito com exercício em circuns
crição Judiciá-ria com ·sede no território sob sua juris
di~ào, desde que o requeiram, até 60 (sessenta) dias da 

~ vigenda desta lei complementar, ao Governador nomea
d6. Tf.,.Rgurados os respectivos cargos, direitos e garan-
tias. -

§ I\' FicarHo em disponibilidade os Juizes que não se 
utili.lUrem da faculdade prevista neste artigo. 

~ 21' _ Ê criado o Tribunal de Contas dci Estado do 
Tocan(ins, nomeados os respectivos Conselheiros em nú
mero de 5 (cinco) pelo Presidente da Repúb(ica. 

SEÇÁO IV 
Do Ministério Público 

Art. 15. óMf;;TStêftõ ·PúbilCO dõ~:t:Stado dQ Tocan-
_ _tln,'iJ~r-ª como Chefc:_o P_rocurad,ar-Geral, nomeado em 
Comil;s::i-o~ pelO GOVer-nador, de-otre cidadãos maiores de 
35ltrinta e cinco) anos, de notório saber jurídico e repu
"laÇão ilibadu. 

_____ ea_!~(o_Q,_nf_C§. Çompor~_9 o_ MiniStério PúbficOdo 
Es~<lt!o cf9_ }ocantins osmerr~brQS do Ministério PúbliCo 
do Estado de GÕiáS Cjue, na dãta- de instalação do novo 
~J.a_~o. ~tej_l!m e_x_erçendo suas_ ~unções no território 
deste, as~eguraõdo-Sê:JhCs oS reSpe-ctivOs êargoS~ direitos 
c ganmtJas, 
~ Art. --IO~ POâàã.o ser nomeadOs, parã funcionar jun· 

to ao Tribunal de Justiça do Estado do ToCantins os 
~rociJ_radorcs d<: Justir.;a do Estado de Goiás, _d~de q~e o 

_ .n.;qu_t;lrªm ao 9<?vernador, até. a_ Qata de ins~alação Pa~ 
_q~c/e, sendo-lh.es as::;egurados os respectivos cariioS~-dí-
retlos c garantias. 

_ Pacágrnfo únicq. As nq__meaç§cs m_enc[ona_das neste 
artigo levarão em conta as neces$tda:aes -de serviçOctO E$~ 
l~t_df...l d!;!_ .. Goj4s~ <,tpós o desmembramento. 

-cAPITULO III 
Do Património 

Art. 17. O Estado do Tocantins sucede ao Estado de 
Goi:.ís no domínio, jurisdição e competência exercitáveis 
sobr~ o_rçspectivo território, sendo-lhe transferido o pa
'-!illl§~_~o-da Administração Dircta desse Estado, ex:isten

le~<rdata da vigência desta Lei Complementar. 
- - PUrág-raTo único. Compreendem o patrimônio, os 
bens, rendas, direitos e encargos. 
~-Arr:-·i·s~ -o- parrimônto das entidades da Adminis-

--(ruçâCllndireta e das funduções instituídas por lei esta
dual, compreendendo os bens, rendas, direitos e encar
gos, será distribuído entre os Estados de Goiás ~do To
.cantins, em função das respectivas necessidades, com 
fjfé':'ia aiT~iência da Comissão E_specia[ a ser criada nos 
termos 'deita Lei ComPlementar; 

- Parágralo único. A partir da vigênCia desta Lei 
ComplCrilC:ntar·e até 2 (dois) anos após, os orgãos da Ad
tninistração Direta do Governo do Estado de Goiás, as 
crltídudes da Administração Dircta e fundaçõe.s criadas 
por _!e_i-==-es1Udual, some!lt~ __ p~derào_ assumir obrigações e 
encargOs financetros ou picstar garantias guarido autori
zadas pelo Prcsidcrlte da República. 
~ Art.-19. Os G_ov.ernador~_.do.s.. Es_tados de Goiás e 
do ~~cantíns deverão aprov·a~r, no prazo máximO de 6 
(~Cis):_mes~---:- a Coritar da vigência desta Lei Complemen
tar, os Qliaí:fros e Ta6elas do Pessoal Civil e Militar, ob
servad9,'> os princípios estabelecidos no item V do §.49 do 
artigo ·13 d_;,~ Constit.uicão Federal. 

Parágrafo único. os--Q·rr.adros e-Tabélas de qwi'tr-âta 
cste __ ~rtigo se~ão organizados com base na lotação que 
for fix<.tda para cada órgão de cada Estado. 

Art. 20. Os servidores pertencentes ao Estado de 
Goiús, em exerclcTC> im data "da vigência desta Lei Com~ 
plcmcntar,_serào incluídos em Quadro.Provisório, n-a st
tu~tç.il:õ füiiCioõUI em que se encontrarem. 
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§ J9 Haverá Quadros Provisórios de Pe~soal par~ o 
Estado de Goiás e para o Estado do Tocantms, neles m
duÍdos, respectivamente, os servidores em exercício em 
cada um deles. 

g 2"' Aprovado os Quadros definitivos e verificada a 
exisLência de excedentes. estes poderão ser redistribuí
dos, após sua p~évia manifestaÇão~ de ~m para o ... Qutro 
Estado, a fim de completarem as respectLvas Iot~çoes, de 
conformidade com critérios definirt.-,s pelos dms gover
nos;-em-Cõórdenaçào com a Comissão Especial previM.t 
nesta Lei Complementar, 

§ 31' .os fU:nclonãrios efetivos e os servidores regidos 
pela /egisl<!-ção trabalhista, estáYeis e os não optanteS 
pdo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que não 
se manifestarem favor~velmentc à redistribuição, ass'im 
como os que, por falta de_vagas nas respectivas tabelas, 
não puderem ser redistribuídos, serão inclufdos em Ta
belas. Suplementares. 

Art. 21. A partir da vigência desta Lei Complemen
tar c até 2 {dois) anos após, fica vedado ao Estado de 
Goiás, nos termos do § 51' do artigo Jl' da Lei Comple
mentar n9 20, de /9 de julho de 1974, admitir pessoal ou 
alterar disposições legais a respeito. 

Parágrafo único. Havendo absoluta necessidade, a 
admissão, ou contratação de pessoal, inclusive concur
sados, fi curá condicionada _à manifestação da Assemble
ia Legislativa. 

ArL 22. A responsabilidade do pagamento de inati: 
vos e pensionistas, existentes à data da vigência desta Lei 
Complementar, caberá ao Estado de Goiás, com a cola
boração linanceir_a do Estado do Tocantins e do Gover~ -

-no Federal, conforme proposição a ser apresentada pela 
ComisSà(:{ESjJCCiãl prevista nesta Lei Complementar. 

CAPITULO V 

DC? Orçamento 

Art. 23. Os Estados de Goiás e do Tocantins terão, 
par'-l. o excrc1cio seguinte ao da vigência dest<l. !-ei Com
plementar, orçamentos própdos, elaborados de acordo 
coni as disposições legais e o estabelecido neste capítulo. 

§-I'~ O proJeto de leí orçamentária anual_ do Estado 
de Goiás, para o exercíicio financeiro segUinte ao da vi
gência desta lei_ Complementar, serã encaminhado pelo 
r-óder EXecutiVo à Âssembléia LegislatíVa, nos termos da 
legisla~ão estUdual vigente. 

§ 29 O orçamento anual do Estl;!.do do Tocantins, 
pUra o exercício seguinte ao da vigência desta Lci Com
plementar, será aprovado pelo Governador, mediante 
decreto-lei, no dia de sua posse. 

§ 3'~ Serão também aprovados, por ato do Governa
dor, os orçamentos, para o exercfcio seguinte ao da vi
gência desta Lei Complementar, das entidades da Admi
nistração lndireta c das fundações criadas pelo Estado 
do Tocantins. 

Art. 24. A partir do exercfcio financeiro seguinte ao 
da vigência desta Lei Complementar, inclusive, as trans
fcr~·ncias da União aos Estados de Goiás e do Tocantins, 
decorrente: dos dispositivos constitucionais e legais vi
gentes, deverão ser previstas como receita nos respecti
vos on,:amcmos. 

Art. 25. É o Poder Executivo auto-rizado a abrir, no 
orçamento da União, mediante cancelamento de outras 
dotações, créditO especial no valor de 640.000 (seiscentas 
e quarenta mil) Obrigações Rcaj"ustãveis do Tesouro Na
dona/- ORTN, equivalente à dotação-_destínada ao Es
tudo do Maio Grosso, ~·ia Ministério do Interior, pSra 
atender a dcspe.~as preliminares com a instalação do Go
verno do Estudo do Tocantins e demais providências de
correntes da execução desta Lei Complementar. 

CAPITULO VI 

D~s Partidos e das Elei~ões 

Art. 26. O Estado do Tocantins constituirá, nas 
eleições após a vigência desta Lei Complementar, cir
cunscrição eleitora! distinta da do Estado de Goiás, vãll
dos os títulos nas respectivas zonas eleitorais. 

§ I<~ São extintos os atuais diretórios regionais dos 
partidos políticos do Estado de Goiás, cabendo às co
missõ~ cx~utiYa:'! naçíon_ªis designarem_ comi§SÕ'?S pro
viSórias nos Estados de Goiás e do Tocantins, nos ter
mos da. Je_gislaç~o em vigor. 
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§ 2<~ Sào mantidos os direlórios municipais existen
tes nos Estados de Goiás e d9 Tocantins. 

Art. _ 27. Participarão das convenções partidárias re
gionais previstas em lei e a se realizarem nos Estados de. 
Goiás e do Tocantins, os atuais Senadores, Deputados 
Federais_ e Deputados Estaduais, eleitos pelo Estado de 
Goiús, mi circunscriÇão em que· teóham domicílio deito
rui. 

Art. 28~ Nas primeiras eleições federais e estaduais 
nos Estados de _ _Goiás e do Tocantins, serão elegíveis can~ 
didatos que tenham requerido, até 3 (três) meses da vi
gência des_ta Lei Compl.ementar, a transferência do do
micnio dei_to(al _de um para outro Estado. 

CAPITULO VIl 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 29. O Poder Executivo Fed_cral instltillrá, a par
tir da vigência des_ta Lei Complementar, programas espe
ciais de desenvolvimento_ e çie apoio financeiro para os 
Estados de Goiás e do Tocantins~ incil,tsive quanto às 
despesas correntes com duraç_ão de .10 (dez) anos. 

§ i"' A partir da vigência desta Lei Çpmplementar, 
os referidos programas deverão desenvolver recursos da 
Uniüo no valor de 6..400.000 (seis milhões c quatrocéntas 
mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN, das quais 3.440.000 (três milhões, quatrocentas e 
quarentu mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional- ORTN, destinadas <!Q_ l;stadq. do Tocantins. 

§ 2~' Os programas especiais -Pãra õ- Estado do To
cantins darão prioridade à produção de ene.rgia elétrica, 
à nevegação fluvial, à legalização das terras rurais, ao sa
neamento básico, à saúde, à educação,_ à implantação de 
projetes de irrigação agrícola, à construção de e:stradas 
vicinais, aos complexos de silagem e armazenamento 
para produção agrícola, aos terminais de embarque, à 
produção mineral e à organização de bacias leiteiras. 

§- 3<~ Os recürsos para os programas de que trata este 
artigo deverão constar dos projetas de lei orçamentária 
anual t! plurianual da União. 

Art. 30. Aplicar-sc-á no Estado do_ Tocantins, a le
gislação em vigor no Estado de Goiás à data da vigência 
desta Lei Complementar, até que leis oti decretos-leis, 
expedidos nos termos do artigo 89 desta Lei Complemen-
tar, a subísfitUam:- - ------

Art. 31. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
manterá, até a instalação do Tribunal de Justiça do Esta
do do Tocantins, sua competência originária_!! rccursal, 
abrangendo, sua jurisdição, todo o território de Goiás, 
anterior à criação' do Estado._ do Tocantins. 

Art. 32. Até que se instai~ o Tribunal Regional Elei
toral do Estado de Tocanti_n_s, suas atribuições serão 
exercidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Goiás, aplicando-se o mesmo critério quanto à Justiça 
Federal. 

Art. 33. O Poder Ex.l!(:utivo Federal criará Com!s~_ 
são Especial, vinculada ao Ministério do Interior e inte
grada por representantes deste c do Ministério da Jus
tiça, da Secretaria do Plancjamento da Presidência da 
República __ e do Ministério -da Administração, co-in ~s se
guintes finalidades:_ 

I- propor programas espccíais de desenvolvimento 
do Estado do TocantinS, acompanhando _s_ua eXeCução-; 

II- assessorar o Governo Federal e colaborar com os 
Governadores dos Estudos de Goiás e Tocantins na exe
cução das medidas decOrrentes da aplicação desta Lei 
Complementar, especialmente as relativas ao patrimó
nio, pes:soal e orçamento, submetendo à apreciação do 
Presidente da República as questões pendentes de deci
são no âmbito dos Governo~ dos dois Estados ou entida-_. 
dcs do G_ov_e_rno Federal; 

III- examinar os encargos finanCeiros das entidades -
da Administração indireta e das fundações criadas por 
lei estadual, propondo medidas dS!Stinadas à definição 
das responsabilidades financeiras,~ iitclusive cooperação 
do Governo Federal; . 

IV- as demais que lhe forem atribuídas por esta Lei 
Complementar. 

Parágrafo úniCo. Também integratã<:>" a -comissão 
Especial representantes dos Governos dos Estados c;Je 
Goiás e do Tocantins. 

DIÁRIO DOÇONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 34. Como decorrêncjh da redução do seu terri
tório, o Estudo de_ Qoiús redimensionará os órgãos e.en
tidades de .sua administração, inclusive dos Poderes Le
gislativo e Judiciário. 

Parágrafo úni_co. Os órgãos e entidades do Governo 
federal nos Estados de Goiás e do Tocantins serão 
adaptados às condições resultantes da presente Lei Com
plemenhlr, 

Art. 35. Após a nomeação do Governo do Estado 
do Tocantins, o Ministro do Interior poderá requisitar, 
sem prejuízo de direitos e vantagens, servidores do Esta
dó de Goiãs, que ITcafão à sua disposição para atender às 
providências antecedentes à instalação_ dos poderes do 
novo E.stado. 

Parágrafo único. O Prefeito da cidade escolhida para 
Capital do Estado do Tocantins completará o mandato 
para o qual foi eleito, 

Ãrt~· 36. Ê aut~rizado ~ Poder Executivo Federª!~
crim Uma ComiSsão de Estudos e Execú:ção ôa Redivisão 
TerriloriaJ do País, a ser iniciada dentro de 5 (ci:Oco) 
anos, com prioridade para a área da Amazônia Legal, de 
que trata a legislação especifica. 

Art. 37. O Poder Executivo do Estado do Tocantins 
prOmoverá eStudos -para promoÇão, nos 6 (seis) primei
ros meses de sua instalação, da descentralização açlmi
nistfãtivu Oõ Poder Público -es_t:ldUal, áíando 9 (nove) 
re~iõc..'> administrativã.s abrangentes de ioda a área do 
Estado. 

Parágrafo único. Cada Região Administrativa terá
s~.:_dc cm uma das cidades que a compõe, adotada a deci
são dentro de critérios fixados pelo Governador do Esta
do, observando-se as recomendações técnicas constantes 
do.s estudo::; de que trata este artigo. 

-- Art. 38. E.sta Lei Complementar entra em vigor ~a 
data de sua publicaç1io, 

Art. 39. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESiDENTE (José Ffai!;elli)- Em discussão 
a ~edaçào final. Se nenhum dos Srs. Senadores quer usar 
a Palavra. vamos passar à v~tação. -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final, quei

- nlm permanecer sentados. (Pausa.) 
~ Estú :.1provada. 
A matéría-lr-á à Câmara dos Deputados. 

- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 20 

Votação, em primeiro turno, do PrÕjeto de Lei 
::::-do Senado n'~ 173, de 1982, de autoria do Senador 

Moa<.:yr Duarte, que altera dispositiv·o da Léi n<~ 
6:515, de 26 de de_zembro de 1977, possibilitanc.l.o o 
divórcio entre pessoa nunca antes divorciada e ou
tra j:.í divorciada anteriormente, tendo 

PARECER, sob n<~ 766, de 1985, da Comissão 

-de Constiruiçoão e Justiça, pela constituciona
lidade c juridicidade, nos termos de substitutivo 
que oferece, com voto em separado do Senador 
Nelson Carneiro. 

Enfvotação o substitutivo, que ti::m -p-referência regi
mental. 

Os Srs. SenadÕ~es que o aprovam queiram permene-
çer. sentadO$. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria irá à Comissão de Redaçào, a fim de serre-

digido o vencido para o segundo turno regimental. 

- E o seguinte o substitutivo aprovado 

-EMENDA SUBSTITUTIVA- No 0!-CCJ 

..Art. l<~ Fica revogado o artigO 38 da Lei n'l 
6.515. de 26 de dezembro de 1977. 

ArL 2'~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
puhlicação. 

_Art. 3Q Revogam-se as disposições em con
trúrio." 
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O SR. PRESIDENTE; .(José Fragell_i) -Item 2: 

Vot<lção, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n<~ 3, de 1981 (n9 1.889/76, na Casa de Qri
g:em). alterando a redução dos arts. 7'~, 9'~ e 10 da 
Lei n~' 6.223, de 14 de ]IJ.Iho de 1975, que dispõe 
sobre a fiscalização financeira, e orçamentária da 
Uni::io. pelo Congresso Nacional, e dá outras provi
dências. tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n' 204 e 205, 
de \983. das Comissões: 

- de Finantas, c 
- de Municípios. 

Em votação_ o projeto. 

0:-> Srs. Senadores que o aprovam queiram permane
-.:cr sentados. (Pausa.) 

t\prOV<.ldO. 
O projeto irú il sanção. 

F â seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N<~ 3, de 1981 

(N<? 1.889/76, na Casa de origem) 

Altera a redação dOs arfs~ 7<~ ;-9<~ ·e i à da Lei n'~ 
__ 6.223, de 14 de julho de 1975, que "dispõe sobre a 

fiscalização financeira e orç-amentária da União, pelo 
Congresso Nacional, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art:- [9 Os arts: 7Q, 9'~ e lO da Lei n~' 6.223, de 14 de 
íulho de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art..7'~ As enti:dã._des públicas com personali
dade jurídica de direito privado, cujo capital per
tence exclusiva ou majoritariamente à União, Esta
do. ao Distrito Federal, a ~unicípio ou a qualuqer 
entidade da respectiva administração indireta, fi
<.:am submetidas à fiscalização financeir-a do Tribu
nal de Contas -correspondente ou do Conselho de 
Contas dos Municípios, onde houver, sem prejufzo 
do controle exercido pelo Poder Executivo. 

Art. 9"' Os Tribunais de Contas ou Conselhos 
de Contas dos Municípios, no exercício da ftscali
:taçào referída no art. 8<~ desta lei, não interferirão 
na política adotada pela entidade para a conse
cuç.:io dos objetivos estatutários e contratuais. 

Art. 10. No julgamento das contas, os Tribu
nais de Contas -ou Conselhos de Contas dos Mu
nicípios tomarão por base o relatório anual, os ba
lailços relaliVos ao encerramento do exercício, as~ 
sim c~mC? os_ certificados de auditoria dos órgãos 
que ·devem pronunciar~se sobre as contas." 

Art. 2<? Esta Lei Cntrará em vigor na data de sua 
puhlicaçào. -

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3: 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Cümara n9 13, de 1981 (n<~ 78f79, na Casa de ori
gem). introduzindo modificações na Lei nQ 605, de 5 
de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso se~ 
manai remunerado e o pagamento de salário nos 
dias feriados civis e religiosos, tendo 

PARECERES, sob n9s 514 a 516, de 1984, das 
Comissões: --

de Legislação Social, favorâvel, com voto venci~ 
do. em separado, do Senador Gabriel Hermes: 

de Finanças, declarando que a matêria foge á sua 
competência regimental e solicitando que sobre ela 
s~fa ouvida a Comissão de Econ~mia; e 

de Economia, favorável. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane

wr sentados. (Puusa.) 
Aprovado. 
D pro.ieto irá à sanção. 



4612 Quarta-feira 20 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 13, de 1981 

(NY 78/79, na Casa de origem) 

Introduz modificações na Lei rP' 60S, de 5 de janei
ro de 1949, que "dispõe sobre o repouso semanal re
munerado e o pagamento de salário nos dias feriados 
civis e religiosos". 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. !~> As alíneas a e b do art. 711 da Lei n~' 605, de 5 

de janeiro de 1949, passam a vigorar com a seguinte re
dução: 

.. Art. 7'~ . , ,_,_,. L• ,_ •••••••••••••••• ·--~·~. 

a) para os que trabalham por dia, semana, 
quinzena ou mês, à de um dia de serviço, computa
das as horas extraordinárias habitualmente presta
das; 

b) para os que trabalham por hora, à de sua 
jornada normal de trabalho, computadas as horas 
extraordinárias habitualmente prestadas; 

Art. 2<:> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3'>' _ Reyogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Josó Fragelli)- Item 4: 

Votação, em turno úilico, do Projeto de Lei da 
Câmara n<:> 14, de 1981 (n"' 2.977/80, na Casa de ori
gem). que suprime a alínea "b" do art. 39 da Lei n~' 
3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da 
PrevidênCia Social, tendo 

PARECERES, sob n~'s 26 a 29, de 1984, das Co
missões: 

-de Legislação Social, )I' pronunciamento: fa
vorável: 

- 2<~ pronunciamento: mantendo seu parecer an
terior; 

-de Constituição e Justiça, favorável; e 
-de Finanças, contráriO, com votO venCido dos 

Senadores Severo Gomes e Pedro Simon~ 
Em votação o projeto, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane
cer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O projeto irá à sanção_. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA __ CÃMARA 
N• 14, de 1981 

(N~' 2.977/80, na Casa de Origem) 

Suprime a alínea b do art. 39 da Lei nl' 3.807, de 
26 de agosto de 1960 - Lei Orgánica da Previdência 
Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J<:> FiCa stiprlrriida a alfnea b do art. 39 da Lei 

n9 3.807, de 26 de agos.to de 1960. -
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. _39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIOENTE (José Fragelli) '- Item 5: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n<~ 9, de 1982 (n~' 3.048/80, na Casa de ori~ 
gem), que faculta ao segurado a retificação do en~ 
quadramento correspondente a seu tempo de fi
liaçãO à Previdência S_oCial, tendo 

PARECERES, sob n9s 376 e 377 .de 1984, das 
Comissões: 

-de Legislação Social, favorável, com emenda 
que apresenta de n\' 1-CLS, com voto vencido, em 
separado, do Senador Jorge Kalume; e 

-de Finanças, contrãrio. com voto vencido do 
Senador Cid Sampaio. · 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACfONAL (Seção II) 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprova queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO OE LEI DA CÁMARA 
N9 9, de 1982 

(N9 3.048/80, na Casa de origem) 

Faculta ao segurado a retificaçào do enquadra
mento c(ii'resi)Ondente a seu tempo de filiação à previ
dência social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Os atuaís seguradoS cuja contribuição para 

a previdência social deva incidir sobre escala de salário 
de contribuição e que, com o advento da Lei n~' 5..890, de 
& de junho de 1973, _e da Lei n9 6.332, de 18 de maio de 
1976, não foram enquadrados na classe correspondente 
a seu tempo de filiação, poderão requerer retificação de 
enquadramento no prazo de 90 (noventa) dias da pro
mulgação da presente lei. 

§ \9 O Instituto Nacional de Previdência Social
f'I'QP"S--:--rr-omoverá ampla- divulgaÇão da "faculdade de 
que trala este artigo. eSpeciUmente através da rede ban
cúria arrecadadora de contribuições previdenciár1as. 

§ 2<:> Não haverá incidência de multa e juros de mora 
sobre as contribuições recolhidas na forma deste artigo. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor no primeiro- dia do 
mês seguinte ao de sua publicação. 

Art. ]9 Revogam-se as disposições em contrãriO: 

O SR. PRESIDENTE (José Fragell_i) - Em_ votação 
a emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permane
cer sentados. (Pausa.} 

Aprovada. 
A matéria irá à Comissão de Redação. 

É a seguinte a emenda aprovada. 

EM_ENOA N• 1-CLS 

Ao art. l'>', caput: Onde _s_e lê "saláriõ-de
contribuiçào" leia-se "salário-base". 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei_ da 
Câmara n"'10, de 1982 (n9 4.608/81, na Casa de ori
gem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade das Missões, com sede em 
Santo Ângelo - RS, tendo 

PARECER FAVQ_R,Ã VEL, sob n~' 212, de 1982, 
da Comissão 

- de Educação e Cultura. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1~'

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
· N• 450, de 1985 

Nos termos do art. 350, combinado com a alírlea c do 
arL 310 do ~egimen-to Interno;. requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Lei da Câmara n~' lO, de 1982, Por 
30-dias. 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 1985. -Car
los Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi) ~Aprovado o 
requerimento, fica adiada a votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 55, de 1982 (rt~' 2,631/80, na Casa de ori-_ 
gem), acrescentando parágrafo ao art. 27 da Lei n9 

3.274, de 2 de outubro de 19~7, que disciplina ore
gime penitenciário, tendo 

PARE;CER, sob n'>~ 807, de 1983, Pa Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto 

venCido do Senador Helvldio Nunes. 

Novembro de 1985 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o a-provam queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto irá à sanção. 

É o seguinte o projeto_ aprovado: 

PROJETO DE LEI OA CÁMARA 
N9 55, de 1982 

(N9 2.631/80, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 27 da Lei n9 3.274, 
de 2 de outubro de 1957, que disciplina o regime peni
tenciário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 O art. 27 da Lei nl' 3.274, de 2 de outubro de 

\957, pas:-;a a vigorar acrescido do seguinte parâgrafo: 

"Art. 27. . ........ , ....... . 
Parágrafo único. O Diretor do estabelecimento 

penitenciário providenciará, durante o cumprimen
to da pena referida no artigo anterior, os documen
tos exigidos por lei para a reintegração dos detentos 
à s·ociedade, dentre os quais a Carteira de Identida
de. Carteira Pr.ofissional e Título Eleitoral." 

A rt. 29 Esta-lei entra em vigor na data de sua publi
caçUo. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIOENTE (José Fragelli) - Item 8: 

VOtação. em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 22, de \983,(n1' 5.450/8 r' na Casa de oriM 
gem), que concede anistia a mães de família conde
nadas até 5 (cinco) anos de prisão, tendo 

PARECER, sob n~' 398, de 1985, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, favorável. 

Em votação o projeto, em _turno único. 
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 22, de 1983 

. (N~' 5.450/81, na Casa de origem) 

Concede anistia a mães-de-famflia condenadas até 
5 (cinco) anos de prisão. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. \9 Ficam anistiadas as mães-de-famOia conde

nadas a penas de prisão privativas da liberdade não su
periores a 5 (cinco) anos, que, na data desta lei, tenham 
cumprido, no mínimo, um terço da pena aplicada, se 
primárias, ou metade, se reincidentes. 

Art. 29 São ainda condições· para gozo do benefício 
ora instituído: 

a) bom comportamento prisional, revelador de con-
dições de reintegração no convívio social; 

b) serem mães de filhos de menos de lO (dez) anos; 
c) serem isentas de periculOsídade. 
Art. J9 A anistia ora concedida não beneficia as 

mulheres condenridas por crime relativo a entorpecente 
ou sub~tância que cause dependência ffsica -ou psfquica; 
quando reconhecida na sentença a condiÇão de trafican
te. 

Art. 49 Caberâ ao Conselho Penit • .:iârio proceder 
na forma do Urt. 736 do Código de Processo Penal, de
pois do que encaminhará o processo ao Juiz das Exe
cuções Criminais que, verificando satisfazer a condena
da os requisítos desta lei, decla~ará extinta a punibilida
de -e exPedirá o cOrilpétente alvará de soltura. 

Art: 5<i -Estajer entra- em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. Q9 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 9: 

Votação·, em turno úniCo, do Projeto de Lei da 
Câmara nl' 17, de 1984 (n"' 2.845/76, na Casa de ori~ 
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gem), que acrescenta dispositivo à Lei nll 3.807, de 
26 de agosto de 1960, para dispor sobre o segurado 
que tiver assumido cargo público e pefdido o prazo 
para continuar .contribuindo como _autônomo, ten-
do _ 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'& 627 e 
628, de J985, _das ComisSões: 

- De Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em votação o projeto. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane-: 

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

t o seguinte o projeto aprova9o. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 17, de 1984 

(N~ 2.845/76, na Casa de origem) 

Acrescenta dispositivo à Lei n~' 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, para dispor sobre o segurado que ti
ver assumido cargo público e perdido o prazo para 
continuar contribuindo como autônomo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (<:> O art. 99 da Le_i _nl'_3.807, de 26 de agosto de 

1960, passa a vigorar acrescido do segulnte parágr_afo, 
numerado como § 3<:> 

"Art. 9\' 

* 3<:> O disposto no§ J9 deste artigo não s_e__apli-
ca ao segurado que tiver assumido cargo público e 
pcrdído o prazo para continuar c_ontribu.in-do n;a. ca
tegoria de autónomo." 

1\rt. 2? Esta Lei entra em vigor na data _9e sua 
puhlicação, --

Art. Jo;> Rl!vogam-se as dispos1ções em contrário. 

O SR. P:RESIDENTE (José Fragelli) ---:Item 10: 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei da 
Câmara n"' 55, de 1984 (n9 759/83, na Casa de ori
gem), determinando que os depósitos e repasses dos 
órgãos públiCOs federais do Nordeste sejam feitos 
no Banco do Nordest~ do Brasil S.A .. -_ BNB, t~n
do 

PARECERES, sob~n's~~HLe 612, de 1984, das 
Comissões: 

-de Economia, contrãrio; e 
-de Finanças, favoráVel, com emenda que 

apresenta de n_9 1-CF. 

Em votação, 
Os Srs. Senadores 'que aprovam o projeto, sem prejuí-

zo da emenda, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à votação da emenda. 
Em votação a emenda. . . 
Os Srs._Senadores que a aprovam queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a emenda, a matéria irã à Comissão de Re

çlação. 

É o seguínte o píojeto · apTovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N9 55, de 1984 

(N9 759/83, na Casa de origem) 

Determina que os depósitos e repasses dos órgãos 
públicos federais do Nordeste sejam feitos no Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. - BNB. 

O Congresso Nacion~I decreta: 

A rt. 19 Os depósitos e repasses dos órgãos públicos 
federais do Nordeste serão creditados, obrigatoriamen
te, no Banco do Nordeste do_ Brasil S.A. - BNB, em 
contas especiais, como receita da Uni.ão. 

DIÁRI(J DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 29_ O Poder Executivo reg~l~mentarã o dispos
to ncs.ta lei no prazo de 90 (noventa) dias após sua publíw 
cttç_ão. 

Art. 3~ Esta lei entra em víg9r na qata de sua pllbli~ 
caçào. 

Art. 49 ~evogam-se as disposições em contrário. 

Ê u segUi ri tê _à emenda aprovada 

EMENDA N• 1-CF 

Dê-se_ ao art. 19-a seguinte redãção: 

"A rt. 19 Os depósitos e repa-sses dos órgãos 
pQblicos federais do Norte e Nordeste serão credi
tados, obrigatori3mente, no BaÍlco dã Amazônia 
S.-A-; - BASA e no Banco do Nordeste do Brasil 
S.A.-- BN B, respectivamente, em contas especiais, 
como receita da União." 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 11: 

Votação. em turno único, do Projeto de Lei da 
C limara n9 14, de 1985 (n9 2.393/79, na ca-sa de ori
gem), que altera a redação_do art. 135 ~a_Ccmsoli
daçào das Leis do Trabalho, apfovada p~lo 
Decreto-lei n'? 5.452, de J9 de maio de 1943, que disw 

--~ põe sobre a conc.~são das férias ·amp,'liS reniuileta-
d<ls,, tendo -- · ' 

PAREtERFAVORÁVEL, sob n'452, de 1985, 
aa c-omrss_ão_ - --
- ---: ~e 1egisl8çã0 Social. 

Em ~Otaç.ào _o .._projeto. 
O's Srs~ Senadores qt:Je- o aprovain queiram permàne

cer -sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ó rrojCto irá à sanção. 

É o s_~guinte_9 projetoapr~vado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N9 14, de 1985 

(N"' 2.393/79, na Casa de origem) 

Altera_ a redacão do art. 135 da Consolidacão das 
L~~_s do tfabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 
5.452, ae:t?Oe maio de 1943, que dispõe sobre a con· 
cessão das férias anuais remuneradas. 

_O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O caput do art. 135 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Oecreto-leí n9 5.452, 
de 1_9 de maio _de ~ ~43, passa a vigorar com a seguinte re-
dução, mantidos Os- atuais Parágrafos: ~ 

"Art. 135. A concessão das_ férias sefá -partici
- pada, por escrito, ao empregado, com antecedência 

de, no mínimo, 30 (trinta) -dias. _oessa participação 
o interessado dará recibo." -

Art. -~9 Esta lei entra em vigor na çiata de sua publi-' 
caçào. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 12: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 17, de 1985 (n9 2.296/83, na Casa de ori
gem), QUe dispõe sobre a defesa de mêdico, servidor 
público, em processos judiciais decorrentes do 
exercício da profissão, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 604, de 1985, 
da Comissão 

- de Servico Público Civil. 

e- Em vota.ção o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanew 

cer sentados. (Pausa.) 
Arrovado. 
O projeto irá à Sanção. 
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É o seguinte o -projeto 'aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N"' 17, de 1985 

(N9 2.296/83, na Casa de origem) 

D_ispõe sobre a defesa de médico, servidor público, 
em processoS judiciais decorrentes do exercido da 
profissão. 

O Congresso Nacional decreta:.. . 
Arf: J9 O tTiédico, servidor pÇtblico da adminis

traçãO di reta oU-índíretU,_será deferidido, nos processos 
,iudiciais decorrentes dÕ exercício da profissão, pelo ser
viço jurídico do órgão onde estiver lotado, desde que a 
SQ_!ldusão_do.ingu~rito a_dmin!~~r~tíyo seja a·de que não 
aJ.!iu com dolo~ culpa ou inobservânêia de regra têcnica. 

1\rt_. 2\' Esta _lei entra em vigor na_ data de suas 
puhlic:.tÇào. -

Art. 3<? Rc:vogam-se as disposições em cont[ârio, 
C'timara dos Derutados, 14 de maio de 1985. 

.o SR. PRESIDENTE .(José Frag_c:lli) , Jtem 13: 

Votação, em turno único, do_Projeto dç_L~i da 
-~ -C~Lm:J_ra n~ 59. d~ 1981 (n9 2.048(79, na Cas_a d_e ori

gem). que dá iiova redaç.ão -ão § 29 do art, 458 da 
Cónsolidação das Leis. da Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de 1_9 de maio de 1943, dispon
do_ sobre o fornecimento de transporte para o tra· 
h<llhador. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n9429, de 1982, 
da Comissão: · 

-- de Legislação Social. 

-Em votação o Projeto. 
Os Srs.-S"eil3.dores que o arrovam queíram permanew 

ccr sentados. (Pausa.) 
ArrOvtldo. 
O Projeto irtí à sanção. 

É o 1-ocguinte. o -projc:to arrovudo: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N<i 50, de 1981 

(N9 2.048/79, na Casa de origem) 

Dá nova redacão ao § 29 do art. 458 da Consoli~ 
dação das Leis do Trab.Qiho, aprovada pelo Decreto
lei o? 5.452, de 19 de maio de 1943, dispondo sobre o 
fornecimento de transportes para o trabalhador. 

O Congresso Nacional decretã: 
Art. l<? O§ 29 do art. 458 da Consolidaç1J:o das Leis 

do Trabalho, aprovada relo Decreto-lei n" 5.452, de J9 
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte re
daçtio: 

"'Art. 458. . ~-· ......................• -. ·~. 
~o I' .... -·~-· ... ··-~· .................. - •. 

~ 29 Não Serão considerados como salário, 
P•ini-os-efeifoS preVistOs neSte artigo, o transporte 
fornecido pela empresa e os vestuários, equipamen
tos e outros acessórios ne_cessârios ao empregado e 
util!zudos no local de trabalho para a prestação dos 
rc~pectivos serviços." · 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
ruhlicaçào. 

Art. J<? Revogam-se as disposições em contrái'iõ.-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) ~lt~m_14: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 33, de 1985 (n9 1.550/83, na Casa de. ori
gem_). que ••declara feriado nacional o dia 20 de no
vembro, já celebrado Dia Nacional da Corisciência 
Negra pela comunidade Afro~brasileira", tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n•6ll, de 1985, 
da Comissão: 

- de Educacão e Cultura. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra 
rara encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)'- ·concedo a 
pal~lVra ao nobre Senador Aloysio. Chaves. 
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O SR. ALO YSTO CT!AVES PRONUNCTA O DTS
CUR!>O QUE. ENTREGUE .4 REVTSÀO DO ORA
DOR. SER,{ PUBLTCADO POSTERTOIIMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se .cn_contram. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra 
paru um::t declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli} - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, para uma de.
c\aração de voto. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS,- MG. Para uma 
declaração de voto. sem revisão do_orador). 

Sr. Presidente, para uma declaração de voto, em 
nome da Bancada do PDS, que votou favoravelmente 
ao Projeto. -

O Sr. José Lins- Sr. Presidente_,_ peço a pal<!vra para 
uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Uns, para uma decla
raçãO de voto. 

O SR. JOSt UNS (PrL- CE. Para uma declaração 
de voto.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: fornos con
trário à aprovação do projeto e quero comunicar à Casa 
que apresentarei, d_e_ntro em breve, um projeto Criandç_Q_ __ 
Dia do Congraçamento Racial; este, sim, é um projeto 
que merece ser aprovado porque não é discriminatório e 
re..1.\ça o que há de mais impOrtante no sentido brasilei
ro. que é cxatamente o_congraçamento.entre as diversas 
raças que formam a nossa unidade nacional. 

O Sr. Itamar Franco- Peço_ a palavra para uma de-
claração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - Co-ncedo a 
palavra ao nobre Sen.ador Jtamªr FraQCQ, para uma de- __ 
ela ração de voto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -~ MG. Para 
uma declaração de voto.)- Sr. Pr~id_ente, peÇCJS a_V, 
Ex~ que fiqueTregiStfado O meu voto favorável ao Proje- . 
to. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Ficará regis
trado o voto favorável de V.- Ex' 

O projeto fni, portunto, rejeitado. Será feita a devidf). 
comunicação à Câmara dos Qeputados. 

Ê o seguinte õ- projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
NQ 33, de 1985 

(N9 1.550/83, na Casa de origem) 

Declara Feriado Nacional o dia 20 de novembro, 
já celebrado Dia Nacional_da Consciência Negra pela 
Comunidade Afro-brasileira. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~> O dia 20 de novGmbro, aniversáriQ da morte 
de Zumbi, "Dia Nacional da Consciéncía Negra", fica 
declarado Feriado !'{acional, devendo ser comemorado_ 
em to_do o tcrrit_ó_dO nacionaL .- ·-

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua ·publi
c:.lção. 

Art. J!> Revogam-se as disposições: em con1r'ãrio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 15: 

Votaçi'ío, em turno único, do Projeto de Ld da 
Cúnwra n"' 106, de !982 (n'' 4.800/81, na Casa de 
ori.~cm). que disciplina as atividades profissionais 
dos vigias portu[trios, e dú outr:.is p-rovidências, ten-

do PARECERES,sobn<:>s.l.025, 1.026e-1.0.27,de 
I 983, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, favorável; 
-de Legislação Social, contrário, com voto 

vencido do Senador José lgnácio Ferreira; e -
-de Finanças, favorável. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão JD 

Em votação o projeto em turno único. (Pausa.) 
OS Senht?res Se_~ adores que() aprovam queiram per~ 

-n,;tQCccr-Sentados. -- - -- - ~ -

Rejeitado. 
Se~á arquivado e feita a devida comunicação à Câma

ra dos Deputados. 

É o seguinte-o Pl-ojeto reje1t"ado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 106, de !982 

-(N9 4.800/81~ na CaSa-de origem) 

Disciplina as atividades -profissionais dos vigias 
port~:~ários, e dá outras providências. 

O C_o'lgr~~so Na~i~mal_~decreta: 

~=- A-rt. !<:> O serviço de vigilância em navios será feito, 
exclusivamente, pelos profissionais, denominados vigias 
-portu<irios, integrantes do 49 grupo do plano da Confe
deruçào Nacional dos Trabalhadores em Transportes 
Marítimos, Fluviais e Aéreos, matriculados nas Delega
cia~ do Trabalho Maríti!Tlo e, de_ preferência, sindicali
;r.adÜs_. -- .. . . 

A.rt. 2<:> _ Entende-se por serviços de vigilância em na· 
vi o a fiscalização da entrada e ~aJç:la de p~ssoas a bgrdo e 
da;; merca,dorias em movimentação nas operações de 
carga e desc\lrga nos porões, conveses e outros locais da 
embarcação. 
- Art. 3"' Para os efeitos desta lei, entende-se que o 

serviço de vigilância em navios realizado por vigias por
ruárlos é de natureza exclusivamente portuária~ 

Art. 4" O serviço de vigilânc:ia de que trata estã fel é 
obrigatório na navegação de lÕngo curso dUrante todõ o 
período de pcnnanência do navio no porto, atracado no 

·crris-ou- fundeado ao largo. 
Art. 59 P:.~ra cada navio nas condições do artigo an

terior. o Comandante, o Armador ou seu Agente requi~ 
_ sitar_á o vigia de portaló e o vigia rondante. 

ArL- 6<:> Para a vigilância_ das mercadorias nas ope
rações de carga e descarga, fica a critério do Comandan
te. Armador ou seu Agente a requisição dos vigias julga
dos necessários à ex.ecuçào_dos serv:iços. _ 

Art. 7<:> O serviço de vigilância portuária será dirigi: 
do cm cada tipo de operação por um vigia chefe, obser
vad-._ls :.~s nõrrriãs Contídas no art. lY desta lei, o qual per
cChcrá Un,· ildíCional dé :SO% (cinqUenTa por Cenfo) SObre 
o sa\<irio do vigia de maior ganho em serviço. 

Aft. 89 O Poder Executivo, no prazo de 90 (noven
·ta) dias, regulament<~rá a presente lei, sem prejuízo das 
vantagens e direitos atualmente_já conferidos à catego
ria. 

Art. 9'1 Esta lei entra em vigor na data -de s_u_a publi
cttçlto. 

Art. 10. Revogam·_se ªs_ disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Frageltí) - Item 16: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n<:> 244, de 1981 -Complementar, de auto
ria do Senador Cunha Lima, acrescentando o§ 4Y 
ao art. 2<:>_ da Lei Complementar n9 t, de 1967, que 
visa a reduzir, em casos qut: t:specifica, o límite 
míni_nlo poffulacional de que trata o inciso- I do 
mesmo artigo~ tendo 

PARECERES, sob nQs 945 e 946, de 1981, 745 e 
1~6,~9_e_ J_9~i_h _ _9a,~ ÇO!J1i_ssi)~: _ -~-~ _ -

~~~e Constitl!ição e Justiça - '9 pronunciamen
to, pela constitucionalidade e juridicídade; 29 pro
.l~u.m:ia..ID~n~9~. 1}\.~or_áye_l à ~,menda de ~le11:ário; e 
- --de -MUnicípios - 19 prOnunciâmeóto, f:ivorá
vel: 2Y pronunciamento, contrário à emenda._ de Ple
Yt-.Trio. 

Sübrc a mesa. requerimento que serâ lido pelo Sr. ]Q-
. S'd:relâtiO."-- ·~--~ ~ 

f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
No 451, de 1985 

Nos termos do art. 350, combinado com a alí_nea c do 
art. 319 do Regimento Interno. requeiro adiamento" da 

Novembro de 1985 

votação Oo Projeto de Lei do Senad_o_n9 244, de 1981-
Comp\emento:lf, por 20 dias. 

Sala das Sessões, ·19 de novembro de 1985.- Murilo 
Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em votação 
o requerimento. 

O Sr. Heh'idio Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra 
para cnca~i~-~~~.~ votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvldio Nunes, pa.ra encami
nhar a votação. 

O SR. HELV[D~O NUNES (PDS- PI. Para encami- _ 
nhar a votação. Sem revisão do orador.) ~:Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Não sei precisa!" --a d<~ta da aprovação, mas, segura
mente, há mais de dois anos, este Plenário acolheu, em 
v~.t.ação especial, P!ojeto de minha autoria modificando 
-oii requisitos da Cei-Complementar n9 I, de 9 de no
vembro de 1967, para a criação de municípios. Ao tempo 
da .aprov:.~ção e, conseqüentemente, da remessa do proje
to aprovado por eSta Casa para a Câmara dos Deputa
dos, recorri à Liderança no sentido de apressar, dada a 
relevância da matéria, a aprovação do projeto pela Câ
mara revisora. 

Em cantata posterior com o Ministério da Justiça e 
também com a Liderança do Governo e da Maioria no 
Senado Federal, soube que o Poder Executivo entendia 
que rit\o- deveria ser alterada a legislação existente, que 
pr.aticari1f:nte inviabilizava, como ainda -inviabiliza, a 
criação de municípios nas regiões Norte e Nordeste do 
Brasil. 

Certo ê que, há mais de dois anos, o projeto está na 
Câmara dos Deputados. Fiz apelo, através de amigos co
muns, às lideranças partid<irias daquela Casa, e, inclusi
ve chegou-me a noHda ontem de que o pedido de trami
taç::io urgente já estaria assinado. Ocorre que, no último 
dia do mês anterior, ao examinar a pauta dos nossos tra
balhos, verifiquei que na Ordem do Dia figurava um 
projeto semelhante ao meu, reduzindo a exigência popu
lacional de dez mil habitantes, que consta na Lei Com
r)lcrilentar n"' -1, de 1967, para cinco mil habitantes. 

No avulso distribuído hoje, pelo Senado Federal, Sr. 
Pn:sidcnte e Srs. Senadores, figura ao invés da popu
lação de dez ntil habitantes, a de cem mil habitantes e, à 
primeira vista, ao primeiro impulso, vi-me na contingên
CÜ.L.de requerer o adiamento da matéria na suposição de 
que ela estari:.~ desrespeitando a Lei Complementar n~ l. 

Fui procurado, inclusive, há 10 minutos atrás, por 
uma Comissão de Deputados da Assembléia do Rio 
Grande do Sul, pre.~ente o Senador Octávio Cardoso, 
que demonstrou ponto de vista favorável à aprovação do 
meu projeto pela Cilmara dos Deputados, e que infor
mou, inclusive, que iria diligenciar, junto às lideranças 
daquela Casa, no sentido de que meu projeto alcançasse: 
urgência na sua votação. 

Ora, Sr. Presidente, ao saber dessas diligências e tendo 
constatado que, ao invés de 100 mil habitantes- erro 
grC.fico no avulso ~istribuído pelo Senado- na verdade, 
trata-se de população de !O mil habitantes, que é o que 
consta na Lei Complementar n9 1, imediatamente, retirei 
meu pedido, pois pouco importa que a autoria seja de 
um Senador do Piauí, de um Senador do Rio Grande do_ 
Nor-te, de uri-1 Senador do Rio Grande do Sul, de São 
Paulo ou de outro Est<~do qualquer; o que importa é que, 
dentro de uma política verdadeiramente municipalista e 
tendo e_m_Gonsider<}çào as peculiaridade.~ de cada área, a 
matéria seja aprovada. 

Ora, essa matéria já foi aprovada na Câmara dos De
putados e se o for, na sessã_o de hoje, no Senado, estará. 
em condições de amanhà, possivelmente, subir à sanção 
nrcsí<Jencial. J:Jlt~_o! os municipalistas, sobretudo as 
áreas do Norte e Nordeste, que não têm condições de 
crescimento, alcançarão aquilo de que necessitam para 
obter o seu lugar ao sol. 

-Daí, Sr. Pr~;sidentc e Srs. Senadores, a minha manifes
ta.;ào ~:ontrúria a aprovação do requerimento do Líder 
do nwu Partido c, mais do que a manifestação contrária, 
a ..:ondenaçào a l.!sse requerimento, pois que a sua apro
va.;ào signil'ica ferir frontalmente os interesses das popu~ 
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laçõcs margimtlizadas do Norte e do Nordeste deste . 
País. 

Er;,t o que eu tinha a dizer, Sr .. ~residente. (Muito 
bem!) 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
pafa\·ra ao nobre Senador Murilo Badaró para encariú
nhur a votação. 

O SR. MUR!LO BADARÓ (PDS- MO. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, não era __ do meu_ desejo _esúlbc!ecer ~~ro meu emi
nente colega e amigO, Senador Ho;lvídio Nunes, polêmica 
em torno desse assunto, mas S._Ex, me chamou _à liça, me 
convocou à colação, de maneira que eu gostaria de justi
ficar o porquê do adiamento. 

O adiamento, Sen_ador J:l~lvídio Nunf'<:. teve o único 
propósito de não encaminhar à s:mção=um-projeto que é, 
em muito, inferior eni qualidade, em abrangência, em in
teresses gerais ao prvjeto de V. Ex~. que a Câmara está 
examinando. Este foi o meu propóSito. que está exala
mente justaposto aos argumentos que V. Ex~ ex pendeu, 
com o brilho de sempre, em favor dos municípios do 
Norde...,te, de menor dimensão gcogrãfica e populacional. 

E eu digo isto, também, com a mesma autoridade de 
V. Ex•. porque sou um político provenienfe de uma área 
onde os municípios em muito_ se pl!recem com os do 
Nordeste, que é a região do Vale do Jequitinhonh?-._ no 
noroeste do nor_çf_cste do Estado de: Minas Gerais. 

O propósit~, -S~. PresidCnte, foi ~stc. E, fespeitãndO o 
ponto de vista de V. Ex•, Senador Helvídi<? Nunes, espe
ro, apenas, que seja indulgente no julgamento feito corri 
relação à apresentação do requerimento. O Óbjetivo foi, 
exutamente, render a V. bx• o tributo da nossa melhor 
homenagem, pa~a que o seu Projeto, que rriclhor consul
ta os -interesses dos municTpros brasileiros, seja aquele 
que vá subir à sanção e merecer a aprovação fina{ do Po
der Executivo. 

O Sr. Helvídio Nun~s- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem, para uma informação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Cont::edo a 
pu lavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, peta ordem. 

O SR. HELV(D!O NUNES (PDS- PJ. Pela ordem.) 
- Sr. Presidente, o nobre Senador Murilo Badar6 re
quereu -o-adiamento. Pcrgunjo a V. Ex•, por ~uantos 
dias'? 

O SR. PRESIDENTE (José rragelli) - Vinte dias. 
Estlt no requerimento. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente, 20 dias 
se <.:omplctam depois do dia 5 de dezembro, data de en
cerramento de noss<LSessào legislativa. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, solicitei o adia
menlo pelo número de dias necessários para que a Câ
mara dos Deputados pudesse dctiberar sobre o-projeto 
do Senador Helvídio Nunes. Evidentemente, que 20 dias 
ultrapassa o período da ses.<;ão legislativa, pelo que soli
cito a V. Ex~ o adiamento por s- dias, para a próxima 
segunda-feira, por exemplo. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Concordo, Sr. Presi
dente, por 5 dias estou de pleno acordo, em homenagem 
ao Líder Murilo Badaró. 

O S_R. PRESID~NTE (José Fragelli) -Será feita a_ 
modificação para o adiamento por 5 dias e coloCo o re
querimento cm votação. 

Os Srs. Senadores que o <.~provam, queiram permane
cer sentados. _(Pausa.) 

Arrovudo o requerimento, a matéria Voltará., no dia 
aprazado, à yota_ção. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 17: 

Yotuc.;Uo, cm turno único, do Projeto de Lei c;io 
Senado n<:> 56. de 19]9- Complementar~ de autoria 
do Senador Henrique Si.lntillo, que cria a Região 
Metropolitana de Goiânia- 00, na forma do art. 
164 di.l Constituição Federal, tendo 

PARECERES, sob n'>'s452 e453, de 1984, dasComis
~õcs: 

-de. Con~tí~uição e JusUça, pela constitucionalidade e 
jUrldiCidade, coin voto vencido, em separado, do Sena
dor Murilo Badaró;.e 

-de Economia, favoráveL 

Passa~se à votação da matéria que, nos termos do:inci~ 
so 2'>', letra";,!.'', do art. 324 do Regimento Interno, de
pende, para a sua votaç_ào, da maioria absoluta da com
posição da Casa, devendo s.er feita pelo processo nomi
niil. - -

Tendo, porém, havido acordo entre as Lideranças, a 
votação será feita pelo processO siinbólico. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto queiram 

pcnnanec<.--r sentados. (Pausa.) 
Rcjt·itado. 
O projeto vai ao arquivo. 

e- o seguinte o proje~o rejeita:do: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9' 56, de )97.9--Complementar · 

Cria a Região Metropolttana -de--Goiânia-GO, na 
forma do artigo 164 da Constitui~ào Federal. 

---u CorlgreSso Nacional decreta: 

Art. I 9' Na forma do artigo 164 da Constituição Fe
deral, fica criada a Região Metropolitana de Goíânia
GO. que serú constítu_ída dos ~e_g1,1fntes Municípios: 

-Goiãnia; 
_..- Goíanàpolis; 
-- Nerópolis; 
-Goiunira; 
-Trindade; 
-Campestre; 
-Aparecida de Goiânia; 
-Bela Vista; 
- Aragoiânia e 
-Guapó. 
Arl .. 2'~- A lei estadual criará um Conselho Delibera

tivo c um Conselho Consultivo, 
§ I'>' O Conselho Deli_berativo serâ formado de cinco 

mcmbm.s, s.oha presidência do Governador do Çstado e 
nomeados por este. após aprovação pela Assembléia Le
giSlativa. 

§- 2~> O Conselho Consultivo será composto pelos 
Prefeitos dos Muniçipios que integram a Região Metro-_ 
jJO!ittma c presidido- pelo Prefeito de Goiânia. _ * 39 O Estudo se_ encarregará da manutenção do 
Clmselho Deliberativo e do Consultivo. 

Art. 3~" Cube llQ Conselho Deliberativo: 
I-.:. -promover a elaboração do Plano de Desenvolvi

mento Integrado da Região Metropolitana e programar 
seus serviços comuns; 

li -estabelecer normas para o uso do solo; 
li I - coordenar a execução do programa, projetas de 

interesse da Região Metropolítuna, objetivando-lhes, 
sempre possível, a unificação quanto aos serviços co~ 
muns. 

Arl. 4~> Cube ao Conselho COnsultivo: 
I - aprovar Os planos regionais e as providências ne

cc-~s(trías à cxcc_ução dos seryiço:s :o:_qmuns; 
11- opinar, por solicitação' do- Coriselho -beilberati

vo, sobre questões de interesse da Regiijo Met~opplitana. 
Art. 5<~ Sào de interesse metropolitano os seguintes 

serviços: 
I- regulumenlação do uso do solo em toda a Regíão 

Metropolitana: 
ll- pl<tnejamento integrado do dt."Senvolvimento eco

n-ômko ·e Sor.::ial: 
--- IIC- sanC--;itTierlto -b'àSíéú. nciiadànle-nte O --àbastCCi~ 
fT!et.llo dt.:._ág_ua -~ o_t- rede -dC-csgo(ús sanitários; 

IV- transportes· e sisti::ma viário; -- -
V- aproveitamento dos recursos hídricos, controle 

Ja r-oluk;ão aill6il-nt:il. rCgulaineri'tai;ão -das· área·s indus
triais. prot~çào norcstul e implantação de rctlorestamcn
to, nu forma da tci fed.craL. -· 

Arl. 6° Os Munidpios da Região Metropolitana, 
ljliC p-artidpum dLt execução do planejamcnto integrado e 
dos serviços comuns, terão preferência nu obtenção de 
r<.'<.'Urs(ls-fcJeiiJs e C~tadtiàis, incius.ive SOb a forffia de fi
nan<:iamCntÜs, bcin co~o de garantías r-à~a: ~~prêsti
mus. 
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Art. 7? Esta lei complementar entrará em vigor na 
d<lta de ~uu publiC<.lQUo. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~ Item 18: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n"' Iro. de !985 (apresentado pela Comíssãp 
de Constituição_ e Jusliça como conclusão de seu Pa
recer n'~ 778,-de 1985), que suSpénde a execução do 
art. !<~ da Resolução n~' 13, de 4 de maio de 1983, na 
Câmara dos Deputados, na parte em que deliberou 
sustar o processo criminal contra o ex-Deputado 
Domingos Antônio de Freitas Diniz Neto. 

Votação do Projeto em turno único. 
OsSr.s. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

scntadQ~. (Paus_a,}_ 
~Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte _o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• [[0, DE !985 

Suspende a execução dO art. 19 da Resolução n9 13, 
de 4 de maio de 1983, da Câmara dos Deputados, na 
parte em que deliberou sustar o processo criminal con
trif ô- eX-Deputado Domingos Antônio de Freitas Di
niz Neto. 

O Senrtdo Federal resolve: 
Artigo únicõ. t suspensa, por incorlstitucionaHdade, 

rios termos da decist\o definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 8 de agosto de 
1983, nos autos da Ação Penal n9 276-0 do Distrito Fede
r;,_tl, a execução do art. 1<~ da Resolução n.,.. 13, d-e 4 de 
ffiaíó de T9KJ; dá Câmara dos Deputados na parte em 
que deliberou sustar o processo criminal, contra o ex
Deputado Domingos Antônio de Freitas Diniz Neto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 19: 

- VOtação, cm turno único, do Requerimento n9' 
423, de 1985, de autoria do Senador Carlos Chia
reli i, Líder do PFL, n.:q_uerendo nos termos do art. 
37l-C, do Regimento Interno, urgência para o Pro
jeto de Lei da Câmara n<~ 124, de 1985 (n<:> 4.014/84, 
na Casa de orig-em), que proíbe a pesca de_cetfu:_eo 
na~ águas jurisdicionais brasileiras e dá outras pro
vidências. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pela Sr~ ( ~
Scçrclári<l,_ 

E lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 4S2, de 1985 

Nos terúli)S do art. 350, combinado com a alínea c do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Requerimento n'~ 423, de 1985, por 7 dias. 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1985.- Hélio 
Gueiros~ 

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli) - Item 21: 

Votaçào, ern primefro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 225, de 1983, de autoria do Senador 
Murilo Badarô, que cria e regula a aplicai;:Uo pela 
Censura Federal, o ççrtifí,cado de lib_eração e dâ ou
!nt.s providências, tendo. 

PARECERES, sob n<?s 804 e 805, de 1985, das 
cl)lllissõcs: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
daJe e juridicidude; c 

-de Educação e Cultura, favorável, com emen~ 
thts 4Ut! ãprcsefna_de n<?s I a 4~CEC, e voto vencido, 
cm separado do Senador Jorge Kalumc. 

Em v~úitçt\60 prOJeto, re.-.;sUlvadas as emendas. 
0.-. Srs. Scn~idOres. qúC-Oap-roVani ·queini.in Permanecer 

s-cnt~idos. (Pausa:) -
~Aprovado. 
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PROJETO DE LEI D() SENADO 
N• 225, de 1983 

Cria e regula a ~plicação pela Censura Federal, o 
Certificado de Liberação Restrita e dá outras provi
dências. 

O COngresso Nacioriál decreta: 

Art. I~' As produções_cinematógráficas que explora
rem de forma grosseira a temática sexual, ou contiverem 
cenas gratuitas e exarcebadas de violência e crueldade, 
serão classificadas pela censura como de exibição _ _restri
ta, recebendo o "Certificado de Liberação_Restrita"._ 

Parágrafo único. Todos os filmes que atentarem con
tra a moral e os bons costumes, os princípiOs CrisUíos da 
famflia brasileira e is normas da lei pOsitiva serã-o, auto
maticamente, d~ llber_aç_ào restrita. 

Art. 2Q A. exibição dC filmes portadores de CertifiCa
do d(,; Liberação Restrita fica limitada às salas de exi_
biçào cinematográfica restrita.--

Art. 3~' _ Entcnde-s_e_ por sala de exibição _cinemato
grú!ica restrita aquela que será destinada à exibiç~ ex
clusiva de !ilmes portadores de Certificados de Libe
ração Restrita, ressalvado o disposto no parãgrafo úniCo 
do art. _59 

Parúg~afo único. Ser_á-úbr~gatório o_ rQtulo qlle indi
que a classificação es-tritã~--Únto na própria Sala quanto 
em seu esquema promocional. 

Art. 49 As salas de exibiçãO cínemalcigráfica restrita 
devem atender, cumulativamente, às seguintes exigên
ci<!s: 

a) situarem-se, exclusivamente, nas Capitais dos Esta
dos c Territórios, na sede do Distrito Federal e nos mu
nicípiOs de população superior a I.OOO.OOQ (um milliào) __ 
de_ habitantes, de acordo com o Anuârio Estatístico do 
Instituto de Geografia e EStatística; 

b) serem exploradas por exibidores que, no mesmo 
município, sejam titUlares de registro de salas de exibição 
comum, devendo o total de poltronas das salas de exi
bição restrita nãO exceder, pennariehtemente, a 10% (dez 
por cento) do número total de poltronas de salas comuns 
de cada exibidor, no mesmo local; 

c) comprovarem que sua locaUzação, considerada ex
prc.'tsamente a finaliõãdc a que destinadas, foi aprovada 
pela autoridades municipaiS; ---- --

d} obterem registro, nessa qualidade, no Conselho 
Nacional de Cinema (CONCINE). 

§ J9 O registro previsto no item "d" acima terá vali
dade de 2 (dois) anos, renovável, sucessivamente, por 
iguaiS Jiefíoâãs- de tempo. 

§ 2~> Os exibidores_que, por esgotamento do pr<izO de 
registro estabelecido n_o parágrafo anterior, ou por Can
celamento desse registro, conve-rterem sua sala de exi
bição cm sala comum, não poderão obter para e.'\sa sala 
novo registrO de sala de exibição restrita antes de decor
ridos 2 (dois) anos de seu funcionamento com-õ -Sida co~ 
mum. 

Art. 5~> Incide sobre as salas de exib_ição cinemato~ 
gráfica restrita toda a legislação, i"nclusive as resoluções 
do Conselho Nacional de Cinema, aplicâvel às salas exi
bidoras comuns, notadamente as normas de proteção ao 
cinema brasileiro. 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção Ii) 

da da_ssilic<~,~ào ~ensória, sem apor a esta qualquer aden
do, desenhos ou fotografias. 

§ 2» No recinto interno das salas de exibição restrita, 
c desde que não visíveis do exteriOr, poderão-ser fixados 
cartazes c fotografias referentes ao filme em exibição, os 
quais d_ever1ío ser previamente aprovados _pela Censu,ra 
Federal, expressadamente vedada a reprodução de cenas 
de sexo-ou o emprego de linguagem grosseira. 

Art. 7'~ Nas salas de exibição cinematográfica rCStrt.:: 
ta é vedado: 

a) o ingresso de menores de 18 (dezoito) anos, qual~ 
- quer que seja o filme em exibiÇão; 

_ b) a cobrança de meia~entrada. 
' - Arl. 8~> A exibição de trailers e publicidade de filmes 
com Certificado de Liberação Restrita é vedada nas salas 

, de exibição cinematográfica comum. - -
Art, 9<.> Para efeito desta lei, todos os filmes atual

mcnte rotulado::; de ··pornográficos", o~ "com cenas de 
sCXq,. iffiplícitO-·ou --exPiíCitO•' ,ficani, aUtOrriàtTCam·enú!~ 
classiticados como de libera.ç1"ío restrita. 
_ -Art. l_Q. Fie<!IJ1 isentos de ce[lsura prévia os filmes 
que s_erào exibidos cxdusivame_n_te para os júris de festi
vais de cinema, nacio-nais ou internacionais. 
-~Art. li. O Conselho Superior dé Censura e o Conse
lho Nacional de Cinema, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, baixarão ·os a tos necessários ao cumprimen
to do disposto nesta lei. 

A(-t~- 12~- Esta lei en-irará etll- vigor na data de sua 
publicução, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa~se à vo· 
taçào, em bloco, das Emendas n9s 1 a 4, da Comissão de 
Educação e Cullura. 

O Sr. Murilo Badài-ó- Sr. Presidente, requeiro a V. 
Ex~ que seja dcstucada a Emenda n9 4~CEC, para ser re
jeitada. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
àguürda o requerimento de V. Ex~ (Pa.usa.) 

Sobre u mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!'>'~Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N9 453, de 1985 

Nos termos do art. 347, alínea "b", do Regimento In
terno, requeiro destuque, para votação em separado, da 
Emenda n9 4 ao Projeto de Lei -do Senado n~> 225; de 
J9g3. 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1985.- Murilo 
Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Atendendo 
ao requerimento dO nobre Senador Murilo Badaró, va
mos Vota_r cm globo as Emendas de n9s t a 3, da Comis~ 
são de EducaçãO c CultUra, pira votarmos em separado 
a EriiCnãa n~- '1.= - - -- -

Os Sfs. 5eOãdOieS quê.aprovam·as Effietlôas de n9s·l a-
3 queira_m permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
São as segqintes_ as emendas aprovadas 

EMENDA N' 1-CEC Parágrafo único. Para efeito do cumP.rimento da cota 
dC obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais de 
longa metragem, admitir-se-á que as salas de exibição ci- Numere-Se O parágrafo- ú-nico~-do art. I~> como§ 19 e 
nemato_gráfica restrita exibam filmes brasileiros de_c:çrti:- -- -- aercscente~se, como § 21', a seguinte emenda: 

~ - u§ (I' (atual parágrafo único) 
fícadu de censura comym, § 2~> Caberá ao Co_nselho Superior de Censura fi-

Àrt. 6~> A publicidade dos filmes portadores de Cer- xar_ áif~i'ios de ç_l:;tssi_ficação d~ produções cinema-
tificados de Liberação Restrita deverá resguadar o deco- - tográficas c_omo de exibição restritã." 
ro público, ficando sujeita -à -aprOVação prévia pelos ór-
gãos da Censura Federal de Diver&.àg P.úb!jc~. 

§ !I' Qulllquer publicidade doS filmes assim classifi
cados realizada fora do __ recinto interno das salas de exi
bição restríta só poderá consistir na indicação do nome 
do filme e de sua ficha técnica, como obrigatória adver
tência de sua natureza, devendo limitar-se à transcrição 

EMENDA N• 2-CEC 

Na alínea a do art. 49, dê~se nova redução à parte final: 
"Art. 49 ·•····-~~·~·,•··~·•·•·,•-•r••-•••• 
a) ~.de acordo com a última edição do Anuário_ 

---Estatístico do Brasil da Fundação Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística." 

Novembro de 1985 

EMENDA N• 3-CEC 

Acrescente·se novo parágrafo ao art. 4~>, o qual ocupa
rú u posiÇt\:15-do § [9, ficando os outros dois como os§§ 2~> 
e )1• respectivamente. 

"Art. 41' •••••••••••.•.•..••••••••. 
§ I~> Em relação ao critério estabelecTdo ã:cima 

no item "a", o Conselho Nacional de Cinema 
(CONCINE) poderá, em casos excepcionais, incluir 
outros-Municípios, ao considerar indicadores edu
eucionais _e culturais mais significativos ·que ()Cri
tério populacionaL" 

O SR. PRESID~NTE (José FragelÜ) - Passa-se ago
ra, à votação- da Emenda n9 4, cujo destaque vem de ser 
requerido pelo nobre Líder Murilo Badaró. ' 

Os Senhores Senadorc_s que a aprovam qucíram per
tiwnC:cc"r ·sentadOs. (Pausa.) 

Rcjciluda. 
A matéria irá à Comissão _de Redação, a fim de ser re~ 

digido o vencido, para o segundo turno regimental. 
É a seguinte a emenda rejeitada 

EMENDA N• 4-CEC 

SuprimtHe, no art. 99, os termos "implícito", ou da 
expressão "com cenas de sexo, implícito ou explícito". 

O SR. PRESIOILNTE (JOsé Fragelli) ~ Item 22: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 96, de 1980 

(framitando em corijunto com o Projeto de Lei 
· do Senado n~ 129, de 1980) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n_l' 96, de I 980, de autoria do Senador Ju
tah)I_Magulhàcs, que dispõe sobre a participação 
dos ::;ervidores nos órgãos de direção e fiscalização 
das entidades que menciona, tendo 

PARECERES, sob n% 349, 350, 354 e 355, de 
1983, das Comissões: 

de Constituição e Justiça, pela constitucionalida~ 
de, jurldicidade e, quanto ao mérito, favorável; 

de Legislação Social, favorável; 
de Serviço Público Civil, favorável; e 
de Finanças, favorável, com voto vencido dos Se

nadores Roberto Campos e José Uns. 
Yotuçào do projeto, em primeiro turno. 

____ _O~ S_e_obille:s_Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa). 

Aprovado. 
Fica prejudicado o i1em n9 23, que trata da mesma ma

téria. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N~> 96, de 1980 

Dispõe sobre a participação dos servidores nos ór
gãos de direção e fiscalização das entidades que men

_ciona. 

Q_ C_qngr~o Nacional decreta; ·-
Art. I<.> As empresas públicas e as sociedades de eco

nomia mista, no ãmbito_da União, manterão na respecti
va Di_retoria e Conselho Fiscal, peto menos um diretor e 
um conselheiro eleitos pela Assembléia GCTal, deritre 
seUs Servidores efetivos ou contratados com no mínimo 5 
(cinco) anos de serviço na entidade. 

§ 1~> O mandato dos eleitos na forma deste artigo será 
igual ao dos demais di retores e conselheiros, de idêntica 
categoria, da respectiva entidade. 

§ 2~> As dispoSições deste artigo não se aplicam à em
presas públicas e sociedades de economia mista, que não 
tiverem 5 (cinco) anos completos de ativídades. 

Art. 2~'" O Poder Executivo regulamentará esta lei 
dentro de 120 (cento e vinte) dias. 

Art. 3» Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário. 

o SR. PRESllfENTE (José Fragelli) - Item 24: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~> 336, de 1980, de autoria do Sena~or 
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Pedro Simon, que dispõe sobre privilégios assegura~ 
dos às empresas de auditagem de capttal nacional e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 248 a 250, de 1983, das 
Comissões.-

- de Constituição e Justi~a, pela constitucionali
dade e juridicidade e quanto ao mérito, favorável, 
nos termos de substitutivo que apresenta; 

-de Economia, favorável ao substitutivo dâ Co
missão de ConstituiçãO e Justíç;t,_com voto vencid_o 
dos Senadore.'i José Uns, Gabriel Hermes e Lenoir 
Vargas; e 

-de Relações Exteriores, favorável ao substitu
tivo da Comissão de Constituição e Justiça. 

~obre a mesa, requerimento que será 'lido pela Srf 
I~ Secretária. 

E lido e aprovado o _seguinte 

REQUERIMENTO 
N9 454, de 1985 

Nos tennos do art. 350, combinado CO!ll a alínea c do 
arL 3/0 do Regimento Int_!!rno, çequ~iro adianlento da 
votação do Projeto de_ Lei do Senado n~ 336, de 1980, por 
Mma ~ 

Sala das Sess_õ_cs, em 19- de n0veri1b"rO-de 1985.- se~~ 
nadar Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- A matêria en
trarú na Ordem do Dia na data preestabelecida. 

O SR. PRESID~NTE (Josê Fragelli) - Item 25: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n<.> 20, de I 984, de autoria do _ _Senador 
Nelson Carneiro, que-acrescennrdispositivo à Lei n"' 
6.649, de I 6 de maio de 1979, estabelecendQ privil~-
gio em favor dos locatários com m·ais de 80 anos de 
idade, no caso de despejo, tendo -

PARECERES, sob n"s 597 e 598, de 1984, das 
Comissàcs: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciona~ 
\idade e juridicidade; e 

-de Legislação Social, favorável, com voto 
vencido do::; Senadores Hélio GueiroS e Carlos 
Chiarclli. 

Votação do projeto, em primeiro turno. 

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço a pala~ 
vm para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage\H) - ConcedQ_a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para enCa~ 
minhar a votação. · 

O SR. NELSON CARNEI_RO (RJ. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente Srs. 
Senadores: -

Quando este projeto veio.~ -d~bate,-ofereci uma errien~ _ 
da que o refunde inteiramen_te, Infelizmente, o projeto já 
se encontrava em fase de votação ... 

O apelo que endereço agora às Lideranças da Casa é 
que aprovem o projeto, em primeiro turno, pois não há 
po!>~ibilidade de emendá-lo. nesta oportunidade, para 
que no segundo turno, então, se examine_a emenda subs
titutiva que já-está na Mesa e que, oportunamente, será 
examinada pelas comissões: ~~nicas. 

De modo que o meu apelo é para que seja aprovado 
em primeiro turno, com fJ compromisso de revisão 
quando do segundo turno. _ 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presiden_te. 

O SR. PRI'SIDENTE (José fragelli)- Em votação 
o projeto, em primeiro turno. 

Os Senhores Senadores que o aprovam queriam per
mt~necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado. o projeto voltarã opor-tunamente para o 

. segundo turno regimental. 

DIÁRIO DO CONgRESSO NACIONAL (Seção II) 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
n"' 20, de 1984 

"Acresenta dispositivo à Lei n"' 6.649, de 16 de 
maio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos 
locatários com mais de 80 anos de idade, no caso de 
despejo." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' É acrescentado ao art, 53, da Lei n"' 6.649, de 

16 de maio de !_979, o seguinte§ 79: 

"§--7.,. Não se dará despejo contra locatário 
---com mais de oitenta (80) anos de idade, salvo se a 

ação estiver fu"ndada no inciso I do art. 52, caso em 
que o prazo para a purgação da mora não poderá 
ser inferior a·cento e oitenta (180) días se em que o 
jui1, ao sentenCiar, fixará o prazo-mTnimo de um (I) 
uno, contudo do trânsito em julgado, para a deso
cupação do prêdio." 

Art. 2<:> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
puhlic:.lção. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 26: 

- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara h"' 49, de 1982 (n"'-2.!59/79, na Casa de ori
gem), qUe dispõe sobre a criação do Colégio Agrí
cola de_ Sertânia, no Estado de Pernambuco, tendo 

PARECERES fAVORÁVEIS, sob n•s !.076, a 
1.078, de I 983, das Comissões: 

-de Agricultura; 
:: .... : de AsSuntos Regionais; e 
.......:. de Educação e Cultura. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a pala~ 
vra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (JoSé Frage\H) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Serei breve. Eu, não poderia deixar -passar sem regis
tro li iniciativa que vem da Câmara dos Deputados, pro
pondo a criação de um colégio agrícola em Sertânia, 
Pernambuco. 

Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, V. Ex•, como os 
demais membros d~ta Casa, sabe quanto o ensino agrí
cola vem carecendQ de uma atenção_especial do Gover- _ 
no. Nós. que temos estado tão voltados para o ensino 
a:cudêmic_o, liceaal, sem dúvida alguma temos dispendi
d_o ~ui tos recursos públicos, preparando os nossos jo
vens para o nada: Ou, quando muito, para fazer um cur
so superior, sem oportunidade de aproveitamento no 
mercado de trabalho. Não poderíamos em momento at-

- -gum deixar de consigilar- o nosso apoio a essa iniciatiVa, 
- 'bt::m _como insistir jJmto às lideranças e, de modo espe~ 

-cíal. junto à Liderança da Maioria, Pará que dê o seu 
- u·poio a este projeto, vez que, sem dúvida alguma, sabe~ 

mos todos que os problemas sociais, que vêm cada vez 
mais asrrx-iando as nossas grandes metrópoles decorrem 
dt~ falta de uma boa remuneração, de uma boa produ ti~ 
vidade, enfim, do Jucro que a nossa agricultura e a nossa 
t1gropecuaria não (êm propiciado àqueles que nelas la
butt~m. 

DaJ, por que, Sr. Pre-sidente, a importância deste pro
jeto, que vai leva_ndo para i região nordestina essa opor
tunidade_ de_ aprendizado útil e efetivamente válido para 
ti economia daquela região, cotno de resto para a econo
mia de todo o Brasil. 

Sem me alongar mais, Sr. Presidente, reitero- aqui o 
meu apelo às Lideranças da Maioria para que esse prd
.ieto po~sa. dentro do seu curso normal, com a apro
vaÇão destã ·casa, obter a sanção do Senhor Presidente 
da República, e que Pernambuco, o Nordeste, o Brasil, 

~-·enfim. --possa vir a· contar com éssa escola efetivamente 
válida-. que- é uiriColégío agrrcota. . 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em 
discussão o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Hélio Gueiros- Peço a palavra, para discutir, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

_ O SR. HÉLIO GUE!ROS (PMDB- PA. Para dis
cutir. Sem'_revisão_do orador.) -Sr. P~esidente, Srs. Se
nadores: 

Era nosSa intenção rejeitãl- O projeto, porque o mes
mo "faz filho em mulher alheia", uma vez que no art. 29, 
diz: "o Colégio Agrícola de Sertânia funcionará no Co
légio Imaculada Conceição, ficando subordinado ao 
Ministério da Educação e Cultura". Qu seja, o ilustre 
autor do projeto cria, mas faz uma inseminação de pro
veta em ventre alheio, porque, na verdade, eu não sei 
como é que o Congresso Nacional pode obrigar algum 
particular a aceitar no seu próprio o funcionamento de 
uma escola. Mas, como estou ve!ldO aqui que se trata de 
um lugar no Est~do de Pernambuco e que o autor do pa
recer é o nosso querido e eininente colega Senador Mar
co Maciel, acho que ele terã todas as condições de verifi~ 
car-a-viabilidade ou r1.ão dó projeto. S. Ex.' de_u um pare
cer favorâvel e é claro que, sendo um autêntico pernam~ 
bucano, ex-Governador, sabe perfeitamente as con~ 
díções em que essa escol~ pode funcionar. 

Nestt~s condições, Sr. Presidente, alterando a minha 
decisão atual, o PMDB vai votar favoravelmente em ho~ 
mcna~em ao e~inente Ministro ~arco Maciel. 

O sR. PRESIDENTE (JOsé Fàigetli)- Continua em 
discussão a matêria. (Pausa.) 

Não havendo quem peça mais a palavra, encerro a 
discussão . 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto ~ai à sanção. 

E __ o ~eguinte-0 projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 49, de 1982 

(N"' 2.159/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação do Colégio Agricola de 
Sertânia, no Estado de Pernambuco. 

O Cong~:_esso Nacio~al decreta:-
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a criar o 

Colégio Agrícola de Sert_ânia, no Estado de Pernambu
co. 

Art. 29 O Colégio Agrícola de Sertânia funCionará 
no Colégio Imaculada Conceição, ficando subordinado 
ao Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 3<:> A lnstalaQão e o funcionamento do Colégio 
Ag.rfcola de Sertânia dar-se-ão a partir do momento em 
que houver dotação orçamentária própria e suficie[\te. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5<:> Revogam~se as disposlções em contrário. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, peço 
a pt~lavra pela ordem. 

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra pela ordem, ao Nobre Senador Nelson Ca~nei-
ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pela ordem. Sem re
vi_s;àQ dQ or;1_d_or) -Sr. Presidente, Srs. Sena:dores: 

Estou acompanhand_o att!nt_affiente a Ordem do Dia e, 
salvo equívoco, não ouvi a votação do Projeto n"' 23, que 
é o Projeto de Lei do Senado n<:> 129. Terá escapado'? 1:: 
exntamente o projeto de autoria do Senador Franco 
Montoro - não vi lído: ao menos não vi a vo_tação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Acontece, 
nobre Senador, que com a aprovação do projeto cons
tante do Item n<:> 22, tratando da mesma matéria, e1e foi 
dado como prejudicado. Mas foi anunciado aqui. 
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O SR. NELSON CARNEIRO -Peço perdão a V. 
Ex~. mus o cuidado com que eu acompanho a Ordem dO
Dia me fez suscitar esta-dúvida, que não é só minha, mas 
de outros colegas também. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex.' acom
panha exemplarmente e_ dá uma lição a todos nós. Mas 
de vez em quando, a qualquer um de nós escapa Um 
pouco. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 27: 

Discussão, em turno úníc_o, do: Projeto de Lei da 
C:.imara n<1 16, de 1983 (n"' 53lt79, na Casa. de ori
,gem), que fa<.:ulta a sindícalização dos integrantes 
das guardas portuárias, dando nova redação ao 
art.9" do Decreto-lei nl' 3, de 27 de janeiro de 1966; 
tendo 

PARECERES, sob n~>s 60 e 6l~ de 1985, das Co
missões: 

-de Legislação Social. favorá-vel, Oos termos 
de sub:..Lilutivo que oferece; e 

-de Constituição e Justiça; favorável ao substi~ 
tutivo da Comissão-de_ Legislação Social. 

Em diseusSil.o a matêrla. (Pausa~) 
Não hav!!ndo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Encerrada. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regi

mental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane

cer sentados. (Pausa.} 
Rc.icitado. 
Rejeitado o substitutTvO, Passa-se a vOtação do proje

to. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane

cer sentados. (Pausa_J 
Rejeitado. 
Serú fcitu a devida comunicação' à Câmara dos Depu

tados e arquivada a proposição. 

São os seguintes os substiüi.tivo e projetO-ie}dfa- ~ 

dos: 

EMENDA No I-CLS 
(Substitutivo) 

Dá nova redação ao caput do art. 9~> do D~creto-lei 
n9 3, de 27 de janeiro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !I' O caput do art. 99 do De_crcto-lel n» 3, de 27 

de janeiro de 1~66, pas:-;a a vigorar com a seguinte re
dução, mantidos os 9§ I 9 e 2~>: 

"Arl. 9<.> As guardas portuárias, como forças 
de polidãinento, ficam subordinadas aos Capitães 
dos Portos." 

Art. 2~ 
cn<:'ào. 

Art. 3~ 

Esta lei entra em -vlgOr-iia data de sua Publi-

Revogam-se as disposições Cm contráiiO. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N9 16, de 1983 

(N9 531, na Casa de origem) 

Faculta a sindicalização -dos integrantes das guar
das portuárias, dando nova redação ao art. 91' do 
Decreto-lei n"' 3, de 27 de janeiro de 1966. 

O Congresso Nacional decretu: 
Arl. l'i' O art. 9~ do Decreto-lei n~> 3, de 27 de janeiro 

de 1966, que "disciplina as-relaçõesjurídic<i.S do pessoa_[ 
que- integra o sistema de atividades portuárias, altera dis~
positivos da Consolid>~ção das Leis do Trabalho, e dá 
outras providências", passa a vigorar com a seguinte Ú
dação: 

"Arl. 9'i' As guardas portuãrias, com força de 
policiamento, ficam- Subordinadas aos Capitães dos 
Porto~. 

PHrágrafo únicO. __ Os integrantes das guardas 
portuárias podem constituir associação profissia;nal 
ou sindicato, nos termos do art. 166 da Constituição 
Federal." 
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Art. 2~ Esta k:i ent~a em vig~r na data d~ sua publi
c-w.;ào. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 28: 

Discussão~ em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n" 24, de 1980, de autoria do Senador 
Franeo Montoro, estabelecendo que a ordem de 
preferência para u concessão da pensão civil será 
wmbém apliL:ada na pensão mil1tar, tendo -

PARECERES, sob nl'_s 882 a 884, de !983, das 
Comissões: 

- d~ Constituição e Justiça, favorável, nos ter
mos de substitutivo que apresenta; 

_-de_ L~gi~!ação Social, f~·~~or~yel_ à()_ ~u_bstitutivo 
da Comissão de__ Constituição e Justiça; 

-----=----de.Einanças, favoiável ao substitutivo da Co" 
-miSSãl)--d~T-ônsTífui(;ãO- e· Ju-stiÇa: - - -- --

EJ~i dis~-~ss-ào o Pr~]eto. (Pausa:) 
Não h;wcndo quem peçc1 a palavra, encerro a discus

são. 
Pas~u~sc ü vot.1<;ào do substitutiVo, que tem preferên

cia regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaiie"c.er 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o substitutivo, liça prejudicado o projeto e, 

-- assim. voltará ao 2<:> turnO regimental. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N' I-CCJ 

(Substitutivo) 

Dá nova redação ao item I do art. 79 da Lei W' 
3.765, d~ 4 de maio de 1960. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1<:> __ DÇ-se ao item _1. do art. 7" da Leí n" 3.7_Q5Ldç 

4 d~ maio de 1960, a scgl!intc redução: 

"I - a_ viúva c, em sua falta, a co_n_1panheira 
mantida há- dnco anos." 

Art. 21' Esta lei eiltrará- enl vigor na dãta de sua 
publieaçi:io. 

ArL. J<.> RevoganHe as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Esgotada a 
matériu constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnci
rn. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronunda_ o se-_ 
gu_i_rg_e d_i_~Cllf:~l?j __ -:-:--.~~. Presiçi~!l_t_e e Srs. Senadores:_ 

O jurista Orl<1ndo Soares, professor universitário e ad
vogUdo mílitante no Rio de Janeiro, encaminhou à con
sidcra<;ão do lnstítuto dos Advogados BrasileirOs, um 
antcpn,jeto de- Estatuto do N(;gro, lembrando a situação 
excepcional dos descendentes de africanos, a justificá.f 
unw legislação especial, assemelhada ao Estatuto do 
Indio, ao Estatuto da Mulher Casada ou ao Estatuto do 
Trab:.ilhador Rural. 

Salienl<L qúe, -dentro de tr~ anos, estaremos comemo
rando v centcnt1rio da abolição da escravatura no Brasil, 
não tendo bastado um século para a elaboração de pes
quisas conclusivas sobre a participação numérica dos ne
gros em nossa formação étnica, desde que os arquivos a 
re._o;pcito do LrMico negro foram destruídos por uma ini· 
cialiva de Rui Barbosa, quando Ministro da Fazenda. 

Ingre.-;sundo aqui em maior número que os portugue
ses, os africanos ofereceram extraordinários subsídios ao 
nosso desenvolvimento sócio-económico e cultural, 
como_suporte da economia colonial e não_ menor partici
plw,;ào depois da Independência política. Mas essa pre-
sen~a deixou marcas dolorosas e graves sequelas socioló
gicas, politicas, econômicas, jurídicas e crirriinológicas, 
conforme acentua o Professor Orlando Soares. 

Se nlio tivemos a discriminação odienta que aparece 
cm outros pafses, resta no Brasil algum preconceito ra
cial co_Iltr!!__9SMi!;ros.l\1as em poucos países terá havido 
tão intensu miscigenação e também projeção política, li
terária, artfstir..:a e mesmo econômica dos mestiços que, 
embora superando dificuldades, conseguiram um razoá
vel stat!Js económico. 
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Dai a proposição, às vésperas do centenário da Lei 
Àurc:L, .configurando um Estatuto do Negro, que lhe am
plic as possibilidades de formação cultural, de afirmação 
econômica e d~ progresso social. 

Aguardamos que o Instituto dos Advogados Brasilei
ros examine e aprove o anteprojeto do Professor Orlan
do Soares. tã_o convincente em sua erudita justificação, 
p~na que o Congresso Nacional possa encampá-lo, 
disc:uti.-lo e aprová-lo, criando-se o Estatuto Nacional do 
Negro, também p~1ra incrementar o aproveitamento das 
pnpula\,'Ões negras, cm variados setores de atividades, 

Era o que tính<Lmos a dizer, Sr., Presidente. (Muito 
bt.:.m!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

Q SR.~ GASTÃ.O MÜLLER (PMD!l- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-
rês~·- - -

Faz poucos dias integrei uma· comitiva parlamentar 
que visitou as instalações da Marinha, no IV Distrito 
Naval, com sede em Belém, no Pará, bem como houve a 
nossa participação numa viagem notãvel no NPaFlu Pe
dro Teixeira, um dos navios da Patrulha Fluvial - da 
Flotilha Fluvial do Amazonas. 

Essa oportunidade de se conhecer a ação da no-ssa Ma~ 
rinha de Guerra, deve~se a ínicíativa do brilhante Minis
tro _da Marinha, Ministro Saboia que objetiva, sempre 
que for poss[vel, manter um conta to útil dos congressis
tas, com _a Marinha, visando ~elhor conhecimento recí
J)fõco. 

Como sempre, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram 
os ofic_iais da _ _M_axinh~, _çiesçle o Vice7Aimirante até o 
mais modesto Mai'inheiro pródigos em atenção, cortesia, 
fidalguia mesmo, com os Congressistas que estiveram 
presen1es·-o--e:vento. Destaca·se o Vice-Almirante Luiz 
Fernando da Silva Souza, Comandante do 4~> Distrito 
Naval que não mediu esforços no sentido de proporcio
nar um ·ambierüe·o- melhor poss1vel, entre os Congressis
tas e mifítares, liderados por ele. O V ice-Almirante Sou
za_,.)ntegrou~se a nossa caravana, viajando de Santarém 
atê Breves, Cidade da Ilha de M_arajó, no navio Pedro 
Teixeira. Sempre solícito, educado, apaixonado pelos 
problemas da Amazônia, o Vice-Almirante Souza, foi 
um grande condutor e orientador da viagem, sempre 
dando informações sobre o mundO Ainazônico e o rela~ 
cionamento dessa área brasileira, com a Marinha de 
Guerra do Brasil. 

Devo ressalvar também a ação do Capitào~de-Fragata 
Ricardo Drusedau, eficiente Comandante do "Pedro 
Teixeira" e que nos dedicou a melhor atenção durante a 
viagem no seu navio. Por intermédio dele, presto uma 
homenag~m cordjal a toda tripulação do citado navio. 

Quero salientar também, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, por nos ter impressionado pelo trabalho que coman
da na área de saúde, o Capitào-de-Mar-e~Guerra, médi
co Dr. Lenine Fenelon Costa, pelo trabalho admirável 
de_assistência médica e social as populações ribeirinhas 
do Rio Amazonas e de outros rios do complexo fluvial 
da Amazônia. 

Desejo elogiar, Sr. Presidente, Srs. Senadores a efi
ciência, a competência e a educação que sempre d;mons
tra ter o Capitão-de-Mar-e-Guerra, Comandante Luiz 
Paulo Aguiar Reguffe, brilhante Assessor Parlamentar 
do Ministro da Marinha- que atua brilhantemente junto 
aos Srs.._ Congressistas. 

Vou transcrever, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como 
parte do meu discurso de aplausos à Marinha de Guerra 
por intermédio, do seu atual Líder Almirante saboia pel~ 
que vem faze~do pelo Brasil, de um modo geral e parti
cularmente a unensa e empolgante Amazônia. 

Eis, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as informações 
sobre a ação da Marinha de Guerra na Amazônia: 

MINISTtRIO DA MARINHA 
Navio Patrulha Fluvial "Pedro Teix_eira" 

AFLOTILHA 00 AMAZONAS 

A Flotilha do Amazonas foi criada por Decreto Irnpe
rial em 2 de junho de 1868, tendo completado, portanto, 
este ano, 117 anos de criação. Está sediada na Estação 
Naval do Rio Negro nas proximidades do porto de Ma
naus, na margem esquerda do Rio Negro. 
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Atualmente a Flotilha do Amazonas é integrada por 7 
navios, sendo 5 Navios-Patr_ulha Fluvial e 2 Navios de 
Assistência Hospitalar. 

Navios Patrulha-Fluvial: 
- N PaFlu. "Pedro Teixeira" 
- NPaFlu ... Raposo Tavares~' 
- NPaFlu ... Roraima" 
- NPaflu. "Rondônia" 
- NPaflu. "Amapá" 
Navios de Assistência Hospitalar: 
- NAsH •·osvaldo Cruz" 
- NAsH "Carlos Chagas" 
Todos esses navios foram construídos no Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro e são especialmente apro: 
priados para a navegação c:m rios de baixa profundidade 
o que lhes permite alcançar pontos extremos que por 
muitas vezes ultrapassam as nossas fronteiras, 

Estes navios atuam na área juriSdicion-a:da ao Coman-
do do Quarto Distrito Naval, abrangendo todos os rios ._ 
navegáveis da parte brasileira da bacia Amazonôni.:ii 
que totaliza 3,900.00 km2• 

Convém lembrar que toda bacia Amatônica possui 
uma área de 6.100.000 km2 com çerca de 80.000 km- de 
rios navegãveis, aí"incluindo os demais PaíSes Amazõni
cos. 

Deve-se considerar que os navios da Flotilha do Ama
zonas sempre que se movimentam para qualquer missão 
sempre levam uma incumbência concomitante: a de as
sistir, valorizando o homem da Amazônia seja por meio 
de assistência médica e odontológica, para torná-lo mais 
hígido, seja elaborado com outros órgãos como as de
mais forças armadas, entidades federais e estaduais, e 
outros. 

MISSÃO. DA FLOTILHADO AMAZONAS 

"Manter uma Força Fluvial'' Pronta apresentada para 
ações fluviais e com maios ênfase em "'Operações- Ribei
rinhas" ·~Patrulhar" a rede fluvial da Bacia Amazónica e 
"prover Assistência Hospitalar" na área jurisdiciona.da 
ao Comando_ do Quarto Distrito Naval, de forma a: 

a) exercer o controle efetivo de áreas de interesse ope
rativo e, quando necessário, o seu domínio com vistas ao 
emprego do poder milítar; 

b) exereer o cont.role do lráfego fluvial de embar
cações e navios, nacionais e estrangeiros; 

c) fiscalizar e proteger, em apoio às Organizações Go
vernamentais, a utilização dos recursos naturais da re
gião, coibindo ações ilegais de caráter predatório, com 
maior ênfase, o contr~bando, e descaminho, o tráfego de 
armas e entorpecentes; _ 

d) executar ações de polícia naval, visando, primor
dialmente, a salvaguarda da vida humana na via fluvial; 

e) prover, assistência médico-odontológica e de medi
cina sanitária de caráter preventivo (Assistência Hospi
talar); 

n obter e disseminar informaçõés li.idrogrâficas, hi
drológicas e meteorológicas de interesse operativo ejoú 
da navegação -

A fim de contribuir para a manutenção e consolidação 
da integridade territorial, manutenção da ordem, inte
gração e desenvolvimento ~onômico-social da Região. 

Dos aspectos acima alinhados, decorre_gt~s dÕ ~postO 
do Plano Orgânico do Quarto Distrito Naval e do Me
morando n'>' 001/85 (CONF) do CONF depreende-se 
que há necessidade de se definir a forma de atuaçã.c:~ dos 
navios da FLOTAM, no cumprimento de três principais 
tarefas que consubstanciam a slla missão; a saber: 

a) Operações Ribeirinhas (OPRIB) 
b) Patrulha Fluvial (PATFLU) 
c) Assistência Hospitalar (ASSHOP) 

4.0- PATRUU{A FLUVIAL 

A Doutrina Básica da Madnha, no seu Capítulo 6 -:
A Marinha em tempo de paz, apresenta preceítos_doutd: 
nCtrios básicos sobre operações típicas de tempo de paz 
que podem, porém, ocorrer também em guerra. Entre 
elas inclue, sob a desigriação genérica de Patrulha Cos~ 
tcira, diversos conceitos que permitem estabelecer a se
guinte definiÇão para Patrulha Fluvial: 

"Putrt.tlha Fluvial é a designação dada às atividades 
realizadas por meios navais e ã.éreos cOm o propósito de 
implementar a legislação nacióõal vigente nas ilhas flu
viuis e rios navegáveis das bacias potamogrâficas do 
País, com livre acesso ao_ oceano.". 

Em decorrencja desse conceito e_s~mpre à luz da Dou
trinu Bú~>ica. pode-se inferir que a "Patrulha FlllVial"-im
plir.:a nas seguintes atribiiiçõe""s báSicas: 

a) exercer a fiscalização que vise o resguardo dos re
çursos naturais, de ct.mformidade com a legislação bnisi
lcira: 

b) _colaborar com os serviços de repressão ao contra-_ 
b<.tndo c comércio ilícito de ar111as, entorpecentes e ou
tro:-.; 

c) controlar as áreas nuviais sob jurisdição brasileira 
nO que concerne à passagem inocente de navios mercan
tes. ao trãnsito de n_~~i{)s-_de .sue~ra e ao cumprimento da 
legi:-.luçi:i.o brusilci"ra em geral, inclusive a felafiva à ·pro-
teçào ufnbicnt<.~l; . 

d) colht:r e transmitir informações metereológic3s e 
OUtr<.!S de interesse õp"eratiVO. 

5.0- ASSISTENCIA HOSPITALAR 

Tumbém no.seu capítulo 6- A Marinha em-terriPo de 
p<tz, a Doutrln<.~ Bãsica prevê, .sem entretando da.r-lhes 
utençào específica, .. ojJefações de assiStência ribeirinha". 

Assim, há que se a.'>sumir um conceito para esta tarefa, 
que passa a ser o seguinte: 

.. Assistência Hospitalar·• é a designação dada às ativi
dudes realizadas por meios navais e aéreos, com o propó
l>Íto de melhorar o estado geral d~ saú~~ e imUiloló_gjco 
da p~[?ulaçào ribdr1nhu, difundir hábitos de higiçne e 
me<Jidnu preventiva e realizar pesquisas e estatí&tica de 
duençm; tropicais e infecto-contagiosas. 

Anulogamente ao que foi estabelecido para Patrulha 
FJm·ial. pode-Se inf;!rir: 

"A Assistência Hospitalar implica nas seguintes atri
buiçÕ!.!!l: 

_ __ !\) atendimento médico-ambulatorial, cirúrgico e 
odontol~~o _Qrimário a bordo; 

b) atefidiri"1ento' m~dJco de emergência, utilizando os 
meios org<.inicos do navio (HE e Lanchas); 

c) medicina_ preventTva - campanhu imunológica e 
pak~tras, reajizud;.~.s a bordo e com q§_ meios orgânicos; _
- d) ·Pesquisa & do'enÇus tropicais e infecto cOntagiosas 

através de coleta de amostru e estutfstica de casos. 
Ainct"a'da inCsma forrou ciue-na Patrulha~FIUvial é ne~· 

o:..>cssário que us autoridudes responsâveis formulem urha 
_ sistemãtica que asses..<>orc e oriente o planejamento, con

gregando t: ordenando dados estatísticos e conhecimen
to,'> colhi<Jos. 

AÇÁO CIVICO-SOCIAL (ACISO) 

Além..das duas tarefas acima explicitadas os Navios da 
Patrulha Fluvial, complementarmente à tarefa que_ esti
verem envolvidos. deverão buscar um entendime_nto har
mónico c produtivo com as populuções ribe-irinhas, 
auxiliundo-as e apoiando-as. 

AS!>im, sempre que possível e dentro das limitações im· 
po--:'>Las pelos recursos disponíveis, porém, com empenho 
e a_ nç_çyssâriu prioridade, deverão ser programadas e 
executadas us seguintes ações: 

a) assistência médico-odontológica Primária a popu-
!açiio ribeirlnhu; 

- -- b) realização de palestras educ_a_t_ivas sobre a atuação 
da MB na Buda Amazónica; --
-c) rep<.~ro de centros comunitários, escolas, postos de 

saúde. etc.: 
d) apoio à organizasões que de~envol_vem ~tiVidade~

. .assislt!ndais e de pesquis<.~ (SESAO, Projeto RONDON, 
etc.): 

e) confiatÍ!r.rilzaçiió Com as~demai.S~F_fAA e popu
Iac;0es ribeiririhas; 

f) demonstrações:_ públicas de civismo e preços aos 
Símbolos Nucionais. 

NAVIO DA ESPERANÇA 
RUMA PARA AMAZONIA 

-0 N<.~vio de Assistência Hospitalar Carlos Chagas (fO
to) suspendeu do Rio de Janeiro· no dia 23 de janeirci 
com destino ao porto de Manaus. No decorrer da via
gem, o· Navio visitara os portos de Vitória, Salvador, 
Muceió, Rc!Cife, Nata{, Fortaleza~ Haquf(MA), e Belém. 

Em Manaus; 3pôs sua incorporação à Flotilha do 
-Amazonas, o que ocorrerá na segunda quinzena de 
março, o Carlos Chagas passará a prestar apoio à popu· 
laçào ribeirinha da Amazônia, a exemplo do que já ocor
re com o primeiro ':!avio da c~asse. OswaldO Cruz, incor-
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porundo esforços conjuntos dos Ministérios da Marinha, 
Saúdt.!, Previdência e Assistência Social, Governos Esta

- du<.tis, Administrações Municipais e Universidades. Em 
suas atividades normais, o Carlos Chagas prestará assis
tência médica e odontológica no_sen~ido mais amplo, co
letartt d<Jdos e desenvolverá pesquisas, visando, primor
dialnlente, a medicina _sanitária de cara ter preventivo
uma noVa etapa eln pi-ol do bem-estur e do desenvolvi
menlo económico e social da região. 

Lançado ao mar a 16 de abril de 1984 e incorporado à 
Armuda a 7 de dezembro do mesmo ano, o Carlos Cha
gas, de concepção totalmente brasileira, baseada nos 
navios-patrulha fluvial da classe Roraima, tem o expres
sivo índice de na_ciona.lização de 95% e está adequada· 
mente equipado, inclusive com helicóptero. -

NA. BACIA AMAZONICA 
A açllo da MariÍlha também se estende ao interiol- do 

P:.tís, através de !)-Ossos rios n~vegãveis. Os trabalhos 
muis intensivos são reaJizadoS na região Amazônica, es:.. 
pcci<.tlmente nos rios Amazonas e Solimões e seus ª_fluen
tc.s_ 

A região fica sob :.~jurisdição do 4'>' Distrito Naval, q_u~ 
é Hunbém responsável peta segurança da área marítiina 
col_!lprcendidu desde u foz do rio 01apocfue a_té a divisa 
do Estad_o_d_o Maranhão Com o Ceãrâ. Cabe a este Dis
trito o controle e a segurança da navegação e ath·idades 
qUi Possibilitem o desenvolvimento e integração da 
Amuzônli!:. 

As lições aprendidas pela Marinha com a Batalha Na
vul do Riachuelo in.diçar~rn claramente a necessi"dade de 
umu Flotilha nu região Amazônica. Em 1868, criou-se a 
Flotilha do AmuzOnas (FlotAM). 

Atuulmente a FlotAM dispõe de navios-patrulha flu
viais (NP<.tFiu) que foram prjetados e construídos no 
Bntsil especialmente para u navij:açào em rios de pouca 
pr_o(undid?dc e sinuosos. Eles podem atingir pontos ex· 
trCI\lOS nUvegávej~ bem afastados e até mesmo adiante 
das frontdras com nossos vizinhos amazónicos. 

OUTRAS ATIVIOADES 
Além das atividades específicas de patrulha a Flotilha 

do Am:izonas Ci'njjenha~se diariamente em funções de as
sistência médico-odontológica às populações ribeirinhas, 
dr.: pc..,.quisus científicas na região etc. 

Os navios-patrulha nu via is são, freqUentemente, a ú
nica fonte de socorro para dezenas de milhares de pes· 
sons. Dotados de helicópteros (os dois maiores), estes 
nuvios aproveitam as viagens de patrulhamento para 
rc<.tlizar tarefas de. carátet_ humanitário e_ social, 
incluindo-!lc aí a medicina preventiva e até mesmo are
gularização de documentos. Por isso estas unidãdr;:s são 
conhecidas como os "navios da esperança". 

A onze de_julho de 1983 o Arsenal de Marinha do Rio 
de Juneiro lançou ao m.;1r o primeiro navio de assistência 
ho:-.pitalar do Brasil, o Oswaldo Cruz, que juntamente 
com o C_arlos _ Çh_a.gus, n~vio da mesma classe, dará 
maior dimensão a assistência _médico-odontológica na 
região. 

A importância do alcance da Marinha na Amazónia 
pode ser melhor imaginada quando lembramos que 
pode-se navegar _no rio Amazon_as, acima de Manaus, 
dur~_iltc m-ãis d_c_ sete dLas, ou seja, cerca de 3.600 Km_ 

Ainda dentro da utuaçi:i.o da Marinha do Brasil na 
Amazônia. podemos citar a presença constante dos fuzi

- !eiras nttv<~is; realizando operações de treinamento de 
guerra nas selvas, garantindo assim a nossa integridade 
em úrcas de difícil acesso. 

NA BACIA DO PRATA 

A invasão da antiga Provfncia de Mato Grosso du
rante a Guerra do Paraguai - e o posterior desembar
que na cidade de.-Cor_umbá - foi suficiente para mos
trar o erro de se deixar ind(.!fesas fronteiras fl_uviais tão 
extensas e acessíveis. A Nação despertava para a neces
s~dade_de c~iar ut'n_a Base avançada sobre o riQ P:araguaJ. 
Fm: l87_3:.surgia a atual Ba_se Naval de Ladârio e, -ein 
1870, a Flotilha de Mato GrosSO. Era_ dado passo firme 
para o estabelecimento de um ponto de apoio numa im
portante rota fluvial de penetração. 

Em 1932 a !Yiar_inha transferia tropas de Fuzileiros 
Nav-ais sediadas no Rio de Janeiro para as_nossas frcin~
teifas ·no _fiQ _ Par·aguai, complementava-se a defesa de 
uma.. âiea consid~radl!- il;).dispensáyel para a __ Segu:a~ça 
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Nacional e garantia-se a_ efetívação da posse de vias 
aquátícas da Bacia do Prata, i-nteriores e fronteiríças ao -
nosso País. _ _ _ _ . _ _ 

A Marinha mantém_atu_alm_e.Dte no ri_o" Paraguai qu_a
tro navios- o Monitor_ Pamaiba, o Navio-Tanq11e Pq-----'
tengi, o Navio-Transporte Fluvial Paraguassu e o Aviso 
de Transporte Fluvial Piraim -e diversas Embarcaçõe~ 
de Desembarque e Viatura e Pessoal e Lanchas-Patrulha 
Fluvial- sUo os meios navais que integram a Ftotllha 
de Mato Grosso. Tropas do Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Ladário, permanentemente adestradas para 
operar na região, garantem a defesa das ins_tªJações da 
Marinha e cooperam na segurança de nossas fronteiras. 

Mas a atuação da Marinha não termina aí. Tropas es
pecializadas de Fuzileiros Navais,_ me~gulhadores de_ 
combate e helicópteros da Força Aeronayal, todos sç- __ 
diados no Rio de Janeiro, freqUentemente realizam 
exerdcios no Pantanal Matq-grossense visando um~~---
lhor conhecimento de_t;;uas peculiaridades. Operações 
com a participação da Marinha paraguaia são periodi
camente realizadas com o intuit9 de uroa ação c;:onjuntã. 
na defesa das vias fluviais. --

A exemplo do qUe ocorre na região Amazônica, os 
navios da Marinha que executam o patrulhamento no 
rio Paraguai pre.c;tam aSsistência ao homem do campo 
que vive ao longo do rio. levando-lhe o confott_o e os r~ 
cursos da civilização _moderna. Naquela longínqua ie
g:iào, o simples soar do apito do navio traz às margens 

_fAREÇEI!.l'AYORÃVEL, sob n' 934, de 1985, da 
Comissão do Distritu Federal. 

-3--

_ _Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre ;;t Mensagem n9 163, de 
1985 (n'U67 j85, na origem), de 9 de agosto do corren.te_ 

_ a_oo, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação -do Senado a escolha do Senhor Rodolfo 
Óodoy de Sou~a Dantas, Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do _Brasil junto à República Dominicana. 

-4--

Discussão, em turno único, do Parecer da ComisSão 
--- 4~~-IÇe:~~Ç§es ~Xt~íOi-~s··sobre _a- MenSãgém-nQ "1'65·, ·de 

1985 (n~' 369/85, na origem), de-9 d.e-igostÕ-do corrente
aJ!.Q, p_ela_qu_aJ o Senhor Pres~dente da g.epública.subme
fe~à deliberação do Senado a _esc_olha _do Senhor Osvaldo 
Biato, Ministro de Segunda Classe, da carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
jurito à República de. Gana. _ 

-5-

Discussão, ein turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem nt 166, de 
1985 (n-9 370/85, na origem), de 9 de agosto do corrente 

_ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Amaury 

do rio dezenas de brasileiros carentes. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

=----- Bter, Ministro de Segunda Classe, da carreira de Diplo
mata, para exercer a função de EmbaixadOr do BraSil em 
Barbados. 

O SR. PRESiüENTE (josé Fragelti) _;_Não há mais 
oradores inscriio"s. ---

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 
30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena~. 
do n'i' 249, de 1985- DF, que estima a receita e fixa a 
despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1986, nas partes relativas ao Gabinete do Governador 
e à ProCuradoria Geral, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sobn' 933, de 1985; da 
COmissão do Distrito Federal. 

-2-

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei do Sena
do n9 249, de 1985- DF, que estima a Receita e fixa a
Despesa do Distrito Federal para o exercido financeiro 
de 1986, nas partes relativas às Secretarias de Governo e 
de Administração, tendo 

-6-

---- Discussão, em turno úni~O. do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 171, de 
1985 (n~>_ 380/85, na origem), de 15 de agosto de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Francisco de 
Assis Grieco, Ministro de Primeira Classe, da carreira de 

-Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino_ dos Países Baixos. 

-7-

Discussã-o, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 172, de 
1985 (nv 381/85, na origem), de l5 de ago_sto do corrente 
an-o, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Celso 
Diniz; Mínistro de primeira classe, da carreira de diplo
mata. para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Popular da Hungria. -

:.s-
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 

de- Relações Ex_teriores sobre a Mensagem_ n~> 173,-ife 
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1985 (n<:> 382(85; na origem), de 15 de agosto do corrente 
ano. pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha çlo Senhor Antôni9 
Fantinato Neto, Mi-rlistro d~ primeir;I classe, da carreira 
diplomática. para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Popular da Bulgária_ 

-9-

Discussão. e·rn turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores _sobre a Mensagem n'1 174, de 
l9R5 (n<:> 383/85, na origem), de 15 de agosto de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
dclibcmção do Senado a escolha do Senhor CyrQ 
Gabr'iel do Espírito Santo Cardoso, Ministro de segun
da classe, da carreira de diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República de 
Honduras. 

-lO-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 t 75, de 
1985 (n<:> 384/85, na origem), de 15 de agosto de 1985, 
p-ela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Tarcísio 
Marciano da Rocha, Ministro de segunda classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à Jarnairia Ãrabe Popular da Líbia. 

-11-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissação 
âe Reluçoes- Exteriores sobre· a Mensagem n9 207, de 
)985 (n<:> 444/85. na origem), de 13 de setembro do cor
rente .ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúiblica 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Ãlvaro da Costa Franco Filho, Ministro de primeira 
classe, da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da Colôm
bia. 

-12-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Rdações Exteriores sobre a Mensagem n"' 215, de 
1985 (n"' 461/85, na origem), de 20 de setembro de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor [van Silveira 
Bt1talha, Ministro de primeira classe, da carreira de di
plomata, para exercer n função de Embaixador do Brasil 
junto à República Ârabe do Egito. 

OS~ PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra~ 
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e lO minutos.) 

Ata da 228~J. Sessão, em 19 de novembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária,, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS- SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice Míchi_les
Fábio Lucena- Alcides Paio- Gaivão Modesto~ 
Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes~ 
Hélio Gueiros- Alexandre _Costa- Amériç_g d(; 

Souza- Helvfdio N_unes ~JQã.9L.Q.bo.-:- Ce&~x.Cal§_:-:
José Uns- Virgílio Távora- Moacyr Duarte-
Martins. Filho- Humberto Lucena- Marcondes 
Õadelha- Milton O~bral- Cicl Sampaio- Nivaldo 
Machado- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra-

Presidência do Sr. José Fragellli 

Luiz CaValcante- Albano Franco- Lourival 
Bap_tista-·~·passos --·POrtO -1utali1Y~ -Ma~alhã~s .:._ 

- Lonlanto Júmor · LliiZVianll- JOãO CáfinOn--= JOse
Ignácio Ferreira- Moacyr Dalla- Amaral Piexoto
Nelson Carneiro --Itamar Franco- Murilo 
Badaró --Alfr-edo Campos --Amaral Furlan
Fernando _Henrique Cardoso- Severo_ Gomes
Benedito Ferreira -Henrique Santillo- Gastão 
Müller- Roberto Campos-José Fragelli-Marcelo 
Miranda- Saldanha Derzi -Roberto Wypych
Álvaro Dias- Enéas Faria -Jorge Bornhausen
Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Alcides 

Saldanha- Octavio Cardoso. 

_ O SR_.__pRFJ)IDENTE (José Fragelli) - .A .lista_ d~ 
presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniCiamoS nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. 19-Secretárfõ. -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
]'11• 455, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, a!Inea 
·'b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Cã-
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mara n"'182. de 1985 (n9 6.699/85, na Casa de origem), 
que concede isencão do lmnosto sobre Produtos Indus
trializados- IPI nu aquisição de automóveis de passa
geiros e dú outras providências. 

Sala das Sessões, ein 19 de novembro de 1985. -
Hélio Gueiros - Murilo Badaró - Nivaldo Machado. 

REQUERIMENTO 
N• 456, de 1985 

Requeremos urgêncit!, nos tennos çlo art. 37_), ~línea 
"h" do Regimento Interno, para o Ofício S/43, de 1985, 
do Governo do Estado de São Paulo, solicitando_autori
zaçào do Senado Federal a finf de que aquele Estado 
possa contratar operação de empréstimo externo no va
lor tnt<ll deUS$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dóla
res) 

Sala das Sessões, cm 19 de novembrQ de 1985.- -.Mu
rilo Badaró - Hélio Gueiros - Njvaldo Machado: 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Os requeri· 
meniN· lidos serão votados após a Ordem do Dia nos 
t~rmos regimentais. . 

Sobre a mesa. projetos de lei que vão ser lidos pelo Sr._ 
1?-Sccrclário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 336, de !985 

Altera a redação do caput do art. 3'1 da Lei n9 
6.530, de 12 de maio de 1978, que dá nova regulamen
tação à profissão de Corretor de IOJÓVeist disciplinan
do o runcionamento de seus órgãos de fiscalização e 
dá outras providências. 

O C~mgresso Nacional decreta: 

Arl. I\> O caput do art. 39 da Lei n9 6.530, de 12 de 
mui o de- I 978, passa a vigora-r com a seguinte redução: 

"Art. 39 Compete ao Corretor de Imóveis exer· 
cera intermediação n~ compra, venda, permuta, ad
ministração e locação de imóveiS, podendo, ainda, 
opinar quanto à comercialização imobiliária." 

Art. 2<:> Esta lei eotrará em vigor na data de sua 
publicação. _ _ 

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

Justificação 

A Lei n<:J 6.530, -de 12 de maio de 1978, inexplicavel
mente, ao dispor sobre a competência do Corre:tor de 
Imóveis, omitiu, eril seu art. 39, a im·portante função de 
adminiStraÇão de imóveis. · 

Esta lacuna da lei deve ser preenchida mediantC-nova 
redução que ora estamos propondo para o referido art. 
3<:>, onde se iilclui, entre as atribuições do Corretor de 
Imóveis, a administração doS -mesmos. 

Trata~se de reivindicação antiga de diversas entidades 
representativas da categoria, eSpecialmente do Sindica-to 
dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, que 
se tem posicionado no sentido de que a administração de 
imóveis, mister notoriamente desempenhado pela classe, 
seja, mediante lei, iricluída no elenco de atividades típi
cas dos Corretores de Im6vejs. 

Cumpre salfentar que o desenvolvimento que atingi
mos nos últimos tempos no setor imobiliârio acelerou c 
incrementou o processo em que a administração de imó· 
veis representa uma das principais atividades da catego~ 
ria, sobretudo de Corretores _de_ I_móveis con~idç_rados _ 
pessoas jurídicas._. ~- .. _ _ _ 

Em razão de!ises __ aspectos ora cnfQcados c de Ol,ltros 
que, certu_mente,.surgirão, quando da tr:amitação'Op pro~ 
jeto, não temos dúvidas _de que oh _teremos. o apoio desta 
Casa Legislativa, na medida em que preenche uma lacu
na. cm benefíCiO de milhal'c.!;:> de CQrrctores de. Imóveis de 
todo o Brasil. 

Sala das Sc.ssõe:o, 19 de novembro de 1985. ~Amaral 
Furlan. 

PIÁ RIO DO CONGRESSO NAÇIONAJ.. (Seç~o II) 

LEGISLAÇ'ÀO CITADA 

LEI N~" 6.530, 
DE 12 DE MAIO DE 1''78 

Dá nova regulamentação à proftssio de Corretor 
de Imóveis, disciplina o funcionament() de seus órgãos 
de fiscalização e dá outras providências. . ' . ' .... •---... .......... ··~· .. ·~~---~··-~ ·.· .... _ ..... . 

-Art. 3? Compete ao Corretor de Imóveis exerc~r a 
intermediação na compra, venda, permuta e locação de 
imóveis, podendo, aindu, opinar quanto à comerci<~li-
za.çiio imobiliúria. _ _ _ 

Parágrafo único. As atribuições constantes deste ar
tigo poderão ser exercid_as, também, por pe.<>soajurídica 
inseriU.\ nos termos desta lei. 

(Às Comissões de Con.~tftuição e Ju:Siiça e- deLe
gislação Soda/.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 337, de 1985 - Complementar 

Dispõe sobre o subsídio de Vereadores e dá outrns 
providências. 

-O Congresso Nacional decreta: 

ArL J9 As Ol.maras Municipais fixarão o subsídio 
d(.lli_V~cndores no final de cada legislatura, para viger na 
subseqüente, observados os critérios e limítes determina
dos na presente Lei_ Complementar. 

Parágrafo único. Na falta de fixação do subsídio a 
que se refere o caput deste artigo, poderá a Câmara Mu
nidpal eleita lixá~lo para a mesma legislatura, observa
dos os critérios e limites !;stabelecidos nesta Lei, retroa
gindo a vigêr)Cia do ato à _çio início da legis_latur~._ 

Art. 2"' O subsídio dividir-se-á e!TI parte fixa e parte 
Vaiiáv;;:l. 

§ 19 A p<l.rte variâvcl do sl,lbsídio não será inferior à 
lixa, e corresponderá ao comparecimento efetivo do Ve
reador e tt participação nas votações. 

§ 29 Somente poderão ser remuneradas uma sessão 
- põtdíú c, no máximo, quatro sessões extraordinárias por 

mês. 
Art. 3"' A reinuriCração dos Vereadores serâ _estabe

IC_ç_i_da dt! TOi"ma- Que nU o ultrapasse a 80% (oitenta por 
cenlo), nem seja inferíor a 6% (seis por cento) da fixada 
pum os Deputados à Assembléia Legislativa do respecti
vo Estado. 

Parágrafo único~_Na _fixação do S!.lbsídio levar-se-á 
em_ conta a populução e renda dos respectivos municí· 
pios, 

Art. 4~ A remuner~ção dos Vereadores dos T_erri· 
tórlOs do Ainapá -e-ROruimã sirá calculada cQm.base no 
sub;;idio dQ~ Deputudos às Assembléias Legislativas dos 
Estados do Puni e Acre, respectivamente. 

- ~ -·· Art. .5'1 Poderão as Cámargs Municipais atualizar a 
rei"iluricração- dos vereadores para a mesma legislatura 
quando ocorrer fixação ou reajustamento de remune
ração dos~Deputados dos respe_ctivos Estados, observa
do o disposto no artigo J9 

Arl. 6<:> Esta lei entra_erh vigor na data de sua publi
·c(lçào, 

Art. 7"' .Ficam revogadas as Leis Complemenràres 
fi'}'{t25f15, 38f79, 45/83 e demais disposições em con
trário, 

Justificação 

A Nóy~ República, com seus altos propósitos de mu
danças, apresenta-se implantada e conso_Iidada pela lide
runça do eminente Presidente José Sarney, que tem rea
firilH-ldo, em ínúmeraS oportunídad~..-s, o propósito de 
r"i!sg<liar os_ ç_ompromissos as~umi~os em praça púólica 
pcl~t Alíança Democrática. 

- - 2. E dentro do ideúrio d<l Nova República destac<1-se 
ú c.:onquísüt da liberdade com que as instituições pUblicas 
d..:vcm re_gcr os seus destinos. -
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3. Dessa forma, açreditamos nós, qualquer Câmara 
de Vereadores, pormais modesta que seja, tem tanta ca· 
paddadr.: c discernimento para fixar subsídios, quanto o 
Congresso Nacional. Por isso devem as Câmaras Muni
cipais desfrutur de ampla liberdudc para fixar a rem une~ 
raçãO dos seus membros. 

4. Por outro lado, estabelece o art. 15, § 2~", da Cons~ 
tituiçfto Federal: 

"Art. 15 . 

§ 2~"- A remuneração dos Vereadores será fixada 
pclus re.~pectivas Câmaras Municipais para a legis~ 
btura seguinte, nos limites e segundo critérios estabe
lecidos em lei complementar". (grifamos) 

5. Os critérios e limites em vigor po gue permite à re~ 
--n-wneraÇão de Vereadores encontram~se regidos pelas 

L~is Comph::menf<.i.rcis ·-n<>s tS/75 (côm- as alterações da 
LC n<' JS/79) e 45/83. 

6. A par de outras regras, as citadas leis complemen. 
tares estubekcem restrições no que concerne à fixação 
dos subsídios dos Vereadores pelas Cilmaras Municipais, 
tomando como parâmetros a remuneração dos Deputa
dos Estaduais do ~stadorespcctivo, a população do Mu
nicípio e a receita ~efÇtivame.n..~e realizada no exercício 
imediatamente ante(iot (arts. 4<?' e 79 da LC n~" 25/75, 
com as alterações du LC n.~ 38/79 e art. I Q da LC n9 
45/83). 

7. Em conseqüência, a remuneração dos Vereadores 
dcvt: situar-se entre 10% e 70% daquela que é paga aos 
Deputados às Assembléias LegislatiVas do Estado res
pt.·-dii.'o, desde que não ultrapasse, no total, em cada Mu. 

·nicípio, a 4% da receita efctivamente ·realizada n_o exercí
cio anterior, sendo que esse limite de 4% não se aplica 
aos Municípios compreendidos na faixa iniCial de 10%. 

- 8. Apresentam-se, dessa forma, de imediato, dois ca
minhos para conferir às mUnicipalidades a merecida li
berdade na fixação dos subsídios de seus Vereadores: 

a) eliminar todo e qualquer limite, via Emenda Cons
titucional; ou 

b) considerando o preceito constitucional vigente (art. 
15, ~ 2<:>), dar-lhes maior grau de liberdade, estabelecendo 
critérios e limites m~is justos, por meio da Lei Comple
mentar. 

9. Dada a urgência que a questão requer, enteilête
mos que a Lei Complementar, como medida mais ágil 
em função do processo atinente à. sua tramitação no 
Congresso, se i:Omparada à Emenda Constitucional, 
deve ser o instrumento utilizado de imediato. Isto sem 
prejuízo de que, em -etapa posterior, seja-m implementa
d:ú; medidas, j(• em estudos pela Assessoria do Senado, 
no sentido da total eliminação das injustificadas res
trições impoStãs Us Câmàras Municipais na fixação dos 
subsidias de seus componentes. · 

lO, Por isso é que pret'erimos contornar esse óbice 
Constilucíonal, estabelecendo apenas limites mâximo e 
mínimos (entre 6% e 80% da remuneração dos Deputa· 

· dos Estaduais do Estado respectiVo), conferindo às Câ
maras Municipais. -deSde logo, observados esses percen
tuais, ampla liberdade na fixação da remuneração de 
seus membros, de acordo com a realidade de cada Mu
nicípio, a qual ninguém melhor conhece que os Senhores 
Vereadores. 

-11. -Entendemos que o presente Projeto de Lei Com
plementar, se nilo defere aos Vereadores brasileiros a 
perrrogativa de total liberdade que lhes é devida, pelo 
menos lhes confere prerrogativa mais condizentes, nã:o 
só com a tradicional autonomia Municipal brasileira, 
mas, també-m, Com o alto senso de responsabilidade ine
rente à !"unção. 

Acreditamos, assim, que o anseio de fazer justifiça que 
norte-i"~. <I proposição encontrará, por certo, o acolhimen
tll e aprovaçUo d~l Congresso Nacional. 

Sala das Scssõt;s_. 1-9--dc._noyempro de 1985, - Enéas 
Faria, 1~"-Secretário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N~ 25_; 
DE 2 DE JULHO DE 1975 

Estabelece critério e limites para a fixação da re
muneração de Vereadores. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 
Art. I~' As Câmaras Municipais fixarão a remune

ração dos Vereadores no final de cada Legislatura para 
vigorar na subseqüentc, observados os critérios e limiteS 
determinados na presente Lei Complementar, 

Art. 2'? A remuneração dividir-se-á em parte fixa e 
parte variável. 

§ !I' A parte variável du remuneração n~o serâ infe
rior à fixa, e corresponderá ao comparecimeli1:6 efetivo 
do Vereador e à participação nas votações. 

§ 2~> Somente pOderão ser remuneradas uma s~ssão 
pl;r dia e, no máximo, quatro sessões extraordin"árias poi 
mês .. 

Art. 3~> É vedado o pagamento ao Vereador de qual~ 
quer vantagem pecuniâ'ría, como ajuda de custO, rCpi'e
scntou.;Uo ou gratificação, não autorizada expressamente 
por esta lei. 

Arl. 49 A remuneração dos Vereadores não pode ul
trapassar, no sea total, os seguintes limites em relação 
aos subsídios fixados aos Deputados _à. Assembléia Legis
lativa do respectivo Estado: 

I- nos Municípios ·co-m população até 10.000 (dez 
mil) habitantes, 10% (dez por cento); 
II- nos Municípios com população de_ mais de 

10.000 (dez mil) a 50.000 (cinqUenta mil) habitantes~ 15% 
(quinze por cento): 

III- nos Municípios com população de mais de_ 
50.000 (cinqüenta mil) a 100.000 (cem mil) hubitantes, 
20% (vinte por cento); 
IV- nos Municípios com popula-ção de mais de_ 

100.000 (cem mil) a 300.mJO (trezentos mil) habitantes, 
25% (vinte c cinco por cento); 

V- nos Municípios com população de mais de 
300.000 (trezentos mil) a 500.000 (quinhentos milfhab_i-_ 
tantcs, 35% (trinta e cinco_ por cento); _ 

VI- nos Municípios de mais de 500.000 (quinhentos 
mil) a 1.000.000 (hum milhlio) de habitantes, 50~_ (dr:l~ 
qücnta por cento); 

VII- nos Municípios de mais de 1.000.000 (um mi
lhão) de h<~.bitunte.<>, 70% {setenta por cento); 

VIII- nas Capitais com população até 1.000.000 (um 
milhüo) de habitantes, 50% (cinqUenta por cento); 
IX- nas Capitais com população de mais de 

1.000.000 (um milhão) de habitantes, 70% (setenta por 
cento); 

X -a remuneração mínima dos Vereadores será de 
3% (três por cento) do subsídio do Deputa_do __ estadual, 
pode-ndo, nesse caso, a despesa ultn~passar o percentual 
previsto no art. 79 -

Parágrafo único. A remuneração dos Verador_es dos 
Territórios do Amapá, Rondóniã c Roraima sefá calcu
lada com base nos subsídios dos Oeputados-- às As
sembléias LegislativaS-dos-Estados do_Pará, AmazOnas e 
A~.:rc, respectivamente. 

Art. 5~ 'As CâmaraS-Municipais que se instãfiÍrerli
pcla primeira vez e as que ainda não tiverem fixado a rc~
muncração dos Vereadores podem determiná-la para a 
Legislatura em curso, obedecido o disposto no artigo an
terior. 

Art. 6'.' Poderão as CâmaraS Municipais, nâo ___ ha-
vendo coincidência de mandatos legislativos estaduais e 
municipais, atualizar a remuneraçãO dos vereadores 
para u mesma Legisl:.~turu, quando ocorrer fixação de 
subsídios dos Deputados, nos termos da ConstitUição- do 
respectivo Estado .. 

Art. 7Y A despesa com a remuneração dos Vereado
res não poderá, em cada Município, ultrapassar, anual
mente, 3% (três por cento) da receita efetivamente ri:ali
zada no exercício imediatamente anterior. 

Parágrafo único. Se a remuneração calculada de 
acordo com as normas do art. 49 ultrapassar esscJJmite, 
se-rá reduzida para que não o exceda. 

Arr. 8Q Na atual legislatura a re~uneração dos Ve
readores. fixada com base na Lei COm-plementãr il9 2, de 

DIÃ!HODO CO]'!GRESSO-!'o!ACIONAL (Seção II) 

29' de novembrO de 1967, alterada pela Lei Complemen
tar nY 23, de 19 de dezembro de 1974, não será reduzida. 
ArL9~' A população do Município será aquela esti

mada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que fornecerá, por certidão, os dados 
às Câmaras interessadas. 

Arl. 10. A presente Lei Complementar entra em vi
gor nu data de _sua Pt:!_l?_licaçào, revogadas as disposições 
em cOntrário. 

Brasília, 2 de julho de 1975; 1541' da Independência e 
87Y da República. - ERNESTO GEISEL - Armando 
Falcão. 

LEI COMPLEMENTAR N• 38, 
DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979 

Modifica a redaçiio de dispositivos da Lei Comple
. menta'r Q9' 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece 
_critérios e l!mites para a fixação da remuneração de 
Vereadores. 

- --o Presidente da República faço sab_er que o Congresso 
__ N_ª_ç_i91JJ!i~çn:1-ª-_e eu ~an_ç_!_Q!W_a __ sr::guinte Lei Comple~ 

mentar: 
Art. JQ Nos arts. IQ, 2~>,_ e se_u § lY,_ e art. 59 _da Lei 

Complementar n'i' 2.5, de 2 dejulho de 1975, substitua-se 
a palavra ··remuneração" por .. subsídio". 

Art. 2"' Os dispositivos da Lei Complemenlar n'i' 25, 
de 2 de julho de'l975, abaixo !!:numerados, passam a vi
gorar com as seguintes alterações: 

-- ·_~.11_._1~ 
Parágrafo único. Na falta de fixação do subsí

dio a que se refere o ,eaput deste artigo, poderá a Câ-
___ _____mar--<LMunicipal eleita fixá-lo para a mesma Legisla

tu_rr~_.__g_Q~~rNdQS._o_s_critérios e limites estabelecidos 
mista Lel, rct roagindo a vigência do ato à data do 
iilício -d~ _ Legisla~ura. 

A:rt. 49 A remuneração dos Vereadores não 
pode ultrapassar,_ no_ seu total, os seguintes Imites 

-- -·cm rel_uç_ão à dos _I?eputados à Assemb_J~ia LegisJatt:-
- -v a_ 0o fÇSj)Cctlvõ- "ES"i-adõ: - - - -

1- ....................... ~-···-----·-·· 
11- ......................... ,_, ___ _ 

-·-III _c; : ........................... -
IV- ......................... ,, ______ • 
V- ............ _____ ,.,_, ____ ,,, __ _ 

--vi-·~· ······-~·~·-··----r-~-·-"··~······ 
··-VIl- ....................... _, ___ , 

VIII- .................... , .. ___ c ..... .. 

IX- .. , ......... .- ....... .- ........ , ___ , __ 
X ~a remuneração mínima dos Vereadores será 

de 3% (três por cento) da que couber ao Deputado 
estadual, podendo, nesse caso, a despesa u!lrapassar 
o percentual previsto no art. 71' 

ParágrafO úniCo. A remuneração dos Vereado
res dos Territórios do Amapá, Rondônia e Roraima 
será calculada _ _com _base: nados Deputados às As
s~n:tbléj~~_ifq_s_ J:staçlqs do Paf;J~ Amazonas e Acre, 
respectivamente. 

Art. 69 Poder~o as Câmaras Municipais atua!i
- zar a remuneração dos Vereadores para a mesma 

_Legisl~t!J_r~ quan_dQ ocorre~ fixaçã(_) ou reaj_ustamen_·_ 
~tO da remuneraçao dos DePUta-d-õs-dOS-respectivos 
-- Estados, observados o disposto no art. 4~>" 

Art. 3Y Fica revogado o art. 3~> da Lei Complemen
tar n~' 25, de 2 de julho de 1975. 

~ri-~~~ _l~~_eJ)q__~Ji Ç~m?,r~_s_M_u_nicipais, na Legisla
tu-ra em curso, atuulizar a remuneração dos Vereadores, 
scg_unqº -~ crit_~rios da presente Lei. 

Art. 5~> Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publil:ação. . 

-Art. -69 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brusília, 13 de novembro de 1979; 158~' da Indepen

dénda c_9l~> da República.- JOÃO FIGUEIREDO
Petrônio Portella. 

----r-;tl· Comissões de Constituição e Justi('a e de Fi
nanra.l·.) 

o· SR. -PRESn:>ENtE (Josê ffagelli) _;_-Os projet~s 
lidos serão pu_bl_icac!_os_ e re_metidos_às comissões çompe
ten-tes. 

Novem!>ro de 1985 

Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pc:lo Sr. 1'>'
Secretârio. 

São lidas as seguintes 

.RESOLUÇÃO 
N• 131, DE 1985 

Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo con
cedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
peJa Resolução n"' 22, de 1984 destinada a "analisar 
o funcionamento do Sistema Financeiro e de seu prin~ 
clpal-Bgerite-firianceii-o - Banco Nacional da Habi
tação- BNH" 

O Se:nado Federal resolve: 

Artigo único. É prorrogado por 120 (cento e vinte) 
dias, nos tcrmos do art. 178 do Regimento Interno,_o 
prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito 
criada pela Resolução n'i' 22, de 1984, destinada a "anali
sar o funcionamento do Sistema Financeiro e de seu 
principal agente financeiro- Banco Nacional da Habi
tação- BNH". 

Sala das Comissões, em 19 de novembro de 1985.
Hélio Gueiros- Jorge Kalume- Eunice Michilles
Fábio Lucena - Alcides Paio -Gaivão Modesto
Odacir Soare:s- Helvídio Nunes- João Lobo- José 
Uns- Cid Sampaio - Nívaldo Machado- Luiz Ca
valcante - P<1ssos Pôrto - João Calmon - Moacyr 
Dali a- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro -Alfredo 
Campos- Benedito" Ferreira- Gastão MUller- Mar
celo Miranda- Jorge Bornhausen- Carlos Chiare11i 
- Alcides Saldanha ... 

RESOLUÇÃO 
N• 132, de 1985 

Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo con
cedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resoluçào n~> 7, de 1985, destinada a "investigar 

~-':a gestão das Sociedades de Economia Mista". 

. Q_,Se!)Jld_g__FJ:.dgJ!l.i\\So[ve: 
_<.Ar_tigq_zú_rtÍCQ, __ E prorrogado por 120 (cento e vinte) 
-Q.LQ.s, .ooo._t .. ~mos d.g __ att. 178 do Regimento Interno, o 
prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito 
cri.ada pela Resolução nY 7, de 1985, destinada a "inves
tigar a gestão das Sociedades de- Economia Mista". 

Sala das Comissões, em 19 de novembro de 1985.
Hélio Gueiros -·Jorge Kalume- Eunice Michiles
Fábio Lucena - Alcides Paio - Gaivão Modesto
Odacir Soares- Helvídio Nunes- João Lobo- José 
Lios - Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Luiz Ca
valcante - Passos Pôrto - João' Calmon - Moacyr 
Da !la- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Alfredo 
Campos- Benedito Ferreira- Gastão Müller- Mar~ 
cela Miranda- Jorge Bornhausen- Carlos Chiarelli 
- A Icides Saldanha. 

·o sR: PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Os documen
tos lidos contêm subscritores em número suficiente para 
~Qns1itufre11:1,_ Q!;§cl~_ogQ_, _ _B.es9itJção _do _Senado, nos ter
mos do art. 170, a, do Regimento Interno. 

Serão publicadas para que produzam os dev.idos efei
tos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Sc:nado_nY 249, de 1985-DF, que estima a Receita e 
fiXa a Despes-à do Distrito Federal Para o exerclcio 
financeiro de 1986, nas partesrel~tivas ao gabinete 
do Governadoi e à Procuradoria Geral, tendo 

PARECER FAVORÃVEi., sob n~> 933, de 1985, 
da Comissão 

-do Distrito Federal. 

Em discussão o-projeto na parte mencionada, em tur
no único. (Pausa.) 
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O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC) --Sr. Presidente, 
qual é o motivo da sess:lo? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- 10 o orçamen
to do Distrito Federal, que estima a receita e fixa a desw 
rc.<>a. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)...:..:. Mas esta sessão 
não era rmra a apreciação dos casos de Srs.~ Embaixado
res? 

O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli) -Também. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- E.rifão vou pedir 
wrificaçilo de quorum, depois. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
o projeto, cm turno único. (PaJ!~j_ 

Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a dis
<:ussào. 

Em votação. __ -~-. 
Os Srs. Senadores que o arrovam queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
/\provado. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC)- ·sr. Presidente, 
requeiro a vefificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Serâ Teita ã. 
verificação Solícitada. ' 

Vamos proceder à nova votação. Na forma regímen
tal. a votação será nominal. 

Como vota o lídt=r do PMDB'? 

O Sr. Saldanha Derzi (PMDB - MS) -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jo_sé Fragclli)- Corno vota o 
Líder do PDS? 

O Sr. Murilo Badaró (PDS-:_ MG) - Siin. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota- o 
Líder do PFL'? 

O sr.' Américo de Souza (PFL - MA) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Pragelli)- Os Srs. Sena
dores jú podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Albano Fmneo 
Alcides Paio 
Alddcs Saldanha 
Alfi-edo Campos 
Aloysio Chaves 
Amaral Peixoto 
Américo de Souza 
Benedíto Ferreira 
Ct~rlos Lira 
Cid Sampaio 
Enéas Faria 
Eunice Michiles 
Fabio Lucena 
Gabriel Hermes 
Gaivão Modesto 
Helvídio Nunes 
João Ca1mon 
Jorg_e Bornh_au!ieo . 
Jorge Kalume 
José lgnácici -
José Lins 
Jutahy _Magalhães 
Lenoir Vargas 
Lomanto Junio_r
Lourival Baptista 
Luiz Cavalcante 
Luiz Viana 
Marcelo Miranda 
Martins Filho 
Moacyr Dal\a 
Moacyr Duarte 
Murilo Badaró 
Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
OctávíO Cardoso 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seçãó II) 

Odacir _Soares 
Pas-sos Põrto 
Roh~:rto Campos 
Roberto Wypych 

. SeverO Gõme.c; 

VOTA "NAO" O SR. SENADOR: 

Amaral Furlan 

O SR. PRESIDENTE (José Frage1\i) -Vai ser feita a 
apuraç:Jo. {Pau.s_ll.) 

Votar_am SIM _40 Senadores e NÃO O_l. 
N::io houve abstenção. 
Aprovl1do o projetO. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage1\i) - Item 2: 

Discussão, em turrio útiiCO, d6 Projeto de_Lei do 
Scnu_d_p_n_!_249, de_\985- DF, qu~_ e_stima a receita 
c nxa a despesa do Distrito Federal para_o exercício 
financeirQ -d~ 1986, n~s_part!!_s _relativas às Secreta~ 
'ri:.is de Governo e de Administração, tendo 

PARECER Fi\ VORÃ VEL, sob n' 934,de 1985, 
da Co.rnissão_ 

-do Distrito Federal. 

Em discussão. (Pa.usa.) . 
Não havi!ndo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
-_ r:ill vôh\ção. 

Os Srs. _Senadorc.s que aprovam o projeto queiram 
pcn1ianCCer sentados, (Pausa.) 

1\firovado. 

·O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)-.,. Item 3: 
· Discussão, em tUi-no "único, _do 'Parecer· da Comissão 

de -~_dações Exteriores sobre a Mensagem n_9 163, de 
1985 (n? 367/85, na origem), de 9 de agosto do corrente 
ano. pela qual o Senhor Presidente da_República subme
iC 1fOCJThCfaCã0 do Senado a escolha do Senhor Rodolfo 
Gõdoy de Souza Dantas, Ministro de Primeira Classe, 
d_:.t_curreira-de Diplomata, para exercer a função de Em
baix<t~or do Brasil junto à República Dominicana. 

Item 4: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores_ sobre a Mensagem nt> 165, de 
19~5 (n~.J69f85,,na_<;>rigem), de 9_de agosto do corrente 

_ano, pela qual o Senha· Presidente da República subme-
te à deliberação do S_enado a escolha do Senhor Oswal
do Biato, MinistrO de Segunda Classe, da carreira de Di
pl~>mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
Junto à Rerúblicâ de Gana. 

-Item 5: 

Dise.u..'\s:.l\o, !!ll1 turn~ .úni;o, do Parecer da CorniJsão 
-- -dC:-Relaçi)es EXterfOres sobre a Merisige"m n9 166, de 

1985 (nl' 370/85, na orig-em), de 9 de agosto do corrente 
ano.-pela qu<~l o Senhor Presidente da República subme-

- te ú deliberação do Senado a escolha do Senhor Amaury
Bier. Ministro de Segunda Classe, da carreira_de-Diplo
mata. pura exercer a função de Embaixador do Brasil 
cm Barbados. 

ltcm-6·:-

Discussão, ern turno único, do Parecer da Corriissão 
de Rcl~1ç~es Ex_t_e~i_ores sob~e a Mensagem nt> l7l, de 
1985 (n<:> 380)85, na origem), de 15 de agosto de 1985, 
pelu qual o Senhor Presidente da República submete à 
dcliber;.tçào do Senado a escolha do Senhor Francisco 
~Assis Grieco, Ministro de Primeira ClasSe,- da carreira 
de Diploriui.ta. pira exercer a -função de Embaixador do 
Brasil .i unto ao Reino dos Países BU:ixoS. 

Item 7: 

Discussão. em turno único. do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 172, de __ _ 
1985 (n'-' 381/85, na origem), de 15 de agosto do corrente 
ano. pela qual o Senhor Presidente da República subme
te lt dclihcração do Senado a escolha do Senhor Celso 
Diniz: MiniMro de Primeira Classe, da carreira de Di
plomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil 
Junto ã República Popular da Huogr_ia. 
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Item 8: 

Discuss1io, cm turno único, do Parecer da Comissão 
de Rclw.;õcs Exteriores sobre a Mens<~gem nl' 173, de 
I 9g5 {n'.' 3Sllg5, na -õrígi:m),-de 15 de agosto do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presid~:nte da República subme
te f1 dclibcraç1io do Senado a escolha do Senhor Antonio 
Funtinato Neto, Miõi:>tro de 'Primeira Classe, de_car_reira 
diplomática, para exercer_ a função de Embaixador do 
Brasil junto à Rt.:pública Popular da Bulgária. 

Item 9: 

DiSc"u~S-Uo; -em turn9-_50!co, 'dO Parecir.~a-Comissão 
dt.: Rcluçõc:; Exteriores_ sobre a Mensagem nl' 174, de 
191-S5 {n'-' 3153/~5. na origem), de !_5 de agosto de 1985, 
pela qual o Senhor Pre::;idcnte da 'República submete à 
delib~ra~~lo _ do St.:na<lo -a escOI_!ta do S_!!nhor Çyro 
Guhi-íd do Espírito Santo Cardoso, Ministro de Segun
da Classe, da carreira Oiplomática, para exercer a função 
-~.~s;Etl~~~Udor do .Bra~sil j~~to à_ .ReJ?_ública de Hondu~ 

Item 10: 

I5is~ussão, em turnô ú-nicci, do PareCer""da Comissão 
t!c RelaçõCs Exteriores sobr~ a_Mensugem nt> 175, de 
191-SS (n"' 384/85, n<.t orig1.;m_), de l.-5 de agost_o de 19_85,:__ 
pela qual o Senhor Presidente da. República submete à 
dclibcrar.,;ão do SenadQ _ ;,l. escQlh.a d_o __ _sentwr T<!rçísio 
M~1rdano:d.a. Rocb.u, ~Mini~iro âc __ Segurida_Cl_asse, da 
carreira dc Diplomata, para exercer a funç_ãQ de EmbaiR 
xador .dQ ~Brasi_l jurtto à Jam_airia Ãrabt=_ Popular _9a 
líbia. 

Hem 11: 

Discussft~: cm tu~~(; Único, do P~recer da ComissãO 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~' 207, de 
19~5 {n~' 444/85, no odgCm), de 13 de setembro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submde à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Alvaro da Costa Franco Filho, Ministro de Primeira 
C!asst.:, da carreira de. Diplomata, para _exercer a função 
de_ Embaixador do Brasil junto à República da Colôm
bia. 

Item 12 

Díscus.~ão, em turno único, do parecer da comissão 
de Reluçõt.:s Exteriores sobre a Mensagem n~' 215 (n"' 
4()1/85, nu·origem), d~: 20 de setembro de 1985, pela qual 
o Senhor Presidente da República sUbmete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Ivan Silveira Batalha, 
Ministro de Primeira Classe, da carreira dC Diplomata, 
pura ~xerccr a função de Embaixador dO Brasil jUnto à 
R..:ri'_E_I~c<!_~rubc do Egito. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - As matérias 
Constantes dos itens 3 a 12 da pauta da presente sessão, 
nos termos-da alínea "h" do art..402 do Regimento ln
terno, devt;:rào ,ser apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. fundonários~ as providências neces-_ 
súrias a lim de que seja respcit~do o dispositivo regimen
t<.d. 

(A se.l".\'ào t r(llr.tforma-se em secreta à.v /8 horas e 
55 minuto.\' e volta a ser pública às 19 horas e 15minuR 
(/J,\',) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, ago
ru, ü uprcciaçã_o do Requerimento n9 455, de urgência, 
lid() no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nt> 
t82(85. 

Em ·voLaç~o o requerimento. 
O;; Srs, S~nadorc$ que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (P;1usa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

''Discussão em turno único do Projeto de Lei da" 
Câmara n? 182/85, 6.69.9/85, rla Casa de origem, de 
inídaLiva do Senhor Presidente dá República, que 
concede_ isenção de Imposto sobre Produtos Indus
Lri"lf~ados, !PI, na aquisição de automóveis de pas
sageiros e dtí outras providências. 

Dependendo de pareceres-das Comissões de Eco
nomia c Finanças." 
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Solicito ao nobre Senador Amaral Furlan o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. AMARAL FURLAN (PDS_- SP. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Sfs. Senadores: 

O Projeto de Lei em pauta, encaminhado ao CQngres
so Nacional pela Mensagem n"' 528/85, tem Por objetivo 
reduzir a carga fiscal relativa ao IPI absorvida pelos 
compradores de veículos utilizados na categoria de ai· 
gu~el (táxi). Para tanto, assegura a manutenção, até 25 
de junho de 1986, do crédito do imposto sobre produtos 
industrializados relativo às matérias-piimas, produtos 
intermediários e_ material de embalagem, efetivamente 
utilizados na industriafização dos ve!culos automóveis 
cla.'isificados nesta categoria. 

Em realidade, a efetiva absorção dos incentivos visa~ 
dos com o Decreto que reduziu a zero a alíquota do IPI 
relativa a esta categoria de veículos vem sendo obstru[da, 
pois instrução normatíva da Receita Federal determi
nou, sem previsão legal, o estorno do crédito que men
ciona o Projeto em anâlise, o que redunda, na prática, na 
ocorrência de uma alíquota de IPI equivalente à aproxi
madamente 25%. Com efeito, é de se ressaltar que desde 
a edição do Decreto que produziu a zero a ali quota, e em 
seguida a determinação do estorno do crédito, não fo
ram realizadas aquisições de veículos que implicassem 
absorção dos incentivos pretendidos. 

Por outro lado, não se pode deixar de considerar que 
geralmente as soluções desenvolvidas a nível federal, do 
I PI, cmbasam e orientam as soluções_ que podem vir a ser 
realizadas a nível estadual, do ICM, o que determina a 
necessidade e o caráter de_ urgência na solução do proble
ma. 

Dessa forma, na medida em que a manutenção do cré
dito do imposto sobre Produtos industrializados, relati
vamente_ aos produtos que menciona, constitui um meca
nismo efetivo que assegura aos compradores de veículos 
utili:.wdos na categoria aluguel "a total desoneração fis
cal relativa ao I PI", votamos pela aprovação do Projeto 
de Lei. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao Senador Lomanto Júnior, para proferir ô pa
recer da Comissão de Finanças. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pela Mensagem nl' 528, o Senhor Presidente da Re
pública submeteu â deliberação do Congresso Nacional 
o Projeto de Lei em referência, cuja finalidade é_ a de 
complementar o favor conCedido pelo Decreto n~" 91.367, 
de 24 de julho de 1985, 

Com base em dispositivo constitucioilal, o POder Rxe
cutivo estabeleceu alíquotas para os vefculos utilizados 
na categoria aluguel (táxi), desonerando-o de IPI à ma
neira do que ocorrera recentemente, na vigêhcíi do 
Decreto-Lei ""' 1.944/82. 

Todavia, a competência constitUciOnal do POdá Exe
cutivo cinge-se à alteração de alíquotas, não se estenden
do a outras âreas que influem no quantum do imposto a 
pagar, tais como a base de câlculo e os créditos a com
pensar no imposto devido. 

Em conseqüência, o Decreto n"' 91.367, citado, reduziu 
a zero as alíquotas dos veículos automóveis classificados 
no Código 87.02.01.03 da iabela de Incidência do IPI; 
porém não poder interferir com os créditos desse impos
to, correspondentes às matérias primas, produtos inter
mediários e núiterial de embalagem "efetiVãffierite utiliza:. 
dos na industrialização dos citados veículOs, tal como o 
fizera o Dicreto-Lei n"' 1.944/82. ' --

Os créditos do IPI contido nos insumos aplicados com 
automóveis têrri impaCtO direto-rio-iniJ)osto 3. sÕr-fecolhi
do pelos fabricantes de veícufos,- pois estes não recolhem 
o total do IPI destacado nas Notas Fiscãis de Vendã do 
carro mas, sim, tão-somente a diferença entre o imPosto 
nelas destacado e o imposto já pago nOS insumos "utiliZa
dos. 

Por tal processo, as fábricas de automóveis cobram do 
cliente, a título de imposto, quantia bem maior do que a 
que tem de recolher à Receita Federal, pois que parte 
dela se destina a compensar-lhe o IPI que já pagaram nas 
Notas Fiscais de compra de matérias pril'riaS, de produ
tos intermediários e de embalagens. 

Em conseqüência da sistemãtica descrita, a simples re
dução a zero da alíquota do I PI' vem onerar o fabricante 
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do carro, pois para compensar a quantia que deixa de re
ceb(!r em sua Nota Fiscal dá-se-lhe tão-somente a dis
pe-nsa de recolher a parcela que caberia à Receita Fede
r:l!l, mas não se lhe_ dá nada para cobdr o IPI que ele pa
gou na aquisição dos vários insumos empregados no veí
culo vendido. 

Para que o Decreto 91.367/85 fosse neutro em relação 
aos fabricantes e não viessem a trazer-lhes ônus com o 
b(!neficio concedido aos motoristas de carro à álcool, se
rirt necessário que, sirriultaneamente com a redução d<i. 
alíquota, também houvesse sido facultada a manutenção 
dos ..:réditos referidos, medida que ultrapassava, como 
dito, a competência do Poder Executivo. 

Daí o Projeto ora em exame, o qual foi aprovado na 
Cflmara dos Deputados, após pareceres favoráveis de_to
das as Comissões por onde transitou, vindo agora a esta 
Casa revisora. 

Do ponto de vista de_sta Comissão de Finanças, a 
quem compete apreciá-lo sob o ponto de vista jurfdico
financeiro, o Projeto é oportuno, porque se destina a re
mover obstáculos que estão a impedir a operacionali
zação das medidas iniciadas com o Decreto n"' 
91.367/85. 

A sistemática do I PI, por lei, obriga ao estorno do cré
dito dos ínsumos, sempre que estes forem empregados 
em produto isento ou de alíquota zero. 

COmo conseqUência, a fábrica não pode simplesmente 
deixar de lançar o IPI em sua Nota Fiscal, conservando 
os demais elementos da mesma intactos: deve ela, para 
ressarcir-se de todos os seus custos, incluído o IPI relati
vo a insumos, acrescer o seu preço de venda em quantia 
igual à que seria necessária para !!tender a esse ressarci
mento. 

Todavia, ta[ procedimento teria obstáculo nas suas 
Tabela!:i de Preços, sob _controle oficial. 

Por isso, faz-se necessário medida cm nível hierárqui
co de lei para, expressamente, permitir a manutenção 
dos créditos do IPI dos insumos empregados nos auto
môveís Vertdidos com alíquota zero, a fim de que se pos
sam comPatibilizar as práticas de comercialização de veí
'culos com os incentiVõs fiscais introduzidOs com o De
cretq__nl' 91.367 f85. 

A manutenção de crédito é comum na legislação do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, ocorrendo na 
maior parte dos casos em que se trata de conceder 

- isenção desse impoSto -ou de reduzir a zero a alíquota de 
alguns produtos SUjeitoS a sua incidência. - - --

Em fuce do exposto e tendo em vista que não existem 
obstáculos de ordem financeira à proposição em exame, 
opinamos pela aprovação do Projeto. 

E este o parecer. 
Sala-das Comissões, em de de 1985. 

, Presidente- , Relator. 

O SR: PRESIDENTE (José Fragelli) - Os parecer'eS 
são favorúveíS. · 

Completada a instrução da matéria ·passa-se à Sua 
apreciação._ 

Em discuSSão o projeto, em turno único: _ 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR-. PRESIDENTE (José Fragelli) - ConceQO -a: 
palavra ao tiObre Senador Murilo Badaró, para discutir 
a matéria. 

O SR. MURILO BADARÕ (PDS- MG. Para discu
lir o projeto. Sem revisão do oradOr.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Foi com real agrado que a Liderança do PDS assinou 
requerimento solicitando à urgênCia para a votaçãO do 
prõjeto-de lei que concede isenção de Imposto Sobre 
Produtos Industrializados na aquisição de automóveis 

-- de passageiros e dá outras providências. Digo com satis
fação, Sr. Presidente, porQue esta- medida foi apoiada 
pdo PDS no Governo _passado_, que teve a .primazia da 
iniciativa de conceder a esses valorosos profiSsiomiiS dos 
s~:rviços de táxi urbano, nas nossas capitais e no interior, 
uma forma -de subsídio que lhes possibilitasse uma me
lhor rcmun(!ração ao seu trabalho duro, áspero, e não 
raro_ Cercado de_ alguns reais perigos. 

Não quero perder a oportunidade de chamar atenção 
du Casa, neste finill de reunião extraordinária, para ai-

Novembro de 1985 

guns paradoxos que vivemos e que, na maior parte das 
vezes, deles somos protagonistas. 

Pow.:as vezes, Sr. Presidenlc, neste Pai:>, ler-t;e-á vi.slo 
-c;:: provável que a História disso não dê conta- uma 
dcição em que os Governadores estaduais c os prefeitos 
d~>s Municípios onde se disputaram eleições usaram, de 
forma tão despudorada, recursos do erário público em 
l~tvor dos candidatos de suas preferências. E isso, de for
ma gcncrulizada. 

Pois bem Sr. Presidente, está aqui no Senado e no 
Congresso Nacional, o projeto de reforma tributária, ob
jcto de tantos recursos, sonho de tantas gerações de mu
nidpalistus, com o propósito de atribuir aos nossos Mu
nicípios, aos nossos Estados, uma melhor possibilidade 
rw bolo da riqueza nacional. 

Pois bem, Sr. Presidente, foram esses mesmos gover
nadori:S que, no curso das eleições, criaiam uma forma 
altamt:nte demagógica de aliciar eleitores, em meio a es
ses prolissionais, embaindo sua boa-fé, concedendo uma 
isenção duvidosa de Imposto de Circulação de Mercado
rias, t;.unbém, na compra desses veículos, enquanto que o 
próprio Governo atual realiza uma açào pensada, debai
xo de estudos que, de certa forma, orientaram sua deci
s<lo ao conceder essa isenção, principalmente para dar 
um impulso à indústria automobilística que, durante a 
execução do programa de .álcool, foi responsável pela 
manutenção dos níveis de emp'rcgo em São Paulo e no 
1\BC, a decisão dos governos estaduais, principiada pelo 
Governo do .EstaUo de São Paulo, em concedendo 
isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias que, 
de resto, é retimdo dos cofres dos municípios, dos com
balidos c depauperados cofres municipais. 

Sr. Presid(!nte, eu queria assinalar isso sem as luzes da 
publicidad(!, apenas para ficar nos Anais, como retrato 
dr.:: um ínstant(! da vida nacional, no momento em que 
nós, pensadamente, deliberadamente, cuidadosamente, 
estamos aprovando uma mensagem do Poder Executivo 
que concede aos profissionais de táxis do País a isenção 
de produtos industrializados para aquisição do seu fns
tt"Umcnto de trabalho. E essa categoria de motoristas 
proríssionais do Brasil bem merece esta homenagem, na 
mcditla eni que eles são, anonimamente, dos mais fortes 
impulsionadores da riqueza nacional. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Em votação o 
proj(!to. 

Os Srs. Senadores que o uprovam queiram permanecer 
s~.:ntudos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à s:mçào. 

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI 
_ N~> 182, de 1985 

(N9 6.699/85, na Casa de origem) 
De ii1iciativa do Senhor Presidente da RePública 

Concede isençio do Imposto sobre Produtos In
dustrializados- I PI, na aquisiçio de automóveis de 
passageiros e dá outras providências. 

O Cãngre.~O-Nidonal deCi'eta:-

1\ rt. I~ Ficam isentos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - I PI, os automóveis de passageiros 
classificados no. Código 87.02.01.03, da Tabela de Inci
dência do Imposto sobre Produtos Industrializados
TI PT. quando adquiridos por: 

I - motoristas profissionais que, na data da publi
cação desta lei, exerçam, comprovadamente, em veículo 
d(! sua propriedade, a atividade de condutor autônomo 
de passageiros, na condição de titular da autorização do 
pt~dcr concedente, e desde que destinem o automóvel à 
utilização nessa ativídade, na categoria de aluguel (táxi); 

II - pe.-;soas jurídicas ou equiparadas e as cooperati
vas de trahalho que sejam pennissionárias ou concessio
mírias de transporte público de passageiros, na categoria 
de aluguel (táxi), e desde que se destinem tais veiculas 
automotores à utilização nessa atividade. 
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§ i"' Ressalvados os casos excepcionais em que 
ocorra destruição completa do veículo, o benefício pre~ 
visto neste artigo somente poderã ser utilizado uma úni~ 
ca vez. 

§ 2"' A isenção dependerá de_ prévia verificação, por 
parte da Secretaria da _Receita Fedet~l do_MJnistêrio da 
Fazenda, de_que o adqUirente preenche os requisitos es
tahelecidos neste artigo. 

Art. 2"' Fica assegur3da a 'manutenção do crédito 
do Imposto sobre Produtos Industrializados- I PI, re
lativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e 
ao material de embalagem, efetfvamente utilizados na 
industrialização dos prOdutos a que se refere o artigo 
anterior. 

Art. 3\.' O imposto incidirá, normalmente,_ sobre 
quaisquer acessórios Opcionais, QUe não sejam equipa
mentos originais do modelo de veiculo adquirido. 

Art. 4~ A alienação do ve_iculo, adquirido com 
isenção,_ antes d'e 3 (três) anos ·cte _sua aquisição, a Pes
soas que não satisfaçam _os requisitos e as c-ondições es~
tabelecidos no art, !I' desta lei, implicará o pagamento, 
pelo alienante, dQ tributo dispensado, monetariamente 
corrigido. 

§ 11' A inobservância do disposto neste artigo a_car
rctará. além da exigência do pagamento do tributo, cor
rigido monetariamente, a cobrança de mul,ta e juros mo
ratórias previstos na legislação própria, para a hipótese 
de fraude na falta de pagamento do imposto devido. 

* 2~" O previsto neste artigO não será exigido em ca
S{lS de sinistro. em que ocorra a destruição total do veí
culo. 

Art. 5~" Esta lei vigorará a partir dl:l:_data de sua 
puhlicação e até 25 de junho de 198-6. · 

Art. (i<:' Revogam-se as diposições em contrãrio. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - Passa-se, 
~1gora, à apreciação do Requerimento n9 456, de _urgên
cia. lido _nQ Expediente, para o Ofício S/43/85, r:elativo 
ao pleito do Go\·erno do Estado de São Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José _Fragelli) - Passa~se, 
agora à apreciação da matéria que foi despachada às 
Comjssões de Finanças e de Constituição e Justiça. 

So1iCito O Parecer da Comissão de Finanças que será 
proferido pelo nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS --'"BA. Para emi
tir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Se"i:Jildores: 

O Senhor Governador do Estado de São Paulo solici
ta do Senado Federal, nos termos do art. 42, ifldso IV, 
da Constituição Federal, a competente autorização para 
que aquele Estado possa contratar empréstimos internos 
no valor de US$ 80 milhões, destinada à aquisição de 
equipamentos para a ãrea de sa_úde. 

As operações de crédito em moeda estrangeira, auto
rizadas pela Lei Estadual n9 4.613, de 2 de julho de 1985, 
consistirão em: 

a) fíntinciamento a ser nego~i;:d~Com o Export Im
por! Bank ofthe United Sta_tes- EXTMBANK, nova
lor de USS 40 milhões, destinado à aquisição de equipa
mentos médico-hospitalares, de fabricação norte
americana. sem similar nacional, e 

b) empréstimo externo no valor de US$_40 milhões,_ 
para a aquisição de equipamentos no mercado nacional 
e reali~ação das obras necessãrias à sua instalação e fun
cionilrnen"to em hospitais do Estado. 

Constam do processo cópias dos Avisos n9s 905, de 
25-6-85: 1.205. de 25-6-85 e 1.207, de 25-8-85, nos quais 
o Ministro Chefe da Secretaria de P\anejamento_ da_ Pre- _ 
sidência da República r_econhec.e a prioridade do pro
grama de atívidades na área_de saúde, e a capacidade de 
pagamento, do estado pleiteante. 
· As condições financeiras d-as OperâÇões sujeitar-se-ão 

à aprovação do Banco Central do Brasil e os emprésti
mos contarão com a garantia do Tes:oúro Nacional. 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Nestas condições,_ somos pela aprovação do pedido, 
nás termos do seguinte: 

Pl!.OJETO DE RESOLUÇÃO 
N9 130, de 1985 

Autoriza O Governo do Estado de São Paulo a rea
lizar operações de crédito extemo no valor de USS 
-80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte
americanos). 

O SenadO F eU cá I re.~olve: 

Art. 19 E o Governo do Estado de São Paulo auto
ri:tado a realizar, com a ·garantia da União, operações de 
empréstimos externos no valor de até USS 8.0,000,000.00 
((li tenta milhões de dólares norte-americanos) ou o equi
valente em outras moedaS, de principal: junto ao Export 
lrnport Bank of thc United States- EXlMBANK e a 
instituições finuncdr:is a serem indicadas, destinadas a 
Sclr pro!!rnma de atividades na área de saúde. 

Ar-L_2Y As operações realizar~se-ã_o nos tenTios 
aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições G.redi'tíciaS a ser efetUado pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. (9, inciso II, do Decre
to n9 74.157. de 6_dejunho de 1974, obedecidas as de
mais-· exigências -da política econômico-financeira do 
Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual 
n9- 4.613, de 2 de julho de 1985, autoriz.atiVa das ope
ruçàes. 

Àrt. 3Y Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sr. Presidente ao concluir, quero dizer que tive muita 
satisfação, como Presidente da Comissão de Finanças, 
cm avocar pam relatar o parecer, e eu quero me congra
tular G_om o Goyerno c,lo Estado de São Paulo, no senti
do de que ele possa dotar aqueles institutos, como o Ins
titutO" da Criança, o Instituto de Psiquiatria, o Instituto 
de Ortopedia e Traumatologia e outras entidades, mas, 
sobretudo, o Instituto do Coração, para que ele possa 
dotar _essas ~ntidades daquelas_ condições e daqueles 
eqliiP<Úrie-ntOs necesSários e impl-eScindívds para o Seu 
bonl fliflcionamento. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Parecer da 
Comissão de Finanças conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 130/85, que autoriza o Gov~r~ 
no do Estado de São Paylo a _(ealLzar ope_r~çã_o de crédi
to externo, no valor de oitenta milhões de dólares, para 
o fim que cspe-cífiCã, _dep-endendo do parecer da Corri iS

- sãÕ_de Constituição e Justiça, que solicito_ do nobre Se
mJd..or José (gnácio Ferreira. 

O SR. JOSt IGNÁCIQ FERREIRA (PMDB- ES. 
P<tra emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
6 presente Projeto de ResoluçãO, da C'omissãó de Fi
nanças do Senado Federal, Gomo conclusão de seu Pare
cer sob o Ofício "S" n? 043 de 1985, autoriza o Governo 
do Estado de São -Paulo. a contrat~t: empréstimos exter
nos no valor de US$ 80,000,000~00 (oitenta milhões de 
dólã-rcs norte-americano), destinados a financiar a aqui
sição de equipamentos para ãrea de saúde e realização 
-das obras_ neceSsárias a instalação e financiamento dos 
referidos equipamentos. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado_no 
item IV. do art. 42, da Constituição Federal, que reza: 

·~Art. 42. Compete privativamente ao Senado 
-Federal: 

IV- autorizar empréstimos, operações ou acor
dos extemos, de qualquer natureza, de interesse dos 
Estados, do Distrito Federal e dos MunicípioS, Ou
vido o Poder Executivo Federal." 

_ O Processo estã instruído com todos os docll,mentos 
que o h~;~bilitam a conhecer. perfeitamente, a Operação, 
os recursos para satisfazer os compromissos as-sumidos, 
bem como. o texto da autorização legislativa estadual. 

Assim, ver_ifica-se que a proposiçãO foi elaborada con
;;oai1te ils'-prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o 1_1_osso encaminhamento fa-
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vor(JVel. no que tange aos aspectos de constitucionalida
de. jaridicidade e técnica legislativa. 

F. o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE-(José Fragelli)- O Parecer da 
Coniissão de Constituição-e Justiça -conclui pela consti-
tudónulidade e juddicidade. _ 

Completuda a instrução da matéria, passa-se à sua 
discussão. em turno único. 

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a pala
vru--ptira- diScutir: 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para discu~ 
tir. 

O SR. BENEQITO FERREIRA (PDS-GO. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

:Verifico, profundamente pesaroso, que ainda não 
pude trazer a este_Pie_nâUo as conclusões-âe um estUdo, 
que eu venho elaborand_o, a respeito dos gastos dos Es
t<ldos e, de_ modo especial, no que diz respeito também 
às suas receitas. 

l'ytris-, âos dados que já pude recolher até aqui, Sr. Pre
sid~nte. eu tenho ce:rteza_ de que, após o conhecimento 
do Senado F'ederal do verdadeiro quadro vigente nas fi
nan_ças da maioria dos Estados brasileiros, eu tenho cer
Leia. repito, que projetas dessa envergadura não terão o 
seu trânsito sequer naS Cõinissões técnicas desta Casa. 
Porque, no caso específico de São Paulo- Estado que 
deve m:ais da metade, individualmente, da dívida exter
ml dos estados brasileiros. Mais de 50% das dlvidas ex
ternas dos Estados, de todas as unidades e municípios 
somados juntos, mais de 50%, pesam sobre os ombros 
de São Paulo. 

Não obstante, Sr. Presidente, esse aspecto, que real
mente _envolve o aval do Tesouro Nacional, em conse
qüêncía~ absor..,endo São Paulo sozinho, onerando São 
Paulo sozinho a capacidade de individamento ·do Pafs, 
sem dúvida alguma, ele o faz em prejuízo das Unidades 
menos favorecidas. M~s o pior, Sr. Presidente, é que 
essa válvula de escape, que não é nova, já-é quase que se
Cular no Brasil, a mania de cada gestor, de cada admi
nistrador gastar o seu orçamento e os das adminis
trações futuras, comprometendo-se com dívidas, vem se 
acentuando ultimamente, de maneira pior e, de modo 
particular e 'especifiCariúmte, em São PaUlo, porque sabe 
V. Ex~._que foi governador de seu Estado- como aqui 
diversos outros Srs. Senadores que também tiveram 
oportunidade de governar as suas Unidades- que São 
Paulo desde a vigência do antigo Imposto de Vendas e 
Consignações, sempre pôde privilegiar os contribuintes, 
privilegiar ·aqueles que para ali conduziram seu capital e 
a su1(cápacidade empreendedora, com alfquotas bem in
fc[iores às vigentes, n_os outros Estados. 

Pois bem, Sr. Presidente, tentou-se corrigir essa dis
torção no sistema tributário internacional com a insti
tuição do ICM- do Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias, re.c;ervando_a União, para si, a prerrogativa de 
legislar sobre o TCM. para impedir a diversidade de alí
quotas que sjgnificassem concorrência desleal entre as 
Uni_dades d~ Fe_deração, impedindo os governadores de 
conceder priVilégios, através .das isenções ou de incenti
vos fiscais~ São Paulo encontrou uma vâlvula que trans
cende em muito as raias da d~cência. 

O que vem ocorrendo em São Paulo, Sr. Presidente
e esta pergunta eu coloco a V. Ex~. que governou o gran
de Mato Grosso, hoje dívidido em dois- eu pergunta-

~rW.aoPienário desta Ca.sa se teria cabimento o-Estado 
de São Paulo permitir-se ao luxo de conceder a isenção 
do ICM através do processo da pura e simples não
fiscalizução, para resultar em prejuízos mais âo que lesi
vos e danosos às demais Unidades? E através desse pro
cesso da pura e simples não-fiscalização, São Paulo con
tinua carreando para o seu território toda a cipaCldade 
de investimento nacional. 

É tal o relaxo, Sr. Presidente, tal o desleixo da fiscali
zação interna no Estado de São Paulo, que ainda hoje, 
18 anos após a vigência-do ICM, em que pese a exigên
cia da _legislação federal para o controle sobre o talo-
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núrio das notas fiscais, naquela Unidade da Federação 
aind<1 não se exerce esse contro,lsequer, atravês da au
tcnticaçào mecânica, enquanto as demais unidades da 
Fcdcração - pelo menos, a maioria das Unidades 
pohres- despendem recursos verdadeiramente_avulta
dos puru mecanizar-se e proceder a essa autenticação 
mecânica. o grande poderoso São Paulo se permite ao 
Jux_o_, ::linda hoje, Sr. Presidente- eu_ repito- de não 
ter sequer o controle de autenticação do talonãrio de no
tas fisCI.lis. 

Sr. Presidente, eu caminho para o desfecho, mas não 
poderia deixar esta oportunidade, porque eu preciso da 
atc;D.o de todos os representantes, de modo especial 
das Unid::1des menos favorecí_das deste País, para que to
mem cochecimento, e me réspondam se é possível um 
habitante do Estado de Mato Grosso, não do próspero 
Mato Grosso do Sul, mas do mais atrasado velho Mato 
·Grosso~ pagar mais ICM per capitado que um habi-
tante do Estado de São Paulo? Esta é a realidade dos fa
tos. Sr. Pre,<;idente. Hoje, um cidadão de Mato Grosso 
pa,p:a mais ICM per capitado que um cidadão paulista; 
um cidadão goiano paga mais ICM per capita do que 
um cidadão paulista. E sabem V. Ex$ que em São Paulo, 
onde reside menos de l /5 da população brasileira, estão 
residindo 49% das pessoas físicas que declaram rendi
mento:-.. Logo. Sr. Presidente, esses menos de 1/5 da po
pulação. detendo 49% de rendimentos sujeitos à decla
r~Lçào do Imposto de Renda,boiamente têm muito 
mais renda e muito mais capacidade de consumo, não 
do yue o vdho e sofrido Mato Grosso, mas do que todo 
o Centro-Oc::-.te reunido. 

Não obstante tudo isso, Sr. P.res_idente, esse povo, 
com esse largo poder aquisitivo, paga menos ICM, por
que São Paulo tem esse tipo de válvula: além de receber 
o !CM interestadual onde um cidadão do Piauí, oneran
do os cofres do Estado do Piauí, contribui para os cofres 
do Estado de São Paulo, permite-se ainda, através do 
processo da não-fiscaliz_ação interna, retratar, através da 
hal<tnr.,;a comercial intet(:St_adual publicada pelo Minis
tério da Fazend~ ... 

O SR. PRESIDENTE (José Frag_elli)_- Faze!Jd.o soar 
~1 campainha.)- Lembro ao nobre orador que nós te-_ 
mos sessão do Congresso Nacional jâ marcada. 

O SR. BENEDI'fO FERREIRA- Concluo, Sr. Pre
sidente: dados publicados pelo Ministério da-Fazenda 
retratam esses número-s que_ trago e chamo a atenção dos 
Srs. Senadores, c oportunamente, --porque estamos ul
timando esse trabalho, estamos avançando noites a_den
tro - talvez ainda esta semana esperamos trazer ao co
nhecimento do Senado esse retrato absurdo do q!Je vem 
ocorrendo nas Unidades Qa Federação, de m_odo parti
cular na Região Sudeste e, especialmente, no Estado de 
São Paulo. 

Sr. Presidente, por tudo isso quero deixar aqui assen
tada a minha posição. Não quero obstruir, mas qüero 
crer que é o nosso dever- e esse é o dever precfptio do 
Senado- disciplinar harmonicamente o compoitainen
to das Unidades da Federação e fazer jUstiça coirigiOdO 
os desníveis entre os desiguais.- Esse é o" dever, daí por 
que temos três Sen<:~d_ores em São Paulo e temos três no 
meu pequeno Goiás. 

Por esta raz:.'io, Sr. Presidente, minha posição, quero 
deixar bem clara aqui, será a de, ora em diante, vigilante 
no sentido de, primeiro, fazermos com que sejam apro
vados neste Senado empréstimos para Unidades da Fe
deração aonde as Assembléias Legislativas tenham 
adartadas as suas ConstitUições aO disposto no art. 45 
da Constituição Federal, vale dizer, estabeleçam a fisca-
li:ração- línanceíra. · - · 

E. mais, Sr. Presidente: vou diligenciar meios, dentro 
das minhas limitações, para promover a regulamentação 
do art. 64. para podermos nós. exercendo a fiscali~ação, 
limitando os dispêndios de pessoal, só assim o Senado 
Fedcrul autorizar mais emprê!;timos para-comprometer 
-como estú sendo comprometido - não só o Brasil 
<llmd. mas até_ o Brasil das futuras gerações. 

Em o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

DIÁRIO DO CQNGRE:SSO NACIONAL(Seção"II) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi)- Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane-
cer sentados. (Pausa.) 

/\rrovadó. 
1\. matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENT-E (José Fragelli) -Sobre a me
S<l. ·o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido 
pelo Sr. !*"-Secretário. 

f:: lido o seguinte 

PARECER 
N• 944, de 1985 

(Du Comissão de Redaçüo) 

Reda~;ão final do Projeto de Resolução n*" 130, de 
1985-

Relator: Senador Saldanha Oerzi 
!\Comissão apr<.-senta a rcdar;ão'linal do Projeto de 

Rl!....,uluçàu n\' , de 19g5, que autoriza o Governo do 
E-.tado d..: São Paulo a realizar operações de crédito ex
terno no'-vulor d..: uss. go,ooo,ooo.oo (oitenta milhões de 
dúi~UL'.' amcr-kanos). 

Sala dc___R~uniõt.:s da Comissão, em 1_9 de na:vembro _ç!e 
l!.JX5. - Lenoir Vargas, Pre~idcnte -Saldanha Derzi, 
Rdator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 944, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolução n'? 130, de 
--1985. 

Faço saber que _o Senado Federal aprovou, nos termos 
du ar L 42,_i.temJV,_da.Cons_tituição, e eu, , Pre-
sitll.!n.Le, prumulgo a seguinte 

RESOLUÇÀO N• , DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a rea
liz9r o}Wrações de crédito externo no valor de US$ 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares america
nos). 

O S~~~~Ju_ Federal r~olve: 
Art. f\' Ê u Governo do Estado de Sào_Paulo autori

.tudu a realizar, com a garantia da União, operações de 
crt!Uitu e>. terno no valor de atê US$ 80,000,000.00 (oiten
t<t milhões de dólares americanos) ou o equivalente em 

_outras moedas, de principal, junto ao Export Import 
Bani. of the Unitcd States - EXIMBA~K e_ as insti-
_U!_Lçõ_c~ _fi_n_ill)~cir<l.~-~- Q~rem indicadas_,__desti!'!adas a __ ~__!! . 
programu de atividades nu á_rc:;~, de sa.úde .. 

ArC 2~ As operações realizar-se-ão nos moldes 
up-rovadus pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
C-J{Ulllc das condiçõ'es creditícias das (iperações a ser efe
tuadO pelo Ministério da Fazenda t::m articulação com~o 
B<ulco Ccntr;,U do Brasil, nos termos do artigo J9, inciso 
II, do D..:ercto n" 74.157, de 6 de junho de 1974, obt;!deci
d:.i-~ as demais e~igéncías da política econômico
financcira do Gov..:rno Federal, e, ainda, as disposições 
Ja l.ci Lst.<)dU\11 _n\' 4~613, de 2 de julho de 1985, autoriza-

----- -dura -<Tas operações. -
An.- J'.' Esta Rt.:solução entra em vigor na data de 

Slla puh/kuçào. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redução final. (Pausa,) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em v
7

otaçãO: 
Os Srs. Senadores qut:: <:r. aprovam queiram permane

cer se1itados._ (Paus,a.) 
Aprovada. 
A matéria vai à_ promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente s.essão,_desig
nando paru a sessão ordinãria de amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n<~425, de 
1985. do Senador Alberto Silva, solicitando seja anexa
do, aos Projetas de Lei da Câmara n'~s 49, de 1977, t 11, 
de 1981 e 124, de 1983, que tramitam em conjunto, o 
Projeto de Lei da Câmara n'~ 38, de 1984, que altera dis
positivo da Lei n<~4.726, de 13 _de julho de 1965, que 
"dispªe sobre os serviços do registro do comêrcio de ati
v idades afinS, e dá outras providências. 

2 

DiscussDo, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 22, df: 1977 (n"' 382/75. na Casa de origem), que 
acrescenta parãgrafos ao art. 766 do Decreto-lei n'~ 
5.4:52, de I'~ de maio de 1943 (Consofidação das Leis do 
Trabalho), tendo 

PARECERES, sob n~'s 666 e 667, de 1985, dasComis
sõe.'i: 

-de Constituição e Justi~a. favorável; e 
-de Legislação Social, contrário. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n11 57, de 1980 (n~' 4.625f77, na Casa de origem), 
que acrescenta§ 5'? ao art. 169_ da Lei n<~ 4.737, de 15 de 
.iulho de 1965 - Código Eleitoral, tendo 

PARECER, sob n"' 664, de 1984, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto ven

cido dos Senadores Morvan A.cayaba, Hélio Gueiros e 
Passos Pôrto. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 58, de 1980 (nl' 1.693/79, na Casa de origem), 
que acr-escenta parágrafo ao art. 458 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n9s 84 a 85, de 
1985, das ComTssõeS: 
-de Legislação Social; e 

- de Finanças. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n"' 62, de 1980 (n'1 1.871/79, na Casa de origem), 
que dá nova redação ao_art. 5<~ da Lei n'? 6.678, de 14 de 
agosto de 1979, que dispõe sobre a requisição de servi
dores públicos da administração direta e autãrquica pela 
Justiça EleitoraLJ!_dâ _o_utras providências, tendo 

PA_RECE;RJ;:u'AYQ_B.ÀVEIS, sob n's tOO e 101, de 
1984, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça; e 
- de Serviço Público Civil. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n<~ 34, de 1981 (n9 3.658/80, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 234 do Decreto-lei n*" 
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, tendo 

PARECER, sob n"' 324, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

c juridicidade e, no mérito, favorãvel. 

. 7 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~" 48, de 1981 (n"' 4.708/78, na Casa de origem), 
que introduz alterações no artigo 243 da lei n"'4.737, de 
15 de julho de 1965- Código Eleitoral, tendo 

PARJ;ÇER F.',VORÀ VEL, sob n' 1.190, de 1981, da 
Comissão: 

-de Constituição e Justiça. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mur.a n<~ 53, de 1981 (n9 614/79, i1a Casa de origem), in
troduzindo alterações no Decreto~lei n<~70, de 21 de no
vembro de 1966, e na Lei n*" 5.741, de!<~ de dezembro de 
1971, que-dispõe sobre cédula hipotecária e a cobrança 
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de crédito hipotecário vinculado ao sistema financeiro 
de habitação. tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 1.143, de 1981, da 
Comissão: 

-de Constituição e Justiça. 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câ~ 
m;tra n'? 57, de 198\ (n" 2.109/79, na Casa de origem), 
que altera a Lei n'? 5.869, de I t de janeiro de 1973- Có
digo de Processo Civil, na parte relativa ao procedimen-
to~ sumarissímo, tendo __ 

PARECER, sob n~' 12 de 1982, da Con:t~ssãQ:_ 
-de CQnstitulção e Justiça, favorável, com emenda 

que apresenta de n"' 1-CCJ, e .voto vencido, quanto à 
emenda do Senador Lenoi_t Vargas. 

lO 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n<? 59, de 1981 (nt? 1.894/79, na Casa de origem), 
que inclui na relação descritiva das ferrovias do Plano 
Nacional de Viaçih.., instituído pela Lei n<:> 5.917, de to 
de setembro de 1973, ferrovia transversal ligando 
Belém-São Luís-Tcresina, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 149, de 1985, da 
Comi!>.;ào: 

- de Transportes, Comuni~ações e Obras Públicas. 

II 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
m<.lra n<:> 63, de 1981 (n_l' 2.087/79, na Casa de origem), 
que modifica a redução do§ 2<:> do art. 20 da Lei n~> 5.869, 
de I I de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 
tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n'í' 877, de 1982, da 
Comissão: 

-de Constituição e Justiça. 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n"Y 81, de 1981 (n<:> 3.123/80, na Casa de origem). 
que assegura os direitos d~ autores teatrais, tendo 

PARECERES, sob n~'s 53~ a 534, de 1982, das Comis_-
sões: 

-de Educação e Cultura, favorável; 
-de Legislação Social, favorâve1; e 
-de Constituição e Justiça (audiência solicita_<!ª_ em 

plenário), pela constitucionalidade, juridícidade e, 
quanto ao mérito, favorável. 

13 

Discussão, em turno único,_ do Projeto de Lei da Câ_
m<tra nl' 46, de \982 (n"' 903j79, na Casa de origem), que 
dá nova redação ao art. 125 do Decreto-lei n~> 200, de 25 
de fevereiro de 1967, e revoga a alínea d do§ 2~> do seu 
art. 126, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 672 e 673, de 
1982, das Comissões: 

-de Serviço Público Civil; e 
- de Financas. 

14 

Matéria a ser declarada prejudicada 

Projeto de Lei do Senado n"Y 130, de 1982, de autoria 
do Senador Jutuhy Magalhães, que acrescenta parã,gra
fo ao art. 73 da Lei n"' 5.682, de 21 de julho de t 971 (Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos). 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

( Le1•anta-se a sessão às 19 horas e 52 minutas.) 

ATO DO PRESIDENTE 

N• 247, DE 1985 

O Presidente do Senado Fed_eral, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com_a_d~le
gaçào de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
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em vista o qü.e consta do Processo n~> 018625 85 1 Resol
ve aposentar, volun"tariamente, Marcetlo Zamboni, Téc
nico Legislativo_, __ .chill_~_ "Especial", Referência_NS-25, 
do Quadro Permanente do Senad9 Federal, nos termos 
dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alínea "ã", da 
constitu1ção da República Federativa· d(i Brasil, combi
nados com os artigos 428, inciso TI, 429, incíso I, 430, in
cisos IV e V, e414, § 4~>, da Resolução SF n9 58, de 1972, 
e údg_o 2"'. pãrágrafo único, da Resolução SF nl' 358, de 
\983, e artigo 3~>, da Resolução SF n"' 13, de 1985, com 
proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação 
adicional por tempo de serviço a que faz jus, observado 
o limite previsto no artigo 102, § 2~>, da Constituição Fe-

--cfCY:ãf. ·-
Senado Federal, 19 de novembro de 1985.- José 

Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 

N"' 248, DE 1985 

O Presidente do Senado F'edefal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38. e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
C:m-Vísta o que consta do Processo n~> 018539 85 8 Resol
ve aposentar, voluntariamente, Anselmo Nogueira Ma
cieira, titular do cargo isolado de provimento efetivo de 
Assessor Legislativo, do Quadro Permanente do Senado 

-~Federal, nos _termOs dos artigos 101, inciso III, e 102, in
ciso I, alínea "a':. da con.stituiçã<;t !}a República Federa
tiva do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 
429, inciso I, 430, incisos V e VI, 437,414, § 4~>, da Reso
lução SF n"' 58, de 1972, e artigo 2~>, parágrafo único, da 
Resolução SF n<:> 358, 9e 1983, e artigo 39, da Resolução 
SF nY 13," de \985, com proventos integrais, correspon
dentes ao vencimento do símbolo SF DAS-102.3, acres
cidos de 20%~ gratificação de Representação de ·85% e a 
gratifiCação adicional por tempo de servíço a que faz 
jus. observado o limite previsto no artigo 102, § 29 , da 
·consti!uiÇão Federal. 

Senado Federal, 19 de novembro de 1985. - José 
Fragem,-PfCSii:fen-te do Seilã.do Federal, 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 249, DE 1985 

O Presidente do Seriado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os arts. 51, item 38, e97, inciso 
IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co
missão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e teildo em 
vista o que consta do Processo n9 0\8635 85 7, resolve 
.aposentar, voluntariamente, Hêlio Carvalho da Silva, 
Têcnico·- Legislativo, Classe Especial, Referência NS-25, 
do Qua_dro Permanente do Senado Federal, nos termç.s _ 
dos arts._IOI, inciso Il_l, e 102, inciso_ I, alínea a, da 
Çgnstituiçào da Rep_ública Federativa do Brasil, combi
nados com os arts. 428, inciso II, 429, inciso I, 430, inci
sos IV e V, e414, § 4Q, da Resolução SF n~> 58, de 1972, e 
art._ 2~>, parágrafo único, da Resolução SF n"' 358, de 
1983, e 3rt. 3"', da Resolução SF n'i' 13, de 1985, com pro
ventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adi
cional por temp-o de serviço a que faz jus, observado o li
mite previsto no a"rt. f02, § 2~', da Constituição Federal. 

Senado Federal, em 19 de novembro de 1985.- José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 2SO, DE 1985 

O Pr~id~nte d~ Sen~do Federal, no uso das atri
buições que Ihe_conferem os arts. 52, item 38, e 97, inciso 
IV. do Regimento Interno e de acordo com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co
missão Diretora n"' 2, de 4 de abril de t 973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n"' 019298 85 4, resolve 
ilposentar, Voluntariamente, Suzy Cunha e Cruz Fou
cher. Têcnico Legislativo, Classr: "Especial", Referência 
NS-25, do Quadro Permanente do Senad-o Federal, nos 
termos dos arts. 101, inciso IH, parâgrafo único, e 102., 

Quarta-feira 20 4621 

inciso I, alínea a) da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinados com os artS. 428, inciso II, 
429, inciso I, 430, incisos IV e V, e 414, § 4"', da Reso
lução SF n~>-58, de 1972, e a~rt:29, parâgrafo único", da 
Resoluqão-SF nl' 35.8, de 1983, e art. 3"', da Resolução SF 
n"' 13, de \985, com proventos integrais, acrescid~s de 
20% e a gratificação adicional por tempo de servtço a 
que faz jus, observado o limite previsto no art. 102, § 2"', 
da Constituição Fed.eral. 

Senado Federal, em 19 de novembro de 1985.- José 
FragelH, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
Nl' 251, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buiÇões que lhe conferem os arts. SZ, item 38, e 97, inciso 
IV,·âõ-Regimento"Interno e de acordo com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co
missão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o -que cmfsHi dO-Processo Il"' _018528 85 6, resolve 
aposetifár, voluntariamente, Beatriz Correia de Mello, 
Taq-uíg'fãfo Teg_islãliV<f, "Classe._'"'Especial", Referência 
NS~-25. ·do QUadrO· Perlliã.neflte do Senado Federal, nos 
termos dos arts. 101, inciso III, parãgrafo único, e 102, 
ii'lciSo-CS.fíneã.-a~-da Constituição da RepUblica Federa
tiva do Brasil, combinados com os arts. 428, inciso TI, 
429, incíso I, 430, incisoS IV e V, e 414, § 41', da Reso
lução "SF ft~> 58, de 1971, e art. 2~>, parâgrafo único, da 
Resolução SF n9 358", de 1983, e art. 3~>, da Resolução SF 
nl' 13, de \985, com proventos integrais, acrescidos de 
20%, e ã gratificação adicional por tempo de serviço a 
que~fa~ jus:Observado o limite previsto no art. 102, § 2~>, 
dtl Constituição Federal. 

Senudo Federal, em 19 de nõ-Vembro de 1985. -José 
Fragelli, Presidente" do Senado Federal. 

CONSELHO DE S:l!PERVISÀO.OO PROOASEN 

62~ Reunião do Conselho de Supervisão do PRODASEN 

Ao;~trinta dias do mês.de setembro de mil novecentos 
· e oitenta e cinco, às 9 horãs, na sala de reuniões da 

Diretoria-executiva do PROOASEN, reúne-se o Conse
lho de Supervisão sob a Presidência do Senador Enéas 
Faria. Presentes os Conselheiros_Dr. Lourival Zagonel 
dos Santos, Vice-Presidente do Conselho, Dr._ Jaime 
Luiz Colures, Dr. Yamil e Sousa Outra, Dr. José de Ri
bamar Duarte Mourão e Dr. Waldwin Bueno Netto, 
Diretor~-Ex.icutivõ do PRO DAS EN. Presentes, também, 
a convite do Senhor Presidente, o Dr. Jair Pedro de Oli
veira, Diretor da Divi"são Administrativa e Financeira 
do PRODASEN, e Dr. Otávio de Morais Lisboa, Assis
tente do Diretor da Djvisão de Suporte Técnico e Ope
mções. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente dis
pensa a leitura iia ata da reuniãO- anterior por ter sido 
distribuída com antecedência os Senhores Conselheiros, 
s~n_do aprovada por unanir~lidade, A -seguir, o SenhOr 
Presidente acolhe a _sugestão do Senhor Diretor
Executivo no sentido de alterar a ordem dos assuntos da 
pauta. S. Ex~ con~de a palavra ao Conselheiro Yamil e 
Sousa Outra, relator da matéria que diz respeito ao Pro
grama de Expansão de Equipamentos para o Atendi
mento aos Usuários e c_uja documentação foi distribuída 
com antecedência aos Senhores membr,ps do Conselho. 
Após a matéria ter sido relatada, o Conselheiro Yamil e 
Sousa Outra passa a palavra ao Senhor Otávio de Mo
rais Lisboa que presta detalhadas informações técnicas 
sobre o Programa de Expansão em tela. Após ampla dis
cussão do assunto e os Conselheiros estarem convenci
dos da necessidade premente dessa Expansão, que visa 
atender a demanda reprimida e sob pena de comprome
ter a e_ficiêncià e -a efiCã:Cia-da ação do PRODASEN, o 
Conselho decide aprovar o referido Plano nos termos 
propostos pelo Diretor~executivo, através do documen
to CT-DEX/SEN-388/85. Prosseguindo, o Senhor Pre
sidente coloca em apreciação o terceiro item da pauta, 
processo PD-0333/83-2, referente ao Sistema Eletrônico 
de Votaçà_o do Senado. Eeçleral. O Diretor-Executivo 
prõpõe-e:-o Senhor Presidente aprova a convocação. da 
servidora Maria Inês Von Gal Milanezi, Coordenadora 
da Coordenação de Operações (COP) da Divisão de Su-
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prote Técnico e Opefacões, para expor o assunto conti.:: 
do no processo referido. A Senhora Coordenadora ex
põe a sitUação atual do equipamento instalado no Ple-
náiío do Senado Federal, desde 1972, destinado a regis
trar_ eletronicamente o resultado das votações. Informa 
sobre o problema da falta de técnico_ para manutenção 
do Computador de Votação, por ter a AEG-Telefunken 
não concordado com a renovação do contrato de manu
tenção, visto ser o equipamento obsoleto, alguns de seus 
componentes não existirem no mercado e os demais se-
rem, importados. Outro aspecto apresentado é a urgente 
necessidade de ampliá-lo para atender aos novos parla
mentares. Está totalmente utilizada a sua capacidade. 
Para sanar estes problemas torna-se indispensável o 
PRODASEN dispor de técnico especialista no hardware 
e software do equipamento, para manutenção, am
pliação imediata provisória e auxiliar na especificação 
técnica de novo equipamento previsto para a substi
tuição do atuat Das alternativas apresentadas para aso
lução do referido problema, a única viãvel, por proposta 
do Senhor Vice-Presidente deste Conselho, foi a requi
sição. para o gabinete do Senhor Primeiro-Secretário, 
através de correspondência de S. Ex• ao Excelentíssimo 
Senhor Governador _do_ Distrito Federal, de s_ervidor da 
CES, Senhor Welomar Pereira dos Santos, profissional 
que detém profundo conhecimento do computador 
AEG-Telefunken, sendo capaz de proceder alterações 
no software e o hardware do equipamento. O quarto 
item refere-se ao processo PJ?-0441/84-8. Este assunto 
diz respeito ao pleito da servidora Sirley Conde de Fi
gueiredo Cima, atualmente ocupante do Emprego de 
Analista de Administração, a fim de ser reenquadrada 
no Emprego de Analista de Sistemas, para o qual foi ori
ginalmente contratada. O relator da matéria, Conselhei
ro Yamil c Sousa Outra, lê o seu parecer, manifestando
se favoráVel ao reenquadramento da referida servidora, 
tornando extinta uma vaga no Emprego de Analista de 
Administração e criando outra no Emprego de Analista 
de Sistemas, desde que não haja efeito negativo sobre 
outros servidores do PRODASEN,_ Os Senhoies Conse
lheiros discutem a matéria aprovando-a por unanimida
de, visto haverem concluído que não haveria preju!zos 
para outros servidores_ do Orgão. Passa-se ao quinto 
item--fftocesso PD-0273/8:1-0. Trata-se de-requerimento 
do .. servidor Roberto Francisco Salviano, Analista de 
Suporte de Sistemas do Quadro de Pessoal do PRODA
SEN, no qual solicita seja renoVada a autorização de 
sa~pensão -do seu contrato de trabalho por mais dois 
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unos, para qt.ie' possa· continuar prestando relevantes e 
indispensáveis serviços de g~rênci"a ao Centro de PiõCes:.. 
sarnento de Dados da Telecomunicações de Goiás S.A. 
- TELEGOIÃS. O Senhor Presidente concede a pala
vru ao Conselheiro José de Ribamar Duarte Mourão, 
relator da matéria, que lê o seu parecer, manifestando-s~ 
relo indeferimento do requerido pelo servidor, tendo em 
vista o disposto no§ 39,do artigo 68, do Regulamento do 
PRODASEN, proibin9o a suspensão contratual, para 
tratar de _ _assuntos particulares, por mais de uma vez. O 
assunto é analisado pelos Senhores presentes, os quais 
urravam, por unanimidade, o parecer do relator. Acres
centa, ainda, o Senhor Conselheiro, que nada impede a 
celebração de novo contrato, no futuro, entre o PRO
DASEN e o referido servidor, se esse for o seu desejo e 
desde que haja vaga no Quadro de Pessoal do Orgão, e 
que seja de interesse para o PRODASEN, por se tratar 
de técniCO de alto nível e coffiProvada competência. O 
sexto item trata do processo PD-0291/85-4, referente a 
requerimento do ex-servidor Sérgio de Otero Ribefro, 
solicitafldo o recebimento de diferenças salariais, a títu
lo indenizatório. Tendo em vista a matéria ter recebido 
parecer do Senhor Consultor-Geral do Senado Federal, 
Dr. Alberto Moreira de Vasconcellos, necessitando, ain
da,-do exame POr parti de um dos -membros. dO Conse
lho de Supervisão, o Senhor Presidente decide encami
nhar o processo ao Conselheiro José de Ribaniar Duarte 
Mourão para emitir paf<!Cer e relatar na próxima reu
nião. procurando, inclusive, propor política de reinune
raçào para os servidores do Senado Federal colocados à 
disposiçã~. d~? ~RODASEN. A seguir,_ é colocado em 
apreciação o processo Pb-0619/85-0, relativo à Pres
tação de Contas do segundo trimestre de 1985. O Senhor 
Presidente.. designa o Conselheiro Jaim"e Luiz Coi3fes 
para emitir parecer sobre a mesma e apresentá-lo na 
próxima reuniã.õ. O oitavo item, prOcesso PD-07-58/83-
3. referente_ à conversão em vantagem pecuniária de 
períodos de afastamento, por motivo de dediCação ex
cepcional, de 12 (doze) servidores do PRODASEN.. O 
senEOrPr:eSidellle-de!iígna-o- conSelheirO JoSé de-R.Iba~ 
mar Duarte Mourão para emitir parecer e apresentá-lo 
na próxima_ reunião. Prosseguindo,_ passa-se à. apre-
ciução do asSunto referente ao Plano de Complemen.
tação de Apos-entadoria dos Servidores do PRODASEN 
(CT»DEX/SEN-325/85). O Senhor P"re.Side"nfe_designa o 
Conselheiro Yamil_e_S_ousa Outra para emitir parecer 
sobre o assunto e apresentá-lo na próxima reunião. O 
décimo item é relaiivo ao pagamento da Gratificação de 
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Instrução aos titulares de Função em Comissão, Empre
gos em C0iniss3o; bem como aos servidores que têm a 
responsabilidade pelo Encargo de Pagamento, Movi
mcntução e Guarda de Valores. O Diretor-Executivá, 
através do documento CT-DEX/SEN-326/85, propõe 
projeto de Ato, que acrescenta Parágrafo único ao arti
go 13 do Pl;.~no de Pessoal do PRODASEN, visando 
corrigir a atual incompatibilidade para o pagamento da 
Gmtificaçào referenciada, procedimento este tomado 
por determinação deste Calenda Conselho de Supervi
são em sua 60• reun.ião, realizada em 22-6-85, o qual 
t:onsidera esta incompatibilidade como discriminatória 
e injusta, já que gratificações correspondentes são pa
gus. sem restrições, no Senado Federal e no CEGRAF, 
de acordo .com os respectivos Regulamentos. O Senhor 
Presidente designa o Conselheiro Yamil e Sousa Outra 
para emitfr pa(ecer e relatá-lo na próxima reunião. Pros
seguindo, é colocada em apreciação o décimo primeiro 
item. O Diretor-Execu_tivo, através da Exposição de 
Motivos EM-DE:S.::jSEN-002/85, apresenta proposta 
que trata da fixação do Indice de Produtividade para pa
gumcnto do Prêmio de Produtividade aos servidores do 
PRODASEN: O 'Senhor Presidente designa o Conse
lheiro Jaime Luiz Colares para relatar apresente matéria 
e urrcsentar na próxima reunião. Esgotada a pauta, o 
Dirctor-Executivo expõe o assunto que trata de requeri
mento do Senhor Norton Monteiro GUimarães, solic.i
tando a readmissão no Quadro de Pessoal do PRODA
Si::N. O Senhor Presidente designa o COnselheiro JoSé 
de Ribumar Duarte Mourão para relatar e apresentar na 
próximu reunião. Solicita,- também, o Serihor Presidente 
ao Senhq_r Diretor-Executivo informações quãnto ao 
Plano Diretor do PRODASEN. O Diretor-Executivo 
informa que o referido Plano está em fase final de elabo
ração na diretoria e que, brevemente, serã encaminhado 
uo Conselho de Supervisão, nos termos do Regulamen~ 
to. Nada mais havendo a tratar, o Sefihõf--Presidenti eTI: 
cerm a presente reunião. E, para constar, eu, Ana Maria 
~crio Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão, 
hlVrei a presente ata que vai assinada pelo Senhor Presi
dente c dem!lis membros do Conselho. Brasnia, 30 de se
tembro de_l985.- Enéas Faria, Presidente do Conselho 
de Supervisão do PRODASEN- Lourival Zagonel dos 
Santos, V ice-Presidente---: Yamil e Souza Outra, Conse
lheiro - Waldwin Bueno Netto~ Diretor-Executivo do 
PRODASEN -Jaime Luiz Colares, Conselheiro- Jo
sé de Ribamar Duarte Mourão, Conselheiro. 
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LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1~2.1- Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

Sufmwf('ltdo à ddibt•raçcio do Senado o seguinte pro
jeto de fd· 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 338/SS~DF, que 
lixa o valor do soldo de Coronel BM do Corpo de 
Bomhciroii do Distrito Federal e altera dispositivo_s 
da Lei n~' 5.906, de 23 de julho de 1973, e dá outraS 
providt!nr.:ias. 

1~2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

Pra.w para apresentação de emendas ao Projeto de 
Lei do Senado n~' 338/85-DF, lido anteriormente. 

1.2.4- Leitura de projeto 

Projdo de Lei do Senado n9 339/85, de autoria do 
Sr. Scnudor Nelson Carneiro, que modifica dispositi
vo du Lei n<.> 4. 725, de I J de julho de 1965, que estabe
lc!.:e normas pura o processo dos dissídios coletivos e 
dú uutr:.ts providências.-

1.2.5 - Discursos do Expediente 

Sé'NADOR NIVALDO MACHADO - Comen
tários sobre us eleições municipais, realizadas no últi
mu diu 15. 

SENADOR H_UMBERTO LUCENA - Ra_zões 
que lcvumm o Sr. Presidente da República a baixar 
decreto-lei, intervindo em instituições financeiras. 

SD\'ADOR ~'IRGILIO TAVORA- Liquidação 
dos Bancos COMIND, Auxiliar c Maisonnave, de
cretada ontem pelo Governo. 

1.2.6- Comunicação da Presidência 

Recebimento du Mensagem n\1 294/85 (n~' 590/85, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
púhlica. soJi ... ·ita autorização para- que o Governo do 
Estado do Parunú possa contratar operação de crédi-
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to 1_w vu_!vr de CrS 6.46;;:,soo:ooo, para os fins que es
pcciJica. 

1.2~7....:: Apreciação de matéria 

Redaçào final do Projeto de ~esolução n~' 118/85. 
Aprovada nos termos do Requerimento n~' 457 f85. À 
pnHnulgnçào. 

1.2.8- Comunicação da Presidêneia 

Convocação _de sessão extraordiná.ri~ a realizar':s_e 
hujc, rts 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa, -

1.3- ORDEM DO DIA 

Requerimento n~' 425/85, sol_icitando seja anexado, 
aos Projetos de Lei da Câmara n~'.s 49/77, 111/8! e 
12-1-jHJ, que tru.mitum cm co'i1junto com o Projeto de 
Lei du Cúmam n'i' 38/84, que altera dispositivo da Lei 
n\' 4.726, de I 3 de julho de 1965, que dispõe sobre os 
scrvh.;os do registro do comércio de ati v idades afins, e 
dú_ outru_s erovidê:ncias. V()!ação adiada por falta de 
quorum. 

Pmjeto de Lei da Cámara n~' 22/77 (n~' 382/75, na 
Casa d~ origem), que acrescenta parágrafos ao art. 
7Ml do Decreto-lei n~' 5.452, de Jo;o de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho). Discussão en
cerrada, ficando u votação adiuda por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei du Câmura n"' 57/80 (rll' 4.625/77, 
na Casa de origem), que acrescenta§ 511 ao art. 169 da 
Lei n'-' 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleito

-ntl. Discussão encerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 
~ieto de Lei da Câmara n\1 58/80 (n~' 1.693/79, 
nu Cusa de origem), que ~rcsce_nta parágrafo ao art. 
4.'i~ du Consolid:.tçào das Leis do Tra.balho. Discus
são encerrada, ficando a votação adiada por falta de 

-quorum. 

Proj<IO de Lei da Câmara n' 62/80 (n' 1.871j79, 
na Casa de origem), que dá nova redução ao art. 59 
du Lei n'.' 6.678, de 14 de agosto de 1979, que dispõe 
sohre a requisição de servidores públicos da adminis
tr:u,:üu di reta e autárquica pela Justiça Eleitoral e dá 

_Oúü:.!S prOvidências. Discussão encerrada, ficando a 
vot<t<;Uo a_diad_u por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 34/81 (n~' 3.658/80, 
naTaSJl-de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 

2-)4 do Decreto-lei n~' 2,848, de 7 de dezembro de 
19-tO- Código Penal. D~scussão encerrada, ficando a 
votaç~o adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara nl' 48/81 (n~' 4.708/78, 
!l<l Casa de origem), que· introduz alterações no art. 
24J da Lei n"' 4.737, de 15 de julho de 1965- Código 
Elcitorul. Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 53/81 (n~' 614/79, na 
Casa_ de origem), introduzindo alterações no 
De-l.:rcto-lei n~' 70, de 21 de novembro de 1966, e na 
Lei n~ .$. 741 de I\' de dezembro- de 1971, que dispõem 
sobre cédula hipotecária C a cObrança de crédito hi
potccúrio vinculado ao sistema financeiro de habi
taçãO. Discussão eneerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 57/81 (n9 2.109/79, 
na Casa de Origeril), que altera a Lei nl' 5.869, de li 
de junciro de 1973 - Código de Processo Civil, na 
parte relativa ao procedimento sumarfssirno. Discus
são encerrada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Lei da Cãmara n~' 59/81 (n9 1.894/79, 
na Casa de origem), que inclui na relação-descritiva 
das ferrovias do Plano_ ~acioTwl de Vi_aÇão, instituído 
pCia Lei r}9 5.917, de 10 de setembro de 1973, ferrovia 
tr:tnsvcrsallig<tndo Belém-São Luís-Teresina. Discus-
são encerrada, ficando a v_otaç_ào adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Lei da Câmara nl' 63/81 (n~' 2.087/79, 
na Casa de origem), que modifica a redução do§ 21' 
do ~ltt. }O da Lei n9 5.869, de I !_de janeiro de 1973-
Código de-Processo Civil. DIScussão C:ncerrada, fican
do a votação adiada por faha de quorum. 

Prujeto de Lei da Cámara n~' 81/81 (m 3.123/80, 
na Casa de _origem), que assegura os direitos de auto
reoS teatmis. Discussão encerrada~ ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Cãmafu n~' 46/82 (n~' 903/79, na 
Cusu de origem), que dá nova redução ao art. 125 do 
Dc~.:reto-lei n'.' 200, de 25 de fevereiro de 1967, e revo
ga a alínea d do * 2~ do seu art. 126. D!scussão encer
rada, fi~:ando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do _Senado n~' 130/82, que acrescen
ta parúgrufo ao art. 73 da Lei nl' 5.682, de 21 de julho 
de 1971 {Lei Orgãnica dos_ Partidos Politicas). Ma
têria declarada prejudicada. Ao Arquivo. 
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LOUR!VAL ZAGONEL DOS SANTO. 

Diretor-Gerol do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA CANTAS 

Diretor Executivo 

JOÀO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

1.3.1 - D!scursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ITAMAR FRANCO, para uma recla
mação- Inconformismo com resposta recebida pelo 
Banco Central a respeito de requerimento de infor
mações de S. Ex• 

FALA DA PRES!DENCIA - OpOrtunainente 
responderá à reclamação de S. Ex• 

SENADOR MILTON CABRAL- Manifestação 
de apoio ao Senador Itamar Franco, no concernente 
à reclamação feita por S. EX:• Dívida externa brasjlei
ra. 

"sENADOR ODACIR SOARES- Documento re
cebido das Associações ComerciaiS Brasileiras, de 
descontentamento com o pacote fiscal a ser enviado 
pelo Governo ao Congresso Nadon3.1. 

SENADOR JORGE KALVME- 80~> aniversário 
da chegada de Euclides da Cunha à Amazônia. 

SENADOR MARIO MAIA - Eleições munici
pais havidas no Estado do Ac:re dia 15 de novembro. 

SENADOR NELSQN_CARNEIRO- Conclusões 
do V Encontro Nacional dos Trabalhad_ores nas Em
presas Estatais. 

SENADOR GASTÃO MULLER- Denúncia de 
arbitrariedades policiais em Mato Grosso. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Dia da Cons
ciência Negra. 

SENA DOR ODA C! R SOARES- Solidarizand_o
sc com as reivindicações da classe dos economiãriõs. 

SENADOR JOÃO_CALMON- Discursos pro
nunciados pelo Ministro Clóvis Ramalhete e pelo 
jornalista Carlos Lindemberg Filho, por ocasião do 
571' aniversário Cfe -A Gazeta. 

SENADOR AMARAL FURLAN- Data Nacio
nal da Grécia. 

1.3.2 - D~ignação da Ordem do Dia da próxima 
sessio 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 230> SESSÃO, EM 20 DE NO
VEMBRO DE 1985 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - A viso do Ministro Olefe do Gabinete O vil 
da Presidência da República 

N9 806{85, encaminhando esclarecimentos presta
dos pelo Ministéiio-do Trabalho com a finalidade de 
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instruir o estudo do Projeto de Decreto Legislativo n9 
18/84. 

~.2.2 - Parecere~ _e_ncami_n~ados à Mes_a 

2.2.3 -. Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado nl' 340/85, de autoria do 
Sr. Senador Alfredo Campos, que dá nova redação 
ao caput do artigo 7~' e ao § 29 dQartigo 9» e elimina o 
§59 do artigo 7~' da Lei nl' 4.380, de 21~8~64, que criou 
o Banco Nacio~al ~a ~abit~ção (B!"'H). · . 

2.2.4- Comunicação da Presidência 

Recebimento das Mensagens n'ils 288 a 293, de 1985 
- (n~'s 584, 585, 591 ·a 5-94/85; na Origem), pelas quais o 

Senhor Presidente_ da República solicita ãllt_oriiiúrão 
do Senado p~ra que as Prefeituras Muni~ipais de 
Barra do Garças e Alta Floresta (MT), Campo Mou-

- rào, Ibiporá, Maringá e 'Paranaguâ (PR), possam 
contratar operações de crédito, para os fins que espe
cificam-. 

:z;2S ~Requerimentos 

- N9 458/85, de autoria dos Srs. Senadores Muri
lo Badaró, Humberto Lucena e Nivaldo Machado, 
solicitando urgência para o ~rojeto de Lei da Câmara 
n~' 184/85 (n<:> 5.731/85, na o~igein), que altera a com
posição e a -ôrganização internã do Tribunal Regio
nal do Trabalho da Terceira Região, cria cargos e dá 
outras providências. 

- N'i' 459/85, de autoria dos Srs. Senadore::o Hum
berto Lucena, Nivaldo Machado e Murilo Badaró, 
solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado 
n9 301/85, que altera disposítivos da Lei n'il 5.619, de 
3 de novembro de 1970, e dá outra.!) providências. 

2.2.6 - Comunicação da Presidência 
------ -

-R-etirada dli. palita- das matérias constantes dos 
itens n~>s 4 a 6. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Proj~to de lei do Senado nl' 249/85-D"F, que esti
ma a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal 
para o exercício financeiro de 1986, nas seguintes 
partes: 

--Secretaria de Finanças e Reserva de Contigên
cia. Aprovado. Ã Comissão do Distrito Federal para 
redução final. 

-Secretaria de Educação e Cultura. Aprovado nos 
termos do parecer da comissão competente. À Co
missão do Distrito Federal para redação final._ 

Mensagem n~' 1/85 (n~' 42/85, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da Rêpública submete à delibe
ração do Senado a escolha do Sr. Octávio Luiz de Be
reriguer César, Embaixador do Brasil junto à Re
pública de· Trinidad-e-Tobago, para, cumulativa
mente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Governo de Baróados. Declarada prejudica~ 
da. Ao Arquivo. 

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n~> 184/85, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n"' 458/85, 
Jjdo no Expediente. Aprovado em primeiro turno, 
após pareceres das comissões competentes. 

-Projeto de Lei do Senado nl' 301/85, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento nl'459f85, 
lido no Expediente. AprOl'ado com emendas, após pa
receres das comissões competentes. À Comissão de 
Redução. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 
30f785;--~.a:pieCiaâCl aftterioi"mente. Aprovada. À 
sanção. 

2.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA- Criação, 
no Ministério da Saúde, de um grupo assessor para o 
controle do tabagismo no País. 

2.3-3. - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES
SÃO ANTERIOR 

Do Sr. AloySlo Chaves, -proferido na sessão de 19-
11-85. ~ 

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 
FEDERAL 

N9s 12, 234 e 241, de 1985 (repubHcação) 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 
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Ata da 229~ Sessão, em 20 de novembro de 1985 
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Jutahy Magalhães 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS Sl!.S. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mârio Maia - Fábio Lucena_
Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -
Hélio Gueiros - Américo de Souza- Helvidio ~unes 
- João Lobo - Cesar Cais - J_osé Lin$ - Virgílio TáM 
vora - Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto 
Lucena - Marcondes Gadélha-: Milton Cabral- Cid_ 
Sampaio - Nivàldo Machado - Luiz Cav-alcante -
Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior -'Luiz Viana- João Calmon
Jasê Ignácio Ferreira - Nelson Carneiro - Itamar 
Franco - Murilo Badaró -Alfredo Campos- Severo 
Gomes - Benedito Ferreira - Gastão Müller - RoM 
berto Campos - José Fragelli _:_. Marcelo Miranda -
Álvaro Dias - Enéas Faria - Jorge Bornhausen -
Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha - Octâv_io Cardo
so. 

O SR. PRESIDENTE (José Fregelli)- A lista de prc· 
sença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Ha
vendo núm-ero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciã.niOs nossos trabalhos. 
O Sr. 1~>-Secretârio irá proceder à leitura do Expedien

te. 
~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
Do Senhor Presidente da República, submetendo à deli

beração do Senado Projeto de Lei: 

MENSAGEM 
N• 287, de 1985 

(N9 587/85, na origem) 

Excelentíssimos senhores Membros do Senado Fede
ral: 

Nos termos do art. SI, combinado com o art. 42, item 
V, da ConstituiçãO, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de MotiVos do Senhor Governador do Distrito 
Federal, o anexo Projeto de lei que .. fixa o valor do Sol
do do Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal e altera dispositivos da Lei n~> 5.906, de 23_ de ju
lho de 1973, e dá outras providências". 

Brasília, em 19 de novembro de 1985.- José Samey. 
EM N9 047j85-GAGBrasília-DF, 8 de novembro de 
1985. 

Excelentíssimo Se"nhor Presidente da República: 
Tenho a honra de sumeter à consideração de Vossa 

Excelência, proposta de fixação do Soldo do Coronel 
BM, bem como alteração, na Lei n~' 5.906, de 23 de julho 
de 1973, que dispõe sobre a Remuneração dos 
Bombeiros~ Militares do Corpo de BombeirOs do Distri~ 
to Federal. 

A proposta, conforme a exposição do Senhor 
Comandante-Geral, ajusta a atual Lei de Remuneração 
aos conceitos vigentes nas Forças Armadas. Assim, cor
rige várias situações, como as relacionadas às lndeni
zações de Habilitação Bombeiro-Militar e Compcl:nSaçâo 
Orgânica, ao Soldo e à inatividade do Bombeiro-Militar. 

O Corpo de Bombeiros, como Força Auxiliar, Reser
va do Exê(ciici, prOcura harmonizar sua legislação aos 
preceitos adotados pelas Forças Titulares. Dentro deste 
espírito patriótico, et1Camiilho para apreciação de V assa 
Excelência, o anteprojeto em lide que jâ recebeu Parecer 
Favorável do Estado-Maior do Exêrcito. 

Esclareço, finalmente, que os efeitos financeiros da 
aplicaçãO da nova Lei retroagirão a 111 de julho do cor
rente ano. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce~ 
)ência prOtestos· de respeito e estima. -José Aparecido 
de Oliveira, Governador Do Distrito Federal. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 338. DE 1985-DF 

Fixa Õ valor do Soldo de Coronel BM do Corpo de 
BOinbelros do- Distrito Federal e altera dispositivos da 
Lei n'i' 5.906, de i3 de jUlho de 1973, e dá outraS provi
dências. 

Õ-SenadÓ 'Federai decreta: 
Art.. ___ l, O valor do Soldo do Posto de Coronel BM, 

de que trata o art. 124, dá Lei n'i' 5.906, de 23 de julho de 
197,3, ~fixado em_ ÇrS ~.509.160 (três milhões, quinhen~ 

j~~~~e~0C:~~!~·e~~~~ ~:~:~~~: ~~u~~~~n~~s:"~t':~~ 
_ cal anúo ao Decreto~ lei n~' 1.860, de 18 de Jevereii-o de 
1981. 

Art. 2~' A Indenização de Habilitação Bombeiro
Mifitar é devida ao Bombeiro-Militar pelos cursos reali~ 
zados, com :aproveitamento, em qualquer posto ou gra~ 
duaçào, com_ os percentuais sobre o soldo a s_eguir fixa~ 
dos: _ _ _ 

1-55% {clnq!lenta e cinco por cento)- Curso Supe
riõr de Bombeiro-Militar; 

n - 45% (qmúenta e cinco por cento) - Curso de 
AperfeiçoanÍento de Oficúiís- e de AperfeiçOamento de 
Sargentos; 

III- 35% (trinta e cinco por cento)- Curso de Espe
cialização _de Oficiais e de Especialização de Sargentos; 

IV- 25% (vinte e CinCo -por cenlo) - Curso de For
mação de Oficíais, de Formação de Sargentos e de Espe
cializaçãp de Praças de graduação inferior a 3~'-Sargento. 

§ I~'" Somente serão conSiderados, para efeitO de ln
denizaçào de Habilitação Bombeiro-Militar, os Cursos 
de Especialização e de Extensão com duração igual ou 
superior a 06 (seis) meses, realizados no País ou _no exte
rior. 

§ 2~> Na ocorrê!lcia_ de mais de um Curso, será aten
dida soment_e a lndenizã.ção de m_aior valor percentual. 

§ 3<f AS condições, .-os Cursos e as ~quivalências _d_e 
Cursos, que constituem direitos a Indemzação de Habili
tação Bombeiro~Militar, serão reguladas pelo Governo 
do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante
Geral da Corporação, ouvido o Estado-Maior do Exér~ 
cito. 

§ 411 A Indenização estabelecida neste artigo é devida 
a partir-da data de conclusão do respectivo Curso, Com 
aproveitamento. 

Art. 39 Ficam extintas as gratificações de que tratam 
as Seções III e IV, do Capítulo III, do Título II, da Lei n~> 
5.906, de 23 de julho de 1973. 

Art. 49 _ A Indenização de Tropa é devida ao 
Bombeiro~Militar pelo desempenho de atividades especí~ 
ficas -da Corporação. 

§ I 'i' ó direitO a Indenização de que trata este artigo 
tem início na data de apresentação do Bombeiro-Militar, 
à organização de Bombeiro-Militar, pronto para o ser
viço- e cessa na data de seu desligamento. 

§ 2~> Os valores percentuais e outras condições de pa
gamento da Indenização de Tropa, serão regulados pelo 
Governado.r do Distrito Federal, ouvido o Estado~ 
MaiOr do Ex.écito. 

Art. 5' A Indenização de compensação orgânica, 
cujo valor corresPondente é de 20% (vinte por cento) do 
soldo, posto Qu graduação, destina-se a compensar os 
desgastes orgânicos do Bombeiro-Militar, pelo desempe
nho efetivo e_ continuado d~ suas àtivid~des profissio
nais. 

Parágrafo único. As condições e ativida~es que dão 
diiCífõ- à Indenização de que trata este artigo ·serão regu
ladas pelo Governador do Distrito Federal, mediante 
proposta do Comandante-Geral da Corporação. 

Art. 61' Os arts. _ 92, 94, I 00, I 03 e I 07, da Lei n9 
5r906, de 23 de julho de 197.3, passam a vigorar com a se
guil)te · redação: 

.. Àrt·. 92. A remuneração do Bombeiro-MIIítai 
da Jnaiivldade COriípreende: 

I- ·Proventos; 
II - Auxílio-Invalidez; 

III - [ndenização de Habilitação Bombeiro-
Militar. 

IV- Indenização Adicional de !natividade; 
V ,.,... I ndenização de Compensação Orgânica. 
§ )'i' A remuneração do Bombeiro-Militar na 

inativldade será revist_a sempre que, por motivo de 
alteração do poder aquisitivo da moeda, se modifi
car-a remuneração-do Bombeiro~Militar da ativa. 

§ 2~> O Bombeiro~Militar a? ser transferido. 
para a inativida__de faz jus a uma ajuda de custo cor~ _ 
respondente ao valor de I (um) soldo do último pos
to ou graduação que possuía na ativa. 

§ 311 O Bombeiro-Militar ao ser transferido 
_para a inatividade faz jus ao transporte para a loca
lidade onde fixar residência no Território Nacional, 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da 
data do ato do seu desligamento do serviço ativo." 

"Art. 94. Proventos são o quantitativo em di
nheiro que o Bombeiro-Militar percebe na inativi
dade remunerada, constituído pelas seguintes parce
las: 

I - Soldo ou Quotas de Soldo; 
II -Gratificação Incorporâvel." 

.. Art. 100. O Oficia( BM que contar no miní
mo 30 (trinta~ 3nos de serviço, quando transferido 
para a inatividade, terá o cálculo de seus proventos 
referido ao soldo do posto imediatamente superior, 
de acordt) com os arts. 99 e 103 desta Lei. 

§ 111 O Oficial BM nas condições deste artigo, 
se ocupante do último posto da hierarquia militar 
do seu Quadro, terá o cálculo dos proventos 
tomando-se por base o soldo do seu próprio posto, 
acrescido de 10% (_dez por cento). 

§ 2' O disposto neste artigO -não se aplíca aos 
Bombeiros~ Militares quejã se encontram na inativi
dade, os quais terão s"eus proventos mantidos de 
acordo com os direitos que já lhes foram atribui
dos." 

·~Art. 103. A Gratificação-de_Tempo de Ser
viço é considerada,gratHiCação incorPorável. 

Parágrafo úniCo. A base de câlculo para o pa
gamento da gratificação prevista neste artigo, dos 
auxílios e de outros direitos do BombeiroMMilitar na 
inatividade será o valor do soldo a que o Bombeiro
Militar fizer jus na inatividade." 

••Art~ 107. As lndenizações de Habilitação 
Bombeiro-Militar, AdiciOnal de !natividade e de 
Compensação Orgânica, são devidas nas formas se
guintes: 

I -lndenização de Habilitação Bombeiro
Militar. nos mesmos percentuais fixados para o 
_Bombeiro-Militar da ativa calculados sobre o valor 
do respectivo soldo. -

11-lndenização Adicional de-lnatividade, cal
culada mensalmente sobre os respectivos proventos 
acrescidos das lndenizações de Habilitação 
Bombeiro-Militar e de Compensação Orgânica, e 
em função da soma do tempo de efetivo serviço com 
os acrésciinos assegUridOs na legiSiãção em vigor; 
para esse fim, nas seguintes condições: 

a) 45% (quarenta e cinco por cento) quando o 
tempo computado for de 40 (quarenta) anos; 
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b) 35% (trinta e cinco por cento) quando o tem
po computado for de 30 (trinta) anos; 

c) 20% (vinte por cento) quando o tempo com-
putado for inferior a 30 (trinta) anos. _ 

III- Indcnízação de Compensação Orgânica, 
nos mesmos percentuais fixados para o Bombeiro
Militar da ativu, calculados sobre o valor do respec
tivo soldo." 

Art. 79 Ao BQm_beiro-Militar já na situação de lniiT:_ 
vidade remunerada, que venha a ser julgado inválido, 
impossibilitado total e permanentemente para qualquer 
trabalho, ainda que sem relação de causa e efeito com o 
exercício de suas funções, enquanto esteve na ativa, 
aplica-se o disposto no art. 106 e seus parágrafos, da Lei 
n' 5.906, de 23 de julho de 1973. 

Art. 8~' A _ind~ni;,>:ação _a_ que se refere o caput do art. 
28, da Lei n~' 5.906, de 23 de julho de 1973, ed,a presente 
Lei, é o quantitativo em dinheiro, isento de tríb~_!taçào, 
deVido ao Bom beirá-Militar para ressarcimento de des
pesas, decorrentes de obrigações ímpõslas para O exercí-
cio de cargo, comissã~!. função ou missão. . 

Art. 99 O Bombeíro:MTHiãr Õão pode ter, em seus 
postos ou graduações, remuner:Jção superior à fixada 
para -os postos e graduações correspondentes no Exérçj~_ 
to. · _ _ _ __ 

Parágrafo único. o-soldO do posto ou graduação do 
Bombeiro-Militar na ativa não poderã ser inferícif aO 
soldo do posto ou graduação fixado para os militares do 
Exército, na esCala hierárqUiCa imediatamente_infefi.or. 

Art. I O. O Auxílio-Invalidez, Gratificação e as Inde
nizações previstas nes.-ca Lel, serão devidas ao Bo_mb~üro
Militar, ii1clusive aos quejâ se encontram na inatiYióade, 
a partir da data d~ vigência desta Lei. 

Parágrafo único. Ncnhum_B_ombeiro-Milita~:t~r~ di
reito a diferenças pecuniârias relativas a perfodos ante
riores_ à vigência _desta Lei, como conseqUência de sua 
aplicação. 

A"ri. I I. As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei serão atendidas_à._conta das dotações _constantes do 
Orçamento do Governo do Distrito Federal. 

Art. 12. Os efeitos financeiros dec:Qrrentes _da e~~-~ 
cução desta Lei vigoram a partir-de 1~> de julho de 1985. 

Art. I 3. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
pub!icuçi:ío. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em- contrádo e, 
especialmente, os arts. 9~>; 13, item II e III; 21; 22; 23; 24; 
25;-26; 27;56; 57; 58; 59; 60; 6\; 62; 63; 64; e 65, da Lein' 
5.906, de 23 de julho de 1973, e os artigos 2~> e 49 do 
Decreto-lei nº 1.716, de 21 de novembro de_l979. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.906, 
DE 23 DE JULHO DE 197J 

Dispõe sobre a remuneração dos bombeiros
militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 
e dá outras providências. 

Art. 9'~ O bombelro-militar no exercício_de cargo ou 
comissão, cujo desempenho seja privativo do posto ou 
graduação superior ao seu, ·percebe o soldo daquele pos~ 
to ou graduação. _ _ _ _ __ * J9 Quando, na substituição prevista neste artigo, o 
cargo ou comissão for atribuível a mais de u_m posto ou 
graduação ao substitutivo, cabe o :.oldo correspondente 
ao menor deles. * 2~> Para os efeitos do disposto neste artigo, preVale
cem os postos e graduações correspondentes aos cargos 
ou comissões estabelecidos cm Quadro de Efetivo. Qua
dro de Organização ou dispositivo legal. 

§ Jl' o__ disposto neste artigo não se aplica às substi
tuições por motivo de férias, húpciãs;luto, dispensâs de 
serviço cru licença para tratamento de saúde, até 30 (trín
tu) dias: ~ 

ArL. 13. O bombi.!_irQ-militar, em efetivo serViço, fa~ 
rú jus às seguintes gratiJicações: 

...... ~. ·-·-~~· .. ·-~ ~·-· ~-· ·-·. '---"----'--"'-'" -.·~. ·-· .. '-
II- Gratificação de Habilftação de Bombeiro

Militar; 
III- Gratificaçi:ío _de_Serviço atíyo. 

DIÁRI_QQOÇD_NGRE~SQ NACIQNA\- ($eçãp II) 

SEÇÃO III 
Da Gratificação de Habilitação 

de Bombeiro-Militar 

Art. '21. A GratificaÇão de HabilitaçãO de 
Bombeiro~Militar é devida ao bombeiro-militar pelos 
cursos realizados com aproveitamento em qualquer pos
to ou gradtú.lção, com os percentuais a seguir fixados: 

1-20% (vinte por cento); 
__ --_CUrso de APerfeiçoamento de Oficiais e Sargentos; 

11-15% (quinze por cento); 
Cursos de Especialização de Oficiais e sargentos ou 

equivalentes; 
ITI- 10% (dez por cento); 
Cursos de Formação de Oficiais e Sargentos ou de Es

pecialização de Praças de graduação i_nferíor a Terceiro-
S•trgenio. - - -- - - --

§ [9 A equivalência dOs cursos referidos_ neste artigo 
::;crá estabelecida pelas Normas de Equivalência de Cur
s.os,_ ~aixa~a~_às Polícias MHi~ares e nos C.orpos de Bom
bCi'i-os-MílitãrCs pelo Estado-Maior do Exército, atrayés 
da lnspetoria Geral das Polfcias Militares. -

S- 29 Someilte Os cursOs de extensão, com duração 
igual ou superior a 6 {seis) meses, realizados i::!o PaíS oU 
no EiiCrior, sâo corriPLiúidos Pai-a os efe'itOs deste artigo--:

§-3'i'- Ao bombeiro-militar que possuir mais de um 
curso, somente será atribuída a gratificação de maio~ va-
lor pcrCcntuUI.- - · -

ç 49 A gratificação estabelecida neste artigo é devida 
a partir da data de condusãO -dõ respectivo curso. 

SEÇÃO IV 
Da Gratificação de Serviço Ativo 

Art. 22. A Gratifi'caçãó de SerViço Ativo é devida ao 
bonib-clrO-militar pelo dese-mp-enho de atividides especf
lícas de seu Corpo ou QuadiO em uma dii.S sitUações defi
nidas nos artigos 24 e 25, _desta Lei. 

Art. 23. A Gratificação de Serviço Ativo compreen-
de 2 (dois) tipos: 1 e 2-.. - - -

Ktt. -24: Ã GratificaÇão de Serviço Ativo- Tipo l 
-é devida ao bombeiro-militar que serve e-m unidade de 
trop"ti 6u etn furição- de ensinO ou insfrUção em estabele
cimento, de ensino_ ou instrução da Corporaçã_o. 

Art. "'25_~- A Gr-atífiCaçãó de Serviço Ativo - TiPO 2-
--é devida ao bombeiro-militar pelo efetivo desempe
nho de atividades não enquadradas no artigo 24, desta 
Lei. 

Art. 26. Ao bombeiro-militar que se enquadrar, si
multan-eãniente, em mais de uma das sítuáções referidas 

·nõ.Sârllgos"l•re-25, desta Lei, somente é atribuído o tipo 
de gratificaÇão de m-alOi- vã.lo_r percentual. 

Art. 27: -os-valores percentuais das gratificações re
feridas nos artigos 24 e 25 sefào .regulados pelo Governa
dor do Distrito Federal. . ' - ~. ... - ----. -- - --

CAPITU-LO IV 
Das Indenizações 

SEÇÃO I 
Disposições Preliminares 

Art. 28. lndenizaçào é o quantitativo em dlnheiro, 
devido ao bombeiro-militar para ressarcimento de des
pesas impOstas pelo exercfcíO de sua aÚvidade, bem
como par-a~compensar os -desgastes orgânicos de que_ tra-
tU. o Ui-tígó-.56,-desta Lei ... - · · ··· 

Parágrafo único. As indenizações compree~dem: 
a) Diárias; 
b) Ajuda de Custo; 
c) Transporte; 
d) &cpresentuçào; 
e) Moradia; 
f) CompCnsilção Orgânica: 

~EÇAO VII 
--------naCOiiij!~DSj\Çã~~ or~~c~ . 

Art. 56. A lndenização de Compensação Orgânica, 
cuja·valor·corresPClli'de a 20% (vinte por-cento) do saldo 

- àü postoae= grãd.Uação-;- e déstrnada a compensar os deS- -
giistCs Or-gãrlícõS-_cO-nsti(jLien-ieS~doS 'danõS- p-SíCOssÕmáti
cos _t:_~!!_ultal}!~'i _Q_~_c;le~tp_penho_ CQ_QºDtJªdo_ sfa atiyifl---ª-de 
_cspccia! __ çk_!llerg_t_!_l..flo ~.:om_ ~Ç1!f-ª.nQ.ro _Q!l_co_m apªr~lho. 

Novembro de 1985 

Art. 57. A atividade especial, referida no artigo an
tc_r_ior deverá ser exercida em cumprimento de missão, 
planos de provas ou de exercícios, -determinados pelo 
Comandante Geral da Corporação e devidamente ho
mologados. 

Art. 58. O Comandante-Geral d~:~ Corporação esta
bdece'rá as missões, os planos de provas ou de exercícios, 
que definirão os requisitos que o bombeiro-militar deve 
satiSfazer para (rue lhe seja assegurado o direito à per
cepção da Indenizllção de Compens~:~çào Orgânica. 

Art. _59.~ A Indenização de Compensação Orgânica é 
deVida: 

I -Dt.ifan-te- a aprendizagem da_atividade especial, a 
rmrtir dll data do primeiro mergulho em escabandro ou 
com aparelho; 

II.....:; _Durante _o período em que estiver servindo na or
g;.tnização de__bombeiros~militares responsável pelo cum
primento de missõ_es de mergulho coin escafandro ou 
com aparelho ao bombeiro-militar qualificado para a 
atlvidade, desde que cumpra as missões, planos de pro
vas ou de exercícios estabelecidos para tal atividade. -

§ I<? Não perderá o direito a percepção dessa indeni
zaçi:ío o bombeiro-militar: 

a) ho~pitalizado ou em licença para tratamento de 
saúde própria; 

b) ªfast~_do da sua organização para participar de cur
so ou _estágio de especialização ou de aPerfeiçoamento 
relacionado com a atividade, como instrutor, monitor ou 
aluno. 

§ 29 O aluno da escola de Formação de Ofíciais da 
Corporação, recrutado entre praças e que já tenha asse~ 
gurado o direito à percepção da Indenização de Com
pensação Orgânica, continuar? a recebê-la, até o desliga
mento da Escola, na mesma importância que recebia por 
·ocusii:fo da matrícula.-

Art. 6'6-.- O plano de provas ou de exercícios da ativi
dade especial regulará: 

r - Duração do Páíodo de provas; 
n-.......: o Oiíml::rO-mí!limo de mergulhos a ser cumprido 

em cadu período; 
III -A forma, as condições e a maneira de calcular e 

homologar os exercícios realizados; 
IV- O processo de reconhecimento do direito à per

cepção da Indenizaçào de Compensação Orgânica~ 
Art. 61. É assegurado ao bombeiro-militar que te

nhl! feit9 jus a.l!Jdenização_de_ Compen~açãq Orgânica, 
ein deCorrência de mergulho com escafandro ou com 
ap:~relho, o pagamento definítivo dessa indenização, por 
quota~ correspondentes ã.os anos de efetivo desempenho 
da atividade, observadas as regras seguintes: 

1-0 direito à percepção de cada quota é adquiiído 
ao fim de I (um) ano de desempenho da atividade desde 
que o Jiom_Pe_ir_Q:-milit-ªr c;u":lpra os requisitos fixad9ii no 
ptãno ~VãS; ~~ -· ·· · 

_ 11- O valor de cada quota e igual a l/10 (um décimo) 
da indcnização integral correspondente ao posto ou gra
duação do bombeiio-rililitar ao concluir o último perfo
<;lo de eiCCuçió dÕ ·plano de provas; 

III -O número de quotas, abonadas ao bombeiro
milit<lr não pode _exceder de 10 (dez). 

Parágrafo único. Em função de futuras promoções, 
o bombeiro-militar terã assegurada a evoluÇãO dos câl~ 
cuJos pum o pagamento definitivo da IndcriiZação de 
Compen-saÇão OrgâniCa,- desde ·que, apóS cada pro
m-óÇão, e·xecUtc:; pelo menos Um novo plano de. Provas ou 

~ d~~ciCJos_. ~- ~ 

Al-t. 62:- _b-valor das quotas, que, nos termos do arti
go 61, desta Lei, asseguram o pagamento definitivo da 
Indenizu_ção __de Compensação Orgânica acompanha as 
variaçõ_es da"Tabela de. Soldo, 

Art. 6.3, O bombeiro-militar que ainda não tenha as~ 
sCtfÜrado 6 pagamento aefiiliiTVo-ãaindetlíi:aÇàÕ ínteg·ra1 
de que.-truta o liríTgO -~I, poderoá ser bt!neficia-dO pe-IoS ar
tigos 5§__e -~9_,_<!estl! Le_i, até _que_ complete o número Il)Íni
mo d.J! quotas previsto. 
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Arl. 64. Poderá ser suspenso até 90 (noventa) dias, o 
pagamento da lndenização de Compensação Orgânica, 
quando o bombeiro-mititar inco_rrer crri-íõfrãção da dis
ciplina exigida para o exercício da atividade de mergulho 
som escafandro ou com aparelho. 

Art. 65._ Aplica-se ao boiribeiro-militar, quanto à Iri
dcnizaçào de Compensação Orgânica, o disposto no arti
go 7". desta Lei, exceto quanto ao seu item III. 

TITULO III 
Da Remuneração do Bombeiro

Militar na ]natividade 

CAPITULO I 
Da Remuneração e outros 

Direitos 

Art. 92. A iemUrief-aÇão- do bombeiro-militar 
inativiciade comoreende· 

1 - Proventos: 
II- Auxílio-Invalidez; 
III - Adicional de !natividade. 
Parágrafo único. A remuneração, dos bombeiros

militares na i natividade será revista sempre que, por mo
tivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modi
ficar a remuneração dos bombeiros-militares da ativa. 

CAPITULO II 
Dos Proventos 

SEÇÀO I 
Disposições Preliminares 

Art. 94. Proventos são o quantitativo em dinheiro 
que o bombeiro-militar percebe na inatividade, consti
tuídos pelas seguintes parcelas: 

l -Soldo ou Quotas do Soldo; 
II- Gratificações e lndenização incorporãveis. 

Art. 100: .. ê) ~·á~i~i ·q·~~ ~~~-;~;·~-ai~ ·d~ 3_·5· (Íri~;; 'e 
cinco} anos de serviço, quando transferido para a i nativi
dade. terá o cálculo de seus proventos referidos ao s_Qido 
do posto imediatamente superior, de acordo _com os arti
gos 99 e I 03~ d_es_ta Lei se em seu Quadro existir posto su-
perior ao seu. _ 

Parágrafo único. O oficial_nas condições desde artigo, 
se ocupante do último posto da hierarquia militar de seu 
Quadro, terá o cálculo dos proventos tomando-se por 
base o sold_Q do seu próprio posto acrescido de 20% (vin
te por cento}. 

SEÇÃO III 
Das Gratificacões e lndenizações 

Incorporá veis 

Art. 103. São considerados Gratificações c Indeni-
zações Incorporáveis: __ 
I-Gratificação de Tempo de Serviço; 
II -Gratificação de Habitação de Bombeiro-Militar; 
III- Indenizaçào de Compensação Orgânica, na for-

ma estabelecida nos artigos 61 e 104-, § {9, desta Lei. 
Parágrafo único. A "'buse do cálculo" para o paga

mento das gra(ifitações prevístas neste artigo, dos 
a_udlios e de outros direitos dos bombeiros-militares na 
inatividade será o valor do sQido_ ou quotas de soldo a 
que o bombeiro-militar fizer jus na inatividade. 

CAPITULO III 
Do Auxilio-Invalidez 

Art. 106. O bombeiro-militar da ativa que foi ouve
nha a ser reformado por incapacidade definitiva e consi
derado inválido, impossibilitado total e permanentemen
te para qualquer trabalho, não podendo prover os meios 
de sua subsistência, fará jus a um A.u~Hio-Invalidez no 
valor de 25% (vinte e cinco por cento} da soma da "base 
de cálculo" _com a Gr_atifícaçãó dC: Temp-õ de Serviço, 
ambas previstas no artigo 103, des_de que satisfaça a U.m,a 
das condições abai.Jto especificadas, devidamente decla-
r;;Jdas por Junta de Saúde: . . -·- __ .. 

1- Necessitar internação ctn instituiÇão_ aprõpriada 
Q•) .. Corpo de Bombeiros do Distrito Fedem!, ou não; 

DIÁRIO DO-CONGIÜ~SSONACIONAL (Seção II) 

II - Necessitar de assistência ou de cuidado perma-
ricntc de enfermagem. -

§ ]9 Quundo, por deficiêllcia- hospitalar ou ·pres
criçiío médica comprovada por Junta de Saúde da Cor
poração", o -bombeiro-militar nas condições acima rece
ber tratamento na própria residência, também farã jus 
ao Auxílio-Invalidez. 

~ 29 Para continuidade do direito ao recebitn_ent-º do 
Auxílio-Invalidez, o_ bombeiro-militar ficará sujeito a 
aptCS"Cntar, anu<llmente, declaração de que não exerce 
nenhuma atividade remunerada, pública ou privada, e, a 
critério_da admlnistraç_ão a submeter-se, periodicamente, 
à inspeç:1o de saúde de controle, sendo que no caso de 
olicíal mentalmente enfermo ou de praça, aquela decla
ração deverá ser firmada por dois oficiais d~ _ativa do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

§ 3<:> O auXílio-Invalidez serã suspenso, automatica-_ 
mente, pelo Comandante Geral da Corporação, se for 
verificado que o bombeiro-militar beneficiado exerce çm 
tenha exercido, após o recebimento do auxílio, qualquer 
atividade remunerada, sem prejlifzb de outras sanÇões 
cabíveis, bem como se em inspeção de sªúde, for consta
tado não se encontrar nas condições previstas neste arti
gO. 

~ 4" O Auxíl_io-Invalidez não poderã ser Inferior ao 
valor do soldo de Cabo-BM. 

-CAJ'ITULO IV 
Do Adicional de InativÍdade 

Art _107. O A.Picional de Inatividade mencionado 
no artigo 92 e calcUlado, mensalmente, sobre os respecti
vos proventos e em função da soma do tempo de efetivo 
serviço com os acréscimos assegurados, na legislação em 
vigor, para esse fim, nas seguintes condições: 

J -_::20% (vinte- por cento), quando o tempo computa
do for de_ 40_(quarenta) anos; 
II- 15% (quinze por cen_to), quando o tempo c_ompu

tado Cor de 35 (trinta e cinco) anos; 
"''JU-~ 10% (dez por cento), quando o t~mpo computa-
do for de 30 (trinta) anos. -

TITULO V 
D~sposições Diversas 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

Art. 124. O valor ôo soldo sefá fixado, para cada 
posto ou graduação, com base no soldo do posto de Co
ronel BM, observados os índices estabeJ~cidos na Tabela 
de Es~.:alonamento Vertical, anexa a esta Lei. 

Parúgrafo único. A Tabela de Soldo, resultante da 
aplicução do Escalonamento Vertical, deverã ser consti
tuída por valores arredondad_os de múltiplos de 30 (trin
ta). 

D~ECRETO-LEI N• J.7I6, 
DE 2I DE NOVEMBRO DE I979 

D~ nova redaçào a dispositivo da Lei n9 5.619, de 3 
de novembro de _1970 e Lei n~' 5.906_, de 23 de julho de 
1973, alterada pelo Decreto-Lei n9 1.618, de 3 de 
março de 1978. 

~-"A-rt. 2'.' -o art: 107, da Lei n~' 5.906, de 23 de julho 
d~.; 1973, alterado pelo Decreto-Lei n" 1.618, de 3 de 
março de 1978, passa a vigorar com a seguinte ú:dação: 

Art. 107. O adicional de inatividade menciona
do no artigo 92, é calculado mensalmente s_obre o_s 
resp-ectivos proventos e cm função do tempo de __ ser
viço_ efetivamentc prestado, com os acréscimos asse
gura~os na_ legislação em vígor, para esse fim, nas 
seguintes condições: 

- 1-30% (trinta por cento) quando o tempo com
putado for de 35 (trinta e cinco) anos; 

11-25% (vinte e cinco porcento) quando o tem
----,- po computado for de 30 (trinta) anos; 

_______ :-_II_I_--:-- 05% (cinco por cento} quando o tempo 
comput~do for inferior a 30 (trinta) anos." 
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Art. 4" Os valores percentuais da gratificação de ha· 
bilitac,.·Zio de bombeiro.::militar a que se refere o art. 21, in· 
cisas I. II e III, da Lei n<:> 5.906, de 23 de julho de 1973, 
passam a ser, respectiVamente~ os seguintes: 

45% (quarenta e cinco por cento); 
35% (trinta e cinco por cento); 
25% (vinte e cinç:o por cento). 

DECRETO-LEI N• 1.860, 
DE I8 DE FEVEREIRO DE I98I 

Fixa o valor do soldo dos po~t~s de Coronel PM, 
da Polícia Militar e Coronel BM, do Corpo de Bom
beiros do Distrito Federal, e dá outras providências. 

o- Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição, decreta: 

Art. 1<:> A Tabela de Escalonamento Vertical anexa 
ao Decreto-Lei n9 1.463, de 29 de abril de 1976, fica subs-
tituída. a partir de J9 de janeiro de 1981, pela Tabela ane-
xa a este -~ecret.o-~~i.- __ _ _ _ _ 

Art. 29 O vaiõi do soldo dos postos de Coronel PM 
.e Coronel BM, respectivamente, da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de que tratam 
os artigos 122, da Lei n9 5.619, de 3 de novembro de 
1970, e 124, da Lei n9 5.906,_de 23 de julho de 1973, éfi
Xado-eni-CrS 48.939,00 (quarenta e oito mil, novecentos 
e trj~a e~ no_v!!: cruzei_ros)~ a partir de 19 de janeiro de 
1981, e em CrS 65.250,00 (sessenta e cinco mil, duzentos 
e cinqüenta cruzeiros), a partir de I~' de abril de 1981, ob-

- sen.·ados os índices estabelecidos na Tabela de Escalona
mento Vertical antixa ao presente decreto-lei. 

Art. 3" As despesas decorrentes da aplicação deste 
decreto-lei serão atendidas à conta dos recursos orça
mentãrio_s do Distrito Federal. 

Art. 49 Este decreto-lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revog3;das as di~posiç~es_em contrãrio. 

,_ ·Brasília, DF, IS de fevereiro de 1981; 1609 da Indepen
dência e 93" da República. 

(Â.1· Comissões de Constituição e Justiça, do Dis· 
trilo frd_5r_,af.e_ _de finanças.) 

PARECERES 
PARECER 

N• 945, de 1985 
(D~ Comissão de Redação) 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara 11'>' 60, de 1982 (n' 3.427 ;so, na 
Casa_ de origem). 

Relator: Senador Jorge Kalume 

·A: COrUissãQ ~prese~t~;~edação final- da-s-emendas do 
Senado ao_ Projeto de Lei da Câl]lara n~' 60, de 1982 (n~' 
3.427 fSO, na Casa de origem), que dispõe sobre a regula
mentação do exercício da enfermagem e dá outras provi
dências. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 20 de novembro de 
1985.- Américo de Souza, Presidente- Jorge Kalume 
Relator - Saldanha Derzi. ' 

ANEXO AO PARECER N• 945, DE 1985 

Redaçào final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 60, de 1982 (n9 ;3.427/80, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da enfermagem e dá outras providências. 

EMENDA N• I 

(Cotrespondente à Emenda n9 2-CSPC) 

Ao_ urt. '29 do Projeto, acresceme-se o seguinte pará
grafo: 

"_Par~rafo único. A enfermagem é exercida 
pnvatlvamente pelo enfermeiro, pelo técnico de en
fe;f!lagem, ~elo l:luxiliar de e~fermag_em e pela par
temi, respeHados os respectivos graus de habili-

-.._tação." 
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EMENDA N' 2 

(Correspondente à Emenda n9 3-CSPC) 

Dê~se ao caput do art. 5~> a seguinte redação, 
acrescentando-lhe os§§ I., e 2~>: _ 

"Art. 5"' A estrutura básica da instituição de 
saúde pública ou privada, inclui, obrigatoriamente, 
órgãos de enfermagem que integrarão sua adminis
tração superior. 

§ l'i' A direçào do Órgão de enfermagem será 
exercida, sempre, por enfermeiro, inclufdo nas defi
nições do art. 6~>; 

§ 29 ComproVada a inexistência de profiSsional 
disponível na área onde se localizar a institUição de 
saúde, por declatação do Conselho_ Regional de En
fermagem, as funções de direção de que trata o§ 1'1' 
poderão ser exercidas por técnico de enfermagem, 
sob supervisão de enfermeiro." 

EMENDA N' 3 

(Correspondente à Emenda n9 4-CSPC) 

No arl. 79, dê-se nova redação aos itens I e 11, e 
acrescente-se os itens III e IV: 

.. Art. 79 .... -... " ...... ~.~.--~~-~-~4"'~_.,.,. .. 
I- o titular do diploma ou do certificado. d~ 

Técnico em Enfermagem expedido de acordo com a 
legislação e registrado pelo órgão competente; 

II - o titular do diploma ou do certificado legal
mente conferido por escola ou curso estrangeiro,- re
gistrado em virtude de acordo de intercâmbio cultu
ral ou revalidado no Brasil coffio -diJ)lonla de Tê:COi
co de Enfermagem; 

III- os Auxiliares de Enfermagem menciona
dos no iriciso I, do artigo 89, que contem com mais 
de 10 (dez) an.os . .de efetivo exercício na classe; 

IV- os PrátiCOs-de Enfermagem ou Enfermei
ros Práticos que se mencionam no inciso IV do arti
go 89, por ocasião da sua aposentadoria." 

EMENDA N'4 

(Correspondente à Emenda o9 5-CSPC) 

No art. 89, dê-se a seguinte redação aos itens I, II, III, 
IV; V e VI: 

••Art. 8'~' 

I- o titular.decertificado de Auxiliar de Enfer
magem conferido por instituição de ensino, nos ter
mos da Lei e registrado no órgão competente; 

II -o titular de diploma a que se refere a Lei n9 
2.822, de 14 de junho de 1956; 

III-<? titular do diploma ou certifiCado a que 
se refere o inciso UI do art. 2t, da Lei nt ~_.604, de 17 
de setembro de_l955, expedido até a publicação da 
Lei n'i' 4.024, de 20 de dezembro de 1961; 

IV- o titular de certificado de Enfermeiro Prã~ 
tico ou Prático de Enfermagem, expedido até 1964 
pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina 
e Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por órgão 
congênere da Secretaria de Saúde nas Unidades da 
Federação, nos termos do Decreto-lei n9 23.774, de 
22 de janeiro de..l9~4. do Decreto-lei n9 8.778, de 22 
de janeiro de 1946 e dã Lei n'~' 3.640, de 10 de ou
tubro de 1959; 

V - o pessoal enquadrado como Auxiliar de 
Enfermagem, nos termos do Decreto-lei n' 299, de 
28 de fevereiro de 1967; 

VI- o titular do diploma ou certificado confC
rido por escola ou curso estrangeiro, sCgundo .as leis 
do País., registrado em virtude de acordo de inter
câmbio cultural ou 'revalidado no Brasil como certi
ficado de Auxiliar de EQfermagem." 

EMENDA N• 5 

( Con<spomlente à Emenda "' 6-CSPC) 

No art. II, acrescente-se aos itens [e 11 as seguintes 
alíneas: 

'"Art. 11. ········~~-·~··~·····-~-·-···-· 
1- , .~co= •••-·-···-"·-·••• ""·--··"~- _ 
I) cuidados diretos de enfermagem a pacientes 

graves com risco de vida; 
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m) cuidados de enfermagem de maior complexi
dade técnica e que exijam conhecimentos de base 
~;e~ífica ~capacidade de tomar -~ecisões imediatas; 

_ d)_ p;r·ti~ip_;~i~-~~·p;9j~Í~~ d~-~~~~t~~~ã~-~~·~~: 
forma de unidades de internação; · -

e)_ prevenção e controle sistemãtico da infecção 
~SP!!:_alar e de ~?CI!It!!__~ra_r~s!.!J.issívei~. em geral; 

_... f) prev~nção e contrqle si_ste!llâticq_ de da~O!i que 
--possam ser causados à clientela durante a assistên-

cia de enfermagem; 

. g) assistência de enfermagem à gestante, partu~ 
nente e puêrpera; 

h) acompanhamento da evolução e trabalho de 
parto; · 

i) ex~ução do parto sem distocia; 
j) educação visando a melhoria de saúde da poR 

pulação." 

EMENDA N• 6 

(Correspondente à Emenda n'~' 7-CSPC) 

D~-se ao caput do art. 12 a seguinte redação: 

. "'Art. 12. O TéCnico -de enfermagem exeice afi~ 
VJdade de nível médio,-envolvendo orientação e 
acompanhamento do trab_alho de enfermagem em 
g_ra? a~xiliar, e participação no planejamento da as
~~~!;ncm de enfermagem, cabendo-lhe especialmen-

EMENDA N• 7 

(Correspondente à Emenda n? S.CSPC) 

Dê-se ao caput do art. 13 a seguinte redação: 

. ~'Art. 13. O Au-XiH3.r de Enfermagem exerce 
atJvtdades de nível médio, de natureza repetitiVi, 
envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob 
supervisão, bem como a participação, em níVel de 
execução simples, em processos de tratamento ca-
bendo especialmente:" ' 

EMENDA N' 8 

(Correspondente à Emenda. n9 1-CLS) 

Suprima-se o art. 21. 

EMENDA N• 9 

(Correspondente à Emenda ~ 9~CSPC) 

Dê-se ao caput do art. 22 a seguinte redação: 

.. Art. 22. Fica esfendido aos profissiOnais de 
enfermagem e de suas atividades auxiliares o direito 
à prisão especial." 

PARECER 
N• 946, de 1985 

(Da Comissão de Redaçio) 

Recf~~o !_inal do Projeto de Decreto Legislativo n9 
24, de 1984 (n9 71/84, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final .do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 24, de 1984 (nCJ71/84, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Zoos
sanitário para a importação e a exportação de animais e 
de produtos de origem animal, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
Espanha. e concluído etn Madrid, a 12 de abril de 1984. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de novembro de 
1985 .. -:Américo de Souza, Presidente- Saldanha Der· 
d, Relator - Jorge Kahuae. 

ANEXO AO" PARECER N' 946, DE 1985 

Redaçio final do Projeto de Decreto l.Õgblatlvo D' 
24, de 1984 (D' 71/84, na CÔliUira dos Deputados). 

--Faço saber que o C_o!lgresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44. item I, da Constituição, e eu, Presiden
te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

Novembro de 1985 

DECRnO LEGISLATIVO N• , DE 1985 

Aprova o texto do Convênio Zoossaoitário para a 
importaç~o e a exportação de animais e de produtos 
de origem aninial, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, 
e concluido em Madrid, a 12 de abril de 1984. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art~ i Q E aProvado 'O texto do Convênio Zoo~ªni
túrio para a importação e a exportação de animais e de 
produtos de origem animal, celebrado entre o Governo 
_da República Fed~rativa do Brasil e o Governo da Espa
nh~. e concluído em Madrid, a 12 de abril de 1984. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER 
N• 947, de 1985 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 I IS, de 
1985 • 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 115, de 198S, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a elevar em 
Cri 100.988.400,00 (cem milhões, novecentos c oitenta e 
oito mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada~ 

Sala de- Reuniões da Comi.ssão, 20 de novembro de 
1985 .. - Américo de Souza, Presidente -Saldanha Der

'zi~ Relator -Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 947, DE 1985 

Redaçio final do Projeto de Resolução n9 115, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennOs 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba, Es
tado de: Mi~ Gerais, u contratar operaçio de crédi
to no valor de Cr$ 100.988.400 (cem milhões, nove
centos e oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

.Art. I 'i' É a Prefeitura MuniciPal de Uberaba, Esta
do de Minas Gerais. nos termos do art. 29 da Resolução 
n'i' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor de Cri 
100.988.400 (cem milhões, novecentos e oitenta e oito 
mil e quatrocentos cruzeiros), corresponde a 60.000 
U PC, consid.erado o valor nominal da UPC de CrS: 
1.683,14, vigente em abril dé 1982, junto ao Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional de Habitação 
( BNH), destinada à execução de obras da !_nfra~estrutura 
urbana de apoio aos conjuntos habitacionais da 
COHAB-MG, existentes no Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

A~t. ~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publ1caçao. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expedien
te lido, consta o Projeto de Lei do Senado n9 338, de 
1985-DF. que receberá emendas na primeira comissão a 
que. foi distribuído. pelo prazo de cinco sessões ordi
nárias, nos termós do art.141, item 11, b, do Regimento 
IR terno. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) -Sobre a me
sa. projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 



Novembro de 1985 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 339, de 1985. 

Modifica dispositivo da Lei n' 4. 725, de 13 de julho 
de 1965, que "estabelece normas para o processo dos 
dissídios coletivos e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1' O art._ 10 da Lei n' 4.725, de 13 de julho de 
1965, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. lO. Os ajustainentos de salários fixados 
em decisões r.,a Justiça do Trabalho, aprovados em 
julgamento_ de diss_idios coletivos, em acordos how 
mologados, convenções ejou acordos coletivos, se
rão aplicados, automaticamente, nas mesmas conw 
dições estabelecidas para os integrantes das categow 
rias profissionaiS litigantes ou interessadas, aos emw 
pregados das próprias entidades suscitantes e susci
tadas, observadas as,peculiaridades que lhes sejam 
inerentes, ficando, desde logo, autorizado o reajus
tamento das respectivas verbas orçamentárias." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3"' Revogamwse as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 10 da Lei n' 4.725/65, tal como se encontra em 
vigor, pelo visto reconhece ser devido aos empregados 
dos sindicatos apenas os ajustamentos de salários corres
pondentes a reajUstamentos e aumentos, desde que resul
tantes de sentenças cc .... tivas ~/ou hoMologações de 
acordos coletivos pela Justiça do Trabalho. 

De tal modo que as vantagens coletivas resultantes de 
convenções ejou acordos coletivos simplesmente deposi
tados e registrados nas Delegacias Regionais do Traba
lho não alcançam, ex vi legis, tais empregados. 

Trata-se de distinção, altamente injustificável que, to
davia, não deixou de ser acolhid-ª pelo legislador. 

E, se assim é, outra alternativa não resta senão esta de 
alterar a lei, tal como aqui proposto. 

Sala das Sessões, 20 de nOvembro de 1985.- Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.72~, DE 13 DE JULHO DE )965. 

Estabelece normas para o processo dos dissídios 
coletivos, e dá outras providências. 

Art. 10. Os ajustamentos de salário fixados em deciw 
sões da Justiça do Trabalho, _aprçvados em julgamento 
de dissidios coletivos ou o;m acordos homologados, serão 
aplicados,_automaticamente, nas m!!Smas condições estaw_ 
belecidas para os integrantes das categorias profissionais 
litigantes ou interey;adas~ aos _empregados das próprias 
entidades suscitalltes; e suscitadas, observadas as peculia
ridades que lhes sejam inerentes, ficando, desde logo, auw 
torizado o reajustamento das respectivas verbas orça
mentárias. 

· · ( ).~· Co~1:s~5~; de. C";,:Sh;~Içiõ-~·;~;ti~~ ~-d; L;~ 
gislação Social.) · 

O SR. PRESIDENTE (José fragelli)- O projeto. se
rá puplicado e remetido às comissões competentes. 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Ma
chado. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCM. 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÃ PUBLICA.DO. POSTERIOR-
MENTE. . ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
pu lavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senaw 
dores:_.-. --.- --~-...::.-·\·~·,._.·., 

Desde o início do seu. G9verno, o Presidente Jo_sc Sar
ney tomou o cuid·~d~ di não- utiliZai o dispoShho consti-
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tuciOiui.[ que lhe permite baixar decretos~le:is. Sua Exce
lência assumiu essa atitude paraatender compromisso 
da Aliança Democrática que ·elegeu Tancredo Neves e a 
SuU EXC-elência, no sentido da restauraç_ão total das prerw 
rogativas do Poder Legislativo. 

A não ser quando teve que reformular a estrutura ad
ministrativa federal com a criação de Ministérios ex
traordinários, Sua Excelência, em nenhum momento, 
lançou mão de decretos-leis para resolver qualquer 
problema de sua administração, nem tampouco enviou 
ao Congresso Nacional nenhum projeto de lei, que de 
acordo c0n1 ·a- Cariã outorgada de 1969 pudesse vir a ser 
aprovado por decurso de prazo. O que afirmo não pode 
merecer a menor contestação. ' 

No que tange à agilização do andamento das matérias 
legislativas, tivemos, na prática, a colaboração de todas 
as lideranças partidárias, na Cámara!'! dos Deputados e 
no Senado Ff<deral, que contribuíram efetivamente para 
que os projetas de lei, de iniciativa governamental, fosw 
sem rapidamente aprovados. 

Sr. Presidente, Si-s. Senadores, por isso mesmo, o Se
nado, a Câmara, e a Nação.bem poderão avaliar o cons~ 
trangimento d()Senhor Presidente Josê Sari1ey, ao ser 
forçado, no dia de ontem, a assinar um decretowlei, con
tru_riando a conduta que se havia traçado. 
-·Sua Excelência, antes de pôr a sua assinatura nesse 
decreto-lei, convocou os Líderes da Aliança Democráti
ca ao Palácio do Planalto, para uma reunião extraordi
nária do chamado CQnselho Político e ali nos fez um re
lato do que ocorrera no mercado financeiro; da necessi-. 
dadc premCnte em que se encontrou õ-Govern.o de decre
tar a Jiquidacào extrajudicial de mais três instituições -
duas d_elas de grande expressão nacional; o COMIND e 
o Banco Auxiliar de São Paulo- tendo em vista a si
tuação ins.us~entâ.vel em que se encontravam, ~epois do 
esforço inútil que fez o Governo, para sa1vá-las ao longo 
dos últimos meses. 

O Sr. Virgílio Távora - E-minente Semidor, permite 
V:::-E.X:' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu pediria a V. Ex• 
que agUardasse um pouco. 

O Sr. Virgílio Távora- Com prazer. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Darei o aparte a V. 
-- rx~ oportunamente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante disso, Q Presiw 
dcTite· José Sac_ney reuniu a imprensa e fez. o seguinte pro
nunciamento à Nação, que leio para que conste dos nos
sos anais: 

"Tive hoje que tomar unia deciSãO difícil. E achei 
-do _meu dever dar os motivos ao povo btasileiro. 

.. No início do Governo prometi e não desejava~ 
-de nenhuma m_anei_ra, usar _o r_ecurso constitucional 
do decr~to~lei. Fur obrlga~·o a- fazê.:lo na defesa do 
patrimônio público e do patrimônio popular. 

~·criouwse no País a indústria das liquidações. In
dústria essa que beneficiava proprietários das insti
tuições financeiras liquidadas, dando a eles oportu
nidade de enriquecimento ilícito. 
- ''Atfã"Ves do decretow!ei que acabo de assinar, as 
liquidações agora anunciadas correrão em ritmo di

~ fereilte. Todos os depósitos e as obrigações destes 
bancos serão corrigidos monetariamente. E não só o 
patrimônio deles. 

''E não somente dessas liquidações agora anun
_ciadas, como também de todas as futuras liqui

- ·d~àes no Brasil. 
"Assiin, se usei o recurso do decreto·lei,_o fiZ no 

interesse-do País. E, mais uma vez, repito, não dese
javà-Tazê:tó. Ma_S-tenho a consciência tranqUila de 
ter cumprido com o meu dever de Presidente da Re
pública. 

Muitó obrigado." 

O cfecretó-lei a que s~ referiu o Senhor Presidente José 
Sarney, .é o s'eguínte na sUa íntegra: 

O DECRETO-LEI 

.:·Decre;o-te'i .rÍ9 2.278, .. de 19 de no~embro de 
1985.- .. - - - . -

Altera o artigo !9 do Decreto-lei o"' r.477, de 26 
·de noVeiTibro de 1976, e dá outras providências. 
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9 PRESIDCNTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 55, itens I e II, da 
Constituição, e 

-·--CONSIDERANDO que o regime legal de inter
venção, liquidação extra-judicial e falência das insti
tuições finan_ceiras ~_rouxe lesões profundas à pou
pança e invesiiineiltos populares, deixandowos sem 
corrcção monetária; 

CONSIDERANDO que os processos de liqui
dação dessas entidades se. arrastam há anos, com a 

__ _conseqüente _\o'alorizaçào dos_ atiV()S em detrimento 
dos credores e,-ein--alg:uns casos, com evidente enri
"quecimento ilícito dos devedores; 

CONSIDERANDO que os Decretos-leis n9s 
1.477, de 26 de agosto de 1976~ e 2.015, de 23 de fe
vereiro de 1983, instituíram correçào monetária 
apenas para créditos de· instituiçõeS públicas, dei
xando a poupança popular e os créditos privados 
sem expressa proteção, ferindo, assim, o princípio 
constitucional da economia; 

CONSIDERANDO que a própiia Lei n"' 6.024, 
de 13 de marco de 1974, que regula a intervenção e 
liqüidação extrajudicial das instituições financeiras, 
recorihéce, em seu artigo 31, a existência, no merca
do de capitaiS. de pressupostos fundamentais da 
economia pública e da poupança privada. 

DECRETA: 

Art. !9 O artigo 19 do Decreto-lei n'i' 1.477, de 
26 de agosto de 1976, alterado pelo Decreto-lei n"' 
2.015,de 23 de fevereiro de 1983, passa a vigorar 
coni a sêguinte redação: 

.. Art. _lo:> Incide correção monetária sobre a to
tt~Jidad_e das obrig_ações de responsabilidade das en
tfdades a que se aPlica a_Lc,i n"' 6.024, de 13 de março 
de 1974, Submetidas_a regime de intervenção, liqui
dação extrajudicial ou falência. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo abranw 
ge tarúbém as operações realizadâs posteriormente à 
decre.taçào da intervenção, liquidação extrajudicial 
ou falência, ·referentes a qualquer tipo de obrigação 
passiva, contratual ou não, inclpsive as penas pecuw 
niárias· por infração U dispositiVos legais." 

Art. 29- Este decreto-lei entra em vigor na data 
de sua publicação. . 

Art. 39 Revogamwse as disposições em con
trârio!' 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se vê, foi um ato 
extremo do Senhor Presidente da República. Segundo 
informações, do Sr. Ministro da Fazenda, Dr, Dilson 
Funaro, a situação global do Comind, do Banco Auxi
liar de S. Paulo e do Bcui.co Maisonaves, era a seguinte 
n-o dia de ontem: primeiro passivo de 17 trílhões de cru
zeiros e um ativo de lO trilhões de cruzeiros, havendo, 
port:ofl·seguinte, U:m ''descobertp'' de 7 trHhões de cru
zc-íros que aumentava diariamente. 

Isso significa que, sem o decreto-lei baixado pelo Se
nhor Presidente da República, enquanto o ativo peta le
gislação, em vigor, continuada a ser corrigido, não have
ria= a mesma-vantageln eni relação aq passivo, o quere
dundava em um sério prejuízO para os titulares dos de
pósilo_s a vista, dos depósitõs a prazo e da poupança po
pular. 

Segundo: depósitos a vista: um trilhão de cruzeiros;·
Terceiro: poupança: 3 trilhões de cruzeiros; 
O Goyer_no garantirá, por 6 meses, o emprego dos 25 

m"il funcionários e obterá dos grupos interessados - o 
que já est.:í se negoda,i1d_o atrayés do Ban.co Central- na 
aqui~ição d_as carta_s·_p_atentes com o compromisso de 
manterem. os _rriesino_s empregados. 

por outro lado, no dia 2 de 'dezembi"o, o Goverrio es
pCra abrir as agendas dos referidoS- bâncos Para paga
mellto iilicíâl da poupança e dos depóSitos a vista. 

O Sr. Virgílio Távora- Pe~ite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO' LUCENA _:.:.- P·Ois não. 
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, Cdm per

missão da Presidêncía, depois como Uder, abordaremos 
este assunto, mas apenas nós mostramos já .a V. Ex~ que 
aquele uso do decreto-lei, em circunstâncias absoluta
mente prementes, tão combatido pela antiga oposição, 
hoje situação, era realmente algo que, em determinados 
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momentos, se fazia necessário em _nen,hum . eXemplo 
muior deu o Governo da Nova República, do que o 
aluai, sem embargo do que, como procuraremos citar em 
nossa rápida intervenção, após o lúcido discurso de V. 
Ex' O que é de estranhur é que esta situação conhecida 
do Governo, denunciada por nós, quando do uso esdrú
xulo de um pedido de autorizaQão para aparte de recur
sos ao banco brasileiro haja sido negado. Feito essa 
achega, reservamo-nos para que, então, demos os es_cla
rccirnentos que houver da a tua[ oposição, se fazem mis
ter prestar à opinião pública, aí" discutindo a forma e o_ 
mérito da medida tomada por S. Ex', o Senhor Presiden
te da Rcpúblíca. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Quanto aos 
decretos~leis baixados pelos Governos anteriores, sabe 
V._ Ex• que eles não tiveram esse caráter excepcional. 
Pelo contrário. O que combatíamos sempre era o ex:cesso 
de decrctos~leis. Havia decretos-leis diari_amente, e a 
maioria deles inconstitucionais, com o Congresso fun
cionando normalmente. 

Mas, essa questão toda, nobre Senador Virgílio Tãvo
ra, deve ser, naturalmente, Ôbjeto de apreciação pela As
sembléia Nacional Constituinte, que a partir -de fevereíro 
de 1987, vai se reunir para votar uma nova Constituição 
para o Brasil. Ainda uma grande discussão a respeito do 
processo lcgislativo._EJJ, pessoalmente, não tenho simpa
tia nenhuma pelo decreto-lei mesmo como medida de ca
ráter excepcional. AchQque nós deveríamos, na próxima 
Constituição prestigiar, po-r eXemplo, muito mais a idéia 
da Delegação Legislativa que pode ser utHizada, eviden
temente com parcimónia, tanto pelo Poder Executivo_, 
como pelo Poder Legislativo. 

O Sr. Américo de Souza- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço, com prazer, 
o nobre Senador Américo de Souza. 

O Sr. Américo de Sou;~Ja - Nobre Líder Humberto 
Lucena, é realmente empolgante o que vimos de ontem 
p<~ra hoje. Se, pór uril lado, lamentamos o acontecido da 
intervenção de 3 import<~ntes instituições financeiras na~ 
cionais, por outro lado, vimos a tranqUilidade do merca~ 
do, a tranqUilidade do setor no recebimento dessa medi
da. E ai, Sr. Senador- Humberto Lucena, vemos a dife-
reriça-do -pa.Ssàdo e dO presente, enq-ua-ritci mecrraass-em:e
lhantes, ocorridas no passado, causavam profunda tur
bulência no setor econômicõ~fínanceiro do País, esta de 
hoje foi recebida se_rn nervosismo, com tranqUilidade e 
absoluta confiança._ O Governo é outro, os métodos são 
outros. Vimos, nesta intervenção, um ato praticado com 
seriedade, com responsabilidade, com honestidade. O 
fato de o Presidente da República haver concomitante
mente criado o instituto da correção monetãria, também 
no caso do passivo, é uma outra tranqUilidade que dá, ao 
poupador, àquele que coloca o seu ctinheiro numa _insti
tuição financeira e quando vê uma intervenção do Üpo 
desta que ocorreu ontem se processar, vê-se às voltas 
com as maiores preocupações porque enquanto o ativo é 
corrigido, o passivo não era. Agora, o que temos? Temos 
uma igualdade de .condição. De modo que o Partido_da 
Frente Liberal vem apoiar o Presidente José Sarney na 
medida praticada no dia de ontem, e acrescentar de que 
nós, pessoalmente, vemos o instituto do decreto-lei apli
cado da maneira_ como tem sido, de maneira muito mais 
eficaz, do que mesmo aquela outra já anunciada por V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- comunico ao 
orador que só disPõe de um minuto. 

O Sr. Américo de Souza- Concluirei, Si. Presidente. 
Trago, portanto, o apoio do Partido da Frente Liberal, 
ao importante pronunciamento de V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr, Presidente, Srs. 
Senadores, as palavras do nobre Senador Américo de 
Souza vêm ao encontro do que me afirmou, na manhã de 
hoje, o Sr. Ministro da Fazenda, Dilson Funaro, que 
vem fazendo um esforço patriótico no sentido de bem ge~ 
rir a economia e as finanças do Brasil. S .. Ex• diüa~me 
que o sistema financeiro recebeu bem a medida do Go· 
vemo c que os bancos mais séiíos estavam inteiramente 
de acordo com a decisão do Senhor Presidente da Re
pública. 

Quero, neste instante, ao registrar esse acontecimento 
no Senado, dizer da solidariedad~ total das lideranças d~ 
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Aliança Democrática, das duas Casas do Congresso Na~ 
cionul, :.10 ato do Senhor Presidente da República, que 
sustcnturcmos, em toda a sua extensão, até a sua total 
<~provação pelo Congresso Nacional. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bemt Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - Concedo a 
pabvra ao nobre Senador Virgnio iávora, como Líder. 

O SR. VIRG{LIO TÂVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ~NTR~GU~ À R~VISÀO DO 
ORADOR. S~RÂ PUBLICADO POST~R!OR
M~NTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Eunice Michiles - Alc:idiS Paío. -
Gulvão Modesto- Alexandre Costa- Alberto Silva
Guilherme Pal~eira_-:- Carlos Lyra- AII;mno_ franço 
- Moacyr Oallã --Amaral Peixoto- Amaral Furtem 
-:-----,Ee.ro~d_o Henrique Cardoso- Henrique Santillo-
Suld<~nha Dcrzi- Roberto Wypych- Lenoir Vargas. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela Ordem. 

O SR. PRESIDEN'!~ (José Fragelli)- V. Ex' pode
ria_ deixªr para após a Ordem do Dia? 

O Sr. Itamar Franco~ É um assunto que reputo da 
maior gravidade, Sr. Presidente, mas deixo para após a 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Muito obri
gado, nobre Senador Itamar Franco. 

. O SR. PlfESID~NTE (José FrageiiD- A Presidência 
recebeu a Mensagem n9 294, de 1985 (n"' 590/85, na ori
gem), pela qual o Senhor Presiden_te da República, nos 
termos do art. 42, item VI, da Constituição, solicita au
torização para que o Governo do Estado do Parªná pos
sa contratar operação de crédito no valas de CrS 
6.465.500.000 (seis bilhões, quatrocentos sessenta e cinco 
milhões e quinhentos mil cruzeiros), para os fins que es
pecifica;------·-------------- ------

A mutéria será despachad::! às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

-O SR. PRESlDENTE (José Fragelti)- Sobre a mesa, 
Expctliente que vai ser lido pelo Sr. !~>-Secretário. 

-· É_ lido o _s~guinte 

PARECER 
N• 948, de 1985 

(Da Comissão de Redação) 

Redação fmaJ do Projeto de Resolução n<? 118, de 
1985. 

Relator: Senador Saldanha l)c:_rzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução_ n"' 118, de 1985, que autoriza o Governo do 
Cstado da Bahia a transferir à Companhia Vale do Rio 
Do.:.: ou à sua empresa controlada Floiestas Rio Doce 
S.A. o direito à aquisição da diferença entre a área efetí
vamente <~lienada à Empreendimentos Florestais S.A.
FLONIBRA e o total da área cuja alienação é'autoriza
da pcl<! Resolução n<? 47, de 1975, do Senado Federal. 

_Sala de Reuniões da Conlissão, 20 de novembro de 
19H5.- Américo de Soula, Presidente- SaldaÕba Der
zi, Rel<~tor- Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N' 948, DE 1985 

RedaçiiJ final do Projeto de Resolução n<? 118, de 
1985. 

Fuço suber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. \7_1, parágrafo único, da Constituição, e eu, Pre
sidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO 
N' • DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a transfe
rir à Companhia Vale do Rio D~ce ou à sua empresa 
controlada Florestas Rio Doce S.A. o direito à aqui
sição da diferença entre a área efetivamente aHenada 
à Empreendimentos Florestais S.A.- FLONJBRA e 
o total da área cuja aliena~ão é autorizada pela Reso
lução n<? 47, de 1975, do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

- Artigo único. f: o Governo do Estado da Bahia au
torizado a transferir à Companhia Vale do Rio Doce ou 
à sua empresa controlada Florestas Rio Doce S.A. o di
reito à àqt.iíslção da diferença eiltte a área efetivamente 
alienada U. Empreendimentos Florestais S.A. - FLO
NIBRA e o total da ãrea cuja alienação é autorizada pela 
Resoluç~o n"' 47, de 1975, dq__S~nado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
(<.>-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 457, de 1985 

N?~ termos d?_~~t. 356 do Regimento Interno, requei
ro d1;;;pcnsa de pubf1cação, para imediata discussão e vo
ta~,:âo, da redaçãÕ ~na! do Projeto de- Resolução n"' 118, 
de 1985, que autonza o Governo do bstado da Bahia a 
transferir à Companhia Vale do Rio Doce ou à sua em
presa controlada Florestas Rio Doce S.A. o direitO à 
aquisição da diferença entre a ãrea efetivamente alienada 
à Empreendimentos Florestais S.A - FLONIBRA e o 
to_tal da área cuja alienação é autorizada pela Resolução 
n>:> 47, de 1975, do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1985.- Lomanto 
Júnior. 

O_S~. PRESID~NTE-(José Fr>:tge!H) - Aprovado o 
requenmento, passa-se à imediata apreciação da redaçào 
finul anteriormente lida. 

Em discussão a redução finaL (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta· 

dos. 
Aprovada. 

_O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sess.ào extraor~inária a realizar-se hoje, às 18 
~~t~~i~;o mmutos, destmada à apreciação das seguintes 

-:-Projeto d~ Lei do Senado n<? 249, de 1985-DF, que 
est1ma a Rece1ta e fixa a despesa do Distríto Federal 
para o exercício de 1986, nas partes relativas às Secreta
rias de Finanças, de Educação e Cultura e à Reserva de 
Contingência: e 

- Mensageris n"'s 3, 164 e 198, de 1985, relativas à es
colha de chefes de missões diplomáticas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotado _ 
o tempo destinado ao Expediente. __ 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, eri1 turno único, do Requerimento n<? 
425, de 1985, do Senador Alberto Silva, solicitando 
seja anexado, aos Projetas de Lei da Câmara n<?s 49, 
de 1977, lll,_de 1981 e 124, de 1983, que tramitam
em conjunto, o Projeto de Lei da Câmara n<? 38 de 
1984, que altera dispositivo da Lei n<? 4:726, de d de 
julho de 1965, que "dispõe sobre os serviços do re~~ 
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gislro do comérciO de atividades afins, e dá outras 
providências. 

Em votação o reQuerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram permanece-r 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará-cumprir a--deliberação do Plenário. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço verifi-
ctlçào de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Será feita a 
vcri!icaÇãO solicitada. _ _ _ 

A Presidência irá s-uspender _a sessão por 10 minutos, a 
fim de aguardar a chegada ao plenário dos Srs. Sena<J.o
rcs. 

(Suspensa às 15 horas e 38 minutos, a sessao,é rea-
berta às 15 horas e 52 minutos.) - -

O SR. P:RESID~NTE (José Fragelli)- Está reaberta 
a sessão. · 

Solicito aos Srs. Senadores que OCUpem seus lugares 
para procedermos _à verificação sOlicitada. (Pausa.l_ 

Como vota o Líder do PMDB'? (Pausa) 
S. Ex~ não_se encontra presente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)~ Como vota o 
Líder do PDS? - " 

O Sr. Murilo Badarô - Sim: 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) ~Como vota o 
Lider do PFL'? , 

O Sr. Nivaldo Machado - Sim. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)_~ Passa-se à vo-
tação. · 

(Procede-se à votação.) 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alberto Silva 
Alcides Paio 
Alcides Saldanha 
Álvaro Dias 
Américo de Souza 
Enéas Faria 
Eunice Michilcs 
Gaivão Modesto 
Guilherme Palmeira 
Itamar Franco 
Jutahy Magalhães 
Lamento Júnior 
Lourival Baptista 
Mario Maia 
Martins Filho 
Milton Cubra! 
Moacyr Duurte 
Murilo Buduró 
Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
Roberto Wypych. 

ABSTEM·SE DE VOTAR O SR. SENA[!OR: 
Luiz Cavalcante 

O SR. PRESID~NTE (José F_r_agelli)- Votaram SIM 
21 Srs. Senadores. 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 22. _ --· . 
Contando a presença do Sen_a_d_Qr; HéliO Gueiros, e 

mesmo a do Sr. Presidente, não há quorum. Não houve 
número para deliberação. A matéria fica com a votação 
adiada. 

O S~. PRESIDENTE (Josª_ Fra~elli) -Item 2j_ 
Discussão, em turno único, do Projeto 9e 4i d_a 

Câmara n'>' 22, de 1977 (n<f 382/75. na Casa de on
gem), que acrescenta parágrafos -ao arr. 766 do 
Del.:reto-Lei n~ 5.452,-de 1~ de maio de 1943 (Conso
lidação das Leis d_o Trabalho), tendo 

PARECERES, sob n9S 66_6 e 667, -de 1985, das 
Comissões: .. 

-de Constituição e Justiça, favoráVel; e 
-de Legislação Social, contrário. -

Em discussão. (Pa_psa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n~ 57, de 1980 (n"' 4.625/77, na Casa de ori
gem), que acrescenta§ 5'>' ao art. 169 da Lei n9 4.737, 
de IS de julho de 1965- Código Eleitoral, tendo 

PARECER, sob n~ 664, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto 

vencido dos Senadores Morvan Acayabª-' Hélio 
Guciros e Passos Põrto. 

Em d-iscussão_~- (Pausa.) 

-Nilo ~havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

A_ votação fiCa adiada por falta de- q~orum. 

O SR. PRESIDENTE cJosé FrageJii) - Item 4: 

Discussão, _em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n9 5S~ de 1910 (n9 1.693(79, na Casa q.e orí

___ gem), que acrescenta parágrafo ao art. 458 da Con-
solidaÇão das Leis do TrabãlhO, tendo -

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 84 e 85, 
-de 1985, das Comissões 

-de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em -disCuS_stro. (PUU:Sa.) 

Não h-avendo quem peÇ<!. a palavra, enceiro a discus
são. 
--A votação fi~a adiada por falt::~ de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~ Item 5: 

DiscussãO, ein turl)o -~fl:ico, do Proje_~ó de Lei da 
_ Ç_~_111ara n"' 62, de r~,[IY(J19 1.871/79, na Casà de ori

gem), gue dá nova !'edação ao art. S'>' da Lei n9 6.678, 
de 14 de agm~t.o d~ 1979, que dispõe sobre a requi
sição-de servidores púb!icos da administiação direta 
-e-autârquica pela Justiça Eleitoral e dá outras provi-
dências, tendo ~ 

PARECERES FAVORÁVEJS, sob nos 100 e 
101, de 1984, das Comissões 
--de Constituição e J~stiça; e 

- de Serviço Público Civil. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. _ 
A vot::~ção fica adíada por falta de-quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item ~: 

Discussão, em turno úilic_o, d-0 Projeto de" LeCda __ 
-Câmara n9 34, de 1981 (n~' 3.658/80, na Casa de ori
gem); que acrescenta parágrafo ao art. 234 do 
Decreto-Lei n~ 2-.848, de 7 de dezembro de 194!) ~ 
Código Penal, tendo 

·PARECER, sob n'>' 324, de 1981, da Comissão 
-=-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade e, no mérito, favorável. 

Em dÍ~cussão. (Pausa.} 
·: Nào h::~vendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

A __ vot~_çào fie~ adi~~~ por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 48, de 1981 (n9 4.708/78, riã Casa de ori
gem), que introduz alterações no art._ 143 da Lei n9 
_4.737, de 15 _de julho de 1965_- Código Eleitoral, 
tendo ----

PÀ.RECé.R FAVORÃVEL, sob n• 1.190, de 
- 1_.981, ,.di_ Cóinis.são 

_::de Constit~ição e Justiça. 

E-m di"sCussão. (PaUS~) 
- Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

A votação fica adiada por falta de. quorum. 
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O_ SR-~PRESIJ)_EN_'f_E_ (José J'rª-gelli) - Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmar_a):l,"' 53, de_l98r(n~'-6_l4/79, na Casa de ori
gem), introduzlnd_O alterações no Decreto-Lei n9 70, 
de 21 de novembro de 1966, e na Lei n9_5.741, de }9 

de dezembro de 1971, ciue dispõe, sobre cédula hi
potecáFia e a cobrança de crédito hipotecário vincu
lado ao sistema fmariceiro de habitaçãO, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob no 1.143, de 
1981, d::~ Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disc:us

são. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Item 9: 

Discussão, em-tU.rrio único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 57, de 1981 (n9 2.109/79, na Casa de ori
gem), que altera a Lei n9 5.869, de ll de janeiro de 
197~. -_Código de_ Processo Civil, na parte relativa 
ao procedimento sumaríssimo, tendo 

PARECER, sob n9 12, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com 

emenda que apresenta de n9 1-CCJ, e voto vencido, 
quanto à emenda, do Senador Lenoir Vargas. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 
Não havendo Que:in peÇa a palavra, encerro a discus

são. 
A votação fica ad~ada por falta de quorum. 

O SR, PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 10: 

Discussao,- em tuillõ Uil1ço,- do Projeto de Lei da 
·câmara i19"59, de_l981 (n9' 1.894(79, na Casa âeori
gem), que inclui na relação descritiva das ferrovias 
do Plano Nadon~l de_ Viação, instituido pela Lei n9 
5:917, de 10 de setembi-0 de 1973, ferrovia transver
sal ligando Belém-São Luís-Teresina, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob ri• 149, de 1985, 
da Comissão 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públi· 
cas. 

Em discUssão. (PaUsa.} 
Não havendo quem peça i paíavra, encerro a discus-

sãQ~ _ _ 
A votação fica ãdiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item !h 

Discussão, em tur:19 únicO, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 63, de 19&1 (n9 2.087/79, na Casa de ori
geril), quem modifica a redação do§ 29 do art. 20 da 
Lei n"' 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de 
Processo Civí.l, tCndo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n' 877. de 1982, 
da Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. _ 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Item 12: 

bisCussãci; em turno único, do Projeto de Lei da 
Clmaran"' _81, de 1981 (n9 3.123/80, na-Casa de ori
gem), que assegura os direitos de autores teatrais, 
tendo 

PARE_CERES, sob n~'s 532 a 534, de 1982, das 
ComissõeS: 

- de Educação e Cultura, favorável; 
..;.: de Legislação Social, favorável; e 
....... de Constituição e Justiça (audiência solicitada 

em _plenário), pela constitucionalidade, juridicidade 
e, quanto ao mérito, ravorável. 

Em discussãO. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A vot::~ção fica adiada por falta de quorum. 
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O SR. PRESIDii:NTE (José Fragelli) - Item 13: 

Discussão, em turno únÍco, do Pr~jetó de Lei_da 
Câmara n'i' 46, de 1982 (fi9-903/79, na Casa: de ori
gem), que dã nova redação ao art. 125 do Dçç:reto
lei n'i' 200, de 25 de fevereir6 de 1967, e revoga a alí
nea d do § 21' do seu art. 126, ~endo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 672 e 
673, de 1982, das Comissões: 

- de Serviço Público CivH; e 
- de Finanças. · 

Em discussão. (l?ausa). 
Não havendo quem pe(:a a palavra, encerro a discus-

são. _ _ _ 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 14: 

Projeto de Lei do Senado n9 1 ~0, de 1982, de au
toria do Senador Jutahy _Magalhães, que acrescenta 
parágrafo ao art 7)-da Le_i n"' 5.6&2,-de-21 de julho 
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos). 

Nos termos do art. 36_9, alínea b, do Regimento Inter
no, a Presidência declara prejudicado o presente projeto, 
uma vez que seus oQjetivos já foram. alcançados pela 
Emenda Constitucional n925, promulgada em 15 de
maio do corrente ano. 

A matéria vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Fr~I!ÇQ para uma 
questão de ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
. uma questão de ordem. Sem revisão do-orador.)- Sr. 

Presidente, pediria a gentileza e a atenção de V. Ex' Em 
setembro dcs_te ano, Sr. Presidente, encaminhei a V. Ex.' 
o seguinte - -

está um pouco inquieto, com o devido respeito, mais 
uma vez ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fràgelli) - Não se trata 
disto, nobre SenadOr. ·É_ que temos, inclusive, Hder que já 
soliCitou-a Palavra e'que tem que viajãr. Por isto, solicito 
que V. Ex' formule a questào de ordem a respeito. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Se eu soubesse disto, 
Sr. Presideiite, eu me 'dis'pensaria' e o deixaria falar ... 
Mas, Sr. Presidente, disponho, ainda, de 5 minutos para 
formular a minha questão de ordem. Cr:eio que passaram 
apenas 3 _minutos e 45 segundos. 

Sr. Presidente, o assunto é realmente grave e sério. Pe
dimos Informações por que o Presidente do Banco Cen
tral, que pertencia - e nós não estamos levantando ne
nhuma dúvida_ em relação ao aspecto pessoal de S. S' o 
Sr. Presidente do Banco Central ter si_do Diretor do Ban
co Brasileiro de Descontos- nós solicitamos por que da 
entrega de cartas~patentes do Banco Comércio e lndús-

- tria. O Banco ComérciO e Indústria que hoje está real
. mente isento. 

Veja V. Ex.', .Senador Virgílio Távora, o que responde 
o Presidente do Banco C_e_ntral. Aí é a minha questão ® 
ordem a V. Ex.•, Sr. Presidente. V. Ex.• aprovou nosso re
quêrime_nto. Se V. Ex•, como Presidente da Casa, aprova 
um Requerimento de Informações de um membro da 
Casa, evidentemente, esse requerimento sofreu de V. Ex' 
todo O cuidado para ser eilvíado à Casa Civil. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Veja V. Ex• 
que nem sempre eU tenho tanto cuidado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas tenho certeza que 
V. Ex.• sobretudo comigo tein os devidos cuidados. 

E, nesse caso. V. Ex.• agiu como sempre corretamente 
no exercício do pleno poder de fiscalização do Congresso 
NacionaL I! que quaii.Go V. Ex' -estãv:i_n_a_jilanície defen-

REQUERIMENTO dia ardorosamente e temos certeza que continua, agora, 
N~> 363, de 1985 deTi::iidendo como Presidente da Casa, 

O que me Surpreende é que um simples pedido de um 
Senhor Presidente, Senador, solicitando um processo administrativo, por 
Na forma,_ do que faculta o art. 239 do Regimento que foram entregues essas cartas-patentes .. 

Interno da Casa, e tendo em vista estar em trami~ 
tação 0 Projeto de Lei do Senado n' _56, de 1985 __g_y_ç, _ ____ C!_ -~-V_ir_gíi~Távora - Encampad~ pelo Senado. 
alterando dispositivoS da Lei n9 4.594, de 1964, dis- O SR. ITAMAR FRANCO- Encampado pelo Sena-
põe sobre a fiscalização i ser exercida pelo Banco do, eVidentemente, Senador Virgílio Távora. · 
Central nas entidades integrantes do sistema finan- O Presidente do Banco Centr_al, paia não responder 
ceiro, solicito seja requerido ao Poder Executivo o Sr. Presidente,- e aí está a niinha questão de ordem-
envio de cópia do inteiro teor do processo adrn_inis- ele invoca o sigilo bancârio. 
trativo que 'autorizou, no curso do presente ex.erc::í-
cio, -o Banco Brasileiro de Descontos a idquirii' car~ O Sr. Moacir Duarte- Declinou inclusive de disposi-
tas pat~ntes do Banco Comércio e Indústria de São tivo de lei ... 
Paulo. O SR. JTA,_MAR FRANCO -_E dizendo ex.atamente 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1285.- Ita- .-é claro que está no dispOsitivo da lei. Mas a lei taro-
mar Franco. bém permite que o Poder Legislativo faça também a tis-

Eis, Sr. Presidente eSrs. Senadores, que, para surpresa calização. Nós não podemos_ aí é a nOssa queStão de 
nossa, em se tratando, sobretudo, da·chamada Nova Re- ordem - concordar que, com requerimento aprovado 
pública, veto o seguinte Ofício do Sr. Ministro Dilson por v. Ex• e evidentemente aprovado pelo Plenário da 
Funaro: Casa---;"S._Ex• venha dizer-o seguinte, depois de refutar o 
Aviso n~ 748 requerimento. -

Em, 8-11-85 
Senhor Ministro, 
Refiro-me ao Aviso n., 654-SUPAR, de 27-9-85, 

através do qual Vossa Excelência encaminhou a este 
Ministério o Requerimento de Informações n9 363, 
de 1985, em que o Exm9 Sr. Senador Itamar_F.::anç.Q 
solicita ·~o enVio-de cópia do inteiro teor do Preces~ 
so Administrativo que autOrizou, no curso do pre
sente exercício, o Banco Brasileiro d!i- Descontos a 
adquirir cartas patentes do Banco Comércio e In
dústria -de São Paulo. 

2. A propósito, tenho a honra de passar às 
mãos de Vossa Excelência o oficio PRESI-1552/85, 
de 30:10-85, em que o Banco Central do Brasil ali
nha os motivos, de ordem legal, pelos quais se en
contra impedido de atender o focalizacio requeri
mento. 

Agora, Sr. Presidente, se V. Ex• me permitir,--irei ler, 
rapidamente, para que o Senado tome conhecimento_,,_----=- _ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Qual a ques
tão de ordem que'V. Ex• está levantando? 

O SR. ITAMAR FRANCO -_A questão de ordem 
que levanto, Sr. Presiderite- já disse que V. Ex', hoje, 

3. t certo que o Poder Legislativo está contem
plado na proteÇão específica e excepciohal da Lei, 
_consoante estabelece o § 29 d" artigo 38, já -mendo~ 
nado. Sucede, entretanto, que o mesmo dispositivo, 
em seu § 49, impõe sejam tais pedidos de infor
inaçôCs aprovadõs pelo Plenário da Câmàra dos 
Depu.tãaOs 'ou do Senado Federal. 

E evidente, Sr. Presidente, que nós não podemos con
cordar com essa informação prestada pelo Banco Cen
tn~J. 

Eu chamaria a atel)çào do nobre Líder cio meu Parti
do, Senador Hélio Gu_eiros, e do nobre Líder Senador 
Virgílio Távora. 

Primeiro, desde quando, Sr. Presidente, o favoreci
mento de' cartas-patentes é um sigilo bancário? Segundo: 
V-. I;x~ aprovou o nosso requerimento, aprovou~o em 
nome da Casa. Portanto,_ o Ban~o_ Central não poderia 
deixar de enviar a documentação ~o licitada por este par
lamentar. É, portanto, a questão de ordem que encami
nho a V._Ex•, como proceder neste caso. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não há apar
te em questãO de ordem, peço que V. Ex.• prossiga. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, então eu 
queria que V. Ex.•, se assim o entender, novamente solici
tasse ao Banco Central, agora em termos mais incisivos, 
porque eles são obrigados a fornecer ao Senado da Re
pública as informaçÕes_ solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A resposta V. 
Ex', poderia me ínformar, quando é que veio? 

O SR. ITAMAR F_RANCO- A informação que-me 
chegou através do Secretário-Geral da Mesa, Sr. Presi
dente, o ilustre Dr. Nerione Nunes Cardoso, é datada do 
dia 18 de novembro de 1985. E o requerimento do Gabi· 
nete Civil ao !~>-Secretário, o ilustre Senador Enéas Fa
ri_as é datado do dia 14 de novembro de 1985. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Vou provi· 
denciar o inteiro teOr dessa resposta e pC:direí ã Assesso
ria da Presidência que me dê um parecer jurídico sobre a 
matéria, para então eu me pronunciar. Porque é matéria 
jurídica, naturalmente que vai exigir um estudo um pou
co-mã.E- aprofundado. E, de arordo com o Regimento, 
tomarei _as providências necessárias no caso . 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, permita
. me V. Ex.•, acho que neste caso houve um engano do 

Banco Central. Mesmo que houvesse o sigilo bancário, 
as informações não poderiam ser negadas ao Congresso 
Nacional. Mas, no caso, nem se pode invocar o sigilo 
bancário, As informações deveriam ter sido prestadas, 
porque não pode passar pelo nosso entendimento, salvo 
melhor interpretação, qlie a entrega de cartas-patentes a 
que critério nós não sabemos, pelo B:mco _Central, possa 
ser considerado sigilo bancário. 

t: de estranhar, Sr. Presidente, ess~ procedimento do 
Presidente do Banco Central e a informação prestada 
por S. Ex~ o Sr. Ministro da_ Fazenda. Razão pela qual 
es·pero o apoio não só de V. Ex~ como o ap-õfo tanto da 
Liderança do nosso Partido_quanto do Senador Virgflio 
Távora, que conhece bastante o assunto, bem como do 
Senador Hélio Gueiros, para que não passe a descoberto 
do Congresso Nacional e do Senado o seu poder de fisca
lização. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Como jâ in
formei a V. Ex', vãmos mandar proceder a um estudo, 
porque a matéria, realmente, requer um exame mais 
aprofundado. O nosso Regimento Interno reza que de
pende de despacho do Presidente informações que não 
sejam referentes à matéria que envolva sigilo bancário. A 
resposta do Banco Central, digamos assim, exige um 
exame do mérito, quer dizer, se hã ou não, no caso, sigilo 
bl.lncáriõ. Havendo sigilo bancário, há dispositiVOs de lei 
que também regulam o assunto, como por exemplo o§ 29 
do art. ;38 ct_a Lci n'>' 4.595, que reza que: 

~·§ 2'>' O Banco Central e as instituições finan
ceiras públicas prestarão informações ao Poder Le~ 
gislativo podendo. havendo relevantes motivos, so
licitar sejam mantidas em reserva o sigilo." 

Eu só faço essas referências para mostrar como a ma
téria é complexa e exige um estudo que eu vou mandar 
Procedei- e atenderei a reclamação de V. Ex'. 

O SR.1TAMAR FRANCO- Entendo, Sr. Presiden~ 
te, que mesm:o que houvesse o sigilo ele poderia manter o 
aspecto CO__..!:'f'!_dencial. 

O Sr. Virg'ílio Távora- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O _SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra a V. Ex.~. para uma questão de _ordem. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE: 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra, ao nobre Senador Milton Cabral, como Líder 

O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORA DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Çoncedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Sóares. 
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O SR. ODACIR SOARES (PDS ~ RO. Pronuncia 'o 
seguinte_ discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr_e_si~ 
dente, Srs. Senadores: _ 

Acabo de receber, nesta tarde, do Presidente da Asso~ 
ciaçào Comercial de Rondônia, Sr. Luiz Malheiro Tou
rinho, um documento que considero da maior importân
cia para ,a Nação, emitido pela Confederaçã-o'-das Asso
ciaÇões Comerciais do Brasil e el_ahoradQ em Recife on
tem,'quando as ctasses comerciais do_Brasil ali_ !i-e. reuni
ram para discutir o "pacote fiscal" do Governo~ 

Devo dizer que pretendo levar esse documento à dis
cussão na reunião do meu Partido que nesta tarde se rea
liza, porque entendo que o Governo Federal, antes de 
enviar ao Congresso Nacional, como pretende, um con
jurito de medidas nas áreas econômico-financeira, tribu
táría e fiscal, para apreciação e aprovação ainda_neste 
ano, e vigência no exercíCio de 86, deveria primeiro enca
minhar ao _Congresso Nacional esse documento, para 
que o mesmo pudesse sobre ele se debruçar, analisando 
suas repercussões nas diversas camadas _da população 
brasileira, notadamente no meio do operariado, dos as
salari:,dos e da classe _média. Isto porque o chamado 
.. pacote fisCal" que o Governo pretende encaminhar ao 
Congresso·Nacional para aprovação, em regime de ur
gência urgentíssima, vai ter uma repercussão muito gran
de exatamente sobre as classes assalariadas, sobre os tra-~ 
balhadores, bem como sobre a classe média brasileira, 
por todos os modos já penalízada e qii.e.»em sendo, ao 
longo do tempo, escçrchada por medidas que o Governo 
Federal vem tomando. __ _ 

Diz a Carta do Recife, o seguinte, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

CAR1A DO RECIFE 

·As Associações Comerciais do Brasil, em reunião- de 
sua Confederação na Cidade do Recife, ao analisar a 
atual corijuntura nacional, mariifestam sua discordância 
face à ameaça do novo aumento de impostos consubs
tanciada no "pacote fiscal" em vias de encaminhamento 
ao Ccii1]"ressõ Nacional. 

O aspecto de maior gravidade desse no_vo aumento da 
carga tributária é o de ser o mesmo primordialmente des
tinado a cobrii" gastos excessiv_ô_s ao governo::-

Preocupa, ainda mais, constatar que até agoi"a não se 
conhecem medidas concretas de redução dos gastos go
vernamentais havendo, ao contrário, indícios de Que as 
despesas pública~. especialmente as relativas a pessoal, 
estão crescendo em termos reais. 

Os argumentos que vêm sendo apresentados para jus
tificar o aumento da carga tributária são falaciosos e 
apenas procuram encobrir a falta de deJ:isão política do 
Governo de cortar seus gastos. A política fiscal do Go
verno não leva em conta a capacidade económico
financeira do contribuinte mas apenas as necessidades de 
caixa do Tesouro Nacional. 

Contrariamerite ao -propalado em certas áreas, a carga 
tributária ilo Brasil é alta para o nível de renda de sua 
população, agravada pelo mais injusto dos impostos que 
é a inflaÇãO: --

0 aumento da tributação não assegura o equilíbrio 
das finanças governamentais-. A exj)efiência -tem reitera
damente demonstrado que a simples expectatiVa de in
cremento da receita tributária acelera os gastos públicos. · 
Agrava~se ·o domínio do Governo_no_c_a_mpo econômico, 
reduzindo o espaço da economia de mercado e da liber
dade de iniciativa, Com profliridos reflexos sobre o pro-
cesso de democratização-. ---

A transferência de rUais reCursos do setor privado -
que, com grande sacrifíciOS, 1ende a ajustar-se- para o
setor público, que, ao contrário, expandiu-se através do 
déficit, via in"flação e endividamento -significa pi.mir" o 
eficiente êm favOr do ineficiente, reduzir a produtividade 
da economia, obstar a recuperção econômiCa:em·éurso e 
consagrar a ineficiência, o desperdício, o empreguiSmó e 
a má utitilização dos recursos da sociedade. 

O argumento de que os aumentos ·de impostos vão 
atingir apenas às grandes empreSas e Os altos salários, 
poupando aos demais, não é válido-porque os seus efei
tos se propagam por toda a economia e acabam penali
zando 'mais as camadas de menor renda. 

A alegação de que o aumento de irilpostos é necessário 
para possibilitar investimentos na área social rião se sus
tenta, pois a retirada do Gçverno dos setores que não lhe 
são pr6Prios -abriria Caminho para a ação governamental 
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nUquils> que_ é sua obrigaçã_o. Além_-disso, existe um im
posto criado especificamente para o atendimentO das ne
cessidades bãsicas das populações mais carentes: b FIN-: 
SOCIAL. O problema ê que grande parcela dos recursos 
destinados a esse fim são consumidos pela burocracia. Se 
houvesse a indispensável racionalidade administrativa, 
com a atual carga tributária, e talvez, até mesmo com 
uma eventual redução, ter-se-ia recursOs sufi-clentes-T 
bo_a prestação de serviços por parte do Estado. 

O Congresso Nacional - como representante de to
dos os cidadãos, que serão, inevitavelmente, as grandes 
vítimas dos aumentos de impostos- terá a responsabili
dade de rechaçar qualquer majoração de tributos e esta
bdccer mecanism_os ef<;tivos de controle dos gàstos 
públicos para impedir que o Governo, pela emissão de 
moeda que gera a innação, ou pelo endividamento, que 
dCVii as taxas de juros, po~a continuar realizando gastos 
nào .autorizados pela sociedade. 

Ao _manifestar SU<J. confi_ança no Presidente José Sar_
ney, eis Associações Comerciais _do Brasil eSperam ver 
implementadas, na execução da política econômica, as 
diretrizes presidenciais de limitar O Estado e atribuir, 
prioritaríamente, ao setor privado, a conduçãO do_ pro~ 
cesso de recuperação econômica. Com liberdade de em
preender, estímulo ao trabalho e limitação do Estado ~e-
rú possível compatibilizar crescimento econômico com 
justiça social e abertura política. 

Recife 19 de novemb-ro de 1985- Alnaury Temporal; 
Presidente da ConfederaçãO das Associações Comerciais 
do Brasil- Franc~sco Diogenes de Araujo, Presidente da 
Associação Comêféíal do Acre- Jalves Tenório Costa, 
Presidente da Federação das Associações Coinerciais do 
Estado de Alago as- Jorge Alberto So-uto Doureiro, Pre
sidente da Associação COmercial do Amazonas - J uve
nalito Gusmão de Andrade Presidente da Federação ·das 
A-ssociações Comerciais "do_ Estado da· Bahia - Linberg 

--Azis Cury, Presidente da Federação das Associações Co
merciais e Industriais do Distrito Federal- Oswaldo Al
ves Dantas, Diretor da Associação Comercial do Ceará 
- Waldomiro Dali' Agnol, Presidente da Federação das 
Associações Coroercíáis do Estado de Goiás- Ruy llay
fiO_ Çoelho de Abreu, Presidente da Federação- das Asso~ 
ciações Comerciais do Estado do Maranhão - Hiram 
Reis Corrêa, Presidente da Federação das AssociaÇões 
Comerciais do Estado de Minas Gerais- Roberto Farid 
E.lias Massoud, Presidente d_a Federação das Associações 
Comerciais, Industriais e Agro-Pastoris do Estado do 
Pará - Djalma Vilar de Gusmão, Presidente da Asso~ 
ciução CQffiercial do Estado da Parruba_- Carlos Alber
to Pereira de Oliveira, Presidente da Federação das As-

- sociações Comerciais do Paraná- João de Deus Carnei
ro Ribeiro, Presidente da Federação das Associações Co~ 
mCrcillis do Estado de Pernambuco- Ferdinand Silvei
ra, Presidente da Associação Comercial Piauiense- Ro
nald Gurgel, Presidente da Federação das Associâções 
Comerciais do Rio Grande do Norte- Amaury Tempo· 
ral, Presidente da Federação das Associações Comer
ciais., Industriais e Agropastorais do Estado do Rio de 
Janeiro - Francisco Mastella, Pr,esidente da Federação 
das Associações Cofnirciais e Industriais de Santa Cata
rína. - Guilherme Afif Domingos, Presidente da Fede
raç_ào das Associações _COmerciáis do Estado de São-
Paulo -:-- Junuário G_omes ConceiÇão, Presiden~e d~ F~
deração das AssocíaÇões Comerciais de Sergipe - Luiz 
Malheiro Tourino, Presidente da Federação das Asso~ 
~iuções Co_merciais e Industriais do Estado de Rondonia. 

O documento es_tá assinado pelo Presidente Amaury 
Temporal, Presidente da Confederação das Associações 
Comerciais do Brasil, e pelos Presidentes das Asso
:ciações Comerciais_ dos _Estado_s_b_rasileiros e pelos Presi
dentes das Federações das A.sso.ciaçõ.es Comerciais dos 
demais Estado_,;. _ 

Deve ser meditado este documento, exatamente neste;: 
momento em que o Governo Federal pretende encami- _ 
nhar para aprovação, como eu disse; em regime de ur
gência urgerifíssfiT_l:a; o seu paCote fis"Cãl qú.e, dentre ou.:. 
tros aspectos já, inclusive, anunciados pela Imprensa 
bfil.Sifcira~ i Ii osso ver e do ponto de vista daS Classes em
prc.sariãi.S, Va!p~nalizar, sobretudo, os assalariados e 
também a classe média, que já há muitos anos e há muito 
tenlpo vem sendo penalizada, também pelas medidas de 
ordem fisêal e de ordem tributária, baíX:adas, quase to
das, através de decretos-leis. Chamo a atenção do Con
gresso Nacional para esse documento e chamo a 
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utcnção, ainda mais, desta Casa, para o momento em 
que vamos ser chamados para a discussão dO chamado 
pacote fiscUI dó Governo; estou tevando este documento 
para a reunião do rrieu Partido, quando ele serã debatido 
e discutido para que o Partido possa tomar uma reso
lu<,·ào cm re!iJ.çãO ao ni.esrll-o. 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES_,_ Com muito prazer, Se
nador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Inegavelmente, um documento 
dcs.sa envergadura, firinado pelas associações comer
ciais, o que equivale dizer, por elerrientos experimenta
dos, nãO pode ser omitido. O Governo deveria ou deve 
considerar os seus argumentos, para que a futura refor
ma tributária não venha a ser um logro para o Governo e 
para as classes_, principalmente a assalariada. Parabéns a 
V. E:w.:~ por ter trazido ao conhecimento desta Casa um 
documento tão valioso. 

O SR. ODACIR SOARES- Muito obrigado, Sena
dor Jorge Kalume. V. Ex.' ressalta um fato importante, 
que- inclusive está no cerne do documento, que é o fato 
de o Governo não vir reduzindo os gastos públicos e. vir 
se preocupando em aumentar a carga tributária, já pesa
da demais, que recai sobre toda a Nação. Muito obriga
dQ_ pelo aparte de V. Ex' 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. 

o- SR. PRESID~NTE (José Frage!li) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR, JORGE KAkUME (~DS- AC. ~renuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O ano de 1985 assinala a passagem dos 80 anos da che
gada de Euclides da Cunha à Amazônia. Ele para ali foi 
em 1905, chefiando a Comissão Brasileira de Limites 
com o Peru. 

O evt;;nto se reyeste de magna importância, por vâriOs 
motivos. Pfimeiro, porque se trata de um escritor de ge
nialidade, cujas obras_são cada dia mais celebradas, em 
virtude da profundidade na análise do homem e da terra 
brasileira. 

Em segundo lugar, essa viagem teve o sentido de des
coberta _e_valorização da Amazônia perante o resto do 
Brasil. A importância de que ela se revestiu advém prin
cipalmente do rato de ter sido chefiada por Euclides da 
Cunha, que, àquela época, já hav_i_a assinalado a epopéia 
de C:inlldps. _ _ _ 

O acontecimento foi comemorado pelo Centro Cultu
ral Francisco Matarazzo Sobrinho, pelo Instituto His
tórico e Geográfico do Amazonas, pela União Brasileira 
de Escritores do Amazonas, Academia Paulista de Le
tras _e casa da Cultura Euclides da Cunha. 

Lembra o Professor P:aulo Nathanael Pereira de_Souza 
que "a obra de Euclides é todo um repositório infindável 
de_ temas brasileiras, que reunidos formam a mais com
pleta enciclopédia de altos_ estudos_da problemática na
cional". 

Leandro Tocantins, notável escritor amazônida e eu
clidianista dos mais entusiastâs, diz sobre Euclides: 

.. A .sua tendência de aprofundar-se nos temas 
---dfamãticos da-Histôi-ia, sua visão penetrante sobre 

os fenômenos sociaís e políticos, formularam uma 
teoria: a da procura do Atlântico pelo Peru, uma de
corrência poHtica._"De fato, o Pacífico, ainda que se 
rasgue o canal de Nicarágua, parece que pouco in
fluirá no progresso do Peru. Seu verdadeiro mar é o 
Atlântí_co; ~-s~a ~aída' Obrigatória o Puru~;· E,_c_om 
iSso, teve a preciênC18.-do que, agora, vai tOrnar-se, 
com algumas_yariantes, a ~trada que ligará o Peru 
ao sistema rodoviário braSileirO. ~ a Transacriana, 
que _ele propôs como estrada de r erro, hoje rodovia, 
proseguindo de Cruzeiro do Sul, Boqueirão de Es
perança, Pucalpa, Lima. Euclides conferiu-lhe o to
que do futuro: '"uma estrada civilizadora e de paz." 

Essas palavras de Leandro Tocantins encontram-se no 
estudo por ele realizado para comemorar o evento. E é · 
ali que eilcoritramos várias referências ao meu Estado, o 
Acre:~ 

''Estava; afinar; concretizado o seu projeto. Qu~ 
riaTii"fefn;u-se nas ferras virgens do Acre, fazer suas 
descobeitas e interpretações históricas e sociais: 
"Par_a mim esse seguir para Mato Grosso ou -para o 
Acre ou para as ribas extremas do Maú é- um meio 
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admirável de ampliar a vida, o de torná.-la útil e tal
vez brilhantíssima", escrevia a José Verissimo. An
tes, confessava a Luiz Cruls: "Alimento, hã dias, o 

· sonh~ de uma viagem ao Acre. Mas não vejo como 
~lizá-la." Só lhe convinham as paisagens selváti
cas, nada de ••Boulevard'', nem os brilhos de uma 
posição, desejo Q sertão, a picada malgradada e a 
vida afanosa e triste do piorneiro.' .. 

Mais adiante, recorda Leandro Tocantiils: 

"Ele embarca para a Amazônia a 13 de dezembro 
de 1904, e chega a Manaus nos ú[tirnos Qias do ano. 
O destino lhe reservara o ano de 1905 como o da sua 
vivência amazónica, e, também, de sua glória de di
plomata, explorador, escritor e artista. Uma glória 
inlcgralmcntc amazónica. Euclides só retornaria_ ao_ 
Rio de Janeiro a 18 de dezembro de 1905. Este é, as
sim, o ano simbólicq e amazoniçamente euclidiano. 
A iriteligência brasileira está em comemorações -do 
seu 80" aniversário." 

Segundo cronologia levant:,u;l_:;t pelo Senhor Oswaldo 
Galolti, a viagein de EuClides à Amazônia durou pouco 
mais de um ano: ~iu do Rio erri 13 de Qezembro de 19Ç)4 
e retornou a S de janeiro de 1906. Eram objetiv-os ~specf
ficos da Yia~em: 

I'~- Simples reconhecimento hidrogrãfico do PuniS 
até ao Barracão Catay, com levantamento das coordena
das geográficas, assim como, observações sobre o re.iime 
e os característicos f'ISicOs- dos rios. 

2~- ...... Exploração do Alto Purus, de Catay até os vara-. 
doures q"ue vão ter ao Ucayale. Determinação, <!J)roxj
mada, das coordçna_das.das bocas de ~dos.QS pr~Jp_aj~ 
alluentes, sobretudo do éuranja, Curiuja e Chandles!~ 

.j':'- Correçao e complementação da planta levantada 
por William Chandless, em 1864. 

4\'- No regresso, determinar as coordenadas da con
lluência do Purus. 

51•- Cada Comissão, a brasileira e a peruana, deverã 
apn.:scntur um mapa dos trabalhos realizados e um.a me
mória descritiva da zona percorrida. 

O estudioso Henrique L._Alves_salienta que Euclides, 
ern _carta endereçada, a Arthur Lemos, se extasia: 

"Aiêm diss_o; esta Amazônia recorda a genial de
finiçãO de espaço de Milton: esconde-se em si mes
ma. O forasteiro" Contempla-a sem a ver através _de 
uma vertigem." 

E em carta a José Verí$simo, desabafa: 

.. Mas ainda desta vez nada lhe poderei contar, 
senão que estou bom, embora pressinta que os lon
gos dias de ansiedade, de misérias e triunfos passa~ 
dos nas cabeceiras do Purus me prejudicaram a vi
da. Misérias e triunfos ... somente a viva voz_l_h_e po~ 
derei contar como fundi aquelas coi~as antinômicas, 
numa batalha obscu~ e trágica com o deserto. 
Além disto, estas coisas não se podem contar quan
do_ se tem _a cabeça .a .doer de logaritmos." 

Recorda tfenr:ique L _Alves que esta foi a última ·carta" 
amaZOnense de Euclides a ser preserv8da. 

Pouco depois, demonstrava fçm~a eitergétícãe telúrica, 
~crevendo: · · 

.. Graças·aos Deuses aqui estou.a"rritado da minha · 
bela energia de càboClo e· enfr~ntando a rir os tram-: 

· bolhões_desta vida que afinal são menores que as. se
tenta e t~:ês _corredeiras do <;ujaf." 

A viagem de Euclides da Cunha .Péla Amazônia; e no
tadamente pelo Acre, deYido ã sua ·pujãilça, representou 
um novo alento para a região.- A fim de evidenciar ess~ 
importãncía, vamos anexár ao_ Presente discurso·, a cro
nologia preparada por Oswaldo Galotti. 

Neste ano qe l~M::,, em que se comemoram os_ 80JHI9::>. 
dessa epopéia, não poderíamos deixar de trazer ao Sena
do estas palaYras de exaltação àquela figura de escritor, 
militar, engenheiro, e, sobretudo, gênio da sociologia, 
como um agradecimenfo- pelo que fez em prol da nossa 
terra. 

M1,1ito obrigado, Sr. Pr_esidcnte. (l\1uito be111!) 
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(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
JORGE KALUME. EM SEU DISCURSO.) 

VIAGEM DE EUCLIDES À AMAZONIA 

(Cronologia comentada) 

Osvaldo_ Galotti 

A viagem de Euclides à Amazônia durou pouco mais 
de um ano. 

Saiu do Rio dia 13 de dezembro de 1904 e retornou aS 
de janeiro de 1906. 
-Foi como chefe da Comissão Brasileira, da Comissão 

Mista Brasileiro-Peruana de reconhecimento das cabe
ceiras do rio Purus. 

Objetivos específicos da Yiagem: 
I~'- Simples reconhecimento ,hidrográfico do Purus 

_ até o Barracão Çalay com levantamento das coordena
- das geográficas assim como obSerYações sobre- o rigime e 

os característicos fisicos dos rios. 
2'1- Exploração do Alto Purus. de Catay atê os vara

douras que vão ter ao Ucayale. Determinação, aproxí· 
mada, das-CoOrdenadas das bocas de todos os principais 
anuentes, sobretudo do Curanja, Curiuja e Chandless. 

31'-.:. Coireção e complementação da planta levantada 
por William Chandless, em 1864. 

49 ~No regresso, determinar as coordenadas da con
fluêncía do Purus. 

51' ....:..::·cãda comissão, a brasileira e a peruana, deverá 
apresenta-r Um mapa dos trabalhos realizad.os e uma me-
mória descritiva da zona percorrida. · 
. 6 _de agosto de 1904 -_Nomeação de EucUdes para 
p:rrtjcipa~ _-çia _Çpm_issão Brasileira_ de Rec9nhecimeDto 

_ _ _çlo_~_lt_Q__P!:!f_U!~---- -
Era para ser s_omente auxúiar ao Chefe d.a Comissão, 

porém, depois de uma prolongada conversa _com o Barão 
do Rio Branco sobre esse assunto, em Petrópolis, foi no-
mead-o "Chefe da Comissão. (I) _ 

13 de dezembro -Seguiu para a Amazônia a bordo 
do "Alagoas". 

19 de dezembro- Parada no Recife. Encontro com 
Oliveira um-a, Clóyis Bevilacqua e Regueira Costa. Este 
lhe forneceu informações so_bre_ CastrQ rw._nc;s. se.u amigo 
de juYentude,_as quais Euclides transcreveu em .. Castro 

-Alves es_eu tempo". 

22 de dezembro - Parada em Fortaleza. 
? de dezembro- Belém, onde parou poucas horas. Vi

Situ ao J\.:'luseu Paraense, hoje Museu Goeldi, onde esteve 
Emílio GÓeldi e Jacque Huber, g"rande estudioso âa bo
ÜinlCa;-e que,--de fatO; exerceü-Ihe influência sobre a in~ 
terpretaçào da Amazônia. 

30 _de dezembro - Chegada a Manau:;;, cidade desig
nada, oficíalmente, pelos dois países para o encontro das 
Comissões. 

Alberto Rangel foiesperâ-lo no Cais e·na-·casa dele, 
Eu_clides ficou hospedado, em Vila Glicínia, à boca da 
mata. 

Janeiro a abril - Permanência em Manaus. 
De irifciO, -enferidimehios en:Cre os dois- chefes das -Co

missões para o" desenvolvimento doS trabalhos. Provi
dêricias-'ãdril.irii.stratiVás.---' --- "-· -; ~ · - ·· c 

Retardo em: Manaus devidQ deinora da chegada. das 
·:Instruções'' s:obr_e a vi~em, qu~·-deviam ser enviadas 
pt!l!) Itanlarati. -- -- - - -c - - - - - -

~~ f'esquisas na Biblioteca do Estado e em arqui~os 4io: 
verSos para levantamento de illfo.rmaçõeS e dados refe-
re-ntes--à- história e gçQgrafi:i dri Purus. . _ -

O!f dois. ChefeS das Comissões :~taV3m · preoc.upadfssi
m~ com o atraso, pois iniciava-s~ O '"pedOdo da vazan- . 
te" ·na Ama~ônia,. qúe durá oito meses, de ·abril a no
vembro~ Na vaza"nte a viagem iri3 se to"rtiar muito mais 
dlfidf. ---- - - - --- .. 

_19 de março- Chegada das ·~Instruções". 
5 de abril - A flotinha levantou ferro. Era composta 

de nove membros da Comissão _(2) e vinte soldados; duas 
lanchas (sendo uma da Marinha, "Cunha Gomes" onde 
Euclides. viaj~va) e mais um batelão, "Manoel Urbano'\ 
para gêneros. 
Baixo Purus (1.496 km) 

9 de abril -Foz do Purus. E~tavam na fase fina! do 
••períodQ_da enchente" (de~embro a_ março). A viagem 
st:ria J;_ita _dia e nQit~e! ãt~ à bo_ca do rio_ ~_cre. _ -

Nov~mbro de 1985 

Cessava a navegação_regular para o Alto Purus, devi
do a vazante. 

Fins de abril ........ Cachoeira, considerada o término do 
Baixo Purus, _ficando a pouca distância de Lábrea, a ju
sante. 

"Pode-se considerar desimpedido todo o Baixo Pu
rus." (Relatório). 

Médio Purus (1.05.6 km) 
2 de maio - Rio Acre. Regulamentação dos intru

mentos das duas Comissões. Conclusões sObre as carac
terfsfiCaS do rio: O Purus é um rio divagante, sem leito fi
xo. 

Com a perda do rio Acre o volume do Purus diminui 
bastante. O Acre é o seu maior tributári-o. 

Depcils~desse ponto, viajavanl 9 a II kin por dia. Só 
dur-ante õ dia. 

II de maio - Embocadura do Jaco. 
AParecimento de baixios de argila ("torrões") demo

rando a marcha. 
21 de maio --Na "volta do Brás", a quarenta quilô

metros antes da foz do Chandle~s. deu-se "acidente de
sastroso": naufrágio do batelão "Manoel Urbano", com 
o gt!ncro exí.Stt!nte. 

Parte da Comissão ficou em São Brâs para providên
cias em relação ao batelão naufragado. 

Alto Purus (707km) 
23_de maio- Foz do Chandless.lnício do Alto Purus. 

Espera nesSe posto. 
30 de maio - Partida da foz do Chandless. 
2 de junho - Chegada ao acampamento Refúgio. 
3 de junho - Chegada a Novo Lugar, "um casario 

com aparência de vilai-ejo". Constatação de vãrios cas·os 
de beribéri. Ia-se entrar em região habitada, predomi
nantemente, por peruanos. 

7 de junho - Partida de Novo Lugar. 
9 de junho- Sítio do Funil. Sublevação de cinco sol

dados da escolta da Comissão. 
II de junho - Sobral (último barracão brasileiro no 

Alto Purus). EstaYa~se a 2.552km da foz do Purus. 
13 de junho- Saída de Sobral. Primeiro barracão pe

ruano do Alto Purus. 
17 de junho ~-Rio Santa Rosa (3) (onde passa, atual

mente, a fronteira do Brasil com Peru). 
22- de junho- Catay: sede das Comissões Fiscais Ad

..Jinistrativas Peruano-Brasileiras. 
28 de junho- Cu_ranja. bum povoado decadente com 

cerca de 150 pessoas. Aí se-deu o_ incidente no barracão 
Elia Barbaran o_nde, num.. almoço em homenagem às Co
missões, enfeitaram o local com as cores da bandeira de 
peruana e ·não se lembraram da bandeira brasileira ... 

6 de julho --Saída de Curanja. 
18 de julho ~ Chegada, finalmente, à Forquilha do 

Purus, Aí o rio se bifurca no Cujar e Curiujã, que o for
mam. 

24 de julho -Saída pelo Cujar à procura de sua nas
cente. 

DeYido o terreno começar a acidentar~se, pelo aumen
to da altitude, os exploradores tiveram que transpor cer
ca de setenta "r~pidos" (Trecho encachoeifados do rio). 

30 defulh,o ~ Ã noíte atingiram a confluência doCa
vaijani no Cujar. Estayam chegando na nascente.do Pu
rus_·, O geógrafo inglês Chendless não _subiu o Cavaljani. 

3l.dejulho a 3 .de agosto- Três dias para percorrer o 
. Cavalja_ni (empurrando as canoas ... ) atê chegar à con

nuência do Pucani, que é a nascente mais ineridional do 
· . Purus. ·E mérito Qe Eu.clides ter percorrido o Cavaljani e 

chegado ao Pucani, o--que Chandless não fez, e atingido a 
· nascente mais meridional do Purus no dia 3 de ~gosto, 

qUando os peruarios aí chegaram dia 4. 
3 e 4 de agosto ....._ Reconhecimento do ''varadouro" 

do P_ucani. Esse varadouro (caminho aberto na mata 
para ligar dois rios) liga !J Pucani a um afluente do 
afluente do Uca)l:ale que é dos ·maiores tributârios do 
Amazonas _(ou Maranon) em território peruano. Pelo 
Ucayale e atr3vês do varadouro do Pucani desCia muito 
caucho que o Peru exportava pelo Atlântico, via Purus. 

4 de agosto a .23 de ..putubro __ - Retorno a Mana as. 
23 de outubro a 18 de dezembro - Permanência em 

Manaus. 
Durante esses cinqUenta e cinco dias as duas Comis

sões se reuniram, c_om a freqUência ~ecessãria, para en
teridlmentos, ajusteS e defibé-rações visando a elaboração 
COJ_lllim do Relató~io e da_A:_ta final, oficial. Nenhum fi~-
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cumento teria valor se fosse assinado só por um dos che
fes da Comissão Mista. 

29 de outubro -:- Importante entrevista dada por Eu
clídes ao- Jornal do Comércio, de Manaus, sobre a via

·gem. 
IS de dezembro- Assinatura do Relatório pelos dois 

Comissários. (4) 
18 de dezembro de 1905- a 5 de janeiro de I 906 - Via

gem de retorno ao Rio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mãrio Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do oradõi-.)- Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: _ __ - __ 

Desejo fazer pequeno registro de um grande aconteci
mento para nós, acreanos. 1:, que, dia I 5 de novembro 
próximo passado, o GoverriO óo P1~fJJa; iio Estado que 
me serviu de berço e que tenho a honra de representar no 
SenadQ da República~ conseguiu transfOrmar todos os 
candidatos apresentados pelo PMDB, ao pleito de 15 de 
novembro, em prefeitos eleitos em todos os Municípios 
do Estado do Acre, incluindo a Capital. 

Portanto, a eleição no Estado do Acre, para nós, para 
a História do Acre e, acredito, para a História do Brasil, 
foi um fato singular, porque fcif o único Estado do Brasil 
onde houve eleição em todos os municípios. E em haven
do eleição em todos os municípios, o PMDB mostrou a 
sua pujança elegendO todos os candidatOs apresen-tados 
às Prefeituras desses municípios que, para que fique bem 
claro e registrado, enumero, do ocidente para o oriente 
do Acre: Maneio Lima, Cruz"eíro do Sul, Tarauacá, Fei
jó. Manuel Urbano, Sena Madureira, Rio Branco_- a 
Capital, SenadOr Guiomar; Plácido de Castro,)<ipuri, 
Brasiléia e AsSis BrasiL Em todos os municípios, atuat
menle, a partir de 1'1' de janeiro, o PlVfiTB terá O seu pre
feito. 

Como é sabido, Sr. Presidente, aqui, várias vezes, no 
plenário desta Casa, Chamei a· atenção dos nossos pares 
para o fato esdrúxulo em que ficou o Estado do Acre, a 
partir do golpe de 1964, posto que aquele Estado era um 
Território da Federação, e havia passado a Estado hã 
pouco tempo, no dia 15 de junho de 1962. Com um ano 
apenas de Governo, o primeír-õ Governador constitucio
nalmente eleito no Estado do Acre, passado apenas um 
ano. teve a pouca sorte de ser cassado, ter seus direitos 
politicas suspensos e ser afastado da função, e o Acre 
voltou à condição de Território, mi prática, embora le
galmente e pela nova ordem imposta ao País naquele 
momento tivesse a feição de Esdtado, posto que a As
sembléia Legislativa e outros Órgãos continuar.irit fun
cionando. A maneira de escolher os representantes, po
rém, se modificou Pr-ofundamente, de tal modo que é 
como se, hoje, o Estad.o do Acre tivesse voltado à primi
tiva condiçào de Território, uma vez que os GoVernado
res voltaram a ser escolhidos -iiidiretamente por uma As
sembléia Legislativa, com o beneplácito da Presidência-
da República, e os Prefeitos passaram a ser nomeados 
pelos GoVernadores, tainbérrl com aciuíescência do Presi
dente da República. 

Sabemos também, apenas para ficar regístrado como 
um reavivam_ento, porque todos sabem do fato, que de
pois de 1964 todos os Estados sofreram profundamente 
na sua estrutura representativa, no que diz respeito à ma
neira democrática da escolha dos seus mandatários~ As
sim é que os Estados passaram a ter os seus governado
res não mais eleitos diretamente pelo povo, mas escolhi
dos, como já disse, pela Assembléia, com a-interferência 
do Presidente. 

Os Municípios das Capitais de nossos Estados tam= 
bém sofreram a mes_ma sanção, e inventou-se a esdrúxula 
figura dos municípios chamados àreas de interesse da se
gurança nacional. E assim foram catalo_gados mais de 
100 municípios, todos eles na orla dos mais de 7.000 qui- . 
Iõmetros que temos de fronteira, com os nossos amigos, 
países_ vizinhos, desde o Uruguai até as Guianas, pasSan
do por todos os países lindeiros do Brasil. E o Acre, com 
a pouca sorte de ter todos os municípioS limítrofes cõin o 
Peru ou com a Bolívia, recebeu também o castigo de ter 
induído todos os s.eus municípios na listagem das cha
mudas áreas de interesse da segurança nacional. Port::~n
to, todos perderam a autonomia e tívci'ilm as suas prefei
turus, daí para diante, dirigidas por um Prefeito que era 
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escolhido pelo Governador, com o aval da Presidência 
da República. 

Portarilo, sabelnos que QS Estados da Federação sofre
ram profundamente com a interrupção do processo de
mocrático no Brasil, em 1964. As capitais dos Estados 

---também foram duramente atingidas nesse mister~ os mu
nicípios ieferidos também; portanto, todos os Estados 
da Federação sofreram duramente com essa iiltervenção 
q-ue houve em 1964, quando se instalou a ditadura no 
País. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nenhum outro 
Estado da Federação foi tão cruelmente atingido como o 
Estado do Acre, porque nenhum outro Estado teve por 
castigo todos os seus Municípios colocados como -ele
mentos de exceção, isto é, fora da lei. Felizmente, luta· 
mos durante 20 ànos para" que a redemocratização do 
Brasil se tornasse efetiva e tivemos a aurora da Nova Re
pública e agora, depois de termos conquistado a eleição 
dos Governadores para os Estados da Federação em 
1982, estamos reconquistando o direito de as populações 
das Capitais, dos MunicípioS das Áreá's de Interesse da 
Segurança Nacioilal e das Estâncias Hidrominerais, vol
tarem- a ter o direito de escolher os seus representantes . 
pelo voto livre, direto e secreto. 

Assim, o Acre, neste momento em que a História lhe 
proporcionou esta oportunidade, vem dar demonstração 
de que o Partido que predomina, atualmente, ali, está 
presidido por um colegiado de homens que se propuse
ram a governar o Estado com honestidade, com austeri-

- dade, sem revanchismo, com justiçã, com amor e lealda
de. 

O Sr. Marcelo Miranda- Permite V. Ex' uni aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte ao nobre 
Benadór Marcelo Miranda. 

O Sr. Marcelo Miranda- Senador Mário Maia, eU 
gostaria de, em nome do nosso Partido, o PMDB, cum
primentar V. Ex~ por essa façanha que acaba de apresen
tar, aqui, no Senado Federal. Quero lembrar quantas ve
zes V. Ex• usou a palavra neste plenário, fazendo com 
que o Governo Federal e o povo brasileiro inteiro_ conhe
cessem a situação esdrúxula do Acre, quanto aos Mu
nicípios de Área de Segurança Nacional, um Estado 
onde todos os Municípios estavam incluídos em Área de 
Segurança Nacional, e, assim como a Capitai, não esco
lhiam o Prefeito. Quantas vezes V. Ex' solicitou do Go~ 
verno Federal que olhasse para o Acre, a fim de que pu
dessem os seus municípios escolher, através do voto dire
to, o se"ti 'prefeito. Foi com o advento da Nova República' 
que conseguimos com que o povo do Acre, o povo brasi
leiro inteiro pudesse votar novamente para prefeito de 
Área de Segurança Nacional, Capitais e instâncias hidra
minerais. Particularmente no Acre, eu gostaria de cum
primentar, em nome do PMDB, a liderança do Governa
dor Nabor Júnior e a liderança de V. Ex•, que jã com 
mais tempo pôde transmitir aó povo o que signi ficam, 
na realidade, as mudanças preconizadas pela Nova Re
pública, e obter, através do voto, essa eleição magnífica, 
em todas as cidades e na Capital, para as hostes do 
PMDB. A vitória maciça do PMDB, no Acre, represen
ta, na realidade, acerto e apoio, ou apoiamento do povo 
às mudanças preconizadas por Tancredo Neves e pela 
Nova República. Muito obrigado. 

O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço o aparte do nobre 
Senador por Mato Grosso que, realmente, atesta a nossa 
vitória, que não é particular do Estado do Acre mas, 
acreditamos, para o PMDB no Brasil, que tem sido um 
Partido de lula, de um vanguarda democrática, ao longo 
desses 20-anos, lutando para que o Brasil voltasse aos tri-
lhos da democracia. · 

Então, o Acre, neste instante, demonstra o que fez 
aql,lela parcela, aquele pugilo de gente brava que susten
tu a defesa dos adentrados do Oeste brasileiro, como é -o" 
cas-o do Estado de V, Ex!, e nós os acidentais brasileiros, 
nós nos-orgulhamos de estar contribuindo com uma par-_ 
cela de ufn Estado longínquo, quase sempre esquecido 
dõS-gYandes centros e dos grandes meios de divulgação, 
porquanto nós, agora, estávamos lá em pleno terceiro 
dia de apuração e estranhávams iJue o Acre, dando 
exemplo histórico ao_ Brasil todo, estivesse ganhando a 
eleição em todos os municípios, c com uma frente signifi
cativa que se veio confirmar ontem, com o encerramento 
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·da eleição na Capital, colocando 10 mil votos à frente do 
segundo colocado, porque lO mil votos para nós são 
muitos votos, dentro de um eleitorado válido para uma 
Capital de 45 a 50 mil habitantes --10 mil votos de dian
teira, para nós, São muitos votoS. No entanto, procurá
vamos notícias noS meios dC divulgação e, nos dois pri
meiros dias, não se ouvia falar nada; o noticiário percor
ria todos os Estados dã. Federação e parava em Rondô
nia, como se o Acre ainda fosse Bolívia. Isso é costumei
ro acon.tecer; o Acre é o último Estado em que as noti
cias são divulgadas, quando o são, porque sempre ocorre 
-o esquecimento, parecendo que o Acre não existe, pare
Cendo que o Acre não faz parte da Federação brasileira. 
Mas, são coisas que a s;ente reclama aqui e que, um dia, 
acho que a imprensa deixará de olhar assim tanto para o 
Oc_eail:o Atlântico e subirá também ·a planície, galgarã 
hm pouco as Cordilheiras dos Andes para mirar o Pacífi
co, pois que estaÓlos lutando, jâ hã muitos anos, para 
que o caminho- pelo menos o caminho de serviço, e já 
atingimos as fronteiras de nossos países amigos vizinhos., 
Bolívia e Peru - seja um caminho, uma continuidade 
para o escoamento dos nosso produtos e o intercâmbio 
cultural e político com esses países. Porque estamos no 
esquecimento do pessoal aqui do Atlântico, vez que tal
vez estejamos muitO mais próximos :do Pacífico que do 
Atlântico. De qualquer forma, es-tamos, lâ, sustentando 
a fronteira e m-Ostrando coni este feito agora, sem alarde, 
porque queremos registrar também que enfrentamos um 
ádversário poderoso, principalmente o nosso clássico ad
versário que é o PDS, constituídO de lideranças -densas, 
capazes e que têm uma tradição longa de vitória no Esta
do que,_ a duras penas,_ conquistamos em 1982 e, agora, 
se alargou mais. Mas essa nossa vitória se torna tanto 
mais significativa pelo valor dos nossos adversários, que 
são homens dignos ·e lutaram também bravamente para 
que a nossa vitó~ia f~sse mais significativa ainda. 

O Sr. Alcides Saldanba- Permite V. Ex• um apárte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Coricedo o aparte ao nobre 
Senador Alcides Saldanha. 

O Sr. Alcides Saldanha - Nob[e Senador Mário 
Maia, a identidade do Acre com o Rio Grande do SUl é 
reconhecida historicamente. Nós gaúchos, nos orgulha
mos de ter em um coestaduano o fundador do Acre -
Plácido de Castro. E vi pela relação dos nomes das cida
des_acreanas que V. Ex' acabou de enumerar que, além 
de Plácido de Castro, o gabrielense que fundou o Acre, 
praticamente, que o tornou independente e o trouxe ao 
Brasil, o nome de uma cidade em homenagem a- Assis 
Brasil, ... 

O SR. MÁRIO MAIA Nós temos dois municípios cu
jos nomes são Assis Brasil e Plácido de Castro. 

O Sr. Alcides Saldanha- ... e um outro gaúcho que é 
considerado o fundador do Ministério da Agricultura 
entre nós. O Rio Granáe do Sul, Ex•, foi talvez um dos 
Estados mais penalizados pela chamadas áreas de Segu
rança, vinte e sete municípíos do Rio Gránde do Sul 
eram vítimas dessa desconfiança, gue eu diria quase lou
ca, que o sistema tinha em relação aos municípios de 
fronteira. E veja bem a injustiça histórica em relação ao 
Rio.Grande do Sul e em-relação ao Acre exatamente os 
homens da fronteira, que não eram brasileiros por acaso, 
eram brasileiros por escolha, como foi ... 

O SR. MÁRIO MAIA - Por opção cívica! 

O Sr. Alcides Saldanha ....:.... ... com o Rio Grande do 
Sul, a par~ ir de 1760, e com o Acre, já nos últimos tem
pos. Não eram brasilei~OS, porque a fatalidade os tornou 
brasileiros; o foram por escolha, criaram a fronteir8. e 
ninguém mais do que quem criá fronteira tem sentimen
to -de patriotismo. No entanto, o sistema que, graças a 
Deus, se liquidou em 15 de março, desconfiava dos fron
teiristas corria se fossem, e elegendo seus prefeitos, deixar 
etiTfar estrangeiros para pôr em perigo a SeguranÇa Na
cional. Corrigido o erro hfstórico, é de nos congratular
mos não só com a volta da democracia, com a reposição 
da justiça h1stóríCa. mas -também, como homens do 
PMDB do Rio Grande do Sul, congratularmo-nos com 
o Governador Nabor Júnior, com V, Ex•, pela liderança 
qu.: lú exercem. O Acre continua democrata, o Acre ha
verá de ·ser o baluarte da democracia; o PMDB, hoje, 
tem prefeitos em todas as cidades do Acre. 



O SR. MÁRIO MAIA --Agradeço o aparte do Rio 
Grande do Sul. E registram.os~:- a História.r~gistra que 
realmente - os vultos dç:_ Assis Brasil, que c&êfiou a ação 
diplomática, e Plácido _de Castro, a ação guerreíra, e que 
talvez_ sej_a urn_ dos pioneiros da guerra de guerrilha m()_
derna. PláciQo de Castro,_ qUe venceu um exêrcito regtF 
lar, à época, como as au_toridades centrais do Brasil não 
se interessassem pelqs fa_tos que estavam ocorrendo na·
quelas paragens das chamadas terras devolutas, que nes
queavam o Javari e o Madeira- eram terras não de_sco
bertas ou desconhecidas_- ;:t lu~a que os nordestiqqs __ ali 
travaram era~ com referência ao_ Brasil, um~ luta ,qua_se 
particular de nordestinos, amazqnenses, amazônidãs, ça~
boclos nordestinos e amazonenses, liderados, em deter
minado monwntO:, por_um gaúcho- Plãcido de Castro; 
eram_ forças arregimentadas se!Tl o_ conhecimen.to ofis:i~l, 
quando combatiam uin exército re_gularmel}t__c;: adestr:ado, 
treinado para o combate, cornand.ado inC~\lsive pelo 
Vice-Presidentt_:: çia República_boliviana àquela época, o 
Gene1J.l Panda. -

Assim, optamos por ser brasileiros. E, naquela época, 
quando foi vencida a ú_~lima: escaramuça de guerra de 
guerrilha na mata, em Pmto.Acre -_então _cfiã_til_ada _çl,e
Puerto AJonso- em que as tropas brisileiras de nõrdi::s
tinos venceram as tropas regulares da Bolívia e fo-ram ae
postas as armas, Plácido de Ca.stro çecebeu, condigna
mente, com todas as b.Qllr~S_lTlilitares, o ato de rendição 
das autoridades bol.iviaqas. E proclamou o Estado Inde
pendente do acre - isto é um fatQ· h!Stóríço. Da,í;.:a
opção nossa, br::1si\eira_, que a História, que muitos liy_ros 
não registram: etc proclamou o 'Estado Independente-do . 
Acre para, em seguida, imex.á-lo ao Bçasil._ Ele podi~ te~ .. 
proclamado o Est:ido Independente do acre ese_tor_nat 
um caudilho, um imperador ou um aventureiro, e fundar 
nova rCpública, além da parte central, em pleno cor'ação 
do continente suf~arnericano. Mas ele proclamou o Esta
do Independente do Acre, não tinha o riSp'afdõ oficial do 
Brasil. Ele não !!SJa.v.ª_proclamando em nome do Brasil, 
mas em nome daquele pugilo de bravo, q"ue assumia a 
responsabilidade de ter conquistado aquela terra pela lu
ta, pelo derramamento de sangue, pelo seu heroísmo, e 
não ia deixar sem uma definição. Mas não podia dizer 
que era-o Brasil que estava praticando aquela ação; por-" 
que o BrasH se negava, no momento, a reconhecer que 
estava em guerra com a Bolívia. E a Bolívia estava, en~· 
tão, com as forças regulares. Ele usou esse estratagema 
de proclamar o Estado Independente do Acre_e, em··se
guida, anexou o Estado do Acre ao Brasil e ~ssim fomo
nos tornando brasileiros por opção e contirfuamos-qué~.- -
rendo ser brasileiro, procurando dar exemplo de civismO 
e de patriotisr11o, sustentando, sendo os guardiães daque· 
Ias fronteiras. -

Eu queria arrematar a minha comunicação- eu disse 
que ia ser breve, mas se está prolongando se está - di
zendo que o êxito da nossa vitória, agora, não_é por !=l-ca-
so, não é uin flCide_nt~e percurso na política-aàeãna; é 
o desdobramento _de uma_ luta que vínhamos empre'een
dendo há longos ãf'!OS, de_sde 1964, em que ficamos na 
Oposição, lutando, resistiildo, unS~ sendo--a'fl-õ()etados, 
outros cassados, afastados _óa política e, depois, Võltan~ 
do à lula, até que, dentro do processo, acompanhando o 
proce.<;so de rcdemocratização geral ~o Brasil, chegamos 
a este ponto. 

Mas quando, em 1982, o PMDB propos à população 
acreana um candidato, sabia _o que estava fazendo, sabia 
que estava escolhendo um homem-Probo, digno, honra
do, que não era um-improvi-so momentâneo, era um 
acreano que tinha reais serviços I?restados __ ao Estado~ 

'comprovado, através de ação parlamentar, quer esta~ 
dual, quer federal, que era capaz, que era probo, honesto 
e tinha tino administrativo, que era o Sr. Nabor Teles da 
Rocha Júnior. Ele havia sido Deputado Estadual três ve
zes e Deputado Federal duas vezeS, qu:indo o escolhe
mos, em 1982, por umlniinidade, como candidato ao Go
verno do_ Estado do Acre. Fomos felizes, vencemos as 
eleições, numa luta renhida e ele demonstrou, nesses dois 
anos e sete meses de Governo, qué _o que Q PMDB pro· 
pás, cumpriu. O Acre distante, de diffcil comunicação, 
sendo todos ps anos interrompidos os meios de comuni
cação, como é sabido nesta Casa, e que nós deririncia
mos, e os meios de _ _çomunicação também, que s6 se 
lembravam do Acre nessas horas, qu-ando aS chuvas in~ 
terrompiam as estradas e faltava combustível, quando 

havi:i_uma catástrofe. Então, com todas essas dificulda
des, porque a produção industrial do Acre ainda ê basea
da no extrativisrp..o da borracha, da castanha e da madei
ra;-"'não é~utrl Estado auto~suficiente ~.~recebe, ainda, 
8U% das rendas itraVés-da União~ de convênios, dos Mi
nistérios tõdos assim mesmo, o Governo do PMDB pôde 
realizar; ne'Ste curto prazo, uma adminfstração fecunda, 
elicierlte,-quê-dá para se notar. Aqueles que o conheciam 
antes notaram que, realmente;-os pouquíssimos recursos 
que foram Ca:rria:dos para o~ Estado do ACre, ·através-da 
ação di reta do Governo, também por via das leis orça
mentârías e -através da nossa ação parlamentar, quer 
á:quí no~Setíâdo da Repóblica, quer na Câmara Federal, 
ã:trãVés "dos nossos Deputados, nós, com poucos recur
sos-, -conseguimos· fazer- uma reeuperação·- efetiva. de 
váfíõs-serores de serviços públicos-, que tiveram repercus
são ·müito- grande no seio popular: Recuperamos a rede 
eSColar toda do Estado. Mais de cento e cinqaenta esco
ta:S -qlli! -eStaVam abandonadas, caindo aos pedaços, fo
ram -todas recuperadas. Construímos mais de algumas 
dezenas-de escolas, grupos escolares; ampliamos a rede 
de postos médicos de mais de dez vei:es; de uma dúzia de 
postos médicos, passamos a quase sessenta postos médi
Cêf&.disseminados em todo o Estado; colocamos médicos 
em todos os municípios~: Ein 1982, havia municfpio que 
não tínha -inédico no Estado do Acre. Agora, todos os 
ri'iuT!icTPTos ·-do- Es(ado do Acre, nesses dois anos, têm 
fiais dé u1íCfl1êdico, têm laboratório bioquímico; as es
tradas vicínais tiveram mais de_200 quilômetros recupe
.t~idos, Outras fõfam abertaS, asfaltamento de algUns tre
chos -errti~oS ~de ·estradas, etc. 

Outro fato que se dcve_destucar é~ que o Goyernador 
conseguiu colocar, com poucos recursos, anteria de_ iile· 
visão em todos os municipios do Estado do Acre, _de 
modo que hoje, ao mesmo tempo em que o carioca assis
te a novela Roque Santeiro, p cidadão de Assis Brasil, 
que ê o município maLs distante e de men'or eleito"rado, 
com apenas 880 eleito-res, também assisti. -ASSisti cerfas 
dessa novela em Rio Branco, em Brasllia, em todas as se
d~s dos municípios, quando coincidia de estar no mu
nicípio nesse horário. Em Assis Brasil, a população para~ 
va para- assistir Roque Santeiro._ Oe maneira que aquela 
população primitiva, distante, que se comunicava com 
dificuldades a(lteriormente, ou pelo rádio de pilha, ago~ 
ra, está se comunicando diretamente, porque é captada a 
imagem direta, gerada aqui po sul do País, na mesmã hov 
ru. Assistimos simultaneamente a mesma imagem aqui 
em Brasília, no Rio de Janeiro e em Assis BrasiL 

Então; esse foi o a~n:t~nto nos meios de comuniç_ação. 
iiifclizmente, Os meios de comunicação, através da tele
visão, ainda -deixam muito ã desejar no que-diz_~espeito 
ao sentido educativo que teria. Mas o povo passou a se 
informari~edlatamente do,-que acontece no Br<";lsil e no 
mundo, ao--inesmo temo, fa:nto o seringueiro de Assis 
Brasil como o carioca de Avenida Rio Branco. . ~ 

Isso tudo _foi uma preocupação do PMDB num con
junto de esforços, onde o Governador não qUis ser ave
dete da administração, mas foi' o coordenador, tem sido 
o coorde11ador de todos, onde as ações- dOs-Deputaaos 
federais, a cooperação doi> Senadõres porque, quando se 
tem tratado de assunto geral do Acre, nós temos contado 
também com a ajuda dos Senado-res nossOs adversários, 

_sejamos justos, princip~lmente do S"enador Jorge Kalu
me. Procuramos, então, corresponder à expectativa do 
povo de ta( modo _que, ao entrarmos em campanha polt~ 
lica, agora; para a promoção e a busca do voto para os 
nossos candidatos, não foi surpresa para nós a receptivi
dade que a mensagem do PMDB teve de acolhimento no 
seió da população_em todos os municípios. 

As pesqiiisas que eram feitaS por órgãOs locais, e mes
mo de fora, davam a. popularidade ao Governo do_ 
PMDB, a popularidade ao Governador Nabor sempre 
acima de 50%, sempre. t um fato também a registrar 
porque nôs:-vimos que a popularidade de vãrios governa
dores co~eÇou muito boa e depois passou a ser até nega~ 
ti v a, mas com relação ao Governador Nabo r nunca hou
Ve diminuiçãO, apenas uma oscilação muito pequena. Oe 
modo que isso tudo, a austeridade, a seriedade;:, a hones
t_idaçic, a franqueza do Governo do PMDB, do Governa· 
dor, tevou-nos ao êXito de conseguirmos eleger os prefei
tos de todos os _municípios do Estado do Acre. Então, 
credito essa vitória nossa, particular, do extremo ociden
te do Brasil, ao nosso Partido, o PMDB, para neutralizar 
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algumas frus~raçõcs que tivemos em alguns Estados, dos 
quais não espetávamos que nos desse esse desencanto. 

Era Q que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Conce-, 
do a palavra ao nobre Senador Nelson Carm;iro. 

O SR. NELSON CARNf;IRO (RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. SenadOres: 

No V Encontro Nacional dos Trabalhadores nas Em
presas Estatais, realizado na segunda_ quinze~m de agosto 
Ultimo em Brasília, foi aprovada mOção no sentido de 
que o Secretariado NUcional preparasse documentO, a 
ser cnviudo uos parlamentares, justificando a necessida~ 
de de sua colocação contG! os aumentos_e}(~erado_s nos 
preços dos deri~ados de petróleo, do fornecimento de 
energia elétrica e dus taxas telefónicas, •:que constituem 
fortes alimentadores da inflação brasileira". 

Lqgo depois dessa reclamação, a gasolina aumentou 
em vinte e nove por cento, enquanto não deixam de ter 
revisões mensais a cletricidade e os telefones. 

Todos nós sabemos que essas majorações são alta~eil
t<: inflacionárias. O último-ãumento do preço_da,gasolina 
Significará um cresçimento em cerc;a de dois e_meio por 
cento na taxa de infl<~:ç~o_de_st~ mês, que superará os doze 
por cento, ultrapassando o aumento ocorr'ido em se
tembro do ano pass<.~do. 

U!na famíliu de cinco pessoas- incluírido a emprega
dá-~ du ~lllsse médi<l, está gastando no mínimo o equi
valente ao saliido mínimo erh telefone~ eletricidade, en~ 
q\wnto dois bujões de gás ficam por quarenta e seis mil 
cruzeiros. 

No cÜ.isinh-Q -nú-li~ 'baralo, um esfudan_te paga mais de 
ccni mU,cr_u;!:ein?s mensais, enquanto, nu~a universida
de, coní tr-ês cadeiraS no semestre, a mensalidade e de 
cem mil cr_uzelros. 

Se oúrabafhadores das empresas estatais revelam seu 
inTeresse j)o"r esses problemas, de âmbito nacional, não se 
descurur:ún, naquele vitorioso encontro, de certos aspec
tos da vivência sindical e do problema salarial, como o 
pleno funcionamento daquelas entidades laborais e a re
vcig~ção" do Dec_teto·.lei n9 2,065, em parte derrogado por 
lei de nossa iniciativa. 

Foi duda _especi~l atenção a~ problema da privati
z<.lção das empresas estatais, conaenada naquela oportu
nidadc, __ d_rlendid_~_-ª __ sua flemO:~:::ra~izaçã,o, considerando· 
se imperioso "sejam admitidos todos os funciõnáfios de~ 
mifidos das estatais em função das lutas sindicais Q.esen
Volvidas". -

Nessa linha de __ orientação o V Encontro aprovou 
moção do Sindicato dos Trabalhadores Pctroqu[micos 
de Duque de Caxias, assamindo publicamente a luta 
-contra_a. priv:.Jtização da Petrofiex, cem por cento nacio~ 
nul, subsidiária da Petroquimica e da Companhia Nacio~ 
na! de Â!calis. 

Ao divulgar essas conclusões do V Encontro Nacional 
dos_ trabalhadores na~ fmpresas Estatais, queremos in· 
sistir na luta pela liberdade sindical e ao combate contra 
a r·éceii.rõ~-que é ó'j)iOr subproduto da inflação brasilei
ra. 
-l~ru o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

-O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Conce.. 
do u pu lavra ao nobre Senador Gastào MCWer. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Recebi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da Coordena
do ria Geral do lN ESC, Instituto de Estudos Sócio Eco
nómicos, D. Maria José Jaime, um documento intrtula
do "Protesto Contra a Violência Policial em Mato Gros
so". 

Sabe-se que, infelizmente, no estágio da cultura de 
nossa Pátria, a polícia geralmente é violen1u, arbitrária e 
irresponsável. Há fases, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que recrw.desce essa situação constrangedora que é uma 
vergonha para a nossa pretensão_d~ ser'- o Brasil, um País 
bastante civilizado. Em Mato Grosso, Sr. Presidente, 
Srs. Senad(lres, vive-se uma dessas épocas negras quanto 
a violência da polícia civil e militar. 

Sempre a gente está recebendo comunicações que a 
Polícia fez isso e fez aquilo, sempre agredindo o povo, 
desrespeitando os direitos humanos, enftm sendo, ao in
vés de fator de segurança, ser o contrário. 
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Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o docu
mento citado é todo ele denunciando a ação violenta da 
polícia e ainda pior apaniguando a jagunços. A diferença 
é que a polícia ainda age sobre a prOteção de Lei e repre
senta mal o Poder Oficiãl, infelizmente, e os jagunços 
não. 

É lamentável, Sr. Presidente, Sr-s. Senadores, que_ain
da isso aconteça e no caso no meu Mato Gi-osso. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Mensagem Para 
que conste dos Anais desta Casa e que representa de fa
to, um protesto contra as arbitrariedades cometidas em 
nome da lei, contra populações desarmadas e humildes. 

Eis o que diz o documento: 

"PROTESTO CONTRA A VIOLENCIA 
POLICIAL EM MATO GROSSO 

A região do Vale do GuapOré~ no" eXtremo oeste 
de Mato Grosso, é uma área de terras muito férteis, 
a disputa pela terra tem causado muita_violência e 
morte de posseiros que para lâ vão à procura de ter-

Na região, que abrange os municípios de Pontes 
e Lacerda e Vila Bela, existem cerca de 15 áreas de 
conflitO, atingindo em algumas delas mais de 300 
famí!Ías. _ ~ 

Nos últimos meses a violência de policiais e ja
gunços em cima de posseiros tem crescido assusta,-
do_ramente. ~ 

As áreas de maior tensão têm sido a Gleba Cága
do e a Gleba Funai. Na Gleba Cãgado, os trabalha
dores vêm sofrendo perseguição da política de for
ma brutal e ostensiva (barracos queimados, plan
tações destruídas, mulheres e filhos ameaçados e es
pancados). Um dos posseiros, José Libânio da Sil
va, foi ferido à bala, pela polícia, quando se encon
trava a três quilómetros da área litigiosa. 

Na Gleba Funai, área-devolutae hâ dois anos em 
disputa entre fazendeiro e· posseiro, aconteceram 
muitaS atrocidades: espancamentos, ameaças de 
morte, queima de barracos, destruição de plan
tações, desaparecimento de posseiros, culminando 
com a expulsão dos ocupantes. 

Hoje a área está sendo devastada por um fazen
deiro, estamos informados que está recorrendo à 
prática criminosa da escravidão branca; e para tan
to conta com o apoio e cobertura da polícia militar 
do Estado de Mato Grosso e de jagunços. 

Patrulhas de policiais e jagUnços, fortemente ar
mados, ficam à margem da Rodovia Cuiabá- Por
to Velho, impedindo a fuga de trabalhadores que se 
encontram sob o citado regime. 

Um desses trabalhadores, que conseguiu escapar 
da Gleba, denunciou, em companhia de um deputa
do estadual, que trabalhadores são vigiados até na 
hora de tomar banho e dorll)ir. ___ _ 

Por isso solic_itamos- aos companheiros que en~ 
viem telegramas ou cartas de protesto para o seguin
te endereço: Ministro da Justiça Fernando Lyra
Ministério da Justiça- Esplanada dos Ministérios 
- 70.000_- Brasília -::- D_F." 

Era o que linha a dizer. (Mu_ito _bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Conce· 
do a palavra ao nobre Senador Itamar Franc_o. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidentç, Srs.~Senado~ 
res: 

NUa posso deixar 'de reg-iStrar, com admiração e res
peito, a passagem do Dia da Consciência Negra, eventO 
de fundamental importância, que reverencia a memória
de Zumbi, no 290"' anivers_âi"io de sua morte~ e a epopéia 
dos Quilombos de Palmares. 

Estamos ao lado do esforço da comunidade negra, em 
resgatar a História real do nosso País e rec_ompor a traje
tória de nossa formação social, que vem desde o floresci
mento do primeiro projeto de sociedade igualatária, fra
terna, livre e _soberana, f1orescida em Palmares. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Conce~ 
do a palavra ao nohre Senador Odacir Soares, 

DIÁRIO [)Q CONGRESSO NAClON~L (Seção II) 

O SR. ODACIR SOARES (PDS --RO. Pronuncia_ o 
seguinte discUrSo.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Espero, firmemente que, até o final desta semana, o 
Deputado Pimenta da Veiga, Líder do PMDB, eumpra 
com a sua: palavra, dada aos 41 mil economiários de todo 
o Brasil, quanto a uma solução para o angustiante 
problema que aflige a classe de funciOnários da Caixa" 
Econômica Federal e que já os levou a realizarem uma 
greve nacional de advertênci~, de 24 horas. 

Desejo solidarizar-me, mais uma vez, com os econo· 
miários e estou aqui para c_obrar o cumprimento da pala
vra do Lfder do PMDB .. Os economiárjos, -afinal, lutam 
por uma equiparação justa com os bancários, porque na 
realidade são bançár_ios. A Çaixa Econômí<;a Federal 
opera como banco em todos os setores, possui cheque, 
_carlàQ_ de cheque especial, empresta dinheirO, tem cader

- neta de poupança, recebe pagamentos de carnês, envia 
ordens de pagamentos, enfim, ê utri autêntico e verdadei
ro banco, e mais do que isso ê também banco social. Por 
um desses eufemismos incompreensíveis, que o terilpo 

' não corrig"iu no Brasil, não está eriquadrada como banco 
e .seus funciOnários, em conseqUência, constituem uma 
classe ~drúxula, denominada, como já ritencionei, eco
nomiários. Na realidade, sejam ou não economiários, os 
funcionáriOS da Caixa EconQmica Federal ,"':""".~t_Pa:r que 
não, os funciQnárlos !:fás Caixas Económicas ~taduais, 
onde as houver - deveriam ser considerados bancários 
para tódoS os efeitos e fip~. Qu Que continuem como eco
nomi"áriúS, maS-se lhes estenda o mesmo sistema legal 
atribuído aos bancáriOs. _ 

Este pleito ·dos economiários, além de justo, é de direi
to, e está amparado na _Constituição Federal, que nos 
seus "artigos 153 e 165 consagra a isonomia de direitos e 
proíbe distinção de tratam,ento entre categorias pr_ofis
sionais idênticas. A Organização Internacional do Tra
balho, que trata_ em todo_ o Mundo das relações traba
Jhist.:ts, .:tgrupou num só item os empr_egados de bancos e 
de estabelecimentos financeiros, sign1ficando que há 
uma inequívoca identidade entre as atividades que de
sempenham. 

Por todas estas razões é que dou o meu irrestrito apoio 
aos 41 mil economiários de todo o Brasil. Estou firme ao 
1ado_deles nesta luta que encetaram em defesa de seus 
legítimos direitos. ~ inadmissível que a área económica 
do governo não possibilite ao Presidente da Caixa Eco
nómica Federal, ex-Senador Marcos Freire, os meios _ 
para o atendimento desse pleito dos economiârlos. 
Sobretudo porque a ârea económica da Nova República, 
quando na oposição, reclamava a concessão- de reajustas 
com base no IN PC, redução da jornada de trabalho, se
mestralidaae e, depois, trimestralidade, entre outras me
didas que constituem aspiração justa das classes traba
lhadoras. 

Estou certo de que o Presidente José Sarney encontra
rã uma fórmula de conciliação entre a não-Violação do 

- priceito Constrtu"ciOiiã.l e democrático -do direita:·_ à re
dução .da jornada .d_iârii-de trabalho para seis horas e a 
aspiraçãQ nacional·de combate à inflação, sem prejuízo 
para -os_ isSalãriados. 

O acordo feito pelas Üderanças dos eçonomi_ários -com 
o Deputado Pimenta _da Veiga prevê que as reivindi-· 
ca_ç_õ_es__ básicas serão atendidas:_ fixação da jornada de 
tfãbalh.o dos economiârios em seis horasJ.dia, a pf:lrti_r d~. 
I '1 de janeiro de 1987, sem redução do salário e, desde já, 
direitO à $indicaliza<:ão. -Nesse sentido já apresentei ao 
Senado Federal projeto de lei que revoga o artigo 566, da 
CLT, permitindo, assim, a livre sindicalização da classe, 
inclusíve dos servidorc~s públicos. 

Nad3 maiS justo, sr. Presidente, Srs. Senadores, dO 
que o G_Õ_ve_mo_ Federal, através do_ Presidente da CaiJJa 

--EconómiCa Federal e do Ministro da Fazenda aos quais 
o assunto está afeto e dos quais depende uma solução, 
atender a esses legítimos pleitos dos economiâriús. 

Durant!! a greve ilacional de advertência de 24 horas 
que os economiário~;__realizaram recen{e-mente e· sobre a 
qual jã falei nesta' Casa, a categoria explicou à sociedade 
as razões que os leva_ra_m f!.O extremo da medida da greve. 

Vou mais além, Sr. Presidente, Srs. Senadores: por que 
a redução da jornada de trabalho_ somente a partir de 19 
de janeiro de 19_871 Serã necess_ário esperar um ano, todo 
um longo ano, para tomar uma providência admil-tistra
tiva como esta, deix~ndo os economiârios no p_r_~juíio 
~~ r~lação aos.seus irmãos bancã_ri~s? Por que~ riiedida 
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não entra em vigor jã, em 19 de janeiro de 1986? Deixo a 
pergunta para ser respondida pelo Governo, mas desde 
já afirmo ser o plelto _justo. 

A outra pa.rte do acordo firmado com o Líder do 
PMDB implica basicamente na revogação do artigo 566 
da CLT, cujo Projeto, como disse, já apresentei e inte
gro;~-oom:o sua justificação, a este discurso. 

Estive conversando com as lideranças dos econo
miários e deles ouvi palavras serenas. Mas ouvi deles pa
lavras firmes. A classe estã unida quanto à necessidade 
de que o acordo feito com o Deputado Pimenta da Veiga 
seja efetivitmente cumprido. Eles explicam que suspende
ram uma greve nacional com 100% de adesão, confiando 
na paláyra do GovernO. E o Governo não pode falhar, 
sob pena de o movimento eclodir novamente. com incal
culáveis prejuízOs para a economia nacional. 

Admito, até, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o 
acordo não seja aprovado nesta semana, exatamente. 
Mas não aceito - como não aceitam os economiários de 
todo o Brasil - que a aprovação do acordo ultrapasse a 
Sessão Legislativa deste ano. E falta11,1 poucos dias, daf a 
minha advertência. 

São estes, basicamente, como mencionei, os pleitos 
dos economiários. Mas hã outros, igualmente importan
tes. pelos quais estão lutando e que no bojo da apro
vação dos dois anteriores, vão ser igualmente objeto de 
apreciação pela categoria e de luta para tê-los tambéni 
resolvidos: trata-se da equiparação da data-base para 
reajuste salarial com a data dos bancários. isto é. em 
março· e em setembro. Este é um pleito que não deve ser, 
também, adiado por ser absolutamente justo. Não deve 
haver mais delongas nesta decisão. A data .. base do rea· 
juste salarial dos economiâ_rios deve ser fixada juntamen
te com a dos bancários, isto é, em março e em setembro. 
Espero e confio no nobre ex-Senador Marcos Freire, 
hoje Presidente da Caixa Econômica Federal, que tem 
demonstrado sua determinação e a sua força no atendi
mento desse piei~. igualmeitte justo e- indispensável. 

Os economiãrioS também desejam que o Presidente da 
Caixa revise o ato de demissão de 12 companheiros de 
São Paulo, readmitindo-os na Caixa. A demissão foi 
causada pela recusa deles em prestarem concurso para 
serem enquadradOs como Escriturãrio Intermediârio, 
sob a alegação de que, sendo Auxiliares de Escritório, 
havia~ atingido o tempo e qualificação requeridos à as
censâo. Por que o concurso? Então, foram demitidos. Eu 
imaginava que a -direção da Caixa Económica Federal 
não demitiria servidores que-estivessem reivindicando di
reitos, _pri~cipalmente direitos trabalhistas legltimos. 
Agora, urge que sejam readmitidos. 

Que querem mais os ixonomiários? Querem, e com ra
zão-, que a Caixa Económica Federal realize c-oncurso 
público para iricorporação pelo princípio universal do 
~érito individual, de novos funcionários à mâquina ad .. 
ministrativa da Caixa, carente de mão-de-obra, depois 
que ampliou por todo o País a sua rede de agências, aten
dendo a uma necessidade do País. 

Sr. Preside_nt-e,Srs. Sen~dores, este é um quadro muito 
sério. As agências da Cai:X.a -eStãO funciOnando p-recaria
mente, fato que é reconhecido pelos clientes e pelos pró
prios funcionãrios. O Banco do Brasil, para dar um 
exemplo apenas, estruturou uma unidade básica com 37 
funcionários. A.Caixa estâ fUncionando com apenas 17, 
menos da metade_~_Com isto, sofre a instituição, Sofrem 
os cfit!:nteS. No final, tudo r_esulta em preJulio da própria 
sociedade, porque a ineficiência afasta os clientes, a au
sência de clientes diminui a captação de recursos, de 
poupança, e a Caixa deixa de ter disponibilidade para 
cumprir as· suas atribuições sociais. 

--pQf_ "ésta:raz?o~ o Presidente d~ Caixa e~caminhou Ex: 
posição de Moüvos ao Ministrõ da Fazenda, Dilson Fu
naro, s_alicitando amplo estudo do assunto e, também, 
da solução, n1:1ma p_rimt!:ira :etapa do problema. dos 16 
mil estagiârios- que a CaiXa tem em seus quadr_os. Claro 
que sou a favor do consurso público, mesmo para a efeti
vação de estagiários. Mas, no caso específico, tratam-se 
de 16 mil jovens que foram contratados por seis meses e 
tiveram seus contratos prorrogados por seis meses. Nes
se período em que já estão tràbalhando, a Caixa onerou
se com o treinamento deles1 os quais, agora estão em 
C9rtdiç_ões_ de_-~erem bons funcionários. São jovens uni
versitários de Admii1istraÇã-o de Empresas, de Economia 
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e de Contabilidade, que poderiam ser submetidos_~ um 
concurso interno, prãticci, visando à sua efe:tivaÇãÕ. A 
partir daí, então, que se parassem com essas práticas e se 
consagrasse o concurso público como úniCa fo-rma d~.ad-
missão" na- Caixa_Econômica. _ 

O concurso público e a efetivaçãÓ são Õutra_s_m_edidas 
que·os economiários, com justiça, pleitearam e estão es
perando solução. 

Daqui do Senado estarei atendo a cada passo, visando 
ao atendimento ou não do que os economiâdos_ estão pe
dindo, repito, com toda a Justiça. Em síntese, redução da 
jornada diária de trabalho para seis horas, mas isto' Já! 
Direito à sindicalização, concurso público, efetivação, 
readmissão dos 12 colegas demitidos em São Paulo. Es
tarei enviando cópia deste meu discurso ao Ministro da 
Fazenda e ao Presidente da Caixa Econômica, esperando 
que as providênciaS cabíveis sejam tomadas, 

Era o que tinha a dizer, (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

Os empregados da CãiX"a Econômíca Federal, em t~d~ 
o país, deflagraram greve na:Ciona1, no último dia 30 de 
outubro. O movimento _foi :impalmerite vitorioSO~-aent:ro 
do cenário trabalhista brasileiro, na medida em que a 
adesão, de 100% nas-captrars-e de 90% rio irltérfôf, rara.:-·· 
mente ê·alcançada, mesmo pelas categorias mais mobili-
zadas. _ __ _ _ 

Nos-sas principais reinVidicações são:Jornadã de 6 ho
ras, a exemplo dos demais bancários do país, e direito à -
sindicalização, dentro de uma pauta de mais-13_itens, 

Dado o andamento das negociações cbrh a Caixa Eco
nômica Federal, que firmou conOSco acordo no sentído 
da concessão de alguns itens de nossa pauta, tendo os 
restantes ficado a cargo d~ uma comiss~o p3.ritária-(erii~ 
presa/empregados), com 30 dias· para apresentar so-.: 
Juções concretas, aliado ao acordo firinido com a lide
rança-do Governo na Câmara, Dep. Pimenta da Veiga;-:a 
categoria, a nível nacional, concordou com a suspensão 
da greve geral por tempo indeterminado, marcada para 
ter início em 06 de riovembro. 

A liderança do governo se dispôs a romper~COm a-in
transigência- demonstrada desde maio de 85, quando 
nosso Projeto de Lei nq 4.111-A, de 1984, foi ri:-tirado da 
Ordem do Dia da Câmara, após aprovado em todas as 
Comissões. 0- acOrdo firma<!_o, pUblicamente, ~om o 
líder, prevê que o projeto-citado será votado entre 19 é2l 
de novembro, por ocasião do esforço-Conjunto que será 
desenvolvido pelo Congresso, para- solução de questões 
relevantes para a nação, como a Constituinte e RefOrinã 
tributária. Comprometeu-se, igualmente, a liderança, a, 
ao mesmo tempo, aprovar projeto de lei que nos perm1ta 
a sindicalização, negada aos trabalhac;lores d.a Çaix._a por 
uma legislação arbitrária, que contraria a própria Cons
tituição Federal. Há que se ressaltar que o PL 4.111-A, 
de 1984, fá conta com n;querimento de urgência assinado 
por todas as lideranças partidárias da Câmara dos Depu
tados._ E ª- _SUJ>pensão da greve estâ condicionada a sua 
aprovação em todas as instâncias (Câmara; S~nado e 
Presidência da República), ainda este ano. - _ 

Assim, através deste memo·rial, vimos solicitar todo o 
empenho de V. Ex.• para: que· o voto de confiança ofereci
do pela classe, naciOnalmente, não venha a ser desmere
cido! 

Continu_amos mobilizados e_co!_ltamos com S~U a-p'Oio,
para que nossas principais reivindiCações sejam atendi
das e garantidas pelo Congresso Nacional, a quem cabe 
a defesa dos interesses dos trabalJ'ladores ,e do povo bra-
sileiro. --

Saudações democrátiCas, - Ayrton Marques da Ro
cha, Presidente da Associação dos Economiários- .de 
Brasília- AEB- Tânia Cristina B. Aguiar, Díretorà de 
Relações do Trabalho, 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 331, de 1985 

Revoga o art. 566 da Consolidação das Leis do 
Trabalho e altera o art. 3~> da Lei nl' 6.185, de 11 d~ 
dezembro de 1974. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ __ 
Art. 11' ~ revogado o art. 566 da Coó.solidação das: 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~ 5A52, de 
1"' de maio de 1943. 

DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 2"' O art. 3'? da Lei n~ 6, 185, de 11 de dezembro 
de_1974,-pasSa ~- viger- c-om a seguinte re~~~ão: 

uArt. 3'? Para as atividades não compreenidas 
· nQ.ar_tig_Q_ precedente só se admitirão servidores regi-

, ___ dos pela legislação trabalhista, aplicando-se-lhes as 
normas __ que disciplinam o Fundo de Garantia do .. 
Tempo de Serviço.'' 

Art. ·J.,. Esta lei entra em Vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~ _ Revoga~-se ll_S dispos~çÕ'?S em co~trário. 

Justificação 

O_presenfe projeto estabelece que os funcionários 
públicos passam a ter o direito de sindicalização, que 
lhes foi negado pela Consolidação das Leis do Ttabalho, 
em p!eno ___ r~gitne di~ato~_ial. 

:S nÇisso ent~f!d_i~_~_!'l_to que _a -inegável ôesvalorização 
da classe dos Iun_CjQ_nários públicos brasllelf-os, o-corrida 
_DQ~_--ºltimos de~nj.Q!_L9:~eu-!J:et_~m grande pa!te, à proi
bi~ã.o_õ!! .. que ela p1,1desse asso_ciar-se em sindiCatos. 

A marginalizaçãO que lhe foi imposta pioVocou;-em 
conseqfiência, sérías distorções. 

Cru-entes de efet.ivos instrumentos de reivindicação, os 
funcionários Públicos -tiveram seus vencimentos ·violen-

- tamente reduzidos, nos _:últ~mos anos, com reajustes sala~ 
riais quase sempre situados em patamares inferiores ao 
estabelecido pelo fndice Nacional de Preços ao Consu
midor - INPC. 

Estudos realizados dão-nos- conta de que, a partir de 
1979, os aumentos salariais dos funcionários públicos es
tiveram, em médía, ·abaixo do cUstO de vida, a pon~o de, 

-em alguns perfodos, o salário real dos servidores situar
se e:m-11.proximadamente, 25% do salário percebido há 
-sels-anõ-s. --

Por outro lado, nos últinloS a rios, não utilizou o Go
verno nenhum critério objeüv-o ila aplicação das c6r
reções salariais de s_eus funçion_ários. Enquanto determi~ 
nava a utilização do INPC na correção dos salários dos 
trabalhadores das entidades particulares, o Governo 
brasileiro !legou ~ai d!_rei_tC? aos servidores públicos, 
concedendo.:-lhes reajustes âe: vencimentO:s segundo índi
ces arbitrados em_ funç_ão de casuísmos. Arg~iflentando 
sempre que não possuía disponibilidade orçamentária e 
-que urgia o _combate à inflação, o Governo levou seus 
funcionários à percepção de salários verdadeiramente ir":" 
risórios. 

Os funcionários. públkos também foram .discrimina-
- dos no que cónceme ao reaj1.1ste ~!!m~tt:al de sey~. sª'

láríoS. Até o presente momento, nenhum instrumento te:. 
gal existe, no País, que lhes assegure esse direito. A rigor, 
a semestralidade, embora praticada nos dois úU.imos 
anos, foi~lhes concedida graças ao artifício do aumento 
do salário de forma parcelada. 

Diversas outras distorções foram impostas à classe: 
aplicação de_ índices diferentes aos reajustes d~ venci
mentos dos funcionários públicos civis e de rnílítares, 
discrepância entre regimes e modalidades de contratação 
(e:x;istem anUalmente funCiõi"iários éStàtütãrios, funcio
nári9~ regidos pela Corisoiidação das Leis dó Trabalho e 
funcionários contratados atravéS :de tabelas especiais), 
sistemáticas nega~ivas da concessão··do 13'i' sal~io -ãi:i~ 
furic~onários públicoS estatutários, entre outras. 

O presente projeto- frise-se bem.- pretende conce
der aos funcionários públicos o direito de sindicalização,_ 
para que eles se apresentem com autonomia perante o 
Governo, utilizando adequados meios de: reivindicação. 
Somente detendo condições para negociar com o Gover
no_os mais elementares direitos, a classe dos funcionárfos 
públícos deixarã de ser cativa do_paternalisrriO gov~ma-
mental. -

Consideramos que o direito de sindicalização _deva ser 
concedido aos funcionários públicos antes das demais 
prerrogativas que a Nova República lhes prometeu. As
sim:, Q~_Q_o_\_'~f e~f~filto-:-não deye ser implantado sem que a 
categoria, reunida em sindicato, debat~ seu conteúdo, 
Também o novo Plano de Classificação -de Cargos deve 
ser negociado sob a égide sindical. 

É da essência da democracia que as negociações se 
-'---- proc~~~ t_ne_diante o diálogo entre as partes envolvidas. 

Salz~:-~~ _9_u~ i~ual G~:ve"rf!o está emperi.hado na retirada 
do eD.tll_lfio autoritário introduzido no País. A sindicali
zação dos funcionáriÓ_s públicOs proPiciarâ·o ambiente 
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adequado à instauração de autêntico esp'íritO democráti
co nas relações entre o Governo e seus seividciie5_ -

Nada há, na Constituição brasileira, que impeça· a sin· 
dicalização dos funcionários públicos. Ao contrário: o 
art. 166 da Carta M_agna dispõe que .. é livre a associação 
profissional ou sindical; a sua constituição, a represen
tação legal nas convenções coletivas de trabalho e o 
exercício de funções delegadas de poder público será r~ 
guladá em lei". 

No plano mUndial, o direito de sindicalização é reco
nhecido pela Declaração dos Direitos do Homem, pelas 
Convenções 87, 98 e 151 da Organização Internacional 
do Trabalho - OIT. 

~is alguns dispositivos que tratam da matéria: 
Declaração Universal dos Direitos do Homem: 
••Art. XXIIl- ...... ,._, .......... -......•.... " 
4- "Todo homem tem direito a organizar sindicatos 

e ~ neles ingressar para proteção de seus int~resses~" 
ConvenÇ-ão 87: 
Art. 2~> •. , .•.••••• , •••• ,._ ••• _ •••••• ·~---.·""'-·-~· _ 
.. Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção 

de qualquer espécie, terão direito de constituir, sem au
torização prévia, organizações de sua escolha, bem como 
o direito de se fifiaf a essas organizações, sob a única 
condição de se conformar com os estatutos das mes-
mash". · 

Art. 3"' •• , •..•••• ·~····~··· •••• ··-···~······· 
"L- As organizaÇões de trabalhadores e de emprega

do~ terão o_ direito de elaborar seus estatutos e regula
mentos adnlinistr8tivos, de eleger livremente seus repre
sentantes, de organizar a: gestão e a atividade dos mes~ 
mos e de formular seu programa de ação. 

2. As autoridades _ pilblicas deverão abster-se de 
qualquer intervençfio que possa limitar esse direito ou 
entravar o seu exercício legal." 

Convenção 98:. 

Art. t~> •. ~~- ••••••••••••• ~ .............. , 
"1. Os trabalhadores deverão gozar de proteção ade

quada contra quaisquer atas atentatórios à liberdade sin
--dical em matéria de (!mprego. 

2. Tal_ proteção deverá, particularmente, aplicar--se a 
atas destínados a: a) subordinar o emprego de um traba
lhador à condição de não se filiar a um sindicato ou dei
xar de fazer parte de um sindicato; b) dispensar um tra
balhador ou prejudicá-lo, por qualquer modo, em virtu~ 
de de sua filiação a um sindicato ou de sua participação 
em atividades sindicais, fora das horas de trabalho ou 
com o consentimento do empregador, durante as mes
mas.'' 

,Ccmvenção 151: 
Art: 4.,. .. :- .. ~--···~~-·-·~·-······················ 
... 1. Os funcionários públicos gozarão de adequada 

proteção contra todo ato de discriminação antí~síndical 
em relação a seu emprego. 

2.-- Esta proteção se exercerá especialmente contra 
todo ato que tenha por objetivo: a) submeter o emprego 
do funci(!nário público à condição de não se filiar a uma 
organização de funcionários Públicos ou de deixar de ser 
membro dela; b) dispensar um funcionário público, ou 
prejudicá-lo, por qualquer modo, em virtude de sua fi
liação a organização de empregados públicos ou de sua 
participação nas atividades normais de tal organização." 

Ârt._5~> 

"1. As org~~j~·~~Õ~ ~ie~ f~~~i~-~âr·i;;·p6bii~;; g·~~·;_ 
rão de completa independência em relação às autorida

-des públicas. 

2. As organizações de funcionârios públicos goza
rão de adequada proteção contra todo ato de ingerência 
das autoridades públicas em sua constituíção, funciona
rriento ou _adminiSfrãção. 

3. Consideram-se atos de ingerência para efeito 
deste artigo p~incipalmente aqueles destinados a fomen
tar a constituição -de organizações de funcionários públi
cos dominados pelas autoridad~ públicas, OU' a manter 
economicamente, o_u de qualquer outra forma, orgáil.i
zações de"_funcionários _públicos com o objetivo de sub~ 
meter estas organizaÇões ao controle da autoridade 
pública." 

Art. 7~> .... ····~·· .• ,.._-· ...••...••.••.....•.. 
.. Deverão ser adotadas, se necessário, medidas ade

quadas às condições nacionais para estimular e fomentar 
_ o pleno desenvolvimento e utilização de procedimento 

de negociação entre as· autoridades públicas competentes 
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e as organizações de funcionários públicos sobre as con~ 
dic;;ões de emprego, ou de quaisquer oiilfOS niêtodos que 
permitam aos representantes dos fu_ncionârios púQlicos 
participar da determinação das referidas condições." 

Art. 8<? ....••. ·················~··........,···~····· 
"A solução dos conflitos s~scitados em função da de

terminação das COJ:).dições de emprego deverã ser obtida 
por meio da negociação entre as partes ou mediante pro
cedimento independentes e imparciais, tais como a me
diação, conciliação e a atbifr-agem, estabelecidos de ma
neira a inspirar a confiança dos interessados." 

Art. 9' 
"Os funci~~âr·i~~ ·;tibii;~~: ·d·~ ·;e~;~ ~~~{; -~~~ ~~. 

demais trabalhadores, gozarão dos direitos_civis e politi~ 
cos essenciais para o exercício normal da liberdade sindi; 
cal, com exceção somente das obrigações derivadas de 
sua condição e da natureza de suas fugçõ~s." 

Os argumentos apresentados conduzem~ nos à inabalá
vel convicção de que não poderão ficar_O_s-TU.ncionârios 
públicos brasileiros à margem do que ocorre atualmente, 
no País, em relação ao ava_Qçõ nas relações entre empre
gadores e: empregados, com a intennediaçãQ das organi
zações sindicais, sob pena de grave perda por parte do 
Governo e de seus funcionários. -- - - -

A nova realidade social brasileira estâ~a ex·igif-dOs le
gisladores que tratem da mesma maneira todos â.qUeies 
que participam, com seu trabalho, do processo produti
vo, seja na esfera da iniciativ~ piívada, seja no âmbito da 
administração pública. _______ _ _ _ :-___ -

É por isso que julgamoS Urgente conce"der aos funciO
nários públicos a possibilidade de se organizarem em sin
dicatos. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de- Hf85. -Senador 
Odacir Soares. 

LEGISLAÇílO CITADA 
DECRETO-LEI N' 5.452, 

DE I' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

A ri.· 566~ · ·-i-úi~ -p~d~""~S~~li~~li;a7.-;~_~;+~~~id;~e;. 
do Estado e os das instituições paraestatais. _ 

Parágrafo único. Excluem-se da proibição coD.stail.te 
deste artigo os empregados das socjedades de economia 
mista e das fundações c;_dadas ou mantidas pelo Poder 
Público- da União, dos Estados e Municípios. 

LEI No 6.185, 
DE II DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre os servidores públicos civis da Admi· 
nistração Federal Direta e Autárquica, segundo a na
tureza jurídica do vínculo empregatício, e dá outras 
providências. 

Â~t." 3~ .. Pa;; ·a·;: ~Ú~i·d;d;s~~ã;~~~Pr~~~d-id;; ~;; ~;:" 
tigo preCedente só se admitirão .serviçl._ores regidqs pela 
legislação trabalhista, sem os direitos de greve e sindica
lização, aplicando·se·lhes as normas que disciplinam o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Parágrafo único. Os servidores a. que se refere este arti
go serão admitidos para cargos integrantes do Plano de 
Classificação, com a correspondente remuneração. 

CONSTITUIÇÃO JM REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

EMENDA CONSTITUCIONAL No I, 
DE 17 DE OUTUBRO OE 1969 

Art. 166. :b livre associação profissional ou sindical; 
a sua constituição, a represCrilaçãõ legal nas convenções 
coletivas de trabalho e o exercício de funções delegadas 
de poder público serão regulados em lei. 

§ 19 Entre as funções delegadas a que se refere este 
artigo, compreende--se a de arrecadar, na forma da lei, 
contrib_uições para o custeio da atividade dos 6rgã_os sin
dicais e profissionaiS- e pára ex:ecução de programas de 
interesse das categorias por eles representadas. 

§ 29 1:: obrigatório o \TOlO nas eleições sindicais. 
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Q $R. PRESI_DENTE (Jutahy Magalhães) - Conce
do a palavra ao nObre Senador JoàQ .Calrl:ton. 

O SR. JOÃO CALMON- (PMDB- ES. Pronun
cia·-o seguinte discurso.)- Neni todas as nossas Consti
tuintes·foram livres, Muito_ pelo contrãrio, aliâs, vãrias 
ddas reuniram-se e trabalharam sob fortíssimos con~
trangimentos. A primeira delas, convocada sob -um 
príncipe já imperador, tentou ser soberana e terminou 
dissolvida .. A _segunda, produto de uma lei eleitoral res
tritiva, foi condicionada pelo governo provisório re· 

··publicano, de inegável cor militarista. A Constituintf;_d~~ __ 
34iilciuía rep.reserifantes classistas manipuladoS e minis
tros nõmeãdos. Já a de 67, nem mesmo convocada ex
pressamente foi, reunindo um Congresso pressionado 
pelo Executivo forte. 

Essa lição nos é dada por um il~strC jurista, o ministrO 
Clóvis Ramalhete, ex-Consullor-Geral da República e 
ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele a profe
riu na solenid<!de de inauguração de um importantíssimo 
foro, recém criado no Espírito Santo: o auditório da 
Rede Gaieta de Comunicações, o grande complexo de 
imprensa, de radiodifusão e de televisão da terra capixa
bà. 

Essa sOlenTdade, ocorrida no 579 aníversário de A, Ga· 
ú"t:i.,- contou cOirl a presenÇa dO- Goverri-ado-r Oersoõ Ca
ma ta; do Vici::-Governa_dor e prefeito de Vitória-, José 
Moraes; do presidente da Assembléia Legislativa do 

-"ESpírito Santo, Deputado Hugo Borges; do presidente 
_dQ Tribunal de Justiça, deseml;mrgador Sebastião T~ixei
ra Sobreira; do ex-Governador e ex·Senador Carlos Lin· 
dembcri; do nosso comparlheiro de .bancada, SJ:nador 
José Ignácio f_e!rci~a; -e do dire_tor __ executivo da Rede 
Cia_z_eta~_ Corrlimica_ção, Carlos Lindemberg Filho. 
Coube a este explicar a importância que atribui esse 
.g~~!lde co"n~lomerado de co~unicação ao novo espaço 
cfiado. no Espirita Santo: . 

_"As empresas de comunicação, notadamente a im
prensa escrita, vivem basicamente de fatos e idéias. Ide
ias que, no mais das vezes, devem merecer análise e deba-. 

-u!';erri"1.ifu processo dialético de aprimoramento no qual 
se forjam os grandes ideais. A importânCia- deste espaço, 
portanto, eu compararia ao de um grande pulmão, atra~ 

' vés do qual os nossos veículos irão buscar a revitaliz_ação 
~ dos nobres valores quç _devem inspirar a nossa atividãde, 

nos mais ~iversos campos da atuação humana". 

Ess.a saudável abertura _do relevante órgão.de impren~ 
sa_, assim delineada por Caflos Lindémberg Fifho,Coilta 
com raizes na sua própria história. Criada pelo advoga· 
do c jurista Thiers_Vel!os_o, A Gazeta assumiu de imedia· 
to sua mi_ssão muocieçlade capixaba, adotando uma pOS· 
turajornalística e uma definição política compatível com 
os ventos liberais do início dos anos 30. M~is tarde, já 
pertencendo ao grupo que atualmente detém seu centrO· 
!c, A Gazeta procurou seus rumos independentemente de 
enga:jttm~-ntos políticos, acentUando sua feição empraSa· 
ti_al,_ perdendo o timbre do engajamento partidário e ga. 
nhand_o assim u-ma postura de independência e- de mãior 
abrangênCia infqr!tla~iva. 

Como ressaltou Carlos Lindemberg Filho, "essa pos
tura viria exigir dos administradores da empresa uma 

-ac;ão competitiva, em face ao dilema entre crescer_ou su. 
cumbir". A Gazeta preferiu crescer, com o que certamen
te se beneficra-tOdo o EspíritO Santo. E um dos pontos 
desse crescimento reside precisamente na abertura de no
-vos espaç-os. 

A instalação de seu auditório, como disse o própriO 
Clóvis Ramalhete, não constitui portanto um ponto de 
chegada, representando mais uma etapa de percurso des
sa grande empresa jornalística. Ressalte-se que a simples 
escolha do cmirlente miniStro pâra prOferir a coilferénCiá 
inaugural já simboliza, por si só, a irriportânc[a que ad
quire esse novo foro de debates capixaba. 

Da mesma forma, escolheu-se para tema desse prO· 
nunciamento inaugural o problema central de nossa con
juntura políti~a. a convocação de uma Constituinte. Foi -
sobre essa qUestão qüe se debruçaram--o Mínistr-o Rama
lht:te e o Senador José Ignácio Ferreira. presidente da 
Comissão de Constituição e Justic;a desta Casa. 

Mostrou assim Clóvis Ramalhete- apontado por Jo
sé Igná~io Ferreira como "figura de uma trajetória lu mi· 

_nosa que não desce, sempre ascensional"- o quanto a 
tese teórica de UID!! Consti~uinte surgida do povo, livre e 
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soberana, tem estado distante de nossas práticas politi
cas. Poderíamos assim considerar, talvez, apenas a Cons
títuinte de 46. E. n_ão devemqs deixar e_svair-se a oportu
nidade de repetir esse momento único de nossa Históri_a, 
agora sob novas condições políticas, econômicas, sociais 
e culturais. 

DS!Sejo neste momento fazer um duplo registro. De um 
lado, a abertura dess~ novo _espaço para o debate e o sur
gimento de idéias qUe é o auditório de A Gazeta, em Vi
tória, na C~ pita! do Esplrito Santo. _p~_Qutro, o alerta 
feito por esse brilhante jurisfa que é Clóvis Ramalhete, 
justament~ na inaugu~ação desse auditório, a respeito 
das Constftuintes bfasileiras._ -Se nem sempre elas têril 
sido tão livres, tão soberanas quanto desejaríamos, cabe 
agora a nós, caQe ao povo, garantir que ela seja livre
mente eleita, sem pressões pofíticas ou econômicas, 
como que venha a trabalhar de forma igqalmente livre, 
dotando nosso País de uma Carta Magna capaz de asse
gurar os direitos individuais e o desenvolvimento pleno 
da Nação. 

Incorporo dessa forma a e~te pronunciainento os dis~ 
cursos feitos, na oportunidade, pelo ministro Clóvis Ra
malht:te c pelo jornalista Carlos Lindemberg Filho. 
(Muito bem!) 

.DOC'UMENT'Q A QUE SE REf'ERE O SR. 
JOÃO CALMON EM SEU PRONUNCIAMEN, 
TO: 

PALAVRAS DO EMPRESÃRIO 
CARLOS LINDENBERG FILHO 

"A conferência que nos proporcionará esta noite o 
emincnte~ __ Professor e Jurista Ministro Clóvis Ramalhete 
Maia -reveSte-se d-e excepciOnal importânCia p-aia- esta 
Casa, seja pela excelência do conferencista, seja pelo 
oportuno ~em a que abordará com sua aplaudida compe
tência, seJa pelo que representa para nós o início de ativi
dades deste auditório. 

-As empresas de comunicaçã~. notadamente a impren
sa escrita,_ Vivem basicamente de fatos e idéias. IdéiaS
-que~- no Iriãis das vezes, devem merecer análise e debate, 
em um processo dialético de aprimoramento, nõ qual se 
forjam os grandes ideais. 

A importância deste eSpaço, portãnto, eu ·comp-araria 
ao de um grande pulmão, através do qual os nossos veí
cUlos irão buscãr a revitalizaÇão dos- nobres valores que 
'devem inspirar a nossa atividade, nos mais diversos cam
pos da atuação humana. 

A_~ul~ura pelas su_as ~i~ersas _ma~ifestações, a arte que 
eniiquece e enleva o "hOmem, ã_clêncía nos seus mafS va
riados campos, serão estimuladas neste recinto com o 
objctivo maior do aprimoramento humano. 

Atenção espeCial; COTiftiôo, ·serâ dada à Política e seus 
assuntos pertinentes como, po-r exemplo, -a- àdminis
tração pública,- cônscia a direção destas empresas das 
responsabilidades sociais inerentes às atividades que 
exercem através de seus v~ículos. 

Neste sentido cabe-me-- antecipar aos senhores dois 
projetas em fase de maturação para serem propostos aos 
capixabas: Espirita Santo- Século 21 e o Espírito Santo 
na Constituinte. 

O primeiro deles, Espirita Santo- Século 21 -que 
conta com o imprescindível apoio e entusiasmo do dinâ~ 
mico Governador Gerson Camata, visa a identificar os 
objetivos, linhas de trabalho e fontes de recursos, a fim 
de que o Espírito Santo desempenhe, nos próximos 15 
anos, um esforÇo c-oOrdenado e sincrônico a nível fede
ral, estadual e municipal, para alcançar o século 21 com 
uma qualidade de Vida compatível com as aspirações dos 
cupixa.bas. 

Trata-se da formulação de um projeto global, cujas li
nhas deverão emergir da própria sociedade à qual sedes
tina e cuja sistemática de trabalho vem amadurecendo, 
há mais de um ano através de debates e reflexões com en· 
tidades como a Vale, Aracr:uz, Geres e pessoas especial· 
·mente Interessadas no desenvolvimento estadual. O seü 
principal responsável técnico, o ílustre capixaba Lélio 
Ro.drigues, em breves dias nos entregará para exame e 
discussão um substancial es.Po-ço da metodologia desti
nada a disciplinar a execução dos trabalhos. 

O Espírito Santo na Constituinte objetiva produzir 
uma contribuiçàÕ de_ nosso Estado à discussão dos gran
des temas doutrinários que hoje excitam as opiniões na-
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ciomiis. Para respaldo deste trabalho poderemos contar 
com o apoio logístico do Senado Federal através do_ 
PRODASEN, organismo que nos facultará acesso à in~ 
formação quanto ao trãtamento dadO, por qualquer ou· 
tro país do mundo, aos diversos temas, em suas consti
tuições, bem como às iniciativas brasileiras, neste cam
po, ~enham elas ~ido ou não transformadas anteriormen
te em lei. 

Ao concluirmos este auditório, na verdade, senhores, 
chegamos tambêm ao fim desta obra de cerca de 10 mil 
metros quadrados, provavelmente o maior espaço de 
uma empresa privada nesta Capital. Eu diria, ainda, 
para nosso orgulho e por certo de todos os capixabas, 
que não existe nó Brasil outra sede igualmente concebida 
para abrigar, a um só tempo, rádios, jórrial e televisão, 
embora seja comum a interligação institucional de em
presas desta natureza, também em outroS Estados. 

A graça arquitetônica, a singeleza das linhas e a impo
nência desta obra se devem à genialidade do Ar_quiteto 
capixaba Carlos Alberto Vivacqua Campos que, junta
mente com _a "Plano Engenharia", dos empresários 
Eduardo Curry e Roberto Servi no, tem oferecido à nossa 
cidade verdadeiros cartões postais como as nossas Pre
feitura e Câmara Municipal. 

Está evidente que ao construir esta sede, os acionistas 
e diretores da empresa não se preocuparam com a idéia 
de retorno material desta obra. Foram sete anos de 
apreensões de diversas origens e natureza e de.intensa ex
pectativa em torno de um objetivo cujos frutos se tradu
zem no orgulho de oferecer ao nosso Estado este símbolo 
de uma dimensão jorrialística compatível com seus an
seios de grandeza e progresso. 

Não -é sem intensa eri1.oção que me recordo, como se 
ontem fora, do momento_em que, neste mesmo local, en
tãO recém conquistado a uma maguezal, como intérprete 
dos acionistas e diretores desta rede, no dia II de se
tembro de 1978-- Ano do cinqilentenário de A Gazeta 
- tive oportunidade de afirmar que esta obra teria o seu 
t'Ítmo desenvolvjdo como o da construção de uma Cate
dral, pedra sobre pedra sem que sua expressão viesse a 
afetar os interesses de nosso zeloso quadro funcional. 

Os dias dramáticos que enfrentamos nos anos de-
82/83, e parte de 1984 e dos quais ainda nos restam algu
mas seqüelas, devem ser debitados a uma cri~e de exten~ 
são naciOnal que afetou duramente o setor das comuni
cações e diante da qual, não poderíamos nos constituir 
em exceção. 

Os tempos prenunciam-se otimistas, embora os auspi
ciosos indícios rião nos autorizem a um com-porlanlento 
displicente no que concerne à CQJldução destas empresas. 

Eu diria, por todas razões, que este momento oferece
nos uma excitante sensação de começo e não o sentimen_
to de ocaso que envolve as conclusões. 

Temos um caminho longo a perseguir, no sentido de 
nos reciclar e revitalizar em todos os setores de nossas 
empresas~ Principalmente, e por nobre tudo isso, somos 
firmemeri.te convictos de que, o processo de _comuni
cação exige, de maneira permanente, uma formação aca-
dêmica e étíca diuturnamente aprimorada, principal
mente daqueles que estão em contacto diário com a riotí
cia e, em decorrênia, com responsabilidades na formação 
da opinião púbHca, de forma especial nestes tempos em 
que a imprensa readquiriu a plenitude da liberdade_._ Não 
fosse este constante desafio, nossa atividade perderia o 
sabor maior da contr_ibuiçã_o que pretende oferecer à s_o
ciedade_ 

A Gazeta completa hoje 57 anos.- Na sua história, 
registra-se curiosamente, porém com integral fidelidade 
aos fatOs, que foi fundada com objetivos comerciais e 
não políticos ou literários como ocorre com a maioria 
dos jornais. 

O loteamento de Cainburi, a cujo suporte pucticitário 
foi originariamente destinada, não prosperou. Talvez 
fosse cedo demais para urbanizar aquela formosa área 
hoje viva c cstuante na sua urbanização florescente_. 

Mas, pelo visto não foi cedo para A Gazeta que logo se 
capacitou de sua missão na soCiedade capixaba assumin-
do uma postura jornalística e uma definição política 
compatível com os ventos liberais do início dos anos 30. 
Assim progrediu firmando-se desde então como uma 
presença marcante e definitiva -na-Vida deste Estado. 

Na sua primeira infância foi tangida pelo batismo que 
{"arca a história de quase todos os jornais;· cOm a depre-
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dação de suas mstalações e empastelamentç. das oficinãs, 
violência que retemperou os ânirri6s dos componentes de 
seus quadros. _ 

Dr. Thiers Velloso, que com seu idealiSmo e·enüisias
nio anteriormente fundara outros 2 jornais, O Eco e o 
Díárfo da T&rde ..:.__não pôde ver a sua última obra pros
pe"rar, Infelizmente dois anos depois, veio a falecer. 

__ Passaram-se os anos e o jornal adquirido pelo grupo 
que até hoje detém o seu controle, transformou-se em 
1:1m porta-voz político do PSD- Partido Social Demo
criltico -; influência partidária que veio ocupar o- es
paço da União Democrática Nacional- UON.- até 
então a inspiradora da linha política de A Gazeta. 

Para os padrões dominantes na época, cumpriu com 
irrepreensível fidelidade e eficiência a Su.a dupla missão 
de informar e fazer catequese política. 

A pa~tir dOs -~~os 60 e, de forffia m~is marcante, apÕs 
a Revolução de 1964, A Gazeta procurou os seus pró
prios caminhos independentes de engajamentos políti
cos. 

Esta metamorfose, tem raízes sociOlógicas pmfU.ndas, 
um:.~. vez que se registrou igualmente em periódicos de di
versos outros Estados da Federação. Foi como que um 
fenômeno nacional, cujos resultados, em termos de valo
res~ ainda não é possfvel"avali~r. Os jornais se tornaram 
emptesas jornalísticas perdendo o timbre do engajamen
to _polít_ico-partidário e ganhando uma postura de inde
pendência--e -maior abrangência informativa. 

Esta nova postura, agora nitidamente empresarial, vi~ 
ria exigir dos administradores da empresa uma ação 
competitiva, faCe ao dilema de''crescer ou sucumbir". 

_Este foi O "gens" da TV e das Rádios Gazêta, que há 
9,6 e 2 anos, éompletam o nosso ·complexo. 

Meus Senhores: 
Ao agradecer a sua honrosa presença nesta casa da im

prensa, gostaria de lhes reafirmar em nome dos acio_nis
tas, diretores e funcionários, a convicção n·o poder do 
homem e especialmente na força- de sua vontade, bem 
con:to a perç:ne r~afirmação de fid~lidade aos princípios 
fundamç:ntais de convivência humana, cujo ideal cõ~ 
mum, a paz, é _o anseio de todos nós; 

Muito obrigado. 
Tenho a honra de convidar o Excelentíssimo Senhor 

Senador José lgnácio Ferreira, Presidente da CorriTssão 
de 1u:stiça dO Senado Federal, para fazer a ap-resentação 
do Ministro Clóvis Ramalhete, nosso conferenCista da 
nõíte.:~; -- - ---

CONFERI:.NCJA DO MINISTRO 
CLÚVIS RAMALHETE 

''.~gr<!deço a presença com que me distinguem Suas 
Ex.cclências o Sr. Gérson Camata, Governador do Esta
do, o Sr. Deputado Hugo Borges, Presidente da As
sc:mbléia Legislativa, e o Sr. Desembargador Sebastião 
Teix~lr<J Sobreira, Presidçnte do Tribunal de_ Jus_tíça do 
Estado. ~- Tão elevadas autoridades, as supremas do 
meu Estado natal, enobrecem o ato desta noite, - o da 
inaugilraÇãõ--da Tribuna e do Auditório _d'A Gazeta. 

O nobre Senador José lgnácio fez~me a honra de vir 
aqu"I-siüfdar-me, com elegante improviso. Sou-lhe grato, 
por isso. Mus devo registrar: - quanto exagero dele, na 
louvaç~o que me tributou entre as galas de sua oratória. 

"A Gazeta" e seu auditório 

A direç~o de A Gazeta abre hoje as atividades deste 
seu Auditório, de discreta beleza e funcional arquitetura 
moderou. 

Faço votos dos melhores destinos, a esse magnífico 
Auditório, e sinto-me honrado, ao ser convidado a vir 
inaugun1r sua tribuna. _ 

Este auditório não deve ser tido como ponto de chega
da. É mais uma etapa do percurso, desta empresa jor
nalística __ A sua história de tropeços e __ vitórias vem se
guindo paralCla à história recente de mais de meio século 
do Estado e do País. O Brasil transformou-se, cresceu 
muito e modernizou-se. Com ele, também, A Gazeta. 

EstU é uma Ciis-a de Imprensa,- Neste ~eti espaÇO, ela 
reúne Jo"rnal, Rádio e Televisão, Trata-se, a um tempo, 
d~L~Jma proeza de inteligência empresarial e de um ato de 
bom gosto e fu_ncionalidade arquítetônica. 
_No imponderável da atmosfera deste Auditório, sente., 

se que estamos dentro de uma singular usina. Dela, a 
matéría-prima é a Idéia, e a turbina que a move é a Li-
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herdade. E por ela fluem os fatos, que vão formando a 
História. 

Um livro raro é o seu destino 

Com surpresa e certa emoção, deparei, num alfarra
bista carioca e jogado entre pilhas de livros velhos, com 
este exemplar do "Dicionário do Código· Civil", obra de 
Thiers Veloso, o fundador d'A Gazeta.- Trata-se segu
ramente de uma raridade. Trago o pequeno livro comi-
go; e _ofereço-o agora a esta Cã.sa. , 

Ei~1o aqui, o denso, precioso volume. Encontrei-O 
meio roto, amarelado. Confiei sua restauração ao afa
mado atelier de "encadernação de arte", meca de bibliô
manOs, que é mantido pela Srf Maria Goldring, no Rio 
de Janeiro. Ela o recompôs. Deu-lhe roupa nova, assim 
em couro vermelho e gravações do_uradas. Para este vo
lume, atê sõtlh_ii uma redoma~ que o abrigasse no gabine

_te_da Presidência d~ A Gazeta, destino adequado. Aqui o 
têm. Faço a sua entrega. 

Thiers Veloso, Jurista 

No seu- teinpo, Thiers Veloso foi grande advogado_ 
Pã·r-ece-nie vê-lo, eu ainda rapazinho, aluno do Ginário 
S. Vic.ente. Ele, magro, agitado, já encanecido, com chis
pas no olhar de quem afirma o que pensa. 

Thiers Veloso figurou na galeria dos grandes advoga
dos e ju~istas do Espírito Santo, nas décadas dos 20 e 30. 
Alinhou-se com José Sette, Carlos Xavier, Danton Bas
tos, figuras lendárias. Permitam-me que faça violência à 
modéstia e inclua Ubaldo Ramalhete, que merece ser ci
tado entre eles. 

Na ciência jurídica, Thiers Veloso _foi um Mestre no 
Direito Civil. Digo-o ao poder agora julgá-lo, lendo ver
betes concisos e seguros do seu "Dicionário". - S6 
aquele que sabe muito alcança escrever pouco e bem. 

Thiers Veloso e "A Gazeta" 

No direito, um mestre. No jornalismo, porém, 
mostrou-se um visionário. A História ,vem registrando, 
depois de certos visionárjos passarem, o quanto eles ti
nham razão no -que diziam ou faziam. -Tal foi o caso 
de Thiers Veloso e sua A Gazeta, uma temeridade que 
deu certo. 

Basta dizer que Á Gazeta foi fundada no fim dos anos 
20,- em 1928, .:.:..:.-e para ••fazer o posição" aqui e ao 
Governo Federal por conseqUência. 

Ora, naqueles tempos, na década dos 20, as elites da 
República supunham-se sólidas_ Até impunham à Nação 
os Presidentes que escolhiam. Por isso nem estavam dan
do ouvidos aos surdos rumores que no entanto já subiam 
ao subsolo social, na agitação operãria, na ittdiscipJina 
dos tenentes, na renovação dos padrões estéticos das le
tras e das artes. 
~este tempC?, Thiers Veloso fundou~ Gazeta, um va

lente, desafiador jornal de Oposição. - Visioriário pro~ 
fético, ele meteu o seu jornal no bojo da borrasca políti
ca, aderindo aos fatores complexos que vieram a dar, 
dois anos depois, em 1930, na Revolução que encerrou 
um ciclo da República. 

Esta é a história prOfunda, seguia, a verdadeira da 
fundação d'A Gazeta.- Se corre por aí certa versão me
nor, ela se sustenta apenaS na malícia: provinciana, Não 
tem porém apoio, nem na coleçã~ dos velhos exemplares 
do jornal, e nem nas realidades da época, 

As Constituintes e as Constituições 

O tema_ que me dão, para conferência com que eu 
-inaugure esta elevada tribuna no Espfrito Santo, vale por 
uma síntese da História Constitucional do BrasiL -
T c:ntarei corresponder à expectativa, 

Cinco foram as nossas Constituiriies: eni-1823, 1890, 
1934, 1946 e 1967. Até que foram poucas, em nosso mais 
d~ século e meio de Brasil independentemente. Por aí 
pela América Latina, pontilhada de caudilhos militariza
dos, o número é maior. Haja a vista as dezenas e dezenas 
de Constituições da Venezuela. Também a França andou 
aOs trainbolhOes de golpes e mudanças de regime, desde 
a Revolução até 1875, quando se estabilizou em Repúbli
ca parlamentar. 

Nossas Constituintes vêm mantendo o fundamental, 
- c apeilas remodelam as instituições. Na Históría, só 
uma delas, a Republicana, introduziu reforma pro
fundíssima, ao adotar o presidencialismo e a Federação. 
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- As demais, apenas reformam o jã encoiltrado: garan
tias, Município, Corte de Contlls, S~paraçào dos Pode
res, 'Forcas Armadas, Autonomia Estadual, etc. 

A possibilidade de Forças Armadas estaduais ficOu 
engendrada no bojo -do ~:!(.JI,gc;rado federacionismo-·cte 
1891. Mas em 1967, os efetivos delas passaram a ser de
terminados pelo Poder Federal, a fiin de evitar os erros 
que perduraram até 1937. 

A ConstitUütte de 1934 inovou em relação às de 1824 e 
1~91. Tornou mantéria consti_tU_c_ional, a infervençãã'âo 
Estado no domínio ec_onômfco_ e nO- sociaL Pôs fim ao 
Estado liberal ortodoxo de 1891, o da r~ Repúbilca.
Relevante: a Constituinte de 1934 criou o Mandado de 
Segurança: e a de 1946 instit_uiu esse admirável controle 
do Poder pelo Cidadão, qual seja a Açào Popular, para 
desfazimento de _ _atos ilegais da Autortdade. 

Hã contradição pérriianente entre os iriteresSes sOcíals 
e a ação do Poder Público. E isso é fonte de crises. -
Quando crise violenta irrompe, um golpe ou uma revo
lução remove a ordem constitUcional. Surge _então, a 
Constituinte. Encerra um ciclo históriCo.--

As ConstitUínteS- ·oscilam representando as épocas. -
Daí notarmos movimentos no Poder, que são pendula
res. Certas épocas geram Constituições fortes no Poder 
Federal (f934, {967); enquanto outras enfrequecem a 
União em favor dos Estados. ( 1891, 1946). E mais: algu
mas submetem o Legislativo (1891, !967); e outras incen
tivam a atuação dele ( !946). 

Deve-se registrar que nãO há Democracia sem Legisla
tivo aberto, ainda que o papel dele esteja sendo revisto. 
Não mais lhe cabe o poder exclusivo e independente de 
legislar, fonte de crise explosiva do Estado. Ao Legislati
vo compete ser o grande e autênticõ íórum de debates, 
canal das aspirações populares, e órgão eficiente:::de con
trole do Governo. A função _legislativa, esta PásSa pOr -
uma revisão, na Inglaterra, na França, n-a Alemanha, na 
Itália. Todos abandonaram os efeitos da concepçãO or
todoxa da "Sepração de Poderes", de Montesquieu. Eis 
um tema delicado que não_ cabe em poucas palavras. 

Como foram as Constituintes 

Vamos comparar umas com outras? Chegaremos a al
guma conclusão. 

A Constituinte, em teoria, emana do povo; e dele, que 
é o titular_ originário do Poder nacirinaJ, recebe o efei_to 
da soberania, qual seja· a faculdade de organizar livre-
mente o E::;tado. Isso porém é na teoria. ______ . _ 

Na Históriã;j:torêm, as Constítuiotes têm-siao- ConVo
cadas mas ao lado de Poder constituído. - A de 1823 
encontrou um Príncipe já tornadõ Imperador e "por 
aclamação dos Povos". Ela estava restrita a deliberar 
constifuíção monarquista e unitária. Dai o drama. Ten
tou ser soberana e independente, e foi dissolvida. 

A Constituinte que se seguiu, a Republicana, foi cori
dícionada pelo Governo Provisório de Floriano, pela 
horrorosa Lei eleitoral que regeu a escolha dos consti
tuintes, e pelos maus costumes vindos do Império,- do 
voto a descoberto e voluntário, praticado à sombra do 
cacete I: da violência. Resultado: a Constituinte surguiu 
com unanimidade de Republicanos, Presidencialistas e 
Federacionistas.- Nem um só monarquista fOi visto-ne
la. 

A de 1934 recebeu a contribuição dos Interventores es
taduais, e a do Ministério do Trabalho na formação da 
bancada dos deputados classistas. Pelo Regimento, os 
Ministros nela tinham voz;-e Oswaldo Atanha, Ministro 
da Fazenda, sem ser Deputado, foi o líder da Maiofia1 

Mais livre que todas, a Constituinte de 1946 nem se
quer trabalhou submetida a um Projeto do Governo, cir
cunstância presente nas Constituintes a:nterioi:es, de 1890 
e 1934, e na posterior, a de 19~7. Houve a natural pre
ponderância da liderança dos governos dos Estados (in
terventores, da era de 1937), aliada ao então pequeno 

· Partido Trabalhista, o que tudo se chocava com o pensa
mento liberal urbano (UDN), das classes médias. 

O ciclo liberal de 1946 encerrou-se quando a chave do 
pacto político, - forças rurais e urbanas em mãos de 
Vargas,- extingiu-se no trágico suicídio.- O PTB pas-
sou a fazer História, sozinho e imaturo, 

A Constituinte que se seguiu, a de 1967, atuou tão 
constrangidamente quanta a de 1891. Agiu ao pé de um 
Governo forte e _revolucionário, surgido com o Movi
mento de 1964. CaracteriZ'Ou-se por incrementar a prâti-

ca da "Federação cooperativista", surgida em .3_4 e am
plíada em I 964, liberando o Governo central para 
atuaçõe~ nos Estados e Municípios (plano rodoviãrio, 
su.b~olo, SU_I)ENE e SUDAM, monopólio da enêrgia 

- ~l_é_tr_ka, __ BNH e seus planos de urbanização em Municí
pio, etc.). Submeteu o Legislativo. lmpôs Orçamentos 

_ trianuais. -Adotau planejamento em perspectiva nacio~ 
na!._ ACrescentou cuidados às regiões retardadas. Reviu a 
divisão política do território, criando Estados, à base de 
decisão d_o Congresso Nacional_ liberto do peso da opi
nião local, nas Assembléias dos -Estados interessados. 

Desta revisão das Constituintes vê~s~ o quanto-ª- tese 
_teórica_ de uma C9nstituinte ·surgi4a do_ povo, i_iyr~ e so
ben.ma, ~tem estado distante dás nOSsas Prá.ticas p<'llíticas .. 

O Acidente e a História 

GOul~rt IlãoQ tefia chê"gâdo' à Prê~idênciá, sem' -~ÇÚien
te .. Ncm Floriano, _~Jcm.Getúljo ou Sarney. 

O acidente e a História,- eis uma teoria a ser desen.
volvida. Aqueles espíritos científicos, amantes de Princf

_pios com que pretendem sujeitar a História, eu concedo 
que o acidente somente faz 1-Iistória, quando o momento 
está grâYido de terisões-e rcivindic~ções, contra Uma-Or
dem obsoleta e injusta. 

O acidente é ·um corisco brilhante-.- Ele queiffia as- Vis
tas ·e eXplode: - f: o acaso da Quesão Militar, nascida 
dyhi. artigo de jornal, e que derruba a Monarquia. Ê o es
trugido lá longe, em Nova Iorque, da quebra da bolsa, e 
que se une ao assassinato de João Pessoa, e dão ambas as_ 
condições_ imediatas da Revolução de 30. 

Nossa hbtória das Constituintes_ tem sido um pouco 
montada por Acidentes. Eles desfiguram e ocultam a de
morada maturação interior, dos complexos fatores so
ciais, econôm_icos,_ militar!;!s, que foEmam ~ f-!~s_tória. 

A HiStória i seus Ai~ntes 

Cheg!) assim ao fim deste r~umo resumidíssimo, da 
Hi:)tória Constitucional do Brasil. · 

A linha geral da nossa História política, tal como se vê 
na História Constitucional, reflete o incremento das li
berdades públicas e o esforço pefa participação crescente 
no::; bens do progresso e da cultura, e no poder de deci
são. 

Partimos de um Monarca em regime neo-absolutista e 
pscudoparlamentar e, sob Pedro li, a revivescência dos 
d(:spotas esclarecidos, tudo do minado por uma elite pre
po"tente. Avançamos em linha tortuosa, difícil de enten
der, até chegarmos à adoçào do voto secreto, do sufrágio 
universal, da Justiça Eleitoral, do SindicatQ inscrito na 
Cõ"riStiiuiÇão e da "Açào_ Popular" co[acada entre as Ga
n.intias individuais: por ela, qualquer cidadão pode pro
por a anulação de ato ilegal do Governo. 

A História caminha por trilhas obscuras, aos tateios, 
com retrocessos e avanços. As vezes a História parece
me a luz duma tocha, na escuridão, e que avança tonta e 
empunhada por um bêbado. E avança. 

A História vai certa, ainda que as aparências mostram 
o oposto. A História; sem lógica, dispensando coerência, 
busca seu fim humano e grande. Pe(Juenos- são às vezes 
o:-> agentes que ela toma a seu serviço, Raros. sabem a 
gr:,~.ndeza do papel que representam; mas o representam e 
àS--tontas. 

Os agentes da História? Têm apenas a medida_da con
díçUo human_a. A H_istória caminha pela mão das resis
tências, pela trilhu das revoluções. Há séculos, a história 
das liberdades é escrita pela história das resistências. E 
mesmo seus agentes nem sempre alcançam a dimensão 
do que fazem. 

A História_é_que nos conduz. _Os__home-ns, seus agenteS, 
-- esic.<> ape'has nos inquietam," 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Conce-. 
do a palavra ao nobre .Senador Amaral Furlan. 

O SR._ AMARAL FURLAN (PDS - SP. Pronuncia o 
seguinte _díscurso.) -Sr .. Presidente, Srs. Senadores: 

Por ocasião do 4Q9 aniversârio, este ano, do término 
do gfande flagelo gue_ cobriu com suas asas negras todo 
o globo terrestre; gostaria de relembrar (rue na madruga
da de 28 de outubro de 1940, o então ditad.or de Roma, 
sócio minoritário do então semideus de Berlim no es
pólio da ocupação e extermínio dos povos da Europa, 
impulsionado pelos seus apetites conquistadores e se ba-
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seando na sua esmagadora maioria em material animado 
e inanimado de Guerra, partiu, após desumanas provo
cações pafá' a conquista de uma pequena e pacífica 
nação, com =pl~na convicção, alimentada pelos seus Ge
nerais, que, após 25 d1<~s no máximo, alcançaria a capital 
Helénica. 

D~ outro ladO -da frOnteira," um punhado de homens·, 
mal vestidos, mal nutridos e mal armados,- mas arma
dos_de_fé e_ coragem -, atendendo aos constantes e insis
tentes apelos da süa longa e rica história que os acompa
nhava no troar dos canhões, no intenso frio e nos perigos 
d~ b<tlalha, e ouvindo as vozes dos túmulos dos heróis da 
pátria, respondeu, como porta voz de uma Nação 
ameaçada do mai~ terrível_çativeiro, com uma lacônica 
resposta: NÃQ_....:.:.- O XI. Um poVo com uma riquúa pa
trimoriíal e sua grandeza perante os desafios dos tempos, 
atravessanao ileSo" a rigidez e a austeridade dos séculos, 
seria diftcii de permitir, desta vez, que o severo tribunal 
da histó"iia com sua decisão inapelável, o condenasse por 
transigência e pequenez. 

A data de 28 de outubro de 1940, brotando numa terra 
fértil de ideais e pensamentos, não pertencem somente à 
Grêda. EXtravasando os seus limites geográficos se espa
lhou por todo o Planeta, porque despertou o alento e a 
esperança aos catiVo~s do itazi-fascísn:io e dissipou o" 
medo e o espectro da ocupação que pairava sobre o en
tão mundo livre. Selou a afirmação, perante a história, 
de: _um povo, oferec_endo-lhe a oportunidade de confir
mar que é digno do~ seus ançest~:ais._Mandou a sua men_
sagem para toda a terra, país, demonstrou que acima da 
existência física exis.te a liberdade, a honra e a dignidade 
que não são objeto de negociação. Aliviou a frente aliada 
na Ãfrica do Norte, no momento mais crítico, obrigando 
o inimigo a~ deslocar forças de Já para participarem neste 
teatro de guerra. _Adiou a ofensiva germânica contra a 
União Soviética cuja data foi finalmente transferida para 
o dia 22 de junho de 1941, escapando assim das mãos do 
exército nazista a oportunidade de ferir mortalmente a 
Rússia no primeiro ano de guerra porque o_ limite de 
tempo entre o início da ofensiva e a presença do General 
inverno foi escassa e_ insuficiente. 

A inci-perada vitória do pequeno exército de indepen
dência sobre o poderoso exército de escravidão, sur
preendeu e provocou a admiração e fascinia em todo 
mundo. Os principais Hderes e agências noticiosas do en
tão mundo_ livre não pouparam os mais calorosos elogios 
aos defensores d<is novas Termópilas. Do então Presi
dente dos Estad_os Unidos Franklin Delano Roosevelt: A 
Grécia é um luminoso exemplo para todas as gerações 
futuras que a força cruel não é capaz de dominar homens 
que estão decididos a serem livres, prontos a morrer pela 
enquista da sua liberdade. Do Jornal Manchester Guar
dian: "De hoje em diante não diremos que os gregos lu
taram como heróis, mas que os heróis lutaram como gre
gos. Do jOrnal New York Times: "Glória que é Grécia", 
glória que se chama Grécia, única palavra que convém 
para a Grécia gloriosa". 

Pqr a.mor à ·v:erdade~9-_evemgs destacar que nas monta
nhas Albanesas, não se ç:onfrontavam dois povos irma
nados com laços liistóricos, geográficos e culturais. Nem 
tampo~co_._ se digladi~w_am duas civilizações cjue comun
garam, afravés dos tempos, gerando a civilização greco
romana que deixou traços marcantes na história dos ho
I"!lçns. Chocavam, isto sim, a tirania contra o espírito da 
ilberdade, a força bruta da conquista material contra o 
espírito da independência, o sonho quimérico e extra
temporal de um homem de restaurar o Império Romano 
arrastando um povo culto e dinâmico, pacífico e alegre, 
contra outro povo irmão. 

Ao lado das grandes batalhas de El~Alamein, de Sta
lingrado, da batalha naval de Midway e do desembarque 
aliado na Normandia se coloca t-a-mbém a batalha de 
Pindos. Se aquelas batalhas a superioridade numérica 
em material humano e de guerra dos aliados e. a exaustão 
do eixo foi fator decisivo para que os ventos soprassem a 
favor dos primeiros, nás montanhas de Epiro um peque
no e pobre exército conseguiu ·repelir as oito milhões de 
espadas munidas de uma quantidade invejável de mate
rial de guerra, das quais se vangloriava o ditador de Ro
ma. 

Os cUmes do Ivam e do Morova, a Klissura e o Tepele
ni, quebraram o mito de invencibilidade do eixo, a sua 
arrogância e seu orgulho, foi lá que ele sentiu que a sua 
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queda fatal era apenas questão_de tempo. Lá apareceram 
os primeiros clarões e a aurora da vitória aliada. Lá nas
ceram as primeiras eSperaiwas da Europa cativa. Lá, ele, 
sentiu os primeiros calafrios da sua morte. Lá abriu a 
primeira e grande ferida no seu c_orpo que nunca se cica
trizou, e que mais tarde o matou e _o sepultou junto com 
todos ós seus crimes e barbáries que conleteu contra a 
humanidade. O seu fôlego durou mais porque demorou 
ainda algum tempo para entrar na sua agonia de morte, 
mas lã enfrentou o seu primeiro Stalingrado, lã recebeu o 
seu primeiro- golpe, o seu primeiro avisO; oS sinais da sua 
queda fatal. 

E a pequena Grêchi-que há 2.500 anos atrâs, cnsínou a 
humanidade a maneira dé viver, na Cordilheira de Pio
dos, com o heroísmo e imolação dos seus filhos no altar 
da Democracia, da liberdade e da independência, ensina- · 

· Va os homens maiS Uma coisa: A maneira· de morrer. 
(Muito bem!) · 

O SR. PRESIDENTE.(Jutahy Magalhães)- Não há· 
mais oradores inscritos. . 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão .• designando para a extraordinária das 18 horas e 
30 minutos. anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em turn·o unico, do Projeto de Lei do Sena
do n~> 249, de 1985-DF, que estima a receita e fixa a des-
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p~sa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 
1986, nas partes relativas à Secretaria de Fianças e-à~ 
serva de contingência, tendo 
PAR~CER FAVORÁVEL, sob n• 935,de 1985, da 

Com1ssao 
- do Distrito Federal 

-2-

DiscU.Ssão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
do DI' 249, de 1985-DF, que estima a receita e fixa ades
pesa do Distrito Federal para o exercício fianceiro de 
1986, na parte relativa à Secretaria de Educação e Cultu
ra, tendo 

PARECER, so.h nY 936, de 1985, da Comissão 
- do Distrito Federal, favorãvel, com emenda que 

apresenta. 

--3-

DiscussãO; em turno único, do parecer da Comissão 
. de Relações Extreiores sobre a Mensagem nt 3, de 1985 

(n'i' 44/85, na origem), de 17 de janeiro de 1985, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Octávio Luiz de Beren
guer Cesar, Embaixador do Brasil junto à República de 
Trinidad~e~Tobago, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixado_r do Brasil junto à comunidade de 
Dominica.~ ·- · -

Novembro de 1985 

-4-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 164, de 
1985 (n9 368/85, na origé"i'n), de 9 de agosto do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ray
m_Ufl:çLO_ No_n.n~to_. Loyql~ de. Castro~ Embaixador doBra
sil junto ao Estado do Coveite, para,-cumulativamenie, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Esta
do de Bareine. 

-5-

DiScUssão, em turnO únicô, do parecer d3. CoÕlissão 
de Re!ações Exteriores sobre a- Mensagem nY 198, de 
19.85 (n'i'425/85, na origem), de 2 de setembro do corren
te ano, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor João 

· Augusto de Médic:is, E~baixador do Brasil junto à Re
pública do Quê~ia, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embatxador do Brasil na Etiópia . 

O SR. PRESIDENTE (Jutal!y Magalhães)- Estã en
cerrada a sessão. 

·(Levanta-se· a sessão às 18 horas e 5 minutos.) 

Ata da 230'~- Sessão, em 20 de novembro de 1985 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

ÃS 18 HORAS E JfJ MINUTOS, A~CHAM·SE PRE'
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalu,me-Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena- Alcides Paio- Gaivão 
Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Améri
co de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João 
Lobo- César Cais -José Lins- Virgílio Távora
Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena 
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Cid Sam
paio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira -
Cario~ Lyra" - luiz Cavalcante - Albano Franco -
Lou'rival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Calmon
José lgnúcio Ferreira- Moacyr Dalla- Amaral Peixo
to- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murito Ba~ 
da ró- Alfredo Campos- Amaral Furlan- Fernando 
Henrique Cardoso -Severo Go~es- Benedito Ferrei~ 
ra - Ht::nrique Santillo - Gastão MUUer- Roberto 
Campos- José FrageUi- Marcelo Miranda- Salda
nha Derzi- Roberto Wypych- Ãlvaro Dias- Enéas 
Faria- Jorge Bornhauscn- Lenoir Vargas- Carlos 
Chiarem_- Alcides .SaTdanha - Octávio Cardoso. 

O-SR. PRESIDENTE (José FrageU1)- A lista de pre
sença acusa o co_mparccimento de 61 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimeritaT, declarO aberta ~ sess.~o. 

Sob a protecão de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Sccretúrio irá proceder à leitura do expedien

te. 

Ê lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE 
CIVIL DA PRES!DENCIA DA REI'ÚBLICA 

N9 806(85. de 19 do corrente, encaminhando esclareci
mçntos prestados pelo Minist~rio do Trab_alhQ com ~.fi-

- EXTRAORDINÃRIA-
Presidência do Sr. José Fragelli. 

na/idade de iÕstruir o estudo do· Projeto de Decreto Le
gislativo n? 18, de 1984, que "aprova os textos da Con
venção n? 140 e da Recomendação n9 148, referentes a 
"licença remunerada para estudos''. adotadas nas 59!
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, da 
Organização· Internacional do Trabalho, realizada em 
Genebra, em junho de 1974". 

(À Comissão de Re!(]ções Exteriore:;.j 

PARECERES 

PARECERES 
N•s 949 e 950, de 1985 
PARECER N• 949, DE 1985 

D~ Comissão de J.<"inanças, sobre o Oficio "s•• n9 
34/85 (n9 ATG-1.534, de 10 de setembro de 1985, na 
origem), do Senhor Governador do Estado do Para
ná, solicitando autorização do Senado Federal, para 
contratar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 63,600,000 (sessenta e três milhões, seiscentos 
mil dól_ares), destinad~ à liquidação dos compromis-

. sos externqs já existente_s e vençíveis em 1985. _ 

Relator: Seiiã:d:Or ÁI--;-aro Dias. -
O Senhor Governador do Estado do Paraná solicita 

ao Senado Federi!1.....!!_os termos do art. 42, item IV. da 
Constituição, a competente autorização par2 que aquele 
Estado possa contratar uma operação de empréstimo ex
terno, no valor de US$ 63,600,000 (sessenta e três mi
lhõe::;, s.ciscéitos ma dólares), destinado à liquidação dos 
compromissos externos já existentes e vencívei:fem 1985. 

Para atendt::r as. disposições do Regimento Interno e 
da Legislação Pertinente, foram anexados ao processado 
toda a documentação necessária que habilitam ao Sena
dq Federal conhecer perfeitamente a operação, os recur-

, sos para satisfazer os compromissos e a sua. finalidade. 

_ o" Poder Executivo Estadual foi devidamente autoriza
do pela Lei n" 8.l2.3. de 8-7-85, a contratar o empréstimo 
em questão. ~ 

Foi reconhecido o caráter prioritário do Programa de 
refinanciamento dos compromissos externos, bem como 
a sua capacidade de pagamento, pelos Avisos n~> 249 e nt 
250/85_~ ~atificado pelo de n~> 799, de 31-5-85. 

No mérito, o financiamento ou rolagem da dívida ex
[erna· atravês de novas operaçõe·s de crédito tem sido um 
dos rar9s mecanismos de que dispõem os Estados brasi
leiros para poderem implementar os seus programas de 
trab~lho sem sacrtficar as atividades básicaS e indispen
~áve1s ao funcionamento daquelàs Unidades, razão pela 
1ual tem merecido a acolhida da Casa. 

lstO p_osio, som.oS ·pela acolhida do pedido, nos termos 
do segumte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 131, DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a reali
zar oneracão de empréstimo externo QO valor de USS 
63,600,000 (sessenta e três munoes e seiscentos m11 
dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 . f: o Goyerno do Estado do Paraná autori· 

zado a re.alizar, co~ a s:~rantia da União .. urÍla oper~ção 
de empréstírilo extefno no vâior de ÚS$ 63,0ÓO,OOO (Ses
senta e três milhões e seiscentos mil dólares), ou equiva
le~te em outras moedas, de principal, junto a grupo fi
nanCiador a ser indicado, destinada a financiar a liquí
dação dos compromissos externos já existentes e vencí· 
veis em 1985. 

Art. 2'1 A operação rea!izar-se-.á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da opcraç?o a ser efetuada pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do artigo 19, item II, do Decreto nY 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exí~ ·
g~ncias dos órgãos encarregados da execução da política 
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econõmico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual nl' 8.123, de 8-7-85, autorizativa 
da operação. 

Art. 3\" Esta Resolução ent.::a çrq vigor na data de 
sua publicação. _ 

Sala das Coniissões, em 25 de setembro de 1985. ~ 
Lomanto Júnior Presidente _,Álvaro Dias, Relator -
Virgílio Távora- Carlos Lyra- MartinS Filho- Jorge 
Kalume --Jutahy Magalbies -José Lins - Cesar Cais. 

PARECER N• 950, DE 1985 

Da Comissão de Constituiçio e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n9 131, de 1985, da Comissão 
de Finanças, que "autoriza o Governo do Estado 4o 
Paraná a realizar operação de empréstimo externo, 
no valor deUS$ 63,600,000 (sessenta e três milhões e 
seiscentos mil dólares)". 

Relator: Senador Alfredo Campos 

O presente Projeto de ResoJuCào, da Comissão ·de Fi
nanças do Senado Federal, como co~clu~ào_ de seu pare
cer sobre o pleito do Senhor Governador do Estado do 
Paraná autoriza a"quele Estado a contratar operação de 
crédito externo ~!O valor ~e_ ~SS 63,600,~ (sessenta~ 
trés- milhões e sciscintõs mil dólareSfdestinada ao Pro
grama de Refinanciamento da_ Dívida Externa daquele 
Estado. 

O pedido for forinul~do nos termos do preceituado no 
item IV, do art. 42, da Constituição Federal, que reza: 

"Art. 42. Compete privafivalnente ao Si:nado 
Federal: 

~ .... ·-· .......... ··~·. ·-· .. ·-~. '--····· ... ~-..---
IV -autorizar empréstimo, operações ou acor~

dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos 
Estados, do DistritO Fe"derãf e dos Municípios~ ou~
vido o Poder Executivo Federal." 

O _mérito da proposição foi analisada pela Corriissão 
de Fmanças que a eritendeu merecedora do acolhimento 
d:-' Casa, te_r~:do em vista e seu carátcr priorifàrio e a capa:.. -
c1dade de pagamento do pleito no que diz resçeito a rol a
gem de seus compromissos externos jâ existentes. 

De outra parte, constata-se que a solicitação veio 
acompanhada de toda a documentação necessária e exí
gida pela legislação, no que diz respeito ao perfeTto co
nhecimento da operação, os recursos para satisfazer os 
compromissos_e a sua finalidade, bem -Conlo, o texto da 
autorização legislativa (Lei Estadual n'i' 8.123, de 8-7-85) 
e o parecer do órgão competente do Poder Executivo Fe
deral. 

Assim, verifica~se que a proposição foi elaborada Con
soante as prescrições_legais_e ri:igírilentais apliC:ãveiS à~Cs~ 
pécic, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidadc e técniCa legislativa. 

Sala das Comissões, em 20 de novembro de 1985.
José Ignácio Ferreira, Presidente- Alfredo CampoS~ Re
lator- Lenoir Vargas- Hélio Gueiros- Nivaldo Ma
chado --Jutahy Magalbies :-- Nelson Carneiro- Mar-
tins FiJho. . 

. 9 S~. _PRESID~.NTE (Josê Fragelli)_- 0 Expedieiue 
lido .vm a publica<;ão. _ __ _ · 

~:~~~~i~.mesa, p.rojet_o de lei que vaí ser lido pelo Sr. 1,: 

E .lido .o SegtÚÔte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• J40, de 1985 

Dá nova redaçio ao caput do artigo 7<~ e§29 do ar
tigo 9'1" e elimina o § S'~' do artig~ 7~ da Lei n9 4.380, de 
21 de agosto de 1964, que criou o Banco Nacional da 
Habitação ( BNH ). 

O Congresso Nacional decreta 

Art. i' Os artigos 7' e 99 da Lei n' 4.380, de 21 de 
agosto de 1964, passam a vígorar com a seguinte re~ 
dação: -

DIÁRIODO CONGRESSO N AÇIONAL (Sçção II) 

.. ArL 7" Após 5 (cinco) anos da concessão do 
""Habite-se", caracterizando a conclusão da cons
~rução, nenhuma unidade residencial pode ser ven
-dida, ou prometida vender ou ceder com o beneficio 
de pagamentos regidos pelos arts. 5"~ e 6' desta Lei. 

Eliminado 

Art. 9<:> . ·~· ............ _ ........ ~·-· •.•..... 
§ )9 .......... ·-· ............ ~·~ ~· •• 

§ 2"' Após 5 (cinco) anos da concessão do 
"Habita-se", caracterizando a conclusão da cons
trução, nenhuma unidade residencial pode ser obje
to de aplicação pelo Sistema Financeiro de Habi
tação, equiparando-se ao "Habite-se" das autol;'ida
des municipais a ocupação efetiva da unidade resi
dencial 

§ 3• .....•..••... ' ..•......•.... 

. Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O Banco Nacional da Habitação foi criado com vJstas 
a Propiciar, ao integran-te da faixá económica de baixa 
renda, oportunidade para aquisição da casa própria. 

Entreta'nto, da- forma como foi elaboradã: a Lei que 
criou o BNH, estabeleceu-se uma exigência ·que, ãO in
vés, privilegia os empresárioS da construção, em detri
mento do mutuárío; para cuja proteção a Lei foi propos
ta. 

Trata-se do instituto firmado no -Art. 79 da Lei n9 
-4.380 e ratificado em seu Art. 9"', o qual determina que só 

serão financiados imóveis cOm o máximo de 180 (cento e 
_oile:nta) dias_ de "Habite-se". 

O que o legislador pretendeu, com essa restrição, foi 
inCentiVar a Construção civil, responsável pela oferta de 

_ inalar número de empregos para os trabalhadores pouco 
ou nada qualificados. 

Na verdade, porém, foi criada uma situação, no mer
cado imobiliário, altamente privilegiada para alguns em
presários, que aumentam seus lucros às custas das angús
_tia~~-~ ~ofrimentos_ de desesp~ados mutuários. 

Fixado o limite máximo de seis meses de idade para o 
imóvel poder ser financiado, fica reduzida a quantidade 
dos mesmos oferecida à venda. Assim, se por um la.do ê 
criado o financiamento e_ a população ê estimulada a 
utilizá-lo, ~or 9utro 'lado fica diminuído o leque de 
opções, do comprador, apenas à mínima oferta dos imó
veis ditos "novoS". 

Obriga-se -então o mutuário à aquiSição_ de imóveis 
recém-construídos, cujos preços são calculados com base 
em fórmulas e íõdices discutíveis, responsáveis pelos va
lo.res sabidamente astronômkos -em relação àqueles que 
seriam justos -·para o. mercado. 

-NãO exiStindo ~ Ú~e-concorfência cOm O grupo- de· 
imóveís ditos .. ineRos novos". iorna-se impossível çlimi~ 
nu ir os preçoS ex.ãgerados'dosjmóveis acabados decons- , 
tfUir, dlegando-se a encontrár diferen_ças de preços de 
60% .entre im6veis.-Com menos de seis meses de idade e. 
outros,.pratiCánlente iguais," com idade Qe dois anos. 

_Jamais essa discrepância poderá ser atribuída apenas à 
deprc.:ciação, devendo-se ela, eVidentemente, à já tão .co
nhecida, resp"eita:da e utilizada ••Jei da oferta_e da procu-
ra" · 

A altemção aqui proposta cOibirá o abuso nos PrCços 
de venda dos imóveis, pois ampliará significativamente a 
oferta dos_ mesmos e servirá como reguladora de um 
mercado de tão grande. interesse para a população, como 
o é o mercado imobiliário. 

-Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1985.- Se
nador Alfl:edo Campos. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
_ LEI No 4.339, 

DE 21 DE AGOSTO DE 1964 

Institui a correçio monetária nos contratos imobi
liários de interesse soc::ial, o sistema financeiro para 
tiquisição da casa própria, cria o Banco Nacional da 
Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito Imobi
liário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo, e dá outras providências; 

Art. 7Y_ Após 180 dias da concessão do "habite-se", 
caracterizando a conclu.são da construção, nenhuma uni
dade residencial pode ser vendida, ou prometida vender 
ou ceder_, com o benefíclo de pagamentos regidos pelos 
arts. 5Y C 69 desta Lei. 

§ 19 Para os efeitos desse artigo equipara-se ao 
"habite-se" das autoridad~s municipais a ocupação efeti
va da unidade residenciaL 

§ 29 O disposto neste artigo não se aplica aos imó
veis já conSffU-ídOs. cuja alienação seja cOntratada, rios 
termos dos arts. 5<:> e 69 pelos respectivos titulares desde 
que e.<>tes incorporem ao capital de Sociedade de Crêdito 
Imobiliário o preço da transação. 

§ 3<:> Aos imóveis de propriedade das pessoasjurfdi
cas de direito público ou de sociedade de economia mis
ta, de que o Poder Público seja majoritário, não se aplica 
o disposto neste artigO. · 

§ 49_ A _restrição deste artigo não se aplicará àquele 
que, não sendo proprietário, promitente comprador ou 
promitente cessionário de mais de uma habitação, dese
jar aliená-la de modo a adquirir outra, na forma dos arts. 
51' c_ 6<:> desta lei, desde que a aquisição seja de qualquer 

· forma contratada simultaneamente com a alienação. 

SEÇÃO 11 

Das Aplicações do Sistema Financeiro de Habi
tação 

Art. 9<:> Todas as aplicações do sistema terão por ob
jeto, fundamentalmente, a aquisição de casa para resi
dência do adquirente, sua famíHa e seus dependentes, ve
dadas quaisquer aplicações em terrerios não construídos, 
salvo como parte de operação financeira destinada à 
construcão da mesma. 

§ i"' As pessoas que ~â forem proprietárias, p['Omi
tentes compradoras ou cessionárias de imóvel residencial 
na mesma localidade ... (Vetado) ... ~ão poderão adquirir 
imóveis objeto de aplicação pelo Sístema Financeiro de 
Habitação. 

§ 29 Após 180 dias da concessão do_ .. habite-se", ca
racterizando a conclusão da construção, nenhuma uni
dade residencial pode ser objeto de aplicação pelo Siste
ma Financeiro de Habitação,_ equiparando-se ao 
"habite-se" das autoridades municipais a ocupação efeti
va da unidade residencial. 

§ "39 O disposto no j:>arãgrafo anterior não se aplica
rã aos imóveis já éons1ruídos que sejaril alienados a par
tir" .desta: lei por seus prop-rietários ou promitentes coni
r.radores por motivo_ de-aquisição de outro imóvel que 
satisfaça as condiÇõ~ d~ta lei p-ara ser objeto.de :ipli~ 
-cação· pelo Sistema Financeiro -_de Habitação .. 

._-·-· . ( ~~--i::~~;i .. ~ik~ d~ '-é;~;,j;~i~ã~ ·; ~~;-;ú~·e·-ã; e;;. 
riõmia:)- · --
-· . . 

O sR. PRESIDENTE (J9sé Fragelli) O prOjeto lidp 
será publica-do e remetido às comiss_ões competentes. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu as mensagens n9s 288 11 293, de 1985 (n9s 5.84, 
585, 591 a 594/85, na origem) pelas quais o Senhor Presi
dente da República, nos termos do artigo 42, item VI, da 
Constituição, e de acordo com o artigo 29 da Resolução 
n'-' 93(76, do Senado Federal, solicita autorização para 
que as prefeituras municipais de Barra do Garças e Alta 
Flore.~ta (MT); Campo Mo~rão, lbiporã, Maringã e Pa
ranaguá (PR), possam contratar operações de crédito, 
pam os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às comissões de econo
mia, de Coristítuição e . .Justiça e ·de municípios. 
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O SR. PRESID~NTE (Josê Fragellí) ~sobre a Mesa, 
requerimento~ que vão ser lidos pelo Sr. 11'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
No 458, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos· do art. 371, alínea 
.. b" do Regimento fnterno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n~ 184, de 1985 (n'~ 5.731/85, na origem), que altera 
a comp~sição e a organização interna do Tribunal Re
gional do Trabalho da Terceira Região, cria cargos e dá 
outras providências. _ _ _ 

Sala das Sessões, 20 de novemb~o de 1985.-.:. -!"furiiO 
Badar6 - Humberto Lucen,a - Nívaldo Machado. 

REQUERIMENTO 
No 459, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
.. b'' do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Se
nado _n~' 30 { de 1985, que· altera dispositivos da Lei n~" 
5.619, de 3 rle_novembro de 1970, e dá outras proVidên-
cias. 

Sala das Sessões, -20 de novembro de 1985. -Humbe:r
to Lucena - Nivaldo Machado - Murilo Badaró. ,. 

O SR. PRESID~NTE (José Frage!H) - Os requeri
mentos lido_s serão vptados após a Ordem do Dia, na for
ma do Regimento Interno. - -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
determina a retirada da pauta das matérias constantes 
dos itens 4 a 6. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Esgotado _o 
tempo destinado_ aO Expedie_n_teLpa_ssa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n~" 249, de 1985- DF, que estima a receita e 
fixa a despesa do Distrito Federal para o exercfcio 
financeiro de 1986, nas partes relativas à Secretaria 
de Finanças e à reserva de contingência, tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 935, de 1985, 
da ComiSSiío 

-do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto na parte mencionada, em tur--
no único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. ___ _ _ _ 
Os Srs. que _o aprovam queiram pernla-necer sentados. 

(Puusa.) 
Aprovado. _ _ ______ _ 
A mat&'ia vai à ComissãO âo_ Di~r'itQ. Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 2: 

Discussão", em turno _ú_nico, do Projeto_ çie Lei do 
Senado n" 249. de 1985- DF, que estima_a re.~e_ita e 
fixa a despesa do Distrito Federal para o exerdcio 
financeiro de 12_8_6, na parttl relativa à'Secr~t<~.ria d~ 
Educação _e Cultur_<A, tendo 

PARECER, sob n"' 936, de 1985, da ComiSSão 
-~o Distrito Federal, favorável, com emenda 

que apresenta. 

Nos termos doS 3"' do art. 413 do Regime_iltoJnJ.~r.no, 
será final O proriunchfmen.to da CCrrilissão·sobrC as eme-i-~~ 
das, salvo se 1/3 da _ç_OJ!lposição-do Senado requerer a 
votação, em Plenário, de emenda por ela aprovada, ou 
rejeitada. 

Em discussão o projeto mi IfurtC mencionada, em tUi--
no único. (Pausa.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro ·a discu-S- -
são. 

Em votação o projeto, nos termos do parecer. 

Os Srs. S_enadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) -

Aprovado. 
A matéria vai à Co_rilissão do Distrito Federal para re

dução final. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3: 

MATÊRIA A SER DECLARAPA PREJUDICADA 

Mensagem n~' I, de 1985 (n~'>42j8s, na origem), de 
17 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a e&colha do Senhor Octávio Luiz de Ben!n
guer Ces-ar,- Em_~ai?'ador do Brasil ju_nto à Repú6.Ii
ca de TfTili(fad-e-Tõbago, -pira, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixa-dor do Bfasil junto ao
Governo de Barbados. 

Nos termos do art. 369,-ã:línea b, do Regfffierito Inter
no, a Presidência declara prejudicada a presente mensa
gem, uma vez que a sua f1na\idade já foi atendida pela 
Mensagem n<?!66/85, aprovada na sessão extraordinária 
de ontem . 

A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
____à_P__r:e.sidência da República 

_o __ ~R. P.R~~I_DENTE (José _Frage!H) _- Esgotada a 
matéria constante ·da Orderri.do ·Dia, pa-sSa-se à apre

.ciaçüo do RequerimentO" nço 458, de urgência, lido no Ex
pediente para o Projeto de Lei da _Câmara _n<:> 184/85. 

Em votação o requerimento._, 
Os Srs, Senador~ que o aprova"m·Queirarri permaftecer 

scnutdos. (P::1usa.) 
Aprovado. 

----'---Ap(Õvado o ieQuefimento pass'a~se· a apreciação da 
matéria~ - ---

.. Discurso em primeiro turno do Projeto de Lei 
da Câmara n"' 184/85, e n~' 5.731/85 na Casa de ori
gem, que altera composição e organização interna 
do Tribunal Regiorial do Trabalho, 3~ região, cria 
cargos e dá outras providências . 

..:.... Dependendo de parecer das Comissões de_ Ser
viço Público Civil e de Finanças." 

Solicito elo nobre Senador Hélio Gueir9s _o parecer da 
C~m!_ss~o ~e_Servi~o PúbH:o Civil. 

~O SR. Hl!:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe· 
rir_ parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senado~:I!S: _ 

O presente Projeto de Lei, de origem do Tribunal Su
perior do Trabalho, visa à criação da Quarta Turma do 
Tdb-Un.Ul Regional do Trabalho da Terceira Região. 
Para tanto, eleva d~zessete para vinte e dois Juízes a 

-composição _do referido Tribunal Rf:gion3.l; àia três car
gos de Juiz TÕgado e duas funções de Juiz Classista, 
além de cinco cargos em comissão de Assessor de Juiz e 
urii" oiifro· de Qirctor de Secre.taría de Tu~ma .. , 

Prevê, ainda, a criação de dezessete cargos-,_ se_ndo J!Ove 
de Técnico Judiciário, seis de Auxiliar JUdiciário, uin de 
Agente de Segurança Judiciária e U)ll de Atendente Judi· 
ciário. 

Na Exposição de Motivos, escl;uece o Presidente do 
Tribunal Regionlll do Trabalho da 3• Região que há 
muito foi ultrapassada a média mínima legal de_3_00 pro· 
cessas- pOr j~iz, o-que justifica o aumento do número de 
jliíZcl(diL -RegiUo via criação da 4• (quarta) Turma. 

Lembra tumbém que a náo-criação i_noVos cargos de 
juiz trará sérias conseQüências à Justiça do Trabalho, eis 
qu~ um número maior de processos deixará de ser julga
do. 

Ninguém melhor do que o próprio Presidente do Tri
bunal para saber de suas necessidades, e todo esforço 
deve ser feito para to-rnar mais ágil a traf!iitaç~o dos pro

- ce.o;sa_s_e por isto mesmo atender de maneira ·mais efiC_aZ 
às nccessid:.~des de solução dos conflitos entre emprega
dos e empregadores. 

Diante do .exposto, somos favoráveis à àprovação do 
presente Projeto de Lei da forma como se apresenta. 

~rSR • .PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre S_enador Carlos Lyra para proferir o 
j:iareccr· da Comissão de Finanças. 

Novembro de 1985 

O SR. CARLOS LYRA (PFL - AL. Para proferir 
parccc_r.j - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Trata-se de proposição que visa alterar a composição e 
a organizuçào do Tribunal Regional do Tr~balho da 
Terceira Região. 

Encuminhado pelo Ministro Presidente do Egrégio 
Tribunal Superior do Trabalho, nos termos dos arts. 56 e 
l 15, II du Constituição Federal, foi a medida aprovada 
n<~ Cil.mara dos Deputados, após as manifestações das 
Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e de 
Finunças, com a l!menda Q(e~ecida pela primeira. 

Encaminhado o Projeto a esta Casa revisora, cabe-nos 
o .seu _eX,arn~ sob o aspecto_ financeiro. · 

A providência em tela, em sfntese, altera a composição 
do Tribuna Regional do Trabalho da Terceira Região, 
com sede em Belo Horizonte, para 22juizes, criando-se, 
portanto, 3 (três) cargos de Juiz Togado e 2 (duas) 
funções de Juiz Classista, objetivando compro a 4• Tur
ma daquela Corte. 

Funda-se a ampliação do Egrêgío Tribunal no grande 
volume _de feitos ·que são encaminhados à apreciação da
quele __ órgào judicªnte. 

Par"a dur apoio à nova Turma julgadora, propõe a ma
téria em exame a criação de 5 (cinco) cargos em comissão 
de Assessor de Juiz, I (um) cargo de Díretor de Secreta
ria de Turma e 17 (dezessete) cargos de provimento efeti

_vo _ _Qo G_r1,1po Atividades de Apoio Judiciário. 
Estabdcce, ainda, a pi-opOsição o Critêrio de preenchi

mento dos cargos de provimento efetivo, o qual 
harmoniza-se com as diretrizes legais em vigor e, em es
pecial, com os requisitos contidos no§ 21'> do art. 108, do 
texto constitucional. 

No que concerne ao á01bito as atribuições destª Co
missão, nada há que se possa opor ao acolhimento do 
Projeto em tela, pois além de conter medida de relevante 
interesse público. a despesa decorrente de sua implemen
tação correrá à conta das dotações orçamentárias da Jus-
tiça do Trabalho. · 

-As razões expostas levam-nos a opinar pela aprovação 
da proposição ora analisada. 

~ o pareccr,Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a ínstrução da matéria, passa-se à sua 
imediata apreciação. 

Discussão do Projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Pa.sS:.i.-se à votação da matêria que, nos termos do inci

so ll,_do <J.rt. 322, do Regimento Interno, depende para 
sul! aprovação do voto f2.vorável da maioria absoluta da 
composiç~o da C.asa. 

Tendo havido cnt_retanJo acordo entre as Lideranças, 
a matéria- será submetida ao Plenário pelo processo sim
bólico. 
· VotaÇão do projeto, em_ piim.eiro turno. 

Os Srs. sena.dore~ que ?_~provam queiram permanecer 
sentados, (PJ-usa.)_ -

ApióV~adO.. .--~ 
;(prov~do o projeto, em prim'eiro tatrtõ; e decorrido o 

interstício de. 48 hQras previsto-no art. 108, § 31' da Cons
tituição, •tffiateria será incluída na Orden1 âo Dia_ parà 
a.prccia.çào, em segundo turno. 

Ê o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 184, de 1985 

(N~' 5.731/85, n-a Casa de origem) 

Altera a Composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, 
cria cargos e dá outras providências. 

O Congress-o'- Nacional decreta: 

A-rt:_ ""("' O T_ribunal Regional ~o Trab.ilho da Tercei~ 
ra Região compor-se-á de 22 (vinte e.dois) Juizes, sendo 
14 (quatorze_) togados vitalícios e 8 (oito) classistas tem
porários. 

Art. 2ço Para atender à nova c01·~posição a que sere
f!!rt_ o <!rtigo anterior, ficam criados 3 (três) cargos de 
Juiz Togado, vitalício, e 2 (duas) funções de Juiz Classis
ta, t~mpo"ráilo, sendo uma para- representantes dos em-
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pregados e outra destinada a representante dos·emprega
dores. 

Parágrafo único. Havc:râ um suplente para cada J~iz 
Classista. 

Art. 3"' Para o provimento dos ca_rgos de Juiz Toga
do, vitalício, bem como das funções de Juiz Classista, 
temporário, criados por esta lei, serã observado o dispos
to na legislação vigente. 

Art. 4"' O Tribunal Regional do Trabalho da Tercei
ra Região será dividido em Grupo de Turmas. 

Art. 5"' Na composição dos Gfilpos -de Turmas 
aplicar-se-á no que co_uber, o disposto nos arts. 4"' e seus 
parágrafos, 51' e~. da Lei n"' 7.119, de 30 4e agosto de 
1983. 

Art. 6~> Ficam- criados, n·o Tribunal Regional do 
Trabalho da Terceira Região, na forma do Anex-o I desta 
lei, 5 (cinco) cargos em c-omissã.o de Assessor de Juiz. to
dos do Grupo-Direção e Assessor_amento_Superioi'es
código DAS-102, e I (um) cargo de Diretor de Secretaria 
de Turma, código DAS-101. 

§ ('i' A classificãção_dos cargos que figura no Anexo 
I, na escala de níveis do Grupo-Díreção e Assessoramen
to Superiores, far-se-á por ato da Presidência do Tribu
nal, observados os níveis de classificação constantes do 
Anexo II, do Decreto-Lei n'i' 1.820, de II de dezembro de 

A 

1980, com os valores reajustados na forma da legislação 
v~s:en.te, 

§ 29 9s cargos_em comissão de Assessor de :Juiz, pri
vativos de Bachafer em Direíto, serão preenchidos me
diante livre indicação dos magistrados junto aos quais 
fo_rem servir, 

Art. 7'~ Ficam criados, no Quadro Pe-rma_pente de 
PessoaLdo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira 
Região, os cargos de provimento efetivo cOnstantes do 
Anexo I[ desta lei. 

Parágrafo ún_iCo, Os caigoS de qUe trata o 'cãput des
te artigo serão distribuldos pelas classes das respectivas 
cates;orias funcionais~ em número fixado por ato da Pre
sidência do Tribunal, observando-se o crit.ério de lOtação 
aprovado pelo Sistema de ClãsSificaçãO- de Cargos na 
área do Poder Executiyo, 9ev~ndo o preenchimento de
leS_ ser feítô de acordo com as normas legais e regulamen
táres em vigOr, observadas as disposições do § 2'~_ do art. 
108 da Constituíção f'ederiil. 

ArC 89 A despesa decorrente da apticaÇão -desÍa tei -
correrá à conta das dotações orçamentárias próprias da 
JustiÇa do Trabalho. 

~ft. ·9" Esta Lei ef!_tra em. vigor na dat~ de sua publi-
çaÇUO. -

Ã.rt. lO. Revogam~se as disposições em Conifário. 

t 
~ (Art. da Lei n9 , de de de _1_98 } 

,~,) CARGOS. H~ COt·1J SSJ\0 
I 

TRIBUNAl REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGJ1i0 

__ oE_N_Dl_<r_N_AÇ:...JID ___________ ~c·CiOIGO N9 OE CARGOS 

As!>essor de Juiz 
Diretor de Secretaria de Tvrrna _ 

TRT-3-DAS--102 
TRT -3-DAS-101 

05 
01 

ANEXO II 

(Art. da Lei n9 , de é e ée 198 ) 

CARGOS DE PIWV1MENTO EFETIVO 

.TRIBUNAL REG10NAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGJ~O 

GRUPO. 

Atividades· de Apoio 
Judiciârio (TRT -3-
·AJ-020) 

CATEGORIAS 
FUNCIONAIS 

íecnico Judiciãrio 
Auxiliar Judiciário 

-Ag. de Seg. Judidãria 
Atendente Judiciãrio 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Passa-se agora à 
apreciação do ~equer!mento _nl'459, de urgência, lido no 
expediente, para QProjeto de_ Lei do Senado n~> 301/85. 

Em votação o requerimento. _ __o 
7 

Os Srs . .Senadores que o-aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à aquisição da 

matéria. 
"Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

do Senado n~' 301/85, que altera dispositivos da Lei 
n"' 5.619, de 3 de novembro de 1970, e dá outras pro
vidências. 

- Dependendo de pareceres_ d_as_ Comissões _de 
Constituição e de Jus_tiça, do Distrito Federal e de 
Finanças.''_ 

Sobre a mesa, parecer da Comissão ·de Constituição e 
.Justiça que será tido pelo .Sr. l'~-Secretário. 

COD!GO . 

TRT -3-AJ-021 
TRT -3-AJ-023 
TRT-3-AJ-024 
iRT-3'-AJ.:-.025 

E lido o seguinte 

N"9 DE CARGOS 

09 
06 
01 
01 

·PARECER 

N• 951, de 1985 

_ Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n'~301, de 1985- D.E'., que 
"altera dispositivos da Lei n" 5.619, de 33' de no
vembro de 1970". 

Relator: Senador Martins Filho 

_,_ O Projeto ora· $Ubmetido ao nosso exame decorre de 
solicitaç_ão do Poder Executiyo e tem pOr escopo alterar 
a Lei n" 5.619/70, que trata de vencimentos,-indeni
zações, proventos e-outros_direitos da Polícia Militar d_o 
D.F., principalmente, no_ -tocanie à gratificação de 
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função categorià, de percentuais devidos aos inativos, do 
~dicional de [natividade e de diária de alimentação. 

Ao justificar a ProposiÇão, o Sr. Governador do Dis
trito Federal acentuou que a proposta em tela ajusta a 
atuallei de vencimentos da Polícia Militar aos preCeitos 
vigentes nas Forças Armadas. Aduz, ainda, que a ma
téria foi, previamente, submetida ao Estado-Maior do 
Exército, onde recebeu parecer favorável, e que seus efei
tos financeiros deverão retroa.gir a l'~ de julho do corren~ , .. 

A Proposição apresenta, no entanto, algumas falhas 
que procuraremos sanar, dentre elas um pequeno equi
voco, 'fogo- .no início, onde se de_veria dizer: .. 0 Senado 
Federal decreta", e se disse .. resolve". 

Entendemos, também, oportuno aproveitar a oportu~ 
nidade para dar maior abrangência às modificações su
geridas, o que será feito ao final_ do parecer. 
_As modificações _que sugerimOS- visam a dirimir dúvi

das no tocante a o_ut~os pr~itos do Diploma em vig~r, 
ao mesmo passo, agifizar sua" aplicação. Entendemos, 
também, necessário restabelecer um tratamento mais 
condigno para os dedicados intesrantes da Policia Mili
tar de Bra~í[iJ!, __ q~e_ ~~o ~estacados serviços_ prestam à po
pulaçã~~-~ar.ital da Repúbüca e que se encontram,_ no 
rn.om~nto, _em_ situação inferior a funcionários menos 
qUülificados dã põlícia civil. - - - - - --

Ressalta do exposto, que o Projeto, além de constitu
cional e jurídiço_, merece, também, sob os aspectos de 
mérito nossa total aprov%1-ção, por consubstanciar, como 
acentuamos anteriormerite, uma melhoria. de situação 
pãra estes- dig-n-os-p·oliciriis que tanto contribuem para- o 
bcm-estar dos cidadãos ôe Brasília, às vezes com risco da 
própria vida. 

Nosso parecer é, assim, favorável ao Projeto, com a 
segUinte 'e-menda: · 

EMENDA No 1-CCJ 

Faça-se no Projeto a seguinte modificação: 
Onde se.Jê: 

~·o Congresso Nacional decreta" 

Leia-Se: 

"O Senado Federal decreta" 

EMENDA No 2-CCJ 

Acr~scente-se após o art. 59, o seguinte art. _ 6'~, 
renumerando-se os demais: 

"Art. 61' A remuneração do policial-militar 
não podcrã sednferiOr à que, por lei ou outro dis
p<;>sitivo leg:al, for atribuída ao pessoal das Forças 
Armadas, em igual_dade de posto ou graduação, ob
servado o disposto no artigo _24,_ do Decreto-lei n'~_ 
66_7, de-02 dejtiiho de 1969." 

EMENDA N• 3-CCJ 

N() _arL 8~", suprima~se a expressão "91'" e acrecente-se 
a expresSão ·•e Item 3, do artigo 34". 

EMENDA N• 4-CCJ 

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo: 

"Art. -Os valores percentuais e outras con-
dições de pagamento da Gratificação de Função 
Categoria I, de que trata o art. 22, da Lei n'~5.6!9, 
de 1970, sedio regulamentados pelo Governador do 
Distrito Federal." 

Sala das Comissões, em 20 de novembro de 1985.
José lgnácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Rela
tor......:. Alfredo Campos- Lenoir Vargas- Jutaby Ma~ 
galbães - Hélio GUeiros - Luiz Cavalcante - Nivaldo 
Machado - Martins Filho. 

Ó SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A Comissão 
de ~ons!ituíção c Justiça conclui seu Parecer pela consti
tucionalidade e juridicidade do Projeto, com emendas 
que apresenta, de n9s I a 4. 

Concedo a p~bvra ao nobre Senador Lourival Baptis
ta, para profem o Parecer da Comissão do Distrito Fe
deral. 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Para 
prOferir parecer.) --Sr. Pn.:sidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem nl' 232, de 1985, o Sr. Presid~n_te da 
República encamit).h_a ~o CongresSo NaCional, noS ter
mos do artigo 55, comQin!}_do .com o UJtiio .32, V, da 
CQnstítJ .. líção_Federal, P_rojcto de lei q_l!e ••attêi'a disposi
tíVos da Lei nt? 5.619, de_3 de novembro de 1970, edã ou-
tras providências". . __ - ' -

Acompanha a Mensagem, Exp~~iÇã(; de Motivos dO 
Sr. Governador do Distrito Federal, na qual se justifica ã 
alteração proposta com a necessidade de se ajust-ar a 
atuallei de vencimentos do pesso_al da Polícia Militar do 
DiStritO Federal aos p~eceitos adotados pe"!<i.S Forçãs Ar~
mudas. 

As modificaÇões sugeridas relacionam-se às Oiãrias à 
Gratificação de Função Categoria II (Tropa), ào Soldo e 
à I natividade do policial-militar; e seus efeitos financei
ros retro-agem a (Q de julho de 1985. 

Ao Projeto foram oferecidas três emendas pela Comis
são de Constituição e Justiça, tendentes a tornâ-lo mais 
abrangente. --

De se a:es_salta,r, prelif!1.ln_armente, que a matéria trata
da no Projeto de Lei em estudo sujeít~-se unicS:mehte ao 
exame do Senado Federal, face ao díspOstó-no artigo 42, 
inciso V, combinado com o artigç 17, § l;i, da Constí
tuição FederaL 

Uma das emendas propostas na Comissão de conSÜ
tuiçào e Ju.stiça, portanto, justifica-se plenamente p-o-r 
corrigir o engano da Proposição legislativa em causa. 

No mérito, o Projeto em catU>a pretende harmoilizar a 
legislação da Polícia Militar do Distrito Fed!:_ral ...:...._ 
Força Auxiliar, Reserva do Exéicito- à das Forças Ar
madas, corrigindo as distorções existentes. 

No âmbito da competência desta Comissão, nada hã a 
opor à proposta, pelo que somos pela aproVação do Pro
jeto, com as emendas ofer~cidas pela Comissão de Cons- _ 
tituição e Justiça. (Muito ·bem!) 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lins, para proferir o pa
recer da Comissão de Finanças. 

O SR. JOS~ UNS (PFL- CE. Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. SenadOres: 

Nos lermos do art. 51, CombiriãdO com o art. 4~-itein 
V, da Cons_tituição Federal, submete o Senhor Presiden
te da República, à defiberaçãQ do Congresso Nadona"l, 
Projeto de Lei que altera dispositivos da Lei nQ 5.619, de 
3 de novembt:o de 1970, a ·qual diSpõe sobre vencimen
tos, indenizações, próventos e _outros direitos da PoHcia 
Militar do Distrito Federal. 

A Proposta, conforme Exposição de Motivos do Se
nhor Governador do Distrito Federal, ajusta a atual Lei 
de Vencimentos da Polícia Militar do DiStrito Federal 
aos conceitos vigentes em legislação de igual fim, para as 
Forças Armadas, corrigindo, assirri, .. várias situações, 
como as relaciona.d~_$_j\s Diárias, à Gratificação de 
Função Categoria ll(tropa), a9 Soldo e à lnatív(dade do 
policial-militar". 

Na Comissão d~ Çoost.ituição e J1,1sti~a ~- Proj~to rece
beu 3 emendas, porém elas não o ãlteram em essência, 
pois que apenas lhe dão maior abrangência, estendendo 
as mesmas medidas a áreas similares. · 

Do ponto de vista desta CciriliSsãó de Finariças aS alfe
raçõcs pretendidas dizem respeito, fundamentâlmente, 
aos seguintes pontos: -

lQ) Etiminação de tcto para os percentuais da 
Gratificação de Função Categoria 11, conforme pre
visto no art. 27 da Lei n9 5.6)9, oril._ alt.erada, a qu~.I 
ordenava a observância, nesse ponto, do disposto 
7~6~~1._24 do D~~retoMlei nQ 661, de.2 __ d_ejutho .de 

Cabe observar-se, ã resp-eito, que na realidade 
existe teta implícito para a fixação desses percen
tuais, pois que o Policial-Militar do Distrito_Federal 
não poderá vir a~perceber quantia maior do qUe a 
paga pelas Forças Armadas a posto eqUivalente. 

2Q) Concessão de_ isenção d.e tributação para 
diárlas, ajuda de custo, indenização de transporte e 
moradia pagaS ao Policiat-MiHtar, como -~e$~alc_i~ 
menta de despesas exigidas pelo exercícío dá CargO, 
comissão, função ou missão. 

Todos esses itens, na realidade, jã são isentos de 
imp~sto d~ renda, quando pagos a militares a título 
de idenização, na forma do disposto no art. 33 da 
Lei nQ 5.787, de 1972. Como a Polícia Militar fun
ciona como força auxiliar, reserva do E~érçito, _o 
seu tratamento tributário deveria ser idêntico e daí o 
nosso decidido apoio à declaração expressa- d~ 
isenção para ideniril.çàes .de mor~dia e transporte, 
Pois qu-e, rio tocante às diárias e ajv.da dç .. custo, a 
própría Constituição Federal veda a decretação de 
imposto de renda, quando pagas na forma da lei. 
Nesse ponto o Projeto tem efeitos meramenteinter-

- pretativos, porém de relevantes efeitos, daâa-a-pos
Sibllidade de_cQnflitos na área. 

J<;~) Mudança da base de cálculo do valor das 
diárias, as quais não mais representariam uma 
fração do soldo mas, sim, corresponderiam a certo 
percentual do Maior Valor de Referência a que se 
refere a Lei nQ 6.205, de 1975, fixado pelo Governa
dor do [)jstríto F:e~eral. Dá-se, nessa matéria, gran
de poQ~I:_::tq_Go~ernador, porém dito poder hã de 
ser eÃetd4.9 em obediên_cia ao_ princípio maíor de 

__ que ao Policial-Militar não poderá sei Paga quantia 
superior à que é paga ao Militar em ídêntícas con
dições. 

4Q) Elevação do adicional de in-a:tividade do 
Policial-Militar, mediante conversão dos atuais per~ 
centuais de 5, 25 e 30% para 20, 35 e 45%, respecti-
vamente. - -

A medida se insere ria atual política de manu
tenção do valor dos proventos da aposentadoria, 
dia a dia Corroídos pelos elevados índices de in
flação. 

59) Atualização do soldo do posto de Coronel 
PM, que serve de base, na forina do disposto no ar
tigo 122 da Lei nQ 5.619/70, para fixação do valor 
do soldo dos demais postos. O valor de atuali;!!:ação, 
Cr$ 3.509, 160, guarda conformidade com as finali
dades do Projeto, que é o de harmonizar a legislação 
do Poliçf<!l_Militar do Distrito Federal com a- das 
ForÇas ·Titulares. - - -

69) Retroagir os efeitos financeiros a J<;~ de julho 
do ano corrente. Entendo muito justa a Proposta, 
porque 6 aumehto dos servidores públicos, inclusive 
os ffiilitares, teve início no mês de julho e assim, es
tariam os Policiais Militares, do Distrito Federal em 
desv.:J.ntagem, caso seu reajustamento também não 
tivesse vigência a partir do mesmo mês. 

O Projeto não diz explicitamente de onde serão e~traí
dos os recursos para fazer face ao au:mentQ de despesas 
que ele implica. Toda_via, ao fa_zer referência à Lei nQ 
5.619, de 1970-:- ~qual se destina a atuatizar e adaptar 
- fica evidCnfe que a fonte de recursos é a mesma que 
foi prevista nessa Lei, conforme seu artigo 140, nos se
guintes termos: 

••Art. 140:- As despesas decor_r~ntes da ·apli
caçijo da presente Lei correrão à contã. de·dotaç-ões 
Orr,;:.arrienüiriaS do Gover~o do Distrito Federal." 

-Vê-se, do exposto, que não existem empecilh-os à tra
_mitaçãO do presente Projeto. Por tal motivo e, tendo em 
vista, ainda, que ele atende aos interesses fundamentais 
da fiopulãção do Distrito Federal, opinamos por sua 
aprovação, co_m as emendas apr.esen~adas pela Comissão 
de Constituição e Justiça. (Muito bem!) 

O SR. PRE.SID~NTE (José Fragelli) - Os pareceres 
são favorávejs ao _P_rojeto e as emendas da Comissão de 
Consrf!Uição' e"'JuStlçã,"- - c 

-Em discussão o -projetO e as emendas, em turno único. 
(Pausa.) 

Não ha-vendo quem peça a palavra, encerro a disc_us~ 
são. 

Em votação. 
Os' Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pat~sa.) 
-Api'ovado. 
Votação, em gloqo, das emendas. 
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Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permane-
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A matéria vai â Comissão de Redação. 

o"~R~ PRESIP~NTE (JÜsê Fragelli) -:-:--Sobr(: a Me
~~: ~~~:~á~~0~ornlssãQ de Redação, que será lido pefo 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 952, de 1985 

(Da Comissão de Redaçiio) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nQ 301, 
de 1985-DF. 

Relator: Senador Martins FUho 
~ Comissão· apresenta a red.ação final do Prcíjeto de 

Let do Senado_n., 301, de 1985-DF, que altera dispositi
vos da Lei nQ 5.619, de 3 de novembro de 1970, e dã ou~ 
tras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2Q de novembro de 
1985.- Lenoir Va~as, Presidente- Martins Filho Ri. 
lutar - Saldanha Derzi. ' 

ANEXO AO PARECER N• 952, DE 1985 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 301, 
de 1985-D~, que altera dispositivos da Lei n9 5.619, 
de 3 de novembro de 1970, e dá outras providências. 

O Senado F edeJal decreta: 

ArL 1"' Os arts. 23 e 100, da Lei nQ 5.619, de 3 de no
vembro de 1970, passam a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 23. A Gratificação de Função Categoria 
II, é dev~da ao policial-militar que efetivamente sir~ 
va, em Orgã_os de Execução, Orgãos de_ Apoio de 
Ensino, ou Orgãos de Apoio de Material. 

§ l Q O direito à Gratificação, de que trata este 
artigo, tem início na data da apresentação do 
policial-militar à Organização Policial-Militar, 
pronto para o serviço, e cessa na data de seu desliga
mento. 

§ 2>:t Os valores percentuais e outras condições 
- de pagamento da Gratificação de Função Categoria 

II serão regulados pelo Governador do Distrito Fe
deral. 

Art. 100. O Ofic_ial PM que contar mais de 30 
(trinta) anos de serviço, quando transferido para a 
inatividade, terá o cálculo de seus proventos para a 
ínatividade, terá o cálculo de seus proventos referi
do ao soldo do posto imediatamente superior, de 
acordo com os arts. 99 e 103 desta Lei. 

§ I Q O Oficial da PM nas condições deste arti
go, se ocupante do último posto da hierarquia 
Policial-Militar, terá o cálculo dos proventos referi
do ao soldo do seu próprio postO, aumentado de 
10% (dez por cento). 

§ 2° O -disposto -neste artigo não se aplica aos 
Policiais-Militares que já se encontram na inativida
de, os quais terão seus proventos mantidos de acor
do com os direitos que jã lhes foram atribuídos." 

Art. 29 Os valores percentuais e oJJ.tras condições de 
pagamento da Gratificação- de Função Categoria I, de 
que trata o art. 22, da Lei n9 5.619, de 3 de novembro de 
1970, serão regulamentados pelo Governador do Distri~ 
to Federal. 

Art. 39 A_ índenização a que se-refere o caput do art. 
28, da Lei nQ 5.619, de 3 de novembro de 1970, é o quan~ 
titativo em dinheiro, isento de tributação, devido ao 
Policial-MHitar para ressarcimento di:: despesas decor~ 
rentes de obrigações impostas para o exercício de cargo, 
comissão, função oy. missão. 

Art. 4Q A djãria_ de alimentação de q~e trata o art. 
3! da Lei nQ 5.619, de 3 de novembro de 1970, é concedi
da com base em percentuais calculados sobre o maior va
,Ior de referência resultante da aplicação da Lei nQ 6.205, 
de 29 de abril de 1975. 
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Parágrafo único. O valor dos percentuais da diária 
de alimentação, a que se refere este artigo, será fixado em 
rel<~ção a cada posto ou graduação do Policial~ Militar, 
medbnte ato do Governador do Distrito Federal. 

Art. 5\> O adicional de inatividade de que trata o 
item 3 do art. 93 e o art. 107, da Lei n~> 5.619, de 3 de no
vembro de I 970, com a redaêão dada pelo Oecreto-Íei n~> 
1.7!6, de 2! de novembro de 1979, é calculado mensal
mente s?bre o r~pectivo provento, em função do tempo 
d~ _s_ervtço efettvamenle prestado nas seguintes con-
dtçoes: _ 
1-45%-(quarenta e cinco por cento) quando o tempo 

computado for de 40 (quarenta) anos; 
II- 35% (trinta e cinco por cento) quando o tempo 

computado for de 30 (trinta) anos; 
III- 20% (vinte por cento) quando o tempo compu~ 

tado for_ i_nferior a 30 (trinta) anos. 
Art. 69 O _valor do soldo do posto de Coronel PM, 

de que trata o art. 122, da Lei n~> 5.619, de 3 de novembro 
de 1970, é fíxado em Cr$ 3,509.160 (três milhões, qui
nhentos e nove mil, cento e sessenta cruzeiros), observa
dos os índices estabelecidos n_a Tabela de Escalonamento 
Vertícal anexa ao Decreto-lei n~ 1.860, de 18 de fevereiro 
de 1981, · 

Art. -7, A remuneração do Policial-Militar não poderã 
ser inferior à que, por lei ou outro dispositivo Legal, 
for atribaída ao pessoal das Forças Armadas, em igual~ 
dade de posto ou graduação, observado o disposto no 
art. 24, do Decreto-lei n~' 667, de 2 de julho de 1969. 

Art. 81' Os efeitos fina_nceiros àecorrentes da exe-:: 
cução desta lei vigoram a partir de T9 de julho de 19_85. 

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
-;4,11~-- tO-. Revogam-se as disposições em contrário e 

especialmente os arts. 24, 25, 26, 27 e ífem 3 do art. 34, 
da Lei n'~' 5.619, de 3 de novembro de 1970. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redaçào fiilal. (Pausa.) __ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a- discuS.. 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final quei

ram Permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis

ta, para uma comunicação. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS - SE. Para 
uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: _r--

O advento no Ministério da Saúde d_e um Grupo As-" 
sessor para o Controle do Tabagismo no Brasil- insti
tuído, nos termos da Portaria n~> 655/GM, de 16 de se
tembro de 1985, que solicito seja incorporada ao texto 
deste conciso pronunciamento - é um acontecimento 
digno de registro especial, em virtude de sua importân
cia, oportunidade, conveniência e imensa destinação de 
utilidade. 

A firri de se desincumbir, satisfatoriamente, das rele
vantes atribuições e encargos determinantes de sua 
criação, o aludido G_rupo Assessor disporá de uma Se
cretaria Executiva, que funcion-arâ segundo parâmetros, 
diretrizes normativas e metas _"estabelecidas pelas Divi
sões Nacionais de Pneumolo,gia Sanitária e de Doenças 
Crónico-Degenerativas, ambos da Secretaria Nacioriál 
de Programas Especiais de Saúde. 

O Ministério da Saúde considerou indispensável a par
ticipação, n_a qualidade de membros natos do recém cria
do Grupo Assessor, dos Presidentes das Comissões de 
Saúde da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
da Associação Brasileira de Imprensa, ai~ dos repre
sentantes da Ordem dos Advogados do BraSil, da Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil, do Movimento 
Evangélico Brasileiro e da Associação Médica Brasileira. 

A escalada recém-iniciada1_ sob o comando do Minis
tério da Saúde, atingirá, sem sombra de dúvida,-os obje-.
tivos colimados de combate ao _tabagi.Snio~ porque o 

Grupo Assessor funcionará dispondo de uma sólida 
infra-estrutura técnica, administrativa e financeira, sen
do de presumir-se, além do apoio governamental, a mais 
ampla cooperação das lideranças políticas e em presarias 
do Pais. 

Acredito que, a esta altura, os bravos, lúcidos e com
petentes pioneiros das lutas travadas contra os efeitos do 
tabagis-mo-e o vício de fumar, têm motivos para verificar, 
com justificada satisfação, renovado entusiasmo e plena 
confiança no futuro, que os seus esforços estão sendo co
roudos de êxito. 

As pesquisas, estudos e ingentes trabalhos dessa plêia
de de brasileiros eminentes, foram sementes lançadas em 
te_rreno fertil, que estão agora germinando, e autorizam 
progn6sticos otimistas quanto ao desfecho favorável das 
duras pelejas travadas no sentido da erradicação do ta~ 
bagismo, do excessivo cOnsumo de cigarros, da recupe
ração da saúde e das possibilidades de sobrevivência de 
quase 30 milhões de fumantes inveterados. 

cu-mpro o dever de mencionar alguns dos insignes pes
quisadores, médicos, professores universitários e técni
côs; Scn·cfó que alguns deles antes mesmo das dramáticas 
aàvertências da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em l 950, se destacaram pela tenacidade, excepcional ca
tegoria técnico-científica e desempenho profissional nas -
batalhas travadas em beneficio da saúde e bem-estar do 
povo brasileiro". 

São, entre outi:os, os seguintes: 
Professores D-OUtores: José Rosemberg, Mario Rigat

to,_Antonio Pedro Mirra, Edmundo Blundi~ José Silvei
ra, Jayme Santos Neves, José Feldman, Virmar Soares, 
Joaquim ·oama Rodrigues, Mario Correa Lima, José 
Ãi.lgusto Bàrreto,-Jorge Pachá-,-Brune-Garlo-s-Fa!om-b-ini, 
Jayme Zlotink, Jesse Teixeira, Ismar Chaves da Silveira, 
Nelson _Guimarães Proença, Brllm Negreiros, João Ba~ 
tista da Costa, Germano Gerhardt Filho, Marcos Fabio 
Uon, Ajax Silveira, José de Castro Coimb-ra, Antonio 
_Carlos Peçanha Mãrtins, Angelo Rizzo; Deputados Os
car Alves, Jo_sé .F,reja_t e Rubem Figueiró. 

~O i.lbs_entitsmo-;-a incapacidade para o trabalho provo
cUao-pelo vfcio de (umar, a redução da expectativa de 
vida dos fumantes, e os imensos gastos efetuados pelas 
vitimas das patologias do flagelo tabágico ~ornaram im
perativa e impostergâvel a iniciativa do Ministério da 
Saúde, cOnsubstanciada na Port~ria n? 655/GM, de 16 
de setembro passado. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) promoveu, 
u 4 de abril de 1980- o "Dia Mundial da Saúde"
uina C<lmpaflha, a nível planetário, começando pelos paí
ses desenvolvidos, com a finalidade de c::onscientizar go~ 
vemos, intituições e pessoas, condensada no slogan "Fu
mo ou Saúde: a escolha é sua". 

Agora, despertando de uma ameaçadora letarg-ia; o 
Ministério da Saúde resolveu, em boa hora, desencan
dear no território nacional, a ofensiva que·se fazia neces
sária contra os efeitos da pandemia tabágica, visando re- · 
cuperar os anos perdidos e marchar finalmente para a er
radicação do vício de fumar. 

Ü Mini&iêrio -d.-ã Sã.dde encontrará nessá -fabUlosa 
çquipe de inteligências, talentos e valores exponenciais, 
alguns dos assessores que, certamente, aproveitará quãn
do julgar oportuno. 

Ninguém- inelhor do que ó próprio Ministro da Saúde_' 
Curlos Sant"Anna, - médlc::o e professor uriiversitário 
.dU U_n_i_veisldade Federal da Bahia, de reconheCida com
pCtênci? técnico-científi_c~; -nOtória experiêné'ia profissio
nal e invulgar talento,=- poderã escolher os colaboradO
res que proporcionarão ao Grupo Assessor de Combate 
ao Tabagismo condições de credibilidade e exequibilida

·-de_, 

A sua corajosã decisão ao instituír O mencionado Gfu
-po dCvc ser emi.liecida como uma atitude reveladora de 
sua visão, cultura atuatizada e acendrado patriotismo. 

Felicito, por'tantO, o Ministro de Estado da Saúde, 
Carlos Sant"Anna e sua equipe de renomados médicos e 
téciiicos pela criaÇão do Grupo Assessor para o Cõntrole 
do Tabagismo no Brasil, - relevante serviço prestado à 
melhoria das condições de vida, saúde e bem-estar do 
pov·o-orasileiro~ (Muito bem! Palmas.) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIA
MENTO. 

Em, 11 de novembro de 1985. 
Ofício-Circular n~ 29/85/DNPSfMS 
Do: Secretária Executiva 
Endereço: Ministério da Saúde- Bloco "G"- sala 803 
Ao: Presidente da Comissão de Saúde do Senado 
Assunto; Encaminhamento (faz) 
Ilustríssimo Senhor 

_Senador Lourival Baptista 
Presidente da ComÍssão de Saúde do Senado 
Nesla 
~tamos enviando cópia xerox da Portaria nl' 

655/GM, de 16 de setembro de 1985, que cria o Grupo 
Assessor ao Ministério da Saúde para d Controle do Ta
bagismo no Brasil. 

Informamos que este grupo terá suas atividades micia
das ainda este ano. Para tanto, solicitamos nos indicar a 
melhor data, para V. s~ ou seu representante, para a I• 
reunião, nos primeiros dez. dias do mês de dezembro pró
ximo. 

Atenciosamente, - Maria Gorette P. Fonseca, Secre
tária Executiva- Grupo Assessor ao Ministê.rio da Saú
de para o Controle do Tabagismo no Brasil. 

Portaria n"' 655/GM 

Em 16 de setembro de 1985. 
D~spõe sobre a criação de um Grupo Assessor ao 

Ministério da Saúde para() Controle do Tabagismo 
no Brasil. 

O Ministro de Estado da Sallde, no uso de suas atri
buiçõeS, tendo em vista as dificuldades inerentes à im
,plunwção de um programa de controle do tabagismo no 
País e considerando que: 

l. nijmerosas doenças, sobretudo, cardiovasculares e 
respiratórias, constitu-em efeitos patológicos da nicotina 
e akalôides do fumo entre os que têm o hábito de fumar, 
ou os que com eles, proximamente, convivem; 

· 2. as doenças cardiovasculares, constituem, atual
mente, ã mais freqíiente causa de morte, no Brasil; 

3. a incidência de câncer, em vários órgãos, é mais 
elevada nos fumantes do que na população como um to
dq; 

4. o hábito de_ fumar acarreta situações de incapaci
taçiio para o trabalho e reduz a expectativa de vida dos 
fumantes; 

·5. a contaminação ambiente provocada pelos fu
mantes expõe os não-fumantes, em graus diversos, às 
doem;as .causada& pelo' hábito de fm.nar; 

6. os gastos realizados pela Nação na atenção aos 
pacientes acometidos por patologias causadas pelo taba
gismo já são significativamente elevados; 

Resolve: 
Art. l'~' Crlar um Grupo Assessor ao Ministêrio da 

Saúde, para o COntrole do Tabagismo no Brasil, com os 
seguintes objetivos: 

a) propor normas e instrumentos-legais para o con
trole dó hábito de fumar; -

b) assessorar o MiniStério da Saúde na elaboração 
de programa que vise a prevenção das doenças relaciona
das ao hábito de fumar; 

c) aéompanhar a implantação e avaliar o Programa 
de Controle do Tabagismo, a ser elaborado pelo Minis~ 
tério da Saúde. _ 

Art. 21' Serão membros natos do Grupo Assessor ao 
Ministério da Saúde para o Controle do Tabagismo no 
Brasil: 
~Presidente da Comissão de Saúde da Câmara; 
- Presidente da Comissão de Saúde do Senado; . 
-Presidente da Associação Brasileira de Imprensa; 
-Representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 
- Representante da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil· 
- Rep~esentante do Movimento Evangélico Brasilei

ro; 
- Representante- da Associação Médica Brasileira. 
Art. 311 Farão parte, outrossim, do Gr_upo Assessor 

ao MiniStério da Saúde, para o controle do tabagismo, 
seis (6) professores de noiório saber e rec_onhec:_ida 
aluação na luta contra o tabagismo no Pafs. 

Art. 49 O Grupo Assessor para o Controle do Taba
gismo ser~ assessorado por up1a Secretaria Executiva, 
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pelos Diretores das Divisões Nacionais- de Pneumologia 
Sanitária e de Doenças_· Crôníco-Oegenerativas, ambas 
da Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saú
de. - Carlos Corrêa de Menezes Sant'Anna. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - Nada mais 
havendo a tratar; Vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordiná_ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 22, de 1977 (nl' 382/7_5, na casa de origem), que 
acrescenta parágrafos ao art. 766 do Decreto-Lei n~' 
5.452, de I 9 de maio de 1943 (Consolidação das Leis dQ 
Trabalho), tendo 

PARECERES, sob n~'s 666 e 667, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, favorável; e 
-de Legislação Social, contrário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da CâmaM 
ra n~' 57, de 1980 (n9 4,625/77, na Casa de origem), que 
acrescenta§ 51' ao art. 169 da Lei n<? 4.737,_de 15 de julho 
de 1965 - Código El~ítoral, tendg 

PARECER, sob n_? 664, de 1984, da Comissão: 
-de Constituição Social, favorável, com voto vencido 

dos Senhores Morvan Acayaba, Hélio Gueiros e Passos 
Pôrto. 

3 

Votação, em turnolinico, do Projeto de Lei da C.ân:n\~ 
ra n_9 58, de 1980 (n"' 1.693/79, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 458 da Con~solidação das 
Leis do Ir_abalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 84 a 85, de 
1985, das Comissões: 
- de Legislação Social; e 

- de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'>' 62, de 1980 (n~' l.871J79,na Casa de origem}~ que 
dã nova redação ao art 5~>_ da Lei n9 6.678, de 14 de agos-- -
to de 1979, que dispõe sobre a requisição de servidores 
públicos da asministraçào direta e autárquica pela Jus
tiça Eleitorã.l e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAYORÁ VEIS, sob n~>S 100 e 101, dt.! 
1984, das Comissões: . · 

- de Constituição e Justiça; e 
- de Serviço Público Civil. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~ 34, de I 981 (n? 3.658/80, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 234 9o Decreto~ Lei n'?. 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, tendo 

PARECER, sob n~> 324, de 1981, da Comissão 
-de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, no mérito, favoráVeL 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de lei da Câma
ra n~' 48, de 1981 (n~ 4.708/78, na Casa de origem), que 
introduz alterações no_a~:_t_igo 243 da Lei n~> 4.737, de 15 
de julho de 1965 - Códia;o Eleitoral, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• I.I90, de I98I, da
Comissão 

- de Constituição e Justiça. 

7 

Votação, em turnci úniêo, do Projeto de lei da Cârria- _ 
ra n~ 53, de 1981 (n"' 614/79, na Casa de origem), intro
duzindo alterações no Decreto-Lei n~ 70, de 21 de no
vembro de 1966, ena Lei n~> 5.741, de I~> de dezembro de 
197_1, que dispõe sobre cédula hipotecária e a cobrança 

de crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro 
de Habitação. tenào 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.143, de !98I, da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei. da Câma
ra nl' 57, de 1981 (n"' 2.109/79, na Casa de ongem), que 
altera a Lei n"' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código 
de Processo Civil, na parte relativa ao procedimento su
marissímo, tendo 

PARECER, sob n~ 12 de 1982, da Comis..iào 
-de Constituição ~Justiça, favorável, com emenda 

que apresenta de n~' 1-CCJ, e voto vencido, quanto à 
emenda- dO Senador Lenoir Vargas. 

9 
~Votação, em turn~ tinico,_do Projeto de Lei da Câma

ra n~ 59, de 1981 (n~ 1.894/79, na Casa de origem), que 
inclui ria relação descritiva das ferrovias do J,>lano Nacio
nal de Viação, instituído pela Lei n~ 5.917, de lO de se
tembro d~ t973, ferrovia transversal ligando Belém
São luís-Teresina, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• I49, de I985, da 
Comissão 

-de ~ran_si!Ortes, Comunicações e Obr~s Públicas. 

10 

V_Qt_ação, e~- t~_rno único, do ProjetQ_de"Lei d~ Câni~
ra n~ 63, .de 198 ( {n~ 2.087/79, na Casã de origem), qtie 
modifica a redução do§ 29 do art. 20 da Lei n<;o 5.!~69, de 
I J de janeiro de 1973- Código de; Processo Civil, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 877, de I982, da 
Comissão 
~de Constituição e Justiça. 

u 
Votaçào,_em turno único, do P_rojeto de Lei daCâma

ra n9 81, di 19_81 (n~ 3.123/80, nã Casa_ de origem), que 
assegura os dí_reitos de autores teatrais, tendo 
PARE~ERES, sob n"s 532 a 534, de I9~2, das Comfs-

sOes: 
-de Educação e Cultura, favorável; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada em 

plenârio), pela constitucionalidade, juridicidade e, quan
to ao mêrito, favorável. 

Votu_çào, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 46, de 1982 (n~" 903/79, na Casa de origem), que dá 
nova redução ao art. 125 do Decreto-Lei n~ 200, de 25 de 
fevereiroâ_e 1_967, e revoga a alineà d'dà § 29 do -seu "ait. 
f26, lendo - · 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n"s 672 e 673, de 
1982, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Votação, em tUrno único, do Rt;querimento nl' 425, de 
1985, do Senador Alberto Silva, solicitando seja anexa
do, aos Projetas de Lei da Câmara n9s 49, de 1977, III, 
de I 9~ I e 124, de 1983,_ que tramitam em conjunto, ci 
Pfojeto Çi I.Ci da Câmarã n~ 38, de 1984, que altera dis
positivo da Lei n9 4.276, de 13 de julho de 1965, que "dis
põe sobre os serviços do registro do comércio de ativida
dc..'i. afins. e dá outras providências. 

14 

Discussão, erõ primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 89, de I 983, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro; que dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré 
e dá qutras providências, tendo 

PARECERES, sob n~"s 90 a 92, de !98~. das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidude, com voto vencido dos Senadores Helvídio 
Nunes e Passos Pórto; 

-de Agricultura e de ServiçO Público Civil, favorãveís. 
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Ois.cussão. em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 85, de 1983, de autoria do Senador Nelson 
Carneíro, que acreScenta dispOsitivo à -Lei Orgânicã da 
Previdéncia Social, ampliando"a definição de dependente 
para efeito de assistênciu mêdica, tendo 

PARECERES, sob n~s 9, 10 e 11, de 1984, das Comis
~ões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Legislação Social, favorãvel; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido do Sena~ 

dor Passos Pôrto. 

0-SR._PRESID~NTE (Jos~ Fragelli)- Está encerra~ 
du u sessão. 

( Levanra-se a sessão às 19 horas e !5 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO~ SR. 
ALO YS!O CHAVES NA SESSÃO DE !9-lJ-85 E 
QUE, ENT!I.EGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para enca
minhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Somos \lm país_de m~stiços. As distinções raciais nuri
cii prev-aleceram_. no Brasil. E tanto na· consciência do 
povo como n<!_legislaçào se procurou combater essa dis
criminação~ que nãO se Compadece com a nossa for
tn:.Jção sodal e .cristã, que a repudia violentamente. 

Subemos do papel, da contribuição admirável que o 
negro prestou para a formação da etnia brasileira e, 
sobretudo, para a formação e o desenvolvimento do nos
so País, contribuição que estâ profundamente mesclada 
também às grandes manifestações cívicas e culturais, ao 
longo da nosa História, quer no perfodo colonial, quer 
depois do Brasil independente. 

O negro, vindo da África, prestou grande contri
buíçào, sobretudo na exploração dos r.ecursos minerais 
e, depois, em outras atividades económicas que se desen
volveram no País. 

A libertação dos escravos fez-se sem traumatismos, 
sem choques, sem violência, sem derramamento de san
gue. Da mesma maneira que o negro trouxe essa grande 
contribuição, não ê menor a do indígena. b desse amál
gama que resultou a população brasíleira, o povo brasí
leiro, a Nação brasileira. 

Vejo, Sr. Presidente, com certa apreensão e, sem dúvi
du, com alguma tristeza certos movimentos que se estão 
desenvolvendo neste P·.tís para transformar o negro 
numa minoria. 

O negro não é uma minoria; o negro é parte integrante 
do povo brasileiro, é tão brasileiro quanto qualquer um 
de nós, como é o indígena e são todos os descedentes des~ 
sas três raças que, amalgamadas, fizeram a Nação brasi
leira: do português, representan_do a raça branca, do pre
to e do indígena. 

Vejo, portanto, Sr. Presidente, que um projeto deste 
procura marcar, de maneira nítida, acentuado, esta dis
tinção para caracterizar u":la minoria, que nós não deve
mos admitir, porque essa minoria divide o povo brasilei
ro, esta minoria divide a Nação [?rasileira, esta minoria 
atenta contra o _esjJíríto de Unidãde da prQpria Nação 
brasi!eira. 

Quem, neste País, levantar a sua voz para procurar 
descriminar o índio ou o negro, está cometendo um cri
me contra o próprio Brasil, contra o País contra a Nação 
brasileira, porque ê impossível estabelecer esra distinção, 
é impossível estabelecer a separação, é impossível com
p<lrtimentar, neste País, raças diferenciadas. Somos, re
píto, um País de mestiços. 

Aléffi desse aspecto Sr. Presidente, transformar esta 
data no Dia da Consciência Negra, um feriado nacional, 
é uma decisã.q. que traz profundos danos também a eco
nomia naciofial, já atingida por inúmeros feriados, feria
dos nacionais, não só as datas cívicas corno, também, os 
fc:riados religiosos apontados e enumerados na nossa le
gislação, como dia de repouso obrigatório. 

Este projeto afeta a economia nacional, mas este pro
jeto atenta~ sobretudo, _contra esse_carãter de homogenei
dade- da Nação braS.ileira, contra, a indivisibilidade da 
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nossa etnia, do povo brasileiro, ê. uma estravagâncía 
para caracterizar uma minoria negra e, amanhã, teremos 
que admitir uma minoria iridfgena, uma minoria de po
vos oriundos de outras latitudes, e outros pontos do nos
so continente e, dentro de pouco tempo, teremos esta si
tuação paradoxal: o Brasil, um País de mestiços, com, 
minorias raciais. Não temos minorias raciais; temos o 
povo brasieliro uno, um só, indivisível ao qual dedica
mos o nosso apreço e o exaltamos na pessoa do branco, 
do negro e do índio. (Muito bem!) 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
Nt 12, de 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conrerem os artigos 52, item 38 e 97, inci
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n""2. de4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n' 002582856, resolve 
aposentar, voluntariamente, Aiman Guerra Nogueira da 
Gama, Assessor Legislativo', efetivo, Código SF-DA8-
I 02.3 do Quadro Permanente do Senado Federal, no 
Cargo em Comissão de Diretor-Geral._ Código SF-DAS-
101.6, nos termos dos artigos 101, incis9'lll, e 102, inciso 
I, alínea a, da Constituição da RepúbliCa Federativa, do 
Brasil, combinados com os ar.!_igos 427, inciso II, 428, in
ciso I, 429, inciso 1,.~36, 415, § 4'>', 407, inciso XIII, dã 
Resolução SF n' 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo Urti
co, da Resolução SF 11,'>' 358, de 1983, cotn proventos in
tegrais, bem como a gratificação de nível superior, grati-

ficação especial de desempenho e a gratificação adicional 
por tempo de serviço a que tem direito, na forma do arti
go 311 da Lei n"' 5,900, de 1973, e artigo lO da Lei n•4.345, 
de 1964, observado o limite previSto no artigo l02, § 21' 
da Constítuiçào Federal. 

Senado Federal, 28 de fevereiro de 1985.- Senador 
José Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

(*) Republicado por haver safdo com incorreçõc:s no DCN (Seçio II) de2-
3-8.Se.3l-l0-85. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• :zj4, de 1985 · 

O Presidente do Senado Federal, no uso d~ atri
buições que lhe conferem os ;:l.rtigos 52, item 8 e 97, inci
so IV, do RegimC!ltO Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora:· n'l' 2, de 4 de ·abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo número 016630 85 8 
resolve aposentar, voluntariamente, José Arthur Alves 
da Cruz Rios, titular do cargo isolado de provimento e 
efetivO de Assessor Legislativo, dÕ Quadro Permanente 
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso 
III, e 102, inciso I, alínea a da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, in
ciso II, 429 inciSo J, 430, incisos V e VI e437, §411, daRe-

_ ___!!olução SF n' 58, de 1972, artigo 21', parâgrafo único, da 
Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução 
SF n'i' 13, de 1985, com proventos integrais corfespon
dcn-tes ao vencimento do símbolo SF-DAS~102.3, acres
cidos de 20%, gratificação-de Representação de 85% e a 

Quinta-feira 21 4655-

gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus. 
Senado Federal, I 7 de outubro de 1985.- José Fra~ 

gelli, Presidente do Senado Federal. 

(*)l Repu.bticado por haver safdo com incorreçõc::s: no DCN (Seção ti) -de 
t8-l0-85 c 31-10-85. 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N9 241, de 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buiçà_es que lhe conferem os artigos 52, item 38, 97, inci
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta. do Processo n~" 016442 857, resolve 
aposentar, por invalidez, Alexandre Pfaender Técnico 
Legislativo, Classe .. EspeciaP', Referência NS-25, do 
_Quadro Perma-nente dÕ Senad-o Federal. nos termos dos 
artigos 101, inciso I, e 102, incisõ I, alínea b, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combinados 
com _os artigos 428, inciso UI, § 2', 429, inciso III, 430, 
inciso V ,414, §4? e 416 inciso I,§ I'>', da Resolução SF nt 
58, de 1972, e artigo 21' parágrafo único e 31', da Reso
luçà.o SF n"' 358, de 1983, e artigo 3' da Resolução SF ~?-"' 
13, de 1985, e artigo I~" da Lei n'>' 1.050, de 1950, com pro
ventos integrais, e a gratificação adidonal por tempo de 
sei_"Viço a que Hizju.s obserVado o limite previsto no arti
go 102, § 29, da Constituição F~deral. 

Senado Federal, em 30 de outubro de 1985.- José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

(*) Republicado por haver saldo_ com incorreçÕe5 no DCN (Seçlo II) de 31· 
10-85. 
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ANO XL- N• 155 CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 23 DE NOVEMBRO DE 1985 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi

dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE 1985 . 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.158, de 27 de agosto de 1984, que "autoriza a elevação do capital do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, e dá outras providências". 

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.158, de 27 de agosto de 1984, que "autoriza a elevação do capi
tal do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES e dá outras providências". 

Senado Federal. 2T de novembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos_ termos do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu, José Fra

gelli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 133, DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a transferir à'Companhia Vale do Rio Doce ou à sua empresa con
trolada Florestas Rio Doce S.A. o direito à aquisição da diferença entre a área efetivamente alienada à Empreendi
mentos Florestais S.A.- FLONIBRA e o total da área cuja alienação é autorizada pela Resolução n• 47, de 1975, do 
Senado Federal. 

Artigo único. Êo Governo do Estado da Bahia autorizado a transferir à Companhia Vale do Rio Doce ou à sua em
presa controlada Florestas Rio Doce S.A. o direito à aquisição da diferença entre a ãrea efetivamente alienada à Empreendimen
tos Florestais S.A.- FLONIBRAe o total da área cuja alienação é autorizada pela Resolução n• 47, de 1975, do Senado Fede
ral. 

Senado Federal, 21 de novembro de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, e eu; José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 134, DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operações de credito externo no valor de USS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos). 

Art. I• Ê o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da União, operações de crédito ex
terno no valor de até US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de princi
pal, junto ao Export lmport Bank ofthe United States- EXIMBANK e a instituições financeiras a serem indicadas, destinadas 
a seu programa de atividades na área de saúde. 
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Art. 2• As operações realizar-se-ão nos moldes aprovados pelo Poder Executivo federal, inclusive o exame das con
dições creditícias das operações a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do artigo I', inciso 11, do Decreto n' 74,157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências da política 
econômico-fínanceira do Governo Fedtral, e, ainda,_as disposições da .Lei Estadual ni4_.6!3,de 2dejulho de 1985, autorizadora 
das operações. _ 

Art. 3• Esta Resolução_mtr'Le_rn_yigor nadata _d_e sua publicação. 
Senado Federal, 21 de novembrode_1985.- Senador José Fragelli, Presidente. 

1- ATA DA 231• SESSÃO, EM 22 DE NO-
VEMBRO DE 1985 

LI-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

- N9 299/85 (n9 589/85, na origem), restituindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

Submetendo â aprovação do Senado a escolha de no
mes indicados para função cujo provimento depende de 
sua pr&via aquiescência: 

- N9 295/85 (n~> 596/85, na origem), referente à_ 
escolha do Sr. Alcides da Costa Guinlafães Filho, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função_ de Embaixador Qo __ l3!:l!Sil 
junto à República Popular Polonesa. 

- N~' 296/85 (n"' 597/85, na origem), referente à 
escolha do Sr, José Fem;:ira-Lopes, Ministr<? de Se-_ 
gunda Classe, da Cam;ira de Diplomata, para eiei
cer a função dCo Embaixador do Brasil junt_o à 1_3.e
pública Unida da Tanzânia. 

- N9 297/85 (n~' 598(85, na origem), referente à 
escolha do Sr. Antônio Sabino Cantuãria Guima
rães, Ministro de Primeira Class_e, 9a CaJ_rei_ra de _Di· 
plomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Socialista da Romênia. 

N"' 298j85 (n9 sg9/85, na origem), referente à esco
lha do Sr, Marcel Dezon_Costa Hasslocher, Ministro 
de Primeria Clussc. da Carreira de Qiplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil juntO ___ a_o 
Reino do Marrocos. 

1.2.2 - Oficias do _Sr, )_9-Secrctário da Cârnar_a dos 
Deputados -

Comunicarido a aprOvação da seguinte matéria 

-Projeto de Lei __ do Senado n9 351/79 (n"' 
5.077/8 !, naquela Casa), que dispõe sobre a especia· 

,SUMÁRIO 
I -

lização de Engenheiros e Arquitetos em engenharia 
de Segurança_do Trabalho, a profissão de Técnico e 
Segurança dO Trabalho c dá outras providências. 

EncO.niinft.ando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes-projetas.· - ---

-Projeto de Lei da Câmara nl' 186/85 (n9 
5.083/85, na origem), que autoriza o Poder Executi~ 
vo a alienar imóveis da União. 

-Projeto de L~i da_ Câmara n9 187/85 (n~' 
4.967785, na origêm): que fiXã os valores de retri
buição da Categoria Funcional de Biomédico e _dâ 
outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 188/8_5 (n~ 
3.857/84, na orige~), que autoriza a d_oaçào,_ao Clu
be _d~s- P:reVictenç:iá-rios de PCrnãmbuC:O_, de terreno do 
InstTtUto dé Administração Financeifa dá Previdên· 
cia e Assistência Social - lAPAS. 
· :.__ frôjeto~-~~e--Lel_":-da Ç_âinllra- n~' "i89/85 _-(n~' 

5.465/85, na origem), que disPõe sobre a criação e' ex· 
tin~g d~_~_rgos_ na Secretaria do Tribunal Regional 
_d9 Trabalho di Quinta Região e dá outras providên
cJas. 
-~PI-?Jeto _ de~e! d_a Câmara o\> 190/85 (n~> 

5.3.89/85, na origem), que estende aos·serVLdores da 
JustiÇ?_ do Trab~Jho as disposições do art. 39, e seu 
parágfafo único, da Lei n~' 7,299, de 14 de_lJlarço de 
1985. -

- .:..__Projeto de Lei da Câmara n~" 191/85 (n"' 
3. 198/~0_, !la origem), que altera a redação da alínea b 
do inciso IX dO art. 146 da Lel n9 4.737, -de 15 deju· 
lho de 1965 Código-Eleitoral eliminando da legis
lação eleitoral o voto vinculado. 

-~-----~----proje~Ode Lei da Câriutra n9 192/85 (n9 -6.005~-
--------mr di"igem);"quc institui o Vale-Transporte c dã ou-

tras providências. 
~Projeto de Lei da Câmara n9 193/85 (n"' 

6.448/85., na Casa de Q.rigem), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Subanexo Encargos Gerai_s da 
União o crédito especial de Cr$ 6.000.000.000, Para o 
tim que-especifica. 

__ -:-Projeto de Lei da Câmara n9 194/85 (n"' 
6.202/85, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da Agricultura o cré
dito especial até o limite de CrS 54.528.466.000, para 
os fins que especifica. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 195/85 (n~' 
6.203/85, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Exec:utÍvQa abrir ao Ministério da Educação o crédi
to especial de Cr$ 22.465.000.000, para o fim que es
pecifica. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 31/85 (n"' 
111/85, na Câmara dos Deputados), que aprova, 
com reservas, os textos da Convenção Internacional 
de 1973 para Prevenção da Poluição causada por Na
vios, concluída a 17 de fevereiro de 1978, em Lon
dres. 

-Projeto de De-creto Legislativo n~' 32/85 (n"' 
107/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

::_texto da Convenção das Nações Unidas sobr_e o Di· 
reito do M!i.r, concluída em Montego Bay, Jamaica, 
em 10 de dezembro de t 982. 

....... Projeto de Decreto Legislativo n<;> 33/85 (n9 
102/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos 
Padficos da Energia Nuclear, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Popular da China, em Pequim, a li de 
outubro de L 984. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 34/85 (n9 
74/84,_ na CâJ!Iara dos Deputados), que concede ho
mologação a ato do Conselho Monetário Nacional 
que _?utorizou a_ e_I!Iissão de papel-moeda, no ano de 
1983, no valor de Cr$ 9SO])OO.OOO. 

1.2.3- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

·-- Prazb para apr-esentação de emendas aos Projetas 
de_ Lei da_Câmara_n~'s 187,193 a 195/85, lidos ante
riormente. 
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1.2.5- Requerimento 

N9460/85, de autoria do Sr. Senador Álvaro Dias, 
solicitando autorização para aceitar missão no exte
rior. 

1.2.6 - Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Ofício _n~ _S/45/85 (n<1 
2.385/85, na origem), do Sr. GoVetiúid_or do Estado 
de Minas Gerais, solicitando, autorização do Senado 
Federal a fim de que aquele Estado possa realizar 
operação de emprêstimo externo no valor de USS 
120,000,000.00, ,ara os fins que especifica. 

-Recebimento dás Mensagen-s 'nts 300 3. 304/85 
(n's 600 a 604/85, na origem), pelas quais o Senhor 
Presidente da República solicita autorização para 
que as Prefeituras Municipais de Brasilândia- MS, 
Itapira, Salto de Pirapora e Várzea Paulista - SP c 
Sombrio- SC possam contratar operações de crédi
to, para·· os fins que- específicam. 

-Recebimento do Oficio n' S/46/85 (n' 274/85, 
na origem), do Sr. Governador do Estado do Acre, 
solicitando autorização do Senado Federal ·a fim de 
que aquele Estado possa realizar operação de em
préstimo externo no valor de USS 20~000~000.00, 
para os fins que especifica. 

1.2.7- Leitura de projetos 

--'--" Projeto de Lei do Senado n' 341/85, de autoria 
dQ Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre 
isenção de pagamento de passagens nos transportes 
coletivos, em favor dos deficientes físicos, e dá outras 
providências. 

- Piojeto de Leí do Senado n' 34ij85, de autoria 
do Sr. Senador César Cais, que dispõe sobre o paga
mento de débitos de contribuições previdenciãrias. 

-Projeto de Lei do _Senado n" 249, de !985-DF, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da-Distrito Fe
deral para o exercício financeiro de 1986, nas partes 
relativas: 

- Secretarias de Saúde e de Serviços Sociais. Dis-
cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta 
de quorum. 

- Sec"retartas· de ViaÇão e Obras e de Serviços 
Públicos. _Discussão encerrada,_ ficando a votação 

_ adi_a.d_a por falta de quorum. -

Sâbado 23 . 4652 

1.3.1 -Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

Requerimento n9 460/85, lido no Expediente. V o~ 
tação adiada por falta de quorum, após parecer da co~ 
missão competente. 

1.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Dia do Ra
dioamador, comemorado no dia 5 de novembro. 

-1.3.3 - DesiCnação da ofdé.U do Dia da pr6x:ima 
sessão · · 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SOES ANTERIORES 

-Do Sr. Virgflio Távora, proferidos na sessão de 
20-11-85 

-Do Sr. Cid Sampaio, prOferido na sessão de 25--
10-8.5. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

5-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 23}11- Sessão, em 22 de novembro de 1985 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

iiS /8 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mârio Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena- Alcides Paio- Gaivão 
Modesto- Odacir Soares- Aloysi_o Chaves- Gabriel 
Hermes --Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João 
Castelo- Américo de Souza- Alberto Silva- Helví
dio Nunes- João Lobo- José Lins- Virgílio Tâvora 
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Luce
na - Marcondes Gadelha - Milton Cabral - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
-Carlos Lyra- Luiz CavalCc3nte- Albano Franco
Lourival Baptista --Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior - Luiz Viana - João Calmon -
José Ignãcio Ferreira- Moacyr Dalla- Amarai Peixo
to - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Al_fredo 
Campos- Fernando Henrique Cardoso -Severo Go
mes- Benedito Ferreira- _Hcmrique Santillo- Mauro 
Borges - Benedito Canelas - Gastão MUller - José 
Fragelli- Marcelo Miranda- Robe~o Wypych- Ál~ 
varo Dias- Enéas Faria- Jorge Bornhausen- Lenoir 
Vargas - Carlos Chiarelli - Alddes Saldanha -:- Octa
vio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 59~Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro ~e~rta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossos trabalhos. 
O Sr. 1"'-Secretãrio irã proceder à leitura do Expedien

te. 

b lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
N' 299/85 (n' 589/85, na origem), de 19 do corrente, 

reférente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 181, de 1985 (n"' 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr, José Fragelli 

6.702/85, na casa- de origem), que modifica' a redação do 
parágrafo único do art. I"' do Decreto-lei n' 2.249, de 25 
de fevereiro de 1985, e dâ outras providências. 
-(Projeto que se trimsformou na Lei n"' 7.407. de 19 de 

novembro de 1985). 

MENSAGENS 

~Do Senhor Presidente da República submetendo à 
aprovação do Senado a escolha de nomes indicados para 
função cujo provimento depende de sua prévia aquiescên
cia: 

.MENSAGEM 
-N• 295, de 1985 

{N<~ 596/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item III. da Consti
tuição, téilho a: honra de subineter à aprovação de Vos
sa,s J;x,celências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Alcides da Costa Guimarães Filho, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República Popular Po
lonesa, nos termos do § 2"' do artigo 24 do Decreto n'i' 
91.658, de 18 de setembro de 1985. 

Os mêritos do Embaixador Alcides da Costa Guima
rães Filho, que me induziram a escolhê-lo para o desem~ 
penha .dessa elevada função. constam da anexa infor
mação'dô MinistéTiO das Rel;;!:ções Exteriores. 

Brasília, 21 de novembro de 1985. ·--José Sarney. 

INFORMAÇÃO 

CURRICULUM VITAE 
Alcides da Costa Guiriiarães Filho. 

Riq_·de'JaneirofRJ, 9 de <!-bril de 1929. 
Fmi'o de Alcides da Costa Guimarães e Maria Luisa 

CarÇiosQ dç MeUo da Costa GUimarães. 

Bacharel em 'CiênCias· JUiidiCas e 'sOdàis, Fàcuíêlã.de. 
Nacional de Direi_to, UB. 

Curso de Preparação à Carteira- de Diplom'ata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçóamento de Diplomatas, IRBr. 
Cônsul de Terceira Classe, 9 de dezembro de 1954. 
Segundo-Secretário, merecimento, 26 de janeiro de 

1960. ~~ 

Prinieiro~Secretãrio, nlerecimentO, 15 de outubro de 
1964. . 

Conselheiro, título, i' de junho ·de 1970. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 26 de se-

·.tembro de 1974. . 
MinistrO- de Primeira Classe, merecimento, 12 de ju-

nho de 1978. · 
Auxiliar do Chefe da Divisão de. A tos, Congressos e 

Conferências Internacionais, 1954/56. 

A.ux_ilia_r _d.Q_ Chefe do Departamento de- Adminis-
tração, 1956/58. 

Chefe do Arquivo, 1958/59. , 
Auxiliar do Secretãrio-Geral, 1959/60. 
Chefe, interino. da Divisão do PesSoal. 19"63. 
c_~efe_o de Gabine_te do Departamento de Adminis-

tração, 1963/66. 

Chefe do EScritÓriO Regional, do MRE no Estado de 
São Paulo, 1973. · 

lnspetor Geral de Finanças. 1974/83. 
Secretãrio de Controle Interno, 1984/85. 
Florença, Cônsul, 1960f63_, 

. ·Baltimore, Cônsul, 1963. 
- -Geneb~a.--·oe·tegação P-ermanente, P'rlineíro.: 
_Secretário, 1966/69. 

Buenqs Aires, Piimeiro-Secretàno, 1969/70. 
Buenos A!res, Cons_elheiro, 1970/72. ' 

· Buenos Aires, Encarregado de Negócios, 1971. 
Comissão para o estudo e pla.nejamento do edificio do 

MRE em __ fJ!asília, 1958 (membro). 
Secretaria Executiva do Grupo de Trabalho de Trans

ferên~Ja de Órgãos Federais para Brasília, 1958/60 (re
presentante do MRE). 
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Grupo de Elaboração das Ins~uções para a Delég~ção 
do Brasil à XIV Assembléia Geral das Nações_ Umdas, 
1959 (membro). _ . . . 

Conselho de Administração de Arqu1vos do Arquivo 
Naciomil do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 
1959 (membro-suplente). 

Grupo de Trabalho para o Estudo de Sistema de 
Aperfeiçoamento de Diplomatas (GAD), 1960 
{membro). 

Grupo· de Trabalho de Organização do Programa da 
visita ao Brasil do Presidente dos Estado5. Unidos da 
América, 1960 (membro). 

Grupo de Trabalho para exame dos Processos de R_ea
daptação de Funcionários do MRE, 1963 (membro). 

Comissão de Elaboração das_Tabelas_de Represen
tação no Exterior, 1958, 1959, 1963 e 1964 (membro). 

I Reunião dos Chefes de Missão do Leste Europeu, 
Viena, 1965 (assessOr). ------ - ::~ -
Negociações Comerci!lis do. "Kennedy Round':, (_J_e-_ 
nebra, 1966 (delegado_). _ __ _ =·-, 

VI Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento, 
Genebra, 1966 (secretãrio-geral da delegação do Brasil). 
· Conferência do Comitê das Dezoitos Nações sobre o 
Desarmani.ento- (ENDC)~ Genebra, 1966; 1967 e 1968 
(delegado-suplente). _ 

Conferência do_ Cornite das_ Dezoito Naço_~ _sobr~---º
Desarmamento (ENDC), 1967 e 1968 (Chefe a.i.) 

Simpósio sobre Desarmamento, Munique, 1967 (as-
sessor do representante brasileiro). _ _ .-

Comitê Consultivo Científico das Naçoes Umdas, Ge
nebra 1908 (assessor do representante brasileiro). 
Gr~po de Trabalho do GA TI sobre impostos_de fron-

teiras, Genebra, 1968 (delegado-suplente). . 
VI Sessão do subcomitê Jurídico do Comitê das 

Nações Unidas sobre o Uso__ PacífiCo do Espaço Cósmí
co, Genebra, 1968 (delegado-suplente). 

Conferência dos Países Militarmente não-nucleares, 
Genebra, 1968 (delegado-suplente). 

XXV Sessão das Partes Contratantes do GATT, 9~
nebra, 1968 (delegado-suplente). 

Comissão de Transferhcia de Pessoal e ,Materi;d P.ara 
Brasília, 1970 (membro). 

Comissão de Reforma e Iinplantação da Divisão de 
Arquivo em Brasília~ 197f:! (pr.esidente),:- _ _. 

Ã disposição do ~~etário d~s Rel~çoc~s Extenores, d? 
México durante a vtstta ao Brastl do Presidente do Mext-

coC~~~:são de COordenação das Inspetorhis Geraj_S~de 
Finanças, 1974/80 (mi!ffibro). 

Membro da Mesapfretóra-do I Encontro Nac:io~~l de 
Conirole lriierno, · Brasilíi, -1978 (representante do 
,MRE). . . .. . . . 

Grupos de Inspeções de Administração Financeira, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983.e 
1984 (chefe). _ . . ---

·ton::Msão de Coõrdenação do Controle Interno, 19&0 
(membro). . 

I SiniPósio de co-nfrol~ Intern~, Brasnia, 1~_8'! (p~rtJ-
. cip~nte). -

Membro honorârio da Ordem dos Auditores Indepen
dentes do Brasil, 1977. 

Membro da Junta de Auditores Ex_ternC?s _da_ OEA, 
1981, 1983 e 1g&4(!986. - · - · -

Ordem de RiO Branco, Gfã.:Cruz, Brasil. 
' Ordem do Mérito Militar, Grande Oúclal, Brasil. 
Ordem do Mérito Aefonáutico, Grande OfiCial, Bra-

sib 
Ordem do Mérito Naval, Grande OfiCia!, Brasil. 
. ~-iedalha uiurO MüHer, Brasil. 

Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 

Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Or::dem de Maio ao Mérito, Comendador, Argentina. 
Ordem da Âguia AZteca, Comendador, MéxiCQ. · 
O Embaixador Alcides da Costa Guimarães Filho se 

encontra nesta data no exercício de suas funções de Se
cretãrio de Controle Interno-do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Secretaria de Estado das Rel.~ções Exteriores, em 
de de 1985. -7""" Paulo Moot~iro Lima, 

Chefe do Departamento do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

MENSAGEM 
N• 296, de 1985 
(N9 597/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede~ 
r ai: 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
José Ferreira Lopes, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Unida da Tanzânia, 
no.s_le_rm_QS_d_Q_§ 2"' do artigo 24 e o artigo 39 do Decreto 
n'i' 91.658, de 18 de setembro _de 1985.._ 

Os mérilos do Ministro José Ferreira Lopes, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da' anexa infOrmação do Minist"ério das 
Relações Exteriores. 

Brasília, 21 de novembro de 1985. -Josi Sarne)'. 

INFORMAÇÃO 

CURR!CULUM V1TAE 
José Ferreira Lopes 
Rio de JaneirojRJ, l'í' de janeiro de 1933. 
Filho de Antônio Ferreira Lopes e Isaura da Encar-

nação Ferreira Lopes. _ _ 
Diploma de Economia, Faculdade Nacional de Ciên

cias Económicas, UBjRJ. 
CursO de História Comparada Brasii~Portugal, do 

Real Gabinete Português de Leitura, Rio de Janeiro. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Doutorado em Economia, Universidade de Ottawa. 
Professor de Economia do Instituto Rio Branco, 

1980(82. . . 
Segundo Tenente R/2;_ Arma de Eng_enha-ri_a, 1954. 
Terceiro-Secretário, 6 de outubro de 1961. 
Segundo-SeCretário, merecimento, 30 de juqho de 

1966. - - . . . . --. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 15 de agosto de 

1972. 
Conselheiro, merecjmen.to; 30 Oe janeiro de 1978. 
Ministro de Segunda C!ãSse, inerecimento, 16 de ju~ 

nho de 1982. -
Assistente do _Secretário-Geral-Adjunto para Assun

tos Econômicos, __ l970/71. 
Chefé-;-tntedáO, da Divisão de Feiras e Exposições Co

merciais, 1971/72. 
Chefe, interino, da Diyisão da Ãfrica, 1973. 
Chefe da Divisão da Africa-1, 1980/85. 

_ Q_uawa, Terceiro Secretârio, 1963/66. 
__ MQ_n_treal, Chefe, interino do SEPRO, 190.3.-
- Ott<;\Wa, Encarregado de Negócios, 1964. 

Ot_t<~,wa, Segundo~Secrctário, 1966. 
Londres, Segundo~Sec:retário, 1966/70. 
Londres, Chefe do SEPRO, 1966/70. 
Londres, PrimeirO-SecretáriO~ r974f77. 
Tóquio, Primeiro-Secretário, 1977/78. 
Tóquio, Encarregado de Negócios, 1978. 

-Tóquio, Conselh.eiro, 1978/80 . 
Lomé, Encarregado de Negócios, 1981. 
Bissau, ,Encarrega~o ~-e Ne_g.ó_~ios, 1982 e 1983. 

: __ GruPo de "Trabâlho para o- Estudo das Relações Eco
nómica-s entre o Brasil e a Espanha, Rio de-!_~n~iro,1961 
(ã-ssessorr.- - ----- --

Grupo de Bitributação das_Companhias Estrangeiras 
no Brasil, 1962 (secretário~executivo). 

Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil~Espanha, 
Madrid, 1962 (secretário). 

-- Conferência da Paz, ONU •. Ottawa, 1964 (membr~). 
Comissão para o Estudo de Organização de P~omoçao 

Comercial do Brasil no Exterior, Rio de Janetro. 1967 

(m~~~~~· Internacional do Couro, PariS, 1972 (diretor
ieral do pavílhà~ do Brasil). 

- S"éiltlnâilo--Sob~c Pr~moção Corii.ei-cial erii Feiras e Ex
posições Internacionais, OEA, Buenos Aires, 1972 (par
ticipante). 

Exposição Industrial Brasileira, Georgetown, 1972 
(diretor-geral). 

Exposição Industrial Brasileira, Ca-rã.cas, 1972, 
-{diretor-geral). 

Novembro de 1985 

Conferencista da Universidade de Brasflia para 
''Problemas Económicos Brasileiros Sociais, Contempo
râneos e Comércio lnternaci.Q~§!.l'~:!J2J0/74. 

Conferencista do CEUB para "História do Pensamen
to Econômi~o", 1970/74. 

·conferencista da UDF para "Teoria do Desenvolvi
mento Econômico", 1970/74. 

I Reunião da Comissão Mista Brasil-Nigêria, Lagos; 
1981 (membro). 

III Reunião da Comissão Mista Brasil-Senegal, Da:. 
car, 1981 (niembro). 

Missão do Corpo Permanente da Escola Superior de 
Guerra e Lagos, Dacar e Abídjan, 1982 (membro). 

Ordem 'c!e Rio Branco, Grande Oflcíal, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Graride Oficial, Bra

sil. 
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil. 
Medalha Laura MUller, Brasil. 

- Ordem do Mérito Agrícola da Costa do Marfim. 
~·Member of the Victorian Order", Reino Unido. 
O Ministro José Ferreira Lopes se encontra nesta data 

no exercício de suas funções de Chefe da Divisão da_ 
Ãfrica-1, do- Ministério das Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 
de de 1985. - Paulo Monteiro Lima, 

Chefe do_ Departamento do Pessoal. 
-(À Coiitiisão de Relações Ex~eriores.) 

MENSAGEM 
N• 297, de 1985 

(N'í' 598/85, na origem) 

- fucel~ntissim~s Senhores Membros do Senado Fede
ral: . 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Cons· 
tiiuição, tenho a honra de submeter~ aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 

·Antonio Sabino Cantuária Guimarães, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República So
cialista da Roménia, nos-termos do§ 29 do art. 24 do 
Decreto n9 91.658, de 18 de setembro de 1985. 

DS nléritos do Embaixador Antonio Sabino Càntuãria 
Guimarães, que me índuziram a escolhê-lo para .o de
sempenho dessa elevada função, cQnstam da anexa mfor
mação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 21 de_novembro de 1985. ---José Samey 

INFORMAÇÃO 

CURR/CULUM V/TAE 
Anloflío- Sabino 'CantUária Guiinarães -

Roma/Itália (brasileiro de acordo com. o artigo 69, in
c1so III, da Consti_tuicão de 1891 )? 15 -d~).u~ho de 19~8 .. 

Filho de ManOel Vicente Cantuária Guimarães e Ma-
ria de Lourdes Cantuária Guimarães. 

CUrs-o de Preparação à tãiTeira de Diplomata, IRBr. 
Têí-Ceiro~:Secretârio, 7 de dezembro de 1961. 
Segundo-Secretário, antigUidade,, 22 de novembro de 

1966. 
Primeiro-Seçretário, merecimento, IY de janeiro Q~ 

i97.l.: 
Con;dheirõ rrierécimentO, 19 de fevereiro de 1975. 
MiniStro de' Segunda Classe, merecimento, 12 de ju

nho de 1978. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 16 de ju

nho de 1982. 
Assistente do Gabinete do Subsecretãrio de Estado 

das Relações Exteriros, 1962 . 
Auxiliar do Secretãriõ-Geral--de Política EXterior, 

1963. ·-·· ... 
Secretário da Seção de Segurança Nacional do Minis-

tério das Relações Exteriores, 1963. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1963. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Es_tado, l964L 

Assessor do Secretárío.;Geral das Relações Exteríores, 
1974/77. . . . . .. 
-Cot•idenadOr de Projetas Especiais da Secretaria Ge

ral das RelaçÕes Exteriores (CEP), 1977. 
Introdutor Diplomãtico, 1979/83. 
Vaticano, Terceiró-Secretário, 1965/66. 
Vatic~no, Segundo-Secretário, 1966/68. 
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Rabat, Segundo-Secretário, 1968/71. 
Rabat, Encarregado de Negócios, 1971. 
Marselha, Encarregado, 1975. 
Nova Iorque, Cônsul-Geral, 1985. 
III Feira: do Pacífico, Uma, Peru, 1963 (assessor). 

XXI Sessã-o das Par'tes Contratantes do GATT, Ge-
nebra, 1964 (assessor). 

Missão Especial às Solenidãdes i:le posse do Presidente 
do Chile, 1964 (assessor). 
· Conlitiva do Ministro de Estado das Relações EXterio

res, em visíta Oficial à Argen!inã, Buenos ·AireS, f965 (as-
sessor). _ 

L_Y Sessões do ECOS_OC, Gene~ra, I9i~ .. ~ssor). 
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exterio

res à XXXIV Assembléia Geral_ da _ONU, N-ova Iorque, 
1979 (membro). --

Comitiva d0-Mil1isú0 di:: Estado das RelaçÕCs Exterio
, res, por ocasião da assin~tura do ~cordo _sobre_Çoope
ração Técnico~Operativã ·e!l_tri oS Aprovéilalnentos de 
rtaipu e CoTpU:s~ Ciudad Presidente Stroessner, 1979 
(membro). 

Comitiva do Presidente.da Repliblica, eÕl visita' Oficial 
à Venezuela, Caracas, 1979 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exterio
res, em visita oficial ao Peru, tiina; 198õTinembro ). 

Comitiva-do Presidente da República, em visita oficial 
ao Paraguai, Assunção, 1980 (membro). 

Comitiva do Pi-esidente da República erri vísita oficial 
· à Argentina, Buenos Aires, 1980 (membro). -

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exterio~ 
res, em visifã Oficial à República Federal da Alemanha, 
Bonn, 1980 (membro). 

ComitiVa do Ministro dt! EstadO -d-as ~elações Exterio"
res, em visi~a ~ft_çi~.!': ea~s~s.d~ Áf_i~~a @n~!.nia, ~11_1:_ 
bia, Moçambique, Zimbabwe e. Angola), 1980 
(membío). 

Comitiva do Ministro dé-Estado das Relações Exterio
res, em visitã: oficial ao Chile, SarifiagO, 1980 (membro). 

ComitíVâ-do Ministro de Estado das Relações Exterio
res à XXXV Asseniblêia Geral da ONU, 1980 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estil.do das Relações Exterio
res, em visita oficial ao Canadã, Ottawa, 1980 (membro). 

Comitiva do Presidente da República, em visita oficial 
ao Chile, Santiago, l980 (membro). 

Comitiva -do Ministro de Estado das Relações Exterio· 
res, à1'. Reunião de Chanceleres dos Paises Signatários 
do Tratado de Cooperação Amaz:ônica, -1980.(memhro }. 

Delegação do Brasil à XI Reunião de Chanceleres dos' 
Países da Bacia do Prata, Buenos Aires, 1980 (delegado). 

Comitiva do Presidente da RepUblica, em visita oficial 
à França, Paris, 1981 (membro). 

Comitiva do Presidente da República, eni viSita oficial 
a Portugal, Lisboa e Porto, 1981 (membro)._ 

Comitiva do Presidente da República, em visita oficial 
à Colômbia, 1981 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exterio
res, em visita oficial à Nigéria~ Lagos, 1981 (membro). 

Comitiva dO Presidente da Repúblíca, em visita oficial 
de trabalho à Argentina, Paso de Los Librcbs-, 1981 
(membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Reláções Exterio
res, erp visítã. Oficial ao Senegal; Dacar, Erft-(nleriibfO). 

Comitiva do PieSidente da RepúbliCa, em visita oficial 
ao Peru, 1981 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado d<i.s Relações Exterio
res, em visita oficial ao Mêxico, Cidade do México, 1981 
(membro). 
· Comitiva do Ministro de Estado das Relações ExtefiO~
res à XXXVI Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 
1981 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exterio
res, em visíút oficial à Grã~Bretanha, Londres, 1981 
(membro). 

Comitiva do Miftistro de Estado das Relações Exterio
res, em visita oficiai ao Suriname, Paramaribo, 1982 
(membro). 

Comitiva do Ministro d~ Estado das Relações Exterio
res, em visita oficiai à Guiana, Georgetown;- t982 
{membro}. 

Comitiva do Minis1ro de Estado das Relações Exteii.o~ 
res, em visita oficial à Repllblica Popular da .China. Pe
quim e Xangai, 1982. 

Comitiva do Ministro de EstaQ.Q das Relações Extedo
res, ~-visita ofi~!al a.o Japão, Tóquio, 19ª-.2 (mem~rq2. 

Coin-itiVá do Presidente da República, em visita oficial 
. ao México, à Nigêria, Senegal, Argélia, Cabo Verde e 

Guinê-Bissau, 1983 (membro). 

Ordem de Rio Branco, Grãride Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mêrito Aeronãutico, Comendador, Brasil. 

.._ ,Med~1ha do Mérito Tamandaré Marinha, Brasil. 
-- -Medalha do Mérito Santos DUmont AeronáutiCa, 
'Brasil. 

Medalha Lauro MUller, Brasil. 

Ordem do Sol, G(;-~de Úfici~l~ Peru. 

Orde1p do Üher_tàdOr _San ~~z:Ún, Grande Oficial, Ar.: 
gentina. 

Ordem da Águia Azteca-~-Gi-"ãõ.de 0-fidal, -Mêxico. 
Ordem Bernardo O'Higgins, Grande Oficial, Chile. 
Ordem de Boyaca, Gánde Oficial, Colômbià. 
Ordein do Mêrito, Grande Oficial, RepúbliCa Fi!derâl 

da Alemanha. 
Orderil por Serviços DistinguidOs, GraildeCffi.Cíal, Pe~ 
~ . -- -~ - -- . 

Ordem Nacional do M_érito, Grande Oficial, Equador. 
Ordem Francisco de Miranda, Grande Oficlai,-Vene

zuela. 
Ordem Nacional, Grã.õ.de Oficial, RepúbliCa da Gll:i

né. 
Ord-em da Pa_lmeira, Grande Oficial, S1,1riname. 
Ordem do Infante Dom Henrique~ Grande Oficial, 

Portugal. 
Ordem Militar de Cristo, Comendador, Portugal. 
Ordem de São Silvestre o Papa, Comendador, Vatica

no. 
Ordem de São Gregório Magno, Comendador, Vati-

cano. _ 
Ord~m PrÓ-Mêrlf.o Maltetlse, Comendâ.dor, Ordem 

Soberana e Militar de Malta. 

Ordem de Maio, Oficial, Argentina. 
Ordem Nacional da Legião de Honra, OfiCial, França. _ 
O Embaixador Antonio Sabino Cantuãria Guimarães 

se encontra nesta data no exercício de suas funções de 
Cônsul-Geral em Nova Iorque. 

Secretaria- dé Estado d-as· RelaçÕes Exteriores, em 
de de 1985. - Paulo Monteiro Lima, 

Chefe do Departamento do Pessoal. 

(À Comissão di! Relações ExteriiJies.) 

MENSAGEM 
N• 298, de 1985 
(N9 599{85, na origem) 

Ex.celcntíssimos .Senhores Membros.. Qo Senado Fede
ral: 

De confQrn].idade cpm o artigo 42, item III, da Coris
tituição, tenho a honra de submeter à aprova_ção de Vos
sas -Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Marcel Dezon Costa Hasslocher, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de-Diplomata, para exercer a função 
de EmbaiX.âdor do Brasil jUnto ao Reino do Marrocos, 
fios termoS do § 2\' do artigo 24 do DecretO nit 91.658, de 
18 de setembro de 1985. 

Os méritoS do Emõaixador Marcel Dezon Costa Hass~ 
!ochcr, que me induziram a escolhê-lo para o desempe
nho dessa elevada função, constam. da anexa informação 
do Ministério das Relações Extedores. · 

BraSíiia, 21 d~ novembro de 1985. --José Sarney. 

INFORMAÇÃO 

CURRICULUM V.ITAE 
Marcel Dez.on Costa Hasslocher 

Rio--de Janeiro_fRJ, 9 de dezembro_d_e 1918. . __ 
Filho de Alfredo Egon Hasslocher e Maria Luiza De-

zon Costa Hasslocher~--
Baclwrel eni Direito~_rUÇjRJ. , 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Curso sobre Assunlo_s ~ucleares, MRE.. 
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Curso Supetior .de Guerra, ESG. 
Oficial de Gabinete da Justiça, 1955. 
Assistente do MinistrO da Fazenda, 1963. 
Secretário de Estado da Indústria e Comércio- e Turis

mo, Rio de Janeiro, 1975/79. 
- Chefe de Gabinete do Presidente da NUCLEBRÁS, 
1979 . 

Diretor-Presidénte da RADIOBRÁS, 1980/81. 
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 16 de julho de 

1954. 
Segundo-Secretário, ahtigílidade, 14 de- outubro de 

1961. 
Primeiro~Secretário, ffierecimento, 26 de julho de 

1966. . 
Conselheiro, título, 19 de setembro de 1969. 
C~nselheiro,_merecimento_, ]9 de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda ClãsSe, merecimento, 14 de janei-

ro de 1975. 
Ministro de Primeii-a Ciasse, meredlnento, 24 de ju-

nho de_ 1980~ ~ 

Assistente __ do Chefe do Cerimonial, 1963. 
Assessor de Imprensa, 1964. 
lntroduto_r DiplOmático, 1964/66. 
Chefe da Divisão da Europa-II, 1974. 
Agregado, 1975/81. 
Montevidé~, Terceiro~Secretário, 1956(57. 
La Paz, Terceiro~Secretário, 1957/59. 
La Paz, Encarregado de Negócios, 1959: 
Argel, Terceiro-Secretário, 1959(60; 
Milão, Vice-Cônsul, 1960/61. 
Milão, Cônsul-Adjunto, 1961162. 
Milão, Encarregado de Negó-c-ios, 1961, 1962 e 1963. 
Paris, Segundo-Secretário, 196f. 
Washingt(in, PrimCiro.:secretâdo, 1966/69. 
Washington, Conselheiro, 1969/71. 
Bonn, Conselheiro, 1971/73. 
Maputo, Embaixador, 1981/85. 
Reino do_ ~esoto, Embaixador, cumulativamente, 

1981/83. 
República do Zimbábue, Embaixador, cumulativa-

mente, 1982/83. co-

Ã disposiÇãO-da -Delegação Especial da República Do
minicana às solenidades de poSse do Presidente do Bra~ 
si!, 1956. 

Ã disposiçãO das Comitivas da Argentina e Bolívia em 
visita ao ·Brasil, 1956. -

S~emtOâriO IOternadonal Para Diplomatas, Salzburgo, 
1960 .(r~presentante). 

XIX Sessão da Assemblêia Geral da ONU, Nova Ior
que, 1964 (membro). 

Missão Especial às solenidades de posse do Presidente 
da Guatemala, 1966 (membro). 

Cerimônia de Incorporação dó NaVio Aratu à Mari
nha Brasileira, Branian, !971 (representante). 

Grupo de Trabalho para colaboração na organização 
e execução das cerimônias de posse de Sua Excelência o 
Senhor General-de-Exército Ernesto Geisel, 1974- -
(membro). 

V Reunião da Comissão, Mista Brasil~ Yugoslávia 
Brasília, 1974. ' 

Reunião da ComiSsão Mista Brasil-Polônia, Brasília, 
1975. 

li Reunião da Comissão Mista Brasil-Bulgária, 
Brasilia, 1975. 

Membro da Associação lnteramericana de Advoga-
dos. 

Ordem do Rio Branco, Grã~Cruz, Brasil. 
Ordem do Rio· Branco, Grande Oficial, Brasil. 
O Embaixador Marcel Dezon Costa Hasslocher se en

contra nesta data no exercício de suas funções de Embai
xador do Brasiljunto à República Popular de Moçarubi
que. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
de de 1985. -Paulo Monteiro Lima, 

Chefe do Departamento do Pessoal. 

J.Ã Comi~s~o de Relações Exrerior~s.) 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÁM,\.RA DOS DEPUTADOS 

, = N9 731f~. de_ 20 d,o_ corrente, comunicando a a pro--_ 
· vação, Sem_ emendas,. -ao_ ~r'?Jeto. _~e Lei do. Senado n9 
351, çle 1979 (n'? 5.077/81, naquela Casa), de autoria do 
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Senador Roberto Saturnino, qUe dispõe sobre a especia
lização de engenheiros e arquitetos em Engenharia de Se-
gurança do Trabalho, u profissão de Técnicos de Segu
ranç<l do Trubalho e dá outras providências. 

OF[CIOS 

Do Sr. 1'-'-Seeretário da ('âmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos Seguintes 
projctos: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 186, _ dé 1985 

(N.o 5.083/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da Repúblictt_ 

Autoriza. o Poder Executivo a alienar 
imóveis da União. 

O Congresso Nacional decreta: 

DIÁRIO DO CONGRE.SSO NACIONAL (Seção II) 

Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o 
anexo projeto de lei que ~'autoriza o Minis
tério da Fazenda a promover a ali~na.Ção 
de inióvéis da União". 

Brasfiia, 13 de m~rço de 1\185.' :::... João 
Figueiredo. 

EXiPOSIÇAO bE MOTIVOS N.O 053, DE 11 
DE MARÇO_ DE 1$5, DO MlNISTÉlRIO 
DA FAZENDA 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-

pública. ·-

No anexo processo~ cogita-se da· Propos
ta do Serviço do Patrimônio da União, qual 
Seja a de promover-se a alienação de cen
tenas de Imóveis residenciais, pertencentes 
à União Federal, ora subordinados ao regl
·me de locação e sem v<lcação para. aprovei
tamento em serviço -público ou- eni outro 
<lúalctUer fim. Por esse motivo, tornou-se 

------:ae.sneeessâria a sua permanência no pa.tri .. 
mônio da Unlã.o. 

Art. 1.0 Fica o Poder E;xeeut:ivQ .. _~u_t..ç-ri-_ 
zado a alienar os imóveis residenciais de 
propriedade da União, mantidos erli. Tegt
m-e de locação, que vierem ·a ser co~ldera
dos desnecessários ao serviço público, ouvi_-
do, em cada caro, o Ministério da F~enda. __ 2.- Oumpre lembrar que proposlçã.o an-

terior, e com esse mesmo objetivo, trans-
Art. 2.o. Ai'. unidades residenciais d.e _que _.!=ou-se na Lei n.o 6.609, de 7 de dezem-

trata o artigo anterior serão a_li1;madãS a bro de _1978, porem,-·a-ãlienaç.ão autoriza-
seus locatários, inscritos até a data da pu- da p.or este diploma Legal. circunscreveu-se 
blicação desta l_ei, desde que nelas residam, a três__co.njuntos resid~nc;~.ais, situados ~a 
nã.o sejam proprietários de imóveis no mes- ci<ii<dedQ ]:tio __ de Janelro:-RJ. 
mo município, na r.espectiva região m~tro- 3 . Tal medid~ entretan.to ,deveria ter 
polltana, se for o caso, ou no Dlstril9 Fe- caráter gené_rico aplicando-se a todos os 
deral, e estejam quites com QS r·espe_ctiv'os casos -ém que se \-erifiquem aqu~les pres-
aluguéis. supostos. 

Parágrafo único. Os locatários que at~n- 4. QUer-- pelo aspecto ·econômioo, quer 
derem ao.~ reg_uisiOOs deste artigo :ter~o _o -~ ~pela rel_evâ_ncia social a alienação desses 
prazo de ISO (cento e oitenta) (lias, a ~n-----·· imóv:eiS a seus atuais locatárioo _ .a;.guns 
tar da data eni cíU€ lhes tiv.er sido comurii_-_ ···· ·com mais de 20 (vinte) anos de locaçao -
cada a decisão_ de alienar o imóvel, pai-a constitui solução __ nattll'al ·e __ equânime, desde 
requerer .sua aquisição. · --'-que ob~decid~ as c.aU:_telas prev~~as na 

Art. 3.0 O preço· da allenaçã.o será fi~~ _ citada Lei n.0 6.609, de 1978. 
xado em Unidades Padr_ão de Capital --,: 5. A Secretaria-Ge;al deste ,Mi,nistério 
UPC, do Banco Nacional da Hfrbitação - · 
BNH, após ava11ação realizada pelo Min!sc endossa esta proposta. 
tério da Fazenda, e poderá ser pago em até 
120 (cen!.Q e vinte) prestações mensais, su
jeitas a juros e demais encargos lega_is _ou 
convencionais. - -

Art. 4. 0 o não-pagamento de 3 (trê_:;) 
pr>E!stações consecutivas ensejará a resclsa:<J 
do contrato, após notificação judicial, ~-ã
cultando-se ao -adquirente pa_~ar o seu 
saldo devedor no prazo de 3ó (trinta) dias. 

Parágrafo únioo. R~indido _o con tr~.to. 

6. Goi:n assi·m ser e a-colhendo _-a ~suges
tão em pauta, tenho a ~-onia de subn~:eter 
à eleve;da apre-ctação d·é_ Vossa Excelência 
o anexo anteproj.eto de l!ei, que consubstan
-cia a:.s m·edidas necessárias àquela pro-vi
dên~a çle_relev~~ alca~c~ ~iaL 

AP.r~veito -oe~eJo, para-r.enoVar -~VOsSa 
Exo_elêncla as prote~tos, d~ _me~_ m8.1S pro-

Novembro de 1?85 

fundo respeito. - Emane Gaivêas, Minis
tro da Fazenda.. 

(As Comissões de Serviço Púq!ico C!
_v!l e de Finanç_as.J 

PROmTO DE LEI DA CAMARA 
N9 187, de 1985 

(N:õ 4.967ÍS5, na ca.Sa de origem;) 
De iniciativa do Sen,)>.or Presidente 

da República 
Fixa. os valores de retribuição d·a. Ca

tegoria Funcional de Biomédico e dá 
outras providências. 

O COngresso Nacional decreta; 
Art. !,0 As classes integrantes da Cate

goria Funcional de Blomédioo, inclulda no 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, 
designada pelo código NS-942 ou LT-NS-942, 
correspondem as referências de vencimento 
ou salãrio por classe, estabelecidas no Anexo 
desta lei. 

Art. 2.0 O ingresso na Categoria Fun
cional d<> Biomédlco far-se-á na classe 
lniclal, mediante concurso público de pro
vas, no regime da legislação trabalhista, 
exigindo-se dos candidatos, no ato da ins
crição, diploma de curso superior de Ciên
cias Biológicas, m<>da.lldade médica ou habi
litação legal e(lulvalente, e registro no Con
selho-Regional respectivo. 

Art.. 3.0 Os integrantes da Categoria 
Funcional de Blomédlco ficarão sujeitos à 
prestação mlnima de 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho. 

Art. 4.0 Poderá haver ascensão funcio
nal para a categoria funcional mencionada 
nesta lei de ocupantes de outras catego
rias .funcionais~ obse:~;vado- o disposto na re
gul~ent_aç~n específica, desde que possuam 
a~ qualificaÇões exigidas para o seu provi
mento. - - -- _ --

Art. 5.o A. despesa com a execução destll: 
lei cõri:erá à cónta das dotações próprias 
do . Orçsmento da União e das autarqn!as 
federais. 

Art: 6.o" Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7.0 :Revogam-se as disposições em 
contrário. 

as prestações pagas serão cOnsid-erad_as 
como aluguel, não importando em f!Ua:_s
quer outros dir·eitos, quanto à inden1zaçao 
ou retencão do imó'\"el. __ 

ANEXO 

Art. 5.~ o. direito à aquisiçã.o do !móvel 
só poderá ser transferido, po-r a to inter 
vivos, após o· pagamento integral do preço 
da alienação e a outorga da es~ritur_a defi-: 
n!tlva pela União. .. 

Art. 6.0 Não atendic!ol) os requisitos 
constantes desta le_i, será promovida-:__ª' alie
naçã-o a _quaisquer interes?ados, em concor
rência pública, <Jbse:rvado o disposto _:p.o~ 
arts. 3,0 , 4.0 e 5.0 desta lei. 

Art. 7.o Esta lei entra em vigor na d~t~ 
de sua publicação. 

Art. 8. Re\"'gam-se a.<; dlsposlç~s em 
contrário. 

MENSAGEM N.0 ISO, DE l9S5 
Excelentíssimos SenhOres Membros do 

Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Ccmstltulção 

Federal~ tenho f1 honra_ de submeter_ à ~e
vada deliberação _de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição· de -Motivo."t d_o 

(Art. !.0 da Lei n_O de 

Grupo 

. Outras Atlvidades de 
~Niv.él. .Superior 

(NS-900 ou LT
NS-900) 

Categoria 
Funcional 

ml .......•.•. 

BÍ:OMfiDICO 

MENSAGEM N.O. 84, DE 1985, 

~Ex;elent!sslmos -Senhores Memllros . .,do 
Congresso Nacional: . 

N<istermos do art. 51 da COnstitn!çã.o Fe
dera~ tenho a honra de submeter à eleva

-da deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de 'Motivos do Se-

de 1985) 

Código IW~êlicias de vencimento ou 
Salário por Classe 

•• ~ ••••••••• -. • • • • • • • • • • ••••••••••• o •••• o •••• 

N'S-942 ou Classe E&peclal - N8-22 a 25 
LTCNS-942 Olasse C ...:_o-NS-17 a. 2l--

__ CJasse B - NS-12 a 16 

ClasSe A - N8- 1 a. 11 

· nhor Í>lretor-Geral do DepartamentQ Ad
ministrativo do Serviço Públ!co, o anexo 
projeto de !e! que "fixa os valores de retri
bulQão da categoria Funcional de Blomé
di.co, e dá outras providências". 

Brasilla, 30 de janeiro de 1985. - João 
Figueiredo. 
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EXPÓSIÇAO DE MOTIVOS N.o 42, DE 23 
DE JANEIRO. DE 1985, ~ DEPARTA
MENTO ADMINISTRATIVO DO SERVI
ÇO PúBLICO. 

Excelentlssl.mo Senhor Presidente da Re
pública: 

Pela Exposição de Motivos DASP n.0 ·41; 
de. 23. de janeiro de 1985, foi submetido à 
elevada ·consideração de Vossa Excelência 
projeto de d~creto consubstanciando pro
posta no sentido de ser criada, no Grupo
outras At!vidades de Nível Superior, de que 
trata a Lél n.0 5. 645, de 10 de dezembro dO" 
1970, e estruturado pelq Decreto n.0 72.493, 
de 19 de julho de 1973, a Categoria Funcio
mil de Blomédico. 

2. A profissão de B!omM!eo, dll!cipllna
tla pela Lei n.0 6.684, de 3 de setembro de 
1979, que cria, inclusive, o Conselho Federal 
e os COnselhos Reg!onall! de Biologia e B!o
medicina, exige, para o .seu .exercício. a sa
tisfação dos requJ.s!tos estabelecidos no art. 
3.0 <la referida lei: diploma devidamente re
gll!trado de bacharel· em curso oficialmente 
reconhecido de Ciências Biológicas, modali
dade médica, ou diploma emitido pot insti
tuiÇões estrangeiras de ensino superior, de
vidamente revalidado e · registrado como 
eqn!valente ao diploma mencionado ante-
riormente. · 

3. Em conforml<lade com o dispOsto no 
art. 4.0 da Lei n.0 5·.645, de 1970, e tendo em 
vtsta os estudos levados a efeito pelos órgãos
técnicos deste Departamento, tornacse ne
cessária a edição de Instrumento legal pa
ra adequar a proposição à escala salarial 
que estabelecerá os valores de retribuição 
das· ~ferências dos cargos e empregos, que 
irão Integrar a 010va categoria. · 

A jÍar disso, a retribn!ção que se propõe 
objetiva manter similitude com as já fixa
das para outras categorias de Igual n!vel 
de· .complexidade e dificuldade. 

5. COnforme "ficou esclarecido no item 
5 da Exposição de Motivos n.0 41, de 1985, 
a medida só ·se tornará efetiva após a ne
cessária liberação dos recursos orçamentá
rios próprios pela secretaria de Planeja
mento <la Presidência da República. 
6. Nestas condições, tenho a honra de sub
meter à elevada. consideração de VQssa. Ex-
e<>lênc!a o anexo an teproj e to de lei que con~ 
substancia a medida proposta, para o devido 
encaminhamento ao Congresso Nacional, 
acompanhado de mensagem, caso receba. o 
beneplácito de- Vossa Excelência. 

Aproveito a oportuuldade para renovar a 
Vossa Excelência. protestos de elevado res
peito. - .José Carlos Soares Freire, Direto<
GeraL 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

LEI N.O 5.645 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece dlretrizes para a classifi
cação de cargos do Serviço Civil da 
União e das autarquias federais, e dá. 
outras providências. 

Art. 4.0 OUtros Grupos, com caracterís
ticas próprias, diferenciados dos relaciona
dos no artigo· ant_erior, poderão _-ser estabe
lecidos ou desmembrados daqueles, se o jus
tificarem as ne·ce_ssidade da Administração 
mediante ato do Poder Executivo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

DECRETo N.o 72.493, 
DE 19 DE JULHO DE 1973 

Dispõe sobre o Grupo-Outras Ativi
dades de Nível .Superior, a que se refere 
o ã"rt. 2.0 , da Lei n.o 5.645, de 10 de 

___ dezembro de 1970, e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o artigo 81, 
!tem III, da Constituição, e tendo em vista 
o dispo&to no art.. 7.0, da Lei n.O 5.645, de 
10 de dezembro de 1970, decreta.: 

C.M'1TULO I 

Do -GrU.Põ-Olltras AÜvidades 
de Nível Superior 

Art. J.o O-_ Grupo-Outras Atlvidades 
de Nível Superior, designado pelo Código 
NS-900, abrange Categorias Funcionais In
tegradas de cargos de provfmen:to efetivo, 
a que_ são inerentes a.tividades compreen-

'tê'êffoló'ifa ~Te JA~~'h~.i'niiên~ru,; 
letras e artes, para cujo desemp•e<:ll1o é ex!~ 
g!do diploma de eumo superior de ensino 
ou habilitação legal ·equlvalent>e.. . 

Ar·t. 2.0 As classes !nteg.antes <la.;r crute
gorias Funcionais do Grupo a -que_ Se refere 
este decreto d!.strlbn!r-se-ão, na forma do 
disposto no art. 5.0, da Lei n.o 5.645, de 10 
de dezembro de 1970, em 7 (sete) ní.v·els 
hlerárqu~cos, cotn as seguintes característi- . 
cas, ·<!entro de ca<la especialidade; 

Nlvel _7 - Ativida<l~s de supervisão, pro
gramaçao, coordenaçao ou execução esp·e
cia~a:da, em. gra~ de maio~ complexidade, 
referentes: I) - a <trabalhos de defesa e 
proteção dá saúde individual ou colet!va 
incluindo me\iidas de profilaxia, terapêu~ 
tlca e saneamento do melo; II) a estudos 
e trabalhos relatiros · a a.sslstência buco
dentár!o; IIIJ - a .trabalhos ,.;e defesa sa
nitária, proteção, aprimoramento e desen
volvim_ento da agronomia e da pecuária e de 
fiscalização do comércio e da indústria de 
produtos de o~lgem_ vege.tal .e. aulmal; IVJ 
- a projetos, -em. gerai, de regiões, zonas, 
cldades, ·obras, estruturas, .transportes, de
senvolyimento industrial, preservação e ex
ploraç-ao 'de riquezas minera.1s melhora
mento das condições de navegação marí
tima otr interior e aperfeiÇ{)'amento da 
técnic_a __ .e da 1ndú,s.tria nacionais, especial
mente no Que se refere ao_ seu aspe.cto 
fisleo-mecàn!co; V) - 11. estudos, trabalhos 
e. projetas relativos a Ievantamentos geo
f!S!cos e geoguímicos;. VI) - a projetas de 
pesquisas e· -a.nâllses econônúcas nacionais e 
internacjonais, sobre comércio indústria 
finanças, estrutwra.JS patrimoniáis e inv·es~ 
timento.s nacionais e estrangeiros; Vil) .::.:. 
a .estudos, pesquisas, análise e projetas so
bre admluJ.stração de pesS"Oal má teria! 
orçam-ento, ·organização e métodÓs; VITI) :...:... 
a trabalhos de pe.scqútsa e estuoos pedagó' 
gicos,, visa.ndo a so)ução dos problemas da 
educação, a orientação e técnicas educa
_cionai3. e a administração escolar- IX) _ 
a trabalhos de a;dmlnll!tração f!nánceira e 
patrimonial, contabllldade e auditoria, com
pree,Wett:ldo anãlise, registro e perlcia con
tábe!S; X)_ - a .trabalhos, estudos e pro
Jetas relatmys à téculca atuaria!; XI) _ a 
proje:t~s e ·trabalhos d-e fiscalização da- -
obse~ancia das leis do trabalho, nas ins
titu!çoes cre direito priva;do. 

Nível 6 - AJ - Atlvidades de stipeivlsão, 
coor:dena·çoo, programação ou €Xeclição es

-pecializada em grau de maior complexida
de, referentes: I) - a trabalbos e estudOS 
relativos a métodos e técniC'as de produção, 
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c_ontrole e análise cllulca e toxicológicO: de 
medicamentos: li) a :oro1eto.~ ToP.l3JtJvnc:. h. 
construção e fiscalização de obras da União· 
e a elaboração de nonnas para a conser
vação e recoootltu.lção <los próprios nacio
nais; III) - a estudos e PTOJetos visando 
o --aperfeiçoa-mento da técnica e da indús
tri~ _.nacion_~l:s _no campo da. química e da 
físico-quimica e nra- parte relacionada com 
novos produtos e Meulcas de extração; IV) 
á. estudos ·e <racionallzação dos problemas 
relativos à exploração e coruservação de ·re
cursos florestai:s; V) a -estudos, pesquisas, 
projetas, análise e controle estatll!tioo dos 
fenômenos eoletivoo nos setores econõmico 
social, financeiro, ag:rioola, industrial e ci.: 
entlfico; VI) ~ a trabalhos e impla01tação 
de pr<>gramas relatil'OO aos fenômenos so
ciais; VII) - a trabalhos de relações pú
blicas, redação, revisão, coleta e preparo 
de informações, para divulgação oficial !a
lada, escrita ou televisada. 

BJ At!vl?ades de c_oordenação, orien·tação 
ou execuçao especializada em grau de com
plexidade média, Teferentes aos •trabalhos 
estudos e projetas Indicados no Nlvel 7. ' 

Nív<:_I 5---At!v!dades de supervisão, coor
denaçao, progrrunação ou eXecução espeeia
lizada em grau de maior complex!<lade, re
ferentes: IJ _a trabalhos trelativos à obser
vação, ao cuidado, à educação saultátla do& 
d<lffilt.,., gesteOltes e aci<lentados ao cwn-, 
primento <las prescrições méd!cá.. e apli
cação de medidas destinadas à prevenção 
de doenças; IIJ a estudos sobre o compor
tamento humano e a dlnãnnica da perso
nalidade~ envolvendo diagnóstico psicológico, 
orientaçao pslcopedagóglca e solução de 
problemas de ajnsotamento do ser humano· 
1m - a trabalhos, estudos e projetas rela: 
tivos a reconhecimentos, levantamentos, es
tudos e pesqn!sas de caráter f!s!cogeográfl
co, biogeográfico, antropogeográf!co e geo-· 
econõm!eo necessários ao conhecimento do 
Pais e das regiões e áreas do território na-

. clona!, destinados a servir de apoio à. pol!
tica social, econômlca e admlnll!trativa de 
óxgãos públicos; lV) - a trabalhoo de 
difusão e aprimoramento de assuntos cultu
rais, na área de letras, música, artes plásti
cas, teatro e conservação e restauração de 
obras hll!tórlca,:; ·e· artísticas. 

Nível 4 _- ·A) Ativld":<les de supervtsão, 
coç:me:naçao, programaçao ou eX'ecução- es
pedallZada, Em grau de maior complexi
dade, refere11 tes: I) - a trabalhos de le
vantamentos topográficos e geodésicos, vi:s
tor!a.s, arhltramentos, perlmas e avaliações 
concernentes à agrimensura; TI) - a tra
balhos e projetas rela.tl;os à avruiação dos 
recursos. naoturais da atmosfe·ra. ao es,tudo 

-dos fenomenos me·teorológlcos e às previ
sões do tempo; III) - a trabalhoo relae!o
na,dos com a apl!cação dos proeé&sos de 
fabrlcJL_ção e. ma11u!;<mção da qualidade da 
produçao, nos dlver.sos ;ramos da engenha
ria; IV) ~ t 0abal,hos de p""qn!sa, estudo e 
registro blblrográfico de documentos e ln
formações culturalmente Importantes· V) 

a trabalhos re!g,tivos à utilizaçru; de 
mé!Judos e técnicas f!s!oteráp!cos, tempêu
f.!c~ e recxeacion·ais, para a reabilitação
f1s:ooa e mental <lo indivíduo. · 

B) Ativldades de orientação ou execução 
es_peeia!izada em grau de complexidade 
mediana, referentes aos ·trabalhos, estudos 
e projetas Indicados na alínea A, itens III 
IV, V e VII do Nível 6. ' 

CJ Ativldades de e><eeução quil.llfieada 
Sob supervisão .superior ref,er_entes ao.s tra~ 
balhos,_ estudos e j)rojetOO indicadoo no Ní-· 
m~el ~-nos itens I, II e VI da alínea A. do 
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. Nível 3 -·A) Atlvlda.de.s de supervisão, 
coordenação, program-ação ou execuÇão--e;s-: 
pecializada, referentes: Il - a trabalhos 
reiaciona.çlos com o desenvolvimen'OO, diag:-_ 
nóstico e tratamento da comunidade,- em 
seus aspectos soc.lllJ;I; II) - a trabalhos 
relath<>s à. educação allmentar, nutrição e 
dietética, para indivíduos ou coletlv!dades. 

Bl Atlvidades de orientação ou execução 
especializada, em grau de· medlwna com
plexidade, referentes aos trabalhos, proje
tas e estudos iudicadOG nos itelhS II, III e 
IV do Nlvel 5. 

Nh•el 2 - AtlvLda.des de execução quali
ficada, sob sup-ervisão supe:rior, referentes 
aos trabalhos· e estudos indicados na· ali
nea A, itens III, IV, v e VII do Nível 6, 
nos itelhS II, III e IV do Nlvel 5 ·e na alíneà 
A, do Nível 4. 

Nlve! 1 ....:. Atlvldades de execução quali
nca.cta, sob supervisão superior, referentes 
aos tràbalhos indicados na alínea A do Ní
vel s. 

Art. 3.0 o Grupo-Outras Atlvidades de 
Nivel Supertor é constituído pelas ca tego
r!as Funcionais àbaixo ind!cadas: 
. Código NS-901 - Médico; 

Código NS-902- Médico de Saúde Pú· 
bllca; 

CÓdigo NS-903- Médico do Trabalho; 
Código NS-904 - .l!ln!ermeiro; 
Código ·Ns-905 - Nutr!c!ouista; 
Código NS-906 - Técnico . em Reab!)tta.-ção; ' . . . 

Código NS-907 - Psicólogo; 
Códo!go NS-908 - Farmacêwt!co; 

. (Jódigo NS-909 - Odontólogo; 

Código NS-910 - Mécllco Veterinãr!o; 
C&digo -NS-911 - Z90tecuista; 
Código NS-912 - Engenh,erlo Agrônomo; 
Código NS-913 - Engenh,e!ro Florestal; 
Código NB-914 - Engenheiro Agrimen-

sor; 

Código NS-915 - Meteorologista; 
Código NS-916 - Engenheiro; 
Cõdlgo NS-917 - Arquiteto; . 
Código NS-918 - Engenheiro de Opera-__ 

ções; 

Código NB-919 - Geógrafo; 
Código Ns-920 -' Geólogo; 
Código NS-921 - Químico; 
Código NS-922 - Economista; 
Código NS-923 - Técn!eo de AdmJn·ll\\tra-

ção; 
Código NS-924 - contador; 
Código NS-925 - .Muárlo; 
Código NB-926 - Estatistloo; 
Código NS~92'7 - Técn!eo em Assuntos -

Educacionais; 
Código NS-928 - Técn!eo em Assu.n tos 

Culturais; 
Código NS-929 - SOciólogo; 
Código NS-930 -·Assistente SOcial; 
Código NS-931- Técnlco em Comunica-

ção· Social; · · 
Código NS-932 - Bibliotecário; 
CQdigo NS-933 - In.spetor do Trabalho; 
Parágrafo único. As classes das catego-

rias Funcionais previstas neste artigo são 
distribuidas pela escala de niveis, na forma 

. do Anexo. 

CAPíTULO II 
Da. Composição das Categorias 

Funcionais 
·xrc 4. o· AS categorías Funcionais do 

Grupo-Outras At!v!dades de Nivel Su
perior deverão atend,er à.s necessidades de 
recursos humanos dos Wnistério.s, órgãos 
integrantes da Presidência da Repúbllca, 
órgãos do Mlnlstér!o Público, Autarquias 
federais e Tribunal Marltlmo. 

Art. 5.0 Poderão in·tegrar as categorias 
Funcionais a que se refere este decreto, 
media.nte -transposi~ão, os eargos vagos e 
ooupadoo, cujas atlvidades se lden·tlfiquem 
com as indicadas no a.vtlgo t.o, observadas 
as respeetlvas especialidades, de acordo 
com: o seguinte critério: 

I - Na categoria Funcional de Médico 
os cargos--de Médico, Médico Puericultor; 
Médico Nutrólogo, Médico Psiquiatra e Mé~ 
dioo Legista. 

II - Na-categoria Funcional 'de Médico . 
de Saúde Pública, os de Médico Sanita
rista. 

l!l.'- Na Categoria Func!onàl de Médi
co do 'rrabalho, 06 de Médico do CTrabalho; 

lV - Na Categoria Funcionàl de EnJ:j>J:o 
melro, os_ de Enfermeiro e,- por- transfor
mação, os de ·Auxiliar de Enfermagem . e 
de ;p~teU:a,.cuJ<>s. ocupantes possuam dl
piom.a 4~Ll!hlferme1J:'o _ ~u de cux.so superior 
de- obste•triz, doevldamente registrados .. 

V - Na Categoria Funcional de Nutr!-
clonista e Técnico de Nutr!çã9. . . . 
~· VT- Na Categoria FunciOilâl de Técni
co em Reabilitação, os de Fisioterapeuta e 
Terapeuta Ocupacional e, por transforma
ção os de Auxiliar de Fl.sioterapia e Au
xl!iár de Praxiterapia cujos ocupantes pos
suam diploma de Fisioterapeuta ou Tera
peuta Ocupaclonal devidamente registrado, 
ou habilitação legal equivalente. 

vi! - N.a categoria l"u·ncionaJ de Ps!cóo 
logo, os de Psicólogo, ressalvado o c!lsposto 
no item XXV deste artigo e os de Psico
logista. 

VIII -.Na categoria Funcional de Far
m~SJCêutico, os de Farmaeêutioo e, por ~~a.ns
formação, os de Prático de Farmácia._ cüjos 
ocupantes _wssuam. diplom~ de F~;maeeu-
tlco de;ldamente registrado. - - . -

IZ' --' Na Categoria Funcional de Odon
tólogo,' os de DmUsta e Cirurgião-Dentista 
e, por transformação, os de Protétlco cujos 
-ocupante.s possuam o diploma de Odontólogo 
devidamente registrado. 

X - Na Categoria Funcional de Médico 
~Veterln_ár!o, os de veterinário e. por trans
foin1ã:ção, os de TéCnico Rur;ll, . ~ujos 
oeu.pantes possuam diploma de Médico Ve
ter!nãrio devidamente registrado. 

XI ~:Na categoria Fu~ciona! de Enge
-nheiro Agrônomo, os de Engenheiro Agrô
nomo -e-,- por transformação, os de Técnico_ 
Rural cujos ocupantes possuam diploma de 
Engenheiro Agrônomo,-- devidamente regis
trados. 

XIT -=--.Na Categoria FUncional de_ Enge
nheiro Florestal,- -os de Engenheiro Flores---
tal. . 

XIII - Na Categoria Funcional de Enge
nheiro Agrimensor, os de Agrimensor ~. por 
transformação, os de AuXiliar de Eng~nhei
ro cujo.s ocupantes pos.s.u.a.m diploma de En
genheir_o_ Agrimensor devidamente registra
do ou habilitação legal equivalente. 

XIV- Na Categoria Funcional de Meteo
rologista, os de Meteorologista. 
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XV - Na Categoria Funcional de El_lge
nheiro, os de Eng~nheiro, Engenheiro de:Mi
nas e Metalurgia, Engenheiro de Por~o:; _e 
Vias Navegáveis e Engenheiro Tecnologista 
e, por transformação. 03 de Auxiliar _de En
genheiro, Inspetor ·de Telecomunlcações~ 
Técuico de Telecomunicações, Assessor de 
Eletrônica, Técnico de Eletrônlca, Inspetor 
Eletrotécnic<f e Eletrotécnico _cujo~ ocupan
tes possuam diploma de Engenheiro devida
mente registrado. 

XVI - Na Categoria Funcional de Arqu!
teto, os de Arquiteto " Engenheiro Arquite
to e. por transformação, os de De.s·e:qhista e 
Auxiliar de Engenheiro cujos ocupantes pos
suam diploma de Arqu!teto devidamente re-· 
gistrado. 

XVII - Na Categoria Jruncionar de Geó
g:afo, os de Geó@rafo. 

XVIII- Na-Categoria Funcional de Geó
logo, os de Gediogo. 

XIX -' Na Categoria Funcional de Qui
lpúco, O> de Qulmico e Químico Tecnologista. 

XX - Na categoria Funcional de Econo7 
mista, os de Economistas, Técnico de Econo
mia e_ Finanças e. por transformação. os -de 
Inspetor de Previdência do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, e do lustitu
to de Previdência e Assl&tência dos Servi
dores do Estado, os de Inspetor de Indll's
trla e Comércio e os de Técuico de Migra
ção enjoo ocupantes possuam diploma de 
Economista devidamente registrado. 

XXI -Na Catego•rla Funcional de Técni
co:_ -de Adminlstração;· os de Técnico de 
Adminis·tração e os de_Ass,essor para Assun
tos Legislativos. e. por transformação, os:
de Assistente de Ac!minl$tração, Oficial de 
Administração, Assistente Comercial e Ins
petor de Indústria e Comércio, cujos 
ocupantes posst!"am dlploma de Técnico de 
Admlnlstração devidamente registrado ou 
habilitação legal equivalente. 

XXII -Na Categoria Funcional qe Con
tador, os de_Contador e por transformação, 
os de luspetor de Pr·evldência do Mluistér!o 
do Trabalnoe do Instituto d~ Previdência e 
Assistência do• Servidpres <lo Estado, os de 
Inspetor de seguros dessa última Autarquia, 
os de luspetor de ludústrlas e Comércio e os 
de Técnico da Contabilidade. cujos ocupan
tes possuam dip~oma de Contador devida
mente registrado. 

XXIII - -Na Categoria Funcional de 
Atuário, oo de Atuário e, por transformação, 
os de !nspetor de Indústria e Comercio e de 
Auxiliar de Atuãr!o cujos ocupantes pos
suam. diploma de Bacharel em Ciências 
Con tãbeis e Atuar!ais. 

XXIV - Na Categoria Funcional de Esta
tistico, os de Estatístico e, por transforma
ção, os de 'Auxlllar de Estatí.stico cujos 
oeupante.s possuam diploma de Estatistico 
devidamente ~eg!strado ou habilltaç~o legal 
equivalente. 

XXV - Na -categoria Func na! de Téc
n1cõ em Assuntos Educacionais, os de Téc
nico de Educação, Sociólogo, Psicólogo, 
Inspetor de Ensino e Instrutor de Ensino 
Superior, do Ministério da Educação e Cul
tu:ra, bern como, por transformação, os de 
Assistente de Educação cujos ocupantes 
P<J.ssuam diploma de Bacharel e~ Pedagn
g!a devidamente registrada. 

- XXVI - Na Categoria Funcional de Téc
nico em Assuntos Culturais, os de Conser
vador do Patrlmôn!o Histórico e Artistlco 
Nacional, conservador de Museu, Orienta~ 
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dor Musical, Musiclsta, Produtor Radlofô
nico, bem como, por tran.sformação, os de 
Preparador de Textos cUjos ocupant,es pos
suam diploma de curso ·superior de Letras 
e os de Arquivista cujos ocupantes possuam 
diploma do curso supetlor de_ Hll>tória ou 
Museologia devidamente registrados. 

XXVIT - Na Categotla Funcional de So
ciólogo, os de_SOció!ogo e, por transforma
ção, os de Técnico de Migração cujos 
oeupantes possuam diploma do curso supe
rior de Ciências SOciais, devidamente regis-
trado. • --

XXVIli - Na Categoria Funcional de 
Assistente SOcial, os de Assistente Social e, 
por transformação, os de Técnico de Mie 
gração e de Agente SOcial cujos ocupantes 
possuam diploma de Assistente SOcial de
vidamente registrado, ou habilitação legal 
equivalente. _ 

XXIX - Na Categoria Fu"'cional de Téc
nico e1:o Comunicação SOcial, os de Redator 
e Revisor. = - Na categoria Funcional de Bi
bliotecário, os de Bibliotecário e Documen-. 
tarista e, por transforma.Ção, os de Arquivis
ta e· de Auxiliar de Bibliotecário . eujos 
ocupantes possuam diploma de Bibliotecá
rio devidamente registrado, ou hab!I!taçã" 
legal equivalente. _ _ _ _ 
= - Na Categoria Funcional de Ins

pe.tor do Trabalho, os de. rnspetor do Tra
bal.ho .e, por tran.sformação, os de Assisten
te Sindical que possuam diploma de bacha
rel em Direito ou em Ciências eontábels e 
Atuatlais. 

§ 1.0 Poderão concorrer à inclusão n~ 
Categoria Funcional d1! Zootecn!sta, me1 
diante transformação dos cargos respec.ti
vos, os Engenheiros Agrônomos e Méclleos 
Veterinários <JUe possuam hab!lltação legal 
para o exerClcio da profissão. 

§ 2.o OS ocupantes de caDgos de Profes~ 
•sor, do Quadro de Pessoal do Ministério da 
Educação e CUltura., que não foram trans-:
feridos para __ os __ quadr.qs das Autarqula.o:; 
educaeionais, poderão concorrex à t~ansfor
mação dos respectivos cargos para a Cate
goria de Técnico em Assuzytos Educaçlonals. 

§ 3.0 Poderão, também, concorrer, ori
ginariamente, à inclusão no Grupo - Ou
tras Ativldades de Nível Superior: 

a) os funcionários que tenham sido agre
gados, na. forma d,l> art. 60 da Léi n.0 -3.780, 
de 12 de julho de 1960, e enquadrados ep1 
simbolos de cargo em comissao ou funçao
gratificada de attlbuições básicas correla
tas com as Indicadas l;lO art. 1,.0 ~deste de
creto; 

bl o agregado cujo cargo ef1!tlvo, oeupa
do imediata e anteriormente à agregação, 
deva ser incluído nas Categorias de que 
trata este decreY., desde que possua diplo
ma do corr-espondente curso suped9r ou 
habitação legal equivalente; 

· c) os ocupantes efetivos de c!U'15Qs de .-e
;soureiro, Teso-ureiro~Auxlliar e Fiel do Te
:souro, que possuam diploma de curso supe
rior ou habilitação legal equivalente, pam o 
exercício das atividades do Grupo. 

Art. 6.0 Os cargos ~cupados serão trans
postos ou transformados mediante a Inclu
são na Categoria Funcional própria, dos 
·respectivos ocupantes que possuB.)Il diploma 
do cor~:espondente curso superior ou habi
litação ·legal equlvalel)te e tar-se-á __ do 
maior para o menor . nível, nos limites. da 
lotação estabelecida para eada área de es
pecialidade, por ordem rigorosa de classi
ficação dos hab!l!tados no processo seletivo 
a que se refere o Capitulo III deste decreto, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãó II) 

or~e~
0 gs ~~~i~~~ dedo~eor~P~~tfvO~ 

ocupantes, excederem ao--- número fixado 
para a classe superior da categoria Funcio
nal serão transpostos ou transformados 
para a classe i~eçUatamente inferior~ qu, _s_e 
ainda ocorrer a hipótese prevista neste_ pa
rágrafo, para a Classe inferior seguin;t.e. 

§ 2.o · A transformação de cargos a que 
são atualmente. afet~s atividades auxiliares 
das de nível suPerior. indicados no art. 5.0 

deste d-ecreto, far:-se-á somente :para a_ 
Classe luicial da correspondente Categoria 
Funcional e no limite de até 60% (s.Ssenta
por cento) da lotação da classe, fix>tda para 
cada área de especialidade, devendo reali
zar-se em etapa subseqüente à da trans
posição dos_ cargos de nivel superior e an
teceder· a transformação prevista no art. 15 
do Decreto n.0 70.320, de 23 de março de 

- 1972, a que se refere o parágrafo seguint~. 

§ s,o Se a lotação aprovada para a ca-_ 
tegoria Funcional for superior ao número 

- ~ de funcionários habilitados no processo se
letivo, será ela completada ·na forma esta
belec!da jlm Instrução Normativa baixada 
pelo órgão Central do .Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal - SIPEC, 
observado o disposto 1;1os a~t.s. 9.0 , § 3.0, e -
15, do Decreto n.o 70.320, de 23 de março 
de 1972. 

- Art. 7.o· A transposição ou transforma .. 
ção de cal'gOs, a que se r.efere o art. 5.0 des
te decreto, somente será processada após 
a aprovação da- lotação com base no re
sultado dos estudos relativos à fixação 
qualitativa e quantitativa dos cargos no.-· 
cessários às novas unidades frganizaclo
nals. 

CAPíTULO m 
Dos Critérios Seletivos 

Art. 8.0 Os critérios seletlvos para -a 
trB:nsposlção ou transformação de cargos, 
obJet!vando comprovar a capacidade po-
tencf.al do funcionário com vistas ao desem
penho das ativldades Inerentes às Catego
rias Funcionais do GI1,lpo-outras Atlvi
dades de Nível Superior, serão, basicamen
te, os seguintes: 

I ·..:;.. ter lngressàdo em -Viitude -de '"con
curso públieo1 na série de 'Classes ou classe 
singular a. que pertencer o cargo a se:
transposto ou transformado; 

II - ter Ingressado em virtude de con
curso público, ou prova pública de habi
.!ltação de caráter competitivo, na carreiro. 
ou série funcional que tenha legalmente 
antecedido a sêrl1! de classes ou classe sln-

: guiar a que pertencer o cargo a ser tran~
posto ou transformado; 

III - cber Ingressado em virtude de con
curso público, ou prova de habilitação de 
caráter eompetltlvo, em série de classes, -
classe singular, carreira ou série funcional 
de atribuições correlatas ou afins com as 
da Categoria Funcional para a qual deva 
o cargD ser transposto ou transformado; 

· ~--lV _,.. p~ os qp:e não ~atisflze:rem os re-; 
qn!sltos indicados nos !tens_ anteriores, ve
rificação de desempenho, segundo critérios 
práticos e objet!vos, compat!vels com a na
tureza e especialidade das ativ!dades da 
Categoria Funcional, estabelecidos . pelo 
órgão Centrai do Sistema de Pessoal bl.vu 
da Administração Federal, em articulação 
com as unidades especlallzadas onde se de
senvolvam as atividades e com os óJ."gãos de 

- pessoal dos Mlnlstérlos, órgãos integrantes 
-da Presidência da República e Autarquias 
federais. 

Art. 9.0 ·Para efeito do- ·disposto _no 
art _tto__ e seu § 1.0 deste decreto,· a elas-
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sificação dos- ocupantes dos cargos- a serem. 
transpostos ou transformados, .. hablllt\J.dOs 
de acordo com o --~rtigo anterior, far-se-á 
classe por classe~ a-com~çar péla ma,is ele-. 
vada, observada a seguinte ordem de .Pre
ferência: 

a) quanto à habilitação: 

1. 0 ) . o habilitado na forma do Item I des
te artigo; 

2.0)- o ;habilitado na forma ·do Item I!; 
_ 3.0) o habilltado na forma dos lt~ns JII 
e IV. 

bl em Igualdade de condições de habll1-
tação: 

1.0 ) 0- de maiOr tempo na ClaSse; 
2.0 ) o de inalar tempo na série de élás, 

ses ou classe_ singular a que pertencru: o 
cargo a ser tran~posto ou tra~fo~ado; 

-3:0 ) . O . de riJaJ()r tempo de SOI"\'iÇO públiCo 
federal; 

4.0) o de maior tempo de Sel"\'iço público. 
§ 1.0 O tempo de serviço corresponden

te à agregação será somado ·ao da classe 
a que perteneia o cargo efetlvo _ anterior
mente ocupado pelo a,gregado, para o fim 
do disposto na alinea b deste artigo. . 

§ 2.0 os critérios de desempate, na hipó
tese prevista no § 2.0 do art. 6.0 deste de
creto, são oi; fixados neste artigo, 
· § 3.0 Na a,puraÇão dos elementos enume

rados neste artigo, tomar-se-á por base a 
situação funcional existente à data da ho
mologação do processo seletlvo. 

CAPíTULO IV 
J)o Ingresso 

, Art. lO. Ressalvado o disposto nos arts. 
H e 16 deste decreto, o ingresso nas Ca
,tegorlas Funcionais do Grupo - .· Outras 
•Ativ!dades de Nlvel Superior, far-se-á na 
classe inicial, mediante concurso público em 
que s~rão verificadas as _ qualificações ~s
sengials exigidas, nas respectivas espec!!!
caçoes, para o desempenho das at!Vldades 
inerentes à classe. ·· 

Parágrafo único: &>menti poderá Ins
crever-se no eoncurso quem. Possuir: 

a) diploma de curso superior, ou habut--
tação legal equivalente, em relação às .Ca
tegorias Funcionais a que sejB.)Il inerentes 
atfvidades correspondentes a profissões re
gulamentadas; 

b) diploma de conclusão do eurso supe .. 
rlor de :Fls!oterapeuta ou Terapeuta OCupa
clonai, ou hab1lltação legal correspondente. 
para a Categoria Funcional de Técnico em 
Reab!I!tação, obs1!1"\'ada a respectiva espe
cialidade; 

c) dilploma de oonclusão dos cursos su
periores de Geografia, Geologia, Ciências 
Sociais e de Meteo!:ologla ou :Flsica para as 
Categorias Funcionais de Geógrafo, Geólo
go, Sociólogo e Meteorologista, respectiva
mente; 

dl diploma de conclusão de um dos cursos 
superiores de Direito e Ciências Contábels 
e Atuarlals, para a Categoria Funcional de 
Insj>etor do Trabalho; 

e) diploma de conclusão de um dos cursos 
superiores de Teatro, Música, Artes Plásti
cas, Letras, mstória, Comunicação SOcial 
ou Jornalll>mo e Museologia, para a Cate
goria Funcional de Técnico em Assuntos 
CUltural~>, observada a respectiva especiali
dade; 

fl diploma do eurso supetlor de Comu
nicação SOcial ou Jornalismo, para a Ca.te
gotla Funcional de Técnico em Comunica-
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ção Social, observada a respectiva especia
lidade; 

g) diploma de bacharel em Pedagogia ou 
dos cursos superiores de Psicologia, Filoso
fia, Ciências Sociais e Educação Física, para 
a Categoria Funcional de Técnico em As
suntos Educacionais. 

Art. 11. Poderá ser reservado até li4 
(utn quarto) das vagas verificadas na clas
se Inicial de Categorias Funcionais do Gru
po - Outras_ Atlvidades de Nivel Superior 
para provimento por ocupantes de classes 
Iniciais de outras Categorias do mes~r.o 
Grupo. 

§ l,o Somente poderão concorrer à pro
gressão funcional prevista neste artigo os 
fun~~mários que preencham os requisitos 
legais e regulamentares estabelecidos para 
Ingresso, devendo ser submetidos a treina
mento adequado e ao mesmo processo se
letivo dos candidatos Inscritos no concurso 
público para a Categoria Funcional 

§ 2.0 A class!!lcação dos candidatos ha
bilitad<\s no concurso público é distinta da _ 
dos funcionários habilitados à progressão 
funcional, podendo :teelizar-se simUltanea
mente ambas as competições. 

§ 3.0 No caso de Insuficiência de hablli
tados à progressão funcional, as vagas a 
·esta destinadas poderão ser providas por 
candidatos habllitados no concurso públlco. 

OAP1TULO v 
Da Progressão Funcional 

Art. 12. A progressão funcionai dos 
ocupantes de cargos das Qa;tegorlas Fun
cionais de que trarta este decreto !ar-.'le-á 
para a elasse lmedlatamen te superior 
àqueia a que pertença, obllerv:kia, quando 
for o caso, a lotação fixada para cada área 
de especlalidade e obedecerá ao critério de 
merecimento na forma estabelecida em re
gulamentação especifica. 

Art. 13. o !nterstielo para a progressão 
funcional é de 3 (três) anos. e será apu
rado pelo tempo de efetivo _ exercício. na 
classe a que pert@ça o funcionário. 

Art. 14. C<lnstltuem, ainda, requisitos 
Indispensáveis para. a progressão funcional: 

I - à classe c das Categorias Funcionais 
de Médico, Médico de S8.úde Pública, Mé
dico do Tr"balho, Odontólogo, Médico Ve
terinário, Engenheiro Agrónomo, Zooteenis
ta, Engt!Iiheiro Florestal, _Engenheiro, Eco
nomlsta, Té<mioo de Administração, Técni
co .. em Assuntos Educacionais, Atuárlo, 
C<lntador, Qulnlico, Técnico em C<lmunlca-. 
ção Social, Sociólogo e Geólogo, contar o 
funcionário, no mln!mo, 7 (sete) anos de 
experiência profissional e -possuir diploma 
ou certificado de conclusão de curso de pós
graduação ou de especla!lzação em nível 

·equivalente; _ -·--

II - à classe C das demais categorias 
Funcionais, contar o fun'C!onário, no mini
mo, 7 (sete) anos de experiência profissio
nal e possuir certificado de conclusão de 
curso de especiallzação; e 

m - à classe B de -todas as Categorias 
Funcionais de que trata este decreto, . con
tar o funcionário 4 (quatrol anos, no mí
nimo, de experiência profl.sslonal e poSSuir 
diploma ou certlfleado de conclusão de 
curso de especializaÇão ou aperfeiçoa
mento. 

Art. 15. OS critérios de desempate no 
merecimento, à época da realização das 
progressões e as normas -para o respeetiVo 
processamento serão estabelecidos em re
gulamentação geral ou especifica, conforme 
o. casa. 

CAPITULO. VI 

Da Ascensão Funcional 

Art. 16. Poderá h a ver ascensão funcio
nal, às classes Iniciais das Categorias Fun
cionais de que _trata ·este decreto, de 
ocupantes de classes finais de Categorias 
Integrantes de outros Grupos, desde que 
possuam o correspondente diploma de curso 
superior, ou habll!tação legal equivalente, 
e se habll!tem no processo seletivo estabe
lecido, em regulamentação especí:fica, para 
a Categoria Funcional. 

Art. 17. A época da realização e as nor
mas disciplinadoras do processamento da 
ascensão funcional serão objeto de regula
mentação geral. 

CAPlTULO VII 

.DISPOsições Gerais 

Art. 18. OS ocupantes dos cargos Inte
grantes do Grupo - Outras Atividades de 
Nível Superior ficam sujeitos à Jornada de 
trabalho estabelecida pela repartição de 
conformidade com o respectivo funcio
namento, observado o mlnlmo de 30 <trin
ta) horas semanais, pOdendo ser convoca
dos sempre que o exigir o Interesse do ser-

- viço. 

Art. 19. O ato que aprovar as especifica
ções de classes do Grupo "!!tabelecerá, no 
grau hierárquico con:<l3pondente, as l!nhas 
de chefia Inerentes aos cargos Integrantes 
das categorias Funcionais que o compõem. 

Art. 20. Poderá ser reservado até 1/4 
(U!n ·quarto) das vagas exlatentes, ou que 
vierem a ocorrei, na classe !nlclal das ca
tegorias Funcionais de que trata este de
creto, para serem providas pelos ocu])lllltes 
de cargos relacionados no art. 5.0, que não 
lo_g!'~!ll habllitação no processo seletlvo . 
para a transposição ou transformação dos 
cargos respectivos, bem como para os 
atuals ocupantes de empregos regidos pela 
legislação tra;balhlsta a que sejam ineren
tes idênticas atlvidades. 

§ 1.0 . Os candidatos ao provimento pre
visto .n~ste artigo serão submetidos ao pro

. cesso seletlvo a que se refere o art. 10 deste 
decreto, devendo .ser relacionados em clas
sificação distinta da dos habll!tados no 
concurso público. 

§ 2. 0 OS funcionários que não lograrem 
habllitação continuarão em guadros suple
mentares, na torma estabelecida no art. 
17 do Decreto n.o 70.320, de 23 de março 
de 1972, e os empregados em tabelas extin
tas, podendo, entretanto, concorrer, mais 
uma vez, ao processo seletivo para o pro
vimento. 

Art. 21. Este Decreto entrará em vigor 
na· data de sua publlcação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasil!a, 19 de julho de 19'i3; l52.õ da In
dependência e 85." da Repúbl!ca. 

LEI N.o 6.6a4, DE S DE 
SETEMBRO DE· 1979 

Regulamenta as profissões de Biólo
gO- e-de Biomédioo, cria. o Conselho Fe-

- dera! e os Conselhos Regionais de Bio
logia e Biomedicina, e dá outras pro ... 
vidências. 

o l?JOes!dente da Repúbl!ca, 

Faço saber que o Congresso Naclo:nal de
creta e eu sanciono a seguinte lei: 

Novembro de 1985 

CAPíTULO I 
Da Profissão de Biólogo 

A~t. 1." O exercício da profissão de Bió
logo é privativo dos portadores de diploma: 

I - devidamente registrado, de bacharel 
0'11 licenciado em curso de História Natu"•1, ou de Ciências Biológlcrus, em todas as 
11uas especialidades ou de licenciado em 
Ciências, com )lab!litação em Biologia, ex
pedido por instituição brasileira Oficial
mente reconhecida; 

II -,.expedido por instituições estrangei
ras de _-eP.sino Sl,l_p~rlor) regularizado na _for
ma da lei. cujos cursos forem considerados 
equivalentes aos mencionados no Inciso L 

Art. 2.0 Sem preju!zo do exercic!o das 
mesmas at!vidades por outros profissionais 
igualmente habll!tados na forma da legis
lação especl11ca, o Biólogo pOderá: 

I - forn1U!ar e elaborar estudo, projeto 
ou pesquisa cientifica básica e aplicada, 
nos-vários setores da Biologia ou a ela li
gados, bem: como os que se :relacionem à 
preservação, saneamento e melhoramento 
do melo wnbitmte, eJreeutando <>Lreta ou !n
diretamente as ativldades resultantes desses 
tiabillhos; · · 

II ~ 01~entar, dirigir, assessorar e pres
tar consultaria a empresas, fundações, so
ciedades e associações de classe, entidades 
autárquicas, privadas ou do pOder público, 
no âmlllto de sua especialidade; 

III -.:.· walizar periclas e emitir e assinar 
laudos técnicos e pareceres de acordo com 
o curriculo efetlvamente realizado. 

. CAPíTULO II 
Da Pl'Oflssi<! de Biomédlco 

.Art. 3. 0 o e=cíelo da profissão de Elo
médico é privativo dos portadores de di
ploma: 

I - devidamente registrado, de bacharel 
em curso oficialmente reconhecido de Ciên
cias Biológicas, mOdalidade médica; 

II - emitido por Instituições estrangei
ras de ensino superior, devidamenbe reva
lidado e registrado como equivalente ao di
pllma mencionado no Inciso anterior. 

Art. 4-.0 Ao BiOJl1édlco compete atuar em 
equipes de saúde, a nivel•tecnológl.co, nas 
ativldades complementares de diagnósticos. 

Art. 5.0 Sem prefufzo do <!xerclc!o das 
mesmas atlvldades por outros profissionais 
Igualmente habllitados na forma da ·legis
lação específica, o Biomédico poder: 

I - real!zar análises fislco-qulnlicas e 
microbiológicas de interesse para o sanea
mento do melo ambiente; 

II - realizar serviços de radiografia, ex
cluida a Interpretação; 

m-- _atuar1 sob supervisão médica, em 
serviços de hemoterapia, ·de radiodiagnós
tico e de ootros para os quais esteja legal
mente habilitado; 

IV - planei ar e executar pesquisas cien
tificas em instituições públicas e privadas, 
na ár~a de sua especialidade profissional. 

l?arágraro· único. o exerclcio das ativl
dades referidas nos incisos I a IV deste ar
tigo fica condicionado ao curriculo efetl
vamente real!zado que definirá a especiali
dade profissl®a!. 
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CAPiTULO III 
Dos órgãos de Fiscalização 

Art. 6.0 Ficam crladoo o Conselho Fe
deral e os Conselhos Regionais de Biologia 
e Biomedieina -- CF'BB/CRBB com a in
combêncla de fiscalizar o exeroício das 
profíasões definidas nesta. lei. 

§ 1.o Os Conselhos Feder!l!s _e Regionais 
a que se refere este aTtigo constituem, em 
conjunto, uma autarquia federal vincula
da ao Ministério do Traba!bo. 

§ 2.0 o .Conselho Federal terá sede e 
foro no Distrito Federal e jurisdição em 
.todo o Pais e os' Conselhoo Regionais terão 
sede e foro nas Capitais dos Estadoo, dos 
Territários e no Distrito Federal. 

Art. 7,o o conselho Federal será cons
:tituído de dez membros efetlvos e respee
tivos suplentes eleitos pela forma estabe-
lecida nesta lei. -

§ 1.0 Os membros do Conselho Federal 
e respectivos suplentes, com mandato de 
quatro anos, serão eleitos por um Colégio 
Eleitoral integrado de um Tepresentante. 
de cada Conselho Regional, por este elei
to em reunião espee!almente convooada. 

§ 2.0 o Colégio Eleitoral convocado para 
a composição do· Conselho Federal reunlr
se-á .. prellminarm.ente, para exame, dis
cussão, ,aprovação e !l"egistro odll$ chapas 
concorrentes, realizando as eleições vinte. 
e quatro horas após a se.ssão preliminar. 

§ 3.0 Competltá ao Ministro do Traba
lho baixar as Instruções reguladoras .. dM 
eleições dos Conselhos Federa! e Regionais. 

A1"t. 8.0 Os membros dos Conselhos ~ 
gionais e os respectivos suplentes, com man
dato de quatro anos, serão .eleitos pelo sis
tema de eleicão 'Ciireta, através do voto 
pessoal, secreto e obrig,.tório doo prof!ssio
nals inscritos no Conselho, aplicando-se 
pena de multaJ em impo-rtância não ~xce
d<>nte ao valor da anuidade, ao que deixar 
de votar ll<!m causa justiflcadl\. 

§ 1,0 Na composição dos Conselhos as
segurar-se-à a ~epresentação proporcional 
das duas modalidades. 

§ 2.0 O. descumprimento do critério de 
proporcionalidade previsto no parágrafo an
terior no intuito de favorecer deteTmina
da n{odalldade, poderá ensejar lntéven
ção do Ministério do Trabalho no órgão in
frator. 

§ 3.0 O exercicio do manda~o de mem
bro do Conselho Federal e dos Conselhos 
IOOgÍonals, assim como a J:espect!va. ele!· 
~ão, ·m-esmo na oondiQãõ de suplente, :fica
rá subordinado, além das exigências cons
tantes do art. 530 da Comolid~sã.o das Leis 
do Trabalho e legislação complementar, ao 
preenchimento dos seguintes que\Sltos e 
condições básicas: 

I -.cidadania brasileira; 
II --' habllltação profías!onal na forma 

da legislação em vigor; 

III - pleno gozo dos direitos profissio
nais~ civis e politicas; 

IV - inexistência de . condenação por 
crime contra a segurança. nacional. 

Art. 9.0 A extinção ou perda de manda
to de II)embro do Conselho Ji'edel";ll ou doo 
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Conselhos Regionais ocorrerá em virtude 
de: 

I - renúncia; 
II - SUPerveniênc!a de causa de que re

sulte a inabilltação para o exercício da 
profissão; 

III - condenação a pena superior a dois 
anos, _em ~ace de sentença transitada em 
Julgado; 

IV - destituição de · cargo, função, ou 
emrpego, •elacionada à prática de ato de 
improbidade na administração pública ou 
privada, em face de sentença transitada 
em julgado; 

v - conduta ineompat!vel com a digni
dade do órgão ou por falta de decoro; 

vt - ·allsênela, sem motivo justlfleado, 
a três sessões conseeutiva.s ou a seis lnter
ca~ªd~ e_~--~-~~--~Q~--

Art. 10. Compete ao Conselho Federal: 
I - eleger~ dentre os seus membros, po.r 

maioria absoluta, o seu Pl'OOidente e o Vi
ce-Presidente, cabendo ao primeir<:J, além 
do voto comum, o de qualidade; 

u- ,;:_ :exercer função normativa, baixar 
atos neceSllários à interpretação e execução 
do dispostQ nesta . lei ~e à flscali~ação do 
exercicio i>rof!Sllional, ·adotando providên
cias indispensáveis à realização doo obJe
tivoo Institucionais; 

III - supervisionar a fiscalização · do 
eJOOrciclo profíasional em todo o território 
nacio:q.al; 

IV - organizar, propor instalação, orien
tar e inspeclonar os Conselhos Regionais, 
fixar-lhes jurisdição, e examinar suas pres
tações de contas, neles intervindo desde 
que indispensável ao ·restabelecimento da 
normalidade administrativa ou financeira 
ou à garantia da efetividade ·ou principio 
da hierarquia institucional; 

V - elaborar e aprovar seu Regimento, 
ad referendam do Ministro do Trabalho; 

\li - examinar e aprovar_ os Regf.men to-s 
dos Conoolhos Regionais, modificando o que 
se fizer necessário :para assegurar unida
de de orientação e unlform!da.<Le de ação; 

VII - <>oriheceT e dlrlml-;,. dúvidas suScl-.c 

tadas pelos Conselhos Regionais e pres
tar-lhes 8.'1Sistêhcia técnica permanente; · 

VIII :_ apreciar e julga.r -Qi_.recursos de .. 
penalldad.e imposta pelos Conselhos Regio-
nais; · 

IX - fixar o valOT das ·atÍulda<Íes, taxas, 
emolumentos e multas devidos peloo -pro

-- Iissionals e empresas aos Conselhos Regio
nais a que es:teJam jurlsdicionados; 

X -_aprovar sua proposta orçamentária 
e autorizar a abertura de créctitoo e adiclO
nais, bem coma operações referentes a mu
tuações patrimoniais; 

XI - dispor, com a participação de to
dos os Conselhoo Regionais, silbre o Códi
go de ll:tica Profíasional, funcionando como 
C<lnselho ~Superior de ll:tiea Profissional; 

XI! :....._ es-timular- a exação no exercício 
da pro[lssao, velando :pelo prestigio e bom 
nome d~_ que :_a e!'ereem; _ 

XIII --' instituir o modelo das carteiras 
€ cartões de identidade profissional; 

XIV --' autorizar o Presidente a adqui
:rJr, onerar ou alienar ben.s imóveis; 

Sâbado· 23 4667 

XV - ehiit!r parecer conclusivo sobre 
prestaç.ão de contas a que eo'3te-ja obrigado; 

:::.vr - publir.a.r, anualmenteJ seu orça
mento e ~respectivos créditos, adicionais, oo 
balanços, a execução orça~entária e o re
latõrio de suas atlv!dades. 

Art. 11. Os Conselhos Regionais serão 
organizados, em princípios, nos moldes do 
Conselho Federal. 

Art. 12. Con;tpete aos Conselhos Regio
nais: 

I - eleger, dentre os seus membros, por 
maioria absoluta, o seu Presidente e ri seu 
Vice-Pre.sidente; 
II '-- elaborar 'a proposta de seu ·Regi

mento, bem como as alterações, submeten
do à aprovação do Conoolho Federa!; 

III · ~- orlar as Câmaras . Especializadas, 
atendendo às condições de maior ef!clên
cJ.a __ {ia !iscallzação estabeleeida na presen
te lei; 

V - agir, com a colaboração das socie
dades de classe e das escol~ ou faculda
des de Biologia, nos assuntos rela.cionados 
com a presente lei; 

VI - ~ deliberar sobre ~untos de inte
resse geral e-administrativos e sobr€-OS ca
sos comuns às duas ou mais modalidades; 

VII - julgar, decidir ou dirimir as ques
t"ões da atribuição ou competência das Câ
mara-s Especializadas, quando não possuir 
o Conselho Regional número suficiente de 
profissionais da mesma modalidade_ para 
constituir a respectiva Câmara; 

VIII - expedir a cartelva de ldentidade 
prof!Sllional e o cartão de iden tifleação aos 
profissionais registrados, fazendo constar a 
mO·dalidade do in teres.sado, de acordo com 
o currículo efetivamente realizado; 

IX - organizar, discipii.:tlar e mante-r 
pesso~ juridlcas que, nos termos éesta le1, 
se inscr:evam para exercer atividades de 
Biologia na Região; 

X - publicar relatõrios de seus traba
lhos e l'elações dos profissionais .e firmas 
registrados; 

XI --estimular a exaçãO no exercicio da 
profissão, velando pelo prestigio e bom cone 
ceito dos que a ex-ercem; 

xrrc.;c. 'flscallzar o exercicio protlsslonal 
na área de sua. jurisdição, representando, 
inclusive, às autoridades competentes, so
bre oo fatos que apurar e cuja solução ou 
repr,essão não .seja de sua alçada; 

XIIL- ---_cumprir e fazer _numprir as dis
posições de.sta lei, das resoluções e demais 
normas balxad~ pelo Conselho Federal; 

XIV ...:... funcionar como Conselhos Regio
nais de Ética, conhecendo, processando e 
decidindo os casos que lhes forem subme
tidos; 

XV·- Julgar as infrações e aplicar ~ pe
nalidades previstas nesta lei e em normas 
complementares do Conselho Feder~!; 

XVI - propor ao Conselho Federal as me
didas necessárias ao aprimoramento dos ser
viços e do alstema de . .fiscalização do exer- . 
clcto profissional; 

xvn - aprovar a proposta orçamentária 
e autorizar a ab<Wtura de créditos adicionais 
e as operações referentes a mutações patri
moniais; 

XVIII - autorizar o Presidente a adqui
rir, onerar ou alienar bens imóveis; 
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XIX - arrecadar anuidades, mu1tas, ta
xas e emolumentos e adotar todas as m~
das destinadas à efetivação de stia rece~~~ 
destacando e entregando ao Conselho Fe
deral as lmportância.s referentes à sua par
ticipação legal; 

XX - promo-çer, perante o juízo compe
tente, a CQ}irança das importâncias corres
pondentes às anuidsdes, taxas, emolumen
tos e mulrtas, esgotados oo meios· t!ie cobran-
ça amigável; -

XXI - emitir parecer conclusivo sobre 
prestação <!e contas a que ~teja, obrJgado; 

xxn-----=- publicar, anualmente, seu orça
mento e respecti:vos crédito$ adicionais, o-s 
balanços, a execução o~ameD:tá~ao ~-o re-;-. 
latório de .sUas ativldades. ·· -

Art. 13. Os ·conselhOS. ;Regionais funcio
narão e-ni pleno e, para assuntos especificos, 
poderão. ser organizados . em Câmaras E.spe
clal!~adas corres!l@dentes ;;, Jnodal!dades 
resultantes dos desdobramentos dos cursos 
de que tratam os incisos I dos arts. l_.O, e 3.0~ -
desta Lei. · .. - ·· · 

Parágrafo único. As. Câmaras E.speciali
~das são órgãos dos Conselhos . J;!.eg!onais 
encarregados de julgar _e.decidir sobre os as
suntos de fisca~ação pertinentes às res
pectl v as modalidades e às infrações ao Có
digo de ll:tlca. 

Art. 14. São atribuições das Câmaras Es
pecializadas: 

I - julgar· os· cargos de !nfração à prec. 
sente Lei, no âmbito de sua competêncl_a 
profLs.sional especifica; · 

II --' julgar as ·inrrações ao Código de 
ll:tica; · · · -· 

III - aplicar as penal!dades e multas 
previstas; 

IV - apreciar e julgar os pedidos de re
gistro de_ profissionais_._ das flrma.sf das en
tidades de direito público, eles entidades de 
classe e das escolas ou -_faculdades na Re-gião; --- -

V - elaborar as normas para a :f:Lsealiza-
ção das respectivas modalidades_;_ ___ _ __:_____ 

VI- opinar sobre os assuntos de interes
se comum a duas ou mais modaij.dades, en
caminhando-os ao _Coru;eJho _Regional. 

Art. 15 . As Câmaras E-specializadas se
rão constituídas pelos ConselboJ; R.~onais, 
desde que entre os conselheiros ;R-egionais 
haja um minimo de três de uma mesma mo-:
dal!dade. 

Art. 16. Aos Presidentes dos Conselhos 
Federais e :Regionais incumbe a a!lministrac 
ção e representação legal dos mesmos, rã--. 
cultando-.se-lhes_ suspender o cumprimento 
de qualquer deliberação de s_eu Plenário, que 
lh~s pareça inconveniente ou contrário aos 
interesses da instituição, submetenqo essa 
decisão à autoridade competente do Ministé
rio do Trabalho, ou ao COnselho Foderál: 
respectivamente. 

Art. 17. Constitui renda do Conselho. 
Federal: 

I - vinte por cento do pxoduto da arre
cadação de anuidades, taxas, emolumentos 
e multas de cada Conselho :Regional; 

II -legados, doações e subvenções; 
m - rendas patrimoniais. 
Art. 18. constitui r_enda dos COlJ8elfl<ll'_ 

:Regionais: 
I - oitenta por cento do produto da ar

recadação da anuidade;;, taxas, emolumen
tos e rnultas; 
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II -legados, doações e subvenções; 
m - rendas patrimoniais. 
..ut. 19. A renda dos Conselhos Federal' 

e ;Regionais só poderã. ser_ aplicada na or
g~ação e funcionamento de seryiços 
úteis à fiscalização do exercício proflss!o
nal,. ]Jem como em serviços de caráter as
sist<>nçij!l, quando solicitados pelas Entida
des Sindicais. 

CAPíTULO IV 
D-o -Exercício Profissional 

Art. 20: o· eieicTclo das proflSsõ~s de 
que trata a presente Lei; em todo o terri
tório nacional, somente é permitido ao por

. tadol:_de. ÇMeira profissional e:xJPOdida por 
órgãos competentes. -· · 

_ _:p_~ág_n~·f9 _@_!cq_,_ -~ @!!_gatório _rr=registr9__ 
nos Conselhos Regionais das em:Pi:'eSãS -cujas 
f!nal!dades estejam ligadas às Ciências Bio
J4g!cM. ria forma estabelecida em :Regula
mento.____: ~----~.__._ ---~~~-

Art. 21.. -Para o exercício de ·qualquer das 
- atividades relacionadas nos: arts. 2.o e.Ji.-0 

desta Lei, em qualquer modalidades de re
lagãO. trabalhista ou empregatlcla, será exi
gida, como condição essencial, a apresen-

- .tação-da CJ1iteirJl. pfoflss!onal emitida pelo 
. re&)5éctivp ÇçnseMlo. 

Parágrafo único. A lriscriçã.o em con
curso público dependerá de prévia a.presen
tação da carteira profissional ou certidão 
do Conselho :Regional de qne o profissional 

-estã no exercício de seU$ direitos. 
Art. 22. O . exerclclo sim_u!tãneo, telnPD

.~ário._Qu_dgflniti.Yo, <la profissão. em :>rea 
ae jurisdição de doiS. ou. mali conselhos :Re
gionais, submeterá o profissional de que 
trata esta Lei às exigências e formalidades 
est:.belecldas pelo Conselho Federal. 

CAPíTULO V 

na9 AD:uiaat'ies 
Art..23. O pagamento da anuidade ao 

Cónselbo ;Regional da respectiva jurisdição 
constitui condição de legitimidade do exer
cício da-profissão. 

ParágTafo úuico. A anuidade será paga 
até 31 de março de cads ano. salvo a primei
ra, que será devida no ato doregistro dos 
profissionais ou das empresas referidas no 
art. 20 e seu parágrafo único desta Lei. 

OAP1TULO VI 
- __ _]}as iiifrilções e Penalidades 

Art .. __ 24. gon,stit]!l infração d!scij>llpar: 
· · - I - transgredir preceito do Código de 

ll:tica Profissional; 

_ _n-"'cexercer a profisssão, quando impedi
do de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer 
meio, o seu exercicio aos .não regis-trados ou 
aos leigos; 

m::-"Vlolar slgilo profi&slonal; 
IV:::,: .praticar, -no exerclcto:ila-atiVldade 

profissional, ato que ã lei a·eflna como cri
- -me ou contraven.ção; 

~==---nãQ~tmriilir,_ .no prazo 3,S!Si~aqo, de
ter.m_i;nação eman·ada de- órgãos ou al.lltori
dad~ ao ·eonseiho ,J;I.egional, em matéria de 
competência deste~ após regularmente noti
ficado; 

· - -·w - <fiilxar de -pagar, pontualmente ao 
- .. COnselho ~;Regional, as contribuições a que 

está obrigado; 
VII- falta a qualquer dever ,proflss!onal 

- P~e~crU.O "riesta Lei; 
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VIII - manter conduta incompativel com 
o exercício da profiS§.ão. 

Parágrafo úil!co. As faltas serão apu· 
rada.s leVandO-Se em oo:ilta a natureza. do 
a to e as c!rclll,lStâncias de cada. caso. 

Art. 25. As penas .disciplinares consis-
tem em: 

I - advertência; 
:q_; ~~~~~~~~~ 
IIL-:- inufta -equivalente a até de~ vezes 

o valor da anuidade; 
IV --suspensão do exercício profissional 

pelo prazo de até três anos, ressalvada a 
hipótese prevista no § 7.0 deste arngo; 

V - cancelamento do reglatro prof!s
slonal. 

§ 1.0 Salvo os casos de gravidade ma
nlfeScta ou reincidência, a lmposiçlio das 
pen'a!!!lades obedecerá a gradação deste 
artigo, observadas as normM estabelecidas 
pelo conselho Federal para d!sc!t>Jlna ao 
processo·ue julgamento das !nfrações. 

§ 2.0 Na fixação da pena serão conside
rados os ~antecedentes profissionais do in
frator~ o seu grau de culpa, as circnnstA.n
cia.s atenuantes e agravantes e as conse
qüências da infração. 

§ 3.0 As penas de advertência, repreen
são e multa serão comunicadas pela !ns
tân,cia ~rópr~~~ em ofício reservado, não se 
fazendo constar dos assentamentos do pro
fissional punido, a não ser em caso de rein-
cidência. • 

§ 4.0 . Da. Imposição de qualquer penali
dade ®berá _recurso~ com efeito suspensivo, 
à lnstãnc!a Imediatamente superior.: 

a) voluntâr!o, no prazo de trinta dias 
a contar da ciência da decisão; 

bl ex officio, nas hipóteses dos· incisos 
IV e V deste artigo, no prazo de trinta dias 
a con!ar da decisãO. 

§ s.o As den únclas somente serão rece
bidas quando assinadas, declinada a qua
l!flcação do denunciante e acompanl),adas 
da !nd!cação dos elementos comprobatór!oo 
do alegado. · 

§ a.o A suspensão por falta de pagamen
to de anuidades, taxas ou mulll!!.s só ces
sará ·com a satisfação da d!vids, podendo 
ser cancelado o registro yrofissional se, após. 
decorr!dos três_ anos, nao for o débito res
gatado. 

§ 7.o lil licito ao proflss!onal punido re
querer, à instância superior. revisão do .pro
cesso, no praoo de trln ta dias contados da. 
ciência da punição. 

§ 8.0 Das decisões do Co:i!selho Federal 
ou. de seu Presidente, por força de compe
tência privativa, caberá recurso, em trinta 
dias conta dos da ciência, para o Mlulstro 
do Trabalho. 

§ 9.o As instâncias recorridas poderão 
reeonsideEar suas" PJ:óprlas decisões. 

§ 10. A instância ministerial será últi
ma e definitiva, nos a$Suntos relacionados 
com a profissão e s.eu_ exercício. 

Art. 26. o pagamento da anuidMle !ora 
do prazo sujeitará o devedor à multa pre
vista no :R~gulamento. 

·cAPíTULO VII 
Disposições Gerais 

Art. 27·. Os membros dos Conselhos fa
rão jus a uma gratificação, por sessão a 
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que comparecerem, na forma estabelecida 
em l~lação própria. 

Art. 28. Aos servidores dos Conselhos 
aplica-se o regime juridico da Consolidação 
das Leis do Trabalho e legislação comple
mentar. 

Art. 29. Os Conselhos estirnl!larão, por 
todos os meios~ incluSive mediante conces
são de auxílio, segu:rido IiOr·mas aprovadas 
pelo Conselho Federal, as realizações de 
natureza cultural visando ao pro!laslonal e 
à classe. 

Art. 30. Os estabelecimentos de ensino 
superior que ministrem. os cursos referidos 
nos arts. 1.0 e s~o desta Lei deverão enviar, 
até seis meses após a conclusão dos meses 
ao Conselho Reg!ortal da jurisdição de sua 
sede, ficha de cada aluno a que contém 
diploma ou certificado, contendo o seu no
me, endereço, filiação e data de conclusão. 

CAPíTULO vm 
Disposições Transitórias 

Art. 31. A exigência da Carteira Pro
fissional de que trata o capitulo IV somen
te será efetiva a partir de cento e oitenta 
dias, contados da instalação do respectivo 
Conselho Regional. 

Art. 32. O primeiro Conselho Federal 
será constituído pelo M!nlstro do Trabalho. 

Art. 33. Os Conselhos Regionais serão 
ln.stalados desde que ·agrupem um número 
suficiente de profissionais, capaz de garan .. 
t!r 'sua normalidade administrativa, a cri
tério p<>r ato do ~tro do Trabalho. 

Art. 34. A presente Le! será regulamen
tada pelo Poder Executivo dentro de noven-· 
ta dias. 

Art. 35 .. Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 36. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Bras!!la, 3 d€ setembro de 1979; 158.0 da 
Independência e 91.0 da Repúb!lca. 

DECRETO N.0 90.875, 
DE 30 DE JANEIRO DE 1985 

Inclui categoria funcional no Gm
po-Outras Atividades de Nível Supe
rior, a. que se refere a Lei n.o 5.645, de 
10 de dezembro de 1970, e dá outras 
providências~ 

o Presidente _da Repúb!lca, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 81, lt~m
III, da Constituição, e tendo em vista o dis
posto no art. 7.0 da l;.ei n.0 5. 645, de 10 de 
dezembro de 1970, decreta: 

Art. 1.o Fl<>a inclu!da no Grupo-Outras 
Atividades de Nível Superior, estruturad() 
pelo Decreto n.0 72.493, de 19 de julho de 
1973, com as alterações posterioresJ a Ca
tegoria Funcional de Bloméd!CO, código 
NS-942 ou LT-NS-942. 

Parágrafo único. A categoria funcional 
de que trata este artigo compreende ativi
dades de nível superior, de natureza espe
ciali~da, envolvendo supervisão, coorde
nação, programação ou execução em grau 
de maior complexidade podendo atuar em 
equipes de saúde, a n!vel tecnológico; nas 
atividades complementares de diagnósticos; 
e nru:: de natureza laboratoriais que _apóiam 
a profissão médica. 

Art. 2.o As classes integrantes da cate
goria funcional prevista no artigo __ anterior 
d:istribuir-se-ão na forma do anexo deste 
decreto. -
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Art. s.o o ingresso na categoria funcio
nal far-se-á na classe inicial, mediante 
concurso p11blico de provas, no regime da. 
legislação trabalhista, exigindo-se dos can
didatos, no ato da Inscrição, diploma de 
curso superior de Ciências Biológicas, mo
dalidade médica ou hab!!ltação legal equi
valente e r€glstro no Conselho Regional 
respectivo. 

Art. 4.o Os integrantes ·da Categoria 
Funcional de Bloméd!co ficarão sujeitos à 
prestação mínima de 40 (quarenta) horas 
semanal$ __ de trabalho. , 
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Art. 5.0 Na aplicação do disposto neste 
decreto serão obs-ervadas, no que couber, as 
norma.s con.stantes do D-ecreto n.o 72.493, 
de 1973, com as modlflcações introduzidas 
na legislação posterior. 

Art. 6.0 Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
po~çães em contrário. 

Bras!lla, 30 de janeiro de 1985; 164.0 da 
Iíldependência e 97° da República. - João 
Figueiredo. 

ANEXO 

(Art. 2.o do Decreto n.o 90.875, de 30 de janeiro de 1~85) 

GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NíVEL SUPERIOR, CóDIGO: NS-900 

Denominação da. Código Classe 
Categoria Funcional 

Elo médico NS-942 ou LT-N8-942 Especial 

c 
-B 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 188, de 198_5 

(N.0 3. 857/84, na Casa de origem) 
De fuiclatlva do Senhor Presidente 

da República 

Autoriza, a doação, ao Clube dos Pre
videnciários de Pernambuco, de terre
no do Instituto de Administração Fi
Iianceira: da Previdência e Assistência 
Social- lAPAS. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Fica o Instituto de Admin!st~a
ção Finançe!ra 'da Previdência e Assistên
cia Social - IAPAS autorisado a doar ao 
Clube dos Previdenciários de PernampUeo, 
área _com 5 (cinco)_ hectares que será des
ll).embrada de terreno de sua propriedade, 
s>tuado no Bairro do Engenho do Meio da 
'Várzea, em Recife -Pernambuco. 

Art. 2.o O terreno Indicado no ·artigo an-
--terior destina-se excluSivamente à cons

trução da sede social do Clu~ dos Previ
denciários de Pernanibuco e -reverterá ao 
patrimôn!o do IAPAS, em caso de dissolu
ção ou .exb!nção do donatário. 

Art. 3.0 A presente doação se tornará 
nula, sem dir€i·to " qualquer !ndenla!J,Çáo, 
Inclusive por benfeitor!as ou obras em ge
ral realizadas, se o imóvel, no todo ou em 
parte, for dada destinação diversa da pre
vista no artigo anterior ou, ainda, se hou
ver !nadimplemento de cláusula do con
tr;i.to a ser lavrado. 

Art. 4.o Esta !e! entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. --s.õ · Revogam-se as disposições em 
co_ntrár!o. 

MENSAGEM N.0 198, DE 1984 
Excelentissim;os Senhores Membros do_ 

congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 -da Constituição, 

tenlió ll. honra tle submeter à elevada deli-

A 

I As Comissões de Serviço Público Ci
vil e de Finanças.) 

beraçã.o de Vossas Excelências, acompanha-
do de Exposição de Motivos do Senhor MI
nistro de Estado da PrevidêÍ!.cia e Assistên
cia Social, o anexo projeto de Ie! que "au" 
toriza a doação, ao Clube dos Prevldenclá
rios 9-e Pernambuco, de terreno do In..9ti
tuto de Adm!IÚ!'tração Financeira da Pre
vidência e Assistência Social -- IAP AS". 

Brasllla, 19 de junho de 1984. - João 
Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O 17, DE 12 
DE .JUNHO DE 1934, DO SENHOR MI
N!STRO DE ESTADO DA PREVIDll:NCIA 
E ASSISTI!:NCIA SOCIAL 

Excelentissimo Senhor p.reoidente da Re
pública. 

Tenho a honra de submeter à superior 
con.si.deração de vossa Excelência o incluso 
projeto de !e! que V'lsa a concretizar antiga 
pretensão de numerosa e laboriosa comuni
dade, no Estedo de Pernambuco. 

Há dezessete ·anos, o Clube dos Previden
ciários de Pernambuco vem prestando rele
vantes. benefícios aos .servidores do SINP AS 
e seus familiares, Irmanados s<Jib o esp!rlto 
de cooperação, através de "tiv!dades sócio
culturais e desportivas. 

A referida entidade deseja obter a i:loa
ção de parte de terreno pertence o te ao Ins
tituto de Administração Financeira da Pre
vidência e Assistência Social -, IAP AS, pa
ra construção de sua sede social em Recife, 
já que dispende atuahnente elevada soma 
em aluguel para funcionamento. 

Tendo em, vista que se trata de i,móvel 
q~_ não ve~ sendo _utilizado pela Previdên
cia Social e que têm sido doados imóveis do 

.IAPAS a outras entidades sociais, entende
mos estar a .pretendida doação perfeita
mente justificada e dentro dos .parâmetros 
legais. 
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Por esta,. razões, BellihO<" ,Pre,'j!.dente,.~.es
tou certo de que o ·projeto que ora apre
seutq à apreciação~<!~' voas a.. Excelência, se 
aprovado e tra.ni!formado em lei pelo .Con
ÇeSSQ.'~acional, virá ao·encontro da.s.-ª"-. 
plrações da operosa classe dos prevldenéiá
rlos do Estado de Pernambuco. 

Estas são as considerações que me per
mito lliliresenrtla.r a Vossa ;Exlclelêncla, · na. 
expeC!ta.tiva. de ver allendldos os ~os 
"' en tldade que ·representa oo servidores 

llõ· Sistema Nacional de PreVidência e As
~ncia SOCial - stNPAS, naquele Esta
í\0; 

~ 'Aproveito o ensejo para renovar protes
tos do mais. profundo respeito. - J'arba.s 
Passarinb,O• 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 189, de 1985 

(n'i' 5.465/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Tribunal Superior do Tr3balho 

rAs Cómfsslfe8 de Legf&lação Social e 
de FfnançasJ 

Dispõe! Sobre a criação e extinção~ de 
cargos na Secretaria do Tribunal Regia~ 
nal do Trabalho da Q.Jinta Região e dã 
outras providências. ~ 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 19 .. Ficam criadas, no Quadro Permanente. de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regio~al do Trabalho da Quinta Re-
gião. os seguintes cargos: 

I - no G"rupo-D'ireção e Asse~soramentp Superiores, 
cÕd'igo TRTS-DAS-100, --2 (dois) cargos de Secretario de Turma;. ' 

II - no GruEo-Atividades de Apoio Judiciãrio, CÕdiij"o 
7RT5-AJ-020, 93 (hoventa _e __ tres) cargos de Têcriico Judiciãrio, cõ'digo 
TRTS-AJ-021; 36 (trinta e seis} cargos de Oficial de Justiça Avalia--
dor, CÕdJgo TRTS-AJ-022; 105 (cento e _cjnco) cargos de Auxiliar Judiei 
ãrio~ i:Õdigo TRT5-AJ-023; 30 (t_rinta) car-gos de Agente de Segura_nça JÜ 
diciãria, cÕdigo~TR~S-AJ-024 e_ 114 {ce_nt;o e quatorze) cargos de Aten-=
dente Judiciãrio, cÕdigo TRTõ-AJ-025; 

III - no Grupo-Outras· Atividades de Nível Superior. 
CÕdiQO iRT5~N$~9_0D'~ 1- (üiii)- ó~rg<r de -r.;-éâi co-~- TRTS'-NS-..§01-;- -T- (um) ~o-cu I.:JU 
de Enfer-meiro.~ TRTS;,.NS-9.04; 2 (dois) ç.argos de PsicÕlogQ, TRTS-NS-907; 
2 (dois) cargos de Estatístico, TRTS-NS"-926; 2 (dois) cargos de Ass~is
tente Social, TRTS-NS-930 e 1 (um) cargo de Bibliotecãrio, TRTS-NS-
932; 

IV - no Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, cõdi _ 
~J TRTS-NM-1000, 3 (três) cargos de Auxiliar de Enfe_rmagem, TRTS-NM-
1001 e 5 (cinco) cargos de Telefonista, TRTS-NM-1044;_~~-

V ---no Grupo-Artesanato, cÕdigo TRT5-ART-700. 2 
(dois) cargos de Artlfice de Estrutura de Obras e Metalurgia,TRTS-ART-
701; 04 (quatro) cargos de Artifice de Mecânica, TRfo;ART-702; ~ 2 
(dois) cargos de Artifice de Eletricidade e Comunicações~,TRTS-ART-703; 
03 (três} cargos_:de Artifice de Carpintaria e Marcenaria.TRTS-ART-704; 
e 05 (cinco) cargos de Artifice de Artes Grãficas, ~TS-ART-706 •. 

§ lQ - A classi_fi_c_Qção dqs cargos--de que trata _o in 
ciso I deste artigo far-se-ã por deliberação do Tribunal, obserVadaS 
as disposições legais --pertinentes. -

§ 2Q -:. CfS cargos reTer:-idos nos incisos li a .V des:t:e 
artigo serão esca1_onados_ p_elas_cJ~sses da~ -r~spéttivas· Ca!e_so~íaS_ fun:
cionais; de acordo com _a lotãçao Tí'Xada. observados os cntenos_- le-. 
gais e regulamentares v;-g~ntes. · 

Art. 29 - Ficam extintos ,2 (doiS) cargos de Co.nti!--: 
dor, TRTS-NS--924, 4 (quatro) cargos de Téc_nii::o em .COntabilidade, _TRTS
NM-1042. 2 (dois) cargos de Auxiliar Operacional de Serviços Diver
sos, TRTS-NM-1006. 0_3 (trés) cargoS:. de Auxiliar de Art'ífice, TRTS-ART-
709, e 72 (setenta e dois) cargos d~ Agente de ~_ortaria, "!:_R_!~:'!?:. 
1202, a partir da classe inicial e a medida que forem vagando: 

Parãgrafo Unico - O preenchimento qe 2 {dois_) car
gos de Têcnico Judidãrio. TRTS-AJ-021, de 4 (quatro) cargos de Auxi
liar Jüdiciãr-io~ TRTS-:AJ-023, _e de 77 (setenta e _sete) cargos de_ Aten
dente Judic.iãrio. TRTS-AJ-025, e_ntre os criadqs pelo artigo antatior,_ 
fica vinculado ã exti.nção dos cargos inenciona_dos no caput deste arti-
~· -
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Of. n' 640/8!i Salvador, 13 c;le maio Oe 1985. 
E\m•. Sr ~ 
Ministro Oulos •,:Oqucijo Torreão -da Çosta 
DO. Presidente l:!o Tribun:.tl Superior do Trabalho 

~~~~: ~es?d~nte: _ 
• Tr~nsmito a V. Ex• o incluso projeto de lei que trata 

d~S.amplku;ão do Quadro de Pc~oal d;a S_cgrctari_a du Tri
bunal Rc.gional do Trabalho da Quinta Rcgiào, 

2. Como V, Ex• poder~ verificar, trata-se dcju~ta rei
vindicação que vi~a a propiciar os meios de melhor de-
5CITIPt"llho udminimativo c a5.5Íiénci:t judicilirio, 

3. A Justif'icativa aprescrllada pr<)Curou comprovqr o 
quadro de deficiências têçnicas c nossas nc:cessidades ob
jctivas, 

4. lk~ta forma, solicito os bons <lfldos de V. E~• no 
sentido de dar o nccesd.rio c:n.~nmiollamcnto ao pres~nt~ 
op~dicntc. 

N.! oporUinidllde, reafirmo a V. Ex• a expressilo de 
mr·.1 et<:vado aprcc;:o e distinta con~idc:rao;ilo. 

Wuhl<!i:ton Lulz da Trindade, Juiz Presidente. 

or. "' 622/85 Salv:idor, 10 de maio_ r,!;c 1935. 
A Suii EKc-/ência 
Dcpul<~do Ul~sses Guim:iràes 
Oignlssimo Presidente da Olmara dos Deputados 
Bra~ili:a- DF 

Excclcnlissimo Senhor PrcsitJcnte _da Ciman dos De· 
po;l'l'"adns: 

Tenho a honra ok transmitir a Vo_S~a E.\celi:nda o in· 
cluso Projeto de Lei c sua jus!incativa, npro~·ado~ flclo 
Eg. Tribunlll Regional do Trab~lho da Quinta Região 
cm sessão administrativa realizada no dia 3·5-35. pro
pondo a criação e extinção de cargO$ para atender n ne
cessid<~dcs de P=al deste 6rg:i.o. 

2, Cientes do esforço de eantcnç~o _de despesas, tare· 
fa cm que se empenha arduamente toda a ndministração 
püblka, limitou-se o acréscimo ao o:strit~mcnte nf:CC!· 
"irio, o que possibilitarfi um d<:Scmpcnhonümir•i~trutivo 
c de· apoio judiciârio dentro dos p<~drõcs satisfatórios c 
indispcroo~vcis. 

Nu oportunidade, apresento a Vossa E)l;cc:lência os 
protestos da mais dcYadaconsidcra~àoc distinto rc~pci· 
to - Wa!hlngton Llllz da Trlnd.d~, J>~idcntc do Tribu· 
nal Rcgion~l do Trab:~lho da Quinta Região. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O Tribunal Rc!'!ional do Trabalho d;, Quinta Rcgi~o. 
tt~m sede n:1 cidade do Salvador cjuri~di.;ilo n05 E~lll.dos 
da Bahia c: SergiPe, eomprocndcndo 33 (trinta c trC5)Ót· 

·gilos, sendo I {um) dc:$egunUa instáncia, vem mantendo 
su;~ c.~trutora de pc:~soal desde a implantllçlio do Plano 
de C'las.sificaç;lo de Ougos, cm 1975. 

Os único~ acrác_imos signinc:&tlvos ocorrido~ cm seu 
Quadro de f'cssoaC dcvcr:mJ-sc ao ressoa{ previsto para 
funeiom•r nas Suntas de Conciliação c Jul.gamcnto, <:ria· 
das pela Lei n•6.56Jj73, c Lei nq6.904j81, qucahcrou 11 

compo$ição do Tribunal, que passou a funcionar dividi· 
do an duas turm&, 

A lotação clabQrada na implantaç1lo do PCC, nc~tc 
órg~o, condicionou-se, como bem recomenda 11 Lei n• 
5.64Sf10, aos limites de pC$$oal cJ;istentc na époc.a. 

A cV<Jiuç;lo do dtgão, ncJ~CS últimos anos, tanto na 
pinte de as~st.:Ocia administrativa como na judic:i~ria 
propri~mcntc dila, vem se acelerando acc_ntuadnmcntc. 
Entrct:mto, de 197~ a 1984. o número de funcioniriru; 
tornou·Sc cada vc:;r. mais insuncientc. Foi elaborado um 
estudo c~tatístico da ,~ituaçlo com ba$.e __ no~d~dos c~is· 
lentes nos anos de 1975 até Cfita data,.quc dcmon~lfa, ça. 
balrncntc, a ~i(uação de agrãvamento. du _n_e<::e5sidades 
de pc~a1. uno apO~ ano, 

Com :1 implant.~oçllo de nova c:strulum organizacional, 
em decorrência de reforma adminhtrativa, foram am· 
pliadm O$ serviçO$ e criadn5 novos_ ScctQrc.'i. moL.ivando a 
d<:Sig.naçtlo de servidore& paru ocupl!r e:~rgos cm cornis· 
:<iio dos Grupos DAS e DAJ. Cunlprc s:J!ii:ntar que mui" 

_[)IÁR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Art. 3Q • O preenchimento de cargos de Provimento 
efetivo do Quadro Permanente da Se_çretari a do. Tribuna 1 RegiOnaJ_ do Tra 
balho da Quinta Região far-se-_ã de acordo com _as normas ____ 1egais e regu-=-
lamentares estabeleci.das para os demais Tri.bunais_ do Traba_lho, observa 
das as disposições do§ 2CJ_dó art. 108 da Constituit;ãõ'Feâe_ral. -

Art. 49 - No corrente exercicio somente poderã Ser 
preenchido 1/3 .{um te-rÇO) dos cargos triados põr esta lei e no prõximo 
exercicio podera ser provido mais 1/3 (um terço) do total de cargos 
criados, fican-do o saldo r-estante para preenchimento no exerclcio sub
s_eqL!ente. 

Art. 59 - As despesas decorrentes da aplicaçãO des
ta le_i correrão ã .tonta -aa_S -dotações orçamentãrias do Trjbunal _. Regio-
nal do Trabalho da Quintç:~. Região. -

b1 icaç-ão. 
Art. 69 - Esta 1 e i en~ra em vigor na data de sua P.!:! 

Art. 79 - Revogam-se as disposições em CoOtrado. 

to~ d~~ses <:l!-rgos r oram <:riados por tran~rormaçào de 
cargos isoladOs de Provimento cfetivõ, ~: sctffii,- C.ifintos 
quando $C tornarem vago5. ' ' 

A par dcsrc falp, vem ocorrcildo um vcr1iginru:o au
mento d(l movim'tnto prccasual, a partir de [975, c:m 
proporção sempre cn:5centc, até- atingir o percentual de 
191,84% cm 1984. 

Enquanto hw;-<1 número de fund.on:íri'?spcrmancceu 
quascest~ciõriár1o;tcndo um-pequeno autiicntO cm pro
porção muito inícrio;lf, cm relação ao volume de recla-
mações ajui1.adas. _ 

Vale ressaltar que, em 1975, a média de procC$50S per 
capita era de 54 c, em 1~84, a mêdia passou o ser de 147 
prrn-es.o;o.~ por fundo;rnrio. 

lntcressunte observar que, n~ atual seQe d<1s <irgão5 da 
Quinta Rcgilloda JusHÇõJ do Tr~bulho, estilo localizadas, 
além do Tribunal, onzcjuntasdeconciliaçilo cjulgamcn· 
tu. n dcpO~ito judlciârio, o Hquivn,;! bihlioteca e o selo r 
assistencial, alé-m dO$ c:ocritórios adrninistra\ivos, 

fni"ati~am"os. ãlnJa, que atruvi:s da Lei n9 6-.904/81, o 
TnbuMI Regional do Trab,Jiho da Quinta Região pas
sou a funcionar dividido cm du~s Turmas, ji instaladas c 
cm plcllofuncionamcuto. --

Em do::orrênci:1 da altcrao;1lo da eompo&içllo do Tribu· 
na!. fQram necc-s~rios gabinetes para os Juizes c criados 
Turma~ com as rcspC'Ctivas sccretari:r.sr o que [mplica 
numa Oe«$.~ldade maior de pes.soal com atribuições de fi. 
nidus. --- -- --

lndi\~Utfvcl, por outro lad1>, a no::essidadc de dotar· 
mos também, c;)(~ a Gabinete de Juiz do Trabalho, Secre
tarias, Scrvio;Qs c Setorc:s.. de funcionâríos cm número ~U· 
ncicntc ao bom andamento dos serviços aretos a csse5 
Orgãos. 

D•t lllcsnJo modl), o acrêscimo no número de eargn! 
de Técnicos Judu;iâriosc Awdliares Judiciários, possi~
litar!J a distribuição dos servidores pelos órglo~. eom a~ 
~tribuiç1le>õ que lhe>i são própria$, inclusive toda a ativi
d:Jd<:. r.lutilogr:'!.fi<:a dos órgãos de primeira c segunda ins
~áncias 

Outro a~pccto ligado à tlivc:r~Hic:u;lo de loc:~lldades 
JUri~~~ionadus é a c~ccucllo de manüados judida_i~. da 
qual ~c daencumbcm os Ofit.iaisdcJustiç~ Av:1liadorcs, 
Sào tai5 servidores obri.ga<:ios a_lon.g$1_$ ~ e~lo;nuan!es-tra• 
jctoi, à busca de dcstio.a;ârios do ma[ldado muitas vc..:c' 
com ri~co da própria vida e. quase $Ct11pre, dcrrontando
sc com a prccaricd~de de meios de locomoção. 

A lot:Jcilo c~tabc:lecidu para a dcslncumbC:ncia de tai• 
mislcrc~. 11~0 vem corrtspondendo <h necessidades rcail 
du Org~o. trazendo, a$$im. problemas para ·a aúmini$o 
trac~o. 

Na rcalid:,!dc, tratando-Se de Categoria Funcional com 
nível U~ atividadc superior, a limilaç:i.o dada pela tabela 
de l<ltaçllo, visando c_stritam.ente aos cu~tos de rcmune
nr~iio, obrigaloriumcntc tem de ser rcvisj.a, a fim de 
ajustar.~c 3~ normal rcconicndadas, quais s-ejam as au. 
sCncias legais c cvcnlU:i~-quc implicam riccessarianJcnte 
em subslituiçào, sob pena de obrigar a 11dministraçãoao 
u~" de arlifidos.o~ mais variados., pa..-.1 niio impedir ou 
rct~rd~r o andamento dos trab~lhos judiciários. 

O funcionamento dos órg1ios de primeiro grau, locali· 
~a <.lo~ na Sede e no Interior da Região, nccc<õ~ita de con· 
di<,õcs mlnimas de segurança, prestada por pc.<~soal prÓ• 
pri(l, diuturnamcntc, pura garantir a integridade fisic:r.de 
jui7Cii, funcionóríos. advog~üos c partes. Não raras ve. 
zc· a stgur'Jnça existente no Rcziona! t~m sitio chamada 
para resolvcr problemas surgidos no decorrer de audiCn. 
ci: As.shn sendo, a presença do Agente de:- Segurança 
Jud1d~rill torna-se indispensável durante a realizaçllo d'= 
au•liências, no controle do público c no acompanhamcn• 
to .~oos Oild.,í., de JU5tiça Avali11dorc:~, em mi5dO do 
maior risco. Sem <f ~umcnto de númerõ do cargos nessa 
Categoria Fu ncional,_os 6rgãoo coiltlnuafoiio a funcionar 
sem .a tnfnima condiçio_ de sq:uraOÇ:.:. 

'ls atuais ocupantes dos cargos de Agentes de Portaria 
est.!o dc.~cnvolvcndo atividades _que nào d.o pfópriaii da 
Ca1egori~. :.~sscmclhafldo-K- às (:.II,OCU_I\Idas pelos Alcn. 
deute5 Judidiírios, em·-vTttuõc da carCncia. de funcio. 
nil•iOii no último e:.:-rgo, Para corrigir tnl distorção. deve-

rãu ser elttintos os cargo~ de Agente de Portaria, a partir 
da classe inicial c ll me<!Ída em qUê forem va&ando Cm 
contrapartida, criadn~ c:~rgo'> de A tendente.' Judiciários. 
Mc.~mo assim. o número total na úhim·a Catc:goria Fun· 
ciom1l ainda ~cri'! in:;ulidcnte para o bom andmncntodo~ 
sc:rviço$., j5. que os 5ervidores oc:upantc; do c.:~rgo de 
Atcndcnte Judici~rio _d<:!lcl}lpcnh:~rn tarefas básicas de 
atendimento ao púhlico. controle de tramitaç:i.o de pa· 
pêis c documentos e p~tarn assi5tCncia à autoridade ju
diciâria durante a realização de audiências. 

NO Grupo-Outras Atívidadcs de Nível Sup_crior de· 
vedio ser criad<rs os cargos dç Mêdico, Assistente Social, 
rsicôlog() c Eofermeiro, o que virá permitir um melhor 
atendimento, no campo mêdico c social ao servidor desta 
Quinb Região. A criaç-lo de mais um cargo çle Bibliotc-
c:'l.rioc d~ dois cargos de E:s.tatfstico virá ~uprir lacuna há 
muit•l scntída pel3 Administração deste Regional. P1>r 
oUtro l:tdó, estanlos prOjlõrido a CJ;tif"lçlo de dois (2} car
gO$ de Contador. Ju~jilica·~ tal _proposição wna v_a 
que, pira: Q cJ;crcfcio óo cargo de T~cnico Judici:irio, o 
grau de t:scolarilladc ex i-tido, entre outros, inclui o Oi· 
ploma de conclusão de çurso de Sa~hõ!,rcl cm Ci~ncias 
Conlábci:.. 

C~>nsidc:rando que a~ fun~iic.~ iuerentcs ils C:ltegodas 
Funcion~is de TO:ctlico cm Contabilidade~ Au~iliar Ope
racional de Serviços Diveno~ (ârca de atcndimc!lto) cs· 
t~O sendo e~ercid:u; por ocupantes de outras Categorias 

Funcion;,is de Nível Médio, estamos propondo eJ;tin~~o 
'dr. 4 (quatro) çargos de Técnico cm Contabilidade c 2 
(doi~) c;~rgos de Au~iliar Operacional de Serviços Oiver· 
so.~. Entretanto, parõ~ suprir curénda verificada no Setor 
de Comunicac~o. dcverií se ~umcpt~do o nUmero de c ar· 
gosdc Telefonista. Paru melhor ~tender os servidores do 
Rcgion~l, na âreu de saúd~, dcvcrâ ser ampliado o n úmc
rode AoKiliarcs de Enf~rmagcrn. 

Umu :ârca de apoio que deverá ser mais solidtada_é a 
lígal1:1 ao Grupo-Artesanato. Os scrvidorC5 do setor de
Jcnvolvcm um trabalho rdadonudo com a conscrvaç~o c 
reparo~ de bçns móvel~ c imóveis, diminuindo ~onsidcra
vclmciit<: 11 nc~cssidudc de reposição de mliquinas, mó
veis c utensílios. Adcrpuis, a locali~açào dos órgãos de 
primcir~ instãncia cm diferentes localidades dO$ E~ladus 
Memhr<Hi tJajutisdi<;ào, muitas vc~cs nC<;:es~itanr.lo de as· 
si~tên~ia simu!t:"mca, UTipedc, pela f.~olla de pC'iSOal cm 
número_adeq~dl}, um atendimento scn5o i_dc::!_l pelo me
no~ satisfatÓrio, Dui a necessidade de se dotar õ Grupo
Arlcsan<tto de número suficiente O correta conscrva~lio 
do património pC.blico. 

Just,ifica·~. pelo c~po~to, a solicitação oru apre:.:cuta· 
dn, consagrarâ, quando atendida. o princCpio tJc: niobili· 
dad~c.dinamismo do Plano de Clussifica~iio de Cargo.' c 
poss1b1litar~ ao Tribunal Regional do Tr<~balhl> da Quin· 
t:J Rcgí~o o material humano nc;o.;essári>l a que pro~siga 
ma írrdu<t tareCa de Conquist:.t de paz social cm r~iau dos 
mais alt<:~s lndicc:o; de desemprego, co~o do os Estados. 
da Bahi.a c Sergipe. 

O e5tudo ancJ;o d1 bem a dimcns.ilo de problema· de 
pen(lal que este TRT Q'!frcnta atualmcntc c ru projeo;iio, 
cm um futuro próximo. de um lnsuportàve[ aumento de 
diliculdadcs, se permantXcrem as condições vigentes. 

<:J 3<.'1'C$ci_mo sugerido, como se vê, o:stá aquém d~s 
rca1s notcssJdadcs, mas flOS parece o nccc.nãrio para um 
raro~vel do:sempenho de nossos sc:rvíço1, 

Considct:.!lldo _que serú im]'!O$Sfvcl o preenchimento 
imediato de todos os cargos criados c levando c:m conta 
o irilpa<:!o financeiro que re!>ultari, estamos propondo 
que a oc:upa~ão do~ cargos se dê de form.:~. gradual, em 
Uêsd.:~p.:~,s. 

F1nalizando. enfati~umo$ que, sem 11 ampliação do 
Quadi'<1 de Pes:>aal del;_tc T~ibunal Rcg.ionul do Trabalho 
da Quint11 Região. tornar-se-i eodA v~z mais precário ô 
desempenho administrativo c a assistência judiciâria nos 
E~t.ad~ da Ballin e Sergipe. 

Sltlv~dor, 6 de m3io d<e 1985.- Wa~hln&:lon Lulz da 
Trlndad~, Pr~idcntc do Tribunal Regional do Trabalho 
d:.t Quinta Região. 

Sábado 23 . 4671 

F.STUDO DA ATUAL SITUAÇÃO DE RECUR~ 
SOS HUMANOS NO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALIIO DI\ QUINTA RE(i!ÃO, NOQUE:TAN·, 
GE À QUANTIDADE DE PESSOAL EM FUNÇÃO 

00 TRABALHO REALIZADO 

I. Variáveis utilizadas: 
- Quanridade de processo' recebidos. 
- Quanlida!k de pessoas atuantes, desde a <:ntrada de 

proccsso5 ali: o Hrquivamcnt<l, inclusive SCI'Yiço de apoio, 

CRESCJMF.NTO DAS VARIÁVEIS 
DE 1915 A 1984 

An~ ProaS50s Fundomiri01 

1975 28286 '" 1976 30.654 "' 1977 36.742 "' 
.... ~ - FW11doúri01 

1978 40.128 '" 1\179 !10.479 '" .. .. 59..!90 '" 
1981 62.540 l62 
1982 64.639 '" 
1983 67.863 S62. 

1984 32.551 '" 
Fo•! .. <S.h>r de Eotoi!IHcoc EOiudo•Ec~~limioot.eS.,.,.i(odc p,.001t da 
TRTdo 5o ReJ:•io. 

~ Ano Ba~ 1975- Considerado 'atisfat6rio, tendo 
cm vistas a desnoccssidadc de csfon;o cu.ustivo dos re
CUI'SO$ hiimailos. 

3. MCdia de pro~ssospet cMpi!J~em 1975-54. Mf:-. 
dia de pro~sso~ p« t'B.plca ~m 1984- 147 

CRESCIMENTO PERCENTtiAL DAS V AlUÁVEIS 
DE 1976 a 1984 

(eam base cm 1975) 

Aoo• Proa~s F'undonirlos 

1976 8,37 o.oo 

1977 29.1f9 0,00 

197lf 41,90 5,73 

1979 78.46 5,73 

'1980 109,9(, ,_,, 
1981 121,10 ,~, 

1982 123.52 7,25 

1983 139.92 7,25 

1984 191,84 7,25 
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3.1. A d<$proporç;1o entre os percentuais de cresci
mento de Lrilbalhoc decrescimento de recursos humanos· 
ulili.tados par li a realização d~ serviços é boutant..;: a«n
tuJd<t. tendo provocado um cJforço Ingente dos scrvido
I"C$ envolvidos na sua exceuçi\o. 

PREVISÃO DE CRESi:IMJ;NTO 
DE PROCESSOS Art 1935 

6.1. Vad&veis utilizadas: cvoluçl!io, cm dado, ab•olu
tos. crescimento de J1fOCUIO$ de 1975 a 1984. 

6.2. Fórmula utiliu.da: ~uaçiio da rct.: Y - a• + 

a'X. que scrou a cquaçllio 
y- 44 + 6,2SX 
~rigcm em 78 

sendo 6,25 o crc~mc:nto anual. 
6.3. Dc1vio P11drilo: ., 2,090 
6.4. Grau de divcrahcia: d - 0.099S 

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

J.2. Salientamos que. nos dados utilizados, foram 
considcrad<Js 100% de mão-de-obra efetiva diária. Con· 
seqU=t"m"nte, n~o se computaram as ausências decor
rentes de f.f:rlas, licenças. etc. 

4. Mediante o e~!'l~lo, com viAAas ~ ln,lisc dos da· 
- do~. chegamos ao ~cguintc re-;ultrtdo; 

6.5. 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

199<> 

PREVISÃO DE CRESCIMENTO 
DE 1985 A 1990 

(cm 1.000) 

st750 
94,000 

100,250 
106,500 
112,750 
119,000 

-Quadro ncco:ssiirio cm 19114: 

-Quadro r~!: 

- ~licit no Quadro: 

!.S28 

'" 
'" 

Salvador, 6 d~ m3iO de 1985.- Amilla Butos Dohlla 
~hem, Estatbtic~ CONR E 5839. 

OF.STS'í.GDG.GP.N• 351/85. 
Brasllia, 14 de maio de 1985{. 

Elmo. Sr. 
D~puwo.Jo Uly1.•c~ (JUímaiãCS 
DO. Prc5idmtc da Qimiltl dos DeputadO$ 
Brasilia ·DF 

Senhor Presidente, 

""renho a honr~ de dirigir-me g V. Ell• p~racncaminhar 
o otOt'liO e.llp:dien~c..oriundo do E. Tribunal Regional do 

Novembro de 19S5 

4.1. Na conclusão dos dados chcg(I.U-~e11 um resu!la-
00, nao idc:~!, m~s nlisratório. que vai permitir um ua. 
ba]h(l cQ_m de~empcnho dentro dos limites normais do 
illdividuo, tenda ctn·vistD '-Iuc. p:>nt atingir eslc objcüvo, 
ncccss!lrio se fa:. um aumento de 966 runcionârios. 

Tr;,balhn t.la 5• Regiio. que trata de i'n~jcto de Lei pr~ 
pondo a crht~ão c cxdnçllo de c~rgOlõ na Seore"laria da
quele Úrgào. 

"Nc~ta Of!Otlunidadc. rdtcr~li«'cxpres~õc~ dcdcv11do 
c di~rintoaprer;o.- C'<nt~M~ijoC'o•lll, Ministro Prcsi.Jcnte 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

' /.1 Comi.l.ll)t'.l" dt• S(•rriço Ptíhlin! C/1•11 
e ck Fi1htr11·a\! 
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PROJETO DE LEI DA CAl\1ARA 
N9 190, de 1985 

(N,0 5.389/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do T~ll>unal 

Superior do _T:r_abalho 

Estende aos servidores da Justiça do 
Trabalho as disposições do art. 3.0 ' e 
seu parágrafo único, da Lei n.0 7 .299, 
de 14 de março de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Fica estendido aos servidores 
da Justiça do Trabalho, nas me.smas con
dições. o disposto no art. 3.o e seu pará
grafo único, da Lei n.O 7.299, de 14 de mar-
ço de 1985. - · · --

Art. 2.o Esta lei .entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições -em 
contrário. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 7.299 
DE 14 DE MARÇO DE 1985 

Dispõe sobre a estruturação de Cate-
~-~ gorias Funcionais_ do Grupo-Atividades 

de Apoio .Judiciário do Quadro da Se
cretaria do Supremo Tribunal Federal 
e dá outras providênciaS, 

Q_ Presidente -:la Repúbllca, faco salber 
que o Congresso Nac!o.nal decreta e eu san
ciono a seguinte lei: 

Art. J.o As Categorias Fuclonals de 
Auxiliar_ Judiciário, Código STF-A.T-023, 
Agente ·de Segur·ança Judiciária, Código 
STF-AJ-024 ~ Atendente Judiciário. Códi
go STF-AJ-025, do GrupocAtividades de 
Apolo Judiciãrio, Código STF-AJ-020, do 
-Quadro da S-ecretaria do Supremo Tribunal 
Federal, a que se refere o art. 4.0 da Lei 
n.o 6.959, de 25 de novembro de 1981, pas
sam a ter a estrutura constante do Anexo 
desta lei. 

Art. 2.o As referências aere.scldas _às 
C}asses Especiais das Categorias a que se 
refere o art'go anterior serão alcançadas 

ANEXO 

Art. 1.0 da Lei n.o 7.299, de 14 de março de 1985) 

Categorias 

a) Aux!l!ar Judiciário 

b) Agente de Segurança 
Judiciária 

C) Atendente Judiciário 

OFíCIO GP - N.o 311/85, DE .29 DE ABRIL 
DE 1985, DO TRIBUNAL SUP~I9~_DO. 
TRABALHO 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Ulysses Guima_:r:_ães 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de enc:_ami.J1.h~r _a V. Ex.a 

após autorização do Egrégio Tribunal Pleno 
desta COrte, o anexo projeto de M que olb
jetiva estender aos servidores da Just·ça do 
Trabalho as disposições __ c_onsubstanciad-ª's 
no art. 3.0 parágrafo único da Lei n.0 7.299, 
de 14 de março de 1985. 

A referida lei dispõe sobre a et?~:rgtura
ção de Categorias Fun-cionais do Grupo
Atlvidades de Apoio Juaiciário do Quadro 
da Secretaria do EgrégloJ>upremo Tr•bunal 
e, em seu art. 3. o e parãgrafo único, inclui 
o exercício de encargo, retribuído por Gra
tificação de Representação ç:le_ Gab1nete. 
para fins do disposto no art. 180 da Lei 
n.0 1.711/52, o que abre aos servido-res a 
poss1billdade de, respeitados os requisitos 

Código Classes 

STF-AJ-023 Especial 
B 
A 

STF-AJ-024 Especial 
B 
A 

STF,AJ-025 Esuecial 
B 
A 

legais. pa.ss·arem à inatividade oom a refe
rida drati_ficaçã._o, beni como incorporarem 
parcelas (quintos) a que se refere a Lei 
n.o 6.732, de 4-12-79. A matéria, objeto _ago
ra do pedidO de- extensão. embora tratada 
em lei privativa dos servidores do Quadrq 
de Pessoal do Supremo Tribunal Federal 
inegavelmente diz respeito a todo funcio
nalismo -público Fed:eral reg· do pela Lei 
n.o 1.711/52. 

Cumpre observar que em. todo o Serviço 
Públlco ocorre a permanên-cia, por longo 
periodo, de servidores no exercício de eil
cargos retribuidos_ pela ve:rlba de Gratifica
ção de Rrepres_en~?.o de Gabinete, incor
porando-_a aos ~e'U.S vencimemt~ por vári<Os 
anos e que dela se-_ vêem privados no mo
mento em que se exoneram do- encargo ou 
passam à !natividade, com senslve1 e preju
dicial d~'minuição de seus salários. Nesse 
sentido, o conteúdo normativo do art. _3.0 
parágrafo único da Lei n.O 7_.299/85 bem 
co-mo a promulgaçãO da Lei n.-o 7 .184/84 
ateStam a importância que o a.ssunto tem 
merecido por parte da Administração Fe
deral, ao qual vem sendo conferido um tra
tamento especial. orientado p_ara o ast'lec
to sócia! de uma condigna sobrevivênci::t. 

A.ss!m, por tratar o projeto de 1e' de me
dida de Inteira justiça e alta relevãnch 
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pelos ocupantes dos cargo;:r da m·2"sma Ci.as
se, sem aumento de seu número e através 
de movimentação regulamentar, observado..') 
os limites dos créditos orçamentários do 
Supremo Tribunal F'€deral. 

Art. 3.0 Aos servidores da Secretaria do 
Supremo Trilbunal Federal que 1tenham 
exercido encargo retribuído por Gratifica
ção de Repres-entação de Gabinete por 5 
(cinco) anos ininterruptamente, ou por 
tempo superior. ainda que interpolado. apli
ca-se o d'sposto no art. 180 da Lei n.O 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, com a redação 
que !he deu o art. 1.0 da Lei n.0 6.732, de 4 
de dezembro de 1979, e no art. 2.o desta 
mesma lei. 

Parágrafo único_. ___ O:__disposto neste artigo 
aplica-se aos servidores jã aposentados 

-- que tenham satisfeito suas condições quan
do em atividade. 

Art. -4.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publica·ção. 

Art. 5.0 Revogam-se_ as disposiçõ8s em 
contrário. _ 

Brasílla. 14 de março de 1985; 164.o da 
Independência e 97.o da R<pública. - .TOII.O 
FIGUEffiEDO - Ibrah'm Abi-Aclt•l. 

Referências de 
Vencimentos 

NM-32 a NM-35 
NM-28 a NM-31 
NM-24 a NM-27 

NM-28 a NM-31 
NM-21 a NM-27 
NM-14 a NM-20 

NM-28 a NM-31 
NM-21 a NM-27 
NM-14 a NM-20 -. 

para os servidores da Justica do Trabalho 
"'. considerando. ainda, o piincípio d'l i~o
nomia -consti-tucionalmente proclamado 
.pela Ordem Jurídica Nacional. encareço a 
V. Ex.a. que o submeta, J:10S rtermos do 
art. 115, II. da Constituição da República, 
à del!beração do Congresso Nacional. 

Aproveito o ens~jo para apresentar-llie 
meus protestos de - c-onsideração e apreço. 
- Coqueijo Costa. 

(As Comissões de Serviço Público C!
. vil e de Finanças.) 

PROJETO UE LEI DA CAl\1ARA 
N~ 191, de 1985 

(N.o 3.198/80, na Casa de origem) 

__ Altera a red~ção da ilinea_"b" do in
ciso IX do art. 146 da Lei n.0 4. 737, de 
15 de julho de 1965 --Código Eleitoral, 
eliminando da legislação eleitoral o vo-

- to vinculado . 

Q Congresso Nacional decreta: 
· Art. 1.0 A alinea b do inciso IX do art. 

146 da Lei n.0 4. 737, de 15 de julho de 1965 
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- Código Eleitoral, passa a vigorar com a 
seguinte redaçá(): 

'"!l.rt. 146. 

D_l~RlQ!"JP-C~_Q~ESSO NA_CIO/'lAL iSeção II)_ 

cios de.sta lei, os servidores públicos _ da 
Adn;tin:Lstr_a.ção Federal db::e-ta_ ou inclireta. 

§ 2.0 a conce-ssão do -vale-Tran.sporte 
ce~sará .. ca.s_o a convenção coletiva ou· o 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -áeotãõ--êõ!<>tivo de trabalho não sejam reno-
IX - -. " .-, •.............•... -.. ~~,c.~~~ __ -va4~ o~ :prorrogados. 
b) escrevendo o nome,- o prenome, uu Art. 2.0 O Vâle- Transporte d.est1na-.se à 

o_ número do Candidato de sua _prefe- sua utilização no_ sist.erna de transpo_Iiie:_co-
rência nas eleições proporctonais." 1etivo públioo, url>ano, · !ntermuniclpal ou 

intere.stM!nal com características semelhan-
!l.rt. 2.0 Esta lei entra em vigor na data tes ao urbano, operado diretamente pelo 

de sua publicação. Poder público ou mediante delegação, em 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 

contrário. 

LEGISLAÇlf.O CITADA 

LEI N.o 4. 737, 
DE 15 DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral. 

TíTULO IV 
Da Votação 

. . . -·- ·~ ··-· ...... " ~-····· ....... ~ '"" .. ' ~- .... •-:-.~ · .. :;·.~ 
cAPiTULO rv 

Do Ato de Votar 
Art. 146. Observar,..se-á p.a votaç_ão o se

guinte: 

IX __ na cabina lndevassávelr onde não 
poderá permanece'r ,w.ajs de uzp. _min~to. _o 
eleitor indicará os candidatos de sua pre~. 
ferênela e dobrará a cédula oficial, obser
vadas as seguintes normas; 

a) assinalando -com uma cruz ou de modo 
que tome expressa a sua i:n,tenção,_ o-:qy;l-~ 
drilátero correspondente ao candidato Jl?,R_-:_ 
joritário de sua preferência; 

b) escrevendo o nome~ o prenome, -~ou o _ 
número do candidato de sua _preferência 
nas -eleições proporcionais, sendo que, nas 
eleições para a Câmara dos Deputados e 
!l.Ssembléla Legislativa, os candidatos lndl
cados devem ser do mesmo Partido, .soP pe
na de nulidade do voto para os dois cargos; 

c) escrevendo apenas a sigla do Partido 
de sua preferência, se pretender votar só 
na. legenda; 

(A Comissão àe .Constituição ~ Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 192, de 1985 

(N.O 6.005/85, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente 

da República) 

!Institui o Vale-Transporte e dá outras 
providências. 

O COngr·e.s.so Nacional c decreta: 

!l.rt. 1.0 Fica instltuido o Vale-Transpor
te, que o empregador, pessoa ff.slca ou ju
ridica, .poderá antecipar ao trabalhador 
para utlllzação efetlva em_despesas de des
locamento residêncla-tra,balho e vice-v<ttsa, 
mediante celebração de convenção coletlva 
ou de acordo C'Oletlvo de ·trabalho e, na 
forma que vier a ser _regulamentada pelo 
Poder El<ecutivo, nos contratos Individuais 
de trabalho. 

§ 1.0 Equiparam-se ao trabalhador refe
rido no eapgt deste artfgo, para os benefí-

linhas regulare.s e com tarifas fU:adas pela 
autoridade competente, eX'Cluidos os servi
ços seletivos e Os especiais. 

-!l.rt. 3.o -o Vl\le-Trã.nsporte, concedido 
nas condiçõe.s e Umites definidos nesta lei, 
no que se refere à contribuição do empre
gador: 

a.) não tem natureza salarial, nem se in
_eorpora _ à remuneração para quaisquer 
ef.eltos; 

b) não constitui basé de incidência de 
contribuição previdenclária ou de Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço; 

.. ··,;'(i;[;;·~: .;;ilfi~;,.'õ,,;;,ó renclime:tlto w: 
butável do trabalhador. 

Art. 4.0 sem prej uizo da dedução como 
·-d~a operacional, a pessoa juridlca po
_derá dedUZ:!r; üo imposto de renda devido, 

· 'valox·equ!vaiente à aplicação da. aliquota 
cabível do _imposto de renda sobre o valor 
da.s desPesas oomprova'damente realizadas, 
no pêriodo-base, na concessão do Vale
Transporte, na forma em que dispuser o 
regulamento desta lei. 

Parágrafo único. A dedução a que ~e 
refere este artigo, em conjunto com as de 
que tratam as Leis n.<>s 6.297, de 15 de 

-dezembro de 1975, e n.O 6.321, de 14 de abril 
de 1976, não podeZ'.á reduzir o imposto devido 
em _!ila._!s-9!> l,Q% _(dez por cento), observa
do o que <lispõe o § 3.o do art. 1.o do De
creto-W n.o 1. 704, de 23 üe O·Utubr" de 
1979, podendo o eventual excesso ser aproe 
veltado por dois e><erciclos snbseqüen tes. 

1\J:j;. _5.0 A cc>neessão do beneficio ora 
Instituído implica. a aquisição pelo empre
gador dos Vales-Transporte nece.ssários. 
~3 &e!:!~ÇÇ_al?].~_tQ~ .. do_:.trªbal~~-()r nQ;~_l?f:!K-_ 
CU!' 50 tesidênCia-trabalho -e viee-versa, no 
serviço de transporte que melhor se adequar. 

Parágrafo único. O empregador parti
cipará dos gastos de deslocamento do tra
balhador com a ajuda de- eusto equivalen
t> à parcela que exceder de 6% (seis por 
cento) de seu salário básico. -

Art. 6.0 A empresa opera<lora do o!ste
ma --de t"ansporte _ coletlvo público _fica 
obrigada a emitir e a comercializar o Vale
Transporte. ao preço da. tarifa vigente, co
locando-o :à disposição dos empregadore.s 
em geral e assumindo os custos dess_a obrl
gaç'ãcf, sem repassá-los para a. tarifa dos 
B<!rvlços. 

ô lP A e>J:l,l.s.são e a comercialização do 
Vale~'l'ransoorte P<lderão também ser efe
tua:!as pel<> órgão ele g>erênc!a ou pelo poder 
c.oncedente, quando ,este tiver a com;petên
c~a legal _para emissão de passes. 

§ 2.0 Fica facultacio. à empre.Sa opera
d_o.ra d~.Iegf\r_JL..emi~ªão e a comerctall~_a.çã<Q 
va!e-Trallsl}orte, beim como consociar-se _em 
(>,,....,tral de vendas, para P_feito d~_ cumpri....
mehti> do d!:sposto nesta lei. 
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§ 3.o Para fins de cá!cuio do- valor do 
Vale-Tra:q_.sporte_, será adotada a tarifa in
te~ral do deslocamento do: trabalhador, Eetn 
d "contos, mesmo_ que previstos na legisla
ção local. 

-Art. 7.o o . poder concedente fixará as 
sa::.ções a serem aplicadas à empr_esa opera
dora que comercializar o vale duetamente 
ou através de delegação, no caso de falta 
ou insuficiência de estoque de Vales-Trans
porte necessários ao ·atendimento da-deman
da e ao funcionamento do sistema. 

Art. s.o Ficam resguardados os direitos 
adquiridos do tl-abalhadoi', se superiores R_?S 
instituídos nesta lei, vedada a cumulaçao 
d ~ vantagens. 

Árt. 9.o- Asseguram-se os beneficias doo
ta lei ao empregador que proporcionar, por 
meios :próprios ou contratadóS, em veículos 
~<dequados ao transporte coietlvo, o deslo
camento !n tegr!ll de seus trabalhado~es. 

!l.rt. 10. Os V.ales-Transporte anteriores 
perdem sua validade decorridos 30 (trinta) 
dla,s da _data da reajuste tarifário . 

Árl. ú: · .. Õ- POder Executivo regulamen
tará ·a presente lei no· prazo de 4S (qua
renta e cinoo) dias. 

Art. 12 . Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

- Art. 13. Revogam -se as disposições ~m 
_contrário. 

MENSAGEM N.0 3&5, DE 1985 
no-PODER EXEOUTIVO 

·Exceien~lmos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termoo do art. 51 da constituição Fe
dex.al, tenho a honra de submeter à elevada 
d~iberaç~Q: de Vossas Excelências, acompa
nhado de exposição de motivos dos. Senho
res M!nl.stros de Estado dos Transportes e 

_do Trabalho, o anexo projeto de lei que 
"institui o Vale-Transporte e dá outras pro
vidências". 

Brasl!la, 6 de agOOto de 1985. - .José 
Sarney. 

E:&:POSIÇAo:.D:E MOTIVOS GM N.0 20, DE 
22 DE JULHO DE 1985, DOS SENHORES 
MINISTROS DOS TR!l.NSPORTES E DO 
TRABALHO 

El<celentísslmo Senhor Presidente da Re
públlca 

Temos- a honra de submeter à elevada 
apr·eciação de Vossa Exc-Blência o_ anexo 
anteprojeto de lei, que v!.sa Instituir o 
Vale-Transporte. 

o- referido anteprojeto _visa criar o deno
minado Vale-T,ansporte, benefício faculte
t!vo para o transporte do ,trabalhador, sem 
natureza salarial para qualsquer efeitos, que 
poderá ser objeto de convenção ou acor<lo 
coletivo de trabalho. 1\s razões (lue inspi
raram o presente anteproj.eto são de ordem 
sae!al Com a elevação constante dos custos 
dos tranS1)or,tes coletivos urbanos e daqueles 
com ·caracterlsticas de urbanos, indispen
sáveis jJara q de~lócamento dos trabalha
dores entre sua residência e o loCl\1 de tra
balho e v1ce-versa, foi-se criando uma in
compatibilidade etttre a tarifa das serviços 
Públicos e: ns._ gap,l:lo.s dos trabalhadores. Os 
maiores atingidos por esse grave problema 
,o;;ão exatamente os que percebem na faixa 
de 1 a 3 salários mínimos, cujoo ganhos são 
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c?dr!. v.az mai: couoido:: pelas crescentes 
-de:·pe.':"a~ com d·esloca·mentos. 

A legislação do salário mlnimo não per
mite que o desconto a título de utilidade
transporte ultrapasse a 6% do seu valor. A 
r.ealidad:e·, porém, está a revelar que oa. tra- -
balhadores estão gastando bem mais que 
6% do seu salãrio para tais de.slocam,_entos 
para o trabalho. Em alguns casos, e= dis
pêndio vai além de 25%, e muttos se sujei
tam a penosas caminhadas para reduzir 
esses gastos. 

A meta governamental é a da recomposi
ção do salário do trabalhador. No entanto 
sit~ações corno esta, de e~trema gravidade; 
estao a exigir uma soluçao imediata, não 
se podendo esperar por soluções a médio ou 
longo prazos. Impõe ... se, assim, solução pre
mente para esse drama que diz. respeito a 
milhões de trabalhadores, que diariamente 
utilizam os serviços de transportes coleti
vos. 

Outras medidas complementares d-everão 
ser adotada..s, mais adiante, para atingir ou
tros trabalhadores, como os do setor infor
mal da economia e os empregados domét
ticos. De qualquer forma, desde logo, o 
Vale-Tmnsporte rut!ngirá um significativo 
núm"ero d·e_ beneficiados e atrairá passagei
ros para os transportes coletivos, concor
rendo para reduzir as tarifas. 

O anteprojeto prevê que o empregador 
adquirirá o Vale-Transpgrte e o fomeeetá. 
ao trabalhador, que concorrerá com a par
cela de 6% (se!.s por cento) de seu salário 
básico, ficando o restante a c~ do ~m
pregaaor. l!>SSe meca.n.i$mo de extraordiná
ria shnpllcldade permite que o.s trapalha
dores de menor renda recebam auxilio 
maior, que vai progressivamente sendo re-:. 
duzido à mecllda que cresce o salário do 
trabalhador, até anula:r-se. Essa inversão 
(quanto menor o salário, maior o beneficio) 
constitui a marca de sua natureza social. 

Além disso, o anteprojeto não desce a 
minfieias operacionais, a fim de ;>ermitir 
que, a nível local, os poderes concedentes e 
os órgão.s de· gerência, além das empresas 
operadoras, encontrem a forma mais apro
priada para Implantação do sistem<~, le
vando em conta suas peculiaridades. Por 
outro Ia.do, impõe-se às empresas operado
ras _a obrigação de emitir e comercializar 
os Vales-Transporte, Vedado entretanto o 
repasse de tais custo.s para a tarifa, que 
certamente não _ _oeo,rrerá, ante a antecipa
cão da receita. 
· O emP-l-egador que conceder o benefício
f<:J.CUltativo, a ser inserido em convenção :lU 
a_cordo coletivo de trabalho, terá contrapar
t:das como forma- de compen.sacão. o bene
ficio cessa caso a convenção oü acordO não 
seja renovado ou prorrOgado não tendo 
olé~ disso, natureza salarial pàra quaisquer 
·~fe1tos. Em virtude disso~ não incidem os 
encargos soeiais. No entanto, essa despesa 
e c-?nsiderada como operacional para apu
raçao do lucro tributável. Assim o Gover
no ~noone, indiretamente, atra~és da re
duçao do Imposto de Renda, para o êxito 
do programa de auxilio ao transporte do 
trabalhador de baixa renda. 

São essas as consid&ações que temos a 
honra d~ transmitir a Vossa Excelência. 

Aprove1tamos o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência o.s protestos de nosso mais 
profundo respeito. Alfonso Alves de Camar
.-o N~tto, Mln~stro dos Transportes - Almir 
Pa=anotto Pmto, Ministro do Trabalho. 

(As Comiss6es de Legislação Social 
de E~nomia e de Transportes~ Qcnnu~ 
nicaçoes e Obras PiiblicasJ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção lÍ) 

SUBSTITUTIVO DA CAMARA 
_J)QS DEPUTADOS AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 43, de 1980 ·(Complementar) 

(N. o 166/80, naquela Casal 
~ Dá nova redaçã.o aos itens I e IV do 
do art. 2.0 da Lei Complementar n.0 1, 
de 9 de novembro de 1967, que es.tabe~ 
Ieee os l')oaquisitos mínimos da. popula
ção e renda pública. e a forma de con
sulta prévia às populações locais, para 
criação de novos municípios. 

Dê-se ao Projeto a_ seguinte redaçãO-: 

Dispõe sobre novos requisitos para a 
-Criação- de município, introduzindo a1-
terações na Lei Complem"!ntar n.0 1, 
de 9 de novembro de 1001. 

O Co_ngresso ~acio-nal decreta: 
Art. 1. 0 O art. 2.0 da Lei Complementa;r 

n.0 1, de 9 de novem)>ro de 1967, ;>assa a 
vig:)rar com as seguintes alterações: 

l-=--1JOpuiã..ção estimada, sup.e·rior a 
5.oco (cinco mil) habitantes ou não in
ferior a 3 (três) milé.shnos da existen
te no___E<tac!o; 

. IV ~ ari:-e.ca,dáQãÓ, no íütim.O exerCf·· 
~e1o, àe 1 (um)~ miléshno da renda esta
dual de lmpostoll. 

~ § 1.0 :&'ao Si)l"á p.eimHlda a criação de 
município~ desde que esta me-dida im
porte, para o mm::dciplo <J.u :ro.unicípios 
de ortge.m,~ na perda dos requts!tos exi
gidos neste artlgó, observado o dJs;pos
to nos parágraJfos seguintes. 

§ 4.° Ficam dl.s\pensadas das eXigên
cias dos incisos r: •e IV deste artigo: 
-~ a) as áreas terrltorial.s que abrigarem 
c:m.tros urbanos edificados pam sUs
tentação de obras, lndiLstriàs <iu servi
Çós -de~ g_rã.n.de vulto, oom mais de 50•J 
Cqulnherúus) easas dobadas de infra
estrutura sanitária atestada pelo Mc
n!stério do Interlm"; 

bl ·as áreas ternt<>ria!s a serem ele
-vadas, como estân·cia. hidromineral,.bal
neária ou cUmática, à categoria d>e mu
niCípio, de.sde que a Empresa Brasilei
ra de Tu.r:ismo ~ EMBRATUR ateste a 
êãtegbtia de-estânCia e a exis:êl_lcia C:3-
pelo menos 25() ('duzentos e clnqüental 
leitos de nível turístico." 

Art. 2.0 · Esta. lei complementarr entra em 
vigor na odarta dé sua purblleação. 

A:rt. 3.0 Revogam-s·e as disposiçõeG. em
contrário._ 

. LJEGISLAÇií.Q CITADA 

LEI oo:MP.LEMENTAR iN:" 1 
DE 9 DE NOVEMBRO DE 1967 

Estabelece os_ l'eQ.uisitos mínimos de 
]JOpulação-_ e renda pública e a. forma 
de consulta prévia às populações locais, 
para a criação l\~ novos municípios . 

O Presidente da República 

Fa.ç-o ~aber que O- Congresso Nacional rle
~r:-ii~:eu san_ciono a seguinte Lei COmple-
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Art .. 1.0 A criação de município depende 
de Lsl ~taduai que será. prececUda de com

_·provaç_a.o d03 requisit-os e::tabele_cidos nesta 
~!~.e de consulta às populações intere~sa-

Parágra:!"o único. O •Processo de criação 
:·. =· m ~~1icípi:J terá início mediante re_pre
sontaçao cllrlgida à Amemblé!a Legislativa, 
assinada, no núnimo, rpor 100 (cem) eleito
res, residentes ou dom.icilla:dos na área que 
f-ie deseja desmembrar, oom as respe-cdvas 
fi~mas .reconhecidas. 

Art. 2.0 Nenhum município será criado 
::. ·m a ver!fi.cação da -existência, na respee
i],~~ ã,rea. territorial, dos seguintes requisi-

I - população estimada, superior a 1().0Q0 
(de.IL!n.il) habitantes ou não Inferior a ~·~ 
• cinco) milésimos da existenlte no Estado· 

!L--eleitorado não :inferior a 10% (d~ 
··or c~nto) da população; 

_m - centro urbano já oons:.ltuido, com 
r:ume:ro de casas- sup;el'iOfl" a 200 (duzentas); 

IV:- arrecadação, no í!ltlmo exereicio, de 
5 (Cinco) milésl:moo da receita estadual de 
impostos. 

§ 1.0 Não será permitida. a criação de 
município, desde que esta mecllda hnporte, 
para o municlpio ou "1tuniciplos de origem, 
l1ll. perda dos requtsltos exigidos nesta lei. 

§.:i_ o OiiequisÍÍtos dOS .ip.cJsOS Í: e m Sec 
rão apura<1os pelo Iílstltuto Braslleiro <!e 
Ge~grafla e Est,.tistica, o de .n.O II pelo 
T.r:lbunal Regional Eleitonal do respectivo 
Estado e o de n.0 IV, pelo órgão faze<ndár!o 
estadual. 

§ 3.Q As Asrembléias Legislativas dos Es
tados 1"13quiSitarão, dos órgãos de Q.ue trata; 
o parágrafo anterioT, as in!onna.çoos ~obre 
as condições .de que tratam os incisos I a IV 
e o § 1.0 deste artigo, as quais serão pres
ta.da.s no prazo de 60 Csessen<ta) dias, a con
ta<r da data do recebbnent.o. 

(As Comiss6es àe Constituição e Justi
ça e àe Municípios.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 193, de 1985 

__ --.- ~~9 ~44~/85, na Cas8-d~.origem) 
De _lm~nattva dq $r .. .[)residente da República 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao subanexo 
_En'!argos Gerais da União o crédito especial de CrS 
6.000.000:000 (seis bilhões de cruzeiros), para 0 fim 
que espec•fica. 

Q __ Congresso Nacional decr_eta: 

Art. I<i ~-Fica o Poder ExecuÜvo autorizado a abrir 
ao sub~n_exo Encargos Gerais da União..:.... Recursos sob 
SupervJ~ao.da Secre_ta;ia de Planejamento da Presidência 
da. Repu~hca o credito especial de Cr$ 6 000 000 000 
{~els~ bJlhoes de cruzeiros), sendo CrS 3.910.ÓOO.ÕOo {três 
bdho.es, novecentos ~ dez milhões de cruzeiros) para fi
nancJa~ent~ d? p:oJe~o de estudos, assistência têcnica: e 
~~~~~~~~:-a_~a~ ~~;htuciOnal do subs~to~ de saneamento 
milhões d . 2.090.~.000 (dots bdhões e noventa 
. b. e crUZJeros) destmados à conservação do meio 
:a ~~~t17 i; ~ p~oteção das comunidades indígenas na 

- m uencta da rodovia BR-364, no trech 
pi-eendldo :ntre Por~o Velho/Rio BrancO, de ~C~~~~ 
~om. a segumte programação: 
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2800 -
2802 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO 
Recursos sob supervisão da 
Seàetaria_de P.1 anejamento 
da Presidência da Republi
ca 

Em Cr$ 1.000 

6. ooo:ooo 

6.000.000 
2802.0377 4847.522 - Proteção .a.o m_ei ocambi ente 

e aos si1v'kolas na ãrea 
2.09.0 • .000 

2802.13764487.521 -
de influência da BR-364 
Programa Naci_onal . de Sanea 
ment~. BãsJço .. RL!nil- _ ·· ·- 3.910.000 

Art. 29 Os recursos necessáriOs à execução desta lei 
decorrerão do produto de orperações de crédito exter
nas, contratadas pela União junto ao Banco Internacio
nal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e ao 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID, con
forme Prevê o inciso IV do§ I~> do art. 43 da Lei n9 4.320, _ 
de 17 de março de 1964. 

Art. 3<:> Esta lei entra em vigor na data de su_a publi
cação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em cQntrárlo~ 

MENSAGEM N• 474, DE 1985 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acoinpanhado de exposição de motivos do Se
nhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planeja
mento da Presidêncía da República, o anexo projeto de 
lei que .. autoriza o Poder Executivo a abrir ao subane_:iO~ 
Encargos--de Gerais da União o crêdito especial de Cr$ 
6.000.000.000 (seis b_ilh_Qes de cruzeiros), para o fim que 
especifica", 

BrasíHa, 24 de setembro de 1985. - Ulysses Guima-
rães. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 402, D~ _21 DE 

AGOSTO DE 1985, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN
TO ~A PRESIDl'lNCIA DA REPÚBLICA. 
•Excelentíssimo Senhor Presidente ~a República: 

O InstitutO de Pt:irlejamento Econóffiico e _Social_
lPEA solicita a abertura de crédito especial de Cr$ 
6.000.000.000, bilhões, em favor dos Encargos Gerais da 
União, recursos sob supervisão desta Secretaria de Pll;\
nejamento, assim distribuído: 
~ cr$. 3.910.000.000, bilhões- destinado ao fine.n~ 

ciamento de projeto de estudos, assistêcia técnica e reõr-··· 
ganizaçào institucional do subsetor de saneal!len~~-bási
co rural; e 

-Cr$ 2.090.000 milhões- para o desenvolvimento 
de atividades de conservação do meio ambiente e de pro
teção às comun_ídad_e:s inci_ígenas na ãrea de influência da 
Rodovia BR-364, no trecho compreendido entre Porto 
Velho/Rio Branco. 

2. Os recursos neC_es.Sãrios à: Compensação do presente 
crêdito serão oriundos das operações de crédito externas, 
contratadas pela União" juntO ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - Bl'RD e ao 
Banco lnteramericano de DesenvQivimento- BID, nos 
termos do art. 43, § 19, item IV, da Lei n~' 4.320, de 17 de 
março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 61, § 1~>, 
letra c, da: Constituição. 

3. Em fa<:C: do exposto, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de V_ossa Excelência o anexo proje--
to de lei. -- ---

Aproveito_a_oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os votos do meu mais profund_o respeito. -Joio 
Sayad, Ministro. 

AVISO N
9 6~~ flr:t~tembro de 1985; 

Ã Sua Excelência o s·enhor 
Deputado Haroldo Sanford 
DD~ Primei ró ".-Seáetãrio da Câmara dos 
Deputados 
Brasília- DF: 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: ~ 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a men

sagem do Excelentíssimo Senhor _Presidente da Repúbli-

ca, acompanhada de exposião de motivos do Senhor M_i
nistro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, relativa a projeto de lei que 
.. autoriza o Poder Executivo a abrir ao subanexo Enca_r
gos Gerais da União o----crédito .especial de 
...... Cr$6.000.000.000, Para O tini que especifiCa". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência pretextos de elevada estima e consideração. -Jo
sé Hugo Castelo Branco, M inisfro-Chefe do Gabinete C i- _ 
~Vil. 

LEGISLAÇÃO CITADA ~ 
LEI No 4.320 

DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Fe
deral. 

Art. 43. A abertu_r~ dos _cr_édi~os suplementares e es~ 
-peciais depeno; da ixiSféncia de reCursos disponíveis 

para ocorrer à despesa e será precedida de exposição jus-
tificatiVa. --- - -- - -

§ f9 --COi1Sidefarri-se -recursos para Cdím deite ãf-tigo, 
desde que -não comprometidos. 

IV~- 9 produto de operações de crédito autorizados, 
em forma que juridicamente possibilite ao Poder Execu
tivo realizã-las. 

(À Comissão de Finanças) 

PROJETO DE LEI ,DA CÂMARA 
N• 194, de 1985 

(N<:> 6.202/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza, o Pode~ Executivo a abrir ao Ministério 
da Agricultura o crédito especial até o limite de Cr$ 
54.528.466.000 ( Cinqüenta e quatro bilhões, quinhen
tos e vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta e 
seis mil cruzeiros), para os fins que especifica. 

O -co-ngresso Nacional decreta: 
Art. l<:> Fica-o Poder Executivo autorizado a ã.brir 

-ão Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Ge
ral e Secretaria Geral Entidades SuperviSionadas, o cré
dito e_special até o limite de Cr$ 54.528.466.000 (cínqilen
ta e Qu<itró-ôilhões, quinhentos e vinte e oito milhões, 
quatroCentOs e sessenta e -Siis inil cruzeiros), de acordo 
,corn __ a s.e_guinte programação: 

Cr$ 1.000 

1300 - MINISTfRIQ DÁ 1\GRICULTURA 

1302 - s-ecretaria-Geral 
-1302.0.f'i40775.550- Pr09rama Nacional de -Vãrz~as 

Irrigãveis - PROVMZEAS 11.867.$52 

1303 ~ Secreta::-_i_?-Ger;Í. -·Entidades 
Supervisionadas 

1303.0~1.90~51 .9G5 _-:- P~ojl?to~---~ cargo. da Compunhia 
~ _____ · ___ _. ~ " Brasileira de Arma_zen11rr.~nt.o 42. • .6.60.ól4 

_Art. 2J Os __ r~cursos _ _necessáríos à execução desta lei especial ãe Cr$ 54.528.466.000 (cinqüenta e quatro bi-
decmrerão do produto de operações de crêdito externa e lhões, quinhentos e vinte e oito milhões, quâtrocentos e 
interna, contratadas respectivamente, com o Kreditans- sessenta e seis mil cruzeiros), com a seguinte destinação: 
talt Fiir Wiederaufbau- KFW e_com o Banco Nacional Secretaria Ger:al - Cr$ II .867.852.000.- relativo ao 
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. ingresso de recursos eXternos para aplicação no Progra-

ArL 3.,._ Esta lei entra. em vigõT na data de sua publi- ma Nacional de Várzeas Irrigáveis- PROV ÁRZEAS, 
caçào~ _ tendo em vista a celebração do contrato de empréstimo 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. efetuado com Kreditanstalt, FUr Wiederaulbau -
MENSAGEM N"' 405, DE 1985 KFW, no total de DM 20.000.000(vinte milhões de mar-

E,.celentíssimo& Senhores Membros 9o Congr_essç Na- cos alemães). 
cional: Secretaria Gerar - En.tidades Supervionadas - Cr$ 

Nos termos do artigo 51 da_ Constituição Federal, te- 42.660.614.000- Trata-se de solicitação de ingresso de 
nho a honra de submeter à elevada deliberação de Vos- recursos oriun-dos de Operação de Crédito Interna para a 
sas Execelências, acompanhado de exposição de motivos Companhia Brasileira de Armazenamento - C! BRA-
do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de ZÉM, desiirl.ãOa a dar cobertura ao contrato de financia-
Planejament9 da Presidência da República, o anexo pro- menta com o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
jeto de lei que •·autoríza o Poder Executivo a abrir ao nômico e Social - BNDES, cuja apticação se dará no 
MinJstério da Agricultura o crédito especial até o limite projeto "Ampliação _da Rede Armazenadora". 
de Cr$54.528.466.000 (cinqtlenta e quatro bilhões, qui
nhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta e 
seis mil cruzeiros), para os fins que especifica". 

Brasília, 27 de agosto de 1985._-José Samey. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 402 DE 21 

DE AGOSTO DE 1985, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE PLA
NEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPÚBLI-CA. . .. ~.-. - -

Excelentí&si.mo Sçnhor Presidente da RepúbliCa: 
O Ministério _da Agricultura, através do OF. SG/N"' 

196, de 4 de junho de 1985, solicita a abertura de crédito 

2. Tal solicitação decorre da necessidade de se dar 
suporte orçamentário ao ingresso de recursos, uma vez 
que os referidos contratos só foram celébrados após 
aprovação da Lei Orçamentária para o corrente exercí
cio. 

3. A compensação ocorrerá à conta do produto das 
operações de crédito, nos termos do artigo 43, § 1"', item 
IV,_da Lei n94.320, de 17 de março de 1964, obedecidas 

"as prescrições do artigo 61, § l9,)etra c, da ConstitUição. 
4. Em face do exposto, tenho a honra de· submeter à 

elevada consideração de Vossa Execelência os projeto de 
,_mensagem e de lei. 
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Aproveito a oportunidade, para renovar a Vossa Ex
celência os votos de meu mais profundo respeitO. -
João Sayad, Ministro. 
Aviso n9 508-SUPAR. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Haroldo Sanford 

Em 27 de agosto de 1985. 

DD. Primeiro-Secretário~ da Câmara dos 
Deputados 
Brasflia-DF 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a men

sagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, acompanhada de exposição de motivos do Senhor 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria" de Planejamento 
da Presidência- da República, relativa a projeto de lei que 
·•auto..riza ·o Podi:r ExecutivO- a a])rir a:o -Ministério da 
Agricultura o crédito especial até o limite óe ·crs 
54.528.466-.000 (cinqU"enta e quatro bilhões, quinhentos e 
vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil 
cruzeiros), para os fins que espeCifica". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração. - Jo
sé Hugo Castelo Branco,,MínistrCI~Chefe do Gabinete Ci-_ 
vil. 

LEG!SLAÇÃ O nTA (!). 

LEI N' 4.320 
DE 17 DE MARÇO DE I964 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos or~amentos e balan~os da 
União, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e es
peciais depende da existência ~de recursos disponíveis 
para ocorrer a despesa e será precedida de exposição jus
tificativa. 

§ J9 Consideram-se recursos para o fim deste artigo, 
desde que não comprometidos: 

IV- o produto de operações de crédito autorizadas, 
em forma que juridicamente possibilite ao Poder Execu
tivo realizã-las. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRLO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

SEÇÃO VI 
Do Or~amento 

Á~~-· 6'r ~ .. Â. i~i· r;d;;al· d~·p-~r"ã--;~b~~.;. ;~~;cf~i~- fi_ 
nanceiro, a elaboração e a organização dos orçamentos 
públícos. 

§ I' (; vedada: 

~) ~· ~b~~Í~r·a· d~'drêdii~ ·e~~~i·~·j·~~ -s~-~~~~;~t~~-;~dt 
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recur
sos ~orr_espondentes; e 

MENSAGEM No 405, DE 1985, 
DO PODER EXECUTIVO 

"EXCelentíssimos Senhor~s Membl-os do Con&resso Na
cional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição ·Federal, te
nho a honra de submeter à elevada deliberação de Vos
sas Excelências, acompanhado de exposição de motivos 
do_ Senho_r Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 
~lanejamento da Presidência da República, o anexo pro
J~to de lei que .. autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
)Yiini~tério da Agricultura o-crédito especial até o limite 
de Cr$ 54.528.466.000 (cinqUenta e quatro bilhões, qui
Jlhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta e 
seis mil cruzeiros), para os fins que especifica". 

Brasília_, 27 de agosto de 1985. -José Sarney. 

(À Comissão de Finaitças) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 195, de 1985 

(N9 6.203(85, na Casa de origem) 

_ De iniciativa d? Sr. Presidente da República 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério 
da Educação o crédito especial de CrS 22.465.000.000 
(vinte e dois bilhões, quatrocentos e sessenta e cinco 
milhões de cruzeiros), para o fim que especifica. 

O Congresso-Nacional decreta: 

Art. -{9 _--Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
aQMinistério da Ec;fucaçã9, em favor da Secretaria Geral 
:.:.__ Eiltidâ(ies suPervisiOnadas, o crédito C.Speciaf atê o h
iriii~--de CrS 22.465.000.000 (vinte e dois bilhões, quatro
centos e sessenta e cinco milhões de cruzeiros), para 

........•...•....•. -· ... _ ... ·~ _.,.. .-. .•. -· ···~~- -- atender ao seguinte programa de trabalho: 

1500 - MINISTtRIO DA CDUCAÇAO 
Cr$ 1.000 

?.? .:1G5.000 

lS03 - Sccrct~rin-Ccr~l_·-- En~idJdcs 
StHJCi-v Í Si OniJ.d0S 22.:t, GS, 000 

l S03. 08'11i02Sl . BSG Proj c tos u c:~ff-1JO ___ ê1u Fur_1d~ç0'o 
Ur1ivcrsi-d~dc do Rio de J~nci 
ro - UNiiUO 22./oCS.OOO 

A rt. 2"' Os recursos necessârios à execução desta lei 
decorrerã~ d.o produto de operação de crédito interna, 
contratala Pela União Federal junto à Caixa Econôrnicª
Federal - FAS. 

Art. · 39 O limi'te de que trata o art. 19 desta lei pode
rá ser reajustado através de abertura de créditos suple
mentares, em ·conformidade com as variações das Obri~ 
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN ve
rificadas no de.corr_er da vigência do crédito especial de 
que trata esta lei, observadas as destinações especificadãs 
no mencionado arti_go. _ 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
caçào. 

Atr. 59 Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

MENSAGEM No 406, DE 1985 

Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honri de submeter à elevada deliberação d:e Vossas Ex-

celências. acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado Chefe da Secretari~ de Planeja
mento da Prçsidência ~da _República, o aõeXo projeto de 
lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério 
da Educação o crédito. esPecial de Cr$ 22.465.000.000 
(vinte e dois bilhões, quatrocentos e sessenta e cinco mi
lhões_ de cruzeiros), para o fim que especifica". 

Brasília, 27 de agosto de 1985. - José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 400, DE 2I DE 
- AGOSTO DE 1985, DO SENHOR MINISTRO DE 

ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE PLANE
- JÁM-ENTO DA PRESrDENCIA DA R-EPOBLI--CA.--- --- -- -

Excelentíssimo Senhóf -Presidente da República: 

O Ministério da Educação solicfta a abertura de crédi
to especial destinado à aquisição de um terreno de pro

priedade das Centrais EfHricas .ijrasileiraS S.A. -·eLE~ 
TROBRÃS, onde será implantado o Centro de Ciência.~ 
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Biológicas e de Saúde, dâ Fundação Universidade do 
Rio de Janeiro - UNI RIO. 

2. Os recursos flizem parte-do financiamento oriun
do do contrato FAS n\1 5.848-0/85, firmado com a Caixa 
Económica Federal e equivalente a 535.440,0 ORTN. 

J. Pãfã o corrente exercício, prevê-se o ingresso de 
CrS 22.465.000.000 (Vinte e dois bilhões, quatrocentos e 
sessenta e-dllCo milhões de cruzeiros), correspondentes a 
381.935,0 ORTN, calculadas a um valor médio de CrS 
58.816,57. 

-4.- AO manifestar-se favoravelmente à concessãO do 
crédito, esta Secretaria informa que as despesas serão co-' 
óertas na forma do art. 43, § 19, item IV, da Lei n9 4.320, 
de I 7 de março de _L964, obedecidas as prescrições do art. 
61, §I, letra c, da-Constituição FederaL 

5. Em face do exposto, tenho a honra de submeter à 
elevada ~nsideração de Vossa Excelência os projetas de 
Mensagem e de lei. 

Aproveito a· Õport'unid'ãde pa·ra renovar a Vossa Exce
lência os votos do meu mais profundo respeito. -João 
Sayad, MiniStro. 

Aviso n"' 509-SUPAR. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Haroldo Sanford 

Em 27 de agosto de 1985. 

OD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados 
Brasília- DF 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretârio·: 

Tenho a honra de_ encaminhar a essa Secretaria a Men
sagem do Excelentíssimo Senho.r Presidente da Repúbli
ca, acompanhada de ExpOsição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República, relativa a projetas de lei 
que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério 
da Educação o crédito especial de Cr$ 22.465.000.000 
(vinte e dois bilhões, quatroc-entos e sessenta e cinco mi
lhões de cruzeiros), para o fim que especifica. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração. José 
Hugo Castelo Branco, Ministro Chefe do Gabinete Civil. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 31, de 1985 

(N9 111/85, na Câmara dos Deputados) 

Aprova, com reservas, os textos da Convençio In
ternacional de 1973 para Prevenção da Poluição cau.:. 
sada por NavioS, concfufda em Londres, a 2 de no
-vembro de 1973, e do Protocolo de 1978 relativo à 

-:o 'Convenção Internacional para a prevenção da Po-
luição causada por Navios, concluído a 17 de fe-verei
TO de 1978, em Londres. 

O __ Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Ficam aprovados, com reservas, os textos da 
Cõnvenção lnternaciorial de 197l para Prevenção da Po
luição causada por Navios, conclufda em Londres, a 2 de 
novembro de 1973. e do Protocolo de 1978 relativo à
'Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição 
causada por Nivios,concluído em Londres, a 17 de feve
reiro de 1978. 

§ J9 As res_ervas de que trata este artigo referem-se 
ao art. lO da Convenção e seu Protocolo II, por serem 
suas disposições connitantes com o art. 15 da Lei de In
trodução ao Código Civil Brasileiro, aprovada pelo 
Decreto-lei n\1 4.657, de 4 de setembro de 1942. 

§ 29 Os Anexos III, IV e V, por serem opcionais., nos 
termos do art. 14 da Çonvenç_ão, serão objeto de decla
raÇão, na qual se afirmará seu caráter não-mandatório 
para o Brasil. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
dãta de sua publicação. 
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MENSAGEM 
N.0 353, de 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
~-ongresso Naui-onal: 

Em conformidade com o disposto no art. 
44, Inciso I, da Constituição ·Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada conside
ração de Voss~- :Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Relações Exter!O)"es, os 
textos da Convenção Internacional para 
Prevenção da PolUição causada por Na1(ios 
1973, assinados em L\)ndres, a 2 de novem
bro de 1973, e do Protocolo de 1978 relativo 
à C<lnvenção Internacional para a Preven~ 
ção da Poluição causada I>or Navios, assi
nado em Londres, a 17 de revere!ro de 1978. 

Bras!lla, 2 de outubro de 1984. - João 
FIJ<Delredo. 

Em 1.0 de outubro de 1984. 

DTC/OAIDNU/230/613.1 (013) 

.À Sua Excelência o Senhor 
·João" Baptista de 911ve1ra Figueiredo, 
Presidente da República. 

_Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta con

sideração de Vossa Excelência, em anexo, 
os textos da Convenção Internacional para 
Prevenção da PolUição por Navios de 1973, 
e de seu Protocolo de 1978. o· primeiro ato 
internacional f()! concluido em Londres, 11. 
2 de novembro de 1973, durante a Confe
rência Diplomática sobre Poluição Mari
nha, patrocinada pela Organização Maríti
ma Internacional, e assinado pelo Brasil 
em 12 de dezembro. de 1974, e o segundo, 
conCluido em Londres, em_ 17 de fevereiro __ _ 
de 1978, mas não assinado pelo Brasil. · -

2. Ambos os diplomas !ntern.ac!onals 
supracitados~ que constituem um só do
cumento~ o qual passou a ser co_nhecido 
pela sigla MARPOL 73/'M, com!~m :rua 
runpllação 0/tualloada da Convenção J.n~ 
terna,c!onal para Prevenção da Poluição do -
Mar por óleo de 1954 e suas emendas de 
1962 e 1969. 

3. A Convenção MARPOL de 1973 tem 
por objetivo a m!nim!:;g,;ão da descarga 
acidental de poluentes no mar e a comple
ta eliminação da poluição intencional por 
óleo e outras su_bstânc!as nocivas .. o refe
rido diploma prevê sanções 'CQntra as· vfo
lações de suas normas, disciplina a ~em!s~ 
são de cert!tica.dos pelas autoridades na
cionais, institui. cooperação entre os ESta
dos-Partes nos casos de violações por parte 
de navios e concede aos Estac)os-Partes o 
direito de autorizarem ou não a entrada 
de navios em áreas ~sob sua jurisd!~ão. s·eiis 
anexos contêm disposições relativas aos re
QUisitos para controle da poluição opera
cional .e para a minimização da poluição 
por óleo proveniente de petroleiros, rela
clonam os tipos de óleo, uniformizam os 
modelos de "ertif!cados e l!vros de Registro 
de óleo, regem o controle da poluição por 
substâncias líquidas nocivas a granel e por 
substâncias transportadas ·em contêineres,. 
e o controle da poluição por esgotos. 

4. o Protocolo MARPOL de 1978 c;!lspQe 
sobre o emprego de tanques de lastro s~gre-:
gado, tanques de lastro l!mpo e sistemas 
de lavagem com óleo cru, e estabelece exi
gências para as inspeções, vistorias e cer
tificados, particu_Iarmente para navios_ com 
mais de dez anos. -

5. Tendo em vista, portanto, 3. natureza 
do ato internacional em apreço, torna-se 
necessáfíCf.-ªua aprovação formal pelo con
gresso Nacional, de acordo. com_ o dil;posto 
no Artigo. 44, Inciso I da ConstitUição Fe~ 
deraL 

6. 1m parta salientar que, dado ~ a te:>r 
eminentemente técnico das disposições_ dos 
textos d.~ Conven~o J\,1ARPOL e de seu 
Protoco_lo, a traduçao do_s_ mesmos foi ~la
borada mediante _o concurso da- Marinha 
e da PETROBRAS, havendo o rtamaraty 
coordenado a revisão dos textos finais, em 
português. 

7 ~ Por não h;wer_ sido alcanç~do cp,n ... 
sen1io-;sobre a adesão-:do- Brasil ao ProtoColo 
de 1978, uma vez que_ 9 ~umprimentõ itas 
disposições da MA!RPOL 73/78 III:~pli-cava 

-eni- gastos que iriam onerar a a_.;nnação 
brasileira, o ato de adesão ao ip.Strume:n,~ 
to supracitado foi diferido. Todavia, ctl'!!l9 
o citado Proto_colo. entrou interl14c:ianat
men~ em vigor em 1983, para evitar- sefanl 
aplicados ao~_ navios '"mercantes brasileiros 
penalidades previstas nos mencionados ins

--trumentos jurídicos, entre os quais fígur'! 
a proibição~ de freqüentarem portos de pai
ses que apliquem os citados dlspos!tlvos da 
MARPOL 73178, órgãos do Governo Interes
sados (Marinha, Ministério dos Transpor
tes e "' SEMAJ e a PETR.OBRAS, julgam 
ser de toda a conveniêncJa, agora, a rati
ficação da Convenção de 1973 e a adesão 
ao Protocolo de 1978, 

8. Cumpre, ademais, observar que o Ar
tigo 10 da Convenção e seu Protocolo U se
rão objeto de reserva, por serem SUa$ .dis ... 
posições contlltantes com as do ,'lrt!go 15 
áa Lei de Introdução ao Código úlv!l Bra
sileiro. 

9. No que se refere aos .An~:x;os III, IV_ e 
V, os quais são opcionais, .. 10s termos do 

--Artigo 14 da ConVenção~ os mesmos serão 
objeto de declaração, na qual se afirma
rá seu earáter não mandatário _pax:a o Bra .. 
si!. 

io. --!·ies~~s -co~(ÜçÕe~~~-Se vo~sa -Excerên ... 
ela hoUVer por bem, r-ogo encaminhar .o 

-anexo projeto· de Mensagem ~Q -congresso 
Nacional, acompanhado do texto da Con
venção MARPOL 73/78, à apreciação do 

CPOder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência, senhor Presidente, os 
protestos do meu mais profundo respeito. 

CONVEr;'ÇAO INTERNACIONAL 
PARA P-REVENÇAO DA POLUIÇAO 

,POR NAVIOS 1973 
AS PARTES DA CON'VENÇAO, 
Co~cientes da ne-cessidade de preservar, 

de Um modo ·geral, o ambiente em que vive 
o homet;n e_. e~ part1c.ular, o ambiente ma-
rinho, -

Reconhecendo que despejos de óleo e de 
outras substâncias nocivas, ocorridos d_eli
berad~Unente, por negligência ou acidental
mente, c:Qnst!tuem uma séria fonte de po
luição~ 

Reconhecendo _també.m. ~.importância da 
Convenção Internacional para · Preven_ção 
da Poluição do Mar por óleo, 1954, como 
sendo o primeiro instrumenta .multU_ateral 
a se_r 'Cõtfc1Uido tendo como principal obje
tivo a proteção _do_ ambien.te, e apreciando 
a sígnlfic_atlva contribuição que essa con
venção tem prestado à preservação do melo 
ambiejj.te dos mares e costas contra a- po~-

-luição, -
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Desejando conseguir a completa elimina
çãQ da poluição intencional dq ambiente 
marinho por óleo e outras: substâncias nô~ 
civas e a minimização dos despejos aciden
l)l.is de tais substâncias, 

-Considerando que este_ propósito pode 
melhór ser atingido pelo estabelecimento 
de .Re~ras, que não se limitem a poluigão 
por óleo, tendo um sentido universal, 

COncordam em: 

·ARTIGO 1 
. -Obrigaçoes Gerais 

Estabelecidas pela Convenção 
(11 -~As~ Partes da Convençã9 comprome

tem-se à fazer vigorar as disposições da 
prese·nw Convenção e dos Anexos que a ela 
digam resi>e!to, a fim de evitar a poluição 
do. amb!ent' marinho pelas descargas · de 
.substãnciã..s noch·as ou efluentes contendo 
ta]s SribstãnCtas em violação desta Conven
ção. 

(2) A' menos que seja expressamente es
tipulado de outra maneira, uma referência 
à presente Convenção constitui concomi:
tantemente uma referência a seus Protoco
los e a.Qs Anexos. 

ARTIGO 2 

Definições 
Para os propósitos da presente Conven

ção, s_alvo se for expressamente estipulado 
de .outra maneira.: 

(1) "Regras" significa as Regras con
tidas nos Anexos à presente Convenção. 

(2) usubstância no_civa." significa qual
quet" s_ubstã.ncia que, se despejada. no mar, 
é capaz de gerar r~os para a saúde hu
mana, dan!f!car os recursos bi(llógicos e a 
vida marinha, prejudicar as a ti vidades ma
rítimas recreativas O\! !nterf•er!r com outras 

.ut!!!zações I,egít!mas do mar e inciui toda 
substància sujeita a controle pela presente 
Convenção. 

(3) (a) "Descarga" em relação a subs
tâncias nocivas ou efluentes contendo_ tais 
substãnc!as, s!gni!ka quaisquer despejos 
provenientes de um naVio e· Tnclu! qual
quer esca,pamento., remoção, derramamen
to, vazamento~ bOmbeamento, lançamento 
para fora ou esvaziamento. 

(b) A "Descarga" não Inclui: 

(I) - lançamento no sentido da "Con
v-enção sobre a Prevenção da Poluição Ma
rinha por Lançamento de Detritos e outras 
Substãnc!as", feita em Londres a 13 de no
vembro de 1972, ou 

(li) -'- despejo de substâncias nocivas 
provenientes . da. _exploração, explotação e 
processam-lnto executados ao largo, rela-
clonados cottt os recursos minerais do fun
do do· mar, ou 

(UI) - despejo de substãncias nocivas 
para !!ns de legítima pesquisa c!entíflc& 
na redução da poluição ou controle. 

(4J_ ''NaviO" -significa uma embarcação 
de qualquer tipo operando no ambiente ma
rinho e inclui "hydrofoil boatsu, veículos a. 
colchão d.e- ar, submersíveis, engenhos flu
tuantes e plataformas .fixas ou~ flutuantes. 

(5) "Administração" significa o Gover-. 
no do )lstado.sob cuja autoridade o náviQ 
está operando. Com relação a um navio au-
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torizado a. arvora.r a bandeira (!e um :Es
tado, a. Admln'!stração é o Governo desse 
Esta.do. com relação a plata!onnas fixas 
ou tlutuantes empenhadas na exploração 
e utilização do fundo dó m~r e do s-zu sub
solo, adjacente à costa sobre a qual o Es
tado costeiro exerce os direitos de sobera
nia para fins de exploração e utilização de 
seus recursos na.tura.is, a. Administração é o 
governo do Estado costeiro !n beressa.do. 

(6) "Incidente" significa. um evento en
volvendo a descarga. real ou provável, no 
mar, de uma. substâne!a noe!va. ou e!luen
tes contendo ta.! substância. 

(7) "Organização" l!igru!lca a Organiza
ção Marit!ma Consultiva Intergovernamen
tal <IMCO). 

ARTIGO 3 
Aplicação 

<1) A presente Convenção apl!car-se-á: 

(a) a navios autor!zad9s a arYorar a ban
deira de uma Parte da Convenção, e 

(b) a ·navios não autorizados a arvorar. a 
bandeira de uma Parte mas que operem sob 
a autoridade de uma Parte. 

(2) Nada no presente Artigo deverá ser 
Interpretado como uma restrição· ou .am
pliação dos direitos soberanos das Partes, 
sob o direito Internacional; sobre o fundo 
do mar e seu subsolo, adjacentes a suas 
costas, para fins de exploração e util!zação 
de seus recursos naturais. 

(3) A presente Convenção não se· apli
cará a navios de guerra, navios auxiliares 
da Marinha de Guerra ou outros navios de 
propriedade ou operados por um Estado, e 
usados, na ocasião, oomente em serviços go
vernamentais não comercia:ls. Contudo, cada 
Parte ãssegurar-se-á, adotando medidas 
apropriadas que não prejudiquem as ope
rações ou· as capacidades operac!ona.ls de 
ta.Is navios de sua propriedade ou por ela 
operados, que ~ navios estejam agindo 
de modo compativel, tanto quanto razoável 
e pratleãvel~ com a presente Convenção. 

ARTIGO 4 

Violação 

(1) Deverá ser proibida qualquer viola
ção às exigências da presente Convenção e 
deverão ser estabelecidas sanções para Isso, 
apoiadas nas leis da Administração do navio 
envolvido, sémpre que ocorrer a violação. 
Se. a Administração !or Informada a respei
to de uma violação e estiver convicta de 
que dispõe-de evidências suficientes qu~ per
mitam instaurar um processo a respeito da 
alegada violação, deverá fazer com que esse 
processo seja Iniciado o mais cedo passivei, 
de _acordo com suas leis. 

(2) Qualquer violação dos requisitos da 
presente Convenção dentro da jurisdição de 
qualquer Parte da Cónvenção será proibi
da. e deverão ser estabel~cidas sanções para 
Isto, apoiadas nas leis dessa Parte. Sempre 
que ocorrer uma violação, essa Parte de
verá: 

(a) instaurar um prOOOSso de acordo com 
suas leis, ou 

(b) fornecer à Adm!nistmção do navio as 
lntonnações e evidências de que ocorreu 
uma violação, as quais tenha em seu poder. 

(3) Quando uma !nfonnação ou evidên
cia com relação a qualquer violação; por um 
navio, da presente .Convenção, for forne
cida à Administração desse navio essa Ad-
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ministração deverá Informar prontamente à 
Parte que lha_ forneceu a informação ou 
evidência e à or~zação, .sobre a ação 
que tomou. -

( 4) As penal!dades especl1lcadas pela lei 
de uma Parte de acordo com o presente Ar
tigo deverão ter um grau adequado de rigor 
ne modo a desencorajar violações à presen
tE: Convenção. e .deverão ser Igualmente se
veras, não importando o local onde as vio
laç_õet& · "'enha.m. a ocorrer. 

ARTIGO 5 

Certifieados e Regras Especiais 
. sobre lnspeçiíes de Navios 

(1) Sujeito às disposições do parágrafo 
(2) do presente Artigo, um Certificado emi
tido sob a autoridade de uma Parte da Con
venção de acordo com as disposições das 
Regras, deverá ser aceito pelas outras Par
tes e considerado, para todos· os fins abran
g-Jdos pela presente Convenção, ootno ten
do a mesma validade Q.e um Certif~cado por 
elas emitido. 

(2) Um navio para o qual é exigida a 
posse de um Certtl!cado de acordo com as 
disposições das Regras, está suj-eito, quando 
em portos ou tenninais ao largo da costa 
sob a jurisdição de umà. Parte, a -ser ins
pec!onado por oficiais devidamente auto
rizados por essa Parte. Qualquer inspeção 
dessa natureza será limitada à verificação 
da existência a bordo .de um cert!!lcado vá- · 
!!do, a meJ:lOS que existam fundament.qs bem 
claros que levem a crer que as condições do 
navio ou de seus equipamentos não ·corres
pondam realmente aos termos desse certi
ficado. Nesse caso, ou se o navio não poss11!r 
um certi!icado válido, a Parte que )e?a a 
efeito a inspeção tomará providências para 
garantir que ·o navio não zarpe até. que 
possa p~egulr a viagem sem apresentar 
excessiva ameaça de dano ao ambiente ma
rinho. Essa Parte pode, contudo, dar per
missão a um navio para deixar o porto ou 
terminal ao largo da costa com o 11m de 
navegar para o próximo estaleiro de reparos 
apropriado, que esteja disponível. 

(3) Se uma Parte proibir a entrada de 
um navio estrangeiro em portos e termi
nais ao largo da costa sob sua jurisdição 
ou tomar qualquer medida coritra tal navio, 
em virtude de não estar o me~o atendendo 
às disposições da presente Convenção, de
verá disso dar e!éncla !mediatamente ao 
Cônsul ou · represéntante d!plomátloo da 
Parte cuja bandeira o navio está autor!Za:do 
a arvorar ou, caso Isso não séja possível,· 
à Admlnlstração do navio em quoestão. An~ 
tes de proibir a entrada ou tomar qual
quer medida, a Parte pode proceder a uma 
consulta à Administração do navio Inte
ressado. A Administração também deverá 
ser Informada quando um navio não pos
suir Certificado válido, de conformidade com 
as disposições das Regras. 

(4) Com respeito a navios de GoVetn<lS\ 
não Contratantes da Convenção. as· Par
.tes deverão apl!car as exigências da pre
sente Convenção tanto quanto !o r n!l<les
sãrio para assegurar que nenhum . trata
mento mais favorável !o! dado a ta.Is na
vioS. 

ARTIGO&_ 
Detecção de Violação e ~xecuç~ 

da Convenção 
(!) As Partes da Convenção deverão co

operar na detecção de violações e na exe
cução das disposições da presente Conven-. 
çãó,- utilizando todas -as medidas apropria
das e praticáveis de detecção e de controle 
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ao ambiente e procedimentos adequados 
para os relatórios e coleta de evidências. 

(2) Um navio a que se apl!que a pre
sente convenção pode, em qualquer porto 
ou terminal ao largo da costa de .uma ~r
te, estar sujeito a ser lnspecionado por ofi
ciais indicados ou autorizados por essa P&r
te, para fins de verificar se o mesmo_ des
carregou quaisquer substâncias nocivas,. 
violando as disposições das Regras. Se uma 
!nspeção cohstatar uma violação da Con
venção· deverá ser remetido ~~ relatório à 
Administração para qualquer ação que a 
mesma ache apropriada. 

(G) Qualquer Parte deverã fornecer à 
Administração a prova, se existente, de que 
o navio descarregou substâncias nocivas ou 
efluentes contendo ta.Is substâncias, violan
do assim as disposições das Regra.S. Sjl_ !or 
poSsível, a autoridade competente da Parte 
autora deverá noti!!car o Comandante do 
navio sobre a suposta violação. 

( 4l Após o recebimento dessas evidên
cias, a Administração assim Informada in
vestigará o assunto e poderá solicitar à ou
tra Parte dadàs complementares que · me
lhor evidenciem a alegada violação. .Se a 
Administração estiver convicta de que dis
põe de . provas suficientes que permitam a 
abertura de um processo a respeito da a!~ 
gada violação,. deverá fazê-lo o mais cedo 
possível, de acordo com suas leis. A Admi
nistração deverá ln!onnar !mediatamente a 

. Parte que lhe comunicou a alegada viola
ção, bem como a Organização, sobre as 

. medlda.S por ela tomadas. 
(5) Uma Parte pode, também, inspecio

nar um navio a que se ap!!que a presente 
Convenção, quando o mesmo entrar·em por
tos ou termlna.ls sob sua jurisdição, C!lSO 
tenha recebido uma · so!!c!tação de uma 
Parte, acompanhada de provas suficientes, 
no. sentido de Investigar se. o navio descar
regou em qualquer lugar, substâncias noci
vas ou efiuentes contendo tais substâncias. 
o relatório de tal Investigação deverá ser 
enviado à Parte que ·o sollcl.tou e à Admi
nistração, de modo a permitir que, baseadas 
na presente Convenção, possam ser tom-adas 
medidas apropriadas. 

ARTIGO 7 

Atraso demaslad_o do navio 

(1) Devem ser envidados todos os esfor
ços possivels para evitar que um navio se
ja .Indevidamente detido ou que se atrase 
em virtude dos Artigos 4, 5 e 6 da presen
te Convenção. 

· (2) Quando um navio !or Indevidamente 
detido ou tiver sua partida atrasada em vir
tude dos Artigos 4, 5 e 6 da presente Con
venção, o mesmo terá direito a uma !nde
nlzação por qualquer perda ou dano so!tldo. 

ARTIGO 8 

Relatótlos de Incidentes Envolvendo 
Substâncias Nocivas 

(1) Deverá sei" !e!to, sem demora, o ma.ls 
pormenorizadamente possível, o relatório de 
um Incidente, de acordo com as dispos!çõe.s 
do Protocolo I da presente Convenção. 

(2) Cada Parte· da presente Convenção 
deverá' 

(a) tomar todas as providências neces
sárias para o recebimento e. pr(>Cessam.ento 
de todos os relatórios sobre Incidentes por 
o1lclal ou agência_ credenciados, e 

(b) notificar· detalhadamente à Organi
-!lação sobre essas providências, para divul
gação às outras Partes e aos iEstados-Mem
llro.o da Organização. 
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(li) Sempre que uma Parte r<:ceber um 
relatório, de acordo com as dlsposlções do 
presente Artigo, esta deverá, sem demora, 
despachá-lo para: 

(a) a Administração do navio envolvido, 
e 

(b) qualquer outro Estado que possa ser 
af-etado. ~ 

(4) Cada Parte da Convenção compro
m-ete-s~ a publicar instruções relativas às 
suas inspeções marítimas de embarc:_Q.çóes 
e aeronaves e a outros serViços apropriados, 
oom o fim de relatar às $Uas autoridades 
qualquer Incidente referido no Protocolo I 
da pre&ente Convenção. Essa iPãrte deverá, 
se considerado conveniente, relatar a.dequa
damente a organização e a qualquer outra 
Parte interessada. o referido incidente., 

ARTIGO !I 

Outros Tratados e Interpretação 

(1) . Com sua entrada em vigor, a pre
sente C.onvenção substitui a Convenção In
ternacional para; Prevenção da Poluição do 
Mar por óleo, 1954, e suas Emendas, entre 
as Partes dessa. Convenção. _ 

(2) iNada na presente Convenção pre
judicar a codificação e o desenvolvilnento 

. do direito do mar pela Confe·rência das Na
çõeS Unidas sobre Direito do Mar convoca
da de acordo com a Resolução n.0 - 2. 7M C 
(XXV) da Assembléia Geral das~ Nações 
Unidas nem ·as :reclamações presentes ou 
futuras e pontos de vista legais de qualquer 
EStado a respeito do direito do mar, da na
~ureza e extensão do lltoral ·e da jurisdição 
do Fs!ado costeiro e do Estado da bandeira. 

(3) o. termo- "jurisdição" na preseD.te 
COnvenção_ deverá ser interpretado à luz 
do D1re!to Internacional -em vigor na oca
sião da aplicação ou Interpretação ~da pre
sente Convenção. 

ARTIG010 -

Solução de Controvérsias 

Qualquer controvérsia entre duas ou mais 
Partes da 9onv_enção, concernente à inter
pretaçãã ou aplicação da pres·ente conven
ção, será submetida, por solicitação de qual
quer uma delas, à arbitragem como exposto 
no Protocolo II da presento Convenção, ca
so não seja possível uma solução negociada 
entre as Pã.rtes e se essas Partes não entra
rem em acordo de outro modo. 

ARTIGO 11 

Comunicação de Informação 

(1) As Partes da ·Convenção comprome
tem-se. a transmitir à Organização: 

(a) o texto das leis, ordens, dec~etos, 
regulamentos e outros Instrumentos que 
tenham sido promulgados sobre vários as
suntos no âmbito da presente Convenção; 

(b) uma relação de · agências não gover
namentais qu·e tenham sido autorizadas a 
agir como suas representantes' em assuntos 
relativos aos projetas, construção e equi
pamento de navios que tJ::ansportam subs
tâncias nocivas, de acorde> com as dispo
sições das Regras; 

(c) um número suficiente de modelos de 
seus certificados, emlt!dos de conformida
de com as disposições das Regras; 

(d) uma r-elação das Instalações de re
cebimento, Incluindo suas localizações, ea.
pacldades, · instalações dlsponiveis e outras 
caracterlsticas; 

(e) relatórios oflclals.ou sumários de re
latórios oficiais na medida em que mostrem 
os resultados da aplicação da presente. 
Convenção, e 

(f) um relatório estatistico anual, em 
forma padrouizada pela Organização. das 
penalidades realmente impostas por irifra
ção cometida no âmbito da presente Con
venção 

{2) A Organização notificará as Partes 
sobre o recebimento de quaisqu·er comuni
cações- ·bas·eadas no pr~en te Artigo e fará 
circular por todas as Partes qualquer infor.:. 

_ mação que lhe tenha sido comunicada co_m 
base nas alíneas (!) (b) a (f) do presente 
Artigo. 

ARTIGO 12 

Acidentes em Navios 

(1) Cada Administração compromete-se 
a levar a ef·elto investigação de. qualquer 
acidente ocorrido com qualquer de &eus I!a
vios, sujeito às disposições. das Regras, se 
esse acidenta tiver produzido um grand·e 
efeito deletério no ambiente marinho. 

~~--(·2) Cada Parte da Conv·enç~ão compro
mete-se a fornecer à Organização as infor
mações concernentes aos resultaQ.os de_ tais 
Investigações, quando julgar que tais infor-. 
:rilaÇéfe.S~ ~dem ã.uxillar na determinação 

'de_ alteraçOeS que venha.m a se fazer neces
sârias_ h~ pres·ente Convenção. 

ARTIGO 13 

Assinatura,, Ratificaçãó, -ACeitação, 
Aprovação e Adesão 

(!) - A presente .Convenção permanecerá 
~aberta à assinatura na Sede da Orgauiza
ção, de:~5~~de janeiro de 1974 até 31 de 4e
~e_mb_r_o_de -1974, e, após, permanecerá' aber-
ta. à Qdesão. __ , 

~ os Estados pod<mi. tomar~se ~Parte da pre-
sente Conv·enção ~mediªnte: - - -

(a) assinatura sem reserva quanto à ra
tificaçãp-, a_~~itação ou aprovação, ou 

~,_ ~<bl a.Ssinatura sujeita à ratificação, 
aceitação, otl aprovação, seguida de ratifl
cação!...acettação ou aprovaç.ão, ou 

~(c)-- adesão. 
(2) A ratificação, aceitação, aprovação 

ott._adesã_<l _·d~verá._ sei_ EtfettHtda_ mediante o 
depósito de Instrumento para esse. fim jun
to ao Secretárlo-~ral da Organização. 

(:>) O Secretário-~ral da organização 
lnf<\rmará a todbs ,as Estados, que tenham 
isslmidO a p-resente convençãO- otf a- ~ela 
aderido. sobre qualquer assinatura ou de.PÕ
slto de qu~quer I\OVP~ )nst~umento~_de. l,"a,
tificaçáo; acei ta.ção, aprovação ou aP,esão, 
bem como a data de &eu depósito, 

ARTIGO 14 
Anexos Opci<mais 

(1) Um ~Estado pode, por ocasião da as
sinatura, ratificação, aprovação ou adesão 
da presente Convenção, declarar Q.ue não 
aceita qualquer um dos Anexos m, IV e 
V, ou todos eles (doravante referidos como 
"Anexos Opcionais" na pres-ente C_onven
ção) . A exceção doo An-exos ressalvados, co
mo acima previsto, as Partes sê obrigam a 
cumprir os demais Integralmente. 

(2) . Um Estado que tenha declarado não 
se submeter a um Anexo Opcional pode. a 
qualquer momento, aceitar tal Anexo de-
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dosltando na organização 'um instrumento 
da espécie referida no Arti&"o 13 (2). 

(3 l Um Estado que ~a~<& )lma d~claraçáo 
baseada no parágrafo (1) do presente Ar
tigo, a respeito de · um Anexo Opcional ·e. 
que não tenha subseqüentemente aceitadQ 
esse Anexo, de acordo com o· parágrafo (2) 
do presente Artlgo, não ficará submetJde>. a 
qualquer obrigação nem autorizado a rei
vindicar quaisquer priv!léglos com base na 
presente C"onv·enção a respeito de assuntos 
relacionados a tais Anexos e toda alusãn. às 
Parte11 na presente conv«nção não lncluU"á 
esse Estado quando se tratar de assuntos 
que digam resP.,ito a tais Anexos. 

( 4) A Organização Informará aos Estados 
que tenham assinado a presente Convenção 
ou. a ela aderido, sobre qualquer declaração 
com base no presente· Artigo, bem como so
bre o recebimento de qualquer instrumento 
depositado de acordo com o parágrafo (2) 
do presente Artigo. 

ARTWO 15 
Entrada em Vigor 

(1) A presente. Convenção entrará em 
vigor doze meses ap"ós a d-ata em que não 
menos de 15 Estados euj as frotas mercan
tes reunidas constituam pelo menos 50 por 
cento da tonelagem bruta de arqueação da 
marinha. mercante mundial, tenham se tor
nado Parte dela de acordo com o Artigo 13. 
~{2) U:l!l Anexo üpc!onal entrará em vi

gor de>ze me<;es após .a ·data em que as eon
<Mções estlpula<!as no parágrafo (1) do pre
sente Artigo tenham sido satisfeitas com 

- relação _a esse Anexo.-
(3) A organização Informará aos Estados 

QUe tenham assinado a presente Convenção 
~ ou a· ela aderido, sobre a data em que ela 
entrará. em vigor bem como sobre a data 

~ em:_que Pá.SSará a: vigorar um Anexo Opcio
nal, de acordo eom o~ parágrafo (2) do pre-
Si!nte Artigo. · 

(4) Para <is Estados que tenham deposi
tadO um InstrumentO de ratificação, acei
tação, aprovação ou. a·desão, relativo à pre
s~-nte .Convenção ou a quelquer ·Anexo 
Opcional, após terem sido atendidos os re
quisitos para ·sua entrada. em vigor mas an
tes da data de entrada em vigor, a ratifi
cação, aceitação, aprovação ou adesão 'tJr
nar-se-á ~efet!va na data da entrada em 
vigor da eori.-enção ou do referido~ Anexo 
ou três meses após a data do depósito do 
Instrumento· se essa última tor postex!or à. 
primeira. 

(5)· Para os Estados que" tenham deposi
tado. um instrumento de ratificação, acel
tação, aprovação .ou adesão, após a cl,ata 
em que a Convenção ou um Anexo üpclo
nal:te'.'ha entrada em .vigor, a Convenção 
ou o AlieXQ Opcional tornar-se-á efetlvo três 
meses .após· a data do depósito do instru
mento. 

(til ~ApÓs a data em que todas as condi
ções, requerid"RS com base no Artigo 16,. para 
qu-e uma emenda à. presente Convenção ou 
a tim Anexo OpCional entre em vigor, te
nham sido totalmente preenchidas, · qual
quer Instrumento de ratificação, aceitação, 
aprovaçã_o ou adesão depositado apl!ear"se-6. 
à Convenção ou ao Anexo já devidamente 
emendado. 

ATIGO 16 
Emendas 

Ul A presente Convenção pode ser emen
dada por quaisquer dos procedimentos es
peci!!cados nos parágrafos seguinte&. 



Novemb_ro de 1985 

<2f Einénds:s após serem ·consideradas 
pela Ül'gl;!lllzação: 

(&) qualquer emenda proposta por uma 
Parte da convenção deverá ser submetida à 
Organização e eom.unlcad.a. por seu Secre
tárlo.,Oeraí a todos os Membros da Organi
zaÇão e a todas as Partes,' pelo menos com 
& mesoo de antecipação para sua conside-
raçãO; · · ·-

(b) qualquer emenda_ proposta e comu
nicada na forma acima, deyerá s_er. subme- · 
tida nela Organização a· um órgão apro
priadO, para consideração; 

(e) as Partes de Convenção, sejam ou não 
Meniliros da Organização, serão autorizadas 
a participar dos trabalhes do órgão apro
priado; 

(d) as emendas serão adotadas por maio
ria de . dois texços dao; Partes apenas da 
Oonvàlção, presentes e votantes; 

(e) se adotad:is de acordo com a alinea d 
acima as emendas serão comunicadas· 
pelo secretário-Geral da Organização a to
das as .Partes da Convenção, para fins de 
aceitação; · -- -

(f) uma emenda será considerada como 
acel~a, nas seguintes condições:' 

(I) uma emenda a um Artigo da Conven
ção será considerada como aceita na data 
em que for aceita por dois terços das Partes 
cujas !rotas mercantes reunidas constituam 
não menos de 50 por cento de tonelagem 
bruta de arqueação da frota .mercante mun-
dial; · · 

(ll) uma emenda a um Ane:xo à Conven ... 
ção ser(. coll,Siderada como tendo sido acei
ta-de acordo com o'procec:!lmento especifi
cado na alínea f (W) deste parágrafo, a 
menos que o órgão apropriado, na ocasiãó 
de sua adoção, determine que a em-enda seja 
considerada como aceita na data· em que for 
aceita por· dois terÇos das Partes cujas fro
tas mercantes reUnidas constituam não 
menos d·e é!nqüenta por cento da tonelagem 
bruta de arqueação da trota mercante 
mundial. 

Não abstante, a qualquer momento antes 
da entrada em or de. uma· emenda a um. 
P..nexo à COnven , uma Parte pode parti--
cipar ao o-Geral da Organização 
que· será ne.cessârla sua expressa aprovação 
ant~ que, para ela, a emenda entre em 
vigor, Este último deverá not!ficlar às Par
tes sobre a participação rec~b!da e ·a- data 

·do recebimento~ 
~m> uma emen-da a um Apêndice a um 

Anexo da COnvenção será. consid•era·da como 
tendo "sido aceita ao !!na! a e um periodo 
a ser determinado pelo órgão apropriado na 
ocasião de sua adoção, J)erf<>do esse que Íião 
deve .ser inferior a 10 m·eses, a menos que 
dentro desse perlodo uma objeção seja co
municada· à prgan!zação por não menos de 
um terço -das Partes cujas trotas mercan
tes reunidas constituam não menos de 50 
por cento da tonelagem bruta de arquea
ção da frot!L mercante ~u~dial, val~ndo. a 
condição que for preenehlda ·primeiro; 

.·(IVl uma emenda a<} Protocolo I da Con
venção estará suj~ita.à procedimento' Idên
ticos aos das emendas a Anexos da Con
venção, ccomo estabelecido nas lineas (t) un 
ou· (f) <UI) deste parágrafo; 

(VJ uma emenda ao Protocolo II da Con
venção estará sujeita â procedimentos idên ... 
tiCOI' aos das emendas a um Artigo da Con
venção, com<:J estabelecido na alinea (f) (I) 
deste parágrafo; 
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(g} a emenda entrará em vigor de con
formidade com ·.as seguintes condições: 

(1) no caso de uma em·enda a um Artigo 
da Convenção, ao ProtocOlo ll,. ou ·ao Pro
tocolo I ou a um Anexo da COnvenção, não 
baseada no procedimento es~cificado na 
alínea (!) (III) deste· parágrafo, a emenda 

. aceita de acordo com as disposições ante
riores entrará em vigor seis meses após a 
data da .sua aceitação para as Partoo que 
tenham decl~~rado que !'- aceitavam; 

IÜ nO caso de unia emenda aó-Protocolo 
I, a um Apên<Uee, a um Anexo ou a. um 
Ane~ da Convenção baseada no procedi
mento especificado· na alinea (f) <m> des
te parágraf~, a. emenda, considerada como 
tendo sido aceita de acordo com as condi
ções precedentes, entrará em vigor seis tne
ses após a sua aceitação para todas as Par
tes, 09m exceção daquela qll<! antes dessa 
data tenha feito uma declaração de que não 
a aceitava, ou uma declaração, b~ada na 
alinea. (f) (!I) deste parágrafo, de que sua 
expressa aprovaç~o se faz necessária. 

(3) Emenda por uma c.Onterência: 

(a) Por solicitação de uma Parte, apoiada 
por, pelo menfr.S, um terço das Partes: será 
coilvoeada pela Organização uma Conferên
cia .das Partes da Convenção, para conside
rar as eJ;nendas à pre.."<!nte Convenção. 

(b} Toda emenda adotada na referida 
Conferência por uma maioria de dois ter
ços das Partoo presentes e votantes será 
comunicada; pelo Seeretário-.Geral da Or
ganização, a todas as Partes Contratantes 
pa:ra sua aceitação. 

(c} A menos que a COnferência decida de 
outro modo, a emenda será considerada CO-: 
mo tendo sido aceita, devendo. entrar em 
vigor de acordo com os ·procedimentos es
pecificados para esse fim nas alineas 2 (f) 
e (g) do presente ~!go. 

(4) (a) No caso de uma emenda a 1lm 
Anexo Opcional, uma referência feita no 
presente Artigo a uma ··~arte da Conven
çã·:>" .s-erá considerada como referência a 
uma Parte que tenhS: aceito ·e~e Anexo. 

(b) Qualquer Parte que tenha deixado de 
aceitar··uma emenda a um Anex{) não· será 
tratada como Parte somente para fins de 
aplicação dessa emenda; · 

(5) A adoção e entrada em vigor de um 
novo Anexo estarão suj eltas aos mesmos 
procedimentos· que para a adoçã9 e entrada 
em vigor de uma emenda a um -{1-rtlgo da 
ConV~nçãO-.- -

<a) A menos que expressamente dlspo.sto 
de outro modo, qualquer emenda à presente 
Convenção bas-eada neste Artigo, que diga 
respeito à estrutura de_ um navio, aplicar
se-à somente a navios para tJs quais . te
nham sido assinados contratos de constru
ção· ou, na ausência de-:SSes contratos. as 
qu!Ihas tenham sldo batidas na data ou após 
a çlata em que a emenda entrar em vigor. 

(7) Qualquer emenda a um PrQtoeolo ou 
a. um Anexo deverá ser rela~onada com a 
matéria desse Protocolo ou Anexo e compa
tível com os Artigos da. presente Conv·enção. 

· (8) . o S_ecretá:tio-Oeral da Organlza~ão 
informará a todas as Partes •obre quais
quer emendas ba.sead.as no presente Artigo, 
que entr.em em vigor juntamente eo;m a da
ta em que cada uma.. .del,as .passe a vigorar. 

(9) Qilalquer declaração de aceitação ou 
- de objeção a uma emenda,_ de conformida

de com . o presente Artigo será notificada 
por escl'ito ao Secretário-dera! da Organi
zação. Este últ!mó .dàrá conhecimento às 
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Partes da Convenção da notificação e da 
data de seu recebimento. 

ARTIGO 17 
Promoção de Cooperação Técnica 

(!) As Partes da Convenção promoverão, 
em consulta com a Organização e outros 
organismos lnternaclonal.s, com assistência 
e coordenação do Dlretor-Exeeutlvo do Pro
grama das Nações Unidas pira o Melo Am
biente, a!POio às Partes que solicitem assis
tência técniea para: 

(aJ treinamento de peilsoa! cientifico e 
técnico; 

(b) suprimento e instalação do equipa
mento necessá..IJ,o para recebimento e m.oni- -
toração; 

(c) !ac!IItação de outras medidas e dispo
sitivos .para prevenir ou mitigar a polu!çãa 
do ambiente marinho por navios, e 

(d) encorajamento da pesquisa; 
de preferência dentro d·:lS países interessa
dos, usim favorecendo as metas e int~n
ções. da presentes Conven~ão. 

ARTIGO 18 
Denúncia 

(!J A pre.s:ente Convenção ou qualquer 
Anexo Opcional pode ser denunciado por 
qualqusr das J;'artes da Convenção a qual
quer momento apés' decorridos clnr·:> anos 
a contar da data de entrada em vigor da 
Convenção ou do referido Anexo para esta 
Parte. 

(2) A denúncia será efetivada med!ante 
notificação e~cr!ta ao Secretál'io-Gera! da 
Organização, o qual Informará a todas as 
-outras Partes sobre_ qualquer n_otlf!ca~ão 
recebida e a data de _seu recebimento; bem 
como sobre a data em qua 'tal denúncia 
passar a surtir 'efeito 

(31 Uma d-enúncia surtirá ef-eito doze me
ses apés Q_ recebimento da notificação de 
denúncia pela Secr-etário-Geral da Organic 
zação, ou apOs ter expirado um prazo mab 
longo, a .ser indicado na notificação~ 

ARTIGO 19 
Depósito e Registro 

(~) A presente Convenção será depositada 
junto ao Secretário-Geral da Organização, 
o qual transmitirá cópias devidamente au
tenticadas a todos os Estados que tenham 
assinado a presente Convenção ou a ela 
aderido. 

(2) Tão logo entre em vigor a pre,~nte 
Convenção, o .seu texto será transmitido· pe
lo Secretário-Geral da Organização ao Se
cretário-Geral das Nações Unidas para fins 
d-e registro e publicação. de ac-:>rdo com o 
Artigo 102 da Carta das Nações Unidas. · 

ARTIGO 20 
LÍllJ1111S 

A presente Convenção é feita numa úni
ca cópia nas línguas inglesa, francesa, rus
sa e espanhola, sendo cada texto Igualmen
te. autêntico. Traduções o!ic!als nas línguas 
árabe, alemã, italiana e japonesa s-erão pre
paradas e depositadas com o original assl
_nado. 

Em testemunho do que, os abaixo assi
naPo.s•, devidamente autorizados por seus 
t;espectivos Gove·rnos para esse fim~ assina
ram a pr.ssente Convenção. 

Feito ~m g,ndres n-este segundo dia de 
novembro-de 1973. 

(•) Omitidas as ass'.naturas. 
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PROTOCOLO I 

Disposições relativas a Relatórios sobre 
Incidentes Envolvendo Substâneias Noeivas 
(de acordo com o Artigo 8 da Convenção) 

ARTIGO I 
Obrlgaçã.o de R.elatar 

(IJ O Comandante de um navio envolvi
do num Incidente conf.orme referido no 
Artigo m deste Protocolo, ou outra pessoa 
responsável pelo navio, relatará, sem de
m<Jra e o IIlais polJllenorizadamente possí
vel, os detalhes de tel Incidente, de acor
do com as disposições deste Protocolo. 

(2) No caso de o .1iav!o, referido no pará
grafo UJ deste Artigo, tEr sido abandonado 
ou no caso de um relatório, referente . ao 
navio, ser incompleto ou não pudei ser ob
tido, o armador, afretador, administrador 
ou operador do navio, cu seus agentes assu
mirão, o mais amplamente poss!vel, ·as obri
gaçces atribu!das ao Comandante pelas dis
posições deste .F'rotocolo. 

ARTIGO ll 
Métodos de Relatar 

(1) Cada relatório será .feito por rãdio, 
sempre que passive!, porém, em qualquer 
caso, pclos canais mais rápidos que estejam 
disponíveis na ocasião em que o relatório é 
feito. Será dada a maior prioridade passive! 
aos relatórios feitos por rádio. 

(2) Os relatórios serão dirigidos ao ofi
cial apropriado ou Agência espec!fleada no 
parágrafo (2) (a) do Artigo 8 da Conven
ção. 

ARTIGO Ill 
Quando Fazer Relatórios 

O relatório será feito sempre que um 
Incidente Implique: 

(a) uma descarga que nã.o seja permiti
da pela presente Convenção, ou 

(b) uma descarga permitida pela presen-
te Convenção, a·qual: · · 

(l) se efetue para garantir a segurança 
do naviO ou salvar a. ~ida humana no mar, 
<>U 

(ll) resulte de avari"-" no navio ou em 
seus equipamentos; ou 

(c) uma d.escarga de uma substância no
civa para fins de combate a uni incidep.te 
especff!co de poluiçã.o ou de pestjulsas clen
tiflcas legais visando a dlm!nu!çã.o ou con
trole da pol ulção; ou 

(d) probabilidade de uma descaTga refe
rida nas allneas. (a), (bl ou (c) deste Ax~ 
tigo. · 

ARTIGO IV 
Conteúdo dos Relatórios 

UJ De um modo geral, cada relatório 
conterá: 

(a) a identidade do navio; 
(b) ·a hora e a da~a em que ocorreu o 

incidente; 
(c) a posição geográfica do navio quando 

ocorreu o incidente; 
(d) as condições de vento e mar eXIsten

tes na ocasião do incidente, e 
(e) detalhes importantes a respeito da 

condiçã.o do navio. 
(2) Em particular, cada rdatórlo con

terá: 
(a) uma lnd!eaçã.o clara ou descr!çã.o das 

substãnclas nocivas envolvidas, Incluindo, 
se passivei, as corretas denominações téc-
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nicas de tais substãnclas (nomes oomer
ciais não devem ser uSados ein lugar da.s 
denominações técnicas corretas); 

(b) uma re-lação ou estimativa das quan
tidades, concentrações e condições prová
veis das substãncias nocivas descarregadas 
ou~a S'"éréfu. PrO'vãVelmen:te descarregadas no 
mar; 

(c) quando pertinente, uma descrição da 
embalagem e marcas Identificadoras; e 

(d) se passivei, o nome do consignador, 
consignatário ou fabricante .. 

(3) Cada relatório lnd!Caiá claramente 
se a substãncia nociva descarregada ou a 
ser provavelmente descarregada é óleo, uma 
substáncla nociva liqUida, uma substãncla 
nociva sólida ou uma substãncia nociva ga
sosa, e se tal substãncla era ou é transpor
toda a granel, em forma de embalagens, em 
eontêlneres, em tanques portáteis ou em 
yagões~ tan~ues rodoviários e f-erroviários. 

(4) Cada relatório será suplementado, 
quando necessário, .por quaisquer outras ln
formações pertinentes solicitadas por um 
destinatário do relatório ou que a pessoa 
que remeter o relatório julgue apropriadas. 

ARTIGO .V 

Relatório Suplementar 
Qualquer peseoa que seja obrigada, pelas 

disposições deste Protocolo, a enviar um re
latório deverá, quando possível: 

(a) suplementar o relatório Inicial, se 
necessário, com informações conCernentes a 
desenvolvimentos posteriores, ~ 

(b) atender, o ináx!Ino possível,. as soli
citações dos EstadO!' afetados, de informa
ções. adicionais concernentes ao lnciden te. 

PROTOCOLO. n 
Arbitragem 

<de acordo com o Artigo lÕ da Convenção) 

ARTIGO I 
O procedimento de arbitragem, a menos 

que as Partes em disputa decidam de outro 
modo, será de acordo com as regras estabe
lecidas neste Protocolo. 

ARTIGO n 
(1) Um Tribunal de Arbitragem será .es

tabelecido por solicitação de uma Parte da. 
Convenção endereçada a uma- ou,tra, apli
cando-se o Artigo 10 da presente Conven
ção .. A solicitação de arbitragem consistirá 
de uma exposição do caso_ com juntada de 
documentos de apoio. 

(2) A Parte solicitante Informará ao se
cretário-Geral da Organização sobre o !ato 
em que se apoia para o estabelecimento de 
um Tribunal, os nomes das Partes em dis
puta e os Artigos da Convenção ou Regras 
sobre os quais, na sua opinião, existe diver
gência no que tange à sua interpretação ou 
aplicação. o secretário-Geral transmitirá 
esta informação a todas as Partes. 

ARTIGOm. 
O Tribunal será· constituido de três mem

bros: um Arbitro nomeado por cada Parte 
em disputa e um terceiro Arbitro que ser& 
nomeado· por acordo entre os dois primeiros 
Indicados e que agirá como seu Presidente. 

ARTIGO IV 
(1) Se, no fim de mn per!odo de sessen.ta 

dias a partir da nomeação do segundo A?
l)itro~ não tiver sido nomeado o Presidente 
do Tribunal, o Secretário-Geral da Orga.-
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nlzaçã.o, por soli-citação de qualquer das 
Partes procederá, dentro de um periodo 
adicional de sessenta dias, a citada nomea
ção, fazendo a escolha. numa relação de 
pessoas qualificadas, previamente elabora
da pelo Conselho da Organizaçã.o. 

(2) Se, dentro de um periodo de sessenta 
dias a partir da data do recebimento da so
Ucitação, uma das Partes não tiver nomea
do o membro do Tribunal por cuja designa·
ção é responsável, a outra Parte pode in
formar d!retemente ao Secretário-Geral da 
Organlzaçã.o o qual nomeará o Presidente 
do Tribunal dentro de um periodo de ses
senta dias, seleclonando-o na lista prescri
ta no parágrafo ( ll do presente Artigo. 

(3) O Presidente do Tribunal, após a no
meaçã.o, solicitará à Parte que ainda nã.o 
designou um AJ:b!tro que o faça do mesmo 
modo e nas mesmas conéUções. Caso a Par
te não faça a nomeação requerida, o Presi
dente do Tribunal solicitará ao Secretário
Geral da Organização que faça a nomeação 
na. forma e condições prescritas no pará
grafo precedente. 

(4) o Presidente do TribUnal, se nomea
do de conformidade com as disposições do 
presente Artigo, não deverá .ser,. nem ter 
sido, natural de uma das Partes envolvidas, 
exceto = o assentimento da outra Parte. 

(5) No caso de morte ou ausência de um 
Arbitro por cuja nomeação uma das Partes 
seja responsável, ·essa Parte nomeará um 
substitqto dentro de um período de sessen
ta dias a partir da data da morte ou_ au
sência. Caso a dita Parte não faça a no
meação a arbitragem prosseguirá com os 
Arbltros _remanescentes. No caso de morte 
ou ausência do Presidente do Tribunal será 
nomeado um substituto de acordo com as 
disposições .do Artigo In acima, ou, no caso 
de não existência de acordo entre os. mem
bros do Tribunal dentro de um perlodo de 
sessenta dias da morte ou a.usêncla, de 
acordo com as disposições do presente Ar
tigo. 

ARTIGO V 

O Tribunal pode conhecer e decidir sobre 
demandas reivindicatórias diretamente li
gadas ao assunto da disputa. 

ARTIGO VI 

Cada Parte será responsável pela remu
neração de seu árbitro e despesas correla
tas bem como pelas despesas vinculadas à 
preparação de seu próprio caso. A remu
neração do Presidente do Tribunal e as 
despesas gerais oriundas da Arbitragem 
serão divididas Igualmente entre as Partes. 
O Tribunal manterá um registro de todas 
suas despesã.s e fornecerá Uma demonstra
ção de contas final. 

ARTIGO VII 

·Qualqum: Parte da Convenção que tenha 
um Interesse de natureza legal que possa 
ser afetado p~la decisão no caso pode, após 
participar por escrito às Partes que tenham 
originalmente iniciado o processo, tomar 
parte no processo~ de arbitragem, com o 
consentimento. do Tribunal. 

ARTIGO VIU 

Qualquer Tribunal de Arbitragem esta
belecido de . acordo com as disposições do 
presente Protocolo determinará suas pró .. _ 
pr!as regras de proceder. 

ARTIGO IX 

(1) As decisões do Tribunal quanto ao 
seu pro-ceder e aos seus locais de reu~ão, 
bem como quanto a qualquer questão a ele 
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submetida, serão tomadas por voto _ da 
maioria. de seus membros; a ausência ou 
abstenção de um dos membros do Tribu
nal por cuja nomeação as Partes foram 
responsáveis não constituirá um iiJlpedi
mento a que o Tribunal chegue a uma de
cisão. Nos casos de igualdade de votos, o 
voto do Presidente será decisório. 

(2) As Partes deverão facilitar o traba
lho do Tribunal e, em particular, de acordo 
com sua legislação e utllizando todos os 
meios ao .seu dispor: 

(&) prover o Tribunal dos documentos 
neces.sârios e informações; 

(b) permitir ao Tribunal a entrada em 
seu território para ouvir teste111unhas ou 
peritos e para visitar o local. 

(3) O afastamento ou ausência de uma 
Parte não constituirá um impedimento ao 
processo. 

ARTIGO X 

(1) O Tribunal dará sua sentença dentro 
de um período de cinco ineses a partir da 
data em que foi estabelecido, a menos que 
decida, em caso. de necessidade, estender o 
limite de tempo por um pr!odo adicional 
que não exceda três meses. 

A sentença do- Tribunal será acompanha
da de uma exposição_ de motivos. Deverá 
ser final e sem apelação e será comunica
da ao Secretário-Geral da Organização. As 
Partes deverão dar cumprimento Imedia
to à sentença. 

(2) Qualquer controvérsia que possa sur
gir entre as Partes, com relação à inter~ 
pretação ou execução da sentença, pode ser 
submetida por qualquer Parte a julgamento 
do Tribunal que lavrou a sentença ou, se 
ele não mais estivei' -disponível, a outro 
Tribunal constltuido para esse fim, do mes
mo modo que o_Trlbunal original. 

ANEXO I 

REGRAS PARA A PREVENÇAO DA 
POLUIÇAO POR .ó;LEO 

CAPíTULO I 
Generalidades 

REGRA 1 
Definições 

Para os !ins deste Anexo: 
(1) "óleo:' signi!lca qualquer fonna de 

petróleo incluindo óleo cru,. óleQ combusti
vel, borra, resíduos de óleo e produtos ref.l
nados (outros que não os petróquímicos, os 
quais são assunto das disposições do Anex-~ 
II da presente Convenção) e, sem limitar a 
generalidade dos precedentes, inclui :as 
substâncias relacionadas no Apêndice _I 
deste Anexo. 

(2) "Mistura oleosa" slgnlflea uma mis
tura com qualquer conteúdo .de óleo. 

(3) "óleo combustível" significa qualquer 
óleo ·usado com~ combustível relativo às 
máquinas de propulsão e auxiliares do na
vio no qual tal óleo é transportado. 

{4) "Petroleiro" significa um navio cons- · 
truldo ou adaptado prlnc.lpalmente para 
transportar óleo a granel nos comparti
mentos de carga e inclui transportadores 
combinados __ e_ qualquer "navio tanque de 
produtos químicos", como definido no Ane
xo II da presente Convenção, quando esti
ver transportando uma carga, ou parte da 
carga., de óleo a granel. _ 

(5) "Transportador combinado" signifi
ca um navio projeta do para transportar 
óleo ou cargas sólidas a granel. 
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(6) ''Navio novo" slgnl!lca um navio: 
__ (a)_ para o ·qual foi assinado um eon trato 

de çonstrução após 31 de dezembro de 1975; 
ou. 

. (b) que, na !alta de um contrato de ·cons
trução, teve a quilha batida ou esteja num 
estágio slmllar de construção após 30 de 
junho de 1976; ou 

(c) cuja entrega se dê aJ)Ós 31 de de
zembro de 1979-; ou 

(d) que tenha sofrido uma granda obra 
~~- c::~nversão: 

(l) para a qual o contrato tenha sido 
assinado após 31 de dez<;>mbro de 1975; ou 

<nr- que, na falta -de um contrato, te
nha· Iniciado os trabalhos de construção 
após 30 de junho de 1976; ou 

<III> que tenha sido dado conio pronto 
. após 31 de dezembro d~ 1979. 

(7) "Navio existente" significa um naVlu 
que não é- ~'"navio novo'". -

(8) "Grande olira de conversão" signi
fica a conversão de um nàvio existente: 

(a) que altere substancialmente as di
mensões ou capacidade de trimsporte do 
navio; ou 

(b) que mude o tipo do navio; ou 
(c) cuja intenção, na opinião da Admi

nistração, seja prolongar substancialmente 
seu tempo de· vida; ou 

(d) que, por outro· lado, o navio assim 
modificado eomo se fosse um navio novo, 
tornar-se-la sujeito a Importantes disposi
ções da presente Convenção as quais não 
l!l)rlam· a ele apllcáveis como um navio exis-
tente.- .. -

(9) "Terra mais próxima" - o .termo 
'(da terra mais próxima" signlflca da linha
base a partir da qual é estabelecido o mar 
territorial do território em questão, de acor
do com o direito ln ternaclonal, exceto que, 
p-ara fln_s da pres~nte COnvenção, ~"'da terra 
mais próxima" foFa da . costa nordeste da, 
Austrália, significará a partir de uma Unha 
traçada de um ponto na costa da Àustrá
Ua na latitude l1°Sul, longitude 142°08'Leste 
para um ponto de latitude 10035'Sul. 

longitude l41°55'Leste ...,.. dai para um J)on-
to de latitude !ODOO'Sul, 

longitude 141°55'Leste -' dai para um pon
to de Ia titude 09°10'Sul, 
longitude 143°52'Leste - dai para um 
ponto de latitude 09°00'Sul, 
longitude 144°30'Leste- dai para um pon-

to de latitude l3•0Q'Sul, 
longitude l<Í4°C1Ji,•..ste - dai para um 
ponto de latitude 15°00'Sul, 
_longitude . 146"00'Leste -' daí para um 

ponto de latitude 18°00'Sul, 
longitude 147°00'Leste - dai para um 

ponto de latitude 21000'Sul, 
longitude 153°00'Leste - dai para um pon

to na costa da Austrália na latitude 
24°42'Sul, longitude 153°15'Leste. 

(10) · "Area especial" significa uma área 
do mar onde, por reconhecidas razól!S téc
~Icas, relacionadas com suas condições 
oceanográficas e ecológicas !>em como pelas 
pecullarldades de seu tráfego, é exigida a 
adoção de métodos especiais obrigatórios 
para_ a preV'anção ·da poluição do mar por 
óleo. As áreas especiais incluirão as rela
clonadas na Regra 10 deste Anexo. 

(ll) "Razão Instantânea de descarga do 
conteúdo de óleo" slgnlf!ea a razão de des-
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carga de óleo <>m Iltros por hora num Ins
tante qualquer, diVldLda _l!!'la velocidade do 
navio em nós, no. mesmo instante. 

(12) "Tanque" signl!lea. um comparti
mento fechado, formado pela estrutura per
manente de um navio e qua é projetado para 
o transporta de liquido a granel. 

(13) . "Tanque lateral" signltlca qualquer 
tanque adjacente às chapas do costado. 

(14) "Tanque central" signl!lca qual
quer tanque entre anteparas longitudinais. 

(15) ''Tanque de reslduo" slgnl!lca um 
tanque designado especificamente para co
letar as drenagens de tanque, lavagens dos 
tanques e out-ras misturas oleosas. 

(16) "Lastro limpo" significa o lastro de 
um tanque que, desde que transportou óleo 
pela última vez, foi submetido a tal limpeza 
que se esse lastro fosse· descarregado de um 
navio que estivesse parado •am ágilas limpas 
e tranqü!Jas, em dlà claro, não deixaria tra
ços v!.siveis de óleo na superflcie da água 
o\1 no !ltoral·adjaeente nem produziria borra 
ou emulsão sob a super!ic!e da águà ou so
bre o litoral adjacenlle. Se o· lastro for des
carregado por melo de um sistema de con
trole e monitoragem de descarga de óleo 
aprovado pela Administração, a Indicação, 
baseada em tal sl.stema, de que o contaúdo 
de óleo do efluente não excede 15 partes 
por milhão constituirá prova de que o las
tro está Jlmpo, não obstante. a presença óa 
traços visiveis. 

(17) "Lastro segregado" significa a âgna 
de lastro, introduzida num tanque o qual é 
completamente separado da carga do óleo 
e do sistema de óleo combustível e perma
nentemente destinado ao transporte de las
tro ou de lastro e cargas outras que não 
sejam óleo ou substâncias nocivas como de-. 
finidas nos Anexos da presente ConvenJ;ãO. 

(18) "Comprimento" (1) slgnl!lca 96 poi 
cento do comprimento total sobre uma Unha 
d'âgna a 85 por cento do menor pontal mol
dado medido a partir do topo da quilha ou 
o comprimento a partir da parte anterior 
da roda de proa até o eixo da madre do 
leme, na mencionada linha d'água, se esse 
último for maior. Em navios projetados 
com inclinação da quilha, a linha d'ágna na 
qual este comprimento é medido, deverá ser 
paralela à ·Unha d'ágna projetada. O eom
prlmen to (L) será medido em metros. 

(19) "Perpendiculares avante e a. ré'' 
serão tomadas nas extremidades de vante e 
de ré do comprimento (L). A perpendicular 
de vante colncldlrâ com a parte anterior da 
roda de proa na linha d'água em que é me
dido o comprimento. 

(20) HMelo navio" situa-se na m.et'ade 
do comprimento (L). . 

(21) ''Boca" (B) significa a largura J:llá
xima do navio. medida a meio navio até a 
linha moldada da caverna num navio de 
casco metálico e até a superfície externa 
do casco num navio de casco de qualquer 
outro material. A bóea (B) será medida em 
metros. 

(22) "Porte .Hruto" Úpbl significa a di
ferença em toneladas métricas entre o des
locamento de um navio em ágna de densi
dade de 1.025 na linha d'água de c&rga cor
respondente à borda !lvre de verão deter
minada e o deslocamento leve do navio. 

(23) "Des!Qcamento leve" significa o des
locamento .de um navio em toneladas mé
tricas, sem carga, ,sem óleo oombu~tível, sem 
óleo lubri!lcante, sem ágna de lastro, sem 
água doce e sem ãgu:a para aUmentação das· 

_.....,"""' .I 
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caideir& nos respectivos tanques, sem pro
visões, sem passageiros e seus pertences. 

(24) "Permeabilidade" d~ uin compar
timento significa a razão do volume inter
no desse compartimento que se admite ser 
ocupado por água para o volume total desse 
compartimento. 

(25) "Volumes" e "Areas" num navio se
rão calcUlado:s em todos aiS casos para as 
Ilnhas moldadas. 

REGR-&.2 

Aplicação 

(1)· A menos que e~pressamente estabe
lecido de outro modo, as dlsposiçõe·s deste 
Anexo aplicar-se-ão a todos os navios. 

(2) Em navios outros que não cs petro
leiros, providos de compartimentos· de car
ga, construídos e utlllzados para o trans
porte de óleo a granel e cotn uma capacid~e 
total de 200 metros cúbica:s ou mais, os re
quisitos das Regras 9, 10, 14, 15 (!), (2) e 
(3 J, 18, 20 e 24 ( 4) deste Anexo para petro
leiros aplicar...se-ão também na construção 
e operação deSSes compartimentos. exeeto 
que, quando a capacidade total for de me
nos de 1000 metros cúbicos podem ser apli
cados os requisitos da Regra 15 (4) deste 
AneJ>o em lugar da Regra 15 (!), (2) e (3). 

(3) Quando for transportada, num com
partimento de carga de um petroleiro, uma 
carga sujei ta à.s disposições do Anexo. ll da 
presente Convenção, também serão aplica
dos os requisl tos apropriados desse Anexo IL 

.(4) (a) Qualquer "hydrofoll", vdculo a 
colehão de ar e outro novo tipo de embar
cação (embarcação próxima à superfície, 
embarcação submarina, etc) cujas caracte
rlstlcas de construção são tais que tornam 
sem razão de .s.er ou impraticável a aplica
ção de qualquer das disposições dos Capl
tulos ll e m deste Anexo, relativas à co·ns
trução e equipamento, pode ser dispensado 
pela Administração do atendimento de tais 
d!.sposiçÕ!'S d·esde que a co~trução e o equi
pamento d'M.Se navio, levando em conside
ração o serviço a que é destinado, forneça 
uma proteção equivalente contra a poluição 
por óleo. 

(b) os detalhes de qualquer isenção desse 
tipo, concedida pela Administração, deverão 
ser indicados no Certificado referid·o na Re
gra S deste Anexo. 

(c) a Administração que conceder qual
quer is·enção desse tipo, deverá, logo que 
possível mas não ·mais de noventa dia~ após, 
com uni c ar à Organização os pormehores da 
mesma e as razões d·ela, devendo a Orga
nização disseminá-los para as Partes da 
Convenção, como-- inform_ação e para ação 
apropriad-a, se couber. 

REGRA3 
Equivalentes 

(1) A Administração pode permitir que 
qualquer instalação, maíeri"al, aparelho ou 
dispositivo sejam dotados num navio. como 
uma alternativa aos requeridos por este 
A·nexo se tais instalações, materiais, apare
lhos ou dispositivos, forem, .pelo menos, tão 
eficazes quanto os_ exigidos por este Anexo. 
Esta prerrogativa da Administração não a 
autoriza a substituir, a título de equivalên
cia, as prescrições das Regras do presente 
Anexo, em matéria de concepção e constru
ção, por métodos operativos que tenham por 
finalidade o controle da descarga de óleo. 

(2) A Administração que pernútir uma 
Instalação, equipamento, aparelho ou dispo-
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sltivo como alternativa aos requeridos por 
esté Anexo de'Y:erá comunicar tal f~to à Or
ganização para que esta dissemine ã.s Partes 
da Convenção os detalh·es, como ínformação 
e para ação apropriada, se couber. 

REGRA 4 
Vistorias 

( 1) Todo petroleiro, de arqueação bruta 
Igual ou superior a 150 e todo outro navio, 
de arqueação bruta Igual ou superior a 400 
estará sujeito à.s vistorias abaixo especifi
cadas. __ 

(a) uma vistoria Inicial antes de o nav:o 
entrar em serviço ou antes de tar sido emi
tido, pela primeira vez, o Certificado exi
gido pela Regra 5 deste Anexa e que deverá 
incluir uma vistoria completa de sua estru
tura, equipamento, Instalações, dispositivos 
e material, na medida em que o navio é 
oprigado por este Anexo. Esta vistoria d've 
ser tal que assegure que a estrutura, equl
i>am-ento, as Instalações, os dispositivos e o 
material atendem plenamente. aos requisi
tos aplicáveis deste Anexo. 

(b) vistorias periódicas, a intervalos es
pecificados pela Administração mas qu~ não 
excedam 5 anos, deverão ser feitas de mD·do 
a assegurar que a estrutura, equipamento, 
Instalações, dispositivos e material atendam 
plenamente aos requisitos aplicáveis d<ste 
Anexo. Todavia, onde a duração do Certi
ficado Internacional de. Prevenção da Po
luição por óleo (1973) for prorrogada ·como 
especificado na Regra 8 (3) ·ou (4) deste 
Anexo, o Intervalo da vistoria periódica 
pode ser correspondentemente aumentado . 

(c) vistorias lntermedlârias, a intehalos 
de tempo especificados pela Administração 
mas que não excedam 30 meses, deverão ser 
feitas d.e modo a assegurar que o equipa
~ento e os ~_g;_temas de bomba e tubulações 
assOciados, incluindo os sistemas de monl
toragem e controle da descarga de óleo, o 
equipamento separador de âgua -. óleo e 
os sistemas de flltragetf! de óleo atendem 
plenamente aos requisitos aplicâvels deste 
Anexo e estão em boa -condições de func!o
namento. 

Tals vistorias Intermediárias se apoiarão 
no Certificado In ternaclonal de Prevenção 
da Poluição por óleo (1973) enútldo de acor
do com a Regra -5 deste Anexo. 
_ (2) . A )!.dmln!stração estabelecerá medi

das apropriadas para os navios que não es
tejam sujeitos à.s disposições do parâgrafo 
(I) desta Regra, a fim de assegurar que 
atendem à.s disposições aplicáveis de.;te 
Anexo. 

(3) As vistorias do navio relaclonadas com 
a execução das disposições deste Anexo se
rão levadas a efeito por oficiais da Admi
nistração. A Administração pode, contudo, 
_encarregar das vis~rias, p_e_rltos nomeados 
para estefífu. ou organizações por ela. reco
nhecidas. Em qualquer caso a Administra
ção garantirá a execução completa e a efi
ciência das vistorias. 

<•Ú Após ter sido terminada qualquer 
vistoria do na v lo de acordo com esta Regra, 
não poderá ser fel ta qualquer mDdlfic;~.ção 
sigulflcatlva na estrutura, equipamento, 
instalações~ dispositivos .ou material cober
tos pela vistoria sem a .sanção da Adminis
tração, exeeto a substituição direta de tais 
equipamentos ou instalações. 

REGRA 5 
Emissão de Certificados 

(1) Após a vistoria deverá ser emitido um 
C,ertificado Internacional de Prevenção da 
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Poluição por Oleo (1973), de acor1o com as 
disposições da Regra ( 4) deste Anexo, para 
qualquer petroleiro de arqueação bruta igual 
ou superior a 150 e para qualqu.~r outro 
navio de arqueaçã9 bruta Igual ou superior 
a 400, que sejam utllizados em viagens para 
portos ou terminais ao l~rgo sob a _juris
dição de outras Partes da Convençao. No 
caoo de na>ió existente apllcar-se-á este 
requisito 12 meses após a entrada em vigor 
da preseD.te Convenção. -

(2) Tal certificado será emitido pela 
Administração ou por pessoas ou Organiza
ções por ela devidamente autorizadas. Em 
todos os casos a Administração assume ple
na responsabilidade pelo Certificado. 

REGRA 6 
Emissão de um Certificado por um outro 

Governo 
(1) o Governo de uma Parte da Con

venção pode, a pedido da Administração, 
compelir um navio a ser vistoriado e, caso 
.se certifiqUe de-_ que o mesmo ·!stá curo 
prindo com as disposições deste Anexo, de
verá emitir ou autorizar a emisão de um 
Cer·tlflcado Internacional de Prevenção· da 
Poluição por ó1eo (1973) para o navio, de 
·a~ordo com este Anexo. 

(2) Uma cópia do Certificado e uma có
pia do relatório da vistoria serão remeti
dos, tão logo possível, para a Adnúnlstra
ção que solicitou a vistoria. 
. (3) Um Certificado assim emitido deve
rá conter uma anotaçãO. de que ó foi por 
solicitação da Administração e terá o mes
mo valer, sendo reeonhecido da mesma ma
neira que um Certificado enútldo de acor
do com a Regra 5 deste Anexo. 

(4) Nenhum Certificado Internacional 
de Prevenção da Poluição por óleo (1973) 
será enútido para um navio que esteja au
torizado a arvorar a bandeira de um Esta
do que não seja uma Parte. 

REGRA 7 
Forma de Certificado 

O Certificado Internacional de Preven
ção da Poluição por óleo (1973) será redi
gido em uma língua oficial do pais que o 
emite na forma corr·espondente ao modelo 
existente no Apêndice II a este Anexo. Se 
a língua utilizadJ:! não for o inglês nem· o 
frances o texto deverá. conter uma versão 
numa dessas línguas. 

REGRA 8 

Duração do Ce;J."'fificado 

(!) Um Certificado Internacional de 
Prevenção da Poluição por ·óleo (1973) serâ 
emitido para um período especificado pela 
Administração. o qual não excederá 5 anos 
·a partir da data di emisão, exceto como. 
estabelecido nos parágrafos (2), (3) e (4) 
desta Regra. 

(2r S.e um navio, na ocasiã-o em que ex
pirar o prazo do Gertificado, não estiver 
num porto ou terminal ao largo sQb a ju
risdição da .Parte da Convenção cuja ban
<l:ei~a o navio está au~orizado a arvorar, o 
Certificado pode ser prorrogado pela Ad
ministração. mas essa prorrogação som·snte 
será cc•ncedida com o fim. de permitir que 
o navio termine sua viagem para o Estado 
cuja banct:eira está autorizado a arvorar ou 
para aquele em que -.será vistoriado e isto 
-sOztl:ente nos casos em que pareça. ser_ cor
reto e razoável fazê-lo. 

(3). Nenhum Certificado será deste mo
d·o prorrogado por um período de mais de 
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5 meses e um navio para o qua~ tenha sido 
eonceàlda tal prorrogação não dev.erá. em 
sua chegada ao Estado cuja bandeira · está 
autorizado a arvorar ou ao porto em que 
está para. ser vistoriado, ser autorizado, em 
virtude de tal prorrogação, a deixar esse 
por-to ou Estado sem que tenha obtido novo 
Certificado. 

(4) Um Certificado que não tenha sido 
prorrogad<> de acordo com as disposições do 
parágrafo (2) desta Regra, pode ser pror
rogado pela Administração, por um período 
de graça de até um mês a partir da data 
de expiração nele estabelecida. 

(5) Um Certificado delxarà ·de sn vã
lido se aL~erações significativas tenham. si
do rea~adas na construção. equi.pamen to, 
lnstalaçoes, arranjos ou material, determi
nadas -sem a sanção da. Administração ex
ceto a substituição pura e simples de tal 
equipamento ou instalações. ou se as vis
torias intermediárias espeelf!cadas pela Ad
ministração de acordo com a Regra 4 (1) 
(c) de-%e An<!X<> não tiv<!rem sido feitas. 

(6) um Certificado <!mltldo para um 
navio deixará de ser válido quando esse 
navio for ".ransferido para a bandeira de 
um outro Estado, exceto conlo estipulado 
no parágrafo (7) desta Regra. 

(7) Na transferência de um navio para 
a bãndeíra. de uma putra Parte, o Certifi
cado permanecerá em vigor por ·um perio
do qtie não deve e~·eder 5 meses de~de que 
não venha a expirar antes do térllÚno ·d,es
se períc-jo ou até que a Administração emi
ta um Certificado que o substitua, dos dois 
o que ooorr~r mais ce.do. Tão logo .seja pos
sível, após ter tido lugar a transf.erência, 
o Gov.erno da Pa:t'l~e cuja bandeira o navio 
estava anteriormente autorizado a arvo
rar, rem·eterá para a Administração uma 
cópia do Oe~tiflcad,o do navio antes da 
transferência e, se disponível, uma cópia 
do relatório de vistoria 'P-ertinente. 

CAPiTULO II 
Requisitos para o Controle da Poluição 

Operacional 

REGRA 9 
Controle da Descarga de óleo 

(1) Sujeita à,s disposições das Regras 10 
e 11 <leste Anexo e ao parágrafo (2) desta 
Regra; qualquer d·escarga de óleo. ou mis
turas oloosas no mar:, proveniente d·e na
vios aos quais este Anexo sé aplica será 
proibida, exceto quando !orem satisfeitas 
tojas as condições seguintes: 

~) para um petrol-eiro, exceto com:o es
tabelecido na alinea (b) deste parágrafo: 

(!) o petroleiro não esteja dentro de 
uma área especial; 

(II) o petroleiro esteja· a mais de 50 mi
lhas náuticas da terra mais próxima; 

(!I!) ~ó petroleiro esteja navegando na 
sua ro_~a; 

(!V) o regime instantâneo da descarga 
do conteúdo de óleo não exceda 60 litros 
por milha náutica; 

(V) a quantidade total de óleo descarre
gad0 no mar não ultrapasse, em petrolei
ros existentes, 1/15.000 da quantidade to
tal da carga espedflcada <.la qual o residuo 
ccnstitn! uma parte, e,· em petroleiros no
vos, 1/30.000 da quantidade .;otal da carga 
espeel!ica, da qual ·p residuo constitui uma. 
parte; e 
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~<VIl o petroleiro possua em operação, 
exceto como estabelecido na Regra 15 (5) 
e (6) deste AneX<>, um sistema de monlto
ragem e controle da descarga de óleo e um 
sistema~ de tanque de res!duo, como exigi
do pela Regra 15 deste Anexo; 

(b) proveniente de um navio de tone
lagem bruta de. arqueação igual ou superior 

_a 400 toneladas que não· seja um petroleiro 
_e provenien~.e dos porões dos compartimen
-tos d·e m11-qUina:s de _um petroleiro, excluin
âo os porões dos compartimentos das bom
bas de carga, a menos _que misturada co.:n 
resid uos do óleo da carga: 

U) o navio não es-teja dentrq de uma, área 
especial; 

(II) o navio esteja a mais de. 12 milhas 
náuticas da terra mais próxima; 

(II!) o navio esteja navegandó~na sua 
rota; ' 

(!V) o conteúdo de óleo do eflu_!!nte \'eja 
de menc•> de 100 partes por mllhao; e 

(V) o navio possua em operação ·um sis
tema d·e mon!toragem e controle da des
Cârga de óleO, um equipamento separador 
óleo-água, um sistema de filtragem de óleo 
ou outra instalação como epgldco pela Re
gra 16 deste Anexo. 

(2) No Gasó~de um navio de arqu.zação 
bruta inferior a 400t que não seja um pe
troleirO, enquanto fora de uma área espe
cial, a Administração deverá. assegurar que 
está equipado, tanto quanto praticável e 
ra:zoâvel, com i:ru;talações para armazena
gem a bordo dos residuos de óleo e sua des
carga para in.stalações de recebimento ou 
para O mar, de conformidade com os re
quisitos dos parágrafo (1) (b) desta Re
gra. 

(3) Sempre que sejam obs<!rvados tra
ços visíveis de óleo na superfície da ágna 
ou abaixo dela, nas vizinhanças Imediatas 
d-e um na vi o ou em sua es~eira, os Gover
nos das Partes da O;tnvenção deverão, na 
m·eéi:Lda em que .sejam razoavelmente cá
pazes de !azê-lo, investigar. lroediatamente 
os ·fatos, no sentido de verificar se houve 
uma violação das disposições desta Regra 
ou da Regra 10 deste Anexo. A Investigação 
incluirá, em particular, as condições de 
V~ento e mar, a derrota e a velocidade do 
navio, outras possíveis origens dos traços 
visíveis nas vizinhanças e quaisquer regis
tras pertinentes de descarga de óleo; 

(4) As disposições do parágrafo (1) des
ta Regra não se aplicarão a descarga de 
lastro limpo ou segregado. As disposições 
da allnea (1) (b) desta Regra não se apli
carão à descarga de misturas oleosas que, 
sem diluição, tenha um conteúdo de óleo 
que não exceda 15 partes por milhão. 

(5) Nenhuma descarga no mar deverá 
conter produto> qUímicos ou outras subs
tâncias em quan tldades ou eoncen trações 
que sejam perigosas para o ambiente ma
rinho ou produtos quimlcos ou outras subs
tâncias Introduzidas com o firo de burlar 
as condições de d=atga especificadas Il"..S
ta Regra. 

(6) Os residuos de óleo que não possam 
ser descarregados no mar de conformidade 
com os parágrafos {1), (~) e (4) desta Re
gra deverão ser retidos a bordo ou descar
regados em Instalações de receblroento. 
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REGRA. lO. 

Métodos para a Prevenção da Poluição 
Por óleo Proveniente de Navios Quando 

Operando em Areas Especiais 
( 1) Para os fins deste Anexo as áreas 

especiais são a áre.a do Mar Mediterrâneo, a 
área do Mar Báltico, .a área do Mar Negro, 
a área do Mar Vermelho e a "área dos Gol
fos", as quais são definidas como se s·egue: 

(a)~ a área do Mar Mediterrâneo signi
fica o próprio Mar Mediterrâneo .Incluindo 
seus golfos e mares tendo como limite en
tre os Mares Mediterrâneo e Negro o pa
rarelo de 41 N e como limite oeste o Es
treito de Gibraltar no meridiano de 5° 
36'W; 

(b) a área do Mar Báltico slgni!lca o 
próprio Mar Bâltico com o golfo de Bothnia, 
o golfo da Finlândia e a entrada do Mar 
Báltico limitada pelo paralelo do Skaw no 
Skagerrak aos 57° 44,8'N; 

(c) a área do Mar Negro s!gnl!lca o pró
prio Mar Negro tendo como !Imite entre 
os Mares .Mediterrâneo e Negro ó paralelo 
de 41° N; · ~ · 

(d) a área do Mar Vermelho. slgnl~lca 
o próprio Mar Vermelho Incluindo os Gol
fos de Suez e Aqua.lla e !Imitado ao Sul 
pela 1oxodromlca entre Ras si Ane , (12° 
8,5'N, 43° 19,6'E) e Husn Mllrad (12o 40,4'N, 
43° 30, 2'·E); 

(e) a área dos Gol!os slgnl!lca a área 
de mar localizada a noroeste da loxodromi
ca entre Ras a! Hadd (2l'.O 30'N, 59° 43' E) 
e Ras AI Fasteh (25o 04'N,61° l!S'E). 

(2) (a) Sujeitas à.s disposições dà ru.gra 
11 deste Anexo, qualquer descarga de óleo 
ou mistura oleosa no mar, proveniente de 
qualquer petroleiro bem como de qualquer 
navio de arqueação bruta Igual ou superior 
à 400 que não seja petroleiro, quando esti
verem numa área especial, será proibida. 

(b) Tais navios, quando estiverem numa 
área especial, manterão a bordo toda a dre
nagem, de óleo e borra, lastro sujo e água 
de lavagem dos t~nq~es, descarregando-as 
somente nas instalações de recebimento. 

(3)· (a) Sujeita à.s disposições da R.l!gra 
(11) deste Anexo, qualquer descarga de óleo 
ou mistura oleosa no mar, proveniente de 
um naviO de tonelagem bruta. de arqueação 
Inferior a 400 toneladas que não seja pe
troleiro, será proibida quando estiver numa 
área especial, exceto quando o conteúdo de 
óLeo do eflu~nte sem. diluição, não exceder 
15 partes por milhão ou, alternativamente, 
quando forem satisfeitas, ~m sua totalida
de, as seguintes condições: 

m o navio esteja navegando na sua 
rota; 

(I!) o conteúdo de óleo do efluente for 
de menos de 100 partas por milhão; e 

(II!) a descarga for feita o mais afas
tado poss!vel de terra, mas, em hipó-tese al
guma, a menos de 12 milhas náuticas da 
terra mais próxima. 

(b) Nenhuma descarga no mar deverá 
conter produtos químicos ou outras subs..
tâncias em quantidades ou concentração 
que sejam perigosas para o ambiente mari
nho ou produtos q'ulmlcos ou outras subs
tâncias. lntroduzld_as com o fim de burlar 
as condições de descarga -especificadas nes
ta Regra. 

~ Jc) Os iesidubs (!e óleo que não possam 
ser descarr~gados no ma.r em conformidade 
com a a!inea <a> deste parágrafo deverão 
ser mantidos a bordo ou descarregados em 
Instalações de rece,blmento. 
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(4)1 .A1J disposições desta R<!gra não. se 
aplicam a descarga de lastro limpo ou se
gregado. 

(•5) J'fada nesta •Regra proilblró. um na
vio, numa viagem em que somente urna 
parte se faça em área especial, de proceder 
à.- descarga fora da área especial, de acor
do com a Regra 9 deste Anexo. 

(6) Sempre que sejam observados traços 
visíveis de óleo na superfície da água ou 
abaixo dela, nas vizinhanças Imediatas de 
um navio ou em sua esteira, os Governos 
das Partes da qonvenção deverá<>, na me
dida em. que sejam razoavelmente capazes 
de fazê-lo, investigar Imediatamente os fa
tos, no sentido de verificar se houve uma 
violação das disposições desta Regra ou da 
Regra !! deste Anexo. A Investigação Inclui
rá, em particular, as condições de vento e 
mar, a derrota e a velocidade do navio, ou
tras possíveis origens dos traços visiveis nas 
v:!zlnha.nças e quaisquer reg!stros pertinen
tes de descarga de óleo. 

(7) •Instalações de recebimento dentro de 
áreas espec!a!B. 

(a.) .Areas do Mar Mediterrâneo, Mar 
Negro e Mar Báltico. 

(l) O , Governo o.e cada Parte da COn
venção cUja linha de. costa, faz limite com 
uma dada área especial, compromete-se a 
assegurar que ·até 1.0 de janeiro de 1977 
todos os terminais de carregamen_to e por
t9S de reparo dentro da área especial OOrão 
providos de Instalações adequadas para o 
recebimento e tratamento de todo o lastro 
sUjo e água de lavagem dos tanques prove
mentes .de petroleiros. Além disso, todos os 
portos: dentro dâ área especial .serão, p_rovi
dos de instalações de recebimento adequa
das para outros resíduos e misturas Oleosas 
provenlen tes de todos os na vi os. Tais insta
lações deverão ter capacidade adequada 
para. atender às necessidades dos_ navios que 
a.s utilizem sem que venham a atrasá-los 
indevidamente. 

(II) O Governo de cada Parte tendo sob 
sua jurisdição entradas Para vias marítimaS 
com pouca profundidad., que possam exigir 
uma redução de calado por melo d·e descar
ga de lastro, comprom·ete-se a assegurar o 
fornecimento das Instalações re!er!das na 
al!nea· (a) (I) deste pàrágrafo, porém com 
a condição de que os navios que necessita
rem descarregar resíduos ou lastros sujo 
poderão estar sujeiWs_ a algum atraso. 

!III) Durante ocopeiiodo entre a entrada 
em vigor da presente convenção (se antes 
de 1.0 de janeiro de i977) e 1.0 <le jane!ró 
de 19'77 os navios quando estiverem nave
gando em ãreas especiais deverão cumprir -
'com os requisitos da Regr3. 9 deste Anexo. 
COntudo, os Governos das Partes cUjas li
nhas de costa fazem limite com qualquer 
das áreas es;~ecla!s, de conformidade con;r, 
.esta al!nea podem' estabelecer uma data an
terior a 1.0 de janeiro de 1977 mas poste
rl:Or .à. da entrada em vigor da. presente 
Convenção, a partir da qual os requ!sitos 
desta Regra a respeito de áreas especiais 
em que.stão passarão a ter efeito: 

(IJ. se todas as !ruita!ações de recebi
mento exigidas tiverem sido ptovidenclad!IS 
a.té a. data assim estabelecida; e 

(2)· cc;mtanto que as Partes, b,.teressadas 
notifiquem a Organização sobre a. data as
.slm estabelecida, com antecedência de 6 
meSes, para divulgação às outras Partes. 

, (IV)· Após 1.0 -de janeiro de 1977 ou após 
a data estabelecida de acordo com a al!nea 
(a) (ill) deste parágrafo, caso es.m seja 
anterior, cada Parte notificará a Organiza
ção para que sejam transniltldas aos Go-

vemos Contratantes, todos os casos em que 
as instalações de recebimento !orem jul
gadas Inadequadas. 

(b) Area do Mar Vermelho e Area dos 
Golfos. 

(l) O Governo de cada Parte cuja linha 
_de costa faz limite com áreas especiais 

comprometem-se a assegur_ar que~ tão logo 
__ &eja _pa-ssivei, todos os terminais de carre
-ga-mentO -de óleo e ·.portos de reparo, dentro 
dessas áreas especiais~- serão providoS- de 
instalaçõés adequadas ao recebimento e 
tratamentio ci,e todo· o· lastro sujo e. ágoa de 
lavagem' dos tanques proveniente de petro
leiros. Além disso, todos os portos dentro 
da área especial serão providos de instala
,ções de recebimento adequa.das para outros 
residuos _e_ misturas_ oleosas de todos os na
vios. Tais Instalações deverão ter capaci
dade adequada para· atender às necessida
des de tõdos OS- :havias q~ as utilizem sem 
q~e venham a atrasá-los indevidamente. 

(Ll) · 0: Governo de cada Parte. tendo sob 
sua jurisdição · en.tradas para vias maríti
mas oom. pouca profundidade que poSsam 
exigir uma redução de calado por melo de 
descarga de lastro, compromete-se_ a asse
gurar o totnec.lmento: das instalações refe
rida;s na allnea (bl <IJ deste pará!ll'afo, 
porél!rcoltla-contl.ição de que os navios que 
necessl tarem descarregar resíduos ou las
tro sujo, poderão estar sujeitos a algum 
atraso. · 

(niJ Cada Parte ln teressada notificará a 
Organização sobre as Imd!das tomadas de 
·conrormidade com as disposições da alinea 
(b) (I) e (II) deste parágrafo. Em seguida 
ao recebimento de notificações a Organlza
ção es?beleeerá uma data a partir da qual 
pa.ssarao a vigorar os requLsitos d.esta Re
gra a respeito da área em questão. A Orga
nização notificará todas as Partes .sobre a 
data assim estabelecida com antecedência 
de pelo menos· 12 ·meses. 

(IV) Durante o período entre a entrada 
em vigor da presente convenção e data. as
sim estabelecida, os navios enquanto nave
garem na área especial cumprirão oom os 
requisitos da Regra 9 deste Anexo. 

(V) Após ~ data os petroleiros carre
gando nos portos dessas áreas especiais onde 
ainda não haja disponibilidade de tais lns
talações . cumprirão também, totalm<!nte 
com os requisitos desta Regra. Ct>ntudo, os 
.petroleiros que entrem nessas áreas espe
ciais ,para carregarem deverão envidar to
dos os .Sforços a fim de entrar na área 
somente com lastro limpo a bordo., 

(VI) Após a data em que passaram·a vi
gorar os requlsltos para a área especial em 
questão, ·cada Parte notificará a Organ!
>;ação, para comunicação às Partes Inte
ressadas, sobre todos os casos· em que as 
Instalações forem julgadas Inadequadas. 

(VIl) Dê qualquer forma, as 1nstalações 
-de recebimento, como prescritas na Regra 
12 d·este .Anexo, deverão ser providas até 
1.0 de janeiro de 1977 ou um ano após a 
data da entrada em vigor da presente Con
venção, se esta data !or. posterior; 

REGRA 11 
Exceções 

.A1J Regras 9 e 10 deste An-oxo não se 
aplicam: 

(a) à descarga de óleo ou mistura oleosa 
no mar, necessária para fins de garantir a 
segurança de um navio ou salvar vida hu
mana no mar; ou 
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(b) à descarga de óleo ou mistura oleosa 
no mar. resultante de avarias num navio 
ou em seu erluipainento: 

ur· desde qúe tenham sido tomadas as 
precauçõ-es razoãVeis, após a ocorrência da 
avaria ou descoberta do vazamento com o_ 
propósito de prevenir ou minimizar a d.e·s
carga; e 

(li) exceto se o armador ou <J comandan
te agirem:, Seja OOin- a -intenção de provocar 
danos ou seja com negligência e_ com co
nhecimento de· que poderia, provavelmente, 
ocorr·er a a varia; ou 

(c) a descarga no mar de substâncias 
contendo óleo, aprovada pela Administra
ção, quando usada para fins de combate 
específico a Incidentes com poluição a fim 
de minimizar os danos por 'jJOiuição. Qual
quer dessas descargas estarão sujeitas à 
aprovaç_ão · de qualquer Governo em cuja. 
jUrisdição _é_ considerado que ocorra a des
carga. 

REGRA 12 
Instalações de Recebimento 

(!) Sujeito às disposições 'da Regra 10 
deste An~o. o Governo de cada Parte com
promete-se a .~egurar a instalação, nos 
terminais de carregamento de óleo, portos 
de· reparos e outros portos em que navi.os 
tenham resíduos q:.e óleo para descarregar, 
de meios para o recebimento de tais resi
duos. e misturas oleosas como sobras de ·pe
troleiros e out·ros- navios, adequados. para 
atender as .ne-cessidades dos navios que os 
utilizem sem causar uma demora excessiva 
dos mesmos. 

(2) Instalacões de recebimento de acordo 
com o parãgÍ'afo ( 1) dest.a Regra deverão 
se-r providá.s em: 

(a)_ todos os portos e . terminais em que 
é feito o carregamento de óleo cru em pe
troleiros que tenham completado, Imedia
tamente antes da chegada, uma viagem com 
lastro a qual não tenha sido de mais de 72 
hmas ou de mais de 1200 milhas; 

(b) todos os portos e terminais em que é 
feito o carregamento de petroleiros com 
óleo que não s~ja cru a granel, numa quan
tidade média de mais de 1000 toneladas 
métricas por dia; 

(e) todos os portos que tenham estalei
ros. de' reparos de navios ou instalação de 
limpeza de tanques; 

(d) todos os portos e terminais que ope
rem com navios providos de taJ;t(jUe(s) de 
reslduos ex!gido(s) pela Regra 17 deste 
Anexo; · 

(e) todos os portos .em que as águas oleo
sas de porão ·e outros resíduos não possam 
ser descarregadas de acordo oom a Regra 9 
deste Anexo: e 

(f) todos os portos de carr<gamento pa
ra cargas a granel no que se relaciona aos 
residuos de óleo dos transportadores com
binados que não podem ser descarregados 
de acordo oom a R<!gra 9 deste Anexo. 

(3) A capacidade ·d!IS instalações de re
cebimim to deve ser como se segue: 

- (a) Os terminais de carr.egamento de óle<> 
cru deverão ter instalações de recebimento 
suficientes para receber óleo e misturas. 
Qleosas,. provenientes de todOS ,OS petrolei
ros em viagens como descritas no parágra
fo (2) (a) desta Regra, que não possam ser· 
descarregados de acordo com as disposições 
da Regra 9 (ll (a) deste anexo. 

(b) os portos de 'carregamento e os ter
minais referidos no parágrafo (2) (b) desta 
Regra deverão ter instalação de receb!men-
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to suficientes para r:e·ceber óleo e misturas 
oleosas provenientes de petroleiros que te
nham carga do óleo que não seja óle_o cru 
a. granel e que não possam se·r descarrega
dos de acordo com as disposições da Regra 
9 (1) (a) deste Anexo. 

(c) Todos os portos que tenham estale!-~ 
ros de reparos de navios ou recursos _para 
limpeza de· tanques· deverãO possuir insta
lações de recebimento suficientes para re
ceber todos (IS residuos e misturas oleosas, 
mantidos a bordo pa.ra despejo, provenien
tes de navios. antes de entrada nos estalei
ros ou instalações de limpeza. 

(d) Todas as Instalações de recebimento 
existentes em p:ortos e terminais de acordo 
com o parágrafo (2) (d) desta Regra de
v:erão ser supicientes para receber todos os 
resíduos retidos de acordo com a Regra 17 
deste Anexo, provenientes de todos os na
vios de que se possa razoavelmente espe
rar que escalem em tais portos e termi
nais .. 

(c) Todas as Instalações de recebimento 
providas em portos e terminais em atendi
mento a esta Regra deverão ser suficientes 
para receber águas oleosas de :porão e ou
tros residuos que não possam ser descar
regados de acordo com a Regra 9 deste 
Anexo. 

(f) As Instalações de recebimento existen
tes nos portos de carregamento para cargas 
a granel deverão levar em conta os proble
mas especiais dos transporttadores combi
nados, como apropriado. 

(4) As Instalações de recebimento pres
critas nos parágrafos (2) e (3) desta Regra 
deverão estar disponiveis antes de um ano 
ap6s a data da entrada em vigor da pre
sente Convenção ou a 1.0 de j anelro de 
1977 - das duas a que ocorrer mals tarde. 

(5) Cada Parte notificará à OrganizaÇão, 
para transmissão à;s Partes interssadas .. 
todos os casos em que seJam julgadas ina
dequadas as instalações providas de a-cordo 
eÇim esta Regra. 

REGRA 13 

Petroleiros de Lastro Segregado 
(1) Todo petroleiro novo de tonelagem 

igual ou superior a 7().00{) toneladas ~de 
porte bruto será provido de tanques de las
tro segreglido-e atenderã aos requisitos de;s
ta Regra. 

(2) A capacidade dos tanques de lastro 
segregado deverá ser determina_<la de mo<!o 
que o· na vi o possa operar com segurança em 
viagens com lastro sem que recorra ao& 
tanques de óleo para lastro d'água, exceto 
como estipulado no parágrafo (3) desta Re
gra. Em- todos os casos, oont~do, a- capaci:
dade dos tanques de lastro segregado deve
ra ser, pelo menqs, tal que em qualquer 
condição de lastro em qualquer part~ da 
viagem, incluindo as que_ consista_m de pe
so leve ~_crescido somente 4e lastro segre
gado, os calados e o trim possarri preencher 
cada um dos seguintes requisitos: · 

(a) o calado moldado a melo navio <<!ml 
em metros (sem levar em -conta qualquer 
deformação do navio) não. deve:rá ser in
ferior a: 

dm = 2,0 + 0,02L; 

(li) os calados nas perpendiculares AV e 
AR deverão corresponder aos determinados 
pelo calado-a melo navio (dm) como espe
cificado na alínea (a)· deste parágrafo, em 
associação com o tr!m~pela popa não supe
rior a O,Ol5L; e - -- --

(c) em qualquer caso O· calado _na~ per
pendicular AR não deverá ser menor do 
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que aquele necessãrio para obter a imersão 
total das hélices. 

( 3) Em nenhum caso a água de lastro 
serã transportada nos tanques de óleo ex
ceto em condições de tempo tão severas 
que na opinião do Comandante, seja ne
cesSário transportar água de lastro adlc!o
ilãl em tanques de óleo, para a segurança do na v lo. Agua de lastro adicional será 
tratada e des-Carregada em confonnidade 
com a Regra 9 e de acordo com os requi
sitos da Regra 15 deste Anexo, devendo ser 
feito um lançamento no Livro de Registro 
de óleo referido na Regra 20 deste Anexo. 

( 4) Qualquer petroleiro que não seja 
obrigado a possuir tanques de lastro segre
gado de acordo com o parágrafo (1) desta 
Regra pode, contudo, ser qualificado como 
um petroleiro de lastro segregado, desde 
que, no caso de um petroleiro de compri
mento igual ou superior a_l50 metros, aten
da ele totalmente aos requisitos dos pará
grafos (2) e (3) desta Regra e no caso de 
petroleiro de comprimento infrlor a 150 
.metros as condições de la.stro segregado 
deverão satisfazer a Administração. 

REGRA 14 
Segregação de óleo e Lastro de ~gna 
m Exceto oomo estabelecido no parágra

fo (2) <testa Regn•. nos navloo.novos de ar
queação bruta igual ou superior a 4. 000 que 
não .sejam· petroleiros e nos petroleiros h o
Vos de arqueação bruta igual ou superior a 
15.0, nenhuma água de lastro será tr~spor
tada em qualquer tanque de óleo combusti-
vel. · · 

(2) Onde condições anormais ou a neces
sidade de transportar grandes quantidades 
de_ ól~o combustível tornar p.ecessário o 
transporte de água de lastro que não seja. 
um lastro !lmpo em quaiquer tanque de 
óleo oombustivel, essa água de lastro será 
descarregada em instalações de recebimen
to ou no mar, de conformidade com a Re
gra 9, utll!zando-se o equipamento espee!
flcado na Regra 16 (2) deste Anexo e será 
feito \1m lançamento a respeito no Livro 
Registro de óleo-. ~ 

-(3) -Todos os outros naviõS deVerão aten
der aos requisitos do parágrafo (1) desta 
Regra tanto quanto ·seja possível e razoá
vel. 

REGRA 15 
Retençlio de ó.leo a Bordo 

(1) Sujeitos ·às disposições dos parágra
fos (5) e (6) desta. Regra, ós petroleiros de 
arqueação bl'uta igual ou superior a 150' se
rão equipados com instalações de acordo 
cóm <>s :requls!tos doo parágrafos (2) e (3) 
desta Regra, sob a condição de que nos ca

~ aos de petroleiros existentes os requisitos 
para oo sistemas de mon!toragem e contro
le da~ descarga de óleo e arranjo dos tan
ques de reSíduos serão aplicados três anos 
após a data da entrada em vigor da pre
seh~_ convenção. 

(2) (a) Devem ser fornec!doo meias ade-
1'\Uados para llinpeza dos tanques de carga 
·e transferência dos resíduos de lastro sujo. 
e. lavagehs de tanques, dos __ tanques de ~ar
·ga para um tanque de resíduo aprovado 
pela Administração. 

Em petroleiros existentes qualquer tan
que de carga pode ser escolhido para ser 
tanque de resíduo. 

(b) Neste sistema, instalações devem ser 
pxovidas para transferir os resíduos de óleo 
para um tanque de resíduo ou para uma 
combinação de tanques de resíduo de tai 
modo ~que qualquer efluente descarregado 
no mar o seja de maneira a <~umprir com 
ai; d!s:po.slções da~Regra 9 deste Anexo. 
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(c) os arranjoo dos tanques de reslduo 
ou combinação de tanques de resíduo terão 
uma capae!dade necessária para guardar os 
:residuos oriundos da lavagem dos tanques, 
resíduos de óleo e residuos de lastro SUJO 
mas cujo total não deve ser de menos de 3 
por cento da capacidade de transporte de 
óleo do navio, exceto· que, onde forem ins
taladoo tanquoo de lastro segregado, die 
acordo com a Regra 13 deste Anexo ou on
de dispositivos tais como edutores que en
volvam a ut!l!zação de água adicional para 
a lavagem não !orem Instalados, a Admi
nistração pode aceitar 2 por cento. Petro
leiros novos de mais de 70.000 toneladas de 
porte bruto deverão ser providos, pelo me
nos, de dois' tanques de resíduo .. 

(d) 08 tanques de resíduos serão assim 
projetados, particularmente· a respeito das 
posições das entradas e saídas, diafragmas 
ou vertedores, se instalados, de modo a evi
tar uma turbulência excessiva e. arrasta
mento de óleo ou emulsão com a água. 

{3) (a) Deverá ser instalado um sistema 
de monitoragem e controle da descarga de 
óleo aprovado pela~ Adm!n!,stração. Ao con
side~ar o projeto do medidor do conteúdo 
de óleo _a ser incorporado ao sistema, a. 
Administração deverá ter atenção às espe
cificações recomendadas pela Organização•. 
o sistema deverá ser equipado com um me
canismo de registro para fornecer um :re
gistro continuo da descarga em litros :por 
milha náutica e a qúantidade ·total des
carregada, ou o conteúdo de óleo e a razão 
de desearga. Este registro deverá identifi
car a hora e a data e será mantido pelo 
menos, por 3 anos. O sistema monitor e de 
controle da descarga de óleo deverá entrar 
em operação quando houver qualquer des
carga do efluente para o m~r e deverá ser 
tal que assegure que qualquer descarga de 
mistura oleosa cesse !mediatamente quando 
a razão instantânea de descarga de óleo ex- · 
ceda a permitida pelâ Regra 9(1) (a) doote 
Anexo. Qualquer falha desse sistema moni
tor e de controle deverá parar a descarga e 
deve ser anotada no Livro Registro de óleo. 
Ufi! método alternativo, operado manual
mente, deverá ser provido e pode ser usado 
no caso de tal falha, mas a unidade de!ei
tuooa deverá ser posta a operar antes que 
o pej;roleiro Inicie sua próxima viagem las
_trado, a m<>n<>s que se dirlj a para um porto 
de reparos. 08 petrol-eiros existentes cum
prirão · com todas as disposições acima es
pecificadas exceto que a parada da des
carga pode ser reallzada manualmente e a 
razão de descarga pode ser estimada pelas 
características da bomba. 

(b) Deverão ser providos detetores de in
terface de óleo/água eficazes, aprovados pe
la A<lm!nlstração, para uma determinação 
rápida e precisa da Interface de óleo/água 
nos tanques de resíduo e deverão estar dls
pon.ivels para uso em outros tanques onde 
for efetuada a separação de óleo e água e 
dos .quais se pretende descarregar o efluen
-te diretamente para o mar. 

(c) As instruções de operação do sistema 
deverão esta·r de aoordo com um manual 
de operação aprovado pela Administração. 
Devem elas ·cobrir as operações tanto ma
nual oomo automâtica e se destinarão a as
-segurar que ~em nenhum momento o -Óleo 
será descarregado exceto em cumprimento 

~lt« referência à8 Recomenda-ções sobre as 
Especlttcações Internaclona.ts de desempenho para. 
o Equipamento Separador de óleo/ Ague. e Medido
res de Contell:do de óleo, actotadaá pele. ·Resoluçld 
A.2~ (V!i>· 

. ..!. I 



4688 Sábado 23 

das condições espeetrleadas na Regra 9 des-
te Anexo.• · 

(4) Os requisitos dos parágrafos (1), (2) 
e (3 l desta. !Regra são se. apllcarão a petro
leiroB da arqueação bruta Inferior a 150, 
para os quais o controle da1!escarga de óleo, 
de acordo com a Regra 9 deste Anexo, será 
efetuado pela retenção do óleo a bordo com 
descarga subseqüente, de todas as lavagens 
contaminadas, em Instalações de recebi
mento. a quantidade total .de água e óleo 
usada para a lavagem e r<>eolhlda em se
guida a um tanque de armazenagem será 
registrada no Llvo Registro de óleo. Esta 
qUantidade total será descarregada em ins
talações de reee_bimento a menos que te
nham sido feitos arranjos adMuados de 
modo a assegurar que qualquer efluente, 
cuja descarga no mar seja permitida, seja 
efic.azmente controlado. de m~o a. garan
tir o cumprimento das disposições da Regra · 
9 deste Anexo. 

(5) A Administração pode dispensar os 
requisitos dos parágrafos {1), (2) e (3) des
ta. Regra para qualquer petroleiro engajado 
exclusivamente em viagens de- 72 h-oras ou 
menos de duração e dentro de. 50 mllhas 
náuticas da terra mais próxima. desde que 
o petroleiro não seja obrigado a. po~.sulr e 
não possua um Certificado Internacional de. 
Prevenção da Poluição por óleo (1973). 
Qualquer uma dessas dispensas será sujeita 
à condição de que o petroleiro deverá reter 
a bordo todas as misturas oleosas para pos
terior descarga : eni _)n.stalações de recebi
mento e que a Ad~fnístração r;Ie_clare como 
adequadas as instalações disponíveis para o 
recebimento de~ tais l)listuras. oleosas, . 

(6) Quando o equipamento que, na opi
nião .da Administração, é ~gido pela Re
gra 9 (1) (a) (VI) deste Anexo e especifi
cado na_ alínea (3) (a) desta ~egra n~o é 
possível ser obt!® _R_a;ra ~ontrq1e da_ d~
carga de produtos ;efjnados Jeyes .C§I.".os _ 
claros), a Administração :pode d1.spensar o 
atendimento de-tal ex!g,ência,. desde que a 
descarga só seja permitida de acordo .cmn 
os procedimentos estabelec,!clPs _ pela Orga
nização, os quais deverão ~àtis,fazer ~ ct.J.n;
dicões da Regra 9 (1) (àl de.ste Ane.xo, 
exeeto a obrtgaç~o- âe ~_oSsuir, em operação, 
um sistema de monitoragem e controle da 
descarga de óleo. 1l. Organização deverá re
ver a disponibilidade do equipamento em 
intervalos de tempo que não excedam· doze 
mes·es. 

{7) Os requisitos dos parágrafos (ll, (2) 
e _ (3) desta Regra não se apllcarão aos pe
troleiros transportando asfalto, nos quais o 

< controle dO!. d".scarga do asfalt.:>, ~e acordo 
com a Regra 9 deste Anexo será efetuado 
~a retenção a bor<!o doLresíduos do as
falto e descarga_ de todas .as lavagens con
taminadas em instalações de recebimento •. 

REGRA 16 
Sistema de Monitora~:em e Controle 
da Descarga. de óleo e Equipamento 

Separador de óleo/ Agua,. 
!ll Qualquer navio de arqueação bruta. 

igual ou superior a 400 será equipado com 
um equipamento separador de óleo/ãgM 011 
um sistema de filtr-agem em atenJim~n,to ãs 
disposições do parágrafo (6) desta Regra. 
Qualquer navio desde que transporte gran
de quantidade de óleo combustível cum
prirá wm o parágrafo (2) desta Regra ou 
com o parágrafo (1) da !Regra 14. 

~eltà- ~:rê----rin61a. ao -.-'Cleati-Seas' Gulde ·:ror 
OU TankerS':.- publicado ~Ia. .. lnternatlonal Ob.am.~ 
bel' of Shipptng" e .. OU Compa.ntea Interna.tlona.I 
llarine ForUmff. 
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(2) Qualquer navio de arqueação br.uta 
igual ou superior a 10.000 será equipado: 

(a) em adição aos reql$-itos do'parágrafo 
(1) desta Regra, com um sistema de mon!
toragem e_ contrQ!e de descarga de óleo em 
atendimento ao parágrafo (5) deota Re
gra; ou 

<bl como alternativa aos r·equisltos do :pa
r:ígrafo (1) e alínea {2) (a) desta. Regra, 
com um __ equipamento separador de óleo/ 
água em· atendimento ao parágrafo (6) des
ta Regra e com um eficaz sistema dff fll
trag·em, atendendo ao parágrafo (7) · desta. 

.R.egr.,. 

(3) A Administração deverii se assegurar 
de que navios de arqueação bruta inferior 
a 400 estejam equipados, tanto q)lanto seja 
praticável, para reter a bordo óleo ou mis
turas oleosas ou para d""carregá-Ios de 

. ªcordo com os requisitos da Regra 9 (1) (b) 
- deste · Anexo; 

( 4) Para os navios exlstent~, os requisi
tos dos parágrafos (1), (2) e (3) desta Re
gra aplicar-se-ão três ~nos após a data. da 
entrada em· vigor da presente Convenção. 

(5) Um sistema de monitoragem e con
trok da descarga de .óleo deverá ter seu 
projeto aprovado pela Administração. Ao 

_considerar o projeto do medidor de wnteú
do de <)leo a ser Incorporado ao sistema, a 
Administração· deverá estar atenta às es
pecificações recomendadas pela Organ!m
ção*. O sistema deve ser equlpádo com. um 
aparelho de registro prura proporcionar um 
re!!!lltro contln)lo do conteúdo de óleo em 
partes!xir-rilf!hão: bte· regiStro devera. ln
illcar a hora e data. e si!rã mantido pelo 
mO'Ilos.P9r trêsanos. O sistemãde monito
ragem e controle-eni operação quando hou
ver qualquer descarga de efluente para o 
mar e deverá ser tal, que assegura que qual-

-quer·-descarga âe mistura oleosa cessará 
!mediatamente_ quando o conteúdo de óleo 
d~ efluente exceder o permitido pela R-egra 
g· (1) (b) deste Anexo. Qualquer falha deste 
sistema de monlto"agem e controle farà 
~~ssiiã:-<J.:escarga. e será anotada no Livro_ 
"Rlfglstro ·de-óleo. A unidade de!eltt!Ol>R de
verá ser posta a funcionar antes de o navio 
inldar s~a próxima v-iagem, a menos q:ue 
ele esteja se dirigindo a um porto de repa
ros. Os navios exisWnt_eS-deverão cumprir 
com as disposições acima especificadas ex
ceto- quanto ao fato de que a parada da 
descarga pode· se1: ~eita. manualmente. 

(6) o equipamento- separador de óleo/ 
água ou um sistema de filtragem de óleo de
Verá ter seu pro}eto aprovado pela Adminls
tração e ser tal que ·assegure que qualquer 
n:ústura oleosa descarregada no mar apó_s 
ter passado pelo separador ou·pelos sistemas 
de f!Itragem terá um conteúdo de óleo de 
não mais de lCO partes por milhão. Ao consi
derar o projeJ;o de tal equipamento a Admi
nistração deverá ter atenção às especifica
ções recomendadas pela Organização.(•) 

(7)' o sistema de flltragem de óleo, refe
rido no parágrafo (2) Oü desta. Regra de
verá ter seu projeto aprovado pela Admi-

(•) l::: feita referência. t.. ReeomendaÇi5.o sobre l!:s
P~lt'lcações Internacionais de d.e:3einpenho para 
Equipamento SePar~dor de óleo/Agua. e MOOldorea 
4~ Conteúdo de óleo. adotada. pela. Orga.ntzaç_ão pela 
ReaoluÇAo-A.233 (VD). 

EB~C~~~sriJ:r~~~n~is~=e~~~P~~ ~. 
Equipamento &!:pa.r&dor de óleo/ Agua e Medidores 
de conteúdo de óleo, adotada: pela OrganlzaçA.o pela 
~luç~o A.233 tVD). 
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nistração e oor tal que receba a descarga 
provei»ente <lo sistema separador e pro
duza um efluente cujo conteúdo de óleo não 
exceda 15 parte por milhão. Deve -~er .pro
vido de dispositivos de alarme para indicar 
quando este nível não.pode ser mantido. 

REGRA 17 

Tanques de Resíduos 

(1) Todo navio de arqueação bruta igual 
ou superior a 400 será provido de tanque 
ou tanques de capacidade adequada, levan
do-se em consideração o tipo das máquinas 
e a extensão da v!a!(!m, para receber oa 
.-e.siduos-oleosos que nao possam ser trata
dos de outra maneira, de acordo com os -
qu!sltos deste Anexo, tais como os resulta
dos da purificação de óleos combustiveis 
e lubrificantes e de vazamentos de óleo nos 
compartimentos de máquinas. 

(2) Nos navios novos, tala tanques serão 
proje'tado3 e oonstruJdos de modo a que !l
quem !ac!lltada sua limpeza e descarga dos 
:residuos para as Instalações de recebimen
to. Os navios existentes devérão cumprir 
com esta exigência tanto quanto sej'l- ra
zoável e praticável. 

REGRA 18 
Instalação de bombas, Canalizações e 

Dispositivos de Descarga de 
· Petroleiros 

(1) Todo petroleiro, deverá ter no con
vés abertQ, de ambos os bordos do navio, um 
piano de. válvulas de descarga, em- conexão 
com as -Instalações de rece!:)imento. para 
jdescarga da água de lastro sujo ou_ da água 
contami_nada por óleo. 

(2) Em~ todo petroleiro as canallzações 
para descarga para o mar de efluentes que 
possa ser permitida de acordo com a Regn 
9 deste Anexo, deverão ser dirigidas p.a.ra o 
convés aberto .ou para os bOrdos do navio. 
acima da lln)la d'água na condição de na
vio com o máximo lastro. Podem ser aceitos 
arranjos diferentes de canalizações para 
permitir a ·<>peração do modo admitido nas 
alíneªs (~) (a)_ e. (b) desta. Regra. 

(3) Deverão, nos petroleiros novos, ser 
providos IlJ.eios que permitam que se possa. 
parar _a_ descarga de efluentes para o mar, 
de uma posição no con vé.s superior ou acima 
dele, .situada· de modo que .se possa obser
var visualmente o plano de válvulas referido 
no parágrafo (1) desta Regra e o efluentes 
pro.-eniente das canalizações re!erldas no 
parágrafo (2) desta Regra. Não há necessi
dade de serem providos meios, na posição 
de ()bservaç?.o, para parar a descarga,, se 
existir um: sistema de comunicações eficaz 
tal como telefone ou sistema rádio entre a 
posição de <>bservação e a posição de con
trole da descarga. 

( 4) Todas as descargas serão localiza
das . acima da linha d'água exceto que: 

(a) O lastro segrega<lo e o lastro llmpo 
.Podem ser descarregados abaixo da Ilnlla 
d'água nos portos e nos terminais ao largo. 

(b) Os navios existentes que, sem alte
~ções, não sejam capazes de descarregar o 
lastr!i segregado acima da llnha d'água po
<tem fazê-lo abaixo da llnha d'água desde 
que tenha sido feito imediatamente antes 
da descarga um exame no tanque o , qual 
tenha esta.beleeldo que não houve nenhuma 
contaminação por óleo. 
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tensão .tndiJnensional, com forma de para
lelepipedo, no coStado ou no fundo do na
vio são admitidos como se segue. No caso 
de; avarias no fundo, duas condições .são 

(a) avaria de costado 
(I) Extensão longitudinal (!c) : 

(II) Extensão tranversal (te) : 
(do costado para dentro perpe·ndicularmen
te à linha de centro, no niyel correspon
dente à borda livre Q.e verão determina~a). 

(IUl Extensão vertical (VC): 

(b) avaria de fundo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

eStabelecidas adiante· para serem aplicadas 
- individualmente a determinadas parte-s do 
petroleiro. · 

2 
1 . . ... -- .... . ... 
- L3 ou 14,5 metros, considerada a que for 
3 
menor. 

~·ou: 11,5 metias, oon.siderada a que for 
5 
ntenor. 

a partir da linha base para cim.;-sem 11- • 
mi te. 

Para 0,3L a partir da per
pendicular AV do na vi o. 

_ Qualquer outra parte do 
.navio 

(I) Extensão longitudi
nal (Is): 

·B 

... 4. 
10 

L 
~ ou 56 metros, consid.e·ra-
10 
da_ o que for menor. 

5 metros. (II) Extensão transver
sal (tsl: - dt(lO metros considera-

6 -
da a que for menor, _mas 
não menor do que 5 metros 

(ill) Extensão vertical a 
partir da linha base (vs) 

B - - - ---
~ ou" 6 metros, _çorisidera-
15 . 
da a que for menor 

(2) Sempre que os. sim bolos utilizados 
nesta Re!?;ra aparecerem nesse Capitulo; te
rão eles o significado qUe lhes é atrlbuido 
nesta Regra. 

REGRA 23 

Vazamento Hipotético de óleo 
(1) Os vazamentos hipotéticos de óleo no 

caso de avaria no costado (Oc)·'e no fundo 
(Os) serão calculados com relação aos com
partimentos avariados e para todos os lo
cais concebíveis ao longo do comprimento 
do navio, para a.s extensões definidas na 
Regra 22 deste Anexo, pelas seguintes fór
mulas: . 

(a) para av·arlas no costado: 
Oc = ~Wi + ~ KlCi (I) 

(b) para avarias no fundo 
1 

os=- (~ Zl Wl + ~ Zi Cil (II)-
3 

Onde: Wi = volume de um tanque late
ral em metros cúbicos, conside_taQ._o OO!D.fl 
tendo sido a variado. como especificado na 
Regra 22 deste Ap.exQ; 

Wi para um tanque de lastro segregado 
pode ser tomado igual a z~ro, 

C! = • volume de um tanque c_entral em 
metros cúbicos considerado como U,ndo sido 
avariado como especificado na Regra 22 
deste Anexo; 

ci para um tanque de lastro segregado pode 
ser tomado igual a zero, 

to 
KJ = .1- ---;-quando bi for.lgual ou 

bi 
maior que te, ki será tomado igual a zero, 

hi 
Zi = 1 ~ ------; quando h! for igual ou 

vs 
maior do que vs, Zi será tomado igual a 
zero, 

bl = largura em metros do tanque la
teral considerado, a partir do costado para 
dentro perpendicularmente à linha de cen
tro, no ·nível correspondente- ã- borda livre 
de verão determinada, -

hi = altura mínima em metros do du
plo-fundo considerado; onde não ho.uv.er 
4uplo-fundo, __ hi será tomado lgu~ _a __ ~e_z:o. 
---sempre_ que os sim bolos -utilizados neste 
p-a-rágrafo aparecem- neSte- Capitulo,, t:erão 
eles o significado que J4es é atribuldo nesta 
Regra. · ~ - - -

(2) Se um espaço vazio ou tanque de las
tro segregado de um comprimento menor 
qtié Ic, como definido na Regra 22 deste 
Anexo estiver localizado entre tanques la
terias de óleo, o valor Oc na fórmula (I) 
pode ser calculado na ba.s_e de que o vQ).umo 
Wi seja o volume real de tal tanque (quan
do eles forem de igual capacidade) ou do 
menor dos dois tanques (se diferirem em 
capacidade) adjacentes a tal espaço, mul
tiplicado por Si como definido abaixo e to
ihandd ·pata ·todOS Qs OUtros tanque.s lã,te
:tã.is envolvidos em tal colisão, o Valor do 
volume total real. 

li 
·Si= 1------

·lc 
CÍlde: .li = comprimento -em metros, do 
espaço vazio ou do tanque de lastro segre
gado, considerado. 

(3) (a) so!neD.te _.sex~o levadQs em. co:p,ta 
os tanques de duplo fundo que estejam va
zios _ou_ carregando água limpa quando os 
tanques acima· estejam com carga. 

(h) _ Qlllmdo o_ duplo fundo não se es
tende por todo o-compriment~o e toda _a lar
gura do- tanque considerado, admite-se oco~ 
nio não existente o duplo fundo e o volu
ril• dos tanques situados- acima da área 
avariada do fundo será incluído na fórrou-
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la (li), mesmo que não se considere o tan
que como av~riado em razão da instalação 
desse duplo fundo parcla1. 

(c) Os pocetos de aspiração podem ser 
desprezados no cálculo do valor de h quan-

i 

do possU:ír·em uma área nãc:r exc·essiva e se 
estenderem para baixo do tanque a uma 
distância mínima, inferior à metade da 
altura do duplo fundo. Se a profunditlade 
de tal poceto for superior à metade da 'al
tura do duplo-fundo, h será tomado igual 

i 
à aJtura do duplo fundo menos a de: poe·eto. 

As canalizações pfovenfentes d·e.sses po
cetos deverão, se instaladas no interior dos 
duplos fundos, ser ·equipadas com válvulas 
ou outros dispositivos de fechamento loca
lizados nas saí<la.s do tanque a que servem 
a fim de evitar o vazamento do óleo no ca
.so-âe avaria na canalização. Tais canaliza
ções deverão .ser instaladas o mais alto 
possível em relação ao fundo do casco. 
Quando o tanque contiver carga de óleo, 
essas válculas deverão ser mantidas per
manentemente fechadas quando no mar, 
exce~o que podem ser abertas somente nos 
casos de necessidade de transferência d·e 
carga para fins de compassar o naVio. 

( 4) No caso em que a avaria de fundo 
atingir simultaneamente quatro 'tanques 
centrals o xalor de o pode_ ser calculado de 

acordo com a fórmula 
l 

O = ~ < ~ Z W + ~ Z C l :(III) 
s 4 l 1 i i 

· <lff Uma Administração pode considerar 
como meio de redução do vazamento de 
óleo, em casO de aVaria no fWldo, um sis
tema instalado pal:'a transferência de car
ga., tendo uma aspiração de emergência de 
grande potência em cada tanque de óleo 
de carga e capaz de transferir o óleo de um 
ou vários tanques avariados pa-ra os tan
ques de la:stro segr~gado ou para os tanques 
de _:carga que estejam disponíveis caso se 

-possa as.seg-utar que esses últimos têm uma 
.suficie~~~ u!~~e~~- · 

J;:l;sa oon·cess.ão. toda via, dependerá da. 
_c-apacidade de o sistema transferir em duas 
horas um volume de óleo igual à metade 
da. capacidade do maior dos t·anques ava
riados e da disponibilidade de tanques de 
lastro ou de- .carga para absorver esse vo
Ium·S.. A redução- em questão- será cOnside
rada apenas para o cálculo de o p·ela fór-

mula (III). 
As .canãli_zações para -tais a.spil-ã.çõeS de

vem ser instaladas pelo- menos ·a uma -_al
tura não menor do que a; extensão vertiCal 
da .avaria,. do fundo. v . 

A Adnú,nistração dev:erá comunicar à Or-:
ganização as informações concernent-es às 
disposições por ela adotadas, para fins de 
-disseminação às outras Pal"ites da Conven
ção, 

REGRA 24 
LimitaÇão do TamaD.ho e Arranjo doS 

Tanques de Carga 
Ül Todo_petrolelro novo deverá cumprir 

com as dispo:S!ções desta. Regra. A todo pe
tro1eiro existente será exigido, dentro de 
dois anos apó.s a data da entrada em vigor 
da presente Convençãó, que esteja de a.eor
do cQIÍl. as disposições desta Reg;a, se es
tiver dentro de uma das seguintes catego
rias: 

(a) um petroleiro, cuja entrega seja pos
cer!or a 1.0 de janeiro de 1977, ou 
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REGRA 19 

Conexão Padrio para Descarga 
A fim de permitir que as cans.lizaçõeSJ 

provenientes das' Instalações de receõ!men-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào li) 

to sejam conecbadas com a rede do navio 
-par!J. descarga de resíduos dos porões· das 
máquinas, ambas deverão estar providas de 
uma coneXão padrão para d~carga.~ de acor
do com a seguinte tabela: 

Dimensões Padrão de Flanges para Conexões de Descargas: 

Descrição 

Diâmetro Externo 

Dlâmetro It!terno 

Diâmetro do Circulo de Ft:rraeão 

Ranhuras no flange 

Espessura do flange 

Parafusos e porcas: quantidade e diâmetro. 

Dimensão 

215 mm 

De acordo com o diâmetro externo da. 
canalização 

•1183 mm 

6 furos de 22°nlni de diâemtro, Igualmente 
distanciados entre si, situados num cb:culo 
de diâmetro igual ao acima citado numa 
ranhura na periferia do !lange. A largura 
da ranhura de 22 mm. 

20 mm 

6 com diâmetro de 20 mm e de comprimento 
adequado. 

O flange é projetado para receber canalizações de um diâmetro Interno máximo de 
125 mm e deverá. ser de aço ou outro material e qui valente, tendo uma superflcle plana. 
Este flange, juntamente com uma junta de material a prova de óleo, deverá. ser adequado 
a suportar uma pressão de serviço de 6 kg/cm•. 

·REGRA 20 

Livro de Registro de 61eo 

(1) Todo petroleiro de arqueação bruta 
igual ou superior a 150 e todo n11 vi o de 
arqueação bruta igual ·ou superior a 400 
que não seja um petroleiro deverá possuir 
um Livro de Registro de óleo, seja como 
parte do diário náutico ou seja de outro 
modo, na forma especificada no Apêndice 
m deste Anexo. 

(2) O Livro de Registro de óleo será. pre
enchido em cadQ. ocasião, tanque por tan
que, sempre que ocorrer no navio qualquer 
uma das seguintes aperações: 

. (a) para petroleiros 
(ll carregamento de óleo de carga; 
(IIJ transferência interna., quando em 

viagem, do óleo de carga; 
· (IIIJ abertura ou fechamento das válvu

las ou dispositivos simllares que fazem a 
interconexão dos tanques de carga., a.ntes 
das operações de carga e descarga ou após 
as mesmas; 

(lVJ a abertura ou ~eehamento dos meios 
de comunicação entre a canalização de ea.r
ga e a cana.I1Zação de lastro; 

(V) abertura ou fechamento das válvulas 
de costado antes, durante e pós as opera
ções de cárga e de.'!Carga; 

(VI) descarga de óleo de carga; 
('VIl) lastreamento dos tanques de carga; 
(VIII) ilmpeza dos ta.nques de ca,rga; 

(IX) descarga de lastro, exeeto quando 
proveniente doo tanques de lastro segre
gado; 

(Xl desca,rga da água pro1en1ente dos 
tanques de reslduo; 

(XI) remoção dos residuos; 
(XII) descarga, pelo eostado, da água dos 

porões que tenha se acumulado nos com
par-timentos de máquinas, durante a estadill 
no porto e descarga rotineira para o mar 
da água d<lS porões que tenha se acumulado 
nos compartimentos de máquinas. 

{b) para navios que não sejam petroleiros 
(H lãEtreamento ou limpeza dos_ tanques 

de 6\eo combustível ou dos espaços de óleo 
de carga; 

(li) descarga do· lastro ou da água de 
limpeza, proveni.ente dàs tanques referidos 
em (I) desta alínea; 

(!II) remoção de resíduos, e 
(IV) descarga, pelo· costado, üa água ~os 

porões que tenha se acumu1R1io nos com ... 
partim-entos de máquinas durante a esta
dia no porto e descarga rotineira -para o 
mar de água dos porões que tenha se 
acumulado nos compartimentos de má:
qulnas. 

t3) No. casQ de tal descarga de óleo ou 
niisture oleosA como referido na Regra. 11 
deste Anexo ou no easO de descarga aci
dental ou qualquer outra descarga excepciO
nal de óleo a que esta 'Regra não tenha. 
fel to exceção, -deverá ser feito um lança.
m-ento no Livro de Registro de óle<>, das 
cb:cunstânclas e razões que levaram à des
carga. 

( 4) Cada operação descrita no parágra
fo (2) desta Regra deverá, sem demora, 
ser totalmente registrada no Livro de Re
gistro üe óleo ~e modo que todos os lan
çamentos no livro apropriado para essa 
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operação seJam bem detalhados Cada seção 
do livro será assinada pelo oficial ou ofi
ciais encarregados das operações em causa. 
e serâ rubricada pelo comandante do navio. 
Os lançamentos no Livro de Registres de 
óleo s-erão feitos na língua oficial do Es
tado cuja band'8ira o navio está. autorizado 
a arvorar e- em inglês ou francês nos na
vios portadores de um Certificado ln ter
·naclonal para Prevenção da Poluição por 
óleo (1973!. os lançamentos na língua na
cional oficial do Estado cuja bandeira o 
navio está autor!zado a arvorar prevaleac
rão em caso de disputa ou dlserepâncla. 

(5)· o Livro de Registro de óleo será. 
mantido em local prontamente acessível 
para inspeção em qualquer ocasião que se 
fizer necessária e, exceto no caso de navio 
de-sguarnecido e sendo rebocado, será con
servado a bordo. Esse livro deverá ser 
guardado durante um perlodo de três anos 
a partir da data do último lançamento. 

(6) A autoridade competente do Governo 
de uma Parte da Convenção pode lnspe
clonar o Livro de Registro de óleo a bordo 
de qualquer navio a que se aplique ""te 
Anexo, quando o mesmo e.sUve:r em seus 

--portos ou terminais ao largo e pode tirar 
cópia de qualqu-er lançamento desse livro, 
podendo solicitar ao Comandante que cer-

- tlflque ser ele uma cópia autêntica de tal 
lançamento. Qualquer cópia as.iim feita, que 
tenha sido certificada pelo Comand·an te do 
navio como sendo uma cópia autêntica de 

_ tt,m laÇnll_l!lentQ f_eito no U.-ro. de Registro 
de óleo do navlo será aceita em qualquer 
processo judicial como uma. evidência dos 
fatos estabelecidos no lançamento. 

A inspeção de um Livro de Registro de 
óleo e a retirada de uma -cópia autêntica 
pela autoridad·e competente de conformi
dade com eJ;te parágrafo deverá ser felb ·o 
mais râpido possível de modo a não causar 
demora de.snecessárla ao na v lo. 

REGRA 21 

Requisites 'Especiais para Plataformas de 
Perfuração e outras Plataformas 

Plataformas de perfuração fixas ou flu
tuantes e outras qu:ando empregadas na 
expldt&ção, explotação e proe·essamentos 
associados; ao largo da eosta, dos recursos 
minerais do fundo do mar e outras pla
ta.forma.s, deverão atender aos requisitos 
deste Anexo, aplicáveis aos navios de ar
queação bruta igual ou superior a 400 qua 
não sejam petroleiros, exeeto que: 

(ii.) devem ser equl,padas, tanto quanto 
for pratJcáve~ com as Instalações ~equerl
das nas Regras 1& e 17 deste Anexo; 

(b) devem manter um registro de todas 
~ operações que envolvam descargas de 
óleo ou misturas oleosas, num modelo apro
vado pela Administração; e 

(c) em qualquer área especial e sujeitas 
às disposições <la Regra 11 deste Anexo, a. 
descarga para o mar, de óleo ou misturas 
oleosas será. proibida, exeeto quando o con
teúdo de óleo da descarga sem diluição não 
exeooer 15 partes por milhão. 

-- CAPiTULO. III 

Requisitos para mln)mlzar a poluição por 
óleo orinn\i'o de petroleiros, devido a avarias 
- no costad9 e no fundo 

REGRA 22. 

Avams Hipotéticas 

P.a.ra. fins de cálculo do vazamento hipo
tético de óleo dos petroleiros, avarias de ex-
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(b) um petroleiro a que se apl!quem as 
duas .seguintes condições: __ 

(I) a entrega não ·seja posterior a 1.0 __ de 
janeirc de 1977; e 

(JI) o Mntrato de con.strução seja assi
nado após 1.0 de j-aneiro de 19-74 ou, nos 
casos em que _previamente nãO exista n-e
nhum contrato tle construção, que a quilha 
tenha sido batida ou o petroleiro se encon
tre em estágio similar de construção após 
30 de junho de 1974. 

(2) Os tanques d·e carga dos petroleiros 
dev.erão ser de 1tamanho e a.rvanj os tais 
que os vazamentos hipotéticos o ou O , 

c s 
ealculadc3 _de a•cordo com as disposiçõeS da. 
Regra 23 deste Anexo, em qualquer local do 
comprim-ento do navio, não ·excedam 30.000 
metros cúbicos ou 400:{\'DW, considerado o 
maior dos dois, sujeito a um máximo <!e 
40. COO metrc-3 cúbicos. 

(3) O volume de qualquer tanque late
ral de carga de um petroleiro não deverá 
exceder setenta e cinco por cento dos li
mites de vazamento hipotético de óleo re
fceridos no parágrafo (2) desta Regra. O vo
lume de qualquer um dos tanques centrais 
de carga não deverá exceder 50.000 metros 
cúbico3. Toda via·, em petroleiros com lastro 
segregado, como definidos na Regra 13 des
te Anexo, o volume permitido .d;e um tan
que de carga de óleo lateral, situado entr·e 
dois tanques de lastro segregado, cada um 
ex~edendo 1 em comprimento, pode s·er au-

c . -
mentado para o limite máximo de vaz~
mento hipotético de óleo desde que a lar
gura dos tanques laterais exceda •t : 

c 
(4) O comprimento de cada tanque de 

carga não d;everá ser· superior a 10 _metros 
ou a um dos seguintes valores, consider_ado 
o que for maior: 

(a) caso não exista antepara longitudi
nal:· 
0,1 L 

(b) quando só -existe uma antepara lon-
gitudinal na l!nha de centro: 

0.15 L 

(c) quando existem duas ou mais ante
paras long!tud!nals: 

(I) para os tanques la.~erais: 

0,2 L 
(il) para os tanques centrals: 

b 1 
(l) se i for Igual ou superior a-: 

5 
B 

0,2 L 
b 1 

(2) se 1 for lnf·erlor a -: 
5 

B 
- quando não existe antepara longitudinal 
na linha de centro: 

b 
(0,5 i + O, 1) L 

B 
- quando existe uma antepara longitudi
nal na linha de centro: 

b 
(0,25 1 + 0,15) L 

B 
(5) A fim de não excedl'!' os l!m!tes de 

volume estabelecidos nos parágrafos (2), (3) 

QI.'\R,IO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II) 

e (4) desta Regra e Independente do tipo. 
de sistema de transferência de carga aceito 
e Instalado, quando tal sistema !ntercomu
~ca dols ou mats tanques de carga., . deve
rao ser providas válvulas ou outros dlspo
.s!tlvos de fechamentos J;imilares para se
parar os tanques uns dos outros. Essas 
válvulas ou dispositivos deverão estar fe
chadas quando o petroleiro estiver no mar. 

(6). _As canalizações que corram através 
dos tanques rle carga looo.llzádas a uma dl.s
tánc!a Inferior a te a partir do 'tostado do 
navio ou Inferior a vc a partir do fundo 
deverão ser equipadas com válvulas ou dl,s-, 
positivos de fechamento s!m!lares no ponto 
em que entr~m em qualquer tanque de 
carga. Essas válvulas deverão ·ser mantidas 
fechadas ·no mar permanentemente quando 
o• tanques estiverem com óleo de carga, 
podendo, por exeeção, ser abertas somente 
quando houver necessidade de transferên
cia de carga para compassar o na v! o. 

REGRA 25 
Compartimentagem e Estabilidade 

U) TOdo petroleiro novo deverá aten
~,jei" aos critérios de oompart!mentagem e 
estabil!dade em aV«ria como especificada 
no parágrafo (3) desta Regra, ap(\s a avarla 

--1\ljjotét!ca no costado ou de fundo como 
especificada no parágrafo (2) desta Regra, 
para qualquer calado de op~ração, Conse
qüente d.a condições r.eats de carga parcial 
ou plena compatíveis _com O ntrim" e a re
sistência _do navio bem como com as den-

-sidades_ da carga._ _ 
Tal avaria será aplicada a todos os locais 

- --concebíveis ao longo do compritnento do 
navio como se segq.e: 

(al ·em petroleiros de mais da 225 metros 
de comprimento, em qualquer local ao longo 
do compri~ento do navio; 
_ (b) .em petroleiros de comP:dmerit:o su

-perior a 150 metros mas que não excedam 
: 225 metros, em qualque~ ponto do ..comnr!
m·entó do navio exc-eto envolvendo antepa 

- ras à ré ou a vante que limitem comparu·
_mentos de máquii).aS loç_all,zados à ré._O_com-_ 
partimento de máquinas será tratado c.om:o 
um compartimento inundável, :p.ãi::r subcU
vidido; e 

(c) em petrolclros de comprimento que 
-não exCeda 150 metros ·em qu3.lquer lugar 
ao longO -dO comprimento do' flavio. entre 
anteparas transyersais adjacentes com e1Ç.
ceção do compartimento d~ máquinas. Para 
os petroleiros cujo oomprimento não eXceda 
100 metros, em que todos os requisitos do 
parágrª'fo (3) desta regra pão __ PQ.dem .ser 

-- plenamente atendidos sem pr~judicar ma-
terialmente as qualidades o:peraciona!s ___ do 
navio, a Administração pa-d-e permitir um 
relaxamento ·de.ssas exigências. 

Não .serão consideradas as_ condições de 
lastxo em que o petroleiro não esteja trans

- _pcrtando _óleo nos tanques de c:uga . mas 
apenas resíduos oleos·os. _ - _ 

f2) Serão aplicadas as seguintes dispo-
sições r_ela..tivas à ·ext,ensão e à natur·eza da 

--avaria hipotética: -
(a) a extensão_ da av:;tria dQ c·D!?tado o_u 

do fundo deverá ser ç.omo especificada na 
Regra 22 deste Anexo, exceto que a exteri.

_são lÕngitudinal da avai'ia do fundo dentro 
â·~ 0',3L a partir da perPendicular de van~ 
será a mesma da avaria de costado como 
especificada na Regra 22 (1) (a) (i) deste 
Anexo. Se qualquer a varia de menJr ex
t_ensão resultar numa condição_ mais severa 
es-.sa avaria dev·erá s:=r considerada; 

(b) on~de for considerada uma avaria 
envolvendo anteparas transversais, como 
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especlllcado nas allneas (1) (a) e (b) des
ta R~g'ra, as anteparas transvers-ais estan
ques deverão ser espaçadas d-e, pelo menos. 
uma -~lst~éia igual à extensão longitudinal 
da avaria admitida, definida na al!nea '(a) 
-teste parágrafo, de modo a ser constd·erada 
efethra. _ Ond·e -antáParils transversais são 
espaçadas d·e uma ~Custância menor, um:a. oU 
ma:.is dessas anteparas, d~ntro dessa exten
são de--avaria, serão consideridas coma. nã.p 
existentes para fins d.e detarmtnação de 
compartimentos ?-]agáveis; 

(é) onde for considerada uma avaria en
tre anteparas transversais estanques a<!ja. 
centes, como· especificado na a!inea (1) (c) 
desta Regra, nenhuma antepara transver
sal principal ou antepara transversal que 
limite tanques !ater• Is ou tanques. de du
plo 'fundo será consldera.da c9mo avariada, 
a menos qué: 

(i) o espaçamento das anteparas aaja
centes seja !nferlor ã extz.nsão longltud!na1 

'da avaria hipotética, especificada na allnea 
(a) deste parágrafo; ou 

(i!) exista um d·egrau ou recesso de. mais 
de 3 .. 05 metros de comprimento numa ante
para transv~rsal~ localizado dentro da ex
tensão de penetração da avaria hipotética. 
o degrau formado pela antepara de coll.são 
a ré e ·o topo do t~nque de colisão_ a ré_nã-o 
s-2râ considerado como um degrau para ·os 
fins desta Regra; 

(d) se canalizações, dutos ou túneis es
tivarem_ situad<ts dentro da extensão da ava
ria ConSiderada, arranjos deverão. ser feitos 
de modo qUe um alagamento progressivo 
não po.ssa ·se estender a outros cOmparti
mentos que não sejam os cosiderados como 
alagáveis para ca~a. caso de avaria. 

(3) Os petroleiros serão cons\.derad<ls 
como atendeiÍdo aos crttéri_os_ de. estabili
dade em avaria se _ foretn atendidos os se
gUint-es requiSitos: 

(a) -a linha d'água flhal, levandp-se em 
coilta a im~rsão, ba11-da e eompaSso deverá 
estar ab.a~ixo _.da_ e.xtremidade- mais bt\~X:a. .çl:e, 
q~a1quer abertura através da qual o alagi!.
mento_progressivo possa oco~rer. Tais abei:"• 
tu:r;as deverão in'Cluir as canalizações de ar 
e as que são fechada_s Por . meio de ·por.ta.s 
estanques ou tan)pas de escotilhas e podem 
eXcluir as aberturas fechadas por melo .de 
portas de visitaS estanques e e_scotllhas -e_:m
butidas, tampas . .-~~stanques das peque~as 
aberturas ã,os tanques de _carga que m,t;tn
têll) ajta .. á 1nte~rldJ>de do convés, portas 
de córtêCliÇa estanques de aparação á dis
tância e escotllhóes laterais do tipo de, não
abertura; 

(b) no estágio final de alagamento, o ân
gulo_ de _banda_ devido ao alagamento assl
métri_co ·lião deverá- exc-ed-er 25°, sendo aue 
e~te ângulo pode ser aumentado até. 30ó s.e 
nao ocorrer nenhuma imersão da borda do 

-convés; 
(c) a estabilidade no estágio final do ala

gamento deverá -.ser_ lnvestigad.a e pode s~r 
considerada conio SUficiente -se a curva do 
braço de encUi-eitamento _tiver pelo menos 
uma faixa. ·a.-e. 200 -ã1em. da- posição' de equi~ 
li_bo!~_em "'a_SsoC:jaÇão cqm um braço d·e ençli
rejtan)entp resid11a.l máxinio de pelo meíi<i:S
o;r-m-etro.' A administração ·deverá levar em 
conSideração __ o perigo potenciai apr~s·eiÚa
do pelas _abe.rttiras_ protegidas ou nã_o prot~
gid_a~_ as qq~i$_ pq~em · tornar~se- · temPofa ... 
riamente inieisas dentro da- faixa _de esta.:. 
bilidade residual; e 

(d) a Administração deverá se contentar 
com o fato de. que a estab!l!dade seja sufl-
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ciente durante os estágios lnte.rmediárlos 
de alagamento. 

(4) Os requisitos do parágrafo {!) desta 
Regra deverão ser confirmados por cálcu__
los que levem em consideração as caracte
rlst!cas. do projeto do navio, os arranjos, a 
configuração e volumes dos compartimen
tos avariados bem como a d_istribuição, 
densidade e efeito da superflcie livre dos 
!lquidos. Os cálculos deverão ser baseados 
no seguinte: 

(&) deve ser tomado em consideração 
qualquer tanque vazio ou parcialmente 
cheio, a densidade da carga transportada 
bem com<> qualquer vazamento de liquido 
dos compartimentos avariados; 

(b) as permeabilidades são consideradas 
como a seguir: 

Esl>aÇo5 
Apropriado para armaze-

namento ..... -~ .. ~-- .~._-,__-.=-.-. 

Ocupado por acomodações 
Ocupado pelas máquinas 
Espaços vazios ... _ ...... . 
Destinado a líquidos consu-

míveis ................. ~ 

Permeabilidade 

0,60 
0,95 
0,85 
0,0 5 

o ou 0,95* 

DIÁ!l.JQ DO CONGRESSONACIONAL (Seçào 11) 

prépria ao qual se aplica este Anexo deve
rá_ rec-ebe_r _ em um fo_rmulári'J a;provad~:-

(a) _ informações relativas ao carrega
mento e distribuição da- carga riécessátias 
para assegurar o- -cuniPrimento das disposi
ções_ desta _R_agra; e 
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(bl dados sobre a capacidade do návio 
para cumprimento dos critérios de estabi
lidade em ,avaria, como determii\a.do por 
esta Regra, incluindo o efeito do que tiver 
sido relaxado em atendimento ao que é 
permitido pela alinea (1) (c) desta Regra. 

AP1!:NDJ:CE 

SOLUÇÕES.ASFÂLTJ:CAS. . . BASES .~ GASOLINAS 

Destinado a outros !!qui, 
dos .......... "'~" " ... . 

. 
0 

para o,gs•• Ba.Pe$ para Misturas 
- ------:-nnpermeabilizantes ~e~~riúnós__9s 

Alquilatos 
Reforiaados 

- Poliméros (*)· Qualquer que resulte nos requisitos mais se· 
veroa .. 

( ••) A permeabilidade dos compartimentos par· 
cla!mente cheios deverá st·.r c;t;>mpativel com a. quan
tldáde de liquido tl;'a.nsportado. 

(c) a flutuabllldadti de qualquer superes
trutura d4"etamente acima da avaria de 
costado 'Será desprezada. 

As partes não alagadas da superestrutura 
além da extensão da avaria, todavia, po
dem ser leVadas em: considêração desde que 
elas sejam separadas do espaço avariado 
por anteparas estanques e que sejam aten
didos os requisitos da alínea (3) (a) desta 
Regra a respeito des.se·s espaços intactos. 

Portas estanques c<>m dobradiça podem 
ser aceitas em, ant~~aras estanques ;na su
perestrutura; 

(d,) o efeito de superfíci~ livre deverá ser 
calc'ulado ·para um ângulo de banda de 5° 
para cada compartimento. A Administra
ção Pode- -eXigir ou permitir correções de 
_sUperfí'cie livre a serem calculadas para um 
â~gulo de banda de mais de 5° para os ta.n
ques parcialmente cheios; e 

(e) no cálculo do efelio de superfície 11-. 
vre dos liquidas a serem consumidos será 
assumido que, para cada tipo de líquido 
pelo menos um par de tanqUes transver
sais ou um único tanque na linha de cen
tro tenham. uma superfí~ie livre e o tan
que ou com,binação de tanques a sarem 
eonsidera~os serão aqueles em que o efeib 
de superfícies livres seja o maior. 

(5) O Comandante de todo petroleiro e o 
.responsável por petroleiro sem propulsão 

Reslduos de Primeira Destilação 

OLEOS •. 

Oleos clarificãdos 

Oleo Cru • 

Misturas contendo 01eo Cru 

01eo Diesel 

Oleo Combustível nQ 4 

Oleo Combustível nQ 5 

01eo Combust!vel nQ 6 

01eo CombustLvel Résidual 

Betwne para P.avimentação 

Oleo para Transformadores 
Oleos Aromáticos {Exclu~ndo ó~ 

veqetais) 

Oleos .Lubrificantes e Oleos ·Bãsic:os 

Oleo Mineral 

Oleo para Motor 
_Ol.eo D.esincrUstante 

O_l_eQ -~S_pitl.9,~~~--

0Ieo para Turbina 

DESTILADOS 

Destilados Diretos 

Separação Primária 

Craquead~ 

GASOLINAS 

Natural 

Autorno1:-iva 
Aviação 

Destilação Direta 

01eo Coffibustive1 nQ 1 {Querosene) 

Oleo Combustive1 nQ 1-D 
Oleo Combustível n9 2 

01eo Combustivel n9 2-D 

COMBUST!VEIS ~ JATO 

JP-1 (Quero'sene) 
-Jp"-3 

JP-4 

JP-5 {Querosene Pesado) 

Cornbust!vel Turbo 
Querosene 

Essência Mineral 

Solvente 
Petróleo 

Fração Intermediária 

* A lista de óleos não deverá, necessariamente, ser considerada cOmo 
completa .. 
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API:NDICE II 

MODELO Q& CERTIFICADO 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃODA ~OLUIÇÃO POR 0LEOo (1973) 

Emitido de acordo com as Disposições da Convenção rn
ternacional para_ Prevenção da Poluição·-do Mar __ P_o:r Navios, 1973, sOO a Aute, 
ridade do Governo 

~--···~················~,d~~i9~~çã~-~~~~i~~~-d~-p~r~;·············· 

por ................................... • .•• ·- .• · .• • •...•.. · · · • • • • • • • • • • • 
(designação completa da pessoa competente ou qrganizaçãó autori
zada, -de _aco:r.~do com as. disposições da Convenção Internacional pa 
ra Prevenção da _Poluiç-ão do- Mar Por Navios, ··i973} -

l NeM: 
IXl 

NAVIO 

INDICATIVO EM EORIO ~ 
NtM:RJ OU LE- re 

ii'JSCRIÇlib BRUlA 
TRAS 

Tipo de navio: 
Petroleiro, incluindo transport_e combinado* 
Transportador de asfalto* 

·-

.-c-

outro navio, que não Um petroleiro, com tanques de 
carga de acordo com a Regra 2 (2~ do Anexo I. da conven 

çâo* 
Outro navio que nãO seja gualquer dos acima* 

*Cance1ar como ·apropriado. 

Navio Novo/existente* 

Dat·a do contrato de construção ou .da _grande obra de 

conversão~ ... 
Data em que foi batida a quilha ou em que o navio 
estivesse num estágio similar de construção ou em que 
foi i"niciada a grahde obra da conversão ............... •• 

Data de entrega_ou de término de grand~ obra de con-

versao ••••••••••••••••••••••••••••••••••••·········· 
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o~ uti .iiPIIdo' oo.-. 

~- Mvi<>C de ~-'i'~ b~'bj. !~"1 O.U CUper.ior a -400~ 

(a) equipzllflento aepu-ao5cu:- (le iisooJi'1'-l~"· (cap.~~.z de 
pr.bduaia: b- eflb<mtii cao: 'IIII -&w..te6.do de óleo 'PMI 
Dio.<~:X!Oeda Ultl Jl'lirtl!a pc~r ..J.:l.Uo) ou 

(b) .t.- a.isbe""' &' !"i~:tr-.g-· t:Jo··5l"'* (cap.a.z da pro:lu

. · . .u.r o~ 0!*.·,.._ WP.telicto, Çle 6leo que nio 
·-CI'b '100 ~~ tel-"odl'tr~~--

para' nlwici.' 'óe'ILrq~a<~aç~ó- br:t.:~t& .iqui 0>.1 alo1p.ri~:~re10.000; 

icl ,..· aUteJU. doe IIIOII.<I.tora'Jtlllll e'g~trola dA de&cArqa 
.. -Õl~ (:J~did'ioaaJ,: a (a) OQ (b) aeiru.J ou 

(4) eQ!.Iip.IUIIento aep.ar•dor de ól..oJlqga • ..,. aiatctU dct 

. U.ltraq~ 4e .õ~• (CAP,.-·da.J>:r:<>:liUi.r efluenta 

• c.ncelar como •proprh.do. 

• Coancelillr' ccno ap:ropri-!1~· 

efl..,ente 00111 IDII co.nteGdo da 6leo qlle nio oureeda 

15 p.rtes ~ Ailbiof •• b>gAJ:: ~'" (~) ou fb) ac!. 

•••••.••• ··--..'~---;. J, ••••••• •·••• ···········-·· ••••••• 

Clbaerv"~: •••••••• _. • ._. ·.--ro•;-,...•,•. ,_...,,,,;; •••••• ·---~~-- •• _ 
~.Jll'~J!O:,.PRO~ 2 

l'ort.CI :ar~to.. •• ~:. ••• ~adu',:J..it%-.!C:ai;. • Coalprin.ento do 
tlltVio •••••••• -.e-troa 

~1!J.:fiêã..:ae' ~e 'ea_tê ·m.viol 

(..a) eati obrisra.SO a ser =natruido &, llCOrdo coa e aa-
' oje1U a

3 
' 

'(b) ciio t;•t.i 'obr'i'9~cb a ..le!l:' c:on:i:truloo de .. eorl!o eom
3 

(c:} nio eati Ob;t:i9al!o a •0!1:' eonak\Üdo de acordo co111, 

.... ll!•ti.•u-joi;to a3 

'o. %-,.qu1s1 tos da :Ftllgra 2( do l,n~O :r dA eonvençio 

. l. . ...._·;.,UI Pll~~.de.;. ~ar Fet:n<:hio!a .pAr~ petroleiroa, 

i!'i<:iu~n& 't'~•'n•P;OrtiSI!ore• ooll>,binallo• e tranapor
t.ll.&:l1:•.• ~e :.•fÂ; to e oa J,ançamc~toa que fo,:-em a
lllic;:ivcill; aerio fe,i.toa pu-o\ outro• nAVios que nio 
po:b:OJ,eU:o•':n~ que aeju conStruldoJI e' utili:.:a
dos p;11ra transpottl'r Ól~ a qranel n\Ull.a o;apA<:id_! . 
do;' total iqual o~ superior ,jD., 200, ~~~etros o;Gbic:oo:. 

2- - :co:t..: Parte. B nio ne.:eo:s1ta 11er reproduz.id_a mllll 

. QJz;t.i:t'.~do ·""'it.ido,para,qualqUer outro nav.io 

3 - C.neelar .fXIA4. apn:~pria&>. 

A 'capi!.<:idada do.• t.Mqu.o:la de l.utr:o segreg-ado i de •••• 
lllOb:Oa c:iibi<:OII e el'u atendem aos requisitos da Reg-ra 

l.l do ":fa:~C'!: ·'I da C?n':'enç.iio. 

O J,aatro ._.c:JI:a91ldo é distribu!do como sa.aeg"U•• 

'l'ANQOE QtJ.I\N'l'IDADE 'l'ANout' 

Que o· u.avio. fr;u v.iat'ori~ 'de .ac:ord.Ó ·co. a Regra ' do 
Anexo r da Convençio J;ntez;nacional para l'revenç~ de 
POJ.Ili.Ç:i:> db MI!.;" por;~, 1973~ no ·que concerne i preven-

ção ea pQluiçio por ólGo, • que '" vistoda d.emonstra 
que ., astrutura, cquiplllllento, instalações, • mate~:i<~l 

do l:l!tv.io ., · auas cond.ições siÕ s&tisf"atõr.ill.s sob t~ 

(lo= 011. .aspectoa e qua·o li11111,io !=WDBr• aim os reç:uis.i
t:o= apl1<:1iveis ao Anexo r d.~~; Conv,~o. 

Esta Certiticado é vil16o ati ••• -·· •••••• o •'•~ •• •-~· • ~ .".- •• 
Sujeito a. vistOJ:.ia(s) .inter-~cchi.ri.,Cs) · ~ inte=valos de ••• 

-~tidÓ -·: •• ~ ••••••• .-...................... ~.~·················· 
(Locial de e~~:sio' do Certi,fiea~o) 

•••••• : •• • 19· • .-..................... • : • •••• : .•••••••••••••• 
(.assinMura .do O,f.Lci~l'd_evidaraente auto::::. 

za.do a ~t.ir o'Ce:Í:Otiti:cado) ·~ 

{Selo ou Ca~:ilabo da' a.utO!iidad•"emt'~ll.t•, como Ap~:Opriado) 

B~as~a' pAr~ 'navios ex;stentea'l' 
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': :~!",i:"!:;:";c>p;:.;;:"!·:.:·!.~i~.,~:!!"q:~:~!!~~:~ 
c-~tl:U..,•a• c;uo .,.t• navlO foi OO<JI'lpado 4e 31011.0 • C"!!!,~ 

=:.:.;,: ;•,.::•~a,:,;!~ co..:=~7I3~t.:=c~~.:u:~"~ 
.,..,. a .,.,.,.,. u:latantM U~• anoa ·~• a data 4a •"" 
tra,_ as Yi'J(Ir 4a COnvançio. ' 

Laca14oan4ouo ................................. , 
Data 4o oondoa.o ................... ----··~·~ 

C..:t:lfl<l&•a• qua nua& dato~:la inta..,.a41,~1a, •xi9:l& 

p<ola bg~a 4 (ll (c) do l\nal<O X 4a <:<>nVa...,io, ·~t• "'""'" uthU~,.. 
4:l~diÕ*JI pan1...,nt,.. 4;. C:Onvano;io • 

,. .. !nado ••• ,,, ••. ••••••••••···-·••••••••..-•.••••• .. •••• 
--(Mdnit.t....:a.-do OfiêTal 4.vJ.4am,.,to aútor!o11.4ol 

r.oc:al.,. ;, ;, • ••• • ~;,_ --·-~··•••~• •• ···--.·~ ···~~-,- • ·_ 
..• -· ••.• ,..... • .,..,.. --~. ·--·. ~- ••••• ··---:>-:-- •• ~-:::~~. 

A .. inado.,,,, •• ,, .. , •• , , ••• , ... , , •• ~ • ......... ~-·~· 
IA.,.inatw:a do oficial 4av14 ... enta '""todzado) 

·--- ---------o.--~r4o COlO~. diapÕaiç:õ .. <!Ã lto,''g~a 8- (2) e(~) do Muo i-d• CO!!, 

ft..ç;.., a. vaÚda~o .i.,.t.o Ce~Utie•4o <. pror~<><;ada ati.,,. 

(M•~n•tura 40 o!iehl a .. v14....,nU autorludol 

[.&Gal. ........................................ _., 

~!!! 
~!!!:!.!:!!!!!Q.~~-ll...:o 

LXVIIO n;çxs-no lll: OLEO 

I-P.r.Jt,\l'J:TOOU.:IIIO&l 

-.4onavto •.•.••.•••••..••...•.. · .......... . 
a.p.c-14a4a tohlo!e,~.<!acuo;acb....ri.O•~~cc.. .. . 
-n-da •• ,.-••••• ,,.,.(d.lot•J:, •• ,,,.,.para ••• (dato.] ... .. 

(a) <:anav-nto4ecar,.-•4eilleo 

• O. al:>a:Uto aaa1nA4oJI c•rU:Ueu. qUe, ald 4o qua eonot11 aci.Joa, to<!as 

•• •llvu: ... da COJOunieaçlo COlO o .. r, "ilvul•• 4a &oaU<'9& pau o mar, 
con...oá• • 1nC.JõUgaçi5oo• .sa • ...,4.,. 4o• ta.nq,.. 4a CIU'9• for,.. toteba.4oa 
no t.Cratno- dei ca.ru.j...:anto d.a cuga 4e 6iao. - - -

S • Dllta 4e '!'ran&tarõlnc::.!.a inu:ma 

-~~fi~o(o)torquooC..J•G!:Ow.noC..J7 

o. .t.a1><> -u....!bo oortU'i"""' qua, <ll1A ""'que ta adsa, O:a4a• .. ...,;lvulu 
cSo~.,.o-,vli....W..cSo~pan.o_,, __ • • :lnterl.J.qao;ÕM 

.,_~~~cSo~_tb.--fao::ha4M .. tlmoino<!o.~erinc1ainturlo4a _.-.kh. - -

Data 4• lanç.,..nto.,,,, •• ,,, •• O:t.l.cilll encuugado •• , , 
Coouo.n4anta •••••••• , ••• ,,.,, ........... . 

<r • Ooto c Jo~al ~~Doscorrega"'tnto 

~.iot.<! dn·(o) t<n~"~ ;;,,;-, +----f--f----j 
<leourrog•~o (•) 

ll··Abertvra du Yilvula< aprnpr! 
o~u ~a~ tonquu dr car~o õ 
d~• viilvuln apropriadas da 
lntoruptaçio da< r<des ontn 
daducorga(2) 

O~ ~b•he-o:;!~e~os ~" acl1t•n~~to •o •cin.:o cs~oclfico:~o.<"!. 

tl!ioon ~u~,to";,: •• vlih"lu ~" eol"lu~1c•;::io oon ~r>~, v"Sl~t·1~$ 
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f.o,tl~~c~r~a do costo:fo, conaxõos o f~t~rll~a~lJos f.U ·~~~· !los 

·u~~un ~~·car~a hran r~cho~u n<' Hrr.lno ~~ dur>I"N ~~ o~.-

Cn"M~onto ...................... . 

"t --Ao -YilYu.ios ~r11~«v~h---o--os rihrn•ltlvns si"r~l•.r~• clio os 

r•f~rl~o• us to11ru 20 (~) (~) (li!), ~l 0 ~"~o 1\noM 1 

_ ' da C"O.!!I'"-ri_ç"(~':""; ":":-~ 

H· l~:ntif_!e,·,õo ~o {<) uoq .. (s) 
hl~raeo (sJ 

lS· Sa u vihuhs quo !nurco· 
ueta••• red .. dour;o c 

;;~gi;i~;~~:i=Ei:i~~;i~~~ 
(b) recho4 ... 

De ~~•1:-.o-u;lu~~os c:rt!Hc~u cn c~1t~nonto ao odna c~pg. 

-- -__:__~~ "~el'rlÇ.::.da ~{o--t.>::_,;-' u ~1ilvulu ~e conun1co.;õa un o w.r •. ~~lvo• 

liu-do'.rúca-,.,.-.io ustida~oonoxfic:s.• lnt-erll~oçõos ,ra: ra•:.ns 

~n tonquos .:o urlia forau fo~hodao oo tirulno do JoUroOJ,~t.to. 

Oa:a ~o-ntnÇcnonH ·······-•·•• Oflchl cncornn<do .••.• , •• ,,, 

Coajndanto ...... -........... .. 

16- l::ntHiclçCo ~o (s) Un~n 
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S'CBS!DIOS ENCAMINHADOS PELO MINISTRO DAS RE'LACOES 

EXTERIORES. REFERENTES A MENSAGJ:;M NQ 353/84, 

rinha por Olep, c~endó-.~he, igualmente, a ex~cução de to-
das as tarefeis ligad~s'-ã convenÇão. - --

senhor Primeiro Secretário, 

Como E! do con):Lecitnento de. Vossa Excelência, 
o tema "Poluição.·Marinha-- Causã.da. por Nl!ly~os" vem sendo es

tudado no âmbito da OrÇáhizaçio Mar!tima Internacional (Jl·t:>J 

~lo Comi tê 'ae l?roteção· ao Meio ArnbTenteMari.nho, o qual, 

ao ladq dos· Comitês de> Segurança Mal:'It.ima, Ju.rídico,de Fa

ciiitaçlio e de CooperaçãO .Técnica, execUta a taz:efa- de ~ 

tudar, propor, disc11tir e aprovar medidas que aumentem a se 
qurança. da navegação e previnam a poluição'marinha ocasio,:" 

nada por barcos, navios, ou qualquer outro equipamento op~ 

rando no mar. 
2. COnl .. ~feito;- Já em i954, ant.es mesmO de ser 

constitulda formalmente, a IMO foi designada depositária 

da ConvenÇão rnterna.ci._ciria.1. sobre Prevenção d.a--Põiu].ção ~--=--

Anexos: 0"2 

MRF/rnvrn 

/:f>~(;...z 
Deputado HAROLDO ~~FORD 

Primeiro Secrsft;ârio 

/ 
A Sua Excelência o Senhor Deputado Haroldo Sanford, 

Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados. 

A .medida que o meio ambien_te marinho se tQE 

nou alvo .de sucessivas agressões, o terna foi adquirindo Pr"2 

gressiva importância e, assim, em 1973, se decidiu a cria

ção do Comitê de P~oteção ao Meio Ãritbiente Marinhô, com a 

finalidade de coorP.enar as at.ividades da Organização .lig.i

das à prevenção da poluição_~:rinha por qualquer tipo de 

substância nociva transport.;~;da poi' ·navios. 

4. ParalelaJllente, ampliou-se o c&npo de a~ivi4~

des da Organização, que pàssoU a· aB-rang'er a prevenção da 

poluição. caUsada por acidenteS rnarltimos, por substãit.ci.r1s 

pOluentes expelidas por navios, a problemática dos pagarnen-
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tos de indenizações 1 o estabelecimento de responsabilida

des, além da prevenção da poluição·mai·lnha Càú.Sada por na

vios de paises não sighatários da convenção. 
S. O processo éle elabo:!:'_açã'b da presente "CO:Q.Ve_!! 

ção Internacional para Prevenção·-·aa: -~olu.ição- Causada por N~ 

vias", de 1973, remonta a l954 1 quando se __ ~sinou em L.on

dres a supraci ta;da Convenção Internacional sobre Prevenç:_~o_ 

da Poluição Marinha por Oleo. O Instrumento de _lj154 est~e

lecia "ãreas proibidaS:", numa faixa costeira com 50 milhas_ __ 

de largura, em que não- se poderia fazer qualquer d,escarga 

de Óleo ou substâncias que o contivessem. 

6. Em 1962, a IMO convocou uma C9n_!erência, que 

adotou emendas ã,__convenção de 1954, estendendo sUa aplic_a~ 

ção a naVi"OS--de menOr dalado 1 bem como ampliando as "zon~~ 
proibidas", onde não se permitiria a descarga de óleo. Além 

disso, os países-membros decidiram conferir poderes à Ass9!!!_ 

bléia da IMO para que- ado tas se emendas i Convenção. A c-on

vcnçiio d"e l!r54, com as emendas de 1962, está em vigor desde 

maio de 1967~ 

7. A proporção que crescram· ~S preoCi.f~lações ec:2. 

l~gi_cas, a IMO decidiu ampliar as proibições :tel~t,,ivas 

à descarga e limpeza dos tanques dos navios, as quais se co~ 

substanciariam nas émendas de 1969"-e 1971. Ainda em 1969,. 

Assembléia decidiu ç:onvõC<ir uma Conferência Internacioqal P!. 
ra 1973, a fim de preparar um Acordo que viesse a regu_lar a 

contaminação do mar 1 da te-rra e do ar 1 causada. por navios ou 

quaisquer outros equipamentos que operassem no meio ambiente 

marinho. A 7a. sessão da Assembléia iria decidir, em 1971,. 

que o principal objetivo da Conferência de 197;3 seria a cb~ 

ç.ão, por volta de meados da década I ou _no __ __roais tardar no fi

nal da mesma, da completa eliminação- de____quãiqu.er poluiçãO rn~ 

rinha originada por derramamento de óleo ou substâncias cOr

relatas. 

8. Dessa forma, durante quatro anos (1969~1!173) 

preparou-se o projeto da nova Convenção -Internacional para 

Prevenção da PoluiçãO por Navlos de 1973, conhecida_ pela si

gla "Marpol", que substituiu a Convenção sobre Prevenção da 
Poluição por Oleo de -1954/62. 

da 9. A nova Convenção cobre todos os aspectos 

poluição por navios, exceto o derrãnf~eritQ. 4,e liquidos no 

mar por lançamento (dumping) , e a poluição porventura causa 

da pela exploração dos·-·recur;bs- minerais- do fundo do mar. -

10. A Convenção é- constituída por vinte Artigos, 

dois Protocolos ~ ·cin_co M_exos. "Qm elos Protocolos t_rata do 

aspecto formal dos Relatórios sobre ·Incidentes que envolvem 

Substâncias Nocivas e ·o outro trata da Arbitr~em. Quanto~ aos 

Anexos, reportam-se os mesmos aos seguintes temas: 

I - Poluição por Oleo; 

II -- Poluição- por Liquidas Nocivos Transporta 
dos em Graneleiros; -

III - P<zluiçã6 ·causada por Substâncias Perigosãs 
Nao-Transportadas a Granel; - __ _ 

IV - Poluição por Substâncias Expelidas- Por Na 
vios; -

V - Poluiçãp por Lixo Lançado por Navios. 

11. Val~ ~~rnbrar que, conforme disposto no pará

grafo 9·9 da ExPosição de Mõtivos que se referiu à. presente 

Convenção, os Anexos III, IV e v são opcionais, nos termos 

do Artigo 14 4-a Convenção, devendo ser ob-jeto de _declaração 

em que se afirmará seu carã__ter não-mandatário para o Brasil. 

Igualmente 1 merece menção o parágrafo 89 da citada E_xposi::

çio de Motivos em que se me-ncio~a que o Brasil fa,l:"_á~ rese~a 

ao Artigo 10 da Convenção e ao seu Protocoro :::r;:r:-

1.2. A necessidade de atualizar-se a leg:!-sl~~ão 
maritirna decorre principalmente do c:t;"escimento em tod_o 

mundo das preocupações com a preservação- do IliéiO aJ9bi.ente, 

cuja vutrierabilidade_, Paradoxalmente, vem aumentan_do i medi 

da que novos conhecimento; tecnológicos são- ipbo~-orados 
aos transportes rnaritimos. 

13. No-caso brasileiro, especificamente, essas 

preocupações de õrdern geral vieram ao encon~tro da necessid~ 

de de não apenas lnelhor preservarrros ~o nosso patrimônio ma-

rinho, mas ta.~érn de _p_ossibili tar ãs embarcações da frot& 
· nacional aden_t.J;at: portos estrang~iros, sem qUaisquer õnüâ 
o~ limitações à sua liberdade de locomoção. 
14. Cumpre, dessa f.orrna, assinalar ;alg-Wls objete_ · 

vos da Convenção, consubstanciados no~ seus Artigos 3 e 5. 

Lê-se no Artigo -3, letra !?_, que a Convenção aplicar-se-i a 

navios não auto'rizados_ a arvorar a b"ãndeira de umi Parte~-

(contrato!!.nte), 'mas que ~perem sob s~~ autoridade. Ora, toda 

~~ que o navio com_ bandei-ra brasileira adentra águas terri 

:!:c:>ii_a:is _de um d~s signatârioS~d.-a "'Marpol" passa a estar sui· 

metido a todo o çonjq_Qt.O_ d~ medidas previsto pela Conven

ção, se~ que~ em cOntrapartida, o Est~do brasileiro poasa 

exigir_ daquel~s países, ou de quaisquer outros, o mesmo ri

gor na observação aé-];f:i:OCêdimentos· destinados a preservar 

o meio alTlbiente marinh"o naciorial, de vez que ainda não 

aderiu à convenção em pau:_a. 

15. o Artigo 5, parágrafo 29, prevê, por su~ vez, 

que "um navio para o qual é exigida a posse de um Certifica

do, de acordo com as disposições das Regras, estã sujeito, 

quando ern portos ou terminais ao largo da costa sob a jur_is

diÇão de wna Parte, a ser· inspec!onado por oficiais devida

mente autorizados por ~ssa Parte". 'l'arnbém esta diSposição 

vem representando um constrangimento unilateral ; frota mer

cante brasileira, uma vez que, ao encontrarem-se os navios bra 

sileiros sob jurisdição maritima estrangeira, pode-s~ exigir: 

lhes que permitam a inspeção, sem que as autoridades mar!t.! 

mas brasileiras possam proceder da mesma forma, quando 

tratar de navios de outras bandeiras. 

16. Convêm mencionar, com relação aos itens arro

la~os acima, que desde 19 de julho de 1982 vem Gendo aplica 

do por 14 paises da Europa Ocidental o "Memorandum .. de Enten: 

dimento sobre o COntrole de Navios peio Estado do Porto", tarn 

bém denominado ""Me:morandum de Paris", onde _se 1e que "a:} apl; 

car as ~ispos!çÕes pertinentes ao controle por um, Estado ~ 
Porto, as Autoridades deverão proceder de forma· que um "navio 

de bandeira de- um Est~do nã6-membro do Instrumento. (no caso 

a "Maipol" e o Protocolo _de 1978) não se 'beneficie -de c0nd1.:..-

ções riliús favorâvets". Em ~caSos extremOs, o citado Memorandu:al 

permite que o Estado do Porto não emita autorizoação para a 

salda do navio, retendo-o .até que medidas de se9'urança apro

pr_i_a.d~~ tenham si~o !?"rna.das pelo Estado _de que o navio arvo-
ra a bandei:ra. 

17. Vale dizer que a Petrobrás inicialmente não 

estava de acordo com a adesão brasileira à "Marpol", tendo em 

vista_ os altos çustos_ de_corrfi!'n_tes da instalação em seuS na

vios dos equipamentos exigidos pela Convenção. Entretanto~ 

esse Õbic::e deixou de existir ;_ medida em que a empresa foi 

procedenc1o à instalação doS citados instrumentos e, a. cada 

dia! mais Estados costeiros passaram a aderir ao referido 

referido Instrumento. 

18. ~ F~nall;llentel merece mençã.-o o Artigo 17, pelo 

qual se estabelec.ern, em concerto çom o UNEP: (Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente) 1 diretrizes visando à 
cooperação técnica no- que tange ao treinamento de pessoal 

cientifico e têcnicio, suprimento e instalação_ de e>;~uipame!l 

tos apropriados, facilitaÇão de medidas que objetivem miti 

gar a poluição do ainbiente maiinho por navios, assim con:;; 

encorajaciento ã pesquisa. Na verdade, a simples condição 

geográfica _dO BrãsU- já _permite avaliar a ilnlJortãncia des

se Artigo, que, ao propiciãi"-nos acesso ã tecnologia desen 

vol•:ida por outros paises, deverá contribuir para que se 

c:ontr~e # com maior eficiênci-a' -e, conseqüentemente, causan_ 

do menores danOs- ao ·me.io ambiente, event~ais inc:ide:n.tes ou 

mesmo de.s;cargas· acidentais efetuadas ao longo da costa b..ra 
sú€ira. "'"" 

19. No que diz respeito ao Pr_oto_colo I de 15178 1 

convém mencionar, complementando o disposto na Exposição 

de Motivo-s-~--que sua ObSei·Vâricia -permitirá às autoridades. 

costeiras ganho dê tempo precioso entre a notificação do s!_ 

nistro e a-_ chegada aO _local _de-equ_ipes especializadas na 

: dispersã'? de poliienté:>, .finpeêiindo; ainda, que se.procê"da. a 
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descargas não permitidas pela convenção, sem qualquer -not~ 

:ficação ao pais costeiro. 

20. Em resp~sta 'à indagação contida no oflciÓ" 
n9 SGM-027, de ).O de abril de 1985, importa ressaltar, -in_!. 

cialmente, que a "'Marpol'' foi vista com suspeiç~o pelos 

pa!ses em desenvolvimento, uma vez que acarretava obriga

ções quanto à incorporação- de eqU.iPamE:mtos de alta tecnol2_ 

gia ãs. frotas mercantes do Terceiro Mundo, jâ sob~ecarreg~ 
das per múltiplas exigências _ditadas por pa.drões interna:... 
cionais elevados. Com efeito, em reunião do G-iupo -- ITiterm.!.: 

niste:ria1 de Trabalho para .Assuntos da IMO, realizada 

no Itamaraty, em 23/07/SO, o rePresentante do" MinisfériÕ da 

Marinha declarou que "a MARPOL, ao obrigar todos os n~vios 
a usar equipamentos antipoluidores, torna-se extremamente 

onerosa para os' países em desenvolvimento". Na oportunida~ 

de, os representantes da SUNAMAM, PETROBR1i.S e DOCENAVE ex

pressaram o- interesse dos órgãOs- que repreSe:rii:a-VãrU éln "que o 

Brasil .re.ta.rdasse a ratifi.cação da Convenção. 

21. Ainda no decorrer da.qúele ano, a posii;"ãO_ br~ 
sileira,calcada nos pareceres dos"ôrgãõS citados, visava a 

obter uma posterg.ação da data-_limite de entrada em vigor da 

Convenção por Ocasião da 45a. Reunião do conselho, a fim de 

permitir a adaptação da frota brasileira aos requisitos da

"MARPOL". Dest-a.rte, em 1981, a DelegaçãO-b"iãSileira -procul· 

rou postergar, mais uma vez, sua entrada em vigor, comuni

cando ao Secretário-Geral da IMO a impossibilidade de a fr,2 

ta mercante brasileira incorporar todos os requisitos técn_! 
cos exigidos pela ConvençãO até--ã--datã-lim1te de i9a2-. -
22. Em 2 de out..ubro de 1983, a Convenção ·'finai

mente entrou em vigor, valendo menciõnar que os Pai ses Ba!_ 

xos já haviam passado a exigir o cumprimento da MARPOL e de 
seu Protocolo para os naVios que atracassem em seus po·r-t6S, 
a partir de maio de 1982. Dessa fonna, o Brasil teve de re

ver sua posição acautelatõria, tendo em vista· a inadequação 

da mesma frente ao f<ito consumado. Nesse sen-tido: vale lem

brar a intervenção do ;epresentante da Petiobrás em reunião 

do Grupo Interirilni.sterial de Trabalho pa;~ AssuntoS da IMO, 
quando manifestou sua preocupaç-ão -por medida anunt;iada pe

las autoridades :maritimas neerlandesas, com base no "~

:randwn' de_ Paris", o qual, assinado por 14 países, na maio

ria europeus, determinava a inspeção aleatória de Um em c~ 

da quatro navios que adentrassem portos dos Países Baixos, 
sendo que, caso verificada a inadequação do equipamento de 

de bordo, o nav;!..o ficaria retido no porto até que se prece 
desse à instalação dos neceSsárioS equipamentos~ -- - - -

23. Com efeito, na reunião do GTI-stipra-crtadO, 

preparatória à 48a. Sessio do Conseiho da IMO, foi _chamada 

a atenção para o f"ato de-eStar a Secretaria Especial do 

Meio Altlb_iente preocupada Com o crescenl:.e ·número de pai ses 

que estavam aderindo à MARPOL e com a exigê'ncia neerlande_ 

sa de só aceitar navios "marpolizados" em seus portos. ~ 
representante da Petrobrás naquela reunião- e·ndossO\.i: o Jiõn

to ~e vista do representante do Itamaraty que dirigia 
reunião, indicartdo que, com ou sem a assinatura do Brasil, 

a MARPOL entraria em vigor e afetaria principalmente os p~ 
troleiros brasileiros. o representante da Petrob.rãs- escla

receu, então, que a sua empresa estava adaptando os navios 

de acordo com a MARPOL, sendo, assim, preferível que 

Brasil assinasse o mais cedo possivel a referida Conven

ção. Os representantes das outras entidades presentes à 
~l,Ulião pro:Ó.unciaram-se a favor do ponto de vista do rep:re 

sentante da Petrobris. Este salientou, ai~da, que todas a; 

exigências da MARPOi. têm Uln pe;;,iodo de carência; o que, di

lata muito o prazo pi!lrã -a tomada de providências. o repr~ 

sentante da Marinha assinalou, por seu turno, que o fato 
de o Brasil não ser signatário da MARPOL, permitiria, por 

parte dos pa!ses estrangeiros, o envio ao Brasil "de barcos 
antigos, se~ !as mini.mas" condições de Segurança- pâra as no_!. 

sas costas, multiplicando, assi11', a possibilidade de ocor

rência de incidentes causadores de poluição rii.irinha. 

24. Com a assinatura, conforme antecipado aci

m"', pelos pa!ses da Europa Ocidental do "Meroorandwn ~e P_! 

ris", em 19 de julho de l~"'M!. tornOu-se a"inda máis premen 

te ã ratificação tta C~ttvenção :M!VU'OL pelo Brasil,quando s; 

cogitou, inclusive, do envio de Nota aos Governos desses 
país~s objetivando obter mo_ratória de wn_ (1) an_o, a fim 

fim de que as embarcações brasileiras não sofressem constra!!. 
gimento ao adentrar os portos daquelas nações, 

25. Do acima exposto, pode-se concluir que a pos.!, 

ção do Brãsil sofreu_ mudanças ditadas principalmente pela ne 

cessida~e de não se -permi"·Ú~- que ~ -Mari~ha Mercante brasile! 

ra viesse a sofrer passiveis prejuízos causados pela não ra

tificação brasileira da _Conve.nção. Essas preocupações, aliâ.;.. 

das aos temores de que os navios deficientes de equipamen

tos, rejeitados pelos paíseS ·signatários da Convenção,passa~ 

sem a a~r_acar em portos nacionais, colgc;m,do em risco o nos
so litoral, levaram o GoVeiho braSileiro, apõs ouvi!: os ór

gãos afetos ao tema, a propor a ratificação da Convenção 

MARPOL 1973 e de seu Protocolo ~e l97S. 

26. De-preende-se da leitura da Mens!:gern n9 35'3,de 
1984, da -câmara-- dOs Deputãd.Os, que repr9_9.~z a -Exposição de 

Motivos n9 DTC/DAI/DN0/230/613.1(031), encamiil.hada pelo Ita

mar<lty ã Presidência da República, em 19 de: outubro de _1984, 

que o rulexo :CI da Convenção em apreço não foi incluído 

public;:ação do texto da Convenção MARPOL. Por esse motivo,foi 

juntado, em anexo, para a necessária publicação, o texto do 

supramencionado Anexo II. 

27. Igualmente em anexo, encaminho a Vossa Exce
lência cópias das Atas de r~uniõe.S -do GTi- SObre' ~ssuntos da 

IMO, n~s quais fÕi- ela.J?orada a posição do Gdverno· sobre 

MARPOL. 
Aprovei to a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelência os prõfeStos da :minha perfeita estima e distinta 
consideração. ;~,· 

.L;(f}JI--

CI\'t,_:;_ J; r.:--::.:::.:L 

?ara cs- fi:-:s (leste F.ncú.: 
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s:.;bs'!:<.r:t:ü~ .;;~ci~'ê!: :c:;;,;r; -d'if~r:r.:.:'r.;_.;~:: __ !Z::ff7.lida~ r.'l~~ ,1lru4MO) 4;~. 

?l"C!:ente C::mve.n_r,T.t. e· qc<. c-~rl::'.~!;:;:r::;;'tr. -sap~r~_f'_ tfo :~:ic;te'J11l_áe 

{~) "ler:-:.: :'"l<"h ;-r-?::1;-·.--.·-"F, ;::r.::n ~r:f'"'irti·~;:o ·H. !':r~;;· 1 :r.
1 

::-

xo 1 \!i:_;:>:-_('$_"C~~!l.-:''1 ~,:;çÍ!'i 
(5) :·s.uÍJstu~ti-i!!'õ 1i::u]~< ~" ::Eo·--is ~;~1c tcn IT'"i-;::···rrt::::~-~-o __ :~~- ··.·.:t~~

qu6 nE"o .:-C::c1ifci- ~-·2;:'f 1:_;:./Cn'" a 1mt ter.:pel~,-:·tu r·;s- ~I!= 37 ~-~°C; 

(G) 11 S!.l~:;t_~:tÇÍt:S 1iq!.l'Ícla n.ocivi'. 11 .sisnificn ·qcH1í]LICT' S_l'h!:t<-~-~-;

assin~1?.o1ê! n·o .C.p~ri:'licc 1I dest,q_P.n~r.o. ·ot: _prpvi~ • .:wh,T~_~]_::-r._ ·'::. 

pertenc:nte v c~tcgc:-io: ···~ .. , C ou !l; 

{7) "i:rca cS:,r:cinl" si!]n-ifi_c~ _ur.:a 'f.:rer. elo 1'\a·:--· cn ~U~_p-~~:~-..; 

zões técnicas_ rec·onh_eci -!as. en !"e1 açi'ó a·(_._stlãS- c~ri?!i ~Õ<!_S ___ ?-=~t. 

no!Jr-afic!!s e ~co1cgict.s: .~ s~u tráfego J?t!:-C-uli<!;r de tr~nsjl_or~: . .-.:• 

n t.f!O~ã·o ::::::- r~todp:; __ c_:::~cd1:.i~ c~dsat-:.~·ic::; _r<_lr<:. <1 -prcv;;;.:;i':r: 

ên poluiçãO -do na.f por suhst<~ncits 11r:uiGns r:oCiv<:.s E C)"i}:;i· 

da. 

(a) a ~1·e<1 êo !:ar Ba1tico, c 

(b) a· ~rPi'l r~n !;;or f't>~!'"!:'. 

te} "i.ret. r:o ::ar r:altico" ê c-or.o rlcfinicl~ nê P.c!Jrl:'. "i'J p) _{!i/ ~D 

r.ne:xo I _::!<:. presento Convc:-.çiio • c 

{9) "!trclt :lo 1:ar r:e~r-o" C c-or:o defi:-rit:!:. r:;, Rc~r:: 10 (i} (c) ·i<:: 

J',n(::<o i Ce pr-esente Con\•c:-:c;~o. 

(1) f. r.cr:os ~:~e oxrrcssamr.-t~ c!.o.bndnado. de DUtro m:a&o, Q.!õ. 4is-

pcsiçães dHte. A,ui!'XO t.erã:o, apl "ica..drJ's .1t- tolos os navios qt<e 

tl'M".iportpt<t ~vb.s;ta»c'a.5 1 iqt:i4u noc.iva..s a 'lr:a.ne.]. 

ga d!" ur. !lrane:le:iro_ !!d'r.ico; os r-eqtsi"sitcs r._[)ro2_!_1~-~-o~ f.o 

Anc;:o Ga p:-~scr.tc Co~vcr.c;i:o Serê'o t<:r.!1"'5:"1 a~l"lc'i;;.,-:.·i:...-

fir.s ~e c.or.~rol~ d~ c~sc~rr;n, r..e.s "cat~corit:.s '·~ F. _0!1 .... 

Cf,T!:!:!:'!':!!':S E LI~Tf.!' :!E S!l~$Tf'.'1":Ir.S L!Ol!I!lf..S ~'DC!Vt,S 

(1) Ptr<:. o ob,i~ti•to ·~~s Re.gn.s dcs-t~ [\.nexo, co:-~ exc~t:F.o da f~

~r.a 13~ 2s_ su~s~anci~s 1iquid~s- nocivas scrFo c!i\•idi~<:s ':":r: 

çu~trc._ cr.t,~rc_r_i<:!s ccr::o s~ sc~uc: 

{a} Cat:2rC'ri<'! r, - z:s subst<!ndas 1 iç:~ti_C~s nocivas. :1ro'.'~.r."i 

lastro C]UC, se descarregadas n~ !:lar, aprcSC!ltarie:; 

enorr:e: p~rigo seja pcrz:.. os r-ccur.!:~s n~:rinho::;, s-t::.;.;: p~r<. 

& :;crict~ h.ur.:r.na ou cal!sarir;r: s;rios dl:!:.Cs ~ _t:.tili.::a-;'ic :.~. 

n<~r P<l'i:i l':=!crcr.çF.o cu· out;·cs. tuios l~Cg{t'ino:;', j;:::;ti·:-ic,~.:::. 

c: o, pot•t;.:{to, r;·cp1 i c~ !?i. o- ,;c st:\'érf!.3 n~e1 .-:.1::: <:'-:::•;i--;-:::~ :1.i_ 

e~ c; 

{b) c~t..:-rcr"i_<: ·B - <:t. S\lbstE;;cir,s lic:uiú.~ nociva.s.J:rOVei'iierí 

tes~_'!_!,_~?f_C:~:~··~es <I. e 1 ifcpez.a.- de taA-qoes at~ de dl!seot:rgltd.! 

1-as_tro que, s;l:!' de-sc<Lrro-g-a..&as nr:r 7mr-. -aJZI"""esel.ltada.l'l 'unO'

. ped !D s.eja- par·~ o·s- ;~-~!"'50S -mar''mhos.. s;e.i a. P-ira a. :si~- •'· 

a c ~·humo);~~; ;~-~-~~~i &M -d~~; li. u.t.i li ·z.avig ao m1.r- pa.,.a. 

r~cf·t:ll'7:io- #.~v h-as 'tiS~:> .1 ~gltl1"t":V,. j1.1~C.tf"i_c::z.11de,.l r>~" ~ 
_t~ .. t,e) ~ ~ ~;-,-;-~!~ i4-'-711e~fdAA- g~p~~~ a.nt:i-pDtv(ctf . .., 

- ' ' '- -- . 

{;:)-eit.f:e~~ ç..,.. ~ sJvs'b:ut.clo.l: li4_trf.d:õ~.i> 11.ocill'd' prolf~tl:l~ 

ped<;~'O ~~-rior Scj~ p.::r1: os r~cur"5o::: m.r"'i!::1o::, s~j:; .~~,.; 

a saúde hu::lar.a ou causar"ii:r.l 'cianos r:c!1ores' ã util"i:::c:çE":'I -Í 
do r.lt._r ?nr<: recr~aç~_!;{uq ov-::r.os u:ros 1egit"i:.:c~, 1·:.::;.:.:~r:;::_ 

do,- p_oY.~anto,. con~;ÇEeS' ~~_er;;:donl:is espt=cü:i~. 

(d) CZ;tegcrie O - .es substancias liqui4'l-S noci\•as ~ro•;.::;"ie::

.tes de opereçOes cle lir,::pe:.:a de tc.nques ou êc dcSc;::l~!i"· t:~. 

l~stro qu~. se r.lescarregadas rio t1l!l:r, aprescnt~riP.:-7 :.1:1 r5 

conhecive1 ~erige seja para o.s recur~os. TJc.ri:;h.-:;;, -sajr:. 

p_ar'a a sãi:ite· hume.u ou causarho ê.:nos f.linim>s·E t.:t1.1iz{ 

ção do r.1ar perarecre-o:çê:o ou outros usos 1egitinos, rc~t.:!:_ 

renêo, por:tanta, alsuoa atenç"Z"o no::s conclit;Õcs opcracit•:;E.. 

is. 

(2) lin~e,s bã'sicas para s2ren usa..à~s na cet~!)'orizo::ç~o dr.~ ~u:.s~.• . .:. 

cias liquide~ 110civas sto Cr.con·trll.das_t}O t.pcndic~:: I a cst:: _; 

r.nexo. 

(_3) ;.. re.laç"E~ das su!Jst~n.ciL:.s liqui.:!<::s nocivt~s '!:ransi)orta~.:~~ -~ 
granel e pie-senfeneriie éateS:orizaC:as~ que est~o suj'O:i"tt.~ . Zs 

dispoSi·ções cleste Anexo, consta do Ai)_encllce: Il a ~st~ J·.!~<:-::n: .• 

(4} Quenclo C p'ro;>osto transpo:-ta·r- urn. subst~ncii:s l.{q:Ji'tlc a r.r<:

nel a qu~:1 ni.:o -::.clnha sido Cn~uat:r~Ga r.une c~t!:!f;(lria ~~ <;cu:·-

-êo coo e parãS~i!"o {1) êcsta r.cgN c!r e:s'tir.1t1Cr. co;;v co~:~"':-<' 

da P.e!Jl"~ "'· (1.} ~este r.:tcxo, _os G:cvcrnÕ.s c:<:.s f'ertr:s (la Co:,·:i:!l 

çi.:o :int~r_cssr.:'os na oro~rar,~O_ -ptCjicistp. csti.he:1cccri!o • erttr~ 

rão_Cc- ecorclo--n::na clas~i:ici!ç5"o jrovii{Qda ~r.!'"t: i' ope..-a.;.it? 

jlro;-cstc:, ~C:\~tan::o.-!:e :1CIS linh,-:.s !:.fs"ic<:s rc~"'cri:-:as ~0'9'3-ri

~rafo {:?) l~csta /l~;>~r". 

Atê" C:!IC :::s O:C.v·:~'JlC.S 'h!';.'_Q.l c:·~:.··tJ~ ._-~-:.~~r-~·:;~~· ::f> _., t:r: ?te:;: 

.::.st:tsti!:;ch: :...:r1." ~r.::-;::;2_Qt'-: .. :.: :t.::s,.tr.·n::~;;::e:::: r;::i: sr.··z~)·. ·. 
tas. 
Tão lónC s:cj.r. :>:9:::sl\;f!l, r.-~s c:n-;:~s c'.c nove~1t8 1'la:; a;)õ::; S<.H! ;;-,·--:~ _ 
ro th:~nsportc, a ,~c!::dnistr,~~;1o· isd:e:rCss-.H;a noti:"icadi. à 01"!}, .. ~);:_~_;.

ção., "di!:nrlo detalhes:_ da su~:istcnéia e a classificação pl"ovis_Cri<>- t·~ 

ra inedi~ta d"ivl!lf:<lçíro .ã toc!e.S uS Part~s cor.1 fins -t1c- info,.~r..i;:.f'~----. .;·--
·consic!ct~aç2o. 

O eover_nc l!o ,cada Parte terã :un per1odo de novt:.nta dias r><:.:-r. ~Jic.!:_ 

/c" minhil.l' seus Conenfij'rio~ ã'_Org&:'nizaç~o tendo en d:;t.ll fixn.r ê dt! ,é' 

geria da su~!:tanci~ .• 

REGRA. 4 
OUT.r:AS SU!\STr.i:CIAS UOUTDiiS 

(1) As subst<lncias rclacionaCas no Apendice III i:t este An~:-:o fora~ 

a.valiarlas ELju1saêas::-foY:a das tat:e!Jor'i"'s -JS.~ r., C P;'D, C('~o t!,• 
fjnidas na P..e!]rl! 3 (1} ::!este Anexo pÔrque presenter.cn~(! ~ , sE:ü. 
cOnsidera~ãs cano -não nPfE!SeiiT:"ãnêo nenhtm pcri"!;o- n !itl~·.:~ !-.~7.~.~
Ón, ãos rCC.ursos ---r.a'rinho::; ,' ã ·recieaçi.ici ·au· outroz uso~ ·;;B"it~ ::.. 
mos rlo._nar~ ·quc::.'ndo; pro~enú~nte (!e opcr~çõcs _d::! lin9c::à ~c t:-~ 

que,s ou de desc<;l.r~-a clg:_ h.stro, sFo 1anç<l;d~s r.c nr.r.-
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(2} r~ c!esc:ar~il êr: ãs~Hl -~e por-ão ou ·a.c l<:strõ b:m, Cofiô --·.!c--r.:!!':.i~r.; <_: 
siduns n:! ni<:-e-.uri'!<: rnr.t.r>~rln nnir:?.nr>ntro n<: <:1!~-:t:,nri:J.<: rr>~.~ri;:. 

.. nacl.as no _!q-,cn•~ic~ !!_l_ a C!"St~ r.ncx.o :~ão t:!Sti!rã sujei~~ <: n:r:::;~·· 

na cxi!Jência deste AMxo._ 

sur.sT:.::crr.z rg, ct.TF.:~O:!!.", r._, ~_._._c c FGr.t:·nAs 1'-r:r~-_Q-ES!"f.~1-~.;;. z :·"
u.r:cr;;.s n:. cr.rr.~:nr.r:-. !J r:n TD:JUS A_s r.;u:ns 
Sujc1ta i:s GiSiJOsic'Ccs ~ç ne::;ra .G de::;: to r'\nell:O 

{1) Se1·E ;Jrci~idn ,, r::cscars:r. no· ~.:1· éc s~_l-;<_tiir:cir.::. ~"-- c.~.t"'rc.':"'i.- A 

co~o dC!-:'i:-~id~ r:ê ~cg:-<:. 3 (1) (a} cl~st~ Anuo cu .ãc: 5:r/bste.n~ta'5 
c:.::e proviso~·ir~entc cs_tej";:_r~ .cc-r-c· "!::tJ classfft(-U""liS-ot tfe ã."g~.-·a 

r:c l~stro, 1."l'!t'::J~n.? de t<!.nq:.!Q c:.: cutro7 )'"9Si,hsa~_ c.U.J:'Ii~t.vt-~> 

Se balt~l/e$ O::D'Jite1'!do t:.ti~ sub!õt:'artc/1-a.s oc.' 'P!~stCJl"'a.s e.stive.r-e'l?t.PiV~ 

ra- -ser ~:a.va..:::t0s. es res~dvo?" r<2svt:t<m~.S óeve:--4.;) 'lt.r .:h~r.cc......,..-~("'' 

t{Qs "n-\111'1l.- i:nsti!.la~ã~ d"e r-ecebim::n:to .a.t"ê qu-e -h e.MCQ,_tr.,_~~· cl~ 

!.~' ~~· 1 C":.:.: -:-- ·'lu~,·. '~1 ~ "io>::.i:li.•_:." .. :;...,_,._ -~~~-

.~c.. C::: cC':.c.r,_r, :)'t: r·.·:: .. ~~ _;:-1·, -: .. ·~·~-.....: -;, ~-~- :·• __ _____: ·~ 

c01l::õ~ !I! '!n :.;:c.::::·i~r. ;j <: .'.·s:_.cf.;,r.f..(", :· , .. - :_-:--:r; 

tcj<:. \"<::::ic. t.o1:-:u;tto :1t1-::_ _c ~-~r;j:,:,!o :.:.c:.t~-;_, n::.:L:il_,..~c·.:~-:1· 
que -G~ja sul.:s~que:n~~r:~ntr.:- c:i1::·:r!c: ,JOl" un volt!o~c .:!c 1'~:;:. ·:,.~~-' 

r.;.ininc~ 5":; Co volu::-,c_total Cc ta:-:quc~ ;')0',:.:: E.>1e ser ele;:; ... 

do Oú mar quanàa-·estiverer.~ satisfeft~s todas as condiçút:.-s. 

guintes: 
(a) o navio esteja prosseguindo no runo a U~!<l ve:loc_idc.r:~- {_•;. 

pele menos 7 nõs -no caS'o~ de naVios d~ .pro_ruls_~o _prõ:~:-ir.: -:..<... 

de pelO n:enos 4 nõs quando não fiverern -pfop"ulsão nr"êr"fit; 

(b) a descarga se.ia fei:;a abaixo da _linha d8çua, leVanC?:-~e :::::: 
conta a localização d<!;S adcissões- dE: ;;-guã~ cl0-1:!-ar, e_ 

(c) a descnrga seja feita a u-ma distãnda da 1Li9- menos de 12 
milhas nãuticas da te-rra mais prÕx.ima e com Ur.la pr'of_undi

da-de de ãgua de nãõ ~e noS de 25 metro$. 

(2) Serã proibida· a de_s_carga no mar de substancias ~a Categl,lda ~ 

como definida na Reg'ra 4 (1 }_ (b) deste Anexo ou d~ .subst<.n.d~s 
que ~stejan provisoriamente ·cor.~o tal claS~~ificadas ou de ã"=u~ 
de. las;ro~ lavagens de tanque ou outro_s re_sidGos _ou oiSct.,urÇ;S 
que conteoh.:m t<lis -substançia.s excc:j:c quando_ estivcrer:1~ sat.is-: 
feitas todas as condições seguintes: 
(a) o .navio est~j~ p:-osscguindo no rtmo a uma velo-t:.idaG::.- ~-

r~lr;o l"!e!"\f.'S "l !l'QS "r!r;o C~St' doe !"'.;;!~•i_!:!S~ cle_,r';:::,P:!.1~'ãc_ r~:Z~r-~~- ~:!

..pe-lo .r.Jcnos 4 .nõs quando não tivt!":-ern_ propu1sãc.. r.;r-õprí;::-; 
(b) o_s ·procedi_mentos c dispositivos para- a dt:scarga sejr.r:r a:•rs_ 

vados pela AôrninistraçãO-: 
Tais procedir.Jentos_ c d_ispositivos scrã_o b_as;ead,os c.::: ncr:::<.s 
desenvolvidas pela Organização c dé.vet_t!L;:rssc_gtJ_rar qu~ 

concentração e- a razão d·e dcsct~rga do efluente ~eja t<:ll::_::: 
~::concentração dt:. -substãncfa Tiã eS-&eüa-·ç:o navio n2c- -c~c;:~ 

da. 1 parte por oilil_ãõ!-

(c.) i! c;uc:::-:tiC::::ic ~..-.-<i.r:_~ .0- cr-=-~";_ :!c:;::-t.:-:-:<::-:.~-:.;.-:;:~r,,·.:.:~ 

s!::us s 'i~ te nas a_:;.:;r: c i r..::!o:o ___ C: e c.<~ r.~ 1 i ;:.:~Õc,:;:·-.nr~ •• -::?X~.,.: .. 

quar.tirl~de· Mãxf:;;a tprov.:c:!a dt" acorclo con os jlr-:.c~""-;''"C .:. 

tos' refer_i_dos _na alln!!:a ~{:..) deste p.:rSrrrcdo..s a -çp.J<:.i

dcverã exceder ~P ne:_nhu_r.l--_r:;eso.J.metro ctJPiço c:.- i/3.8'~-., 

da. capa c i da de_ __ d_e_ tanque _,e-r.; Metro~ cvbi ços, a ri .li o:- ~· ~ :. 

{3) Se~ã p_r-oibida a desc~rga_ no: r.:ar de- sub~tancia~ aa Cat~gcnt~; 

E_ como_ definida na ,.~~gra 3; '(1) (c) ôes .. te P.nexo O!l de suhs -

-~ailc_i_as __ q_~:~~ _e~_tejam pro-visor~aaente _col'io tal classifi~~,c!r.;::--. 

~u de _ãgua. q:e __ l~s_t~o~ lavaa.e~s d_~ Unqu~ ou outros resi~o .. :; 

tiveref.l satisfeita-s to~~s_ as condições_ ~eguintes: 

(a} o navio esteja proSsegu1-nclo ií.O rur:~o a Ul'la·velo~dc:.dc ric 

pelo menos 7 nõs no caso de navios _de pi-opu1;ão p~o·j)~i;. 
ciu de pelo Menos- 4 nõs qu;:ndo não ti_veren j)rop::ÚTto ~'"r;:_ 

pria; 

(h)_ o~ procediMentos e dispositivos_ p~râ a dcsi:arg~ ·s~j<:n 

aprovado~ :>.ela ACninistrc:.ç~c.._ Tc:.is ?rocedinent_O'S _rJ ~:i.~· 

positivoS serão base~àos en nornas_ rlescnvolvicl;,s. 'eh 

Orgi!!niz:P.çY.v ~ de.v·crãtJ assc_~~rar que a c~Htc..cn_t__rê!r;;;'O:_ ,~· ~ 

ra:zão de d~~c<:r~a dq efluente scje~ t<:-1 f!UC' a .:r:r.co:-:-:·.:-;. .. 

ç~o da subste~ncia na e.stcira do _navio não c~:ce~.:: ~~! :'li.~.:, 

tcs p-c·r--r.i1hé:"l; 

(c) <:1 qt:antidc'l.d8 n~;-:.iO";,:_ ê'(!' carga t.C'Scarre')::d,:: de c.u~:! tiln'- · 

que e seus sister.:as associados de c~nali:z..'lçêes. n::~ e~

ceda a qu~ntfdáde r.1ãxilõla apro-vad'h de acordo con üS ;.r.2_ 

cedimentos referidos na alínea (b) d~ste par'ã!Jr~f~ 

qual não deverã 'exce_rle_r en: nenhun c<:.so, :? P.et:--os cí:r.·;. 

Cos ou 1/10~_0 ela .c~pacid!!de do tanque em rr.etros cub"f 

cos:,. a maior das duas; 

(d) a descar-ga seja feita l.baixo de: linha dãgua, levando -

em conta- a 1oCã1iz'ação di!S- adr.~i"ssões Qe ãgira tlo-f:!ar, 

{_e) a d~scarga seja feita a ur.ta distancia de nio nenos rle 

12 rililhas naüticas da terra mais prFXír:1a e nuna jlrofur:. 

- d"fd3.:Cfe de "tgúa de nãO t:leno·s de 25" metrOs.'' 

(5) Process_os de ve.nti1açi'o~ -.,p.rovados pela A~nin_ist_raç'ão, pc-.a

i:fi:!o se-r• tit-il'izados pii._:a rét.lover os res1_~uos cle' ca.t'g:.'l d-i 

tanque. Tais processOs- serao·--Dãs-ei::ifOif~~ norr.ta's diú.das. 1=-,$

la Organização .. Se fÕr nec.es_S:ãr-ia ur.~a h vagem sub!.cque.n·tc 

d.o tanque_ a descarga no mar das lavagens de tanque reSultõ.!:,_ 

~tas serã_feita de acordo con os parãgrafos (1)~ {2}, (3)' o:.; 

(4) desta Regra,. desses o qpe fÕr aplicavei. 

'6} Serã p:olbida a descarga Õo r.tar de s.ub~t~ncias q~~ não _te

nham sido enqu<:~dradas numa·:.categoria, classH~cadas prcv'is€_ 

rianente ou estiMa_da cano referido Regr<: ~ (1} d'c!:t~,'~n~ 
xo, ou de ãgUa de laStro~ lãvagenS, àe- tanque ou outros resj_ 

dUos Ou n1sturas que cÇJntcnhi"~n-'tais 'Subst~'nci<!.s. 

duas; Sujeita ãs dispnsiçOes da .Regr_a 6 deste An_e·x9 

(d) 

(e) 

• des_car9a seja feita abaixo_ da 1 i_n_ha dãçua~ levan-l:;•-s: 

em. ~conta • localização da_s admi SSÕt:o'.S da ã_gua ?o J:l~ )" ~ . descarga seja fe.ita a una di:!:tã:-~ci .. de n_[o ncr.os Õ'J 

12 milhas nâutica_s A_a__terra _mais_ prÕxi11a e uni! p:-"c-funf.i_ 

dade de ãgua .c!f: nãc rn.ê.noS de 25 netr_g~_._ 

(7) Serã proib~da a de-scarça nO 

f1 corno defir.i_:!a 'lil ?.egra 3 (1} (a) ci~stC' Anexe;.. ou d~ n!;l~

-,t"_aricias .que, provisoriar.~ente, estcjaf.'l cor.;o tal chssificc. _ .. 

cfaS 0-U de ãgu~- de lastro, l~Vag'ens de- tanqUe OU outrOS res.!. 

duos ou lfl1stur_as que contenhern tais substancias. 
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Se tanques contendo tais substancias ou misturas esfivere:1 

pare. ser lavados os res'{duos resultantes deverão s~r de::c3.!. 

regados nu'?a inst~lação de reCebice-ntO- Que deverã ser -~r-ovj_ 

da pelos Estados limitrofes das ãreas ~speciais, de acordo 

coã a Regra 7 deste -Anexo. atê-que a concent~~ção- à sübs

tancia" no efluente para tal in~talação esteja na o·u .r;.b_<: ~xo 

da concent;.a~;io resfdual prescrfta p<::.ra esS« subste.nci.n ni:!. 

t:<'1':!TH" !V -:ln_ Aru•nriif"r. ':'! ;; P:!;tP. Anr:~o P. até_ que o tannue e~ 

teja vazio. Desde que o residuo então rerr.ancs.cer.te no tan

'que seja subs~quentet'lente di1uido pela acliçfÓ de um vol~.lf.le 

dâgua de não MenOs de 5~ dei VOlur.;e do ~ll.nqllê, r)Crl~---;,-e 

descarregado no nar quando estiverem satisfeitas todtls 

condições .. ~egu·'i n·tes: 

ser 

as 

(a) o navio esteja prosseguinrlo no ru1:1o ã uma velodclaér: de 

pelo menos '7 n·õs no caso de navios ·de· pro;')"ufSao· prÕ,'1r·i~ 

ou de pelo r::eno~ 4 nõs c;uanc!o nãO t1 vere·n prO-pu·l São ~r:§. 

pria; 

(b) a descarg<: s~ja feita abaixo da 11nh~ dãgvl!:, levr.no:io-se 

ern conta a loc~liz<!ção, dr-.s aCnissÕc.s de Egu(l do nur, ~ 

(c) a •)e~carg~ ·scjõ íc.i:.:.c .;. t:i.>.:: 6;~-::au.:'i;j d~· .. ""Ct. ·.·.~ ..... :: • 

12 r.:ilhas náuticas cia· terre na1S-prõ.xi::-.. ::: C! ·nt.ii-.:1 prcfu~. 

didade de êgl!a de :1E:o t:l:!õlO!: c::e:. 25 ·r:;ctr~s. 

(8) Serâ proibida a desCarga no r.;ar de substancia da Cat.e:;ori.:

! como definida na Regt=a .3 ,,) (b)_dest.e Ane:-:~_:ou t!t: !:~;:..:

tanchs qÜe provisoritnente estejl!.r.J co~o. tal chss1"fi.L2d<:~ 

_.o~ de igua de ltstro, lavagens de .. tt.n(;u~ Õu de .. Outrc.S· resj_ 

du'?S ou mistur~s que contenhllm 'tais substcnc..ills, exc..eto .: 

quando esti:verel!l satisfeitas todas as segu1nte.s cond1çÕes: 

(a) o tanque, apõs descarl"egado, tenha sido hvado corn. ur:: 

volume de 'E'gua 'de rlão t'lenos o·.s~ do ~oltiiite- tot_ã_1 t:e-·b.~ 

que e os residuo!> resultantes tenhi!!lm sido desc~rregaér.. 

nurna instalação de recebimento ~te que o tanGue fie:~~.:: 

·v'izio; 

(b) o ncvio esteja prossegu~ndo no rumo· a uma velociC:ade ~~ 

pelo r~eiÍos 7 nõs no caso d·os na.vios' de propulsão .. - ;rõ

_pr.b: .ou de .• pelo menos 4 nõs quando não tiveren propu~ -

si o prõpria; · 

(c) os ~rocedimentos e dispositivos para a descarga sej~~-

aprovados pe1a P.dnini-straçio~ Tais procedinentos dis-

positivos serão baseaé!Õs em ilórl'!aS· desenvolvida:!> pei.o 

Drga'niução· e deverêo assegurar q=ue·'a .. concentftÇê'o ê a 

razio d_e à~scarga do ef1uente se~a. tal que a concentré:.· 

çio·da substancia na estei!'a da navio nio exceda l par

te por ta.ilhão; 

(d) a c:!escargl; seja feité:. a!)ai::.o toa 1inha C:ã~ua, le\'!.~do-!:t:: 
et:t.cOnta a ioc.e.lizeç~o rlas ll«ir.~itsõcs ·cle ioua C:o r-.Hl e 

(e} a t!e~carg<.~ s~j.;.. ~.:d~<~ ,. ur:a · d{~!~··lci-;;-·?i'~· ·r~: 

12 ni1!1a::. nÕutiC.zls rlà terr.:!. 1.1~is prÜXi::-::: e c.?n :.::;:~. i•r;:. 

fundi~ade de iigUll ·de r.ão r·lenõs de 2~ metros. 

9) Seri proibida a descarga no mer de substanCias da Ce.te!lbrie 

!, cor:tq definf~a ~a ~egra 3 {1) (c} deste Anexo ou t:c r.;;!'.s:~ 
tanciu qua estejam provisarhl'lt'nte como tdl chssH'ieat!v. 

ou de ãgua de lastro, lavagens de tenque 'ou outros re~iC:.Uo~ 

ou rnis~uras qtl'e 'contenha::t tais substencias exceto quando ej 

tiverem s;;.tj_sfeitãs todas aS c:oTI.itJçCes seguintes; 

(a_) o navio esteja prosseguindo no ruma .e. urna vel'Ocicl.a?e de 

pelo menos i nõs. n.o "casO de" nllvio's' de pr~pulsã_o prêprh 

ou de pelo menos 4 nõs qu.!~do n~o tivcrcr.t propu~são pr:[ 

pr-ia; 

(b} os procedimentos. e dispositi.vos para a descargã seJaM I 
• c 

aprovados pela Admi'nistraçacr. Tais procerlinentos .e dis-

posit.ivo~. ~~rão ba~eadoS: en norl'l o desenvolvidas .. rel& 

Drganizaçãô··e deverão assegurar "que a concentraçã:Q e_ ~ 

razão de descarga do efluente seja tal que a conccntr&

ção-a·a subs.tancia n.a ~Sb~:_ir·a· do iiavio não 'exceda ·, fler

te por cri_l hão; 

(c) a quantidade mãxii:!a de Carga ·ceScarreg!'.da 9e cad·a tan -

que e seus sistecas. aSsociaC:os rle cl!nalizações nã~·;·cxc!_: 

da a qua~tidade mãxima aprovada, de acordo con 9~ proc! 

dirnentos referidos na_ ~Jlnet (b) ~este ~ar'ãgrltfo a.qUal· 

não dever i exce"der, eo nenhum caso.~ 1 metro .cübl:Co 

1/3.COO da capacidade do tl'.nq~e eM netros cübi.cos. 

r.tafor das duas.~ 

(d) a t.!c~t:argc seju fpita 11b;.ixo dn ~ir.h~ c'i:av••~ hv; t.·;, 

ef.'! cor.n t:; loca1lzélç11"o 1.:,-; llc!wis.sCcs dl. i.i;Uil c!o l'õ"ê.,.. 

cu 

.{e)• r. C::?sçargil seja fc.ita 4 Uf.li:!. dist~nC:"fa de não f.ot"rlC'!o :;i! 

12 l·liihas nãuticas ciü i:.ei-ra mais prÕxirna e nllma proi"'un

di'darl~ de âgu·a cle· n:ão. meno·s de 25 metros. 

(10) Processos de ve'ntflação. aprO\I"~dos· Pela lí.dnin"istraç~::. po- . 

~-em._Ser usados pa:a r:ern~_ver os residu~s de carg!l de un ta.12_ 

que .. Tais processos serão baseados l!r.l norrnas d·:tadas pel: 

-Organização~ se for necessãria· urna laVagem subsequent(: c. c 

tanqu.e., ·a descarga no mar das lavagens de tanque resu1 t_Gn

te.s serã feita de li.ÇOI"'dO COJ:l: OS pari grafoS 7 • 8 O~ 9 ·des

ta Regra. desses o que for aplicá'vela 

(11) Serã proibida a de-scarga no 111ar de substancias que nãc te

nham .sido enquadradas nas ca~egorias, prQvisorial'lente ela~ 

s_if_icadas ou estimadas. como referido na Regra 4 (1). dest~ 

Anexo, __ ou d~ ãgua de lastro, l_avagens de tanque ou Cutrns 

resiáuos ou cist:.uras cont.endo ta~,s substancias. 
. ' (12) Nada neSta Regra proibi rã !lm navio· de reter a bordo os r e ... 

s_idups _de uma cârga da Categor'ia B ou C e fazer a dcscarçl: 

desses resid_uos_.fiD ma,t. fóra_d~- uma ãreo especial df!!~ acor

do., respectiva111ente, co·m o .. parãgrafo (2) ou (3) d~stt ?.e

gra~ 

(13) (a) Os Governos de Partes da Con':enç't'o cujas linhas i!!: c~!.. 

ta faze~ li~ite· c~R. UFJa rlada ir~~: t:spechl, dever2'o e.=, 

letivamente fazer um acordo e estabelecer una data nl:. 

·qual o requisito C:a· P.egra 7 (1} deste Ançxo sr::ri· ['le"l!:,. 

mente ~t~ricfido" e ·a pfõrti_r: ~a qual os ·requisitos. das 

Parã'grúc>~ .cn·~- ·;~-}. (!:!i c fllj) r:(~:t~ a~g1·4 ã.:~.~~~~~.-: 

te. de~sa ã:rca pa.Ssur'io a ter efeit"o.r. d!:\'cr!ú'I:OtH_i':" 

c:ar i Organfza.ÇE'O· cOniUilic-~njO a .àati. a1siri ut.:!!:e-lec..:, 

da, com l!nteeedêneh de, pelo 'menos., seh meses .. 
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sa data a todas as Partes. 

(b) Se a data da entrada em vigor da presente Convençã,, ff::-
1 

antef.jor a data estabelecida de acordo co_n a a1inea ;:.,, 

deste par~grat:o. os requis.itos dos parãgri!!fos {1)~ Íz; 

. ~ '' ;::;::::::~~::;:::::.:::;:::::.:.:: :~:/ .. 
lristuras ·contendo tlii:is substancias. inclispensr•2l ~r.rc: 

fins de garantir a Sl!:gurança do navio o~ salv r u~~ vj_ 

da humana no mar; ou 

(b) a descarga no mar de ~ubst~ncias liquith:s no, .. iv~s 01.: 

Aisturas ecnt~nclo tajs substancias. r~suTta te c! e:-

ria no navio ou er.a seus equipl:.rnentos: 

(i) desde que tenha Til sido to~:~adas todas as prl!C!.uçi5'.cs 

razoaveis, apõs a ocorrência da 

berta da descarga,._ para fins de 

~iza-la, 

ou Ca desc!!_ 

(ii)cr.ccto se o ~rcj)r1etãrio (af.i-;i:(!orj 7 o Cor.~nói'.~'!.~ 

ou temcrar1<:rH~~te e s~!:.~::ndo que: il:r-o• <;V~lner.'l:~ ,·~~l 

ria resultai' en avariu; ou 

(c) a descê:rga no car dr! substancias llqui as noc1vas C'll 

misturas contendo tais substancia~, " rovada p~-:a t,d ... ,'. 

nistração, qÜB.ndo f~r .ut"[1'1zada par<'! .1ns de co!'lbat.C" r 

incidentes esp~ci:icos de poluição a
1 

fim de r.sinutizar c::;_ 

danos pela poluiçao. Qualquer descar/ga dessa nature:.:<.: , 

se:ri sujeita a- aprovação do. Governo/ er:1 cuja juriséiçãc,. 

I se pretenda executa-la. 

REGRA 7 

ItlSTALACOES OE REC~fliHElnv 
I 

(1) O Governo de cada Parte da Convençr.c/ compror:~ete-so!! a <!:.sseç.!.:. 
f i - _; .. 

rar o' ornec mento de instalaçoes dr re-ceb1r.~ento de acordo 

com aS necessidades dos navios que;ut11i-zerf ~~us por-tos,"tl:lr 

minais ou portos de repnl'os, como ;s~gue: 

(ll·) .... os ·portos e ter111in.ais de emba/rque e desembarque df.- c~.-
- I --

ga deverao ter instalações arequadas para recebc=r ser.; 

atras~ de_rnasiad~mente os navios, os \"'esiduos e: r:1L 

ras que contenhar.~ substancil!:s liquidas nocivas qu • co

IIO consequencia da l:R.lfc~:ç~o tieste -Ant?xD~--"teritiar.l/~erna
necido à bordo dos navios.' que as transpo·rün, p{ra S:!-

ren.desçarregadas. c j 

(b) os portos de repnos incun!)idos t.e. r::1p~ros defr.avios 

tnnsportad_ores· de [U•odutos quinicos deverão ter insta_

lações adequàdils para o rec.::bil'lento c!c residuos e nht.:_ 

ras .contendo substlt.ncias .liquidas nocivas. 

Fl O Gcwl!rno d!.' c.·~;. roi!_ .. :, dcterni1: .. rã os ':.i'"'"" dc.1s ii·::;--;.-~:. 

a sercu pro v idas -.;ara·- o·::.-- i"ir.s do ~c.riigi"afÕ · {1)- de::;.;: ':<: 

(3) 

(1) 

to de repgros de navio e1:1 seus tcrritcrfos e noti;' i<:.ur;: 

ganização -a: respeito. 

Cada Parte notif'icarã 

ãs Partes intereSSl;das. sobre qualquer caso cr.1 qU!:! <!S in~"!.~-

lações requer! das de- acordo com o parigrafo (1) deH.;. 

foreo consideradas inadequados. 

REGRA 8 

~1EDIOAS DE CCHnROLE 

P.~:•·=-

O Governo de cada Pal"te da Convenção deverã designar cu ;::;:'.\..· 

riZl!r inspetores para os fins de fazer vigorar esta ?.eçr~. 

SUBSTA!lCIP.S DA CATEGORIA A ni TODAS AS AREf.s 

(2) (a) Se ur.1 tanque estiver parcia1r.oente d'!Sca:--regc;do c.u d~:.: 

regadõ :_mas não 1iopo. deve -~c_r feito ur.1 regist:·o 

.do no livro Registro de Cargu..-

(b) Atê que esse tanque seja lir.~po, t?da operl;çãc ~uhscqu.-~·, 

de bombeamento ou de transferência levada a e:fcito c:- c 

nexio com esse tanque deverã, tar.1oér.1~ ser lançi!d<l no :..:-

vro Registro C:e Carga. 

(3} Se o tanqu.:: est~_ ... er püra ser 1;a ... adc: 

(a) o ef1uent~ oriundo da oreraçãc d!l hvagcr.~ d!:vc:r~ ::c._r ::::<:~ 

carre9ado do navio para tlr:l<l insta1eç'iio ele rec;c:.Ol•,~n~c-

lo menos e:té -que a ··conú~·ntração d_a substor.cit: r:.: t!e:.s.;<.r· 

coi.\o 1ndicada ~ela an~1i~~e--·ce· a~ost1·~s do c-fl:;.:r.té: ~i··· 

pelo inspetor, tenha Cê! i rlo pa1•2; C ::O r!" C t: o.·;;.~· : t 

I I a cs te Ane~o. 

Quando tiver siC:o atin~il!a a concentrc:.çFo re!:ü!:.:ü~ p-

querid;,; as lavage:~s ret~anescentes do tanque devE:ri:o H! 

le permanecer para serel'l desc<:rrregndas õl<:: inst<>1•~::~'' :'' 

rece~imento. at'é que o tanque esteJa vazio. Canç~M'!ntr..:õ 

apl'opriados. dessiiS ope"r·ações c!everão ser Te i to-s rio L i

. vro Registro d:e Carga e certif"lcac!os pelo ir.:ope~o.~~ :. · 

(b) aptis a d1luiÇão i:lo resíâuo então rernaneSc'e.nte no t!r.~ua 

cor.r,pelo menos, .5 por ·cento- da- CaP"acid;::de do tanque,dl}. 

igua;-_ esta l:listuril pode Ser Cfes_cart-egac!a 'Ro: rnar de- aco1: 

do com· as d-isposiçõeS ·das ·alíneas (1} {a) • (b) e {c) cu 

(7) (a), (b) e (c), dessas a q_ue for aplicavel~ da R:::-

gra 5 deste Ane>:CI. OeverB:o ser feitos lançat~entcs "p:-o

priados destas operaçõe-s 'fto Liv"ro Regi::t:·o- de-- C<.;.rg.-,. 
-- ' - ---

{4) Quando o G"overno rla Parte recebedora estiver convencido éé. 

irnprati cabi 1 idad_e de medição- dli co"hCe"ntreçê"à~ d·a su~s tancia 

-n-o--efluente" sem causar um-atraso- der.~asiaclo t.o n<.;.vio~ eSS(i 

Parte pode ateitar um procedinento alternativo cor.o sendc 

equivalente a a1Tnea 3 (a) desdi! que: 

(a) ur.t procedimento de pre-lir.~j)eza para esse •tar.que ·e C:!Si! 

substancia. baseado t!m ncrr.tas Cesenvoividas pC<la Cr?<. .. 

nhaçio. seja aprovadO" pela A:Gr.tinhtração e -que ~~!.a 

Parte esteja cor;corda que· .. tal i)roced1r.tento atenclC<r~ r·1=. 

nanent~ aos requisitos dO parigrafO (1) ou (i). ciess('s 

o que fÕa· aplica\•er. da Reçi-l: S c!cst2- Anexo, co::1 r~•;;;:

ção a obtenÇão c!as c_oncçntrer:;ões rC!sidtHds p-rescriti!S; 
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tarã no Livn.~ RE:!i_istr·r- d.;. Caro:r: que: 

(i} o tDnque, suas bor.bas e sistcr1as. de cl!:nt;J·iz;lçê'o· · ;~ 

ran esvaziados e que a qua~ti"darlc de car~a re:!:'!::;.-:~. 

nO tanque é i~ua1 OU inferior a 'qtJ4ntidi!dC en c;:.::! 

se ~aseou o procedir.~cnto de pre-1iNpeu anrc\'1!d: .;· 

ferido na alÍnea (ii) deste parãgrafo; 

(H) a pré-limpeza foi 1eva'da a efeito· de acorde c o::: 

procedioento de j)rê .. l'icpez<i a~;ri:fVado pela Ac::::ir.i~ 

traçio. pl:ra esse tanque e ess3 's-ubstancia~ e 

(iii) as Javagens de tanque resultantes ·dessa pre.::in;;~=o.~.? 

foram deScarresadas .para ur:la e.staçio de )•eccl:.ínr.:•.tr, 

.. e o tanque estã vazio. 

(c) a descarga no r:tar de quaisquer residuos. reil~nescen-o:e:<- ~:. 

·ta ·Regra e ur:t lanç<:r.:zento ~prcpr:~ado seja fcho :-.~ !..~~·~: 

Regist;ro de Car-ga. 

SUBSTr.!!CI/\S DA CATEGOR1A 3 1 FORA Dt.S .~.P.EP.S r:sr~·cr;:.)S S 1Jr;~; 7 '· 

CIAS DA CAT~G.0?.1A C E:t1 TO.DAS .J\S. f.~E/,$ 

(5) Sujeito a tal f~scalização ·e aprovaçãq pe-lo i~sp.ctc:· cl~·.''·::. 

mente a-utorizado ou rlesig'r.c:.dg;. corno pos·sa ser c:ons:ic!er<:::!t: ~.: 

cess~rio pelo Governo "da Parte, ·o CÕI'iand~nte do navio d.f:Ye

rã~ con rchç:E"o·.a ur::a suhstancia da C<:.tegori~ .ê_ . .f:or:li As 

ireas e:::pec:iais ou de: ,·Catesoriâ;f en tod~s t:s {ra.::s~c-a,'S"·~. 

gurar o ,c;ur.:pr'in~nto c!o- s~guir.te: 

(c:.) se un tan;;;ue· c:st:1ver- ;-;arc:ic.·1t.le:ntc! rl.:·:>e"l"re<::i:.rl.~ ~ Je.J-

a?roprit~do no Livro r.cgistro de _c::rg.<~; 

(b) se o t.,nque "!S:tiw~r para St-1" 1_ir:::JO 'nu ~ar-: 

(i) o sistemõ. óe canalizaÇão de carne que sen·~ eS::.':' 

t<:nque dever-i ser drenado e uc· ll:nçc.r.~ento .r.prcpr-~2 

do .. serã' fefto no li~ro Registro de Carga; 

(.ii) a quantid~de de substand<l rer.tanescer.t~ no _t~nq:.··.:. 

não dever~ ·exceder _a quantidade r.~!xir.~a que. p~r.;. 

essa substancie:.~ possa ser t:!escarr.cg~da, de. accr

do C'-oal a Regra 5 _(2) ·(.C:) deste Anex!='~ for<:.. -rJ.r:::; 

ireas es~eda.is no ·caso .dé suhstantic:s· da Catego-

: rias, ou. -de acór:do Ct?m.-..s Regras 5 (~)_(c)· e 

(9) {c). fora ~ i:i_eiliro~ ·rupeC:t·i_v:al'lente, 'da- -·ã':-er.~ 

eS~~ct~is~'no cas_o·c!e.subst;~nchs da Ce;ten.or·iç c. ... 
Dev~rã Ser rcito. U:: lar.çu-:e·n·tO :~.propr·;·~dC: r.o !.i·.· 

vr-o ·Re·giSt";-o._ de carga; 

(iii) qu~_ndo _s: ·tencionar. deSc~trreg.:~r-· a qu·;;últi"dac!~ r~·:~ 

ne_Scente de :;ubstancia no m<!r. de.ve-r"lio s..cr cu::í':-_2. 

"""dos os··procedioentos·aprovados e ·deverã ser con~~ 

guic!a t: di_luição neccssãria éâ su~Stanciã. rtuc; ss:_ 

ja satishtõria p-ara tal descarga·.·oe•terã set· fe_f 

to uct lü.nç.an.er.to apropric:.d·o"n.o Uvro Res;.istr~- ét~ 

Carga; ou 

(IV) quando as 1a\•agens. de tanque não sã'o tfcsC:nrre4Ja 

das no l'lar, se tiver 1u~<ir t'ji'C:1c;ur.l· t:-<>ns:fcr;::'!ti<. 

· 'i;?terrl<": das h:va.!]ens desse tanquE:, r:! e ver~ ser fe.f. 

to uo lanç~r.cr.to apropri~c!o no Livro F:cg~strc ~:M 

c_ .. r-g.a, c 

(V} qu<:lquer de:sc~r9a sub!:!rçuentc no t.IC.l' de tc>i!i. ;:.·!~-

gens de t-<:1:que de.,.er~: ser feitC! C-:: ac~r/:!;, cc,.ç. c-!. 

requhitos cl.a Ri!:gra 5. úeste: Arie}_'o p~ra a ãrea <:jl;·.::_ 

prhda e C<!:te~oria rl~ substanc!a envolvida; 

(c) se o tanque es-;:iver para .. ~er lavado no porto: 

(i) ·as lavage!l~ d_fl' tanque d_ev~?-rão ser dcsc<.rr!9adas. J,E. 

':_~" inst~hçãó de recebiD_entc. e tu:t Jl:nçc:._:nen~o apr?~ 

priado de\' e rã s~r- feitO no livr:o Reqistro de Ci.rgc.: • 

ou 

(ii) as lav_agens de.·:tanque seria m~ntidas a bordo do na

Vio e dever~. ser feito ur.t hnçar.:zento apropriado no 

Livro Registro de ca·rga~ indicando a localização e 

disposição das lavagerrs. ~:: 

(d) se c:põs a descar:_ga d_e Ur.1i!l, S!l~stancia dú. Categoriz. f. f!c_!l 

tY.o"'d:e urn~ ãrea e·speci~l ~ q~~is~lic; rcslduo's ou ·ian.:;c-:: 

·"" de .tanque estiver-en para ser r.t2ntido::: a bordo <:..tC qu~ o 

navio. e.Steja_for:-a da ãrca especial~ o Conandc:lntc G.cvcJ·â 

inrlica .. lo por un lançar:~ento apropriado no Livro Re:nis -

tro de C<:rga e~ neste casos serão ·aplic<!vcis os p:-eoc::""'d.!. 

ment.os explan~dos IHl Ragra 5 .(3) deste Anexo. 

(6) Sujeito a· tâl fis:c:cliu.çf.o e a::'rcvação !"}E; lo insrc:tor de,•irl! 

mente &::tnrizado ctr desir~acl·o. cepo possa ser cor.s.iCeradc 1 

nec~ssãrlo pelo.r.ovet-no da Parte. o Conand<:nte do nr.vio ée-·· 

vcrí. c.on re.lzç~o. a· Ur.t~_.S-i"!bS.t·a-:-nd·~ c.~ c~terori?. .!2 dentre ~e 

urna Ere.<: cs!)cd~l. asscsurar· o cur:~rir.cntc do scs~btc: 

·.,. '· 
regado ·f.le.s. não linJ?t:·~· devi!" r ii ser· frd-::;u un lcmr; :o".r.::;tiJ 

ptilldo· nO Uvr·o ?.e:~istrO c.i.c .C.1r1J<:: 

(b) atC.cluc .esse t.!nque.seja.li:::po~ c<:.{!a t.o.fll:re~r:JC:rrtr. t;:
1 

;.:: : 

çã~ .d~ tr~nsferênc.ia subsequente .. :levado a Cfcito .:-1" .:. 

···.~-~i(( cói:J .·.es_se·; t~n·~·ue .. dev.e~i ta~~êm se.r. lanç.!do nv :. i o; r:"~ ~_, 
. . . ' . . 

J-~)- se .o ·t4nQU~ ·~stiv.er· para .S;·er_..-·1-~vado ·o efÚ1ente _'d_a CjH: .. ~ '::

~~~ .de_.Ta'·~~e-~ _.do ·tanqu:e· •. q~~. d~v~ri.conte.r-· un .. v.~bn~ =-.c 

. i.g.Ua. não· . .r.te~~·r .. dó, que 0·.5 p'or·· ce;rlfo do ~Ohtllte \o"t;.! 1. ,:;:: 

·~ ·tan_Qu~.,_ ·d_e.'(~ri·s~r (h~scarregad.o d~ ·~a,-fo· Para ··ur.a. i·n~,::.~r~ 
ção de. ·rei:eb.iin~rito lltii . .- q~~ o. -é.anqu~ ~ ·. S'ua b'or.tba .e "seu .;. i!: 
tema de t:llnaJ i2;ação ·estejlm. vazi~ rieveri" s·e·r · fc:ii tO. t:r.'. ; :,~~ 

_ çam·~nt~ a~ropriado n_o uY_~º---'~e!!_i stro _.de é:a.rga; 

(d) se.: o t~nq~g est;h~r para ser. po's.teriormer.te 1 il"':j)O e e:;,·· ... 

ziacio no r.ti!lr. o CoMandante deverã:. 

(i) . .assegur«r-se que sejú1 cur.:,?ridos os proceC:~r1entc!> .:-~··;: 

·va.dos·, refe.rido.s ria Regra 5 (8} (c) deste Anexo "' , ~'·. 
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lanç~rnentos apropr;fad_os sejao feitos no Livro ?.cs~: 

tro de Carga, e 

(ii) assegurar-se que cjua1quet"" descarg<l' no ___ ml\r seja f~i ~f' 

de acordo con Os requisitos da Regra 5 Cf0 dcstf:! ;,r.r.;

xo e tJUe seja fc:ito ur.l lançane.nto ~proP-riaclo nc :...~

vr:O Registro Ce Carga. e 

(e) se apõs a déscargc: de una subst~ncia- r!;. C~te!)cria B~ :!.:::'1-

tro de uPa ãrea esPcchf~ quai!,c::ucr--resi:'!uos ou lav~::;.t.:"'.!. 

de tanque estiven~f.'l para ser r.;antidos a bordo ui i? q~·~ c :.:ç_ 

vi o esteja for.!!: c!a irú eS;:oec'iõll, o Cc;;an!!ant.e: ~(~~·e:: i.. ~c .. 

tos explanados na Regra (2) deste An~xo. 

SUBSTAr:CIAS DA CATE_GOP.IA F.l·1 TO~AS AS Ãf.!EAS 

(7) Comandante de urn navio deverã~ co::~ relação ;;: cma svbs!l:rr· 

ci~ da Categoriu O, assegurar o cur-~prirne!lto Co seguir!te: 

(a) se utl tanque estiver parcialmente c!-esc11rregado ou des -

carregado r:~as não 1 irnpo deverã ser fei tCJ 

aproprhdo no Livro Registro de Car-ga; 

(b) se o tanque estiver para ser limpo no. na r:. 

{i) o sistema de canalização de carga: que ~erve esse 

tanque deverã ser drenado e Ur.l 1ançanento apropria-

do serã t"eito ·no lJvf.o RegisÚ•o ___ de -Ce.rga; 

(ii) quando se tencionar desc~rreg-a"r a quantid~:.~-e :-cm. N 

nescente de substància no mar rlpv~r:P <=~?!"' C!:'!!!>s;~"l"~:: 

a·diluic;ão Õeússii-ia da -Substánc.ia, que sr:ja sat"i~ 

fatõria par.: tal descarga. Deverã ser feito ur.: lafl

çanento apropri?.do no livro Registrn dC! Car!Ji!., ou 

(iii) quando as lavagens de tanque não são descarr!!gl:.d<:!$ 

no rn~r, se tiver luga~ r;ualquer transferência in-

terna das 1angCI1$CfeSse -tanque, deverã ser feito 

um 1ar.çaoento apropriado no Livro Registro de Car-

ga, e 

(IV) qualquer dcsczr!!a subsequentc_no r.t~r de tais lan-

gens de U.nc:uc c!evcr5' ser feita d~;; acordo cor. G-s 

requisitos da «:ear~ 5 !4) rJ,.,c;t ... ''"'"""" 

(c} se o t;"'nquc e:;tivcr ;J-<.:l"ê H:- lanC.o no nort.o: 

(í) 

pria:do deverã s~r feito no Livro -Registro C:e Ca_rg_il, 

ou 

(ii) lav;>sens de ;anqu• serão m•ntíd.s a hordo do 

vio e dever'E Ser -feito urn la11Çar::ento· aprop"i=iád"ô 

Livrtl ·Registro de Carga indicando a lccalizaÇãõ 

disposição dessas lavagens. 

DEStÁ~GA PROVEfi!EliTE DE Uft T/:NCUE OE RE.s!DUO 

(B) Qnisquer res"i'duos r.:~ntidos a bordq num tarique de rcsiduo i2 

cluinC:o os dos p~l"'ões dos conpartir.:entos de bonba"s .- que 

tenhad uma substanch da Categoria- A ou~ dentro de una :,~o::: c. 

especial~ seja urna su_b-sta-ncia da Categ'Oi'-ü A ou da Cate!j'Ori·· 

:;, .:l..;w.:r;'u !lo~ r· üescar·~ega.Ços: numa 1nS:talação dE! reCebinento 

de acordo com as disPosiçõe-s da- Re~gra. 5- (1) ~ (7) ou (fl) des-

te Anexo. a que dessas .. fot''~ap11cave1. oêveri ser feito 

lançamento aproj)rie.do nO Livro RegistrO de. Carga. 

(9) Quaisquer res'iduos r.u:.ntido~ a bordo nuM tanque uc res"iduc;.. i E,._ 

cluindo os dos p-orões dos comp<:rticentos i:!t!: !.lombas, que CCinN 

_tenham oca substancia. c!2. Categoria 8 fora de utla. ãr.ea espe -

cial ou urna su~stapcia da l.a"t""egoru. t 'eo todu a.s ·irea~ 

que excedam o_ t.otal ~as quantidades ~::a:xir.~as especificado na 

Regrl. 5 (2) (e), (3) (c) ou (9) {c.) c!este Anexo, a qee.écss~ 

for l.plicavel. c!evc_r~ó ser descarregados nun2 inst<::1açãC? C:c 

reccbir::ente •. De\'!!r'il ser i"e1to ur.1_ hnçanentô ~:>r.opri ~rlo r.o~.u 

vro r.C!f:istro t.e C<:!rga. 

LJ\'r:.O REGiSTRO OE .ClH~GA 

(1) Todo navio a que se ap1 i que este Anexo deve:ri ser pr'cvid(• .("..r! 

um Livro Reg:iStro de Carga, seja como p~rte do Diãrio Uâuti

co ou seja de outr~.nodo. na forma especificada nn fq>endice:: 

IV a este Anexo. 

(Z) (I Livro Registro de Carga dever:ã s-er Preericli.ido. ~uma b~se c:-; 
tanque por tenque~ sempre que qul!isquer' das seguintes o;:;er<:·· 

ções com subStancias liquidas nocivas 't-enha lugar no· nc:llio: 

(i) c:;e.rrega.rnento; 

·{i i) -descarga; 

(iii) tra.nshrência de carga.; 

(IV) transferêncfa cfe carga. reslduos de c:at~ga ou rnistur~s co~ 

tendo carg-21: para um tanque de resíduo~ 

(V) lir.~oe-Z!I. de tanQues c!e carqa-:. 

(VI) tra·nsferência proveniente de t<=nques de residuo; 

(VII) lastrearnento de tanques de carga; 

(VIII) transferência de igu~ de lastro suja; 

(IX) descarga. pi!!ra o_ ma_ r d~ acordQ cot:l a P..egra 5 dest.e Ar.cxc. 

(3) No. Caso de qualquer descarga. da especie refl!ridll ..... "lo Arti5:c 

? da prese:-:te Convenção e na Regr-a 6 deste Jl.nexo, 'de Gi!<::l· 

quer substancia 1 iquidz no_civa ou rni.stura contenc.o- t.a1 .::u~-{ 

tancia .. seja ~la "intenc.ional ou ac::idental ~ deve rã' se· r fcitc

UIII lança~;~ento nb Livro Registr9 :::le Çarga estabelecencio ilj. 

circunstancii:.S rla~. desc~:rga e as re:z.õés ptra ." ncs~a. 

{4) Quanc!c t:r.J ir.S-pc~or? cic~igni!.~O ou eutor'i7.a.d_c pele. r,,;vt·l"~ 

P<:.rtc di! Lonv~nçt'o .:J4l:<.: suP-crv~s·C"on~t· quidsqu~r c:;H-:l"i:,: .. 

acordo cor.r este Anexo~ tivP.:r in::.peci~nado ur.1 n.::·ti<:~ c!·..:~·· .. ~ 

ele fazer um lanç~::;e_n-::.o aproj'JriaC:o no !._ivrp: ?.cgis.tro ô!o: ~< 

ga. 

(5) .C~da operaç-ão- referida nos p~rãsrafos (2) e (3) ~Cst.: ;~. -· 

deve rã. ser detz1hadaMente registrada, Set:~ demora, r;o L 'h· .. · 

Registro d~ Carga de nodc.que io.dos os lançamento::. L!·.-'. 

·!"'opt'héc. para -essa operaçii'o Sejam ·conc1uidos. 
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Cada lançar.:ento d.everi ser assinadp p_~lo _ofic.i~l,. cu, cfi~i· :~ ç~~ d;.. Po1ui-ç~J par~ o Trar.sr.orte óe St:bstancias L iqtd-
1 

encarreg~clo da OJ?eração efll causa e~ quando o navio c::":._i,•-:r , 

guarnecido, cada p~gina delferã s_er a~Ssinada pelo ~c1o.~n.:!t:.:~ 

feitos na. lingua oficial do Est~do cuja b_andcir<: o ni\v'irJ 

tã credenciado a arvorar e_ 'nos nJ!'olJ9L.PD_rt_p.Corc~ r~r.: 

'tit1caCo InternacicnC)1 de_ Prevenção da PohliçiO ;Jara .: ~·. 

.porte C::e Subst.?.ocias Liquida í1ocivc:s a !irane1 (1S7J) ser ~ 

feitos ern inglês ou Trancês_~ Ps lanç?.õ'le!'ltos nu:.n lir.c:;u\l ·r..::? 

nal ofiC-ial do Estado cuja bande-lra o r:avio estã c_rs!!lt:c::'~•-·:· 

a arvorar deveri"oprevalecer no.caso ele !.U'HI disvu~-" ou r! i~.:·:.::_ 

panda~ 

(6) O Livro Registro de Carga serã guarclar.lo en ·local r~::~ f-.r:·"~ / 

pronta~e~te dispcnivel partl c-na ir.speç'Fo--o~· cxc~~o ·::::-; c: .. !.:-'. 

de navios desgua.rnecü!os~ e rebQque, serã nant!c!:.l a ~ ... lo da 

navio. 

Deverá ser !:;tHl:t"c,l<::C:o por ur. J)eriodo de dois t:H"" a~Õ$ t'tt< ~iw 

do !'cito o Ü1t_ir.:o hnçzriC:rito. 

cjoMr o Livro_ Re::!,iStro de Carg.:: a~ b:.:rdQ _:_::- _ _t<Uillq __ u~r 

a que se apl i_<;u~ cs;:e ..;llcxo~ enquanta._o ··nav-y-n·o-s:t:"i.-'/.Cr_ 

seus portos e pode tirar urna cÕpia dt:: quàlcp,ze1· lc:nl;::n.~r.tu 

ness_e livro e soiicitar ao Comandante_ q_ue _cert_ifi_9ue scor .l 

cõpia autentic.a de tal lanç_anento. Qu~·lquer _cÕpiz. assir:; f'i!~. 

ta que tenha sido certificada pelo Ç.oma11da_n.te do_ na v 'i o c._r.;._;, 

ur.m cõpia autenticél de Ur.t l!!nçanento no Liv__rq Rc9istro ·a~ 

C~rga do nevitl serã ~dnitida er. Gua1quer p.roc~sso_ iuc!icia! 

como ut:1a evidencia dos fat~s expostos r.o lanc;cnentc. 

A inspeção de urn Livro Re'gistrO c:re-- Carga e C!:. retirada êe' t:~-:_.a - . - . 1 

cÕpia certificadi!!, pela autoridade competente, cre·a~o~d~w c~:; 

este parãgr;sfo se rã feita tão prolit~rnente quanto poss1y/ r. 

sem qve venha a atr~sar excessivamente o navio. 

REGRA 1 O 

VISTDRIP.S 

(1) Os nav1os que eStio sujeitos ãs disposiçõ~s- __ cie_~ ;~ne,;:o. c ~~·· 
transporten substandas liquidas nocin.s ã 9/ailcl se-rão d:;;:~. 
riados co1:1o se se!)ue: 

{a) ur.1a vistoria inicial; antes do navio tP.r er.tt·<:do C1':1 S!.:!','.!. 

ço ou antes que 1he tenha sido cni ic!o pela prir.\cira \'(..:, 

o certificado exigido pela R~gra 1 rlcst'e Anexo, ~ q<:<~ 

(bj 

-:. 
inc1t:~J·ã ;Jna inSpeção cor;p1et de si.1a· supercstr~t!::..iY<:- ,c--:-·:.!_ 

p.amentos, instalações~ ar nJos c r.atCrial n.1 n·~l!l:!a 

clo por este l.ner.:c. A \'i~tc;r"i~ ;;-:.-

,f..len.o at!':ndin'!nto dos rc:-(!ui:;"iÚ.-~ .• ·. 

: :-::~: .-

rno.1c a as&.egurclr- que a ___ ~·~:.: ut.ur-~, cq!.:·;-

panent. , instalaç~cs, arranjos e 111aterlá1 atenric:< Pl.S 

narnente eos r~quisitos a[)licáveis ê~Stc Ana-x.o. Ccr~tU,::::.~ 

quando a du~ação do Certificado Internacional de roeve.:!_ 

das Nociv~.' •. fr-anel (1973) fÕr prorrogada coco especi-

·ficado ·na Reg1a 12 (Z) ou (4) deste Anexo, o intervalo 

da vistoria pFriodica pode ser correspondentenente prQ!, 

r_ogado~ e / 

(c} vistorias infennediãrhs i flitervalos especific~dos p~
ú. Adr.dnistli~çê:o os quais_ ·não e~cederãn 30 meses e !:!1!:

v~m ser de Jal t.tCI~O a assegurar que a· e'quipaM~nto e os 

sistemas de/ bomba e canalizações a el::! as~ociar!os z.ten

d.en plenan~nt~ aos requisitos aplicaveis deste l'.r.~!Y.O c 

est~o em cbndições-de!'tl-oi6àlh~ .. A Vistoria se apoiãr&r.n 

Certificado Interndcional de Prevenção da Poluição p~rü 

o _Transporte de sUbstancias liquidas l·!ocivas ~ Grar.el I 

(1973) enitido de acordo _com a Regra 11 deste /\nex-o. 

~2) As vistorias de Ur.l na\•io re1acioncdas ao cm::~rit:!ento das 

disposições des-te Anexo serão levadas a efeito pQr Oficia~.~ 

da AclninistnçEo-i A "P.d-nrnistraçãci_2_ cOr.t:J:!o, pode incur:!:dr' / 

das vistorias inspe'tores n-ot.:fiat!os pa:ra "ssc fin ou org2.nb.=_ 

çiies: Por ela reconhecidas. 

Eo cada caso a Mnin'lstrc:.ção" 1r:.teres.sada garuntir.~ a htci

reza e cficiencia~ das vistorias. 

{3") i.~~-=!.::: "';";!o·rc~Hi;,t:<; 4~<-1c;-:•:t vht::ri--:. .r!.:: u~_ro<:,':io 

acordo ccn csta·r.~.g:ra ni!o pod~ri! ser feita qu<:~lquc:-- <:1t• · 

r~-çio ir.pOrt~·~tc n.!t estrUtura. et"Juipat:<Cnto, insta.1<.ç5es, 

ou m.teria1 abrangiC:o pela vi'Stol"ia se11 a sançic d~ fu!r.i

·nistraÇêõ~-exceto a su!>stituiçãO dlret~ de tais equir.:::n:l!!.!!, 

tos. e instalações para fins de reparo ou 111anutençãc. 

REGRA 11 

EIUSSÃO DE CEP.TIF!CM)O 

(1) Serã er.~itirlo urn Certificado Internac:ionül de Prevenção cill: 

Poluição para o Transporte de Substancias Liquida ~!oc:ins ã 

Granel (1973) para qualquer navio que transpot:"te'st•bstal'lc~::s: 

liquidas nocivas e que esteja engajado en viagens pt.l"a i'tlr

tos ou tercinais ao largo sob a jurisdição de outr~s rarte:s. 

da Convenção, apôs a sua vis'toria de acedo con a_s. dispo~·:

ções da .. Regra 10 deste Anexo .. 

(2) Tal Cer-tifica-do Sel"ã en-iticlo pP.la. Arlmini~trar-ii'n ~"'.! !"':'!" ~· .. :: 

p·essoo: ou orçanização ?or'era d-evié~nentc ~utoi--izadã~En ca-. 

da caso ã Arlr.~inistração assumirâ a tot'al responsi!-hilida'dc 

pelo Certificado. 

(3) (a) O Go\'erno de ut:la Parte pode, por SQlicitação da f\f:i.lini.:_ 

. tração, deterninar t:;ue ur.1 navio seja vistoriado c, co:,

vencido de que es~ão ater.di_das as dispos'içõCs d2ste f1n!r 

xo, et1:itirã ou ~utorizarã a erni:!isio de UM Certiftca;o I 

para o navio, de acareio cor:1 ~ste Ancx.o. 

(b) Ur.:a cÕpia do Ccirtific<:do e t:r.l<:: c::Õpia do rehtíiriO 

Vis torTa se~Fo ·re~:cticlas, tão lo!jo seja possivl!l. r.nr; .~ 

Aclr:1inistraçê'O solicitante. 
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(c) Ur.t Certifica:fo a:;sin t!_r::iticio co'1tür.' unil' c!"Zc-i..:r-,·-:7-: 

·que l. emissão foi fe·:-tê. por -~lílicit<rç5'o_r.êl_:-.:_11t._tljni~ . .!" 

çio e tcr't .a.. r.~csna validade. rec;e_be_nCo c- ''1csr.o t·~c:;;_:,;.· 

cicento de Un Certificado e.r.:itid_o c_tl_:1 _h~sc no per~:,--.. r.r 

(1) desta Regra. 

(d) Nenhum Certif~c;aclo Internacional d!;- Preve.nçãc c:lp ?c.i·~~

Çio para o Trans-pOrte de Substa_ncias Liquidas r;ociv;.:!: â 

Granel (!973) serâ· emitido para qcalquer ·navio _·que e!:.~._::_ 

ja ,autorizl!.do a arvorar a bandeira de um Estado qu·e--ri"ú·

seja uma Parte. 

(4) O Certificado óever'â ser redigido numa lingua oficial c!a 

pals que; _o emite, nur.1a for_r.:a corres;:>ondente ao ~:~odeio ü.p.l"é"

seotado· no P.pendice V a este_ Anexo. Se a lingua utili;::ado / 

não fôr iler.1 o ing1ês nem o francês; o teXto ôêverã ir.c1t•·fl' 

REGRA 1 Z 

BURAÇf\0 DO CERTIFICADO 

(1) llf.l Certificado Internt~ciona1 de Prevenção da Po1uição par<: .:. 

Transpo:--te de Substanc'ias l.ir;uiC:as J!ocivas ã Granel (197Jj~1_ 

rã enitiC:o para U8 pcrio::lo espccificarl.o pela f,dni,:"listr.:.çZ'n,c 

qual não·excederã o pr:ãiõ de .. ·s-a-nos a'partj;r da date,:!;. ç-.:~E_' 

são. CXCet'O COr.lO estab~?:leddo' nos pnrâ'grz.fÕS rn.· e (~). d~_5ti"' 

Regra. 

(2) Se Ut'i navio na ocasi'Z:o cr.i- que expir!l!r o c-Cr~ifi.cado nf.o cs~.!,_ 

ver nun porto ou terninal ao largo sob l: juris:liç~o éc í'<'rr . .::

da Convenção cuja bandeira êstF. autorizaCi;:- .!! l',rv_oi..!!.r, o Cc-~·- · 

t:ificcdo poG~ ser prorrogado pc1.:. /.dnir.i:>tr.::;~õ; ·r,-,-;~.:7 

nav:io comple.tc sua vía!JeO para o !::stado cuja banddr·a e<;:.;:" 

tor:izado a arvorar ou para aquele ea que cstã para ser'•d.~~:.· 

riado e isso somente nos 'casos ern que pareç:il o~ortuno e rJ.~c~ 

vel fazê-lo~ 

(3) Nenhum Certif~cado serã desta rneneira prorrog~~~ por ur:~ pe:"'_: 

do de ~ais-de 5 meses e o navio a que_for conc::eQic!a_t;a~ prC\r

rogaÇão não deverã, na sua· chegada ao Estado cUja ban::!eir~ <:~ 

ti autorizado a arvorar ou ac por'to .em que esti' pl.n ser vis

toriado. ser autorizado er.J virtude de tal prorrogação a dei -

xar esse porto ou Estado sem que tenh~ obtido novo Certifh::il-

. do. 

(4) Urn· Certificado que não tenha s'l'do prorrogado cn con~oroi'd::S.:

c::c as disPosições do parãgrãfo {2} ·Cesta P.eara ç.cc!e ser.;:r-::-.::_ 

roºado pela Administraçãc POr um perinde de gr"aç~ de <:t'; 

mês a partir da data de expiraç'iio·nele·esü.OCTeCida. 

(5) Um Certificado perderã sua n.lidade se tivcrer.i tido 1ugz.r" al 
teraçõe~ importantes na estrutura • eq~:~i p.acento. insta 1 c.(Õ·:.~,

arranjos c r.li!!terial exigillos por este f..nexo se:r.1 a san<;ão' c::~

Adrninistração~ e:x.ceto a substituiçfto direta àe t~l cqul;Hl.r;::_:2 

to OL! insta1e.ção pera fi.ns de r~p~ro ou r.:<lnui:.enção; ou 'se as 

vl$torias interr.lediãrias, c:ono especificado pc1a r.clninist~;:

çio, de 'acordo con a Regra lO (1} (c} c!~st_e_ Anex91- não ti\·:.;.:. 

rert sido efctuada's. 

{6) l'ra Cert:ificildo ~t:1itiéo para un navio c!cix(!._r-'5' de sá v~l~,:c 'j 

apõs a transfo::rênch t,c tõ!l r:;::\"io~ nra ·" !1?-r.d.cir;, ~':' ~i: c·.-7-:... 

.. ·' .-:·1 

superior. a 5.1"•escs rlc!:<.:!c que :-:ãc t'?.nh<: expira.Co_ an·:!.·~. •:C' ".[ 1 ::

desse período ou aiO ~u~ .. a AGm'ini$tnção enita tlr.l (.::-.·t.ifH.~ 

do substituto; dos dois ca-sos o que oco·rrer nais ·,e~~-

.Tã.o logo seja_ poss,ív~r, <!pêis _ter 'tido. 1u~Rr a t;aur".::rS'r.(.;,:, 

o Goverr.o da Parte cuja bandeir~ o navio estava ~n<:er·icrr:·· . .:_ 

te autoriza~o.a arvorar, rencterã ã.Adninist.ra..ç'ío ur,:;_ c~~~.:. 

do. Cer_tifíci!do t>Ossuido pelo r.avio antes de su<J tran~fH_:· . 

cia e. se disporiivel, Ur:la cÕ;Jia de. relatÕrio da vi:>telr~a ~=:. 

tinente. 

REGRA 13 

REQUISITOS PAP.A. P. !~Irr!IHZAC!\0 Df1 POLUIC7i:O r,CJDbJH;,l 

(1) 0 projeto, l:. const;ução. o equipamento e a Gf>~l·açã-' tlc n,• ~ 
v~Os q~e -~ra?~PC~~~r.l s~~?õt~r.cia~ ~i~U·l'~as OC?c{va_s a r:-t·t:.r'CÍ 

tais que ~orner.I f:'linir.:a -a descarga incontrolav12l no r:ar d"' 

taiS substancias. 

(2} Conforwc as disposições do·parãgrnfo {1) dest;:: r.cgY.:~ 0 (;c·::...c 

no c! e cada Parte publica rã ou farã cor.i".qué--·sej c::n p::!:: 1 'icc'.r.c.5. 

__ os requi si tçs rle_ta_l __ haGos .dos pro_j~tos? cor.stração?. ecui;>c~· . .::!!. 

to e op~raç'iro de taiS. navios. 

(3) Col'l _re1 ação- aos _navios tanc:uet. de rrocu~os C!_ubi cos os rec;~-;

-s·itos rcfc.ridos r.o ~arãsrc:fo (Z} dcsu í!2çra c~n"tct·~o~ ~c;-:

_:tel_los •. todas a_s diSposis(?'~s co;t";=-aS _r.O Cõd~,go ~Ú<• _c 01~rt:-_::-
ção e E.cp . .:in.~r.cnto c!12 'lal!ios cue Transno:-t.·l'l St.:~!:.?..·:.:~ -r r "i • 

c.:s Feri!"e~.:s il r.:--:~:-.:"~• Z..-!C'-:;.;-.-~>;1 ?úh t.sscr:::.lc.~.-. : . .:: ::::·~;.:·.~.::;.~ 

çiro n<: .!:cso1usro ~-~1: ~VIl) .c ccr.o :-.oss.a se:- e;::enGr.~!o:. ~~:= 
Orl]ahiz<H;:ii·o. c!l'Sdc qu2 c::sas-:!n~n:.!as ,;:- (;~S!'· CÕ~ic-o :;•, :. ·-~ ·~d~-

tap.-.~· f:l: entt·en Cr.J viQor,. t!c acor'"cir'l ·corl' a :o di:jjo~içÕc"; .:,:, ,';,,:. 

tigo 15 da presente ·convençf.r, para pr~ccr'>';r:ento:> So'!Jn t:r>r:r.-

das óe ur.t Apendice a ::m 1\nex-o. 

CATEGORIA A - Substur:cias Q!J~ _s}o bio-<~cU:::L!1arl• .. s c pU$~~·;~i: . · 

s;e tornare_~:~ pet=i-gosas para a vida ~q11ãtica o•1 

ra a ~:C-~Ü~~ ~:.ma.na ou que sã~_· a~tr.r.c:~tc t:.Õxir_i::, _ 

ra a vida aquãtica (repr·esentadc,.s ~or un Gr<.u 

Perigo. 4. definido por um Tlt'l de nenos ci!' 1 r-i-_.-:,:;>. 

adiciona.1Me;te 7 certas substancias qu~ são r:t.::!~.~:. 
damente tÕ}(icas pare_ a 'vida aêtüãtica. (rcprcs!:<_~,-:!

das por um (irau de PeriGO J, de,finido por ~n -;:.;·,

de 1 PPM. ou r.lais porém de r.renos de ·10 ~p:-:) q~rr.-.~c 
ur.r deterr.~inado ?eSo for dado para fatores ad~:::·;l)· 

n~is na .curva de p.eri.gc- ou para caructedstic<:.s 1 

especiais da substl!lncia. 
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CATEGORIA B -.,.Substancias que são "bl~ll_cunulcdas con una c:::-~-: 

:.oão -capazes de contaminar-os c:;1itJcintos rlD ~~~r, :.u 

que são r.io"d~rãéancnte tõxicos ['llll'e. 8 víc:-r. ãr]•.:!-:i

ca {rcrresenta::!as por ur:~ Grau rfe Peri9o 3, r.~~;;,.::_ 

do por un TLm d.a 1 ppn ou m:.is~ porên de l"':t>!<C: 

de 10 ppr.t)~ e, adicion<.ilnente, cer~e.s ~i:hstc::~ci:.s 

que são ligeiianente tõxicas -·para a ·v-ida ::.r;.:'f':.~~-<: 

(re[)resentaô~s por un GraU c!~ Pe-rigo 2, t!~f~r,{:::!.~ 

por un Tln de 10 ppm ou nars·. porê'ri, rft> r16ri('~ ~~ 

100 ppn) quando un deternina:'!.o peso fOI' ct~-:!_o :-:'~•~ 

fator_es adicionais na cur\'a G~ __ !)crf!fci--óu r,c:-h. ~;:-

racte:-istíc<:.s especiais na substancia. 

v"id;:: aQu3'::1r::1': (rP::rc!i·••:,t~rr;;úi !):ur ...::"! Gr;;u.: .:.;; f'C'·--~ 

go 2~ clcfi'l1C::o po·r- un·TLn de: iL! ilf':i o::~·r.il--:-~. í;~·

r'ér.t, de mer.os de TOO_ i)iln) c. ;,rl'iciono:1r~r~ntc, C!:_: 

tas ,subst.!ncias que são- pi-ãt'ican~nte ato~d C(:: P:: 

ra a vid~ aquãtfcã (reJ)re-sent<.~:l.S por _:m G:ro::·.:: ('C':. 

Perigo 1. definido por 1.11:1 TL1:1 de 100 pp:-: Ct: &.a;:'i: 

.porir.1 de ~e~o;· de .:tOQD pp~) q~~~ndô- ~n -~etcrr:-:-i-"n<'

dô ~eso fnr dado para f;::tores _a:::!icicMis :-:t:. c:.rr-

v·a de perigo ou pera c<!.ractcristicas es;Jec1ais 0::;:: 

substancia. 

CATEGor.IA O - Substançh que -são p-ratf::z:nen-toê-~ pen <:_ 

vida aq"u~-t;à (representadas por t:M Grau c!e Peri 

go 1 ~ 'C::efin~do ;>o r un Tlr.t de 10Ô P?M ·ou nzü., ~~ 

rêre de nenos de 1000 __ ppr.1); ou q·un produze:; depÕ

si.tos que cohren o funclo do r.~ ar c.or:1 ui': a a 1 t~ d~· 

·r.<:.nda bio-qu1r:Jica d.c oY.igênio {BOD}.;; ou ãit<;ne•J

tc· perigos6s para a s<:.t!ác hu!'lana, con un Ln50 :!c 

menos de 5 r:Jg/l~g; ou que procluzcn Uf!lt! rcCt::;~o ;:":.::!_ 

derada da- utilização do mar para r~crcoç:f:'0 ~:~vf· 

do~ pers-istêncià, r:J<:.U cheiro e c:al·act~ristic:?.s 

venenosas ou irrita_ntess interferi~do !lCSSivci -

n.ente con a Ut"h_i:o::<;!._çiÕ das.rr<~_i_?.s;·~·Qu mocler;;::rl~ 

t.tente perigosas para a saÜde hér:ana • con u;: (D!:iC 

d!! 5 n~/1:!! ou õlil is~ ?Otén d~ ncncs r! c 50 :-1.!]/t::: c 

que pr_ocl:::z:cr.1 liryeíra reC:ução- d;;-: rccrc<~~iío. 

1.0} 

Outras substancias qut! não cst~jen nas C<!t~aori.-_:; 

-A, B, c e D·_ aci_r.~a~ 

Lisr:. !J~ -~~::::;-ç.~·~v.:; _ t.~r.·:r:;t.s ·::o~ 
TTl.AI:sr:r:TiGi.;, 7, o:;:>t.:"E! 

.~-. -

SUBST~IiCII\ 

:LDEJOO ACETICC 

~c roo ;.cnrco _ 
;niDP.IDO ACETICO 

~CE'iO!lA 

••• v~c-nC;;~ ;:"';' ;.,,~íiri'iüii.I iij 
:LOR!TD DE /~CE.ilU, 

!.tROLEI~A 

~.tiDO ACR.ILICO* 

:.:~ILO!:IiRI U'. 

~DIPOJHTIULA 

SULfO!lhTO DE f)LCO_IL-B_EUZEt:O 

;AeS) . 
:cADEIA J:On!-:P·.L OU- RETA) 

(Cf.DEIA RA!1~FICJW.~'~.) 

:lCOOL AÚ'{lc.O 

:tOP.E1G OE ALI LA· 

!-!iJ!!E?.O 

Ull 

cf,TEGO;!:I!, DC :- COtlCEI!::!;:· 

1

'. poLUiçiío PAf'.A /; (rEacF.::1-
DESC~.;::.r;A 

OPERACIOUAL 

l (P..EGRA 3 no ?.0• 0EG~.I· ..... ~.·.~ i·,_ j AHEXO II] " 

l----+~------t--(_1_1 i-~·- ... ~ • .,·~ 
.. II lii 

1029 
1842 
1715 

109'0 

-1~n 

1717 

1092 

1093 

10~e 

1100 

.. 
C· 
A 

c 

FORA Lli: 
Jl:REAS ES~' 
PECIAIS 

~7i 

O, 1 

!f.Xb,\11--1 
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s !~[;"TI'.::: i!. I I 
' .-~-----~ 

:Stilf;.TO DE ALU!:!::!O (SOLUÇM C!. 1s:;) I 
pllliD ETIL-ETANCU.tiii!l; (HlDROXIETIL_-_ETi_ 

t.rr;O !JIMHI'IO) * 

,\CEífTO DE IS0-1-.!;ILA 
4CETATO DE fl;A!-1!!..; 
~LCOCL tl-Af.II LI CD 

l!liLINA 

r,EIIZE!:O 

ALCOCL BEUZI LI CO 

(LORETO DE BEflZI!..A 

~CETl.TO DE 1~-BUT!l..A 

ACETATO DE SEC-SUTILA 
~RILATO DE N-BUTILA 
51JTIP.ATO DE SUT)Lf,* 

~TILENO GLICOL (S) 

METACRILATO DE B~TILA 

iLDEIDO N-9UTIRICO 
,4Ciüü ~BüTIRICü 

~IDROXIDO DE CALCIO (SOLUÇ~O) 

4LEO DE CAI!FORJl. 

!I-SULFETO DE• CAR?.OiiO 

ÍETRA CLORETO DE Ct-RBOi!O 
POTASSA CAUSTICA (HIDROXIDO DE POTASSIO 
UIOD CLORO-ACETICO 
CtOROFOF:!:IO 

CLORID!\I!lf1 (llP.UTA) * 
GI.OilOPREJ;á * 
~:1 DO CLOROSS l.! LFC:ti C O 

f:,Ri.-CL OR.OTO LU[;;:} 

'[IDO CIT~ICO (1DS-25~) 
Ueosoro 

1005 

1104 
1104 

1547 
1114 

1738 
1123 

1124 

1129 

I -

1130 

1131 

1846 
1814 
1750 
1888 

1991 

1754 

1334 

I I 

D 

D 

a 
ç 
c 
D 

c 
c 
D 

B 

o 
D 

D 

B 

D 

o 

l:l 

o 
B 

A 

B 

c 
c 
B 

o 
c 
c 
B 

o 
A 

Silbado 23 ~ 4707 

I ! _! 

--~------

! 

o, :ll 0,0:?: 

o, 1 

O astGris.,!1co 5nf.jcu çue a sub~t2.ncia foi_ .ií!cluidu provisoria.r.c;:tc~ nt:::::._ 

c r: n n 1 ~-~ :. ; !"' ~: ~ ~ · -. · • 

rcfar;Z:o t~::- r:..-=-~-· 
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~SOIS 
~IDO CRES I Li CO 

i.PEIDO CROTOI!ICO 

~~o 
~CLO HEXANO 

~CLO HEXA!lOL 

~CLO H EXAllOfl·A 

~CLO HEXILAMIRA* 

~RA CIMENO (ISOPROPIL-TOLUERO)* 

207.6 

2022 

1143 

1918 
1145 

1915 

2046 

• ~AHIDRO HAFTALEUO 1147 

; ECAflO * -
--- ( D IJ',C ETOliE ALCOHOL) * 1148 

TER DI-BEtlZILICO* -

, !CLORO BEilZEIWS 15~1 

TER DICLORO ETILICO 1916 
\ 

!CLORO PROPE~D-DICLORO PROPAnO 2047 

~STURMOS (D.D.-FUriiGAi:TE oo· SOLO) 

I!.ETLL AI;:I iiP, 1154 . 
I"'!:TIL ~r::!z~::u (iiiSTüRA üE ISüH:::Ru~) 20lriJ 

~ER DI-TTIUCO 1155 
I-ETILEIW TRIA!:rt·iA* 2079 

I-ETILENO GLICOL ETER MOHO-ETILICO -

I-ETIL CETOi!Jl. (3-PEI!TP.!lC!Jíl) 

I -1 SO BUTI LEi lO * 
I-ISO BUTIL CETONA 

I-ISO PROPM!O.LA!li :!A 

~-ISO PROPIU\!11 r:A 

1 TER DI-ISO PROP!LICO* 

1156 

2050 

1157 

1153 

1159 

r-t:niLr,m;u. (40~; r,quos.t.·) 1160 

1-mTIL EíA!10Lr.lii!U\ (2-0I-::ETIL Arli-~ 

O ETAtlOL) * 2051 

Novembro de 19~5 

- .. 
: i I ! ;f:Ú 

' 
I I 

-
'), l 

I 

! J, (J ,os 
o t 1 

I 
Q. .os 

I 

A 

B 

I ,.. ... 
' r 

" 
D I 
D I 

I 
I D 

' I D 

D 

D 

D 

c 
A ,., 

I 
!) ' l I o ~-. :· ......... 

i3 i 
I 

B I 
I 

c l 
i 

c I 
D 

c 
c 
n 
D 

D 

c 
c 
D 

c 

c I 
O asterisco i~dics que a substa~cia foi incluid~ prcvisori&~c~~2 ~c:-· 
1 i stc e que sao neccssãri.os Gz.-rlo~ pqs"~cri orc:s ?. f~l! de cr·:-!~-: c<: r: r ~ - ·~· 
liaçio ele s~u perigo par~a o ~n~ientc~ p~rtict!l~r~cn~e cr1. rei:r~~ 
recursos vivc.s. 
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1-----··~-~--·- -------.---·----·-.-.,--- ___ .. 
! SU3Sit.::::-.rr 1~ 

-· .,.,. .. --',.--.-.~ ·~ 

! 
; 

l--------------------------~--+ 
i 
~ ~I-!1ETI L FOR~:r..r;I!J,\ D 

t~ - DIOI:fdiO" 1 "165 C 

J!FEI:IL/OXIDD DIFEl!ILICP-tliSTURADOS~ fl 

~DECIL BE!IZEilO C 

E(I-CLORIDlli:!A 
~ETATO DE 2-ETDXIE~ILA* 

~ETATO DE,ETILA · 
~RILATD DE ETILA. 
aiL-A~IL CETDHA* 
tTIL-IlEflZEf:D 
~IL-CICLO-HEXAND 

AILENO-CLDRIDRINA (2-CLDRO-ETAHOl) 
piLEND-CIAUIDR!OA -
fTH.END-D I -A•H !iA 
I-BR0!10 ETILE!!O 
!-CLORO· ETILEtW 
TILEHO GLICDL-ETtR MOROETILICO 
~;tn L- C ELO-SOL VEr! TE) 
CRlLATD DE 2-ETIL HEXILA * 
LCO.OL 2 - ETIL HFXTIH:n 

'CTATO DE ETILA * 
~ETIL-3 PnOPIL ACROLEit!A * 
LDEIDO FORMIGO (37-50% SOLCÇTIO) 

CIDO FOR!HCO 

LCOOL ~URFURILICO 
' 

CI'DO HEPT/'.!!OICO * 
D:P.~:ETILEHO DI-f.!lir!A* 

C!DO CLOF'.IDRICO 

2023 
1172 
1173 
1917 

1175 

1135 

1604 
1605 
1184 

1171 

1192 

1198 
177~ 

1783 
1789 

B 

D 

D 

o 
c 
c 
D 

D 
D 

c 
R 

B 

o 
D 
c 
D 

c 
D 

c 
n 
c 
D 

C!OO FLUDRIDRICrr (40: ADUOSG~ 1790 B 

~f:DXI::JO DE HIDROG:ê!!IO (l~t,JQf( DO QUE 60%) 2015 C 
~!LATO DE ISO-~UTiLA 

LCOOL ISO-SUTILICO 
TACRIL~TD DE ISO-B~TILA 

'1212 

D 

D 

D 

O asterisco i~dica oue ·a suhst n 
lista e que s~o ncc~ssrl~io~ ~~a ~ 
li c: câ"o de -S--€t: ;)Cri c: o nõra·- o c:n i 

i a fbi luidã provi 
poste;i f:S 2. fi ~1 r! c 

rec~rscs v·i~os~ ~ · 
ntc , p~_t .. C:Jl ê.t'flCfi't2 

i 
--~ --; 
I \ 

~0-l"'i anf=n r.. ~H:; 

C~!!;J .! ~t :- z:. 
e:-: re:l eç. () 

::..? 

--.. 
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SUL::;; t.!:.: I.: •. 

~LDEIDO !SO-E:!Tii~ICCJ 

!SO-OCThtiO * 
rso-PEr:u.r:o 

ISO-FORC!:f, 

JSO-PROP I lAti! liA 

JSO-PROPIL.CICLO-HEXAND 

ISOPREIIG 

I.CIDO LATICO 

OXIDO DE r:ESETILA * 
ACETATO DE HET!LA 

ACRILATO DE liETILA 

t.LCOOL r-:ETI L-Jl.T!I LI CO 

CLORO.!..t1ETILEJ:O (DI-CLORO !!ETANO) 

2-METIL-5-ET!L P~RIDIHA* 
flETACRILATO DE METILA 
2;.1\ETI L PEIHEIW •* 
'LFA-HETIL ESTIRERO * 
1~01'10-CLGf!O BE!!ZEHO 

.fÍb I lO FT /'.1!0 I A l·õ Tr~ ~ 
11DIW ISO PROPF.!·;OU\!:I!·!ll 

I:DrW I':ETIL ETA!:OLA!:IIlA 

llOIW tlilí!O-llEI!ZE1.:0 

':Dr·/ O I SGPP.DP I L-1-.m !IA 

•••••• ~ •• (l10RPHOLir:E)* 

~'FTALECO (FU~DIOO) 

f-CIDOS IU',FTEI1ICDS * 
hCIDO !IITRICO (90~) 

2-UITRO PROPP.:W 

~RTO-NITROTOLUEUO 

hlCOOL 1:0!1Il!CO * 

'1221 

1218 

1229 
1231 
1919 

1593 

1247 

1134 

2054 

1334 

2031/ 
2032 

1664. 

I III 
I 

·---c--l-----~-· ... 
D I 
~ I 
c I 

I o 
D 

D 

c 
D 

c 
o 
B 

B 

D 

D 

D 

B 
n 
v 

c 
c 
c 
c 
c 
A 

A 
c 

o 
c 
c 

. 

0,1 

o. 1 

o, w: 
o ,.:: -

O asterisco indica que a su~~t~ncia foi incluida provisoriarlc~~c !1'~!:·. 

list! e que sio necessirios da~os posteriores a fin rle ccn,lc:tr e t~ 
liaçac· de s.~:.: perig-o pé.ra o anbicr.te, particular"r,entc en rc1cç~o ""'~' 
recursos \'i vos. 
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SUBSTANCIA .. 
; ••••••••••••••••• (HOHYPHEHOL) 

;1-0CTANOL 

OLEUil 

ACIDO OX~LICO (10~25~) 

PENTA CLORO ETANO 

H·PENTAHO 

PERCLORO ETILENO (TETRA CLORO ETILEilO) 

FENOL 
ACIDO FOSFORICO 

FOSFORO {ELEMENTAR) 

ARIDRIDO FTALICO (FUNDIDO) 

õETA-PROP I OLJ\CD:;i,* 

ALDEIDO PROPIONICO 

ACIDO PROPIOiliCO 

~HIDRIDO P,ROPIOIHCO 

ACETATO DE 11-PROP!LA* 

ALCOO~ H-PROPILICO 

1!-PROPI LAHI !lA 
OTDTnT"'" ........... "' .,,, 
••••••••• (SILICON TETRACHLO}~\Del 

DICRO~ATO DE SODIO (SOLUÇ~O) 

HIDROXIDO pE SUDIO 

PE!-:TA CLORO FE!!f..TO DE SODIO (SOLUÇ7\0) 

ESTIRENO !~Ot!OilERD 

ACIDO SULFU?.!CO 

•••••••••• (TALLDH) 

TETRJ.'.- ETI LATO DE CHU!lBO ( CHU!lBO TETP.J'.
ETIL) 

lETRA I~IDRDFURA~O 

I 

1831 

H69 
1265 
1897 
1671 
1805 
1338 

1275 
1848 

1276 
1274 
1277 
128'f 
1818 

1824 

2055 
1830/ 
1831/ 
1832 

16·~!! 
2056 

!I 

c 
c 
c 
o 
B 

c 
B 

B 
D 

A 

c 
B 

D 

D 

D 

c 
o 
c 
B 

D 

c 
c 
A 
c 
c 

r. 
O"' 

Sábado 23 4711 

III I';' 

0,01 .Q,OO!i 

o. 1 0,05 

f; '1 !1,05 

'"O asterisco indica c;ue a substancia foi··incluida nro isorianen _::,,-:;~~,-
lis;a e ___ quc são nccess:~r1os ~aCos ;JCSt:criorcs a fir.1 a co-=-::>·ic·t ·:o~-.·~ 
liaçEo de s~u perigo para b- anbicntas particul~r~ent e~ relaç ~Ls 
recursos vivos. 
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:------~-1 ---!--=-=-~''a,_ 

rtTn!' .. H!jRO-r;;\rTt-.L!:i!D 

JETRA HETIC EEU:E~O 

íETRA f1ETILATO [)E CHUI1EO (CHU::ao lETRA 

I~ETIL) 

lETRA CLORETO DE TITAHIO 

TOLUEI!O 

eiiSO CIANATO DE TOLUENO * . 
TRICLORO ETAHO 

TRICLORO ETILEHO 

TR I ETANO LPJ1IIlA 

TR I ETI LAI·JI li A 

TRIMETIL BENZENO* 

FOSFATO DE Tn!-TOTILA * 
TEREBE:ITI NA (I:.Z:.!JE! RA) 

~CETATC DE VIHILA 
CLORETO ~E ~ICILIDEHO* 

XILEIWS (IUSTUI\A .DE ISOliEROS) 

1649 

1833 

1294 
2073 

1710 

1296 

129!) 

1301 
1303 

1307 

! • 

A 0.1 
D 

c 
B 

c 
B 

D 

c 
c 
R 

8 

c 
B 
c 

tO ~steriscn in~ica ~uc a substancia foi incluirla nrovisori&ncn 
lista e. que são necéssãrios danes poster'icrc! a rir. de cc"'p1ct 
liação de se~ peri~o pçra o snbier.te, particul~rr.cnte c;. rel~ç 
recursos vives. 

'. 

~ r. c· -: =· 
1' a '/ C• 

o .. s 
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Af>EriPICt i!I 

ACETO-i!ITR!LA {CIA!~ETO DE HETILf.) 

ALCOOL TER-AIHLICO 

f,LCOOL l~-SUT1 LI CO 

sUTIRO lACTONA 

CLORETO OE C~LCIO (SOLUÇ~O) 

'OLEO DE CASTOR 

SUCOS C!TR!COS 

OLEO DE CUCO 

OLEO DE F!GAOO DE B~CALH~U 

ALCOOL ÍSO-DECIL!CO 

ALCOOL t~-DECILICO 

ALCOOL OCTYL DECILICD (DECYL OCTYL A_LCO-HOL) 

[TER DI-SUTILICO 

ot .. ETArtoL AHitlP. 

DI-ETilENO GL!Cpl 

01-PEI~TEilO 

Dl'-:PRO?ILEHO GLICOL 

A!..'CO!H. ~!!.!CC' 

tTilEt!O GLICOL 

ALCOOIS GOP.DUr.CSOS (t12-c20) (fATTY ALCOHOLS) 

GLICERI:i.'\ 

fl-HEPTF..:~o 

HEPTEllO (líJSTUí:.A DE ISOI·lEROS) 

N-HE'XAHO 

l!GRDH!A 

ALCOOL nETIL!CO 

ACETATO_ DE I!ETIL Af.UUA 
.fiETIL-ETIL CETO!:A {2:-BUTAJ:OIIA) 

lEITE 
I:ELAÇO 

llLEO DE OLI \!r, 
PP.OP I LEr: o GLICOL 
/,CEfATO D~ !SO-r~CPILJ.. 

ALCOOl !SG-F"RCP!LICO 

PROPILt!:O. GL! CCt 

QX!OO DE PêOPILE:lO 

PRO? I L I:IW-TETi\/'ll:::nc

PROP I LE:r:O-TP-1 l:Er-.0 

SORBI TOL 

(r:XOFRÉ (LIQUIDO) 

TRI-DECA!IOL 

TRI-ET!LEHO GL!COL 

TRI-ETILEIW DE TETP.A!:If·lA 

TRI-PROPILE!:O GLICOl 

ÃGUA 

Vlf:HO 

Hooe do navio 

DAS !!OCIIJ."IS 7t GP.ANEL 

Capacidade de tr<onsportc de carga de cada tanque e1:1 111ctro$ rtr~iccs •• 

Viagê"m de ·~···~~~~··~·············· _para ···············-····~······ 
(a) Operação êe carga 

1. Data e local do carregai!lento 

2. !'!orne e categoria da (s) carga (s} receb1c!a {s) 

3. Identificação do (~) tanque (s) carr~~rlfdo {s) 

(b) Tran~ferênc'i'a de carga 

4. Data ·da transferência 

S. Úl-entificl!çi!o do (s} tl'!:tque (s) (I) De 

{Ir) Pl'!ra 

6. F~cou (ficaram) vazio (s) o {s) tanque {s) citado (s) en 5 {I)? 

7. Se negativo; quantida.de renanescentc 

(c) Operação de d-escarga 

8. Data e local da descar9a 

9. Identificação do {s) tanque (s) descarregado {s~ 

10. Ficou {ficaran) o (s) tanque (s) vazio {s) ? 

n: Se ne9ativo; quantidade renarrescente no (s) tanque {s) 

12. Est[ {estão) o (s) te.nque (s} para ser (serem) lin~.o (s}? 

13. Ql.!~::ntidad-r;:: transferida pc.ra tanque de residuo ·-

14. Identificaçt"o do tanq:.:c d!!- rcsic!:uo 

(d} la~t-r·ear.:~nto dos t.:r.qucs de c<!r~a 

15~ Identific~ção do (sj tilr.que (s) li'!Stre~c!o {s} 

16. Data e posição do nevio r.n fnicio do lastreaner:tc 

Assinatura do Corna~dant!.' 

{~} limpeza dos tanques de cer-g<'! 

Substancias de Cêitegoria A 

17. Identificação do (s) ta11que (s) limpo {s} 

18. Da 'ta e 1 oça 1 da 1 inpeu 

l9 l~étod~ (sj dE: limpeza 

20. Localização da. ins"talação de rece"óir.~ento -ut-:linda 

21 .. Concentração do efluente quando foi parada a C:.esc~·rga ::ar<. 

a instelação de recebimento 

22:. Quantic!aC:e :_emanescente no tanque_ 

23. Procedimento e quantidade de âgua introduzida no tar.qut> ;:~ 

final áa lir.~peza 

Z4. Localizaç"Eo e data rla descarga pc:ra o ::1ar 

.Substancies de Categoria B, C e o 

_26. ProcediMento usado ne: lavagem 

27. Quantidll!!e de âgua utilizada 

28. Data e. localiZaçEo da des~arga parz o r.ar-

29. Procedinentõ ·e equi[Htr:ento utilizado na rlc!õCH!;i'! ~do ma.t'-" 

tf} Transferência ée ãgua ae·lastro sujo 

30. Identifica"çE. dOCs) ta::que {s) 

31. Data e_posição rlo na.l.'io ~o inicio da dcsc.ar_ra pua, fJ-m~ 

32. Oat<:; e posiçi;"ó do nav_io ao~ tcrroino da cl~sc.-,ri:JQ. ~ o-mQ.(t. 

33. \'clvdl:;.'J·~ {-) :;o r:?dc. dúi-_.::.ntc ic (C$<:-.;.;et.; 

J!, •• Quât.t"ic!; .• ;.~_dc!!.-_c.i;rre9<1rl~ no n~r 

3~:; Qu~ntid<.cle d'! Ô<JU<l ~oluhia tN.n!ifcrHa pt:rt: o (sj tc.~1iq<~.·. · {

de rcsiduo. (Identificação do (s) tanqu~ {s) Ut! r~si:.!~-:>f 

36. Data e porto de d~scar~a para instalações de recebin~_nto 

terra {~é aj)licavel}. 

····~f•••••••••••····· Assinatura d_o tor.ianc!an-::r.: 
I 

(g) Transfirênda oriunda de tanque de residuo/renoÇão de resic.luo 

3"7.- Íde.ntificação do {s) tanque (s) Cle r-esiduc 

38. Quantidade ~emovida de. cada tanque 
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39e. HêtoC::o de:! r-ef.loção -~e residuo: 

(a) instahçÕés de rec·e:,imento 

(b} misturado com a carga. 

(c) tfansferido para ur:1 outro {outros) tanque {r.) (Ic!~nt·;·;: . .:: 

ção do-(s) ta-nque {s)) 

40 .. Data e pórto c!c remoção éO ri!sifjuo 

(h) Uescar~a acJcle.nta1 ou outras e:..ce:pcionais 

41. Data c hora d_c__o.c:Qrrê;lci-= _ 

42. Loc.n1 e posiçãc do nu\•_io_ nü -ho_:r_a ·_rla, _ocorrf:ncia 

43. Quantidade aproxir.~;ula, none e catc9oria d~ sut:tstanc_itl 

44. Circunsur,cfas da t!escars<~ ou e_scapanento ~ ar.o ... t_uç~ !:;et·;:;.;: 

................. ······~-· f1ssinatura do Coi.li!!~::ar.t~ 

Observaç-Z"es do t.ra:;utor: t.s a!sina~u1·es __ C.c Co.r.:"-r;cl;.=-,~!:! _rl~'•Fil cr,_,; · 

t~~ ~~ g~~g~c e c~*~ ~~!l~~~;.~.~i ~}~~;~;::'i~ª 
s!!ntada. 

CERTIFICADO !!!TEr.;;,;çiÇilU·.L DC pr:rvt:lÇ~~ O!, i'OLUTÇf-"0 ~·M,T,_ ,!1=}:-:-;;:lS-;

PORTE DE SU:!.STAI~CH~s LIQL!IDr.s :IOCP'AS ~ GP..~t!El _ 

(1973) 

{Nota: este Certificado cleverã~sc1· :;;r.:plementado n:J ça$0 de Uil ~~t"!
vio tanC!ue de_ produtos auil":'icos ::-_e_lo" Certif'icedo Exir'flt.j -s.:: 
gundo ãS disposições clõ '?.êgr<!: 13- (31-do Anexo II c!a Conve.!!..' 
çiO) - - --- - . 

(Selo Oficü11-

Em1 tido de acordo com i!_S di spos ~ ções C a -ccr.vençê"o Interna ti or.<.1 P!_ _ 

ra Prevenção da Poluição por navios:, 1973, sob a autor_irlade tlo Go-

verno. 

(designação coTrfpleta dn· pais) 

•••••r••••• 
nizaç;io ;:u-
~~) i~ter"f._;_ 

NO!: E DO -- Jr;DJCATIVO 

1 

PORTO ,, r T01!Elf.H!! , 

~----l.~''_v_ro ______ r'-'u_n_,_~o __ o_u __ t __ ~r_o_A_sr1 ____ "_'_'_rs_r_r._o __ -t----'-'-u~''-'--j 

1 

gra 1 O do Anc~o I I da Convenção. 

2 .. Que a vistoria fnos_trou que o projeto, a ·consi.ruçã~ ·e··r; e-quf;:-:.

mento do nu v _i o _s[o _-de_ modo a minimizar a ·descarga n30 ·co:'õ--:.rol~ 

da de substancias liquidas nodva!i para O no:r. 

3. Que os seguintes disPositivoS e procediAentos for<~;R. z::provados 

pela AdministraçãO em conexão Cor:z a fmp1ementação da. Regrt. 5 

do Anex.o ·u da Convenção: 

(Seguida da {s) folha (s} anexa (s}. assinadas e datadl!s) 

Este Certificado ê vâlido.~i:-~-~-••••••• · ................ :.~·; ... ; •• 

sujeito a vistoria (s) intermediaria (s} a interv_a-l.o (-s} de ... 

...... ; ......................... .: .................. .. 
t1:1itido C::l!l. .................................................................... . 

llocal de ea1ssao do Certificado) 

••••••••• 19 ••• 

V ISTOi:I f,S I !!"í!:J~:;[OJ 1.1:1 ;,s 

pe1a neS"ri:. 10 (1) (c) do J.nexo li da ConvençãO-, este naviO 

suaS·condiçõe.S forari· aC-hados de acordo- CoO aS" dispos.içÕfúo--perti

nentes da ConvençEo. 

Assi"n~;~:do ......... ~ ............................................ . 
(Assine.tura do Oficial cievi:danente 2utoriza<lo~ 

Local ................. -~·················· .......... . 

_Data .................................................................. .. 

(Selo. ou carimbo da Autoridade. como apropriado) 

Assinado ..................................................... . 
(Assinatura rlo Ofichl devidamen.te autorize;C..:c..) 

Loca_l ..... "' ................................................... . 

Data ........................................................................ . 

(Selo O!! carimbo da Autoridade, como apYopria~o). 

De acorde cor-~ a~ disposições i:!ã Regra 12 (2} e (4) do ,'\nexo ;::: :.:..:. 

Convenção, a validade deste .. Certificado "é prorrogadt at; ........... ~ 

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

Assinado .................................. ~ •••••••. -
(ll.ssiliatur<l elo Oficial devidaMente autoriz<:(}l"; 

Local ............................................ .- ................ . 

Data ....................... ·•••.••• ••••• ·.- ................... . 

(Selo ou carir.~bO d<1 Autoriclade, como l:pr-opriiiGo) 

;.. '0 1.a ... , ;.-.§.:..:...!-:r;,_c_-g_r .. f..=: _, • ._ 
:;_lJ..Çnl-! :)~. S .25._f:t::•TCS ~· 

,· ~u#.P.J.-:.n;.;~;:,..:_s_;: :-. \-:.. .. 1~~ [:.-:Q.--l.F:.=_· 
"~· ·;~v;, F 48\!.: _::-:...r-5"~0 D( . ·:_.~E.J..!i....Q. 

Aos 18 dias do mes de maio de 1982, · real:i2ou-se, às 
10 J-J·r::s, nc Minist.ério c';:s F;E-lações E>:teriorcs, em BrasiJia, a lOa. 

reunião do GrlJpó de TTZ.balho rnterministeriaf par21 Coordenação d-:os 

Assunt._os da !MCO, com a participação do Conselheiro Nuno Alvaro Gui

lherme d'Oliveira e do Secre~ário Sheila Maria de Olive~ra,_ da Div~ 

são ãe 'I'ranspôrfes e-C6muri:icações do -Ministério das Relações~ E>:::::::. 

rioreS; do Comandante Milton Xavier ~e Carvalho Filho, .dÓ -!.UnistrS· 
rio da Marinha; do Doutor Irani Outra çi.e Siqueira, do Ministério 

dos Tran_sportes; "dCI cq!Ttan_~ante_ Jos~_ Portella J:>assos Autran, da .P:E:

TRO!'AAs, e do Doutor Arnal~o Augusto Setti, da Sec_Jetaria do ~::E-i~ 

Ambiente do Ministério do Iliteri-br. ---
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:2.. A reunião iniciou-se com a leitura çle minuta Qe _of.l 

ci:o a Rebraslon justificando ·a politica· bras-ileira ~o que resp~:-~.:. 
à emba:rc.ações. de pesca e o porquê da não adeSão-, do Brasil, no ·:.e

mento,. à Convenção de -Tol:-remol:írlos. O representante do Ministério 

•d.a Marinha· sali~ntou que ser o 69 cohstrutor de navios no mundo não 

\significa que necessari,~mente o Brasil tenha de aderi:r:- ã Convençã:::, 

pois'se o comprador- exigir, o barco será equipado de acordo com 

suas solicitações. 

3. A seguir, o Chefe da DTC cha_mou a_atençã_o para o f_! 

to de estar a SEMA preocupada com o creScente número de paíseS que 

estão aderindo·.ir MARPOL e cCim a exige.ncia neêrlaitÇ!eSa -de só aCe'lt.a!" 

navios "marpoli:r;ados" em seus portos. O repres~ntimte da:, _PETROBRAS 

endossou o ponto de vista do Cbefe da: DTC, indicando. que ~er b Br~ 

sil assine ou não a- MA-RPOL~ esta entrará ·em v.íg6r- __ e a!"~ta:râ 0 princi
pal~7bte os nossos .petroleiros. .Já que a P~ROBRJ\5 vem adaptando 

seus navios de acordo co:m a MARPOL, e preferivel que o Brasil assi

ne o mais cedo possivel a referida ConvenÇão. Os J;"epresentantes das OE 

tras entidades presentes ã reunião pronun_ciaram-se a :J;avol;' do_ ponto 

de vista do representante da PETROBRJ\S. :Este saliEmtou, ainda, que 

_todas as ~xigencias da MARPOL tem ~ per!odo de carência, o que __ di

lata tnuito o prazo para a tomada de providências. O rep~esehtante 
da Marinha assinalou, ainda:, que o fato_ de não Sei:- o _Brasil J!õignat,! 

rio da MARPOL, Qcasio:ría o envio, por .parte de países estrangeiros , 

de barcos antigos sem as minimas condições de segurança para as fiô~ 

sas costas, multiplicando assim a possibilidade de ocorrência de 1>2 
luição. 
4. A seguir, passou-se ao relato do parecer do MRE se

sobre a 48a:. St:-~S.iiQ tlo Conselh0.._ __ .;d_N~;) inceiinpl'='tc,- ~rri v!st.a do nã_o 

. re~bitl!_ento, até o lliOn><;!'!Jt,O, de loCa_a _<iocume.nt~ç;o paia a i-efeifda 

Sessão. ÇIS itens da: ·agenda_ rell'lti_va: à prôxima ___ reunião ~o-c~ns~.lho, 
cuja d'ac.umentação (oi :rece:b-ida, for,:,m- di~cutido~~-; sel"ão ob}eto de· 

.tnstruçõeis ã Reb~aslon. 
S. A reunião encerrot:-se às 12 horas. 

J..TA DA 11~ REUNIÁ,.O DO GRUPO DE T?MALHO INTERMINISTEFtll<;.. r-J.:.?.A COD~PI: ... 

qs dc-:rr.ais it.c-:ns da lS~ S~ssão õo 1·~:0:1-'C foram o!? 

jeto de análise pelo C'"orr.andant.e-Tc.rqtllnio, o:-c.on,.orme re];.t6:-io a ~e1· di_;:. 

tribuido aos integrantes do GTI na prôxirr.a reunião. 

6. Passou-se ã consideraç_~o -da Ii'osSib-i 1 ;O ade de 

adesão pelo s'rasil ao Fundo Intern.:.cional de Co::-.~.:-·n!=aÇâo :;,,or Poluiç-ão 

pOr Oleo. 'l'o:n.:indo a palavra, corno reJator, o r.:,:,;n·c!'ent..;,nt.e õa ;;:·,-"=-:~+.~ 

·esclareceu que, após junho de 1981, qualquer pais poderia se ~es;liqar 

do CRISTAL pilra aderir ao novo esquema. Disse ainda o representante õa 

PETROBRÂS que, embora a :Empresa e_steja_ presentem~nte ~r5~~ào com _as 

co~tribuições para_·o ~RJS'Í'AL e o TOVA~~er a: ~~roprr:=s_a br~ 
sileira transp-ortado-ra de petrôleo~~pa'gamento da. contribuição ao Fu~ 

-do, nos termos do art-. 10 dos E;otatutos,, deveria ser rateado.entre as 

--empresas que recebem petr,Õle~~Jf\ilb,~_:n·,;,'r'itiina em território b,r~sUei-
ro. Para tanto, caberia possivelmente ao ~ho Nacional do ?et.I'Ôl~o 

informar a direç~o do FundO~"'§k"tte,~em-ãev:Í-da pelas diversas enti~! 
des, uma vez que mantém o controle dos estoques por elas recebidos. D!; 

cidiu-se que o. Itanf'raty _encaminharia o,f~cio __ ness~ ~enti!lo ao C~P. 

7. , _ -~ OUtl'O aspe~to le.v.a.nt.ado _lo i o àa ã_c~iç;:-.;-~\ão ãe 

um 6fgão ~ enCarreSja~e: <!a solicit::<;~ção àe indeniz.ações por Canos 

ocOrridos-em-território brasileiro. Em ãinbito Íederal, a atdbuição c~ 

b~ria à SEMA, que também arc-aria com a r-.esma tarefa a nível est..;,C!:.:al , 

onde não houvesse Õrg:ão ,?esignado para.' tal fim. :~es~e c.'!.$0 !IS c:.;it..~ 

nias dos Portos poderiam colaborar com' a SEMA, encar.~inhado-lhe os ped.!_ 

dos de inden,izaçao. 

a. 
cerrada ãs 11·:-30- horas. 

BG 
19.05.81 

Sem· outro tema a s"er tratado, a: reunião fÓi en 

ATA _OA 7~ p;.u·!~JÃO_-R? r.P.U~~.P:E TP.AE>J.l.n~·~_;::fi:.1=':"·::nn.S.':E~-:í_J..!.. '::·~~. .~ .• ,;~. 
[AO DOS -~~sv:;·1as _'W--~ l~lC<?-

NAÇÃO DOS- ASSUN'I'OS -D~ IMCO. 

Aos 23 dias do mês de abril de 1981, 

Aos B dias_ do mês de -outubro -ae 19.80, realizot:-se 

-Ministério f.t.s Rel.!iiçÕes-E.xteriores, em Br~silia, a 7~ :F!eun,i:~c do O:n..:.;... 

re~lizou- ___ oo Ce 'Jral:.alh.o Intet"ministeriai. para coo~denaçãio_Qcs ,,_ssun_t.cs êa '!!'.::c. 

Reunião ~- Particioal"am da reunião, pelo l-!inistél·io Ca~ _~:E-}aç(-Ds_ se no Ministêi'io dãs :RelaçõeS ÉxteriorÃ!!, em Br-~rõi'lia, a 11:! 

dO Grupo de Trabalho Interminlsterial para Coordenação dos Assuntos 

da INCO. 

2. Participaram da reunião, pelo t-linist~rio _das 

Relações- Exteriores; O Conselheiro Ntmo Alva~o Guilherme d 'Oliveira e 

o Secret.'iirio B$:t;"bara Gorac::zko, da DiVi!>ão de TranSportes e · tOm\:miC~ 

çõesi pelo .Ministério· da Marin_ha, o Comandante :Rena:_to Tarquínio Bit_te!! 

court; pelo Ministério dOS ·Transportes, o Doutor-Ma'rco Antônio Lima 

das Neves; pela SE.MA, o Doutor Arnaldo Augusto Setti; pela SUNAt-W-1, o 

Doutor Fernanã9 :Salth~~a:ç: _4a Silveirol Coet.a; pela SYNDARHA e DOCENAVE, 

o .comandi!!.n'Le_HUti11o_R~bens Habbema: de r.:aia; p'ela PETROBAAS, õ- DoutOr 

Adel'lir Francisco :Reg is; pelo_ I_RB, o Doutor. Mâri.'o Palme ii· a Ramos da Co~ 

ta. , __ Inicialmente foi lida e apr<?vada a Ata _da 10!! 

'F.e;;.r.~ ão Õç:>' GTI. 

E.xter.iores, o Conselhe-~ro_J:3uno Álvaro Guil~er:ne _d•ol~veira e o __ !'~::.r"
tário _Bã~b<ira Gora~~ko, da Divisão d~ Transportes -e-Cornunicaç:Õe:s; P~ 
lo Minist~rio dã J.íari~ha, o Coinandante -R~na-ti:;( 'l'arguíp·fé Bi tt-~r,Co-u:::t' 
e o Comanõante Ronaldo Francisco San torO;· pelo f.r,inisté-rio àos Tr;;,r:s -

portes-, o Doutor Irani putra de _S~queira; __ pela ,SEt-11>,. a Doutora C.~1e~-::

. te l'~aria Gaia BritO Cunh~ M~rques: pela SUNAMAM, o O_outor ·F~rnando Ba!_ 
thazar da sii,;,eir·a .Cott.ã; pe'la OOCÊNAVE~ ·ó Doutor L<:mis Hui?ding; ?e-

la SYNDJ..R.."'Jl.,- o Doutor- J.o-rge Luiz. Malheiro.s Pac-hec;o;_ pela PETRC:S:Rfo.S, .o 

comandante Fernando Luiz· da~ Cunh~-
3. . . Inicia·lmente foi li,da a Ata da 6~ P.e_união _9o G_Tl, rea

lizada e~ 24.09.-8-0, ten·ao-:-sid~ aprovad-a--com o. seguil1_te aõe-nõo o!:pro<:ter: 

tad~ pel~ _re.pres~ntai;~,te i:l,;~. Pé~ro:t;.:rãs: -"FÓ_i. igualment~ a.~re$_entado . '>c 
GTI pelo reo-rêsentante da ·PetrobrãS qoC~i:mto ~ 12ue RC!uela E!".prEõ:::a e-;. 
tÍ:rria seus -~uS~os na hiM'tese de rittificação· da--C<:>nvenç:ão I>~RPOL i~~ 
4. , Passo~.:..Se :~o.:..it~m. 2 Q;;a--Agenda, .:i:-~fe7e-~.t~ ã.·o:r:ier.~E:;~; 

15! Sessão do l'lEPC ~p~eSeiff'óU ·seu relli.tõrió, --n0 -qu~l deu" ênfase ·i e_!! a se·~ daOa à d~legaç·ãç,· 'p:r:·as:l.:l~Ú·.~ _.à 4._5~- _S~~sã.o·.dq. _çor.sel~o d~ !:·:CC,~· 
i%-ada· em· vigOr da convenç'ão MJ>.RPOL -,3/78~ -cuja nova "t~:rge·t· date"' fOi debate E>· Con~u·zir~m · ~:;,_ esbo.ç; da.~ segur_nt.e·~ dii'e.ti_\;.as·: 

.. A seguir, o Chefe da D~legação br3:::Deira 

!haêa' para pril'lciPios 'de 1982. SalientoU, ·em 1nterv~:nçã6· vel·f-á.'i.' que . --~·BrasÚ, .estã.,a<$'i.and,o .su~ Úota àO:s '.t:e(!uisitos da 
" · · - - --- · • c.o.nv. en: .... ão··MA __ -. iU>o_ L ô_ev<.!"Jc;3._c:l 1 .'.e.m_ ·_fu_.,t;-).lr_ o ·,p:iôxi·I"_ o, es~.~r .. "e!ll cor_ ãi.ções .P_~ -ad~ _ ___,_ ~ ~r as!~ m~~fest_o~~~-e __ :_no sent_ido de _que não -.~i!:~~a ç_ondiçO~-s -~d:Éi- aCjéri'%' T • 

i. Conve~ão. a~tes de l~$3. Tal posição fOi sustentada,. ~a~s u-ma ~~~~ ... ri; à :.r.ieSni.á:;.'··n·o ~ritan'to' um~- J?ostergaçãQ :4a da.~-l,imi te- seria ?es~j~. - , : 

em:~nt·r~Vista' dC? Ch.efP. ,da neJegáção com o SeCretãrio_;Ge:rõ\f'da~H~t6, !? , ···.v~ü·:- ' '· · ... · ": 

e~s-iã:o em que ~olic-itou~ ainda, apoio técnico d4 · Organiz~o~çiO--no .'· comba ca· do.ta• _as' r.·.· _c'_en.--t:_..e . .-:,m:~:n-::a-:t.ii·:.-::.·_~:e:\.~~i·~::.-.:~~:a_~o_t_-~_,_•_:-~.· ~~:::::s; c·onvençõ.~s 
. te ã pqluiÇ5o· m~rinh:a ·no' Brasil. ··o-··seocretâr'.ío-Ge.f.zi1..-mi!dl"tT;i;,:t'OU-. ;f;O'A7

- X:;-. -u :L'· 

ceptivlê!.iiade' ã ·sc:.l:icitaçã-0 brasi-ieÚ·a: ~ t~ndO e~-éam~nh.lido o assun-t"o ~o . ....::-o -B.r.ãsii ·não e- .favor-ãv~l ao_ es~bi2-le-c;iJ'lentb de ~r..a: 
· setor· de -cooperàção -têC"ri'r(:-a 'da or9anü·açãd'.' :t:ii ci:lllt-atO-Cõni\) mcnt.(ól"',!' .. m;t:s.sã~- p~rna.ri'ente::;xcl:U:Si~!l. ju~_tO_ __ ã IMCO;. 

da Se~r. o Comandante TarqUínio poàe con'!>tat.a:r: que· jã ~is:,tia ·na I/'1CO . - -...--.n;o Comitê de COoper-ação Técnica, o- Brasil colo_car~ 
um projetp de' cooperaçio técnica apresentado. pela CETESB, do E:$tado . disposiçãO ·aa: it1-CO, vag~s· nos cu.rso_s de. fo~maçi.o de :pessoa i da ,mar i -

de são paul o. ComO tal projetO_ não- era do conhe-cimento ·do. ·GrU:>o de 'Tr~ nh.a mercante mantidos p~lo CIABA e CIAGÀ, bem como manifestará- O. Ces~ 
balho, o Chefe da Deleçaçãio décidiu que o G'oVerno -bra!=i leiro,- i'IJ'IÕ~ .in~ -~jO_ de co~tr.,~.buir coM pessoal-CJU~lificad-o Para prestar serviços de as-

li~ar o projeto existente, eventuo!!llmente o formalizaria pc-rant("' a Or..:.â sessori.!l para assuntos de transporteS marít_i:rnos, inClusive legislação 

ni=aç:;o. O projeto da CI:TESB e de tal ,porte que ~ermitiria, ~c <:~pr~-~ mari_tima, em paises de lingua portu<;?U~sa e f.!spanhola. 

vado, a designação de--um -aS!.ésso:r -permane:nte·-aa INCO-pata 3s~untcis- .d-e 5 • Ficou aeordado, f-inalmente, oue o GTI v.oltaria a se reu 

nir no dia 5 de novembro, já apôs a realiia;ão-da 45': Sessão d_o Cons~
iho. 

pol,.ui·ção, ~ediadõ em· :srasilia, para atenàE'r ao c-úadO projpto c 
sorar a $~,:.~. 
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'NS DA IMCO. __ 

/..TA DA:aEUJHÃO ÉM 23JCt7/&o. 

Aos 23 di<!!s ~!lo mês de julho de 1980,rea1iz.o"~:-se 
no Minist~rio _das Relc:u;Õ(:s Exte-rlo':res, em Er2.si1ia, :reunii"O 

do Grupo de Tritbali'lO Int~~r.1iniste.rial p<'>ri! Coo.r"de...?ação GOs A~ 

suntos da IMCO. 

2. 

lações ExtE:r.ior~s. o Conselheiro :t:uno Alvgro Guilherme (!'Oli

veira e o SE:<Cre~i.rio Eárbara :Goracz(:ol:.o, da Divisia de 'rz-a..,s-. 

portes e Cor.nmicações; pelo.Ministér_io da 1-!arinba, 0 Cor.;;;;:nd~ 

te J:enato Tarqui:nio liittE:ncourt;; pelo l·!:L'":listbio ~os Tr.L"1'spo:t 

tes, o Doutor Irani Dutra. S:iqueira; pelo. SE!·lA. a Doutora ce

leste V.aria Gaia Brito Cunha !·:arques e o Doutor \õalte:r Suria

.t;:i; pela SUj;;JIXJ..J!, o Douto_r FE:rn.:....>16o 2al'thazãr da ·Silvei:ra 

Cptta: pela DOCER;,ve, o Doutor Lo01is Ht;lijding; pela PET?.O

ERAS. o COiõlandan te Fern~do Luiz da Cunhêt; p('la SYlroA? ... l:A, o 

I>outo:r Jorge Lu:i.z JO:alb.eiros Pach_eco; pelo. Instituto de P..esse

guros do E:t-asil ~ o Doutor J·:á:t"io Palme-ir2,. ;:a.-nos da Costa-

3. tnicialmente, foram lidas e aprovadas as atas 

da :rx'illleira neun:ião do Grupo e da R~união~ sobré-·o F'undo 'Int~ 

naCional de Compa-.sação da Poluição por OJ e-o, bem comeS o RelA 

tW-io sobre a .q.q! Sessão do Conse1.ho da Organizaç~o. 

Foi dada a palavra. e>Q seguida, ao Cotr.zndante-

~ani Fol'tuna, para relatar sobre a ?.'~fio do Comitê de eo.Q. 
,peração-- TÉ.-cnica. realizada em l.onch-es em 05 de jl.OT.ho passado. 

A propósito, lembrou o Cor.J.a.""Jdante Fo:rtuna que o rE-ferida Comi..:. 

tê l:.avia-se originado de t:una proposta apresentada ))elo .Srasil 

e sua ação t~se COllcretizado. no pais, através dta- :realizações 

·eo~ a CIAllA, en;, BE!'lêm, e a CIAGA, n.o :Rio de Janeiro. 

!). Com relação à AgE:nda da últina reunião do rnen-

cionado Comitê •. da qtoal participou. o com~da:nte For'tuna ·enra-

'ti2.ou o Eat.o de que ~ escolba ~o hesi~ente havia ~E>C~ido . e: 
r~resen"ta...,te de p2.is E:a 43esen'\~olvk.ento ('Ir,dor.ési;a),para con_ 

6. 

~;n coJ<:.b::..rno;bo com o F~:uo, :p~a_ a participaç~a, E:m prog:ra.-.~S- trip<q: 

tites:, óe ~o:is asse.ss.o:res t~cniCos. Pe-itO~ em legislação r;?ori.ti,-:-.~. 

de J ingua es_p?.rJ-,_ola e fr_;-..:r,cesa. 

7. :?~ssoõl-se. e.::~. sE-guida, a breve a!'oi\lise da .LDC. O Ccrr.nndan, 

te Bittrr.cm~.rt enfatizou o interess~ ao Brasil em estabeJE-cl?r <!lç-or

dos reg~o.."l.ais. previstos na própria Convenção. A representante da 

SEV.A apoiou a 'i,déia de celebração de acordo regional para a costa su}, 

pois é a .r~i.xa de litoral ~e apresenta os maiores problemas de pol,:.

ição .. 

8. Por não ter sido recebida a aocur.lentação :relativa à, Agenda 

da V P.:eunião sobre Du.':lping, .ficou seu e.:>:ame postergado para ,a pró:ô.r.oa 

reuni~o do Grupo. 

g. Passou-se às consider21ç-Ões sobre a Co:::iveilç~? }~OL 73 e seu 

FrotocCilO de 78, a S!Ual c!eve:râ. en.tr.ar em ·...-igor quando ratir-icada por 

15 P,a.S.ses oU p~lo eq~ivaJe.nte a 50% da tonelagem mundial. De inS.cio. 

0 r~presen_tante do Ministério d_a Marinha caracteri:z.ou '\:4Jia distinção .fua 
da.-:.-entü ehtre esta Conv~ção e a LDc .. Esta Última--é, na realidader Ul1l. 

ato que visa à defesa õos _pa~ses em dese:r.VOl~ir.:.~to. p~is os palses 6e:.

s.énvolvidos7 ao se tornarem parte. ass"Wllem 1o compromisso de somente fa

:z.erern "dumping" em condiçõeS prê-e$tabeleci~as e mediante autori:taç-ão 

p:r·é,•i<h ·x l~AP.POL, en t.reta..--:~tc. ao· obrigar ·todos os n;;,.vios a usár" equi.

pa;nentos antipoluidores, to:rna-se extremamente onerosa .PiU'a::.os paisE.S 

a1 desenvç.lvimento._ 

10. Em_ seguida. -usaram da palavra os representantes dô!l_ SUJ1t.:!·~-:'-:·F'~ 

o:rnDB?..AS e Docenave. to~os expressando que, do ponto de ~ista do 6rgão 

que :represent~. há interesse em retardar a :ratificação.pe"lo Brasil.. da 

Y.AR.PDL 73, levando em conta que ~relação custo-benefS.cio. ai."l'ldã foi 

devid~en:t:e quanti.ficada. 

'1. 

::l.rrl~o. que cc.nsist!rá ~!.os ~-·:;-uintes rv:oto:: 

-l - Discuss.~o da Ata da 2!- T.e<::,i J:;':> Go Grl:po ~e 

7J-abaTho realiZada E:rri -23/D7/8o; 

2 - Preleç~o dO Co:r.óridf".tlte Dr.o;:ry ~:·:.r. te-iro sobre 

a Reunião -ao Comitê de Segurar,ça Y.arl.tir.:a =--ea1i-:.<:~a de 19 

23/05/80, ern I.ondre s; 

3 - Debate sobre Instrvções à tic-l r g<::ç-~o ~o Bra

sil à-v "Reu.YJfão de Consinta das Partes Contrata!lt~s da Co!:v~ 

ção de Londres sobre LanÇa."'õlento de Detritos. 

DTC/12.08.80 

••I 
r./.\ ( 'r•JII/_\,\r)e.\·. d(• Rdan"Jcs E .. \"leriore.\, de ( 'onstillli('âo e Ju,\"liça, dt• ('h;nâa e 1", .• 
nnlo~ur c d,• Se!{un.mça Naol}fw/. 1 t t 

PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO 
n• 32, de I985 

( 107/85, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, coocluído em Montego Bay, 
Jamaica, em 10 de dezembro de 1982. 

ckvat.h.l considcrm;[to _de Voss.1s l:xçe1ências, acompa
n1HlUo de Exposi~o:'IO Uc Motivos lntcrministerial, o texto 
li<l Convcn~ào das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar. conduída em Montego Buy. Jamaica, em 10 de de- . 
/t'lllbr<J de l 9~2. 

Vt:rúc. da_RcpUhlie<.l da Guiné-Bissuu. d;.L Rcpúhlica de_ 
Moçambique, da Rt'"Púhliea l'ortugucsa c úa Rcpltblíca 
Dcmm:rátiea de Silo Tum6 c Prindpc à Tcrccira Conrc
rcncia da). Nações Uniúus ).Obre o Direito do Mur con
\icram redigi· conjuntamente uma tradu~;ào cm lítfguu 
pnnug.Lit:'ia da (\mvcnçào d•1s Nar.;õcs Uni<.lus, sobre o 
Dircitp do Mar. 

O Congresso Nacional dJ.-"Creta: . __ 
Art. 11' Fícu aprovado o texto da Convenção das 

N<v.;õc.:s Unida.s sobre o Direito do Mar, concluído em 
Montcgo Bay, J<.lmaica, em 20 âc o.:ZcJllhro de 19~7._._~--

/\rt. :!~' Este decreto lc.gj!ilativo eiHri cm Vi_g"or na · 
d.:!l~ de su.:1 publicação. -

MtNSAGEM N• 147, de 19g5 
lxo.:ekntissimos Senhores Membros do Congresso Na

ciumJ1: 
tm t:onl'mmidade com o dispostu no artigo 44, inciso 
da Cunslituiçào Fcderul. tenho a honra de submçtcr ü 

Brasil ia, 5 de março de 19115.- João Figueiredo 

c O OIREITO 00 MAR 

"~y ei'sãO-em Língua Portuguesa da Conven~ào 
-~-~-~!'l_açõcs Unidas sobre o Direito do Mar 

Culll ·anexos c Ata Final da Terceira COnfcréncia 
da.-;_ Nli~,·ôci Unidas sohrc o Dirdto do Mar 

Lisboa, 19~4 

PREfÁCIO 

As Üclegações d~l Rcpühlka Popular de Angola, da 
H.cpúhlic<J 1-'cúerativa li~ Brasil. da Rçp(tblka t.le_ Cubo 

O trahalho roi inh.:iar..lo durante a oi!ava scssiio _dtl 
( unkrt'lKia cm 1979. tendo prosseguido nas sessões sc
glliute.' da Confc.:n:nda. 

.\1~m dJ.! . .,..,a.s reuniões reaiLwr:lm-sc u convite !.los rcs
- ]1L·~·L11 us <it)\"CfntlS as seguintes rt:'uniões. c:xclusivamcntc 

dcdí·..:,Ldo~ au:~. tr...Lhalhu:- da tr::uJuçrto: 

--:'\linddo iClbt' \\:rUe), cm Maio-Junho de 19~1: 
- IÜ1 Ut• Jancin1 {Bru)>il). cm J:mciro de 191:'2: 
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-Lisboa (Portugal), em Junho-Julho d!.! 1982; 
- S~tn Tomé (S~to Tomé c Princípe), em Jandro-

h:vcrdru dt.: I 9!-13: __ 
-Bissau (Guiné-Bissau). em Muio-JLtnl~o JC t9gJ; 
-1\·laputo (Mor.;<tmbiquc), Janeiro de_l9~4. 

N,::-.L:.Lúllinw reunião (M:.tpulo). foi finalizada a tru
_d_t,h,;:\t_l da Conve_nr.;iio das Naç.õc_s UniJas sobre o Dirc_i_to 
J_~_J_ 1\~:.u~,_l1cm ~o~no ~as ljUatro -Resoluções adutadas pda 
Ctlnlo.:r~IH:ia, tendÜ-st.! chegado a um tt.!xlo de t.:ompro
~ni:-."tl por c.onsen~o, cuja composiçU,l fínul J1<lnl -publi-

~·a~·t11l da t.:diç<ltl Jefinilivu foi cometida a um Sccrcturíu
dtl ~·iltnuin da nispons;~~idadc du Cüvt:nw Português. 

p,~.~~.tg ... ·m inol'o.::nsivu - t:m uso nos demais p;:íscs dr.! 
1.!\pr._·~-~•lo PtHluguesa. 

CO!.:VE::ÇÃO .DAS :;,;çê;ES t:!:ICAS 
SOBRE O DIREITO 00 !-'.AR 

Os EStados Partes nesta Convenção 1 

Aninados do aesejo de .s:oluciomn:-, nu:~- cs.p!rtto de co"Ç"Ipreen~;~o e 
cooperação matuas, todaS_ at> que-stõeS relativa:!;_ _ilo_.d_ireit_o·d~_mar e 
conscientes do signiffcado hist.6dco __ .4g:;t;.s__ç_o~v.~J-.ç;ro -c_C:.mo- J.wpOrt.tr:t~ 

contribuição para a manutençlro da pal., da justiç_a e ÇQ progresso de 
todos os povos do mundo • 

Verificando que os fatos ocorridos __ Qe.:;u(!, _as. Conferêncla,s d.as 
Naçõe5""u"'ilidã5Sobr!! o Direi;:<> dO Mar, realizadas em' Genebra em 1958 .e 
1960, a~ntua·r.at~~ a nec_e_ssidade de _uma nçv~ Çonve,po;;!? sj:.br.e_ o __ 5iü·e~t.o 
do mar de aceitação geral. -

Conscientes ·de que os problemas do espaço o<:_e:;n,.i"c.Q __ est:lo 
estreitanente iõlteire!ãCl.On.ados e dev_sm. sei' _5=-~nsiderados. c·ot::o u:::1. 

tQdo, 

Reconh~cendo a _ ,c,o.n_veni!!!n_oe;!a. de es_t~abele_ceJ: ,~;>o r- me.io di?:n:a 
Convenção, com a devida eons:ldera~io pela sober . .lnta de_ todos os 
E&tados. uma o'rdem jurídica para os 'mar-es c o.ce.anos que f.acili.te as 
c«aunic.açõ"es iri.iernaci_onái_S e· promova: os uSõ$ -pactfic-<.>s dos m.are:S- ·e 
u:eanos, a 'utilizaçto equitativa e eficiente c:lo_s_ ."seus r~c:urso~, a 
conservaçilo dos ~:ecursos Vi'tOS e o estudo, a ptoteção e a pr'.;os.er\'.:.ção 
d<:l meio earinho, 

~~~ q,ue a eonse~u_ç!o Qestes obj~~ivo~ çontr1)?uirã p3r_a 
o e~eclt:lento 4e uma ordem econ8!;1ic~-- ip.;er"!:JI!~f;ona~ _justa_ e 
equitativa que tenha em _ ç,o'nta _os interesses __ e :a,s _necessidades da 
humanidade em geral e, em pal:'ticular, os inter~ssis e 'as necess:iQades 
e;peciais dos paíse·s em desenvolvi~:~cnto, quer costeir-os qut::r s.::c:~ 

litoral, 

Desejando_ desenvolvez::. pel~ prese[lte CQn\·enção as ptir.c!pios 
consagr.&doS"na resoluçi"o .?;749_ (xxíi) de 11-<le D~;~cbro de. 1-970, n.n 
qual a Assembleia ~Ge.ral das N'açi'Scs Unid~s declarou solcnct:ent!!, inter 
alia, que ~s fundos m.lrinhos ·e o·ceJ:n.tco& e o s_eu. subs~lo pd r-a _.l _C;:;i:i 
ToS!imites de j1,1risdição nacional, bem como - 9~ _ r~l>pectivos · recur-_~os __ 
s.lo patri~:ntlnio et.>mum d.a humanid~de _ e que , a exploração e- b 
.aproveitamento dos mes1:1os fundos serão _f_e.l._to~. em: benefício da 
humanidade em geral, independenteml:!nte da_ $ituação geogr!f.l.c.n doS
E$tados~ 

..:onvcncidos die que a codificação e o desenvo!yimcn_to_ progrt·ssi~·o 
do d~fiõdõmai- alcança_dos na presente· ConvJ5,t,Çª"~ c"óntr"íbuir:Jo para 
o fortalecimento da paz, da segurança, da coopcraç:So e das relaçii._:,s 
de a:o~.iz.ade entre todas as naçê5es, de conforn:ldad~ com o~_prir:r.tpir.s 
de just!Ç.l2 e igualdade de diroicos .e promover3o o pr-dgrcsso econtlllico 
e 5ocial de todos os povos do mundo. de acor<lo coa os Propõsitos c 
Princípios das Naç'õcs Unidalil. tais co!Do enllnciados. nA Carta. 

Afin::<sndo que as 111atl":r1as nB"o reguladas pela prcsf!nte Conv~:mo;rro 
CO[ltTnu.lriiOa ·ser re&lOas pelas nonnas ·e princfptos d_o direito. 
intt>rn<~clonal gt'ral, 

Acordar.a111 o soe&l,linte: 

PARTE I 

It-."'TRODUÇÃO 

Artigo 1 
Termos utilizados e lobito de aplic-!çll:o 

1. P<!ra. efeitos da. preSI!:nte CQ-I'lvenç:!o:__ _ __ _ 
1} 'Are.a 1 significa o. lefto do mar, os ~ur.dos marinhos, e o seu 

~u~sol~ ~l~c -dos ~icites da jurisdição nacional; 

2) 'Autoridade' significa a· Autoridade ln_te_rnador.al dos_ F,undQs 
Marinhos; 

3)-... atividades na Área• significa t9das as ativ,idadcs ele_ 
«r!xploraçio~ e aproveitamento dos recursos na Area; ~ ... 

4) 'poluição do meio marinho' significa_ a int.ro_du.;~o pelo homellt. 
direta · OQ. it!diret:.amente, de substâacias ou de enersia no meio 
marinho, incluindo OS CStu:§.rioS_ 0 secpre Cl,U~ a l:leSt!la pt;O\'O<l,U(! OU p0SS4 
..,ir proVo'Cãr efe-it"o$nõ(;i~·o"s, ta h co::::o dar:os aos- rec_ursôs vivos e .il 
yida marinha. ·riscos 1 s&Cide do hocem, E-ntrave ,h .atividades 

maríticas, incluindo a pes.:ii e es ou.tras ut~lí;;;<-'iões. legíti:::.as -do 
aar, alteração da qualidade <la ãgua do mar_, no .que se ref02:re .li: sua 
utili::açlo, e deterioração dos. locai~ !!e r~creio; 

5) a) 'alijamento' sigaifica: 
'i) qualquer lançamento êeliberado no t~~ãr de detritos e 

outras mat~rias, a partir de EOI:"!:Itarc<!ções, aeror:av.es, 
plataforll:as ou outras cons.::ruçi5cs; 

ii) qualquer afur.cla::::entó· -celiberado no oar de emh<~.rcaçe:es, 
aeronaves., platafort:~s ou outras construções; 

b) o termo 'alija=:en~o' r.ão incluú·:i: 
i)" o-lançaoento de detritos ou put,.r.as ~:õt~rias result.antes 

ou derivadas Ca exploração norcnl ôe embarcaçi5es, 
aercnaves, platafor-=as e outras construções, b!'m CCiC:O o 
seu equi;>a~ento, com exceção Cos d.::tritos· ou de outr~s 
mªt~t'iãs J:ransportados. em ettbarcações, hE:rouav..:s, 
platafon::.as ou outras. const.r-uç..t:ics r.o mnr ou pa!'a .eles 
i:.ránS(eridos. que sej.lrn utilizadas para o h.n1;.1:..o:nto 
destas mat~rias- ou que provenham do tratacento _o:ie_s_s.oe:o 
dC!tritos ou de ou_~r_ns :::.1.t~x-.t"'~ ~ bo;-do das referidas 
emba"rcaç6es,- aeronaves, platafomas ou c.oust ruçCies; 

ii) o- dE!p6sit_o de tt3t~rias para outros fins que nllo os do 
seu simples. !a!lt;.llõ:<l"nto d<.!sde que :.õ!"l dcpósit.o não seja 
contl;'ár~o aos._ obJ.o.:tiy_o:o da preM·ntt:: Cl)nvt;nr;ão. 

2. 1) 'Est.ados PaneS' sígnific.l os Estados qut! tenf,.;lm 
consentido cm ficar obrit..c"JO!:ó pela C.:.r.·.·,·n.r;ã'o ~ ~c_ r,•l.aç;:io ;;os quais a 
Convenção e:.tt:ja cm vigor. __ 

-2). A ·Conv.:nç_Jo a_p~ i:c.:~--se ::::Ut.at.is , !;'.ut.ondis As C:[ltid.:ld'I!S 
~ -mellêionadas [laS aU:n.:-as b), c), d), cTC"7r<lo parSsr.afo 1· do .u:titu 

.395• que _se tcnt .. 1o to:11..;do P~rtt.'~ na pr~.:st:nt~ ConVf:lnção de 
conformidade com as con,dlo;;i5cs relat.J,.Vas a cada uc.l clclas ti!!, neS$-il 
~ed_ida, a <.xprcs_sã"o 'Estados Partes' cÓttprec[ldC essas. entid.ades. 

PARTE II 

MAR TERRITORIAL E ZON'A CONTÍGUA 

· SEÇÃ.o- L DISPoSIÇÕES GERAIS 

Artigo 2 
Regime jurídico do mru:; _l;e_r.r:~_torial, seu espaço a~reo 

sobrejacente, leito e subsolo 

1~ A sober:;.nia do Estado costeiro estende-se alê1:1 :o 
territ6rio e das sua .1gu-.as. interior-es e, no -caso de Estado 
arquip~l.ago, das suas águas arquipelágicas, a uca z:ona de mar 
adjacente desi_gnada _pelo nome de !!lar territorial. 

2. Esta soberani~ estende-se ao espaço .J.éreo ·sobrejacente ao mar 
territorial. bem como ao !~::(.ter e ao subsolo deste mar. 

3. A soberaniir. sobre o mar ttl!!rritorial ê exercída de 
c.onfo.rmidade com a_ presente Convenção e as de-cais nort~~as de direito 
iQternaeional •. 

SEÇÃO 2~ LIMITES oo·HAR TERIUTORIAL 

Artigo 3 
Largura do mar territorial 

Todo Estado tem o ~u.eito de fixar .a larg~,~ra do_ seu gar 
territorial atE um limite que nlo ultrapasse 12 milhas mar1timas. 
medidas a partir de Unh:as ·de base determin<u~as dti!! conforlllidade com a 
pr~Sente- Convençio. -

Artigo 4 
Limit..c .exterior do mar territorial 

Cflimite exterior do mar tcrritori,al IE' definido por ur.~a Unha ea 
que cada u!:l. dos pontos fica a uma dist!i.nc!.a do ponto -oais prlb:ico da 
linha de base igua~ .il ~~rgura do mar territorial. 

Artigo 5-
Linha de base normal 

S4lvo disposiç!ro- e111 Cont;rário da presente ConvençJ'o, a linha de 
base nor~:~al para medir a largura do mar terri~orial ~ a linha de 

- baixa-t:lar no longo da costa, tal como indicada nas cartas mar!tim.lS 
de grande esc_4la. reconhecidas oficialmente pelo Estado costeiro. 

Art1BO O 

Recifes 

No caso de ilhas situadas cm at01.1i1 ou de ilhac que: têm cadeias de 
reelhs, a Unh-3 de base para mt>dir a l.argun d.o mar tt>rritorial 6 a 
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liah& de baixa-mar do recife que se encontra rlo lado do c.:t.r. tal co::~.o 
indicada pot' s!:::lbolo apropriado nas c.ortas recon,ht!cid.a.s ofidalcC!nte 
p<!!lO Estado ea!'>teiro. 

Artigo 7 
LJ:nhas de base reta& 

I. No& locais e::1. que a costa apresente' recortes profundos e 
reentrâncias ou em que exista uma franja de ilhas ao longo da cos::a 
na sua pro:dcidade i&~dia.ta', pode ser a~ot.:~C:o o ~::~todo da!! lin;~as_de 
base retas que uoa:a os pontos apropriados para traçar a linha de ba.se 
a partir da qual se mede a largura do mar terr:itot'ial. __ 

2. Nos. lo_cais em que, devido A existi!ncia de U!ll delta e dê 
outros .acide:'lte5 na:urais, a linha da: costa sej~ c1.,1ito inst.5.vel, os 
ponto!> apropriados podem • ser escolhidos ao .long_o da linha de 
bah;a-mar mais avançada e~:~~. direçlo ao !!13t" e, UleS:l!O que a linha de 
bai,;:a-m:tr retroceCa posterior:::ente, essaS linhas de_ base retas 
coctinuar~o em vigor at€ que o Estado cos-teiro_ as oodifique de 
conformidade com a presente Convençã"o. 

3. O- tr-açado dessas linhas de_ base reta~_ não deve a.fastar~se 
c:onsidetavel:::lente da direçlo geral da c:os::::a e as zonas de mar 
situadas dentro dessas linhas devem estar su:~ic:iente:::.entc vinculadas 
ao domínio terrestre para ficarem submetid_as ao regi:::.:: ~as ásuas 
interiol:'cs. __ 

4. As linhas de base t'e_tas não serlo t_ra_ça.Cas em direção aos 
baixio~ que e::ergetn na baixa-mar, nem 4 partir deles, a nl"o ser que 
sobre os ~~:es:::~os se tenham construido far6is ou insta_lações análogas 
que- estoejara p<:rmdn~ntemente acima do .n!veJ, do car, ou a não :ser que o 
traçad~ de tais linhas de b01.se r-etas ato!!: àq•Je-les baixios ou a partir 
destes tenha sido objeto de reconheci;e:nto internaci-::mal geral. 

5. Nos c<'!sos em que o m~todo ({as linhas de base retas for 
aplicáV'el, nos ter~:~os do par:i:&rafo 1", podcr-s~-.§ ter em conta, ao 
traçar detcrl:l.inad.zs linhas de base, os interesses_ econõ::~í.cos próprios 
da regil:o de que se trate~ cuja realidade e importância_ -~sti:!ja111. 
clara::~nte de::tonstro!!d.:ls por uso prolongado. . -· 

6. O si_s.te__ca çJ_e linhas de base retas não :»ode-r!!: ser aplicado:> por 
um Estado de lll.Odo- a-separar o mar territorial de _outr_o E.s _ _t_9~cl9 dQ a.lto 
mar ou de uca :;ona econêlm~ca exclusiva. 

Artigo 8 
Ásuas interior!: .. 

1. Excetuando o disposto na Parte _I_V~ as .1guas situadas no 
inte-rior da linha de b;tse do mar territortal fazem parte das Sguas 
interior~s do "Estado. 

2. Qu.Jndo o tr..tç:-cdo de um:! _l_lnha de base reta, de conforl:lidade 
coe o m~toJo est;'l,bCl<!-ciào no .artigo 7, encerrar-, c:oco águas 
interiores, .~guas qúe ântcri~nncnte n::ro et"am c.on:sldcr-ad<ls_ como tais, 
aplicar-se-S a essas .Szuas o direito de passagem inocente:*, de acc;.rdo 
coll!. o <!Stabelecldo na presçl'!te ConvençJo. 

.Artigo 9 
Foz: de un:. rio 

Se um rio des.as:ua direta:::ente no mar:, a linha de base- ê uca reta 
traçada atrav~s da fo!l:: do rio entre os pontos limites da linha de 
baixa-mar das suas margens. 

Artigo 10 
Ba:las 

1,. Este at"tigo refere-se apenas a b.a:!as c~jas eostas pe;r::~ncec a 
um Gnico Estado. 

2. Para efeitos da presente Convençio, ut~.e. bafa é uma 
reentrlncia bem marcada." cuja penetr;.açl"o em terra, em _,re-ação ii 
largura da sua entrada, ê t.al que contéc:: Sguas cercadas pela costa e 
co:cstitui mais do que uma Simples inflexão da costa. ContUdo, uCia 
reentr.I!(I..Cia nt:o .será cons::.c!erada co!!lO una bafa, se a sua supcrf:tc_ie 
não for ig~l ou superior .il de um set:lictrculo que tenha p·or c:l!.!;.rtetro 
a linha traçada através da entrada da referida reeotrá:Ç;ci~. _ 

3. Para efeitos de ~edição, a superfície de ~a reentrância o!!: 

compreendida entre a linha. de ~::!.ixa.-c:..,_r ao lo~go d.a. ~co~t.a da 
reentrância e uma l;l.:nholl que una a.s linhas de êa.t:;.a-car dcs seus 
p~ntos naturais de entrada. Qc.ando, devido A exist~tJcia àe il:"a.s, ut:..i. 

reentrllncia tiver :w.is do que uma entrada., o serdcírculo será traçado 
tomando como dUlmetro a soma dos comprimentos das linhas que fechem 
.;JS diferentes entradas. ~ sUperifcie das ilhas <:xistentcs dentro c!e 
tliii4 reentr!ncia. sct:á consid~rada co::~o fª-;!;Cr.do parte da SU?~rifc.ie 
total da água da reentr8n~ia, coco se essas __ ilhas fossec: p<.rte da 
mesma. 

4. Se a dist.S:ncia entr.ê as liphas de b_aixa-mar dos pone:os 
naturats" de entrada "de uma-- baía nio exceder 2~ milhas ll!lirfticas, 
poderi ser traçada uma linha de demarcaçio entre estas duas linhas de 
baixa-mal:' ~t; as (guas assim encerradas serão consid~radas ãgu.:~s 
int~r:iores. 

5. Quando a di5tlncia entre as linh~s de baixa-t:~ar dos pontos 
nat~rais· de ~ntrada de uma ba!a exce~er_ 2~ miH:_:as maríti;:~s._ s_erã 
traçada, no interior da ba!a uca linha de b.e.se reta de 24 cilhas 
a.arftililaS dê modo a encerrar a ma_ior superf!de de .ligua que !"or 
possível abranger por u::tJa linha de tal extens!l"o. 

* passascm inofensiva - em uso nos. del"IUlis pafse$ de exprcss3o 
portu&ucsa. 

6.'As disposições precedentes cão se aplíc.a1:1 .ils ba:l:as cha::ad.as 
'hist6ricas', ne111 nos casos ec que se aplique o siSlt!~.a. de linhas dt 

_base ret~s estabelecido no artigo 7. 

Art).go 11 
Portos 

Para efeitos de delimitação do mar territor-1.;'11, as ln.:::talao;êies 
portu.1rias pcrc:;;nentcs mais a_o largo da costa <;;ue faça:;: po'lt'te 
inte&r.<~nte do sistema portu.:iri~ são co~sid~r.:~das c:omo faz:cn.!o parte 
da costa. As ir.:Halaçõcs rnarttim3s situadas ao largo d.1 costa e as 
ilh.as drtificiais nào são consic!era.::!as inst.al;.o;iJcs t~ortut:riJS 
permanentes. 

Artigo 1_2 

Ancoradouros 

Os ancoradouros utilizados habitual~:~~qte para earg3, descarga e 
fundeio de no1vtos, o.s quais cstari.llll r>on:~almence sittJadus, inteira ou 
pa~c:ialcente, fora do trâçado geral do limite «exterior do mar_ 
territorial. s:a"o considerados como faz_endo parte do mar tcrr:tr.criaL 

Artigo 13 
Baixios a descoberto 

1,. um 'baixio a descobet"to 1 ~ UIIUl extens:lio natural clc terra 
rodeacia de água, que, na baixa-mar, fica acico1 do n:l:vel do :::a::. mas 
que subce::ge na preia-'Clar. Quando_ l!m 'baixio a. descoberto' se 
encontre, ·total ou parcialmente, 4 uma dist:l.nci~J; do continente ,ou de 
UJ:!.B ilha que n;Io exceda a largur" do mar territol"ial, .a linha de 
baixa-t:~ar desse baixio pode ser utilizada como linha de base para 
medir a largura do mar tet'ritorial. 

2. Q-uando um 'baixiQ a d_es.coberto' estiver. na totalidacle. 
situado a ·uma dist!ncia do continente ou de uma ilha ·supet'ior ~ 
largura,do mar terr_itorial, não possui mar territorial prliprio. 

Artigo 14 _ 
Cocbinação de c~todos pára detercina;; 

as linh~s de_ base 

O Estado ~~st~-:lro poderá, s~gundo as circ.l!r.sd::-:c(a-s, d-cter::.inar 
as linhas de base por meio de qualquer "dos t.:Cit.odos est.abclec:idos nos 
artig:os prec-edentes. 

Krtigo 15 
Delimitaç:!l:o do mar territorial entre Estados tom costa:!! 

adjac:e"htes·-ou-s_ituac;las_ !"ren:e a fr<:nte 

Quando as costas de dois Estado;~s são "djacentes ou se encontram 
situadas frente -a frente, nenhum desses Estados tem o direito, sa-lvo 
acordo de-ambos ec. c:ontr:irio, de estender o seu ;::at' territor~al além 
da linha o:cdiatta cujos pontos silo equictist.a:ltCS oios po~tos n:ais 
pr6ximos das linhas d~ base, a partir das GUais se ~~de a l.:.r,;;cra do 
1Dar territorial de cada um desses Estados~ Contudo, este artigo não 
se aplica quando, pq_t ,motivo da e:ldsti!ncia de t!tulos hi!:·t.:Sricos ou 
de outras circunst.ât:tcias especiais, 'for necess.:trio Celi:!tar 
tert'itorial dos dois Estados de fonna dih·rente. 

Artigo 16 
Cartas marítimas e listas de 

-Cc-ordettadas scogr5ficas 

l. As linhas "de base para :::J.:!l:!!r a l~rsura do c:-cr t.:!rrit._orial~ 

determlna.d"as de eonformicladc com os arti&os 7, 9 c. lO, ou·os limites 
delas decorrentes, e as linhas d~ c!eli~tt.oçdo trOJr;ad,J;s d.1 
conformidade com os artigos 12 e 15 figurara-o cm cartas de escala 011 

escalas adequ.otdas para a. deterrntnução. da sua_ posiçrro. E:~sos cart.1:: 
poderlfo· ser substituídas por listas de coorUcn3das g~ogr.:ificas de 
po1"'1tos em que conste espec;ificamente a sua orit~o=m gco;;d~sic.:l. 

Z. O Estado coslôeiro dar.$. a devida public1dade a tais eartas ou 
listas de coordenadas gcogr~ficas e dcposi t:tr:i u:a C)~C~:~plar de c: ada 
cartá-ou lista junto do Sccre~~rio ~cral_d.as t;a'iZics Unidas. 

SEÇÃO 3. PASSAG~! INOCE!;TE * PE"IJ) ~!AR TE!UUTORIAL 

SUBSEÇÃÔ A.. NOIU:!AS APLICAVEIS A TODOS OS NAVIOS 

Artigo 17 
Direito dê p.assagee1 inocênte* 

Salvo_ disposíçlo- t:Ul !=ontrá:rio da prese~:. ... onVE:nção. os navios d~ 
qualquer E-stado, costtdro ou sem !!tot-al, goz:arilo do dirteito d~t 
passagem ino;cente* pelo ~~:.ar territorial. 

* Pass.agem inofensiva --em usó nos- c:!etn<ti.s pn1:ses de expressa'o 
portuauesa. 
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Artigo 18 
SignifiC:sdo de pass,;.ge::~ 

l. ,..'Passasell:l' significa a navegação pelo lllar t:erritot'i.al coro o 
€im P:e: 

a) atnn:.:cssat" esse n:ar se:m penetrat" nas !guos interiores neo 
fazer escala num anc:o.t"ádoor~ ou_-insta.ia:ção portu~ria situada 
fo:ra das águas interiores; 

b) dirigir-se para as ãguas intoJriores ou delas s_it~r oü fazer 
escala num desses ancor<:douros ou ir:s:{l),_.a:;:les portu$ri.:1s. 

2. A passage111 deverli ser cont:!:nua e r.ipida. ~o t:!ntant:o, a 
passagem compreende o ;?arar e o 'fundear, cas .r.pei:las' na t;t<:dida em c;:ue 
os meSI:lOS const:i tuam incidentes COc;JUIJ.S de, nayegação ou S!!jatt J.mpostos 
por ÍE!otivos de força maior ou por dificuldade gr;;•1e ou ter.l".a= pOr fici'-~ 

prestar • .aux!lio a pessoas, navio~ ou. o11eronaves .::m perigo ou em 
dific::uldede grave. 

Artigo 19 
SignifiCado de passagem inocente'*: 

L A passagem é inocenh:* desde que não seja_ prejudicial l. paz, 
1 boa ordem ou A segurança do Estado costeiro. A' passagem deve 
efetuat"-se de confor~::.ida4_e co:a _.!!: presente Convl!n<;;ão e d!l.:a.is no_t:"Ç:3S 

de direito lntetnacional. . ___ ···- _ __ . 
2. A pi!.SSazem de um navio estrangeiro - SerS: considerada 

prejudicial à p.az. A bo:t ordem ou à s~gurança do E.stac!O coste.iro, se 
esse na\'io realizar~ -no mar territ~r!al, algub.:r. das seguintes 
atividades: 

.a) qualquer_ ameaç:t. __ ou ·u~o da força contra a sobcr3nia, a 
inc.egridãde territorial ou a lnclependõ;nc:l,a poUtica do 
Estado costeiro ou~ q_ualquer outt:_a aç:io eq __ violação dos 
princ!pLos J~ direito_ internacional enul'!ciadll_$ n~ Cat"ta da 
Naç:aes Unidas; -

b) c;:u;1lc;:u<!r ~Y.crc!cio ou :::.1nobr.:._ com arm.1S de qu.llquur tipo; 
c} c;u!l<jucr ato dc~i~nado a obter infor:::.1çõcs em pfeju!:to ~{a 

Gt!ifcsa ou ci.a i!i .. ·surano;a do Estado c;:o-sc-efro; 
d) c;.~.ulc;.ucr ato de prop<o_zandil <!c.;t.in.-ldO a· atent."lr contta a 

dt::fesa ou a sesurança d-ll EstaCo costcit"o; 
e) o lar:ç=e::to, JlOuso 'recebimento a bordo de qualquer 

.aeronave; 
f) o lanç:occnto, pouso ou recetoir<,cnto a bordo de 1;_u~~G.ucr 

dispositiVO t:ilitar; 
&) o ccharcp:e ou des.e-:::.barque de qualquer produto, coeda ou 

pessoa com viql.aç~o d.as leis e ~egul.acentos .aduaneiros, 
fiscais. de icigraçJ'o ou sanit.trios do Estado cost;eiro_; 

h) ql.lalquer ato intencional e grave de poluio;;3':o cont:dtio a 
presente Conven'illo; 

1) qualquer a,tividade de_ pesca; 
j) a re.alizaçi!o de atividades de- i:nrestigaçlo ou de 

levantac..r:ntos hidtQ&.r.!_fic-os; 
k) qualquet" ato destimu!o a perturbar quaisquer _sistemas de 

comunl~::ação ou quaisquer ou.tros serviços ou inst.:;laç<:;es do 
Estado c-osteiro; __ _ 

1) qualqu~~:r · outra atividio!de que nlo eliteja diretB!;lente 
z::elacionada com a passa&em. 

AUigo 20 
Subma-rinos e outros veículos submers_i_vei~--

Ro mar te-rritorial, os subtnar!nos e quaisquer outros ---vetculos 
subcers1veis deve.m navegar .l superfície e arvorai a sua ba:tC!!ít"a. 

J..rt.ig:o 21 . 
Leis e ~egulamcnt._os do EstGc!_o cos::e_irq 

relati.Vos à ~~ssage.:: inocente* 

L O Estado eostei:ro __ pode .;;.c!ot<or leis e n••g-u::..-:...:r.tcs. <!'i! 
c:onfor.aidade c:_oc as disposições da presente Conv<:~~'!"o e ji<J::!.:<.!S ::..:..rT .::.s
de díieito internacional, relati".'os ~ passag<!w ino-c:cr.::.ll± pdo =ar 
territori-!!.l sobre todas ou algull:la das se,guintes lil.llt~_rias: 

a) segurança. da navegaça,"o.e rcguh:;:<:nt.ação do_ ~tiáf'ego-c::!r~ti::-c.; _ 
b) proteçlo das instalaçffes e dos sistemas _de au~dlio à 

navegação e de outt"OS serviços ou ins::a~~o;;õ~s; 

c)' proteç!Io de cabos e dutos; 
d) conservação dos recursos vivos do u:ar; _ _ _ J 

e) preveno;;;Jo de infraçi!Ses .ils leis e regul,,=er.cos. so::.re pC!SC?. C o 
Estado costeit"o; _ _ _ _ -

f) preser'?aç~o do l:lCío. a~;~bi~nte do Eáado- cosi;E:]';ro- c prc ... ·..,.r.;"F.""o:~
reduc;;Eo e controle da sua _poluic;;ã'o; 

g) i.nvestigação cientifica tilarJ:nha lc.v.l::o..-:<.::.<:.:~tos 

hidt"ogr!ficos; 
h) prevençXo elas inf:caçi5es As leis e regul~H':l~ntos aduar:E:!.iros. 

fiscais, de imizrao;;ã'o ou sanitários do Estao:io cost.::iro, 
2. Tais leis e regulament-os n3'o scr:Jo arlicados ao projeto, 

cons-truc;:ão~ tripulaçlio ou equipaocnco de navios estt"iHl,t;•:fr('~, a ~rro 

ser que se destlnc:n .:I aplicaç!Io de regras ou not":ras ir.tcrr.:.ctl)r:,1iS 
geralmentQ aceitas. 

3. O Est.ac;lo _costeiro dar:i a .qev.ídn publi~íck .. ~..: -.._ tWé:ts ,;
leis e regulacc~tos. 

* Passagem inofensiva - cc uso nos dt.!c•)is países de Cxpressto 
portuguesa. -· 

4. Os navios estrangeiros que exerçac o direito di! passagem 
inoêente* pelo z::.ar territorial deveria observa-r todas_ e.::;:s~s le<s e 
regula=entos, bem como todas as no'Clllas internacionais geralmente 
aceitas relacionadas com a prevençXo de _abal.roat:.entos no :::ar. 

At-i:igo '22 
Rotas mar!ti-mas e sistemas de separação dE; t-rlifego 

no n:.ar territorial_ · 

. 1. o" Esta@ _ _!::_ost.e1_1;'.0_ 'Pode. qUando for- riecessãrio i segurança da 
naveg:açlro 0 exigir que os navios estrangeiros que e;;;erçam o dire:tto de 
passagem inocente* pelo &eu mar territorial utilizem as rota• 
mar!ttmas e os sistemas de separação de trãfego que esse E.stado tenha 
desigc.ido ou presc"i·itO --para a re.gulao;;Eo da passagem de na\<ios. 

2. E& particular,_ pode ser exigido que os navios t:anquf!s. Oli 
navios de. propulsão nuclear e o-utros navtos que tra.nsportect. 
substll:neias ou materiais radioativos ou outros produtos 
intrinSecamente perigosos ou nocivos utilizen uniea::en_te_ essas rota_s 
marft"imas. 

3. Ao designa"r as :rotas mar!timas e ao presc:re\•er sistec.~~s d~ 
separação de tr~fego, nos termos do presente .artigo. o Estado 
costeiro ter! em conta: 

a) as recol:l.endaçi5es da organização i lternacional coopetente; 
_b) quaisquer canais que se utilizem habitualmente para 4 

_ navegaçEO interna.cional; 
c) as caraC:tertt~ça_s especiais: de deterl:!insdos navios e c~itais; . 
d) .a densi<!ade de tr,Uego. 
4. O Estado costeiro indicar! el.arauente tais rotas mar1tim~s .e 

sist.c~s de ·separaç!Io de trãf~go ein cartas ~:ar1t.tmas a que" d.ari a 
cfevida public:idã.de. 

Art:igo 23 - . 
Navios estrangeiros. de propulslo nuele~F e navio.s trans;.orta~u!o 
subst3ncias radioa.t:ivas ou outras subst:!::ncias httrinseca::cente 

perigosas ou nocivas 

A_o exercer o direi:tà de passagea inocento::* pelo mar territorial_ 
os navios estran8eiros de prOpU.isão nuclear e os na\•i,os transportando 
subst!ncias radioa_tivas · ou outras subst!ncias intrinsecamer~~e 
perigosas ou nocivas devem ter a· bordo oS; documentos e observar &3 

medidis esp<!'Cbis de precauçl:o estabeleeidas para esses navios nos 
acordos internol.cionais. 

Artigo 24 
Deveres do_f.:stado ,costeiro 

1. O Estado costeiro Mo deve pllr dlfic:ult!.:tdes A p.ossog~u 
!Docente* de navios estranzelros pelo mJJr territorial, a n3:o ser de 
eonformld.:tde coo a pr~scnte Conycnç_i;o. E_m especial~ na a;tlicilç!o da 
presente Convenç:ro oú de _quaisquer leis e regUla~:~..:onto:> adot~dos de 
eonforllli<lade com a presente Convençllo. o Estado cost:eiro n3o deve: 

a) 1mpl5r aos navio& estrangeiros obrigaÇlres ~ue tenham na 
prática o efeito de. ne.:;:ar ou dificultar o direito de 
passagec. inocente*; OQ 

b) fazer discriw.inação de :direito QU de f•to contra navioc de 
detenninado Estado ou. . contra navios que transportem carca• 

_ provenientes de deter;:únado Estado ou a ele destinadas· ou 
por conta d~ d~terintnado _Estado. 

2. O E6itado costeiro darl a devida public1dadl! a qualquer perito 
de que tenha -conhecimento e que a:tl~ate a navegação uo seu mar 
ter~itorial. 

Artigo 25 
Direitos de proteç3:o do Estado ~ost.eiro 

1. O Estado ~oste.iro pode toruu:, no seu mar terr!t.o:cial, &.$ 

uedidas Decesdrt.it Pai a impedir'' 'toda- a passa&em c.lue não seja 
ino~entê~. 

2. No caso de navios que se dirijsm a lguas interiores ou a 
esc;a.la numa inst8laç"ã"o portuária situada fora das §guas interiores, o 
Est..ado costeiro tE:m igualcente o di_re.ito de adota-r as medii!.'l.s 
neçe'ss_:'irias para impedir qualquer violaç~o _ d::1s .::ondiç3es ·a que estl 
sujeita a admissão desses 11avios ne~sas águasM interiores ou nessa 
instalaç"to portuária. - _ 

3. o· Est.ado co_steirà pode~ sem fazer discrimin.'\çlo de direito Ou 
de fato el:J.tre naVios estiâng~iro&, sus;?Cn~er temporariamente ·. e:1 
detercinadas iireas do seu ~i: territorial' o cxerc!cio do direito ele 
passagem · inocente* dos nâviOs est!-ant"êii'OS • se esta medida _for 
indispen$áVel para--proteger a sua segu:-ança, ent'te outras para lhe 
permitir proceder a exerc!cios com ar:::;as. Tal suspens:ão 1;.6- proi'~uzi:-á 
efeito_ depois de ter sido de_vid;~mente tornada P:úbliea. 

Artig-o 26 
Taxas que podei!!.- -:o:e:c ii:upostas a navios esttangeiros 

1. Não podem ser -:i~Postas taxas _ _-a navio~; estrangeiros s6 com 
fundamente na sua pasSagem pelp mar territorial. 

2. Não pode::. -ser impostas ta_x.:1s a um navio es::t-ang~:tro que 'Passe 
pelo t::at'- tetr'it.orial a nã'o ser Coc.o ro!.:=un~r<!':?io dê det:ert::in.aCos 
setviços tJt'estaJos .a ·es!le navio. Est.as t.n:.:as devem ser ic.~ost.as: S:t!t:t 

discriminac;:ão~ 

* Passagem inofensiva· - em uso nos dec:a ls pnt.scs de exprc~.oslo 
portusucsa. -
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SUBSEÇÃO 'B. NORMAS APLICAVEIS A NAVIOS MERCA!i!ÉS -E NAVIOS i>E 
ESTADO UTILIZADOS PARA FINS COMERCIAiS 

Artigo 27 
Jurisdiç~o penal a bordo de navio estrangeiro 

1 .. A jur;tsdiçã'à penal do Estado costeiro n3'o sed. exercida a 
bordo de navio e·slrangciro que passe. pelo mar territorial com o fim 
di!!" deter qualquer pessoa ou de reali:car qualquer !nvest:fgaçto, co.m 
relaçfo a infraÇ1Jo criminal cot:~etida a b'Ordo desse navio durante a 
su.a passasem, salvo nos seõt.:intes casos: · 

•> se a infra_çlo_ cric.inal tiver consequ~ncias para o Estado 
costeiro;_ _ _ _ 

b) se a infraç:io crim.i~_l for de tal natureza _ que _possa 
perturSar a paz do pa!s ou a ordem no mar territ-orial; 

• c) :~.i:it:::is;:~~ia ca~~:ão au~:ri::~~= o~o;:i:, r!~;:~ent:!~: 
:'IJ:fJlocátic:o ou funcionário consular do Estado de bandeira; 
ou 

d) se essas medidas forem necess.lrias par8. a repressão do 
tráfico -ilícito de estupefacientes de subst!lnci.aa 
psicotr6picas. 

2. As disposiç3es precedentes nlo afeta:n o direito do Estado 
costeiro de tolll-'lr as meCidas autorizaGas pelo seu direito interno, a 
fim de ~proceder a apresament-o e investigaçBes a bordo de navio 
estr~ngeiro que passe pelo seu mar territorial procedente de ãguas 

inter~~z.:~~~ casos previst:os nos partgrafos l" e :! •, e1 z"staa_õ ___ c-osteiro 
de\·erã, .a pedido -do capitã'o, notificar o repre~>entante diplomático ou 
o funcionário consular do Estado de bandeira l!ntes- de totõ.~a'r q-uaisquer 
medidas~ e facilitar o · contato entre esse _r_e_p_rcse_n;_ante .<?1,1 
~uncion.!irio e a tripul.;ç~o do navio~ Em caso de urgênci~, esta 
notificação P' Jerá ser feita enquanto as med'ida.s estiverec sen;!o 
tomadas. 

4. Ao'considerer se C!evem ou nl!i:o pr'oceder a um apresa~ento e à 
fol'lila de o e:xet.:utar, as au::orid.adcs locais C<:'-'o!lil ter en cl-:vid~ -::r:-,t'i 
os intert!sses éa n;:~.v::::;~·ÇZ:i>. 

S. SalVo ee1 c&so de aplicaç:lro• das disposições da _F::!rte ::r~ ou ..:!<! 
infraçio ls leis e regulamentos adotados de confonniéade coe. .a Parte 
v, o Estada costeiro não poderá tomar qualquer medida a bordo de um 
navio e_strangeiro .qoe_ passe. pelo _seu mar_ t~_!_r_itor~al, para a detenç:o 
de "uma pessoa ou para proceder --a invest:l.gaç<Ses relacionac!as com· 
qualquer infraçJ:o de car:iter penal que tenha sido comC!tida antes do 
navio tei'- ent.rado no seu mar territorial, se esse navio, procedente 
de ·Um porto estraneeiro·;-- se eccontrar si! de passagem pelo llõat" 
territorial sem entrar nas .1g.uas interiores. 

At"t:fgo 28 
Jurisdiçllo c:fvJl em relaçlo a navios estn.ngeiros 

1~ O t:Stado costeiro niro deve parar neiil desviar da sua rota um 

naVio estrangeiro que passe pelo lllar territorJal, a fim de exercer .:1 

sua jurisdiç~o cívil em relação a ·urr.a pessoa Ç:ui:! sê encontre ·a bordo. 
2. O Estado .co.steirÔ n!"o pode tonar contra esse ·navio Cledidas 

executórias ou:med-idas cautelares em c;at\:da ciVil, a não so;r qu,:. 
essas medidas sejam to'cladas por força, de obrigaç6Cs .assurnici.as pelo 
.navio ou de tesponsabilidades em que O mesmo b.lja incorrido, dur:]ntc 
a navegaçlo ou devido 3 esta qusnd~ ':'a sua_ ~.:JS~3~Cd pelas :iguas do 
Estado cosreiro. · - - - --- -

' J. O par4gra.fo precedente niilo pr"ej~;~dica o direito ..!o Estado 
~osteiro de to~:~ar, em relAçlfo a navio estrangeiro que se detenha no 
ur territorial ou po"r· ele pa~>se procec!ente das águas interiores, 
aedidas execut6rias ou m.edid"as c-autelares em matêri~ civil confor111e o" 
seu dire~to interno. 

stnssEÇAo c: NoRl':.:\s Al'LICÂV"Eis A NAVIOs DE GUE"R.iU. i-A-Oir.raos -
NAVIOS DE ESTADO UT.iLIZA.JlOS PARA FINS NÃO COHERCl.AIS 

ArtigO 29 
·Defio.içl'o de navios de guerra 

Para efeito.l da presente Couvençlro, 'navio de guerra' significa 
q,ualquer navio pcrten.cente ls forças ar:~~adas de .UIII Estado~ que 
oateote sinais exteriores pr6prios de navios de· guerr.â da sua 
aac:ionalidade 1 aob o cot::ando de um oficial devidamente designado pelo 
!atado ~ujo notle figure na correspond'ente lista de oficiais ou seu 
equivalente e cuja tripulaçl"o esteja subme-tida às res_ras da 
disC-iplina militar. 

Artigo 30 
·NXo-cUlllprilllento das leis e regulamentos do Estado 

costeiro pelos :navios· de guerra 

Se um navio de ·guerra nã"o c:uu:prir as leis e res:ulacer.tos do 
Estado costeiro rel2tivos à pa.ss::tgel!l" pelo mar territorial e não 
acatar o pedido que lhe for feir.o ;u.ra o s:eu Cul:ipl"irn-:::!nto, o Estado 
Colllteiro po~ exigir-lhe que saia. imediatamt!nte do mar territorial. 

Artigo 31 
Responsabilidade do Estado de bandaira por da;1os caus<;.d,:s_ po.Jr 

aavio de guerra ou outro. navio de Estado utilizado 
para fins nlo coa:crciais 

caberá ao Estado de bandeira a responsabilidade internacional po:
qualquer perda ou dano c.11usado ao Estado costeiro result<~.nte do 
não-cumprimento, por navio de guerra ou outr_o navio de Estõldo 
utilh:ado para fins nllo co!llerciais, das leis e regulamentos do Estado 
costeiro relativos ~ passagem pelo mar territorial .ou das dis?osições 
da presente Convenção ou demais normas de direi to intt!rnacional. 

Artigo 32-
Imunidades dos navios de guerra e_ outros navios 
de Estado utilizados para fins não comerci.ais 

Com as exceç!Jes previstas na subseção A e nos artigos 30 e -31, 
nenhuma disposiçl"o da presente Convenção afetará as itlunidades dos 
navios de guerra e outros naVios de Estado utilizados p.era fins "niio 
comerciais. 

SEÇÃO 4. ZON'A CO!>."TÍCUA 

Artigo 3.3 
Zoria C'ont:l:gua 

1. NUW~ zona conttgua ao .seu mar· territorial, deflOiõlinoJda zona 
cont!gua, o Estado cost~iro ·pode tomar as medidas: de fiz:;calização. 
necessárias a: 

a) evitar -4\S inf~.:J.Çi!es lu leis e :egula.!::entos .aduaneiros, 
fiscais; de imigraç:ll:ô ou sanfot.ãrios :~o $CU ter-ritório ou ao 
seu mar territorial; 

b) reprimir as in!"r.::.;õ"es .ls leis e regula!::entos no seu 
território ou no s.:u mar ~erritorial. 

2~ A z:On~: -'éoilt.:fgua ~::>.- pOde esten(!~r-se aUm de 24 1:1ilhas 
marítimas, contad8.S a partir das linhas de baile que servec par·a mec!ir 
a largura ~ mar territorial. 

PARTE III 

ESTREITOS UTILIZADOS PARA A NAVEG.AÇÃô INTER..\"ACIONAL 

SEÇÃO 1~ _DISPOSIÇÔES- -ci:RAIS 

Artigo 34 
Regime jur:!:dico das ~guas que fornJam os estreitos 

utilizados para" _a nav-egação int.ernacfonal 

.I. O regime de passa.3em pelos estreitos ut:Lli:o:..1Cos p.:;.::.e. a 
navegaçlto internacional C:st.'lbelecido na presente Parte não afctará, 
noutros aspectos, o regime jurtdic:o das !guas que fon::aiu. esses 
estreitos, nem o exercício, pelos Estados ribeirinhos' do estréito, da 
sua._ soberania ou __ da __ sua jurisdiçi"o _sobr~ essas .liguas, seu espaço 
ã~reo sobrejace-nte, le'ito e subsol.o~ 

2. A soberaaia ou a jurisdição dos êst.ac:!~s ribeirinhos do 
estreito ~ exercida de conformidade com a presente Parte e .as de~::~ais 

nor~;:;~as· d.e. direito j.nterD.acion~l. 

Arti.so 35 
~bito de aplicaç!ro da present~ ?ar~e 

Nerrhu6a das disposiçi5es da presente Par~e a.feta: 
a) qualquer .5.-rea das ~g~.a.s interiores situadas nuc estteit.o, 

exceto quando o traçado de uma linha da base reta, de 
confor::dd<J.Ce _com o :;:é todo estv._bcleciCo no artigo 7, t.iver o 
e-feito de englobar nas águas !nr.o::r.iores 1ireas que 
anteriormente não' eram Consideradas cooo tais; 

b) o regi111~ ju:-1dico das ig_uas sitUa:.:ias a.lé111 do ma~ territorial 
dos Estados ribeiriohos de um estreito como z:onas econ3micas 
exclusivas ou alto mar; ou 

c) o regime jur1dico dos estreitos em que a pas~agem esteja 
t;egulamentada, total ou parcialmente. por con\·ençõ"es 
int~rnacionai-s de lonsa. data elll. vigor <:,tie a eles S<!" tefiram 
especificamente. 

Artigo 36 
R.bta.s de alto mar ou rotas que atravesse!li uma zona 

econO~:~ica exclusiva atrav<!s de estreitos utilizados 
p.ara a navegaç"3"o i_n_ternadonal 

A presente Parte n'ZI:o se aplica"a um estreito utilizado par";~ 3 

navegaç3o intern.1cional se por esse e.stre!to p.:~ss4r,.uma rota de 3lto· 
Dar ou uma rota que atravesse uma z.ona ecÕn8mic.a l!xclusiva, 
igualmente convenientes pelas suas caractet':!:sticas hidrogr.ificaa e de 
navegaç3"o; et: tais rotas aplicai:l-se as outras Partes pertineates da 
Conveoçlro, .incluindo as d.isposiçõ"es rdat!v.as à liberdade di! 
nave,gaçXo e sobrevao. 
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SEÇÃO 2. PASfSACEM 'EM TRÂ.~SI'IO 

_ A.rtigo 37 
Ambito de aplicaç::l:o da preseote · ~ção 

A presente seçl'o aplica-se a ·estreitos utilizados para a 
n.:avegaçio internaciooal entre_ uma p.a.rt:e d.o alto m&r ou uma zona 
econ81llica exclusiva outra parte o;Jo alto mar ou_ uma zona 
econ&lic:J. exclusiva. 

Artigo .38 
Direito de passagelll. em tcll.o.sito_ 

1. Nos estreitos a que se refece o artigo 37, todos os navios e 
aeronaves gozam do direito de passag'!::J. el!l 'trânsito, fiUe n.lro ser5: 
ilapedido a nlio ser que o estreito seja fon:..!!.do por ur.~a ilha de um 
Estado ribeirinho desse estreito e o $eu territtirio co_nt_incntal e do 
outro lado da ilha exista uma rota de alto mar au uõi3 _rota que passe 
por uma zona econ15mica exclusiv.a, igualmente cOtlVen:f,~nte~ pelas _suas 
caracteristicas hidrogrlificas e de navegaç'lro. 

2. 'Passagem em trllnsito' significd o exercicio, de conformidade 
com. a p:t'esente Pa.rt~, da · 'I:iberdade de nave&aç~o e sobrev6o 
exclusiv.a.ntente para fins de trlnsitÇI c:ont_:l;nu9 e r.S:pido pelo estreitO 
entre uma parte do alto mar_ ou de UlJia zona econ15m1c.a exclusiva e UI:Ia
outra parte do alto_ m.a:c__ÇI.!I Ullla zona econS111i.ca execlusiva. Contudo a 
e~g~ncia de trillsito .continua e ripido nto i111pede a pass.agem pEilo 
es;treito para entear no territ6r1o do Esta<W ribeit:inho ou dele sair 
ou a ele regressar ,sujeito ls condições que r-egem a ·entrada no 
terz:-it.Srio desse Estado~ 

3. Qualquer atividade que não constitua um,_ exercfcio do diz:-Eiito 
de pass.agea em trrns"ito por um estreito fica sujeit_3. ãs d.:l!Tlais 
d1sposiç5es aplicliveis da prl!sente Convençl"o. -

Artigo 3~ 
Deveres dos n.avi<lS e aeronaves duraa.te 

a Passagem em trAnsito 

L Ao e:iez:-cer o direito de passage• e111 trlnStto, os navios e 
aeronaves devem: 

:i .. :~~~:~::r ~~ s:~~:~=~ 0 a:.::~:it~u &~=o d~:o~;!rça contra a 
soberania, a iategrid3de territot:ial ou a indcp.:!nd.,ncia 
pol:ltica ~os E:sttados ribeirinh()S do estreito ou de qualqtu:-r 
outra açlo contc1iria aos prindp"ios de dirf!Íto, int~-c-n.acional 
enunciados na carta das Naçlrcs Unidas: 

c) abstel:'-se de quálquer ~tividade qoe ft:Io esteja _tel&cionaáa_ 
C()m &a g:~odalid.adcs no~ais de trS:n!õito cont:l:nuo e r.lipido~
••lvo em caso de força maior ou de dificulcladc grave; 

d) cumprir as demais disposiç'cres perti;,cotcs da presente Patte. 
2. O. navios de passage!:l em tr1nsito de;•..;:r,: 
a) CUEilprir os regulaecntos~ proceC!:-:cnt:os e pr:iticas 

internacionais de segucança no· mar ,ge!õllmente aceitos. 
inclusive . as Regras Internacionais p.:!r.a a Prevençll:o de 
Abalroamento& no :tJar; -- -

b) cumprir ors regulamentos,. procedicentos pr:iticas 
internacionais geral:lente aceitos para a prevençlo, a 
redução e o controle de poluiçio proveni.:lnte de navios. 

3~ As aeronaves de passageta eta tr!l:nsito_ deve:n: 
a) observn.r as Nor!ilaS de Tc!nsito A~reo estab<!lecidas pela 

Organizaç:ão da Aviação Civil Inte~oadonal aplic.liveis às 
aeronaves . civis; as aeronaves do EstaCO cumprirão 
normal111ente essas medidas de. segurança e agirZo sempre tendo 
em conta a segur.ança da naveg.aç::ro; 

b) manter sempre sintonizada a radiofrequ~ncia_ atribu1da pela_ 
autoridade competente. de controle de tr$.fe,s:o a~ rei?.. designada 
internacionalm~nte ou a correspondente radiofrequi!nc:f.a 
internacional de socorro. - - --

Artigo 40 
Atividsdes de· :f..n-,;~sl:izaÇr;ç e levantat::entos hi~rogrãfico:S 

Durante a passagem em trin:sito pelos .astreitos, os- navios 
eatrange-iros. :i.ncluindo navios de investigaç:Jo cient1.f1ca narinha e 
navios bidrogra:fico$, nio pode.~:~ efetuar qu.eisquer ativiclades de 
investigac;lo 01.1. de leva:ot<>liiE.ntos h1drogr:i:ficos sem autoriz.a~ão prévia 
dOs Estados ribeirinhos dos estreitos. 

Artigo 41 
Rotas ttar1t1t::as e sistet:!.:l.S de separaçio de. trifego em 
estreitos utiliiado& para a navega'il'o int"ernacional 

1. Os Estados :r:ibeidnhos de estreitos podem, de con'fortlddade 
com as d.isposi~<Jes da presente Pai-te~ dc.Sig:1.ar rotas m.ar1tlmas e 
e-stabelecer sistemas de separaç:fo de trtif~go para a navegaç:ão pelos 
est.reitQs. se;;:.pre qu~ a segurança da p.assas"i!t:~- dos :1avio:if o exi.:;a. 

2. Tais Estados podem, quando aa circu~tlncias o _l!::r::ijam e •pfis 

~:~:: ::~~t~C::vi::r ~~~~!~!;a~: :e;:~:ç;~d~:a~r;_~==~ i~~!~s~~~r "i~~=: 
aar1timas ou :Jistet:ms de l!lep.ar.açl'o de tráfego por eles anteriot'1ilente 
4esigMdos ,ou prescritos. 

3. Tais rota•· '1Dar1tim.O.s @ sistem.lls de separaçlfo de trâfcgo deve• 
~justar--se 1 n!gulamentoJçlo inte.rn.ac:ional a;eralmente acei.ta. 

4. Antes de deaignar ou substituir rotas IIIS.riticuls ou de 
estabelecer ou sUbstituir sist.~cali de :s~p~raç~o · de trâfvgo, os 
Estados ribeirinhos de estreitos devem sub~:~ete_r as suaa prop(l.t>t.a~ l 
organiZOIÇ:iiO intcrnou:ionnl c::ot:po::ter-.tC!! p&ra a sua adoçifo. A. orL::tnh;lçlio 

•.6 pode ·.adotar as rot..as car!c1u:as e os ~>.is.te~:~as de separaç:io de 
tráfc:to que tenhatD sido acorGaéos COill os ~t,.ados ribeirinhos dos 
estreitos, .ap6s o que .:!stes Est:Jdc:u;: pOderão designar, eStahelccer ou 
•ubtu::ttuir .as rocas marítill:.I:> ou o:;; sist..,..,a:. de ::sep .. rao;<;o de.- tt"Sfego. 

5. No c:aso de u~a e:str~lto, em que se propoiiba111 a criação de 
rotas a.u1tima·s ou sistct=~as de st•pacação de tr:ifego que atravesse~:~ as 
.Sgu.as de dois ou ma~s Estados riheicinhos do estreito. os Estados' 
interessados cooperarão na ConaUlação d~ propo&tas e111 consulta com a 
orzanizaçlio internacion.1l coo?ct~.:nte, 

6. Os Estados ribeirinhos de ., .. ..,.u~~tos indic.ot.r:"o elara:::ente 
tc:!as as rotas marttieas e sistemas de sepa't'açlto de tr.lifego por eles 
lcs!gnados ou presCritos er:: cartas de o.a.VI!:S.aç~o ls quais dar::lo a 
devida publiddade. -

'1. Os ttavios de passagem em trtc.sito respeit:ar:to as rotas 
aarit1mas e siste1:1as de separaçl"o de trifego apl:l,c!veis • 
esta_be~ec_i_dol!l de conformidade '!=Om a_s _disposições do presente artigo~ 

Artlgo 42 
Leis e regulamentos dos Estados ribeirinhos de 

estreitos rel:ativos .\ pass<.ve::. C!ll trllnsit:o 

1. Nos termos das disposições da presente seçiQ• os Estados 
ribeirinhos de estreitos p-ode!ll adotar leis e retula::~entos relativos l 
passagem e!ll tr3:nsito pelos estreitos no que respeita a todos ou a 
alguns dos seguintes pontos: 

a).~ a seguran~a da navegaçlo e a regula~entaçllo do tráfego 
m.ar:S:tlmo, de conformidade com as disposições do artigo 41; 

b) a px:_evençto, reduçl"o e controle C!a poluição em cum~r!Gento 
das regul:U.menbições internacionais aplicliveis relativas .a 
descarga no estreito de hidrdcarbonetos 7 de residuos d~ 
petr.Sleo e de outras subst5:ncias nocivas; 

c.) no. caso de embarcações de pesca a proibição de pesca. 
i.ncluindo o acondicionamento d(lo~ a~arelhc-s c:!.e pesca; 

d) o embarque ou desembarque de pr-oduto. moeda ou peSsoa eit 
contravenção das leis e regulameotos ~duaneiros~ fiscais. di!!a 
im.igraçlo sanit.lirios dos Estados ribeirinhos de 
estreitos. 

2.. Tais leis e regulamentos ~o faráo disttimioaçllo de direito 
~u de fato eatre qs nllvio;; estrang:eiros, nem a_ sua aplicação· ter.i. a* 
prl!l:t1ca~ o efeito de negar, dificultar ou impedir o dirl!ito de 
pasSAgem em trinsito ta~ como definido na presente seção. 

· 3. Os Estados ribeirinhos de estreitos darlo devida 
publicidade a todas essas l'ei~ e rei;ulamentos. 

4. Os navios estrangeiros que exerçam. o direito de passagem e• 
trânsito cucprir3:o essas leis e regulamentos. 

5. O Est.ado de bandeira de um navio ou _o. Est.ado de registro de 
u:11a aeronave que goze de imunidade sobera-na e -atue de forma c:ontrliria 
a essas lei!> e reg,ula;;:.entos ou a outras· dispo:!jiçi5es da presente Parte 
incorrer5 eat. respol'!sabili~ade internaci_onal por qualquer perda ou. 
dano causado aos Estados rib_eir_i,nhos de estreitos. 

Artigo 4~ 
Instal!'çlfes _d_e_ s_e,gurança e_ de auxilio il na_yegaçã_o e 

outros dispOsitivos. Prevenção, redução e 
controle ·da poluição 

.1'\s Estados usuários e os E-stados ribeirinhos de um estreito 
devetiam cooperar lll.ediaate acordos para: 

a) o estabelt.~cimcnto e manuc.enç3:o, no. estreito, das instalaçi5cs 
de segurança e auxilio ncc·essSrLJ.s .ii n.-weg.1ção ou de outros 
di~positivos destinados facilitar navegac;~o 
internaci(mal; e 

b) a prevenç~o. redução e controle da poluição proveniente de 
navios._ 

Arfigõ 44 
De.vert:s doS Rstados ribefrinhos de estreitos 

Os Estados ribeirinhos de um estreit;o nlo .impediriio a passagem ~e 
tr!l:nsito e dar!o a devida publicidade .a,.qu.alquer perigo de que tenhaa 
conhecimento e que: ameac:e a navegação no estreito ou o sohrev~q do 
"meSDO. Não haverti nenhuma suspensão. da passagem em tr=nsito. 

SEÇÃO 3. PASSAGEM INOCE~"l'E* 

Artigo 45 
Passagem inocente* 

1. O regime de: passagem ·ino.::ente*. de confon::idade com a seçlo '3 
d.:a Parta 11, aplicar-se-4 a estreitos utilizados para a navegação 
internacional: 

a) exelu!dos da aP>licaçlro.do regi~ -de paSt:agem em trAnsito~ ea 
vir:t~e do par.;grafo 1 do .a:rt.i._go 38; ou 

b) situados entre uma pa:rte de aLto aar ou uma zona _t:con~mica 
exc~usiva e o mar territorial de um Estado e.:strangeiro. 

2. go haver:t. ,nenhuma suspenslo da passagel:l lr.ocentc * por tais 
estreitos. 

* 'acsagem inofensiva - em uso· noc: dCtlt3is pa!scs de expre:ssll:o 
portuguesa. 
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PARTE IV 

ESTADOS ARQUIPÉLAGOS 

Artigo 46 
Exp:i'ess~es utili:tadas 

Para efeitos da presente Convençlo~ 
a) 'Estado arquip~lago' signifi_.ca um Estado constU:utdo 

tot:almente por um ou v.lirios arqui;-Glaac;s, pod_e_i!Qõ ínCluir 
outras ilhas; 

b) 1 arquip6lago' s;tgnifica um grupo c!e ilhas, incluindo partes 
de ilhas, as : iguas ..c.irc..unj4centcs e outioti eleoen::_os 
naturais, que estejam tio e_s_t_reitamente relacionados enl:re 
si que essas ilhas, águas e outros elt.:tõhiWtos naturais for;;;..:_c 
intrinsec!a:mente ua& entidade geográfica, econ~oica e 
politica ou que historicamente tenham sido considerados coco 
tal~ 

Artigo 47 
Linha:. de b.1se arquipc!..1gic-.as 

1. O Estado arqui~lago pode [raçar linhas de ~se 

arquipel.:Sgicas retas que un01m os pontos ex_t_rc~:~os d.:.t> i!h.::ts mais exte
riores e dos recifes _c=erê:entes do arquip(lll'!so, cor. a ccmdiÇ!o de t:Ue 
dentl'o dessas linhas de base e"stejam cc;cpree:.d!C.as as principais 
ilhas e ~ zona elõl que a raz::o entre a &t:pern:Cii!: I:~ad:-:!::a --e a 
pperf!cie te,rre:stre, !.cclu:!.::1do os at15is, se sit~~e entre UC~ para um e 
ao..-e para~. 

2. O comprimento destas linl.las de base ·n:to c!eve e~ceçfer 100 
•ilhas mar!timas, admitindo-se,. no entanto, que at~ 3% do nti=::er0: 
total du linha_s 4!!! Juu;:e que encerram qualquer a't'quipUago possam 
exceder esse comprilaen.:o, atE um D::.S:ic:i~_ de 125 111ilhas mar!tima~::. 

3.• O traçado· de taia linhas de base ~;Jo . se deve .desviar 
consideravel:::ente da con!iguraçlo geral do ar'!uipélago. 

4. Tais linhas de ba:!!e nl"o serJio traçadas em direção aos l;aixioSI 
a descoberto, neo: a ?4rtir deles, a nlo s~r que sobre OSI 
Df!S!ilOS se tenham construido far6is ou instalaç~es an:il_oga.s, que 
esteja::~ perõi!anentemente acb:a ·do n!vel do __ car ou quando U'DI baixio~ a 
descoberto esteja. total ou parci-almente situado a U!lla distância da 
ilha tl&ii!' pr6xima que nll'o exceda a largura do mar territorial. 

5-.. O sistema de tais linhas de base n!o pode _ser aplicaóo por um 
Estado arquipl!ilago de modo a separa't' do alto oar ou de uma :tona 
econ&:tlca ex_clusiva o I!IB.r terri_torial de outro Estac!o. 

6. •Se uma parte das .A:guas .arquipeUgicas de um. E:st.:ido 
arq_uip~lago estiver situada entre duas partes de uc. Estado vizinho 
imediatamente adjacente, os direitos ex~stentes e q:uai!:l~uer out_ros 
interesses leg!timos que este Estado ti!nha e:<:ercido ::radici.o:.aln:.ente 
em tais .:iguas e todos os diTei tos estipulados 12m a.cor.::os conch:1C:os 
entre os dois Estados continuarão em vigor e ser~_o respeitados. 

7. •. Para fins de c.!lculo da razio entre .a _superf!cie mar! ti ma e a 
.supetf!cie _terrestre, a que se refere' o p~rãgrafo l • as st:per!1cies 
P.odem iE)cluir ligl!as situadas no interior daSI c.adeiaSI de recifes cie 
ilhas e at-6is, incluindo a parte de uma plataforma oceãn:lca co~; face 
lateral abrupta que se encontre encerrada, ou quase, por uma cadeia 
de ilha& calcárias e de. recifes ei:I!ergentes si_tuados no per~metro da 
plataforma. 

B. As linhas de base traçadas de conforc.id:o.;!e c:om Q presente 
artigo c'leyem ser apresentadas em cartas de e$cala ou escalas 
adequadas pa:.:a a detenninaç~o da sua posição. Tais cartas. podem ser 
suLstitutd.a.s. por lista.s de coo-rdenadas. g<:!ográficas de_ pontos. em que 
cor.ste esp.ecificalôlente a origem geodés~ca. 

. 9. O E:sotado arquip~lago deve dar a devida publiddacie .a. tais 
cartas .ou lis:as_ de coordenadas geográ(icas e_ deve ___ ~epositar uo. 
exemplar de cada carta ou lista j.unto _do Secre_t:ir:l,o Ce'ral: ~~s Xaçi5es 
Unidas. 

Artigo 48 
M.ediçlo da largura do mar territorial, da 

contigua, da zona econamica exclusiva 
e da plutafo:r-a cont.iner.t.al 

A largura do mar territorial, da zona cont.!gua, da zon3 e-connt:li<:a 
exclusiva e da platafoma continental ~ tlledfda a partir das linhas de 
~.~ arquipcl:igic:as traçadas de conformidade .com o artigo 47 

,/ Arç.i.go 49 
1tegi111e juridieo -d&$ :::gu:u: arquiptü~!éas:, do espaço 

aEreo sobU: .S:guas arqu!pel1gicas e Jo leito 
e subsolo dessas ~guas arqui-pel.figic.a• 

1. A soberaaia dti um EstadO arquipHagO estende-se Is lguas 
encerradas pelas linhas de base arquipeU:gicas, traçadaS de 
confornidade com o artigo 47, denominadas .tgua.s arquipel:igicas, 
iudepend'entecente da sua profundidade ou da sua distlnc:ia da cot:ta. 

'2. Esta sOberania estende-se ao espaço- al!!:reo situadO sobre as 
fguas arquipel.§gicas e .ao seu leito e subsolo, bem coz:r.o aos recursos 
n~les existentes. 

3. Esta soberania ê exercida de conformidade coa as disposições 
da presente Parte. --- · - --

4.-·o regime de passagem pelas rotas naritfm&s arquipelãgicas, 
estabelecido na 'presente Parte, n~o afeta e!:l outros aspetos o regime 

jur'!dico das_4_zuas: arquipellgicass inclusive o das rotas Clar!timas, 
ne!ll o exercido pelo Estado arquipflago de sua soberania sobre essa!l 
!guas, seu espaço al!!reo sobrejacente e seu leito e subso;tos bem COCIO 

·Sobre os recursos neles existentes. 

Artigo 50 
DelimitaçSo das Aguas· interiores 

De11tro das suas llguas arquipel.lgicas, o Estado arquip:;lazo poc!e 
traçar linh.âs de fecho para a delimitaçl'o das .lgua:sl interioTe:s, de 
conformidade com os art;igos 9~ 10 e 1~. 

Artigo 51 
Acordos existentes, direit.os de pesca tradicionais 

e 'caboS submarinos existentes 

,, Sem p'rejufzo da& disposiçlSe.s do art:!go 49, os .Estados 
atquipr;lagos respeitarlo -OS acordos existentes com outros Est.a"dos e 
r~onbecerSo os dirt!itos de pesca tradicionais e out.ras ativida.Ces 
legiticas dos Estados vizinhos imediatamente aêjacentets eu: cer::as 
lréll-5 situadas nas iguas arquipe!Sg::i:-cas. As moial~dades e concliçe'es 
para o exerc'l"cio de tais direitos e atividades, incluindo a naturez-a, 
o alcance e as :l:reas em que se aplicam, serl'o. a pedi-do de qualquer 
doa Estados interessados, reguladas· por acorõos bilaterais entre 
eles. Tais direitos nio poderio ser ·transferidos a terceiros Estados 
ou a seus na'cionais, nem por eles c-ompartilhados. 

2. Os Estad_os arQuip~lagos respeitarll:o os c.11bos submarinos 
exlotentes- que tenham sido colocados por outro·s Estados e que pass~ 
por suas .§guas sem ro~ar terra. Os Estados arqaip·Hagos percitirUo a 
conservaç!'o ·e_ a substituiçio de tais c.n®s, um:~ ve: receblda a devtc:!a 
notific:açlo da sua locallzaçlo e d ... int.eno;;:io de os reparo1r vu 
substituir. 

Artigo 52 
Direito de passage::; inocente* 

L Nos tercos do artigo SJ e sec pre)uízo do dispos::o no artigo 
50. os navJ..os de todos os E~ta.dos gozam· do direito de pas~agem. 
inocente* pelas tguas arqttipellgi_cas, de eonforcl:dade com a 5eçlo 3 
da Parte II~ __ 

2. o Estado arquip!Uago pode. setn discril:ainar de dir:eito ou de 
fato en~re nav.io:s · eatra08eiros. sur;:~nder .. t~m?()r&r!amente, e em 
detettdn~das áre.as .dour suas lguas: arqufpel:!gicas, a ?assa.ge::~ 
ioocentc?t: de navios er;:trangeiros, se tal auspens!o for indispcr.s.l\·el 
para a proteçlo da sua 's'egurança. A iuspensíro s6 produzira: !!feito 
depois de t.er sido devidamente publicada. 

Artigo 53 
-Direito de passagem pelas rotas 

mar.!_;i:mas _arquipeU.gicas 

1. _o Estado arquiptHago pode designar rotas mar!t:iu:as e rot.a:s 
aereas a elaS sobrejacentes ad_equadas l passagem .continua e r:lpida de 
navios' e aeronaves estrangeiros por ou sobre suas li.guas 
ai:quipeUgicas e o m4r ter ri tora! adjacente. 

2~ Todos os nl!vios e aeronaves gozem do ·éfireiro de passagcc 
pelas rotas aar:tt1r::.as arqu:l:peU.gicas, em tais rotas mar1timas e 
a:lreas. • 

3. A passagem pelas rotas maritimas arquipellgicas significa o 
exereicio. de confort:~i4ade com a presente Convençlo, dos di:-citos de 
navegação e'sobrev8o de modo non::al, exclusiva:.er;te para fins de 
trlnsitõ" cont!m.1o, r:ipido e sem entraves entre uma parte do .!lt.o mar 
ou de \zma zona econt!mica e~clusiva e uma outra parte do alto I:lar ou 
de uma zona econatbic.a. exclusiva • 

4. TaiS rotas marítimas é ar;reas atravessarlfo as águas 
.;arquipelágicas e o t~~ar ter!='ftorial adjacente e incluirão tod2.s as 
rotas norttais de passagem utilizadas c-omo tais na navegaçlo. 
internacional atrav.:!:s das águas arquipel4gicas ou da navegaçio a~rea 
internacional no espaço .al!lreo sobr~:jacente e, dE:ntro de tais ro-tas, 
no que se ref~re a navios, todos o$ canais nor::::a~s l:ie ::a\'c;açilo, 
desde que n!o .seja necesstirio uma duplicação de rotas COl:l 

conve'ni.,ncia similar ~P.tl:'e os mt!sco_'" pontos __ dl! entr:'!lda e de sa!da. 
S. Tais rotas m.ai'i[irr.as e atl:reas deveo ser definid;.a por u::oa 

sErie de linhas axiais contiriuas de.sde os pontos de entrada das rotas 
de passagem &tE aos p,ontos de sa!da. Os navios e .aero:t.:r.vcs, 'na sua 
passagem pelas rotas marl:timas al:'quipelágicas, Mo podem afastar-se 
cais de 2S mi1.has marttizas para cada lado dessas linhas axiais, 
fican'do eSto!ibelecido que n3o podem navegar a ue~a dist:lnci.a da costa 
inferior a 10% da distlnc,ia entre os pon_t:os mil.ia pr6ximos situados ea 
ilhas que cÚcu;da~ :lª-._tou.S tna,r!tim~s. 

6. O Estado .arc;:Úiptllago G,Ue designe rotas c::ar1ticas de 
cop.formidade Com o presente artigo · pode tamb~m .esto1b.::lecer sistc::~aa 
de separaçlo de trS.fego para a pass.:~gem segura dos n.:~vios através dct 
c.anafs estrei~a e:m tais rot..:~.s mar!titl8s. 

1. O Estado at"quipêlago pode, quando as circunstlncias o exijam. 
e .ap6s ter dado a devida publicidade a esta medida •. substituir. por 
outus rotas maritimas ou toistet:as de separação de ;.r.lfego quaisquer 
rot&lll mar!timas ou sitõtemas de separaçio de trtfego por alc 
aaterion:~ente. designados ou preScritos. 

8. Tais rotas mar1ti't14s e. sistemas de separat;!o de trlfegc deve• 
ajustar-se li regulamentaçl'o internacional gerah:lente' aceita. 

* Passagem inofensiva .... em uso nos dc~i• países de ~xpres»lo 
portuguesa. 
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t .. Ao desicoar ou substituir rotas a.arltimas ou estabelecer ou 
Mbatituii aisteaa.s de separaçl"o de trffego. o Estado arquipiHago 
dcYc subGteter proposta$· .I. organi:caçlio interruu:ional co~petcnte para a 
sua adofi:lro. A org.aniz:açJ:o s6 pode adotar as rotas marítimas ~ os 
•i•t~s de sep.a.raç::o de tr~fego acordac!os com 9 _E~tª-do arc;.uipiHago. 
apGa o que o Estado arquipêlago pode designar, estabelecer ou 
aa!lstituir ·aG rotas marítimas ou os sisteQa.S de separ.i.çio de trãfego. 

10. O Estado arquip~lago indicará claramente os eixos das rotas 
ur!tim'!~ e os sistemas de Separaçio de tr:ifego por ele deSignados ou 
prescritos ca't"tas de _navegaçlo, Is quais dar! a devida 
publicidade. 

11. Os navios, durante a passagem pelas rotas ~:~ar!ti:::as 

arquipelágicas. devem respeitar as r-otas 1;t.atitimas e os siste:n:.s de 
separação de tráfego apli.civeis, estabelecidos de confor.:~ié!ade co~ o 
presente artigo. . 

12. Se um Estado e-rquip~lago nio designar rotas t!:.ar1-til!les ou 
a~reas, o direito de passagem por rotas lilarítimas arquipclS.gicas poc:!e 
ser exercido atra.vt!s das rotas utilizadas nortnalQente pa-ra a 
navegaçlo int-ernacional. 

Artigo 54 
Deveres dos navios e aeronaVes durante a passagem., atividades 

de investigaçlto e levantamentos hidrogrificos~ deveres do 
Estado ar-quipiHago: e lei.s e· regulamentos do Estado 

arquiplilago relativos l pasGageta pelas rotas 
mar:rtimas arquipcUgicas 

Os OJrrigos 39, 4u, 42 e 44 a.plictm-se, mutatis mur:andis, A 
pàssa&CI:l pelas rotas mar!_timas· arquipelãgicas. 

PARTE V 

Zt.11~A ECOtoiÔMICA EXCLUSIVA 

Artigo 55 
Regime jur:tdicQ es_Q.~~:H_ico da zona ecQrJômicª exclusiva 

A zona econi3aica exclusiva ê uma .z:ona situ.:1da al6m do lil.:l"r 

tcorritoriaÍ e a est,e adjacente, sujeita ao regime jur1dico espec!fico 
estabelecido na. presence Parte, segundo o q_ual os direitos e a 
jurisdição do Est<ldo costeiro e os direitos e liberd.:1dcs dos dem.lis 
Estados s3o regidos pelas disposir;;3es: pertinentes da pre,scncc 
Convenfi::iO. 

Artigo .56 
·ure!tos: jurisdiÇiro e deveres do EGtado 

costeiro na .:r:ot~a econ<Smic.a exclusiva 

1 .. Na .zona econ8mica exclusiv.a, o Estado coSteiro te:::: 
a) direitos --de "soberania paro&· fins de e:{:>lor.:çlo e 

aproveitat:~ento, conservaçlro e gestlo dos reeursos naturais, 
vivos ou não vivos das :iguas sobrejacentes ao leito do mar. 
do leito do mar e seu .subsolo, e no que se r.e:fel".e a· outras 
atividades com viSta 1 exploraç~o e ap=oveita:r.>!nto da zona 
pa't"a fins econ3rdcos. coCJo a p"l"oéuçl"o de energia a. partir da 
li:gua~ das correntes e dos veat:os; 

b) jurisdic.,;lio, de. conformidade com as dis:;:oosi~;3es pertinenté5 
da presente Convençilro, no que se refere a: 

i) colocação e utilizaç:iro de ilhas artificiais, instalaç5es 
e estruturas; 

i!') investizaç~o ·científica marinha; 
iii) proteçl"o e preservaçl"o do meio marinho; 
c) outros diJ:eitos. e deveres pre'fistos na presente Convençlo. 
2. No exercic:io dos seus direitos e no cu.::priu1ento dos seur 

deveres -oa .zona econõmica exclusiv4 nos "ternos da present~ Convençio 
o Estado costeiro terá em devida conta os di:-eitos e deveres do~ 
outros Est.ados e agir§. de fonua cotlpa::ivel com as disposições da 
presec.te Convenfi:ã"O. 

3. Os direito!; enunciado$ no presente <lJ:tigo referentes ao leito 
do aar e ao seu subsolo devem ser exercidos de .,..,...,.ç':l"t"!l"li.c!ade cOIII a 
Parte VI da presente r:onvençio. 

Artigo 57 
Larsura. da zoaa. e:con8mica exclu.or;:tv .. 

A zona econ3m1ca e."'Cclua:iva 'n:llo se estender! além de 200 m.ilh.as 
aarftimas das linhas de bas~ a partir das quais se mede a larsur.a do 
aar territoriaL 

Artigo SS 
Dir~:ttos e deveres de outro$ ~stados. na 

.zona econ6r.'lica exclusi~ta 

1~ Na zona ect;~n!5m:tca exclusiva, todoa o.e Estado,., Ç.ll·~r costeiros 
quer seía litoral, s:oz:am, aos termos das dispo&iç:5es da presenr:e 
Convençllo. das liberdàdes de navegaçllo e sobrll!v8o e. de coloeaçlo·de 
cabos· e dutos subtllarino11, a que se refere o .:1rtigo 87 • bem coco de 
outros uao• do Nr iatern.acionalclente l1cit:os, relacionados COIII a.s 
referidas libcrdaéeG:, t:a:ta "como os ligados I · operaç:lo de navios, 
aeroaaves, cabos e dutoa submarinos e. coD.pat1vail: com as de::nah: 
d1spoaiç3ea da presente Convençlo. 

2. Os artigos 88 a 115 e dCQ.:ZiS nor-mas percincntes 4e di'reito 
(nternacional apUcam.-se .l zona econtl:x:ica ex_clusiva na medida em que 
~o $C:jalll incoo.patívei~> com a pres.:ntc Parte. 

3 .. No exe!="ciclo :dos seus direitos e no cuc.pdmo!nto dos so::us 
deveres na ~ona econ3mica exclusi?a• nos tenDo~ da presente 
Convençifd 1 os Estados terXo em devida conta ·os. direitos e deveres do 
Estado costeiro e cumprir::to ~111 leis e regul.Bmentos por ele adota:dos 
de · coc.!orl!lidade com as d1spo~ifi:l5"es da presente Convenfi:XO e det~:llis 
normas de direito intern:~ciol:l.al, medida em que nll:o sejA~ 
incompat:fve:ts com a presente Parte. 

Artigo .5'9 
hse paca a so.Luç4o de conflito& re~&t:J.vus I atribu!çlo de 

di~:eito&: e jurisdiçl!o na .zona ec::onCe.ic.a exclusiva 

Nos casos em que à .presente Convençio nlo atribua direitça ou 
judsdlfi:IO ao_ E_Scta_do __ coste_l:ro ou a outroa Estados na ::::ona econ~cdca 
exclusiva. e surja um conflito ent-re os intl!resses Qo Estado costeiro 
e o:; de qualquer outro Estado • ou Estados 1 o conflit:o deveria ser 
aolucionado nw:~.;. base de equidade é .l lu1: de todas aa circunstlnciaa 
perti::cntes, te:.~o et:1 conta a importl~c.ia respectiva dos interesses 
eGt causa para as parcea e para o conjunto da COll:.unidade 
internacional. 

Artigo 60 
Ilhas artificiais, instalaçi5"es e estruturas oa 

:r:on& econôaica exclusiva 

J. .. Na zona econômica- exclusi~a, o Estado costeiro tem o direito 
e1tclusivo de cotJ..struir e _de autor"i.zar ,e regula1:entar a constiuçi!ro, 
operac;S"o e utilizaçã"o de: 

a) ilhas artificiais; 
b) instalações e estruturas para os fins previ.stos no artigo 56 

e para outraS" fin.alidac!es econôc.tcas; 
c) instal.a.çi5"cs e estruturas· que p-ossam interferir com o 

exe.J:"c!.c.io dos direitos d.o Estado e:osceiro na zona. 
2. O Esr:ado e.Qsteiro tem jurisdição exe.li,Isiva sobre essas _ilhas 

atcificiais~ inst.ala<;ões e estruturas, incluindo jurisàiç!o em 
::.atliFia de leis e·regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigraçiro. 
sanitárias e de s~guraP.ça. 

3. A e.onstruçi!o dessas ilhas· art:lf!Ciais, instalações ou 
estruturas deve ser devidamente notificada. e dev-em ser mantidos meios 
permanentes para assinalar a sua presença. As instalaçi5es .ou 
estrutuias abandonadas ou inutilizadas devem ser retiradas, a fim di! 
·garantir a segurança da: navegação~ tendo em. conta as normas 
internacionais geraltaente aceitas que tenham sido estabelecidas sobre 
o assunto _pela organizaç:!l:o inte_z:nacio_nal compf::tente. Para efeito_s de 
ret:to'i!O deve ter-s-e etil conta a pesca, a pt"oteçio do meio marinho e os 
direitos e. obrigaç5es 'de o_utros__ Estados. Deve dar-se a devida 
publicidade da localizaçll:o, dir.u~nsão e profundidade das instalações 
ou estrutu_z:as que n.llo cenham sido cocpletamente removidas. 

4. O Estadq costei~o pode, se necessãrio, criar ein volta dessas~ 
ilhas artificiais, instalações e estrutl.lras, zonas de segurança de 
largura razoá-vel, __ nas quais pode tomar medidas adequadas para 
garantir tanto a .sc.suranfi:a da tl.nvegaç5"o c_omo a das ilhas artificiais. 
instalaçZies e csttuturas. 

5. O Estado costeiro determinará a largura das zo~as de 
seg-urança, tendo em con_t"a 3& non~~.:1s intez.-nacionais aplicSveis. Essas 
zor~:~s de segurança devt!m ser concebidas ~e modo a respond<:rc~a 

razo.:Jvel.oente ã nature.zi!J: e As funções dos llh.us artific.i;sis, 
instalafi:i5"es ou estruturas, e n:ilo excederão uma àisc:ncia de SOO 
a=etros em volta deStas ilhas artificiais, . instal:u;;õ~s ou estruturas, 
dist.:lncia: essa medida a partir de cada ponto do si:!u bordo exterior, a 
menos que o autorizem .as nonll.aS incern.aciOf!ais geralmente ~ceitas ou 
o recon:cnde _a_ .Qrgani Zilfi:lrO internacional co_mpccent_e. A !!X tensão das 
Z:Qnas de seguran'i:a :ierá devid.amcnte notificada. , 

_ _ 6. Todos ç.s navios devem"respcit..or essas .:r:on .. s de sceurarrça e 
CUI:lprir as non!laS intE:rn:acion.ais gcralm.,.nte aceitas relativas 1 nave
g3'i::o nas proxitlidades .das ilha$ artificiais, instalaÇ3es, estruturas 
e zon.::~.s de seguran1f&. 

7. ~o podet:1 ser estabelecidas ilhas .artificiais, inst.alaçi5es e 
estruturas nem zonas de ses;urança em sua volta, qu.a:u!_o interfiram na 
utilizeç:Jo das rotas mar:l:r;iQaS reconhecidas. "'Ssenciais pata a 
navCgaç~o inter~acional. 

8. A& ilhas artifida1s 0 • instalaçlres e estruturas nao ti!m •o 
estatuto jurídico de ilhas. ~"ão tl!m. J:~ar: territorial pr!Sprio e a sua 
presença nllo afeta ~ delimitaçiro do mar territorial, da :r:on.a 
econ6l:lift& excl.usiv..a ou da pl.atafor.:~a continenta]... 

Artigo 61 
Conservaçlo dos recuros vivos 

1. O Estado cow.:eiro fixar.§: as capturas penr.is.s!,·eis das 
recursos vivos na· sua z:ona econ&.dca e:cclusiva. 

2 •• o Estado costeiro, tendo em conta melhorês dados 
cientificas de que disponha, assegurar§, por meio de z::edidas 
ap-ropriadas de eonservaçl!o e gll!stlo~ qui:!! a preservaçi"o dos reeursos 
vivos da sua :tona econümica exclusiva nlo seja ac:eaçada por u:::. 
excesso de captura. O Estado costeiro· ·e as organizaçlles coc:.petentes 
sub.-regionais. resionaiG ou mundi&is, t:ooperar!fc, eonfort~c o uso, 
para tal fim. 

3~ Tais meêidas de,.em ter t~mb~ a: finalic:!.acle c!e presen•ar ou 
restabelecer as populaçe"e:s daa espEciea eaptÚr-aclas .a n:tvl!is que 
poas•m produzir o m4~iz::o rendimento constante, dl!tC!:rtninado a partilr. 

·de fatores ecol6~z-~cos e •conemicos pertinentes, incluindo 
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necessidades econ&dcas das comunidades costeit.:as qu~ Vi vem _da pesca 
e as neçessidades especiais dos Est.ados e1:1 desenvol.viiilento, e tendo 
eJill cont.a os m~toõos de pesca. a interdependi!ncia das populaçi3'es e 
quaisquer outras normas m1nimas internacionais .g_~ralmente 

recocendadas~ sejam elas sub-regiop.ais~ regionais ou mundiais. 
4. Ao tomar tais medici~s~ o Estado costeiro deve ter em ~onta os 

_seus efeitos ~;>obre.._ _espécieS associadas às esp~cies capturadas, ou 
del..as dependentes, a fim de preservar ou restabelecer as populações 
de tais espt!cies associadas ou dependentes acima de niveis em que a 
sua rcprodu.ç!rO possa ficar seriamente ameaçada. 

5. Periodica::!c::.t; deveo ser co~:~unicad~s o_u troca~as infor:::açi5cs 
cient!ficas disponiveis, estat:!:sticas de captura e c!e esforço de 
pesca' e outros c!.s.dos pertinentes para a con.ser.·açffo das popul~,çí!e.s de 
peixes, por interc.:fclio das organizações int~_rnaci~ma:!.!>_·ço:npct~nt_es, 

sejam elas sub-regionais, regionais ou mundiais, .quando apropriado, e 
com _a participaçio de todos os Estados -intcretfsados, incluindo 
aqueles cujos nacionais ·estejam autori:,!:ad9_!i a _pescar _na zona 
econ3Qica exclusiva. 

Artigo 62 
Utilização dos recursos vivos 

1. O Estado costeiro deve ter por ohjetivo pro~o~·er a utili:~;ação 
6tima dos recursos vivos na zona econr.íciça exclusiva, sem preju!zo do 
artigo 61. 

2 .. O Est.ndo costeiro deve determinar a sua c.apacidJde de 
capturar os recursos vivos da zona ec:on~m!ca exclusiva. Quando o 
E$tado costeiro niio tiver capacicl.:~de P:t~a efetuar a totalidude da 
cãptura pendssivel deve dar· a outros Estados acesso ao excedente 
d~sta captura. oed!ante acon:loa ou outros ajustes e de conformidade 
com u moc!-!ll!dAdes; coadiÇlh!s- e leis e--reguÚ::~.enioS z:ic:nc-!onados no. 
p~~r.Sgrafo 4 • tendo particular11'i.ente et:1 couta as: d1&posiÇ!5es: dos 
artigos 69 e 70, principalmente no que se refere aos Estados em 
llk!•euvolvimento nel~s lilencionadoto. 

3. Ao d.cr a outros E&tados acessQ 1l sua zona econ~:::ica exclusiva 
nos termos .do presente artigo. o Est.:sdo costeiro- deve ter em conta 
todo& os fatores pertinente&. incluiQdo. intcl:' alia. a i~:~portilncia 
dos recursos vivos da zona p.sra a econoc.ia do E~:~tado costeirC 
correspondente e para oa· seus outros interesses nacionais. al 
d"isposiç~es dos artigos 69 e 70, as necessidades dos paises e: 
d~sepvolvimento da &ub-.regii.o ou regii.o no que se refere à captura d1 
parte dos excedentes~ e a necessi~ade cle redu:z:ir ao ::J:!:nitlo l 

perturb.aç'io da economia dos Estados, cujos nacionais venhat 
babitualc.e:nte pescando na z:oaa · ou venha::::. fazendo __ e&forçt>t; 
substanciais na investigaçXo e identificãçio de populaç~es. 

4. Os nacionais de outros Estados que pesquem na zona econi'5mica 
exclusi..-a devel!l cu~~tprir as llledidas de conservação· ·e .as outras 
aodalidades e condiçlSes estabelecidas nas leis e rE:gUlacentos do 
Estado costeiro. Tais leis e res;ulameutos· devem estar de conformidade 
com li presente Conve"nçll'o e podem referir-se, 1nter alia, As -~eguintes 
questiS"es: 

a) concess~o de licenças a. pescadores, elllbarcaçi5es e 
equipamento de ·pesca, incl.uindo o pagamento de taxas e 
outros encargos que~ no caso dos Estados costeiros em 
desenvolvim.ento~ podem consistir numa co1:1pensaç:ão adequada 
em lllat~ria de financia.meneo. equipame-nto e tecnologia da 
indústria da pesca; 

b) deterndnaç'io das esp€cies que podem ser capturadas e fixação 
das quotas de captura, .que podem Teferir~se seja a 
determinadas populações ou a grupos de populações, seja ã 
captura por embarcaçã'o durante Wll periodo de tel:lpo, seja ã 
captura por nacioaais de um EstadQ durante ·um período 
determ_inado; 

c) regulat:~.entaçl"o das épocas e z-onas de pesca, do tipo, tamanho 
e nÚClero de aparelhos, belll como do tipo, tz.n:anh9 e nG!I!ero de 
embareaç~es de pesca que podem ser utilizados; 

d) fixação da idade e do tamanho. dos peixes e de outras 
e~écies que .podem ser capturados; 

t!) indicaçio das inforlllações que devet:~ ser fornecidas pelas 
ecibarcaçl!'es de pesca. incluindo estatísticas das capturas e 
do esforçO' Qe pesca e informaçaes sobre a posição· das 
embarcaçõ"es; 

f) execuç!:o 1 sob a autorizll:ç:So e controle do Estado c-osteiro. 
de determinados programas de investigação no âmbito das 
pescas e regulat:Íentaç~o da realização de tal investigação. 
iacluindo a amostragem de capt-uras, destino das amostras e 
eocunicaç!:o dos dados cientifico& conexos; 

g) eol:iarque, pll!lo Estado costeiro. de observadore& ou de 
et;;:tagU.rios- a bordo de tais e~h-1.rcaç~es; 

h) desc&rga por tais e~:barcações da totalid.:1de das captur.:1s ou 
de pà.JFtll! delas nos portos elo Estado· costeiro; 

1) termos e condiçlSes relativos is 'empresas conjuntas ou a 
outros ajustes de cooperaçll'o: 

j) requidtos em mat~ria de f'ormaç3'o de pessoal e -de 
transferõ:ncia de tecnologia de pesca, incluindo o reforç~ da 
capacidade do Estado êostcir;o par-a empreender investigaç3o 
de pescai 

k) medidas de execuç::ro .. 
s: Qs Estados coste!roa devem dar o devido conhecimento das leia e 

regulaaentos em z:zatt!lria de c:ons:ervavJo e siestl'o. 

Artigo 63 
_ Populaç~es existentes dentro das zonal:l e~on8micas 
excl.usivas de dois ou mais Estados cos~ros ou dentro 

da :r:ona econSoica exclusiva e o.UD:Ia zona exterior 
e adjacente ã mesca 

14 No caso de tm~a. mesii:& pÕpulaçlJo ou populações de espl;cies 
associadas s_e encontrarem nas zonas ecoo8mic.as exc:lusivas de dois ou: mais 
Estados costeiros. es_tes_ Estados_ devem_ procurar, quer diretat:~ente quelõ 
por interc~dio das organizaçi:Ses J!õub-regionais ou regionais apropriadas, 
concert-ar a& ~edidas· necessárias para coordenar e assegul"ar a conservaçlo 
e o desenvolvimento de tais populações~ se01 preju:S:zo das demais 
disposições da presente Parte. 

2 .. No caso de uma_ ~aeslll8. populaçllo ou populações de espl;c:ies 
associadas se encontrarem tanto na zona econ8t~~ica exclusiva coco nue~a 
:írea exterior e adja_c;:ente à mesma~ o Estado CQsteiro e os Estados que 
pesquem- essas: populaçí5es na área a<ijaceo.te deve::~ ·procurar. quer 
diretamente · quer por intermé:dio das organizaçiles sub-regiooais ou 
regionais apropriadas. concertar as medida,s nec:ess.:iirias par.:s a 
conservação dessas populaç~es :oa. .\irea adjacente. 

Artigo 64 
Espl!cies a.ltalllente migratlSrias 

1. O Estado eost.eiro e os de:Ila:l..s Estados cujos naciooa!s pesque:Q~ na 
regiSo 1 as es_pt;c:ies altamente tnigr~tõrias enumet:"adas no Anexo. I dev-em. 
cooperar quer diretamente quer ~or intertt~dio das or,ganitaçe'~s 

interpaclonais apropriadas, com vista::- a asse~urar a conserv.açlo .e 
pro~t~over o obje.tivo da ut!liz~çlio 6ti~ de __ tais espfici<!s e.::t toda a 
r-egUro~ iiD.t:o dentrO ·como fora- da zona ·ec_onÕl!lica exclusi\•a. Nas regitl'es 
e"il que il:to-'exi.st.a organiz:aça:o internacional aprop-r-iada. o Estado costeiro 
e os demais Estados cujos nacion~is Capturem essas esp~cies na regil[o 
devem coope.["ar para criar uma organizaçio deste tipo e deve:.::a partkirar 

nos s;~s A~ra:~;:~~fçlSes do parlgrafo 1 .. aplicam-se conjuntamente com as 
demais disposiçõ'es da ptlesente Parte. 

Artigo 65 
Mamíferos marinhos 

Nenhuma das disposiçÕes da presente Pai-te restringe quer o direito de 
um Estado cost.eiro quer · eventualmen_te a co:::.pctônci.3 de U:=!- or;;.:mb:a.çU"o 
int-ernacional. coafor-me: o. _caso, para proibir, limitar ou regulo:nC'ntJr o 
aproveitamento dos mam:!:feros marinhos de maneira :~~.:lis estrita <;_u.:l a 
prevista na presente Parte. Os E&tado&. devem cooperar com vista• a 
assegurar a eonscrvaç::ro dos mam:S:!eros marinhos ·e~ oo c..1so dos cet:'iccos, 
devem trabalhar em partic.ulat. por int:ermi'Edio de organi~aç;,es 

internacionais apropriadas. para a sua cotiservaçlío, gcst~o e estudo. 

Artigo 66 
Populaç~es de peixe's an.§dJ;omos 

1 •. Oa Estados em cujo& rios se origineiQ as populaçiles ele peixes 
anJ.dromos devem ter por tais populaçõ~s o interesse e "a 
responsabilidade primordiaic •. 

-24 O Estado de origem das populaçlSes de peixes an.tidromos devem 
assegurar a sua conservaçlro cedi3;lte a adoçlJo de medidas apropJ:iadas 
de regulamentação da . peSC:ll: em todas as águas situad8s dentro dos 
limites e:le:teriores da s,.;a zonà eco:~8mica exclusiva, !:em como da pesca 
a que se refere a al1nea b) do par!i.grafo 3 • O Estado de origem,.pode 1 
apCis consulta com QS Qut~os Estado mencionados nos par.:lgrafos 3 e 4 
que pesquem essas populaç~es, fixar as capturas totaif! penoiss!veis 
das populaçties oiigin.ti.rias dos seus rios. 

3. a) A pesca das populações de peixes an:.idrotlos s6 pode ser 
efetuada nas lguas situadas dentro dos limites exteriores 
da zona econ&!.ic:a exclusiva, excet:o nos casos em que esta 
disposiç:to possa acarretar perturbaçiles econ8micas para 
um outro Estado que nl"o o Estado de origem. No que se 
refere a tal pesca além dos 'limites exteriores da zona 
e:con8oica exclusiva, os Estados interessados proceder::o a 
consultas com vista a chegar-em a· acordo sobre mod.al.l.dacies 
e condições de tal pesca, tendo e!ll devida consideração as 
exig~nci-a.s da conservação e &s necessidades do Estado de 
origem no que se refere a tais. populaç<Jes; 

b) o Estado de origem deve cooperar para redvzir ao m.tnico 
as perturbações econiOmicas causadas a outros Estados c;ue 
pesquem essas populaç~'"s, tendo em con:ta a captura nor;;nal 
e o modo de operaç:Eo utilizado por esses Estados,· bem 
como todas as zonas "em q_ue tal pesca tenha sido efetu.ada; 

c) os Estados menc"ionados n:a alínea b) que~ por meio de 
acordos com o tstado de origem, participem em llledidas 
para renovar ~s populações de peixes anãdromos. 
particula:nnent~ com despesas feitas. para esse fim 1 devem 
receber especial eonsideraç'Jo do Estado de origem no que 
se refere l captura de populaç8es originlrias dos seus 
rios; 

d a aplicaçlro dos regulamentos relativos ls poptilaçl!es de 
peixes anádrom.os al~m da _zona econ~cica eõl(clusi v .a de':e 
ser feita por ac;:ordo entre o Estado de origem e os outros 
Estados int~rest:.:sdos. 

4. Quando as populações de pêixes anãdrom~s migreJil. para ou 
atrav@!:s de águas situadas dentro dos limitê.is exte_riores da zona 
econ8111ica exclusiva de um O\Jtt'"o Estado que ntto seja o Estado de 
origem. esse Estàdo eooperar.!i com o Estado de origem no que se refere 
I conservaçl:o e gestl'o ·de tais populaç~es .. 
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5. O Estado de origem das populaç!!es de peixes an:idromos e os 
outros Estados que pesquem estas populaça'c.s: devem concluir ajustes 
pi-ra a ilplicaçã"o das disposiçi5es do pre"Sçnte artigo. quando 
apropriado~ por intermGdio de organizaç!!es re.giobais. 

Art.igo 67 
ÊspC!'cies cat::Sdromas 

1. O Estado co:steiro em cujas ~zuas espt:cics cat:idrol!l<ls passem a 
maior parte do seu ciclo viial deve ser responsãvel pela gest:io 
dessas espt::cies e deve assegurar a entrad.o e a sa!da dos peixes 
aiigrat15cios. 

2. A captura das esp~ciê& cat.:!idromas deve ser efetuad.a 
unica:u!nte_ nas ~guas situ:tclas dentro dos li:::ites ateriores das 
:ot:as econ&c!cas exclusivas •. Quando efetuada nas z:or-.as econri,:l:icas 
exclusivas.. a captura deve estar scjeita As disposiçlJes do 
presente artigo e decais disposiçi5es da pre.sente Coavençlo 
relativas 1 pesca nessas z:oti.as. 

3. Quando os peixes caUi.dro~:~os migreiU, antes do estado adulto 
ou no inicio desse estado .atravEs da zona econõo.ic:z exclusiva de 
outro Estadó ou Est,dos~ a gestilo dessa espêcie, incluindo a sua 
captura,· <!!i regul'amentad.a por acordo entre o 'Estttdo 1:encionado no 
par:grafo 1· e o outro Estado inte!'essado. T.al ac'?rdo- de~e 
assegurar a gest!:o racional· das esp.:;!:cies e deve ter .. e!:i c:onta as 
E"esponsabilidades do Estado menci_onado no p.er!grafo 1 , no que se 
refere .ll conse'rvaçlio _destas espl!icies .. 

. Artigo 6a 
Esptkies: sedent.J.irias 

A presente Parte n!o se aplica Js esp.!;cies sedent4rias 
definidas no parligrafo 4 • do arti&o 77. 

Artigo 651 
Direitos dos Estados sem litoral 

I. Os Estados sem litoral teria o· direito a participar, o.uma 
base equitativa, no aprOveitamento de UI:la parte apro-priada d1:1s 
excedentes dos recursos vivos das zonas econõl!licas e:-tclusivas dcs· 

. Estados costeiros da mesma sub-regiã:o ou regilio. tendo ec conca os 
fatores econ&licos e geogr:i.f,tcos pertinentes de todos os Estados 
interessados e de confortnidade com as c!isposiçl5es do presente 
artigo e dos artigos 61 e 62. 

2. OS termos e: condiçl5es desta participaçl"o devem ser 
estabelecidos pelos Estados interessados por meio de aco.rdos 
bilaterais. su~regionais oU regionais~ tendo em conta inter alia: 

a) a · necessidade de evitar efeitos prejudTCi"ã'ISãs 
comÚlil.idad_es de pescadores ou ls indG;;trias de pesca do 
Estado costeiro; 

b) a medida elll. que o Estado sem litoral. de confomida.Ce 
com as disposições do pres~nte artigo~- participe ou 
tenha o direito de participar~ no aproveitaClento dos 
recursos vivos_ das zonas econ6micas exclusivas de outros 
Estados costeiros, nos terco10 de acordos bilaterais~ 

.sub-regionais' ou regionais ·existentes; 
c) a medida em que oÜt_ros Estados: se111. li total e Estados 

geograficamente desfavorecidos. participem no 
aproveitamento dos recursos vivos da z:ona econl!hllica 
exclusiva do Estado costeiro e a consequente necessidade_ 
de evitar uma carga excessiva para qualquer Estado 
costeiro ou para uma parte deste; · 

d) a.s necessidades nutricionais das popul~ç15es ·dos 
respectivos Estados. 

3. Qual'ido ·a capacidade de captura de UIU Estad_o_ costeiro se 
aprc;axtaar de U.l!l. n!vel em que lhe seja PC?Sstve! efetuar à 
totalidade da captura permissS:vel dos recursos vivos da sua z:oru~ 

ecçtnllmica exclusiva, o Estado costeiro• e"os demais Est:ados inte-' 

resudos cooperar~o no estabeleCimento de ajustes equitativos nlll:l4 
base bilateral. sub-regional ou regional para permitir aos Est.ados em 
desenvolvimento :;:em litoral da sub-re~!l!:o ou res,ião 
participarein. no. aproveit.a:ment:o dos recursos vives das zonas 
econtimic~ui exclusiva.s . dos Estados costeiz'os. da sub-re:;_!.:io ou regilo 
de acordo cOm as circunstincias e e1:1. condiçi!!es satisi.:lt6rias para 
todas as partes. Na aplicaç:ro da presente disposiç:ro C!:e.,eo ser tatili&a. 
tocados em conta os fatores. mencionados no par!grafo 2 ~-. 

4. Os Estados desenvolvidos sem lit:oral . terlo. nos terc:os do 
presente artigo, dire_ito a participar no aproveitamenr.-o·- dos recursos 
vivos_ s6 nas zonas ecor-~m!cas exc_!usivas dos Estádos cos::::eiros 
desenvolvidos da mes-ma sub-regil:o ou _ regi:to~ tendo na devida conta a 
medida elll que o Estado .costeiro~ ao dar acesso aos recursos vivos da 
sua z:ona econi5mica exclusiva & outro.s Estado~>, t:omou cm. consideração 
a necessidade· de reduzir ao 1:1!nimo os efe~tos prejudicia1s para as 
cOZ!IUnidades de pescadores e as perturbaç!5'es econ&oicas nos Estados 
cujos. nacionais tenham pescado habitualmente na zona. 

S. As .disposições precedentes sllo apl'icadas sem prejt.:!z:o dos 
ajustes conclu!dos nas sub-re_gi!5'es ou ..regi3es onde os Estados 
costeiros possam c-onceder: a Est-ado.s sem litoral~ d.a 111esma sub-regi'ão 
ou regil!o. direitos iguais ou preferenciais para o aProveita~:~en.to dos 
recursos v:tvos nas zonas econ8~:~iceas,"exc1usivas-~--

Artigo 70 
Dire'itos dos Est.ad:os g:Cograficaii:ente clE:sfavorecidos 

~. Os Estados geoz:r.aficamente desfavorecidos terlo -direito -;e: -

patticipar, nuca base eqtlit.atiVa, ·no aproveita111ecto de uma parte 

apropriada dos excedentes dos recursos vivos d.s.s zonas ecoc8micas 
exclusivas dos Estados costeiros da mes= sub-regil:l:o ou regilo, tendo 
i!.... conta os fat._ores ec:onemieos e seogr.:lfieos pertinc:m:..::s de todos os 
Estados interessados e de conformidade coe as disposições do presente 
artigo e dos artigos 61 e 62. _ 

2. Para os fins da presente Convenç~o. "Estados geogt"aficamente 
desfavorecidos' significa os Estados coSteiros, incluindo Estados 
ribeirinhos de mareS fechados ou semi-f.echados~ cuja situação 
geogr:ifica os torne dependentes do aproveitalilento dos recursos vivos 
das zonas econí!imicõi.S. exclusivas de outros ~tados da sub-cegião ou 
região para permitir u111- adequado abastecimento de pe.ixe para fins 
nutricionais da sua população ou .de parte dela.' e E'sta.dos costeiros 
que n!:o possam reivindicar zonas econ<5:í.c.3s exclusivas pr-.Spr-ias. 

3. Os te;uos e c-ondiçi5es- deSta. partiCipação devem ser 
estabelecidos pelos Estados interessados por !lleio de .acordOs 
bilaterais, sub-regionais ou regionais, _tendo e_l!l conta inter alia: 

a) a necessidade de evitar efeitos pt"ejudicia_is _ âs_ comunidac!es 
de Pescador~s ou ls indGstrias de pesca dO Est.ldo costeiro; 

b) a medido. em que o Estado geograficamente desfavorecido. de 
cOnfort:~.idade col!l as disposiçi5~s do P.rescn::c artigo, 
par-ticipe ou tenha o direito a par-ticipar no .aprovcitat::cnto 
dos recursos vivos das zonas econ~::tlcas exclusivas de outros 
Estados costeiros nos temos de acordos bilaterais • 
su~reglon.:iis ou region;~.is e:dsr.entes; 

c)' a medida e• que outros Estados geogra!icac~nt.e 
desfavorecidos e Estados sem litoral participem no aprovei-

tamento dos recursos vivos da zona econ13c.ica exclu.sh•a -do 
Estado costeiro e a consequente Oecessidade de evitar u::Ja. 

carga excessiva para qualquer Estado costeiro ou pa;a uc.a_ 
parte deste; 

d) as necessidades nutricionais das populaçi5es dos respeCtivos 
Estados. 

4. Quando a capacidade de cl:lptura de um Estado costeiro se 
.aproxi~ar de um n!vel em que lhe seja poss1ve1 efetuar a totalidade 
da. captura permissível dos recursos vivos da sua zona econac.ica 
exclusiva, o Estado costeiro e_ os det::ais Estados inte:essados 
cooperarão no estabelec:-imeúto de ajustes equitativos nu:a base 
bilateral~ sub-region.al ou regional 0 ___ para peroitir .aos Esti!.c!o.s em 
desenvolvimento geograficamente desfaVorecidos da mesma sub-regilro ou 
r-egi3'o participare1;1 no aproveitamento dos_. recursos vivos das zonas 
econ13micaS- exc-lusivas- dos Estados co_stei;ros d.a sub-região ou regill:o 
de acordo_ com as cir_cunstlincias e em condiç5es satisfat6:r_i_as para 
todas a--& partes. Na aplicaçiro da presente disposição d';vem ser tàcbé;l 
tomados em c.onta os fat-ores mencionados no par.1grafo 3 .. 

5,- Os Estados geograficac.ente desfavorecidos terJ:o • nos termos 
do presente artigo, direito a participar no aproveitamento dos 
recursos vivos sl5 Das zonas econ8~_icas exclusivas dos Estados 
costeiros desenvolvidos da meS'Cia sub-regi:ão Ou região tendo na devida 
conta a medida em que o Estã.do costeiro. ao dar acesso aos recursos 
vivos da sua zona econi5111ica exclusiva a outros Estados, tomou em 
consideração a necessidade de redu:z:ir ao." 111inimo os efeitos 
preju~iciais para as comunidades de pescadores e as penucbaçi5es 
econ&ticas n~s Estados cujos nacionais tenhao pescado habitualmente 
na :~:ona • 

6. As disposiç~es precedentes serão .aplic_adas sem preju!zo dos 
ajuste_s _conclu!dos_ nQs sub-re_g~C5es _.ou _ r_egiões onde os Estados 
costeirOs poss.J.m ·couceder a Estados geograficam.~nte desfavorecidos da 
mesma sub-região ou regi:ã:o direitos iguais ou preferenciais para o 
aproveit.auento dos recursos vivos nas .zonas econücic.as _exclusivas. 

Artigo 7l 
~"llo-aplicaç!"o dos artigos 69 e 70 

As disposições dos .artigos 69 e 70 não se aplicam .a um -Est2.do 
costeiro cuja economia dependa preponderanteoente do aproveitamento 
dos recursos vivos da· sua zona econl5mica exclusiva. 

Artigo 72 
Restri_!;i5es n.a t~an_!iferência de direitos 

1. Os direitos conferidos nos termos dos art.tgos 69' e 70 para o 
aproveitamento dos recursos vivos não seiio .tr;~nsferidos diret.a ou 
indiretamente a terceiros Estados ou a seus nacionais por concess.Io 
ou licença, nem pela constituição de empresas conjuntas, nem por 
qu.~.lquer o.utro meio qUe tenha por efeito tal t_r.ansferl!!ncia, a não ser 
que o!'õ Estados intec.:cssados acordem de ou.tro modo. 

2. A disposição anter-ior n:ll:o im?ede que os EstaCas interessados 
obtenham assistt!ncia técnica ou financeira de terceiros Estados ou de 
organizações internacionais~ a fim de facilitar o exercfcio dos 
direitos ·de acordo coa os artigos 69 e 70, sempre que isso nlo tenha 
o efeito a que se fez' referênc~a no par:igra.fo 1.•. 

Artigo 73 
Execuçll'o de leis e regulamentar; do Estado coc:teiro 

1. O Estado costeiro pode, no exercício dos .seus direitos de 
soberi&nia de exploração~ aproveitollmento-,- ··conservaçTo e gesta-o· dos 
recursos vivos da zona ecoc&ica exclusiva, tomar as medidas que 
sejam necess4ri.as, incluindo visita, inspeção, apresa!!lenio e medidas 
judiciais, para garantir o CllD:IpriJt~enro das leis e regulamentos por 
ele q:dot~l!os de cenfo=:::.ida.de cow. a presente Conveno;1fo. 

2. As embarcações apresadas e as suas tripulações devem ser 
libertadas sem dec:tora logo _que prestada uca fiança idi5ne.a-ou outra 
garantia. 

3. As sa.nçaes estabelecidas pelo Estado costeiro por viol.eç3é"s 
das leis e regulamentos de pesca· Da zona econômica exClusiva .do 
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podem inclulr penas privativas de 11berdad.e, salvo acordo e:c~. 

co<o.trãno (lOS EStaa·os lnt:eressados, ne.m q~lquer outra forJ;:;_a d~ pe?a 
~orpora·!. 

4. ~os casos de apresacento ou retenção de e!;lbãrcaç'ões 
estrangeiras, o Estado costeiro deve~ pelos canais apropriados, 
notificar sem de::lora o E_sÇ_a~o _ de ban_c:l~j:ra das _medida~ tocada~ e das 
sar1<;:Zies ulteriorment:~ ill1postas. 

Artigo 74 
Del imi taçio da zona econômica exclus_~ v.a e_n tr~ __ E_stados com 

e.ostas adjacentes ou situadas f',..f>_nte ~ __ frente_ 

1. A delimita.:;;ilo da zona econõ:!miCa exclusiva e_n_tr~ __ t_.s_z;_adºs com 
costas adjacentes ou situadas fre_nte a_ frente de~e: _s_e_r fei.~a p-or 
acordo~ de conformidade com _o direito intei-I):!!_•.ion-ª-~-~ que se faz 
referência no artigo 38 do Estatuto Ãll _ Go1'_t..~"k :r.nterl'!aciop~,l.. de 

. JosflÇa·.- a fim de se chegar a um.a soluç.fo-'- eqUitatiVa. 
2 •. s~ nllo se chegar a acordo dentro _de um pr2:zo razo~vel, os 

Estados interessados devem .recorrer aos_ procedimentos_ pn vistos na 
Parte XV. 

3. Enqu.,.nto n'lo se chegar a um acordo conforue ao previsto no 
p.:~.r;ligrafo 1", os EstadoS ir'l!:~ressados, num esp!r:ito de cOl!lpreenSlfo e 
coopcraç:D:o, devem fazer todos os esforljjOS para chegar a ajustes 
provis6rios de car.liter p1!ático e, durante este per1odo àe transiç:!o, 
nad;l devem fazer 'que possa comprot:Jeter ou entravar a. c,oncluslio do 
acordo definitivo. Tais ajustés não devem prejudicar a deUl}),i_taç3o 
defini.,tiva. 

4. Quando existir um. acordo em vigor entre os Es.tados 
interessados, as quest~es relativas I delimitaçlio d.a zona· econ'õoica 
<l!xclusiva devem ser resolvidas de conformidade com as disposiç~es 
de-sse acordo. 

Artigo 75 
Cartas e listas de coordenadas eeogr.ificas 

1. Nos termos d.:r. presente Parte, as li~has de limite exterior da 
zona econDmica exclusiva e , as linhas de delimitaç-do traç:.aéás de 
conformidade com o artigo 74 devem Ser indiciiidaa em carta,s de esc.:~la 

ou e•calas adequadas para a determinaç.!ro da sua posiçlío. Qu.ando .apro
priado; as linhas de litdte e;,:terior ~u as linhas de delimitaÇI'o 
podem ser .:tubstitu!das por list.u: de eo·ordenadas geogr:;ficas de 
pontos eCI que conste especi!icae~ente a sua origem geodtfsic:a. 

2. O Estado e-ost!!iro deve dar a devida pu~licidade a tais ~artas 
ou listas de coordenada_& ,geográficas e deve depositar w:1. exei:Iplar de 
cada carta ou lista junro do Secreêa.rio Geral. d.-s N.aç_C5es Unidas. 

PARTE VI 

l'LATAFOR!-!A cm;-riNE:~"TAL 

Artigo 76 
Definiç;l'o da plataforma continental 

1. A plataforma continental de Ulli Estado costeiro cocpreende o 
leito e o subsol,o das =.reas i!>Ubca_rinas que se _e~_tendec aHi~ d~_ seu 
mar territorial, em toda a exten:sll'o,do prolongamento natural do seu 
territ6rio terrestre, até .so bot"do exterior da margem c.ontinental, ou 
ati!! uma disttncia. de 200 milhas mar1ti~:as das linhas de base a partir 
das quais se mede a largut'a do t::ar territorial~ nos casos e~: que o 
bordo exterior da margem continental não atinja essa distância. 

2. A plataforma continental, de um Estado _cost~~ro nl}o se d~ve 
estecder aH!J!!..J!g.lõ...llmi.te.s previstos nos parágrafos 4 a 6 • 

~ettr continental compreende o prol-ong.ati:ento sulm.erso da 
ma.s~rrestre do Estado costeiro e I! constituída pelo leito e 
subsolo ·da plataforca continental, pelo talude e pela ele\·ação 
c.ontinet..tal. ~'ao compreende m!Cl os -grandes fundos oceanicos, coe as 
suas cristas ocelinicas, nem o seu subsolo. 

4. a) para os fins cla presente Convenção, o Estado costeiro 
deve estabelecer o bordo exterior da ~Mtrg.;m c·octir:ental, 
quando essa margem se estender alé!D d<~:S _200 ~Cl~lha_s_ 
mar!tiaas das linhas de base. a partir das quais. se r.ede 
a largura do mar territorial, por meio de: • 

1} uma linha traçada de conformidade co.<:~ o· parágrafo 7 , 
COlll reterj!_ncia aos _pontos fixos cais_ ext-e-riOres e~ c~da 
um dos quais a espessura das rochas sec!'!:::en:_a::es seja 
pelo menos 1% d.á distlncia cais curta cnt_t·e esse ponto 
e o pt!i do talude continental; ou - _ • 

ii) uma linha traçada de conformi4at.!e COQ o parâgra.fo 7 • 
com referê:nc;J..a a pontos fixos- situados a nJ'o tr.ais de 60 
milhas mar!timas do pê do talude continental .. 

b) Salvo prova em contr.:lrio,. o pé do talucl'e continental. deve 
ser determioado como ponto de variaçl:o mlixica. do 
gradiente na SUCJ basll!. 

5. Os pontos fixos que constitue-m a. li~ha dos Iit:~~tes exteriorcs 
da pla.taforn:a cont_i_nent_al no leit_o. 1;1_9 mar • traçada ~e confomidade 
com as subal1neas i) e ii} da al!nea .a) do par~grafo 4 ,. deveQ estar 
situadas a U!Qa dist!l.ncia que n:lro exceda 350 milhas martticas da linha 

*Tribunal lntN'nacionõJ.l de Justiça.- ~~~~uso _nos dem.J.is pa!ses 'de 
exprcs:s:ro portuguesa, 

de base a partir d.a qual se e~ede a largura do ln<lt' territorial .o.u. a 
uma d1sc:tncia que nllo exceda 100 milhas mar!t:tc:as da i.stibata _de 2500 
metros, que.~ uma linha que une profundidades de 2500 metro&. 

6. N'lo obstante as dispos':tç~es dO par:igrafo 5"' • no caso das 
crista& submarinas, o limite eXterior da plataform.:~. continental nllo 
deVe exce.d~r ~50 milhas l!lar!t:te~as dóis lil)has de base a partir d.ns 
qua_:[s se mede a largura do mar territorial. O presente pa.r~grafo nil'o 
ce ·aplica a eleva.Ç15es subi:~.arinas que sejam cocponentes naturais da 
margem continental, tais coco 'Os seus planaltos, ·elevaÇ15es 
continentais, topes, bancos e espor8'es. 

7. O Estado cost_eiro c;!~ve tr.!!,çar o lit:~ite exterior da sua 
platafqrma. continental, quando esta se estender a.H!ID de 200 ~:~.ilba.5 
sar!timas. das l-inhas de base a partir das quais se mede a largura do 
mar t~;-;-~torial. unindo, mediante linhas retas, que n:l:o excedam 60 
ailhas mar1timas, pontos fixos definidos por coordenadas de latitude 
e longitude • 

a. Informaç!Jes sobre os licitll!s da plataforca continental. alf:m 
.das 200 milhas mar!timas das linhas de base a. partir das quais se 
mede a largura do mar territ-orial, devem ser sul::cetidas pelo Est,ac!o 
costeiro Jl Comisslo de Limites da Platafon~a Continental', 
e~tabelecida de conformidade cora o Anexo II, cam base nuoa 
representaçll'o gcogr.!fic.:~ equit:at.iva. A COlllissl[o farll reeol!le:cdaçtses 
aos Estado.s costeir-os sobre questlles relacionadas com o 
estabel'icimento dos limites exterioies da sua plataforma •continental. 
os lim.ites da plataforma continental estabelecidos pelo Estado 
costeiro cOlll bas~ recomendações serlo definitivos e 
obi!gat6rios. 

9. O Estado costeiro deve depositar junto do SecretJ:rio Geral 
das Naç!Jes Unidas mapas e informaç~es -pertinentes, incluindo dados 
geodt!isicos. que descrevam permanentemente os liaites exteriores da 
sua plataforma continental. O Secretário Geral deve- dar · a esses 
docw::~entos a devida publicidade. 

10. As dispoaiç!Jes do presente artigo nlJo prejudicam a questlo da 
delimitaçlc da plataforma continental entre Estados com costas 
adjacentes. ou situadas frente a frente. 

-Artigo 71 
Direitos do Estado costeiro sobre a pl~t.aforma continenta~ 

1-.-0 Estado costeiro exerce direitos de oiOberania sobre a 
plataforma continental para efeitos de exploração e aproveitamento 
dos seus recursos naturais. 

2. Os direitos a que se refere o par:igrafo 1• 1 slo exclusivos no 
sentido de qUe. se o Estado costeil!'o n:ro explora a plataforma 
continental ou alio .aproveita os recursos naturais da mCS!il4 1 ningÜEa 
pode empreender estas at:ividades sem o expresso consentimento desse 
Estado. 

3. Os direitoS do Estado costeiro sobre a plataforma continental 
slo independentes da SUA ocupaçio; rea;L ou "fict:Ccia, ou de qu.alque1: 
declaraçlo expressa. 

4. Os recursos naturais a que se, referem as disposiçdes da 
presente Parte 1 s:lo os l;'ecursos minerais e outros recursos D:o vivos 
do leito do mar e subsol_o bem como os organismos vivos pertencentes a 
espêcies sedent4ria.s • isto E, aquelas que no prr!odo de. captura est:lo 
im6veis no leito do mar ou no seu subsolo ou s6 podem mover-ae ea 
constante contato f.:!S'ico com esse leito ou subsolo. 

Artigo 78 
Resime jur1dico das .:tguas e do espaço aêreo sobrejacente• 

e direitos e liberd.ades de outros Estados 

1. Os direitoS do Estado costeiro sobre a P'tataforma continen.tal 
n~o afetam o regin~e jut''l'dico d.ns :iguas sobrejaccntes ou do espaço 
al:reo acima dessas :i:guas. 

2. O êxerc:Ccio d:os direitos do Eatado coste:f.J;"O sobre a 
platafonaa continental n~o deve afetar ·a navegac;Io ou outros direi toe 
e liberdades dos demais Esta4os previsr.o·s na presente Convençlo, nem 
ter coco resultado u:~:.a 1ngerl!ncia inju~>tificada. neles. 

Ártizo 79 
cabos e dutos submariDO!J 

na platafol;l& continental 

L Todos os E&>tados t!m o direito de colocar cabos • dutos 
submadoos na plat:afon:~a continental de confotuidade coe as 
dispo&>iç5es do presente artigo. 

z~--Sobre reserva do seu direito de tecar mll!didas razo,veis para 
a ·exploraçl'o da platafoma continental o aproveitamll!nto dos ~eus 
Ucursos naturãis e a--preven.ç!o, reduçXo e controle da polu1.çJ'o 
causada por dutos, q Estado costeiro nl'o pode impedir a colocaçlo ou 
manute~o dos referidos cabos ou dutos. 

3. o traçado da l.inha para a colocaçlo de tais dutos na 
plataforma continental fica sujeito ao consentimento do Estado 

-~- . - . -· 
4. Jlenhuma d.aa: disposiçlies da presente Parte afeta o ãireito do 

Est•do costeiro de estabelecer condiç~etl para os cabos· e duto:'• ~ue 
penetrem no seu territ6rio ou no seu mar territorial, nem. a sua 
jurisdiçlo Sobre os cabos e dutos constru!dos ou utilizado~ em 
relaç:Io com a exploraç%o da sua pl.atafom& continental ou com o 
aproveitamento dos seus recursos, ou com o funciona::~:ento de ilhas 
artificiais, instalaçl!'es e estruturas sob sua jurisdiçlo. . 

· 5. Quando colocarem cabos ou .dutos sub~:~arinos, os Estados devem 
ter ém deVida c'Orita OS cabos ou dutos jl insta~ados. E~ particular, 
nlo devem dificu.l.tar a possibilidade de t"eparar os cabos ou dutos 
existentes. 
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Artigo 80 
Ilhas art.ific::íais, instoi-laç5es e estruturas: 

na pl&tafol"llla continental 

O artigo 60 aplica-se, mutatis n:utandis, !s ilhas artificiais, 
inst.alaçi5es e estruturas sobre a platafol"llla continental. 

Artigo 81 
Perfur.açpes na platafol"llla continent;:~l 

O Estado costeiro terá o direito exclusivo de autorizar e 
regulamentar as perfuraçi5es na plataforma continental, qUaisquer que 
sejam os fins. 

Artigo 82 
Pagamentos e contrib4it;i5"es relativos ao 
aproveital!lcnto da platafor111a con.tif!.éntal 

all!m 'de 200 111ilhas mar1timas 

1. O Estado coste1ro ae ... ., efetuar pagamentos 'ou c.on.tribuiçi5es em 
-espó!cie rel<Itivos ao aproveitamento dos recursos n3;o vivos da 
plataforma. continental aU:m de 200 milhas ·11Lilr1timas da& linhas de 
base, a partir das qu.ais se me-de a lolt:&ura do mar t_erritorial_. 

2. Os pag.a::rcntos e contriblliçi5e_s devem ser efctu~dos anualmente 
em relaç~o a todól .:1 prociur;iro de u_m s!tio ap6s os primeiros cinco anos 
de produçlo ness~ s:l'tio. No sexto ano. a tnxa de pagamento ou contri

buiÇio será de 1% do valor ou volÜce da procluç.l;:c no stt!o. A t.:J.:;:.a 
deve aumentar 1% em cada ano seguinte at~ ao décir.o segundo ano. @' 

dd por diante deve ser o.antida em 7%. A produção r.J.:~ devE: .incluir os 
recursos utilizados em relaç~o coe .o aprove!t.acec.t.=; 

3. Um Estado em. desenvolvh:ento que sE!ja icpor::.ador substancial 
de um recurso mineral extraído da sua platafor:.:1 continental fica 
isento desses pagamentos ·ou contr:t'Quiçl):es em _relaçro a esse recurso 
aineral. 

4. Os pagamentos ou contribUições devem ser efetuados por 
:!.ntermo!dio da Autoridade~ que os distribuir( entre os Estados Partes 
na present.e Convenc;:to na base de critlSrios c!e repartiç:fo equitativa. 
tendo .em c-onta ~os ·interesses e necessidades do_& Estados el!l 
desenvolvimento. particularmente entre eles, os•menos desenvolvidos I! 
os sem litoral. 

Artigo 8:3 
Delimitaçll'o da plataforma c·ontinental entre Estados 

com costas ad iacentes ou sitwt.das frente a frente 

1. A delimitaçllo ãa plataforma continental entre Estados com 
costas .adjace!ntes ou sit.u.ad;as frente a frente deve ser feita por 
.acordo. de confomidade com o direito internacionaY -a- qUe- -se- faz 
refero2nçia no artigo 38 do Esta;ut.o da Corte.* Internacional de 
J'u!Jtiça. 11 fit;t de se chegar a uma soluç::ro equitati\·a. 

2. Se li.lo se chegar a acordo dentro de u:c prazo razoável, os 
Estados interes&:ados devem. recorre!r aos Procedin:entos previstos na 
Parte XV. 

3. Enquanto nlo se chegar a u:n acordo confo~"l:le ao previsto no 
padigrafo r· • os Estados interessados, l"iuci eSpirita de compreens3ci e 
cooperar;:1i:o 0 ·devem fazer todos os esforços para chegar a .ajustas 
provis6rios de caráter pr.lítico e, durante este per1odo de transiç1Io~ 
nada devem fazer que possa c.omproce!ter ou entravar a conclusão do 
acordo Cefinitivo. Tais ajustes rufo devem. prejudicar a delimitaçilo 
defini ti v a. 

4. Quando existir um. acordo em vigor entre os Estados 
interessados. as questões relativas à delimit.açlo da plataforma 
conçinen-tal dev!!l"l!l ser resolvidas de c-onfon::id.ade com as disposições 
desse acordo. 

Artigo 84 
Cartas e listas de coordenaaas geogr:ificas 

1. Nos termos dn. presente -r>lrte, as .Linhas uo: .Limite exterior d.a 
plataforma continental e .as inha.s de delimitação traçadas de 
conformidade com o artigo 83 devem ser indicadas e:m <;artas de escala 
ou · escalas adequadas p.a.t"a a determinação da sua posição. Quando 
apropriado. as linhas de _lit:!~~e exterior "Ou ..1.s linhas de delimitação 
podem ser .substituídas por listas de coordenadas geogrãficas de 
pontos, em que conste especificalllente a sua or:tgea geodt!sica. 

2~ O Est.ado costeiro deve dar a devida publicidade a tais ca~tas 
ou listas de coordenadas seogr.:lficas e deve dep~sit.ar um c:>:a~plar de 

~=~~ ~=~~:r:~ !!:t~n~~~!: :~ 1~:~:~~~!0 1~!~~! ::~e~~~~es d~n~~:~a~~r:~ 
continental,· jul:ltO do si!cret._ârio Geral da. Autoridade. 

Artigo 8_5 
Escav.açl'o de tCi~eis 

A presente Parte nl:o prejudica o direito do Estado costeiro de 
aproveitar o subsolo por meio de escavaç§'o de tGneis, indepen,dente
meate da profunCidade das .3:guas no local eoo"'!iderado. 

* Tl'ibunal Internacional de JustiçS: - em. uso nos deaw.is países de 
e-xpressJ:o portuguesa. 

ALTO MAR 

SEÇÃO l.DISPOSIÇOES GERAIS 

.... ArUgo 86. 
A.mbit.o de aplic{lçEo da presente Parte 

___ As dispo.siç<5es d.a pretõeh._te Parte. aplicatl-se a todas ;s partes do 
mar n!'o inelutdas na zona econôi:lica exclusivJ, no mar territorial ou 
nas lguas interiores de um ~stado, nem r:ias águas arquipelligicas de um 
Estado arquipo!laz.o. O presente artigo n'ão implica lit:ritaçio alguma 
das liberdades de que gou.m todos os Estados na zona econtlmica 
exclusiva de conformic!_~de_ com o artigo 5~. 

Artigo 87 
T.iberdade do al_to mar 

1 .. _ O .alto mar está aberto â todos os Estados; quer costeiros 
quer s_em l.ttor.al. A liberdade -~o "al.t.o, mar I! exercida nas condiçõeS 
estabeleciC.as na presente Convenção e nas demais normas de direito 
internacional~ Compreende, "inter alia, para os Estados quer costeiros 
quer sem litoral: ----

a) liberdade de navegaçi!o; 
b) liberdade de sobrevt'io; 
c) libet"dade de _colocar cabos e dutos submarinos nos tennos da 

Parte VI; 
d) liberdade de _ .... u.-tt"uir ilhas artificiais e outr.as 

instalaçi5es pemitidas pelo direito internacional, 
termos da Parte VI; 

e) liberdade de pesca nos tel"IIIOS das condiç!S'es enunciadas na 
seç:ro 2; 

f) liberdade de investigação cientifica, nos ter'l!los das: Partes 
VI e XIII. 

2. Tais liberdades devem ser e:xercidas por todos os Estados, 
tendo em devid.;a c_onta os interesses de outros Estados no seu 
exercfcio d.a Uberd.ade do alto 111ar-. bem CO.I!IO os direitos relativos ls 
a"tividades na Áreil preVistos na preõente Convenç:io. 

Ar~igo 88 
Utiliz:à.çn'o do .dto ·mar para fins pacíficos 

O altG mar ser.:l: ut;1J.:t:z:ado para fins pacificas. 

Art.a.g.., 49 
Ileg.1tim.idade da&: re-ivindicações de soberania 

sobre o alto mar 

Nenhw:r. Estado pode legitimal:lente pretender submeter qualquer 
parte do alto mar .! sua soberania. 

Artigo 90 
Direito de navegaç!'o 

Todos ... s Estados-_. quer coste_iros q:uer s~:n litoral, t!c o direito
de fa:r:"er navegar no alto mar navios que arvoretG a sua bandeira. 

Artigo ·91 
Naciona:lidade dos navios 

l/Todo Est·a~o deve estabelecer os requisitos necessl!='ios para a 
atribu:lr;ã"o da sua nacionalidade a navios, para o registrO de navios 
no seu territl5rio e para o direito de arvorar a sua bandeira. Os 
navios possuem a nacionalidade do Estado cuja bapdeira estejam 
autorizados a arvorar. Deve existir uc vinculo sub;;tancial entre o 
Estado e o n~vio. 

2. Todo Estado deve fornecer aos navios a que tenha concedido o 
direito de arVora!' a sua bandeira os doc\imentos pertir:entes. 

Artigo 92 
Estatuto dos navios 

.1.. Os navios devem. navegar sob a bandeira de um sl5 Est.i:idO e, 
salvo nos casos excepeionais ptevistos expt"ess;:;.c:ente em tratados 
internacionais ou na present:e Convenção. devei:! sub.::::~eter-se, no alto 
mar~ D. jurisdiçã"o exclusiva desse Estado. Durante uma viagem ou em 
porto de escala, um navio .c'ão pode mudar de hanCeira, a n!o ser no 
caso de tr'ansfer!ncia efetiva -da propriedade ou de mudanr;a de: 
registro. 

2. Um navio que navegue sob a b.a.nCeira de dois ou mais Est:ados. 
ut.:lli:;.ando-as Segundo as scas conveniências, r:;!o p·ode reivindicar 
qualquer dessas nacionalidades perante ut:l terceil:'o E-stado e pode ser 
consid,eradQ como um navio sem nacionalidade. 

Artigo 93 
Navios arvorando a bandeira das ~:.1ç~es t'õ'lid;J;s, das 

agl!r:ici.as es·peci.alizadas das Nações Unidas e da 
Agll!nci.a Internacional de Energia AtiSmic.-

os artigos precedentes não prejudicam a que:St;fo dos navios que 
estejam ao serviço oficial das Nações Unidas, das agências 
espe"cializadas das Naçõ"es Unidas e d.O: Agtl!ncia IntC!rn.acianal de 
Energia Attlmica, arvorando a. bandeira da Oq;ardz:açio. 
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Artigo 94 
Devere~ do EstaCo de b.::.ntleira 

1. Todo tstado deve exercer. de modo efetivo. a sua jucisdiçlro c 
a~u controle e~:~. quescO:cs_ administrativas. t(;énicas e sociais~ sobre 
navios qu~ arvorem a :sua bandeira. 

2. Em particular. todo Escada dev~: 

a) macter um regllitro de navios no ~ual f!&urec os ti.Ol!:!CS e .as 
caracter!&ticaa dos navios que arvorem a sua bandeira. com 
exceç.:::o- daqueles que 1 pelo seu redu:o::ido tacanho. estejan 
exclu!dos: dos regulacentos internacionais geralmente 
aceitosj e 

b) exercer a sua jurisdiçlJo de conformidade com o seu direito 
interno sobre todo o navio que arvore a sua bandeira e sobre 
o capitl'o. os oficiais e .a tripulaçl'o. em questl5"es 
administrativas,. tEcnicas e soci:e.,ia qu~ se relacionem com o 
aavio. 

3. Todo E11tado deve tomar, para 011 navios que arvorem a sua 
baDC!eira, a& medidas necess.lrias para garantir a segur.Jãnça no m.ar, no 
que se, refere. in.t:er alizr:, a: 

a) eonst.ruçXo, equipamento e condiç5es de navegabilidade do 
navio; 

h) composiçlro, condiçGes de trabalho e formação das 
- tr~pulaçZh!·s. tendo em cem ta os instrumentos internacionais 

aplicáveis; 
c) utilizaç3'o de sinais~ manutençi'o de comu"Oicaç~es e prevenção 

de 'abalrOamentos. 
4. t..ais medidas devem incluir as que sejam necessárias para 

assegurar que: 
a) cada navio, antes do seu registro -e; posteriott.zente, a 

intervalos apropriados, seja examinado por um inspetor de 
navios devi.damente qualificado e leve a bord·o as cartas~ as 
publ.Í.caçi5es maritimas e o equipamento e os instrui;.entos de 
navegaç:!l'o apropriados 1 segurança da naveg::lçã'o do navio; 

b) cada navio esteja confiado a UI!! c;apit~o e ..a ofi<;iais 
devidamente qualificados, em particular no que se refere i:l 
manobra~ i. n.avegaç:ão~· ls comuc.icaç15es e 4 condução de 
m§quinas, e a co:t~petl!ncia e o ntímei'O dos tripulantes sejam 
os apropriados para o tipo,. tamanho, I:lquinas e equipamento 
·do navio; 

c) o capitllo, os o'fic::.iais e, na :t~edida do necessârio, a 
tril_)ulaçiio conheçam perfeitamente e observem os regulamentos 
internacionais apliclveiS:, que se refiram ã segurança da 
vida no mar, .l prevençlro de abalro.a'Cientos, ~ prevenção, 
.reduçllo_ e controle da poluiçio marinha e ! manutenção de 

5. A:~!~~;m~:i::~~~:; a que se referem os p~dgrafos 3• e 4 •, 
todo Estado deve agir de conformidade com os. regulamentos, 
procedimentos e práticas internacionais geralmente aceitos, e fazer o 
ncc:esS~rio paia garantir a sua observinc:ia_. 

6. Todo Estado que tenha m>tivos s~rio'!~ para __ ac:_reditar que a 
jurisdiçlo e o controle apropriados sobre um navio não foram 
exercidos pode coiDunicar os fatos ao Estado de bandeira. Ao receber 
tal comunicação," o Est-ado de bandeira investigar! o assunto e, se for 
o caso, deve tomar todas as 'llledidas necess:irí.as para corrigir a 
cituaÇD:o. 

1. l'odo Estado deve ordenar a .abertura de um_inquC:rito, efetuado 
por ou perante uma pessoa ou pessoas devida:l'lente qualificadas, em 
re.laçlo a qualquer a.c:idente mar:S:timo ou incid<i!nte de navegaçl"o no 
olto aar, que envolv,a ~-_navio arvçrando a sua bandeira~ no qual 
tenham perdido a vida ou sofrido ferimentos graves nacionais de outro 
Estado, ou se e-enha.m provocado danos graves a na.vios ou .a inst:aLaçlfes 
de outro Est3do ou ao meio mal-inho. O Estad,o de bandeira. e o ou'tro 
Estado devem cooperar na realizaç!o de qualquer iD.vestigaçlto que est~ 
Glt.ú:lo efet.ue em relaÇip a esse acidente mar!t.imo ou inc;_idente d.e 
navegaçlo. 

Artigo 9S 
Iaun_idade dos _navios ~e guerra· no alto mar 

Os navios de guerra no alto mar gb:t"-'lll de completa icunidade de 
jurisdiçl'o relativamente a qualquer outro Estado que ni'o &:ej"l o da 
fWl bandeira. 

Artigo 96 
Imunidade doa navios utilizados unicamente 

em serviço oficial ':IXo comercial 

Os navioro: pertencentes a um _Estado ou por ele operados e 
ut.ili%4dos unicamente em serviço oficial oJ:o comercial go.z:am, no alt_o 
E!&r, deõ!"-coc.pleta imunidade de jurisdiçl'o relativamente a qualquer 
EataC!o que cllo seja o da sua bandeira. 

Artig-o 97 
Jurisdiçl'o penal em caso de abalroamento ou 

qualquer outro !"Ocidente de navegaçlro 

L E1l1 caso de ahalroal:lento ou de qualquer outro inci<!ente de 
navegaÇXo ocorrido a um navio no alto mar que possa acarretar u::a 
res:poru;:a.biliCiade penal ou disciplinar, para o capitiío ou para qualqUP.r 
outra pesSoa ao serviço do navio, os procedicentos: penais e 
disciplinares co~t_r(l_ essas pessoas s!S podem ser iniciado$ perante as 
aut:orid<Jdes judieia!i: ou .admini.sUatiVas do Estado de l::land·eir~ ou 
perant' as do Estado do qual essas pessoas sejam nacionais. 

2. Em matêria disciplinar, s6_o Estado que tenha emitido um 
~ertificado de co~J~.ando ou um certificado de cot:lpet<=ocia ou licença ~ 
co~apetente para. apl:Ss o processo legal correspondente. decret.ar a 
retirada desses t!tulos, aiitda que o titular n!o seja nacional deste 
Estado. - -

3. Nenhum apresamento- 91.1- retenc;;Xo do navio pode ser ordenado, 
nem mesmo como medida de investigaçllo, por outras autoridades que n:ilo 
as Cio Estado de bandeira. 

Artigo 98 
Dever Cle prestar assist'i!ncia 

1. Todo Estado dever~ exigir d" capitão de um navio que arvore a 
sua bandeira, desde que o'possa fazer sem acarretar perigo grave para 
o navio. para a tripulaç!!ro ou para os passageiros, que: 

a) preste ass.istl!ncia a qualquer pessoa encontrada oo mar em 
perigo de desaparecer; 

b) se dirija, t:lo depressa quanto posstvel, em socorro de 
pessoas em perigo, desde que esteja infon:1a.do de que 
necessitam de assistô!:ncia e sempre que tenha 
po5sibilidade razofivel de faz~-lo; 

c) preste. em caso de· a~lroamento, assist:t!ncia ao outro n.avio, 
.I a:ua tripulação e aos pp.ssageiro& e, quando poss1vcl, 
co=unique ao outro· navio o nome do set1 pr6prio navio, o 
porto de regis-tro e o porto mais pr6ximo em que farti. esc-ala. 

2. Todo Estado eo&teiro deve proli:over o estabelecimento, o 
futu:~iona~ent:o e a manutençilo de u::a adequado e eficaz &erviço de: busca 
e salv~ento para garantir a segurança 110aritiraa e aêrea, e, quando aS 
circunst.:l:ncias o exigire1:1, cooperar para esse fim com os: Estados 
viz:!nhos por ceio de ajustes regionais de 'cooperaç;io cGtua. 

Artigo 99 
Proibiç:lto do transporte ·de escravos 

Todo Est:ado deve tomar medidas .eficazes para icpedir e puõ\ir o 
traosporte de escravos ec. navios aut,prizados a arvorar ·a sua bandeira 
e para icpedir que, Com esse fim. se use ilegalmente a sua bandeira._ 
ToCo escravo .que se refugie õ'1UI:I n.s.vio, c;.ualquer que seja a sua 
bandeira, ficará, ipso facto, livre. 

Artigo 100 
Dever de cooperar na repressão da pirataria 

todos os Esta.dos.devem coope-rar--em toda a medida do passivei na 
repressão da pirataria no alto c.ar ou em qualquer outro lugar que nJ:o 
se encontre so:P a jurisdiçãO de al&;Ulll Estado. 

Artigo 101 
Definição de pirataria 

Constituem pirataria quaisquer dos seguintes atos: 
a) todo ato il:l:cito de viol!!ncia ou de detenç~o ou todo aro de 

dePreda.;!o cometidos, para fins pri'?ados, pela tripulação ou 
pelos passli,geiro& de um navio ou de uma aero~ave priva<!os. e 
dirigidos contra: 

~) um navio ou uma_ aet;:onave em alto rur ou pessoas ou bens a 
bordo dos mesmos; 

ii), um navio ou uma aeronave, pessoas ou bens ec luge.r nl!:o 
submetido .I jurisdiçllo de algum Estado; 

b) todo ato de participaçlfo voluntâria na utilização de um 
navic ou de uma aeronave, quando_ aquele que o pratica tenhi! 
conhecimento de f~tos que d!em a esse navio ou a essa 
aeronave o carSter de navio ou aeronave pirata; 

c) toda a açllo que tenha por fie incitar ou ajudar 
intencionalmente a cometer um dos atos enunciad_os nas alinee.s 
a) ou b). 

Artigo 102 
Piratari.a cometidfl por um navio de guerra, lll:l navio de 

Estado oU' uca aeronave de Estado cuja 
tripulaç!o se tenha amotinado 

Os atos Cle pirataria definidos no artigo 101, perpetrados por u=. 
navio de guerra, um navio de Estado ou uma aeronaye de Estado, cuja 
t:ripulaçlEo se tenha amotinado e apoderado do navio ou aeronave, s1i'o 
equiparados a atos cometidos por um navio ou aeronave privados. 

Artigo 4-03 
Definiçlro de navio ou aeronave pirata 

Slo considerados nav~oro uu aerouaves pi<atas os navios ou aero
naves que as pessoas, sob cujo controle efet:ivo se encontrem, preten

dem utilizar para _etlllleter qualquer doS aros l:lencionadoli: no artigo 
101. l'amb~m slo considerados piratas os navios ou aeronaves que 
t:enham. servido para cometer qualquer CC! tnis atas. enquanto 
encontrem sob o co~trole das pE:s&o&s culp.:.c!~li: desses atos. 

Artigo 104 
Conservaçlto ou perda da nacionalid.ad·e 

de um. !\8Vio ou aeronave pi:t:ata 

Um a.tvio ou ut:t.a .aeronave pode conse::-var a sua. nacionalidade, 
mesmo que .se tenha tr.ansfomado em navio uu .aeronave pirata. A 
conserv.açl'o ou a perda da. nacion.:1lidade deve ser deter:.inada de 
acordo com a lei do Estado que tenha atribu1do i nacionalidade. 
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Artigo 105 
Apresamento de uo. navio ou aeronave pirata 

Todo Estado pode apresa:r, no alto_ tll,<1r o~.em qualquer outro lugar 
não submetidO A: jurisdição de qualquer Estadby um navio ou a_eron~ve 
pirata, ou um navio ou aeronave capturados por atos de pirataria e em 
poder dos piratas e prender as pessoas e apree:~.der -os bens que se 
encontrem_ a bordo_ desse navio ou_ dessa aeronave. Os tribunais do 
Estado que efetuou o apresamento p(!dem decidir as penas a aplicar e 
as. medidas a tomar no que se refere aos navios, ils aeronaves ou 
bens. sem preju!zo .. dos df,reitos de terceiros de boa f~. 

Artigo 106 
Responsabilid;:;de em caso de apresamento 

sem t:Jotivo suficiente 

Quando um navio ou uma aeronave fqr apresado por suspeita de 
piratariâ, se:at Jnotivo suficiente~ o Estado que o apresou será 
respon~vel, perante o Estado de nacional).dade do p.;:r.vio _ou da 
aeronave, por qualquer perda ou dano causados por esse apresacento. 

Artigo 107 
Navios e aeronaves autorizac:lo_s _a e,fe_tu_ar apresacento 

por moei.vo de pirataria 

Stli podea cfetuar apresa~nto por motivo de pirataria os navios de 
guen::a ou aeronaves militares~ ou outros nayios ou aeronaves que 
tragam. sinais claros e sejam ident:ific:iveis como navios ou aetonaves 
ao r;;erviço de um governo e estejam para tanto autoriz:ados. 

Art:!go 108 
Tr.lifico U!<::ito de estupefacientes e 

substlncias psicotr6picas 

1. Todot. us Estados "devem cooperar para a repress:J:o do tr:ifico 
111cito de estupefacientes e _substllncias psicotrópicas pra·tic-ldO por 
aavios no a~to mar com viola~!ro das cpn_vc;nc.;~es .Lnte_);'naci~:1ais. 

2. Todo Estado que tenha motivos sêrios para acreditar que um 
navio arvorando a sua ban<!eira se dedica ao t.r.tíieo- il!cito <!c 
estupefacient,"es ou substllncias psicotrópicas poder.i solicitar a 
cooperaç!lo de outros Estados para p8r fim a tal trãfico. 

Artigo 109 
Transnd8sões n!o autorizadas a partir do alto mar 

1. Todos os Estados devcta cooperar para ..,. ~ epress~o das 
tranSmisSÕeS não autorizadaS efct'C<Jd.:J.S & partir dO 4]t0 mar. 

2. Para efeitos da presente Convcnc.;lfo, 'transmissl:les não 
autoriz:adas' significa as transmissl:l"es de rádio ou t.elevisão 
difundidas a partir de um Davio ou inst.alaçlio no alto mar e dirigidas 
ao plíblic:o_ em geral com vio1aç3o dos 'tegulamentos internacionais, 
exclu!das as transmiss5es de chamadas de socorro. 

3. Qualquer pessoa que efetue transw.issties nll:o autori.:tadas pode 
ser proce~sada perante os tribunais: 

a) do Estado de bandeira do· navio; 
b) dó Estãdo de registro da inst-alaçl'o; 
c) do Estado do qual a pessoa ~ nacional; 
d) de qualquer, Estado em que possam rec:eber-se as transmis$ões; 

ou 
e) de qualquer Estado cujos serviços aut;ç_;-izados de 

radiocoi!Iunicac,;:Jo sofram interferênciaS. 
4. No alto mar, o Estado que tenha jurisdiç:ío de conformidade 

com o parágrafo 3"' poder:i, nor; termos do artigo 110, deter qualquer 
pessoa ou apresar qu.alquer navio que efetue transmissties não 
autorizadas e aprc:ender o equipecento emissor. 

Artigo 110 
Direito. de visita 

1·. Salvo nos casos em que os· atos de _ingerência s!o baseados eu. 
poderes conferidos por tratados. um navio de guer:ra que encontre no 
alto mar um navio estrangeiro que não goze de cocpleta imunidade de 
confonniCade c-on os artigos_ 95 e 9~ não ter:i o dü!".H_o _d_e visita~ a 
menos que exista. :moti.vo ~a-~o!i_l[~l. para suspeitar que: 

a) o na:Yl.o se dedica ,li pirataria; 
b) o Da-.·io se declic~ .ao tr:.ifico de escr.avos; 
c:) o navio ~ , uti1iz.ado para efetuar transmissties não 

autorizadas e o Estado de bandeira do navio de guer:ra 
jurisdiç~o nos tei"l:los do artigo 109; 

d) o navio não tem nacionalidade; ou 
e) o.navio tem, na realiGat;le, a mE:>sma ~acion.alidade_que o navio 

de ,guerra, e::~bora arvore uma, b'ªndeira eS-trangeira_ ou se 
recuse a içar a sua bõ<ndeira. 

2. Nos casos previstos no par:i:grafo l , o nav.io de_ guerra pode 
prOcE'der â verificação dos docu:nent.os que ~n.:torizem o uso da 
bandeira. P.~>ra isso, pode enviar uma embarcação ao navio suspeito, 
sob o cotll&ndo de u.m oficiaL Se, ap6s a verificaç:to. dos documentos, 
as suspeitas persistem, pode proceder a bordo do naviQ a um exame 
ulterior, que dever.:i ser efetu.11do _c._om toQa a consid~ração poss:ivel. 

3. Se as SJ.tspeitas 'se revelarem infuncl&d.as e o navio viSitado 
nllo tiver c:o:~~etido qu2lquer ato que as justifique. · esse nav:i.o deve 
ser. indenizado por qualquer perda ou Cano que ilossa ter sofrido. 

4. Estas disposiçi5e_s "aplicam-se, l!lutatis cutandis, iis aeronaves 
militares. 

!5 • .t.stas disposições aplicao--se tacbtlc a quaisouer out:ros navios 
ou ae:ionaves devi.damente autorizados que t~asac sin..;is clar_os e sejam 
ident.j.!icáveis coco-navio:o e aeronaves .ao serviço de u::c soverno. 

lortigo 111 
Direito de pcrt.cg;u1çll:co 

· 1. A pcrsesuiÇiio de .1avio estrangeiro _eode se:r emprecna1da 
quaudo as autorii!3clcs cowperentes· do Et!:tsdo ('OStefro tiverem motivos 

·fundados para acreditar que o navio infrin&iu as suas leis e 
regulamentos. A perseguiçll:o deve iniciar-se quando o navio 
estrangeiro ou uma daiS suas ewbarcac.;~e15 se encontrar nas ~guas 

interiores, nas ~guas arquipelãiic-as, JliO mar territorial ou na zona 
contigua do Estado perse,suidor. e s6 ;JOde continuar fora .do mar 
r.ex-ritorial ou da zona c:"onttgua 15e a perseguição nlfo tiver sido 
1nterro1:1pida. ~ilo ê necessãrio que o navio que dti a ordem de parar a 
um navio estrangeiro que navega. pelo mar ter:r:ltoria1 ou pela :;:ona 
contigua se encontre tamb~ no mar territorial ou na zona contigua no 
mol:lento em que o navio estrangeiro recebe a referic:!a ordem. Se o 
navio estrangeiro se. encontrar na zona cont!gua, como d,efinida no 
ait.ig.o ~"'33, Si perseguição s6 pode ser inieiada se t.iver havido 
violaç:lo dos direitos para cuja protec.;ão a referida zona foi criada. 

2. O direito de .perseguiçll:o aplica-se, til\ltatis mutandis, Ja 
infraç:lSes às lei& e r'egulamentos do Estaclo coSteiro aplicJve:l.s. de 
conformidade com a presente Convençl!oy na zona ec-onõmica exclusiva ou 
ca plataforma contine'ãtals in~luindo as zonas de r;egurança em voltca 

-<!;as instalações. situadas na plataforma continen_tal, quando tais 
-infraçl:les tiverem sido collletidas nas z:onas mencior-.adas. 

3._ O direito- de perseguiÇão cessa no· momento em que o navio 
perseguido entre no car territorial do seu pr6prio 'Estado ou no mar 
territorial de um terceir~ Estado. 

.1.. .. A perseguiçXo n:ão se considera iniciada at~ que o navio 
peueguidor se ti?IIha certificado, pelos meios práticos de que 
disponha, de que o navio perseguido ou uma das suas lanchas ou outras 
eobarcaç:l:res que trabalhe:ll:_em eq:uipe e utilizando o navio perseguido 
como navio mãe, se encontram dentro dos limites do mar territo.rial 
ou, se for o caso~ na zona ,cont!gua, 11a zona econi5cica exclusiva ou 
na plataforma continental. S6 pode dar-s:e in!cio ~ perseguiçl!o depois 
de ter sido emitido si:na1 de parar, visual ou auditivo, a Ullla 
distância que permita ao navio estrangeiro võ;-lo ou ouvi.-lo. 

5. ~O direito de perseguição -sô pode ser e>;:ercido por navi_.os d_e 
guerra ou aeronaves militares, ou por outros navios ou aeron2ves que 
possu:D:l sinais clar9s e sejam. iÇentific:iveis como navios e aeronaves 
ao serviço de um governo e estejam para tanto autoriz:ados. 

6. Quando a perseguit1fo for efetuada por u~ aeronave: 
a) a_plica~se, mutat:is mutandis, as dispo&!çtes dos par.1grafos 

1 a 4 ; 
b) .e. aeronave que tenha dado a ordem de parar deve continuar 

ativacente a perseguiç:iro do navio att;, (jtle um. navio ou uma 
outra aeronave do Estado costeiro. alertado pela primeira 
neronave, cl!ezu~ ao local e continue a perseguiçlio; a nSo 
ser que a aer'onave possa por si s6 apresar o navio. Para 
justificar o llpresa:~~ento de w:1 navio fora do mar 
territorial, n~o basta ~ue :a aE:ronave o tenha GescobE:rto a 
ccn::ete_r _\;;:_~ :inf'raç~o. ou que seja ~llspeito de a ter 
col:letido, ê tat:<'L~tl necessário que lhe ter.l:.a sido Cada ordem. 
para parar e que tEnha sido e:::precndida a perseguição sec 
interrupçll:o pela pr6pria aeronave ou por outr:as aeronaves on 
navios. 

7. Quando um navio fcr apresado nW!l lugar subcetido: jlJr:isdiçllo 
Ge u::~ .Estado e e~coltado_ .at.C: _uc porto õcsse EstaCo p.r.ra inv~t.ti,gaçllo 

pchs autoridades COtlpetentes, nã'o se pode p.r'etender c;ue ll:eja posto 
C'= Uberc:!ade pelo simples fato de o navio e a sua escolta terem 
•travessado parte de uma zona econõm1ca exclusiva ou C! o alto mar, se 
d c1rcunt3nc1.as a isso ob~igarem. 

8. Quando um navio for parado. oU apresado fora do mar 
territorial e!ll circunstln~ias que n;}"o justifiquem o exerc!c:io do 
direito de perseguição, deve ser indenizado por qualquer perda ou 
d.ano que possa ter sofrido em consequEncia disso. 

Artigo 112 
Direito de c:.oloca_ção !;!e cabos e dutos subt~~a-;-inos 

1. Todos o~ Estado_s ti!m -o direito de colocar cabos ~ duto-s 
sub::Jarinos no leito do alto mar alêm·da platafonià. continental. 

2. O parágrafo 5 • do artigo 79 aplica-se a t.e.is cabos e dutos. 

Artigo 113 
Ruptura ou danificação de cabos 

ou dutos su~marinos 

Todo Estado deve adotar as leis e regulamentos neeess3:rios para 
que constituam infraçties pass:rvei:s de sanc.;-zses a ruptura 
t!anificação. por um navio arvorando a sua bandeira ou por uma pessoa 
subcetida 11 sua jurisd:f.ção, de um cabo sub;.arino no alto l:llar, 
causaCas intencior.alll:ente ou por neglig~ncia culposa, de modo que 
possa:m interroti.per- ou dificultar as cocunicaçiSes telegrã:ficas ou 
telef8nicas, bem coco a ruptura ou danificaçKo, nas mesmas c:ondiçi5es, 
de um cabo de alta tens:o ou de um duto _ sub~:.arino-: Esta disposição 
aplic.;;.-se t.a:!!lb~o. aos atas que tenham por objeto causar essas rupturas 
ou dan!ficaçlSes ou que possam ter esse efeito. Contudo~ esta 
disposiç!:o não se aplica is rupturas ou iis danificações cujos autores 
apen;,.s atuaram Com o proptisito legítil!Ío de prote.ger a pr6pria vida ou 
a seguranc.;a dos seus navios, depois de terem tOIJado todas as 
precauções necessâ:rias para evitar tal ruptura Oll danificaç!o. 
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Al"tlgo 114 
Ruptura ou danificação de cabos_ pu de 

dutos subcarinos provocados por propriet.ârios 
de outros c.abos ou dutos sub::::arinos 

Todo Estado deve adotar as leis e regula=.entos necessãrios para 
que pessoas sob sua jurisdiçlio que seja~<L proprictârias de um cabo ou 
<!e um duto submarinos no alto mar e que, ao colocar ou reparar o cabo 
ou" o duto_,subcarinos, provoquem a ruptura ou a danificação .de _outro 
eabo ou de outro duto subc~rinos, respondam pelo custo da respec_th·a 
rep.araçllo. 

Anigo 115 
Indcnizaç~o_por pel"d.ls ocor_ridas para evitar 
danificações a um cabo ou duto submarinos 

Todo Estado deve adotar as leis e rcg_ulamentos necessát:ios para 
que os proprietSrios de navios que possam provar tcl:' perdido uma 
.U:ncora, Ulll3. rede ou qua!quet' outro apa.,r.cll1o de pesca para evitar 
danifkaç~es a um cabo ou um,duto subc,:1r;:_,tno seja!Q_i_nd"'nj,_z.ados pelo 
propriet:lirio _do cabo ou do duto submnrino, desde q,ue o _ _pt::_opriet!irio 
do navfo tenha tom.:~do previ.am+.::nte todas aa m_~didas _de precauçi!ro 
l:az.oãveis. 

SEÇÃO 2. CO!-:SER\'AÇÃO E GES'I'ÃO DOS RECURSOS 
VIVOS DO AL'I'O MAR 

AI:'t!,zo 116 
Direi to de pesca no alto mar 

Todos ·os Estados t~c direito a que os seus nacionais se dediquem 
l pesca no alto Ula.r, nos termos: 

a) das suas obrigao;i5'es convencionais; 
b) dos direitos e deveres be~ como dos interesses dc;.!i> Estados 

costetrós previstos, inter alia, no parágrafo 2 do arttgô 
63 e nos artigos 64 a 67 j e · 

c) das disposio;õ'é:s da presente seçlo. 

Artigo 117 
Dever dos Estados de tomar em relaçJro aos seus 

nacionais medidas para a ~nservaçã"o dos 
recurso:s "ivos do alto mar 

Todos os Estados t~m o deV'er de tocar ou de cooperar com outros 
E:stados para tocar as cedidas que, em relao;ã'o aos seus respectiV'os 
nacionais. possam ser necesslria.s para a conservação dos r~cursos 
•dvos do alto mar. 

Artigo 11-8 
Coopet'ao;lo entre Estados na conserV'açlo e gestllo 

dos recursos vivos 

:Os Estados devem cooperat:" ent.re·si na conservaçl:o e gest:"a:o dos 
r-ec:ursol!i vivos nas zonas do alto mar. Os Estados cujos aaeionais 
.i.prove!tem reGursos vivos id~ntieos. ou recursos vivos diferentes 
Situados na mesma zona. efetuarão negociações para tomar as 'llledidas 
fU!cesslirias A conservao;'lto di! tais recursos Vivos. De'lo·em cooperar, 

. quando_ apropriado, para estabele_cer org.a.nizaçSes suh-regionais ou 
regionais de pesea para tal fim. 

Artigo 119 
Consl!rv.a.o;l:o dos recursos vivos do alto ma.r 

1. Ao fixar a captura Rermiss!ve1 e ao estabelecer outras 
m.edidas de eonservao;So para os recursos vivos no alto mar, os Estados 
devi!m: 

a) tomar medidas. com base nos melhores dados cientif:tco& de 
que disponham os Estados interessados, para preservar ou 
restabelecer as populaç~cs das esp6cies caPturadas a níveis 
que possam produzir o mãximo rendimento_ constante. 
determinado a partir de fatores ec.ol~:;icos e econôm.ic:os 
pel:'tinentea, incluindo as necessidades especiais dos Estados 
em desenvolvi~:~ento I! tendo ~J:l._conta os ml:toç!os de pesca, a 
int.erde~end~nda das populaç~es. e c(uaisquer normas minímas 
internacionnis geraJ,mcnte _ rec:otr;!endad.{ls, sejam elas 
sub-rcglonllis. regionais ou mundiaiS; 

b) ter em eonta os efe:ttor;;: sobre as espécies associadas As 
"espécies c.;~.pturadns, ou delas dependentes. a fim de pteser
var ou restabelecer as popu1aÇi5'es de t4is -esP:;ciea: associadas 
ou dependentes acima doro níveis em que a sua reproduÇ:o possa 
ficar seriamente ameaçada. . · 

2. Periodica'!llente devem ser 'comunicadas ou trocadas informao;lfes 
cicmtHicas aispon1veis, estatísticas de captura e de esforço de 
pe~ca e outros dados pertinentes para a conservaçio das populao;lfes de 
peiJte.• por inten::t~dio' das organiz.ao;l5es internacionais competentes, 
"eja::~ IÇ1as sub-:-egionais, reJ:ionais ou mundiai.!õ, quando ap-ropriado, e 
com a pat"ticipac;il'o de todos. os. Estados interessados. -

3. os Estoll!dos -interessados devem a!fsegur:a:t que as ·medidas de 
coaservaçl'o e a aplieaç.to das mesmas n!o sejam discr1I:linat6rias • 
de direito nem de fato. para os pescadores de ni!nhUlll Estad-o. 

Mamíferos marinhos 

o artigo 65 aplica-se tambb il conservaçlo e gestão dos mam!feros 
ma't'inhos bo alto mar. 

PARTE VIU 

REGIME DAS ILHAS 

Artigo 12_1 
Regime das ilhas 

1-. Uma ilha ~ uma formação natural de terra, rodeada de Sgua, 
que fica a descoberto na preia-~:~ar. .. 

2. Salvo o disposto no parligrafo 3 • o mar territorial, a zona 
cont:l:gua 0 a zona econt5mica exclusiva_ e a plataforma continental de 
uma ilha serlro determinado!J de confon::tidade com as disposiÇZies da 
presen.te Convençiro aplic!veis a outras fotmaçi5'es terrestres. 

3.. Os rochedos que, por si pr6prios~ nllo •se prestam ~ habitaçlo 
humana ou a vida econt5mic:.a ·ntro deve~~;~ ter .:~;:ona econtimic;l exclusiva nem 
plataforma. continental. 

PARl'E IX 

MARES FECHADOS Oti SEMIFECHADOS 

Artigo 122 
Definiçlo 

Para ~feitos da presente Conveno;l'o, 'mar fechado ou semifech.ado' 
aigniUea l.UD solto, bacia Ou mar rodeado por dois ou mais Estados c 
comunicando com outro mar ou com o oceano por .uma sa:f:da estreita. ou 
fot'Qado inteira ou principalmente por mares territoriais e zonas 
ecocZIIdcas exclusivas de dois ou mais Estados costeiros. 

Artigo 123 
Cooperaç:-o entre Estados costeiros de mares 

fec:hadoa ou semifecbados 

OJ; Estados .costeiros de! wn aar f~chado ou semtfechado deverao 
cooperar entre ui no exeret:cio dos seus d.freitos e no cu::nprimeato doa · 
5.eus deveres nos tcn:lOIII da presente Conveno;lo. Para esse fi:a. 
dtreta~ente ou por interm~dio de uma organização regional apropriada• 
devl!l:l. procurar: 

*> coordenar a conservaçl'o 1 gea:tao. exploraçlo e aprove!tamento 
dos recursos vivos do mar; 

b) coordenar o exerc:Ccio dos seus dire.itos e o cutt~primento do• 
seus deveres no que se refere l proteçlo e preservaçlo dO 
meio marinho; 

e) coordenar· suas politicas de investigaçlo cientifica e 
euapreender. quando apropriado. programas conjuntou de 
investigaçlo cientifica na lrea; 

d) convidar, quando apropriado, outros Estados interessados ou 
organi%&Çõ'es internacionais a eooperar com ii!les na aplicaçl'o 
·das disposições do presente artigo • 

PARXE X 

DIREITO DE ACESSO AO MAR E A PARTIR DO MAR 
DOS ESTADOS SEM LI'IORAL E LIBERDADE DE TRÂNSitO 

Artigo 124 
TermoS utilizados 

1. Para efeitos da. presente ConvençXo: 
a) 't:stado sem litora,l' significa um Estado que nJ:o tea.ha coz;~ta 

marttima; 
b) "Estado de td:nstto' siga.ifica um Estado com ou sem costa 

marítima situadQ. entre um Estado se&~. litoral e o uar. 
através de cujo terr_i

0
t_6J:'iO passa o .tráfego em t'r3.nsito; 

c) 'tr.lfego em t.rllnsitÕ' significa a passagem de pessoas. 
bagagens, 1 mercadorias e meios- de tian-sporte ~rav~s do 
territ6rio de um ou mais Estados ·de trll:nsito. quando a 
passagem através de tal territl5rio, com ou sem transbordo. 
aroazenamento, !racionamento da carga ou mudança de modo de 
transporte, seja apenas uma parte de uma viagem compl~ta que 
comece ou termine dentro do territ!Srio do Estado sêu. 
litoral; 

d) '1ne1o de transporte' sizniftca: 
i) o material ferrov1Ario rolante~ ,as embarcao;a-es Ular!timas, 

1acusttes e fluviais I! os ve:rculos r-odovi:irios; 
ii) quando as condio;e'es locais o exigire!:!~ os ~arregadorea e 

animais de carga. 
2. Os Estados sem litoral e os Estados de transito podem, por 

mlltuo acordo. incluir como t:~eio'S de transpOrte dutos e gasodutos · e 
outros meioS de traasporte difer-entes dos incluídos no po~t.rSgrafo 1• •. 



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

Novembro de 19!:!.5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sãbado 23 4731 

Art1g'O ·J2!l' 
Direito de .acesso AO mar e a partir do mar 

e liberdade de trlnsito 

1. Os Estados sem lit_oral tlm o dire1to d.e acesso ao mar e a 
partir do alar para exercerem os direitos __ conferido"s na presente 
Coovel).ç~o, incluindo os __ relati_vos 4 li~erdade do alto mar e ao 
paC:ric;!Ôaio c:o::n:m da huo:tnidade. Para tal fiP,. os Estados se111 litoral 
goUUil de liberdade de t:r.ll:nsito atra.v~s_ do terr1tl$rio dQ;!;l ___ Es_ç_.a_dq_s_ d_e 
td.nsito por todos os me.1os. de transporte. 

2. Os termos e condiçl5es pa'X'a o exercício d_a liberdade de 
tr2ns1to devem ser acordados entre os Estados sem litoral e os 
Estados de trllnsit.o interessados por meio de acordos bilaterais; 
sub-regionais ou regionais. 

3. Os Estados de tr.!Ensito. no exercicio da sua plena soberania 
sobre o seu t:erri_t_l5rio~ t~m. o direito de to::~al;' todas as medidas 
necessárias para .assegurar que os direitos e fac:U,;i;4~des ~onferidos 

a.a prese-áte Parte aos Est_ados sem litoral nllo prej~_d_iquem d~ forma 
als:uma os seus legítimos interesses. 

Artigo 126 
Excluslro da aplicaçi'o da _cllusula da naç:ilo 

mais favorecida 

As disposiçl!ies da presente Co_nvenção, be1:2 como acor:do5 especiais 
relati.-o• ao exer:cíc.io do direito de aces~o ao mar e a_pa~tir .;(o mar, 
"lue. e•t:abe:leçam direitos e concedam. facilidades em ra;~:lo ~<la. sltu.a.ção 
&eo&rs.fic& ·_espeCial dos Estados sem· lj.tor:al. ficam exc!u!das da 
apUe~~çl'o da c!J.us:ula da naçlro mais favorecida. 

Artizo 127 
Dirf!itos aduaneiros. impost:os e oueros enca-rgos 

1. O t.rffego em trlnsito nl:o deve estar sujeito a quaisquer 
direitos aduaneiros. impostos ou outros enc!rgos. com exce-ção dof 
encargos devidos por serviços espec:!fic.os prest~dos com rela.ç:lfo a 
e$Ce tr.ffego. _ 

2. Os meios de tran_.!pqrte em trln~ito e outras facil!~ades 

concedidas aos Estados sem litoral e por eles utilizados não deva 
estar sujeitos a impostos _ou encar$o_s 111ais ele_va.dos que os fixados 
para o uso dos meios de transporte do Estado de trlnsito. 

Art.igo 128 
Zonas francas e outras facilidades aduaneiras 

Para facilitar o tr:Hego em trlnsito. podem ser estabelecidas 
:onas francas ou outras fa'cilidaCcs aduaneiras nos portos de en.trada 
c de sa!da dos Estados de tr:nsito. mediante acordo entre estes 
Ect.ados e os Estados sem litoral. 

ArtigO 129 
Coopera1_;;!ro na construçiito e melhor:awento dos 

áeios de transporte 

Quando noa Estados de tr~nsito niro exi&tac meios di!! transpot'tt! 
C[tH! per:mitam dar efeito ao exer:c!cio ~f~tivo da liberdade de 
tr!linsito. ou quando os meios existentes. incluindO as instalaçlfes e 
~ulpamentos portu:h:ios. Ct!jaw deficientes. sob q~lquer aspecto; os 
~t.a:d:.s de tr3nsit.o e Est.ados sem litoral interessados podem co-operar 
aa ccn&truçi'o ou no melhoramento desses meloa de transporte. 

Artigo 130 
Medidas para evitar ou eliminar atrasou ou outras 

dificuldades de carãter t~cnico no _trlífego em trAnsito 

I~ Os Estados de _ tr:!lnsito devem tomar todas as medidas 
•propriadas para evitar atrasos o:u outras dificuldades de car.liter 
tfC:nico no tráfego ~ tri.nsito. 

2. No caso de se verificare111 tais atrasos ou dificuldades. as 
•utoridades competentes dos Estados de trlnsit>:~ e EstadoS sem litor•l 
Interessados devem c::ooot!rar ~r" a sua pronta eliminaÇS:o. 

Art:iz:o l31 
Iguald.t~de de tratamento no_s portos mar1timos 

Os navios arvo:tando __ a bandeira de um J::st_ado sem, _litoral devem 
sozar uoc partos lll&rttimos do mesmo tr.atamento que o concedid_o a 
outros navios estr.aQgeiros. 

Ar-t-igo 132 
Conces~;::ro de maiores facilidades· de trlnsito 

A presente Convençlro nJ:o implica de modo algum a retirada de 
facilidades de trllnsito que sejam maiores que as pre_~istaf:! na 
presente Coo.vençiio e que tenham sido acordadas entre os Estados 
!"artes :1 presente Cotivénção ou· concedidas por um Estado Parte. A 
presente Convençl"o não i:cpeàe,. tamb§n. a conc.ess:!o de maiores 
facilidades no futuro. 

.. AI!EA. 

SEÇ~O 1. DISPOSIÇõEs GERAIS 

Al--ti.8ô iJ-3 
T.erm_os utili~ados 

Para efeitos da present;e Parte: 
a) 'recur&os• significa todos os ~eCurSOs lllinerais s6lidos~ 

liquides ou gasosos ~ na Area, no leito do mar ou no 
aeu subsolo. incluiodo os n6dulos poli~e:t:ilicos; 

b) os recursos. vez extra"!dos da Area. a3o denocinados 
•aineraia'. 

Artigo 134 
~ito de aplicaçS'o doa: presente Parte 

1. A presente Par:te õ!Plfc.a-se 1 Ar_ea._ 
2. As •tivid~:~des na Area devem cer 't'egida• pelaa di•posiçlfe• da 

pl'esente Parte. 

3: Oc requisitos: relativo& ao dep6sito c l publicidade a clar: .la 
cartaS ou listas de cc;orc!enadas geoçráficas que indicam os l:hú tes 
nfeddos no p.arágr:afo 1 dp artigo 1 d.o ectabelecidos na Parti! VI. 

4~ Nenhuma das dispo5içi5es do presente •rtigo afeta o 
•&tabelecimento dos limites exterion:s da pl.atafotllla continental de 
confor111idade co:c a Parte Vl nem a validade dos acordos rl!!:lativos i 
cl'cUt:dt.açiJo e~:~.tre Estados_ com costas adjacentes. ou situadas frent~ a 
frente. 

Artigo 135 
Regime jurídico das .lguas e do e.lôp.aço 

al!ireo sobreja~:entes · 

Nem a presence Parte nem qUéliCquer direitos cooc:.eul.do$ ou 
exercidos nos termos da mesaia afetam ,t:l regime jur!dico das 4a:u.a& 
sobre jacentes il Área_ ou ~ -~o espaço alh:eo acima __ de~~-s~s 4guas. _ 

SEÇÃO 2~ PRINCIPIOS QOE REGEM A ÁREA 

Artigo 136 
Patrim6nio cocwm da huma;nidade 

A Area e seus recursos slo patl:'i~P6nio comum d.& humanid:ilde. 

.Artigo ll7 
kegime jurídico .d:a 'Área e _dos seus r~cursos 

i. Nenh~ EstadO-- pode ~-l:'eivindicar ou .eXercer- --:&Oberan:la ou 
direitos de SQberania sobre qualquer parte da Area ou seus recursos; 
nenhum Estado ou pessoa 'f!sica ou jur!dic.s:t pode apr:opriar-se de 
qu.alqu~r parte da Área ou. do:o seus r~tcurs_os. l\ào seri"o reconhecidos 
tal. reivindicação ou exerc:fcio de soberania ou direitos de s.oberania 
nem tal apropr:ia!illo. , 

2. Todos os direitos· sobre os recursos da Area pertet~cem .l 
bucanidade em seral, em. cujo nome

1 
atuari a _A~toridade. Esses _x;,ecursos 

sl'o inalien.!iveis. No entanto. os minerais extra!dos da Area s6 
poderio ser alienados de con_fo~_io:;l.ade çom a presente Parte e COtll. as 
normas. regulamentos e pro-cedimentos da Autoridade. • 

:3. NenhUlD Estado ou pessoa f.!sica ou jur!di.ca* poder.l 
rei.vindic.ar. adquirir ou exercer direitos _relativos aos minerais 
extra!dos da Área. a nl:o ser de confomidade com a presente Parte. De 
~utro modo, nllo seria reconhecidos tal reiv_iridicação • .aquisiçllo 
exerc!cio de dir:eitos. 

Artigo 138 , 
Comportamento geral dos Estados em relaçlro 1 Area 

o-- eomport.ameoto zeral dos Estados em relaçlo l Area deve 
r:ootormar-se com as. disposiçlSes da prll!sente Partt!, com os princípios 
~:nuttciados na Carta ·oas Naçl:ses Unidas e com outras non:as de direito 
Internacional, no interesse da manutehç.lro da paz e da segurança e da 
promoção da cooperaçl'o internacional e da co1:1preeos:lo clltua. 

Artigo 139 
Obrigaçl'o de· zelar pelo cumprimento 

e responsabi.lldade por danos 

1. Os Estados Partes ficam obria:ados a :aelar por qtle aa 
ativ!dades na Área. realizadas qu~;r por Estados Partes. quer por 
e:pt~Sas estatais ou por pessoas físicas ou jurtdic.as* que poSi!IUam a 
aacional-ldade dos Estado!J Pai:tes ou se. encontrem sob o cont:role 
efet~vo desses Estados ou dos seus nacionsi"S, sejam realizadas de 

*pessoa jul:!dica, singul.ar ou colectiva - em uso aos demais 
p&taea de expressn:o portuguesa. 
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conformidade com a presenc.e rart:e. A w~~1:1a ool.tgar,;.ao l.l}CUtiDe as 
ortaniz:aç3e~ inte_rnacionai& por' at:ivid.adl!:s que realizei!!. na Area. 

2. Se111 preju!zo das noruas de dit:eito 1nteri:~~.a.~,f._oo.a.~-- e_ -~o -arCigo 
22 do Anexo III~· os danos e:aUsados pelo ,nilo-cumprimento po'-r um Estado 
Parte: ou uma O'I'ganiz:açllo intern~cional das su;ss o~r1saç3es, nos 
tetaos da presente Parte, implicam responsabilidade; os Esta.a.os 
Pat:teiJ ou organizaç~es internacionais que atut!m em comum serlo 
~Olljunt.a e solidariamente responsAveis. No entanto, o Estado Parte 
'Cllo ser( respOns.S.vel pelo$ danf.:ls causados pelo nlJo-c:_Ull:.priaento da 
presente Parte por uma pessoa • • a quem esse Estado patrocionol! 'I!OS 
t~s da al:Cnea b) do par4grafo 2 do artigo 153 se o Estado Parte 
ti'ller tOUJado todas as Qedidas neeess!rias Ê!: apropriadas para 
•••epr*t' o CUII!primento efetivo do par4&rafo- 4 • do artigo l53· e do 
~t"lg_rafo 4 • do artigo 4 do Anexo III. . 

3. Os Estados Part~s que sejam meubros de organiz..aç!Jes 
internacionais tomarlo me~:l.das apropriadas para assegurar a aplicação 
do presente artigo no que se r~fere a tais organizaça"es. 

Artigo ~40 
Ben~e:f!c:.io da hUtRanidade 

1 .. As atividades na . .Árl!a devem ser realizadas. nos tetuos .do 
pr~tvisto expre:as.amente' na presente P.arte. em benef!cio da humanidade 
ft seral, inc:lependentemente da situaçlo geográfica dos Eatado.s, 
co•teirOJII ou aea litoral. e tendo particul.art:lente ea conta os 
ln1:etesse:s e •• necessidades dos J::stados em <les~nvolvicento e dos 
po110s qUê nXo tenh&lb slcat:~~;ado a plena ind~pendf!ncia Ou outro regil!le 
de: autonomia t"econhecido t:Jelas Naç8es Unidas de confor:c.1dade com a 
recoluçlo 1514 (XV) t= com. as outras resoluç3Cs. p~rtin~ntes da sua 
AcaeablU:a Geral. 

~ 2. A Autoridade 1 aa:ravEs de mecanisíao apropriado, nur:a bilse nlo 
dhcrillinat6rh. 1 'deve assegurar a distribuiçl'o f:quitativ.a d_os benê
flciOS ftnancei;;os ~ doe outros benef!cios econ~c:~ic.os resultaatl!& das 
sti"f'idades na Area, de conformidade com a subaUnea i) da allnea f) 
•o parSr;rafo 2 • do an,is;o 160. · 

.; . Artigo 141 
Udlizaçlo da Area exclusivamente para fi.,ps padficos 

A Area elitl aberta l utilizaçio exclusivameace pat'a fil'ls 
pacificas por todos os J?stados, costeiros ou sem litora,l, sem. 
discriminação e seta preju:!:zo das outras dispo.siçi5es da presente 
rarte. 

Artigo 142 
Direitos e interesses lagítimos dos Estad()s costeiros 

1. As atividades na Área relativas aos dep6sitos de recursos que 
se: estendem .al&r. dos limites da mesma devem ser realizadas ter.do em 
devida conta os direitos. e 1nteress~s legítimos do Estado costeiro 
cob cuja jl.!ris~içi'o se encontrem_ tais extenstfes daqueles dep6sitos. 

2. Devem :sl!r efetuadas consultas COlll- G Estado interessado~ 
InclUindo UC1 sistel!la. de ootificaç:lo pr€vi.a, a fim di! se ·evitar 

:~!~~:2e:1~!:1~:a d;~!:!: :;~e~~;:r :o 
1=~~~:=~~:;~:: ~:s~=c~~s~~e~:: 

jurisdiçlo nacional, será necess.Ario o con~eri.tiae~to ,pr~v~o do_ Est.a~o 
costeiro interessado. --

· 3. Nem a presente Parte ·nem -quaisqU:er direitos concedidos· ou 
ez:ereidos nos termos da mesma devem afetar os direitos dos Estados 
costeiros di! tomarem medidas çompa.t:lveis com as d_isposiç'õ'es 
pel:'tin'entes da Parte XII que sejam neeess.l:iias para preVenir. atenuar 
ou eliminar um perigo s:rave · .. e 1m1nen'te para o seu litoral ou 
interesses conexos. resultantes dll!l poluição Ou de ameaça de poluição 
cru de outros acidel\tes resultantes ele ou· causad.9s por quaisquer· 
at'ivid.ades na Árll!la. 

Artis:o 143 
Invest1.zaçl'o cientifica ma-rinha 

1. A investigaçlo cientifica marinha na Área deve sl!r realizada 
elCclusivat:~ente com fins'· pac1ficos e em benefício da hllll:anil:!ade em 
seral. Clc contormidade~c.oCD a Parte Xlll. 

·2. A Autoridacle pode realizai investigaçã'o cient!fica tnarinha 
relativa .l Área e seus rl!tursos e cl!lebrar contratos. para. tal fim. A 
Autoridade d~ve proc.ove't' e impulsionar a reàlizaçlo da investigaçl!o 
c1en"t:lftca: marinha na Áre.a., coordenar e difundir os resultados de tal 
iQY«Sti&açll'o e anf.ltses, q,uando disponíveis. 

3. Os Estados Partes podem realizar investigaçlo cieot:tfica 
aarinha na Á'l:ea. O:; Estados 'Partes devem pro~:~over a cooperação 
.1ate:taaeional ~o campo da investigaçio cientft'i..ca marinha na Área: 

'a) participando em programas internacionais e 1-ncen"t:ivand,o a 
cooperaçlo no campo d.a investigaçl'o cien,t!fica marinha pttlo 
pess~l de diferentes pa1ses e da Autoridade; 

b) assegurando que os programas cejaaf ela,borados • ~r 
int'e~dio da. Autoridade ou de outra c organizaçties 
1ate't'nacion•'li& 0 conforme o caso. em bene:f:l:clo dos E.stadoll ea 
deâeilVolvimcnto e dos Estado& tecnolo2iC:.omentte menos 
d:ecenvolv1dos, com vista a;_ 

1) fo~u.leccr a sua capacidade de inven1gaç3o; 

'* pescoaa jur:l:d~caa. s:tncularea: ou colectivas - e.at. uso noa demaill 
pai••• d• expl:'esairo portuguesa. 

e pe-ssoa jurtdica .. ea uso noa demala pa'laea de expreu:ro portuaue

••· 

11J tot'11L.a:r o seu pessoa..L e o peluãaa..L a.a AUtor1aacte nas 
tfcbicss e apl1caçi5'e:s de investigaç!o; .. 

!U) favorecer o etnp,rego do aeu pessoal qualificado 
in.Ve&tigaçll'o na Area; 

c) difundindo efetivatt~ente os resultados de investigaçlo e 
anlllses 1 • quando dispontveis. por intermt;dio da Autoridade 
ou de outros canais internacionais, quando apropriado. 

Artigo 144 
Transfer.ê:ncia de tecnologia 

1. De conform.idadc com a p-resente Convençl'o • a· Autorid.ade deve 
toiU.r medtdas para:· 

a) •dquir.i.r tecnologia I! conhecimentos científicos rfl.lat1voc la 
ativid.ades n.a Área; e 

b) promover e incentivar a tranafer@ncia di!. tal t.ecnolos;ia • 
Conhecimentos cient!ficos para os !atado& ea. 
desenvolvimento~ de modo a. que todos os Estado4 Partes aejait 
beneficiados. 

2. Para tal fim a Autoridade e os Estados Partes devem cooperar 
para pro1:10ver a tran&fer~ncia de 'tecnologia. e conhecimento& 
clent1ficoa relativos ls atividades realizadas na Area dll!: modo a q,ullt 
a Eapresa e todos Oli Estados Partes sejam beneficiados. EJl 
particular, devem iniciar e promov~r: 

a) prog-camas para a transfer;!ncia de te~nologia para a t~Presa. 
e para ·os. Estados em desenvolvimento no que se refere b 
atividades na Área, incluindo, inter alia, . ~ati~ida.~es di! 
acesso da Empresa e dos Es~adoa em desenvolvim~Dto l 
tecnologia pertinente e• modalidade:; e condiçi5'e$ aquit.ativaa 
e raz~veis; 

b) •edid.a.s destinadas a asaegur&:t" o pt'ogres&o da tecnoloa:ia da 
Empresa e da tecnologia nacional doa Estados q 
desenvolvimento ~ em partic:.ular mediante a criaçl'~ de 
opot'tunidades parà a formaçS:o do pessoal da hpresa e doa 
Estados eq, desenvolvimento em matêri.& de cil!rit:ia e 
tecnologia ma~in1J8s e para a sua ~lena participaçlo nu 
_atividade.s na Area .• 

Artigo 145 
Proteçlo do meio marinho 

No que se l:'efere J.s atividades n4 Área. devem ser' t024ad.as' as 
meciidas necesslrias. de conformidade COta a presente . convenç•o. para 
asa~gurar a proteçlo 'efica:,; do meio marinho contra os efeitos nocivos 
q,ur; possam resultar de tais atividade:!ii. P.a.ra tal fi• •. a Autoridade 
adot.ar~ normas, regulamentc:~s e procedimentos apropriados para. ~ 
alta: 
--a) prevenir, reduzir e cont~olar a poluição e outros periso• 

para o meio marinh.o~ incluindo 'o litoral~ bem como a 
perturbaçlo do ~equiUbrio tcol6g1co do meio lll3rinho, 
prestando especial atenção .ll necessidade de proteç.l'~ contra 
oa ·efeitos no_civos de atividades, tais como a pcffuraç:r~~ 
dragagem., escavações, lançamento de detritos,. construçlo'e 
funcionameilto ou m.o.nutcnç3o de instal.nçõcs, dutos e outra• 
dispositivos relaciona-dos cõm. tais &tividades; 

b) proteger e conservar oS recursos naturais da Área e prevenil' 
d&~'IOS i flora e l fa.un& do meio raarinho. 

Artigo 146 
ProteÇio da vida· hum.ao.a 

No que se refere .ls &tivid•des Q4 Árll!:a,. devem· .ser tmu.d.aa •• 
111edid&s t;t.ec.essSrias para assegurar a prOteçio eficaz da vida humana.. 
P•'ra tal :fi~, a Autoridade adotari noruu1s,. regulaz:uentoa • 
procedimentos apropriados que complemêatem o di'l:eito internacion•l' 
e:úctente tal. como consas:r.ado nos tratados $obre 111. mat~ria. 

Artigo 147 ., 
Bal:'mooiz:açl'o das atividades oa Are& 

e: no l!leio marinho 

1- As at.ivid.a.dea n.a Area deve~ ser realizadl!lt: 0 t.eondo 
n.zoavelmeote 11!!111 conta oUt-ras atividades no meio marinho. 

2 .. Aa inatalaç!Jes, utilizadas para a realizati:ilo de attvidades na 
Áre;a,. dwem estar sujeitas ls" Sll!:guintes condiç~es: 

a) serm c.onstru:!:das, colocada.a e retiradas exclusivamente d~: 

confarail.dade. com a presente Pa"t"te e segundo as normas. 
rea:ulameotos e procedtmento.!S da Autor;Ldade. A coostruçlo,. 
colociÇito e rtU!ioção de tais instalaçi5'es. deveb!. ser 
devidamente notificadar; e. s~re que necessário, devem. ser 
asstturados· m'eiofl permenenteu para assinalar a su.a. presença;: 

b) .olro aers ~alocadas onde posaa111 interferir na utilizaç'!o de 
rotas inar!timas recoahecidu e essenciais para a navegaiâl~ 
ia.tl!'t'nacional ou em. .lreas de intensa atividade pesqueira; 

c:.) sere111. estabelecidas zonas de. segurança em. volta de tais 
instalaçi5'es. c01l sinais de navegaçllo apropriados. para 
aar-antir a segurança da navegaçlo e das instalações. A. 
coofiguraçll'o e localiz:a'çlto cle tais z.on.as de sesurança deves 
aer tais que nl[o formevz um cordl'o que iUJ.peça o acesso ltcito 
dos nav.ios a determinadas zonas mar:Etill!-,as ou a navegaçlo por 

--rotas m.a'r1timas internacionais; ' 
d) serem utilizadas eXclusivameqte para fina pae!ficos:; 

· e) n:O terll!lm o est·atuto jurídico de, ilhas. Estas inatalaç'fles 
alo t&m mar territorial pr:Sprio e a sua existt!ncia ulo afeta 
a delbdtaçlo do mar tert"i,9ria~. da •ona. e.couC.ics 
exclusiva ou da platafoTIU continental .. 
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3.: As . deui)s atividade'\ ao meio aarinhq. deveo. ser ";eaU:r:adas 
:teodo r.-z:ouelaente ea conta aa atividadec na Area. 

Artigo 148 
Part.icipaçl:o dos Estados eu d~se~yolvimento 

nas atividadeç na Area 

atl~~da::~t!:it~!o dev:f::;v:~o:::id:=-;:~0:o!Jl:•ex:~:::::!:!:e;;:vi:: 
11& .,presente Parte. teado em devida ·conta os sc=us interesses e 
aece&$1dadea eapectaia e. ea particular, a Mcessid,t.de especial doa 
Eatad&fõ ea desenvolv.tmento aea litoral ou e• __ situaçlo s:eogrifiu 
de.afavorec:ida de SIJpel:'arem. oa obsdi.culos. resultante!} da s...a 
loc:allz.açliO desfavor!ívfl!~• iacluido o afaaea.ento da Area, e a 
dUiculdade de acesso l Area e a partir dela~ 

Art.igo 149 
Objetoc arq,ueol6gicoa e hiat6dcoa 

Todo& . oa objetoa de cai:'S.ter arqo.eol6gi~:o e hbtl5rieo achados b& 

,Írea cerSo conservados ou d~l~s se dispor( e1::1 benef!cio da humanidade 
• zeral. tendo particularmente e111. conta os direitos prefere,nciais do 
&atado ou pa!c de or~zemt do Estado de origem cultural ou do Estado 
.. oricea ·h1st6rica e arqueoll5gica. 

SlÇÃO 3. APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DA ÍJI.EA 

1. As attvidades na Área devem ser realizadas tal coco 
expressamente previsto na presen!:.e Parte de modo a focentar o 
üsenvolviaento bat'Qonioso da econor:iia mundial e o cresciaento 
-.utlibrado do ComErciO internacional e a promover a . c:ooperaçlo 
biterD&cional a favor do desenvolvimento gll!r.âl de todos os patses. 
upecialaente dos Estado.s em desenvolviment-o e co~:~. vist:a a assegurar: 

a) o .•PrQveitamento dos recursos da Ar~a; , 
b) a ge.çtSo ordenada. aegur.a. e racional dos recursos .. da Area 1 

incluindo a. realizaçto eficiente de atividades na Area. e~ de 
confot'midade com slos principias dl! coa.se_ryação. a evitaçllo 
de dt!&perd!cios desnl!cessirios; 

~c) a ampliaç.lo das opor,tunidades di!! participaçllo em tais 
atividades 1 em parti-=.ular de forma t:OI:1pat1vel com os a_rtigos 
144 e 148; 

d) a participação da Autoridade nas receitas e tra.nsfer!neia de 
tec~ologia i EtD.pre;sa e aos Estados em desenvolYiClento 1 tal 
como disposto na prell'ente Convenção; 

e) ~ aumento da disponibilidade dos . lllinerais .Provenientes da 
Area. na medida necess:lria para. junt:amente com os obtidos 
de outras fontes 1 assegurar o abastecimento aos cotzsumidores 
de tats minerais; 

f) a formação de preçoo jus,tos e esttivei&~ remuneradores para 
os Pl:'odutores e ra:r:oãveis para os consumidores. relativos 
aos IDinerais provenientes tanto da Área como cllf? outras 
fontes. e a promoçllo do equilibrio a longo prazo· entre a 
oferta e a procura; 

a> aaior(!s oportunidades 
i.ndependente111ente do 
•itua~j;I'O geog!;Jifica. 
recursos da Arca e 
ativid.ades na Área; 

para que tQdos os Estados Partes, 
seu siatl!ma social l! econl)mtco ou 
participes no aproveitalll.ento d'os 
na prevençll<:l da ~onopolh:açJ~ das 

h) a proteção dos Estadoa ea dl!senvolVimento oo que ~e refere 
aos efeit.os .adversos nas suas 'econollias ou nas suas r'eceitas 
de export'aç:to 1 resultantes de uma ·redução no preço de um. 
mineral afetado ou no volu.t~~e de exportaçilio desse alneral. na 
'e~dida 'ea que tal reduçlo sej3. '!=aua.õlda por atividades oa 
Area, co1110 previsto ao artigo 151; 

i) o aproveital!lent.o do .patrtmOnto com.~ e~~~ benefS:cio da 
hum:;anidade ca a:cral; e 

j) que •• coniliÇ&:c de ac:esao aos mercado! de impor~açlo de 
ainerai• provenientes dos recursos da Area e de tcport.a~l'o 
de produtos b4cicos obtidos de tais minerais nS"o sejam ·cata· 
Y&nt~josas CJ,I..Ie as de carlter aai& favo:r:-.livel aplicadas .J.s 
:laportaç'lfes provenientes de outras fontes. 

1. •> 

Artigo 151 
PoUticas de produçllo 

Sea prejutzo dos objetivos previstos no artigo ISO, e 
para efeitos de - aplic•çl'o d~ alt_nea b) do referido 
artigo, a Autoridade deve, atua~o atravl!s das inst.ll:ncias 
existente$ ou~ segundo o caso. no qu&d"ro de novos ajuste!ll 
ou ac::ord,os. cotn a participação de todas as partes 
interessadas • inc:lutdos produtores e consumidores • to111ar 
aa medidas necea.sfrias para prOmover o crescimento. a 
eflt:i!ncb. e a ea~abilidade dos mercados dos ~redutos 
blisic:os obtidoQ; dos minerais proveni.@_t;es da A;-ea~ a 
preços remuneta,dore.s para ·os produtores e r.a.zo.iveiS para 
os consullrl,d_ç_~es. Todos os .Es:tad~ Partes devet:1 coope~,r:rr 
P,ara tal :Um. -

b) A. Autoridade tem o direito de participar em qualciuer 
conferl!nc!a sobr• produtos blsicos. Cujos tr.DJnilhos se 

refiram lquelea:. ~ na qual part!~ipem todas as partes 
int~e,ressadas. inclu!dos produtores e consu:tidores. A 
Autoridade t:em o direito de ser parte e= qual.q,1.1er ajuct.e 
ou acordo que resultl! de tais conferl!incias~ A 
participaçlo da Autorid:ãde em. quaisquer ôrgl'os criados e• 

;!o~:~;o de~:eir:!u:~::e~~a;~:~o:t! de~:n~:~~~=d~es~~to a! 
normas .Pertinentes desses 6rg:los~ 

c:) A ,lutoridade deve cumprir as obrigaçi5'es qui!! tl!nha 
contra::J:do l!m . virtude de ajustes ou acordos ref~ridos no 
prea:l!nte par.tgrafo de maneira a .trSsegurar a f>;ua aplicaçl"o 
uniforme e n!l:o discrilll_!nat6ria em llt'"elaçl'o J totalidade da 
produçl"o dos minereis em ce.usa na Área. Ao fa:r:~-lo 1 • 

Autoridade deve .atuar de forma eoapativel com os termo• 
dos contrat;os l!Xistentes e os planos de trabalho 
apFovados dà" Dapresa. 

2~ a) Duro~~nte o perS:odo provis6rio definido no par.lligrafo 3• • a 
produç3"o comercif;l nJ:o devl! ser· ell'lpreendida com base nua 
plano de trabalho aprovado. at~ que o operador teri.ha 
pedido e obtido da Autoridade uma autorh:açlo de 
produçlo. Essa autorização de produçlo n3"o pode •er 
pedida ou emitida antes de cinco anos .da d~ta do inicio 
prevf.at.o para a produça"o comercial nos t:emos do plano de 
trabalho. a menos que • te~do em conta. a naturl!za e o 
c:alendirio de exeeuç:U:o do projeto. out:ro per!odo sej.a 
e.stabelecido nas normas, regulamentos e prõcedimcntollõ da 
\utoridade ~ 

b) No pedic!o de .autorização de produçlio 1 o, operador deve 
espec~fica:r:- a quantidade: anuai de .niquei q':le prevê 
extrair coQl base no plano de trabalho aprov.ndo. O pedido 
deve iil.cluir um plano de ~espesas a cer~m feitas paio 
operador ap6s: a recepçlo d.a autorizaçl"o, as quais s:ro 
-r:azoavelmente calc"uladas p.o.ra lhe pentitir iniciar a 
produçlo comercial na data prevista.· 

c) Para efeitos· 'das alfneas a) e b), a Autoridade deve 
estabelecer uq1..1isitos de exl!!cuÇ~o apropriados 1 de 
conformidade. com o artigO 17 do Anexo III. 

d) A Autoridade deve emif:.ir uaa autori:taçio de produçD:o para 
o 'KilUII1l! de produç:!'o pedido 1 a aenos que a soa:a deii!Se 
vol'W!le e dos volUllles j.i autorizados exçeda 1 no decurso ll;!e 

qualquer ano de produçJÔ planejada compreendido IJ.o 
perS:odo provis6rio. o limite l!láxico de produç»:o ode 
nS:quel 1 calculado de conform!dade Com o parágrafo 4 • nã 
ano de et:t1ss3'o da auto-rizaçlo. 

e) Uma vez emitida a. autori:r:açl"o de produçlo. ~sta e 'o 
pedido aprovado farão parte do plano de trabalho 
aprovado.' 

f) Se, em virtude da alS:nea d) 1 o pedido de autorizaçl:o 
feito pelo 'operador for recusado~ este pode submeter ua 
novo pedido .l Autoridade em qualquer momento. 

3h-.() per todo provis6rio "começar.( cinco anos antes .do clia l_ de 
J~neiro do ano nO qual estli prevista a prtm~i-ra produção comerei~l 
com base no plano de traba_lho aprovado.- Se o in!cio dessa produçlo 
comercial for adiado para alb do· ano or:l.ginab:ente previsto. o 
início do pet".!odo provis6rio e o teta de produção inicialmente 
calculado deve ser reajustado em eonfo,rmid.nde. O pertodo provis6rio 
deve durar 25· anos ou atê' ~o fim da Conferência: de Revis~o referida 
no artigo 155 ou a.t€ ao dia da ent~ada em vigor dos novos ajustes ou 
acordos ref~ridos no parágrafo 1 ~ prevalecendo o de prazo mais 
curto. Se os referidos ajust:es _ou acordos caducarem ou .deixarem de 
ter efeitb por qualquer Ili.Ot:ivo~ a Autor:idade re.asswnir:i as podere~ 
estipulados no presente at'tigo para. o resto do per1oCo_prov:ts6rio. 

4- a) O teta de _ produçl"o para 'qualquer da per!odo 
provis6r1o i! a soma "df!: 

i) a diferença ent:re os valores da curva de tendl!ncia _do 
consumo de ntquel. calculados de conformidade COUl a 
altnea b) • par.a O .ano imediatamente anterior ao da 
primeira prod'uçtro comercial e para o ano imediat,aaeate 
anterior ao do inicio do per1odo provis6rio; e 

ii) sessenta por cento -da diferença entre os v~tlores da 
curva de tend~ncia do consumo d~ níquel calc~lados de 
cpnfortnidade com a al1nl!a b) para o ano para o qual seja 

~::~t:tam:nte auf~~;~:~~o 1ao d:a =~~:~i~: :ut~:~·:aç~o a~= 
produç~o comercial. 

b) Para efeitos da altnea a): 
i) os valores da curva de tend~ncia utilizados para 

calcular o teta ~4e ~roduçã'"o d~ ntquel develll ser os 
valor.es _do cons:umo ~n~l de. _nique( Íl.uma curVa de 
tend2ncia calculada durante o ano_ no qUal foi emitida 
uma autorizaç:llo de prodqçio. A curva d~ tendência deve 
ser calCulada ·a partir da regresslo linear dos 
logaritmos do consumo real ·de n!quel e:orresponúente ao 
per!o_do d_e_ 15 anos maiS: _recente dd qual .se disponha de 
dados. s~ndo ·o tempo a ,arilvel independente. tsta curva
de tendl!nci.a,_ _ deve ser denominada curva de tend2nc1a 
inicial; 

ii) se ,a taxa anual de aWIIento indicada pt!l& curva. de 
tend@nci.a inicial for inferior a tr~s por cl!nto, a 
curva de tendência utilizada par.a determinar as 
quantid4dc& mencionadas na altnea a) d<!!ve ser uma curva 

que corte a turva de tencl~ncia inicial no ponto que 
repr~sent:e o valor do primeiro ano do pertodo de 15 anos 
considerado e que aUlll.ent~e li. ra.z.J'o .de tr's por cento ao 
ano. No entanto, o teta de produçlo l!lltabelecido para 
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qualquer aoo do Per1odo provis6r1o ·Dl[o podoe exceder ea 
caso alzum a diferença entre o valor d& curva de 
t:.eudenc:::la :1n1c1•1 para ess~ ano e o vtúor da curv• de 
tendfncia inicial para o ano i:ediatamente anterior ao do 
in:J:c:io do per!odo provia:6rio. 

S. A Autoridade deve reservar pou:a a produçlJo inicial d.a 
Eapte~, uma quantidade de 38 mil toneladas mr;tr.icaa de ~!que! da 
q\I.I.Dtidadt!: fixada como tet;o .-de produçSo dispon1vel calculada de 
couforaldade coa o par.ltigrafo 4 • 

6. a) U. oper,.dOr pode. em qualquer ano. nlro alcançar o volume: 
de produçl:o · anual de minerais provenientes de n6dulo$ 
polimetSlicos especificado na sUA autori~aç::to de produç3to 
ou pode exced!-lo · ati! oito -p·ar cento~ desde que o vol~ 
global da produçl'o nlo exceda o especifi~ado . na 
autori:r::ac;l?· Qua-lquer excedente,_ ccn;tpreendido en~re oito 
a vi.nte por cento em qualquer ano ou qualquer excedent~ 
no primeiro ano e nos anos posteriores a dois anos 
consecutivos em que houve ~xcedente, deve se·r t~egociado 
com a ·Autoridade a qual pode exigir ao operador que 
obtenha uma autorizaç:to de produção S-Uplementar para 
cobrir a produ~llo .adicionaL 

b) Os pedidos para ~ai .autot"izaçlro de produçllo suplementar 
s6 pod~m ser ex.amino.dos pela Auçoridai!e, quando· -esta 
tiver decidido sobre todos os pedidos pendentes 
submei:.idos pelos operadores qUe 8-inda ni"o tenham recebido 
autori:r:::aç:I!Ses de produçl[o e depois de ter tido devidamente 
em conta outros prova:veis petic::ion.§rio$. A Autoridade 
deve guiar-se; p!!lo principio de não exceder a produçilo 
total autor:lzada coa· base no teto de produçio em qualquer 
ano do per!odb provi:s6rio~ A Aut-oridade: nJo de:ve 
.-.utoriz.f:r, em qualquer plano de .trabalho, a produçio de 
uca. qu.&ntidade qoe excl!da 46.500 toneladas mf!tricas de; 
ntquel por ano. 

Os voluces de produç:l"o de outros metais, t.oi.a como o cobre, 
cobalto e t:anganii:s, extra!d~s dos no5dulo.s polimet6licos obtidos.de 
conformidade com uma .autorizaçl"o de produçlo, n:lo devem ser 
superiores .aos qUê teriam sido obtidos :se o operador tivesse obtido 
desMs n6duloa o volW!Ie- llllximo .de n:Cquel de c.orJ.formidade com o 
preaente a~tigQ.. A- Autoridade deve adot.o1r normas, regulamentos e 
proced.I.entos de eonfon:aidade com o -artigo 17 do Anexo III para a 
apUc:açSo do presente par.lgrafo~ 

a .. Qs direitos e of?ri&aç~es relativos a pr.:i:ticas econ~micas 
desleais note acordo& comerciais multililterais ~eninente.s aplic8l:l-se 
I .explOraç3o e aproveit.am':nco· dos ainera~s da Área. Na soluçio de 
cont;,rovt:rdas relat!va.c .I aplicaç:lo d:• presente disposição. os 
Estados Partes que seja• Partes ea t•!• acordos comerciai• 
aulUlater.ais podem recorrer aos procedimentos de so!uçlo de 
controvl!rai;Ui previst.a.s nesses .ac::ordos:. 

. 9. A AUtoridade tem o peder de liaitar o volu.e de produç:So de 
-.Incrais d.a Área. que n!to sejam os minerais provenie-ntes de n6d~o• 
Pouaetllic:oa, nãs condições e ae~:undo os aétodos apropriados:. 
Meliante a adoç!lo de. reculam~ntcis d.e c:onfonddade coaa o parlgrafo 8 
do artigo 161~ 

10: PoZ. recomendaÇ:io cio Coniielho~ bãs:eada no--parecer da Coaisslo 
la 1laneja•ento Eeon~mico~ a Assemblaia deve estabe:leeer um &ist&Ea 
~e cOEJpen•açD"o ou toaar outra• medidas "de aa&:iste!ncia_-p.ar~ o reajuate 

11C(II»>a:lco, incluindo a coopera:ç~ cOlll oa organismos especializadoa e 
.uuas organiz.açlrM intern.ac:ionais, em favor dos · p.ataes 1!111. 
weavolviaento cUjas receit:as de exportaç:l"o ou cuja economia sofram 
&Idos preju1zos co111.0 consequ!ncia de uma diuinuiçlo no preço ou DO 

vol~ exportado dlt w:t .. mineral, na medida em que tal db:dnuiç'lo se 
l!eY;I a atividades _na Area. A Autorid~d.e 1 quando solic:it:ada, deve 
taiclar estudos sobre os prob!ecas desses Estados que possam ser mais 

1ra•eae.nte afetadoa,. a fia de minimizar as suas dificuldades e 
pua.tar-lhes auxilio para o seu reajuste econ&aico. 

Art.-t.&o 152 
Exercício de poderes e funç;íSea pela Autoridade 

1 • .A. Autoridade deve ~vitar qualquer discriminaçKo no e:cerc:tcio 
dos seus poderes e funçiSes, inclusive u.a concesslo de oportunidades 
rara ru:lii::açl:o de ~cividades na Área. 

2. lo entanto. a~tenç:So especial pode ser .dispelllsada aos pa!ses 
ea desenvolvimento particularuente .ilquelea .sea litoral ou em situaç.lo 
aeo&rJ:fica desfavorecida, ea Virtude do expressamente previstO na 
pl't!sente Part.e.. 

Artigo 1.5'3 
S1steaa de exploraçllo e aproveita~:~.entQ 

1 .. .1.& at1.Yidades u.a Area devem . ser orsaniz.adas, realizadas e 
coot.rolada• pela Autoridade e-. notâe da buteanidadc ei:a geral de 
coa.fo"tW:idade coa o presente artigo, bem como com o_ut:.ras disposiçi5es 
pertinentes da presente Parte e doa anexos pertinentes e as normas, 
repla.ento.c e procedimeotos da Autoridade. 

2 .. As aeividades_ na_ Área _serl:o :réalizadas de con!Qrcüd,a_dtt coa o 
par:::s.rafo 3 ~ = 

a) pel# Eapre.ca;. e 
h) ea a:uociaç:ro coa a Autoridade • por Estados Partes ou 

-presas eat:ataia, ou pe.s:9oaa f1sicas ou jur:l:dicas* que 

pc-aa~s jurtdf.cas ~insulàre!l ou ,.,.lectivaS - em uso nos detiiDis 
pataca de exprcsslo po_rtusucsa. 
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possua"a • nacionalidade de E.stadoa Partes ou sejd 
efetiv.amente con_t"t.Oladas IlOr eles pu se.-Ds naeionais~ c;uando 
patrocinada~ por tais E.sudos, ou por qu.alquer grupo dali 
anteriores qut:: preencha os requisitos pre:vistos na presente 
Parte e no Anexo III~ 

~. As atividadi!a na Área devem ser realizadas dê confon::idade 
co. ua.plaoo de trabalho formal escrito. preparado de confon~idade 
coa o Anexo III e aprovado pelo Conselho .ap6a exame pela Cocisslío 
Jur:ldica -e Técnica. No c.t:so das at1:vidades na Área, realizad.:;.s cop~ 
autorizaçlo d.a Autoridade p.elas entidades ou pessoas especi fi(;.adas n~ 
.aHnea b) do par,!-gr.itfo 2 • ~ il plano de trabalho· deve ter a form~ d~ UJ;J. 

cont~a.c.o. de conformidade c011. o artigo 3 do Aneí<o ·III. Tal contrato 
pode prever ajustes conjuatOS 1 de confbrmidade artigo 11 n., 
Ancx9 III. 

,;r ,_ ~ 
-4. A Auloridao:Je deve t'Xt•rccr, sobre as atlvJdadC!s na~,.·.~, ~~~ 

controle que for necessãrio para assegurar o cumprimcn · .... "t.la~, 
di &posições pertinentes da presente Par-te e dos anexos pertinen ' .2~ 
das norm.ac, regulamentos e procedimentos d.a Autoridad.e e dos plt1nos 
de trabalho aprovados de confonDídade com o par .Agrafo 3 •• Os E~;L~1dos 
Partes devem prestar assistê.ncia l Autoridade. tomando todas as 
medidas necess.frias para assegurar tal CUIDpr!mento de contoraidade 
com o artigo 139. 

S. A Autoridade tem o direito de tomar a todo o momento 
quaisquer medidas previstas na presente Parte para assegurar o 
cumprimento das suas disposições e o ~erc:lcio das funções de 
cdnt-role e regulamentaç.fo que lhe são conferidas em virtude da 
presente Parte ou de um contrato. A Autoridade tem o direito d~ 
iru:pecJonar todas as instalações na Área utilizadas para ativid:1des 
rea.lizadas na mesma. 

6. Um contrato cel(>brado nos lermos do par:igrafo 3 d<>Ve> 
garantir a titularidade do contratante. Por isso, o contrato niio tlcve 
ser modificado,_ suspenso ou rescindido sen:ifo de conformid.ede com os 
al"t1aos 18 e 19 dG Anexo III. 

Artigo 1.5-4 
Exame peri 6diCo 

De .cinco em cinco anos, a partir da entrada ea vigor da prest•nte 
Conv"cnçlo, a Asseabl#;ia deve proceder a Ulll c:K:1me geral e si.stct:l!"il ic;o 
ela . forma como o regime internacio_nal

1 
da . Área, t•:'iltôibcJccido 1.4"la 

Conv~nçl'fo,_ tem funcionado na pr.1tica. A luz t.cssc c':~me, a AsM.•lDblC.ia 
pOde tornar ou re-comendar a outros ôrg::tos ~ue toJ!let.a n:NHd.1.s de 
conformidade com ilS disposfçlles c proc.:>d_.!_ct.ntos da rrc.•scnle Pari e e 
dos anexos correspondentes, que pc·rmitam ilpc:>rfeiçoar o funcior.:.n••·nto 
do rcg;ime. 

Artigo 155· 
Conferi!ncia de Rcvisl.'lo 

1. Quinze anos ap6s o dia 1 de .J.o.nciro do 3no do infci'•, da 
pr:Jmeir_a produçlo comercial coa base nurn p].lDO de trabalho aprov.odo, 
a Asse:mbl6ia convoc.!Jr4 uma conft>rêncj,a para revisto das <!Jsposi•;i'ies 
da, presente Parte e dos anexos p<.•rt ir . ...r.tcs q~..oc r ... gul~mentam a 
E'Y.Ploraçll"o e o apro.vcit.'lmento- dos rC:'cursos da Área. A Conferí!'nci& de 
Revisão deve examinar rm pormc:nor, 1 lu:;: da ('>Xperi~ncia adquirida 
durante ·esse pertoC:o: 

a) Se as ·disposições da prcs~·nte Parte que rpg,ulamentaJ~ o 
sistema de c:>xploração e apl'('Vei tar.~nto dos recursos da ?:l""<'ll 
at.ingiram os seus oLjC!tivos com todos os asretos. inclw.i\'~ 
se beneficjar.am a loumanidade em g,.er;<~:l; 

b) se. dur.ante o p~r:rodo de quinze _.nc-.s, as :;rcaa n•serv:-Jas 
foram aproveitadas de modo c:ífcaz e c:-quiJJbt·JOdo ~~TI 
comp.r.raçllo com lirC'aS nio re-s-ervad.as;: , 

c) se o desenvolvimento e a utili;;:~çio d.a Arca e dos t:<:us 
recursos foram efetuados d~ modo a favorece-r o 
desenvolvi111ento harmonioso da economia mundial 
crescimento e.quilibrado do c-oml'!rcio internaCJonal; 1 

d) se !oi_ .tmpedid.a a monopolizaçlo das atJvidades na Area; 
e) se foram cumpridas as políticas ·estabelecidas nos artf&OS 

150 e 151; e 

f) ~=nef~~i~!s~::rt:~~:!'-~~s :ti~!~!~!~u!;1lre.~>:q~!~:!i;:rl i~e 
-eularu:ente em. conta oa .interesses 1!: necesstdadea: lio• E& t.adoa 
em. desenvolvimento. 

2. A Canferênci& de Revislro deve igualmente as.aegura.r a 
••DUtençl'o do princfpto do p:atri.mCnio comum da huz:::anidade. do re~i~:e 
fatern.acion.al para o aproveitacento equitati-Vo dos recursos da Area 
em beneficio de todos oa pa.:lsesF especialmente doa Estados em 
desenvolvimento. e da exi&~=tência d~ uma Autoridade que orsanize·, 
realize e controle a$ atividades na Area~ Deve taCib&l assegurar a 
aamtteaçllo das 'principias estabelecidos na presente Parte rel#.tivos I 
excludo de rei vind ieaç:I!Se;s Ou do exerctcio de soberania sobre: 
qua~quer parte da Área. aos direitos · dos Estados e seu comportaae~tq 
;era! e• relaç:l"o 1 Área bem como sua participaç:lo ·nas ativicla.c!es aa 

:::po~:za~~~o~id:~~vi~=u a 0:rel~::: Co~Ven;:~iiz:ç:l~rev~:çltoÁr:: 
uclus,ivaoente para fins pacff!cos. ao8 aspetos l!con&t.icos das 
~t!vidades na Área. l investigação . ·cf.l!nÚfic:a Clarinha, A 
tr.~usf~ncia di! teccologia.. ll prot:eçl"o do me;io 111arinho~ I prot:eçZo 
da vida humana, aos direit:oa doa Eliltado"s costeiro•• ao est•tuto 
jurídico das lgu.as so~rejacentes .l frea e o do espaço atreo acima 
dessas 'gu&S e J. harmon!zaçJ:o ent:r41 aa at:iVidades PA Área @ Outras 
at:i"Vidades no IDeio marinho. 
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3. ·O procedin:ento para a tomada de dec.ilii~S àplidvel· .I 
Co~erl!ncia de Revido deve ser o meSl:lo que o aplicl\l'el 1 Terceira 
Couferl.:ucia d011s Naçi:l"es Unidas :oobre o·Direitcí do Mar. A COJJferl!ncia 
deve fazer todo o possível ~l:'.a chegar a acordo sobre quaisquer 
e.endas por consenso, nWo devendo proceder a vot.açlo de tais questi!SI!S 
at:l! que se tenham esgotado todos os esforços parà chegar a consenso. 

4. Se. cinco anos ap65 o seu in!cio, nl'o tiver che,sado a a~ordo 
sobre o siste~:~a. de explorac.;lo e aproveitamento dos recursos da Area, 
a Conferl!ncia de Revisllo pode, nos doze meses seguintes, por maioria 
4e tr!s quartos dos Estados Partes~ decidir a :~doçlo e· apresentação 
aos Estados Pa~tes para ratificaçlo ou adeslro das emen,das que t~udem 
ou 110difiquem O•,sistema que julgue necessárias -e apiopriadas. Tais 
eaendas entrar~o ew via;Or para todos oa Estados Partes doze meses 
ap!S& o depiSsito deu;. instrumentos de r_atificaçlo ou de _adeslo ele dois 
terço$ dos EstadO$ Partes. 

5. As emen3as adotadas pela Conferi!ncia de Revislo, de 
conforuida.de com o pusente artigo~ nio afetac os direitos adquiridos 
ea vfrtude de conttatos exist'l!!ntes. 

SEÇÃO 4. AUTORIDADE 

SUBSEÇAO A. DISPOSIÇÕES -GERAIS 

Arti&o 156 
Criac;J:o da Autoridade 

1. E c dada a Autoridade lnternacion3.l dos Fundos !-!<1rinhos que 
fuDCionartl: de coTÍfom'ld;1~e ~om a presente Parte. 

2. Todos os Est<:~dos Partes slo ips'o-f<~cto_ tlCtlbr_o_E da Autoridade. 
l. Os observadores na T~rceira Conf~t'l;nci.o das Nac;i5es Unidas 

sobt'e o Dit'eito do ~tr, que tenham .assinado a Ata Final e nlo 
eatejaia -re.feridos nõls .aU:nc:as· c). -a)~ e) ou f) do par.Sgufo 1-· do 
arU.so lOS. tlla o direito de participar na Autoridade como observado

r•• de co_afonDidade com as suas normas; -regula=:entoa e- procedimentos. 
4: A Antoridade ter.:l a &ua sede- tta Ja:aic:a. 
S. A Autoridade pode cria-r os centrÕa ou esc:rit6r1os regionais 

..,- julgue Decessfrios p:~ra o exerc:lc!o das cuac fuaç3es. 

Artigo 157 
Nat;,ureza e princ::l:pioa fundamentais da Auto-ridade 

1. A Autoridade I! a orc;aaizaçl'o po-r inter1:1édJ.o da qual oa 
z;.udos ~artes~ de conformidade com a presente Parte. organinm e 
cootroha as ativ,idades na Área. partic,ularmente com vista 1 sestlo 
do• recursos da Area. 

2. A Autoridade tem os poderes e as funçi5es que lhe sl'o 
apnssamente conferidos pela preseutl! Convençl'o. A Autoridade ter& 
o. poderes subsidi-'-rios, cocapat!vcis c:om •a preaente Convenção que 
aejaa impl:lcitoa e necess.lrioa ao exerc!cio desses poderes e funçi5es 
no quej Sê r~ fere Is atividades na Área. _ _ _ _ _ _ 

3. A Autoridade basei&-ae no princ!pio da igualdade saberana de 
todos os seus membro a. 

4 .. Todo'• os meabroa da Autoridade devem cumpt'ir de boa fl: as 
obrfsaçl5'ea contratdaa de confornidade com a p-resente Parte, a fim de 
•• assea;urarem a cada um os direitos e beneficias dec:orrentes da sua 
qual:idade de llt!mbro. 

, Artis;o 158 
orsi'os da Autoridade 

1. SK'o Criados. como 6rz:ros princ:ipais da Autoridade, uma 
AsseeblEia. um Conselho e UE Secretariado. 

2 .. E criada a Ewpresa~ 15rg1'c por intert:J~io do qual a Autoridade 
exe'rcer.l as funçlSes mencionadas no parfg-rafo 1· do arti&o 170. 

3. Podem ser criados. de conformidade c:om a presente Parte, os 
6rgl"os aub!iidHirios conside,rados necessários. / 

4. Compete a c:ada Um dos- 6rglos pt'incipai:s da Autoridade e l 
Eapresa exercer oa poderes e funçi5es qu~ lhes são conferidos. No 
exerc:lcio de tais poderes 11!1 funçi5es, c:ada 6rgn'o deve abster-se de 
telalar qualquer m~dida -tue possa prejudic:ar ou impedir o exerc!"cio dos 
pOderes e funçi5es espec:lficos conferidos a ~ outro 6rgão·. 

SUBSEÇÃO 3. A ASS~!BLÉIA 

Artigo 159 
Composiçl"o, procedic:tento e votáçn:o 

1. A -AssembU!ia E con~posta por todos os me!llbros da Autoridade. 
Cada membro t_em um representante na Assembl~ia o qual pode ser 
ac:o~:~panhado por suplentes e assessores. 

2. A Assec.-bl~ia 'reunir-se-a: em Sess.Io ordintiria anual e em 
sessito extr8.ordin!iria quando ela o dec:id=!-r ou quando for convocada 
pelo Secretário Geral a pedido do Conselho ou da maioria dos membros 

"da Autoridade. 

34 As &esst'es devet~ realizar-se na sede da Autoridade~ a nlro ser 
(J a ,Uiôec.blUa decida de outro modo. 

4. A Assexabl€ia aclot.ar.li o ,&eu regulamento interno. No in!cio de 
,.~. sesslro ord!nSria. elege o seu Pr-esidente. e os de~:~ais membros da 
~s.a que considere nec:essir!os, Estes devem m~nter-se em funçi5es atf 

.l elelçlo de 1m novo Presidente • deaaia ~~eabros da H••• na aelldo 
•rd«aSria seguinte. 

s. o quorum ~ coast:i.tu1'do pe.la -1oria doa IQ~~m~bro• da 
J,ue:=~blUa. 

6. ~da membro da Au:embUia d1spi5e de um voto. 
1. As decis3etJ sobre quesUSes de procedimento, iac:luindo as 

dechiJes • de· convooaçi'O de sesslSes extraordin:ria.s da Asseablêia~ 
devec. .ser toll!adas por maioria dos membros presentes e -.otantes. 

8. M decis3ea sobre q"!estl!ies de fundo serJ:o tomad.:~s por maior!! 
de dois terço& dos membros presentes e votantes, desde que tãl 
'Caioda inclua .uma taa.ioria dos membro·s que partiCipam ua sessJ:o. Ea 
c.JSO de dfivida sobre se lll!la queStSo fi ou nio de- fundo. essa questl"o 
serl. tratat!a Como qu~st~o de fundo, a do ser que a Asseubl~ia decida 
de outrô'"' modo. ·pela mai~ria requerida para as decis'l5'es sobre questi5ec. 
de fundo. 

9. _Quando uma· queatlo de fundo for submetida a vot:açl:o pela 
priceira vez. o Presidente pode e deve, se pelo tlenos uma quinta 
parte dos ~embros da Assembll!!ia o solic:~tar, adiar a .decislo de 
subtleter essa qu~stlio a. votaçiO por U!l ·per!odo nlo superior a c:inc:o 
d,f.as~ ·A presente norma s6 pode ser aplic:ada a qualqull!r quest:J:o uma 
vez e :~l'o deve ser aplic:ada p.ara adiar a questlo para alEm do 
encerramento da sess:ll:o. 

10. Qu.:~ado tor apresentada ao Presidente uma petiçio escrita que 1 

apoiada por, pel_o_ menos • um quarto dos membros da Autoridade. 
aolici te ua parece-r sobre a conformidade com a presente Convençlo de 
uma proposta I AssembHEia sobre . qualquer assunto, a AssemblEia deve 
solicita-r t" Clmara de Controvl!:rdas dos Fundos Marinhos do "tribunal 
Iuternac!onal do Direito do Mar que di! um parecer 0 e deve adiar a 
votaçl'o .sobre tal proposta .at~ que a Ul:lara emita o seu parecer. Se: o 
Parecer DXo foi 'recebido ~ntes da lili'ima. sem.:11na da sessl'o em que foi 
solicitado, a Assembll!!ia deve decidir quando se reunirl para vota-r a 
·proposta adiada. 

Artiso 160 
Poderes e funclS'es 

1. A AssemblEia. como Gnico 15rg;l'o da Autoridade cocpoato po-r 
todos os seus membros. E cottsiderada o 6rs;l'o supreCJO da Autoridade, 
perante o qual devem responder oc outros 6rglfos principais -tal c:omo 
exp-ressamente previsto tta preaente Convençl'o. A A.sseahlEia tem o 
poder de . estabelecer a política geral sobre qual que!:' questJ'o ou 
assunto da c:ocpetSnc:ia da Autoridade de cottfor.idade com as 

---- dispos!çtli'es pertinentes da presente Convençlo. 
2.- All!:m disso. a AsaemblEia tem os ~Seguintes poderes e funçii5ea: 
a) eleger o~ ~aembros do Coaselbo de cci'nforalidade c011. o artico 

161; 
b) eleger o Sec-retfrio Cera! dent-re os candidatos p-ropo11toa 

pelo Conselho; 
1 

e) eles:e:r • por rec:om~ndaçlo do ConselhO;. oa •embto.ll do Con•elho 
de Admini11t-raç~o da Eapresa, e o Diretor Geral desta; 

d) criar, de c:onforaidade c011 a presente Pa:rte: • os 4rcaos 
•ubddUrios que julcue Uecess4r1oa para o ·exerc:.íeio da.
•ua• funçlli11!5. Na c:ompociçl'o 'destes 6rgl:os ch=vem uer tomadoa 
em devida conta o pl:'inc:!pio da diatribuiçl'o ·aeogrU1ca 
equitativa, bem ca.o os interesaea especiais e a 
nec:eaaid.-:Jde de •••egurar o conc:urao de .embroa qUalificados 
1!: cocpetente~ naa difereates · quest3es tlcnicaa de ,que ae 
.ocupem tais 3rs;l:oa; 

e) determinar as contribuiç8es dos membros para o orçamento 
administrativo da Autoridade· de' coafonúdade com um& escala 
acOrdad•, com bue na utilizada para o orçacacnto ordial:rio 
da OrganizaçXo da a Raç~s Unidac • at~ CJUII a Autoridade 
disponha de -receitas .suficientes provenientes de outrai 
fontes para fazer frente aoS' seus encarsos: admistratfvoa; 

f) i) examinar e aprovar, por recomend~çl'o d~ Conselho.. a11 
norcas~ res:ulamentos e procedi:se.atos • sobrtr a 
dist.r!buiçl'~ equitativa dos benef:l'c!o.S financei-ros e 
outros ·beneftc:ios econ!5mieoa obtido• das atividadea na 
Área, bem como os pagamentos e con-tribuiç~es feitos de 
conformidade c:om o artigo 82 0 tendo part!.cularmente em 
c:onta . os interesses e nec:essidades dos, .Estados em 
desenvolvimento e dos povos que do tenham al~ançado a 
plena independl!ncia ou outro 'regime de aut.onoto~;ia. Se a 
AssemblEia nJ:o aprovar as recomendaçlSea do Conselho pode 
devolvl!-las a est.e para 'reexame l luz das opinii5es 
expressas pela Asseabli:Eia; 

ii) examinar e ap-rovar as normas, regulamentos e 
p-rocedi~_ntos da Autoridade e quaisquer e1:1endas aos 
mesmos~ adotados provisoriamente pelo Consêlho~ de 
conformidade com ··a _aubal!nea_ f:i) da alínea o) do 
par!grafo 2-• do artigo 162. Estas normas,. -regUla'Oient.os e 
procedioentos devem refe~!r-se 1 prospecç§o, explorzçifo 
e aproveitame.nt.o na Area. 1 gest.3o financeira e 
adBdnist.raçlo · iaterna da Aut.or;f.dade e,. por recomendac;l'o 
do Conselho de Administraçlfo da' Etipr.-sa.~ .l transfll!rl!ncia 
de fundos da Empresa. para a Autoridade; 

g) decidir ac_erca da di_stz::i}:!uiçiilo equitativa dos benefíci_os 
financeiros e 9utros benef:!:cios ~con!5micos _ obtidos das 
atividades na Area. de forma CO!ilpat:S:vel com z presente 
Convençlo e com a's normas, regulamentos e procedimentos da 
Autoridade; 

h) exam1nar e aprovar .o projeto de orça111ento anual da 
Autoridade apresentado pelo Conselho; 
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i) examia.ar os relat6t"ios peri«5dicos do Conselho e; da Empresa 
bem c:omo os relat6rios especiais pedidos ao Conselho ou a 
qualquer oútr_ol6rgllo da Autoridade; 

j' · proceder .a estUdos. e fazer recomcndaçõ'e!il para promoç:ão da 
cooperaçã'o internacional relativa às atividades na Área e 
para o encor:ajamentb do desenvotv;~:~ento progressivO do 
~ireit.o 'internacional neste dÕm!ni() e sua Codific:ar;;ão; -

k) examinar os problemas de car1ter geral relaciotiados colli as 
ativtdades na Área. em particular orp, que se __ apr~s_ente~_aos 
Estados em_ desenvolviDJento. assim co.o os pt;oblemas de 
car.1ter gez:oal re.lacionados com as atividades ~ Area __ que se 
apresenteta a' Estados ~m virtude da sua si.tuaç3'o geográfica, 
em particUlar aos Estados sem licpral ou em, sicuação geográ-

. fica desfavorccid_a; 
1) estabelecer, po-r· reca;mendaç!l:o dO Conselho baseada no p:are_cer 

da · Comisstto de Pl.anej;u::.ento Ec:on~ctco, um »i&Cema de 
cocpensaçlfo ou _adotar oucra& D.fecJ.idas Cfe ·as-STSE~D.Ci.a para o 
-reajuste ec.o~:~emlc.o de_ confot"midade cOT.D o parAgrafo lO- do 
art:i.go 151• · - · · · _ · ·· · ·- · ·- -· · -

a) &uspender ~ exerc.::!c.io de di-rdtos e- pt"iVil~ioGinerehfes· J: ---
.qualidade de ~:~.embro, Dos termos do arcigo· 18"5; 

n) examiilar qualqUer quest:.liQ ou assunto· no ll:mbit.o de 
competllinc:ia da Autcrridade e <Jec:~dtr_, <Je forma ~ompacivel com 
a distrtbuiçlo de poderes e funçi5es- enti-e oS 6.rgãos da 
Autoridade, qual destes 6rgtros se deve o~upar de q~alq_uer 

questlo ou assunto que niio seja expressamente atribuído a- Um: 
6rglo e111. particulaJ:. 

SUBSEÇÃO C~ O COUSEtllO 

Artigo !61 
Composiçlo • proceditnento e vocação 

1. O CQnselho C!: composto de 36 mem,brofi_ da A1,1toridade~ eleito! 
pela Asse1:i!.bl~ia na seguinte ordel!ll.: 

a) quatro membros dentre os -EstadOS--Pai:té."S qu.e~·---auran·ce o~ 
IUtimos cinco 4nos~. :p-ara_ ·os ~quais _se d_~sponh"a de 
~stattsticas~ tenham abs_~rvido tMis -~de- z-=-:por _-= alntõ-ao 
consumo mundial total ou ef~tu.adO imPorta~ões· 1:1::9-uidas de 
mais · de 2 por cento das- importaçc:l"es rauci.C:iais totais dos 
produtos b;!;sicos Qbt_;J.dos a_ partit; das categorias de minerais 
que venham a ser excra!4os d.~;~, A:rel! e, em qualquer cas-o; um 
Estado da região da Euro-pa- Oriental (Socialiscã), belli COmo o 
maior consumidor; 

b) quatro membros - dentre os oito Estados Parces que, 
diretamente ou por int.erm~dio do$ .seUs -nacicmais • tenham 

!:i!~i~:d::!~r:: il;::~im~~~~:i::~~r~:~~a;:~o:, n~ ~:!!~~ç!~ 
regiio da Europa Oriental (Socialista); 

c) quat-ro membros dentre os Estados • Partes que. na base d.a 
produçl"o nas · .:lreas s~b _ sua jurfsdiçiio~ _sejam. __ grand~s 
exportadores llquidqs das categorias· de i::Jineiâ!$" (J.ue Venhac 
a ser extraí-!o~ da Area. incluindo~ pelo menos. dois Estados 
em desenvolv:tmeaco, c.ujas e:xportaç~es--de taiS mlner-llis 
tenham import.Sncia substancial para a sua econo~::~ia; 

d) seis mem,bros dentre os Estados !'artes etll des~nvolvilnento, 
que repr-eseqtem · interesses especiais. Os interesses 
especiais a sere-m representados devem .incluir os dos Estados 
com grande população. o~..._.dos tst.ados_sem lito;--a~ _ou em 
'lituaçã"o geogr:lf:f.ca des(or-ecida. os Estados 'q,.e sejam 
grandes importadores das catego-rias di!: min~~:rais que venham a 
ser ext-ra1do$ da Área. os dos tscadQs que sejam produtores 
potenciais de tais udnerais, e Otl dos Estados menos 
cles;envol vidms; 

e) dezoito membros eleitos de modo a assegurar o. princ:!pio de 
um:1 di:l:tribuiçlfo geot;r.S.fica equitativa dós lugares do 
Conselho no _:ru~u conjunto. fQ entendiment~ de que cnda regi:11:o 
geogr,ftca conte. pelo menos, com um membro eleito em virtu-

de da presente al!uea·. Para tal efeito as regitres geogr.:if:C.cas 
eleveM ser: África, Am&:!rica Latina .. Ásia, Europa Oc"ident.al e 
out.ros EstadÔa e Europa Orhut;al ·(Sod.alis~-it.); -

2. Na eleiçJ:o dos memb'ros do Conaelho de coafoz:m.!dade co11 o 
parSgrafo 1•, a AssembliHa deve assegurar que:: 

a) oa Estados sea l"itoral e• aqueles em sltuaçJ.:o zt:os.d-"fica 
de:sfavoreç:ida tenham uma repa:-esenta~_;ão, na mf!dida do 
r.azod:vel. proporc:ional ll sua representação na AssemblEia; 

b) oa Esta"dos costeiros, em particular os Estados em 
d~senvoivicento, que nlo pre;encha.= ás condiçl:S"es enunciadas 
nas altneas a), b) 1 c:) ou d) do pat!.&rafo 1" ~ tl!:nha.m uma 
r~prasf!ntaç.lo~ na medida do a:-azotivel, proporcional :l sua 
represll!nu.ç.lo ua Asseaabl&:!ia; 

c:) C-tida a:rupo de Estados Partes que a &cr representado no 
CQnselho e1i:teja representado pelos CU:!mbros que sejam 
e\rentualmente propostQs por esse!, grupo. 

3. ""As 11!leiçi5es do efetuadas uaa SC!:sslJes ordinlrias da 
Assembl€ia~ Cada membro do Conselho I! elf!ito por quatro- anos. 
Contudo, o~.P~im.elra eleiçlo o mandato de metade dos ce~:~bros de c.ada, 
um dos gt:Upos previstos no par4grafo 1- "E doe .;lois_ .anos~ 

4.· Os membros do Conselho pode~ ser_ reel~itoa, d~VeD.do, poi:"Em, 
ter-se em couto& a conveniência da rotaçãç. cle mclõlbros. - -

5 •. O Conselho funclona na sede da Autoridade e deve r:-eunii:--Se 
c:om. a frequência requerida .pelos trabalhos da Al..ltoridade, mas pelo 
menos trt!:s vezes por ano. 

6. O quorum ê constituido pel:a maioria doa mettobros do Conselho. 
7. Cada me!:l.bro do Consell!_o di~J?i:l"e de Uia voto~ 
8. _a) As decisões sobre questões de procedimento ser~o to~da;; 

por maioria dos metnbros pres_entes e vocances. 
- b) As decisões sobre as quest"ões de fum~o qu_e su-rjam en 

relaçlro ãs al!neas f), g), h), i), o). p) e v) do 
parágrafo 2~ do art.igo 162 e com o artigo 191 serão 
t01nadas por mai.oria de dois terços dos l:lelilbros presentes 
e votantes. desde que tal maioria inclua utna maioria dos 
membros do Conselho. 

c) A.s decisões sobre as qu.ast3es c.e fundo que surjam __ em 
relaçio ilis disposiç3es a segui r enu::.e::-;odas ser~o tomad_as 
por maioria de três quartos· dos met::bros presences e 
votantes, desde que cal maioria inclua uma. :naioria. dos 
membros do Conselho: parl!:.;;rafo 1· do .n.ti_go 162; alfneas 
a), b), c), d), e). 1), q), r), s) e. t) do par~grafo 2" 
do. artigo 162; alínea u) do par.S.gr-afo 2• do artigo 162, 
no$ casos de não-cumprímenco po-r parte de um contratante 
ou de um pat"rocinador; al:!:nea w) do parágrafo z" d.D 
artigo 162, desde que a obr:-igatcriedade das ordens dad.as 
uos termos dessa al:!:nea não exceda 30 dias, salvo se 
confirmadas por u~:~a decisllo _cocada de conformidnde com .a 
aUnea d) d~ste par5s;rafo; altneas x)' y) e z:) do 
par.:lgrafo 2 do arcigo 162; parágrafo 2 do artigo 163; 
pa~;Sgrafo 3 .. do artigo 174; arti@;o 11 do Anexo I.V. 

d) As, deds.G"es sobre as quest.Qes de fundo que surjam em 
rela.ç:ilo ls al!neac m.) e o) do parágrafo 2· do arcigQ .162 
bera como a aprovação d.e ~m<!ndas à Pane XI sedio camadas 
por consenso. _ _ 

e) Pat"a efeitos d.ls . a.Unea..s d) • f) e g) do presente 
pa.tigrafo- 1 (;0nsenso' s!gntfica aus~ncia de qualquer 
objeç3o form~:~l. Dentro dos 14 dias slt!gulnt.~s 1 apt"'(!SCnt:a

Ça:o de uma proposta ao Conse~ho, o Presidente verificar! 
se hav~ria uma objeÇI"o formal l sua apr-ovaçll"o. Se o 
Presidente do Cocselho constatã.r que haveria tal objeÇ!o 
criar(__ e convocar! nos trt!:s dias segui~tes uma Cociss:ro 
de Conc1liaÇ;Io, integrada pOr n;!!o i:nais de nove membros do· 
Conselho cuja presidl!ncia assum.ir.S., com o objetivo -de . 
conciliar a.u: diverg@ncias e. prepara:ç- uma proposta 
suscet_í:u-el, de ser apro'-'0-d~ por consenso. A Cotttiss:ão agirt 
imediatamente_ e relatarl ao Conselho nos 14 dias 
seguinces ! sua constituio;;!"o~ Se Ã Cooiss::to nll"o poder 
reeomendar uma propos~a suscetível de ser aprovada pac
consenso, indicar! no seu relat6rio os motivos que 
levaram A rejeição da_ proposta. 

f) As decisões sobre as questões_ que n3:o est~jam enumeradas 
nas "ãlineas -precedentes e· q_ue o Conselho esteja 
autori:tado a tomar em. vircude das normàs~ regulamentos e 
proc-edimentos da Autoridade ou a qualquer outro t:!t.ulo • 

. serlto tom.ada.s cie c.o9-form!dade ~= as 2ilne.as do presente 
parágrafo especificadas nas _ n~rmas. regulamentoS e 
p-rocediment.:os da Autoridade _ ou, não sendo a! 

~~~=~!!!~a~:~;oss~~~l a!~~;:zd~~:nt~~-nselho to~ada. po_r 

g) Em caso de dt.ívida sobre se ~a quescil:o se inclui nas 
al!neas·a), b)~ c.) ou d). a questã"o ser! tratada c.cmo se 
es:tivesse inclu!da na alínea que exige a maioria mais 
elevada ou consenso~ segundo o caso, a n!"o ser que o 
CO.nselbo deci!ia de outro modo por tal llJ.aiO't"ia oq 
c.onsenso. 

9. O ConselhO estabelecerá UUI. proc.edim.ento pelo qual ut:l_ membro 
- _da Autoridade que nl[o esteja repre:sentado no Conselho possa e~viar Ulll 

rept:esentante para assistir a ~ sesslto de:ste, quando esse membro o 
solicitat: ou quando o Conselho examinar uma quescl"o que o afece 
particularmente. Tal representante poder:§. participar nos debatest mas 
sem direito d~ vot.o. 

Artigo 162 
l"oderes e futlçlfes 

1. O Conselho ~ o Gr_g:t~o1 exec~tiv() tUt.:_ .... ~torida.de. O Cog_S~_lno tea 
o p~;~der de l!stabelecer, de confomidade com a presence Conv~nçj!o e_ as 
poU:ticaa gerlll'-S e~tabelecidas pela Assembléia, a·s po11:ti-cas 
especific.:as a serem seguidaS- }u!la Autoridade sobre qualquer quest~ 
ou .assUnto de_ sua cotcPetô!ncia. 

2. AlEm disso,_ o Conselho: 
a) supervisionarif. e coordenar.( a aplicaçlto das disposiç~es da 

presente Parta sobre todas as questões e assuntos da 
competllincia da Autoridade e alertar-li a Asse-mblEia p_-ara 
casos de não-cUXDprimento; 

b) propor.S A Assembl~ta uma lista de c.andidacos para a eleiç:lto 
do Secret.:lrio Geral; 

c) recome-ndar:i ã AssembliHa ca~didatos par-a a eleiçl"o dos 
membros do Conselho de Adtllinistração tia Empresa e do 
Dtretor Ceral desta; 

d)_ estabe1ec:erá 0 quando apropriado_, e tendo eta devida c<:!nta as 
eX:ig~nC.tns de econOmia e e"ficit!ncia, Qs 6q;il"os subsidi.iriQs 
que considere aeccssárlos para o exerctcio c:fas suas funçi'Jec, 
de c:onfot"lllidade _com a presente Patte. Na compo.dçllo de t&ill 

15rgl"os aubsidi§rios; será dada a!nfaSê ã necessidade de se 
oassegu-rar o consenso de memb-ros q,walifica.dos e competentes 

-nas ll18-têrias tEcnicAs pertinentes de que se ocupem. esses 
6rg~os~ tendo em. devida. coata o principio da Qistr:f.b41~3:o 
geográfica equitativa e os interesses especiais; 

e) adotará o seu regulament."o interno, incluÚtdo o m~tOdil!ll Qe. 
designaçlfo do -s:eu president·e; 
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f) eoncluirl, em nOIDé da Autoridade e no :llmbito da sua 
compedÍncia. com as Naçi5e:o:: Unidss ou com 1)utr.as org.anizaç'll'es 
:internaciQn.ais, ac.ordoli sujeito• 1 apro'!açio da AssemblEia; 

C) examinará os relat6rios da Empresa i! t.ra':!Smit.1-los-~ .l 
AsseC.bl~ia com a suas re~omendaç'll'es; 

h) apresentar! 1 A.Ssem.bll!ia relat6rios anuais e os :t:elat6rios 
especiais que esu. lhe solicite: 

i; dará "diretrizes 1 Empresa de confot'lllidade com o artigo l70; 
j) aprovar-i Oli planos de trs.balho de eonfo:t:midade com o a:t:tigo 

...., 6 do·Anexo'III. o Consel.ho tomar! uma decls:ll:o sobre cada 
plano de trabalho nos 60 di3s seguintes 1 St.la apt'esentaçJ'o 
pel& Comissão .Jur!dica e TEcnica a uga sess~o do Cot~.se.lho. 
de conformidade com os sezuintes procediCJentos: 

i) qu.ando a Com.issio recoce.ndar .a aprovaçl'o de Utl plano de 
trlllbalbo~ este ser~ considerado aprovadc:~ pelo Conselho, a 
menos· que um membro do Conselho apresente ao Pre$1dePte uma 
ohjec;ão especifica por escrito no prazo de 14 dia$~ oa qual 
se al~gue qui! nD'o foram cumpridos os requisitos do artigo 6 
do Anexo III. S~ houver u::~a objeçio aplicar-se-l.. o 
procedimento de eonc:iliaçlo da al!tLea e) do parãg:r.afo S do 
artigo 161. se.. uma vez c:oncl.u!do o procedimento de 
cOnci.li..iç•o. a objeç:lo ainda se mantiveT~ o plano de 
tir"'balbo serl considerado como aprovado poelo Conselho, a 
menos qut~ este o nJ:o aprove por consenso dos s.eus membros;. 
excluindo qualquer Estado ou Estados que tenb#m apresetltado 
o pedido ou patrocinado o~petfcion:irio; -

:li) quando a Comissi'Õ recomendar a nl'o .aprov.2.ç~o de Ul!1 plano de 
t:.rA~balho ou nl'o fizer uma reco~endaçã!J. o Conselho pode 
aprov:S:-10 por 1:1aioria de tr~s quartos dos ~r • .aa~bros presentes 
e vótantes, desde que tal maioria inclua a maioria c!os 
membros ps.rticipantes na sessl'o; -

k} aprovar( os plzanos de trabalho apresent.ados pela Empresa de 
conformidade cam o artigo 12 do Anexo IV, aplicando, ~ 

· mut~t.ndis, os procedimentos previstos na aU:oea j): • 
1) exer~eri controle _ :Sobre _as,. atividades na Area~ de 

conformidade ~om o parágrafo 4 do art-igo 153 e com as 
normas, regulamentos. e procedimentos da Autoridade; 

•) tomarf. por recoczenda~S"o da Comiss~o de Planeja'menço 
Econ.Omico e de c._onformidade com a al:fnea h) do artigo 150, 

; as medidas necessárias e apropriadas para proteger os 
Estados em dcsenvolvir.ento dO$ efeitos ec:onliE:Iicos adve.rsos 
especificados nessa aH.nQa: _ ____ _ 

u) far' rccomendaç5es à Assea:bl~ia, com base no parecer da 
Comisslro de, Planejac.eJ;~to_ E~on~m1co, so_l?re o siste:ma de 
compensaç:ro ou outra!> mêdid.l.s de assist~ricia para o reajuste 
e:contlmiC:o coco previsto no p3r.\igrafo lO do artigo !51; 

o) i) reco·cumdar.ll l AssemblEia DO'r1:138, regulamentqs e 
proce.dic.ec.tos aóbr.i a distdbuiÇ;iõ-f:quitai::iva dos 
be.Def!cio& .financeiros e outrQs bene~ÍAi4:1~ econl!ociicoS. 
derivados· das .ativid.Jdes na Área e sobre os pagamentos e 
eontribuiçlSes feitos nou temos do artigo B2, -tendo 
parti<:ulart~~.ente em eonta. os interesses e necessid;:Ldes 
d.os titados em,' de.senvolvimtmto e dos {!OVOs que n'ão 
tenham alcançado a plena tndepE:ndênt:ia ou outro estatuto 
dê autODOl:l.ia; 

11..) adotará e aplicar$ provis:or:taCJente• at~ I sua a.provaçlro 
pel.a. As!iembl~ia, as no~a6, os re,&ula:::~entos e_· os 
proced'il!le:;ttos d_a Autorid.ade, e quaisqu~~ __ ~~e~as ao~ 
mesmos, tendo em conta as recocendaçli~s da Comiss:to 
J'ur!dic.a e. · Tol!:cnica ott de outro 15rgll'o $ubordinado 
pertinente. Estas normas;- regula.~-.;,:to~-e Piocedimcnto& 
referir-se-ita ii. prospecçlo, exploraçlfo e aproveitamento 
na Área e i: zest:n'o f;f.tlanceira e administraç::l'o interna da 
Aut:oridãde. Ser' dada prioridade 1 adoç.ã'o de normas. 
regulamentos- e procedicentos para a exploraç:ll'o e 
apro:veitalllento de n6dulos polimet.flicc::.s. As nornas~ 
regulamentos e pro<:edimeutos par., a exploraçllo e 
apToVeitamento de qualquer recur&o que nlro nCidulos 
polímetJ:Iieos ser4h àdotados dentro dos tr@s anos a 
contar da data de Ullj. pedido feito l Autoridade poJ: 
qualquer dos $eus tletn,br-os para que os adoe_e. Tais 
normaS~ regulamentos e procedimentos pennanecerll:o etll 
vigor~ a titulo proví.stSr:to, até sere111 aprovados pela 
Asse'l!lbl~ia ou emendados pelo Conselho l luz das opinitres 
ex:pressss pela Assembléia:; 

p) fiscali:zar.l a ca'brança de todos os pagamentos feitos à 
Autoridade e devidos a esta I! relativos As atividadê3 
realizadas QOS termos da presente Parte; 

q) far.l. a seleç:!o t=ntre o& peticioniri•s de aut:orizar;õ~lll d~ 
produçlio de confo'r'lrldade eom o artigo 7 do Al::lexo III. quanao 
tal seleç;.lo for exigida por essa d,isposiçllo; 

r) apresent.ará l . Assembl~i.s~ para .aprovaç!:o, o projeto de 
orçamento ~ual da Autoridade; 

s) farl. J. Assembliia recomendações sobre políticas relativas a 
qua:tsquer questolo"es ou assuntos da competêocia da Autoridade; 

t) far4 1 Assembltii,, de conformidade c6ã o artigo 185, 
recQtaendaçlSes sobre a Sl..lspensl'o do exerc.!~io dos direitQS e 
pi-ivil~gios inerentes l quali.dade de membro; 

u) inieiarl. ~ ~ome da Autori._dade, proc:edicento!S perante a 
CSI!Ulra de Controvl!r.sia doa Fundos Marinhos nos ca:sos de 
nlfo-cuap:t:itõlento; 

v) notificar' a Assembll!ia d.a decisl'o da CJmara de 
Cont:rov~rsias dos Fundos Marinhos relat;iva BO.s processos 
institutdos nos termos da alínea u) e f.ar' as recomendações 
que julgue apropriadas 11.cerca daa medidas a serem tomadas; 

v) em.itirlf ordens de e-mergência. inclu:sive ordens de suspens:'o 
ou de reajustamento das opera~ões, .a fia de prevenir 
qualquer dano • grave ao 111eiÓ tnat'inhci co~:~O .consequi:!oda das 
ativ.J.dades na Atea; 

z} excluir~ C@rt~s 'reas do aproveitamento por c:ontratantes ou 
pela Empresa. quando provas concludentes iadi'{uelll. o risco de: 
danos gr;~.ves ao meio carinho; 

y) criar( UDl ~rg3'o subs1.di1rto para a ela.boraçl'o de projetas de 
nor=as 1 't'eg"Ulacc:ntos c proccd1eent:4:>~ ttna~U:dros rel~ti'U'Os: 

i) 3. gestlro financeira de: confor~~~.idade com. os •rt:igos 171 & 

175; e 
1.1} # quecte5es finUuceiras de coo.forlllidade ea. o artigo 13 e. • 

•l!nea c:) do pará&rafo 1-. do artigo 11· do Anexo III;: 
z:) est:abelec:erá ~ecanismos apropriados par.a dirigir e 

supervisionar - ç.o~po de inspetores que devem fiscalizar 
ai!J. atividadea na. Area para determinar l!õe a preseo.te Part~, 
ai. non:as, regulamentos e procedimentos da Autoridade bem: 
c.omo as cli.usulas e condiç~es de q,u.alquer coa.trato celebrado 
com a mesma est•o sendo cumpridos. 

1. SSo cri-ados. como .órgl'os do Conselho: 
a) UJliB. Comiss:lto .Jurtdica e T~cnica; 
b} uma Comissio de PlaDejamento .Ec.on31l:.ico. 
2. Cada Comissão 'ê composta de 15 membros eleitos pelQ Cons:elho 

enti:e o~ candidatos apresentados pelos Estados Partes. Contudo~ o 
Con!fõelho pode~ se necesslirio, decidiT aucent.ar o nG!ero de lll.et:~bros de 
qualquer das Com.iss!Ses, tendo e= devida. conta as e.%ig@ncias de 
econOllliã e eficil!ncia. 

3. Os membros de uma ComissJo devem ter qualificaç5es adequadas 
no llmbito de compl!!t!;nCia dessa Comissio. OS l::st.adQs Partes deve!!!. 
propor candidatos da Utais alta cOlllpet'êc.c:ia e integridade qiJe poss\!all!. 
qu.alificaç3es .nas matErias pertiDentes, de modo a asl;.egurar o 

funci:~~n=~e~!i~~o:~!e~~:;;:sli~=; Comissi5eS deve ser tot:~ac!a em 
devida conta. a necessidade de uma distribuição geogrfiica eql.lita.tiva 
e de uma repr~sent.aç:ão de interesses especiais. 

S. NenhWil Est.ado Parte pode pf.opor mais de Ulõl candidato para a 
meslllõi Coudsslto. Nenh~ pessoa. pode. ser eleita para 1:1ais de uma 

C'om:lsr
0

Õs membros das Comisstses são .eleitos por cinco anos. 'Podem 
se:r reel«:=itos 'para um novo ma"Odato. 

1. Em ca.$o de falecimento~ incapacidade ou renúnci~ de um tilembro 
de 1JIIIa CaD!iss~o antes de ter expirado o seu mandat:oa o Conselho 
.eleger.S um tllembro da 01esma regi~o geogr~fica ou categoria de 
interesses, que exercerâ o cargo a.t~ ao termo desse mandato. 

8. Os membros das Comissões o.:Io devem ter iDteresses financeiros 
em ~ualquer atl~idade relacionada C:O'III a exploração e -.proveitatleato 
na t.rea. Sob reserva das su.a.s responsabilidades: perant:e as Co.mb:sO'es 
a que . pertencerem. n:!o rev-elar:ito. nem mesmo após o termo das suas 
funções, qualquer se.gt"edo í.ndus_trial~ qualquer dado que seja 
propriedade industrial e que seja trausferido para .s Autoridade de 
conf,ormidade ~om o artigo 14 do Anexo III, bem. como qualqul!r outra 
1~:~fÓrmaç3'o confidencial que c::.hegue ao seu conheci.ento em virtude do 
desempenho das S\UI.S funçtses. 

g:· Cadill Comiss:ro exerc:ed._ •~ suas funç?:Ses de c:onformid~de COill as 
orientaÇe:es e diretrizes adot4das pelo Conselho. 

10. Cada Com..i$S~ deve elaborar ~ a:ubml:ter 1 .aprov.açl'o .do 
Conselho as Dormas e os ~S.I..Il&mentns ne:cessS.rios .ao desempenho eficaz 
das Duas funç?Jes. 

11.-0s procedimentos . para a tomada de decisões nas Comisslfes 
devem ser est•beleeidos pelas nor111aG. 1:egula11:1ent:os e procedimentos da 
Autoridade. A.s rec0111eudaç.t5'Ees ao Co-aselho de'-·e:n ser acompaDhad.as, 
qu.at~do t~e:cess5.rio. de. um l;'esum.o das divergi!nc:ias de opin.il'o n.as 
Coa.isse'e&. 

12. cad.a Comiss~o dt::ve exercer normaln:ente as suas .fCD_çBes na 
sede da Autoridade e :teunir-se com. a frequ!!ncia requerida. pelo 
de&empenho eficaz das suas' funçi5ea. 

}3. No cx.erc:!:c1o da11 suas fut~ç'll'as_, c:.ada Collliss:Jo pode consultar, 
qu.ando apropriado, uma c::.ut~.a Coaiisao. qualquer ~rglto competente das 
N.aç5es trnidaa . du _das sua~; as&ciae ~_specializadas ou qualquer 
orz.aniz.;rçã'o fnterna:cional c0111 compet;§nc:ia sobre o assuDto objet.o de 
consulta. 

Artigo .164 
Comiss~o d~ Püaeja"ment:o Econ3r:dco 

1. Oa membros ·da ·com1sS~o de. Plan~jamento Econ&lico devem 
possuir as qualif1caç!5es adequadas. designadamente em. 11:1ad!ria de 
ativídades udneiras~ de gest~ de ativida.des relacioaadas e01:1. os 
recursos oineraia, de eom~rc::io internaciotl.al ou de economia 
internacioDal. O Conse.lho deve pJ:"ocurar que a cOmpd"si.çS'o da Co'lllissXo 
reflita todas as qualtficaçt5'es pertittentetl. A ComiuiiO deve incluir 
pelo me~oa dois membro:!~ dos Estados em desenvolvimento c~jas 

exportaç3ea das categorias de minerais a serem extraidos d.s Area 
tenham coasequ!ncias importantes ua.s suas eeonom.ias. 

z .. A. comisslo deve: 
a) propor~ a pedidÕ do Coasélho, medidas .para apliear ,as 

decisões. relativM ~s atividac!et~ na Area, tomadas de 
conformidade cem s. ,presente Con·~enç:ll'o; 

b) examinar a:S tendi!nc~as da ofertaa da proc,."Ur:l e dos preços 
dos tlineraill que pOssam ser extraídos da Area, bem. com.o os 
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f,atores que os intJ.uencJ.em, tendo em cont.a <.:os inte~:esses dos 
pa:Eses importadores e dos pafses exportadores e, 
p~rticular, dos que entre. eles forem. Est;ados 
desenvolvimento; 

c) ezaminar qualquer situaçilo suscet!vel de provocar os efeitos 
adversos referidos na alinea h) do artigo 150 é. pa'r& a qual 
a sua atençllo tenha sido chamada pelo Estado Parte ou pelos 
Eatadoa Partes interessados e fazer as recomendaç3es 
apropriadas ao Consfllho: 

d) propor ao Co1:1selho, para apresentaç!o .I AssembltHa, nos 
termos do parigrafo 10· do arti&O 151, w:.. sisteca de 
eompensaçl:o ou outras medidas de assistt!:ncia para o reajuste 
econ8111ico em favor dor;; Estados em dcsenvolvimcato que sofram 
efeitos- adversos como consequ~nciá das ativid<1des na_ Áre~. A 
Coatss:io deve fazer .:1.0 Conselho .as re-cóf.fendaç~<:s necess•rtas 
para a apiic.aç:ro do siste~.a ou das m.!didas tomadas_pela 
Aaaembl.f:ia, em caso& concretos.,.. 

Artigo 165 
Coadas:a:o J'ur:!dica e Técnica 

1. Chi membros da ComissJ:o J'Ur:ldica e•TEcn:ica devem possuir as 
l(u&lificaçl5ea adequadas desig:nadamec.te em matf:ris de e::~:ploraçl"o, 

aproveitamento «; trata!llento de minerais:, oc:eanolog!a, proteç'l'o ~o 
ado marinho ou assuntos econ5micos ou jur:ldicos_ relativos l 
•!nerzçlo ocelnica e outros dom1nios conexoS. O Coaselho deve 
procurar que a cocposiçJ:o da Cogtsslo reflita todas as q~Uficaçlk!s 
pertiuentes. 

2 • .&. Com.iss:lo deve: 
a)• fazer. a' pedido do Conselho. recomendaç5es relativas ·ao 

exerc1eto das funç~es da Autoridade; 
b) examinar os pla1JOS de trabalho fo't111Ais ~cc:ritos i'elztiV';!S ls 

atividades na Area. de conformidade com o parágrafo 3 do 
arti:go 153 bem como, fazer -recomendaçi5es apropriadas ao 
Conselho. A Coaisal'o deve funduentar as suas recom.endaçlh!s 
unicamente nas disposiçlSea do Anexo III e apresentar 
rel.a.t6rio coopleto ao Consl!lho sobre o assunto; 

c) supervisionar. a pedido do Conselho~ as atividades na Área, 
ca. consulta e colaboraçlo, quando necess.S.-rio~ COIU qualquer 
entidade ou pessoa que realize tais atividades~ ou com o 
Estado ou Estados interessados, e reLatar ao Conselho; 

d) preparar avaliaç~es das consequências e_col6gic.l!-s das 
atividades na Área; 

·e) faz:er recomendaçlJes ao Consel~ SJJbre a Prot'eção- do meio. 
a.arinho, tendo em conta a opinião de peritos reconhecidos na 
matEria; 

f) elaborar e subml!ter ao Conselho ollS normas. regula~:~e.ntos e 
procedimentos referidos na al1nea o) do padigrafo 2• do 
11!-rtigo 162-, tendo em conta todos os fatores pertinentes. 
incluindo a avaliaçl'o das consequ@nciaS eco16gic:as das 
atividades na Área; 

&) ex.am!nar continua111ente tais normas_. regulaU!entos e 
procedimentos e, periodicamente. recomend.:~r ao Con.selho as 
emendas que julgue necessirias ou 'desejãveis; 

h) fazei: recoCJendaçGes aO Conselho relativas ao estabelecimeuto 
de Wl!- progrataa de controle sistea:itico para, regularmente, 
observar, u:edir • avaliar e analisar. 1!lediante ttEtodos 
cient!fi_cos reconhecidos. os riscos ou as co,nsequí!nc!as da 
~luiçi'o do a~l!io lll&rinho. pnwenientes de attvidades na 
Are.a. asse~urar-se de que a rêgulamentaçã'o vigente seja 
adequa~.a e cumprida bem como coordet1ar a execuç!o do 
progralll3 de controle sisteralitico aprovado pelo Conselho; 

;i) recomend.:~r .;a.o Conselho de conformidade _coa .a presente Parte 
e cora os anexos pettinentes o início, em nome d.a Autoridade, 
de: procedimento.s perante a C5:aiara d4! Controvérsias dor: 
Fundos Molrinhos tendo p.articuh.rmente em conta o artigo 187; 

j) fazer recomendaç5es ao Conselho relativas :ls medidas a tomar 
sobre uc.a dec::is:Jo da Cl~:~ara de Controv~rsias dos Fundos 
Marinhoc nos procedimentos iniciados em virtude da al!nea 
i); 

k) recomendar ao Conselho que emita ordens de euerg:!ncia. 
inclu~ive ordens de suspensllo ou de reajuste de operaçSes • a 
fia de prevenir qualquer d~no grave ao meio maf!Dho 
decorrente das atividades na Arca. O Conselho deve examinar 
tais recomendaçlSea COUI c.:~r.iter, priorit.li.rio; 

1) recomendar ao Conselho que ezclua certas lreas do 
aproveit,.ml!nto por contratantes o~ pela Empresa~ quando 
provas concludentes indiquem o risco de danos s;raves ao meio 
aarinho: 

a) fazer recomendaç8er:a: ao Couselho sobre a direçl'o e supervis:l"o 
de ~ corpo de 1nspetores que devew. fiscalizar as atividades 
na A't'ea, para determinar se •• ditoposiçlres da· presente 
Parte, .as-nol."1114., regulamentos e procedimentos ·da Autoridade 
bem como as cUusulas e condiçlrea de qualquer contrato 
celebrado COQ a mesma estilo sendo eumprid,os; 

a) calcular o teto de produçlo e. em no~:te da Autoridade. emH:ir 
~utorizaçi5es de produçJ'o nos termos dofi p&rigrafos 2· a 7" 
do artigo 151 1 depois de o Conselho te~ feito a necesslriã 
seleçl'o entre os peticion:lirióa de conformidade co111 o artigo 
1 do Anexo III. 

3. No dese!llpenho das suas funçll'es de supervis~o e iiUõpeçJ:o, os 
~:ccbros -l!a Cow.isslo ser11o acompanhados por Ulll representante desse 
Esudo ou parte interessada, a pedido de qualquer Estado Parte ou· de 
Outra paz;te interessada. 

SUBSEÇÃO D. O SECRET,ARIADO 

A.rtiz.o 166 
O Secretariado 

1. O Secretariado da Autoridade compreende um Secretário Geral e 
o pessoal de que a. Autori~de possa :cec_essitar. 

2. O Secretário Geral sei-li eleito pela AssembU!ia -para um 
IUDdõltà de quatro anos. dentre os candidatos propostos pelo Conselho 
e podendo ser reeleito .. 

3. O Seeretirio Geral serl o maia alto funcionário 
adllinistrativo da Autoridadé e. nessa qualidade. participar:i em. todas 
aa ~éuni_3es da _AssemblEia. do Conselho e de qualquer 6rgl0 
aubaidiirio, e desempenha-ri as demais funçl5"es administrativas de· que 

for i:~u~b~~~c~:~,;~~es G:;:~os:presentari 1 Assembl"Ha um reiat6rio 
anual sobr-e as ativjdadl"~ da Autoridade. 

Artigo 167 
O pessôai da Autoridade 

1. O pessoa.! da Autoridade f: composto de .funciouirios 
qusUficados nos dom1nios cient:i:fico e tEc:.nico. e de11ta!s pessoal 
•eceaalrio ao desempenho d.:~s furu;l5ea administrativas da Autoridade. . 

2. A consider.açã"o dominante ao recrut.ar e contratar o pessoal e 
&o determ.inir as suas condiçlSes de emprego seri .:11 necessidade de 
snecurar o mais alto ·grau ~e efici~ncia. compet_ência e integridade. 
•~•11alvad.a est.a consideraç:lo, 'ter-se-1 · e11 devida ,conta a i11portlncia 
de recrutar o pessoal nUma base geogrlfica t!lo ampl.ll quanto pt'sstvel. 

• 3~ O pessoal ti nomeado .pelo Secret.S.rio Geral. As modalidadca c 
c:oadlç~ea de nomcaç~o. re111uneraçl"o e de11iss:lo d9 pessoal devem acr 
c:~nformec com aS normas, rea;ulameut.os e procedimeu.t.os da Autoridade. 

Artia;o 168 
CarS.ter internacional do Secretariado 

1. No cumprimento dos seus devereS, o SecretArio Geral e o 
pe•aoal da Autoridade nlo soliciear•o nem receberl:o instruçl5ea de 
qualquer governo nem de nenhuma outr.ll fonte estranha 1 Autor~dade. 
Abater-se-:ro de qualquer ato que possa afet.ar a sua c.ondiçJ:o de 
funcionA rios internacionais 1 respons.:f.veis unicamente perant~ a 
•utoridade:. Todo o Estado Parte com"promete-se a respe:itar o cariter 
exclusivamente internacional das func;i5es do Secret~rio Geral e do 
peasoal e a nlo procurar influenci.t-los no desempenho das suas 
funÇlSec. Qualquer nlo-cwuprimento, por pa-rte de ,um funcionário, daa 
atz.u r~sp~sabilidades ser.§ submetido a um tribunal adc.inistrativo 
aproPriado. como previsto nar:a: normas. regulamentos e procedimentos da 
Autoridade. 

2. O SecretArio Geral e o pessoal .n11o devem te-r interesses 
fína.ncdros em quaisquer atividades relacL:>nadas com a exploraJ;IO e: 
ap:ioveit&lllento na Área. Sob reserva das suas responsabilidades 
perante a Autoridade, nl'o -revelarllo~ me:sti!O ap6!il o te"rmo aas auaa 
funçi!es. qualquer segredo industrial. qualquer dado que seja 
propriedade industrial e que seja transferido para a Autoridade de 
confol:l!lil;!ade COt!!: o artigo 14 do Anexo III~ bem como qualquer outra 
!nforma.çi"o confidencial que chegue ao seu conhecimento em virtude do 
desempenho das suas furu;~es. 

3. O n3'~-cumprimento, por parte de um funcionário da Autori~~de, 
das demais obrigaçl5es enunciadas no par.:igrafo 2· P deve ser, a pedido 
de um Estado Parti!, ou de uma pessoa física ou jur:ldica * patrocina~_& 
por um Estado l"arte nos termos da alínea b) ·do par~grafo -.2· do artigo 
153 e lesados ,por tal alo-cumprimento • sUbmetido pela Autoridade 
contrá o funcionário em caUsa, __ perante um tr_ibun.al designado pelas 
normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade. A p.art'e lesada 
téd. o direito de participar no processo. Se o tribunal o reCOQendar, 
o Secredrio Geral demitirá o funcion.!irio eta causa. 

4. -~ nºLti!&S, regulamentos e procedimentos d& Autoridade 
incluir.\l'o as dispC!siç~es necessãrias para a aplicaçio do pre5ente 
artigo. 

Artigo 169 
Consulta e eooperaçJ'o com as ors;aniz.aç!ft!:s internacionais 

e nlo-gove:rnament.his 

1. O SecretArio Get:al concluir.§.. nos assuntos da compet!ucia da 
Autoridade e com a aprõvâçlo do Conselho, ajustes apropriados para 
consulta e cooperaçl"o com .aa ors;anizaçi!eg internacionais e 
nJo-gove_rnamentais reconhecidas pelo Conselho EconOmico e Social das 
Hac;l5'es Unidas. 

2~ Qualquer organizaçlo coa a qual o Sl!cretlirio Geral tiver 
conclu:ldo um. ajuste, nos termos do par.ligrafo 1· • pode desia::car 
representantes para assistirem como observadores la reuniões dos 
6rg1os da Autoridade. de conformidade com o regulamento interno 
destes 6rgãos. Serilo estabelecidos procedimentos para que _ essas 
organhaçlJes d~e11. á conhecer a sua opint:il'f? nos casos apropriados. 

). o. Secret.frio Geral pode distribuir aos Estadoc Par'tes 
,,.Iattir!os e-seritos. apresenta~os pelas organb:açl5es nlo-governameo
uili referidas no par.1grafo 1 • sobre os ar:a:suntoa que sejam. da sua 

.tOI2petl!:cc!a especial ou se -relacionem com o trabalho da Autoridade. 

* pessoa jurídica, singular ou colectiva - em. uso no• demais 
patses de expressJ'o portuguesa. 
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SUBSEÇÃO E.. A EHPRESA 

Artigo 170 
A Empresa 

1. A Empresa 1!: o 15rglro da Autoridade que reali.:z:ad. diretacente 
.s ai:ividades na Área. em aplicaçlo d.a a],1nea a) do p~r.igrafo 2· do 
artigo 153. bem COliJO ·o transporte. 

1 
o processamento 

comerciali.zaçã"o dos minerai!! extraídos da Area. 
2 .. _-No quadro da personalidade jurídica internacional da 

Autoridade. a 'Empresa terá a capacidade jurídica prevista no Estatuto 
que figura no Anexo lV. A Empresa agirS. de eonfoE"IIlidade _ cOl!l a 
presentll! Convenção e com as not""alas. regulamentos e procec:!imeçtos da 
Autoridade. bem como com as pol:lticas gerais estabelecidas pela 
A.sse•blEia e estar .a: -sujeita .ls diretrizes e. ao controle do Conselho. 

3 .. A Empresa ter4 a sua instalaçilo principal na sede êa 
Aatoridade. 

4 .. A Etnpresa ser$ dot~da 0 de conformidade. com o parágrafo 2· do 
•rtigo 173 e o artigo 11 do Anexo IV • dos fundos necesd.rios ao 
desempenhO daS SUaS funç3es e rl!ceber,i a tecnologia prevista fiO 

artigo 144 e ll4S 4emais disposiç!Jes pertinentes da: presente 
Convençi:o~ 

Artigo 171 
Recur:oos Financeiros da Autoridade 

Os recurso.a financeiros da Autoridade incluirão: 
a) as contribui.çi5es dos membros da A,utoridade~ fixadas de 

conf<Ír111idad~ com a al!nea e) do pad.gr1-fo 2· do artigo 160; 
'b) as receitas da Autoridade provenientes das atividades na 

Área, de conformidade CO!!ll_ o artigo 13 do Anexo III; 
c) os fundos transferidos da E=presa. de conformidade 

artigo 10 do Anq.o.IV; 
d) os elilpr~stimos contraídos nos termos do arti&o 174; 
e) as contribuições volunt.irias do.s "m.eahros. _ou de outras 

entidade&:; e 
f) os pagamentos efetuadoc. de confonaidade com o pa-r.:tigrafo 10 

do artigo lSl. a um fundo de coapensaç.io cujas fontes d~vem 
ser recomendadas pela Com!ss:S:o de Planej.aU~ento Econt!cdco. 

Artigo 172 
OrçamCnto anual da Autorid.,j,de 

.. o Sec.ret:irio Geral preparar.:l o projeto de or-çamento anual da 
.&utoz:id•de e aubaet!-lo-l ao Conselho. Este examinar~ o projeto de 
orçamento •nual e submetl!-lo-:1 a: Assembl!ia com as respectivac 
rccomt:ndaçl!"e•.. A Assetablf!ia examla~n:$ e aprovar.:t o projeto de 

0 cç.aaento de conformidade com a aUnea h) do Parligr•fo 2 • do llrtigo 

160. 

Artiso· 173 
Dec.peaaS da Autoridade 

1. As eontrib'uiçlJes rl!ferldas na al:l"nea a). do artigo 171 sl!rllo 
depositadas numa conta especial para satisfazer as despesas 
&dlDinist.rativas da Autoridade. at<lli que ela disponha de fundos 
suficientes provenientes de outras fontes para cobrir essas despesas-: 

2. Os fundos d.a Autoridade destinar-se-:ro. ~!ln primeiro luga-r~ a 
cobrir as dll!spesa:s administrativas. À exceçlo. das: contribuiç3es 
referidas na al!nea a) do artigo 171, os fundos res·tantes depois de 
coberta!E'" as despesas administrativas poderio. inter _alia::. _ _ ... _ 

a) ser dist:ribu!dos de , co~orm:idade com o art.igo 140 e COlD a 
al:lnea g) ·do par.(grafo 2 do .artigo 160; 

b) ser utilizados para proporcionar fundos 11. Empresa. de 
confot:midade com. o par.Sgrafo 4 • do. art.i.go 170; 

c). -ser utilizados para compensar o:;: Estados em desenvolvimento 
de conformidade com o parágrafo -4 • do artigo 151 e com a 
'l.l!nea 1) do par.:tgrafo·2· do artis:o.J.60. 

Artigo 174 
capacidade da Autorid,.de p:~ra contrair· e!!!prl:stii!!OS 

1 .. A Autoridade tem capacidade para contrair eoptEstimos. 
2 .. A Asse'mblol!ia fixarA 'os limites da capacidade da Autoridade 

para contrair empréstit~~os. ao regulamento.ftnanceiro que a.dotari de 
conformidade com a al!nea f) do p3;rfgrafo 2 do artigo 160. 

3. O Conselho exercer4. o poder de contrair oS ez:prEstimos da 
J.utoddãdll!l. 

4 .. Os Estados Partes nSo serlo responsáveis pelas dívidas da 
Autoridade .. 

Artigo 175 
Vedficaç:ilo anual das cqntas. 

Os registras. livros e contas da Autot;idade~ inclusive os 
relat6rios financeiros anuais. serl"o verificados todos os anos por um 
auditor independente d&Si-gnado pela AsseiQbU!i.o.. 

SUBSEÇÃO G~ ESTATUTO JURIDICO• PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES 

Artigo 176 
E"statuto Jurídico 

A Autoridade tem personalidade jurídica internacional e a 
eapacidade juríd,ica necessãria ao exercicio das s-uas funçi!fes e il 
conaecuç3o dos seus objetivos. 

Art;,:lgo 177 
Pr:lvilEgios e imunidades 

A Autoridade. a fim de poder exercer as t:uas funçi5e~, goza. no 
tecrit6rio de ca,.da Estado Parte. dos privilAgios e imunidade• 
estabelecidos na presente aubseç:l:o. Os privil~gios e imuni,dades 
relativos .lt Empresa s1l"o os estabelecidos no arti&o ·13 do Anexo IV .. 

Artl.go 178 
Im.unidade de jurisdi~l"o e de exii!C::uçi"o 

A Autoridade • os seus bens e haveres go.zaui de. imunidade de 
jurisdiçlo e de execu"ij;l"o.· salvo na medida e111 que a Autoridade 
renuncie expressamente a esta imu"Oidt&de num caso particular. 

Artigo 179 
Imunidade de busca ou de qualquer forma de detençl"o 

Os bens e haveres da Autoridadl! 0 onde quer que se encOntrem e 
independentemente do!! quem os tiver em seu poder~ gozam. de icrunidade 
de busca. requisiçlo •. confisca.çl"o, expropriaçlo ou de qualquer outra 
fon:~a de: detençl"o por açl"o executiva ou legislativ.a. 

Artigo 180 
Isençl"o de restriçlies, regulamentaçllo• controle e morati5rias 

Os bens e haveres da Autoridade estSo is"ento: de Ç,ualquer tipo de 
restriçi5es. regulamentaçi"o. controle e morat6rias. 

Artigo 181 
Arquivos e colllunicaçl!"es oficiais da Autoridade 

1 .. Os arquivos da Autoridade slo invir<l:iveis, onde quer que se 
eocontrem. 

2 .. Os dados que sejam propriedadll! industrial. os dlldos que 
con.at,ituar.u se,sredo industrial e as iofor:naç"a"es anilogas, bl!m como os 
processos do pessoal n3o slo colocados. eu1 arÇ,uivos acesstvflia ao 
pGblico .. 

3..; No que se refere As comunicaç3es oficiais, cada Estado Parte 
conceder! I. Autoridade um tratamento não menos favor.5.vel do que o 
C011CI!dido por esse Estalo 4 outras organizaç3es internacionais. 

Artigo 182 
Privilr!gios e imunidades de i1essoas ligadas 1 Autoridade 

Os representantes dos Estados Partes que assistaiS a reuni~es da 
Assemblfiia, do Conselho ou dos 6rg:11os da Asse111blEia ou do Conselho, 
bem como SecretArio Geral e o pessoal da Autoridade• gozam no 
territ6rio de cada EstadO Parte: 

a) de imunidade de judsdiçlo e de execuçio 'no qlfe respeita • 
atoa praticados no exerctcio das suas funçi!:Ses, salvo na 
aedida em que o Estado que representam ou a Autoridade, 
confot""ale o caso. renuncie expressamente a esta imunidade num 
caso particular; 

b) nl'o sendo nacionais ~esse Estado Parte 1 _daa me.amaa isençlre• 
-relativas a· · re-strlçi!:Su de ~migraç:11o 1 a foim.alidades de 
inc6:riçlro le estrangeiros e a obri.eaçl5e8 do serviço 
nacional. das mes"tl4s facilidades eta mat~ria dei restrições 
c.ambiais e do c.esmo trata.c.ento no que respeita .a facilidades 
de viagem. que esse Ee:tado conceder aos representantes, 
func.ion.lh::ios e empregados de categoria equivalente de outro• 
Eatad1UJ Partes .. 

Artigo 183 
Isençlo de ililpostoa e de direitos alfandeglrios 

1 .. No lmbito das suas •tividades oficiais. • Autoridade, seUS 
haveres, bens e rend!m.ent·os bem C01!1o~ as suas operaç3es e transaçtses 
.a.izt.ori..z.adas pela presente Convenção ficarlJo isentos de· qualquer 
imposto direto e os bens importados ou ex·portados pela Autoridade 
para sell" uso oficial ficarl:"o isentos de qualque~ direito aduanl!iro. A 
Autoridade nlro reivindicad: isençlo de taxas c:.orrespOnctl!ntes a 
encarz;os por sl!rviços prestados. 

2 .. Quando a c:ompra de bens ou serviços de um valor considerável. 
oecess.lrios l:s .atividades. oficia~ da Autori~a.de. for efetuada por 
esta, ou em seu no1:1e 0 e qWlndo o ~reço de tais bens ou serviço.a 
iDc:luir impostos ou direitos. Os Estados Part-es tom.arlro-, n·a medida do 
poss!vel, as medidas apropr:Ladas para conceder a isenção de tais 
impostos ou direitos ou para assegurar o seu r~embolso •. As 
mercado-rias importadas ou adquiridas sob o regime: de isençio previsto 
no presente artigo não devem ser \Tendidas n~m de outro modo alienadas 
no territ6rio d_o Estado :Parte que tiver concedid.o a isençl"o. exceto 
em condiç<Ses acordadas com. esse E*tado Parte. 
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3~ Qs:_ Estados Partes aJo cObrarão direta ou indiret.amente nenhun 
~osto sobre os vencimentos~ emol~entos ou outros pagamentos feitos 
pe.l.a Autoridade ao SecretArio Geral e aos funcionârios' da AutoJ;idade, 
'&e. como aos peritos que ~ealizem. missrses para a Autoridade, que não 
•ejaa nacionais desses Estados. · 

SUBSEÇÃÓ R~ SbSPENSÃ9 DO EXERCÍCIO DE DIREITOS E DE 
PRIVILEGIOS DOS ME~ffiRQS 

Artigo 184 
SuspensJ:o do exerctcio do direito de voto 

Qualquer Estado Parte~ que esteja em ati-aso no pagament~ das suas 
coutribuiçl>es financei"ras .! Autocidade, nio poder.á votar quandO o 
aootante das suas dívidas foi:' igual ou superiOr ao total das 
cO~tribuiçB'es devidas para os dois anos. anteriores cottpletos. 
Contudo. a Aasembl~;la. poder4 autorizar esse membro a votar, caso 
.,erifJque que a mora E devida a circunst.tncias alheias 1 sua vontade. 

Artigo 185 
S~spens:!o do exel:"Cicio de direitos e privill!gios 

'inerentes I. qualidade de ,membro 

1. Qualquer Estado Parte, que tenha violado grave 
persistentemente as dispos1çi5es d.a preSente Parte poderâ, por 
recomendação do ~onsc:lho, ser sUspenso pela AssemblEia do exerc!cio 

4e direitoG c Priv!Ug:tos inerentes l qual!dl!lde de membro, 
2: Nenhuma decislo pode ser tomada nos termos do parágrafo 1·~ 

dl que a C!lmara de Contrevl!r.sias dos Fundos Marinhos tenha 
determinado que um Estado Parte violou grave e persit;;tentemente 
dispodçi:Ses da presente Parte. 

SEÇÃO S .. SOLUÇÃO 'DE. CONTR.OVÉRSIAS E PARECERES 
CONSULTIVOS 

.Artigo 186 
Clmara de Co:ctrovlirsias dos Fundos Marinhos 
do Tribunal Iriternacional do Direito do Mar 

O estabelecimep.to da Clmara de Controv~rsias dos Fundos Marinhos 
e o •oc!o como exercerá a sua competl:!ncla serão regidos pelas 
disposiçlies da presente seçlo, da Parte XV e do Anexo VI~-

Artigo 187 
Compet!ncia, da Cllmara de Controv~rs:ias 

dos Fundos Marinhos 

A. Cbu.ra de Controvl!rsi~s dos Fundos Marinhos ter.l competência • 
nos termos da presente Parte e dos Anexos com ela relacionados. para 
solucionar as· seguintes cates;orias de controvt:rsias referentes a 
atividades. na Are a: 

a) controvêrsias entre Estados Partes relativas ll in_terpre-tar;io 
ou aplicação da presente Parte e dos Anexos com el.a 
relacionadas; 

b) controvErsias entre um Estado Parte e a A~t-Orid.8d-e riilativas 

1) atos ou omiss5es da Autoridade oy_ de tm11 Estado Parte que se 
alegue constituírem violaç§o das disposiçi5es da presente 
Parte _ou dos Anexos com ela relacionaclos~ ou c!as normas, 
regulamentos e procedimentos da Autoridade ----«d9cado~; de 
conformidade com as 111esmas disposiçi5es; ou 

ii) atos da Autoridade que se alegu~ l:onstituirem abuso ou 
desvio de poder; 

c) controvérsias entie partes-. num contrato, quer se trate de 
Estados Partes, da Autoridade ou da Empresa. de empresas 
estatais e de p&ssoas f:l:sicas oq Jurídicas Jf r.ef_e_ridas na 
al:l:nea ·b) do par:l:grafo 2- do artigo _15_3, relativas a: 

i) interpret.açliO ou execuçllo de um contra_to ou de um plano de 
trabalho; ou - o __ 

ii) atos ou omissões de uma parte no contr~H:o_ r~_la"cionados com 
atividades na Area que afetem a outra parte ou prejudiquelll 
diretamente os seus legftim.os interesses; 

d) controvt!irsias entre a A,utoridade e um candidato a 
contratante que tenha sido patrocinado por um Estado, nos 
termos da aUn~a b) do __ parágrafo 2 · do artigo 153. e 
preenchido _devida-mente as condiçi5es estipuladas- no padigra.fo 

6- do art-igo 4 e no par.lgrafo 2~ do artigo-13 do AnexO Ill, 
relativas a uma dene.gaÇ=o de um contratO ou a UI:4 questJo 
jur:S:dica suscitada na negoci.aÇJ'o do contrato; 

• pessoas jur:l:d!cas, singulares ou colecth\'a~ - em uso no:s demais 
pa:S:ses de ~expressiio p~rtug_uesa 

e)_ controv~rsias entre a Autoridade e um Estado Parte, m::~a 
eapresa estatal ou uma pessoa f:l:sica ou jur:l:dica• patroci
nada por um Estado Parte nos termos da al1nea b) ·do 
parag~afo 2• d~ a~ti&o. 153. quandO se alegue que .a 
Autoridade incorreu em responsabilidade nos termos do arti&o 
22 do Anexo III. 

f) quaisquer outras controvérsias re.lativamente :às quaic a 
eDcipetência da. Câmara esteja exprt;,Ssamente prevista na 
presente Convenç'Xo. 

Artigo -188 
Submissão de eontrovf!:rsias; a uma c~ara especial do 
Tr'ibunal Internacional do Direito do Mar ou a uma 

clmara ad hoc: da C3mara de Controvérsias dos 
'Fundos Marinhos -oU "ii uca arbitragem 

comercial obriga.t6ria 

1. As controvérsias entre Estados Partes· referidas na alínea a) 
do artigo 187 podem ser suCt:letidas:. 

a)· a pedido das partes na controvl!irsia, a ui:4 dll::ara especial 
do Tiibunal Internacional do Direito do !-'.ar eonstitu:l:da de 
conformidade coe. os artigos 15 e 17 do Anexo VI; ou 

b) a pedido de quaJ.quer das partes na controvérsia, a uma 
c'imara ad hoc da Cl~:~ara de Controv~rsias dos Fundos Narinbos 
constitu1da de Conformidade com o artigo 36 do Anexo VI. 

2. a) As controvt!rsias relativas 1 interpretaÇão ou e:xecuÇ:ro de 
um contrato re.teridas na subal1nea i) da al!nea c) do 
artigo 187 serão ~qb_metiias~ a pedido de qualquer das 
partes na controvl!irsia, ·a uma arbitragem comercial 
obrigat6ria; &alvo acordo em contrãrio das partes. O 
t'ribunal arbitral coíoercial, a que a controvérsia seja 
submetida, nã'o terl j•Jrisdição para decidir sobre 
q.ualquer questlio de interpretaç'Jo da presente Convenç:llo. 
Quando a contro'\f~rsia suscitar tatab~m uma quest'!o. de 
interpretaçl"o da Parte XI e dos Anexo~ com ela 
relacionados relativamente As atividades na t.rea, essa 

----qÔe_s_iao --sei.f reciet.ida .il c_:raara de Conti-ovérsias dos 
Fundos Harinhos para decisão-. 

b) Se, no início ou no decurso de tal arbitragem. o tribunal 
arbitral comercial determinar, a -pedido de uma das partes 
na controvérsia ou por iniciativa P!'lipria, que a sua 
decis3o depende .de ur;1a decisllo da C:mara de Contr_ovêrsias 
dos Fundos Ma_rinhos, o tribunal arbitral remeter! tal 

-que-st:ro-- i, Câmara para esta se pronunciar. O tribunal 
arbitral proferirá em seguida setença de conformidade coa 
a decis:.'Io da Cimara de Co"ntr·ov~rsias dos Fundos Marinhos. 

c) Na ausi:ncia de disposiçio no contrato sobre o 

-!ib{~~!:::to p~~:!~:~;-~e~~li~:~ eo:fo:~da~~n~:v~:s}:~ra: 
de •Arbitra&etl da Com!ss!l:o das Nações Unidas sabre. o 
Direito comercial Internacional (U~CITRAL) ou com 
quaisque-r outras regras de .arbitragem sobre a u:.at~ria 
est3bele-cida nas normas~ regula-

mentos e procedime-ntos da Autoridade, çalvo acordo ea 
c.ontr1rio das par:tes na controv~rsia. 

Artigo -189_ 
Limit.açllo, da compet~nc!a relativa a 

decis.i5es da Autoridaâe 

A Omara de Controv~rsia do~ Funoios Marinhos n!o ter.:i compet~ncia 
para se pronunciar sobre o exerc:l:cio pela Autoridade dos poderes 
dis-cricion.:!:rios _que lhe s:fo_ conferidos_ pela presente Parte; em r~enhu:::~ 

easo .a Cmara se substitui rã 1 Autoridade no exercfciQ do.s poderes 
"discr1cion:ir!Qs desta. S~ preju!zo do disposeo no artigo 191~ a 
Cl!%:1o1.ra de Controv~rsias dos Fundos Marinhos. ao exercer .a SWI: 
competl!ncia nos ten::.os do artigo 187.::, não se pronunciar! sobr_e a 
questão da conformidade co!ll a presente Convenç'lo Cas norrllas, 
regulauentos e procedimentos da Autoridade, nem deel.arar1 a 
lnvalid.ade de tais normas~ regulamentos e procedimentos. A 
competl!ncia da C:mara _lilõlitar-se-4 a decidir se a_ aplicaç:U:o de 
quaisquer normas, regulamentos e procediment\'S da Autoridade E!1;ll casos 
p.artÚ:_ulares estarJ;,a em conflito colll:_ as obrigaçl5es contratuais das 
partes na controv~rsia ou com as obrigaçi5e.s emergentes _da presente 
Convenção, bem como decidir os pedidos relativos a abuso o'u desvio de 
poder e pedidos por perdas ou danos ou outras it,denizaçi5es a serem 
devidas :11 parte interessada po'C' não-cumprimento pela outra parte das 
suas obrigaçi5es contratua_is ou eme:.:g,entes da presente Convenç;ll'o. 

Artigo 19-0 
-- Participaçllo e intervenção nos proced.ioentos 

pelos Estados Part-es patrocinadores 

L. Se uma pessoa f:l:sica ou jur:_:Cdica* for P4rte em qualquer das 
controv!;rsias referidas no artigo 187, o Estado patrocinador ser i 
disso notificado e terá o direito de participar nos proc__edi.mentos por 
aeio de declaraç3es esc ri_ taS o\! ora is • 

.11' pessoas jurtdicas. sintul::tres ou colectivas: -uso nos demnis 
pa!scs de express.ã:o portugue:sa 

*pessoa jur!dica, singular ou coleftiva - em uso nos demais 
pa:l:ses de express:Oo portuguesa. 
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· 2 .. Se. auma controv~E'sia mencionada na al{nea <:) do oillrtigo 187 j 
for inteot.ada uma açlro cont1:'a um Estado Pa'rte por pessoa física ou 
jur!dica*• p.:atrocinada por Ot.ltro Estado Parte. o Estado contra o qual 

<& at:çl'o for intentada poder i requerer que o Estado que patrocina essa 
pessoa intervetiha no procedimento em nome da mesma. t~o ocorrendo tal 
loterveaçlro • o Estado contra o qual a aç'!o 'e intentada poder.§. 
fazer-se representa:t' por essa pessoa juddica* da sua nacio'nalid.a.de. 

Artigo 191 
Pareceres Consultivos 

A C!mara de ControvErsf.aa dos Fundos Marinhos emitir&. a pedido 
4a AssemblEia ou do Conselho, pareceres consultivos sobre quE.sti5es 
jurldicas que ce suscitem no .Sabito das suas atividades. Tais 
p.arec~res serlfo ecitidos com carliter de urg;ancia, 

PARTE A4: 

PIW'rEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO MAR.If\1!0 

SEÇÃO 1 ~ DISPOSIÇÕES CERAlS 

Artigo 192 
Obrigaçlo a:eral 

Os Estados tAla a obri·gaçl'o de proteger e preservar o •eio 
uria~o. 

Artigo 193 
Direito de soberania doa: Ectadoa: para aproveitar 

oa aeuc recursoo naturais 

'O• Estados tl!m. o direito de soberania para aproveitar os seus 
recursos naturais de acordo com a sua política etll mat~ria de ~eio 
ubiente e de confonoidade_ coa o seu deve;r de proteger e preservar o 
~~eio aadnho. 

. Artigo.i94 
Medidas para prevenir • redu:tir e 

cont~:olar a polui~lo do ll!eio uw.rinho 

1.: Os Estados devem to~aar• individual ou _.conjuntamente. como 
apropri.ado. todas as medid11.s compatíveis com a presente Convenção que 
3ej• necessárias para prevenir • reduZir e <::ontr_olar a polUição do 
-..::to 1113rinho, qualquer que seja a sua fonte, utilizando para este 
fia os meios mais viáveis· de que disponha~ e de conforn:idade com as 
11uaa possibilidades, e deveua esforçar-se pot' hana.onizar as suas 
~oittic.as a esse respeito. . _ 

2. Os Estados devem tomar todas as medidas ne!=essárias para 
garan~!r ~"!e as.atividades sob. $U3_juJ;isdiç:ito ou con .. t<.ole s~-- efetuem 
de modo a nilo causai. prejuízos por poluiçio a outros_Estados e ao seu 
111eio ambien,tt!; e que a poluição causada por incidentes ou ati vidac!.es 
aob sua jurisdiçlto ou controle n~o se · estenda alEm das .!ireas onde 
e1eerçam direitos d'e soberania,. de c.onfonatdade com .a pre-sente 
Convençio. 

3. As medidas tomadas. de acordo com a presente Parte, devem 
referir-se a todas as fontes de poluiçlío ·do meio marinho. E.ritas 
111edidas d~vem incluir, inter alia. as destinadas a reduzir tanto 
quanto po$sível: _ 

a) a emissXo de substlncias t6xic.as. prejudiciais '?U nocivas. 
especialmente as_ nio degrac!..tveis, provenient~s de_ fontes
terrestres, provenientes cla atmosfera ou através dela. ou 
por alijamento; 

b) a poluiçllo proveniente de e~:~barcaçi5es, em particular medidas 
para p'reve:nir acidentes c enfrentar's1tuações de emergt!ncia, 
garantir a segurança das operaç'IJeu no mar. prevenir 
descargas intencionais ou ·na'o e- J:egulamentar o projeto. 
(:oast.ruçD'o, equipament'o, funcionamento e tripulação das 
~mbarc;aç'IJes; 

c) • polu!Çio - prOveaie"nt~ de ins~ala~3es e di.sp.osit!vo-6 
utilb:ados na exploraçlo .ou aproveita-cento dos recursos 
naturAis do leito dO mar e do .seu 10ubsolo, ec. p.articular 
~:~edidas para prevenir acid-entes e enfrentar aituaç~es de 
e:mergt!ncia. garant.it' a segurança das operaç5es rto mar e 
regulamentar projeto. construçlfo. equipamento. 
funcionamento tripulaç:ro de tais instala~l'3'ea ou 
disposieivoa; 

d) a poluiçl'o proveniente de outras. instalaçlSes e dispositivos 
que func:íoncm no meio marinho. ~ pat'ticular medidas para 
prevenir ~~:cideatea e enfrentar situaç5ett de emergl!nci4-, 
g.ar'.antir a se&urança das· operaçi5es nó mar e regulamentaÍ' o 
projeto, constru-çlro. equipamento, funci®aaento e tripulaçllo 
de tais 1nsta1a.ç~es ou dispositivos. _ 

4. Ao tomar aedida's para prevenir, reduzir ou controlar a 
poluiçXo do ·meio ltlarinhoa os Est.a.dos devem abster-se j:e qu.alq_l!er 

* pessoa cole~.tiva - em uso nos demais palaes de expt'easllo 
portu,cuesa. 

ing~r@ncl:a inju5tific4vel nas atividades realizadas por outros 
Estados no exerc!cio de direitos e. no cwnp1:'imento de deveres de 
c:oQfonui.dade COta a 'presente Convenção. 

S. As medidas tomadas de conformidade com a presente Parte devem 
incluir as necessárias para proteger e preservar os ecc:ssistecas 
raros ou fr:igeis, bem como o habita~ de esp~ch~$ e outras' formas de 
vida marinha em vias de extinçJo. ameaçadas ou em perigo. 

Artigo 195 
Dever de alo t:ransferir danos ou riscos 

ou de aZo transfon::.ar um tipo 
de poluição em. outro 

~ tomar medidas para prevenir • reduzir e co~;~.trola.r a poluiçll:o do 
-ado marinho. os Estados devem agir de modo a nlo tralisfer!r direta 
ou indiret.lil.lllente os danos ou riscos de uma zona para. outra ou a não 
transformar wa tipo de poluiçlJo em outr-o. 

Artigo 196 
U'r.ili.:uç:ro de tecnologias ou int;-oduçi"o de 

es~ies e~'tranhas ou nova$ 

1~ Os Estados devem toQar todas as medidas nec-es.sJrias para 
prevenir. reduzir e controlar a poluiç:lo ·do meio aarirtho resultante 
da utilizaçSo de tecnologia' sob sua. juris4_iç3'o ou c:ontr"ole, ou a 
l.ntroduç~o intencional ou acf.(fental num setor determinado do meio 
.urinho de espEciea eotranb'-s ou novas · que nele possam provocar 
audanç;~s importantetl ou prejt,rdiciais. _ 

2. O disposto no pr.r~ente .artigo nJ:o ·afet.a a aplicaç:lo da 
pre11eate Convençllo no que· se refere l ·prevençlo. reduçlo e controle 
da polfiçl"o do meiO marinho. 

SEÇÃO 2. COO!'i::RÃÇ:\ó l:JUNDIAL E-- REG torai. 

Artigo 197 
Cooperaçl'o no plano mundial ou regional 

Os Estados devem cooperar: no pla~o m~ndial e. quando apropriado. 
tlO plano regional, direta111ente ou por inten:llMio .de organizações- in
ternacionais competentes:. na formulaÇ:~ro e elabor.aÇ!o de regras e 
normaG, bem como prlticas e proceClim.ento6 recomendadoc de 'car.:!tee 
internacional que sejam j::Ompat!VeiG COm Ã presente Convençio, para a 
proteçlo e preservação do meio marinho. tendo <tm conta aa 
c:a.racter!sticas pr6prias de cada região. 

Artigo -198 
Not.iticaçlro de danos illllnentes ou reais 

Quando um Estado tfver c::or.becicento de casos em que o J:leio 
u.arinho se encontre em perigo iminente de sofrer danos po-r poluiçlo.; 
ou ji · os tenha sofrido • deve notifici-lo imediatamente .a outros 
Estados que julgue possam. v.ir a_ser .afetados por esses danos~ bei 
como ls organizaçi!es internac.ioml.is c:Qmpetentes. 

Artigo 199 
Planos de-emE!igªncia contra a poluiç~o 

Nos casos mencionados tto ar-tigo 198, os Estados: da zona afetada, 
n.a J;Dedida das suas tJOssibilidades:. e as o:rganiz:açl!ie~ il'lternaciotlais 
eompetentes devem cooperar tanto quanto pos:stvel para eliminar os 
efeitos da poluiç3'o e_ prevenir ou reduzir .ao mínimo os danos. !'ara 
tal fiD• os Estados devem elaborar e promóver em conjunto planos de 
emergl!!ncia pa.ra enfrentar in<:identes de poluição no meio marinho. 

Artigo 200 
Estudos~ programas de it~vestigaçXo e troca 

de informações e dados 

Oa Estados devem cooperax • diretamente ou por intermédio di! 
.organizaçl!es internacionais coClpetentes,_ para promo'lrer estudos. 
realizar programas de invest.:tgaçio científica· e estimular a troca das 
infol:'lD4çiSes e dos dados . obtidos relatiVaClente 3 poluiçSo do' liJ.eio 
1:11arinho. O.s Estados develll. procurar participar ativa.mente nos 
programas regionais e m.undiats, c:;om. vista a _adquirir os conhecimentos 
necesslrios para avaliaçito da· natureza e grau de poluição, efeitot: da 
exposi'i:lo ! mesma, seu t-rajeto, riscos_ e soluções apliclveis. 

Artigo 201· 
Critérios científicos para a regulaClen~açlio 

À luz das informaçZiel!> e dados adquiridos nos ten::-os do artigo 
200, os Estados devem · c_ooperar, diret4mente ou por intercEdia das 
organiu.çaes inte:rnacionai~ competentes, no estabelecimento de 
crit~rios cient:"ífi<?os apropriados para a formulação e el.:sbora.çl"o de 
'l:'egraa e normas, beta como pr.tticas e procedimentos recomendados, para 
prevenir• reduzir e controlat' a polui!j;ilo do meio marinho. 
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SEÇÃO 3. ASSlSTÊSClA 'IÉC~ICA 

Artigo 202 
Assist:~n~:ia cicncífica e tlC:IiJca aos 

Est~dos etl): desenvo1villlcnto 

Ôs Estadt~s, diretamc.nte ou por intcnnt!:dio das ot'ganh:aç;lScs 
internacionais competente$ devem: 

a) precaver programas de assistl!ncia científica~ edUcativa. 
tf:cnica e de putr"a tndole. aoS Estados e1:1. desenvolvimento 
para prot:eçifo e preservaçlo do meiO ~t~arinho e ·prevenção, 
reduçifo e controle da poluiç"lo marinha. Essa assistência deve 
consistir. inter alia, em: 

i) fot'tlar pessoal cient!ficô e tl!c.n!Co; 
ii) facilitar a part.icipaçio desse pessoal em programas 

internacionais pertinent~; 
;Ui) proporcioo.ar-lhes equipamento facilidades 

necessárias; 
!v) aut!lentar a sua capacidade para fabricar esse equipamento·; 
v) fornêcer s_erviç,Oii de assessoria e desenvolver meios 

materiais para os programas de investigaçlio, controle 
sis-temático, educaç:ã:o e nutras; . 

b) prestar assist~nci.a: apropriada, especialmente aos Estados em 
desenvolvimento. para minimizar os efeitos dos acidentes 
importantes que pos.sat11 provo_c_.s,r -~- poluição grave do meio 
marinho; 

-e) prestar assisd!ccia apropriada, esp~cialmente, aos Estados em 
desenvolyimento~ no que se refere .! preparação de avaliações 
ecológicas. 

Artigo 203 
T-ratamento prefereil.cial para os 

Estados em desenvolvicento 

A fim de prevenir~ reduzi!;' e controlar a poluiç§o do meio .t!larinho 
ou minimizar os seus efeitos • as organi:zaç~es internacion_ais devem dar 
um trat~ento preferencial aos Estados em desenvolvimento no que se 
refere à: 

a) distribuiçlio de fundos e assist~D.cia têcnica apropria-dos; e 
b} utili.zaçl'o dos seus serviços especializados. 

SEÇAO 4. CONTROLE SISTE!-!l{TICO E AVALIAÇÃO ECOLÓGTCA 

Artigo 204 
Controle sistemático- dos riscos de 

polui.ç:iÔ ou efeitos de poluiç!o 

1. Os Estados • diretamente ou por intern~dio das organizaçC5es 
internacionais coepetentes • devem pr-ocurar, na medida do poss:tvel e 
t:oUJando et!l consideraç:ão os direitos de outros Estados, observar. 
111edir, avaliar e anaiisar, mediante t!ll:todos cientificos reconhecidos, 
Õs riscos ou efeitos de poluição do meio marinho. 

2. Em particular • os Estados deve111 manter sob vigilllncia os 
efeitos de quaisquer .atividade:s por eles autorizadas ou a que se 
dediqueUJ a fim de detenninarem se ãs referidas atividades slo 
suscetíveis de poluir o 111eto' marinho. 

Artigo 205 
Publicaç!ro de relat6r:f.-os 

O:s Estados devem publicar relat.6rios sobre os re5ultados obtidos 
nos termos do· .artigo 204~ óu apresentar tais rel.at6r1os c:om a 
periodicidade apropriado~~., .la organh:aç;ões internacionais competentes, 
que d:c:vcm pl5-los 11 dispo$ição de todos os E~tados. 

Artigo 206 
Avaliaçlo dos efeitos potenciais de atividades 

Os Estado.s que tenham motivos razoáveis para acreditar que as 
•tividades projetadas sob sua jurisdiÇI'o ou eontrole podem causar uma 
poluiç.lo consided.vel do meio marinho ou nele provocar modifiC..!lçt!"es 
significativas e prejudiciais. devem. avaliar. na 'medida do posstvel. 
os efeitos potenciais dessas atividades para o aeio Ul&rinho e 
pUblicar relat6rios sobre os resultados dessas .avaliaçiJes nos termos 
previ~.>tQS uo. artigo 205. 

SEÇÃO S. REGRAS n'TEIU>ACIONAIS E LEGISLAÇÃO NACIONAL PARA 
PR.EIIENIR. REDUZIR E ÇONTROLAR A POLUIÇÃO· DO 

MEIO MARII\"Hr"' 

Artis:o 207 
Poluiçlo de origem terrestre 

1 .. Os .Estados devem adot.ar leis e regulat!lentos para prevenir • 
redu:cir e controlar a poluiçl'o do meio marinho proveniente· de fontes 
terrestres. incluindo .rios. estulrio.s. dutos e instalaçi5es de 

descarga. tendo em conta regras e nOrmas. bem como prlt.icas e 
procedimento~ recooendado-S e internae.ionalmente acordados. 

2. 0&: Est.ados deve~~t t:omar out'l:'as aedidaa. que possrun ser 
necessárias para prevenir, reduzir e controlar tal poluiçlo. 

3. Os Estados devettt. prócurar harmonizar as $UaS políticas a esse 
respeito no ·plano regional apropriado. 

4 .. Os Estados, atuando em especial por intert:l.~dio das 
orgacizaç~es internacionais COlllpet:entes ou de uma conferi!-ncia 
diplomãtic.a, devem procuràr estabelecer -regras e corma:s, bet:1. COUIO 
pr.l'l:ticas e procedimentos recotDendados, de car!ter mundial ê regional 
para prevenir • reduzir e controlar tal poluição • tendo ec. conta as 
c.araoter!-sticas pr6prias de cada re.si11o, a capacidade econ8cica dos 
Estados ea deSenvolvimento e a sua rJ.ecessidade de desenvolvi1:1ento 
econtsmico. Tais regras e normas, bem cotDo práticas e prf'cedicent.os 
recomendados devem ser reexaminados com. a· periodicidade necess&ria. 

S. As leis. regulamentos, medidas, regras e normas, bem como 
prl_ticas e procedimentos -recomendad;_os, referidos no5 par:igrafos 1• • 
2· e 4• devem incluir disposiç<5es destinadas a minimizar. tanto 
quanto possível, a êmissXo no meio marinho de subst:ãncias t6xicas~ 
p_rejudiciais ou nocivas. · especialmente subst.:inciaa nlo 
degradáveis, 

Artigo 208 
Poluição proveniente de atividades relativas 
aoa fundos UJa.rinhos sob jurisdiç!o nacional· 

1~ Os Estados costeiros devem adotar leis e regulamentos para 
prevenir, reduzir." e cone rolar a poluiçlro do 111eio marinho, proveniente 
direta ou indiretamente de atividadês relativas .aos fundos marinhOS 
sob sua jUt'isdiç:ll:o e proveniente de ilhas artificiais. instalações e 
estruturas sob sua jurisdição, nos termos dos artigos 60 e 80. 

lo Os Estados dlivem toa~ar ~utras ~edida.s que possam ser 
,..:esdria& para p~ev~nir. reduz:lr é controlar ttl poluiçlo. . 

J. Tais leis~ regulamenos e medida!: nlo devem ser menos eficazes 
(QC' as regras. e normas. bem coito pr.:f.ticaa e procediUJentos 
f('Cooeadados. de ear:it.er internacionaL 

4. Os_ Estados devem procurar harmonizar aa suas políticas a esse 
recpeito no -plano -regioJ;"Jal apropriado. 

.5 .. Oa · Estados.. atuando êm especial por intermolidio das 
"rg;snbaçtJes i?ternacionais cocpetentes ou de uma c:onfer8ncia 
.!1plol:l.3:dca.,. devet!l estabelecer regras e normas betl! como prAticas e 
;rocedimentos recol:lendados, de car~ter mundial e re&ional para 
prevenir • reduzir e contr_olar a poluiçl"o do meio 1:1arinho a que se faz 
referancia no parágrafo 1·. Tai's rezras e nort:l.!ls, bem coco priticas e 
proc.elf:(i!!_ento5 reco.111endados 1 devem ser reexaminadoe: com. a periodicida
de necess:iria. 

Artigo Z09 ., 
Poluiç.IQ proveniente de atividades na Area 

1 .. pe confot"'ltidade com a Parte XI. devem estabelecet-s.l! regras e 
nor~s. bem c~mo prAticas e procedimentos recomendados d~ carlter 
internac,ional 1 para. prevenir~ reduziz; e controlar a poluiçlo do meio 
carinho proveni~nte de atividades na Area. Tais, regras e nomas. bem 
COUio pdEticas e procedimentos recomendados devem ser reexaminados com 
a :periodicidade necessária. 

2 .. Nos termos das disposições pertinentes da presente seçl'o. os 
Estados devem adotar leis e regulal:lentos, para prevenir. redu%ir e 

i~::r~!:~ua~a/;~~i=!~ar::çõ::i~u m:r~~~~i~r~:e~:~:~a::e::i:!~~~:r: 
e outro.s_ dispositivos q~e arvOrem a sua bandeira ou estejam 
registrados :iio seu territ6rio 1 ou Õperem. ~ob sua autoridade, segundo 
o c;aso. Tais leis e regulamentos n'io devem ser menos eficazes que as 
normas, regulamentos e procediUJentoG· iQternacionais referidos no 
parA" grafo 1-. 

Artigo 210 
Poluiçl'o por alija~:~ento 

1. Os ES-tados devem .adotar leis e regulamentos para ·prevenir. 
reduzir e control.ar a poluiç:ll:o do meio marinho por alijamento. 

2. Os Estados o:ie_vem _tomar . outras Uledidas que possam ser 
necesSlrias para prevenir. reduzir e controlar, tal poluiçU:o. 

3. Tais leis 1 regulamentos e medidarJ devem assegurar que o 
alijamentO n»:o se _realize sem au.t.orizaçlo das auto_ridades competentes 
dos Estados. 

4. os Estad0$ 1 atuando em. especial por interml!diQ das 
organh::açêScs inte'l:'nac1onais competentes ou d~ uma confer~ne.ht 

diplomtitica, devem procurar estabelecer regras ~ norcas. bem como 
práticas e procedimentos recomend:.ados de car:S.cer mundial e r~gional 

para prevenir. reduzir e co.ntrolar tal poluição •. !ais regras e 
nonnas. bem c.omo .pr:it!cas e procedicentos recocené:l.:~dos dc:vem ser 
reexâm.in.ados com a periodicidade n~cessSri.o., 

S-. O alija~:~ento no mar territorial e na zona econ3m1ca exclusiva 
ou na plataforma continll:'lntal n3o pode real1:r:ar-se SeUl o com:et~timento 
pr~vio expresso do Estado costeiro. que te•,, o direito de autorizar. 
regular e controlar esse alijamento• depota de ter eXaUI!nado devida

~nte a questlo com outros Estados que, devido l sua situaçlo 
seogrifica. possam vir a ser desfavoravelmente. afetados por tal 
dijamcmto. 

6. As lei li, regulamentos e medidas nacionais nJ'o devem ser menos 
eficazes que regras e normas de carlter mundial para prevPnir. 
Rduz.ir e controlar tal poluiçl"o. 
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Artigo 211 
P'oluiçl'o proveniente de ~barc.aç~es 

1- Os Escados~ acuando por int:cermt!dio. da organil!!s.ç\Jo 
internacional c:ocpetente ou de um.a confe_ri;..4a , diplo~ t.ic~ __ geral, 
devem estabelecer regras e normas de ca.r:iter internacional _ par.ã 
prevenir, reduzir e ç:_on._çrola.r a poluil;ll'o do meio maJ;".btho proveniente 
de embarca_çi!Tes e <levem do me~mo _ m<:)dO p;:oc:foV~-r _!_~doçlío, q_uando 
apropriado_, d_e siste!l:la.s ile Uxaçl'o ·de td.fego destinadoS_ ;L!!Ii_1\._1.mi_2:ar 
o risco-ae acidentes· que possam causar a polui~lJo do meio_~_rin~o 
incluindo o litoral . ~ dano_s de poluiç:ito relacionados com os 
interesses dos Estalos costeiros. T;~,is regra-S e nãil:tas-devem, -do 
mesmo modo, ser reexaminadas com a periodic:tdad_e _n._eéess~r;l.a.- · - _ 

2. Os Estados devem adotar leis e regulacent9_s para prevenir, 
reduzir e controlar a _poluição da meio carinho proveniente "-de 
embarca~tses que arvorem a sua ba[ldeira _ou ~stejam r~gistradas no seu 
territ6r1_o. Tais leia e regulamentos .devem ~e-~ pelº _menos '_a ~esma 
efic:icia que as regras e norma(! internacionais _gera~mente aceitas <;1_\le 
se estabeler;am por inte:rg:a_<~h:fi.g da or'_ganizar;ã"Q inr:.e_pJ.ª-çj,ºMl:· ~oJ;J.pe_te_n~~ 
ou de uma conferi!ncia diplom:itica_ geral. 

3. Os Estados __ que estabeleçam req_IJ!sit-os especiais para 
prevenir. reduzir e contx:olar a poluição do __ tneio.,-!ll.a_r~nho! __ C_C)~o:>_ __ 
condiç:lo pa.ra a admisslro de embarcaçõ'es estx:angeiras nos seus por-tos 
ou nas suas .Sgu.as intl!!riores ou para fazerem escala nos sQuS 
tenainaia ao largo da cost!l. devem dar a devida publicidade a esses 
requisitos e ccmun.icl-los A orga[li.zaç§o internacio[l~l comp~tente. 

Quando dois' Q.U mais Estados costeiros estabel~çam de _forma ià~ht~ca 
os referidos requisitos num esfor,.-o para harnonizar- a sua polttica 
neste · se:tàt"'.._ a com;mi_caça"o deye i,ndicar ___ q_u~ os Estados ~~.oc 
participam em tais ajustes de cooperaçi!o, TodO Est~do deve-eXigir- a.o::--
capit~o de Ull13. eml:.arcac;;!"o _ que arvor.e a sua bandeira .ou que esteja 
registrada no seu terrj.t6~io que. quando .ni!vegar no lôlar .-territo.ria.l, 
de um Estado participante nos aludi.dos ajuste~. iiJ.fonie~ a _pedido 
desse Estado, 4e se dirige a um Estado da me_sma ~egi:ão que particJ.pe 
em tais ajustes c, em caso afirmativo, ic.dique se a· embarcação reGne 
os requisitos estabelecidos por esse Est4do para a admiss:lo nos_ s_eus 
portos. O presente artigo deve ser aplicado,_ sem preju:h:_o da 
embarcaçlo _c_o-.::tt_inuar .,__-ex~rçêr_"o ~eu· direito de pa~~ag_~_m inoc:en~e*. _ou 

.da apli'Cação do parágrafo 2'" do artigo 25, -,~- - ~-- ::---:- - --
4. Os Estados cost:etr9_.ç podem, no exerc:r~to_ -~a_sua _soberania no 

mar territorial, adotal;" __ lets_ e _regulamentos_ para -prevenir_, ie_d_u~l_r e. 
c:ont.rohr a poluiç"lo do llleio _!J;I.o,rinho prov~;tiente _fte _- e_t;J_ba!c~ç~e~_ 
estrangeiras, !ncl_u.i.__ndo a;;: ~mbarc:ações_ qu-e exerçam· --o·: --dire~_to de 
passag~m inocente*. De. _conf.ormid.l!'<:fe co~ a .s~ç~_? -~- ~a"Pa_r~e,_I~~·- t~i:s 
leis e regular.~cqtos _n;/:_Q __ (ieyem difit:u~tar !i _p~ss~~~m ~n'?C_~~~~--d~
embarc:aç!:ies estrangeiras. 

, ~. Os Estados costeiros podem, para fins da eXI!c:uÇJo do 
.ra;tabelecido na seçl"o 6~ adotar ·r:-elativameilte ___ lo suas ZOtlaS 
cconi5micas exc:lusivas. leis e regulamentos para prev~ntr. t"eduzit e 
controlar a poluiç1ío proveniente de embarcaçi5es, de c.onfcrm_iclade com 
e em apl1ca~3o das regras e noru.as internaciona:f.s gen~"Cente _,acei~as 
catabelec:idas por intem(idio_·_d:& organizaçlfo internacional c:OJapet.ente-
0u de uma conf_eril!_~.ia di_pl~ti_ca geral. 

6. a) Quando .aa re~ras e normas internac~onais referidas no 
padg:rafo L sejam inadequad.ns P4ra enfrentar 
circunstAncias especiais, e os Estados costeiros_ tenham. 
motivos ra.:r:olliveis para acreditar que uma .trea parricular 
e c!at"ó!ltllente definida d3s suas respectivas zonas 
econ6micas exc:.lusivas requer a ador;l'o de ~dida.s 
obt'igat6t:ias espec:i.a:is . pa_ra prevenir a pollllÇão 
proveniente de embarcaç!!es. por reconhecidas raz5es 
tê'c:nic_as . relacionadas COill __ a~,_, -~ua_s _ eondiç5es 
oceanozr.!ifica.s e ecG1.6gicas-. bem CoiuO Pela sUa Utilização 
ou proreç:ro ·dos seus re--cursos e o c.aráter particular do 
seu tráfego, os Estados costeiros podem, depois de tereiil 
devidamente coDsultado 0 por intermõ!dio -da ortani:r:açlí'o 
internacio~al __ competenteo qualquer: _ outro Est.arr~ 

interes~ado,. _dirigir JJ.'C8 comu~ic.ru;ão _ sol~Ee:_ essa _1!_~_a ... 
t.al organizaçilo, apresentando __ - provas cient:!f:lcas e 
t.êcnicas _em seu al_)oio e informação so]?re_. as. instal.a~lfes 
ele recepção necess.frias. Num prazo de doz~ me~es. ~p6_s a 
recepçllo des_ta <::omunicaçiio; a or-za!li:;:ação __ deye decidir s~ 
as condições nessa :irea correspondem -l!OS requisitos 
anteriorm_e~te enuncia4os._ Se a orgattizaçlo _ ~ec:ide 
favoravelmentE!, os Estados c:Qst_eiro.s podeia: adota__r,- para 
essa .!irea leis e regulatJento& destinados a prl!venir_. 
reduzir e controla~ a· polui_çto ptovenien.te de 
embarcaçl5es, aplicando ~s regras e normas ou prlticas de 
Davegaçl"o :S.n_ternl!cionais que po-r lnterml!dio da 

~.•organizaçllo se tenham tornado Jipliclli-veis As áreas 
.-:/ especiais. ~E&sas leis, e regul.a.mcn~o:,_ ,:ilo __ ji_PJ.i,_.;_ãv~is a 

em~rcaçlfe_s e&trang~iras decon-ido IJIJI prazo ~e 15 meses a 
contar da data em que a comunicaçiio te_nha sido 
apresentada A organização. . _ 

b) Os Estados costeiros devem publicar os lill!;i tes de tal 
.l'Irea particular e claramente definida. 

c) Os_ Est-~~:_d9~-- costeiros, ao apresentat'elll: tal cOt!lunicaçJ"o. 
dcwem notifiear ao mesltlo t.~mpo a'-or,iaP!iaçJ"o se têm 
intençllo de "-dotar para: essa 4rea le'is --e--·re&iiT&i;il~-zi.tos 
adicionais destitlados a prevenir, reduzir e controlar a 

* passage~ ino'fe.i1s_1va - eu uso nos demais países de expresalo 
portu&ue-s"a 

poluit;~G proveniente de embat"'caçl5es. Tais leis e 
regulat:~entos adicionais podem refet"'ir-se ~s descargas ou 
práticas -de navegação, lll<l& não podem obrigar a& 

4i!mb:ll:c0l_o;õ~s estrangeiras a ~l.l.l:fprir no~s de projeto. 
c:_anstrução, tripula<;ão ou equipar::e[lt-o, diferentes das 
l:egras e non:t.::ts icterna:c.íonais gcral:::~ente .a,ceitas; s~o 

aplicáveis às embarca-çõ-e-s est~:angeiras ·decorrido um pt"'azo 
de iS !!leses• a contar àa d.a_t::t em que a COQU[lica~ão tenha 
12ido aprcsen.taila 1 organização ·desde ÇUC!- esta as aprove 
num prazo de 12 mese5 a contar da data d21 apt(!:!ientaçZ:o da 
<:.'OCJuni.c:aç:ll"o. 

-?. As re_gras e not"mas ínternacíon~:lis referid,iiS no presente 
at"tigo devem incluir,~. as relativa_::- la imediata notiEiciaç:!lo
dos Estados costeir~s, cujo litoral ou interesses conexos possam ser 

,feudos por incidentes; incluindo acidente& mar1timas que oritinem 
cu1'ossUJ originar descargas. 

Artigo 212 _ 
Poluiçlro proveDierate da atCJosfc:ta oÜ atravê's oe:ia 

L Os Esta_dos devem adatar leis e re·gulamentoa ·para prevenir • 
--reduzir e controlar a _poluição do meio marin.ho provenient.~ , da 

atcosfera ou atruv(is dela; aplicfi.vê"is ao espaço a~reo sob sua 
coberania ou a embarcações que arvo:tem a sua bandeira ou a 
ee~barcações ou aeronaves que estejam l.'e_g:ls_t:r_adas no seu territl5rio~ 
tendo em.cotita as r~gra.s e noraas, bem C"O'CO práticas e proce-dimentos 
recoaeQdados, internacionalmente acor_dados, e• a segurança dá 
-ca-vegaçiio ai:!rea. 

~~=-~Os Estados devem tomar outras medidas que sejam necesstirias 
para prevenir, .réduzir e controlar tal poluiç:lro. 

. 3. -'t)s- --z-stados, atuando em espec:ial por intermlidio das 
Organ-iz-aÇões- internacionais compe:.tentes ou de uma confer~ncia 
àiplomâtica, devet:t piocurar estabelecer {lO plano mundial e regional 

·rl!gras e normaS, bem como prâticas e procedimentos reccome!"lda_do!il, para 
prevenir. re<!ul!!ir e cont:rolar tal poluiçlo. 

ArtigG ~13 .. 
- Execuçllo :refE:rente .ã poluição de orig_elll terre_stre 

Os Estados- ~devem asseg_~;a'r- ~ execuÇio das suas leis c 
:tegul.amentos adotados de confor::niclade com. o artigo 207 e adotar leis 
e:_r.egulame:nt.os e tomar outras 111edidas 1:2ecessárias para pôr em prltica 
as reg-ras e normas inteJnaci_onais_ __ ~plic:iveis estabel(!ci.Cas por 
1ntermlidio das organi:z:açl5es in-_ternaci.on~;~.is _ competentes ou de uma 
c:onfer(!ccia d!plomâtica_para prevenir, reduzir e controlar a poluiçito 
do meio marinho de origem terrestre. 

Artig-o 214 
EXecução reiferente l PQluição proveniente de 

atlvidades rel.a.tLvas aos fundos marinhos 

Os "Estados devem assegurar a execu.ção das suas lei$ e 
regulamentos adot.ados de. conformidade co111. .o artigo zoa e adot:ar leis 
e regulamentos e t.omar out.ras medidas necessárias para p6r em prlitica 
"-S regras e nol"lllas internacionais .,aplicãve!s, esu.bel(!cidas por 
1ntercédio das organi:z:aç~es. inter1:2acionais competeDtes ou de uma 
eonferl!ncia diplom:!!:tic.a, para prevenir. reduzir e CODtrolar a 
poluiç!O do meio mari.nho provenie:::t_e direta ou indiret:.amente de 
atividacles relativas ao& fundos m;e;:-inhos sob sua jurisdiçlo C! de 
llbas artificiais, instalações e estruturas sob sua judsdiçio. nos 
te mo~ dos artigos 60 e ao. 

Artigo 215 
Execução refer(!:n.te .l poluiç:;o proveniente 

d~ _at.:tv;dade~; na Area 

A execu_çfo _das r(;gras, not'mas. I! proc~dimentos iaternac:ion.ais es
t.abelel:idos; de conformidade com a Parte XI. p•ra prevenir. redu.zir e 
c::oat:rolar a poluiçlo do meio marinho proveniente de at:tvidades na. 
Át"'ca, deve ser regida pelas disposíçl5'es dessa~ Parte. 

Art1g0-2i6 
E:il:eeuç!'o referente l poluição par al1ja~QeGto 

L AIS leis e regulamt!:ntos adotados de conformidade com a 
presente Convençlro e as retras e aormas internactoaais apli~vei• 
est.abelecidâs por_ interm~d:S.o das organi:z:açl5"es iDternacionais 
c0111peteDtes ou de 1JIII8 confer~nci.a !iiplolllática pa't"a preventr. reduzir 
e controlar a poluiçlo do meio marinho por alijat~ento _d_evem. se.~ 

executados: . 
a,-- pelo ~tado co$teiro no que· .se refere a~ alijamento no seu 

mar territorial-ou na sua zona econi5c!c:a exclusiva ou na sua 
plataforma cootinen_tal; 

b) ~"'" pelo.-Estadó dê bandeira no que se rt;fere ls ol!lltbarcaçl5es que 
arvorem a sua bandeira ou ls ~barcaç15es ou aeronaves que 

.. estejam l"egistr:adas no seu territ6rio; 
c) por qualquer Estado no que se refere. a atos de carga de 

dli!:tritos ou _çie outras a:at;irias reali:r:ados no seu terri ttirio 
Ou nos seus C,el:"lllinai6 &o lari;;o -da- costa.. 

·2. Neilhum -'Estado ê obrigado t!:m virtude do pre-sente artigo a 
iniciar proc:edi:l!le!ltos quando outro Estado jl1' os teaha iniciado de 

•conformidade com o preSC!n"te artigo. 
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Artigo 217 
Execuç:Jo pelos Estados de bandeira 

1. O&· Estados- devem assegurar que as embareaç~ec que arvorem a 
sua bandeira ou estejam registradas· no seu territ6rio cumpram as 
resras normas internacionais aplicáveis estabelecidas por 
intermt::dio da organizaçi'o intMnacional competente ou de Ur:J.a 
confer~ncia diplor:~Atica geral, be111 como as leis e regulamentos 
adotados de confot'cldade com a presente Convenção, para prevenir, 
reduzir e -controlar a poluiç'lio do meio marinho proveniente de 
embarcaçl!:(!S, e consequentemente adotar as leis e regalar:~entos e tomar 
outras medidas necess:irias para põ-los e111 pr§tica. Os Estados de 
bandeira devem velar pela execuç1Jo efetiva d_e tais regras, normas, 
leis e 'regula~:~entos, independentemente do local e• que tenha sido 
cometida a infraçlfo. 

2. Os Estados devem, eu. especial, tomar as raedidas apropriadas 
para assegurar que as embarcar;;ões que arvorem a sua bandeira ou 
estejal!l registradas no seu ,territ6rio seja= proibidas de ruavegar 
enquanto nJo estejam em condir;;ões de fazer-se_ ao mar em: cumprimento 
dos requisi~os, d~s regras e normas internacionais mencionadas no 
parlgrafo 1 , incluindo os relativos .ao projeto, construçlo, 
equipamento e tripular;;l'o das embarcações. 

3-. Os :Est.ados cle'fcm a.ssclõurar que a.s emba.rc:Açilka que arvorem a 
sua bandeira ou estejam registradas no seu territ6rio tenham a, bor_do 
os certificados exigidos pel<!S regras e nonaas internacionais 
a:iencionadas no .par.:igrafo 1 e emi_tidos da conformidade com as mesmas. 
Os Estados di!!vem as&e_gurar que as embarcações que arvorem a. fua 
bandeira seja111 inspcc:ionados pcriodi_c.amente, a U:a de _v':_ri_~}.c_ar _s~_ 
taic certificados est3o de c.onfomida_de __ ~om ac col'91-çii5es p!!a_is da 
embarcaç~o. Tais'certificados dcv_cm sc_r_·.aceitos pelçu;;_ou_~ros_ Esta~os 
como prova das condiçlres da embarcaç:o e ser7lhes r-econhecida a mesma 

Y&lidade· que aos certificados emitid_os,por eles próprios~ a nlo_ ser 
que exista111 motiv_os s~rios para acreditar que as condições da 
emb.arc.açJo nlro correspondem substancialmente aos dados que constam 
doa certificados. 

4. Se uma emb-arcaçlo comete uma 1nfraç3'o l.s regras: e normas 
estabelecidas ,por intermt:dio da organizaçll"o internacional competente 
ou de uma con_fer@ncia diplomlt!ca geral~ o Estado de b:andeira, sem 
preju!zo·-dos artigos 218, 220 e 228, deve ordenar ~Uaa investigaç'Zio 
imédiata e, se necesslri.o~ inicia~ prOcedimentos relat!yos A alegada 
infraçJo·. independentemeJ?-te d,o local em que tenha sido cometida a 
infraçio ou do local em que a poluiç[o proveniente de tal _infração 
tenha ocorrido ou tenha sido verificada. 
· - S. Os Estados de bandeira que realizem u~ investigaçll'o da 
infraçllo podem solicitar a ajuda .de quillquer ·outro· -Estado cuja 
cooperaç:lfo possa ser fitil para esclarecer as circunstllncias do caso. 
O& Estados devem procurar atender aa solicitaçl!:es ap;:-opriadas do 
Estado de bandeira. 

6. Os Estados devem, a pedido,por escrito de qualquer Estado, 
investigar qualquer infraçlo que se alegue ter sido cometida pelas 
etabarcaçiSes que arvorem a sua bandeira. Uma vez convencido de que 
dispõem de provas- suficientes para iniciar Ullt ·procedimento relativo 1 
.alegada infraçllo, os Estados de bandeira devem iniciar sem demora 
esse procedimento de conformidade com o seu di.reito interno. 

7. los Es:tados de bandeira devem inform;ar imediatamente o Estado 
solicitante I! a organizaçlo internacional competente das medid.as 
tomadas e do resultado obtido. Tal informa;;ln1·· -deve ser posta 1 
disposiçl'o de todos os Estados. 

8. As sançõe:o previstas nas leis I! regulamentos dos Estados para 
·as embarcar;;i5es que arvorem a sua' bandeira devem ser suficientelllertte 
#l!veras para desen_co_rajar as .:intraç3es, independentemente do local em 
qUI! tenham sido come.tidas. 

Artigo 218 
Execuçlro pelo Estado do porto 

L Quando uma embarcação se encontrar lo'Oluntar1ar:~ente DUUI porto 
ou num terminal ao largo da costa de tllll Estado, este Estado p-oderã 
realizar investigações e, se as provas o justifieareo, iniciar 
procedimentos relativos a qualQIJer descarga procedente dessa 
e•barcaçlo realizada ·fora das .§guas interiores, mar territorial ou 
zona econ15mica exclus,iva desse Estado_ com violaç:ão das regras e 
normas. internacionais apl-ic$vei8 estabelecidas por intermt::!dio da 
organização internaci"onal competente de conferência 
d~plom.:S:tica geral. · 

2. N,i!o seriro iniciados procedimentos nos termos do parãgrafo 1 
relativos a uma infraç~o por descarga nas 4guas interiores, mar 
territorial ou, zona econ8mica exclu~>.iva __ de outro Estado, a n'Zio ser 
que o 10olicite esse Estado. o Estadu de bandeira, ou qualquer Estado 
prejudicado (;lu ameaçado pela descarga, ou a nJ:o ser que a infraçio 
tenha provocado ou possa a vir a provocar polu.t:çn:o nas ligu.as 
iuteriores, mar territorial ou zona econltmica exclusiva__ do Estado_ ·que_ 
tenha iniciado os procedimentos.' 

3. Quando uma embarcaçl:o se encon_t"i'ai voluntariamente num porto 
ou num teminal ao largo da costa de um Est.:~do, esse Estado deve 
atender. na medida do possivel, lls solicit.açi:Ses de qualquer Estado. 
relativas 1 investigaçJo de Ulba 1nfr:.ção por descarga_ referida no 
padigr.ufo 1· • que se julgue ter &ido con:.etida nas tiguas interiores. 
.. , territorial ou zona econllmica exclusiva do EstadO solicitante que 
c~aha c.ausado ou ameace -causar danOs aos mes~:~os. O Estado- do porto 
deve igual~:~ente atender, na cedida do possível, ~s solicitações do 
E5 tado de bandeira relativas ~ ,investigaç':ro de t:al · infraçlo, 
iadepl!ndentecente do local em que tenha sido cometida. · 

4. Os elemento& da investigaçito ·efet~da pelo Estado do porto 
ao• te:r111os do presente artigo devem ser transmitidos ao Estado de • 

bande,.ira ou ao Estado costeiro, a pedido destes. Quaisquer 
procedicentos iniciados pelo E.stado • do porto com base em tal 
invenigação podem, salvo disposiçlro em contr.:irio da seçl'o 7 • ser 
suspe~;~:sos a pedido do Estado costeiro, quando a infraçJ:o tiver sido 
cOllletida nas águas interiores. mar territorial ou zona econenica 
excluSiva d~s,s~ E$t.ado. Em tal situaç:io, as provas e os ele111entos do 
caso, assim c:o1110 qualquer caução .ou outra garantia financeira 
depositada junto das auto;idades do Estado do porto, ser1o 
transfêridos para o Estado costeiio. Esta transfer~ncia exclui a 
possibilidade de os procel:limentos prosseguirem no Estado do porto. 

Artigo 219 
Medidas relativas lJ navegabilidade 

das embarcaç<5es para evitar a poluiçli? 

Salvo disposição em contr.:irio da seç'lo 7, os Estados que, a 
pedido de terceiros ou por iniciativa pr6pria. tenham c-omprovado que 
uma embarcação. que ·se encontra num dos seus portos ou num dos seus 
tei:ud.nal._s_ ao largo da cOSta Viola as regras e normas internacionais 
aplicáveis em matl::ria de navegabilidade das embarcaç!5es e ameaça, em 
Consequl!!:nc:ta-. eausar danos ao meio marinho, deve"!' tomar, sempre que 
poss!vel, .medidas administrativas para impedi:.; que a meS'IIla eobarcaçl!l:o 
navegue. Tais E:stados apenas podem autori;:;ar a reíer~da embarcaçXo .a 
prosseguir at~ ao estaleiro de reparaç~es apropri.ado aais pr6ximo e, 
eliminadas as causas da infração, permitirio- que a emb.a.rcaçio 
prossiga. viagem sem demora. 

Artigo 220 . 
Execução pelos Estados cos_teiros 

1. Qua~do uma embarcação ·se encontrar voluntariamente num porto 
ou num terminal ao largo-da costa de um Estado~ esse Estad9 pode, 
tendo em conta ·o· disposto na ser;;ão 7; iniciar procedimentos relativos 
a qualquer infração .ih sua:: leis e regulamentos ado.tados de 
conformidad~ "COm a presente Convençllo oU com as regras e normas 
internacior.a_is aplicáveis parõl prevenir~ r'eduzir e controlar a 
poluiçlo proveniente de embarcar;;ões, quando a infraç'io tiver sidc 
cometida no seu mar territorial ou sua zona econõmica exclusiva. 

2. Quando um Estado tiver motivos slirios para acreditar que uma 
emharcaç!o que navegue no seu ~:~ar territorial violou~ durante & sua 
passagem pelo mesmo~ as leis e regulamentos desse Estado adotados de 
confot:"'llidade com a presente Convenção ou as regras e noraas 
interna'"cionais aplicáveis para prevenir, reduzir e controlar a 
pOluiç:to. proveniente de. embarcaç~es, esse Estado, sem prejut:r:o da 
apli·caçlo d.:ls disposiç3es pertinentes da seç3o 3 do~~: !'arte II, pode 
proceder 1 inspeç3o material da embarcaçll:o relativa J infraç1o e, 
quando tas provas o j_ustifica_r~lll, iniciar proc~dimento~:, incluindo a 
detenç1ro d.a cmbarcaçli'o, de corformldade com o seu direito 1nterno0 

salvo disposições. em contrário da seção 7. 

J: Quando UIJI Estado tiver motivos s~rios para acreditar que uma 
ee~barc.açlci qUe navegue na sua zona econtlmica exclusiva ou no i!ôeu mar 
territorial cometeu. na zona econtlmica exclusiva, uma violação das 
regras e normas internac.1onais aplicáveis para prevenir, reduz:ir e 
controlar a poluiçllo proveniente de embarcaçl!:es ou das leis e. 
regulamentos desse Estado adotad~s de_ confonaidade com e que apliquem 
tais regras e normas, esse Estado pode exigir .! embarcação que 
forneça informaç1Ses sobre a sua identidade e o porto de registro, a 
50a filtima e pr6xima esCala, e outr,ts informaç8'es pertinentes. 
necesslrias para determinar se foi cometida uma infração. . . 

4. Os Estados devem ador-ar leis e regulamentos e tomar outras 
medidas para que as euibarcaç~es que arvorem a sua. bandeira d{!em 
cumprimento aos pedidos de informaçll:o feitos aos termos do parlgra!ci 
3". ~ 

S. Quando um Estado tiver motivos s~d.os para acreditar que UDia 

embarcaçll:o que navegue na sua zOna êcoil.6mica exclusiva ou no seu mar 
territorlal cometeu, na zona econ&lica exclusiva. uma das 1..nf_raçii5es 
referidas no par§grafo 3- • que tenha tido como resultado uma descarga 
substancial que provoque ou ameace_ provacar uma poluição importante 
no meio .marinho, esse Estado pode proceder .l inspeç".ilo material da 
embarcação sobre questões. relacionadas com .a infraç!o, se a 
embarcação se tiver negado a fornecer. ±nformaç3es ou se as 
informações fornecidas pela mesma est.iverem em man.i,festa contradição 
com a situação fatual evide"Cte e as circunstlncias do caso 
justificarem a _referida inspeç:ilo. 

6. Quando -existir prova Uni festa e objetiva de que uma 
el:l.barcaçlio que navegue na zona econ8mica ex-clusiva ou no mar 
territorial_ de um Esta-do cometeu~ na zona econOmica exclusiva. uma 
das infrações referfdas no parágrafo 3·, que tenha tido como 
ri!sult.ado uma descarga que pro'!loque · ou ameace provocar danos 
importantes para o litoral o_u para os interesses conexos do Estado 
costeiro ou para quaisquer re1:ursos do seu mar territor-ial ou. da sua 
zona econ8mica exclusiva, er;:;;e Estado pode, tendo em conta o disposto 
na seçi'o 7 • e quãndo as provas o justificat:e_m, __ ini_ciar procedicentos, 
incluindo a detenção da em_barcaç.lo, de conformidac:!e- com o seu direito 
interno. 

·7. Ni'o obstante as disposiça'"es do pir,grafo 6 , sempre que 
t.enhilm sido estabelecid-os procedimentos·- apr-.opriados, quer por 
iaterm!!dio da organizaçil'o internacional competente, 1 quer de outra. 
forma acordados para garant"ir o cumprimento dos requisitos para 
PreStaç!o de cauç:lio ou_ ·de outra garantia ,financeira apropriada, o 
Estado costeiro, se vinculado por esses procedimentos, autorizar~ a 

embar~~ç!: :i~;~:~:~~!r d~s s;:r:!;:;:~ 3•, 4 •, 5", · 6 • e 7 • tacbêm se 
aplicam ls leis e regulamentos nacionais adotados de conformidade com 
o pàr:Egrafo 6 G do artizo 2-11. 
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A..itigo 22-1 
Medida.JI par.a evitAr a poluiç:Io resultante 

de acidentes 111arttimos 

1 .. Nenhuma daa d!sposiçi5es da pr~sente Parte: deve prejudicar o 
direito dos Estados de, nos terl!lo:a; do dircito internacional tanto 
coasuetudinll:r:(o cooo convenc!on41 0 tomar ~·executar fl!,~didas· aH!m do 
ur terr1toi-1al proporcionalmente ao dano efetlvo ou potencial a fim 
de proteger o ae'u litoral ou 1nteresses conexos. incluindo a pesca. 
cont"ra a poluiçl"o ou a ameaça dte po!Utç::Io rei!mltante de um acidente 
.. dtimo ou de atoa relacionado• com tal acidente, dos quais &1! possa. 
l* tonu. ra:r:~vel prever qu111 resul.tem. importantes eonsequ't!nciae 
uDCivas. 

2. Para efeitos do preaente artigo, 'acidente marttimo• 
fiSDifica -um abalro.<~mento, encalhe ou ~utro incidente de navegaçlo ou 
acontecimento a bordo de ~ embarcaçl'o ou no seu exterior~ de ·que 
resultem danos mate:dais ou a1:1eaça illlinente de danos matel:'iais l 
e.tJ&reaçlo ou A' aua carra. 

Artigo 2:22 
E:u;cuçl:o rcelativa il poluição proveniente 

da a.tmOsfeJ:'a ou atravil:s dela 

·os Estados devem assegur4r a execuçl"o~ no espaço al!reo sob sua 
soberania ou em rêlaç!"o a e~barcaçlSêS que aivorem. a sua bandeira ou 
cabarcaçJ'es ou aeronaves que l!!:stejam :(.ez!st.r.adas no seu territ6rio~ 
du suaa leis e regulamentos adotados de conformidade com o parSgrafo 
1 .. do artigo 212 e Coa outras disposiç!Jea da presente Convenç~o~ ·. 
adorar tamb& leis e.. rezulamentos e tomar outras medidas para dar 
CUilpri~o:.to as res:rall' e normas internacionais aplic§.veis. 
utabelec:idas por !ote:tmédio de uma organização internacional 
c011peteute ou de uma conferlnC::ia dipl~tica pa-Pa prevenir, reduzir ~ 
eontrolar a poluiç~o do meio. mar!n.ho provl!niente da atcasfera ou 
at.ravEa dela. · de collfo'l:'lllidade com todas as regras. e normal!& 
1nternaciona1a pertinentes, rela.t!vaa l segurança da navegaçtro aêrea. 

SEÇÃO 7. GA!WITIAS 

Artigo 223 
Medidas para· facilitar Os procedi111~c.toa: 

Noo procedimentos iniciados n_oa termo~!~ da presente Parte, os 
EsiadoiS devem tomar medidas para facilitar a audiência de testemunhas 
• a àdmisslro de prcwas a.Presentada5 por auto't'ildades de outro Esç:ado 
ou pela org:anizaçl'o inte.rnacional competen~e e facilitar a 
asaistl!ncia a ·esses procedimentos de representantes oficiais . da 
organização inteJ;nacional cg,mpetente, do --Estado di-- b~n4e!;-a ou- de 
qualquer Estado afetad'& · pela poluiçll:o resultante de qualquer 
1nfraçJro. Os representantes ofi.c:iais que assistam a esses 
procedimentos terlfo os direitos e deveres previstos no direito 
interno ou tlQ direito !nterna.cit:mal. 

Art:igo 224 
Exerc!cio dos poderes dê poltcia 

So~~~ente os funcionlidos oficialmenl;e_ h~bilit_a_d_o~ _~em como __ os 
navios de guerr3 01.1 a.eronayes militares ou ou~ros nãVio~_ "Ou aCronaves 
que ·poasu.am' sinaia claros ç .sejam ident.ifidi.\O"eiS como es_tand~ _ao 
aeiviço de um governo e para tanto autorizados p<:oi!em exercer poderes 
da policia ~m relaçifo, a em.barcaçl::):es estr&ngc:1ras e~~~; aplicação da 
presente P.arc:e. 

Artigo 225 
ObriaaÇlJo de e vi ta r consequ"ncia adversas 

no exerc::lcio dos poderes de pol!cia 

No exercício doa aeus poderes de policia previstos na presente 
convençA:o em relaçlo lla embarc:açfJea est~angeiraa, os Estados nlto 
devem p8r em perigo a segurança da navegaçl"o • ne~n fazei:" correr 
qualquer riaco a Ulll& emb4rc:açlJo nem a devem conduzir a um porto <:ou 
fandeadouro insesuro nem expor o meio marinho a um ris.co 
bjusUficado. 

Arl:igo 226 
Investigaçlo aobr~~~: embarcaçi5es estrangeiras 

1 .. a) Os: Est•dos nll:o dev.,m reter uma embarcaçir'o estrangeira por 
maia tempo que o indispeni!IAvel para os .efeitos de 

i::::~i:a::::r~~~vt:::::m~~~!:::o ~;aa!!~ra c de!!0;~! 
lilldtada a W!l. exame: dos certificados, rea!stros e outros 
documentos que ·a embarc:açll'o I obrigada a ter a bordo de 
acordo com as re&r•• • normas internacionais. gerale~ente 
aceitaa ou d• qua.lquer outro documento deitar que tive:r 
a bordo. SG poder:-' ser fCita .um.ã: inspeç"lo matertal 111418 
pormenorizada da. emharc.açl'o depois de tal exame e apenas 
no ·c:aao de: 

i.)' exiatireni motivo• .ilrios p&ra acreditar "que a condiçlo da 
.m,arcaçlo ou 4o ••u equipamento n.lo corresponde 
e•unci•ltDeDte aoa dado• que figuram nesses documento•; 

ii) o conteGdo de tais d_ocumentos não ser suficiente para 
confirma_r ou ver:UiC:a.r uma. presumida infr.aç:!to; ou 

lli) a emban:.a~lto n3'o t.er a bor-do certificado$ nelll l"e,gistJ:os 
vâl.iclos. · 

b) Se a inve.stig~çilo indicar uma violaç!o das leis e 
regulamentos aplic!veis ou das regt-as e normas 
internacionais para a proteção e preservação do meio 
aario.ho,. a embarcaçlto seri ime_dia_taJD:ent.e liberta ap6s o 
c:umprigent? de ce.'t'tas formalidades razo:ivets, tais como a 
pl:'estação ele UJDa cauçio ou de outra gara11tia financeira 
apropriada • 

c) Se_m prejutzo das regras e normas internacionais 
~pli~veis relativas l navegabilidade d.a$ embarcaçlSes, 
poder3 ser nE;gada a libertação de uma em~rc::ação ou 
condicionada a:o requisito de a embarcaç3o se dirigir. ao 
estaleiro de reparaç~es· 10-propria.do 1!131& pr6xima, sempre 
que a mesma libel:'taçiro represente um.a ameaça 
injustific.ada de dano para o meio marinho, No caso de a 
libertaç:t"o ter sido negada ou condicionada a determinados 
requisitos, o Estado de bandeira deve Ser imediatac.ente 

-notificado e podeta: diligenciar no sentido da l:tber·taçllo 
da embar-c:aç~o de c::onformidad_e com a Parte X.V. 

2. Os Estados deve~n cOop~rar para estabelecer procedimentos que 
evi·tem inspeçlSes m.ateriaia desnecess:irias de embarcações no ~aar. 

Artigo 227 
NX'o-discriminaçll'o em relo~~:çll'o a embarcações estrangeiras 

Ao exercel'"_ os seus direitos_ e_ ao cumprir as suas obrigaça'es ao• 
r.ermos da presente Parte~ o& Estados nlro devem fazer diacrim:tnaÇlro de 
dJ.re:lto ou de fato e• relaç~a Is embarcaçtJes de qualquer outro 
t:•tado 

Artigo 228 
Suspendo de procedimento& e restriç:o"es il &u.a ins~aura.c;:ro 

1. Oa ·procedimentos para impo.siçl'o de pe...a~idadc:~s decorrentes de 
q_ualq,uer iafraçt:o Js leis e regulamentos aplidiveia ou .)s regra& e 
normas interqacionais re~at:ivaa l prevenç!o,. reduçlo e controle da 
polu:Lçlto .proveniente de embarcaç.a'es. cometida• · por eabarcaçtto· 
estrangeira al& do mar territorial do Estado que instaurou tais 
proccedicent:os, serão suspensos ao prazo de seis' meses a cont4,r da 
data da insta.uraçí!o desses pro.c.e_dimentos quando o Estado de bande1ra 
tiver instaurado procedimento$ par~ imposição de penalidades oom base 
em o~~cusaç~es correspondentes a menos que aqueles procedimentos se 
relacioríem com ~ caso de dano _grave causado ao Estado costeiro ou o 
Estado de bandeira em que:stlo tiver reiteradamente faltado ao 
c'l.llllpt"icenta da sua ctbrigaçl'o de assegurar a. execuçlio efetiva das 
regras e normas internacionais ap.tic§."ve:(s, re!ativ.as a 1nfraçi5'es 
comet:i,das por suas embarcaçõ'"es. S~pre qu-e o Estado de bandeira pedir 
a suspensão. dos procedittlentos de CQt:lformidade com o presente artigo 
deverS. fac::.ultar em. tempo oportuno ao Estado que primetro tiver 
insta~rado os pr<!_ced~nt.os ~ d~ssi_ê completo do c.a_so. bem como as 
ats,_s 4os proc~di_mentos. Cocclu_.!d?S os- procedimentos insfau.r.ad~s pelo 
Estado de bandeira~ os proCeàit:.entos suspensos seri!o extintos4 
Efetuado o pagamento das custas referentes a tais procedimentos, o 
Estado costei.ro restituir& qua_lqu_er C<!-uç:ão ou outra garantia 
financeira prestada em relaçlro ~om os proe.edimentos suspensos4 

2. Nifo serão instaurados proc~dimen:tos em relaç:il"o a embare;açll"es 
estr.angeiras~ -:.uoa vez decorridos tr@s anos a contar da data em que a 
1nfraçio fo,i cometida~. e nerthum Estado poder§. instaurar procedimento!!! 
quando outro Estado os .tiver já iJJstaurado. salvo disposição em 
contr§.rio do par~grafo 1 4 

3. As disposiç5es do .Pt:_esente art1go devem ser aplicadas sem 
prejutzo_ do direito d_o Estado de bandei;!:'a de tomar quaisquer medidas, 
incluindo a in.S.tauraçã"o de procedilllentos de conformiÇ.ade com_ o :s:eu 
direito interno. "independent~nte dos procediwentos anterioreCiente. 
instaurados por Qutro Estado. 

Artigo 229.. 
Açlo de responsabilidade civil 

Nenhuma das disposiç!Jes da presente Co_nvençlro afeta o direito de 
intentar' açXo de responsabilidade c:ivil por perdas ou danos causados 
peta poluj.são do meio marinho. 

Artigo 230 
Penas pecunU:rias e respeito deli 

direitos reconhecidos dos acusados 

1. S6 podem ser !apostas penas pecunU:riaa no caso de infr.açb'l;a 
I• leis e 't'egulallle'htos nacionais ou ~s res:r.as e nortDas !nternaciol\êis 
apUcSveis para prevenir, redu:r:lr e controlu a poluiçlJo do mtdO 
marinho proveniente de embarcaçGe• eat.rangt!iras al(!:m do ur 
territorial. 

2: 56 pode11. •er ilapostaa Penas pecunl.A"l"ifllll no e:tso de infr.aÇlJu 
u leis e regulamentos nacionais ou lla · res;ras e uormaa internacionais 
,~.yUclveis para prevenir, reduz:! r 11: : co~:~trolar a · poluiç•o do meio 
s~rlnho proveniente de embarca~i5es eatran.teiraa DO mar ter%1tor1•1, 
salvo ato intencional t!! grave de poluiçcUo. · 

lafra~3e!0 e:::~~~s d;:/:~~~!~:~oa e!~~::~~::: q:r:os~::rt;r 1!:!; 
·J ilDpoaiçiro de aançll'ea. deve~a aet · :respeitado• oa direito• 
l"&ecm.hecidos dó 'I aeusados. 
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Artigo 231 
Notificaçlro -ao Estado de bandeira e 

a ou~ros Estados ·1nte~essados 

Os Estados devem notificar sem demora o Estado de bané!eira e 
qualquer"' outro Estado interessado das medidas tomadas em rll!laçio a' 
sb.arcaç3es estrangeiras, nos termos da .seçno 6, e remeter ao Estado 
de bandeira t-odos os relat6rios oficiais relativos a tais medidas. 
Contudo~ no caso de infraçlies cometidas no m.a.r territorial, as 
referidas obrigaçlJes do EstadQ costeiro restringem-se Is medidas que 
se tom.em no decurso dos procedimentos. Os agent:"es dipiomtlticós ou 
funcionários consulares · e, na medida do possível, a autoridade 
att.S:tima do Estado de bandeira devem. ser imediatamente informados de 
Uis medid.as. 

Artigo 232 
Responsabilidade dos Estados decorrente 

de medida~ de execuç:lo 

Os Estados serão respomo.l[veill por perdas ou danos que lhll!s sejam 
i~utlveis~ decorrentes da,s medidas tomadas nos termos da seç:lo 6, 
quando tais .medidas forem ilegais oU excederem o razoavelmente 
Decoll!ssári-o l luz das informaç~es dispon!veis. Os Estados devem 
e•tabelecer meios para recorrer aos seus tribunais atrav~s de aç3es 
relativas a ta!~ perdas ou danos. 

Artigo 233 _ 
Ga:anl:ias .relativas .aos estreitos ut1Uz3.dos 

para a naveS;açl'o internacional 

Nenhuma das disposiçtr~s das seçtres 5~ 6 e 7 afeta·o regime 
. jur!"dic:.o dos estreitoG utilizados para a navegaçl'o internacional. 

Coni:udo, se o.;m; .navio elit.~a:t~gei~o que na'o os mencionados na seç1:o 10 
cometer uma in!raçlto !s leis e regula.m~ntos mencionados nas alíneas 
a) e b) do par.:lgrafo '1 • do artigo 42 qui! cause ou ameace causar danos 
sraves ao meio marinho dos estreitos, os Eatados .ribeirinhos dos 
estreitos podem tomar todas as medidas 'de el.:ecuçlo apropriadas e, em 

· tal caso, devem respeitar, mutatis mutandi_s, as _4_i_5poaiç'lies da 
presente seç;:ro. 

SEÇÃO 8. ÁJtr.AS f'OBF-tTAS DE GELO 

, Artigo 234 
Areas cobertas de gelo 

O• Estados costeiros tl!m o d1re1Lo de•adotar e aplicar.leis e 
~e&ulamentos nlo discr1minat6rios para prevenir, reduzir e controLar 
• poluiçJ'o do meio marinho proveniente de embarcações nas ireas 
cobertas de gelo dentro dos limites da zona ec:.onl5miea exclusiva, 
quando condiçlJes de clima p.ir'ticularuiente rigorosas e a presença de 
,elo sobre. tais .freas durante a maior parte do ano criem obstruç3e~ 
ou perigos excepcionais para a navezaçlo, e a poluiçlo do meio 
aarinho possa causar danos graves" ao equiUbrio ecol6gic:o ou 
altera:-lo 'de modo irreverstvel. Tais leis e régulalneritoa devem ter em 
devida conta a navegação e a proteç!'o e preserVaç.lo do meio marinho 
com base '';.os melhores dados científicos de que se disponha. 

SEÇÃO 9. RESPONSABILIDADE 

Artigo 235 
Responsabilidade 

1. OS Estados devem zelar pelo c~primento das suas obriga_ç3es 
!acen:aaciortais relativas A proteçi[o e preservaç:~:o-:do me_io marinho. 
Serl"o ré·sponsãve!:i de conformidade com o direito internacional. 

· 2. Os Estados devem assegurar 'atrav~s 'do seu direito interno 
•e!.os de recurlio que permitam obter uma indeniz:açio pronta e adequada 
~ outra reparaçã'o pelos danos result.antes da poluiçlro do meio 
aarinho por pessoas físicas ou jur:J:dicas*, sob 5ua jurisdiçlo. 

3. A fim de usegurar in.denizaçXo pror.t.a e adequada por ·e-odos os 
danos resultantes da poluiç!o_ do meio ~rinho, Os Estados devem 
cooperar na. aplicaçlo do direito internacional vigente e no ulterior 
desenvolvimento do direito interuaci_onal relativo .its 
.r:espo:Dsabilidades quanto .l avaliaçX'o deis clanos e il &Wl inden!zaçlo e 
1: soluçllo das cabtrovl!:rsias conexas. ·bem coma. se for o caso. na 
el..boraç3o. de eritfl;rioll f! procedimentos para o pagamento de 
indeniz:açla . adequada, taia. como o seguro o~rigat6r.io ou fundos: de 
1Ddeniza~Ko ~ 

SEÇÃO 10. IMUNIDADE SdBERAN.A 

Artigo 236 
Imuriidade soberana 

As disposiç!Jes da presente Coovençlo relativas .l proteçlo e 
oreservaçl'o do CJeio ms.rinho nlo se aplicam a navios de guerra. 

*pessoa f!dca :ou jur!dica, singular ou colei{~~~--- em u11o_ ~· 
d!ema:la p.:âses ele expresillo portuguesa.. 

embarcações auxiliares, outras -embarcaçtes ou aeronaves pertencente• 
ou operadas por um Estado e utilizadas. no momento considerado~ 
unicamente eaa serviço governamental n!'o comercial. Contudo, cada Esta 
J~ deve ·~segurar; at.ravl!:s de media.&a apropriadaa que: n.l1l Cli~icult~ 
111 operaçlJes ou a capac.ida~~ operacional de ta.ie ~aba'rcaç1Jes ou 
s~ronaveSi que lhe pertençam ou sej~m por ele util1:z:ad""s• que tais 
,:barCaçtes ou aeronaves proeedam 0 • na meaida do possivel e razoSvel, 
.!III aodo compatível coc a presente Convençl'o .. 

SEÇÃO. 11. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EH Vlii"UDE DE OUTRAS 
CONVENÇÕES SOBRE ~ROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO ·DO 

MEIO MARINHO 

Anigo 237 
Obriã:açiJes cont.ra!daa em virtude de outras cÓnvençlJea 

sobre proteçl'o e pres~rvaçl:o do meio marinho 

· 1.- G- disposi.çtes da presente Parte nl'o ~fetam as obrigaQ:l!'ea 
específicas eontra!das peloa Estados em virtude de convenç~es e 
acordos especiais concluídos an'tll!riormll!nte sobre a pro~çio e 
prll!sernçlo do meio marinho~· nem os acordos que possam ser conclu::Cdoa 
em,aplicaçl'o dos princ!pios gerais enunciados na presente ConvençKo. 

2. As obrigaç~es específicas coatrrldas pelos Estadoa em 
virtude de convenç~es. espec:iai_a~ relativas I. proteçfio 11! preservaçl'o 
do meio marin~. devem ser' cumpridas de modo compat!ve:l com oa 
princípios e Objeuvos sçr_ais _da presen'te eonveUçl'o. 

P.AR:rE XIII 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA MARINHA 

SEÇÃO 1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 238 
Direito de realizar invest!gaçl'o cientifica marinha 

TodOf os Estados, indll!pendenteiDente da sua aitu.açlo g.aogrific:a1 e 
as organ1zaçl5'esl internacionais competentes tb o dirl!ito da realizar 
iuvestigaçlo c:lent!fica marinha sem preju1zo dos direitos e deveraa 
de outros Estaaos tais como definidos na presente Convençlo.· 

.Artiso 239 
'tlromoçl'o da inveatigaçl'o científica marinha 

Os Est .. dCPa e as ors;anizaç~ll!lil internacionais competentes devefll. 
promover e facilitar o desenvolV'!mento e a realização da invest~açl"o 
clen't1fica marinha de conformidadll! com a presente Convenç!'o. 

Artigo 240 
Princ:(pios gerais para a realiz:açiro da 

investigaçlo cientffica marinha 

Ma realizaçlo <da !nvestigaç!o cienttfica marinha devem aer 
aplicados os seguintes prind:pioi:: 

a) a· investigaçlo cienU:fica marinha deve ser · realizada 
exclusivamente com fina padficoa; 

b) a i'nvest:!gaçlro cient!fica · marinha deve ser realizada 
aediinte aEtodos e meios científicos apropriados compad:Veis 
com a presen'te Convençlo; 

c) a investigaçl'o cien.t!fica marinha n'Io deve interferir 
injustifiCadamente com outras utilb::açtsea legíd.11aa do mar 
compatíveis com · a presente Convenç'l'o e serl devidamente 
'tomada em coi'ldderaçl'o no n:ere!cio de tais utillzaçtfea; 

.d) a iavestigaç'lo cient!fica. marinha deve •er realizada no• 
termos de todC.s os rezulamantoa pertinentes :adotadoa de 
confotiaidade com a presente Convençlo, iDCluindo oa 
relativos i pt'oteçà'o e preserva,.-o do meio mar!aho. 

4rtigo 241 
Po-recoahecimeuto à inveatigaçlo cieut!fica 

aarinha como fUndamento jur:l:dico 
para reivindicaçiJea 

As atividadea de iaveatigaç'l'o cientifica marinha do devem 
constituir fundamento jurtdico 'de nenhum.~. reivindic:açlo de qualquer 
parte do meio marinho ou de lleus recuraoe. 

SEÇAo 2. COOPERAÇÃO INTEIIIIAC<ONAL 

Artia:o 242 
Pl'omoçl'o da cooperaçlo internaci<mal 

L Os. Estado&! e as organiz:açi!Ses internacionaia competente• 
deveu., de conformidade com o princtpio do respeito da· soberania e da 
juri.sll!iç!ro e na base de . be_~~f!cio a~tuo, promover • coopera c; lo 
internacional no campo da !iivest!Baçl'o c:ient!fica marinha com fin11 
pacíficos. 
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. 2. !leste contexto. e sem- prejÚ!:to dos direitos e deveres dos 
Est.adós em virtud~ da presente Co.nvençilo. um Estado, ao aplicar a 
presente Parte, deve dar a outros Estados, quando apropt'iado, 
oportunidade · razolivel para obter do mesmo. ou mediante a sua 
cooper.açl'o, a !nformaç:ito necessãria para preveair e controlar os 
danos .t sa6de e 1J seguranc;a das pessoas e ao meio marinho. 

Artigo 243 
Criaçl"o dei condiçi!Ses· favoráveis 

Os Estados e as ora:aniz:.a.çll"e.s internacionais competentes devem 
cooperar. mediante . a celebraç~o de acordos bilaterais e 
multilaterais, na criaçllo de condiçlSes favor1veis 1 realizaçKo da 
investigaçlto· cient::tfica 111arinha no meio marinho e na ·integra.çio dos 
esforços dos _c:ientistas no estudo da natureza e interrelaçl:5es dos 
fenemenos e processos que ocorrem no meio marinho. 

Ar"tiso 244 
Public:aç~o e difusJo de infonoaçlo 

11!!1 conhecimentos 

1. Os Estados e as orc.aaizaçlS"es internacion.o~ia c011-pet:entes de

YCS&, de confo1:111idade com a preseute eo.nvec.çl"o. mediante a public:aÇlro 
e difusl"o pelós canais apropriados, faeultar infonoaçlo sobre oa 
pr!ncipaia programas proposto~; e seus· objetivos, bl!11. cone oa 
conhedaeatoa resultantes da tnvestigaçlo c:ient!fica 2134rinha. 

z. Para. tal fim, os Estados, quer individualmente quer. eta. 
cooperaçlo c.om outros Estadoa e ·com. as ~rcaniz:aça'es internac.ionaia 
competentes. .de~ prolõlover ativamente a difus.lo de dados e 
tafonuçlo c:f.ent!ficoa e a transferii!;ncia doa conhecimentos 
resultantes da inveatigaçlfo cientifica marinha. em particular para os 
Dtados em desenvolvimento, bera como o fortalec:imt!nt.o da capacidade. 
aut8noma de inve.stigaçlo cientifica marinha dos Estados em 
de•envOlvimento por meio "de, inter alia, programas de formaçl"o e. 
treino adequados ao se.u pessoal tÊcnico e cientifico.-

Art:igo 245 
Investigaçl"o científica marinha 

no mar territori.al 

Qs Estados cós.tei.ros~ no exerc!cio da sua soberania~ t!m o 
direito exclusivo de regulawentar, o!.Utorizar e rea.lizar investigaç:iro 
cientifica marinha no seu mar territorial. A. invl!st.igaç:ão científica 
aariaha no SI!U mar territorial s6 deve sei:' realizada com o 
consentimento expresso do Estado costeiro e tt-as condições por ele 
estabel.ec:id.as. 

Artigo 246 
Investia:açllo cien.t1fica ml!lrinhs na zona. eeonOmica 

exclUsiva e na piat#forma. continental 

1. Os Estados costeiros, no exerc:tcio da sua jurisdiç::lo~ t"êm o 
direit"o de regulamentar~ autol:'izar e realizar ipvestigaç"io científica 
marinlia na sua zona econOmica exclusiva e na sua plat.aforwa 
continental de confot'Jilid~de com as di!õposiç!5es pertinentes da 
presente ConvençXo. 

2. A investigaçl"o c!ent.:!fica marinha na. zona econ8cica exclusiva 
e na platafortaa continental deve 10er realizada com o consentimento do 
Estado costeiro. - -

3. Os Estados costeiros~ eill circunstlnc1.as not'll;lais, devec dar o 
Seu consentimento a outros Estados ou organizaç~es .internacionais 
competentes para que executem. de conformidade com a pt'esente 
Convençlfo, projetas de investigaçl"o científica marinha na sua zona 
econ8mica exc:lusiva ou na sua plataforma continental, exclusivamente 
c0111 fins pac!ficos e coz;a o prop!Ssito de aumentar o conhecimento 
científico do meio mal:'inho em benefício de to~a a humanidade. Para 
tal • fim, oa Estados costeiros devem estabelecer· regras e 
procedimentos para garantir que tal c:.onseatimento n:llo seja retardado 
ne:a decneg.ado setn justificaçllo razollvel. 

4. Para oa efeitos de aplicaçl"o do par:Sgr.a!o 3 1 eonsidera-se 
que podem existfr c!rc.unst.flnç:iaa DOr1113iS independentemente da 
aual!ncia de relaçl5es diplomfitic:as entre o Estado costeiro e o Estado 
que p"retende investigar. 

.s: Os Estados costeiros poder.Jo, contudo, discric!onariamente, 
recusar-se a dar o aeu consenrtmeoto l realizaÇI"o ua cui. zona 
ec:on8a!ca exclusiva ou na sua plataforma continental doi!! Ulll projeto 
ele inveatigaçl"o c!ent!fica ma-rinha de outro Estado ou orsan.!zaçl:o 
1aternacional competente se o projeto: 

a) tiver uma iaflu!ncia dir~ta na exploràçl"o e .aproveit.uu!nto 
doa recursos naturais, vivos ou nio vivos; 

b) 1mplicar"perfuraçl5e.c;: na plataforma continental, a utilizaçl"o 
d~ explosivos ou a 1ntroduç.Jo de substlncias nocivas no meio 
mar!uho; . 

c) bplicar a coaatruçlo, funcionamento ou uttlizaçlo das.ilhu 
art.ificiaia, 1natalaç3e= e estru.turaa r«!!feridas nos artisa. 
60e80; · 

d) coat:,ive:r 1nform&çl'o prestada nos tet"moa do artigo 248, sobre 
a natureza e os objlltiVoa· do projeto que seja inexata o ou .se 

o Estado. ou a organizaçl"o .inte.rnaciot).al competente, que 
pretende realizar .a invl!!-st:lga(,;I'O, tiver obr.igaç5es pend~ntec 
para co111. o Estado costeiro decorrentes de um projeto de 

6. ~:e:~!::~~: ::t:;;;:;iç~es do parlg:rafo s•. os Estados 
costeiroljl nJ"o pode!J!. exercer o seu poder discricionirio de recusar 'O 

seu con~entimet1.to _aos tenaos da alínea a) do referido :Parigrafo ea 
.reJ.aÇ:~"o aos projetas de inve:stigaçilo científica marinha, a serem 
realizados de conformidade com as disposiçi:se.s da presente Parte, na 
platafo:cna continental, al~ 'das tOO milhas marítimas das linhas de 
base. a partir das quais se mede a largura do mar territorial fora 
das lreas espl!lc:!ficas que os EstadOs costeiros venham a design-ar 
public.amente, em qualquer momento, c0111o lreas nas quais se estXo ·a 
realizar ou se venham a realizar num prazo raz~vel atividades de 
aproveitaniec.to ou operaçl:5es por:menot'izadas de explor-açJ"o sobre essas 
lreas. Oa Estados costeiros devem dar a devida publicidade I. 
d~ignaçl!io d~ tais l.reas bem como qualquer modtfic:ação da5 mesmas. 
1IUU do serlo obrigados a dar poníe:nores das operaçli"es realizadas 
aessas ~e as. 

~- As" dlsposiçlS"es do par.fgrafo 6~ do ,prejudica• os direitos doa 
Estados ·costeiros sobre a sua plataforma continental. como o 
estabelecido nO artigo 77. 

8. Ati atividades de invt!st.igaç~o científica mar!nf:ut mencionadas 
ao presente arr.i&o nl"o devem interferi r injustif!fadamente com as 
atividades empreendidas pelos Estados costeiro$ no exerc:Ccio doe seus 
direitos de soberania e da sua jurisdiçl"o previstos na presente 
cOnvençlio. 

Artigo 247 
Projetas de iavest!.z.açl"o científica marinha 
realizados por ol:"ganh:aç3"es internacionais 

ou sob os seus aUsptcioG 

Entende-se que um Estado costeiro membro de uma organizaçlo 
iuterilacional. ou ligãdo por .acot"do bil-ateral a tal -orgaet!zaçll:o~ e ea 
cuja, zona eeon8mica exclusiva ou plataforma contiPental essa 
organização pretende realiz:a_r 0 _ direl::ame~te ou sob os seus ausp:ícios. 
um projeto de investigaçtfo Cienüficia marinha, autoriz-ou a realizãÇKo 
do projeto de confonuidade com as especificações acor-dadas se esse 
Estado tiver aprovado o projt!to_ pormenorizado quando a org.anizaçJ:o 
decidiu pela sua realiz:aç::ro ·ou se o Estádo costeiro preteade 
participar no pl:"ojeto e não tiver formulado qualquer objcçll:o -atê .l 
,~i'JI:"aÇio do prazo de quatro meseS a co~tar da data em que o pi-ojeto 
;!~ tenha sido c:omunicado pela orgaaizaçl:o internac.ional .. 

Artis!' i4s 
Dever de prestar infomaçllo ·ao Est.ad• costeiro 

os Estados e as organizaçlfes internacionais competentes que lliill 
prOponhau relilizar investigação cieD;ttfic::a marinha na zona econ8cdca 
,p:clusiva ou na placaforma c~tinental. de = EstadO costeiro devem 
fornecer a esse Estado, com a antecedl!ncia mtni.ma de seis me-se• da 
data prevista para ·o inicio do projeto de investigaçlo cl.ent:tfica 
pdnha. uma descr1çlro completa de: 

a) a natuieza _e os objetivos do projeto; 
b) o ui~ todo e. os meios a u.t.ilizar. incluindo o nome, a 

tonelasem, o tipo e a categoria das emba"rcaç!5es e uma 
descrição do equipamento científico; 

c)-as áreas. geogr:ificas precisas onde o ·projeto se vai 
realizar; 

d) as datas previstas da primeir• ~}legada e da partida 
definitiva das embarcaçlfes de. investigaçlro. ou -da instalaçlo 
e remoçlo do equipamento, quando apropriado; 

e) o nome d.a. inst.it.uiç"!"o patrocinadora. o do seu dir"etor e O da 
pessoa. encarregada do projeto; e 

f) o Ambi~o em que se conside:ra a ·eventual participaçll"o 
repre"sentaçlJo do Estado costeiro no projeto·. 

Artigo 249 
Dever de cumprir t:e.rtas condiç5es 

1. Os Estados e as organ!zaçlles internacionais competentes~ 

quando realizem 1-nvestigaçllo cientifica marinha na zona econe~~;~ica 
exclusiva. ou na plataforma continental de Wll Estado costeiro. devem 
e~~prir as segui-ntes condiçi5es: 

a) garant:Lr ao Estado· costell:"o, Se este o desejar, o direito de 
participar ou estar representado .no projeto de investig:açlo 
científica:· marinha, especialméate~ quando pratic:.lvel, a 
bordo de embarc.aç5es e de Olltras unidades de investigaç:l:o ou 
naG 1nstalaç5e.s de invest-igaçl"o c:ient!fica, sem pagar 
quàlquer 't"emuneraçlo aos investigadores do Estado costeiro e 
sem que este tenha obrigaçl"o de contribuir para os cust~s do 
projeto; 

b) foraecer 40 estado costeiro, a pedido deste, tXo depressa 
quanto poadvel, rel.at6rios preliminares beta c.oao oa 
reault.sdos e conclusZ5"es finais uma vez -ter.lnada . a 
iavestigaçl'o; 

c) comprometer-se a dar acesso ao estado -costeiro, a pedido 
deste, a todos o.s dados -e.amosl:ras resultantes do projeto de 
investtgaçlo cientifica marinha bem c01llo a fornecer-lhe oa 
dadoS que· possam ser reproduzidos e as amo10tras que posaq 
•cr divididas sem preju"!zo do •eu valor cient!fico; 

d) fornecer ao Estado costeiro. a pedido deste, uma aval:laçlo 
de taU dada.. aaostraa e l:"esultadoc da invc-st!àaç•o ou 
aaaia~i-lo na •ua avaHaçlo ou .f.-nterPretaç'lo; 
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•) .carant1T 0 cOUJ ressalva do disp~~:~ato no par:1grafo z·.. qu~ ots 
1:'esultado!l d•·tnves.tigar,;!l:o est~jall1 disponiveis• t.J:o depressa 
quanto poasrvel. no plano internacional por interm(!dio do$ 
c~nais nac:iona.is' e inte-rnacionnis apropri&dos; 

f) informar imediatawente o Estado· costeiro de qualquer mudança 
importante ~o prosra~~~a de invest:f.gaÇ:Io; 

&) éalvo acordo era contrlrio. tpt:irar as instalaçtlcs ou o 
equipameuto de inveotigaçío cient:lfica uma vez ten~inada a 
1nvest1&aç:Jo. 

2..- O presente artigo nlo prejudica as condiçtiee estal:ielecidas 
pelas Ieic e regulamentos do Estado costeit"() para o exercfcio do 
poder discricion:l:rio de dar oU recusar o __ seu cQnsentimento .nos termos 
do padgrâto s· do artigo 2ii6, :lnclui,ndo-s~ a _~xigancia de acordo 
prEvio paJ:'a a divulgaçl'o no plano inter-nacional_- dos r-esultados de um 
projeto de invect.igaçl'o com incidl:ncia di.ret.ll na e,.;ploraç'l'o e 
aprovei t3I!IerttQ dos recursos naturais~ 

Artigo 2so 
Comunicaç8"es relativas aos projetoa de 

1.nvestigaçtro cie~t1fica marinha 

As comunicaç!Ses r~tlativ.as aos projetes de investigaçJ:o científica 
urinba devem ser feitas por inte~dio doa canais of!.ciaia 
apropriados, :salvo ac:<Jrdo em contrlir.io. 

Arti.so 251 
Cl:'it6t'iO& gera:is e diretrh:es 

Os Estados devem J:lrocurar promover, por intermfidio' das 
orzanizaçlSes internacionaia cOUI_petentec, o estabelecimento de 
crltl!rios gerais e diretrtzes que or;: ajud.~J!l-~ deteru:inar a natureza e 
•• i111pl.ieaçlíes da investitaçl'o· c:ient1fica 111Drinba. 

Artigo 252 
Cons~ntimento t:icito 

Os E.stados ou as o-rgantzaç~es :tm::ernaci.onais competentes po(Jem 
emp;eend~ um projeto de 1nves~1ga.çlo eieDt!!iea u:arinha seis meses 
ap6s a data em que tenham sido fornecida$ ao Estado _ costeiro as 
inforcaçli'es previstas no artigo 248, a nllo ser que, no prazo de. 
quatro meses ap6~ terem s!cio recebidas essas informações: o Estado 
coateiro ~tll!:nha :lnformado" o Estado ~u s organização _que se proplSe 
realizar a luvestigaç:ro de que: · 

a) -recusa o seu consetltime_Q_t_º __ t!!:l~- tll!:rmos do -~isposto no artigo 
2-'6~ ou • 

b) as ,1nfol'maçaes· fornecidas p.elo _Estado ou pela organizaçl'o 
internaeional competente sobre a natureza ou objetivos do 
projeto nlo correspondem a fatos manifestamentt! evidentes; 

c) :11citlil in~orma:çl'o supiementar- sobre -as . condiçi!es e as 
in.fo'tlllaçtres previstas nos artigo• 248 e 249_; ou 

cJ) existem obl:'i~;:açl'5es pendentes relativa~ente :i'!s condiçlSes 
estll.b.eleciQs no Dl:'tigo 249 a rcespe:lto de um projeto de 
:lnvestigaç:l:o cienti-fica. marinha atlteriormente realizado por 
esse Estado ou orgs.~izaçlo. 

Artigo 253 _ 
Suspensl'o ou ceasaÇI'o das atividndes 4e 

· investigaçl'o cíenUfica 1:1arinha 

I .. O Estado costeiT_o .tem o direito de exigir ·• suspeusllo de 
quaisquer i!lltividades de !nvesrigaçli:o eicnt:1'f..ica ;m01dnha etD curso na 
aua zona <econ8mica exclusiva ou na "BUa plataforma continental, se: 

a) as at:lvidades de investig:açl'l) nl'o se realiun:em de 
confor&idade com as· infonnaç!SC!:'s translllitidas nos termoa do 
artigo 248 e. m!!S qua1a ~;i_ tenha ffindament:ado o-ConSenf.im~nto 
do Estado costeiro; ou 

b} o E&tado ou a organizaç'lo iutentacion'al competente que 
reali:car\ a• at!vidades de invest~g~~l[o nlo· cumprir. o 
disPosto Qo artiso 249· t:Jo que ce refere aos direitos do 
Estado costeirQ relativos · ao projeto de investigaçJ:o 
cic=nt!íica marinha~ 

2 • ..Jl.Eatado coat;~iro tem. o direito de texigir a cessaçl'o c;le 
quaisquer atividadea de investigaçl'o ciendfio mal:'inha em caso de 
qualquer não-eumprimeo'to do disposto no arti;go 2-48_ que impl:tque 
mudança fundamental no projeto ou nas atividades de 1uve.stigaçJ'o. 

3~ O Estado c::osteiro pode tamb~ e:rl&1r a ce.t~saçl'o das 
atividader;: de investigaçl'o ciertt!fica marioha áe._ num. prazo razoi"el, 
~~--fol:'em corrisidaa quab:quer das situaç!Ses p-revistas _n_o parAgrafo 

4._ Uma ve~ notificados pelo Estado costeiro da sua deeislfo de 
,ordenar a suspensl'o ou cessaçll~, ori Estado& ou as ot'ganizaçlies 
internacionais compce:t:entes autorizados a -realizar as 'a.tividades de 
inveatigaç:lo c1enttfic:a marinha devem p8r fi'lll às at!V'idades de 
:lnvestigaçllc qu~t- sl:q objeto de tal Dotificaçi'o • 

. _ S. A or4em de aüspendó pr~vista no parlgrafo 1• se:r! revogai!a 
pelo Estado coateiro e permitida • cont1nuaçl'o das ativiilades· de 
1nvestlpçKo c1ent:tficÁ uiar;lnha quando o Estado ou a Qr&anizeçl[o 
intern~aeiooal cocpetent• que r.-ealizaT a !nvestlgaçlo tiver cumpr:f,.do 
•• c:ondtç!Ses exta;ic1u nos arttso• 248 e 2494 

A"Ctigo 254 
Di~itoa dos Estados vizinhos sem litoral e dos 

Estado8 eUI situaç§o geográfica desfevor-c:c:ida 

1. Os Es-t.ados e •s organizaçaes internacionAis cocpete.ntes que 
tiverem aprese'tltado a um Estado costeiro um projeto para realizar 
investigaçl'o cient:tfíea marinha referida 1:10 par.figrafo 3 • do a:rtiso 
246 devem'i~fot'TIIar os Estados vh:!nhos &:em litoral e aqueles et1 

sttu.açl'o' geogr.:lifica desfavorecida do projeto de investigaçio proposto 
e deveJZ: notificar o Estado costeiro de que deram tal informaçlio~ 

2~ Depois de o Est:ado costeil:'O interes.sado ter da.do o St!U 

consentimento ao projeto de investigaça'o cientifica marinha propoato 
·de conformidade com o al:'tigo 246 _e com outras c!i!llpodções pertin~nte• 
4a p-resente Coovenç5o, os Estados e -as organ:tzaç<ses internacionaia 
CCJ!;!!pet,entes que r~ali::tem esse projet9 .devea proporc::ionar aos Estado& 
vizin~os sem litor&l e l.queles em s!tuaçl.o &;cog:rlfic-.a desfavorecido.• 
por solicitaç~o desse$ Estãdoa e quando apropriado, a inf'o~çWo 
pertinente especificada no artigo 2_48 e na aU:nea f) do par.:ígrafo 1"' 
do .arti&O 249. 

3. Aos referidos Estados vizinhos sem litoral e 11quelea era 
s:l.tuaç5o geogl:':ific.a desfavorecida deve ser dada~ a. seu pedido, a 
possib:l.lidade de p.a-rticipa-rem, quando praticâvel, no pl:'ojeto de iu

vutigaÇDo c:ienttfica . mninha P:Z:.~pocto, por J.nt<!n~di'o de perito& 
qualificadoc, no111endos por essec Est.dorr e Mo recusado• pelo Estado 
c<l&teiro, segundo aa c:ondiçt:ies ac<lrd.lu:Jas para o pl:'ojeto entre. o 
Estado cost·e:l.ro interessado e 'o Estado ou ~· orgaoizaç:Bea 
internillciona!s colnpetentes IJ_ue rcali::em .a in'rest!~;aç!'o c.ientlfi'ca 
aar'ioha, de conformidade com aa dis.poGiçl$es da presente ConvençSo. · 

-4 .. Os Estados e as organizaç15es interucionai& competente• 
refer!dos no paragrafo 1 ~ devem p-reçtar· aos aencionado.c Ectadoa 'aea 
litoral e Aqueles e111 ·ci'tuaçlo geogrSfica desfavorec:lda, a aeu pe.dido1 

811 informaç1!Sea e a asdstl!ncia especificad•a u aHn!a 4> do 
parlgr3fo 1 llio artigo 249. salvo o d.i&poS~.to no parlgrafo :!. do aeslllD 
artigo .. 

Arti~o ~ss 
Medidas para facilitar a inves~igaçl'o cientifica marinha 

e prestar ass1st~cia ls em.barcaç1!Ses de investlgaç:llo 

DG Êlõt:u!os devem p-rocurar adotar DD't1118S, regulamentos e 
procedimentos razoliveia par'a promover e facilitar a investigaç:lro 
cient:l:fica marinha l:'ealizada al~ do seu mar territoTial de 
confor111idade c:om a presente CoJJvens;J'o e, quando apropriado~ facilitar 
0 acesso aos seus portos e p-romover a assis.t~ncia As embarcaçties de 
investtgaÇio cient!f;Eca · marinha que cumpram as disposiçties 
pel:'tinentes àa pr0sente Pai-te, sãlf/0- o disposto nas suas lei& e 
regulamentos~ 

Artigo 2.56 
Ioves.tigaçS:o cientUics marinha na Área 

Todos oS Estados, independentemenre da sua situaçlo geogrlfica, 
bem coltl~ as o-rganizâ.ç!!Ses in~ernacionàiG co~petentes. tl:m o direito. 
de conformidade com as disposiç3es da Pa"Ct.e Xl. de realizar 
1nve:stigaç'a:o cien.t1f1c::a marinha na Área.. 

Artigo 257 
Investit;açlro ciendfica _ma-rinha na coluna de ãzua 

alêm dos limites da zona econemicn exc:lusiva 

'todos os Estados. independentel:lente da sua situaçlio geogr5fica. 
beDt como as organizaçlSes intern.~cionais coc.petentes, têm o dil:'eito, 
de eonforraidade- cou ã presente eonvençllo. de realizar investigaçl'o 
cientifica mal:'inha na c::oluna de lgua alê.m dos limites da ZOM 
econam!ca exclusiva. 

S~ÃO 4. INSTALAÇÕES E EQUIPA!ol:El\"TO DE INVESTIGAÇÃO 
. CIEtrrfFICA NO MEIO HARU.tlO 

Art.iso 258 . 
Coloca~o e utilizaçD:o 

A colocaçlio e u_tilizaçllo de qualquer tipo_ de instalas;lo ou 
equipameato de investigaçílo cientifica em qualquer tire-a do meio 
marinho devem estar s.uje:f.~as lls mesmas condi~l5es estabelecidas· na 
presente convençlo para a t"eal1zaçl!o, de investigação ciel'lt1f1c:a 
t:~arínha nessa mesma -Area~ 

Artigo 259 
Estatuto jur1dic::o 

As. :tnsta,laÇaea ou o equi~meni::o .referidos na presente seÇI'o nl'o 
tb o estatuto jur!dico de ilhas. t-."llo t.b mar terr!tor.ial prliprio ·e • 
sua pl:'esenç:a n!o afet:a • delimitaçto do mar territorial, da z.otul 
econ&aica exclusiva ou da plataforma C:ont:tnen~al .. 

Artt.go 260· 
zonas de segurança 

PodetD. ser eatabdecidas em vo1ta das instalaçl5es de inveatigaç'lo 
cienUf:lta., de conformidade c;:om as dispoaiçl5es pertinente• cY 
presente Conven~o,--2onaa de segurança de largura raz:olvel que Dlo 
~exceda tuaa di:stlncia de 500 metros. Todo• oa Estados ·devem velar por 
que as •ua• emba:tcaç:&!a reapUtem. lat. zonas ele aeaun.nça. 
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Artigo 261 
mro-interferil!nc:ia nas rotas de navegaç!o 

A colocação e a utilizaçiio de qualquer tipo de instala.ç~es. ou 
equipamento de investigaçlo científica nlro devem constituir obstãculo 
.is rotas estabelecidas para a navegação iriternacional. 

Arti,s:o 262 
Marcas de :Ld(mtificaç;to e sinai5 de aviso 

As instalações ou o equipamento mencionaào5 na pre-sentil!' seção 
devem dispor de marcas de .identif.icaçio que indiquem o Estado de 
registro ou a organ1zaçlJo internacional a que pertencer:;. bem como dos 
adequados sitiais de, aViso internacionalmente acordadoS para garanti:
a segurança no mar e a segurança da navegaçl'o aErea. tendo eJ:!I. conta 
as regras e noroas estabelecidas pelas ·or&ar:izaçil5es iil,ternacionais 
COII!petet:~tes. 

SEÇÃO S. RESPO?lSABILIDADE 

Artigo 263 
Responsabilidade 

1. Cabe aos Estados bem como !s organizaç'5es internacionai& 
competentes zelar por que a investigaçlo cientifica marinha. efetuada 
por eles ou em seu n01XIe. se re.,lize de confonnidade com a presente 
Conve:cçlio. 

2:,. Os .Estados e as or'ganizaç~es internaciona::is cocpetentes sll'o 

~~~=~~!:e!:ls~~!::en~:did~~ve~~~ga~~:~~=nt;fic:iol:~;~ha da r~:~~::-~:-
por outros Estados. suas pessoas fisicas ou jur:Cdicas* ou por 
org.anizaç5es intern8cionais competentes~ e devem pagar inden1zaçi5es 
pelos danos resultantes de tais medidas. 

3. Os Estados· e as orgsnizaçl:se& internacionais competentes rollo 
res.pondveis. 1:1os termos do artigo 23S. pelos danos causados pela 
poluição do meio marinho~. resultante da investigaffiiO científica 
marinha r~al1zada por eles ou eta seu nome. · 

SEÇÃO 6. SOWÇÃO. DE COI-;"TROVERSIAS E MEDIDAS 
PROVISORlAS 

Art:izo 264 
So.luçll'o de. controv~rsias· 

As cot:~trovêrsias relativas .l i'nterpretàç!'o ou aplicaçl[o das 
disposições da pr:esente Convençl'o referentes :il investig.aç!o 
cient!·fica carinha devem ser roo~clonadas de conformida<!e cOlXI a& 

seç'lfes 2 .. e 3 da Parte XV. 

Artigo---265 
!-fedidas provisórias 

Enquanto U1:14 controvl!:rsia não for solucionada de confori!lidade com 
as seça'es 2 e 3 da Parte .1'\' • o Estado ou a organi:l:açlro internacional 
competente autorizado a realizar um projeto de investigação 
cientifica marinha não deve permit'ir que se iniciem ou continuem aco 
ati'll'ida.des de investi&açlo sem o consentimento expresso do Es · ... .:o 
CO$t~i:li'o .:f.nter<e$!>adQ4 

PARn XIV 

DESDo"VOLVIMENl'O E "l'R.A.~FERÊNCIA DE 
T.ECNOLOGIA MARINHA 

SEÇÃO 1. DISPOSIÇÕES G.ÉRÁiS 

AriiZ:o ·266 
Promoção do desenvolvimento e da tr.ansfért!:ncla 

de tecnologia marinha 

1. Os Estados. diretamente ou por intenu~d!o Cas organizaçlies 
internacionais competentes. devem cooperar~ na medida das suas 
capacidades~ para pr0111over ativamente o desenvOlvimento e a 
transferência da cU!ncia e da tecnologia marit:~ha-s s,egundo modalidades 
e condiç'Zies equitativas e razo.!iveis. 

2 .. Os Estados devem promover o desenvolvimento da capa,cidade 
cie.nttfica e tecnol6gica marinha dos Estados que necessitem e 
aolicitem assisti!nci& tlknica neste dom:rnio? particularmente os 
Estados em desenvolvicento~ . incluindo, os Estados sem _litoral e 
aqul!:ler;: em situafi::IO geogr.tífica desfavorecida, no que se refere I: 
exploraçlo. aproveitamento, cot:~servaçl'o e gestJ'o dos recursos 
marinhos. 1l proteçl'o e prêservaç:io do meio marinho, 1 investigaçi:o 
cientifica carinha e outras f!tivid.!!;des no ceio l:larinho c01:1pat!veis 
com a present~ Convençli'o~ tendo em vista acelerar o desenvolvimento 
ec:oo3aico soc.ial dos Estados em desenvol\.•imento. 

*pessoa físic.a ou juridica. singular ou coleoétiva - ctt uso noa 
deiDais países de exprcssl'o portuguesa. 

3. 'Os Estados. devem procurar ·favoree~r condiÇtses eoconllzdc.c e 
jurídicas propícias .!li tr•nsf~t:~rn:ia de· tecnologia marinha. 1:1uma base 
equitativa~ em beneficio de todák as partes ·interessadac. 

Ard,s:O 267 
Proteçl'o dos interesses leg!ti'!I;!OS 

Ao promover a cooperaçliO, nos tenaos do artigo 266. os Estados 
devem 'ter em devida conta todos Otll intereà&es leg!timos. incluindo, 
1nter alia, os dire_itos e deveres dos possui~ores,_ fornecedor:.~s e 
recebedores de tecnolo,s:ia marinha. -

Art.igtt 268 
Objet1vos fundamentais 

Os Es'tados~ diretamente ou por intermt:dio das organizaç&a 
internab.ionais cocpetentes, devem promover: 

a) a aquisição. avaliaç&'o ~ divulgaç:J:o d.l! conhecimentos de 
- tecnologia marin·ha bem como facilitar o acesso a informaçLl 

e dados pertinentes; 
b) o desenvolvimento de tecnolos;ia marinha apropriada; 
c) o desenvolvil:lento da infra-estrutura tecno16giU nf!ce.s-slria 

para facilitar a transfEir!nci.ri da tecnologU. ~rinha; 
d) o desenvolvimento dos recursos humanos atra.v~s da fornaçlo e 

ensino a nacionais dos Estados e países e;:;. desenvolvit:~ento 
e~ em especial, dos menos desenvolvidos entre eles;- e 

e) a cooperaç:!ro internacional em todos os níveis. 
particularmente em nivel rei;tona1. -sub-regional e bilateral. 

Artigo 269 
Medidas para atingir os objet.ivos fundataent.ais 

Para at.in&:ir os objetivos mencionados no artigo- 268, os Estados, 
.diretamente .ou por interm~dio das ()q;anizaçaes internacionais 
compétentes. deVetó proetirar',- i'oter ali-a: 

a) estabelecer programas de. cooperação tl:cn:l:col5. para a efetiva 
transferl!ncia de todolõ os tipos de tecnologia Qarinha aolõ 
Estados que ne_cessitem e solicitem assist@ncia tlicnica nesse 
domfilio, em especial aos Estados et::l desenvolvi':lento sem
litoral e aos Estados em desenvolvimento em situaç'So 
s;:eogr4fica desfavorecida~ bem como a- outros Estados em 
desenvolvimento que on'o te:oham podido estabelecer ou 
desenvolver a sua pr15pria capacidade tecnol!Sgica no h:!bito 
da. cif:ncia marinha e no da exp1oraç:U:o e aproveit.at:~ento de 
recursos marinhos~ nem podido desenvolver a infra-estrutura 
de tal tecnologia; 

b) promover condiçil5es favorli:veis I: co:oclusJ:o de acordos. 
contratos e outros ajustes similares condiçlSea 
equitativas e razo.Sveis; · 

e;) realizar conferl!ncias. semin!.rios e siap6sios sobre temas 
cienttficos e tecnol6gicos~ em particular sobre pol1:ticas e 
'l!i~todolõ para a transferEnc!a de tecnologia Dlarinha; 

d) pro~:~over o interc.!lmbio de cientistas e peritos em tecnolo~ia 
e outras :a:at;;rias; 

e) realizar projetes e promover f!Illpresas conjuntas e outras 
formas de coopl!raçl'o bilateral e multilateral.· 

SEÇÃO 2 .. COOPERAÇÃO -I~"'TERNACION'AL 

Artigo 270 
Formas dê coopf!raç:U:o internacional 

A cooperaç:U:o internacional para o desenyolvimento 
transferência de tecnologia marinha deve ser efetuada. quando 
prat1úvel· e apropriado, atrao.:Es de programa& bilaterais.. regiõnais 
ou multilaterais.existentes, bem como atravt!:c de programas illt::lpliadcs 
e de novoa: programas para faci-litar a invéstigaçlo cientifica 
marinha, a tranSferil!;ncia de; tecnologia~ marinha. particularmente n 
novoS doa!nios e o financiamento · int:ernac.iooal apropriado da. 
investigaç:Jo e desenvolvimento dos oceanos. 

Artigo 271 
Diretrizes, critErios .e normas 

Os Estados devem promover • diretamente ou por interm;;dio das 
organ!zaçlSes internacionais competenU!Ii 1 o estabelecimento de 
diretrizes, crit~rios e normas geralmente aceitos para a 
transfer~ncia de tecnologia marinha nunta base bil.ateral o· Q :habito. 
das ot'ganizaç3es internacioDais e outro.# organi&moli~ tendo 
particularnente em conta os interesses e necessidades dos Estados 
desenvolvimento. 

Artigo 272 
Coordenaçlto áe 'programas internacionais 

No dom!nio da transferi!ncia de tecnologia marinha, os Estados 
devem procurar assegurar que as orgartizaç~es internacionais 
~petentes coordenem as suas atividades, incluindo ç_uaisquer 
programas ·regionais ou t:~uridiais~ tendo em conta · os interesses e 
nf!cessidades dos Estados em desenvolvimento. em particular dos 
Estados sem litoral e daqueles em dtuaçl'o seoarlfica desfavorecida. 
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Art1go 273 
Cooperaç3"o c0111 orgatUzaçlies internacionais 

e com a Autoridade 

Os Estados deven: cooperar ativamente _com as organizaçi5es 
internacionais competentes e coa a Autoridade para encorajar e 
,faéilitar a transferl!ncia de ~onheciment:os esP.ecializ:ados e de 
tecnologia marinha relativos ls atividades na Área aos Estados em 
desenvolvimentO, aos set~s naciona1s e l Empresa. 

Artigo 2.74 
Objetivoa da Autoridade 

Sem prejuízo de todo• os interes:;:es legítimos, incluindo, inter 
alia, os direitos e dt!:verec dos possuidores, fornecedorue 
"i'e'C'eb~dorec d~ tecnologia, a Autoridade, no que se refere i\s 
at.ividades na Area, deve assegurar que: 

a) oa nac::iona!G d0ro Eatadoe et1 dcaenvolv!tDento, cO'&teiros. se11 
litoral ou em situaçlo geogr,Uca desfavorecida, sejam 
admitidos para finG de est.lgio, com base no princfpf.-o da 
distr1bu1çlo geogrlfica equf.t4tiva, como mem~ros do pecsoal 
de geatlo, de itlv~stlgaç:to e tlicni~o recrutado para .ru: Gu'as 
atividadea; 

b) a documentaçJ'o tE:cnica relativa ao equipamento, maquinaria, 
diapordtiVOi; e; processos pertinente~& seja posta : dispo&iç:J:o 
de todo11 oa · Eatadoa, em p,a.rticular doe Estados em 
desenvolvimento que necessitem e solicit<em assiG.t.!ncia 
tli:cnic::a nesse dom1nio; 

c) •ejaa tomadas pela AutOridade disposiç:tses apropriadas para 
facilitar a aquisiçJo de assist@ncia tc;cnica no dom.inio da 
tecnologia marinha pelos, Estados que dela necessitem e a 
solicitem~ em particular os Estados em desenvolvimento, bem 
cotDo a aquisiçl'o pelos seus nacionais dos conheeioetltoc 
·tfenic:oc e especializados necessSrioll, incluindo a formaç!lo 
profissional; 

d) seja prestada .zios Estados a aasist!:ncia t~c:nica de que 
necessitem e solicitem nesse dom1ni.o. e111 especial aos 
Estados em de$envolvimento~ bell! como assist~ne:l.a na 
aquisiç:D:o de equipamento, 1nstalaçi5es. processos e outros 
conheeimentOs tê-cnicos necess.lrios. ;::ediante qualquer ajuste 
Hl'1anc:eiro pr'evisto na presente Convençlo. 

SEÇÃO 3. CEnROS NACIONAIS E REGIO!>:'AIS DE INV'ESTIGAÇÃO 
. CI.ENTfFICA E TECNOL6GICA HARU.lHA 

Artigo, 275 
Estabelecimento de ce:ntros. nacionais 

1. Os Estados devem pro1:1over, diretam~nte ou por int..erm!!'idio das 
organizaç:lSes internacionaiS Cot!lpetentes e da Autoridade~ o 
esU:bé:lecimento, em especial nos Estados coste:tras em 
der;envolvimento. de centros naciona~s de :tnve~t;igaç::D:o cie_~t!fica e 
tecnoJ.ISgica ma-rinha bem co1:10 o reforço de centros nacio(t.aiS 
existentes, a fim de estimular e it:pulsionar a realizaç.'lo d!: 
inve$tigação cienttfic:a mari'il.ba pelos Estsdos costeiros em 
@senvolvil:lento e de aumentar a sua c.apacid.ade naciOnal para utilizar 
fli pr~serV&l' OI!J SeUS recurSOS tnarinhOS Ú Seu pr6priO benef!ciO 
econtlmico. 

2. Os E&tados devem prestar, por . interm~dio das organizações 
intetnacionais competentes e dll . Autoridade, apoio adequado para 
facilitar o estabele.c:illlento e o ref.or~õ;o de tais c.e"Q!:~_gs naci-onais. a 
fim de fornecerem serviços -de fori:Daçllo ava.nç.:~da~ ~ e equipa·mento e 
;onh~c:imentos práticos 

1
e t~cnicos neçesslrios, bem como peritos 

têcDicos, aos !stados que necessitem e solicitem tal as.sist~nc:ia .• 

Artigo 276 
Estabelecimento de centros regionais 

1. Os Estados devem prcmover, em c~orde1'1&Çlro CUo:Q as. organiz-!l.ç:1!es 
int.eroacionais cororetentes. e10m a Autor'idade e C:om 1i1sti tl,liç15es 
nacionaili de in\•esttsaç11o c1ent1fica e te.tno'I6gica marinha, o 
est.abelecimento de centros reS;ionair; de invcstigaçlo cientffica e 
tecaol6s;ica n:arinba, em especial ~os Estados: em desenvolvitlento, a 

fi• de estimular e impuh:ionar a réali%aÇ!o de investigaçl'o 
cientifica marinha pelo& Elit.odol!> cm de&envolvi.mcnto e de favorecer a 
transferl!:nci.a de tecnologia mar·inha. 

2 .. Todos ol: Estados d'e unia ·;.egi•o devem cooperai com oa 
re5peétivos centros regionais a fim de an:egurarem a real!z.oç:J'o m.air; 
efic.z. dos seus o.bjetivoa. 

Artigo 2?7 
Funç8es doe centros regionais 

A:) fu;~:::a~: ~=n~~:.~:~io:-d:n:~:~7 c:p~~::e~; !~!:a :l!:~re 
diversos asP:etos da investigaç:IO cient:ffica e t:ecnol6gica 
marinha, em especial a biologia marinha, inclu1da.s a 
conser'!'aç:D:o e a gestl'o dos recursos vivos, a oceanografia, a 
hidrografia,, a engenharia, a exploraçlo geológica dos fundos 
marinho&, a .ext't'.açl'o mineira bem como a tecnolozia de 
dessalinizaçl'o; 

b) estuCioa de: gestl'o; 

c) progratDa& de estudos relacionados com a proteç.au e 
preservação do meio m;arinho ~ a prevençi'ó~ reduç-:;o <e 

- controle da poluiçiro; 
d) organizaçll'o de confer~ncias, seminârioa. siep6sios 

regionais; 
e) aquisiç:lo e processamento de dados e infor~:~açtieto sobre a 

c.H!ncia e tecnologia marinhas; 
f) disseminaç:llo imediata dos resultados da .:lnvestigaç:lo 

cientifica e tecnol6,gica marinha -por meio de publ:1c:açl5'es de 
f.licil._acesso; _ 

g) divufgaçl'o das P.olit1cas nacionais sobre transferi!.ncia de 
__ te.ç_'º-9logia .. _U~at::inha __ e ~studo_.Ç,Ol!J..Parativo si&tem1i.tico dessas 

poHticas; - -
__ __h) _eom.P.i_laç!o._ _e sts:~emati~aç~o de inforcaç(Ses sobre 

comercializaçlto de t~cnologia e soQre Ofll cont;ratQS e outroç 
ajustes relativos a patentes; 

i) col'\neraçlo tt!cnica cozt. outro:;: :Estado:;: da r,egil'o. 

SEÇÃO ~. COOPERAÇÃO ENTRE ORGM"'ZAÇÕES Il'I'TERNACIONAIS 

Artigo 278 
Cooperaç'J'o entre organi:.aç.õe.s internac:ionaia 

As organi:aç:ô5e~ internacionais competentes mencionadas nt. 
presente Parte e na Parte XIII devem tomar todas as. medidas 
apropriadas para a.sseguraresa, diretamente ou em estreita coopcraçlo 
entre si, o cumprimento efetivo da& funç.3es e responsabilidades, 
decorrentes da presente Parte~ 

SEÇÃO 1 .. DISPDSIÇOEs CERAIS 

..irti&O 27!) 
Obn.&açlo da a0luc:1onar c:ontrov!nia& 

por ~~t:loa ·paCUtcoa 

o. Eata~o• Parte:& deve• •oluciollar qualquer controvl!:rsia en~re 
ele& relativa l interpret.açlo ou apli~C&çl:o da. presente Convençlt~ 'por 
Mio. -,.dfica., dt c:onfor.idade ·c:om o parlgrafo 3· do artigo 2 ·da 
c.rta ~· Naç&:a Dntdaa e, para tal fi•, procurar uaa soluçl'o peloa 
Hlos .ind:lc:adoa po parJgrafo 1· do art:l.go 33 da Carta. 

Art!ao 280 
Soluçl'o de controv~raiaa pow quaisquer meios 

pac!ficoa escolhidos pelas partes 

llenhwr• das disposiçi:5es da presente Parte prejudica o direito dos 
Z:-~d~ P .. :t'tes da, e. quaLquer 111011ento, acordarem na solução de uma 
c:Ontmvln~;ia entre elea -relativa .l interpretação ou aplicaçlo da 
preHate C:OnvençJ'o por -qua:i&quer tleios pacfficos de sua prl5pria 
t.-colha~ 

Artigo 281 
?rocediue;n tJ? aplicSve:l quando a~ partes 

nJ:o tenham alcançado uma soluo;lo 

l• .... ~ O• EsC.doa Parte• que alo partell numa controvérda 
:rel4~i·~ a interpretaçlo ou aplicaç:lo da presente Convençlo tivérem 
é.:ordado ~ procurar solucton,-la por um meio pacifico de sua pr6pria 
eScolha~ os procedimentos ~~tabelecidos na prP.sente l'art,e s6 ser:l'o 
aplicados se nl'o t!v.er sido alcanç,da uma soluç!o por esse 111eio e se 
o ac_ordo tentre •• partea nKo excluir a possibilic!ade de outr!) 
proc:edimeuto. 

2. 6.e aa parte• tiveres tem~ acordado num pra:to. o dispo:Sto no 
par.larafo ~ • alS aerl aplicado depois de expirado esse prazo. 

Artigo 282 
Obrisaçi!Sea decorrentes de acordos gerais, 

resioaai& ou bilaterais 

Se oa Estados Partes que 11:10 partes numa coatrovêrsia relativa 1-
iatCI'prei.çl:o ou aplic:ac;lo da presente Convcnçlo tivere~:~. ajustado. 
par -io de acordo;geral, regio!'al ou bilateral·, ou de qualquer outra 
fo:naa, e-. que t.al controv.l!!rai.a aeja sublH!tida. ~ pedido de qualquer 
da• part..ea na ~ .... a ua procedimento conducente a uma dec1sKo 
obrJ.aa;t6rta.. ea&e procedimentÔ serS aplicado em ~ugar do previsto na 
pre..ace l'art•• salvo acordo eJ& eontririo ·das partes na controv@iraia. 

Artigo 283 
ObrigaÇro de trocar 

1. Quando surgir uma controvt;raia entti' ·E.st'ad6a- :Partes relativa 
J. 1Dterpretaç1:o au apliuçllo da preai!:in:e Convetlç:'lo:, aS p.artea ua 
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coutrovErd• devem proceder •em d~mor• a uma troca de op1nH5es • tendo 
ea vista solueionJ-la por medo de negociaçlo ou de Outros meio& 
padficor.. 

, 2. As: partes tambt!:m devem ·proceder. sem demora a U'cla tToca de 
opini3es quando- um procedim~nto para a soluç!Io de tal contrcvl!rsia 
tiver sido tertlinado sem que esta tenha sido solucionada ou quando se 
t:iver obtido Ullla soluçlro e as; circunstAncias requeiram consultas 
110bre o modo como serl implementada a soluçl'o. 

Artigo 284 
Conc111.aç3'o 

1. O Estado Parte que E parte numa COfltrovérsia relativa J 
interpretaçll'o ou apliC;sçl'o da presente Con'l."l!rl~l"o pode convidar a 
outra ou .outras partes a submetl!-la a conciliaçio. ·de conformidade 
com. o procedimento previstO -na seçl'o 1 do. An~xo V -ou com outro 
procedimento de ç-oncili.aç1io. _ 

2. Se ·o convite for aceito e as partes a-cordarem no procedimento 
de concili.açio a aplicar~ qualquer parte pode subt::l!ter a controv~rsia 
a esse ,procedi~ento. _ _ 

3. Se o ·convite nlfo for aceito ou as partes nll:o acordarem no 
proced.imeo.to~ o procedimento de, eonci1iaçlfo deve ser considerado 
termillado. 

4. Quando UJDa controv~rs:!,a tiver' _s~d_o submetida a _c_o_nciliação~- o 
procedimento si5 se poderl dar por terminado de conforcidade com O 
procedimento ~e c:onciliaç:l'o acordado. salvo acordo- em contrário das 
partes. 

Ar:tigo zas 
Aplicaç.l'o da presente seçl'o ls controvfrsias 

submetidas nos termos da Parte XI 

Esta seçlo aplica-se a qua'lquer controv!rsia que~ nos termos da 
ccçio S da Parte XI da presente Convençl"o. tenha de ser solucionada 
de coafermidade com os procedimentos previstos na preseXIte Parte. Se 
..a· entidade que nll'o um Estado Pàrte for parte-em tal controvE.rsia~ 
••t;a aeç.l'o 'aplica-se mutatis mutandis. 

SEÇÃO 2. PROCEDIMENToS COMPULSÓRiõS COt:DUCE:i.."TEs A 
DECISÕES OBRIGATÓRIAS 

A't'd,go 286 
Aplicaçlro dos procedimentoS nos t~rmo.a 

da presente seç:io 

Salvo o disposto na seçSo :i. qualquer cont.rovErs.f.• r.elativa I. io
terpreteÇI:'o. ou apl:l.caÇI'O da PrCsente ConvenÇ'I'o. qu:ttldo n1ro tiVer ddco 
solucionada mediante a aplicaÇ:Jo da seÇI'o 1. cerl cub'ale'tid.o.. a pedido 
de qualquer daa parte& ~:~a controvf:rsi .... I corte ou tri·bunal que tenha 
jurisd1çlo nos termo• da presente aeç:lo. 

Arrtgo 287 
E•colha do procedimento. 

l. Um Estaao ao assinar ou ratificar a presente Convençllo ou a 
ela aderir, ou , b qualquer moment.o u1terior. 'pode escolher 
ll'Wremente• por meio de declaraçD'o escrita, um ou ma1s dou seguintes 
-1oa para a soluçito das controvc;rai.a~ relativas l interpretaç:l'o Ou 
apUeaçlo da presente Convençlo: 

a) o Tribunal Internacional do Direito do Mar estabelecido de 
eouformidade com o Ane~ VI; 

b) a Corti!.*Internacional de Justiça : 
c)~· um tribunal arbitt'al constituído de conformidade c~ o A:cexo 

VII; 
d) um tribunal ;arbitr;l!l.l especial constituido de conformidade 

com o Anexo VIII, para uma ou ::~ais dac. categorias de 
controvErsias especificadas no referido AnexQ. . 

2.. Uma . declaraç:lto feita nos termos do p.ar:i.grafo 1· n5o deve 
afllftar a obrigaçlo dê um Estado Parte de ac~itar • XI& ::Jedida e na 
forma estabelecidaS na seçlo 5 da Parte XI. a cc..cpet~n-cia da Cll~ra 
da Controvérst-as dos Fundos Marinhos do Tribuns.l Internacional do 
Direito do Mar nem deve. s·er afet.ada p.or essa obrigaçilo. 

3 ... O Estado Parte que l!i parte :nurut c-ont_rov{i_r_s.t,a p~o abran&ida 
por uma declar<~çlo vigente, deve ta;r consider~do como tendo aceito 8 
arbitrageu~. de conformidade com, o Anexo ·VII. _ 

4. Se as: partes numa. controvt:!r:si-a tiverem acei-to o mesmo 
procedimentO par~ a soluçXo da controvE.rsia, esta s6 podet'i ser 
•a'bmetida a esse proced:lmeXItO, salvo ac·o:r-do e!ll cont:r.lrio_ d;!ls partes. 

s: Se as partes numll .controv.r!irsia rtlro tiveret:l- _ ª~ei!=O o ç_es~ 
procedimento para a soluçlo da COXItrovêrsia, esta s6 poderá ser 
.ub~tida a arbitragem, de c·onfo~idade com o Anexo Vl.I, Salvo acordo 
ea contririo das partes. _ ~ _ 

6. Uca declaraçlto feita nos termos do par.?i:grafo t" 't!l"anter-se'-li 
em. vigOr at~ tr!s mese_s ~epois da notificaçl'o. di! revogaçlro ter Iii ido 
deposit.ada junto d.o Secret.ário Geral_, das !;'"aç~e_s_ U~~das. 

*Tribunal Internacional de Justiça - ~1:1 uso nos demais pa!ses de 
express:o D0rtuguesa. 

7. ~enbuma XIOVa declaraç'l:o, notificaç:ro de revogaç:fo ou 
expiraçlto de uma declaraçi'9:' afet.a de modo algWD. os proci!dimentos 
11endentes numa corte ou_ t;-~buXI&l que tenha jurisdiç'lo nos termos do 
presente artigo, salvo acordo em contrArio das partes. · 

8. As declaraçlies e notificaçties referidas no presente artigo 
serl'o depositadas junto do Secretlrio _Geral _da-i Naç3es Unidas, que 
deve remetlf!r c6pias das mesmas aos Estados Partes. 

Artigo 288 
Jurisdiçio 

1. A corte ou tribunal a que se- refere- o artigo 287 tem 
jurisdiçlfo sobre qualquer contravê;rsia relativa 1 interprt!t.açlo ou 
.aplicaç1o da presen"t.e Convençl'o que lhe seja subrpe_t~d.;. de conformi

de c o• • pt'l!sente Parte. 
2. A c::orte ou. tribunal • que se refer-e o artfgo 287 tem tambêm 

jurbdiçlo sobre qualquer coq1;rovr!:rs1at relativa A interprctaç:ro ou 
aplieaç:lo de um acordo internacional relacionado com os objctivos d• 
presente COXIVençlo que lbe S'eja submetida de conformidade com esse 
acordo. 

3 .. A Clmara de Controvêclas dos Fundos Marinhos do Tribunal 
Intiet'llacional do Direito do_ Mar estabt!le-cida de- ~onfor!D:l.d.ade coa' o 
Anexo VI. ou qualquer outra cAmara ou tr-ibunal arbitral a que se f•z 
referência na seçlro ~ d.it. Parte XI~ tem ju\-isd;[_çlo sobre qu8lquer das 
questlies que lhe sejam submetidas de confonnidade com essa seçJ'o. 

4. Em caso de controvêrsia sobre- jurisdiçlo de uma corte ou 
tribunal. a questlo ser.li reso~vida por 4ecisil'o dessa corte -o1.1 
tribunal. 

Artigo 289 
Peritos 

A corte ou tribunal. 110 exercfcio da sua jut;i:!uU.çl'o nos termoa da 
presente seç.~o~ pode. em qualquer controvêrsia em que ,SI! susciteat 
questtrea ciE!ntífica.s ou t~cQic.as~ a pedido de uma pãrte ou~ p 
iniciativa pr15p't'ia 0 selecionar, em consulta com aS: partes~ pelo men 
dois peritos , em' questtes cientificas ou t~cn;[c.:s, escolhidos 
preferl!oci.a da lista apropriada preparada de confori:aidade com 
artigo 2 .do Anexo VIII~ para parti_ciparem nessa corte ou.tribuoa 
sem direito _a voto. 

. .Artigo 290 
Medidas provis6riãs 

1. Se uma controv~rsia tiver sido devidamente submetida a p.... 

corte o~ tribunal que__ se cOns:t,de.re, prima fac:ie. com juri~diçll'o XIOS 
termos da presente P01rte ou d01 seçio 5 da Phrte XI. a corte ou 
tribunal poder! dec't'etar quaisquer medidas provisórias que considere 
apropriadas 3Js circunst!ncias. para preservar os direitos respectivo$ 
das partes na controv~rsia ou iapedir d.anos zra\l'es ao meio carinho. 
ati! de!=:f.st:o Cefinitiva. 

2. As 1nedidas provis6ri.a.s peGem ser modificaê!as ou revogadas 
desde qut! as circunsttncias que as justifica:!:'am se tenham modificado 
ou deixado de existir. 

3. As medidas provist.irias st.i podem ser decretadas. modificadas 
ou revogadas •. noB termos.do presente artigo. a pedidQ de m:za das 
partes na controv~rsia e ap6a .ter sido dada ils partes a oport!-lnidad.e 
de serem ouvidas. 

4. A corte ou tribunal notificar$ i::~ec!iatat::t:nte as partes na 
controvêrsia e, se julgar apropriado~ outro·s Estados Partés~ de! 
.qualquer medida provisl5ria ou de qualquer dec:lslro que a modifique ou 
revogue. 

S. Enquanto não estiv~r constitutdo o tribunal .arbitral ao qual 
uma controv~rsia esteja a ser subm.etida nos termos da prescnt.e seçl"o~ 
qualquer corte ou tribunal, ,escolhido· de c-o~:~um acordo pelas partes 
ou, XI& falta de tal acordo, dentro de duas semanas subsequeo.tes i 
dat._c~~, __ do pedido de medidas pr?vis6rias, o Tribunal .. Int:crnacional do 
Direito do Mar. ou. tratando-SI! de atividades na A:rea, a C$-ura de 
C0ntrovt!!rstas dos Fundos P.arinhos 0 pode d.ecreta.r, ~:~odif:lcar ou revo
'IOiar medidaa provia6riaa uoa termos dct .presente artigo. •• 
considerar~ prima fade, que o_ t_~~bunal __ ~ __ Ser constitutdo t•ria 
juttsdiç:Bo e que a_ urgl!ncia da ·situaç:ilo assia o requer. Logo ·que 
estiver consti:tu:ldo, o tribu~~l ao qual • controvEpda !oi submetida 
pOde. atuando de conformidade com os par!grafos 1 a 4 • modificar~ 
revogar ou confinnar essas medidas provis6rias. 

6. As partes na controvérsia devem cumprir Gc: demora quaisquer 
.edidaa proviiD6rias decretadas nos t_!rmos do p't'esente artigo. 

.Artigo 291 
Acesso 

~- Os Eatados Partes tb acesso a to_!;follõ_O.G procedimentos de 
soluçD'o de contX.ov!!!ir&ias especificãdos Xla presente Parte. - ---

2. • ..Jos entidades que nlo - seja:::l EstaQ.os Partes tl!m acesso. apet14S 
aos

0 
___ caaos e?'Pressamente previstos na presente Convençlto~ aos 

procedimentoS: de ~oluç:!o de controvérsias especif.:l,cados nesta Parte. 

Artigo 292 
Pronta libertaçlro das erJ.barcaçi5es e das suas tripulaç:~es 

1. Quando _as au'toridades de um Estado Parte tiverem apresado u:ca 
embarcaçlo que arvore a bandeira de w:1 outro EstadO Parte e for 
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.te&ad.o que o Estado que proeedt!U I det.enç'lo nl[o e...rr~ iu . as .. 
d1Sp011i~llieu d• prelliõent:e Conven!;;lio no que se refere J. p'l:'ont:a"' 
liberuçlo da' etnbarcaç:lo ou d . .=. su.a. tri;)Ulaç!o, I:ei!iante a presUlçl'~ 
de u.a c.auç:lo 1d8nea ou outra -&arantia financeira, a quesr.:o C:a 
libd:'tat'Io poder4 ser subt::Jetida,' salvo acordo em eontririo das 
parq:s~ a qualquer· corte oU tribunal escolhido '_por acQrdo entre as 
part:ea ou~ n'l'o havendo acordo no pr2z:o de· de~ ddas subsequentes ao 
aoacnto da det:eJI,çilo, J. col:te. ou tribunal aceito, nos te:t'llloS do artigo 
287, Pel:D Estado que fez. ·a detençl"o ou ao Tribunal Internacional do 
Direito' do Mar. 

2. o pedidO de UbertaçXo s6 pode ser feito pelo Estãdo de 
bandeira da embarcaçl:o ou, em seu nome. 

· 3 • .1. . corte ou tribunal apreciar.! i:aediatsillente o pl!lc!ido de 
Ubertaç'l'o e. ocúpar-se-i exclusivamente da questllo da ltbertaçJ:o. sem 
prejUho do aErito de qualquer aç:lo judicial contra a eabarcaçl'o. seu 
•~dor ou· aua tripulaç•o• intent•da no foro nacional .apropriado. As 
.aatotl.dade.a do Estado que tiverea efetuado a detenç'lo eout::inuarl"o a 
.., c.c..p~teutea para, e. qualquer altura. ordeuar a llbert&!íjllo da 
_..rca~o -OU da aUa. tripulaçll'o. 

· 4. Uaa v.ez prestada a cauçlo ou outra garantia financeira fixada 
pela. corte ou t::rih':ln•l • .as autoridades do Estado que tiverem efetuado 
a. de.tenç:lo cumprir8'o iaediatiUIH!:nte a decislfo da COI"te ou tribunal 
nlat:l:wa i. li~rtaç'Eo 4a embarcaçSo ou da s1la tripulaçl"o. 

Artigo 293 
Direito aplicSvel 

1. A ·corte ou t:ribunal que tiver juris:diçlo noa .teraos ~ecta 
Mçl"!) de!~ aplicar a presente -<:onvençl'o c outras normas de direito 
iat.ernac:lonal que nll'o forem incompat.lveis com esta Convenç'ilo. 

2: O parA,crafo 1- nlo prejudicar.t a faculdade da corte di!. 
tribunal que Uvel' judsdiçl'o no.:. teruos da 1:1resente seÇio de deddii' 
~ c.aao ex aequo et bano. Ge as parte~ assia o acordaTem. 

Artigo 294 
Procedimento&: pl'eliminares 

L À cort~ ou tribunal referido no artigd" 287 ao qual tiver sido 
feho Ull pedido relativo a utDa controvfirsia tuencionada no artigo 297, 
decidir,, por solicitaç5o de llllla parte. ou poderl decidir. por 
inic:f.ativa 'prt5pri.a., se o pedido constitui utilizaçlo abusiva dos 
.eioç processuais ou se pritll8 facie é- bem fu.ndameotado. Se a corte Ôu 
tribunal decidir que o pedido constitui utllizaçi'o abusiva dos tueios 
processuais ou !; prima fade !~:~fundado. cess~r.li a _su.a a_çlo _no _cai!Jo. 

2. Ao reeeber o pedido, a corte ou tr-ibUnal notificar.& 
b:ledtafâmente a outra ·parte ou partes e fix.al'l um prâzo razo5vel 
durante o qual elas possam solicitar-lhe que decida nos termos do 
pârfi.grafo J.- • _ _ 

3. Nada :co pre&ente artigo prejudica o direito de qualquer parte 
numa controvêhda de dedu:rlr exeeçlSes preliminares de conformidade 
coa as normas proceS:IW&is apliclíVeis. 

Arti&o 295 - _ 
Esgotat~~ento dos :t"ecursos internos 

Qualquer controvrirs:ia entre Estados Partes relativa !. 
interpretaçl'o ou l aplicaçtro. da pl'esente Convençilo s6 pode ser 
l!ru.hmetidill aos procedimentos estabelecidos p.a prêsente seç'lo depois de 
esgoiai:Jos os recursos .1.nternos de conformidade com Q direito 
internacional. 

Artigo 2~6 
Car!iter definitivo e força obrigat6ria elas d~c.is<Se~ 

1. Qualquer decisio proferida por uma corte ou tribunal com 
jurisdiç~o nos termos d.e. presente seçio ser.S definitiva e devel'fi ser 
cumprida por todas as partes ua controvt!rsia. 

2. Tal. decis1ío nlto terl força obigat6ris senll:o para as partes na 
cont~;ov.t:!:r&ia e no que' se refere a essa mesma controvérsia. 

SEÇÃO 3. LIMITES E EXCEÇÕES l_ APLICAÇÃO DA SEÇÃO 2 

Artigo 297 
Limites il: aplicaçll:o da seçllo 2. 

1. As contrôvl§rsi:~s Tel:~tivas !. interpretação ou aplicaçlo da 
presente Convençll:o, no concernente ao exerctcio por um Estado 
costeiro dos seus diTei.tos soberanos ou de ju~isdiçlo previstos o.a 
preaente' Convenç:rro. serl'o submetidas aos procedime_ntos est~belec:ldos 

na seçlo 2 nos seguintes casos' 

a) filuaado ae alegue que ua !:atado costeiro atuou em violaÇ'Io 
da• d:lapoatçDea: da pre~:t!nte Cooveoçlo no cOncernente lc 
itberdadea e direitos de navesaçlo ou de sobrevoo ou i. 
Uberdade e ~o direito· dl colocaçJ:o de eabo& · e · dutoa 
aubaarinos e outros usoc do mar ·ibternacionalmente ltcitoa 
eapectficados no· artigo 58; ou •> quando 'alt alegue que um Estado, ao exercer aa liberdadea, os 
direitos, ou oa uaoa anteriormente •encionadoa. atuou • 

Yiol.açZo daa dicpociç~a da ·presente Convençlo ou da& leia 
OU- zoerla-ntoc adotadaa pelo Estado ' costeiro.. de 
conformidade c0111 ·a presen_te Convençl:o e coa Ol..ltras noraaa d" 
direito internacional que n5'o seju coa ela incompat1ve:la; 
01,\ - - -- - -- - • 

e) quando se alegue que um Estado costeiro atuou em -viola._.,o 
da& regras e normas internacionais eapectf:lcas para a 
proteçl'o e pl'eservaçll:o do aeio marinho aplic.:!ivei.:. ao Estado 
ctnteiro e que tenham sido estabelecidas pela preaent:e 
Convençlo ou P.Or interaêdto de uma organiz:açl:t:l :lnternac1onal 
c011petente ou de uma conferl!ncia dip10111Jtica de conformidade 
cu. • presente Convençl"o. 

2. a) As controvErs:lac relativas J. interpretaçl:o ou aplicaçJ:o 
daa disposiçl5"ea da· presente Convençl"o .c::onêernentes I. 
invest:igaç::lo cienttfic.a :marinha serl'o solucionadas de 
conformidade cQm- a seçl'o 2, CDIZI a ressalv.a ,de que o 
Estado co.ste:f,ro n'lo serl obrigado a aceitar subcete:r aos 
procedimentos de soluç:lo• qualquer controvêrs:la 1 que •e 
suscitem por motivo de: 

i_) o exerd:cio pelo Estado costeiro de um d1re1to ou poder 
discricionlr:lo de conformidade com. o artft;o 246; ou 

ll) a dec.isl(o do· Estado costeiro de ordenar a suspensl"o ou a 
· cecsaçll'o de um projeto de tnveStigaçl'o de conform:f.dade 

çoa o artigo 253. 
b) A controvf.rsia suscitada quando o Estado que realiza as 

~estigaçD'es .âlegar que. e1;11 relaç:'l'o a um deten~:inado 
projeto. o Estado costeiro nl'o estl a exercer • de modo 
compativcl coa a presente Convençlro. os direitos que lhe 
confcl'Ul oa art:lgo's 246 e 253 1 :se:rl cubmetic!.a 1 a pedido 
de qualquer das partes,.. ao procedimentO de conciliaçlo 
nos te1'1!10.s da seçli:o 2 do Ane:xo V, com a ressalv11 de que a 
comissiJo de eonciliaçl'o nlro porl em causa o exerctci'o 
p~tlO Estado costeiro-- -do seu poder discricionirio de 
designar aa .(reas especificas referidas no,par:igrafo 6. 
d6' artigo 246, I:JU do seu poder discric!onli_rio de rl!!cusa~ 
o aeu conaeatimento, de conff)rmidade com o parigrafo s· 
do art1go .246. 

3. a) Aa controvl!!:tsiás relativas J interpretaçlo o_u aplicaçl"o 
das d:l~os:t~tes da presente Convenç:lo concel'nentes I 
pesca ~rlro solucionadas de confornidade com a seçJ:o 2. 
coa a Te"ssalva de que o Estado costeiro n:lo ser.l obrigado 
a aceita~ 'submeter aos procedimentos de solução qualquer 
ctmtrovlrsia relativa aos seus direitos soberanos 
r•ferentês aoo recursos vivos da sua zona E:con~ica 

e:llc:lu.civa ou ao exerctc:lo desses direitos, incluldos os 
aeu' · poderes discriçion.lirios de fixar a captura 
permisslvel, a sua capacidade de captura. a atribuiç3"o 

doa exc:edeotea a outros Estados e: u .Oda~ta:aesea 
c;ondiç~a eat·abelecidu nas suaa leia e regulaaentos de 
conservaçlo e s:e&tlo. . 

b) ,se a aplicaçll'o das dispo&::lç15ec da seç.lo 1 da presente Parte 
do permitiu chegar a uma soluçl'o, a COD!=r-ovErsia aerl 
aubaetida • a pedido de quãlquer das pu.rtii!S na contx:.ovt!:raia, 
ao procedimento de concil,iaçl'o aos .termos da &eç'l'o 2 do 
.Anexo V, quando se alegue que um Estado costeiro: 

1) tenha manifestamente deixado de. .cumprir as •ua• 
o'bris:açlieB de assegurar. por meio de medida& apropriadao 
de conservaç'l"o e gesuo. que a canutençl'o dos recura08 
v.:tvos da ~ona econ&dca exclusiva n:to fique seriamente 
a111eaçada; 

ll) tenha arbit'l:'ar:iamente recusado fixar • a pedido de outro 
Err.tado. a captura peqiicslvel e a sua pr6pria capac~dade 
df! cap'tura dos recursos vivos, no que se refere la 
populaç15es que este outro Estado esteja interessado · I!S 

pescar; ou 
iii) tenha arbitrariamente recusado atribuir a qu.a:lquer 

Ectado, -Dos t~rmos dos artigos 62, 69 e 70, a totalidade 
ou parte· do excedente que tenha de_clar.a!lo existir. 
segundo a.s modalidades e condiçi5es estabelecidas pelo 
Estado costeiro coepat:!:veis co~ a presente Convenção. 

c) Em ne:nhum caso a comisslo de concili.açilo substituir& o çeu 
poder discricionlirio pelo do Estado costeiro. 

d) O relat6rio da comissiio de con_ciliaçJ:o deve ser comunicado 
J.s organizaçties internacionais c.óu:petente.s. 

e) Ao negociar um .acordo noa te=oa dos a-ctigos 69 e 70. os 
Estados P&rtes deverl'o incluir·, aalvo acordo em eontr:lrio_1 

uma cllusula sobre aS medidas que tom.a.rBo para minim:i.zar a 
possibili-dade de divergl!ncia relativa J. interpretaçlo ou 
aplieaçl'o do acordo e sobre o procedime:oto a seguir se. 
apesar disso, a divergência 111urg:i.r ~ 

Artigo 298 
EltceçGes de car,cter facultativo 1 aplicaçl'o da seç;llo 2 

1-. Ao assinar. ou ra'tificar a presente Convenção ou a e;ta a(JO.rir, 
au em. qualquer out:ro momento ulteriOr. um Estado pode 1 se:c preju1zo 
dali: obrigaç15e.s resultantes da seçl'o 1, declarar por escritq nZo 
•ce:i.tar um ou maia dos: prOcedimentos estabelecidos na seçlo 2., Cot:l 
respeito a w:ta ou viri.ac das seguintes cate_gorias de eont:rovfrsias: 

a) i) as controvérsias relativas l interpretaçiio ou apl1caçlo 
dos artigos 15 1 74 e B3 referentes .l delimitaç!:o de zonas 
.. rttimas, · ou Jls batas ou titulas hist6r1cos, com a 
rea11alva de que o Estado que tiver feito a declat"aç3o. 
qW.:odo tal~eontrovêrsia surgir depois da entrada l!!lD. vigor 
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da presente Convenro;l"o e ·quando lláo se _ tiver chegado . a 
acordo dentro de um pra:zO Ta:zol!htel de begoc1âç15"es entre 
a& partes, aceito, a pedido de qualquêr parte na 
controvErs1a. submeter a questlo ao procedimento de 
conc:lliaçl"o nos termos da seçl'o 2 do Anexo V; al~m disso,
f:i.ca exclulda de tal submiss:llo qualquer controvf:r:sia que 
implique nec~ssad~mente o exaee &J.mult:l.neo de uma 
contro'\.'!:raia nl'o solucionada relativa ~ · soberauia ou 
outro& dire"itos &obrt:; um terrtt6rio continental 
inaul"ar; 

11) tlepob d-. a·cOII!ado de cooc:UiaÇ:Io ter ijrecdtado 0--.eu 
~latÓ:do, Do qual cxporl a& ra:r.ll'ea a que ae fundAmenta; 
- pare~ neJ;,ociârlo ua: acordo r:.as bue nesse relat6rio; 
- eaaaa Degor:.iaç&!:• do re&ultarea na. aeord;o. •• parte• 
d.wr•o• sal-.o aeordo e. coiltr.Ario, eubmeter, por a6tuo 
ccmaenc.:laeato, a queatl'o a Wl doa proc:&d:lmeDtos preri&toa 
:aa aeça-o 2; · 

111) eat& &Une& IJI'o •• ap)ica a nenhuaa CDDtrovkai• relanva . 

:d:::::=~• d~~=da -~~!~~ !.U:n t~ar:!~ 
a._ , a . qualquu _ çontrcrd:r•1• que: deY&' "r aolucionada de 
coaforaidad• ~-.- 1a ·.ãcordo b1la1;cral ou ault:f.lateral 
obrtaacDr1o para eas~a partes;. · 

•> a• coatrodr&:t.a relati.vaa a· atividade& .S.l::lt:area, inc:luldaa 
•• at.1'ri.dades atlitarllla de euabarcaçts .. e ae:rOnavea de Ea~do 
"uz:1liacbi• .~~:a __ &ervi~& do COIIII!rciais~ e- CODtrovê:r•ias 
ftlati•&a a at.lvidadaa d,eat:l.nadaa ~ fazer cumprir uonai.a 
lAipta tetldo ea · viata o cxerctclo de direi toa aoberauos ou 
4a jup.adf.~ t!XC.lulda•~ uoa termo• dÕs ~dgrafoa :C ou -3-
do artigo 297, d;a juriadiça'Q de uma corte ou tribunal; 

c.) u· c.on;,rov&•1a• a . respeito da• quais o c;ona:elbo de 
S.surança das Naçll- Unidas· eateja a exercer as funçtJes que 
lhe do -conferidas pela Carta das Naçtses U1:1idu • a menos que 
o CoxuaaliÍo ela Segurança ret.ira a quect:lo da sua o~deD. d~. dia 
Ou convide aa parta& & aolucionl~La p~ :meioa previsto• na 
presente Co:cw:nçKo~ . 

2 .. O Estado Parte que tiver f~tito utll& d.eclara~o :co• terco1i do 
~afo 1- - pod•rl retirFla êa qual.qu~~r~r tlloai!Uto · ou convir e:a 
...-.eter a. eoatrovl:h:~ia., ex;clutda n virtude desu declara.çlo, a 
.-Iq_uer elos proçed111entoa e.stabtillecicto• na preaeut• Couven~o. 

3~ U. 'Estado ParUt que t.J.ver fe.1to uma d~claz:;~'Wfo nos temos do 
.,_~o .l- do pode submeter a controv&aia perteitc~ l cates9r1a 
_. .co.nt.iov·r~ _exp:u!das •. a qualquer dos procedimento& previstos na 
pn&eDta Con\JençXo.,. aem o -.:onsentimento de qualquer out.ro Estado 
~ cca Q, qW estiver .em col\trov.e;raia. . 

4. $fl ua doa Ese.doa Partea t.ivar feito mas. dec1araçZo Dos 
t:-.os·da :.,una. a) dn, pax-s.çrifo ~· • qual.que:r outro Estado ~art~ 
poa61 •iil-eter,. . contra:-.- pãl't.t -dêelar:ante• qua!quc:r contz:ov<lrs:ta 
~ · a taa dac cau:sorias excetuadu ao procedimento 
eQedficado ... ta~ daclaraçlo~ , _ 
. s. U.. nova declaraçB'o ou. a -ret.irada de Ullla declaraçlo :cllo 

afe"tarl ~ aoc~o·· ãlsu- oa procedimento• Q curso mJlll& corte ou 
~baaal noa.t.eriaoa do prcsent.e artigo, salvo acordo em eontr1rio c!as -· 6~ Ac declaraçtres tt as notifica.~llea de retirada .das declaraçl5es 
., .. i.moiJ do presente artigo 8e:tl'o depo&itad_as junto ·do Secretl.r:f:o 
Geral das Naç&:a U:cidas,. o qual enviaJ:".I c6pia.s das Qesmas aos Estados 
Partes. 

Artiao .299 
Dird .. to ·de as p.11rtea. convirem nwa proced'ime:cto 

1. A coutrov~rsia exelu:lda d~s proc'edimentoa de soluç!o de 
~t~ovlrsiaa previ&tos na, seçl'~ 2 -nos termos do . artigo 297 • ou 
Qc~t':U!da 'de tais procedimentoiJ ,por mei'!l de uma d~claraçl"o feita de 
conformidad~e COta o arr.is;o .298. siS poder.l ser submetida a esses 
p-roc~imentoa.por acordo da& ,partes na contrl)v(!r~8:_-

2_: BenhW. das dJ.apoaiÇ!Ses da prea.!nte :a:eÇllo pr.!judiea -o di.re.1to. 
._ " part.ea na , controvérsia convirem :cum outro procedimento para a 
.o!~ de tal cont:rovf:raia ou de chelarem. a uma soluçllo am.igivel-~ 

PAl<tE XVI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo300 
~ fE • abuso de direito 

. ~ E:a::ta~o Part"e:s' devem cumprir de boa f! as obrizaçe'ea cont=ratdas 
aoa tentas .. da_ present.C! Conv•nçllo e e.xercer os cÍireitos. jurisdiçlto e 
Ubt!:rdHes nconhe:cidos na presente Coave:cçto de modo a nD'o 
coa.st:ltu.J.f abuso de. dirdto~ 

Artigo 301 
Uti.lizaçl'o do mar para fins padftcO:a: 

11o .~erdcio dca · seus direitos e ~ cumprimento das suas 
o~&a .:cos t.ermoa d• presente Convençiro, os Estados Partes devem 
abster-a• de qUalque'r . ameaça ou uso da força côutra a integridade 

terr::ttor~l ou a 'indepeadl!nci• politica de qualquer. Estado, ou de 
qualquer o~.~;tra forma incompattvel· com os princ1'pios de direito 
intet:nà.cional incorporadas na carta 'das Naç'ões tJu.idas~ 

Artigo 302 
Divulgaçll:o de infor.maç!Ses 

-Sa pre:jut:o do direito de um Estado.Parte de recorrer aqa 
procedigentoa de soluçl'o de controvtl:ra,i.as estabelecidos na present111 
Coii"Vl!ttçlo~ nada nesta Conv-ençl:o deve ser i:cterpretado no s:ent.ido de 
exigir que IJ.IIl Estado Parte, no cucprimento das suas obrigaç~es noc 
t~rutc)a 'da presente ConVençllo, forneça iDfort~açi5es cuja divu.lgaçl'o 
••ja coutr4ria aos interesses essenciais da sua segurança~ 

ArUp- 303 
Objetos arqueo16aicos e hiat6r1co.a 

achado• no tãar 

.1. Os !atados tb. o dever de proteg~r os objetos de car,ter 
arq~l6gico e hist6rico achados no mar e devem cooperar para e&s~ ... _ 

2~ A fW de c:oatrOlar o trUico de t.aill objetoa. o Eatàdo 
cõ&tltiro pode presumir, ao aplicar o artigo 33, que a .sua remoç:rlo da. 
fuMos .. rinhoá, na lrea referida. nesae artiso, •e• a aua autorizaçSq, 
ceastitui t-a infraç::ro.. coiaetida no seu territiSrio ou no seu .. r 
terdtoria~. df~ leia e reguUmeutos aencionadoa no r«ferido arti&o. 

·:~~ lladà no presenta artJ.a;o afeta · oa ~irei toa. do• · propr.tetirioa 
tdentifíc:t'Wlia. as nora.& de ÀlvaHnto ou outra• no~a do direito 
aarS:tt.o bea cc.o l•i• • prAtica• ca .. tlria de intercl.mbiolt 
cult:ura1•~ 

'~ O . presente .-_rti&o dne apl;lcu-ae sai preju1'JtD ele outroa 
acordos i-ntern.cionai• e norma& de dlretto internacional l't!:l•ti'Wo• I 
proteÇ'Io de objeto• de car&ter arqueol6s1co e h1ct6rico .. 

. .ArUao 304 
Re:aponu'bilidade por daaâ$ 

As c!illfOciçrJe• da'· presente ConvençXo relati-va& i. reaponsabil.:l.dade 
por daaoa :c'l'o ptejudicaa .a aplicaçl'o · da• normas visentl!!ll ê a 
elabor•Ç;I'o de nova• Donaa.a relativas I reaponaabilidadlf!: DOS tll!!:~a do 
direit-o inte:ruacton'al. 

PAJUE XVII 

DISPOSIÇÕES FDlAIS 

Ar.t.!go 305 
ASsinatura 

1 .. A- presente cOnvençl"o eail abeit.ã l asdna.tura d:e: 
a) todos os Estados; 
b) a Nam!bia. representada pêlo Co:o.selho das Naçi!Ses Unidas para 

a Namtbia; 
c) to·doa os Estados autanomos associados que t~nham escolhido 

este ·estatutO: num ato de autodetenúnaçllo fiscalizado e 
aprovado pelas Nações Unidas de' confonnidade c.om a r~~~:soluçl'~ 
1Sl4(XV) da Assembleia· Geral, e· que tt!:nbam Cott~pet;!nc!a sobre: 
matlria$ regidas pela prese:nte Conve:nçio, incluindo a de: 
co:ccluir tratados em. relaçllo a essas 1114tl!:rias.; 

d) todos oa Estados autanomos associados. que. de conformidadll!l 
com os se.us respeCtivos instrwnt!:Dto& de associaçlo, tenham 
::ctApetl!.ncia aobre as matl!:rias regi~as pela present~t: 
Convenç:iro, incluindo a de concluir tratados em r4?:laçllo 1'1. 

essas matl!rias; · 
e) tod0111 os terr:itt5rios que gozelll de plena auto:comia interna, 

reconl.ecida como tal pelas Ns.çi5es Unidas. c.s.s: que :c"i'lo tenhall:! 
alcançado a plena independ@ncia de confo:noidade com ,. 
re~oluçi[o 1514(XV) da Assembleia Geral. e que tenluu!t 
C01llpetl!ncia sobre as mat~rias regidas pala present~ 
Con.vençl"o, incluindo a de concluir tratados em rf!laç:So a 
f!:Ssas mat;Erias; 

f) as organiz.açlSes internacionais, de conformid.ade com o . .Ane:xo 

!lt· 

2. A presente Convençll'o estl aberta a assinatura att: 9 dll!!: 
Dezembro de 1984 no Mib.istErio dos Neg6cios Estrangeiros da Jlttlll.ica e 
tamb&. a partir de 1 de Julho de 1983 atE 9 de Dezembro de )984, n~t 
Sede das Naç!Sea Unidas em Nova Iorque. 

Artigo 306 
.Ratifkaçl'o e c:onfirmaçl'o formai 

A presente Convenç:llo eatS sujeita a ratifJ:c.açXo pelos E=;:tados e 
outras entidades menciot~adaa nas aUneas b), c), d) e e) do p.arfigrafo 

1• do artigo 305. asa!a c01110 a co:cfirmaçlro formal .te eonformidade cótt 
o Anuo IX .. pelaG entidades mencionadas :ca al!nea f) do parJgrafo 1• 
den.e artigo~ O. instrume:n~ac de rat1ficaçlo e de eonfirmaçlo foraal 
...._ eu de:podtadoa junto do St!cretlrio Geral- da& lJa'ChS Ua!d&a. 
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Arc:J.ao 307 
Adee:lio 

.l presente convenr.:l'o est.i aberta I adesl'o dos Estados -e dli.s 
outras entidades mencionadas no artizo 305. A adedo da.l5 entidades 
aencionadas= na al:Cnea f) do parigrafo 1• do artigo 305 deve ser 
d'et:úada de conformidade coin o Ar~exo IX. Os In'st.naaentos de ades'lo 
devem 111er depositados junto do SecretArio Geral das: Naç5es Unidas. 

Artigo 308 
Entrada em v~gor 

.1. A presente ,Convençl'o entra em vigor 12 ceses ap6a: a data de 
depl5•1t.o do. sexa&~simo instrumento de ratificaç:lo ou Cle ad!l'sJ:o. 

2 .. Para cada Estado que ratifique a presente Convençlo ou a ela 
adira apl5a 9 dep6.aito do sex.agb1mo instrumento de ratificaçJ:o ou de 
adesla. a Convençlfo entra em vigor no trigl;sit:~O dia seguinte 1 data 
da depl5sito do instrumento de rat~ficaçlo ou de adesJ'o, 
observ:ncia do par~grafo 1 · . . 

3. A A.ssembllia da Autoridade 'deve reunir-se na data da entrada 
- viSor da presente Conven~o e elezer o CoJ)selbo da Autoridade. Se 
do for poss:tvcl t ap!icaçll:o estrita das disposiç&:s do artigo 161, o 
prlmeim Consd,ho serl constu.i'do de fanai: cm:::pad:nl cam o objetivo. 
desse artigo. 

4. As noraras.1 regulamentos e procedimento. el_a'borados pela 
eo.tsslo Preparat6da dev~ aplicar-H: proviSoriamente, at€ J1 'sua 
aprovaç~ formal.' pela Autoridade, de conformidade eom a Parte XI. 

S .. A Aut.oridade e oc III!!UIII 6rg1'os devem atuar de coniorllli~ade c-om 
•. ruolu~lo II da 'l'erC:eira Confer!neia ____ das: NaçlSes Unidalll sobre o 
Df.rúto do Mar, relativa aos:·invf!st!mentoa prflparat6r!oa, e com as 
dK!s8'ea tomadas pela CamiscJ:o Preparat6ria mt aplicaç~o dessa 
naoluçl'o. 

Artigo 309 
Reservas e exceç!!les 

.A. pnaent:11 Convenç.-o nl'o admite quaisquer rese~aa ou_ elCceç&a 
al ... ~s por ll!lla expresaamente autorizadas noutros artigos .. 

Artigo 310 
Declar.açBeG 

O artis;o 309' nl'o iapede UBI Estado Parte. quando aacina ou 
rat1fiea a presente Coaveaçl'o op a ~la adere. de fazer deelar_aç8es, 
.,u.~tque~ que aeja a sua redaç~o ou deaominaça"o, coa o fia de, ~ 
alia,. harmonizar ac suaa leia e ~ re.guluentos c:oa as diaposi-çBes da 
ii'Ueate Convenr;;•o, desde que t:a1a dec.laraçi5ea alo t:eDham por finali.-

Udada ~c1U1r ou ltDdU.i~r o efdto· juri:dl~o daa db~oai;.a.a da 
•NSnta Ccmvençlo na aaa aplicac:•o a eaae Estado. 

Azot:~ao 311 
a.IaÇa'o com outra• eooveuÇ~ea e. ~ordoa iatatnaeionata 

1~ A preaente Con'\l'a_oçao prevalece, aaa rclaçlSea entre oa EataciOa 
;partea. ·sobre •• Ccmvenç~ de Cenebra sobre o Direito do Mar de' 29 
de .Abril de 19'58. · 

2. A preaante Conve~l'o aXo .aiiific:a oa di-reito& e - obrfpç!Jea 
~~~ Estado& Part\1!1& reault"aotea de outros acord"oa. ~OIÍpatiTeia com a 
pnaent:e Convençl'o e que ·do afetaa o aozo por out1:"o& Eatadoã Partell: 
doa aeua direito& nea o eu.priwento daa auaa obrigaç~ea nOs temo& da 
..... ConvenÇI'o. . 

3 .. Doia ou aaia Eatadoa Partea podem concluir acoidoa, 
apUclivda .unic:a.aeate la auu re:laÇ5ea e11tre ai • ·-que aodifi_-que• :as 
diapoaic;~ea da presente Conilençlo ou au.apead.a a aua aplicaçlo, de&de 
qu. tais ·acordos ~o ae «tiac::lonea c011 neuhuma diapoldçJ:o. cuja 
danopçio seja fnc.oapat!vel com a realluçK'o efet:'iva -do objet:o e 
fiu da preaeat:e ConvençKo e, desde que tais acordos nXp afetem a 
apl1~çlo dos priac.tpi-oa fundaml!lntaia· nela enunciAdos · e que as 
diapoafç5es de tai• acordos nl'o afetem o gozo · pot outros Est:ad08 
Paxua · doa aeus dil:eitos ou o cumprimento da• auaa obl:'i.&açtses nos 
terJIO& da mesma ConvençllO. 

4. O. Estados Par-tes que pretendaa · concluir um acordo dos 
rafq-idoa no par~rafo 3 .. -devem notificar os deaai~: Estados Partes, 
por iatermEdio do deposit:irio da presente Convençlo, da sua int:ençl:o 
da concluir o acordo bem coao da modificaçlo ou suspensl"o que tal 
acordo preveja. · 

5, O pruente. artt.a~ n'lo afeta oa acordos: internacloaais 
ezprc&.lllllmentc. au~or::ludo• ou aalvquardados por outrot> .artigo& da 
prcaente Convenç~c;:'· 

6. Os Estados Part:ea convim em que'n!o podem ser feitas emendas 
ao priuctpiO fuadamental relativo ao patrim&nio comum da humani:dade 
estabelec.ido no artigo 1.36 rt em que 'DI"o aerllo partes eu nenhum acordo 
que derrogue esse princtpio .. 

Arti&:o 312 
Emendas 

1. Jtecorrido•' ,10 anos a contar da data df! .c~ntrada·em vigor da 
preHnte Convenç"EO, i:Jualquer Estado Parte pode propor, me:d:l&'l:ltc 
cOIIUDlc.açSo eacríta ao SecretJrio Geut das Naçl5'es Unida•, emendas 

co:ac::çetas ·l prl!sente Convençl'o, ll!xceto ·as qU\1!1 •c refir:am a atividades: 
aa Area, e pode oolicit:ar a convocaçlo · dtt uma coaferlncia #para 
eXaminar as emendas·.p:z::opostas. O Secretlrio Geral deve transmiUr tal 
comunicaç!o a todO$ os Estadoa l'(l.rtes. Se. nos 12 meSI!!8 segUintes l 
data de: transmiss.:rÕ de tal C.ot:lunicaçSo;'pelo m~tnos 111et:ade doá'Estados 
Partes respoaderem f~voravelmente a e!ilse; pedido, o secretiri.o C~ral 
deva convocar a confer~ncia. 

2. O procedimento de .adoçJ'o de decis8'es aplicivel n~ confer!ncia 
de eaendaa deve aer o mesQO aplicado· na 'l'eZ.ceira Co~t.:rlncia das 
lfaçtres Uni~as sobre o Direiti? do Mar, a menoa q'ue a_~ con.fedncia 
d~cida ·de out:ro aod~. A confer!nc:ia deve fater todo o· possival para 

cbea:ar a acordo cob.re ciuabquer emendas .por c:on.ienao~ ,.nl'o •• dev.mclo 
proced~ a . vOtaç'l"o da a emendas enqlUUlto alo af!· "•aaotare• todoa oa 
ea1or_çoa para ae chegar a cooae·nao. · · 

Ai:U&O Jll 
Eaecdas 'por procedimento a.t.mplific.ado 

1. 'l'odo Eata~ô Part\1!1 ~~ ft'opor-, .. edlante' ~ic.açao . eiiC~U. 
ao Secretl~io Geral d~• Naçll'ee ~idaa. et!•9da · 11 pre!leDte Conv•sa-~ 
que do a e relacione" com atividades nâ Area, ~ sei ado ta da pel.o 
proc.ediaen.to aimplif~d~ eat:abel.ec1d!~ ;tlO preaesn:.e art:f&o •• a 
convoc:açlo de uaa confe:.;'fncia. ~ Secx~~ir1o . G•ral deve transáitlr· .. 
COliUDicaçl"o a todos os Estado• Pa»te1-.. ,... 

2. Se, noa 12 meses aeeutatea a conrar. da d.l.ta de tr~asao ~ 
co.unicaçll:o, um Eat:ado ~arte apr~sll!1}:~ar obj~o A ·~Dda ~o.tà' ou 

!~::e;:::çlo re~~:_d~~c•gt.e:!:r.;;:!:~if~=-r!~' . ·a: v. eae::~:= 
t.diatauient:e todos os Eatados.Parte'a. ea eoaform!dadt:. 

3. Se, · aoa ~ :meises aegw.n'tes a ~pntar da data dtí t:ran~lldo da 
coauntea;ao, nenh'IDII Estado P~rt, ttver apre-nntado qualqu~r objeçao I 
-.ada proposta ou· .I aua ad'?ç~o ~lo proc:edimntà ~:laplifiea~o, a 
CJ1lenda proposta cer.f êou.lde'rada adotada~. O Seert~lti~ Geral dev. 
notificar todo& oa "Eftadoa Partes de ~· a · nerida pro'poat:a foi 
adotada.. " · ' · 

·Ar~o·3,J..-
Eaendaa ·.1• .'dispoa'iç&ea d• p;reHDt'e--eoUvan~ 

relat.fv'aa u:cluaiv~nte a ai:iv:f.dadea aà ·J..ra.a 

.(. todo, Eatad.o Par't:e pode' p'r'opor, ~~aut:e ~icaÇI'o e&er1Ui 

:u:::::·~;~~~!:l .::1!:::=::·. =::::~:~ ~i~srr::~_ ::J::::t:: 
nÇio ·4 ··ao .KÚexo VI.. O S4icretirio. Gt:ral ~eftt .. -eran.mt't1:i t:al 
~caçl'~ ~ todot: o•. Estado a Par.t.••. A eae:iu~.a.)ropoa't& fica · ~j~tá 
.I aop:ço!aç_ao pill~ A .. embl.l!i~ depois de. :aprovada pelo Cb!uielhO .. ~ O. 
repnaentan.tec ~oa Estados Partes 'Dec•~• ka;l'oa · deva ti!~ pleaoa 
podflru par• u~aar c ..:p_ro-v:•r a aae~ proposta. A emenda ~~r,. 
tal COI!IO aprovada. pelo . Ccm.se_lbo: · • ·.Pe.l.á' üsabllta~· '-côtul!dera-H 
&dotada". · _ ·' · 

z .. .&o.t:íla da apravacao de ',laJ.quer dm:~ura raot:. tet"DDi.- do pa~•arato 
~ •. • o Conaalho • a Aa&Gblaia deva aaaeaurar-a~t de q_ue el.a .. ,ralo '·dib 
o a:lateaa ü: uplorasa-o· e ap"rÕYeita:aent:o da. reebl"aoa ·.:uí aru ·•ta I 
~~çl'o da c.onf!lrlru:i& .-!~e Ierlai'O. c!•, c:t:tnf_Om_td,ae: .t:~ o 'ai~ 

.&1'Uao 315 
/.•ainatura, ,r,atif1t'~IO ·da'a .~endaa, ades~ 
la eàendaa~ • · t.exi:oa ~ut:tílttc:ds ·daS~ Kil!lid'aa · 

1. Uàa vei· adot.~u!aa_. •• cme1icb.a" •• preSente ·~v~çl'o .:f:l.ca. 
abertaa. I aaain.:tüta ~l~IJ Eatàéto• ~irt·~'á .na l'rC!ae.d~~ · ~ôçl'êl 1 ._. 

ll Jll!!•e• a contar df! a.u da · ·~ adoçl~ ·~ Sede daa 1:àt;lfell!' U~~d•• . ._ 
:ifOY& Iorque, aalvo diap~~i~lo à c~~~~M,O:u' ·-pr:69'rU .._mi&~· · · 

2: .,. arti&aa 306~ 307 ··-.~.32~ •• u~--··-. tP!f!• !1· ... ~· a P.ràÁDU CcmVeDÇIO. • .,, 

.Art':f.ao·316 
Ea1:l'ada • Tf&ar das ... oc1 .. 

~ • .&8 ~ad&a I pr•aeat:& _;~'V~O, exeeto a& IICDCiOD&d•a tio 
prfarafo 5 , .m:r- &11; ~·~ :"r a oa • Estadoit:. Part•• . 'lU• •• 
ratifi,~11 .ou a clac .adtraia'rao td.i;bbO dia .eguint~.ao depGaUo doa 
iaatru~~entoa de rat:i.fieaç~ ou de adedo de doia te~o• do• Eata4oa 
Par tu ou da 60 Eatadoa P: .. ~tea, • •• e•tc nGmero h r maior. Taf.a 
..cada& nl'o affltaa o aa;zo ~r ~troi .:btad9a P•rtta dor 'uua dira.ttoa' 
011 o CUIIIPri•ento dü' .-uaa obr1pç8'ea uõi temos \4& preaeace 

Couve~~ eaeníl• Pode pt"a•lir, 'SJ&r• a.· auà ·~dada·-~ ·.tJ§i; .. 
"DGDt!~ "-ae · rat1fti:.aç$ea o~ .de i~eã~il•_'.uf~r fdo _4Uê ~O 'r.~que'i;'~dô ~p;le 
pnsente •tttso. · · '' -· - · · ·.· · · · . · _ · 

----3. Para q~lquer .EJ:tad.o Parte que·ra~:lf:l.juií iiie'-'áí:rl(Já•r~~-Hti 
ao padarafo 1 ou a ela 8dira, ap8a o de~sito do nfillero re rido 
de iuatrument'os de ratiffca~o ou d' .. Heslo, a- emeoda ent.ra UI 18ol' 
ao triaEsüo dia ·~su~nte : ·. ~~· dé~sito. -.do , ·~ . i-nstrUMatO'. -de 
ntificaçlo ou de .Jdesl'o ~ · 

4. l'odo Estado que v~uha a ~flr Paz:te Da_ pr,_.~~te Canvertçto. 
depois da · .. ·n~!·~ em ;.t,.or 'de.~·~ ~Dd· a• .~~!lá§_t ~-- 'v 
parlarafo 1 , se nl:o lbanifeatar 1ntetiÇ'to ~:t:fére11te" • c::GD~d'ifillf 

a) Parte na pretaJ~;te Conven51o, t'&l é011.0 'Cmead.iuta; _.,~ · 
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b) Parte ·na preaente -ConvenÇXo nKo emendada, em relaçlo a 
qual.qUer Estado Parte q\Je nl'o eSteja obrigado pela ~mend~. 

5. As ewend'as relat.1vaa exc~usiv•mente a at;lv1dades na Area e •• 
emenda• ao ,Anexo VI entram ~m vigor para todos os Estados Partes um 
ano apSs 'o Clep6sito por tr!s quartos dos Estados Partes do5 seus 
instrumentos de ratificaçU'o. ou de ades"il"c. 

. 6. Todo o Estado que venha a ser Parte na presente Convençlro 
depois da e~trada em vigor de emendas de. conformidade com o par:igrafo 
s· i. cons-iderado Parte na Presente Convenção, tal como emendada. 

.\rt:igo 317 
DenCincia 

. L Todo Estado Parte pode, mediante no"tificaç"lo escrita dirigida 
ao Secretlrio. Geral das Naçi5es Unidas, denunciar a presente Convenç:lo 
e il:Jdicar as razi5es da dentibcia. A omissilo de tais raz!5es n~o afeta a 
y~ade da clen6ncia, A denfulcia teri .efeito Ulll ano ap6s a data do 
zeeeb!aento da notificaçJ"o, a.melloG que aquela ~eVeja uma data 
ulterior. 

2. Nenhum Estado fica dispensado, em virt'ude da denGncia, das 
obrigaçBIIS financeiras e contr&t\Jailo contra:Edas enç;uanto Parte na 
presente Convençlo, nem a denfinc:la afeta nenhum direito, obr:lgaçlo ou 
dtuaçlo jur!dica desse Estado d~co~renteç da aplicaçlo da presente 
c_,.eóçl'o antes de esta deixar de vigorar em relaçiio a esse Estado. 

3 .. .&. deníi.nc:la em nada afeta o dever de .:;:ualque~ "Estado Parte de 
oaprir qualquer obrigaçlfo incorporada na presente Convençllo a que 
eateja sujeito nos tert:Jos do direito internacional, inóepcndentemente 
d• pftaCate ConvenÇio. 

Artigo 318 
Eatat.uto d011 Anexos 

Os .Anexoa do parte :t.ategraate da preaente ConvençA:o e, calvo 
diaposi~o expressa em contririo • uma referl!:ncta I presente ConvenÇio 
ou a Ulll& da~ auaa Partes conlrt.f.t.ut · uma referlncia aos Anexos 
correspondente•. 

Arti&ó 319 
Dapoaitlrio 

1. o Secrettirio Geral daa Naçil5"ea UnidG:a E o depoait.llrto da 
p:cesetlte Convet~çlo e daa emendas a esta. 

2 • .AI&!. das suas funçll"es de depodtlrio, o Secret.tirio Get'al das 
llaçlfes Unidas devi!: 

a) enviar relatl5rios a _todos os Estados_ Parte•, I Autoridade e 
ls or,sanizaçtres internacionais competentes relativos a 
questl5ea de car.lter ge:ral que surjam em rl!laç.Ko l presente 
Convet~çA"oo 

b) notificar a Autoridade das ratificações. confirmações 
formais e adestfes relativas I presente Convenção e - das 
emend-as a eJ>ta. bem· como das den"!incias da presente 
Convençlo; 

c) notificar os r;stado Partes dos acordo$ conclu:tdoa, de 
conformidade com o par.tSrafo 4 .. do artigo 311; 

d) transmitir aos Estado. Partes, para-ratificação OU" adest:o • .as 
emendas adotac!as. ·de conformidade com a presente ConvençJ:o; 

e) convocar as reunHies necess!rias elos Estados PartiS, de 
conformidade com a presente Convet~ç!o. 

3. a) O Secredirio _ Geral deve t:ransmit.ir taml:.b 
observ:~.dores. meDe:lonados no artigo 1S6! • 

::1.) os relat6rios :c~encio:oados t1ll. al~t~ea a) do parllgrafo 2 ; 
11) as notificaçtre!> mencionadas nas al1neas: b) e c) do 

par4gra!o 2 ·; e 
ili) o texto' da.s emendas mencionadas na al!t~ea d) do parágrafo 

2" ~ para sua illfort:laçl"o. 
'b) O • SecreU:rio Geral deve convidar ii;ual.mente ~st~s 

ol:lservaclores .a participarem, como observadores~ nas· reunU5es 
do• Estados Partes mencionadas na al!t~êa é) do parãgrafo 2 

Artigo .320 
Textos aut~nticos 

O original· da presetlte Convençl"o~ cujos textos em ~rabe~ Chinl!s, 
Eapaahol. Franc@s. Ingl~s e Russo -fazem igual~ente f~, fica 
depositado. sem.· preju:Ezo do .di.sposto no parAgrafo 2 do artigo 305, 
junto do ~ecret!rio Geral das Naçi5es Unidas. 

EH FE DO Qt.!E os P~enipotenciirios abaixo assinados~ devidamente 
autorizados para o efeito, assinar8m a presente ConVexição. 

FEITO EM MONTEGO BAY, no dia dez de Dezembro de mil novecentos e 
oitenta e dois. 

ANEXO I. ESPÉCIES ALTAMENTE MICRATÓJUAS 

1. Tbunt~us alalunga. 

2 ... Thunnus tbynnus. 

3. Thwmus obesus. 

S. Thunnus albaearêa. 

6. Ihutlnus atlanticus • 

7. Eutli:iiinus alleteratus; Euthynnus affinis. 

8. !hunnus mac:.coyii~ 

9 .. Auxis thazarfl; Auxis rochei. 

10. Fam!lia Bramid.ae • 

11. Tetrapturus augustirostris; 'I'et~apturus Delone; Tetrapturus 
pfluegeri; 'I'etrapturua albidus; Tetrapturus aud.ax; Tetrapturus -
georgei; Maka.ira mazara; Makaira indica; Maka;ra nigr.icans. 

12. IG:t.iophorus platypterus; Istiopho:rus albicans. 

13. Xiphias gladius. 

14. ScOlllbE:reso:x saurua; Cololãbia saira; Cololabis sdocetWI; 
.Scot~~beresox saurus scOlllbroides. 

lS. Coryphaetla hippurus; Coryp~aena equiselis. 

16. Bexanchua grbeus; _ Cetorhinua maximus; _Fatn!lia Alopiida~; 
Rldnc:ondon tyPus; Famllia Carcharhinid3e; FamÜia Sphyrn:ldae; Fam!lia 

~-

!ala!!i~ae~am;!!~li=h~=~~~~-!~~~~c!a!;m_:!:tl~:lai:~~~~!~d:!; !:i~!: 
Ziphiidae; Fam1lia Dt!!lpbinidae. 

ANEXO· I.I. COMISSÃO DE ·LIU!l'ES DA PLATAFORMA 
.CONXTh""ENTAL 

.Art:i:ao 1 

De acordo com as disposiç15"es: do artigo 76 da Part.e VI da prese·nte 
cwvelliõ;D"O• s<Crl estabelecida uma Gom:las:ilo • de Limite• da ~1-ataforma 
Continental Rl&a das 200 milhas marttimas de conformidade com · oa 
ar~igos seguintes. 

Artigo 2 

1~ A Co=issJ'o ser.ll cm:tposta de 21 mecbros. peritos em geolo&ia. 
geoftsica ou hidrografia, eleitos pelos ~stados :Partes na presênte 
Conveo_ção" entre os · seu a nacionais, tendo na devida conta ·a 
necessidade de assegurar uma. represetlta.ç:io geÕgr.llfica equita;iva. os 
quais pres.tar!o serviços a tttulo pessoal.. 

2. A primeira elelç:l'o deve realizar-se o l:!Bis cedo posstvel., mas 
em qualquer_. caso detltro de um prazo de l8 meses a contar_ da entrada 
em vi_gor · da preSente Convenç:ro. Pelo menos tr~s ~:~eses antes da data 
de cada eleiçlJo_, o s~cretArio Gerãl das Naç3es Unidas enviar:l uma 
carta aos EStados Partes convidando-os a apresentar candidaturas num 
prazo de tr~s tileses~ ap6s consultas regionais .&propri.adas. O 
Sec:tetlrio Geral prepa~ará, por ordem alfab!!:ti·c.a. uma lista ele todos 
"os candidatos assim eleitos e apresenU.-1a-l a todos os Estado• 
Partes .. 

3. A el~içl'o dos membros da Cc:imissJ:o deve realizar-se numa 
reunilo dos Estado_& l'.artes c_onvoi:ada pelo Secret.§rio Geral na Sede 
da~: Naçe:es. Unidas. Nessa.reunillo~ cujo "quorum ser.l const1tu!do por· 
dois terços dos Estados Partes, os membros eleitos para a Comisdto 
serl"o os candida!;os que obtiverem a maior1_a de dois terços dos vqtos 
dos representantes dos EStados Partes presentes e votantes. Ser!:o 
elêitos, pelo .menos. tr~s membros ·de cada reg:f.lo gE:Ográfica. 

4. Os membros da Comiss!"o serão eleitos para um mandato de cinco 
anos~ ~oiierã"o ser reeleitos. 

S. O Estado Parte que ti_ver apresentado a candidatura de UPl 
membro da Comissão custeart as despesas do }Jlesmo enc;\lanto· prestar 
serviço mi -Coi:lissll:o •. O Estado· costeiro interessado eustear:l as 
despesas referentes i! .a'ssessoria previst:a na al:tnea b) do parligrafo 
1• do a':t"tigo 3. O secretariado da. Comisslo sed assegurado pelo 
SeCreUir!o" Geral das Naç3'es Ut~idars. 

Artigo 3 

1. As funçlSes da ComissJ:o serlto as seguintes: 
a) examinar os dados e outros e:lementos de illformaçlo 

apresentados pelos .Est.ttdos costeiro sobre os limitu 
exteriores da plataforma continental nas zonas cm que tais 
limites se estenderem al1:5m de 200- ailhas marttimac e 
formular recomendaçl!ies de conformidade cotl. o artigo 76 e a 
Declaraçl"o de Entendimento adotaêa em 29 de Asosto de 1~80 
pela Terceira Conferi!ncia das Naçi5es Unidas sobre o Direito 
do Mar; 

b) prestar assessoria ciet~t:!fica • r.t;ct~ica, se .o Estado coaotê:l-
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:ro 1atereaaad:o a aolic1tar, dur.ante a pr.t!para~o· doa dados 
ref'c.n:idOJ: na allnea a). 

z. A Coaiee: .. o pode cooperar • . na medida et11. que ae e:ons:Ldct:"c Gti1 
• cece:aslrio, coa a Comiu:Eo Ocea.uõgrlfica •Intergo.ernBlD.ental da 
UJ%$CO, a Organiz.aç:ro . HidrogrUica Int.erJ!aCional e outra& 
orpni:uçlfes 1nt:ernac~onaill competentes a, fim de .trocar inforuaç:~es 
cleat:tficas e t:Ecnicas que possam ajudar a Coz:r.iss:O no 4esempenho das 
auaa responsabilidades .. 

Art:.igo4 

Quando .Um Estado costeiro tiver intenç'lo de •estabelecer. de 
coàform!dade com o. artigo 76. o limite exterior; da_ wa plataforrúí 
coutinental &l.f:m de. 200 lli;thas madt.ius. apresen'tarf .l Comissio, 
lo&o que poss!vel, mas @til qualquer caso dentro dos 10 anos ~eguintes 
1 .antrada em v:igor da pr!!sente Con;vençlo para. o réfertdo Estado, as 
c:aracterfsticas di!= tal liudte juntallll!nte com i~nta_;~es _científicas 
a tEcnieas de ap_oio. Q Estadõ cos.teiJ:o _C01!1Unicar4 ao DI5'EDO tempo os 
~· de quaisquer lllell:l.bros 4& Comis:sl.o que ].li~ tebham preatado 
anessor:ta cientifica e. t'cnica~ 

4 ~ sel=' que & Comisslo decida de outro 1110do. deve funcionar por 
lntena!dlo de subc.omis•tses C~t!lpostas. de sete membros. deslgnados de 
foma eclu.ilibrada tomando em conta. os elementOos I!Specíftcos de cada 
proposta apresentada pelo Estado costeiro. Os Uembi:'oS da Comiss:l'o que 
for~:a nacionais do Estado - cQstei:ro interessado ou que ti'V.erem 
auxUiado o Estado costeiro pre~t.imd0-lhe~ &ssCSsoriã Ci.en.t.Hit:a e 
t:f:cnic:a a respeito da d.!!limitaçl'o nl'o serro membros ü su.bcomissio 
qae traté do caso. mas terl'o o direito a partieip.llr • Da qualidade de 
Mtabroa.' aoc _trabalhos da Comissl'o relativos ao caso. O Estado 
costeiro que tiver _apresent:ado uma. propo&ta ll C()ftli.IJ~ pode ettviar 
representantes. p,ça participa1:em boa respectivoa ___ tr~balhos. sem 
direito de voto. 

Artigo b 

1. A subcomiSs.:o deve. at~:resentar as suas recomendaç'ISes 
Coadsslro. 

2~ A ap'rovaçl'o das recomendações da subCOiõliss!o ser:i feita pela 
Collisdo por maioria de dois• terços dos membros prese:n1:es e votanJ:es. 

3~ As reeomendaça'es da Comiss'io Q~Velll ser apresentados por 
escrito ao Estado costeiro que tenha Apresentado a proposta e ao 
SecretSrio Geral das Naç'ISefil Unidas. · 

Artigo 7 

Ds Estad:os costeiros e.stabelecerXo o lic.i:te e.xterior da sua 
plataforma continental de confon:ddade com as 4fspo:s,iç5es do 
par.lgrafo g• do a:l;'ti2,0 76 e de .acordo CQii:i OS proce-dimentoS 'naci1:mais 
apropriados. 

Artigo 8 

No eaao de o Estado costeiro discordar das reec~ndaçll'es da 
Cotaisctro. deve apresentar l Comissl'o dentro de um pl:'&%0 ra:a::O:ivel 
propoat.• revi.cta ou uma nova proposta. 

1.e decia3ea da Com!aslo ulo devem prejudicar · oa assuntos 
nl..ciouados com a del~taÇ'I'o entre Est«doa com costAs ·adjacen.tea ou 
•ituadas frente • frente. 

.AJIEXO IU. CONDIÇÕES BASICAS PARA A PROSPECÇÃO~ 
DPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO 

utseo .1. 
Direi tos sobre os adnerais 

Os dir~itos Sobre os minerais serao transferidos ao 1:1.omentO da 
•ua ·ex~Ç310 de coafÔrmidade com a presente ConvenÇI'o: 

Artis;o 2 
Prospec.Çio 

1 .. -a) A Autoridade deve fomentar .a proapecçl'o a«. Area. 
b) A prospec-Çio s6 deve ser ri!alizada quando :a A~toridade 

tiver 'l'ecebido do prospetor proponente um compJ:"omisso 
eac:rito satisfatt5rio de q1.1e ele cWilprirl c_0111 ~ presente 
ConvenÇKo ~ bem coao c ou;~ . as nÓntlas ~ regulamentos e 
procedimentos da 'Autor.id_.çi_~·- rela. ti vos I cooperaÇI!o nos 
pros;rama.s de formaÇio previstos nos arti&os 143 e 144 e A 
protecÇI'o do nia1o marinho, e que aee:itar( a verificaÇto 
do cumprimento desse cuinp~ocdssQ pela Autróridade. 
Juntamente com o compromisso~ o prospector proponente 
deve notificar a Autoridade da área ou lreas. aproximadas 
em que a prospecçlo sel"&. realizada. 

c) A. prospeeçll'o pode_ ser re·alizada simulta~:~eame_p.te por mais 
de um prospector na mesma S:rea ou nas mesmas .rireas. 

2 .. .A.. proapeçl'o nlo confere ao prospetor quulquer direito sobre 
oa recursos. Contudo~ o prospec:tor pode extrair uma quantidade 
raz:oivttl de mint!rais para fina experimentais._ 

Artigo 3 
Exploraçlo e aproveitamento 

1 .. A Etapresa~ o.c Estados Partes f;; as demais entidades ou pessoas 
referidas na al1nea b) dp par:igrafo 2 .. do &'X'tigo !53_ podem pedir 1 
!:tl~!~:de a· aprovaçl'o de planos de trabalho. relativos a ati v idades 

, 2. A Empresa pode fazer. esse pedido em relaç:lo a qualquet parte 
da ·Are.a. II&S os pedidos apresentados. por outras entidades ou pessoas 
re;:la'tivos • .iJ;.eas re$ervadas devem estar sujeitos aos re~quisitos 
adiciõiiais 4o art~go 9 do presente AneXO. 

3. A exploraçlo e o aproveitameD.t.o sl5 devem ser realizados nas 
lreas espe-cificadas nos flanos de trabalho mcnc1on."ldOI!!i. no pal:'(grafo 
3• do &E'tigo · 153 . e aprovados pela Autoridade de conf!:lnEtidade com a 
pl:'esente Coavençil'o e com as DOilllas, regul&I::~entos e procedimentos 
~rtineatea da AutoJ;"14ad:e. · 

4 .. Qualquer pl4bO de tra.balho aprova_do deve~ 
a) est&T de confoilllidade . cotll a· presente Coavençl'o e com as 

normas, :re&ulamentos e pE'Oceditlleatos da Autoridade; 

h) prever ~controle pela Autoddade das atividadea na Área, "de 
conformidade com o parigrafo 4 • do artico 153;: 

c) c.oi:aferir ao operador • de confo~dade c:.om •• noma:a. 
naulaCieatos e pr9ceditD.entos da . Autoridade t direitotl 
exclusivos para a exploraç•o e aprovl!l!taueuto 1 aa •rea 
coberta pe.lo plano de trabalho, elas c.ateg.oriaa de recuraoa 
a•l• especificadas-. Contudo.· ae o peticionirio •ta..::•••ntar ua 
plano de trabalho para aprovaçlo q1.1e cub;ra apena• a fale de 
~oraç:lo ou. a fase d.e aprovetta~~~.ento-~ o plaao de t.rabalho 
aprovado conferir& direitos ~lusivos apeDas em' rl:.laçlo a 
e••• fase~ 

S. Uma ve:z: aprovado pela Autoridade~ qualquer plano de !:rabalho, 
cxcet:o oo apresentados pela Etnpresa. terfi a fonJa de um ~ontrà~ 
concluído entre a Autoriciade. e o pe.t:ic:loa!rio ou os petic!onS.rios. 

_ . -· _ Ar_t:tao 4 
Requisitos pal"a a quãUfic.ao;So de pet..tcion§.rios 

1. Coza exceçK'o da Empresa, d.evem ser q_ualtficados os 
peticlon:i.rios que preencherem Q& requisitos de nacionalidade~ ou 

- controle e_ de patroctnio enumerados na al!nea b) do parlgrafo 2 do 
artigo 153 e que cumprirem os p'X'ocediment.o& c e satisfizerem os 
eritEri,_os de qualificaçllo estabelecidos nas normas~ reg-ulamento• e 
procedimentos da Autoridade. 

2.~ Com exceç~o do disposto no pad.gr.afo 6 , tais crit&ios 'de 
., .. ...t_ificaçlo dirão respi!ito I. capacidade financeira e t~cnica do 
'Ç)II!tlcion:irio e ·ao seu deaelllpenho no cumprim~to dos contratos 
anteriores com. a Autoridade. 

3. Cada. peticionA:rio· deve .ser patrocinado pelo EJs;tado Parte do 
qual seja nacional., a nio ser· que o pet.iclonlrio tenh,a. mais de uma 
uac!onalidad'e; como uuma associaçlo ou cons6rc1o de entidades ou de 
pessoas nacionais de v4rios Est.ados. caso .em que to.dos oa Estados 
PaE"teS ea cau&a de-..:em patrocinar o pedido, ou a não ser que o 
peticionlrio seja efetivamente con_trolado por um o~utro Estado Parte 
qu nacionais deste~ c.aso e'Cl que ambos ·os 'tstados- Partes devem 
p&troc.inar o pedido. Os critE.rios e; procedimentos para a aplic:açlo 
dos requisitos de patroct_;nio ser!o estabelecidos ~,as normas~ 

re.gulamen tos e procedimentos da Autoridade~ 
4. O Estado ou ·os Estados pat.rocinadol.·es t.er!o, nos termos do 

qo .139~ a responsab:Uidade di!! assegurar, no Jlmbito dos seus 

:;:;~:a:eu·ju~;di~~=: d:u~0~0r:~;~:t::e 0~a:::0~a~:o~;:a~~-nt~:~!iz: 
c:.om as obrigações que lhe incujllbem aos teilllos da presente Convençllo. 
Contudo, um Estado patrocinador do aer.d: respons.S:vel pelos danos 
causados pelo n~o-cumprimento dessas ·obrigaç!Jes por 1JlD contratante 
pol' ele patrocinado. quando esse Est:ado Parte tiver adotado leis e 
E"egulamentoa e t011lado tnedidas .administrativas c;~ue~ no llmbito do seu 
aist~ jurídico, forelli razoavelmente adequadas ~:ra -assegurar o 
cumprimento dessas obrigaçi5es pelas pessoas sob sua judsdiçilo. 

S. Os proce_d!ment.os para avaliai- as qualific.\çi!es dos Estados 
Pal'tes q~:e forem peticion.iE"ios d~vem t.er em con.ta a sua qualidade de 
Estados. · · 

6 • .Os critérios de qualifiuçllo exigiE":itO que. no seu pedido~ 
qualquer petic:.ion!r:Lo~ sem exceçlo. se c0111prometa a: 

a} eumprir as ob':1saÇ~Jes aplfcll.veia . du dhpo.s!ÇlSes da Parte 
XI 1 •• normas, regulamentos e procedicentos &. Autoridade~ 
•• decisaes dos 111eu~ 6rgtos e os termos do11 contratos 
coaclutdo& cotn • Autoridade, e aceitar o seu c.arlt.er 
ueéut6rio; 

b) aceitar o controle pela Autoridade cobre as ativ.f.dadeo aa 
Área tal como •utorizado pela presente Coi:J:~ençXo; 

c) dar I Autoridade garantias por escrito de que cumprirl de 
'boa fE as obrigaçi5es que .lhe inc:umbel!l ·•• "drtude do 
Contrato; · 

d) cumprir as d1sposiçl5es rel:attvas 1: transferf.ncia de 
tecnologia. previataa no arl;.1go S do pre&e1lte Anexo~ 

A:rtt_go· S 
'transfer~ncia de tecnologia 

1. 'lo aprese~~otar um plano de trabalho., qualquer pet.icionlrio 
por~ I disposição d& Autoridade uma descriçlo geral do equipamentp e 
dot Rtoàos que serl" utiliudos na realinç'!lo de atividades na Area 
e outras informaç5ea: pertínentes ·que n .. o sejam propriedade :Industrial 
aceE"c.a das earacte:r!sticas de tal tecnolo-gia~ beu como ;info~~es 
aobn: onde essa tecnologia 8e eneontra dispon!veL 
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2 .. ClD&lqaer OP'!:rador Ca.uni.ead l Autoridade aa: a1.teraç&il 1U. 

~ncao · e ·nu bforaaçBea po·aua J. dü;poslç!o nos teraoa: do 
-.r~&rafo 1 .. • a:êapre que aej~ intrâ4uz1da UJ:IA lllio41f1caçlro oa. 1novaçJio 
t::acao16&:1CII impGrtant:ci. 

3; Qu,lquér eorit:rat:o p&J:a a realizaçXo ele ati v idades na Area 
!..,.. .incluir oa · sezu.intec eompromia:aoc da part:e 4o eont:r.a.tante: 

•> ~r & di.spoaiçao da Empresa, sezundo modalidades e condiçBes 
~rd.•U Juataa: •' 'i-azo.t:•eis, qu..ndo solicitado pela 
Atltor~dade, a tjeenoiogia que utiliU na realiz:a~o de 
&tf..tdadea: na Area, nos ttn::.as do eontnto e que o 
éoa.tratante e&taja_ lea;almente. autorizado a transferir. A 
tna.f.rlneia far-ar4 por meio de lleençaa ou outros 
&.3'-a:tea: aprôprladoa: qts~~ o contrae.nte Dltgoeiara com a 
Ellpre.. ·e· ·que aulo especifi~adoa num aeord.o especial 
c.q*'P].eaentar· ao contrato. Estll! ea.prtJmiaao sl5 . pode ser 
-111Vocado .. •• a Eapr'!a:a •erificar que do pode obter no 
-.u:~ l-ivre,· segundo aodal~dad,e.c e condiç&s co•erciais 
ju.ataa e taz:ol[veia • a. .aes111a t.ecnologia ou tec.nolas:l.a 
icual:M:nte eficiente e apropriada: 

h) obter do proprietlrio de. qua~quer teenolo.s:ia util:I.Uü na 
hal.tza~o. dt!! ati•idadea na A~a a.oa: termos do contrato~ e 
4('Ue do eateja seral.ent.e dispont:•el no mercado livre nea 
pr.Yiat.a na alínea a), , a garantia eacr1ta de qua, quando 
110Ucitado · pela Autoridad~, por( ena taa~ologia 1 
dttpoalçlo da Eapre•• por .~~~elo de licença& ou out:roa ajustes 
apropr:úldoa • ae&urtdo ·aadall.Udea e eondiçl5ea comerciais 
jus~ e razofve1•• na· aeaaa med!d. IIDl que esteja 1 
clt.-poaiçlo do contratante. Se !esta garantia do for obtida, 
e.,1 tecnologia nS:o poderS ae:s utilizada pelo contratante na 
re:alizaçl'o de atividadea .na Area; , 

e)_ adquirir diq_ propriet,rio, por ado de tm1. contrato 
-.eut6r1o. a pedido da Eaapreaa, a, •• for poSsível ao 
eoatrat.aoto fazl-lo ·~ çua:toti auba:tane!aia, o direito de 
t.~c~ir para • bpre.. IJ t:~eaôloata . que ut1Uza . oa. 
naliuçlo de ativ!d"e• na Area no& termoa do contr•to, -. 
que o contratante nlo esteja de _outro aodo legalment-e 
autorizado a tran.cferir nea eateja_ gerallaente diaponivel Do 
'•ereado lina. Hoa, eu~oa ea qiM exiau UD víneUo 
&IIPre:sarial importante entre o c~ntrataQ'te e o propriet.Ario 
da teea.oloa;!a, a solid•a: de:a:ae Y~nculo a o &l'*U de controle 
a de influlneia serl'o tidos ea conta· para determinar •e 
f"orp tomada11 toa•• •• medidaa pos.cf:..-eis para & aqUi3içlto 
deâae direito. Se o eontratante exercer·Uil·Comorole efet.ivo 
•obra o proprietlr:to, a do--aqW.Siçlto deaae dit"-eito legal 
at~d tida C!!!ll eonta para o exa~~e doa requisitos de 
quallf!caçlo do · eontratante. quando est:,e solicitai
posteriorlllente a aprovaçlo da um plano de trabalho; 

d) facil!t&r, a pe!d:l.do da Empresa, .a aqu!aiçl'o püa meama de 
qualquer teenolo&ia referict. na aU:nea b), por meio de 
licença w outros' ajuste.c apropriado• e aeeundo modalidades 
a c:oad1ç3e-s comerciai& justas • razpivda, se a Empresa 
decidir negociar diretameote cu. o proprtet:i.rio deasa 
tecJ:Íolo&ia; 

a) tom:ar, ea benef1eio de ~Estado • deaenvolvim•nto ou-de Wl 
&nJpa de E:stados em. desenvolvimento que t!!nha solicitado Ulll 
·cOntrato doa termos do artigo 9 dO preseDte Anexo, as mesmas 
aedida& previstas nas aUne.aa a),. b), e) e d), desde que 
esaaa medidit.a •• l'!m!tem ao aprovei~.l.mett.to da parte da ãrea 
proposta P._elo contratante que tenha sido r.eaervada nos 
t:erao• do artigo 8 do presente. .Ane~o, e de1de que as 
atividadt!!s prevtatas pelo contrato solicitado pelo Estado ma 
desenvolvimento ou por Wl grupo . de Estados : em 
deseo~o~viaento n11o impliqU!!• tr~nsferl!ncia de tecnologia 
pcra uai t~:;r~e:iro Eat.ado Ou pt~.r& oa nacionais de .Uil terceiro 
Z.tido. A obrtsaçlo estabele~ida na presente d.f.sposiç:lo s6 
•• aplica ~ relaçJo ao contratante ,quando a tecnologia ul'o 
U•f!!:r SidO' requiait:ad.a pela !apresa ou por ele t:c-ansferida .l 
Eapresa. . ·· 

4:.. .la eont:rovlrata• 'rclativaã a eompromissoo re.queridos pe;lo 
~afo 3"', bea eo.o •• relativa• .• outra& el(usulas doa contt:,atos, 
eat:arSo a:ujeitu ao procedit~e:nto de aoluçlo obrigat6ria previsco na 
Parte tt e, e'li caao ~e inobservlncia desses · cacnproaisaos, podetll Ger 
t.poa:taa peàaa pecutdfrlaa ou a suspenslo ou reaeisJ:o do contrato, de 
coeforaidade COII-'' o art.!so 18 do p:r-~santll!: Anexo. M controvl!;rs:f.as 
aobn a queatlo' de ••ber •• a.s ofertas tio contratante slo feitas 
M&UD'fo -.odalidades • c:ondiç8'es eomerc:1aia: justas e raz~veis podem 
..- au'-C::1das por qualquer ~as p.artea l arbitrase~~ eoClerc:ial 
o'bript:Gria de conforaidade coa' as Regras de Arbit;ragem da Comiss'lo 
da& KaçGea' Unidas sobre o Direito Comncial Intt:trnaeional (~CITRAL) 
w outro• reP.!ameatos de arbitraze.. previa tos naa norn.as • 
~atoa • Proced!111eD.toa:· da Autoridade. Quaado se ~eri!icar q\U! .a 
ofuta do contratahte n1lo 11ati feita secundo modalidades e eondiç~ea 
ec.orcia1a jua:taa: e razolveia, ser! d8do ao contratante ua prazo de 
4S 81aa para rever a sua ofet~a, de 'Ciodo a que a metoma seja feita 
......... t.~a •od•li~adea e condiçBes, antes que a Auto~:idade t"1:1t1e 
aJa.a d.cido de conforaidade eoui o art:lso 18 ~presente Anexo. 

S .. S• a Etlpreaa nllo ·coaa~suir obt:er, selgu~o- modalidades e 
'cead1çB•• c~ciab, j\\1Jt&4 • ~•zol[veilf, tecnol('>,g:f,a apropriada que 
lhe pe"lta inieiar, em tempo oportuno, a extraçlo e processamento de 
afsWrâi& ela Ãrea;· o Conselho· ou • Aaa:4itabllia . pode · eon,oear t1111. g1:upo 
4- Eat ... oa lart.. co111poa:to por Est.lldoa que realizem at.1Yidadea na 
&n•; poc ' E•!i•do~ que patroc:ioa• entidade• ou peaso .. q,ue rêaUz.em 
ati•ld&d•• na .AEca e por outro• Ea:tadoa P•i-eea que tl!m aeeaao a easa 
t«aolo&i•• Eat• arupo consultar-a-• e· tocara medida& efieazf!a: Par• 
.. aaaurar que eat.a tecnologia aeja poata I. dia:poa!Ça'o da EmpJ:e•a 

aepndo aoda:Údadea e. cond.1Çifl!a c:o.erciai~; justa.• e razoSveia:. Para 
este fta. cada · ul:a desses. Ese.doa Partes tOmar I todas as medidas 
posd'ftli• a.o ~bito elo seu si.at~Qaa jur'tdieo. 

6. Ko e;aso de eapreendiml!ntos conjuntos e0111 a Ell:lpreca., a 
uauaferl!ucia de tecnologia serl feita de ·conformidade com as 

éUust*~a d~o::::.::: ~:::b:~==~d=p~:e::~:::!~:. l: aerJ:~ inelu!dÕ. 
• c:a1fa contrato para a realizaçl:o de atJ,v!dades na Area atE dez ano~: 
.ap6a o in!cio 'da produçlo c:om~:;r-cial pela EmpreGa, e podem ser 
111'110c:&doa durante esse perlodo. 

a.~"Para efeitos do presente artigo,_ 'tecnologia' sis:oíf'ic:a. o 
.quipmaent:o especializado. e •. conhecimentos tê:c.nicoa. incluindo 
unuais. desenhos. !nstruça'es de funci_onamento. fonaaç~o e assessoria 
• assistl!nc.ic tE-~J:!.ic4a.- neces•Jirios para a montagem, -nuteuçJ[o • 
funcionamento de ua sistema ViSvel. e o direito lega~.de utilizar 
••tea alementoa Pll-ra esse fim numa base nl'o exclusiva. 

J..rtigo 6 
Aprova;:ro de pLanos de trabalho 

1 •. Seia meses apos· a entrada em vigo"C d.e presente Convençlfo e. 
poated:ono.ente, de quatro em quatro ~sea, a Autoridade exatainarf os 
planos de trabalho propostos •. 

:z. Ao examin8r wa . pediáÕ de aprovaçl'o d'!!: um plano de trabalho 
sob a forma de· eoutr.ato. a Autoridade assegurar-se-li em p:d.m.elro 
luaar de. que:. 

a) o pet.icionf.r:lo CU1Dpriu os procedimentos est~belec:1doa para 
oa pedidos, de! conformidade com o artigo 4 do presente. Anexo 
e assumiu perante a Autoridade 011 -c:omproclissos e llu! deu as 
garant:iaa r~queridaa por ess:e, art.izo~ No caso de 
inobcervlncia destes procell!il!lentos ou na falta de. qualquer 
desses cOmpromissos ou ga.r.anti.a.lil• ser_li dado ao peticionlirio 
ma pra:o de 45 dias para suprir estas falhas; 

b). o peticionário reCioe os requisitos de qualiftcaçl:o previstos 
no artigo 4 do presente Al:iexo. 

3. Todos os planos de trabalho propostos devem ser examinados 
pela ordeaa em que silo recebidos. Os planos de trabalho pra-postos 
deverlo cw::~pJ:ir com &S disposiç~es pertinentes da presente Convençlo 
e com aa normatJ. regulatllentos e' procedimentos da Autoridade, 
iDC.luindo os requisitos relativps llil operaç:C'es, corJtribuiç5es 
financeiras e co'Cpro"Cissos refFrentes l transferl!!ncia de tecnologia. 
e deveut ser regidos pelos mesmos. Se os pL1:nos de trabalho propostos 
est.iverelll el;ll; eonfon;~.idade _ cQm ~s~es requisitos~ a Autoiidade 
aprovl-los.-:1. se111pre que estejam C~:e acordo c:om- os requisitos 
unifomes e nlo diScriminat6rios estabelecidos nas norma,s:, 
re&tdamentos e. l>rocll!dim.entos da Autoridade, a menoa que: 

a) uma parte ou a totalidade da lrll!& coberta pelo plano de 
trabalho proposto esteja inclu!da num plano de tr~balho j! 
aprovado ou nu:.::. plano ,de t_rabalho antet"iomente propo-sto 
áobre o qual a Aut.aiidade nio t.enh& ainda. ado_tado uma 
dec1sllo definitiva; 

b) uma parte ou .a tot.a~idade · da ~.rea coberta pelo plano ãc 
trabalho propoato tenha sido excluid.a pela Autoridade noa 
termo• da al!t'lea x) do par~grafo 2• do artigo 162; ou 

c) o plano de trabalho proposto tenha 11ido apresentado ou 
patroc:inado por um Estado P.arte._que jl tj,enha: 

1) plano& de trabalho para a exploraçSo e aprovett:ameutc de 
n6dulos polimeUlic:os ea áreaa nlo reservadas cuja 
auperftcie, juntamentl!! com. a de qualquer uma das partes da 
•ru coberta pelo plano de trabalho proposto0 exceda 30 por 
ceQto da superfície · de um.a • Srea circular de 400 · mil 
qu118metro• quadrados cujo centro seja o de qualquer uma 
daa partes da ~rea coberta pelo plano de trabalho proposto~ 

11) planós· de l:rabalho para a exploraçlo e aproveitamento ·de 
n6dulos poliuietllicos ~m ·lireas U:o ·-reseivadas que, et11 

·conjunto, repr'esentera 2 por cento da superfície. da lrl!!a 
t.otal doa fundos 118:rinhos que· Mo est~ja reservada net:L 
tenha sido e:z:e1uida do aproveitamento nos teru.os da al1nea 
~ do pa:t'4grafo :z• do art.!so 162. 

4. Para efeitos de apliea~o do critl!rio estabelecido na alinea 
e) do parágrafo -3·, um plano de trabalho apresentado por uma 
uaociaçlo ou c.ons6rcio deve ser atribuído numa: ba.se proporcional aoa 
!at&dos Parte.c pat"rocfnadores. de conformidade. c:o111. o. par-'grafo 3'" do 
artigo 4 do presente Anexo. A Autoridade pode aerovar os planos de 
tzabalho referidos na alínea e) do par.tgrafo 3 , se ela determinar 
qUer: essa aprovaçA'o nio permiti-r( que um Estado Pal:te ou entidades ou 
peu~s por ele petrocinada's mouopolizem. a real~zaçio de ativicladel!l 
ua Area ou impeç&Jt que outros Estados Partas nela realizem 
athidades. 

S. tao obstante a: alf:nea a) do par.lgrafo 3-. • depois de: terminado 
o pettodo provis6rio previa:to'i:ao parlgrafo 3'" do artigo lSl,- ·..a 
Autorfdade pode adot:ar, por meio de npnnas'• regulall!ento.c e 
procedimentos, outros procedi;aentos e cri.t~rioa co~:~pativeis com. a 
pnsente Convençito para d~cidiT quais os peticiouârios cujos planos 
de trabalho serlo aprovados, nos casos -em que 'tenha de ser feita uma 
seleçXo entre os petici.onários par~ uma tirea propost:a. Estes 
prc:u:ediclentos e c-rit"êrios assegurar.lo ~a aprovaç~o dos pl.anos de 
trab4lho numa base l!quitativa e nl"o-discrim1natl5ria. 

Artigo 7 
Seleçio de peticionllrios de autorizaçõ'es de produçlo 

1. Seis meses ap.Ss a entrada em vigor da presente Cor;vênçlo e. 
posteriormente~ de quatro em quatro meses~ a Autoridade exar::iuar! os 
pedidoS: de aut.orizar;a"es de produçl:o apresentados durante o per!odo 
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t.d.iataaente: anterior,. A Autoridade 0\ltorgar.l as aut:orlu.çlliea 
110llc1tad.aa. se todos eases pedidoa puderea ser · aprovados sea se 
&xcltderea os. 11mites da prllduç•o. ou sem. 'a 1:ofraç.lo JM:l• Autorid.de 
às obrigaçl5es que cont.r.aiu nos tel'tiOs de um. acordo ou ajusee sobre 
prad:utoa bSsicos ea que seja põtl'tt sagundo o d1spoato no artiao 151-. 

2'. Quando tiver de aer·- feita uma •et.ç~ entre peticion.lrios de 
aútcn:Jzaç8'ea de. prod~Zo .. virtude doa Uaitea de prodUçlo fi::udos 
IIII& par.f1rafos 2 a 7 do artiao 151 ou das obri&aç&:a contra!daa 
pela Autoridade: nos teraoa de Ull. acordo ou ajuste aobre produtos 
ldalcos de que •• tG.ba tornado parte aegundo o disposto 110 pad.grafo 
1• .. arti&o 151 1 a Autoridade dava el'et.Uar a aeiaÇao cOla- base e. 
cddrioa objettvoa e ~o dUcr1ainat6r;tos eatabclecldoa oaa suas 
_....; npl.am~ntoa • proced:t.cntoa_. · 

3~· Ao aplica~ o par'&rafo 2'" 1 a Autortciadl! d!N• dar PrtOrtdade 
aoa pet1c:1odrioa que: 

e) ofereÇam uf.oQ;a a:ara!ltiaa de a:ecuÇ .. o 1 tl!ndo a couu. a alUI 
capacidade f.:I.DQDcaira e t'cn!ca. e, ae for o ca~~o• a forma 
ca.o t*Q.ha• uecutado plaaoa de uabalbo aD:tertom:ente 
aprovados; 

'b) ofereÇàa l Autoddadl!l a poadbilidade U obter IN!ne.ffcioa 
finance!raa -.ta rSpid~a, tendo - conta ,. data , prevista 
.-r• o ideio ela produçl:o cocercial; 

c) jl. tenham. imreatido utorea recuraoa eaforços 
p:roapecçlo ou uploraç.o. 

4. O. p11tic.:I.Onlrio• que DU11Ce tenb..a ddo sell!lciontldos, .. 
pique~:- per!odo • ter.ro prioridade no a pe"rtodos subsectuentea at' 
nce'bere. uma autori:uÇrõ éle produçl'o: 

5.. A aeleÇ:ro ~ aerl feita tendo ca couta a n.eeasidade de. aapliar 
as oportunidade• de todos os Estados Partes~ tndependente=t!nte dos 
A1l& sistemas sociais e econtlmicos ou da aua tdtuaÇI'o &eosrlfic;:a1 de 
aH!o a itrl tar qual que~ dis~udaaÇ:Io cont~a qualquer· Estado ou 
d.ateaa,. na. participaçl'o nas atividadea ua Area, • de illpedir a 
M~~opolizaÇI'o de .. u atividadea: 

6 ~ Seaprti qW! estberem·- em. &proVeitam~mto meuoã .U. ... rttseiVadas 
do que .lrea& do reserv•da• 1 te ri' o prioridade. oa ueilidoa de 
aucor!:uçl'o de produçl'o relaUvo• a Srcaa l:eaern.daa. 

7 • .la decialJea 1'0-feddaa no pr••~nta art:lao aerao tOIIAdaa o 'aaia 
cedo po .. tvel apl5a o ter-o de , cada pcr1odo .. 

&~:ttao s 
Jaaerva de;lreaa 

Cada. pedido, a:catuani:lo oa apresentado• ~la Eçresa ou por 
... iaquar outras catidadea ou pcaaoaa. r.-l•tivo a ireaa reaervadaa, 
...... cclbrir , ma& lrú total, nl'o aeceaaaTia:~en':=• conttoua • coa · ~ 
.upRftcie e: Wll valor c:omercial estimativo auficiea~•• para permitir 
fuaa operaçlS\!1• de 'IJ!aeraçJ:o. O peticioalrio deve indicar aa 
cao'rdenadail q_W!I peraita diVidir a .t:rea em duas partes de igual valoX" 
co.erciál estimativo • co_muD.tcarf todos oa dados que tenha obtido 
napeitantl!a Is auas p&"l:'te~• da lraa. Seu prcjutz:o doa poderes da 
.Aut:ort~de noa eermoa do art.:f.a:o 17 do pre:umte _Anexo, os dados que 
• ....._ 'aer apreacat•doa ·~elativoa aoa iúsduloa poliMt..llieos deve1l 
~erir-ae ao levaat&l:lellto cartogr.lfico, .I amostragem, I concent.raçlo 
Ha uGdulos •- ao ae11 teor em meta ia. Noa 45 diaa seguintes ao 
ac.a'biaentO destes dados, a Autoridade di!IVe dedpar. que P4rte aer4 
naar.•da exclusivamente p:ara a realizaçXo de at.ivid•dea pela 
Dtoriê!ade por iotera4d1o da Empresa ou eu asaociaçlo., coa E•tadoa à 
....UVOlviiHnto.. Eaaa desian~çl"o pode ser diferida por ua periodo 
.. 1c:1onal de 45 dias se a Autoridade solicitar ua perito indf!'pendente 
t~M detendna •• todos fl& dados requerido• Pe-lo presente artt&o lhe 
fora. . apreaant.ac;toa .. · A .Jirea desiana:da tornar-ae-l uma l.rea J:"eservada 
cut. que o plano de taJ:"balho par• a 'rea do n:ae:~d• tiver sido 
.apirOWado e o contrato aaainado. 

Arti&:o 9 
At1Y1dadea aa areaa raae:n-adatr: 

1 .. A. J;apreaa poder.f dec1d1z; ae pret:eade ·rauzar atlri.dadea ea 
cala Ir•• reservada. Eat:a. decido pode aer to(Dada a qualquer al.tura, 
•.., !•r q!"' a Autoridade receba.. uaa uotificaç:Zo na. .termo. do 
.. ..tacafo 4 1 caso - que a bpre•• t:-ri a ~ dec.ia•o nua pra:co 
raaolftl. A Ellpreaa poda dec.i.dir aproveit•~ ••••• .lreaa por -to de 
..,a.ndt.entoa cobjuiltoa c011 o EatadQ, a eat1dadl! ou peaaoa 
Japftasadoc. 

2. A Eapreaa pode celebr~r contratos para a axe:Cuc;Ko da uma 
,_ce ... auaa ativtd.idaa da conformidade c:oa o artigo· 12 do -Ano:'! 
IY. toda tallbaa eon.atitui.r eapraeadi-ntoa conjunto• para· a 
..Uuçl'o deaaaa atividadea c011 quaJ.aqueJ:" entid,adea ou pesa:oaa qtHt 
eH&~ habilitadas a realizar atividad~a ua Aru. nos _tc:naoa da 
aUDM b) do parlara to 2 • do artiao 153. AD cooa~derar tais 
~Ddt-nt:oa coojuntoa, a EmPrcaa deve. oferecer a oportunidade d~ 
_. ~Ntrtidpaç&'o efetiva aos Estado• Part:ea' que &ejaa Eatadoa IID 

.. aenvol"'i'unto e aos nacionais destes. 
3 ... A bto'"rtd.-de poda Preacrever • naa auaa no nua 1 replaaentoa e 

pEOced:lJH:nt:oa, requisitos · de fundo e de pr'Ocediment!) bem co110 
coad:l~ea, ralatiVOif a ta.:l.a contratoa e l!lll.preendimentos conjunt.oa. 

4. Todo Eat:do Paru que seja--um Estado em desenvolvimento ou 
qaalqqar pessoa · f!aica ou jur!d1ca * pat.roc:inada por eata a 
itfati"f.mtente coutrola~a lJOr este ou por um outro Estado 01. 

4• .. a.volvtmanto 1 qu• seja um peticionll.'io qualificado, ou qualquu 

* ,. •• oa. judd.1ca, ainaular ou colatfti•a - •• uao a.oa d ... ia pabaa 
da exp~eaall'o portaq;ultaa 

1ft110 do. prec~ente~, po4e not:if1car I. A.utoridad~ a .qu dPéjQ de 
apreanur uà plaDO de trabalho no• tu.oa do art:iao · 6 do' pnaeuti 
Mfexoao. par.a -. l.rea rcaerv'ada. O pl.aoo de t:rabalbo lllcra:· ~-elo ,.. 
a blpftu decidir, no• t.erJaOa~ do pa:r,grafo ·1'", que aJo pnteiid. 
ceallar ati.vidadea · IHt&aa lrea. 

Art~ 1~ 
P~ref•dncla • piioridade ·da certos pe.Uct~ioa 

Da operado.:- que t:.tver ua plano de t~abalho aprovado IID.ica.Mnta 
para a real1:uçlo de atiYidadea da ezplorac;Jo, de. éqafoJm.dade ca. a 
al!nea c) do pal'Ssr.âfo 4 • do artiao 3 do pre.ente Ane:IKI, du~ t:U 
preferlac:ia a pr-ioridade sobre· oa demaia pt;t.icionlrtoa que t~ 
apresentado t= plano de trabal~ para apro'!",itamen;o da ..... ar ••• 
doa ae.awo• ~acuraoa. Contudo 1 tal pufariDC1a ou prioridade podt!: Hr 
retirada se o operador do tiver aucutad9 o seu plano de trabalho de 
-.lo utiafat6r:l.o. 

....... Ji 
4juatea coajuntoa 

1. Oa. contratos podera prever ~juatea c.oajuacoa entre o 
coa.tr•tanta • a Autoridadl!l por int'ttrafidio d• ~presa, .O• a fo~· 4e 
a.precDd.laentoa . conjuntos · ou da rcpart:içlo da ~troduçlo, ba. cc.o 
qualquer outra fonaa de ajuat:ea coajüntoa, que aozarao , ü ...... 
pcoteçXa. e. •ta:ria da revido, ~uapenalo ou raacl .. o 4\le. a. 
COiltr•co• celeh~adoa ca. • Autodüde. 

2. oe _. ~n~rat:ntea ··que co~~e:laaa coa a E:apreaa ..... ajuat•• 
coa~toa pod:tat. reeetier iuentivoa fiunce1roa 1 tal CC*a w...teto ao 
UtiJO ll do. presenta .ADexo.. · 

3. Os 116cioa ao capreeod:taeato coaja:a.to c.a. a -.,r... ••r• 
n,apoufvda peloa pápaentoe pre,t.toa . -no art.:tao ,n do prunte 
j,lldO na proporçlo da ~~ua partie.tpaçl'o no npte~a.di...to coajunto, 
11011 reaa:n'a de iaeentJ.YOa . fi"D&keiroa. tal • COIIO ,....s.eco ..... .. .,.... 

-~ .&cid . .Waa z:i.aUadaa pela' 'bprttta 

1 •. Ali ativ.,idadea ua Aru u.a.lbatlaa pela DlpnA ao• hnDS .. 
aliou a) do t-r~&ra.fo 2 .. do artJ.to 1.53 d...,_ ser r .. ua. "la •arce 
u. pelas • uor..a, reauJ:iliiitilt:oe · ti -proceat.entoe .. da Mtoridade • 
decf.dea p.rtinentea deau • 

2. "QUalquer .Pl&110 ele traNlbo apresentado pela·EIIpra .. .da .. ti:er 
~do da provas da aua. Capacidade f.:I.D&DC.ef.ra • tkat~ • 

Art:!&013 
Cl.l.uaul&a fiaanc:ef.raa doa contr&f'o• 

1. M adotar no~•• ~toa e proc~illantoa «lat1-.oa aoa 
ter.oa f..:I.DatlCeiroa doa contratoa Rtra a_ Aut.oridada e aa ~ntidadea oa. 
pe .. o .... -nc~onadaa na aitnea b) -do parignf(j" :ZM, .do arttso ill •. ~o 
nqoc:.tar eaau temoa finaoc:e!rçJ de confo~f.dade COII a Pane XI • 
c• ..... no:raaa, reau.J,aaentoa e aroeed'f. .. ntoa_. a •to"E:idad•. dan 
pi~r-a• pelOI!I ~eautnt•• objeti-.oa t 

a) aaA.;m:ar-.. S A.uto~idadn a otiaizaçXo üa nceteaa 
prOVtD.:I.ea.tea, da produç&o· e'*4tre.tal; 

b) :;~:!:tt!::::~i:u}::.; •· ucuolo1ia pa:ra a uploraçl'o • 

c) aaaepra~r tpald•cla. .cla trat:aaent.o fiuauc:ain C. o])n&&ÇOC!' 
f~eiru co&pari."Veia para os contr•tant••; 

d) oferecu aos contratantes. ntaa· . baJ& ~ora. • do 
dtaê::riataatdria. iacea.tivoa para , a , conclulo de ajuatu 
coajuat.0111 co. • bpreaa a coa oa El;tadoa -. deai!tnYPlviiNiito 
oa. nacf.Oâaia destes, pare o~ e:sttlaulo ia traq.afarlnc:.ia de 
tecnoloata .I Ellpraaa • a ••••• E•tadoa • *'"* .' aac.lona:l.a • 
para .a foraa.~•o do pea•oaJ. •• .Autor;ld-.de e do. ,E!Jt;:adoa • 
..anaavolvt.ento; 

e) peraittr' ·I. !apre" dedicar-se efet:ivaa.ente I. ~ir:r~sk. doa 
fundoa -rinboa. •o aeno teapo que: •• ~~idaiea. o~ . pa~s. 
....eioa.adaa na altnea b) do padsrafo 2 .. do an:ico"J.S3;' Di -... 

:f) a .. qurar que, coao resultado doa 1nc•nUy.qa . ff.Da~·~~ 
ofanctdoa a coat:rat.aDtea e. virtude lllo part.crafo. 14,,.,. •. ~• 
ter.o• doa cbatratoa revtaeo~ . de ço~t~~fonzdd~a CCJ!II."O .~J:&o. 
1.9 do presenta Anexo, -ou, ciaa. dhpoaiçU.a :do '~'t.tao. ~ .~ 
pn:aente AD&xo relativ-a• aos . -.pnaadillen~a ~oajultt.OIJ, .~ 
contrat.aa.taa ~o aejaa aubatdtadoa de IIOdo a a~.lbe« da,la 
aft:ifidal!MDt.e .. uaa wanuae• · cln~pnitba -.. r~;taçao !"~ . 
prOdutorea terrestres da ain.lrtoa. 

z .. Para •• .despe••• ada.:l.nbtrativas :rehttvaa . ao .. eawd~ 110., 
pe4:l.doe da •provaçl'o de ta plano de tra~illo. sob • · forma ·~ ~ 
coa.tral:o. aa:ra cObrada uaa ~:q, cujo. mp~:~tan.te 'aar.t fixado ~ SOO,..QOO 
lllllana doa· Eatadoa Unidos. por pedido~ O. ltOD.UQte. d:• ~ i!1lr~ 
rev!ato period!~ate pel~ Con•elbo • fia de que ~ubra· aa idespe_uc 
~atiat:lfta efei::uad&e. Se u de:spe• ... .fa.lte... pd.a · btozi..._..:: .. 
.. tudo de 113 pedido for .. i11fer.J.or.a ao -.on:taut.~ ·fiXado .. a Aut~• 
ftPbola&d· a difareDÇ& ao pet1c:1od:rio. 

3. Cada coqtrat&Dte deve pas•r - taü .attua1 ~ de: 1 atlhao 
.. dGlaru doa Eatadoa UaJ.do• a,pa~r,da dai:& de antr:.'da -.'Wf.lar:4o· 
COiltraco .. Se a data apz:ovada para o·tntdo_ tfa.produçto coauc:ta,l · ~~ 
adiada .. rizotude. de ua at:raao .zaa outoraa da autor:ta:açao a. proclus(p~ 
.. c.onfomidade: coa o •~U&o 151, o contratante ficarl. deaobrtpdo da 
rnçso da taxa anual f:lu dm:auta o per.tod:o da acJi&IMDto. ·A ·pan:h· llp 
;laJeio da produçlo· comare1&11 o contrata te pqarl. o ·.taponO. aoke. a 
JICOd'UÇh ou • tu:a *:~ual f:lxa.· •• ·uta .,,.. .. ~ ~"· 
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4-: Num. prazo de. ua ano a conta:; d~o iu!cio d& produç•o c:oeerci&l.r 
4• earifotm!dade com o part:grafo 3 • o contratante deve eacolber 
afetuar ,a sua contribuiçlo f.i.oatu:::eira- I Autoridade : 

a) qner pagando apenas um imposto sobre a produçl"o; 
b) ..... quer pagando um imposto sobre a produçlfo mais uca parte das 

receitas liquidas. 
5~ a) Se um contratante optar por efetuar a sua contribuiçlfo 

finaoceir• 1 Autoridade, pagando apenas um imposto sobre 
a produ~o, o montante dll!ste imposto ser• fixado a· uma 
percentagem do valor de mercado doa metai.s processados, 
obtidos dos nl5dulcu: poli111etilic:os extra!dos da :ire& 
eobertâ pelo contrato. Esta percentagem ser:t: fixada do 
seguinte modo: 

1) do primeiro ao dl!cimo ano de produçCo c01:lercial 5% 
11).. do dlkimo primeiro 'ano at& ao fim do per:lodo de p't'oduçSo 

cOtD:ercial 12:t 
b} O valor de mercado acima menciox;ado t!: o produto da 

quantidade de me'tais processados obtidos dos n6dulos 
polit:tetflicos extraídos da :lrea coberta pelo contrato 
pelo_ preço aé"dio dl!lases metais durante o correspondente 
ano fiscal, tal como defin~do nos parigrafos 7• e s•. 

6. Se o contratante ·optar por efetuar a sua contribuiçlf"o 
fiaancetra l Autoridade, pagando um imposto· sobte a produçl'o mais uma 
parte elas receitas ltquidas. o montante destes pagamentos ser:i 
dete:rainado da seguinte maneira: 

a) O montante do imposto sobre a produçl'o ser:l fixado a uma 
percent:age~:~. do valor de 1:1ercado~ determinado de: confori!idade 
com a alínea b), dos met:ais proc::.essadoli~ obtidos dos: n6dulos 
polimét&licos e,xtr_aldos da 4re:a coberta_Pelo contrato. Est.a 
pet'centagem sl!r$ fixada do seguinte modo: 

i) primeiro peri:odo de produçl'o c:omercial 2% 
11) sesundo período d,!! produç§:o comercial _ 4% 

Se, durante a aesundo pe1:fodo dt:; praduçl"o comerc:.ial, tal como 
est' definida na al1nea d) • o rt:;ndiment:o do investimento e111 qualquer 
ano fisr:al. segundo a d~finiç:lç da al1n~a m), for inferior a 15 por 
cento .como r~sult.ado do pagamento do imposta sob['~ a pioduçlo a 4 por 
Ct!l\to, .Q imposto aobr1!! a prQduçl'o aer! nesal!l ano fiscal de 2 por 
cento ea vez de 4 por ee.nto. · 

b) O valor de mercado acima aencionado fi o produto d.a 
quantidade: de metais processados. obtidos dos n6dulos 
polimet.flico~ r.:xtratdoa da :lrea coberta pelo contrato pelo 
preço mEdio deaaea aet.ais durante o c~rres~oqdente ano 
fiacal 1 tal co.a definido nos par.:ligrafoa 7 e 8 

c) l) A parte da Autoridade aaa ree.eitaa l!quidaa aer4 
retirada da parte da• receita& l!quidaa do contrata~:~te 
atribulveia i •ineraÇ.O doa ree-ureoa da lrea coberta 
pelo contrato, · a pareir daqui deDOII.inad.aa rec:.eita• 
Uquidaa atribulvc.ta. 

:11) A. parte da Autoridade naa receita& ltquid•• af::ribu1Wii• 
ena dete~riada ele coofot111dadC C::oc a aqutbt:• tab.la 
pra1rcaaiva: 

!'arte daa rec:eitaa 
Uquidaa atribut.Yda 

.A. .,.rte qua represeD;te 
• n!ldimento do inWls-
'tiMtroto superior a tn, 
_. :trafer1or a 10% 

.A. pl'te· qu~ represeat:e 
• nad!aento do 1nv1u-
ti.MD.t.O igual OU SUpllt-

dor a 10%, 1!1&a iDfer1-
o:r • 20% 

A parte q"!-e represente 
1111 rendimento do !aves-
~bento igual ou SUIH!-

rior a 20% 

Parc:.tetpaÇão da Autoridade 

priaeiro pe'l!'lodo de aq:undo pe:dodo ifi 
produçlo t:Oiherc:ial produ~ coat:z:cial 

35% 40% 

42,5% 50% 

50% 70% 

d) 1.) O p-rillleira período de produçSo cotD.erc'ial referido nas 
a~!neas a) 111 c) ter.l in!'c:io no primeiro ano fiscal da 
produçi'o cotaercial e terminar( com o ano fiacal em que os 
custos de desenvolvimentO' do contratante~ juntamente com. 
os juros sobre a patte nl:o amortizada desses custos. slo 
amol'tizadaa na sua totalidada pelo supero~tvit~ como a 
seguir ae indica: 
No ptimeiro ano fiscal em que, ocorrerem os custos de 
desenvolvimento~ oa custos de dese:cvolYiJ:óento nlõ 
amortizados serllo iguais aos cust-os de deseovolvimento 
aeno·s o superavit nesse ano fiscal. Em c~da '1:111 do anolil 
fisc&ill- seguintes~ os custos de desenvol•imcrit.o nlo 
&lllOrtizados serlo iguais aos custOs de desenvolv1cento 
Dlo amortizado~! no fina_]. do ano fiscal pr~cedente, mai:s 
wa juro anual de 10 pDl', cento 0 mais ~ custos de 
desenvolvimento feitos durante o ano fiscal . en cu1:so e 
acnoa o superavit do contratante no ano fi&i:al en c~so~ 
O ano fiscal, em que pela. primeira vez oa Cl!stos de 
de•envolvimento nlo amortizados forem nulos, ser& o ano 
fiscal c• que .oa custoa do desenvolvimento do 
contrataftte. acrescidos dos juro• sobre a parte alo 

all!Drt1rada dos referidos custos~ sejam a~:WU"t!rados na ·swl 
totalidade pelo seu superavit~ O superavit do ~ontl"~tante 
ell qualquer ano fisc,al ser1i o seu rel}dimento bruto 1 .. noa 
oa custos operacionais e me.nos os pagaaentos feito& por 
ele A Autoridade. doa termos da altnea c). 

11) O •ez.undo pedodo de produÇro· comercial ter.i in!cio no 
ano fiacal ae&uinte ao U:r.:úno do pri~:~.eiro 'pedodo de 
produç5"o c:omercial e cbnt1n.uarl ati: ao fim do contrato. 

o) 'R.eceitaa ltquida.s atribu1veis • aignifica o produto da• 
receita!J,liquidas do contratante pelo quociente entre aa 
C:UIItOIS de desenvolvimento corresponden~es i ext:raç~o e os 
cu•tos de: desenvOlvimento do contratante. No caso de ·o 
contratante Ge dedica-r J. extraçlo. ao transporte de ntidulos 
pol!atet.llicoa e I produçlo dê, baaicatlente, trl!s metais 
processados, nomeadal!lente cobalto. _cobre e níquel,. •a& 
receitas liquidas atribu!veis ri:l:o serlo ioferiores a 25 por 
cento das receitas ltq_uidas do contratant:~- Salw o disposto 
na altnea n), em. todos os outrOs casos, incluindo aqul!!lea: eã 
quci O contratante lõe dedique l extraçlo,. &$'- transporta' de 
nGdulos polimet41icos e l produçi:o de,. basicamente, quatro 
aetais processados~ nomeadamenté cobalto, cobre, m&tllanla • 
·nJ:qu~ • a Autoridade pode prescrever • nas sua a uormas, 
re&ulamentoa e procedit:lentos, escal.lS'es apropriados que 
.ant~nh&lil para cada c:aso a mesma relaç:lo que o e111calll:o de 25 
por cento para o caso dos tr!s metais. 

f) 'Receitas l:tqilidas · do contrat:antê' significa a_s receitas 
brutas do contratante.,. menos os custos operacionais e menos 
a .. o~tizaç~o dos custos de desenvolvimento, tal como 
estipulado na alínea j). 

g) i) Se o contratante se dedicar I extraçl"o~ ao transporte de 
a6dulos p"olimeU.licos e .l _produçlo de metais 

-procesSados~ •receitas brutas do c,ontratante 1 Significa 
I) rrodil"to bruto . da venda. de: metais processados • 
quaisquer outras receitas que se considerem 
:ta%0avelt:lente atrihu!veia .a operaç~es realizadas noa 
term.oa elo contrato. de conformidade COtl aa ncr:lll'8 1 

regulamentos e procedimentos financeiros da Autoridade:·. 
ii) Em todos os ca~os que nll'o os especificadoc na subaltnu 

t) da dtnea g) e na subaltnea iii) d~t' al!nea n), 
•receitas brutas do c:ontratante 1 signific• · o p,rodut.o 
bruto da venda ·de metais se-mi-processados obtidos doa 
tl6du16s pol!met411cos extrll:l:dos da .irea eobe;rta pelo 
contrato e: quaisquer outras receitas que se considerem 
~zoavel'lllente atribuíveis ·• Qp<eraçl5es 1 realizadas nos 
ter.oa dO c:o,nttato1 d~ confol'ta1dade e011 &S nor--a& 1 
regub.mentos e procedimentos financeiros da Autoridade. 

b) 'Custos de desenvolvimento do contratante 1 sip!fica: 
1) todos oc euatoa ~fetuadoa antea do início da · produ;•o 

ca.ereial que estejam diretamentet relac:ionados c• o 
deaenvolviaento da capacidade di!! produçKo da irea coberta 
pelo contrato e coa ati.,idadea conexas oas operaç'ISe• 
realizadas nas termos do contrato e• todoa os casoa que Dl:o 
o• espe,eifie-ados na . altruea n) • de eonfOtEddad11 e• 
prioctpioa de contabilidade geralaeote aceitos, :tne:lu:ldos, 
lôte:r alia, cuatos c:oa' .. quinaria, equipa~:~t;,ato, 
.. ba.rcaçGea, - :i.natalaçl!"ea de trat.a:ent:o. coOca;.l'uçlo, 
edifícios, terrenO• • est r-ad.as, proapecçSo e explor.açiro da 
Srea coberta pelo contrato, tnvestig.nç~o c clesenvolvl~nto 1 
Juroa, ar'renda-ea.tos reque:rtdoa. licenças c taua; e 

ii) •• dupeau aiailaru 1.• r.ter:lda& aa aubal:rne:a :1.), 
efetuadaa apds o in:lc:io da produ;•o c:oaerc:ial • necudr1aa 
& ~~:xocuçllo do plano d11 trabalho, coa exccçl'o daa 
atr!buf.vet. ao• .custos OJ*racloca.ia: 

i) Ali hc:dtas provenietat.ea da. alitnu.ç.-o de bea de capital • o 
Yalor de •rcado _ deaaea bcna ·de capital que do -j~ 
neeesaSrioa para as operaçis'ea noe -termo• do contrat:o • que 
do tenha• sido nndidoa serl'o ded\1Zidoa doa cuat.oa de 
üMirvoldJaeoto ·do contratante durante o ano fi8C&l. 
pertincntll!:. Quando eatas deduç!Jea forll!:!l aupe:fioraa ·aos 
c:u.tos de desenvolvitleat.o do c.oDtrctante, o G:K:cedea.ta ser& 
aclicionado .la recei taa brutas do contratante. 

j) .oa custos de. desenvol-vimento do contratante efetuAdos antea 
do ini:cio da produçllo comercial,. wencionados na subaltuea 1.) 
da altnea b) e na auba11nea iv) da allnl!a n) • ae:rSo 
aaortb:adoa ea de:t: anuidades de i&ual valor" a partir da data 
do inicio .da produçXo coiaercial. Os custo& de 
dese.nvolvimento do contratante efetuados ap6s o iníc:io da 
produçXo comercial~ referidos na suballnea. ii) _da a!tnea h) 
11 na subal!nea iv) da allnea n) ~ st!rl:o amortizados em dez ou 
.enoa anuidades de igual valor de modo a garantir .a aua 
..Ortizaçl'o total no tl!:rc.ino do contrato. 

k) 'Cuat'os operacionais do 'contratante' !.ignifica todas as 
despesas efetuadas ap6s o in.1cio da produçlo comerci•l para 
utilizaç'lo da capacidade; de produçlo da hea coberta pelo' 
contrato e para atividades c.one~s nas opero!lçi!Sea realizadaa 
nos termos do contrato• de conformidade. C.Ollt principio• da 
contabilidade geraltllente ace,itos, inCluídos~ ~~ a 
taxa anual ,fixa ou o imposto sobre. • produçlo, se. este:. fo~ 
.. ta elevado, a III deap~sa.a cOII vencimentos~ sal:lrioa, 
bt!tletftcioa pagos aos êmpregadoà, ute:riais, serviço&, 
transportes. custoa de pro~e•s~nto e c.omercializaçlo, 
juros. prestaçi!Ses de _serviços pdblic:oa, preaervaçlo do ceio 
Urinho. despesas· ·aerais, e ad1Diniatrat1vaa eapecificaJ:óentc 
TelA.cioaadaa .com as operaçt5'ea ~ealizadaa uos te::raos ~o 
contrato. e qualquer d!ficit opt!r•cional transportado para 
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anos· ftscais anteriores ou para anos fiscais pt;lster1ores 
COI!lO o ca.ue aqui se espco1.fi~. O dl:!:fieit operacional pode 
set' transportado para dois anos fisc!ais posteriores e 
cOnsec.ut:Lvos~ com eUI:!Iç:S:o dos dois Gltimos a.nos do contrato, 
e&!ID em que pode ser transportado 't'etroativamente ,para os 
-dois ànos fiscais 2r~cedentes. 

1) Se o contratante se dedicar l e.xtraçlio, ao transporte de 
~15dulos po'limetllicos e il produçlio de metais processados e 
-~-procesSados. 'custo$ de -desenvolvimento • da extraçlo' 
significa. a'· _parte dos custos de desenvolvimento - do 
contratante ditetamel\t:e relacionada: com a elttraç'ã'o dos 
rec.ursoa da tirea c:oberta pelo contrato. de conformidade com 
princípios de cont4ttbilidadc geralmente aceitos e COJlil. as 
normas, regulamento•, ~ proced:t~tos financeiro~ da 
4V.toddade, i,nclu!d'os• !nt;er al~a, _·_a_ ta~a pelo_pedl.do, a 
t'i,Ú anual fixa 1!, se for o caso, os ~ustõS de-~o!ipecçJ:o e 
"'qtloraçi:o da Srea coberta -.pelo !!9nt:rato __ e uma parte dos 
eustoa de investi.tação e de desenvolvLLuento. 

•l •tte-adi~M~Dto do investimentO•. :ll\tlll ano flscd dt;n!fica o 
qqocif!n~e entre as :receitas líquidas· atr1buiveis nesse ano e 
o• cusco• de desenvolvimento correspondentes :. extraçlo. 
Para o c.llculo de:~nu! quociente. os custoc di!: .desenvolvimento 
correllpondentes .l extraçXo incluirlo. ,as despe5as efet.uadao. 
~ CJ equipataento novo ou cOIQ a sublltitq!çl'o de equipa!;llento 
util~:r:ado na extraçllo,, UleDOG o (!usto inic:(al do el'luip~ento 
•ubs:tituido.-

e) se o contratante se dedi~r unicament.e a. extraçl!o-: 
i) t.reCeitas liquidas ,.tribu1v<eis • significa . .a totalidade 

das receitas líquidas do contratante; 
~.1) 'receitas liquidas do c.onttatante' são as. definida..s nª 

.a.l1nea f); 
111) 1 't'ecf!'l1taa brutas do contratante' significa as rec~1taa 

brqtas da venda dos n6dulos pol:l:met.!lieos e quaisquer 
outras receitas consideriJ.das como razoavelmente 
aó:ibui'veis is opei-açt"es realizadas nos termos do 
contrato, de conformidade coJn às normas,- regulaJ::entos e 
procedimentos finanêe:tros da .Autoridade; 

iv') !custos de desenvolvimento do c,ontratante' signtfiea 
todas as det~:pes.as efetuadas antes do iu!eio.d.a ~procluç'iJo 
comercial nos termos da subal!nea i) l;'la al,ínea _h) e. todas 
as despesas efetuad.a.s depois do inítict da produçJo 
comerêial njls termos da sub.a.U:nea ii) da alínea h)_ que 
estl!jam, diretamente relaciooa~a,s· com a ext-ra.çl'o do$ 
recursos da iirea coberta pelo eontr:at.o, de conformidade 
com. PJ:inclpios de contabilidade geral=lente a~ele:us; 

11) 'c::ustas operacion.ais do cont.ratan.te' signif~~a os c.ustos 
o:Pera~ionaia do. contratante referidoa na aUnea k)- que 
estejam diretamente r!!!lacionados _ ~om. a ~_traçllo dos 
recursos' da :irea coberta pelO cont.J:',ato, de conformidade 
com [n:inclpio$ de con'tab:l.lidade..-ge:-.e.lmentl! a<:eitos; 

ri) rn;ndit:~ento do i~vesti~aento' num ano fiscal-, significa o 
quoeiente entre as receitas l!quidas do_ _Çilntratante. nesse 
ano ,e o& custos de desenvolvimento do <:ontr.atante. Para o 
c.ileulo desse quociente os custos de desenvolvimento do 
contratante inc.luir~o as despesas efetuadas com o 
equ1pat:lento novo ou com -• substituiç!:a de equipamento, 
mêDos o· custo ·inicial do equipamento sub:;titu!do. 

o) oS custos mencionados nas alíneas h) • k), l)_ e n) :relativos 
•os juros pagos pelo contt"atante cle\•em ser autoriz!J.dOl>, na 
•edida em que. em todas as c:;ircunst;n,ch.s_._ a Autoridade~ nos 
termos do par.5grafo 1- do artigo 4 do pt"ese.nte AneXO~ aprova 
c.omo razo.iveis a razio· CU:vida/cap1tal-social e as taxas de 
juro, tendo em· c.ont.a a pdtica eomerci.al vigepte. 

p) Os custos mencion,ados no ~reaente par~grafo n~o incluírl!:o o 
pagamen.t.o doa iulpostos aobt'e. os rendimentos das sociedad~s 
ou encars;oa similares cobradqs t:'l!los Estados ea virtude das 
operaç5es do contrat:anttl • 

. '1. Íl} 'Keta.:l.s proc:;esaados', ~ r~feti~o nos padgra1os s"' e 6., ~ 
aign.if!ca os· metais so6 a forma mais bisica e111. que sll:o 
bab!tual111ente comereializados nos mercaifos tenuinais 
1.oternacionala. Para este efeito_. • a _.âutoridade 
••pecif!c:arl oa.s · Sua• normas •. ~ 'replaaentos e. 
Proced!llant•• Onanceiros o .. ~-aíereado· terminll.l 
iatarn.J~c:lonal pertinente. Para os ~etai& qUI!! n:ro sejam 

CG~ializa-.!"s nes~~e• ,ml!rrcados. : 'metais processados' 
•1ptf.ica os =:etai:s sob a forma· Q&ic bldca- eQ -ijue aJo 
habieualmente .co=crcializ:adas e1D tr•nsaçi5'es pr6prias de' 
~~~mpnsas 1ndepeadcntes. 

•> Sa a Autoridade nl:o pucler d'ete.-túnar de outro ttodo a 
quantid•de de z::.etais prot::etrsados · olitidos de nl5dulos 
po11Mtll1cos e=tratdo• da Are11 coberta pelo cont:rató, 
referida Da al1nca b) do par!çrafo s· e na altnea b} do 
.,.r'-grafo 6• 1 e••• quantidade ser.1 determiru~d.a coo base 
llO•. teores em ztstai&· d<essea n~dulos • , ba · eficiilncia do 
processamento de · re.c\qH::raçlo e noutros· fatores 
pertinente&,' de conformidade com as normas, regulamentos 
• procedimento& . da Autoridade .a com :priutf.pioa de 
coatabilidade geralmente aceitos. 

1. Se um. mercado terminal internaeion.,.t oferece- ut1 l:ti!Canismo 
.tcquado 'd•· fixaç:lo de preçof!l para os ~:~et:')J.'ll p-roces.aados, para os 
Q6clutoa•, polilbet.llicos e para oo metais semi-proces:sados obtidolll de 
a54Uto., deve uti.li2:ar-$e o preço mt!!:dio deSse mercado. Em todos os 
eotros ea.coa, a Autori-dade, depoia da · consultar o c.on.tratant:e, deve 
determinar 'I;JIII preço. justo. para essea produtolil. de conformidade com o 
pariJr&fo g•. 

9,., .a) Todos os custos. despes&s. receitas e reDdimentos e todas 
as determina.ç~es de preços· e valores mencionaclos no 
presente are-igo ser::ro_ o resultado de tr.ansaç::5es efetu:adas 
em. nercado livre ou de acordo .com as transaçiJes pr6p:das 
de empresiís independentes. Se -n'flo for . o aso, sert:o 
detet't:linad.os pela Autorid.s.de. depo~s de cons:.t!te:r o 
contratante, canO se tivessem resultado de t.ransaÇries 
efetuadas em mercado li.vri-ou de transaç!S'es p-r6pri.as de 
ec.presaS in~ependentes~ tendó em conta as · transaçlies 
pertinentes de our:ros merc:ados. 

b) A fim de assegurar o cumpriment:o ·e a e:.:e.cuçilo .:!õls 
d1:sposiçi5es do presente parágrafo, a Autoric!.::.cli! d.r:e 
guiar-se pelos prineiJ?iOs aàotados e· pelas interp-:etaçõ'es 
dadas para as transaç-cres pr6prias · de e:presas 
independentes pela Comissll:o de !'t::?resas Tr-ansnac~cnais 
das Naçõ'es Unidas. pelo "Grupo de Peritos em Acordos 
Fiscais entre pa!ses em desenvolvime.nt.o e pa1ses 
4es'enyqlvidos~ bem ~como por · ou'ras organiuç~es 
internacionais, e fixarli, nas suas normas, regula:E:ntos e 
p:rocedi~entos·,- no'l:t:Làs e proc-edio:entos fiscais un:i.f'or::t~s e 
internaciOnal:a:.ente aceitos,.~bec. coco o:- ~todos q_ue o 
contratante deve seguir para selecionar os eontabilista:s 
diplotllados e independentes que sejD.m ace:l.r.lveis pela 
Autoridade para fins de \'eri!i-caç:!o das contas~ df! 
conformidade com essaS normas, regulamento$ 
procedlr.:~en tos. 

10. O Ccinfratãnte - -põr.f' 1 ·~ispcsição dos c:o:otabtlistas. de 
eoiifor::tidade c.om as not:IC.3s, regJ.Ilanc.n::.-os e proeeditu~ntO$ fiJ:t.anceiros 
da Autoridade, os dados financeirOs t1cce$s:lrios par• verificar o 
cumprimt!nt:o do presente artigo. 

--11. TodoS os c.tistOs, despesas, l:'c_ce_.ttas e rl;!ndimcnto:;; e todos os 
preços e valo:res aencionados no prCs-ente art~go l>t:r:iiu detcr;::ir::'l.dos de 

:~:fo:id:~~~~: os r~~~~~~~/e ~ont;~!!~~~:n~;~~lr:~~!:n~~~;~~s d: 
Autoridade. 

1%~ Oa p•gamentolli J. Autoridade em. virtude dos par.llgrafos s· e 6-
f.eriD ef~tuados em 'D!oedas. livremeate · ut:l.liz:J.veis ou em moedaa 
uvreaentf! disponíveis e efetiva.mcnte· uUliz:iveis :aos princip.aia 
•'l!r.e•do& de dí•ri~as ou, por escolha do contt"atante, no s•u 
t'qutvalente em _ 'tteta:f.s processados ao Y!ilor de mercado. O valor de 
11Crt:ado deve ser determ.inad~ de conformidade co111. a al!nea b) do 
po~dgro1.f,o s·. AS moeda& livrelllênte. utili~.ti.ve~& e as l:loedas livre'tlentl!!l 
4f.spou1ve1fi e ~f'etivat~~ent.e ut;Aiz~veis no_s principais 111.ercadoa d.e 
di:l'isas devem 1\le(' definidas nas :oormas, regulamentos e proc:::edimeQ.tOs 
da Autoridade, tle epnfbnu.idade com a prti.tiea ma:netária· internac.ional 
dominante~ · . 

Uw_':todas as obrigaç!Se_s;_ financeiras do_ contratante para com a 
Autorid4d'e, as .. im como todas aa taxis, custos, despesas~ t:eceitas e 
reodimentos. _mencionados no presente artigo devem ser ajustados 
upriatnd:o-se-em valores t:oi,.~a~tes :relatiVos a um ano base. 

. 14. A fim de p~omov-er a realizaç:lo dos obJetivos enunc.iados no 
par.Cgf.a.&o r· • a Autoridade pode~ tendo em conta as rec.omendaçi3es da 
Comissão de !'lanejamento Eco;ç~mico e da Com.iss!lo Jw::idica e 'I(i;c:nic:a, 
adota-r normas, regulamentos e procedimentos que estabi!:leç.am 
incentivos par-a os c:.ontratantes base uniforille. 
D!l'o-discriminat5ria ~ 

IS .. E~ caso d:e ccmtro-v~z::a:fA utre a Autoridade e tuD. ·contratante 
relativa A interpretaç!'o ou aplicaçto daS cláusulas financeiras de um 
~ontrato, qualquer das pat't:es pode subcete:r a controv~rsia a 
arbitragem c:omet"cial obrigat6ria. a n!o Ser ..que as duas partes 
·couyeoham e111. solucionar a controv~rsi.a. por outros meios, de 
conformidade colll o pai-:ig:rafo 2~ d_o artigo 188~ 

Artigo 14 
'l:rànsferl!ncia de dadOs 

1. O operadar: deve· tran..s'ferir para a Au.tortdadoe. de conformidade 
coa u normas~ rl!!gulamentos e p:ç-ocedim~n.tos: da ttlesma. e as. codal:tdades 
4! cood!çlS'es do plano de tra'balho. em intervalos por elz. determinados, 
todOJa os dados que sejam ao mesmo teepo nec.ess4rioa e. pertinentes ao 
exerc:!cio efetivo _dos poderes e funçe'ea doS tirgl'os principais da. 
AutÔrldade no que se r'efere i !rea coberta pelo plano de trabalho. 

2~ os dados transfeiido:; relativos .J. 5rea coberta pelo pl~no de 

~~~~:!::~a c;:;!d~ra:~:s. !~~~!i!:::as ~:;:::!:!; ar~~go. po~:~ da::~ 
necesúiio• para a elaboraçllq pela Autoridade de nort:as 1 regulamentos 
• p1:ocedJ.mentos relat.1.vC:Is l proteçi'o elo 'meio ID&rioho e I seg~rant:a. 
exceto os dados relativos ao projeto de e.qui.pamento, nJ:o devem aer 
coaciderados propriedade itid.WIItri&l~ . · 

3. Os"d.ados transferidos para a A.utoridade .pelos prospect;:or<es, 
peticionSrios de eontrato~ ou ,pelos contrata?tes e considerados 
propdl!dade industri~l não devem ser ,revelat;Ios I Empresa nem. .a 
Dinsu~ estranho i Autot"idade, 111as os dados sobre Bs .lireas reservada.s 
podem. ser revelados à E111presa. EStes . dados traosfaridos para. a 
Empresa por tais entidades nl'o deve1n ser revelados pela Empres• I 
Autoridade nem a ningul!111. estranho a Autoridade. 

'.ktigo 15 
Programps ·de formaçllo 

o i:.ontratante deve preparar' progr.at:~as pr.llttcos parôl a form..aç'lo do 
pesaoal da Autoridade e doa Estados em desenvolVimento, inc:luf.ndo a 
parÚc:ipa~lo' deu:e , pessoal em todas as ativ:ldadea na 'Área pr~evbi:as 
00 contrato-, de couform.tdade c.otl. o par.llgrafo 2• 4o art.tso 144: • 
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Artigo 16 
Dirctit:o exclusivo de e:xploraçl:o e aproveitaceuto 

,.\Autoridade deve, nos termos da Parte XI e das suas normas, 
n&al&llentos e procedimento~, outorgar ao C!Pe~ador o direito 
azclU.ivo de explorar e aproveitar a hea coberta pelo plano de 
ccabalho Cotll respeito a uma categoria especificada de recursos e deve 
adezurar que nenhuma outra entidade realize na meU~& Srea atividadea 
relativas a uma catesoria diferente de :t"b:ursos de modo que possa 
iaterfe:dr com as ativida.des do operador. A titularidade do operadoi' 
dcv. •er garantida de conformidade com o parlsra:fo 6. do. artisO 153. 

Arti&o 17 
Normas, regulamentos e procedimentos da Autoria!ld.e 

rqul!;e!to~:o;;::::itD:~~~s • ~::t:~nf~r:~!~:r ~~!f:r:::e~~:ea n~~a:~ 
alinea f) do pa.r.A:srafo ~· do à.rtiso · 160 e com,a subaUnea ii) da 
dinea o) do par.llgrafo 2. do arti&d 162, para o exerc~cio. das suas 
funç15es enunciadas na Parte VI, sobre, ~. as sesuintes 
qdst&s: 

a) procedimentos administrativos re~ativo;J I prospecçJ:o a 
exploraçl'o e ao aproveitamento da Area; 

b) operaç3es: 
i) diménslo da 're&; 

ii) duraçlo das operaçl5'u; 
1..11) requisitos de execuçl'o, incluindo as garantias previséas 

na alínea c) do par.fsrafo 6 • do art!a:o 4 do present:e 
Anexo; 

i v) categorias de recursos; 
·Y) renG.neU de lreaa; 
ri) relattírios sobre o andamento dos trabalhos; 

Yi!) apresentaçKo de dados; 
vi! i) inspeçl:o e supervido das operaçl5'es; 

ix) prevença'o de interferi!ncias c0111. putras atividadea no meio 
m.arinho; 

x) transferln(.ia de direitos obrigaç5es por 
contratante; 

xi) procedimentos para a transfer~ncia de ___ t;e~nolo.gia aos 
Estados em desenvolvimento, de conformidade com o arti&o 

xii) ~!~t:rio~a a /ar~;~!k~!o· :!re!~n!~:~:~: 1ncluidas as 
r-eferentes .! . segurança das opera.ç~es, I conserVaçlo dos 
recursos e .I proteçlro do meio marinho; 

xiii} definic;lo de produçl'o comercial; 
:iiv) crit~rios de qualificaçlo dos peticion§rios; 

c) ques~~s financeiras: 
i) estabelechnento de normas unif'onnes e n!o-discrim!nattírias 

em m.atl!ria de custos e de contabilidade, bem como de m~todÕs 
de" seleçlo de audito~;es; 

ii} diatribuiçlfo das receitas ~s operaç5es; 
J.ii) oa itu;:entivos 'mencionados no arl:igo..,.l3 do presente Anex-;.; 
d) apllcaçlo das decists'es tomadas nos termos- _do par.S.graf" 4 do 

arUgo 151 e da alinea d) do par4grafo 2'" do artiao 164. 

2 .. As norcas. regulamentolil e procedimentos cobre as seguinte-t 

11ueR~Je• deveria re:fletil!' plenamente os critErioa o~jetivos a segui& 
csubelc:cidos: 

a) DJ.mensllo das :ire as: 
A Autoridade deve determinar a dimensll'o apropriada das 

l:r:eas para a explor&s;Xo; que pode ir atA ·ao dobro da 
dimenalo . das lreaa para ap.roveitamento. a filll de s.e 
permi.tfrem opera.ç~ea intensivas de t!Xploraç~. A dimenslto 
das 'reas para aproveitamento deve ser calcul.ad• de modo 4,.· 
ele conforc.idade com as cl-'usulas do contrato, satisfazer ··os 
requisitos do artigo 8 do Presente Anexo sobre reserva. de 
,.freas, bem como o.s requisitos de produc;lo previstos 
compatíveis com o artigo 151. tendo em conta o grau de 
desenvolvimento da tecnologia diapon!vel nesse moaento para 
a micerac;lo doa fundos marinhos e as caracteríticas flsfcas 
pertinentes da lirea. Aa lreas nlro serirõ menores nem maiores 
que o necessário para satisfazer esse objeti-vo. 

b) Duraçilo das operaçlfes: 
1) a prospecçl'o nilo deve estar suje!lita a prazo; 

11) a o:ploraçl'o deve ter a duraç!:o suficiente pa't'a permi tf.r 
·um estudo aprofundado da !:rea determinada~ o projeto e a 
construçlfo de equipamento de C!IXtraçlo mineira para a 
Srea, e o projeto e construção ole instalaçl5es de 
procesaã.mento de pequena e m~dia dimenslro destinadas a 
t:estar sistemas de extraçl'o e processamento de minerais,; 

:tU.) a durac;go do aproveitamento deve ser em função da vida 
econ8mica do projeto de extraçilo mineira, tendo em conta 
fatores como o esgotamento do deptísito, a vida llt.il do 
equipamento de eXtraçKo e das i'nstol!laçl5es de 
processamento, · bem como a Viabilidade cool!rcial~ A 
,t:uraÇJ:o do aproveitament9· deve aer suficiente para 
permf.tir a extraç:tro comercial 'dos mi.nera.ia da .lr'ea e 
iacluir -UIII prazo razoSval para a conatruçl'o de sistemaa 
de extraçlro e processamento de minerais ! escala 
coinercia1, ·período durante o qual nSo deve ser exigida a 
proc!uçl'o comercial. Contudo, a duraçio tot~l do 
aproveitamento d.:;:ve t.amb~m ser suficientemente breve para 
dar l Autoridade a possibilidade • de modificar as 
a:iodalidad:e• e. c:ondiçl5~s do plano de trabalho quando 
cOU'Siderar a sua renovaçlo • de ç,onformidade com as 

normas, regulamentos e procediment.o_s que tenha adotado 
depois da apt'oVaç:ro do plano de trabalho. 

c) Requisitos de ex~cuç_Jo: 
A Auto't'idade deve exigir que~ durante a fase de 
exploração. o operador efetue despesas peri6dicas que 
mantenham uma relaçlo razo.!ivel com a dimens~o da .trea 
coberta pelo plano de trabalho ~ com as despesas que sejam 
de esperar de um operador de boa fê que pretenda 1n.f.~iar a 
produçl'o comercial. na . .S.rea dentro dos prazos Uxados pela 
Autoridade. Essas. despesas DJ:o devem ser fixadas a um n!vel 
que desincentive possíveis operadores que disponham de umo 
tecóologia menos onerOsa 'que a correntemente utl.lizac:!a. A 
Autoridade deve fixar um intervalo m~ximo ent't'e a conclualo 
da fÃse de exploraçíio e o inicio da produçlo coaercial. 

l'ara fixar esse iaçervalo~ a Autoridade dev11 ter em ,conta 
que a construçl'o de sistemas de extraÇio e processamento de 
cdaerais em grande escala nlo pode ser. iniciada sebl'o depoi:a 
da coaclual'o da fase de exploraçloi e do inlcio ü fase de 
aproveitamento~ Em conaequt!ncia, o interValo atê o inicio d& 
produçl'o comercia~ na lrea deve ter ea ecmta o· tpPO 
necesslrio para a conatruçA'o desses ·sistemas dapois da 
completada a fase de exploraç.lo f! prever ua prazo razo.ivel 
que tenha em conta atrasos ineviU.veis no ca1endlrio da 
cooatruçS'o.. Uma vez iniciada •• produçlo .coM'rcial, a 
Autoridade, dentro dos limites razo.lveis e tendo em co'llta 
todoa os fatores pertinentes, deve cx!gir ao operador que 
.antcnha a produçlo comercial durante a Vig~nc:La do plano de 
trabalho. 

d) ca'ti!!&Orias de recursos: 
Ao determinar •• categorias de recursos a respeito dos quais 
um plano de trabalho possa ser aprovado, a Autoridade deve 
dar lnfase, inter alia, ls seguinte• caracterlsticas: 

i) que diferentes recursos 't'equerem a utilizaçA'o de m6todoa 
a~elbantes de extraçl'o; e 

ii) que alguns recursos podem ser aproveit;adoa simultaneamente 
por v.lri_,oa operadores que aproveitem recursos diferentes na 
meâusa lrea sem q,ue interfiram indevidameat.e entre si. 

Nada do dispo;to na presente al!niea deve impedir a 
Autoridade de aprovar um _plano de trabalho relativo a mais 
de uma categoriâ de rec.ursÕs na e~esma lrea a favor do mesmo 
peticio®rio. 

e) RenGnciolJ. de (reas: 
O operador pode renunc.iar em qualquer altura~ sem sanç:ro, I 

toUlidade ou a uma parte dos seus direitos na trea coberta 
pt!ilo plano de trabalho. 

f) _ Proteçlo do meio marit:tho: 
NormaS~ regUlamentos e procedimentos devem ser estabelecidos 
para assegurar a proteçXo eficaz do meio marinho contra 
~feitos nOCivo~ 'l'esult.antes diretamente de atividad-;,s na 
Area ou do proces&al;l;lento de minerais procedentes de uma 
.lrea, de extraç:ro mineira a bordo de um navio · pósicionado 
sobre tal (rea, tendo em conta a t~:edida em que tais efeitos 
nocivos possam resultar diretamente da perfuraç:lo, da 
dragagem,. da extraça'o de at:~ostras e da escavaçlo, bem como 
da eliminaçl'o, da imersl'o e da descarga no meio marinho da 
sedimentos. detritos ou outros efluentes. 

g) Produçã'o comercial: 
Considera-se iniciada a produçl:o comercial quandd Wll 

operador se dedicar a operaç~es de extraçlo contínua • 
grande escala.. que produza' uma quantidade de materiais 
suficiente para indicar ~laramente que o objetivo principal 
IE a produçllo em zrande escala e nl'o a destinada a recolher 
informaçJo, a analisar ou a. testar n equipnmento ou & 

instalaçl'o. 

Artigo 18 
Sanç~s 

1. Os direitos de um contratante nos termos do contrato sl5 pode-. 
&er suspênsoa ou extintos no• seguintes casos: 

-.) se, apeSár das adve'l't@ncias da Autoridade, o co.ntratante 
tiver realizado as suas ativie"ades de forr.a a constituir uma 
violaçl"o grave, persistente e dolosA .das cllusulas 
flindac:;cntais do contrato. da l'aTt:fl: XI e das noruas, 
regulamento& e prOCC!.dimentos da Autoridade; ou 

b) ae o contratante nJ:o. tiver cumprido uaa odecisl:o definitiva • 
obrigat6ria do 15rst.to dE soluçl'o de controv.r:rda que for 
aplicável~ 

2. Nos casos de qualquer violaçlo do contrato n:o previa tos na 
ál1aea a) do parfgrafo 1 • 0 ou em vez da suspeosl:o Ou extinçl'o noa 
tc:mo$ da alinea a) do par(grafo 1•, "1 Autoridade poc!e · icpor · ao 
contratante sançi5e& aoneU.rias proporcionais I. gravidade da violaç!'o. 

3. Com. exceç:lro da:s oi'dens em caso de ecerg!ncia nos ten::os d'à 
al.!nea w) do parágrafo .2.. do artigo 162., a Autoridade nJ:o pode: 
executar nenhUI:I& .decido que implique sançl5'e$ :conetlirias ou suspensJl'a 
01,1 ext.inçl'o at~ qué tenha sido dada ao contratante uma oportun'idàde 
razofvd de eagot..ar os meios judiciais Q.e que disp&, de confoimidade 
coa a seç:l'o 5 da Parte XI. 

Artigo 19 
bvilllr~ do contrato 

. 1. Quando tenham surgido ou possam surgir circuns'tinc:f.as q_t.:t!• na 
opiDilo dê qualquer das duas J:'artu. torn.ari&:a n!:o equit~::!·N o 
contrato. ou impraticlvel ou impo1uival a• n:alizaçl'o doa aeua 
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objativos: O:u d'iis P.i-eV!St:Os n.ir.-- Part:~ _XI~ as Partes ""devem. inicial;" 
llegoci&ções para rever o. contrato. elll conf.on:~idade. 

2 .. Qualql.l~t' co~tra.to celebrado de conion:i~ade co::J o parlgrafo 
3• do artigo 153 s6 pode Sll!t reviato com o comoerit.itiento 4a.s Partes. 

Art:f.go 20 . 
:rransferl!ncia de dir4dtos e obrigaça'es 

Õa direitos e obrigaç~'u resultantes de tm1. Contrato s6 podem ser 
transferidos -=:.om o consentiraento da Autoridade e -de confoi:'!Didade com 
u suas norca11, regulamentos e procedimentos. A Autoridade não negará. 
•• causa razo(vel o seu consentimento l transferência se o 
ceasion.frio propos.to reunir todas as c·ondiç~es exigidas a ua 
petici~rio r:;.ualificado e assucir toc!as as obrigB:çi5es do cedente, e 
H a trans!'er~nc:fa nKo conferir ao Celii!sion&rio um Plano de trabalho 
cuja .;;prov.aç3'o estaria pr-oibida pela aU:nea c) do parigrafo 3~ do 
art!ao 6 do preseD.te Anexo. 

1 .. O contrato deve ser regido pelaa clAusulas do contrato, pelas 
no:rm.all. regulamentos ti procedimentos d& Autoridade, pela Parte XI • e 
por Outras -normas de direito internacional nl'o 1ncoaJ.pa~fveic com a 
presente Converu;lo. 

2. Qualque!r decis:E'o definitiva de uma corte au tribunal quê 
ten~.jqris.diç!'io rios- tfl!:r.:ó.õs da preset'lte Convenç3'b no que se refere 
aos direitos e o.bri&.aç;8es ,da 'Autorid~e , e do contraui.nt:e deve ser 
executiSrla no territ6r1o: de qualquer Estado Parte. 

3._ NenbUII Eatado Parte pqde impor a um ·contratante cobdiçiSes 
lac;omp.n:~tveis COCI a Pat'te XI. Contudo. nl'o deve •er considet:ada 
iacoupattvel. com a Parte Xl a aplie-açl'o. por um·Estado Parte aos c:on~ 
r.r.au.atea por· ele patroclnadoa ou .a• navios ·que arYorea- a aua 
.. ad.tra. ele lct. • re&Ula:•ento• sobre a· proteçl'o do meio Jl&rlnho ou 
4h outra natureza mà!s reatrttos · que . aa normaa., regulamento• • 
~i'aent~a da --~todQde adotadoa noa tentÕa ela aU:nea f) elo 
par.lan.Io 2 do az;Uao 17 do presente Ane!!xo. 

Artigo 22 
h:sponi:abilidade. 

O c:ontratant~ ter.f responsabilldade pelos danoa causados por lltoa 
Utci~• cometidoa na rea~1uçlo das eua-a operaçlSC!s 0 tomando em conta 
a ~te de. rllil:sponaabilidade por ato• ou omissões .. -imputiveia l 
.&utoridada. Do metemo modo, a Alltoridada terl responsabilidade peloS 
4aaoa causados por atos il!citoc "COllletidos no exercício dos seus 
podeU:s e funções. incluindo as violaç5es ao par~gra~o z·--do artigo 
.J68,. tomando em <:!onta a parte de: J:esponsabilidade por atos ou 
Otd.sa:lrcut· iclpuUveia ao contratante. Em qualquer caso, a re.paraçll'o 
deve ccn~respondPr ao dano ·efetivo. 

ANEXO IV. ESTA'IUTO DA Ez.:PRESA 

Areia;o 1 
Objetivos 

1. A Era.preaa é ~ ~rglo da .Autoridade que deve realizar 
di'l'et&lllente &t:f..vidades na Area, nos tertnos ·da alínea a) do par~grafo 
z•. do' artigo 1~3, bem_ c~mo atividades de,transporte, processamento e 
CC*ercializ:aç:rro de lilinera:fs extraídos da Area~ 

' 2. Na rea.li:eaçlo doa seUs. objetivos e no exere:S:cio, das suas 
funçl!res. a Emp-:esa deve atua:r de contoriidade ·c~ .a. presente 
Cpnvençlro e com as nonaaa, regulamentos procedimentos da 
Autoridade. 

3. Ao aproveitar os recursoa da Araa. -nos ~er:c~.os do par.li:grafo 1 , 
a Empresa deve atuar de conformidade com princípios comerciais 
slllidos.,. com obs~rvS:ncia da presente ConvençXo. 

Art::tgo Z 
Relaç'l!res coa: a Autoridade 

1 .. No• ·tema. do artigo 170, a Empresa deve atuar de 
conformldad<ll! com as: pol!ticu ge:rais da AasemblEia a as diret.rizes do 
C~elho... 

, 2. Coa. obse-rvlnc1a do parlgrafo 1: • a· JSmpresa deve gozar de 
•ucoooraia na. realizaçl'o das suas operaçC:Ses. 

l .. N&da na presente Convenr;lro · deva tornar a Empresa t'liUiponslvel 
pelos ato• ou obrisaçc:5'ea da Autoridade, nea a Autoridade responsfvel 
J*loa ato. ou obrigaç&!a da Empresa. 

Artigo 3 
Limi taçlro di! re_sponsab111dade 

Sem preju!:eo do diJposto no parágrafo 3"' do ar:~go 11 do presente 
Anexo. aeohu111. membro · da Aptoridade ê responsáVel pelos atos ou 
obri&a~Ges da Empresa, pelo dmples fato da s~:~a qualidade de mcm.bro. 

4'l'tigo 4 
Eatrutura 

A ppreaa i::am - Conselho de Admi.DistratXo • Ull J)iret.o'l' Geràl e o 
pe1aoel aece; .. .lrio ao exe'l'c!cio daa suas. funçtsea. 

Artizo S 
Conselho de Adminiatu;Xo 

1. _O Co:Dselho da Adminishaç;:lo E composto de 15 membros eleito& 
pda AssêmblHa, de Conformidade coza a aU:nea c) _do 'par:igrafo 2· do 
artiao· 160. Na eleiç!o dos me!Í!bros do Conselho de Admin!straçlo deve 
~er tomado em devida conta . o .prinçtpio da distribuiçlo geogd.fica. 
•quitat.'iva. Ao apresentarem. candidaturas ao Conselbo de 
Adllinistr.~~;çlo. os meUI.bros da Autoridade devem te'r em conta a 
neceS&i,!lade de desi8,riar candidatos da mais a1t~ compet:l!ncia e que 
poSsuam as quãlifica,ç;ts'e• riaS -mat~rUs pêrtinentes, de modo a 
assegurar a viabilidade e o lb:i.to da EmpreGa. 

2. Oa membros do Conselho de Administrf:çlo sllo elll!ito~ por 
quatro anos e podeia Sé r reel,ll!! tos devendo ser tomado eiD. devida conta 
o' pt:inc!pio da rotação dos membros. . 

3. O& membros do C~o::adfio de ~dmini!l~raçlo .devem permanecer el!l 
fuaçc:5'es até I eleiç~o_ dos seus sucessorêâ._ Se o lugar de lll:l mec:Jbr9 do 
Coi:lselbo de Administração ficar vago, a Assembll:i:ia deve eleger, de 
co-nformidade com a al!nea c) do parágrafo z· do artigo 160, um novo 
~bro que exercer' o cargo at~ ao termo desse ~andato·. 

4. Oto membros do Conselho de Admin!straçll'o ·devem atu.ar a t!tulo 
pessoal. No exercício das suas funções nl"o devem solicitar· ne111 
re-:eber tnstruçl!res d~ qualquer governo. ttem de nenhuma outra. fonte. 
Os membroa da AutOridade devem respeitar • independi!ncia doe membroa 
do Conselho de; AdministraçKo e abater-!Je de qualquer tentativa d«t 
iofluenCUr qualquer deles no desemp~oho da a· suaa funç5es. 

S .. · Cada Ulembro do "Conall!lho de Administraçl"o rll!cebe umt 
r~eraçlo custeada pll!loa fundos da :Esprt~aa~ O montante d.t. 
re.uneraç'lo deve s':r fixado pe4 Asse!!lblUa por recome.ndaç.!'o dQ 
Conjelho. 

6.0 Conselho de Administraçl"o tunciona normalmente no esc;rittirlo 
da F.apreaa e deve reuni~ coa a frt~qulnc:ia req.uerida pelos 
traballios da Etripresa. 

1: O quol'.'\un 6 consUtu!do por doia tct'~os doa met:bros do 
Ccnuelho de Administraçilo. 

8 .. Cada me111bro do Conselho de Admin!St'l'açXo disptfe de um voto. 
Todaa u questlSes sublnettdall ao Concelho de· Adlllinistraçll'o serlo 
decidida• por maiot:i& !Cios seus membios. Se tllll membro ti ver wa 
conflito d.e intues~ea em relaç .. o a. uma quest .. o aubmll!tida ao 'Consa.,lho 

AdministraçiQ deve abster-se _de votar nessa questSo. 
-,. Qualquer membro da Autoridade pode pedir ao Conselho d• 

Adtliniatraç.l'o informaç!Jes sobt'e o:peraçlS'ea, que. o af~tett 
particularmente,. O Conselho di! Adlrlnistraçl'o deve procurar fornec:et' 
tais informaç!5es. 

Artigo 6 
Pod4;!res ·e funç;c:5'ea do Conselho de Adm1nistraçlto 

O Cónselbo ·de Adm!nistt"açl'o dirige .as operaç.ZSes da Empresa. Com. 
observlnc!a da. presente Convenç:ro, o Conselho de Adm!nistraçlo deve 
4!:Xercer 'os .Poderem nece!;,s:trios ao cuc.primento dos objettvos da 
!alpreaa, inclu!dotf os podere11 para: 

a) eleger um Préaideate dentre oa seus melllhros.: 
b) adotar o seu l:'egulat:~ento it~:terno; 
c; .-laborar e suboe~e-r por eScrito ao, Conselho planos formaia· 

de trabalho, de conformidade com o ~ráa:rafo 3" do artiao 
153 e com a aHDea j) do par4grafo 2" do aZ:.t:igo 162; 

d} elAborar planos de t'l'abalho e programas para realtz:ar u 
.~&tividades previstas uo· art:igo 170; 

e) ;treparar e submetll!r ao Conselho pll!didoa de autorb;:açlo de 
;troduçlo, de coriformidade cpm os par!grafos 2." a 7" do 
.art:i_z:o 151; 

f) a.utoriz:ar negociaçl!s-es J:;elativaa a aquiai'ii!O de tecnologia. 
incluindo aa prevb.tas nas alíneas a) • c) e d) do parAgrafo 
3" do arti&o S do Anexo III. e aprovar os resultados dessââ 
Qll!goc:iar;3es; 

s) estabelecer modalidades e eondiç.tres e :autorizar negQciaçc:5'es 
relativ-as a elllp'l'eendimeatos conjuatos ou outras formas de 
ajust.ea conjunt:ç.s r~feridOs nos artigos 9 e 11 do Anexo III f 
e aprovar os resultados dessas négociaçc:5'es; 
l"eeomendar J. .A~sf!lllJ:oll!ia a parte da receita ltquida da 
Emp"t'esa que deve ser :retida para as reservas de$ta • de 
confot'l:lidade com a aUnea f) do par,grafo 2" do artigo 160 a 
com o artigo 10 do presente Anexo; 

i) aprovar o orça:mento- anual da Empresa; 
j) autorb.:ar a aquisiçlro de bens e serviços • de conformidade 

com o Partgrafo 3" do artigo U do presente. Anexo; 
k) aprelilentar t1ltl relA.t6rio anual ao Conselho. de conformidada 

com. o artigo 9 do preseute Ani!XO; 
1) apre.sl!ntar ao Consélho • para aprovaçlo pela AssemblEia. 

projetoa de nori:tas relativas .l orgariil:açlo. administraçl'o. 
"nomeaçllo e detllisslro do pessoal da Empresa. e adotar os 
rêgulamentos para aplics.çao de ~ais normas; · 

m) contrair eopréstimos e prestar as garantias ou cauç8es que 
possa determinar.. de conformidade com o par.tls:rafo 2" do 
artigo 11-.do presente Anexo; 

n) part!clpaX. em quaisquer. procedimentos legais, acordos e 
transaç~es e tomar 'quaisquer outras medida•, de. 

- eonforntida.::Ie com .o .artigo 13 .do- presente Anexo; 
o) delegar • sujeito a .11provaça:o do Conselho, qp;aisquer poderea 

nlio diecricion,b:ios na.s suas ,c:omtsslies ou no Diretor Geral. 

Artigo 7 
Diretor Ççral e pessoal da E~:~pr-esa 

1. A Asscmbléi.a. elege, por recomendaç;lo do Conselho e por 
proposta do Conselho de Admin18traçlo, o Diretor Geral da Empresa que 
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~O. serl -oembro do· Conselho de Administraçl"o. O Diretor Geral E 
@leito por ul:l período deterlllinado. que nlfo deve exced~r cinco anos. e 
pode ser reeleito para aovoa mandatoto. 

2. O Diretor C~ral I! o represl!ntante legal da Empresa e o seu 
ç.hefe . executivo e responde diretamente perante o Conselho de 
A:dministr.oçrio pela conduç:!ro c!as oPeraça:e;s da E~:~presa~ Tem a seu cargo 
a organiz.aç:lfo. adminlstraçUo. nomeaçlfo e demisslo do pessoal. de 
conformidade com as normas e regulaaentos re!eridos. na altnea 1) do 
ar~igo 6 do presente Anexo. Deve participar. aem direito de voto, nas 
ftun18es do _Consqlho de Adadnis~raç'So e pode-participar, sem direito 
de voto. nas reuni15es da AssemblEia e do Conselho quando estec 6rJ;ãos 
exaainarcm quesures que interesse• I Empresa. 

3: A eonsideraÇio domiruante a.o recrutar e nomear· o pessoal e ao 
4eteminar •• suas eondiçl5es de empx;ego deve .•er a necesaidade de 
as .. KUrar o sais alto grau de eficilacia e compet.lncia técnica. 
aes••l•ada esta consideraçllo, deve ter-ae ea devida conta a 
:taport2acia d• recrutar o pessoal ouma b.ase seogr4fica equitativa. 

4. No cumprimento dos aeu.s deveres~ o Diretor. Geral e o pessoal 
da Empresa ~o solicitarlro nem. recebe:"rl'o instruçõea de qualquer 

1overao nem de nenhuma outra !ante estranha i. Eapreaa. Devem 
abster-se de qualquer ato que possa afet:ar a aua Condiçl"o de 
funcion1rios !nternaciona.i:s • responc:1veis unicamente perante a 
Eapresa. TÓdo o Estado Parte cocipromete-ce a respêitar o car.lter 
exclusivamente intern.ac_ional daa funçl5es d~ Diretor Geral e do 
pessoal e a do procurar influencif-los no desempenho das suaá 
funçl5'es. . ~ _ · • 

S. As responsabilidades estabelecidas no par.$a;rafo 2 do artigo 
168 devem aplicar-se izualmente ao pessoa1 da E:mp:.::esa. 

Artigo 8 
Locali.zaçJ:o 

A Empres~ tem o seu escrit~rio. princ:l.pa1 na cede da ~utoridade. A 
bpresa pode abrir ~utros escritl5rioa e inatalaçlies no territ6r1o de 
qualquer' Estado Parte~ cota o consent.imento dUt:e. 

Artigo 9 
J.elatl5rios e balanços financeiros 

1. A Empresa deve submeter a exa•e do Conselho~ nos t.rla me-ses 
Sf!gui.Dtes ao temo de cada .•no fiscal, um relati5rio anual que 
contenha um extrato dar; suas contas. verificado por auditores e deve 
en•iar ao aesmo Conselho, a intervalos adequados. um balanço &uc§.rio 
cJa sua situ.a.çA'o financeira e Ulll balanço de ganhos e perdas que most.re 
os 'resultados das 'suas --Operaçts'es. 

2. A Empresa deve pUblicar o seu relat~rio anual e de::112is 
relatl5rtos que. considere apropriados. 

]., TOdos oa: relatl5rios e balanços financeiros- referidos 
prll!aente- artigo dc:ivem ser distribu!dos ·aos membros da Autoridade. 

Artigo 10 
Diatdbu.içao de receitas l:l:quidas 

1. Com obaervllncia do par4grafo 3 • • a Empresa deve pagar J. 
Autoridade os montantes devidos nos te.nnos do artigo 13 do Ane::co III 
ou. seu equivalente. - - -

"2- Ã ÀsseiDbl~ia 1 por recomendaçXo do Conselho de Adm1n1str·açilo, 
deve determinar a parte da receita liquida da Empresa que deve ser 
1!'etida para as reservas desta. O recanescente ser! transferido p."lra a 
Autoridade. 

3. Durante o per!o4o inicial neces.s.irio para que a E~presa se 

~=~:~oa~;o::f!~~~:~;~ :a:~;~~i:i: :e~:.::~~;~: d~~: i=~~~.; ~o~::~c:: 
dos pagamentos referidos no parlgrafo 1 e deixar a totalido1.de da 
receita .l!quida da Empresa nas reservas desta. 

1. Oa rec:ursoa financeiros da Empresa devem incluiZ.: 
a) o• montantec recebidos da Autoridade de conformidade co• a 

al!nea b) do padgrafo 2"" do artigo 173; 
b) as contribuiçl5es volunt.lrias feitas pelos Estados, Partes com 

o objetivo de financiar atividades da 'Empresa; 
c.) o montante dos empr~stimoa contra!dos pela. Empresa de 

conformidade coa os par~grafos 2· e 3·; 
d) a• receitas provenientes das operaç'Ges da Empresa; 
e) aut:roc fundos postos I. disposiçlo da Empresa para lhe 

permitir iniciar as operaçl5es o aaic: cedo posslve1 e 
desempenhar as auas funr:;l5'es. 

2 .. a) A Empresa tem o poder de contr~ir eaprEstimos e de 
prestar as garantias ou cauçl5'ea que possa determinar. 
Antes de proceder a ll2!la Venda p6bl~ca das awls obrigaçlies 
no• mercados financeiros ou na moeda de um Estado Parte. 
a Eapresa deve obter a aprovaçJ:o desse Estado. O montante 
total dos empréstimos deve ser aprovado pelo Conselho, 
por reeomend:~.çã'o do Conse;J.ho de Admin1straçlo: 

b) Os Estados Partes devem fazer todos os esforços razo~veis 
para apoiar os pedidos de emprb tiDo da Empresa nos 
mercados de capital inst1,tuiçl5es financeiras 
internacionais. 

3 .. a) Devem ser fornecidos l Empresa os fundos necess4rios l 
uplorar:;l'o e aproveitamento de um. setor mineiro e ao 
transport.e. proee.ssamento e comercializac:;lo dos I:Lineraia 

dele extraídos e ·o n!quel. cobre. eo'b.l:lto e ma:ogani!is 
obtidos~ a:ssim como a satisfaçXo das suas despesas 
adm1nistrat:1vas inic:Lai:5..." -A Com.issA'o Pzoepar:at:~ria 4•ve 
1ndic8'r o montante desses fundqs~ bem como os crit~rios .: 
fatores para o 'seu reaju.staoiento, -nos projetas de norl:l&•~ 
regulamen.tos e procedimentos da Autoridade. 

b) Todos os Estado:o Partes devem pôr 1 disposiçl'o da Empresa 
uma soma equivalente a metade dos fundos referidos na 
.aline.a .a). sob a forma de empr;!;sticos a longo prazo e sem 
juros. de· conform.idade com a escala Ide contribuiç:!Ses para 
o orçamento ordin:!:do das N~çi5es Unidas em vigor na d,ata 
de entrega das contribuiç:!Se:s. reajustada para· ter ca 

:~nt:tv~~asEs~~~~iai~:s n=~1=1~m;~::~0:a d:~t=:~:~s d~n~::;; 
•etade dos. fu:odos devem ser garantidas pelos Estados 
Partes de conformidade com a mesma escala. 

c) Se a soma das contribuiçl5'es financeiras dos Estados 
Partes for inferior I dos· fúndoa a serem fornecidos I. 
Empresa nOs termos da altn:ea _a), a AssembliHa. na . sua 
primeira aessllo. deve considerar o montante da diferença 
e, tendo em. conta a obrigaç:Jo dos Estados Partes · DOS 
termos das al:lneas a) e b) e as recomendações da CoaissJ:o 
Preparat6rin, deve adotar. por consenso. medidas para 
cobrir tal diferença. 

à) i) Cada Estado Parte deve. nos sessenta dias seguintes l 
entrada em vigor da presente Convençi!o 1 ou nos trinta 
dias sesuinteà ·ao dep6sito ·do seu instrumento de 
ratific:açii,o ou ades:ro. se esta data for posterior, de 

podtar junto da Empresa prom:lSsl5r!as sea jurÕs. DI; 
negoci.lveis e 1rrevogSveis, de montante igual 1 parte 
correspondente a ease Eatado Parte doa empril!lstilll.oa aea 
juro• previstos na al!neft b) • 

.1.1) Logo que poss!vel ap~s a entrada em vigor da presente 
Convenç:lfo e • ap6s C!.l!l'ta data. anualmente ou coar. a 
peri~dic!dade apropriada. o Conselho de Adm!nistraçl'o 
deve preparar w,. prosrama que indi.que o montant:e dos 
fundo• de que necessite para financiar as despesas 
adilliniatrativaa da Ellpresa e para a realizaçJ:o de 
ativid.ades noa termoa do artigo 170 e !lo artigo 12 do 
presente Arlexo e as datas em que nec:esaite desau 
fundos. 

.111) Uma vez prepou::ado esse programa, a .Eapresa dewe 
notificar imed.iataaente oa Estados Partes, por 
in~erm~dio da Autoridade., das Partes respectivas DOa 
fundos previatos :oa al!nea b) dQ presente paragrafo • 
exigidos por tais despesas. A ·Empresa deve cobrar os 
•ODtantes das promis.s6ri.as necess4rios para financiar 
.as despesas indicadas no progr.alll& ac:i:a referic(o ea 
relaçXo aos em.prEstimos sem juro_ 

!.V) Ap6s terem recebido a notificaçlo. os Estados· Partea 
devem p&r .l disposiçK'o da Empresa as suas partea 
respectivas das garantias de dívidas da Etnpresa, de 
couformidade com a al1nea b). 

e) i) Se a Empresa o solicitar, os Estados Partes podea 
prestar garantias de d!vida adicionais la que tenh .. 
preJ;t.ado de conformidade com a escala mencionada na 
alínea b). 

ii) Em ve2: de uma. garantia de divida, um Estado Parte 
pode fa:z:er I Empresa uma c:ontribuiçA'b voluntlria de 
montante equivalente li fraçlo das dívidas qui! d• 
outro modo· teria obrigaçlo de garantir. 

f) O J'eembolso dos empréstimos com juros tem prio_ridat!e 
sobre o reembolso dos empr~stimos se1:1. juros. Oa 
empréstimos sem juros devem. ser reembolsados de ac.ordo 
com um progtama adotado pela AssembUH.a, por 
recomendaçlio do Conselho e ouvido o Conselho de 
Administraçlo. No exercíéio dessa funçl'o, o Coriselbo de 
Ad•!nistr.açJ:o deve guiar-se pelas normas~ regulamentos ti 

proc:edimen'to• da Autoridade~ que devem ter' em co:ota a 
llecessidade primordial de · assegurar o funcionamento 
eficaz. da Empresa e, em particular1 a sua independ!nc:ta 
financeira. 

I) Oa fundos posto:o J: disposiç!o da Empresa serlo ea moedas 
livret!lente utiliz.:iveis ou em ilocdas livrecen~e 
dispon!veiS e efetiv.aaente utili~.:i:veis nos principaia 
.ercados de divisas. Estas itoeP.as ser:ro definidaa nas 
norlll.lls 0 regulamentos e procediMentos da ,Autorid:~.de, de 
conform.idade com .. pri~ica mõnet.liria internacional 
dominante. Salvo o dispOsto no p.ar4grafo 2·. nenhU11 
Estado Parte deve ma.nter ou impor restriiçl5es i detençilo 1 
utilizaçilo ou cllmbio desses fundos pela Eilpresa .. 

b) 'Garantia de dívida 1 c'iznifica a promessa feita por ta 
Estado Parte aoa · credores da Empresa de cumprir, na 
aedida prevlata pela eacala apropriadn, as ObrignçlSes fi

oa:nc:eiraa da EmpreSa coberta• p~la garantia. ap3a os 
credores notificar•• . o Estado Parte dO seu 
nlo-cw:~.prtmento pela Eaprasa. Os procediz:entos para 0 
ppmento dea:sas obr:l.s;açl5'es dev.em estar de confora.ldade 
com aa normas~ rea:ulamentns .procedimentos da 
Autoridade. 

-41. Oa fundos. haveres e despesaa da E$presa devea ser mantidos 
aeparados dos_ da Autoridade. O preaente artigo do deve impedir que a 
Elapresa et:etue ajustes com a Autoridade relativos la instalaçl5ea., 
pes•oal e serviços e ao reembolso das da•pe••s adltlnistraUvu paz•• 
por uma delas em nome da ou~ra. 
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S. Oa doc::...atos. llvro• e c:.outas 4a. Empresa. inclusive oa 
rdat«Srio• fiD&!JCeiros anuais .. devem .. aer verificados todos olll anos 
por ua auditor iadependente designado pelo Con&e~ho. 

Artigo 12 
Operaç.lJr.:s 

1.. A Empreaa deve propor ao Conselho projetQs para a realizao;l[o 
de ad.vidades 1 ele .coufonn.idade ~om o a;tigo 1!0. ~ais pl:OP_Ostas devem 
iacl~ uza"plaao de tra~alho tom~ escrito das: ati'ridade11 na Area. 
•• confortld.da:d• com o padigrafo 3 do artigo 153 e qu.a1sq,uur outl:'a.s 
iDforaaçilJes e dados que possam de tempos a tempos ser necesalrios I 
aYal:laçl'o dos referidoa projetas pela CotDi.ss'D'o Juddica e Tfcaica e .a 
aua apro•açl'o pelo Conse.lho.. . 

2. Uma vez aprovado pelo Conselho. a Eopresa deve. executar o 
pcojeto cou baile no p1ano de trabalho. formal escr1to referido no-
pr-4rafo 1-.. - , 

3. a) "Sa a Empreaa nl'o diapu.cer doS bens e &er't'içoa aecesa.f.rioa 
'la auas operaçl5'es, pode adqui'ri-loa. Para •••• fim. deve 
abrir eonsultas ao meTc.ado e adjudicar eont:ratoa aos 
liiltantea que ofereçam a ~~elhor cOCDbinaçSo do qwalidade. 
preço e prazo de entre&•· 

b) .Se houver ~:~ais de'wü. oferta c:om. essa combinaçlo,. o 
contraio deve aer adjudicado de conformidade com: 

.1) o · princípio da nJ:o-discriminaçl'o eom base eat. 
consideraçl5'es polt:ticas ou outras nl:o relt~;vantell para a 
realizaçlo C.OGl a. dll!vida diligl!ncia e efi-ci!ncia da. 
,operaçlJes; · 

11) aa diretrizea aprovadas pelo Conselho relativas .l 
preferl:ncia a ser dada aos bens e &erviçoa oris:inlrios 
de Estados em desenvolvi~:~ento. incluindo dentre eles os 
Es:tadoa sem. litoral attuaçlo geozrlfica 
desfavorecida.· 

c) O Conselho de Adtt.inbtraçl'o pode adotar normas que 
detenu.inem as circunatlncias ·especiais e. que, no melhor 

· interesse da Etcpresa, o requisito dt; abertura d~ 
eoasul.tas ao mercado possa ser dispensado. · 

4 •. A Empr~sá tem o direito de proprled.ule sobre todos os 
airuirais 11 aubstJ.nci•s processadas que produzir. 

5. A· Ecpresa deve vender os seus produtos nuaa b.ase alio 
cl1seriainat6ria. ':Ntro. devt! conceder descontos nã'o comerciais. ., 

6. Sea prej~:l:zo de quaisquer pqdcc-cs ger.ate ou upedai& 
conferidos nos tt!:tmos de qualquer outra diapostçzto da pc-e.sente 
Coov.ençl"o, a Empcesa deve exercer eodos OS padeces .acessl5rioc de que 
QI!Cess!te ~ra a conduçlro dos seus trabalhos. 

T. A Empres.;a n3"o deve interferir no• a&sunt.oa polltlcoa de 
Clu.&lquer Estado Parte. nea •e deve deixar influenciar nas &U&& deci

,:scs pela orientaÇI'o poU:t.!ca dos EatadoC Parte• interessado•. As 
ps dects&!s devem ser baseadas uclusi ~amente eta C:OU$ideraçUes de 
er4e:l ccaercial., as qual&' devem ser ponderada-s de uma.foraa ::l.cparctal 
• fia. d._ que H at!njaa o~ objet!vos ~e~~~-!_~d~ ~ a~tiso 1 do 
,r-sente Anexo. 

.lrtia;o .13 . 
Eatat.uto juddic:.o. priv.t.U!gios e imunidades 

~ .. A. ~i• de pet"lll!tir .I Empresa o .tnrc!cio das suas funç:lS'es, 
..-.m •er-lbes conéedidos,. no· territ:61':io ·doa Eçtados .. Partes, o 
e1u.tuto juddicd, os priviUétios e as bwnidades estabelecidos no 
~nte artigo. Para a aplic3ç:lo , desse princípio, a Eapresa e os 
lf;tados"Part.es podem. quando nec:essS.tlo, concluir acordos especiais. 

2. A. Empresa tem a capacidade jurídica necesslria ao exerctcio 
bS suas funçtses e 1 consecuçXo do• .l!leus objetivos e tem., em 
pal'ticular • capacidadé para: 

a) celebrar contratos, ajustes conjuntos ou outros ajustes, 
ioclu:!dos acordos com Estados e organizações internaciOnais; 

b) adquirir • arrendar o~ aluaar, possuir e alienar bens t:~!Sveis 
e im6veis; 

c) ser pa.rt:e eu:. juizo. 
3: a) A. Eopresa s6 pode ser demandada . ilOs tribunais coa 

Jud.sdiçã"o no· te~:ritiSrio de u.a E::liit~do !'a~te em que a 
Empresa:· 

i) possua escrit6rio ou instalação; 
U) tenha ceceado um representante para receber citaçito ou 

ootific:açl'o em processos judiciais; 
iii) tenha celebcado contrato relativo a bens ou 

serviços; 
i.v) tenha emitido obrigaç:,lSes; oú 
v) real12:e outras at!Vidades ccmerciais. 

h) Os bens e haveres da Empresa 1 onde quer que se encontrem 
e iadepe.ndentemente da quem os det:"enha, devem gozar de 
imunidade de qu.a.lquer foma de arresto. etcb.arso oÚ 
..exeeuçl'o jenquanto n!o seja pl:-oferida sentecç.a definitiva 
contra a Eilpresa~ -

4. a) Os bens e haVeres da Empresa, onde quer ·que se encontrf!m 
e independentemente da qul!m. oS detll!nha. devem. .gozar de 
:t~nidade de requisiç'lo, confisco, exproprtaçl'o 'ou 
qualquer outra. fot111a de apreençl'o resultante de medida 
executiva ou legislativa. 

b) Os bens e haveres da Empresa. onde quer que se encontrem 
t! independentemente de quem os detenha., deve~~: estar 
isento11 de reStljiçõ5es. . regulamentaÇ"ã'o. controle e 

~ moratl5rias diacriminat6rias de qualquer na·tureza. 
c) A Emp'resa e o seu pessoal deve~:~. respeitar as leis e 

regulamentos de: qualquell:' Est.tdo ou tercit6rio em que 

possam realizar atividades comerci.a.is ou de outra 
natureza. 

d) O. E!l'toulos ParCC$ devem as.segu.,.ar .1. Em.pr.csa o sozo de 
todos os diceitoll. priv11Egios e ia.unid.adell outorgados 
~r _eles •--~h(.!~~~~-~ .. que re.alizeCI. ativi_dades _coc:erciais 
nos seus teriit6rios. Estes direlto11. priviUgios e 
iaunidades out.oreados l ED.presa n::o ser:to ~aeno~ 
tavOr~veis do que ·oa outorgados a entidades que realize.. 
ativtdades comerc:.iais •illilares. Quando os E&t.adoa Parte• 
ouiorgar:ea pr.1v1ll:&toa ea:peciata • Estados e11: dc~cnvolvi
~t.O ou a eutidacfea COIICrclata dastea, a bpraaa deve 
aour desses prbUaa;toa nu.a base i&ualaean 
prefereucial. . . 

e) Oa Estados Part.e:• podea conceder incentivo.. dircitiMI. 
prlviUgios e· immtdades espect.is l Eapreaa ... a 
obrigaÇSo de oa cooc:eder .a outras entJ.dadea comerciata. 

5. A.. Eaprea:a deve Degoc:iar · a obteuç~o da lae:nçl'o de .iapoc;taa 
tlira~• • indiret:oa coa oa. Eat.adoa - cujo t.erri.t.6rJ.o tnlaa 
eacrl1:6rtos e iru~talaçlSaa. 

6 .. ·Cada Estado Parte deve adoear aa diapoaiç&:a neccaslri.aa para 
incorporar na sua pr6pr1a lq:islaçl'o oa princ!pios ettunciadoa DO 

pnMnte Anexo c informar a Ecpreaa das diapcsiç&:a coacrctu ,.. 
tenha toaado. 

7. J.. Eapresa pode renunciar • na ~dida e sesundo u coadiç&a 
que "Yenba a determinar, a qualquer doa pri"YilEgios a illlQn!~U 
out.orgados nos tll!rmos do presente artf&o ou de , acordos espec!aia 
.ienc.toaãdos ao pads:rafo 1 • 

ANEXO V. CONCILIAÇÃO 

SEÇÃO 1.. PROCEDU!ENTOS DE CONCniAÇÃO -NOS 
'tER.."ffS DA SEÇÃO l:_ DA PARTE. XV 

ArtigO 1 
In!cio do proçedimento 

Se as partes numa .controv~raia tiverem acordado, de conformidade 
C«* o art:f.so 284, submeta-la ao proceditcento de conc!liaçl'o noa 
teraos da presente sei;;S'o. qualquer delas poderl 1 mediante notific.açlfo 
escrita dirigida l outra ou As oUtras parte& na controv!rsi.a, iniciar 
o procedimento. 

Artiso 2 
t.ista de conciliadores 

o Secr~tllri'o Geral da11 NaçlSes Unid.as elaborar! e manter~ uaa 
list.a de conciliadores. Cada Estado Parte designarS · quatro 
conciliadores que devem ser pessoas que gozem da 111ais elevada 

- reputaçlo pela aua imparcialidade, COUipetênc:.i.a e intearidade. A lista 
aerl.'coinposta pelos · nomea da• pessoas assim desianadas. Se. m 
qualqUer momento. os conciliadores designados por um Estado P.arte 
para integrar a lista torem aenoa de quatro. esse Estado Parte far' 
as desi.enaçlSes suplemll!ntare& necesslrias. O DOQe eh! W!l: conciliac!or 
permanecer .li na lista at~ . ser retirado pelo Estado Parr.e que o tiver 
designado. com . a ressalva de que tal conciliador continuarl1 a fazer 
parte 'de qualquer comiasilo de conciliação para a qual tenha &ido 
designado atê que tenha terainado o procedimento na :referida 
Coalisd'o 

Artigo l 
Constituiç:&:o d.a comiasifo de conc111aç:ilo 

Salvo acordo e111. contr.!rto das partes, a com.1.ssao de conciltaçlo 
aer' constitulda da seguinte fonl!'a: · 

·a) Salvo o disposto na alfne.o g), a com1as~o ae c:.onctUaçl'o 
deve ser compoat.a de cinco membi:oA, 

h) A parte q;ue inicie o proce!l!menl:o decignar.l dota 
concilJ..adores. eGC:olhidos de "prefc:rl!!zzci• da lista mencionN:Ia 
no artigo 2 do presente Anexo. dos quais um pode ser acu 
nacional, salvo acordo em contr.lrto das Partell. Essaa 
designaÇe-es sera"o inclu!das na notif1caç1l'o pre.vista uo 
artigo 1 do presente Anexo. 

.e) A outra pa:rte '112 controvérsia destgnar.t pela forma prevista 
na altnea b) dois conciliadores nos 21 dias segutc.tes ao 
recebimen~o da. uOtificaçl'o prevista no art:igo l do presente 
Anexo. Se as designaç!Jes n1l'o se. efetuaa nesse prazo, a parte 
que tenha iniciado o procediaento pode • na seQ4U2 seguinte .I 
expiraçl'o desse prazo. p8r termo ào procediaento mediante 
notificaçlo dirigida l outra parte ou pedir .ao Secret.lrio 
Geral das Naçô5'es Unidas qJe proceda ls nom.eaç~es di!: 
conformidade com a al:tnea e}. 

d) No• 30 dias seguintes .l data ea que se tenha efetuado a 
..... ~ti'lll& designaçll'o~ os quatro conciliadores designarXo um 

qu;lnto conciliador • escolhido d.ã lista u:.encionada c.o art~go 

2 do presente Anexo, que será o presidente. Se a desis;naçS"o 
Dlro se efetua nesffe prazo. qualquer das partes pode, na 
semana se8uinee l expiraçl'o desse praZo, pedir ao SecretArio 
Geral daa Na;ç3es Uc!das que proceda I design.açi"o de 
conformidade com a al!nea e}. 

e) Nos 30 di-as seguintes aO" recebimento de um pedido nos termos 
do dispo·sto nas alíneas c} ou d} • o Secret(l'io Geral das 
NaçUes Unidas far.l. em consulta com as parees ~ 
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c;onti-ovl:rsia. as desi.gnaçees lil!:cessa..:ia-• a par:t:i.r da lista 
.eocionada no artigo 2· do Presente Anexo. · 

f) Qualquer vqa •cr• prt=euchida pela forma prcVillllta para a 
de.tanaç~ inicial. 

I) Duaa ou. mai-a partes. que determine• de ccmuc acordo que t!m o 
. 118sao interesse. desiaaarZo ·caiíjuntaae'nte doia conciliadores. 

Quando duas Ou .. u partes t111nlwa iater:esses distidto4 • ou 
quaado ·aa:o. exia~ acordo ;a:obre se •t!a ou nlo o çesmo 
interesse, a~~; partes desi&narlo conciliadorea •eparadacente .. 

h) Nas cont.rovfiraiaÍJ e. que -ex!.staa a&! a drt duas partes coa 
int.eresst~s distintos, ou quando nZio haja acordo sobre se t.Am 
o .e..o intereau:.,. as partes eleve. .-plicar • oa &ll!dida do 
posshal, as aUnus a) a fj J 

.Art:lao 4 
hocediaento 

Salvo acordo ea coa.t_rldo das partes. a co.bdo de cone! Uaç~ 
.. ceratnarl o •.eu prdprlo · proced!aea.to~ A· cOIIt .. ao pode. co. !1. 
·con•eutime~t:o das parti!!• aa _controvErsia. convidar qualquer Est.ado 
Parte a· apresentar " Suas opfni~• verbalmente ou por escrito. A.s 
dec:lsaes r~latlvaa a quest:B'es de proeedl.aento. aa rec011endaç_Ge:s e o 

. relat6rio da comisdo ser•o adotadoa p;or aaioria ,de votos dos a~ua 
llalbi!OS. 

Ardao S 
Solu.çko .. islvel 

A cOid .. lo poderS chaaá~: _ • • &tençlo da~. P,Art~a . ~r a quaisquer 
~td.l• que possa• f•cllttar ....., .aluç•o ••ta-'voL da coa.u·cwEu!a. 

Arttao ., 
Puoç:S.s P, cOidasao 

. A ~lado ouv1r.A •• partes, exa.tuar.l aa suas prii:tens8'e• e 
o•Jeç8e• e tar-:lhe.-a propostaa paia chea:are~~ a UIU. soluçl'o amia:lvel. 

Artigo 7 
.. lat5r!o· 

1. A comiss'J'o apresentara: relat6rio nos U .eses aegui~J:tes l sua 
constitu!çl:o. O relat6z:lio conterl todos os acordou concluldos e. a8 
oa Dl'o houver. aa conc~us'IJes sobre todas aa questlJea de direito ou -de 
fato· relacfozq,das co• a •tEria. ea pontrovl5raia e •• recOmt!:ndaçlS'es 

.que julgue apropriadas para uaa soluçlo A11iglvel. O relat.6rio ser.l 
dt!podtado jua.to do Secretlrio Geral das Naç3es Unidas. que o 
t:ransa!tJ,rl ii!U!:diatamente Is partes na coa.trov~rsia. 

2. O relatiSrio da' eOtdsslo, incluS:das as suaa conclus8es 
recoaendaçi5ea, do cera força obrigat6ria para as partes. 

Arttso a 
Ext:inçl'o do procedimento 

Exti:aguir-srr..t: o proeedimento de coneiliaçl'o qu.,ndo a 
~t:roVf:rsia. tenha ai-do •-?lucionad«,· q~ndo as partes tl!nham aceito 
oa. uaa delas tenha rejeitado aa recomendaçtres do relat.6rio, por via 
de uotificaç~o escrita dirisida ao Secr"edrio Geral d .. Naç!Jes 
Uaidaa 1 ou quando · tenha decorrido ua prazo de tr!a ml!aes a contar da 
data. ce que o ~elat6rio' fo1. ~ranamitido i.a Partes. 

Artiao 9 
Boaorlrioa e de•Pesaa 

o. bono~'rioa e deapeaaa da coldsaKo ficaria a cargo das partes 
- eoa.trovfrsia. 

Artigo 10 
Dir-eito daa partea .adifica~ o procedimento 

D parte• na controvlrsla poder:ro, ' ue,!Uante acordo apliclvel 
a..icaaea.te a esaa controv~raia, IIOdificar qualquer dillposiçl'o do 
presente Anexo. 

SBÇÃO Z. suBM:r.sSÃo OBalGA'l"ÓUA .M) PROCEDIHE!\'TO DE 
COIICI~IAÇÃO. HOS TERMOS DA SEÇÃO 3 DA. PAR7E XV 

.Artiao 11 
IaS:eio do procedioento 

1. Quaiquer das parte& nuaa cootrovErsfa que, de .coilfÓraidadc 
c. a seçi'O 3 da Psrte XV 1 poaaa ser aubaet.'ida ao .procedimento de 
coociliaçi'O noa t.er•o• da preaonte seçlo. pode iniciar o procediaento 
JIOr via ae noti.ficaçl'o escrita diri&ida 1 ~t-ra ou as outras partes 
.... controvfr'aia. · 

. z; qUalqUer das parte.& u cOtltrov&da qUQ t~nha aldo notificada 
•• teraoa do parJcrafo 1.. . f1ead obri&ad• I. aubmet.-ae • tal 
JJOC•d!mento: 

Artlao 12 
.&uslncia de rcipoat:a ou· nl"o-aubmisd'o 

•o proce'dilll!nto de concÜiaçao 

O fato da'uma ou yJ.riaa partes na cont:rov,ra!a a.J'o re~Jponcler~ J. 
aoc1f1e«~o·ral:&tiva ao ia!c!o do procedimento. ou•de a ala nlo ac 
..,._t••• do conatit.ulr.t: obat:l:culo ao procecUaaato. 

Arl:iso 13 
Competlncia 

qualquec- de!sacordo quanto 1 compet:@a.cia da comisslo de 
cqocili~l'o const:!tut"da nos t.érmos da presea.t.e seçl'o •er4 resolvido 
por casa com!ss:a:o. · 

Artigo 14 
A.plicaçll'o da Sl!çll'o· 1 

OEXO VI. ES'!ATU'IO DO TRIBUNAL INTERNACIONAL 
DO D,IREITO DO MAR 

Artigo 1 
Diapooiç3ea .gerais 

- 1. O TrJbunal InterDac!onal do Direito do P.ar li const1tu!do e. 
deYe fuDC!!onar -de Conformidade coo as disposiç~es desta Convençlo e 

do P.r;~e:te T~:~!:~o. teri a' aua at~de na C1dadll! Livre e Ra.nseltica de 
._burp na Rep6blica Federal da A.le .. nha. 

. 3. O · Tribunal pode -.. reunir-se e 
1 

exercer as suas furiçi5es ea 
.salquer outro local. quanitO" o considere desejlvel. -

r4 ..... aubii.Jsal"o de quaÍque.r cont:rovE.rllia ao Tribunal deve Ur 
e&ida pel .. disposiç&:a daa Partes XI e XV. 

SEÇÃO 1. DRCANIZAÇÃO DO TRIBUNAL 

Artigo 2 
Càposiçlo 

1 •. O Tribunal. f composto de 21 membros independentes • eleitos da 
entre pessoas qu~ soz:ea da mais alta ·reputaçio pel'*: sua 
iaparc~alldade e integridade e .cejaa de reco~hcci~ comped.nc'1a eia 
aattria de direito do ~Ar. 

~- A representação doa principaú si~t:ema11 jurtdicos do munclo e 
•a diatribuiçlo geogr.f.fica ~quitativa devea. ser aaaegur.adas aa 
~011poslçl'o glob.al do Tribunal. 

.1 .. O Tribunal do pode ter como ml!!mbros mata do um nacional do 
• .., Estado. Para esse. efeito. qualquer pessoa. que possa ser 
aac:iooal de 111a!s de um Estado deve ser considerada a.aciou.al do Est.ado 
-·que babitualmente exerce os: aeus direitos civis e políticos. 

%. N:o dl!ve haver -.enoa de trl!i.c membros de cada um dos srupoa 
aeOsdficoc eat.àbc!Iec.idos pela AssemblEb Geral daa Naç3'es Unidas 

.Artigo4 
c.ndidaturas e eleiçl5ea: 

1-.. C&da t;&tado Parte pode designar • ao mfximo • duas pi!:&Soall que 
reuDa. as condiçi5eo prescrit:as no artf&o 2 do presente Anexo. Os 
âeabro• do Tribunal . devera ser eleitos da lista das pessoas ass:l.a 
deaisnadas-

1. Pelo meaoa trl!a ai!Bea antes da data da eleiçlo. o Secretirio 
Geral da• lfaç~es Unidas. ao caso da primeira eleiçl"o. -ou o' Êscrivl:o 
do Tribunal, no caso das· ele~3es aub11equentes. deve endereçar 
coa.vU:e . escrito ao~ Estado• Partell para apr~sentare~m os seus 
canclidatoa. a membros do Tribunal. num prazo de doia meses. O 
Secntldo Geral qu o Eacr!vl'o deve preparJr uma lista por ordea. 
alfabft1ca de todaf as peaaoo~~:s asat. designadas, com a indicaçlo doa 
~tadoa Part:e11_ que -~~ t.i_verem. deaipado e $Ubmetll!i-la aos Estados 
Partes antes do slitimo dia do filtim.o. mas que anteceder a data da 
11l.eiÇI"o: 

3~ A pri11111ira ele!Ç.O deve realizar-se nos sei& meses seguintaa 
a data da entrada ea vis; o r da presente Coa.vençl'o. 

· 4. Oa membros do Tribunal sl'o eleitos por escrut!oio. secreto. Aa 
eleiç&a deve-. realiz.ar-se uuaa reunil:o doa Estados Partes ·convocada 
pelo Secretario Geral daa Naçi5ea U"nidaa. ao caso da primeira eleiçl'o 
ou squndo procedimento acordado pelos Estados Partes. ao casO' elas 
eleiçtrea sub•equent:es. NeSsa reuniZo, o quorum deve ser eonstituS:do 
por doia t:erços doa Estados Partes. Slo eleitos para o Tribun,al oa 
candidat:os que obtenham o aaior nfmero de votos e a maioria de doia 
terçO. doa votos doa Esta doa Part:ea presentes e votantes • desde. qUe. 
essa ••!orla compre~nda a· maioria dos Estados Partes • 

Art.i&o S 
DuraçXo do undat"o 

1. Oa membr~ do Tribunal sl'o eleito• por nove: anoa t! podea st~r 
re~eJtos;; contudo. tr~tando-ce dos __ aea~roa ele!toa na primeira 
eleiçl'o; o mandatO de Sete dentre eles -exptra ao fill de trAa anos e o 
dti ... ia sete; expira ao fia. de aeia anos. 

1·. O. me11broa do Tribunal cujos mandato& expira ao fim doa 
mea.cioaados per todos iniciais de tr~a e seia ano• deverD. ser· 
escolhidos por sorteio efet:uado peio SecreUrio Ceral das Naçte• 
Unid•• imed:l.atWate ap6s a primeira. ele1çlo. · 
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' 
3. Os a;~em.bros. (io,. "'ribuna.l devem. continU4r no dll!semp~nho, das s,.u~s 

fuaç&a at;!!; que tenham ai do aubstitutdoa. Embora substi toldos • devem. 
continua'!' .a conhecer at~ ao fim de quaisquer questõ"cs que tenham 
1u.tciado antes dà data da aua subatituiçlo~ 

4. Em caso de rendnc:la de um membro do Tribunal. a carta .de 
rcnGnc!a deve se-r endere.çada ao Presidente do 'l'ribunal. O lua.ar fica 
waco. a partir do momento em qui!!; a carta de renfi.Jlcia f recebida. 

.lrt:lg:o 6 
v •••• 

1; U vagas devem aer preenchidaa pClo mesmo mt&todo seguido na 
pdmeira eleiçll'o. c01n rcaulva da aczuinte diaposiç3'o: o Eacrivlo 
deYe• dentro de um m!a ap~ a ocorrlncia da vaga. proceder ao envio 
doa couvites previsto no artigo 4 do pruente Anexo 1!. o Presidente do 
Triltuaal.deve. apl5a consulta ,com os E•eados Parees. fixar a data da 
elaiçl'o. 

2 .. O membro do Tribunal e:lei'td em .substituiçl'o de WD membro cujo 
uadato n:lo tenha expirado deva exercer o cargo ati ao t~rmo do 
aaudat:o do seu predecessor' .. 

A:rtiao 7 
Iocompat.ibilidades 

1. M!nhUlll membro elo Tribunal. pode exercer qualquer funçlo 
politica ou administrativa ou estar associado at:ivamente ou 
interessado finAnceiramente à qualquer das operaç3es de uma empre'sa 
envolvida na exploraçA'o ou aproveit:.amento dos recursos do mar ou do& 
fuados lll&~::inhas ou noutra ut:UiUçD:o comercial do mar· ou dos fundós 
aarlabos. 

2 .. Ne"ghum membro do Tribunal pode exerc•r funç311!a de agente. 
consultor ou .adVogado em qua1quer questl"o. 

3. Havendo dCi.v±da· sobre estes pontós. o Tribunal deve resolvi-la 
por .aioria dos demais membros presentu .. 

Artigo 8 
Condiç3es relativas l participaçl:o dos membros 

numa questlo deteri!dnada 

1. Nenhum membro do Tribu-::~.al pode participar na deci111"o ae 
qualquer questl"o em que ten.ba intervindo anteriormente como as~te. 
cozur;pltor ou advogado de qualquer das partes, ou coco membro de uma 
eort:e ou tribunal nacional ou int.ertmcional~ ou em qualquer outra 
qualidade. 

z .. Se, por alguma razio especial, um membro do Tribuaal 
coasidera que nã'o deve participar na decislo de qma questlo 
deteTminada devi! informar di_l!tso o PresidenJ:~ do TribunaL 

3 .. Se o Presidente considera que~ por alguma raz:l"o especial, um 

::-ve m::~~:e d:r!~!b~:~e~~:~:~:~ conhecer de uma questlo determinada, 

4. Havendo dCi.vida sobre est:es pontos. o Tribunal deve resolvl!-la 
por maioria do$ demais mecbros presentes. 

Artigo 9 
Con:seciu~ncia da perda das condiçH"es requeridas 

Se, na opiniã'o un:lnime dos de111ais membros do Tribunal, um membro 
tiwer · deixado de reunir as condiçl5"es requeridas • o Presidente do 
Tl"ibunal deve declarar o !usar vago. 

Artigo 10 
PriviUzioa e imunidadca 

Wo exerc:lc~o d:l& suas funçiJes, os mr:mbroa do Tribunal ltozam de 
privil~gios e imunidades diplomât.icoa. 

Artigo ·11 
DeclaraÇzro solene 

'l'odoa os membros do Tribunal devem. antes de a .. umir as sua• 
fuaçUea~ fazer. em sess:lo ptiblica. uma· dec~araç:lo solenll!, de que 
aerceri"o :as suas atribu1Ç15es com impar~ialidade e em conscilacia. 

Artigo 12 
Pre.,!den·tc. Vice-presideni:C e Escriv:ro 

1 .. O Tribunal dea:erl, por trls _ anos, o· seu Presid~nte e 
Vice-presidente. que podem Ser reeleitos. -

2 .. O TribtJnal not:lear• o seu Escriv~o e pode prov1dl!!nci4r á 
n01111eaçJ:o dos det~ais func!onArios Decess::l.ri_os. 

3: O Presidente e o Esc.rivl'o deveca residir na sede do T~fbunal, 

Art.igo 13 
Quorum 

1. To.dos os membros do TribunaL qu~ est:ejam ciispon!veis devec 
tt:tar preeentes,. sendo exizido um quorum de 11 -membros eleitos para 
CDDStituir o Tribunal: . 

2: Com. . observlncia do artigo 17 do prl!sente Anexo • o tribunal 
dcwe. determinar quais os iDembros que est.l"o disponh•eis para 
·constituir o Tribunal para o ex211:1e de uma dete.r.r.inaCa controvl:rsia,. 
hndo em conta a necessidade de assesurar o funcionamento eficaz das 
cisaras previstas Dos artigos 14 e lS do presente Anexo. 

3. O Tribunal delibera sobra t.odo~~s as controvlraias e pedidos 
que lhe sejam submetidos a menos que o artigo 14 do presente Anexo se 

as partes solicitem a aplicaçl"o do artigo_ lS do presente 

Artf.ao 14 
Clmara de Controvt§rsiaS ·dos Fundos Mariabos 

E c:riada· .uma Cbara de Controvf:rsiaa dos Fundos Marinhos. de: 
conformidade c:om as dispos!çl$es da aeç•o 4 do preiSII!nte An11xo. A sua 
compll!tl!ncia 1 poderes e funçil5"es do os definidos Da seçl"o S da Parte 
n. 

~U-so 15 
Clmaras especiais 

.J. .. O. Tribunal pode constituir aa cbaras que consider• 
necesslJiUs, compostas de tr@c ou .. 1. dos seus ~~~et~bros eleitos. para 
conhecerem de determinadas categorias de coutrov.lrsias. 

2 .. O TTibunal deve. se as partes aast,m o solicitarem., coast:lt.uir 
uma .clctara para. conhecer de . utaa dcter~:~.l,nada contróv~r.sia l:IUC lhe 
tenha aidó subaetida.. O Tribunal dev~ fixar, com .a aprovaçllo das 
partl!s, a composiç1Io de tal cbara. 

3. Com o fi~ de faei.litar o an4am~nto rSpido. dos assuntos. o 
Tribunal deve constituir anualmente uma clmnra de cinco dof!· seUII 
memhr.os eleitos· que pode deliberar so~re controv~rsias' .ll!!m 
procediment.o sum:l:rio.. Devem ser. desis,.nados doia membros suplentes 
para. substituirem os que nllo possam participar numa determinada 
qllt!!stl"o. 

4. u·ctmaras pre-v1•ea• no pzw:aeate artf&o davea. •• as partes 
aaaia o •o-':-icita.re:m, deliberar sobre as controvErs:las. 

S .. A aentença de. qualquer das cSmaras preristas ao presente 
artiao e no artigo 14 do pi'•sentc · Ao.xo d•ve ••r coll8iderillda como 
profuida pelo Tribunal .. 

.Arcta:o 16 
lleJulaaento do Tribunal. 

O Tribunal devJi adotar. noraaa para o exerc!clo das .8uaa funç&•. 
n.v. elaborar 1 em ,P&rtiêular r o seu repl.anae~to in-e.roo. 

Artigo 17 
Nacionalidade doa aembro• 

eontr!;J:i:m!::l!!
0 

o T:!:u~nl:ci::-i:..~::t:~;!;:o:• =:~:.nU: 
Tribuaal ... 

~~ Se o Tribunal, ao examinar wU. coutrovirsia, i.ncluir ua 
.-.bro' nacional de uma das partes. qualquer outra parte poderl 
tl.stgnar uma pessoa de sua cscol.ha. para p.rticipar D& qualidãde de 
IHmbro do Tribuaal. 

3 .. -·s- ·o Tribunal, ao axaminar uma. controvlrsia, nlo inclUir ua 
membro nacional das partes. cada uma destas poderl designar uma 
~ssoa de. sua escolha para participar n-. quali"ilade: de :meo:1brb do 
Tribunal. 

. 4. -0 preSente artigo .aplica-se ~s cbaras re.feri-;faa aos art1.;o• 
16 e lS do, presente .Anêxo. Ea tais casos 1 .o Pr,sideute, em .conaulta 
COil .as pa:rt~, . deve pedir a 4_etendnados. me~~~br~~ d"o Tribunal, quC 
con-.titu.az a.c.lmara, tautoa quantos · necesalrios, •iue. cedQ os_ ac~ 
lug~tea aos membros do Tribunal da nacionalidade das parte• 
interessadas e., se os nWo houver oy.· nl"o puderem estar presentes, à"os 
:~Dembros ecpecialniente designado• palas part.aa. 

S. Se virias. partes tiverem um mesmo interesse, deverl"o1 pa.ra 
efeitos das disposiç3"es precedente•, ser consideradas como JJJM. Gnica 
parte. Havendo dCivida sObre este ponto, o TlP.bunal deve resolvi-li. 

6. Qs membros designados de confon:ddade com os parllsr.a,fcia 2• • 
3• • 4:' devem reunir as condiçtses e~tabel11cidas pelos artigos 2, 8 • 
ll do presente AnexO: Devem psrt:leipar· na deci5:"0 dÓ ·~Tribunal ea 
condiçlJes de absoluta ··igualdade c011 os seus cole a••. 

Arti&O 18 
~neraçl"o 

1. Ce~ mem~~o eleito do l:fi_!l~n~l recebe ua veDci':'ento anual •• 
por cada dia em que,~txe.rça aa Suas· funçlfes, ua subd'dio especial • .l 
soma toeal do seU subc:S::dio" espe:c!all, em cada ano, do cxccderl o 
aont.ante do veRcimento.an_ual. · 

2. O Presidente recebe: Ullt suba141• anual especial. 
3. O ViC:e-presidente recebe a~ aàb.S:d!O- especial ·por cada dia a 

qc.11 e,_erça as funçll"e11 de Presidente.. 
4 .. ~ l!lembros dedsnados aos t;eraoa do , artigo 11 do praaent• 

Anexo1 que nD"o aejaa ae.bros aleitoa""do Tribunal, recebarzro · ·-· 
coaperu:aç:ro por cada dia ea que exerça• a a suas funçl5ea. 

S .. Oa venci~~entoa; aubddioa e coçensaç&s serZo . ftxadot~ 
periodicaacnte em reun11Sea dos EstAdos Parr.·ea, tendo ea cCNlta o 
volume de tral14lho do Tribu~l. NJo ~e• sofrer red~ça::o ~.IJ.q~nto du-

rar o aandato .. 
6. O vencicento•do Eacrivk l ficado - r•uniUea·illo• E•t•Coa 

Part~;: ::: ~~;~~:!:n::sTr!~::~;s ai ':reuq;ltsea dos Estados Partes. 
serl'o fixadas as Cl")aciçlles para a cónees•lo ~di,penSf:,li. de apo••ntaçlo 
aos mem.broi do Tribunal •·ao·Eacrivlo. bea c:oma as condiç6ea pará o 
rem:abolso, ao• mcmLros do Tribunal e ao Eacrivlo; das suas deapeau 
de '-'i•&•nc. 

3. 9• vencimentos • ,subatdioa e comp•n .. çiJea ••tarKo · !sn~ol: 4• 
qualquer impo•t~. 
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Artigo 19 
De•pesaa do Tribunal 

1. ü despesas do Tribunal serJ'o ·custeado~t.s pelos Est.ados Partea 
e pel.a Autorid&d.e, .nos termos e condiçl5es a deÍ:.erm.inar em reunii5es 
doe Est.&,ilos Partes. 

2. Quando uma entitia;de Ciatinta de um E:s~:ado Parte ou da 
Autoridade for parte nc:::a c.ontrov~rsia sub.:eti<!a ao Tribunal, este 
ftxar' o montante com qUe a referida parte terl <!e contribu.i.r para as 
daspe:sas. do Tribunal. 

SEÇÃO 2 • .niR!SDIÇÃ~ 

Artigo 20 
Acesso ao Tribunal 

1. Os Estados Partes terl'o acesso .ao TribunaL 
2. As entidades distintas doa Estoulos Partes terS:o acesso ao 

·Tribunal, em qualquer dos casos II!Xpressamente pi:'!!;Vistos na. Parte XI 
ou em qualquer Guestio submetida nos termos de qualquer outro acQrdo 
que confira .ao Tribunal jurisdiç:Ko que seja aceita por toda:t'i as 
partes na questl'o. 

Artigo 21 
Jurhdiçlo 

A jurisdiÇto do Tribunal ··compreende · toc!as as controviõrsias e 
pedià'os qua lht:: sejaa submetidos de confortlic!a(ie com ·~ presente 
ConvençJ'o. bél:l como toc!~c .as questts"e• e•pecialmente previatas 
qu.a~uer outro acordo que confira jurisdiçiO ao 'tribq.nal. 

Artigo 22 
Submisãi'o ao Tribunal de concrov~rs;Jaa 

relativas a outros acordos 

S~ todas 4& partes nllll trac.;;do ou conven5;"to j.G em vigor sobre 
matlrias cobenas pela pretoeote Convenção assita o .:tCo-rdarea. qualquer 
contrõvérSia rel.ativa a intcrpr-e-taç3'o oU aplic:açlo de tal tratado ou 
convençlo pode. de Conformidade com tal .zicot"do. ·se.r aUbt:etida ao 
Tr~bu~l. 

Artis,o ~3 
Direito apliclvel 

Todas as controvt:rsiaa e pedidos cerro dt!cid'ldos pelo Tribupal, 
de cónfondd.adll:! eo. o arti&o 293. 

Artiso 24 
'IIa!cio do procedimento 

1. Aa: controvt'!'rsi.as do submetidas ao Tri&aa.l. eor&fora. o caso. 
por notificaçl"o de ua acordo especial ou por JM!Idido ••crito dirigido 
ao Escrivlo. Eza,uzbOs os easos. o objeto da 't:onuov~rsf.a e as partes 
deveir. ser indicados. 

2. O EscrtvJ:o deve notificar imediatameilte todos o• interessados 
do acordo especial ou dÓ pedido. 

3. O ~scrivJ:o deve tamb~ notificar todOs oa Estadas Partes. 

Artigo 25 
Medidas provial5rias 

1. De confoniidade com o artigo 2S"O, o Tribunal e a aua Cl::nar.a 
de Controvêrsias doa Fundos Marinhos t.b o poder de decretar medit!as 
provit>tirias. 

2:. Se o Tribunal llSo se encontrar reunido ou -o nGmer.o di!; membros' 
dlapontveis 'na-o for suficiente para que· !Útja quorum, aa medidas 
provi&6r!as devem ser decretadas pala cAmara criada nos termos do 
parigrafo 3"' do .artigo 15- d'o presente Anexo. Nl'o obsi:an-t.e o disposto 
DO par.fgrafo 4.. do artigo l.S do presente Anexo, tais tnedit!a.s 
prov!clSrias podem ser totCSdas a peC:ido ee .:;.u.üquer <!:as partes ~a 
c:ont:rovC:!!'sia. 'raia CJedidas est.arll:o sujeit.e.s .a e:UCJI! de -revis:;:o pelo 
Tribunal. 

Art:igo::26 
AudUnC·tas 

1. Ac audil!nci.aa aerl'o dir:Ísidas pel.D Presidente ou, na .sua 
a~ncia, pelo Vice-preaiaente; ae nenhum deles o puder fazer, 
.presidir.( o mais antigo dos juízes preseDte.s do Tribunal. 

2. As -audii!ncias devem ser pGblicas, aalYo deci.si'o em c:otltr.irio 
do Tribunal 0!-1 que as partes soli_citeiC .;;udii!nc.{a ! perca 
f~hada. 

Artigo 27 
Tr.lmites do processo 

·o Tribunal deve defitdr os tr.llmites do proc:es&o, decidir a fon:Ja 
e os prazos em: que cada parte deve concluir as suas alegaçi5E!!s e toaar 
.as medidaa necess:irias para a ap't"eSent.ac;ão de provas. 

Artito 28 
Revelia 

Quando uma _das partes nJI'o comrarecer snt:e o Tribunal ou nl'o 
apresentar a· sua defesa, a outra parte poderi pedir ao T~ibunal que 
.:.ont:inuc os pro<eediment~a e _prof_ira & sua des:i_sB'o. A ausência de,uru. 
parte ou a n:il:o apresentaçl"o da defesa da J.ua caus;a nD:o deve 
constituir ·impedit:tento 'aoa proc~dimentos. Antes ~e-proferir a sua 
deelstto. o Tribun3l deve assegurar-se~ 'de que nlo s6 teta jurisdiçlo 
sobre a coat:rovt!rsia, mas tamb~li d6 que a pretenalo esU de dir~dto • 
41!! fato bea fundamentada. 

.A.rt.t&o 29 
HaJ.oria _r•querida p.a.rti. a tomada de decido . 

~. Toda• •• dec:1c8'e:s do Tribunal deve. ser toaadaa por •io~ia 
doa ael:lbroa t~resente& ~ 

2. Ea easo de empate, decidirl o 'WOto do Preaiderata ou o do 
-.bro do Tribunal qui!! o su1uatitua .. 

Artigo 30 
Sentê:nça 

1. A seutença deve ser fundamentada .. 
2. A sentença deve mencionar os ncaes dos me.bros · do Tribunal: 

fl\M tcmsrec parte na dec:ido. 
3. Se. uo todo ou ea parte. a sentença I)So representar a opiuih 

ualnilte dos membros do Tribunal, qualquer -mbro terl o direito de 
jiJAtar ·~~.aeutença a sua opiDiKo tndJ. vi dual ou 4iasidente. 

4. A sentença deve ser assinada pelo Presidente e pelo Esc:rivl'o. 
Deve aer lid~ em sesslo pGblics, depois d• devidamente notificada• as 

_ partes na c:ontrov"'rsta :_ 

.&J:t1so 31 
Pedidos de int.ervançl'o 

1 .. Se \la Estado Parte considerar que tem um interesse de 
uatureza jur!dtc.a que poaaà aer at;et.ado pela deci:d'Q sObrll!! qualquer 
coatrovl!rsia. poder( submeter .ao Tribunal um pedidÇ) de intervençllo. 

2. Ao Tribunal e;otlpete pr~nunciar-se sobre o pedido. 
:3~ Se ua- pedido de intervençl'o for act:f.to, a aeotença do 

Tribunal sobre a c:ootro~rsia aier' obrigat6rta para o Eat:ado Parte 
1nterveniente. em rclaça"o ls queatt5es Daa quais eaae Eatado Parte 
1nteneio. 

Arti&o 32 
Direito dê intervençU'o em U$pa de 

1utcrpreta~o ou aplic:açlo 

1 .. Sempre que se. levantar uma quutlo de interpretaçl'o ou 
aplicaçlo da presente ConVeil.çl'o, o EscrtvSo ootiUurS il:l.ediataaente 
todos os Estado& Partes.. · 

2~· Seapre que, no lmbito dos' artigos 21 Gu 22 -do preaente Anexo, 
•• levantai' uma questl'o de: interpretaçlo ou •plicaçl'o ele u. acordo 
~crucional. o Es:~criv~ notificarl t~daa as partes no a~ordo; 

l~ Qualquer parte a que 111!1 refcrea os pat'fgrafos 1 I!: 2 tea o 
<direito de intervir DO procesao; se exerc~r este direito, a 
·io'terpretaçlo cOnstante da sentença ser( :(sualt~~ente obrig:at6ria para 
esaa parte. 

Artigo 33 
Nat.u&-e.z:a definitiva e força obrigat&rta da sentença 

1. A. sentença •do T:.:ibun.al aerl. de-finitiva e deverá ser acatada 
por tod.os .as partes na controv:~rsia. 

2~ A aentenc;a nJro teri força o6rigat6ria aen:lfo para aa partes e 
• flue s;e refere a uma coau:ov~rsia determinada. 

_ -3. Em caso _de desacordo' sobre o &eilt_ido ou alcanee 4a aenteuça, 
cõ.p.ete ao Tribunal interpret-4-ia. a pedido d_c ~ualqUer daa partes. 

Art.!ao 34 
De:apeaaa 

Sal•o decicl"o em c:oocr4rio do 'rribunar. cada parte custear& a 
.uas pr6prias despesas. 

SEÇÃD 4. CÂHA.R4 DE CONTROVÊKSIAS. DOS l!'UNDOS lfAlWlE[OS 

Art.igo 35 
Compoaiçlo 

1. A Clmara de Controvêra:ias doa Fundos Marinhos referida -uo 
artico 14 do presente Anexo E compost.., de 11 membros* escolhidos pi!:la 
••!oria do11 aembros eleitos do Tribunal dentre ê:les. 

2.. Na escolha doç membrOs: ds CAmara a representaçl'o doe 
princ::iprla sistemas jur.tdtc.crs do mundo e uma diatribuiçil'o geogrUica 
equi-tativa devem ser assegurados. A Aasembl~ta da Autoridade pode 
.dotar recom.enda.çl5'es de car,ter geral relativas a representaç:lo e 
dlstribuiç!'o referidas. 

3. Os membros da Ctnara- lhid0s de tri!a em: trb anos e 
poderio ser escolhidos para u lndato. 

4. A cama.ra eleger4 o se dentre i). IO.!.UIJ eteQbroa:; o 
z:andato deste terá a duraçlfo ( -a Cl.aara. 
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54 Se, ao fim de ua pe'r'1o<lo de trl!s anos para o qual a Clmara 
tenha sido escolhida, houver procll!'ssoa pendentes, a Câmara dever.t 
terainar esses processos com a sua compo~;;içio origina~. 

6. S• ocorrer ài.c;uma vasa na Clmara, o Tribunal esc:.olherl: dentre 
aa seus meabros eleitos .um aucessor que dever~ 'exercer _o cargo atE ao 
fi• do tunda to do seu predecessOr. 

7. Para a constituiçl'o da Clmara E exisido um quorut!l de sete 
•abras dcolbidos pelo Tri~nal. 

A:rtiso 36 
Clmaraa .ad hoc 

. 1. A Claara de ControvErsias dos Fundos :-".a.rinhos deve constituir 
-.a clmara ah hoc. composta de tril!s 'doa seus membros,. para conhecer 
dua& .de.terminada cont.rov,rsia que lhe s'eja submetida de conformidade 
COII a al!uea b) do parlit'afo 1" do at"i:igo 188. A co=poiiç!o de tal 
claara deve: ser estabelecida pela Clmara de Cont.rovf:rsias dos Fundos 
lblrlnhos com ._, apr.ovaçXo das part;es. · 

2. Se aa partes nlo concordare• com a Compoaiçl'o da dlmara .ad 
hoc • e.ada uma delas designar.l ua membrO deVendo o terceiro membro -s"'ér 
&tsnado por ãabas de com.W-acordo. Se n:o checart!a a aCordo, ou se 
qualquer daa partes DA:o fi.zer a designaçl:o, o PreSidente da C3mara de 
Cantrov!rsias dos Fundos Marinhos dever.l proceder sea demora il 
deStsnaçJo ou designaç8es. dentre os mecbros des.'s.a C.li:aara ap6s 
consulta ls partes. . 

3. Oa •embros da clmara ad hoc nlo devem est.a~ ao serviço de 
.-lcJ.wer daa part.es na controv~ nea aer nac:ioOãh'- destas. 

Oa Estado•. Partes • a Autoiid.ade e as outras ent.idadea referidas 
aa aeçlo S da Parte XI teria acesso 1 C3aara. 

Artiao 38 
Direito apliclvel 

.Ufa das dbposiç8es' do artt:o 293, a Clm&ra deve .iplicar: 
a) as ao nua • oa rt!gula•eutos e os procedimentos da Autoridade 

•dotados de con.form.tdade 'com a presente. Convenç;o; e. 
b) .,. . cUusulas dos contratos l'elativos a ati v idades na Are•, 

•· .. tlr1as' relacionadas com esses contratos. 

Artiso 39 
becuc;•o das decb5es da Claara 

Aa deci&li'I!S da Claara sedo t!Xt!CUt.6rias nos t:errit6rios dotr' 
IEstacloa Partes da mesma aaneira quê sentenças ou despachos .rio suprel!IO 
&.rit>uual do Estado Parte· ea cujo territ6rio a t!xecuçl'o for requerida. 

·Arttao 40 
A.pl1eabilid~de da8 outras aeçGes do. preaentt! Anexo 

. 1. b. outru 11eç:S:es do presente Anexo nllo incompativcis 
prasiente a~çl'o ap11c.àflr':'GI! I Clmara. . 

2. lfo u~rc!ciQ das suas funçtres c:oasultivas, a Cllmara devf! 
autar-at! pel~• diSposiçl5'es do presente ·Anexo relativas ao processo 
anta O Tribu1"1ai. ua ~cfiorla 41!11; que as considere ·aplic.tveic. 

SEçiO S • EMENDAS 

Arttao 41 
Eaandaa 

1., ~ eaendf,S ao presente .Anexo, c011 exceçl'o das relativa~ 1 
.. -.•o. 4, ,fG pod~~.ser adotadas de conformidade c011 o art.tao 313 ou 
poc- cOnsltnso nuaa-.. çonft!rlnci~ convocada, da conformidade com a 
presenta Couvençlo. 

2. As eu:eodas l ceçlo 4 •6 pode.. aer adotad.as de confon:ddade 
coa o artiao 314. 

3. O Tribunal podt! propor a& emendas ao presente Es't:atuto que 
coastdera necessllri~s.· aet!iante comunicaç.to escrita aoS Estados 
;!r:•;a~ para' que estes as exaa1nem, dt conforlilidade coei os parlb:rafos 

ANEXO VIl. ARBlTRAGDl 

Artigo 1 
Inicio do :pt'ocedimento 

.Sea pr~juizo, da• d.ispostç8es da P::r:rte- XV • qu11lquer parte numa 
C:oattovl!uia pode submetú a controvêr•ia ao proeedi•ento · de 
•r•ttra;:e• · prevl•to ao presente Anexo, •edtiote notif!caç::to .escrita 
4lrt$1da I outra parte' ou partes na c:ontrovli:rsia. A notificaçJ:o deve 
••r ac;a.panll.!lda da ·Uma e!Xposiçl'o dá prt!~ens::lo • doa activos e• que ac 
~-.b~~enta. 

ArtJa:O 2 
Lia.ta de lrbitroa 

ip.ltro trbitroa que devem ser pessoas com experi!ncia em assunto& 
.. t-,dcoa e goza• da mais elevada roputaçl'o pela sua imparcialidade-. 
cocpetfncia e i.otegridade. A lista devoe: aer compo6ta dos nolõlcs daa 
pe .. o.aa asai• designadas. 

2. Se, em qualque"E' moaento, os .lrbitros designados por um Estado 
p~rte 11: que integra~:~. a lista assim const.itulda forem menos de quatro, 
esse Estado Parte tem. o dire!ito dt! fazer aa designações suplementar•• 
Hceulrias. 

3. O nome de ua. jrbitro deve permant!cer oa lista atE ser 
retindo pelo Estado ~Parte que o tiver designado, desdi! que tal 
.trbttro continue ã ·fazer parte de qualquer tribunal arbitral para o 
flu.&l tenha sido designado ati! termina.t' o procedimento ante o refet'ido 
tribunfl .• 

Artigo 3 
Const:ttuiçl'o do tribunal arbitral 

Para ef~it~s dos procedimentos. previstos no presente Anl!xo, o 
tribunal .at"bitral deve. salvo acordo em .contririo das partes. ser 
constitUído da st!guintt! forma: 

a) sem preju!zo _do dispost.o na al:l:nea g) 1 o tribunal arbitra.l I 
coCLpoato de cinco Ulembros; 

b) a parte que inicie o procedimento deve c!esigna.r uo meUibro, 
escolhido de prefer!ncia da lista Clen.ci~nada no artigo 2 do 
presente Anexo, que pode ser aeu nacional. A designaçlo deve 
ser inc:lu:l:da oa notificaçl'o prevista no artigo -1 do p'esente 
Anexo; 

c) a outra parte na controv~rsia devi!, nos 30 dias seguintt!S l 
data de recebiz:~entO da notificaç!o referida no artigo 1 do 
presente Anexo~ designar UD: membro, a ser escolhido de 
preferência da lista. o qual pode ser seu nacional. Se a 
design.aç:iro nlo se efetuar nesse praz.o. a parte que tiver 
iniciado o procêdimento poder~. nas duas se~:~anas seguitítea: I 
eXpiraçit'o desse prazo, pedir que a designaçlh? seja feita de 
confljl.'rmidadc c:o~ a al.t'nea e); 

d) os outros tr~s membros devetu ser des.Lgnados por acordo entre 
as partes. Estes devem, salvo acordo t!m contr.lrio das 
pa.rtes, .ser escolhidOs de preferi!rn::ia da li.sta e ser 
accionais de tl!rceiros Estados. As partes n.a controv~rsia 

devem desisnar o presidente do tribunal arbitral dent.re 
t!s&es três membros. Se. nos 60 dias seguintes ao iecebi~eato 
da aotificaç::J:o mencionada no artigo 1 do presente Anexo, as 
part.es nlo pudere.m chesar a acordo sobre a designação de wn 
ou mais ~~111bro.e: do_ tr_ibunal que Jevem ser designados. de 
comu111 acordo, ou . sobre a desi_gnaçll'o do Presidente, a 
decignaçEo ou designaçiJcs pendentes devem ser feitas de 
conformidade com a al:lnea e) • a pedido de uma d;u parte& na 
cont:iovt!~:sia. Tal pedido deve Ser apresentAdo dentro d;~s 
duaa 5emanas seguintes l · expiraç~o do referido prazo de 60 
d:taSi 

e) a aenoa que as p.artea c"oncordea que qualquer dcsig~çl:o DOa 
termos d.:.s al,neas c) e d) seja feita por uma pessoa ou por 
ua terceiro Estado escolhido por ela11, o Presidenta do 
Tribunal laternaeional do Di,re-+to do Y.ar deve procedt!r is 
designaçGt!C uec:t!IUolidas. Se o Presidea.t.t! alio pudl!r aSir de 
conlon:ddade com a presente a11nea ou for nacional de wu. 
das partes na cont.rovlrsia. a dt!s1gnac;J"o deve ser feita pelo 
.ecbro -i• antigo do Tribunal Internae!onal do Direito do 
Har que esteja dispon:lvel e nlo seja nacional dt! qualquer 
daa p.artt!s. As desigaaçl5'es previstas na presente al.fnea 
devem &êr feitas com base na lista meacioaada. no artig'o ,2 do 
pre•ent:e Anexo. no prazo de 30 dias a contar da data dt! 
recebimento do pedido e em. consulta com: .li-S partl!a. · Oa 
~bro• asaia designados devem st!r de nacionalidades 
diferentes e nl'o podea estar ao sen!ço de qualquer da'l 
partes na · c:cmtrovlrsia, aea residir habitualeénte no 
territtSrio de uma dessas partes nem ser nacionais de 
qualquer delas; 

f)~""qualquer vaga deve ser preenchida da aaneira estabelecida 
para a desigaaçl:o inicial; 

&) as partes .com interesse comlllll ~evem designar conjuatam.ente e 
por .acordo um membro do tribunal~ Quando v4rias partes 
tiverem. :lnteresaes distintos. ou haja ciesacordo sobre se 
~xiste ou niCo interesse cOmum. cada u::a delas d~ve desirráar 
UD: membro do tribunal. O nfu:lero de cembros do ~ribun.al. 
dea:ignados separada.n:e:nte pelas partes deve ser se111pre 
inferior e11 ua ao nGmero de aembros do tribuna~ desianados 
conjuntamentt! pelas partes; 

h) as dispasiçlS'es ~as al!neas a) ~ f) devem aplicar-se, o 
m.lxiU!o poss:l:vel. nas controv~rsias em que este:jatt envolvidas 
aata de duas l'artes. 

Artigo 4 
Funçll'es do tribunal .,:"bitral 

Ua tribunal arbitral constitu:l:do nos tt!rmoll do artia:o 3 do 
presente Anexo devt! funcionar de conformidade co11 o presente Anexo e 
COCI as detaaf.s d1sposiçlJes da presente Convençio. 

Artigo S 
Procedimento 

Salvo .acordo em coutr:irio ,das partes na controviõt"sia, o tribunal 
arbi.tra:t deve adol;ar o seu pr6prio procedimento, garantindo a cada 
uma das partes plena oportunidade de ser ouvida e de apresentar • .sua 
causa. 
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A;rti&d 6 
ObrtaaçBca .da• p&lt'te& numa concrov~rcla 

J partes nuaa c;ontrove!irata devea -tacllit.ar o t.ralullho do 
· U'ibuaal arbitral e~ de conforaldade ccu11 a sua l<!glclaçlro e 
aUli~a~o todos os aeioa l su.a diaposlç_lio, dcve11, ei!J particular: 

a) fornecer-lhe todos oa docWIIC'ntoa, meloc e inforaaçCSes 
' pertinentes; e . 
b) pen:~itir-lhe, quando necess.lrio, citar testeaunhaa ou 
J peritos e receber as auaa provas e visitar os lugares 
1 relacionado~ coa a eauila~ 

I 
I Aniso 7 

Despesas 

$.lho deciaSo 11m. .contrlrio do tri~_al arbitral por raz8ea de 
csugc;ll:2nciaa particulares da causa, ·~ despesas do tribunal, 
,_lutado a remuner&lill'o doa SeUII 11e111bros, devem aer cusoteadas, êm 

.,.taDt•• tcuata, pelas partes Da controvl:rsia. 

Artigo 8 
!Wioria reqUC:rida para a ta..da de -dlli!cisl'o 

+• dec:i.ZSes do tribunal ·arbitral devem ser tomadas por aaioria de 
'M:11:0 ~os seus aembros. A auslncia ou abstençWo de menos de •etade.dos 
•or:!tzoos alo constitui iapediaento 1 -tomada de decisllo pelo trib~l .. 
ta c.aso de e•pate, dec.idiri o voto do Presidente. 

Artiso 9 
:a.v.ua 

. QuaD!io _ U!N daa partes na cootroV'I!rsia do ea-.parecer ante o 
ui~~:Dal arbitral ou do .apn:sentar a au4 defesa~ a outra parte 
~cri pedir ao t.ribunal que continue 08 procedimentos e profira o 
a<tU, laudo •. A allsi!nc:J:a d• UC~a parte ou a nlo apresentaçlo da defeaa da 
stl4 causa~ deve c.CJ:nctituir i:pc:dic:eUto &os procedi:::1en~a. A.DtC!!s d€! __ _ 
prOf~ir .o sou laudo. o tribunal arbitral deve assegurar-se de que 
,,Jo s6 tea juriadiçl"o sobre a controvfrsia~ aas taabl!ri de que a 
JrcteÀko est.l 1 ~e direito e de fato~ bem fundamentada. 

I 

I 
.AnJ.so 10 

'Laudo arbitral 

O laudo do tribunal arbitral deve limitar-se ao objeto d• 
controYfrsia e ser fundaaeotado. De.vll!l mencionar os nomes dos aeabroa 
4ri tribunal arbitral que 't:ooara1:1 parte no laudo e a data ea que foi 
pi'O(«rldo. QUalquer membro do tribunal ter.l o direito de juntar ao 
laudo a sua opinUo :kl.dividual ou dissidente. 

Artiso 11 
Het:ureza definiti'lta do laudo arbitral 

O laudo deve ser defiJitivo e inapel.lvel, a oXo 11er qüe aa partes 
aa controvErsia tenMm previaaente acordado num procedimento de 
apt!'l.açJ:o. Deve ser acatado pelaa .partea na cOntrovErsia.' 

Artigo 12 
IDteE'pretaçl'o ou eXecuçlo do laudo arbJ:tral 

1. Qualquer dcaacordo, que possa surgir entre aa partes na 
conttov.l5raia sobre 'a inttirpretao;;Jfo ou o modo de execuçlro do laudo:o 
pode ser submt:tido por qualquer d.u partes 1 decisKo do tribunal 
arbitral que proferiu o laudo. Para ease ·efeito. qualquer vaaa no 
tribunal deve ser preenchid3 polla forca prevista pai-a as deaignaç&:a 
latclaia doa 111embroa do tribunal. 

2. QUAlquer dcsaeordo dessa naç:ureza pode·, nos temos do a.(ti&o 
287 • ser submetido a out.ra corte ou tribunai por acordo de toc!aa a• 
~n-es na conti-o.v6r•ia. 

• ArtiJ:o p 
.&pUc.açao a entidade. dia.tintaa cl• ~tadoa Panes 

.&a dbpodÇSea do pruent• .ADaxo dave. aplicar-"• aut:.at1a 
.aadi••· a qualqu~~er c:ontroriraJ.a - que esteja cmrolYidaa •nttdadaa 
:a;'êliãtia de Eatado• Pauea. 

.AlfttO V .iii. ARBITRAGEM ESPECIAL 

Artiao 1 
ID1'c1o do procectt .. nto 

._ preju!zô das di.,a•içha ia P.arte XY • qualquer pare.. n~ ~ 
cootroYinia relativa '.l 1ntcrpree.~ ou .l apl1c.a~o doa an:iaoa da 
pUHDU Coovcaçlo aobreo: 
1) peaea:, 2) protaçZo c·pnaervaÇcl'o do aeio marinho. 3) :l.aveatigaçWo 
ciadfica uriuha ou 4) navcaaçl'o~ inclubado a poluiç.lo provenient:c 
da aharc:ac;Bea e por alijamie.nto pode aubaaeter' a controvaraia · ao 
pne.d!Hnto da arbitraa•• especial pzoeviat.o DO pre .. nte Aáexo,. 
...U.nta uot.ifieaçA'o escrita diriaida a outra ou la outras part:u na 
c:oatrowfrda. A 110tifiea;lo eleva aer acompaohada da uma .xpodçl'o da 
pnteu;So e doa ~ii ..., que ••ta aia fundamanta. 

Aniso 2 
Liata de peritos 

1. DeVe ser elaborada e aantida ~ lista de perito. para cada 
- das seguintes c::atEr!as: 1) pescas~ 2) proteçi'Ô e preservaçlo do 
.eio marinho~ 3) investisaçl:o ·Cientifica marinha.' e 4) navegaç;:So~ 
incluindo a poluiçl:o proveniente de embarcaçlies e por alijamento. 

2. A elabonçio e ~~anut:ençl'o __ de cada lista de peritos deve 
c'*Petir: ea aat~ria de pe~cas, 1 organú:açlro das Naç!Jes Unidas para 
a Aliaentaçlo e a Agricultura; et11 matl!!ria de proteç.ão e preservaçl'o 
do •eio aarinho~ ao Progr.ilma da5 Naçlfes Un;idas paE"a o Meio Ambiente; 
ea , 'll&t~ria de inves.tigaç.l'o científica marinha~ i Coaisdo 
Oceanogr.lEfica. Inêergovernaaental; em mat~ria de navegaçlo, incluindo. 
a poluiç.l'o ~rovenientl!' de eabarcaç!Jes e por alijamento • .li Organizaçl'o 
Har:ltia& lnt~nacional, 1ou~ em. cada caso. ao 6rs;l'o .subsidiiFiO 
apropriado ea que tal ·.orsanizaçl'o~ ptogr.aaa ou comi.ssl:o t.iver 
f.nwstido dessas funçiJes. 

3. Cada Estado Parte tem o direito de designar dois peritos t;• 
cada uaa dessas mat~rias, cuja competl!ncia jUT!dica, cie~tffica ou 
tfcnic:. na 1118tt!iria correspondente seja coapE"ovada e zeralmente 
.reconhecida e que. gozem da maia elevadl!l tepÔtaçl"o pela sua 
i•parcialidad~ e integridade~ A lista apropr_;f.ada deve ·ser coaposta 
doa nomes das pessoas assim designadas em cada .. tEria. 

·4,. Se. em qualquer moaanto·. os peritos designados por um Estado 
Parte e que integra• .a li&ta assim con&titu:lda. forea menos de doia. 
esse Estado' Parte tea o direito de fazer aa de.signaçlies suplementares 
Mcess.!iriazs. 

.S. O no111e de wa perito deve penaanecer aw;lista atE ser retirado 
pelo Estado 'Parte que o tiver dea.ignado, desde . que tal perito 
continue a fazer parte de qualquer tribunal arbitral especial para o 
qual tenha sidO designado at4 ~erainar o procedi.ento ·ante o rd'erido 
tribunal • 

.&rt1ao 3 
Coaatitu!Çao do tribunal ·a~bn:ral eapec..ial 

•ara efeitos dos proced1aentoa _ prev!atoa DO presente Anezo• • 
tribunal arbitral eapeeial deve, aal•o acordo ea coa.tr.lr.!o 4aa 
parte~:.aer conStitu!do da segUinte forme: · 

a) cea preju'!zo do disposto o:a alínea g) ~ o tribunal arbitral 
especial E coaposto de cinco membrosi 

b) a 'parte que inicie o proced'imentO deve designar doia 
aembros, escolhidos de preferl!ncia da lista ou llsua 
aencionadas no ·art!s:o 2 do presente Anex~ relot:i.,..a aa 
queatlies em controvf.rsia~ os quais podem. aer seus :nacion~~is .. 
As desisnaç!Jes devem ser incluídas na not:ificaçlo previata 
ao artigo 2 do presente Aaexo; 

c) a. outra partC.: na cont.rovErsia deve • . nos 30 dias sezuintea I. 
data .de recebimento da notifieaçlo referida Da artiso 1 do 
presente Anexo, dêsigaar, do_ia membros a serem escolhidos de 
prefer!ncia da lista ou lista• :relativas as quest!Jes cm 
controvEraia~ um dos quais pode ser seu nacional. ·se a 
desiznaçl"o -aSo ce efe.tuar nesse prazo. a parte que tivt~r 
~c!ado o procedimento poder.§. nas duas semanas seguintes l 
.êXlJiraç!o ,desse pra:::o, pedi-r; que as desis;naçlJes 8eja1:1 feita& 
de conformidade com a alínea e); 

d) as partes na controv~E"sia devem dt!signar de eomUJ!I acordo o 
Presidente do tribunal arbitral e&pecial, escolhido 
preferencialmente da li11 ta .apropriada. que deve se E" nacional 
de 011 terceiro E.!Ft:ado, salvo aeordo em eontrlrio das pa:t:ta•. 
Se. nos 30 dias seguinte~! ao recebicento da notificaçlo 
aeacionada. no Artigo 1 do presente Anexo, as partes nao 
puderelll chegar a acordo sobre a designaçl'o do Presidente, a 
deaignaç:lo deve ser feita de conl'onddade coa a aUnea e)~ a 
pedido de uma das partes na controv~rsia. Tal pedido den 
ser apres~ntado dentro das duas semanas seguintes I. 
exp_1raça'o do refl!'iido prazo de 30 dias; 

e) a aenos que as partes concordem q1;1e. a design.aç!ro aeja fi!IJ.ta 
por wu. peasoa ou por ua terceiro Estado escolhido por elaa. 
o SecretArio Cera! das NaçB•• UO.~das deve proceder l.'a 
dl!'dsn•c;ISes neces.sSriaa nos 30 dias ·seguintes J. dà.r.a· ar que 
o pedi~o• fd'Cf! nos te:n:~os das aU:neaa · c) e: d) • fo1 
reçebido. As designaçtre.s previstas :aa prese.nte aU:nea clevea 
aar feitas· co111. base na' lista ou ·tiat.as apropriadas d• 
peritos aencion.ada.•. no a~tigo. 2 do pre&ente .Aoe-a.o. · .. 
consulta ·coa u partes na contE"ovêr~da e com a ora:.aniza~o 
1nteru.acional apropriada.. Os aembros assia. designãdol deva 
ler de nacionalidades diferenteS, nl:o. podelll esto~ar ao serviço 
·de qualquer das peru:• na contr01J'frsia, nea residir 
babitualM:nte no terdt6r.io de. wu. dessa!) partes. nea Mr 
aac.ioaais de qualquer delas; . 

f) qualquer ·vaga deve ser preenchl,da da unei-ra prevista para a 
desizuaçl'o inicial; 

I) aa partes c011 interess~ comum devem destsnar • conjuntamcntc 
e por acordo. doia ml!m.bros do t.ribunJl. Quando vldaa parte& 
t1Yerelll inten·,aea dial:intoa ~ ou haja desacordo- sobre se 
exis~ ou Pl'o da IM&ao intere1se, cada Ulaa delas cle:ataaarS 
- aeabro do tribuMl; 

ll) •• d1apo•1ÇIJ'e:s da• aliu... a) a .f) deva ap11car-••• ao 
alx1110 do poadve1. D&• conuovlraia• •• que eatejam 
annl'Y:I.daa ~de duaa .. rtea •. 
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Art:i,co 4 
Diapoaiçtses gerais 

O• art.ts:os 4 a 13 do Anexo VII •plicam-se, 1:1Utatis mut:and~s. 
procred:blento de arbitragem especial. previsto no presente Anexo. 

Artigo 5 
Dete:rminaçl'o ·dos fatos 

1. As partes nuaa co11~rov~rsia relativa l int:erpret:açlo ou l 
aplicaçtl'o das d1sposiçC5es da presente Convençl'o r;;obre: 1) pesca.G 1 2) 
prot·eç![o e preservaçlfo do taeio ~rin~o. 3) investigação cientifica 
z:~&rinha ou 4) navegaç'lol incluindo .a poluiçlro proveniente ·de 
obarcaçõ'es e par ali·jamet:J.to 1 podea. em qualquer aOUient:o 1 acordar em 
solicitar a um tribunal arbit:ral especial, constituído de 
conformidade .cOlll o a.rtigo 3 do presente Ai'lexo, a realiz:açl'o de uma 
iavestig.açS"o e determin;sçl"o dos fatos que tenham originado a 
controvlkaia. 

2. Salvo acordo em cotttrfr1o das partes~ os fatos' apurados pelo 
tribunal arbitra.! especial. de confon:idade cotn !l.parlgra"fO 1• • deVem 
.ser cotisiderados estabelecidos ll!:ntre _as partes. -

3. S~ todas as partes na contr~~rsi~_- asçim- -_o_ sõlieit~rem. () 
tribunal arbitral especial pode formular recomendaçl5es que. senl terem 
força decisiSria. devem aperuià constituir l;lase para um exume pelas 
partes das questlfes que originaram a controvErsá .. 

4. S~ pre.ju:l:zo do disposto no parigrafo 2 ·, o tribut:tal arbi t·ral 
especial deve. salvo acor.do' ~ cQntri.rlo das _partea:. atuar de 
conformidade com a111 41sposiçtl'e.a do presente Anexo. 

Am:XO IX-. PARTICIPAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

Artigo 1 
UtilizaçJ:C) do term() 'org.J.n1za~lto internacionaP 

Para efeitos do artigo 305 e do presente An.exo. 'organi:ta~l'o 
blt~rnacional' significa uma organi:z:açlfo intergovernamental 
eonstitul"da por El!tadoa I qtlal os_ seus Estados membr.os t~nham 
tra.n~ferido e-o~:~petil!n<:ia em -mat~r!as -r-eg_ida11 pela J?resente Convençl'o• 
incluindo a c:ompet~ne!a para eonc:l1,1!r tratados relativos a essas 
utErias. 

Arti&O 2 
Assinatura 

Uma orsanb:açJ:o 1nternacional pode assinar a presente Convençlo 
s• .a 11101ioria dos: seus Eat.adoc m~mbroc for aignat.lr:la da Convençl'o. No 
GO~~~ento da aasioatura. umt~ organizaçll"o internac.iopai deve fazer \Jma 

,..-c!ar•ç~o que especifique . as mat.;riaa regidas pola ConvenÇl"o l!l:l. 

,...:.,.so .h qUoli& os aeuc Estados membros que sejam signat.&rios da 
rtueot~ Convençi"o lhe tenham tr&nliferido competência. bem como a 
uc~,;reza e a extensll"o deru1a compet~nc.ia. 

Ar-t:iao 3 
Confirmao;lJo formal e adeszto 

1. Uma organi:taçl"o internacional pode depoaitá,r o .ceu 
t:~trucento de confit"maçio formal ou de ades'lro se a uioria dos seus 
t&t4 dos meobtos depoaitar ou tiver depositado os seus instrumentos de 
u:tficao;llo ou de ades~o. 

2. Oc instrumentos depositados pela organizaçl:o internac:lo:cal 
dc\"II:C conter os. compromisso!' e declaraÇ;!Sea exigidos pc:los arti&O:!i 4 e 
5 do presente Anexo. -

Artigo 4 
Alcance da part:icipaçlo. e di;eitos e obriga~ttes 

1-.. O instrumento de ~:onfirtD.aç.l"o foro:~al ou de .:~des"KÕ depositado 
por um.a. organiz:açlo- inter~aciqnal deve conter o coapromia~o de ellõta 
~ceitar os direitos e obr:f.gaçlh!:a doa Estados nos terQOa da presl!n.te 
Convençl"o relativos a matt!i;ias em relaçXo .la quais ·os a:eus E•tados 
:c=.bro$ que sejam Partes na presente Convenç'lo lhe tenham transferido 
coaped!ncia. 

2. Uma organizaç•o internacionai _ serS Parte. na presente 
Canvençl'o na medidiJ. da compêt@ncia. especificada nas decl1araç8ec • 
comunicaç8cs ou notificaç~es referidas no· art!.a:o S do presente A:a.exo. 

, 3~ Tal organhaçllo i~:~.ternacional exercet".l os direitos e cu-é!~rirA 
•• obriga~l5e:a qu~, de outro mOdo. e-ol!lpetiriam, nos te"rmoa a. presente 
Convençlo. aos seus Estados membros que alo Partes na Convençlo 
relativos a mJLtfrias 'ec r~lao;lo is qu.ais esses Eaudoa mecbros lhe 
tenham transferido compettncia. Os Estados membros dessa organiza~ão 
tnternaeional' n'lo exercerlo a competl!ncia qu@; lhe tenham transferido. 

4. A p4rticipao;~o de tal organi:caçlo ioternacional nXo icplicar.S 
ec caso algul!l um aumenÍo na repreaentaç:rl:o a que teriam. direito oa 
seus Estados mem.broa que fore111 Partes na Cottve~çl'o, incluindo os 
direitos em matfria de tomada de dec1sl5es. 

S~ A partic!p.açio de tal or'a:ani::a~lo .1nte"n1ac:ioaal nlo confere. 
em. caao algum. aos' seus Estados meabros que ntlo forem Partes na 
tonvençlo. quaisquer dos direitos estabelecidqa presente 
Corwençlo. 

6. Em casa de conflito entre as obrigaçBes de UIII.IL organi::açl"o 
tnternactonal resultante da presente Convençlo e as que lhe incumbam 
por Virtude do acordo que estab~ê'"t! a o~ganiz.açlo ou de quaisquer ateu~ 
eom ele relac::ionados. prevalecem as obr1&>t.çlJes cst:abélecidas 
prest!nte Convenção. 

Artigo 5 
Dec::laraçl5es, notificações -e _cott~unii•o;i5"es 

1. O inst-rumento de confir.açlo formal ou de- adeslo de uaa 
organha~l"o internacional 4eve CO~J.ter uma declaraçlo que especifique 
aa mat~rias regidas pela preto:ente Convençlo em relaçiio Is quais oa 
aeus Estados me~:~~bros que foi:em Parte• na prese11:te Convenç!o lhe 
ten11am transferido compl!:tô:nc.ta. 

.. ~~ U1D Estado met~~bro de uu ~saniz.a~::E:o io.ternae-ional de\l"e fu:•l' 
~ declaJ;"aÇI"o que especifique as matEriaa regidas pela presente 
cocveD~Io e!Q. relaç~o .tli quaic tenha transfer"ido COt:lpet@ncia para a 
of"J.IDizaçJ:o. no mometlto d111. ratiftcaçll"o. da Coavençlio ou de adealo a 
,ia ou no momento do dep6aito pela orsat;tz:açl"o do seu .inst.rumeuto .S. 
coafiriiãÇ:Iro formal ou de .ade.c:o. Considll!rando-se o que for ]JC)tlt.erlat'. 

3. Presume-se que os Estados Parte• 1Dembros de uma oquduçlo 
1aternacional que for Par~e u Convençtro t:i!m comped!ncla sobrll!: t.odu 
,._. aatêrias regidas pf!la presente Coriven~iro em relaç[o I• quais 
tr.inafer~nctac de eompet~neia para .a organiu~o nXo tenham sido 
especifieament:.e declaradas, ttotif!cadas ou comunicadas. nos tl!!rmos do 
pre5ente arfigo~ 

4. A organiza~lo :lnternacional. e :seus Estados membros que "forú 
Partes na presente con-...ençlfo notificttXo sem demora O .depositlrio da 
presente ConvençXo -de quaisquer modificaç"!5e.s na. dist:ribu:lçl'o d~ 
co::r.eetl.ncia especificada nas• declaraçl5es previstas nos par .(grafos l 
e 2 • i~lu:tado novas tr.ansferi!:ncias de comp:et!:ncia. 

S. Qualquer Estado l'arte pode pedir a ur:~a organizaçlo 
intertlaeional e aos s~us "Estados membros~ que forem Estados Partes. 
que infoftletD cobre ·quem, se a o:r:-ganiz:açl"o p_u seus Estados mettbros. 
te:~ -eompetõl!!nci•.. em n:laçl"o a ciualque:r ques~ eapec:!fiça que tenha 
sui:gid.o. A. . org«n.izaç&:o e o.a Eatadoa lõl.embroa inteJ:e.asadoa devera 
pre!st:ar e~sa infol"tt!açl"o num prazo razo4vel.~ A organiz:aç:A"o 
!Dternae-ioJ:Jal 11!: os Estados membros tamb& podem prestar essa 
lnfort~aç"lo por iuieiativa pr6pria. 

6~. A• declarações, notificaçlSea e comun1caçl5e.a de infomaçlo a 
que ·~ refere o . presente artigo devem especific::ar a natureza e o 
alcance da compet"ência transferida~ 

Artigo 6 
keapons.ilbilJ.dade 

1. As Parte.s que tiver~ competl!nc.ia nos termos do artigo 5 do 
presente Anexo serl"o responq,ãveis pelo n!o-cumprinlento das obrigaçZS•• 
ou por qualquer outra violaçl"o desta Conven~ão. 

2. Qualquer Estado l-arte pode' pedir a uma orranizaçlo 
int;~rnaç,ionlil ou aos seus E.;.tados met:throa que forem Estados Parte• 
q'ue infon:~em sobre qlfeJII teln respoi:tsabilid.ade em relaçA"O a quC.quer 
mat.~ria espec:l:fica. A orçanizaçll:o· e o& Estados me:obros int~rt!ssadoa 
d@Vem prt!star essa informaçlo. Se. niro o fizeretll n~.~m pra::o raz:oJ.vel ou 
prestarem informaçtJes contradittírias. serXo con.jWlt:a e sol1dariamellte 
responslveis. 

Artigo 7 
Soluç:rro de cont.rq.viírsias 

1. No mocento do dep6~1to do seu instrumento de confirmaçlo 
f9rmal ou de adesão. ou em qualquer moe.ento ulterio'r, 'ID4 oreaniz:açlo 
lnternaeional ~ livre de escolher, mediante declaraçi"Ó escrita, wa ou 
vlrios·_ do~ meios previstos nas altneaa a),· c:) ou d) do par~raf"o 1• 
do artigo 287 • para a •oluç~o ele controvEraias relativa• l 
interpretaçll"o -!)la a. apUcaçllo da presente Conven~a"o. 

z. A P•rte XV a~lica-~e. mutatis u:ut.aJadis. _n _ quuque.r 
eontt"OV~rsia entre Partes 03 presente Conven~3o qu.andor wia dela& ou 
maia aej3m organiz.açlSec internactonaia. 

3. Quando uma oraanhaçlo internacional e um ou mata doa seu• 
E•tados mem.broa forem partes conjuntas nut!Jl c:ontrovEt's1a0 ou fo~em 
;-artes com um inte:r:esae cota~, con~ideraz--.ae-.1 qua a o:rg.aniuç:ro 
.aceitou os mesmos proeedime~tos de aoluçlo de eontrov(;rsiaa que os 
atcOlbidos peloa Estados mel!!bros; uo eutauto. quaudo Ulll Estado ~bro 
d"" eacolh14o uniea~ente a Corte* Internacional de· Ju•t:tça noa 
temos do artigo 287 1 con&iderar-ae-l que a organiuçl'o e o Estado 
~m int-eressado aceitaram a arbitragem da conformi.dade com o .AD.aao: 
m· .. -salvo. acordo t!m <:entrSrio das parte:& na controvEraia. 

A:rt.1a;o 8 
Aplica~I'Q da Parte XVII 

A Parte XVII apllca.-aa, 111\ltatU uutandia 1 a ~ oq;an.izaçl'o 
taternacioual. eom •• sa.s:uintes exceçSe:a: · · 

a)..-. o instrumento da e-onfimaçll"o fonnal ou de adealo d• uma 
organi:r.:açlo internacional nD'o da.e ser toaJado em conta para 
~(eitoa da a:plicaçSo do parSsrafo l~_ do arUgo 308; 

b) i) um& Organiz:aç•o inte:rnacioaal dava te.r c:a~aeldad.e 
exclusiva no qoe ae nfe:r:e 1 apllcaÇI'o doa artigos 312. a 
315 • na medida ça. que, no a u:r:aos do art:tao 5 ·do preaent• 
Aaex.o, t:iver competluc!a aob"ra â totalidade da aat•rt• a 
que •• refere a emenda; 
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1:1.) 

U.f.) 

c) 1) 

U) 

o 1natrumento ele conr!nraço~;o ~ormaJ. ou cs:e ad .. ro de t.ana 
ot'San:tzaçlo !nternaclonlll relativo a ~ emenda eob:u 
.. 'ttr:ta em rel&çlo a cuja tota11d&cla a oraan:tuçlo tenha 
eompetlncia noa taruoa d.o artiJo 5 deate Ao.exo, 1!1 

coaaid&rado o :lnatrumento de rat:tficaçlo ou d& ad .. lo de 
cada um doa .. ~.~. 'EatadÓI membros qua .. jUl' Eatadoa Parte& 
a! C~!avenc;lo, pau &t'dtoa de aplieaçZo doa pnl&nfQa 
1 • 2 • 3 do artiao 316. 
o :tnatrumento 4& coat:f.rmaçlo !ot:'IU.l ou da ade .. o da uma 

:;f::!~:~•:o!n;:~::~!~~=l ~!o • d;!8 d!'!r~4:d3l~ n~o:~: :: 
retere a todas &I dcmaia amendu ;1 
uma oraantzaçro internacional nlo podcrl denunciar• a 
pr:eacnu Co:iveilçlo no a te moa do art:tao 317, enqU&nto 
qualquer d~l ••p• tacadas mnbro& for l'ar:ce na Convanç.Io 
• ala co~U:inuar a reunir oa rcquiaitoa .. pacif.:l.cadoa no 
aruco 1 do pruenta A.naxo;; 
uma ora:ani&açlo iuternacional d&Y411rl denunciar a 
Coa.varu;lo quando uanhum doa .. ua Eat,adoa 1umbroa for 
Parte na Coavançl'o ou a oraanhaçl'o .:Lntatnadone.1 deixar 
da raun:l.1: 01 requidtoa .. paeifiudoa no artiao 1 do 
praaantt Anexo. Tal den0nc1a tara' ddto :tmad1ato. 

l:tA PltfAL 'liA :rzRC!!tM CONn:UHC'tÀ !>AS NAÇÕEI 
'DH1DAS flOBU O .DIIE:tTO DO MAl. 

lii'!IODUÇÃO 

1. A .UanbUia Cnal d .. NaçiS .. Unid ... àdotou, •• 17 da Du .. bro àa 
lt70, a naoluttlo 2749 (XXV) que contam a Declaraçlo da hinc:tp:J.oa 
llUI bsa o Leito Cl Fuad,o do Mar a aau Subaolo, aUID doa t..tmitea da 
Ja:i:ildiçlo Nacional a, na mesma data, a :ruoluçlo, 2.7.50 (lOCV) 1111. que 
dacid.tu reua::l.r, ea 1.!'73, wu. Confarlncia aobra o DirUto do M&zo, para 
tratar do ••tabalacimaato da \llll raatma .inuzonaciona1 equitativo -
tnclu:l.tldO um mecan:t1mo internac:l.ond - para a •u• a oa racuraos do 
laito a fundo do mar • do .. u aubaolo., alia doa limita& da judadiçKo 
nac::LoDal, cota uma dafiniçlo prec:ha dana lrea a com ut:la l:araa sama 
lle &IIIIDtoa rolaci011&rloa, incluindo oa J:elativoa aoa ucim•a do alto 
ur, da"'fll&t&!orma coatbcntal. do mar tardcor:t•l (inel11indo a 
queatlo da aua larsura c doa eatreitoa internac::ionaia) a coaa 
CPatt&ua, peaca a conaervaçlo doa racuraoa vivos do alto , mar 
(iD.Clu:tnclo a quaatlo doa dit'&itaa praAranci&il doa: Eatadoa 
coatei:roa), a pre .. rvac;lo cfo meio marinho (incluindo, inter alia, a 
pra~&Dçlo da poluiçlo) • a inv .. tiaaçlo c.iant!fica. ----

2. A ·AaaambUia Ger.l, antas da adoçlo deataa raaol.uç'C'aa, tomou em 
coaddaraçl'o a qu .. cl'o introduzida, em 1967, por inie!ac:tva do 
Coverao de Malta 1/ &1 aubaaquantac.anta, adotou aa ••;uintea 
raaoluç.IS.. aobrc a- quaatlo da r•••rva para fina axcluaivamente 
paCU:lcoa do ldto a do fundo do. mar, a .. u aubaolo subjacente •o 
altO ur allm doa lim:l.taa da judad:tç.lo uac!otJal atual, a a 
ut::Ll:tuçlo doa aeua racunoa no 'intaraaae da humanidade: 

l. .. oluçlo 234b (XXII) &UI 18 de Du11mbro do 1967, 
baoluçlo 2467 (XXIII) em 21 da Dccambro da 1968, a 
baoluçlo 2.574 (XXIV) aia 1.5 da Decambro do 1969. 

3. • Aaaemb~l!a Geral aatabalaceu, p&la ruoluçlo Í340 C'XXU), um. 
Collitl Ad hoc para Estudar aa Utiliuç15aa Pactficu do t.a1to c Fundo 
do Mar~ doa L!1llitu de Jur.hd1çlo r:a..:.tonal a, com base no ••u 
n:1atGr1o 2/, aataba1aeau, pda ruo1uçlo 2467 A (XXIII), o Comi ti 
•obra aa -Util!zaç15ca P•c1:fic .. do La:!. to· e Fundo do Mar all!im doa 
T.b.U:aa de Jurbd:Lçlo Nacional. A AaaombUia Geral ampliou, pela 
reaolu'çlo 2750 C (XXV) 1 •••e Comi ti a aol!c:ttou-lhll a preparaçlo da 
~ pHjeto da t~atado e uu liata cam.puaaaiva da auuntoa e quutt:Jaa 
para a Canlarlncia aobra o D1roico do Mar. O Com:Ltl aalim conatitu1do 
oraau:Lzou. ada aeu1Sea, a um 'tiCimero d• raunUSu adicionais, entre 
1971 a 1973 na. Sede du Naç1Saa Un:tdaa em Neva Iorqu11 • no Edit'!c:S.o 
d&l Naç1Jaa Unida• em C•nebra. Api5a ter conlidarado o rolatl5rlo da .. c 
Co•itl 'J/, a ,Aaumbll:l.& Geral, pala r .. oluç:lto 2374 A (XXIV), aol:l.ci
tou ao- Sac:rctl.r:Lo Geral, a conaul ta aoa Eatadoa Mciabroa aobra a 
poadbil:Ldado da •arcar, numa data pl!'6xiu, uma Conferrlnc1a sobro o 
Direito do Mar. 

4. lubaequent.amante a ·adoçlo daa ruoluçUea 2749 (XXV) a 2750 (XXV), 
a Aaaa•bl,ia Geral, to•ando ·e• conddt.roçlo 01 'principaL• ralat.5r!ca 
do "C:C:.•1tl !!/, adotou a• aesuintaa t'ilaoluçtJaa 1obra o mumo aaaunto; 

••oluilo 2881 (XXVt)· •• 21 c!• Dacembro dt 1971, 
la~oluçlo 302.9 (XXVII) •• 18 da Daaambro 'ela lt72, t 
haoluçlo 3067 (:lQ."VIIt) e• 16 da t~ove'bro da 1973. 

5. rala r .. ol~lo 302.1 A (XXVti) a Aaaamb1Ua Geral ao11c1cou ao 
acretllrio Geral • couvocaçlo da pr:Laeira • aeaulk!a ••••'IS•• da 
terceira Comterlac:ia da• Haç1Saa Uu.idaa aobra o D:Lnf.to do Mar. o 
lcCRtldo Geral foi autor:LIIado 1 .. coaau1ta c.oa o Jlr••Sdaata elo 
c.itl1 I fuer O& • &rJ:&Ujoa CODI:tdn•dOI naCtallt'iOI p&J:& & &fic1ent• 
&l'püaa~o • adtiailt:raçlo da Confarlncia a dd Com.ttl, a para 

* tr;s.knat tnternado~al da Juat::Lça ... •• uao noa daada pa:laea de 
axprea•:lo por:t:uauoaa 

prnf.daoc:tar a a&li&tltu:.ia «:ou.dderad.a necaadrla ea a11untoa 
judd:lcoa, acon8m.icoa, tlcdcoa a ciantU:tcoa. AI qlo,c:laa 
.. pac!alhado~~a, • Aalnc!a IntaJ:nae!one.l da Enar&!a J.t:l5m!~a • cft:Jtra'll: 
oraaniz:açGaa !ntercovarnamantata ·fora• convidada• a coope~:a~: 
:Lat•sralacnta c011 o Sacrettrio C:lll'al na preparaçl"o d• Contarlnc1a • 
DO nvio da obauvadotcl a ·Confednc1a .5/. O Sacratl.r1o Geral fo:L 
aol1c1tlido, a em praju:tzo 4a •aprovaçlo ~a1ã Confarhc:ta, a convidar 
oq:aatz:açtJaa nl'o covernamantaia tntuaaaadaa qu. ela. aatatuto 
cOdault!vo coa o Coaaalbo Ecouem.tco a Soc:L&Í a anvin obaarvadon• 1. 
Coaferlnc1a. 

I. l'a~'r:aaolw;lo 3.067 (XXVtU) a Al~&mbllb Garal dec:J.diu q\Uii o 
aancl&to 'da Coafcdnc:la aarta a adoçlo·da wa.& Convat~çl'o aobra todaa •• 
queat'5aa relacionadaa c011 o Direito do Mar, t&ado •• conta oa 
a~auntoa iac1u:tdoa ao parJaraf'o 2 da raaoluçlo 27!10 c (XXV) dà 
Auembllia Geral • ·• llata de aaaUDtoa e queatlru :r.l.ativoe ao 
Dlntto do Mar fo~altaanu aprenda palo Collitl, • taado a111 atan;lo 
que 01 p~:oblaua do aapaço ocaln.tco &ltlo intit:l&m.eat• raladon&doCI e 
ucceadt•,d• aar c:oaaidaradqa .co110 ua todo. Pala llltliU raao1uçlo 1 a 
Al•-b11ia Geral dae:td:Lv. tambla c~a.vocar a pr11111ra aaaalo da 
Co'i"f&rlnc:ia n Nov• Iorque de 3 a 14 da Daurabro de 1973 co~a o -fia de 
cr;atar de que.etJaa ora•a:Lzacioaa:ta, .tnc:lu.indo • eb~~ elo• 
fWleloalrloa, a adoçlo d,a , apada a do reaulamento 1o.tanío da 
Confnlac:la, o aatababctaento da Gral'o• aubeidilr!oa a a 
dlatr:lbu:tçlo da trabalho por e•••• erslo1 a qualqu•.r outro auuato no 
lsb1to do acu .. ndato. A ae&UZJ.da ••••lo tave luaar aua Caracaa, a 
convite do .Govorno da Vanazu•la, da 20 da Junho a 29 de Aa;oato da 
1974 para , tratar do tnbalho aubatant!Yo da Contadac:la a, ae 
nacaaalr1o, convocar qualquyo aa111o ou aaaalhn aub .. quantoa tal co110 
dac:ldtdo pda Cont'arlnc!i~ e aprovada& pela Aaaembllia. 

l. SESSÕEq 

7. De contoraidil.d• ooa aaaa dac1alo a, poatar:loraanta, por 
rac011andaçl'o da Confarlnc!a tal como aprovado pel.a Aaaaabli:La Geral 
ou do eol1fonddada c011 d11cit8aa daa Confarlnci••• •• 11aatsaa da 
'taret~~ra Confedncia daa Naç15•• Un1d•a aobra o D!ra:tto do lfar 
l'ialbaram-aa como ua:uar 

... ·A prt .. ira aaado teve luaar na Sede, ela a NaçUca Unidaa •• 'ova 
torqu11, da 3 a 15 d• De&cm'bro da 1973; 

.. A' ••auuda aaaa:a:o teve luaar no l"arq'ua Central, Canc:aa, da 20 
de Junho a 29 da Aaoato da 1974; 

- A tezocdra aualo teve lugar no ldU:tcto daa Naçaaa Un!du •• 
Canobra, da 17 de Muço a i de Ma.to de lSI7S !/; 

... A -q,uaJ:ta ... aro teve· luaar ~ Sede clu Na~'lStla Un!d .. ara Kova 
Iorqu•; da 1.5 da Ma-rÇo a 7 da Maio da 1976 !I; 

.. A quiata· .... ro t•v• luaar u Sede d .. Naç'U .. Un.td .. u XOY& 
:torqua, de 2 de Aa:oato a 17 da Satarabro de 1!176 !J; 

- A •a.xta uaalo teve luaar na Sacia daa N&çe'ea UDid&l m Mova 
torqua, de 23 da Ma :to a 1.5 de Julho da 1977 !li 

':'" A alttma aanlo teve luaar no Edif:t'c::to daa MaçiSe• Unidaa 111 
Genebra, da 28 da Março· & 19 da Maio d• 1978 l:S._/; 

.. A contiauaçlo da afitiu •••••o teve lu1u aa Seda daa Na,;trea .v
atd.. q Nova torque, da 21 da Aaoato • 15 da· Setembro da 1978 
W• 

- A--oitava ••••lo teve 1ujal:' no Ed.:J.f:Ecio da& Naç.tlaa U11id.U' .. 
Gane~bu, da 19 da Março • 27 de Abr:Ll de ~979 ,!!/; 

- .A. continuaçlo da oitava .... lo 'teve , luaar na Sede du lo.~aç'e'aa 
Unida a &UI Nova Iorq,ua, d& 19 de Julho & 24 de As•• to de 1Sl79 
]di: 

... A nQ'na a&lllo t&Vti 11.11ar na Seda .d•• Naç1Sea Unida& •• HoY& 
Iorque, da 3 de Martto a 4 da Abril da 1980 J:!!h 

.. A cont1nuattlo da aona 1a11lo teve lu1n no 1.5! 1f:t'c1c das Naç1Saa 
Unldaa em Canabra de 28 da Julbo a 29 de Aa;oato da 1980 lJ_/; 

- .A. dlciu •••••~ teve luca:r na Seda das Naç8u Unida• am No•• 
Iorque, da 9 da Ka~ço a 24 de Abi:'U da 1981 J:!l; 

.:. .i. coa.t::tnuaçl'o da d.lcima ·aeaalo teve lu1ar no Edit:Ec.:Lo d&a 
.. çGII Unida& aa Cana'bta 1 de 3 a 28 da Al;oato da 1981 !]/J 

- A dlciu primeira 1aaalo teve luaar na Seda daa ~•çaea Ua:f.du 
• Nova Iorque t de S de Março a 30 de Abt!l da 1982 J:!/; 

- ~a~:::~~::::: .:• N:!:iror:~!~·~:a z;••:lo z:•v:.1~:::m::o s::•1::; 
19, 1f bf.o/. 

tt, rt.aTtCIPAÇÃO Nr\ CONI'I!UNC:U. 

1: CGII o daaajo cta alcançar a ua:LvaraaUdade da 
Conferlnc1a, • Aaaa11bll1& Gat&l dec:Lcliut pela 
(XXVIII), ao11c1tar ao S.cratl.t'!o Gatal o tnv:lo 

part:lctpaçlo aa 
reao1u~lo 3067 

da canvJ.tea aoa 
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bh.dos MembrOS d;U .Naçi!Ses Unida-s,. ao• membros de .agênciôlS 
-.dalizadas, l Agência Internacional da Energia. Atümica e aos 
Estados Partes no Estatuto da Corte..-InternociOnãl de .Justiço. bem como 
aoa secuintes. Est•dolt para par'ticiparem na Conferl!ncia: RepCr.bliu da 
Cui.ai-Bh:sa\1 e Repq.bltca DemocrStica dQ. Vietna111e. 

Naa .•e•dàa, .,da Conferil!ocia p,artici~ll:'- delegaÇa:es de: 
Afepniuzro, Afrlca 'dà ~1.!_1, Alb&nb, Alto Vt!lta, Angola, Antigua e 
Jarbuda, Ar4bia Saudita, ArsElia, Argentina. Austr511a, Austria, 
Jabat:laa, Bahrein, Bangladesh, Barbado.s, B~lgica, Bento, Boltvia, 
·aouwaoa, llrasil, Bt1lg§r1a, Burma, BUrU:odi, · ButXo, Cll.bo Verde, 
C..bodja Democrltiço, C&nadli; C.u..-o, Cbade, Checoclov.l.quia, Chile, 
Çbina, Chipre, Col&Dbia, · tomorl!a, ,Congo, Cosu Riea, C9sta do Harf11D, 
Cuba,· Dinamarea, Djibuti, Doainica, Es;ito. 'El Salvador,· Emirados. 
.&rabcs Unidos, Equador, Espanha, "Ec't!idOB Unidos d& Aa{!;rica, Et16p1a, 
rJ.ji, Finl:J.ndia, · P'Uipinas, França, :Gabl"o, ClmM.a,. Ghana 1 Granada. 
GrEcia, Guatemala, "Guiana, Guin!-Bi•sit~, Gui~-Ec;.uatorial, Hait1 1 

Uouduras, Hungria, Ilhas Salomão, Inl:!ia', Indóti~sia, Iii:,· Iraque, 
].rlanda, Isllndia, Israêl, It4lia, Iugosl.lvia, Jamaica, JatHJo, 
.Jordlnia, Koveit, Lesoto, Lfbano, LibEri-. 1 Ubia, Lichenste~n, 

t.uxeaburgo. Madagascar, MaUda, Hal-4\rl., Maldivas, Mali, Malta, 
H.llrrocos, l:laur:tcio, MauritSitia, Mlhc:ico, M8nato,'Hong6lia, Moçambique, 
Waurá, ~Jfepal, Ni~arSgua, N!ger, Nig6ria 1 NOruega, Nova Zellndia, 
Ollln, Países Baixos, PanamfiJ Papua-Nova GuinE~ Paquistlo, Par..:Suai, 
l!'erd:_, P.oltinia, Portuzal, Qatar, Qu&ia, Reit;J.O Unido da Crll"-Bretanha e 

·da Irlanda do Norte, RepG.blica Centro-Africana, Repti.blica Dee~ocrltica 
Aleld1 Irep6bl1ca Deaa_cr.litica. Popular da Coréia, Repfiblíca Democr.ltica 
Popular do Laos, RepGblica Dominicana, RepÍ:.ÍbUca Federal da Alemanha, 
bpfiblica SoCiali.sta SovUtica da Bielor6ssia, Rep6blica Socialista 
Scrditica da Ucrlnia, Rep6blica Unida dos- Camartses, Rep6bli~a Unida 
da Tan.d:nia; Rcp(iblica da Coreia, Ro~nia, Ruanda, Samoa, San Marina, 
SEo Tomfi e Príncipe, Sl:o Vicente e Granadinas, Santa L6cia, Senegal, 
S.rra Leo'à, Seychi!!Ules, Sina:apura, S1ria, Som.lilia, SuatiU.ndia, 
~l"o, .SUEeia, Su!ça. Suriname, Taillndia, Togo, Tanga, Trinidad e 
To!Ja&o,· Tunbia, Turquia, Usanda, UniSo das Reptiblicas Socl~~:ll.ataa 
~l!itieaa, Uruguai, ·vat.ieano; Venezuela, Viet:oam.e, Yetdn, Yeml!n 
Deaocr$tico, Zaire, ZJmbia e Ziababwe 3!2_/. 

9. Ao Secretl.rio Geral foi tam"Ma ~o.licitado, _ pela resoluçlro 3067 
(UVIU), o envio de convites .la organizaçi5"es intergovernamentais e 
al"o aovernamentais, bem como ao Conselho d~s Naçts~~ Unid~s para a 
&,;ll!bia, para p.articiparem. na Conferl!!ncia, ·como observadoreS, 

A& ag"nc:S,aa especializadas e aa organizaçlSes intergovernamentais 
paxticiparam como observadores em virias seas!Ses da Confe~ncia, 

coaf~ne lis-ta que consta em apfndice. 

10. Por xecomendaçlo da Confer@ncia, pela resoluçl"o 3334 (xnX), 
adot.ada em 17 de Ih;~2;~~ro _ ~e 1974, a Asae111obUiia Geral solicitou ao 
Secretlrio Cer.al o.envio de convites 1- PaPua-NOva -Guin@;, b: Ilhas 
Cook, la Antilhas Holandesas, Niut!:, Suriname, E8t.ados .A&Soe:iadQs das 
Indias Ocidentais c ao Territôrio Federado das Ilhas·do Pac!fico para 
participarem em futuras sesslies da Confe.r@ne:la cómo Óbservadores ou, 
... qu:lilquer deles se tortiarem independentes participarem como Estado 
pa.rt.icipana;e. 

Os Estados e os Territ6rios CJ_Uê p.u.rtieiparam como observadores 
uas v:irias sessli"ea -da Confer~ncia estD'o tamblS!D" refe.rido• na lista em 
ap@ndice. 

11 .• A Conf~r~ncia d.ec1diu1 em lÍ de Julho de 1974, .estender convites 
aos aov:lmentos de libertaçliO nat.ionais reeonhccido~S:' pela Organizaç"lo 
fa UDidade Africana • pela Liga doa Estado• Arabea n:as ·~· 
rtspac~•al" · re;tl5cs; para participarem" nos. aeus· trabalhos como 
...-rvador .. 1:,!/ .. 

os aorilat!:ntos. de libertaçlro naeioql que. participaram como 
...-.ado-.:ga ea virias selia"!Jes da Co!ilfe:rl!ncta eneoót:ram-Be tamb&a 
Wfuidoa na lista em ap!udice a esta ata·. 

.p. Ja conscqUinci& · da resoluç:l"o 3iJ'.92 da Asse:cll;ll61a Geral, a 
ceofeducia deci4iu. ~ ·6 4C Março de 198Q' 22/, que ~ ~adbia, 
apresentada pelo Conselho dAs Naçlff:.- Unidas par& a Nald:bia, deveria 
prtidpax na CCJQferln.cia de acordo C(111. as d,.ecisl5es relevantes da 
....-bllia Geral. 

UI.. f'ONCIOHARIOS E. COMISSÓES 

· 13. &. Çoaf•rftnc:ia .. de&eu Ratd.lt<"l Shirley Am.eras,ingbe (Ceillo) tomo 
... fl:e.tdente. _ Ultcri.ornente, na,· sua llli:tica suslfd, a· Conférl~eia 

. CODff.niàu; que ele era e cÓntinua~ia a ser· o Préaidente da Coilferl!n":"" 
. cb• ~sa,r de jS. ao ser membro ·c1a sua delegaçl"o nacional 23/. Quan
., _do· tal~:J,Mnto de Baa:IJ.tóu, Sblrler. Aaer~sinshé. ~ 4 de· De'iembxo ~e 
19101 a CO!lferlneia prescoq ' h011.en.a.gem I sua cem6r1a I1U:II4 aesslo 
~at:lva ••pecj.al, ca J:7 de tlarço de 1981, dura.nte a sua dEcima 
·-- (A/eo!IF.62/Sit.l44l W, 
14. O Secretario ee;:t.l d:as X.,ç&• UnidÂs. abriu a dl!cima •ess"lo cou:so 
haldante Int•r-'no,ç, A Conferlncia eleseu TOUIDy "'I' .B. Xob (Singapura) 
~ Pr••identc · ea 13 da Ha:rço da 1981·~,.1 . 

b11tun.al "Internacional de .Justiça - •• us~- po• demais paÍses .de 
apruatro pCJ:rtuguosa. 

15. ·A Conferl!ncia decidiu que os Presidentes e os Relatores das trl!s 
eõtdssiseâ Principais, o Presidente dO Comi ti! de:.· RedaçJ:o e o Relator 
Ceral da Confer"n"c::ia deveriam ser eleitos a t:ltulo· pessoal e que os 
Yic:e-Presidentes, os Vice-Presidentea das Comissl:fes :Principais e os 
aembTos do C~i t~ de Redaçl'o $e riam· eleitos po~ pab '!;!/. 

16. A Confer~ncia elegeu como Vice-.Presidentes, os representantes dos 
segUintes Estados: Argt!:lia; BElgica, subatitu1do . pela Irlanda ea 
sesslj:es alternadas (por acordo do grupo regional interessado)t 
Boltvia~ Chile; China; Egito; Estãdos Unidos da Alllt::rica; França; 
Isllndia;. Indonl!isia; Itl; Ira9.ue; Tugo&llvia; Koweit; Libl:ria; 
Kadagascar; Nepal; Nigl!iria; Noruega; Paquisti"o; . Peru; Pol3nia; Reino 
Unido da Gri-Bretanha e da Irlanda do Norte; República Doe~inicana; 
Singapura, substitu:l:do pelo Ceillo na d~cica sess"io (por acordo do 
srupo regional interessado); Trinidad e Tobago; Tunf;1ia; Uga'"'da; 
Unil:o das Rep6blicas Socialistas SoviEticas; Zairê e Z.Smbiaa 

17. A Confêr~ncia: criou ~· seguintes Comiss"lfes: a Mesa; as tr's 
Cot;lisstses "Prindpais; o Coaitl! de RedaçSo e o Comit! de Credenciilis..a 
A indicaçl:o das questões para o plen:i.d.o de cada uaa das Comissllcs 
Principais constou da aeç~o III do documento A/CONF .62/29~ 

A ~sa era constitu.S:.da. pelo Presidente da C.onferiiineia na 
qualidade de Presiden~e, pelos Vice-President.es, pelos func.ion:í.rios 
d .. ComisslJes Principais e pelo Rel~tor Geral,.. O Presidente do Comitê 
de Re!dac;B"o tin~ o direito· de participar na reun.iJ"o da Mesa. Ge. 

'"d·treit.o a voto E.l• · 

.A. Confedncla ebgeu os se&uiil.tes fulfc1or..lrios para ·as tds 
Coais•tse• Principais, •• quais era• constitu:ldas por todos os Estados 
representados na Conferl!nc;l.a: 

J!'ltiHEiltA COMISSÃO 

Vicc-Presideni:es 

Relator 

Primeira e se.gunda sessões 
"'"'l'erceira a d~cima sessll'es 
DEc.ima primeira sesst.o 

SEGUNDA COMISSÃO 

Pres.tdente 

Prilieira IIi: segunda sess~es 
Terceira sess~o 

Quarta a d~cima priPIP"tra sessi5"es 

Vice-Preside.ntes 

Relator 

'IERCE!RA COMISSÃO 

Presidente 

Vice-Presidentes 

llelator 

Paul Ba.!!!ela Engo (Rep6blica 
Unida dos CaatarBes) 

Os representantes do 
Brasil,- Japl"o e Repfiblica 
Democi-ltica Aled 

H.C. Hott (.Austrllia). 
Johp Bailey (Austdlia) 
Keith Brennan (AustrSlia) 

Andrl;s Aguilar (Venezuela) 
Reynaldo Galindo Pohl 
(Salvadorl(por acordo do 
grupo regional "interes
sado) 
Andrh Aguilar (Venezuela) 

Os representantes da Che
coslovitquia. QuEnia e Tur
quia 

Satya Nandan (Fiji) 

Alexander Yankov (Rulglr~a) 

O&· representantes de Chi
pre, Colllmbia e Repti.blica 
Federal d~ Ale1:.3nha 

Primeira e segunda seu&s Abdel M.l.gied A. Hassan (Su
d:Jo) 

'Terceira sesallo U.:my.;u~c. d'Avol (SudJ"o) 
Quarta e quinta •ess~s Abdcl ~•&ied A. IIassan 

(~ud3o) 

Quinta a dl;ciaa primeira sesstres Manya.ns d'Avol (Sud::lo) 

A Confer~ncia elegeu os seguintes ~func.lon.!irio• e ~ae•br~a do 
Coahl ·de Redaçl'o: 

Pnddante 

O• rll:pre:IIIHlt&ntea ele; 
Afeg&nistlo; Argentina; 
Bang:ladesh (alterttando cada 
ano com a 'Tai.llndia); E! 
Sa~vadoi (substituldo pela 
VeneEu•la duran!'ll!l a tat"
cet.xa ieado por acordo do 
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grupo reglooal interessa
do)~ Equadol:'; Estados Uni
dos da Amt!ric.a; Filipi:J.as; 
Ghana; India; lt.lilia; Leso
to; MaH.sia; MauriciO; Mau
rit.!i:nia; !1~::dco; Pa!ses 
Baixos ( ãl ternanCo coõ:l a 
Austria eo cada. sess~o); 
Roml!nia; Serra Leoa; Repú
blica .Unida da Tiinz!nía; 
S!ria e Unito das RepG
blicas Socialistas Sovié
tic•s. 

A Conf!!d!ncia elegeu o·s segui.ntes funcioo$..rios e .. membros _c!_o __ 
Comit! de -Credenciais; 

COHIT11. DE -CREDE1"CIAIS: 

Presidente 

Prime::Lra ses~;::Eo Bei-nric:h Gleissner (Au:it
t:ria} 

Segunda e terceira s~ss'lfes Franz Weidinger: (Austria) 
.Q.uarta a d~c:ima primeira. sesslies Karl lo:olf (Austria) 

Membro• Os representantes de: 
Austria; Chacle; China; --cos
t& do Harfi111; Costa Rica; 
Hungria; Irlanda; .Japlo e 
Uruguai. 

Eeaneeu Raetray (Jamaica) foi eleito Relator Geral da 
Confer!ncia. 

18. O Secretário _Get.al das ~.aç6cs Un~i4a_s;_, na Q!-l_.:r.lid.ad<-__ d~ _S~c~c_tã:rio 
Geral da Conferência, foi repr-esentado por Comaantin -st.uvtopuulus~ 
SulrSecret.Srio Géral, na prinr.::ir.a. e sc;unGa S(.'ss<:ics. A partir dessa 
data Bernardo- Zuleta, Sub-Secret!rio Geral, representou o Secfctl.iiO 
Geral. David L. O. Hall foi_S.:icret~rio Executivo da COI\f;Jr_~fiCíãi.__--- ---

19~ :A Assembléia Geral, pela &ua rcsoluç!l:o :3067 (XXVIU) _ que 
convocou a Confert:!ncia~ remeteu • esta os relat6rfo~ e doctu:~entos do 
Comttl! para Utilh:-ilçl:o P.ad:Uc-! do Leito e Fundo do H.u- alllm dos 
llmtte.s de Jur1sdiçJ:o Nacional e a doc~cnc.u;3o relevante da 
Allcembl!ia Ceral. 

lCo _tnldo da Confert!ncla foi tambfm. apresentada "' se&ul.nte: uocumen
t.açl'o: 

a) A agenda pz:ovisoria da primeira aeccl'o da Conferé~;~cia 
(A/CONF .62/1); 

b) O projeto de reg~nto 1nternG preparado pelo Secret.lrio 
C:er.al (JYC0h"F.62/2 e Add.l-:3). c.ontelldo utl ap!ndice que incorpo't'ava o 
'Acordo de Cavalheiros', aprovado pela A&sembl~ia Geral na sua 
"dgfsima oit.;r.va sess::to e:n 16 de. Novem.bro de 1973. 
· Subsequente~nte~ a Confer~ucia teve ta.mb&l presente a seguinte 

dOcumentaçã'o: - - - -
1) Ã$ propostas subtaetidas pt:tlall delegaç5es pareicipantes na 

ConferEncia. como consta dos DOCUMEN'IOS OFICIAIS da 
Confer!ncia; 

ii) O• relat6rios e estudos :preparados pelo Secretirio Geral 
J&l; 

iii) Os textos oficiosos de ne.eociaçlo e o projeto de ConvençXo 
sobre o Direito do Mar e respectivos projetas de" resoluções 
e de decis;Io elaborados pela Conf~~tr!ncia, conforme adiante 
se: indica. 

IV. COMI TE DE RE.uAr;.lo 

20. O Comitt! de Redaç"lo inJ.c ... ou o seu trabalho, na s~t.!:na sessão da 
Conferê:ncia •. com exame oficioso dos textos de negocia.çlo, com o fim 
de aperfeiçoar a sua reda.cçlio~ hannonizar tennos e expressa"es mais 
frequentetaettte utilizadas e assegurar • mediante o 10:xame de. cada 
df:•posiçl"o • a concord:incia do teXto da Convençã'"o n~s seis l!:ogun. O 
Ccaitf foi assiatido no seu trabalho o.t!ic.ioso por seis grupos 
~atic.Oliil incluindo membróS e nlo-membr_os do Comit! de 'Red.aç~o. 
representando as seis llnguas oficiais da Conferll!ncio!l~ setldo cadà 
grupo preratdido por um coordenador 29/ e assistido por um 
Secr"etariado de peritos lit!guíst1.cos~ Os co"õrdenãdores, sob ·a direçlío 
do PresideQ.te do Comiti! (le Redaçil'o tiverb coho tarefa principal. 
~nizar os p<~ntos de vista dos grupos linguísc.i.cos e prep.arar 
propostas para o Com.id! d-e Redaçli:o~ med!ante reuni"5es abertas a 
membro& e n3:o-1nembros do Comitl de. Redaçlro. AlECl das reuniões que 
t:iveram lugar d~;~rante as sess05"es regulares da. Conferi!ncia, o Comiti! 
orsanizou a.& seguintes ·reuni"3es entre sess-zie:~;: 

- Na Sede das Naçêfes Unidas em NQv.a Iorque, de 5I a 27 de Junho de 
1980; 

- Na Sede das Naçêfes Unidas em NQva Iorqu~:, de 12 de Jane1ro a, 27 
· de Fevereiro de 1981; 

- No Edif!c.io das Naçl5es unidas em Cenebra. de 29 de Junho a 31 
de J~lho de 15181; 

-Na Sede das Naç!5es Unidas em Nova Iorque. de 18 de Janeiro a 26 
de Fevereiro_ de 19S::Z; 

-No Edif:tcio das Na,.-;<:ses Unidas ccz Ccneb"'"a, de 12 de Julho a 25 
de Agosto de 1982. 

O Comii:::l! de Reda.~l!fQ apreSentou w:r. p'r1me1ro c-onjunto ,de relat6rios 
reh,tivoa il hannonizaçlro de t:ertl.os e express"õ"es frequente:neute utili
zadas :30/. O Comit.l! apresentou l,l!ll. segundo conjunto de ~elatôr~o& co~ 
tendo "iêcomend;;~ç8es decoirenúúr. da revis:ll:o do t"exto da Convenç:lo 1.!/" 

V. ltEGI.TUME~;to INTERNO E CO~iDUÇÁO DAS NEGOCIAÇÕES 

21 • .& Confer!nc.ia- adotou o sen regulamento inte;rno (A/COm! .62/30) na 
11ua segunda sessll:o 32/. A dec:laraçl"o. _que :f.ncorpor:r. o 'Acordo de 
Ca-Valheiros' aprovadO ·pe-Iã , Ailse111bl!!:ia. "Geral 33/. ~ei~a pelo 
l'resi4ente 1!: ' confirmuda pela Confer!ncia 34/. fõi anexada: 
"Regulamento~ A declaraç"l"o estabeleci4 que: -- -

''Iendo presente que os problemas do espaço ocelnic::o estl"o inti
mamente relacionados e necessitam ser considerados como ·um todo " 
a 1tecesaidade de adotar Ulll& Ccmve;nçã"c sobre o Direito do Mar que 
obtenha a maior aceitaç:lo poss1vel, 

.'A Conferência deve fazer todos os esforços para chegar a acor
do em questões subst:Jlntivas por :neto de consenso e tlllo deve baver 
votação sobre tais quest~es, ae~ que éstejam. esgota~oa todos os 
esforços para se ch~gar a r:onsenso. 1 

22. O regulaJ:ient:o interno foi ~ubsequentemente alterado pela 
Confe;rf!ncia e~»o 12 de Julho de 1974 35/_ ~ em:17 ~e ~rço ~e ~5175 ~/ e __ 
9 6 ele Março de 1980 "E_/. -·- - -- ---

23. Na sua. segunda sesslo 38/ a CorLfedncia definiu a comp€.tl:ncia das 
tt!:s Cõmiss1Se:t Pr!ncipais.&tribufildo ao pleti:ir!o ou ils Coiilisslies os 
B:f!SUntos e questêfes na lista préParad~ de acordo cem a resolução 2750 
C (JCXV) da. AssemblEia Geral (A/CO~F-62/29}. As Comiss~es Princ:ipab 
estabeleceram grupos oficiosos de trabalho e out~_os ~rgXos 
subt:ddi(rios para· assistirem as éomissõ"es no Sêu_ traba],ho ]Jj , 

24. Na terceira sessão •. a_ pe_di4.0: da Confe_rê~cia, os=Presi~entes_de. 
c:adà uma das t.rl!s Comissl5es Principais - pre~araram um texto Cí11:(i:o- de
negCciaçl:o abrangendo os. assuntos atribuídos ãs respet:iv.as Cot::.issi5es. 
que e111. conjunto çons_titu!rata .o" Texto _U~!co Of~ç_i_OS:I? de Negoc:ilf,Ç~O 
(A/CO!>."F .62/YP .~. Parte!~ I, II e; III). c:uja natureza se descreve tia 
nota int.rodut6ria el.il:bórada pelo Presid_ente. Subsequentemen;e. o 
Presidente da Conferl!ncia, tendo em. conta a distribuiç:lo de; as.suntos 
e questõ""es pelo· plenlirio e pelas COUlissi5es Principais submeteu lllll. 

texto Gnico de negociaçllo sobre a questlo dn soluçlro de controv~rsias 
(A/CONF .62/IIP .9). 

25. Na quarta sess"ZI:o da Coaferõl!:ncia. seguindo um debate geral ao 
plenlrio sobre o assunto. como registrado nos doc~ntoa 

A/COr-T.62/SR.S8 a SR.65, a pedido da mesma Conferl!:ncia 40/ ,o 
Presidente preparOu um. text:o revi&t:o sobre soluç:!o ·dc; _co_~tt'ov~sias 
(A/CONF.62/WP.9/Rev.l) o qual constituiu a. P~rte IV do Texto Unico 
Oficioso de Ne"gociaçlto, docum.~nto A/CONF.621Wf1:.8. Na mesctr. sess~o os 
Presidentes das Comissões Principais prepar~ral!l uma rP.visXo do Texto 
thstco de Negoeiaç:lo (A/CONF.62iWP.8/Rêv.l, Part:es I a III) e "- Dota 
do Pre&ideDte. anexa a;o· texto, descrev1a a sua natureJ:•· 

26.· Durant~ a _ quinta ses11:llo, a pedido da Confert!nc:ia ltl/ 'I 
Pruidente' preria-iou Um. -teXto tiniCO de i::legociií.Ça"o ievHto sÕbr; --t 
soluçlo de c:ontrovti:rsias (A/CONF.62/\."P.9/E.ev.2) que constituiu a 
quarta parte do Texto Uaico de Negoç.iaçl:o Revisto (A/CONF.62/W~8/ 
/Re>~.l). 

27. Na sua sexta cesslo ~/, ~ Confed!ncia solicitou ao .-eu Presidên
te t:" aos Pres:ide:ot.ea das C011tis&!Ses Principa:ls, trabalhando sob a 
direçlo do Presidente como uma equipe u qual participaram o Presi
dente do Cot&iU: .de Redaçlo e o Relaror c-eral 4Jr, __ e s~~s_equentemente 
dacign.act. por 'CoUgio' !!!!/, a prll!!par.açl[o de-- um 'IextO Cori:Jposio 
Oficioso de Negociaçl,.o (A/CONF.62/WP.l0J,· englobando toda a gama de! 
•"untos e qull!!stões contidas nas - Partes I a IV do Texto Un:tco ..de 
Negoc!açllo Revisto. A natureza do texto composto assim preparado foi 
descrita no taemorandum do pre.siden.te (A./CONF.6.Z/YP.l0}Add.l} .. 

28. Na flua sl!:tima sessl"o a Conferêacie identificou certas quest.3ea 
fuudament.aie pendentes e criou sete grt..~pos de nes:ociação . (como 
registrado no documento A/CONF .62/62) com o fim de resolver essas 
quest."3es ~/ ~ __ Ca!I_~ ~8~~~-abert~- ll -~ar_t.lcip.aç:!ro "_de ~od•s_ as 
delegaç&!s. 1itclu1u um -,ii.fiéleo de_pa:tSia prilic"ipa:1Uiente pi-~ocupados--
com essas questões fundamentais pendentes. ' 

Os Presidentes dos Grupos de Negoc:taçKo foram~ 

Grupo de Negociaçlo 1 

Gtupo de Xegociaçlro 2 

Grupo- de! Negociac;ã"o 3 

Grupo de Negociaçã"o 4 

Francis X. Njenga (Qu~nia) 

Tommy T.B. Kob (Singapura.) 

Paul Bâmel:a- Engo {República. 
Unida dos C4lllar3e.s) ~ Preai
dent~ da Primeira Com..isslo 

S_a_tya. N. _Nandan (Fiji) 

Co-qlit:antin A.._ Stavropoulus 
(Gdcia) 
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Crupo de Negoc1aç3~ 6 

C:rupo de Nesodaçlio 7 

AndrEs Aguilar (Venezuela), 
Presidente da .Segunda Co
Comiss'ão 

E.J_._ Manner (Finllndia) 

0a ~Presidentes dos Grupos de Negociaç'lo clev!.am aprese~tar os 
RS111t.ados das Suas ·nego·c-iaç"aes A ComissJ'o~ ou ao plenfi:rio 
funcionando · como uma Comissio~ c-onform@l ~ __ caso. antes de serem 
apresentados ao plenlr1o. 

29. As negociaçties efetuadas dul:'anre a sétima s~ss1o e na continuaçllo 
da cEtim& sessSo da Confer~ncia font.m relata.do~:~s pelo Presidente~ 
tendo em conta o tl:'abalho do plenlrio funcionando como uma Cçmissil:o 
Priacipal, e pelêui freddentes dali- Coilli:u'i5es Principais e dos Grupos. 
de Jl~gociaçll'o. Esses relat6rios em conjunto com _o_ relat6.rio do 
Presidente do Comit! dt: Redaçlo, foram incorporados nos documentos 
A/CONF.62/R($G.l e 2 46/. A Confer,ncia' ta:mbêm 'estabeleceu critl!:rios 
para quaisquer mr>difi~ç'i5es ou ."revi&~es. do Texto Cocposto Oficioso~ de 
J'aÍ,octaçlo os quais constam do docuce.nt~ A/CONF.62~62. _ ' 
30: •• oitava seeel'o foi ot:riado \IIII Grupo de Peritos .Jurtdi~os soh a 
prat~i4!ac:1a de U..Try Wueo.scbe (RePfibli~a Dl!=ocr4t1ca Aled)!.!,/. 

n. Coa ban t1.. ddib~raç:Ues da Conterl!o.cia '(A/CO~"'F .62/SR. • .Íll
-$&.116) relativas aos rel4tl5rioc do seu Presidente, <!os Pre&identes 
dU Cotdsstses Principah.- doa Presidentes dos énlpos de Nêgociaçl'o e 
do Presidente do Crupo de Perit.oa Jurtdicoa,. sobre ~onsult.as 
n.ali~.adas por eles, o c;oU!,e!o,. referido no parSg:-afo 27 • preparou 
_. revJ.do do Texto. Composto Oficioao de_ Negociaçlro (A/cor.."F.62/ 
,1rr.IO/Rev.l). 4.' natureza do texto foi dncrita num. mec:orandum 
uplf.(';attvo do Presidente, ~ttlexado ao texto. 

32. ll'a contiuu.a~o da oitava sess1:o foi criado um outro G~upo .de 
PeritOs Jurtdicos presidido por, _Jens .Evensen (Not1lesa) 48/; 

33. O. relatl5rios das negoeiaç3êS conduzidas na C:ontinuaç.:lo ela oitava 
..-do ...pelo Preaidente, pl!los Presidentes das Cowdastit!s Principais, 
pelos Presidentes doa Grupos de Negoc1aç3'o e pelos Presidentes dos 
4o1s Grupos de Peritos Jurtdico.s,. eu~. eonju1;1to ÇQD;I_o relat;6rio do. 
Prasidente do Cotnit! de ~daçlo foram incorporado$ num me.n.orandum do 
l'ruldeote (A/CÓNF .62/91). 

34. Jfa. sua nona sesslo, com base no relat6rio do Pr_es!dt!nte rel_ativo 
Is CODsult&IJ conduzidas nq pl.enlrio funcionando. _c_9mo _ ~ _ Cor:liss::o 
PriDC.ipal (A/CO't>O'F.62/L.49/Add.l e 2). a Conferêilcia consideroU Uiil, 

projeto d.e Prdmbulo prt!parado pelo Pruident.e (A/cm:F .62/L.49) a Ser 
incorporado o.a pr!Sxima revislo do_ Te_xt~ COC!posto Ofi~ioso _ dt! 
Jle&OC:iaçl'o (A/CONF.62/WP.l0/Rev.l). Com base nas del!beraç!5t!s-- da 
Coafedocia (A/CON'É'.62/SR.'l25-SR.l28) :relativas aos relatl5rios do. seu 
f'ruldente, dos PresitlenU:s daa C:omiasl'$es Princip.ai5,. dos Prt!sidentes 
do. Grupos de Negoeiaçlo c dos Preaide.nt.t!s do:ro Grupos d(!; Peritos 
J'urfdicos sobre consultas por el~s conduzidas, e o relatl$rio do 
1Tes1clente do Cotlit'ê de Reda.çlo sobre o •eu trab.alho, o CoUgio 49/ 
elaborou uma sesunda rll!visa'o do Texto Composto Oflcioso -de Nezoc:ia"Çio 
ilpresentado como Texto Composto Oficioso. dt! Negociao;lo/Rev.2 (no 
dOClJ:!IIento A/<;Ot.T .62/t<."P.l0/Rev.2), cuja uatureza foi desc:rita no 
aosorandum explicativa do presidente a •1• anexadb. 

35. ll'a con.tinuaç~o· da nona sessJ'o, com ba-se nas deliberaçtses da 
Ontfer!ncia (A/COSF.62/SR.l34-SR.l40) _relati_va:s aos_ rel.&ti5rios1 do 
Pru:ideate, d~s Presiden't"s das Comisslrt!s Principds sobre eOriSUltas 
êoadlu:idas por· eles. o Coligia preparou w:a nova revis:D:o do Texto 
Collposto Oficioso de ~egociaçlo. O texto rflvisto~ intitulado 'Projeto 
~· Conven.~Xo Sobre o · Direito do Mar (Texto oficioso) • 
(A/CONF .62/WP.IO/Rev.l) foi publicado ju~tamente com o memorandum 
upU.cativo do Presidente (A/CONF.62/WP.l0/Rt!v.3/Add-.l), o qwal des-
crevta a natureza do ~exto. · 

36. A Con!erõ.'!ncia decidiu eambt:m que a declaração interprt!tativa 
sobre o l:ll:tado excecional para a delill:lit.-.1ção da Plataforma 
Continental aplidivel a certa:i cc:.ndiçUes geo16gicas e geomorfol6g1cas 
eapcçif1c.aa dev~ria .ser incorporada num aMxo 1 Ata Final ~/. 

37. ·4 Conferl!neia decidiu que a d~cimá seulo detet'lllloaria qual o 
utatuco a dar ao projeto de ConvençXo (Texto Oficioso) Sl/. 
31; la&ui'bdo aa del!beraÇO'u da Coafetlneiia n& a~a dle!;; seu:ro· • . na 
coot.lnuaçl'o da mesrsa (A/COfo."F.62/SR.l4%-SR.155), o CoUgio preparOu 
_. revisto do projeto de COnvençl'o sobre o :tardto do Uar (Texto 
OfJctoso). A CoDferlncia decidiQ que o text& revisto (A/cosr:62/L.78) 
seE'la o projeto oficial de Co;nv•uçl:o 4a Confe:r3nci& aujcit.a &penA& lo 
-=-dlçtscs cspectficaa conataat.as do dOt:UE!Iento A/CONF .62/114. Na 
coat.lauaçlo da dlclaa aesslo, a Conferlncla dec.idiu que as· dec.isBes 
coaldas bO plen.lrio ofiCioso relativas 'la ae:du da AutoridadC 
I'DC•rucioaal doa Fundos Marinhos (Jamaica) c do Tribunal 
Xtaterueional do Direito "do Mar (a Cidade Livre e Banu:ltica de: 
Baabur&o u ltepfibl~ca Fedel:'al da Alemenha) devariap. ser iuc.orpor.ad.as 
Da l'eYl&'lo do projeto de ConvençJ:o; e que a nota 1ntrodutl5r!a a casa 
nvtdo deveria iodtéar os reqtdsitoa acordados .quanclo foi tomad&~....a 
decS._a~o sobra as duaiS cedes (A/co't."F .f.j2./L.78). 

39. •o seguimento de consider~tsu feitas pelo plen(rio g/.., as 
cUua~s fina:l.11 •• am. partiaular, a que• tio da entrada em. vigor da 
Coovcnçlo, a qu.est~ do cstabeh:cimento da Comiss~o Preparat6ri.a .para 
a A~:atoridade Internacional dos Fundos Marinhos e a constituiçlio do 
Tribuoal Internacional do Direito do Har foram eo~~:adar. em conta pelo· 

plenlrio ca nona sessão. O _Presidente, com baSe nas delib~raçi!cs do 
plenlirio oficioso, preparou ua projeto de resolução a 'ser adotado 
pe:la Confer@-o.cia relativo a dtsposiç'~es interinas que foi anexado ao 
seu· relatt'irio (A/CONF.62/L.5:5 e. Corr.l). Co!!L base et:1 ulteriores 
eonsideraç15es :sobre o ·assunto feitas conjuntamente pelo plenál:'iO I! 

pt!la. Pri:cidra Comiss:ro, du,rantt! a d!kit:a e a continu\S'l'ôo da dEcima e 
a d~cima prim'!;ira sessi5es_ da Confer~nc:ia, o President-e e o Pr~sidente 
da Primei.ra _Comissio apresentaram projeto de resoluçl'o 
·(A/CO~l'F a62/C.l/L.30, .ant!X.O 1). 

40. No sez!liment"o de cons~deraç!Jes fe!ças na ~~cima primeira sesslo, 
a questXo do tratamento a ser acordado sobre !nvesticentoa 
prepa-;rat6rios feitos antes da f!ntrada em vigor da Conv~nçlo, I! aÍ!!mpre 
qui! tais inve"Stimentos eram compattveiu com a Coovençlo e nXo 
contrariavam o seu objetivo e fim, o Presidente e o Pr,esidente ·da 
P~iaeira CC?misslo .apresentaram um projeto ·de resoluçlo contido eQ 

AGt!XO · U do seu t"t!lat6rio A/CO~"F .62/C.l/L.JO. O plenirf:o da 
Cocferi!neia elÇ.aQinou, da oitava 1 d:=cima primeira sess3es, a quest:lo 
da pa"rtic!paçtto na Convenção e ç· Presidentt! apresentou, no docut::t!t!tO 
A/CONF.62/L.86, Úm relat.Srio soqre as consultas celebradas na d~ei111a 
primeira sesslo. 

41... A d~c!ma primeira susll"o .foi dt!Clarada ,::orno a Gltima St!ssl:o para 
tomada de decisi5es d.a C()nfer@neia 53/. Durante essa :sesa:lo, COIIl base 
nas d~liberaç~es da Confer~ncia (A7COt"'F .62/SR.157-SR.·166) · relativas 
ao rela-t6r!o do Presidente :(A/COKF .62/L.S6) e ao& relilt6'rios doa 
·Presidentes das Comiss!:i~s Principais (A/CONF.62/t.87, La9l e L.92) 1 

sobre a:a Degociaçaes conduz~das por eles -e- ao relatlirio 'do Pres:lde_nte 
do Comitf de Red~ç~o sobte o seu trabalho (A/CO~"F .62/L.85 e L.89), o 
CoU:gio elaborou um memorandu111 (A/Cm .. "F.62/L.93 e_ Corr.l) cOntendo 
&lteraçtses a serem incorporadas no Projeto d.e cOnvençllo sobre o 
D~reito do Mar (A/CONF.62/L.78). e o documento A/CONF.62/L.94 
eatabol!leC:eodo trfa projeto& de re-liiloluçlo e Ulll. projeto de dechllo da 
Canfer~ncia a se-rem ádotado& na aesaa altura do projeto de Co~venç.:Jo. 

A. Coofert!ncia deCidiu--qUe t.OdCi$- os e&torçàs para chegar a acordo 
&oral tinham, sido ll!sgotados ~/. Duran_te "'ôs __ oito anos de trabalho 
prececleutes ~ a Cc:lnfer1!nc:.ia havia tomado todas as de:Cia15'ea por 
con.eftso embora tivesse recorrido exced.ona"J,meatc a vqt .. çl'o somente 
em questlJes proces&uats. em quest3es relativas l QOtt.t!açlo dct 
fut~cionlrios e aos convites a serem. .e:n"'!iados a part1eipant~a na 
Confedoc1a na qualidade dt! observadores. 

42. C,om bast; naa delibt!raçl5es restatradali ,ll&s atas .da Couferlncia 
(A/OONF .62/Sit..l67-SR.l82) 1 a Confedhc:l:a elaborou: 

A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES tn.'lDAS SQBRE O DIREITO DO MAR 

:RESOLUÇÃO. I sobre a criac;ro d.a ComJ.ss11o Prepa:ratl5ria ..da 
Autoridade Intl!.rnacional dos F.undoa Marinhos e do Tribunal 
tuter_na~io~l do Dir,i to do Mar 

RESOLUÇÃO lt -sobre • InVestimentos :Prt!paradirioa nas Atividadee 
Pioneira:s relacionadas ctm: N6dulos PolimeUlicos 

IESCILÚÇÃO III rt!lat!va aos tll!rrit6rios cujos povos ainda ntro 
obtiVerai:n a plen• independ'encia ou oqtro reg1me de autonomia 
reconhecido pelas Naç3es U~idas ou territiSrios sobte. dollrl.naç!o 
colonial 

RESOI.:UÇÃO _IV relativa aos movimentos de libertaçlo nacional. 

A referid8 Convençb'o juntat:t!nte com as rt!soluç1S'es I a !V • 
fomando um conjunto integral, foi adotada 1!:111 30 de Abril dt!, 1982, 
por voto regist.rado a pedidO de uma delegaçlo 55/. A Convenç•o e as 
u:soluç!Jes I a IV foram· adotadas sem prejül'zo de :dteraçtses de 
redaçl'o aprovadas posteriormente pela Conferência 56/ que seriam 
iDeorporadas na Convençlro e 11a• resoluç8t!s I a IV ane"iãd4s a esi:a -'ta 
nul (anexo I). A Couveuç.lo fica cujeita a r.atificaçl'o ~ e$tl aberta 
l .. ninatura de lO de De::eiDbro de 1982 a 9 dll! Dezembro de 1984 no 
Hinist@;rio dos Neg6cios Estrangeiras da Jat~a:tca e tnbil"G'I, de 1 d:e 
Julho de 1983 .a 9 de Dezetllbro de 1984 na Sede das Naç3es Unidas. O 
mesmo instrumt!nto ead aberto l adesl'o dt! c()nformidade coe as suas 
dbposiç8e:s. · 

A partir de 9 de Dt!zembro de 1984. data: final para assinatura na 
Sede das Naç&s Ut~id.as. l a. Convençlo 'serl depositada junto elo 
Secretldo Cer&l d .. Naç&s Unidas. 

A Declaraça'o Interpretativa referida no parlgrafO 36 acima (anexo 
11); • u retsoluçlSes sesuint<ea adotadas pela Conferlnci ·~ • 

ltuoluç:ro prestando home.nasem a Sim~ Bolhar • o Libertador 
(.anexo UI) E._/; 

lesoluç.lo exprt!&sando gratidl9 a~ Pre~idente, .ao ~.ooverno • aos 
r~acionlrios da Venezuela (anexo IV) W•. 
B4:1tlenagem ao Congresso· Anficti't5nico do P.anaml (aaexo V) ~/; 

Jteaolu~lo sobre o Dese~:~;volvimento de Infra-estruturas Nacionais 
q Cilneia 1t Teenolo&ia Mar1:nha e Serv1çoa Ocel.nic:os (anexo VI) 

~· 
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EM i'E IJO QUE os repr~sentant:es assJraaram a Ata Final. 

~'I~O EU ~Ot.."'''~GO :aA.Y no d~e.imo dá do mt!;s de Dezembro do ano de 
tail povece.nt:os e oitenta e dois em exemplar "nnico nas línguas Arabe, 
Chinesa. Espanhola, Francesa, Irig~er;;a. e "Russ.a, c.a·da texto fazendo 
igualmente f~. Os te~tos: originais deveria ser depositados 'nos 
arquivos do Secretariado das Naçi5es Unidas. 

O Presidente da Conferência: 
r. T. B. KOH. 

O Representante Especial do 
Secret.§'rio Geral A Confer!ncia: 

BERNARDO ZULETA 

O Sec:retlrio f:7.ecutivo da Confer~ncia: 
DAVID HALL 

Notas l Ata Fina! 

l./ Documentos Oficiais_ da AssemblEia 
Seasiio, Anexos,_ a~eru'la _item 92_,_ dõcw:'ent.~ 

Y Ibid.., Vi.s~sima Tercei r~ SesaJ:o. Anexos,. aget~da it~_ 26, 
document.õ'A77230. . - ·- - · ,.,.- ,- _ -:. , 

22A 

!_/ Ibid.,. Vig~sima Sexta SeSsl:o• ~upleu:ento t•(· 2l., (A/~.!í.21); 
.!!!!!!.· ~ vTgl'iillla Sétima Sessio9_ Suplemento N 2I (A/~Corr. l)"; e 
~·• Vig;!.sima Oitava s.essirQt_ suplemento N" 21 (A/9021 e Coor. 1 .. 3),. 
vols. I-VI. 

5/ Deve notar-se que. al~lll destes, na Conferil!n~;:ia participaram e 
asaiiitiram observadores d'e · Programas e Conferências tia.s N'aç3es 
Uu1da~. 

6/ Resolução 3334 (XX.lX) da AsseznbUia_ Çeral de 17 de Dezembro 
de 1§'74. --

71 Recoluçll'o J483 (XXX) da AsscmhliHa Cerill de 12 d~ lJczet:tbro de 
19757 

8/ Decisllo toiJiada na 69a. reun!J'o do plenário da Confer~ncia. em 
1 d"ê Mato de 1976 (ver Docu_ccnto= Of'iciai_s da Terceira. Confcrt:l'lcia 
da11 Naç8cs Unidas sobre o Direito do Mar, "ol.V. A/cm,"F.62tsR.69). -~ 

9/ R~soluç:lo 31/63 - da Asseu~blUa Geral de 10 de Dezembro de 
1976:-

l9'17~/ Re11o1uÇio 32/194 ~· __ Au_!~ll!!a Geral de 2.0 de DezetJbro de 

E} Decido tomad~ na 106a. reun!J:o do plen:irio em 19 de Maio de 
1978 (ver Document.os Oficia.ls da Terceir4 Confer!ncia das NaçlJes 
Unidas sobre o Direito do Mar, vol.fx. A/CõNF.62/sR.1Õ6). 

1978~/ itesoluçlio 3J/17 da Assembl6ia Geral de 10 de Novembro de 

B._/ Dech:llo tomada t1a 115a. reunillo do plenlrio em 27 de Abril d'e 
1979. (ver Docurz:entos Oficiais da Terceira conferl!:ncia das Naçttes 
Unidas sobre o D1reito <lo Mar, vol.XI, A/CONF .62/sR.ll5)".- --

1:!.1 Resolu;ã'o 34/20 da Assemb!l!ia Geral de 9 de Novembro de 1979. 

~~·~· 

J!!.l Resolução J.S/116 da AssemblHa Ge:ral de 10 de Dezembro de 
1980 e de<::~sã"o tomada na 147a. reuniA"o do plen§rio da Confed!ncia eC: 
20 de Abril de 1981 (A/CONF ;62/SR.l47). 

Ql Resoluo;i!o 35/45-Z da Assembl~!a Geral de ll de_Haiº de 1981 _ _., 

E!l Resolução 36/79 da assemblliia Geral de 9 de Dezembro de 1981. 

]!!.! Decis!"o tomada na_ 182a. reuni:ro- do plenlrio da Confe-rªccia erl 
30 de Abril de 1982 (A/CONF .62/SR.l82). - - - ' --

~I Parte final da dlkima primeira sesslío realizada em Montesa 
Bay, Jamaica de 6 a 10 de Dezembro de 1982: decislo tomada na l84a. 
reuni:ll"o do p1en.ido em 24 de Sete;tbro de 1982. 

!E_/ ~ liSta d_e Estadoa q~e participaram em cada sess!:o está 
registrada .no rela.t.6rio apropriado do ComitlE de Credenciais. 

'!:l:_/ Decisão tomada na __ 38a. reunilo do plenário da Confer'l~ncia em 
11 de Julho de 1974, OocWDentOS Oficiais da Terceir:a Coo.ferência das 
Naçll:es Unic!.as sobre o Direi_t_o do }.~a~~~_vol. _I, A/COKF".6i/sR.58~ 

E/~- • vol. X~It, A/CO't.7, 62/5!..122. 

-E.I 86a~ re_UJ!illo • .1. por:ta· ·fechada. do plea!rio da Conferl!ncie 
real1Z4'do em 5 de Abril de 1976,. te,ndo _ adotado a resoluçllo 
A/COMF.62/R.l propos_ta pelo Nepal em nome do Grupo As!ltico; ibid. • 
vol. IX, nota de p~ de plgin~ na p~gina 3. 

~/ A_ AssemblHa Geral das Nao;~es Unidas prestou homenagem l 
meml5r!a do Embaixador Ha::t.iltoo Shirley Am~ra&inghe; Presidente da 
Confer{;ncia desde o seu !ntcio. e anteriormente a isso, Presidence do 
Comitl! &obre !,l'tilizaçiio Pacifica do Leito do Har e seu_ Subsolo al~1:1 
dos 'Limites de Jurisdiç:ilo Nacional (A/35/PV.8:2). A A.sscmbl!5ta G.!j:ral 

~;:;~;;~~n~~ e e;~a::l;~:~lu~;: J~i~:. :: l~s:~~ez::br:0~c m~:~: 
çerce'iro p.3fá:grafo preambular e parágt=.afo 6 • da resoluçllo 36/79 de 9 
de Dezembro' de 1981). Ver tambl!m A/36/697. 

2S/ A/Cch-7 .~2/Slt.143. 
- I 
l:§./ ~·• Yol._ I, A/COL"F.62/SR..2. 

10 ~/ ::~!&~:o t~d\;;3 Ja(v:;un~!:u!:nt!!en$~::ci!~s Co;;er~:;::i: 
Confcrf:ccia -das Na. !1es Unidas sobre o Dltc1tó do Mar __ Tol.I• p._9) ~. 

m Iinpl caç8es -econ~micas no desenvolvimento da m:ineraçlo do• 
fundos , mari~ho.s na .§rea internacional:~-- vol.III (A/C01'F.62{~ 
datado de 22 de Maio de 1974). 

Zmpl{caç es econtlmic'as na mineraçllo do.s fundos marinho~ na lrea 
interuaciona, : ~· • vol.IV (A/CO~'F .62{37 datado de 18 de FevereikÕ 
di!! 1975). ---

Desc.riçlo de. alguns tipos de teellológia marinha I!' de poss!veis 
•Etodos pará a sua transfert!ncia: ibid. • vol.lV (A/CONF.62/~.3/L.22) 
datado d"'e 27 de Fevereiro de 1975. --

lrojeto de. textos alternativos do .pre!.::~.bulo I!! das c:liusul•• 
finais: ibi~ •• vo~.VI (A/CONF.62/L.1J) datado de 26 de Julho de 1976 .. 

ltegi"Urõ anotado das · organizaçi5es intergovernaeent.ais 
:I.DteresSadas em assuntos oeelnicos (Aicor."F.62/L.l.4) datada de 1.0 de 
AgOsto de 1976. 

&!os altunativos de financiamento da Ecpresa; ibid. • vol.VI 
(A/CONF.62/C.l/L.l7) datado de J de Setembro de l976. --

Despesas da Autoridade e _;;eios conl;:'ratuais para financ1.a:.:- as suas 
atividades,. ibid., vol.Vli (A/COI-.T_.62/C.l/L.l9) datado de 18 de }'.aio 
de 1977. ---

Requisitos de elo de obra para a Autoridade e necessidades de 
t:reino nlacionadas,. ib:f.d. • vol.XII (A/CONE .62/82) datado de 17 de 
Agoat.o de 1979. --

l'ot.enciais 'implicaçi5es fiDanceiras para EB'tados Pãrtes da futura 
Convf:nçll'o sobre o Direito do Mar (A/Cf'.JNF .62/L.65) datado de 20 de 
Fevet"eiro d~ ;1.981. 

tfeieos da f6rmula de limitaç'lo da produçilo 11obr~ certa• 
pretensZSes espec!Ucas (A/CO:..'F .62/L.66} datada de 24 de Fev~reiro cJe 
1981 e (A/CONF .62/L.66/Co:r:t.l) datada d~ 3 de Março de 1981. 

Estudo pre!iclnar ilustrandQ_ vlri~s f6rmulas para a def:!.niç'l"o da 
Platdorma Continental: ibid., vol.lX (A/COUF.62/C.2./L.98} datado de 
18 de'Abril de 1978; mapa ilUstrando vãrias f6tlilulas para a definiçto 
da platafonaa continental (A/CmO"I\62/C.2/L.98/Add.l); cllculo das 
lreas aUim das 200 m:Uhas ilustrado no documento 
A/CÇJNF .62/C.2/L. 98/Add.l. ibid., vo_l.lX (A/COl><"F .62/C.2/L.98/Add.l) 
datada de 3 de Maio de 1978; coi!U.Inicaçlo recebida do Secretariado da 
Comhr;:lo Oceanogr:ifiça Interg"oVet"nãmental: tbid.. vol.lX 
(A/CoNF.62/C.2/L.98/Add.J) datada de 28 de Agoçto de '!§'lã. 

Estudo das implicaçZSes da preparaçl'o de mapas em larga escala 
p.1.ra a Terceira Conferi!!ncia das Naçi5es Unidas çobre o Direito do Mar:: 
~-• vol.X~ (A.1CO:\F.62/C_.2/L.9~) datado_ de 9 de AbrU de 1979. 

Estudo sobre as futuras funçi!es do Secret1it"io Geral nos termos do 
projeto de Convenç:!lo e sobre ·as nec'!ssidades dos pafses, 
·e5pecialcente dos p<l1ses cm desenvol\"iOCnto. para infonuç3'o. parecer 
e assistência' nos termos do novo._ret;ime juddico (A/CONF.62/L:76) 
da~ado de 18 de Agosto de 1981. 

•esM~e~~ coordenadores dos arupos de lingu!at!co• foram 05 

=~~s~~ e L~1:ma!r:~~~j H:::!; (~:!!e~~s-~eo (Emir&dos Ar&beB 

::~; u::g;;~:u<~~!:)~a: Wang Tieya (China) 1 Ni' Zhengyu (C~), 
Grupç. de Língua Inglesa: Bernard H.. Oxman ..(Estados: Unido&) e 
Tbom.u. A. Cl.ingan (Estados Unidos). 
Alt.ernaDte.s: Steven Asher (Estados Unidos) e Hilton Drucbr 
(Estados Unide's). 
Grupo de Língua Franc_esa: Tullio_Treves_ (It.:í-lia). 
Alternantes: Lucius Caflish (Suíça). - - -
-~~_p_o __ de Língua Russa:, F_.N. Kovalev _(URSS), __ P.N. Evseev (URSS)

1 
Yevgeny N. Nas!novsky_(URSS) e Ceorgy G. -Iva!\oV (URSS). 
Grupo de Língua Espanhol•: Jos~ Anttinio Yturriaga Barbarln 
(Espanha) • Jost!; Manuel_ Lacleta Munoz (Espanhil) • JosE Ant.&uio 
la11~ Udru_ejo (}::S:panha) e Luis Valencia Rodriguez (Equador). 

~/ A/CONF.62/L.56, A/CONF.62/L.57/Rev.l e A/CONF.62/L.63/Rev.l. 

::~~~0:~~~!~~0 O~!c!:!:. cl:oi::c~i~ e C~~~~r~cc:ia das NaçlJes Unidu 

-31/ A/CONF .62/l...67/Addr1-6, A(CONF .62/L. 75/Add .1--lJ, .4/COt."F .62/ 
~iJ~'37~d.l-9, A/CONF.62/t..l42/Rev.l/Add.l e A/CONF.62/L.l52/Add.l- -

E_/ ~·• vol.I,. A/CONF.62/SR.20. 
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33/ Docso~Dtos Ofic::tais da AssembUia Geral,. Vigl:isima Oitava 
Sesstro, Reuni~ Piedda, 2169a; reuni:lo. 

~I Documeu,_tos Oficiai~ da Conferl!nCia _4u N.lp.c;lJes Unidas sobre o 
Dtrei.to do Ha.1:,. vol.I, A/CõNF.62/SlJ,.l9. -

~~ ~·· _vol.I~ A/CONF.62/SR.4~. 

'l!J .Ib.id., vo1.IV, Ajc_~l>.T.6~/SR.52. 

!!_/ ~-,. vol.XIII, AIC::ONF .62/SR-~2. _ 

38/_~ •• vol.I, .A/CONF.62/S!'~l5. 

39/ A PritDdra Com1ssl'o nomeou .para oa srupas de trabalho 
ofic~os criados entre a segunda e dEciua priaetra sesslies oa 
seguintea funeion.Srios: 

Christopher tl. Pinto (Ceilllo): Preaident.e dG grUpo conjunto 
oficioso (decisl'o 4a primeira reunil:o da Primeira COilisslro) Docutllen
tos Ofida_is da l'_~rce_~ra Conferl!nc:ia_ das __ Nâs;lfes Un;das ~Ó 
Direito do Har; vol.U.; Presidente do grupo de Degociação sobre os 
a.ist.ea3s de funcion.:ui:eRto. o· regiée'e ·as condi:ça-e-a de aproveital:!cnto 
e exploração da Área. composto de 50 Estados. mas aiM!:rto (decisão das 
14& .. a l6a.. reuniões da Primeira Com.iss::Io. ibld.). 

S.P .. Jagota ." (Iildia) e H.H.M.Sondããl -(Patse11 Bab:os): 
Co-presidentes do a:rupo de trabalho aberr.o (decisl"o da ':26a. reuir.ÚJo 
da Primeira Comi.ss?to • .!..!!.!!•• vol_._VI). __ 

J:!l 011 coordenadoreS doa grupo&. do ~utst:icos for.m os 
seauJ.ntcs: · , - -

Grupo ~~ L!ns;ua Arabe: Hustafa lCa.lnil Yasaeen (ElDirados Ar-abes 
Uaidos) • e HohaJ::~~~~ad Al-Haj Hamoud (Iraque) .. 
Grupo de U::agu_Chinesa: Q'aag tieya (China), Ni Zhea.s:yu (China). 
Zhaus Hongz:en& (Chiaa)~ 
Cnpo de" It!ngua Inglesa: Bernat'd H. Oxman (E.ai:ado.. Unidos) e 
7homa& A.· CJ.ingan (Estados UnidOs). 
.Alternaates: Steven Asher (Estados Unidos) e Milt.on Drucker 
(Estados UnidolS) • • 
Grupo de L1ngua Francesa: Tullio Treves (ItSlia).~ 
.Utt~rnantes: Luc!us taflisb (Sutça). 
Grupo de L!ngua Russa: F.N. Kovalev (URSS); P.N. Evae:ev (URSS}. 
Yevgeny N. Nasinovsky (URSS) e Georzy c. IV:anov (URSS) .. 
Cru.po di!!! L!ns;ua Espanhola: Jose Áni::6nl.o Yt.urriaza "tarba:t-Sn 
(Espanha) • JoaE Manuel Laclete. Munoz (Espanha) • JosE AntiSnio 
Pastor Ridrul!ljo (Espanha) C!: Luis Valencia Rodda;uez: {EqlJ:!ldOr). 

~~ A/CONF.62/L.56. A/CONF.62/L.57/RI!!v.~ e A/CO'NF.62/L.63/Rev.l. 
Ver Documentos Oficiais da TeJ:ceia Conferl!ncia das Nas:i5es Unidas 
aobre _o Direito do ~r •• _ vob~ XIII ~_XIV. • 

31/ A/CONF.62/L.67/Add.l-6. A/CONF.62/L~75/Add.l .. 13, A/CONF.62/ 
/L.85JAdd.l-9, A/CONF.62/L.l42/Rev.l/Add.l e A/CONF.62/L.l52/Add·.l
-27. 

Ef ~·• vol.I. A/co~.62/SR.20.:,., 

33/ Documentos Ofic:iais da AssemblEi$ Ceral1 Vig~sima Oitava 
·Se!Jdo_. Reuntiio P~enlir:ra:;'"'2169a.~ r•uniito. 

34/ DocutDent.os Oficiais da Confed!ncu daa Naçl5'es Unidas sobre o 
Direito do Mar,. ____ vol.I,. AJcoNF.6ysa.r9. 

~~ .!!!!·•- v~l-~I· A/CONF.62/SR.40.~ 

~I~-~- vol.IV. A/CONF.62/SR.S2.. 

E,_/ ~·• vol.XII1 0 A/CONF.6~/SR.l22. 

~/ ~·• vo;.~. ~~ONF.6~ISR:l5. 

39/ A Primeira Co111isslo · nomeou para. óa grupos de trabalho 
oficlõ'so11 c:riadoa ent:ic a sesuru:ht e dicima pdmeira sessões os 
M.CUintea funcioolrios: 

Chris"topher W. Pinto (Cei1:1o): .. Prll!!aidente do grupo conjunto 
oficioso (deci•ll'o da .pri~t~eira reunillo d.a. PriMeira Co!llissão) Documen
tos Oficiais da Terceira· Conferl!~cia das Naç1Jes Unidas ~o 
Direito do 1-fai._ vol.tl; Pre&dd~nte. do . trupo de negociaçã'o sobre os 
s.istee~as de func:iôn.::unento• ··o reSllie e a.a condiçi5es de aproveitilccnto 
e exploraç1Jo ~da Ar~a. cOmposto de 50 Estados. mas ab~r,to (decisii:o das 
14a. a l6a. reunilJea da Primeira Comisslo. ibid.). 

S.P.Jagota (India) e H.H.M.Sond~ (Pa1ses ·BaiXOs): 
Co-presideotes do grupo de trabalho aberto '(dec.is:lo da 26a. reuni:to 
da Pl'irm=ir'a Co'mJ.uB:o, ~·· vol_.Vl) .. 

.Jeas E'veDsen (Norue&a): Coordenador especial do grupo de -t:r:abalhQ 
oficioso dli' P:r:eddente sobre ·o sistema de aprovei~a=.cnto (decicl'o da 
3&.- :::=:uni~o -da- -Pt'-ita~i-3:&----Com:!ssl'oy --ibid.., i" .vol .. VII}~- _ _ _ _ ___ _ 

Satya 'h'.Nandan. (Fiji): Prestde"iit'e do _grupo of:f.cioso sobre • 
que11tlo d~ pol!.tica.a: de produ;lo • esrabeleê::ido sob os auSp:lclM do 
Grupo de Negoc.:l.aç!'o 1 referido no parlgrafo 28 aeima. (ver 114a.; 
reunilo da lie:Sa de 26 de Abril de 1979. 'ibid._. vol. LX}. 

Paul . &mela Engo (Repflblica Unida'dõi-Camar8cs): Preddt~Dte da 
..Primeira CotDiasll:o, Francis X. Njenga (Quénia). Touu;.y T.B. Kob (S!n
&apura.) e Harry _'Wuensche (RepG.blie• Democrltiea Alem!'): Co-pre..idim
tes do Grupo de Tràbalho dos 21 sobre o& assuntoo da Pt'imdra 
Comiado com o PredaenJ:e da Primeira Com!.ss1:o c0211o coordenadOr 

p,rinclpal. O Grupo de Trabalho era cont;t.ittddo por 10 membros 
Ubcleaê!oo pelo Grupo d.oa. 77 • China e 10 membros nomeados pelos 
prtnc1Jiais patses indu.strt..lb:ados com alternante& p.ara cada grupo. O 
Crupo foi constitutdo pot' membros e al.ternantes considerados 
taeC.essl'l"ios para representar os interesses da questlto em .Bnlli~~e 
(deeis1:o da 45a. re.uni'ão da Mesa em 9 de ~bril de 1979, ibid. • 
vol.XI; ver tambEzt ll4a ~ reunUro do plenlrio ~m 26 de Abril del9i9 • 
~·• Yol.XI). 

A. Segunda Comissl'o criou srupos oficiosos consultivos, em 
diferelltes ocas:tises. presididos por trl!s Vice-Presidentea. oa 
t"epresentan~es da Checoslovlquh .• Qu~nia; Turquia e pelo Relator da 
Comisdo. Satya N. Naodan (Fiji). (ver declaraçao do Presider~te da 
Segunda Com.l.ssllo~ -A/CONF.62./C.2/L.87. (ibid •• vo1.IV). Ver bmb& 
declaraçl'o · sobre o trab.alho da COt!:.issJ:o--preparado pelo ltelator, A/ 
/CO'b."F.62/C.2/L.89/Rev.l. ~.). 

A ,Terceira Comissl'o nomeou para as suas reunities oficio:aa os 
sezuintes funcionlrios: 
- Jo:~~E Luis Vallart.a {M&:ico): Pr.esidente das reun13ea aobre 

Proteça'o e preservação do meio marinho ( decisl'o da •esunda 
reuni'lo da Te:r:ceira Colliissll:o. ibi.d., vol.Il). 
Cornel A. Metternich (delegado"dã""ieptlblica Federal da Alemanha): 
Presidei&te das rerinittes oficioaas_so_bre _Investigaç.io Científica e 
Desenvolvimento e Transferlncia de Tecnologia (decisão da segunda. 
reunilfo da Terceira Comissão, ibid. • vol.II; vet tamb~ 
A/coNF.62/C.3/L.16, ~-~ vol.III). -- ~ 

40/ DectsJ:o t0111ada na 65a. reunii'o l!o p1e:o:irio da Conf eri!ne:La de 
12 d"'ê"Abril de 1976~--ibid.~ vol.V, A/CONF.62/SR.65. --, 
~ ~·• vol.VI. Aft?~~-62/SR:?l. 

~/ ~·• vol~VII. A/CONF.Q:USR.77-SR.79_ 

43/ Det:A.slf:o tomada na 79a. reun!Jo do plen.lírio- da Confer!ncia em 
28 lê. Junho de 1977 • ~-, voL VII. 

.44/ Memorandum explicativo do Presidente anexo ao A/CO~T.62/ 
/W.Tõ/Rev.2. datado d~ ll. 4-e Abril de 19BO 

4S/ Documentos Oficiais l:!a Terceira Conferl:nciã das Ne.ca-es UDida.s: 
sobre o Dheito do Mar. vcil;rx, A/co:\F.62/SR.89 e 90. As descdçtles 
doa assuntos est:ío re.Ri:J"';rad.a.s ·em A/COI{F.62/62. ibid •• vol.X. 

~I ~;,. vol.X. 

4'7/ O Ct)l.po de Pet:..~ ... Judd"icoc sobr• floluçlo de Contr:o"VlErsia• 
relat!V4S J. Part.e XI dO TextO - Oficioso Composto de Negociaçl'o fot 
eata'belecido pelo PresideDte-~ da Primeira Cotn.iscXo em cousult~ com. o 
Presidente çal ·como &e reflete na 114a. reun11'o do p1enirio e • 
A/CótiF.62/C.l/L.25 e L.36. ~·• vol.XI. 

48/ O Grupo de Peritos Juddicos sobre Cl$"usulas Finais fo.t 
criaTo pelo President.l! para tratar de açpectos t~cnicos elas CUuaulu 

==iei~==r:d:U:. ·~~~d~~:~ :~e!i':~~~o :: ~!e:!r!:o:~!c~:8~9~·;! 
~-, vol.ni. 

49/ Tal eouio refqtdci no pa:t:lg:rafo '1.7 acima, e no metDorando 
explliat_;vo dÔ p'l"uiden.t.e anexo aó A/C0'1:lF.62/UP.l0/RI!!v.2. 

SO/ Deci.s!o toUda na 141& ... re.uni11o do plen5.rto em 29 d_e A&osto 
de l'§ã"O,_~·• vol.XI.V. A/CONV.62/SR.l41~ 

~ .ill..d •• ~Em referido em A/CQh-p,.62/Bur.13/Rev.l~ 

-gJ !ta continuaç:lq da oitava ~Jessll'o. 

53/ Ao adotar o progra-ma de trabalho (A/COr..'F .62/116, ~·· 
Aico'iF .62/'5R.l54-. 

~/ ~co~.62/SR.l74. 

'$5/ Vot:a.çll:o registrada a pedido da delegaçi'o dos Estados Unidos 
da. ãiiil!r1e& 8 com duas delegeç15"~s do pax"tieipando na 'VOteç:lo. O 
resultadO foi de. 130 votos .a faval:, 4 contra e com 17 abstençties. 

56/ Decid"o tocada pela Conf l!;r@ncia na 182&. reuni I' o do plenhio 
da cõiiferl!ncia e.m 30 ele Abril de 1982. bem ~omo a sua decido tomada 
aa· 184.11 .• reunill:o de 24 de Setembro de 1982. 

S1/ Projeto de re3.oluçJ:o. A/CONE.62/L.3 e Add.l-4 adotado pela 
Conf"êrl!ncia qa 43&. reun:ill'o do p1en1rio em 2:2 d.e Julho ~e 1974, 
.!!!f_d., vol.I. 

SS/ Projeto de resoluçl"o A/CONF.62/L.9 o.dotado pela Confer'!nc1a 
u. sla. reunuro---ao p~enàr-ro-em--2-&---de -A:gout-o--de--19-74.-~.- \-"al-.-!-

59/ Projeto de HotDenagem. A/CONF.62{L.15 adotado pela Confedncia 
aa. 1iã: re.uniJ:o do plenário em 17 de Setembro de 1976. ~-· vol.I~ 

60/ Projeto de resolu;l'o A/CONF.62/L.l27 adotado pela Conferi&lcia 
n.a l!Ia, reunilo do plenlrio e,m 30 de Abril. de 1982. 

~I Anexo VII. 
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esÕI.uÇXo 1 

CJU.A.Çi:o DA comSsÃO PllEPARATÓRI:A D.\. :.uroRI:o.we 
INTERNACIQNAL DOS FUNDOS MAlU.~;!IOS E ])O 

'l'R.IBUNAL INTERNACIONAL DO DIREITO DO MA1t 

.&. Terceira Confer~ncia das Naçtses Unida a sobre o D1 reito do !'~r • 

Tenclo ado_tado a Convençlo sobre o Direi to do Mar que previr!: a 
cr:laçl"o da 1\ütoddade Internacional doS FU.i::Ji:los Marinhos e do Tribunal 
lDternu:ional do Direito do Har 1 

Tendo decidido ·tQtnar todas as medidas 'po.ss!ve!s para assegurar. 
•ea demora 1njustiffc:ada, o inicio. efetivo · das atividades da 
Autoridade e do Tribuuail. e adotar as dispoaiçlrés· necess:i:rias ao 
~ do desempenho das suas funçll'es 0 

.Teudo decidido que wna C0111.isiJ'Ko _Preparati5ria deve :ser criada para 
alca:açar enes fins~ - ~ 

~o se.a,uinte1 

·1 .• : Pela presente re.sQluçl'o E criada a Com:lsdo Preparat:6ria da 
.Autoridade. Internacional dos Futldos Marinhos • do Tribunal 
x.erna.c:ional do Direito, do Mar. Los:o que 50 Estados aS&inare111. a 
~!"o ou a ela aderirenr., .o Secretlrio Geral da• Naç8e;a Un:f.das 
COClYOCar.l' a Comtasllo, e esta 'l"e.Unir-s~l Dtlllt jn.•a:tO nXo inferior a 60 
~~tas e. do supe.:t"ior a 90 dias ap~s eSsa convocaçlo. 
· .":·2 • .&.' Coaisdo I eompoa:ta dos representantes doa Estados e da 
~ia' .. representada pelo. ConsellíÕ a:as Naç'tSes Unidas :para a Nm:db:la. 
.- · tenham assinado a Convenc;Wo ou a el.a aderido. Os representantes 
'- sf.gnatlrioa da Ata Final podem ·p.artidpar plenamente nas 
.. liberaçlSes dill Collisslo coao observadore•, mas nJ:o terJ:o o direito 
h participar na tomada de decis3es. . 

3. A Cqmis:sllo ~legeri o seu Presidente e ~~~ dem.ia me::~.bros da ..... -- . - ·- ' 
.. 4. O ·Regulamento· Interno da T,erceira Conferil!rie.ia das ~aç3es 

. 881das sobre- o 'Direito dd Mar aplicar-se-I mutatis muta.ndis na adoç'llo 

.. regulalflento interno d!i. Com.isslo. · · -
5. A Comissl'o de:ve: 
a) ' Prep.~~rar . a agenda · pr'ovis6t"ia para & primeini. · sess!o da 

Asse~bll!ia 11 do Conselho e, quando apropriado, fa.zer 
recoàendaçe'e:s relacionadas cOm pontos· dess:.: agetida; 

•> preparar ·um projeto d.e._r:C'!gula'lllento interno da .A~sembl~ia e 
elo ~onae.lho; , - -

c) ta:çer recaaendaç~cs sobre o orçamento pa.r:a o .Pr_imeiro 
n:erc:1cio f:f.nance:f.ro da Autoridade; . -

d) fazer recOmendaçe'es sobre aa relaçl5es entre Ã Autoridade e 
•• ~çlS'~a Unidas e outras organi:z:.açl5es 1nt'ernacionais; 

e) fazer recom~ndaçtsl!s sobre o SecretariadQ da Autoridade de . 
. c:onformídade coa as diapodç~i!s peit.iaenteS da Convenç!o; 

f) empreender C!!atudos, que si!jam necl!aslrios. relativos ao 
~st.abelecimento da aêde da· Autoridade Cl fazer recameildaçllea 
a e••• reapeito; 

Ane~~·t 

I!E1lOLUÇÃO 1 

CUAÇÃO llA CO)IISSÃO P~ARATÓIUA llA"AUTORIIWlE 
IN'I"ERKACIONAL DOS FUNDOS MARI~"HOS E DO 

TKIBUNAL INTERNACIONAL DO DIREITO DO MAli 

J. Teri::dra Confe~n~ia das 'N'aÇtses Unidia SQ:b:re-- o· Dli'i:!ú) do Mar .. 

Tendo adotado a Convençl'o $Obre o Direito· do Mar que previ!! a 
cr:l.a.çl'o da Autoridade tnt'ernacicmal doa 'Fundos Marinhos e do Tribunal 
.Iutunac:i()na_l do Direito do Mar a 

'tendo decidido temar todall as ml!ldidaa'passtveis para assegurar., 
.ea ftmQra' injust:iUc:ada, o inicio efetivo da~ at.i~idades da 
Autoridade e do Tr:ibunal e &dotar ' as iUsposiçé5'es nece.sS:irias ao 
ccaeço do desempenho das suas fu.uçlS!!s, 

Tendo decidido que uma Comills'lo .Prepara.t.6ria deve ser e·ci.ada para 
alc:a.nçar eases. fina, - · · · -

~o aeguintl!~ 

1.-.-,_.ela presente reso!uçl:o E criada a Com1ado Preparatl5ria'da 
.&u.t«:~ddade '!Qternacional dali f'~~,tndos Marinhos ~t; do Tribunal 
bternacl.onal do Dit-eito·do Mar. Logo que 50 E:stadO.a aSsinarem a 
Convença-o .ou a ala aderirem. o Secret.irio Geral (as NaçlSes Unidas 
co~rl•& COlfd.ssão .. e esta re"u:nir-se-i num prazo nlEo inferior a 60 
di&& e do superior ;a 90 dias ap6s eása COllvocaçlo. 

'2,. A. Coaiàailo fi compost& dos representantes dos Esudoa e da 
Bamlbia,. rep'ieaeDtadia pelo ConselhÕ das Na~!5'es Unidas para a Nam!bia, 
que tenham aasinado a CoOvenç~o ou a ela aderido. Oe representantes 
dos aignatA:r,ioa. da Ata Final pedem p,articipar plenamente aas 
cleUDeraça"es da Comisslo como observadores, mas nl:o ter~ o direito 
de participai ·na tomada d& deci~es .. 

3. A Com1sa:l'o eleger( o seu Pre:!lidente e os detlla,ia membroa ela. 
!III, •• 

4;. o Regulam~nto Interno d.Q _'Terceira Confer~nc.ia das ""'~';"'"'"' 
Unidas sobre o Dh:eito do Mar aplicar-se-~ mutat:l,s tlut.andis na adoçll!) 
do ri!'gulamento interno da Comissio~ - -

5 .. A Comissã:o deve: 
a} preparar a as,enda prov.ts6ri.a para a primeira sess:l:o da 

Assembl~ia e do· Conse.l.ha e, quando apropriado. fazer 
· recomendaç~es relacionadas com pontos dessa agenda; 

b) preparar' um projeto de regulamento interno da AssembU:ia e 
do Conse l.ho; 

e) fazer z:e.cO!:IendaçlSca sobre o Orça~ento para o pl:'imeiro 
exerêtcio financeiro da Autoridade; 

~) !:z;~Ç-t!~~c;~:~~=:ç:e:u~;:~e 0;:a~~!:~~::, ~:~~~n:ci~:~~~~ade e 
e) fazer Z:eeomendisçlSes sobre o Secretariado da Autoridad~. ~e 

confom.f.dade com as disposiç(5es pertinentes da ConvençXo; 
f) empreender estudos, que seja~ .. necessldoa, relativos · ao 

eatabeleeimento da sêde da Autoridade e fazer recomendaçl5ea 
a e.sae respeito; 

C) prteparar os proje~oa de normas, regulamenta. e pracedimentoa 
que aejatll; nece:ssãrioa para. capa-citar a Autoridade • iniciar 
ãa auaa funçtfes, inc!Uind;o projetas de regulamente relatlvoa 
a. geatl'o financeira e l .admillbtra~o 1nte.rna da AutQddade; 

h) m::~e.rcer oa poderes e .funçtres que lhe sl:o conf';ridoa .. c. 
'ri.rtude da reso~uçD'o li da Terceira Conferfiacia da11 Naç!Sea 
lJDtdaa sobre o Direito do Mar .. nlat"iva aoa investimento& 
PE'tparatl5rios; , 

.t) empreender estudos sobre o& proJ4~maa: que enfrentariam. os 
'!atados ea deaenvolViment.o produtores: terl'e•t:r~s que possam 
•ft · 11&1• graveaente. afetadoa pela P.r~·JÇ'I'O de tainerais 
provenientes d.a Are a • coa viste a reduzir ao atnico aa .•uas 
d:lficuldades .; ajudl-lo• a efetuar oa reajustes econtlmico• 
uecesaS:rios, incluindo ~studos sobre a criaçlo de 1.1D1 fundo 
de compensaçSo, e f.-zer rec01JI!!Ind~çl5es i. Autoridade sobre 
essas questZSes.. · 

G-a. Coaf.aslo terl a capacidade jur1.diea que for necessfi.ria para 
0 exerc!c:io elas auas funçlfe_a e para a c.ansecuçl'o dos seus fins.. nos: 
termoa estabelecidos na presente res'oluçiio. . 

7. A. Co1dstiiiÕ pOde-· C:dar os 6rg!'os subsid:l,.idos: que seja= 
oec:eadrios para o exe:rc!cill daa suas fliDç~es e defiuirli a~ funçZSes e 
adotarl o.s re~~lamentas intern~.s. des~es 6rzãos. Também põae uti1i::ar .. 
qúaDdo aPrOPiiãdó, f011tea- externas de couhecimentes e$pecializados .. 
de conformidade ~om a pd:tica das Naçtres Unidas, par .a fac:il~l:.ft o 
trabalho dos iSrgl[os assim criados.. . 

8. A Comisalo criari. uma. comissão e~pecia1 pa~a a EEDpresa e 
conff..ar-lhe-1 as funçZSes mencionadas no• parlgrafo 12 da resóluçilo ll 
da Terceira Cariferl!ncia ~as Naç!Jes Unidas sobre o Direita do Har, 
~tiva -._ fti:\rii!itft:~erifO prepatat6rio. A comissl:o especial tomarl 
todas as at~didas necesslriaa para que a Empresa 1nici~ quauto autea o 
seU funciOríaiiientO efetivo. 
. · 9 ... A Comise:'í'o ·cr:iar4 uma c.omisslo ··especial para os problemas que 
enfreu.tari..am · os Estados em desenvolvimento pto~urores terrestJ:e
suscedveia de serem. mais· gravemente afetados pela produçlo de 
ldnerãià pJ:ovl!lnÍentu: da Área e confiar-l~e-.li as funçí$ea mencionadas 
na aU:nea i) do padgrafo 5 '"~ · 

·lo. A Comisalo prepararl um -relat6rio que contenha as 
re:c001endaçí'J'es a. apreSentar A reunil'o dos Estados Partes~ ~ aer 
cdnvoc:ada de conformi.d~de eotD o artta:o 4 do Anexo VI da Convenç'lo, 
sobre aS meC!idas pdticas para a criaçlo do Tribunal Internac:ional do 
Direito do Mar. . 

11.-· A. CotDissllo "prepar.arl um relat6rio final tõobre todas as 
questlSes inclti1das n.Q seu mandat~?~ . com. exceçil'o ~o disposto no 
par.tie;rafo 10:, para apresentar 1 A:u~~:~mbUia ao sua primeira. Sl!l.sslo .. 
Qualc(uer medida que possa ser tomada com base no 't'l!llatl5rio deve estar 
de cQnformidade c<~m aZJ disposiçZSes da tonvenç!o r~tlativas aos poderes 
e funç8es conferidos aos respetivos 15rgãos da Aut:oridade. 

u. A Çomissilo t"eunir-se-l na sede ~a Auror1dade se os meios 
•sti..,e.rem disponfveis; reunir-seJ-.l com a frequl!ncía necess&ria para 
exerc:er de forma expedita as suao funçl5es. 

13. A Cotnissll:a mat,.ter-se-5 em exis.tl!ncia atf ao fim da primeira 
aesslo da ASseinbUia, altura em que os seus bens ·e arquivos ser~o 
transferidoS para a Autoridade. 

14. M despesas da Comiss2lo serio . c:usteadas pelo orçnmento 
ordlnlrio das NaçZSes Unidas., sujeitas a aprovaçilo da Assemblêia Geral 
das Naçll'e'a Unidas. 

u: O kcr'e.tlrio Cer.d d&a NaÇtrea · Un:tdaG PorJ. l disPoaiÇ3o da 
Coc!csl'o os serviços de~ secretariado que forem requeridos. 

16 • .' O Secretlirio Geral. daa ~açiiSeG Unidas levar§. a presente 
reao~uçS'o :l atençllo da Assembll!;ia Geral. em particular os parlgrafos 
14- e 1.5· • para que a AssembUíia Geral tome as decisZS'~a nec.ess.liriali. 

JIESOLUÇÃO U 

sOBRE riivtiTI:ME:to."Tos PREPARATÓ;iiÕS NAS ATIV!DADES 
PIONEIRAS RELACIOKADAS COM NODULOS POLIMETÁLICOS 

A Terceira eon:tert!ncia das Nasi5es 'Unidas sobre o Direito do Mar 1 

Tendo adotado· a Conve.nçl'o sobre o Direito do Mar (a seguir 
denOQlinada i Convençllo 1 ) • 

Tenda 'criado pela resaluçto I a Cami.!;;;sllo Prepar.at(iria da. 
Autor:tdade Internacional dos Fundos Marinhos e do. Tribunal 
Intel:Uacional do Direito do Mar (a seguir· denominada 'Comiss~o'} ~ e 
tendo-a e:aca.rr~&ado de' -pre~arar os ·projetas-de normas ... regula'Clent.os e 
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procedit11nte< que tej:m: • nee•ulrioa para qua a Autoridade poua 
inic:br u auu tunç!!Su, bem •o da fanr ·ncomendaç8aa para· que a 
Empnaa 'lt~:l.C!a quaot,q .-nt:ea o seu funcionamento- eht1vo 1 

J)e_~~j-º._aa da adotar di1poa:tç'IJ .. aobre inv .. timentoa rul1zado•• 
&Dtl~trad& UI. viaar da Convançlo, por tatadoa 1 outra• 
aiat'1dadea de modo compat!vd com o ng!ma internacional .. u.belecido 
aa Parte XI da Convençlo a uoa Anf!x.o1, cor .~,·,.spt~nclentaa, 

ltaconh•cendo a neca .. :tct..da de aueaurar que a bprua .. ja dotada 
de füãdoa, tecnolozia 1 conhedmantoa eapeciali.tadoa oacud.rioa' 
para capac:l.tl ... la a acompanhar o mesmo ritmo doa E1tadoa 1 da outraa 
entt.dad .. m1ncionadaa no' parlarafo ptecedenta, na t'tt411zaçlo de 
at:l.v.tdadea na Ar••• 

tl.ctde o ••suinta: 

l:. ~ara efeitaa ,da pruente t .. oluo;l'o: 
a) '.t.nv .. tidor ~ióc.e:tr:o 1 .S.;nHicas 

:L) a França, a lDdia, o Japlo é· a Un.ilo daa Repllbl:l.cu 
Social:l.ac:aa SovUticaa ou uma amprua ut&U.l da cada um 
da .. al Euadoe cu Ul!la puaoa f:b:tca ou jllddic,alllo que 
po .. ua a nacianal1dada ou •• encontra aob control• 
afat:lvo da cada um d••••• Eatadoa ou da &lUa nac.ton&11, 
d••!l• que o Eato~do eta q,ueatKo a .. :Lna a Conv•nrj~lo • que o 
'Eetldo ou a ftlpnaa ••tatal ou a pe .. oa !:h:tca cu 
judd:l.ca._ , tenha tnvutido, ant11 do dia l de. Jandro de 
1913 1 ua a;ontante equiv.llenta a pala mano• 30 m1lbl3u di 
dalaru doa Eatadoa UDidoe calculados ••&undo valores 
coo.atantea da 1982 'am at::tv:tdad.. p1ond:raa a tenha 
d .. paD.dido nlo mea.oa de 10 po.r caD.ta ela••• montautli n& 
lacal:f.u;lo, hvaa.t&llllnto topo&rlfic.o • !• avaU.açlo do 
aetor retu:tdo oa al!a .. a). do p&d&rafo 3 1' 

.t:l.) q,uat:o entidad ... éujoa componente• aajam ptl&&o .. :l!'!d.e&J 
ou' judcU.cu""- 1/ que poaauam a rtacion&lida~ de um ou 

::!:1~:• ::au~~·:u Estz:~: o~1::.:uc::::::. ao:u o ::nt::!: 
nac:l.oaa:Lal IUc:te&, Canadl, Eatadol U~:tdoa da Amarica. 
ltllia, J•pZo, Pda .. h:Lxo•• hino Unido da Gri-Jretanba 
' Irlanda do Norte • lll.pdbl.:l.ca J'•deral da Alamanha • da ade 
que o !ttadO' ou E1tadoa ca'C'tif:l.eadoru au:Lnem • ·a 
Coc.van;l'o a qua a ant:l.dada 111 qua1 tio taaha • anta• do dia 
1 da Jaue1ro da 1983 1 etetuado :l~vutimantol noa ntve:ta it 
para oa o'bjetivo. :Lndicadoa na aubal:tn~& 1): 

:Lti) q,ualquez:o '!atado ea deaanvolv:tmanto dcaatlr:l.a da 
Coavançlo ou qualquer emptaaa .. tatal ou qualquer pauCla 
f'.ta.tca ou juddica.l!' que pouua a nac:l.onal1c1ada da tal 
!atado ou •• ancontra aob o 11U eontrola efativo ou c!• 
.. ua nae:ton8:La ou qU;&lquar srupo doa ac1u , mencionada• 
q,UII, .ant .. do dia 1 ela J'audro de 1985, tenha afatqat:lo 
:tnntt:t•antoa aoa dveia a pa~:a oa objat:l.voa indicado& na 
a'UbaU:naa 1) 1 

01 · d:l.l:a:Ltas do :tD'Vtlatid.ar ?ianairo poda au tran&'lllit:Ldu ao aau 
IUCIIIOf• 

b) 'at:lv:Ldadea p:toaa:r.r .. • &:l.lnU':f.ea oa up:raaadtantoa, 
e.ompromatim*nto• da havana f:Laanca:!,roa a out'C'OI, aatudoa, 
avar:tauaçBae, :Lnvut.tsa!;l5••• daaanvolvimanto da tllc:D:l.caa ela 
•DJ•nhar1& e outraii at.:lv.idadaa , ralac!onadae coa a 
tdant:l.f.icaçlo, a daacoberta' a a anilhe a.btadt:l.ca • a 
avaU.açlo de nl!lduloa polimatU!coa • c011 a daterm!D&t;lo da 
Yiab:l.l:tdada tlcniea e econem:tca do aprovdtamaato. 
U atividadta p1oria1raa :tncluams 

:t) qualquer at:l.vidad• de obaarvaçlo a av&l!açlo uo ur qua 
tenha como ohjat.tvo a detaminaçlo e doeumantaçlo da 
nature&&, tonta, coa.ca11tuçlo• local:laaçlo • teor da 
n«Sd.uloa pol.tmd:U:tcoa, baa como dos tatoraa ambienta:l.a • 
t•cn:Lcoa a outro• tatoraa ~propr.iadoa que tanh&a ela aer 
l..,adol •• conta ante& do aprova.ttamantOI 

1/ Para •·•ua identidade • compoliçlo 1 va'C' 1 Daaan\lolv1ma:nto doa 
r'•c::ui•o• minara18 doa fundoa marJ.nh011 ativJ.dact•• :r:aca,ntaa doa 
cona~rcio1 :taternactonail' a addandum', pllbl.f.cado pelo Departamento 
~oa Aa•untoa tconllm.:tcoa e Soc:La1a tntunac:tonah du N&ç!Saa Unid .. 
ls;t/ESA/107 o Add.l). 

Ú) a extrae;•o de amoat:raa da nl!lduloa poliutiUeoa ela Area 
ca• •i ata .- projetar • fabrica:r 11. t .. c:ar o •ctu:l.pamanto que 
•• pretenda util:l.a:ar no &pz:oovaitamaaco do• neduloa 
pol:tsaetll!coa; 

c) '!atado ctrtificado:r' a:lcnif:l.ca wa Eatado . que •••ln• a. 
Coavançl'o • que mantenha cod. um :Luvaat:l.dor p:tonatro a masu 
nlaçlo qua maotnta um latad.o patz:ooctnadot', de conformidade 
COa O atti&O ' do ÃDIXO lU- da Convençlo 1 a qua Cltt!f:Lqu. 
oa n!'lrda de :l.rtVIItimanto aapac:l.fieadoa 'b& a.U:nl& a); 

d) 'n~duloa pol:l.matllicoa' lianif!c& um doa recu.taoa da Al'la, 
coaat:l.tu:ldo por qualquer dap~a:l.to ou c.oncnçlo de neduloa nà 
"'up~rf:lcil doa tundoa mar:l.nhoa pr:ofundoa oa !111adh.tamanta 

.Y. P*IIO& judd:Lca, 'tin&ulu ou cola&!t:l.va - •• UIO nol dama! a pdaaa 
da axpr .. al'o portu;uaaa·. · 

'abaixo da m .. ma, que coatanham mana:anla 1 atqual, cobalto~• 
-cobt'lll; 

e) 1 aator piona:l.ro' •:tznitica o .. tor &tributdo pala Comtulo • 
ua :l.nvaatidor pioilai'ro para a raalizaçl'o d• ativic!ad .. 

.... p:tondr:aa de con~at"m!dada eom a pt'alanta l:'aaa!Luçlo. Um lllato:r 
p1oae:lt'o nlo a:~~.eadai' lSO.OOO Rm2.. O · ,tnveattdor p:tona!ro 
abandonat'& parta& do aator pioneiro qu• ra\'•rtarlo para 
Área, d.a conformid.&de e0111 o .. auinta programa: 

:t) 20' por c~l:l.to do aacor atr~bu!do, ata ao Utll do tarca:tro 
ano contado a partir da data da atr:tbu:tçlo; 

11.) 111a:t. 10 por canto elo 11tor att':lbutdo 1 ad· ,lo. fim do 
quil:l.to ano contado a pa:r:tit' da data de atd~u:l:_çlo; 

:t:l.:t) mail 20 por cen.to do aator atribu!do cu um& fraçlo 
superior, na '!!!~adida em qu• aKceda a aator da 
a_prove.it&tDanto cop~orma ctacialo da. Ay."Ç.o~dada na• auaa 
nontaa 1 rea:ulamantQil'·• proc:.•d:tmantoa. olto aaoa ap~a a 
data da atribu:tçao. do iletoz:o ou I d•ta de amiaalo da 

, autot'iuçlo da prodiJçlo, ••· .. ta for anterior; 
f) 'Ara a 1 

1 'Autoridade' , 'ativ!dadu na Ar•• 1 a 'tacur1oa' tb 
o danificado qua lhn C dado .na Conva:aç'lo. 

2. Lo1o que a Com.iulo comac:.e a funcionar, qualquer Estado que 
tenha aaa:tnado & Convançlo pode pedir l Coi!IisaKo, • ••u· nome qu no 
de qualqu.r · amprua ou antid&da aatatal -ou paaaoa ffaica ou jur:l,dicÊ 
aene~o11ad• D& ·altnaa a) do par&arafo l .. • a 1nacriçlo como !D.vaatidor 
p:tona:tro. A Com.inlo ra;iatrat& o patic:ton&r.:Lo ccmo :tnvutidor 
pioneiro •• o padidol · 

a) ~:!va::::~•::·:~· n: •. :~:~ .. ::o um q:t•::r:~:~:h' 0:•:~~:::; 4: 
1avaatimlnto !'H toa de. canfonaidade 00'18. a al.tat& a) 'do 
par.&;rafo ·1· e, 1'111 todo• oa ,outro& caaoa, .. tJtD cartifica4o 
relativo 101 atve.ta da .. • :l.ELveatimaato ea:ttldo po:r:" um Eatallo 
ou Eat1d01 -C.rtiticadot'••; a 

b) eativar de conform1darla com as dama:ll dilpoliçUea da 
pra .. nta raaoluçl'a, incluindo o p&t',ll:af'o s·. . 

3. a) Cac!a pedido deva c.obrir Utl& aupe:r:f!c:l.a total. nlo 
netii.!UO.'i'iam•nte Gn1ca • eorlttnua, de atanal'o a valor 
colbarcial &Jt:tmaUvo •u!.ic!.antaa para permitir duaa 
opua,.tsaa mine.tru .. O pedido daVa indicãr aa c.oot'dtnadaa ' 

dO aator, da:fiaJ.nr:lo a auparftc.ta total • di'rid:lnl!o-o -.I .duaa 
pazotal da 1&ual valOr ccn~arcial a1t1•at:l'Y0 1 a da:va -ceüt.ter 
todoa oa dado• da que dhpon'b& o patidoalr.io &ob;ra •• ba 
pal'ta& do aato'C'. 'raia dadoa iaclu:f.l'lo, :lntar aLta, 
tafanae;Baa aobn la•anta•antoa cenoarltico•, , ·~ti••• 
coac.aatraçl'o de !ll5du1oe poliaat&Ucoa · 11 a aua cot:lpo~:r.C:ao 
-dl:Lca. Ao l:l.dat coa aailea dadoa, a Co.taalo a aau ~·~1 
atuarlo ele coafotm!dada coa •• d1apoa:l.çl5'ea put.:tn•nt!u .. 
CoaW:nçlo e aeua Aaaxoa ea ralaçl'o ao c:arltat' conUdi:ac:ta1 
doi dadolf; 

..,, aoa 4S cl:taa aeauintea ao :raceb!aentõ , c'loa dado& raqu.ez:ttfoa 
pala al1naa a) • a 'Coa:taalo deaienul ·a parte do aator q4* • 

:.1:::~;:-t::d• at~:~da:aa co;:•,::~ •;~. r•:::::t:ad~7.~~ 
iD.r:aratdio da lapr .. a ou •• aaaoe:taçlo ct* latadd& ta 
a.,envo1viaanto. A outra parte do aator url atribuldp ( ao 

..,in .. atidOr pioneiro cOilO, Ull aetor p!oaairo.: ' 
4. llaahua :l.nvaatidor pione:lro poda aer raabtrado · para a,~•."'11• 

a aator p.tonairo. Ho caao da ua tnveatidor p!one:tro formado pQt/ d~il 
011 u:ta coapoaantea, nenhum. deaa" componente a poda pedir; o. :•~ 
Mli&tro coao in'YI&tidor p'.:l.ODI:lZ'O,I t:CtulO ;ndividual OU D0.1 't,'Z'I!l~ 
da aubaltDI& :1.:11) da aU~•• a) do p&l'llra!o ~ • 

S. a) QUalquer Eatad.o que taah& aaa:l.~&do a Conv•nçKo a Jlt"e~ftd~ 
aat ua latado ee:rt1ficador deve ••••aura'C'-aa, a~t4 

1
'cla' 

aeraaa~:~tar a pad:tdo l C011J.a11o noa termo• do R•Z:~~afo 
2 ·, da que oa aatoru .. relàrj~lo aoa quaia padid~ fotlam 

!:~i~::l::: ·~ co!:b:rap:::ar::tr• p:r.:!.:t;::. a o:•fo:•~d~: 
:tnter .. aad.ol ,unta't'lo a tomilalo t11&ullt' a pl~~.'Dt& 
iD!o:raada doa eaforçoa fi:Ltoa para aolucto.aa-t, oa 

::"!!t!::C,!::!t::;•:aa:·~::d;:::1::~:::r.::::l:o:~tq~f pu• 
)) Oa Eatadoa c:ert:tficadoraa dava11, antaa da anft:à{fâ \ n 

vJ.sot.da Conv•nçlo. aaailzuraz: qua .. .l.tiv:ldad .. p:l.cDa:l~aa 
&ajam raal.:Laadaa da unatn coa.,attvel com a meaiià. 

c) Oa !atado• qua p:eatand•m ••r Eatadoa c:art1Ucad~r~a 1 
incluindo todoa oa potenc:taia patidon&r:lo• rela~ivoa a 
attoraa qua •• aobraponham, de\l;am soluciot~ar ··o•· aeua 
c.o~:~!l:ttaa noa termo a d1, a11aaa a), . por melo da 
nasociaçe:aa dentro da wa prazo razo.vd. Sa ta:La 
coaflitaa nlo tiverem atdo aolucionadoiJ ati 1 da Março da 
1983, oa Eatadoa que pretendam aar Eatadaa cartificadot"aa 
tit.rlo_ arranjo• Jl•ra aubaatar 01 con!Utoa a arbitr•at!m 
obriaatGr.:La d-. conformidade com •• 1\acraa (. Arb!traaam. 
da Com1111o daa Naç!Saa Unida& aobn o Ditai to Cotn~rc:tal 
ln.tarnac:iODal (UNCI'l'ltAL) • a arbtt:ra&n dna começar ~o 
ada tatdar a 1 de Maio da 1933 • tara:lnn anua ~. 1 de 
Dezembro da 1984. SI!-~ doa !atado •111 qu .. tl~_ nlfo ~·~'jar 
partic.ipar na a:r:bitroa•• tom.nr& macUdu · par& ql.l.\. Uma 
p'aaoa Uatca ou ju.dd:lca* da ~ua nac:tonaltdada o ~,:~•
aaate ua a'C'b:l.traaam. O tribunal arb:ltr•l poda, por ljDt.ivo 
juatU:lcado~ prorroaar o pra•o para p:rofa~.t.r o 11u laudo 
por ua ou uta peUodo• da 30 d::taa. 

4) Ao clec:l.dir a qual "'oa pet.t.ct~al'toa ,.w~;~l.v:tctoa •''.'IIQJI 
conflito ••r' at~ibu1:dor ·u lua totalidade !OU n'1 ~-- ... 
ct.h, aeto~. objato da Conflit"0 1,'' o tlo:tkul arbitra.rd:•~·; 
procuraz:o wu •oluCio j!lat& a tquitat.iY~• tendo a co--~ 
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• relaç'J:o a ·cadi. um dos petic:io.n.t:rios •nvolv.idoc 
conflito~ oa seguintes fat1:1res: 

i) o dep(5s.1to da lista de coordenadas pc!rtin.enees junUl do 
Estado ou doa Estados que pretendam ser Estados 
certif.ica.dores o mais ta·r:dar na data da adoçlo da Ata 
Final ou no dia 1 de Janeiro de 19.83~ se esta data far 
anterior; 

ii) a eontinuidade e a extenslfo de ati"Wil:!ades anteriores 
pj~rtineates a <:ada s~t:or em conflito e ao .. setor pedido 
do qual o setor e111 conflito faça p.an:e; 

iii) a data ea que cada l.1lll dos investidores pioneiros em 
questlo o.u o .seu predecessor ou .a. organizaçilo 
componente deste tenham iniciado atividades no setor 
lMdido; 

iv) o.c:usto fiaanceiro, expresso em d6lares Qos E:stados 
Unidos em valor constantes das ativ.:Í.dades relativas a 
c.~~da setor em conflito e o~~.o &e.tor. pec.ido do qual o 
aetor em conflito faça parte; e 

'1') o per:Codo em que aquelas atividadea foram realizadas e 
a qualidade das me:smas. 

6., Um investidor pioneiro reg.istrado de conformidade com a 
presente resoluçlo go:t.a.r.li, a partir da data do seu registro., do 
direito exc+usivo de realizar atividades pioneiras no setor pioneiro 
que lhe tenha sido a.tribu!do. 

7. a) CAda investidor que deposite um pedido de registro como 
investidor pioneiro deve pagar i Comi:osllo uma taxa .de 
250.000 d6lares dos Estados Unidos. Quando wa investidor 
p"i.oneiro .apresentar A Autoridade um plano de trabal.ho 
p.ara exploraçll:o e aproveitamento. a taxa mencionada no 
par-'grafo z· do artigo 13 do Aqexo III da.C.onvençlo ser§ 
d• 250.000 d6lares dos Estado-s Unido:s. 

b) Cada invesGidor pioneiro registrado pa;ar.:i w:u~ taxa .anual 
fix. de 1 111ilh:fo de d6lares dos Estados. Unidos a partir 
da data de atribuiçllo do setor pioneiro. O investidor_ 
pioneiro farl o pagamento 1 Autoridade. no. mo~cn_tÇI ~m. _que 
o plano de trabalho p.ara a exploraçl"o e aproveitamento 
for aprovado. Os ajustes financeiros conclu1=d..f?S ~ 
virtude desse plano de trabalho serlo reajUstados de modo 
a ter em conta os pagacu~ntos efetuados nos termos do 
presente pará&rafo. 

c) Cada investidor pioneiro registrado cocprol'letet"-se-:i a 
efetu.ar gastos per1o5dicos, cujo montante seri_det:e~ina.do 
pe.ia Cot:~iss!to, relativos ao setor pioneiro que lhe for 
atribuído, att! que o seu plano de trabalho seja aproVado 
de confot111idade com o padgrafo s·; Esse mõtit:aõte aevei-iã.
mant.er, uma. rel.açlio ro~~.zo~v.el coa a dimensll:o do setor 
pioneiro e COIB as. despesas que :seriam de esperar de um 
operador de boa fE que se propi5e iniciar produçllo 
comercial a partt"r de:s;se setor dentro de um prazo 
r,uo:lvel. 

sente ua ar~itragem. O trtbuna1 arbitral pode, por motivo 
justificado~ prorrogar o prazo para proferir o J;eu laudo 
por um. ou mais per1odos de 30 dias .. 

d) Ao decidir a qual dos peticion.lrios envolvidos :num 
C.onfllto ser.a: atribuído. na sua ·tobllidade ou em parte, 
cada set:or obje~o de conflit:o, o. tribunal arbitral deve 
procurar uma soluçlo justa e aqu.itativ.a. tendo em conta, 
- relaçl'o a c:ada um dos petic:iodrios eovolvidos no 
eonflitoo oa seguintes fatores: 

1) o dep6sito da list:a de coordenadas pertinentes junto do 
Estado ou doa Estados que pretendam ser Estados 
c:ert:ificadores o mais tardaT na data da adoç"lo da Ata 
Final ou no dia 1 de Janeiro de 1983. se esta data fc:rr 
anterior; 

11) a continuidade e a extensll:o de atividades anteriores 
pertinentes a cada aetor em conflit.a e ao sett?r pedido 
do qual o setor em conflito faça p.art:.e; 

iii) a data ·em que cada um dos investidores pioneiros em 
quesUo ou o seu predesessor ou . a organização 
eomponenr- deste tenham iniciado atividades no setor 
pedido; 

~v) o custo financeJ.ro, expresso em. ao.Lares aos Estados 
Unidos l!m valor const:.ante, d.as atividaçles relativas a 
cada set.or em conflito e· ao setor pedido do qual o 
setor em. conflito faça parte; e 

v) o per:Codo·em que aquelas ativid.ades foram realiz-actas e 
a qualidade!: das meSIIISs. 

6. Um. investidor pioneiro . regiat:rado de coaform-idilde co"io a 
pre!lente resoluçlo gozarl, & partir da data do seu registro, do 
direito exclusivo de realizar at:ividades pioneiras no setor pioneiro 
que lhe tenha aido at.ribu!do. 

7 ~ a) Cada investidor que depolllit.e um pedido de registro como 
investidor pioneiro deve: pagar A Comissll"o uma taxa de 
250.000 d6lareé dos Estados Unidos. Quando um investidor 
piont!iJ'o apresentar 1 Autoridad~ um plano de trabalho 
para expl6raçl"o e aproveitamento, a taxa mencionada no 
parfgrafo 2'".. do. art:iao 13 do Anexo III da Convençi"o aer:li 
de 250.00.0 P,6lares dos Estados Unidos. 

b) Cada inves~idor pioneiro registrado pagar:í w:l& taxa anual 
fixa de l milhlo de d6lares dos Est-ados Unidos a part:ir 
da data de atribuiçlro do setor pioneiro. O investidor 
pioneiro far.l o pagamento J. Autoridade. no comento em. que 
o plano de trabalho para a exploraç!o e aproveitamento 
for aprovado. 08 ajuste• f.inanceiios concluídos em 
virtude desse plano de trabalho serã"o reajustados da m~do" 

a ter· eJB conta os pagamentos efetu.ados ~os tetlll~ do 
prer~ente para-grafo. 

c) Cada. investidor pioneiro regis.trado coc:prolileter-se-á a 
efetuar gastos perio5dicos, cujo montante seri determinado 
pela Comiss.ll:o, relativos ao setor pioneiro que lhe for 
a"tribu(do~ até <tUe o ·seu plano de trabalho seja aprovado 
de conformidade com o parAgrafo a·. Esse montanee deveria 
manter Uma re.laçlo. ra:r.:oável COll:l a dimensl"o do setor
pione:iro e COIIf 411.1i despesa_& que aerlam de esperar ·de ua 
operador d_e boa ,fê que se propõe iniciar produç.lo 
comercial a partir desse &etor ·dentro de um prazo 
razoável. 

h) As autor:l.zaÇtses de prodaçX'o seao outorgadas a cada 
investidor pioneiro no pra:r.:O de 30 dia10 a partir da data 
em que o investidor pioneiro notificar a Autoridade de 
que. in!ciar.f a produçlto comercial dentro de cinCo anos. 
Se UUl investidor p.ioneiro Wlo puder iniciar pr"oduç:io 
c:omercial dentro desse per!odo de cinco anos por Taz8es: 
alb~ias l sua voD.tade • pedirA uma prorrogaçlo A Comiss:SQ 
Jur!dica e T~cnica. ~sSa. ComiSs:ilo conceder .i a prorros:aç.lo 
por Wll perlodo não renõv:i.vel que nilo exceda cinco ano& •• 
-estiver conye.ncida de que O investidor piorudrõ nl"o pode 
:1n.iclar a produç:io numa base e~onomicaJBente viivel no 
.emento previsto inicialm.ente·. Nada na presente al1nea 
impedir{ a Autoridade de conc-eder J. Empresa ou a qualquer 
outro peticion1rio pioneiro . que tenha notificado a 
Auroridade da 10u.a intençãO de iniciar pro.duçllo comercial 
dentro de um pra.zo de c.inco anoss prioridade sobre 
qualquer peticionlrio .o que tenha obtido Ul!l& prórrogaç:lo 
uoa termos .da presente al1nea. 

c) Se a Autoridade, ao receber a notificaçl"o prevista na 
a.l.!n.ea. b). decidir que o .1n!cio da produçlto coUierC.b.l 
dentro de 1m1 prazo de cinco anos excederia o teto de 
prodUçl"o estabelecido nos par:igra'"ros 2- a 7 do artigo 
~1 da Convenção~ o peticionáriQ terá prioridade sobre 
qualquer outro peticionairio na airibuiç!o da prl!ixima 
autorizaçi!o de produçJ"o permitida peio teto de produçl'o. 

d) Se dois ou mais investidores pioneiros pedirem 
autprizaç:<:ses de produ~o para iniciarem produçl"o 
comercial ao mesmo tempo e se. no:s termos dos part!igrafos 
2· a 7- dO arti&o 151 da Con.vençl'o, o in!c!o simultlneo 
de toda essa produção n:iro for permitido, a Autoridade 
!lotific.A-lo-.1 aos investidores pioneiros interessados. 
Nos três meses seguintes a tal notificaçlo. estes 
decidi?="";IO se~ e e.m Que" medida~ desejam -partilhar entre Si 
a tonelagem peroi.iss1vel-

e) se. nos termos da al1nea d), os investidores ·pioneiros 
interessados decidirem não partilhar entre si a produijjão 
disponível, acordarão numa ordem• de prioridade para as 
autori:r.:aç~es .de prodtiÇ:ifo e todos os "pedidos ulteriores de 
autori.zaçllo de produção ser:ão aprovados~ depois da 
aprovaç1óo daquelas a que faz referência a presente 
•U:nea. 

f) Se, nos termos da al.ínea d) ~ os investidores pioneiro$ 
inteJ:e:Ssados ·decidirem partilhar entre si a produç.'lo 
dispon:l:vel, a Autoridade concederl a ca·da um deles uma 
autorização de produçlro para a quantidade reduzida 
conforme tiverem acordado. Em. cada caso, aa necessidades 
de produção expressas pelo peticion.!i.rio &er:lo aprovadas e 
a produçlo ple-na ser.A autorizada logo que o teto de 
produç!'o admita ua~a capac1.d.ade adicional suficiente para 
os peitic1on5.r:ios envolvidos na concorrl!ncia. Todos oa 
pedidos ulteriores de aut"orizaçeies de produç"lo sl5 serJ"o 
aprovados depois de os requisitos da presente al!nea 
terem sido cumpridos e o petici.onário alo estiver -1• 
sujeito I reduçlo de produç3"o previs-ta na presente 
aUpea. 

&:) Se as parte• nllo chegarem. a acordo dentro do pr.itzo 
fixado. a questl:'o -ser4. decidida !!aediatameate pelos ttl!!ios 
previstos na ali"nea c:) do pa~grafo s· de c:oriform.idad• 
c:om os critt!rioa·· estabelecidos nos par.liigrafoa 3 • e s · do 
artigo 7 do Anex:o III da Convenção. -

10. a) Quaioquer direi toa adqui_ridos pot:" entidade• oU pusoas 
f!s:icas ou jur.tdicaa lJ.que posslllUI a naciÓn.alidadl! dÕ 
Eatado ou Estados cuja condiçl"o de Eatado certificador 
tenha cessado, ou se eru:ontrem sob o controle efet:ivo 
desse Est~do ou Estado:.. c:aducarlro a nJ:o ser que 0 
investidor pioneiro mude de! -nacionalidade e de 
patrocinador num prazo de seis me&ef!' a partir da data de 
tal cessaçlo •. como previsto na aHnea c). 

b) Um investidor piondro poder.t mudar a nacionalidade 1111 o 
patrocínio que tiqha na data do seu registro 'como 
investidor pioneiro pela uacional.idade e pelo patroc:f:nio 
.d.~ qualquer Estado Parte na Convenção que sobre el.e tenha 
c.ont~le efetivo nos t:ermos da al:l:nea a) do parAgrafo l". 

c:) As mudanç:as de nacionalidade e de patroc:!nio previstas no 
presente par.lgra~o não afetar30 qualc;:uer direito ou 
prioridade que tenha sido conferida .a um investidot 

ll. A cc!!~:!~o :aos termos dos ~ar!grafos 6 · e a·. 
a) passará a cada investidor pioneiro o certificado de 

cumprimento da~ dili!posiçlJes da presenteo reso1uçio referido 
:ao parligrafo 8 • e 

b) incluir.§ no seu relat1Srio final pr~visto no par~grafo 11 da 
resoluçlro I da Confer@ncia os pormenores de todos os 
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rqiatros dos investidores pioneiros c ~ua &etore;s pioneiros 
atribuldoa nos termos da presente resoluçlro. 

12. A., tie de assegurar que a Empresa possa realizaz:: ativid&des. na 
Are& ao •esmo ritmo dos Estados e outras entidades: 

a) qualq1.1-er i~vest!dor pionei;o registrado deve: 
1) proceder .I exploraç.So~ a pedido da Coaf.sslo. no setor 

reservado. nos "termos do parlgrafo 3- 1 e-. relaçlto ao seu 
pedido para a reali_zaçlo de _atividades ·na Area pela 
AU.t;oridade por intenu~dio da E11presa ou em assodaçlo c:om 
Eatàdos e• desenvolvimento. no entendimento de que as 
despesas aasia efetuadas e os juroa dai dl!!correntes a uma 
taxa de 10 por cento ao ano cerlo reembolsados; 

ll) assqurar ea todoa os níveis a fonaaça'o do pessoal 
indicado pela Combs:il'Oi 

111) coaprometer-se~ antes da entrada em vigor da Convençio, a 
Cl&pj':"ir .Ra obrigaçlSes prescritas na Convenc;;io ·relativas 1 
transferfncia de 'tecnologiai 

h) qualquer Estado certificador deve: 
i) assegurar que, l entrada em. vigor da Convll!nçlo 1 os :tundas 

necessirioa sejaa postos, e• tempo oportuno, l disposiçlo 
da Eapresa de conformidade com a Conve.nçlo; ~ 

iJ.) rel~~r pedodicamente l Comhslo sobre aS at:ividades 
reaiiradas por 1111le, por auas entido~~des ou por sua:!t 
pessoas f.ts!cas ou juridicaa. 

u: A Autoridade e oa aeua Srgl'oa .reconheceria e honrarl'o os 
4~t:oa e obri&I.~Bea decorrentes d.i. presente reaolUÇI'o e aS dcciai5ea 
11& Coeiaalo ~O...das ca aplica~lo da aeama. 

1.4.. Sn preju1:ro do disposto no par,gra!o U 1 a preaJ!ntc 
~uçl'o terS efeito•. ati: i. entrada em visor da Convençlo. 

... 15. Irada aa presente resoluçlo dcrrogarl a altnea c) do parfgrafo 
3 do arUao 6 do Anexo III da Convençl'o. 

73, 

IESOLUÇÃO III 

A Terceira Con:ferfnda das NaçlJes Unidas sobre o Direito do Mar, 

~ondo em conta a Convençlo sobre o Direito do Mar, 

Con.-tder.ando a carta aaa Naçts'e& Unidas, eç__particular o a'rtigo 

~· DcclA.ra que: ____ _ 
•> Nq caso de UJI1 terr1 t6ric. cujo povo nlo tenha ~1c.ançado a 

plena iodependincia ou outro est-atuto de autonomia 
reconhecido pelas Nações Unidas, ou de um território sob. 
doia1.aaçlo colonialt as "disposiçi5ea relativas a direitos e 
interesses noa_ te~os da Convençlo aplic:ar-se-i'o em 

"benef!c::io do povo do territ6rio COlll vista a procover o seu 
be111. estar e desenvolvimento. 

b) Ea caso de cOntrovol!irsià entre Estados relativa I soberania 
aobre wa eerrit6rio ao _qual se aplique a presente resoluçlo~ 
• a. relaçJ:o .t qua1. as-Naçl5'ero Unidas tll!lnham recomendado 
.. toa: de aoluçl'o e~pec!ficõa, haverl consultas ent.re as 
partes nessa controv&rsia no que ae refere ao exerc!cio dos 
d.~reito• referido;~~ na a11nea a). Em tais consultas, os 
iDteressea do. povo do território ea questlo- serão. UlJ. 

elemento fundamental a ter em consideração. Qualquer 
ext!!:rcfcio desses direitos teri em conta as resoluçi5eco 
pertinente$ das Naçi51!s Unidas, sem prejdo~o da pos!~Xo de 
qualq_uer parte na controv«:rsia. Os Estados interessados 
farl'o todos os eGfórços par~ concluir ajustes provis6rios de 
cart:ter prltico c nld'" prejudicarão nem dificultarão a 
oht~ncJ:o de uma, 11olqçlio definitiva d.a eont:rovl5rsia. 

2. Solicita ao Secretfrio Geral daa Naçts'es Uni'das que leve a 
presente re:aoluçl'o 1 atençlo de todos os l-:embroG das Naç3cs Unidas e 
doa detDais participantes aa Conferencia. bera como dos 6r&l'os 
prtacipaia das Naç8es Unidas, e lhe& solicite que cumpram o disposto ....... ~ 

IIESOLUÇÃO "IV 

4"l'ercd.ra COnfednda d.as Naçtfes Unidas sobre o Direlt.o do Mar, 

1'ndca em conta que movimentos da Ubertaçl'o nacional forau. 
"tQYidadoa a participar na· Conferl!ncia co•o ob&t!rvadores de 
~~for.tdada com o artiao 62 do aeu regulamento interno, 

tteelda que oa eoYiaeac:oa ele l:lbertaÇio nacional que ·da 
.,.nicipaJ1!1o u Tucdra Confe:rlnc~ -das !l'aÇ&ea Vaída'a sobre o 
~i'to do Mar ~ado o. direito dt aasiuar a Ata Flraal da Coo.ferlac1&4 

u ._ qual11bd• de oba•rvadoree. 

~ 

DECLAJ!AÇÃO INIEKPRETATlVA RELATIVA A tJM HJ:;TOOO 
ESPECIFICO A SER UTILIZADO NO ESTABELECl!tENTO 

DO LDaTE EXTE;lUOR DA HAR.GEM Cm."TINENTAL 

A. terceira ConferEncia das Naçl5'es Unidas sobre o Direit;, do Mar .. 

Considerando as caracter!sticas especiais da urgem continental 
de ua Estado onde: -
1) a d~tlncia ml!dia a qu~ ocorre a is6b:ata de 200 metros ~o excede 
20 ailhas natít:icas; 2) a maior proporção da rocha sedimentar da 
aargea c:ontinent&l. en .... ntra-se abaixo, da elevaçlo continental; e 

Tendo ea conta a desigualdade que resu~taria para esse Estado da 
aplic&çl'o l sua margem continental do ·.:rtig~ 76 da Convenç"D:o, em que, 
a •Edia aritmEtica da espessura da rocha sedimentar ao longo de uma 
linha estabelecida l distlnc.ia mbima petu~is.a.tvel~ de acordo coa as 
dhpolliçGeS das subaltneas i) e_ ii) da &l.tt;'ea a) do par.lgrafo 4 
delii~>e artigo, como representando a tot-alidade do limite exterior da 
IUirgea continental n:a:o deveria ser inferior a J,S quil~cetroa; c aaia 
de •etade da al!lrgea dever.ia ser excl..u!da dêsae modo;: 

Reconhece que tal Estado pode, nl'o obstante aa diaposiçha do 
'&rti~tabe.lecer o limite eXteriOr da sua mara:ea continental 
PÇ:r linbas retas na:o excedendo 60 milhas mar.ttimas e11 coapriwaento 
ligando pontos fixos definidos cm latitude e longitude, em cada ua 
dos quais a espessura dia rocha sedimentar seja inferior I! 1 
quil&Detro; 

Quando ua Ellt&do' determinar o limite exterior da sua -rsn 
continental ao aplicar _o mEtodo estabelecido no parlgrafo precedente 
desta dll!lclaraç!:o~ este mêtodo pode tamb&.. ler utilizado pelo Estado 
rtz:luho para delimitar . o lillite exterior da liiUa margem continental 
coa uma caracte'r:f.atica geol6gica -comum. onde o 11eu limite extll!rior •• 
devl!;ria enc:d'tltrar com tais características numa linha estabelecida I 
distlncia mhima permiis!vel, de conformidade com as aubal!neaa 1) e 
ii) da aUnea a) do par.:lgrafo 4 • do artigo 76, ao longo , da qual a 
•fdia aritm~tica da espessura da rocha sedimentar não pode ser 
inferior a 3,5 quil~metros; 

A êonfer!ncia solicita i Comisslo de Limites da Plat.afor-aa 
Continental criada nos termos do Anexo II· da Convenç:l'o que si&& Oli'l 

temos dest;~ Declaraç1o, quando fizer as suas recomendaç8es R 

que:staes relacionadas com o estabelecimento do Umi te exterior das 
eargens c:ontin<!'nt..1.!s doa Estados situados na parte .sul da Bata H 
Úngala. 

~ 

HOMENAÓEH A SIMON BOLIVAR., O LIBERTADOR. 

A"Te:rcdra Conferência d.u: NaçlJes Unidas sobre o Direito do' Har, 

Considerando que 24 de Julho -~e 1974 aarca ma.f.a um aniverslrio do 
aaacimeoto de Sim6n BoliV'ar, O Li~rt.li.dor, ua homem "de vislo e- pre
curllor da organiz:açl'o internacional • cuja figura bb:tl5rica te111 dt
•ensiSes univerr;ais, 

Considerando al~-m disso que o trabalho de SimiSn. Bolhar~ o __ Liber
tador 1 baseado em c:onceit'os de liberdade e justiça ·como prindpioa 
para a paz: ·e progresso doa povos, deixou uma marca indeUivel na hia
t6ria e constitui fonte de permanente inspiraç:Ko. 

Decidi!: publicamente pr~star homeR-agem de admiraçl'o e .respeito • 
Si.6n BoUv.ar~ o Libertador, no plenário da terell!!ira Confll!lr~ncia das 
Naç8es Unidas sobre o Direito do lfar. 

~ 

ltESOLUÇÃO E}~PRESSM"DD qRATIDÃO AO PRESIDENTE • 
GOVERNO E FUNCIONAR.IOS DA VENEZUELA 

A terceira Confer@ncia das Naçi5'es Unidas sobre o Direi'to do Mar~ 

Tendo presente que a segunda ses11Ko t@Vf! lugar na. cidade de 
Caracas, terra natal de Sim6n Bol:l.var~ Libertador de cinco naç8ea, 
que dedicou a sua vida l luta peila aw;l.odeterminaçlo dos povoa. 1aual
dade ent.re Estados e justiça como expresslo do seu destico comu.1 

tomando conhecimento C:Oll! muita grati41'o do @Xtraordin.lrio e11forso 
fti.to pelo Governo e povo da Venez;ue\•• que perm1t.iu I Con.ferlacia 
rCua.tr-ae ao maia favor(vel esptrtt.o de fraternidade e em condtç:Su 
aatel'iaia tnc:omparlveia~ 

Dec:lde: 
1. Expresaar a Sua Exceltncia o -Presidente .da ltep6bltca . da 

Venúue:la 1 ~o Preaidente e membros do Comitl Oraanizador da 
Cooferlncia, ao Governo e, ao povo da Venezuela a sua nis profunda 
aratidlo pela inesquactvei hospitdidade que lhe foi proporcionada; 

2. Dar voe l sua esperança de que os tdeab de justiça social, 
-1&~:~&ldade entre naç8•a e ao11.dar!adad• •ntr• os povoa advoaada pelo 
Libertador Si•&n Jollvar sirva d• auia para o t~abalho futuro da 
C:O.ferlnda .. 
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BOtiEtiAGE."l AO CONGRESSO ANF,:CTIONICO Do PAN.Ut.\ 

A T~rceira Confet'~nda dlla Naçlies Unidae: sobre· o Direito do Mat • _ 
aa sua Sa. sesslio. 

··Considerando que no ano de. ~976 se (!elebra o ceat.Edmo qu~nqua
&fiai.o aniveuirlo do- COngresso ÀnfictiOnico do PanULI. convoc4do 
peio Libertado~ Simtia Boltvar tet:l o louv$.vel e v1donid.o objetho de 
~ oa poVoa da AaErica LatiDa. · 

Considerando tab& que pe:rm.aec:eu ua cu;:ptrtto ele un1veraal1dade 
.o Coazrecco do Panamt., avançado para • EjJoca • que pre•ia que 
aa.eilt• c• base na unih e c.oope:taçl"o red:prcca f pqaatYel aaranti'r 
a ,.. • proillaver o deaenvolv.li.eoto daa aaçlSea. 

Coaaiderando alfa d!aao qua o Coaa:~:ecao do f'au...i evocou a 
Pn•tt&toaa e couatrut:iva Anfict16nia Grep; e invocou a 1aa&em 
~veraal e criadora dQ Naç&!:a Unidas • 

Decide prestar ao Coqrt!sso AQf;f.ct.115oico.do PanUIS, nua plenld.o
da T'Hêeii'a Confer~nc:ia das Naç&s Unida,· vobre o Dirtdto do Mar, na 
IIUa qqint:a J&!Salo • \Dali. homen.agea pdblica reconhecendo o Sll!.u 
apedfico •ignificad.o hbttirico. 

~ 

IESCLU~ SOlHtE O DESENVOJ:VIMENTO Dl: INFRA-ESTRUTURAS 
NACIONAIS EH CIENCIA E TE9!,0LOGIA 

HAB.INI:L\ E SEI..VIÇOS OCE.ANICOS 

A Terceira Confet'~ncia ~a Naç3ea Unidas sobre o Direito do Mar, 

hc:oobecendo que a Conveuçllo sobre o· Direito do Mar pretende 
estabelecer Ulll novo re,giae · para os mares e oc...,noa: que dever.& 
c:ontrlbuir paZ.a o establ!tleci ... ento de QIU ord~m ec:onOmica 
lnt.ernacioaa.l jua:t:a e equftativa_ mediante o estabeleciment:o de 
d1spos1çtk!.a para o uso paclfic;:o•do "spaçO oc:elnic.o, ·a equitativa e 
eficiente gestlo e utili:r:aç.., dos rec:ur&o&, e o estudo, prote.ç:lo. e 
preseryaçKo do 111eio .. r1Aho, 

Te~:tdo pret~ente 9·u_e õ aovo rea;:tae 4eve te:t: ea c~nt:a,. ea 
partic:ul.ar, os interessei ___ e aa u.eces:ddades eapect.is doa pa1aea em 
Ü&eJ?.Volv;f.lllento, coa.tciy:os, · litoral geo&raficamente 
_desfavorecidos, 

Cooaciente do rlpido desenvolvimea.tO verificado no campo das 
c.t!o~nolosia. B!arinhaa 1 e d;as neceatlidadll!s dos p.t.laes ea 
desenvolv111l.ento, , costll!1rcs, cem litoral ou aeograf1camente 
d~sfavorec:l.dos de partilhar nessas, realt'zaçtSea, se se pretendere. 
atin&ir os objetivoa aeizu meocionadoa. 

Convenc::ida de que, • aenoc .que aejam' tomadac medidas ursetttes, as 
lacunas de natureza cientffic:a e tec:nolligica mat'inha entre oa palses 
desenvolvidos e e11. decenvolvimt!!nto ampliar-st!!-lo sais e por iaso 
poderio perigar t.odas as bases do novo regime, 

Acreditando que a utilizaç;lio 6tima de nova& oportunidadas p.a-ta o 
dtsenvolvimc:nto' econ&aico e social oferecido pelo novo regime aerS 
fac1litada mediantt! a adoçl'o de •edidaa a n:lvel nacional e interna
cional com o objetivo de fortale~er a e.ap.ac::idade naci'Onal 11!11 cil!nc::ia.a 
do ••r. tec:nolo&i• • &lllrviços oc:e!l.nicec, parttcul.:J.rment;ll! nos patsea 
• deaenvolvfmento, co• ·o fia de assecurar . a abaorçlo rJpida e 
•pUc:a_çlo eficiente do tecuoloat".a • conhec:iaanto 'ctenttfico de q..
poa•••·diapor, 

c:Qnslderaado que _os cent:ra. de J,nvestiaaçac;, cienttEica e 
t:ecnoiGa:ic.a aariahOa dev1U:'ia11 ser •• 1nat1tuiç8ea pdncipãb atrawl• 
u. quis os Êatado& .... pardc.u.lar. os P.,tses .. aeaenvolviaento~ 
f011.cmtaria• a conduziria• a investtsaçlo c.ienttfica .. rinba, e 
:recebt.r1aa e d:lsaainariaa a cecnoloaia ·-unba 1 

Ieconhecendo o p&pl!:l , .. pt~cial daa organizaçaea; in,ternac:lonai• 
ec.peteatca eatabi!!lecido pela Coavençao aobre o Direito do Mar. 
-..pectabent:e em relaçS'o ao eatabelecimettto e deaeavolvillento de 
centro. b~cionai& • raatonaia de tnveattsaçlo c'ientS:fica • 
tccaolO&lc:a. marinhos, 

Wotando que: os ll!sforços presente• levados a cabo pelo aia~ema daa 
.. s;laa Un1da8 n• fol:m&çlo. aducaç•o e.assiatil!;ncia nC campo da c.ilncia 
e ueaolo;:ta ,marinha• e' serviços octelnicos eat'lo baatanto aqu&t doa 
raqa.laitos corrente& c al:o partiçulanpente insuficientes para satia
fazer " nec•aaiddea r:asultan.tes da Convençlo sobre o Dit"eito do -· Saudando aa iniciativaa recentea no lmbit:o da& orsaniz:aç!Ses 
1ntero.acionais para prctllover e Coordenar os principal& ptosrat~u de 
uaiatlncia tnui'luicional coa o ob'jetivo de fori:alec:er aa 
:I.DfR-aauutucaa a cilt~ciu aar:iahaa dos pataes em dennvolviunto, 

z. !E!!! aos pa!sec .._ desenvolviaebto que eatabeleça• PJ:"'O;E' .... 
pan. a proaoçJ:o da cooperaçl'o t:~cn:lca .entre eles no ~o ela c.ilacf.a 
Ã tecnologia aa.rinhas e deroenvolvieaento. de ser•içc:us: oeelni.éoa; 

3. Estimula os pa;:lses· industrializados a dare• au~at'!ncia aoa 
pl!ses ~nvolviiDent:o na p:t:epar«'çao • apliciçl'o dos ..... 
prograaas de desenvolvimento em c::i~c1a !I!; t:ec::nolosia marinba8 • 
serviços ocelnicos; · 

4~ ',ltec~enda qu<t o Banco Muodia1_, os b.ancos ·regi0n&1.•,. · • 
Proa.r~ da8 Naçlies Unidas para o ne'se:avoiY111l.ento, o S.t.ste- .... 
HaçiSes Unidas de Financiamep.to para a CU.aci• e Tecnologia ~ outrM 
asf!;DC"tas de financiamento tlult:ilateral a'uuu!ntea e coordedll!a· as .... 
operaç&is pat:'a a atr·ibuiça-o de ~undoa ao• P,alses e11 desenvolviMotit 
para a preparaçlto e ll!!xecuçlo dos .prinçipaia pE'ogramu: de assi&tlacf.a 
oo fortalec:lmeato da ~ua. ctbCia. tecnologia aarinbaa 1!: 'aenl~ 
ocelnicoa neaaes paiaes; ' 

S ~ lec01aenda q~ todas as orgao.tzaç3ea intariÜIC:iDftlll• 
cOilpete-atec do aiat_eâa das N:iiiçlies Unidas ftpliea progràaas e.o. MU. 

::::~!~::en~:·!:8ca•:: d~~r:!!~iae ·:~:ol:;!1!:rt:~=s :•!fr!tç: 
oceZniCOJ e coardenelli os aeus êsforçoS numa a.-pla base de e:.:ecuçlo de 
tais progr.amaa, chaaando particular atenÇ.o p~t'~ 'o• int.:reaca 
_especiata dos pataea ·. n1 deaenvolvimento, cosu"eiroa, sea lltcaral -.. 
1eoer.afic4taente desfavoree:idos; 

6~ Solicita ao Secre~•rlo t;era.l d~• Haç!Sea Unida& 'que _tran..Sta 
esta re~õi'Uçiõ"'' Aue.bUia Ceral na aua tricfsiu dti .. ae•••o. 

~ 

OIISEllVADoaES ~ ~~ lUtS SES$ÕES 

Estado• • terr1tdrios 

ADtilhaa Uolalldeaa• (terCeira • ccnt1nuaç&o da. alt:.t.a. ae..zr.•, 
~t:ir.tuaçl'o da oitava aesslo • nona e 4Ec1 .. •r.taelr• ~·.•~) 
llhaa Caok (t:erce.in • dlci&a sasa-e.al 
Papua Nova GuinE (terceira seado) 
~~c~lles (quinta aeu1:e) 
Surin.t~me ( ter~dr~ aess'lo) 
1'errittirio Fedfl,rad~" dn Ilhu· do Pac:tftco (terct~ty:-a. a.~. .dieta 
primeira seaaBes) 

Hoviclento$ de Libertaç:Ko 

Cong:r-:sso N~cional Afrie:ano (Africa do Sul). 
Co~~&n:sso Pan Africanq da Azlnia (Afr:lca do Sul) 
Coaadho Naciotlal Africano (Zimbabw-e) -
Frent:e Patri6tica (Zimbabwe:) 
OrpnizaçXo de Libertaçlo da Palestina 
'orzantzaç1lo do Povo do Sudoest:à Africano (SWAPO) 
":"..rtido AfricaQo para a lndependi!ncià da Guinl e dq Ilbaa C..bo 
Verde· (PAICC) 
Partido Unificado do Povo das Seichçllea (~PUP) 

*'laciaa eape;cialbadaa e out~aa o~sani•ac;lSes 

.. 'OCO Mundial 
Coa18aJ:o Oce.an'i'srlfica lntergovernamea.tal (COI) 
Orpniuçlo Internacional do Tràbalbo (OIT) 
llraanizaç'lo Mad:t:ia.a· internacional (Olfi) 
Orpnizaçlo Keteorol6gic::a Mundial (OMM) 
Oqanh:açlo Mundial de Satide (OMS) ' 
OE'pnizaçlo d-.a N&çlSea U-nidaa para a Aliaentaçlo • .Aaricultura 
(FAO) . 
Orcaniz_açlo das Naçtsea Unidas para a Educaçlo. ~lnc:la e 
Cultura (UNESCO) 
Orsanhaçlo Mundial de Propri•dade Inhlec.tual (WIPO) 
'Uidlo bternãctonal dt! 'lelecODountca.çBea (OIT). 

Aalncia Internacional de Enerata Atllmlca (AlEA) 

OrJ.aaizaslSea lntersoverna111ent~is 

lanco In~~~tr-americano ·para o DesanvolvilleJtto 
~reau Hictrogrlf!co In't.rnacional· 

~0::::: ~=~~=• A::b!:r~::d~~;=~~~ .•obr• o Har iVerMlho 

~O:!:~~u!~~==e~!:.~~~,: ~=~~!~~t~!o . 
Corpqras•o paE'a' o Deaenv6lvtmeo~q doa Ande• 
~un.tdad•• EUl'oplh• 
CoD••lho da Europa 
Couelho da Unidada Ecott;&lica l.:rfl!be 
lundo de C011Pf:D&açlo Iaternac!Ollial 4e ·Pelu1~ por Rtdncu
llion•toe 
:Ua• da E•t•do• Arab .. 
Orpntuçlo da Confarlnc::la Ialllltc. 
Oqauluçl~. par• a Cooperaçlo 1ccm.a.tca • n. .. uwl~Dto 
Ora,antaaç'l~ ~toa Eatacloa Amnicanoa .. 
0r1antuçlo doa Pabu AraMa Export;adona •• htr41•o . 
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OrpD1zaç3'o doa Paf. ... Exportadore.s de Pet.r&leo 
tk&aai:u.çZo de Unidade Afr!c·ana 
S.Cni:k~i•do d.a Comuuid..dc D:r;itloica 

Orpab:aç&a Do Governamentaia 

Cat.egoria I 

Al.1anç" Coop.arativa. Internacional 
Claara d• Coakcio Internaciona~ 
Çonfederaçl:o Internacional doa Sindieat;os Livres 
ÇoDf"ederaçl:o Mundial. do Trabalho 
~reaao Mundial Huçul11L1.no 
ConMlho Internacional ·das Ag!ncias Voluntlrias 
Couelbo lnternaciànal da Mulher 
:rederaçl'o Mundial das Associaçl!l'e.~~; das Naçi5'es Unidas 

Collaelho Intemacional do Direito Ambiental 
Cooperaçlo Internacional para o·.Desenvolviae•o Sl!licio-Ecoae.J.co 
Do.a.s:lo C..rnes;ie ~r• a :Paz Internac:ional 
Federaçlo Jntern3cional dos Direitos do H~ea 
Federaçlo P.an AJ:!ericana das Asaociaç&s de Ensenheiroa· (UP.ADl) 
Fundaçlo para os Pov9s do Pac~fic:.Q Sul 
L1p lnternaciacal das Hulherea para. a Paz e Libl!rdade 
Hovisen"to Internacional para a bni'lo FraterDal enn·a ~ç .. • 
Povoa (UFER.} 
Qrganizaçl'o Internacional de AssoctaçiS'es dos Consuuidor~~:a 
PAX CRISTI; Movimento Internacional da Paz ~t.61iea 
Soc1edõllde para o De~envolvi.mento ~nten:u~c:ion.-1 
Vnilo dos Jurist~s Arabes • 
Unilo Internacional para· a Conservaçl'o da 'Natureza • seus 
llecur:sos Naturais 

Horimento Iru::enUicional da Juventude e Estudantes para .. 
lfarl~• Unida• 

P.elaçllo Nominal 

Oq;aniz.açlo daa Cidade• tTnidaJI 

Catea:orla II 

.Aliança Mundial das Aa;soc!açi5es da Juventude CristJ: 

.Aliad ... Mundial Baptista 

AmJ.a:o• da Terra (F .o.E.) 
Asi!!OCiaçSo dos Estudos Internacionais 
!Ãnt:rO para as Relaçi5ea Inter-a:mericaruas 
Clube Sie.rra 

Uaist!ncia Mtitua · daa "Companhias Petroltferaa doa Governo& 
Lat.ino ~ricanos (ARPEI.) 

Coaiu.:lo pa:ra o Estudo da Organizaçio da Paz 
Fedeu.çSo Mundial dos Trabalhadores Cient:!ficos 
Jnsti tu to FORÍ:STA para Escudos Oceanográficos e Or-ogrificos 

.ln•titut.o Int.ernacional para Ambiente e De&envolvimento 
Instituto Ocelnico Internacional .Aaaqciaçl"o Int.ernacipnal de Advogados 

Asaociaçl"o do Direito. Internacional 
Uaociaçl"o lntern.acional de Hotelaria 
Uaociaçl"o Internacional para a Liberdade Religiosa 
&aaociaç.lo lnternacion.al de Tr&nllporc.-es Afreoa 

Instituto da População 
Serviço· Unificado ~ra Marinheiros 
Sodedade Asilitica para o Meio kabiente 
Sodt::dõlde Nacional Audubon 

Asaoc::iaçl"o L.t.tino Ameri.can.a de InstituiçBes dt! Finança e 
:D.aea.volvimento (ALIDE)" 

· Sod(.-dade ~!undi.al dos Existencialistas 

-"" 

Auoc.iaçl"o Mundial doa .Jovens ÇriatZfoa 
Uaociaçao Universal doa Federalistas Mundial& 
ClaaJ:a Internacional de Navioa 
Ceutro parà a Paz Mundial mediante o Direito 
C.ieal"o da& Is;rejaa aobr. AssuntQII. Internaciona:l,a Calit••• Intéraadonal da JuristaS 
Coalta Consultivo Mundial da Saciedade doa Amigoa 
Cellunidade ~Internacional Bahl1 
Conferfr:ic:la Mundial da Religi"lo para a Paa 
Cons•lho lnte~Aaericaao de Co.,l!rcio ~e l'roduçl"o 
Coau:lho Interaacional d .. AaaoclaçZfea CiendLlca. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 33, de 1985 

(N"' 102/85, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de cQ_operação no Cam
po dos Usos Pacíficos da Energia Nudear, celebrado 
entre o Governo da Repúblfca Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular da China, em Pequim, 
a 11 de outubro de 1984. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l Çl Fica .aprovado o Acordo de Cooperação no 
Campo dos -u!;oS Pacíficos da Energia Nuclear, celebra
do entre o Governo da_ República Federativa do Brasil e 
o Goverr, da República Popular da China, em Pequim, 
a II de ou_tub.ro de. I 984. . -. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer a tos de que possam resul
tar revisão do Acordo, bem cqmo aql!,elcs _qu_e s~ desti
nem a estabelecer ajustes complemenlares. __ 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MÉNSAGEM N' 501, OE 1984 

Excelentíssimos Senhorçs Membros do Congresso Na
cional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, 
da Constituição Fcde.ral, tenho a honra de s_u.bmctcr à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de exposição de motivos do Senhgr Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de 
Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia 
Nuclear entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Popular da China, assi
nado em Pcq uim, a 11 de outubro de 1984. 

Brasília, 3 de dezembro de 1984. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÀ O OE MOTIVOS 
~OEM/OAI/SAL/OAOC:I/227/664.2 (8-46) (E-33), 
DE 30 DE NOVEMBRO OE 1984, 00 MINIS
TÉRIO OAS RELAÇÕES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo 
Presidente da República 

Senhor Presidente: 
T cnho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em 

anexo, o texto do Acordo de Cooperação entre os Go
vernos da República Federativa do Brasil e da República 
Popular da China no campo dos usos pacíficos da ener
gia nuclear, assinado em Pequim, em II de outubro de 
1984. O presente acordo foi precedido pela assinatura de 
MenioraifiiU.m de Entendimento sobre cooperação ilos 
us-os pacíficos da energia nuclear, no dia 29 de maio de 
1984. quando da visita oficial de Vossa Excelência à Re
pública Popular da China, e no qual constava referência 
ii intenção de os dois países concluirem um instrumento 
nos mold~ ?o que veio a ser firmado em Pequim. 

2~ Q_acordo Prevê cooperação nas áreas de pesquisa 
básica, construção de ccntniis nucleares e reatares de 
pesquisa, prospecção e processamento de urânio, fabri
cação de elementos combustíveis, segurança nuclear e 
produçüo e aplicação de isótopos. A cooperação prevista 
nesse instrumento deverá realizar-se basicamen_te atrayés 
do interciimbio de cientistas c técil.icos,_ bem Como de in
formações c documentação: da realização de s_eminãrios; 
c do fornecimento de consultarias e serviços técnicos. 

J_ Dentre as razões que fundamentam a conclusão 
do referido acordo, figuram aspectos comuns a ambos os 
paíseS -no que tange a seus respectivos contextos energéti
cos. Com.efelto, tanto na RPC como no Brasil, o maior 
potencial hídrico se encontra em regiões afastadas dos 
principais centros de consumo de energia elétrica, cir
cunstância agravada pelas dimensões continentais de 
ambos. -_Çerca de 70% do potencial hídrico chinês (380 
milhões de kilowatts de recursos hídricos) se situa nas a1-

tas montanhas do Tibete, em Sichuan e·em Ghizhou, dis
tante por conseguínte da região costeira do Leste, onde 
se concentram as atividades industriais mais importan
tes. No Brasil, o maior potencial hídrico (45,9%) estâ 
concctrudo na região amazôníca. 

4. Além dos recursos hídricos, a RPC dispõe das se
guintes fontes energéticas: petróleo, urâneo e carvão. 
CerC<l de 60% de suas jazidas de carvão (reservas verifica
das de 700 bilhões de toneladas)- atualmente principal 
fonte energética do País - encontra-se no Norte, o 
que encarece o minério, dado õ allo custo d.e. seu ttqns
porte atê os centros de atividade industrial no Leste. As 
sileirus se concentram no Sul do País e apresentam em 
geral alto teor de cinzas. 

5. CQmo no Brasil, as reservas chinesas de urânio 
são por sua vez importantes e suficientes pãra manter em 
opcruçiiO, por aproximadunlente trinta nos, reatares a á
gua pressurizada com capacidade total de 15.000 Mw. 
Os chineses detêm tecnologia de exploração e processa
mento de urânio e têm capacidade tecnológica para pro
duzir combustivei.~ nucleares e geranciar combustível ir
radiado. Dispõem de usinas de difusão gasosa e realizam 
estudo:) avançados no âmbito da separação de isótoi:ios 
por laser. 

6. A- RPC conta, hoje, com uma dezena de reatares 
de pequeno c médio portes, alguns dos quais sofistici:t
do.~. voltados para a pesquisa. Seu programa nuclear, 
iniciado nos anos 50, não previu, contudo, um amplo de
senvolvimento da nucleoeletricidude, atravéS-de gran-des 
Ccnlrtüs nuclt!<~res. 

Hoje, com a necessidade premente de expandir a ofer
ta de eletricidade, a China volta-se para a nucleoeletrici
dadc para atender à Çemanda crescente de energia resul

- tante de seu desenvolvimento industrial. De fato, a meta 
de produção de nucleoelctrícidade a ser atingida no ano 
2000 ê de lO mil Mw. 

7. No momento, está sendo construída a usina de 
Quinshan, nu província deZhejiang, de 300 Mw (reatar 
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a Clguu pressurizada)~ cujo vaso de pressãO deverá ser for· 
necido pela Westinghouse e alguns outros equipamentos 
por uma firma da República Federal da Alemanha. 
Pretende-se que essa usina entre em operação em !988. 
Duas outras unidades de 900 Mw (tambêm reatares a. á
gua pressurizada) deverão ser construídas a partir deste 
uno, em Daya Bay, 1 província de Guangdong1 com a co
opcrm;:Uo de firmas inglesas e francesas. Espera-se que 
um bus. ~:stejum ·concluídas em 1990. 
~- 8. ~iii. suma, embora já bastante avançado em ter
mos de pesquisa búslca, o programa nuclear chinês so· 
mente a partir de 1982 deu impulso ao seu setor indus
trial, razllo por que a RPC deverá absorver tecnologia 
externa, entre outros meios, mediante aeordos como ~s 
que jú assinou- coní. a RFA e até o momento apenas 
rubricou com os EUA. Particular enfase nesse sentido 6 
dada agora ao acordo firmado com o Brasil. 

9. Como é sabido, o programa nuclear brasíleiro, 
que teve seu início nos anos trinta e expressivo impulso 
nu década de 1970, norteia-se por princípios semelhantes 
aos do programa nuclear chinês, quais sejam a busca de 
autonomia no domínio da tecnologia nuclear e a coope
ruçilo internBclonal como meio iluxiliar na obtenção da
quela autonomia. 

10. Por outro lado, os programas nucleares brasilei· 
ro e chinês têm tido evoluções distintas, o que favorece 
a cooperaçãp entre os dois paises,jâ que o setor em que o 
Brasil tem maior experiência e já absorveu alguma tecno· 
logia - a indústria nuclear - é aquele em que a RPC 
tem menor desenvolvimento relativo. De fato, o progra· 
ma chinês desenvolveu a pesquisa básica com o domínio 
completo de todo o ciclo nuclear, ao passo que o brasitei· 
ro tem impulsionado os vários setores da ativldade nu· 
clear, notudamente o da produção'de nucleoeletrlcidade, 
com u. correspondente construção de u~inas nucleares. 

11. Ao mesmo tempo, a experlência brasileira que 
vem sendo consolidada no setor da indóstrla nuclear, 
tem recebido certo reconhecimento internacional e é ob· 
jeto de acentuado Interesse por parte dos chineses. Prova 
desse interesse foi a visita ao Brasil, no pedodo de 18 a 
24 de agosto de 1984, do Vlce-Ministro da Comissão Es· 
tutal Económica, Sr. Lin Zong Tang, à frente de missão 
composta por funcionários daquela Comissão, do Minis· 
tério da Indústria Mecânica e do Ministério da Indl.1strla 
Nuclear. Os visitantes percorreram os canteiros de obras 
das Usinas de Angra-II e III, as instalações da Nuclep e 
da Nuclen, o Complexo Industrial de Resende (onde se 
encontram a Fábrica de Elementos Combustlvels e a usi· 
na de enriquecimento), a COMFAB e a Comissão Na· 
cional de Energia Nlll::lear (CNEN). 

12. Durante as vlsltas acima referidas, a missão chi· 
nesa póde inteirar-se, de forma concreta, da relativa ex
periência jd adquirida pelo Brasil no setor, bern como da 
tecnologia c:fetivamente absorvida no âmbito do Acordo 
BrasiljRFA. Nos entendimentos mantidos pelo Vlce
M inistro Lin com autoridades brasileiras do setor, ficou 
evidenciado que os objetivos comuns de produzir nu· 
cleoeletricldade, bem como a postura de princípio sem e· 
lhunte dos dois países de busca de autonomia tecnológl· 
ca nuclear, ensejam oportunidade para que o Brasil pos
sa eventuulmente cooperar com os chineses, em cornpo· 
slçào com firmas alemãs que já trabalham no Brasil no 
âmbito de acordo com aRFA, .no setor da indllstria nu· 
clear. Em contru·partldu, o avanço já obtido pela RPC 
em relação à tecnologia como um todo, bem como em 
setores da ativldade nuclear outros que não o industrial, 
tu is como o da pesquisa básica e da aplicação da energia 
nuclear nas setores du saúde e da agricultura, deve ser 
considerado como elemento importante no intercâmbio 
e cooperação entre os dois pafses. 

13. O quadro acima descrito sugere bem a comple
mentaridade que existe entre os programas nucleares do 
Brasil e da RPC. ~ exatamente com base nessa comple· 
mentaridade e nas possibilidades que poderão advir para 
a cooperação entre os dois pafses nos níveis têcnlco, in· 
dustriul e comercial que se tornou necessária uma mol· 
dura institucional como o acordo que vem de ser assina· 
do. capaz de ballzar a cooperação desejada. 

14. Vale, ao mesmo tempo, ressaltar não somente os 
aspectos puramente têcnicos, econômicos ,e comerciais, 
mas também aqueles de natureza polftíca envolvidos no 
presente acordo. Com efeito, o pesO especrfico da RPC 
no contexto da poUtica mundial, e mais particularmente 
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asiática e a importância do Brasil no contex.tb dos latino· 
americanos e dos países em desenvolvimento cm geral 
ernpresULm ao acordo nuclear firmado entre os dois um o. 
siSniflcaçào especial. Nesse sentido, cabe mencionar o 
fato- de haverem as autoridades chinesas, durante as ne
gociuçõe.o; do ucordo_ressaltu.do a iin,_portância que atri
bufam ao mesmo por ser ele o primeiro instrumento in
teri'fa-cionul firmado na ârea nudear pela RPC com um 
pafs cm desenvolvimento. Dessa maneira, aquelas auto
ridades deixaram clara sua intençilo de não confinar seu 
n:lacionumento Internacional no campo nuclear apenas 
com os países desenvolvidos e já estabelecidos no merca
do internac;ional no setor de_tecno\ogla e equipamentos 
nucleares, mus também com países, como o Brasil, que 
desenvolvem su_a_ própria capacidade tecnológica nesse 
sclor, com base nos recursos naturais nele disponíveis e 
nu diversificação de seu parque industrial. Essa posição é 
igualmente compartilhada pelo Brasil que, como se sabe, 
jll. assinou vários acordos de cooperação nos usos pacffi
cos de energia nuclear com países em desenvolvimento. 

I S. Tendo em vista a natureza do referido acordo faz
s~ neccssllria sua ratificação, após aprovação do Poder 
Lcgislutlvo, conforme disposto no artigo 44, inciso I, da 
Constituição Federa(. 

16. Nessas condições, submeto à eleVada co-nside
~açi'l.o de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem 
uo Congresso Nacional, para encaminhamento do texto 
do aludido acordo à apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade pam renovar a Vossa E"-ce· 
lência, Senhor Presidente, os protestos d-o meu mais pro
fundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLJ. 
CA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
RePÚBLICA POPULAR DA CHINA PARA A COO· 
PERACÃO NOS USOS PAC!FICOS DA ENERGIA 
NUCLEAR 

O Governo-da República Federativa do Brasll e o Go· 
verno da Repó.blica Popular da China, 

Inspirados pela amizade entre seus povos e pelo desejo 
comum de ampliar a cooperação bilateral: 

Tendo presente que o uso da energia nuclear para fins 
pacíficos é importante fato r para a promoção do desen
volvimento social e económico dos dois pafses: 

Considerando que ambos os países realizam esforços 
pura suprir as necessidades de seu desenvolvimento eco
nómico e social pelo uso da energia nuclear; 

Tendo em vistu. o fato de que ambos são países em de· 
&envolvimento e membros da Agência Internacional de 
Energia Atômlca; 

Convencidos de que uma ampla cooperação entre os 
dois países nos usos pacrflcos da energia nuclear contrl· 
bui para o desenvolvimento de suas amistosas relações 
de coopcraçãoi 

Convieram no seguinte: 

Artigo ( 

As Partes Contratantes, conforme o estabelecido no 
presente Acordo, cooperarão nos usos pacíficos da ener
gia nucleur com base no respeito rnó.tuo à soberania, na 
nào-inlerferência nos respectivos assuntos internos, na 
íguttldade e benefício mútuo. 

Artlao· II 

I. Sujeito ao presente Acordo, os campos de coope· 
ruçilo entre ambas as Partes poderão incluir: , 

a) pe~quisa búsica sobre os usos pacíficos da energia 
nuclear: 

b) pesquisa. projeto, construção e operação_ de cen-
trais nucleares e reatares de pesquisa; 

c) prospecção e processamento de minérios e urânio; 
d) fabricação de elemento combustfvel; 
e) pesqulsu sobre a regulamentação em segurança nu· 

c/<!ar: 
' f) produção e aplicação de isótopos radioativos; 

g) outras áreas de interesse mútuo. 
2. __ As modalidades de coopera~ão entre as duas Par· 

tes poderão incluir. 
a) intercâmbio e treinamento de cientistas e têcnicos; 
b) realização de simpósios e seminários; 
c) fornecimento de consultaria c serviços técnicos; 
d) intercnmbio de informações científicas e técnicas e 
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e) outras formas de _çooperação consideradas apro· 
priadas por ambas as Partes. 

Artlao III 
A cooperação no quadro do presente Acordo será im~ 

plementuda entre os Governos de ambas as Partes ou 
por agências competentes por esses designados. O con~ 
tcúdo e~pccffico, o alcance e outros pormenores da co .. 
opt::ruçào serão estipulâdos, em ajustes específicos a se
rem concJufdos pelas Part~s. 

Art!ao IV 

As Partes Contratantes poderi\o fazer livre uso das in .. 
formuçõe.s intercambiais no quadro do prescmte Acordo, 
com exceção daqueles para as quais a Parte fornecedora 
tiver estabelecido condições ou reservas concernentes ao 
seu uso ou disseminação. · 

Artigo V 

Materiais nucleares e equipamento necessários para a 
implementação de seus respectivos programas ou de pro
gramas conjuntos para o uso pacrnco da energia nuclear 
poderão ser transferidos entre as Partes Contratantes 
nos termos do presente Acordo. Os materiais nucleares e 
equipamento transferidos não deverão, contudo, ser 
transferidos além do território ou jurisdição da Parte que 
os receber, a não ser que ambas as Partes assim o consin-
tam. --

Artigo VI 

Todo o materlal ou equiPamento fornecido nos ter
mos do presente Acordo por uma Parte à outra, ou o 
material obtido pelo uso desse material ou equipamento, 
ou o material utilizado no equipamento fornecido nos 
termos do presente Acordo, só deverá. ser utilizado com 
finalidades pacrftcas e não deverâ ser usado para a ma
nufaluru ou desenvolvimento de armas nucleares ou 
para qualquer finalidade militar. As Partes Contratantes 
se comprometem a solicitar à Agência Internacional de 
Energia Atómica a aplicação de salvaguardas em relação 
aos materiais nucleares ou equipamento transferidos nos 
termos do presente Acordo, ou em relação a material es· 
pecial fissionável obtido pelo uso dos materiais e equipa-
mento acima- referidos. ./ 

Artl&o VIl 

Cada uma das Partes deverá tomar as med[das neces
sárias para manter, em seu território, prot~ão fisica ade
quada dos materiais nucleares e equipamento nos termos 
do presente Acordo. 

Arlifio VIII 

As Partes Contratantes reallzarão todos os esforços 
necessãrios para apoiar e promover a cooperaçilo cienH· 
fica e técnica entre as diferentes ag!ncias e instituições de 
ambos os pafses no campo dos usos pacíficos da energia 
nuclear. 

Artlao IX 

As Partes Contratantes tOmarão as medidas neces~ 
súriaS para facilttu.r a efetiva implantação do presente 
Acordo. As Partes Contratantes realizarão, por sotfci
tução de qualquer urna delas, consultas sobre a imple· 
mentução do presente Acordo;- \desenvolvido da co
ope_raçào e outros assuntos de interes~ mdtuo~.r~IJ!-tfv2 à 
cooperação internacional no campo dos usos pacrtícos 
de energia nuctear. 

Artigo X 

I, O presente Acord_o entrará em vigor na data da se
gunda notifica'ção pelas Partes de que foram cumpridas 
todas as respectivas formalidades legais requeridas para 
u entrada em vigor de um tal Acordo, e flcará em vigor 
durante o período de IS (quinze) anos e assim sucessiva
mente e de forma automática a cada cinco anos, salvo se 
uma das Partes, notificar, por escrito, à outra sua in
tcnçll.o de denunciá-lo com um ano de antecedência da 
data de sua expiração. 

2. Os ajuste:s específicos concluídos confornie o Arti
go III do presente Acordo não serão afetados pela expi-
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ração do presente Acordo. No caso em que o presente 
Acordo seja denunciado, os_dispositivoS- dos artigos V, 
VI e VIl permanecerão válidos enquanto qualquer mate
rial e instalação transferida nos termos do presente 
Acordo permanecer no territóriO ·au sob a jurisdição da 
Parte que os receber. 

3. Se necessário, -o PreSC:n1e Acordo poderá ser modi
ficado a qualquer momento através de co_nsultas realiza
das entre as Partes Cohtr_atantes. A modificação entrará 
em vigor na data da segunda notificação de que as res
pectivas exigências legais foram devidamente satisfeitas. 

Feito em Pequim, aos 11 de outubro de 1984, em dois 
exemplares originais, nos idiomas português e chinês, 
sendo ambos igualmente idênticos. _ _ _ _ _ __ 

Pelo Governo da República FederatiVa do Brasil: 
Pelo Governo da República Popular da China: 

( Às•comtssões de Relações EXterrores.-7/e Minas e 
Energia f! de créiiê{ii e- Ti•cnologia.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N° 34, de 1985 

N• 74/84, na Câmara dos Deputados 

Concede homologação a ato do Conselho MoneR 
tário Nacional que autorizou a emissão de papeiR 
moeda, no ano de 1983, no valor de CrS 
950.000.000.000 (novecentos e cinqüenta bilhões de 
cruzeiros). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1" Fica concedida homologação ao ato _do ConR 
selho Monet~rio Nacional que autorizou a emisS.ão do 
papel-moeda, no exercício de 1983, no valor global de 
Cr$ 950.000.000.000 (novecentos e cinqüenta bilhões _de 
cruzeiros), em atendimento â solicitação e às razões 
constantes da Mensagem n" 400, de I" de novembro de 
1983, do Poder Executivo. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor ·na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM No 400, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso NaR_ 
cional: 

Nos termos do art. 4", _item_ I, in ftne, da Lei n' 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, e da anexa Exposição de MoR 
tivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, tenho a 
honra de solicitar a Vossas Excelências a homologação 
do Congresso Nacion_al para a emissão de pape!Rmoeda 
autorizada pelo Conselho MQnetãrio Nacional, no cor· 
rente exercício, no valor global de Cr$ 950.000.000.000 
(novecentos e cinqUenta bilhões de cruzeiros), para aten· 
der às atividades produtivas do País e à circulação da ri
queza naci.onal. _ __ __ ~ 

Brasília, 19 de novembro de 1_983.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 155, DE 26 DE OU
TUBRO DE 1983, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Excelentíssimo Senhor PreSidente da República. 
Tenho a honra de submeter a elevada consideração de 

V assa Excelência as razões pelas quais o_ Cons~l_ho Mo
netário Nacional autorizou a. Cmissã_o de papelRmoeda, 
no corrente ano de _1983, em valor superior ao Umite de 
dez por cento do saldo dos meios de pagamento existente 
a_3l de dezembro do_ano passado, com fundame_ntQ_n_o 
item I do art. 49 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 
1964. - . 

Em sessão de 16·12~_8_2, ao aprovar o cil-Çamento_ Mo:. 
netário para 1983, aquele Conselho traçou as diretrizes 
da polftica monetária e creditícia para o corrente exerci· 
cio, prevendo expailsão máX:iini:l de 60% para a base mo· 
netáría e 'pã-fa 'Os fueloS de pagamento, com o objetivo de 
desacelerar o ritmo da inflação e ajUStar progressivamen
te o balanço de pagamentos. 

Çom vistas à obtenção desse comportamento, foi con
siderada a transferênCia de Cr$ 2,4 trilhões do orçamen
to fiscal para o monetário e previstos limites quantitati
vos, com revisões trimestrais, para as aplicaçõi:s do siste
ma firianceiro, além de ou_tras medid_as tendentes a evitar 
crescimento inadequado das operações a cargo das auto: 
ridades monetárias. 
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En!retanto, inúmeros fatores contrib.uíiilm para a ace
leraçao do progresso inflacionário no primeiro semestre 
do corrente exercícío. 

Em fevereiro, a maxidesvalorização do cruz_eiro -
medida_imprescindível à compensão tanto das perdas 
nas _relações de trocas como_ da valorização do dólar 
frente às outras moedas- produziu um inevitável efeito 
so?~e os preços, seja através. ~os I'_rodut?s importados, 
CUJa oferta interna é insufictente Para o atendimento da 
demanda, seja pelo alinhamento inexorável dos preços 
domésticos com os internacionais dos bens exportados 
pelo BrasiL 

Além disso, os excess.os de chuvas no sul do País e a 
persistente seca_ na RegiãO Nordeste afetai-am não só a 
produção mas também a comercialização dos produtos 
agrícolas, com forte aumento nos preços (+168% nos 
oito primeiros mests do an_o). 

Outra fonte importante de pressão adveio dos ajustes 
corretivos __ resultantes da poHtica de eliminação dos 
subsídios diretos1 notadamente em produtos como trigo 
e derivados de petróleo, com elevadas participações nos 
índices de preços. 

Ficou, portanto, inviável a manuti!nção do estoque de 
papel-moeda no nível anteriormente programado, tendo 
em vista que diversos fatores passaram a exigir fluxos 
adicionais de recurs-os, os quais, dadas as_suas rnagnituR 
des, não puderam ser integralmente cobertos através de 
recursos não monetários. 

Dentre os fatores que vêm pressionando a expanção 
da base monetári_a e, portanto, as emisões de moeda, 
cabe ressaltar o comportamento das principaiS rubricas 
de uplícações das autoridades monetárias, cuja expansão 
nn período de janeiro a se1erii5To foi a ·seguinte: 

a) preços mínimos:· Cr1i 233,6 bilhões para financia-
mentos de comercialização (EGF); _ 

b) desembolsos com o Plano de Safra do a~;úcar e do álw 
cool: Cr$ 93,9 bilhões; 

c) pagamentos priõritiírios pelO Banco do Brasil de dé
bitos decorrentes de compromissos em moedas estrangei
raS: CrS 1.298,3 bilhões; 

d) exportações: Cr$ 845,3 bilhõe:, para apoiar a venda 
externa de_ produtos rnanufaturados; 

e) Programa Nacional do Ãlco~l - PRÓÁLCOOL: 
Crs-9"6-,Tbílhões em financiamentos para a formaçã_o de 
laVouraS ·e úls(a\ação e( ou ampliação de destilarias de ál
cool; 

f) subsídio ao trigo: Cr$ 138,5 bilhões. 

Adicionalmente, os resgates líquidos de títulos públi
cos fedc_rais (ORTN e LTN)_acarretaram, nosnove pri
meiros- ineses do corrente exercício, crescimento adicioR 
nal de Cr$ 844,2 bilhões no saldo da base monetãria. 

Estima-se, por outro lado, que o financiamento do 
custeio agrícola das safras de verão do Centro-Sul exigi
rá aportc de recursos da ord-:m de Cr$ 534,0 bilhões no 
período de Setembro a dezembro deste exe~ício, As 
comprus do trigo nacional, iniciadas em setembro, de
mandarão Cr$ 208,8 bilhões, enquanto as operações li
gadas à comerciatizaçà.o e compra do café e à exportação 
de manufaturados alcançarão cer:ca de Cr$ 421,5 bilhões 
até o final do ano. 

Atê 30 de setembro, foram emitidos liquidamente Cr$ 
405,0 bilhões, correspondentes a 9,9% do saldo dos 
meios de pagamento em 31 de dezembro de 1982. 

- A pesar de to-aos os esforços de contenção que vêm 
sendo realizados pelo Governo. em que se inclui a ele
vação OOfecolhimento cõrripulsório dos bancos çomer
ciaiS no Banco Central de 45% para 50% de seus depósi
tos à vista e de 5% pará 10% sobre os depósitos a prazo 
dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvi
mentO, as emissões deverão ultrapassar o limite previsto 
na Lei n~' 4.595, não -apenas em: função -dos fatos antes 
mencionados mas também em decorrência da demanda 
sazonal de papelRmoeda, que se Intensifica nos últimos 
meses do ano. 

Nessas Condições, solicito a VÔssa Excelência o enca· 
minhamentO de mensagem ao Congresso Nactonal para 
que homologue o ato do Conselho Monetário Nacional 
desta data, que autorizou a emissão de Cr$ 950 bilhões aR 
ci_!ll<! dp l~J)li~~-prey1~to pela Lei nl' 4.595 para atender às 
exigências das ativida_des: prodUtivas e da circulação da 
riqueza d_o País. 
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Aproveito a õj)Ot'turiidade para renovar a Vossa Exce
lência os p-rotestos do mais profundo respeito e conside
ração. - Emane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

Aviso n~' 420-SUPAR/83. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Fernando Lyra 

Em J0-11-1983 

DD. 1"-Secretúrio da Câmara dos Deputados 
Brasília- DF. 
· Excelentíssimo Senhor I ~>-Secretário: 

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Men· 
sagem do Excelent(ssimo Senhor Pr~idente _da Repúbli
ca, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, na qual solicita a homo
logação do Congresso Nacional para a emissão de papel· 
moeda autorizada pelo Conselho Monetârio Nacional, 
no corrente exercício, no valor global de Cr$ 
950.ooo:ooo.ooo (novecentos e cinqUenta bilhões _de cru
zeiros), para atender às u.tividades produtivas do País e à 
circul<1çào da riqueza nadonul. 

Apro"veito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideyação. -
João Leitão de Abreu, Ministro Chefe do Gabinete Civil. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.595, 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1g64 

Dispõe sobre a Política e as Instituições Mone
tárias, Bancárias e Creditícitts. Cria o Conselho Mo
netário Nacional, e dá outras pmvidências. 

CAPITULO I 

Do Sistema Financeiro Nacional 

Art. 1" O-SiStema Financeiro Nacional, estruturado_ 
e regulado pela presente lei, serâ constituído: 
I- do Conselho Monetário Nacional; 
II- do Banco Central da República do Brasil; 
III- do Banco do Brasil S.A.; 
IV- do Banco Nacional do Desenvolvimento Econó· 

mico; 
v_- das demais instituições financeiras públic;,ts e pdR 

vadas. ' 

CAPITULO II 

Do COnselho Monetário Nacional 

Art. 29 Fica extint_q_ o_ Conselho da atual SuperintenR 
dência da Moeda e_dc Crédito, e criado, em substituição, 
o Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de 
formular a políticã da moeda e do crédito, como previsto
n~ta_leí, objetiyando o progresso econômico e social do 
País. · , · - · 

Art. 3" À política do Conselho Monetário Nacional. 
objetivará:'_ 

r-:-:- ~d-~P:~ar ~--~o lume doS meios de pagamento às 
reais necessidades da economia nacional e seu processo 
de desenvolvimento; 
II- regular o vajor interno da moeda, p_a_ra tanto pre

venindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou defla
ciõflâríOs-de -Origem iritúna ou éxterna, as depressões 
econômicas e outros des~quilíbrios oriundos de fenôme-
nos conjunturais; 
III- regular o valor da moeda e o _equilíbriO no baR 

lanço de -pagamento do País, tendo em vista a melhor 
utilização dos recursos em moeda estrangeira; 

IV -orientar a aplicação dos recursos das inst_i
tuiÇões financeiras, quer públicas, quer privadas; tendo 
em vista propiciar, nas diferentes regiões do País, con~ 
dições fav_oráveís_ ao:desc:.n'{olvimento harmônico da eco-

- nomia nacional; 
V- propiciar o aperfeiçoamento das instituições e 

dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiên
cia do sistema de pagamentos e de mobilização de recur-
sos; 

VI --:--zelar pela liquidez e solvência das instituições fiR 
nancetras; 

VII- coordenar as políticas monetária, crediticia, 
orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna ou exter
na. 

Art. 49 Compete privativamente ao Conselho Mo
netário Nacional: 
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I -autorizar as emissões.de papel-moeda (Vetado) as 
quais ficarão na prévia dependência de autorização legis
lativa, quando se destinarem ao financiamento direto, 
pelo Banco_ Ce_ntral da República do Brasil, das ope
rações de crêdito com o Tesouro Nacional, nos termos 
do art. 49 desta lei. 

O Cons_eJho Monetário Nacional pode ainda autorizar 
o Banco Central da República do Brasil a emitir, anual
mente, até o limite de lO% (dez por cento) dos meios de 
pagamento existentes a 31 de dezembro do ano anterior, 
para atender às exigências das atividades produtivas e da 
circulação da riqueza do País, devend_o, porém, solicitai
autorização do Poder Legislativo, mediante Mensagem 
do Presidente da República, para as emissões que,justifi
cadamente, se tornarem necessárias além daquele limite. 

Quando necessidades urgentes e imprevistas para o ff
nanciamento dessas_ ati'<'idades,_o_determinarem, pode o 
Conselho_Monetário Nacional_~.utorizar as emissões que 
se fizerem indispensáveis, solicitando imediatamente, 
através de Mensagem do Presidente da República, ho
mologação do Poder Legislativo para as emissões assim 
realizadas; 

II -estabelecer c:ondições para que o Banco Central 
da República d_o Brasil emita papc!-moeda (Vetado) de 
curso forçado, nos termos e limites decorrentes desta lei, 
bem como as normas reguladoras do meio circulante;, 
III- aprovar os orçamentos monetários, preparados 

pelo Banco Central da República do Brasil, por meio dos 
quais se estimarão as necessidades globais de moeda e 
crédito; 

IV - determinar as caracteristicas gerais (Vetado) das 
cêdulas e das moedas; 
v- fixar as diretrizes e ncirrÕãs cvetado)"dã política 

cambial, inclusive compra e venda de ov.ro e quaisquer 
operações em moeda estrangeira; _ 

VI- disciplinar o crédito em todas as suas m_odalida
des e as operações creditícias ein todas as suas formas, 
inclusive aceites, avais· e ptêstações de quaisquer garan
tias por parte das instituições- firianceiras; - -- -

VII -coordenar a poHtica de que trata o art. 39 _desta 
lei com a de investimentos do Governo Federal; _ 

VIU- regular a constituição, funcionamento e fisca
lização dos que exercerem ativídades subordinadas a esta 
lei, bem como a aplicação das penalidades previstas; 

IX -limitar, sempre que necessário_as taxas dejuros, 
descontos, comissões e qualquer outra forma de remune
ração de operações e serviços bancários ou financeiros, 
inclusive os prestados pelo Banco Central da República 
do Brasil, assegurando taxas favoreCidas_ aos financia~ -
mentes que se destinem a promover: 

-recuperação e fertilização do solo; 
- renorestamento; 
-combate a epizootias e pragas, nas atividades ru-

rais: 
- eleirificação rural i 
-mecanização; 
- irrigação; 
-investimentos indispensáveiS às ·atividades agrope-

cuárias. 

X- determinar a percentagem máxima dos recurso's 
que as instituições financeirás -poderão emprestar a um 
mesmo cliente ou grupo de empresas; 

XI- estipular indices e outras condições téCnicas-
sobre encaixes, mobilizações e outras relações patrimo
niais, a serem observadas pelas instituições financeiras; 

XII- expedir normas gerais de c-ontabílídade e es
tatística a serem observadas pelas instituições financei
ras; 

XIII- delimitar, com periodicidade não inferior a 
dois anos, o capital mínimo das institUições financeiras 
privadas. levando em conta sua natureza, bem como a 
localização de suas sedes.e agências ou filiais; 

XIV- determinar recolhime.nto (Vetado) de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do__tõt-ª1 dQS depósltos das insti
tuições financeiras, seja na forma de subscrição de letras 
ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos 
da Dívida Pública Federal, até 50% do __ montante global 
devido, seja através de recolhimento em espécie em am
bos os casos entregu~ ao Banco Central da República 
do Br~il, na forma e condições que-o" Conselho Mone
tãrio Nacional__ determinar, podendo este: 

(Às Comíssões de Econ-omia e de Finanças.) 
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PARECERES 

PARECER 
N• 953, de 1985 

Da Comissão de Redação 

Reda~o do "encido, para o 29 turno regimental, 
do Projeto de Lei do Senado n9 _24, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a re_dação do vencido, para o 29 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n9 24, de_ 
1980, que es_tabelcce que a ordem de preferência· para a 
concessão da pensão civil, serâ também aplicada na pen
são militar. 

Sala de Reuniões da Cqmissão, 22 de novemj)ro de 
19'85. - Lenoir Vargas, Presidente - Saldiuifia D~rzi, 
Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER 
No 953, DE 1985 

Redação do vencido, para o 29 turno regimental, 
do Proj~to de Lei do Senado n9 24, de 1980. 

- Dá non redação ao item I do artigo 79 da ·Lei nY 
·' 3.765, de 4 de maio de 1960, 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL {9 Dê-se ao item I do artigo 79 da Lei nY 3.765, 

de 4 de maio de 1960, a se~il!_te redação: 

"Art. 79 ·····---·····~~-··-······-····-· 
I - A viúva e, em sua falta, a companheira man

-tida há cinco anos." 

Art. 2' 
caç~_ 

Art. J9 

Esta Lei entra em yigor na data de Sl]a publi~ 

Revogam-se as disposições em contrârio. 

PARECER 
No 954, de 1985 

Da Comissão de kedaçào 

Redaçào do "encido, para o ·zy turno regimental, 
do Projeto de Lei do Senado n9 173, de 1982. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissã9 apresenfa a redação do vencido, para o 29 
turiiO regimental, dO PrOjeto de Lei do Sen!ido n9 r73, de 
1982, que altera dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de de
zembro de 1977, possibilitando o divórcio entre pessoa 
nunca antes divorciada e outra já divorciada anterior
mente. 

Sala de ReUniões da Comissão, 22 de novembro de 
1985. ·_: Lenoir Vargas, Presidente- Saldanha Derzi, 
Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER 
N' 954, DE 1985 -

RedaÇão do vencido, pilra o 29 turito regimental, 
do Projeto de Lei do Senado n9 173, de 1982. 

Revoga dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de de
zembro de 1977, e dá outras pro"idências. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. I Q b revogado o artigo 38 da Lei nY 6.515., de 26 

de dezembro de l977. 
-- Art. 21! Esta_L_t'<i entra em vigor na_ data de sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições ein contrário, 

PARECER 
N' 955, de 1985 

Da Comissão de Çopstituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n9 354, de 1981, que "modi
fica a reda<;ão do art. 176 da Lei nY 4.737, de 15 de ju~ 
)b.Q d~ 1985, que "institui o Código Eleitoral". 

Relator: Senador Milrtins Filho 
Passamos a examinar projeto de lei de autoria do emi

nente Senador Jutahv Magalhães, dispondo sobre a sus-

Sábado 23 4785 

pens-ão- da norma contida no item V do art. 176 da Lei rt9 
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), norma 
esta que estabelece o cômputo do voto, nas eleições reali
zadas pelo sistema proporcional, apenas para a legenda 
no caso em que o eleitor tenha escrito o nome ou o nú
mero do candidato, mas tenha indicado a legenda de ou
tro partido. 

2. Assevera o autor, na justificação: 

"A modificação sugerida impõe-se porque quan
do o eleitor escreve o nome ou o número de um can
didato demonstra a intenção de votar em uma deter
minada pessoa. 

PensamoS que, se, por"equ'ivoco, ele assinala uma 
legenda diferente daquela a que pertence o candida
to, deve prevalecer o voto para o candidato e não 
para a legenda." 

3. O raciohcínio desenvolvido pelo autor ê lógico e 
lúcido, haja vista que, se o eleitor personalizou a sua de
claração de voto, indicando o candidato em quem dese
java votar, deixou, o mesmo, clara a sua opção de sufra
gar o candidato, e não o partido ao qual este pertence; 
portanto, se porventura hou:ve equívoco quanto à legen
da da agremiação-partidária, isto não legitima nem lega
liza a apropriação, efetuada pela lei, do voto do ehütor, 
computando~o à revelia deste, para o partido erronea
mente assinalado. 

Consideramos, pois, oportuna e convivente a propo
sição, na medida em que visa a corrigir distorção criada 
pela legislaçà_o eleitoral, ao configurar, na hipótese pre
vista no "item V do art. 176 da Lei nY 4.737_/65, verdadeira 
desaprópiação de voto. 

4. Perfeita quanto à técnica legislativa e regimentali
dade, a proposição analisada à luz da Constituição e da 
sistemática jurídica, não apresenta qualquer eiva de in
constitucionalidade ou impurezq jurídica que lhe possa 
ser apontada. .. 

5. Conduímos, ante o exposto. pela aprovação do 
projeto, por reputá-lo constitucional, jurídico, no méri
t6, oportuno e conveniente, regimental e de boa técnica 
legislativa. 

Este -ê o nosso parecer. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1985.- José 

lgnácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator-
Luiz Ca"alcante - Hélio Gueiros - Octá"io Cardoso -
Nivaldo Machado- Lenoir Vargas- Jutahy Magalhães 
- Alfredo Campos. 

PARECERES 
Nos 956, 957. e 958; de 1985 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 43, de 
- 1983 (n9 33-B, de 1983~CD) que "apro"a o texto do 

Convênio sobre Imunidade e Prhilégios da OLADE 
(Organização Latino-Americana de Energia Y adota~ 
do durante a VI - Reunião Ordinária de Ministros 
da OLADE, em 1975'\ 

PARECER :>l' 956, DE 1985 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
Atendendo ao preceituado no artigo 44, inciso I, da 

Constituição Federal~ o Senhor Presidente da República 
submete ao Congresso Nacional o texto do Convênio 
sobre Imunidade e Privilégios da OLADE {Organização 
Latino-Americana de Energia) aprovado pela VI Reu
nião Ordinti,ria d~ Mínistros da OLA DE, realizada no 
Mêxico, no período de 8 a 12 de setembro de 1975. 

O Senhor Ministro das Relações Exteriores no enca
minhamento da Mensag:eri:L explica que, "a Organização 
Latino-Amerícanã. de_ Energia {OLA DE), com sede em 
Quilo, no Equador, foi constituída pelo Convênio" de Li
ma, em 2 de novembrõ de 1973, como um organismO de 
cooperação, coordenação e assessoramento em matéria 
de energia, cujo propósito fundamental é a integração, 
proteção, conservaç-ão racional, aproveitamento, comer
cialização e defes~ dos rccursQs energéticos da região. 
Atravês da coordenaçãO dos esforços nacionais dos 
paísesMmembros (atualmente 25, estando a Argentina e 
os países do ·caribe Ocidental em fase de adesão), 
tornou-se a OLA DE o foro intergovemamental, de cu
nho eminentemente latino-americano, mais importante 
para a discussão de problemas energéticos. 
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A presença brasileira na OLA DE foi assegurada desde 
a criação daquele Organismo e tornou-se fundamental 
para a sua existência, detendo o Brasil, juntamentt:: com 
Venezuela e México, as maiores parcelas de contribuição 
orçamentária da Organizaç-do". 

Prosseguindo, aduz que, "durante a VI Reunião Ordi
nária de Ministros da OLADE, realizada no México, foi 
aprovado e aberto à adesão dos países membros o Con
vênio sobre Imunidades e Privi_légios da OLAI?E, oca
sião em que foi igualmente aprovada a assinatura do 
Acordo sobre Privilégios e Imunidades entre a OLADE e 
o governo do Equador, país em que se encontra sua sede. 

Estando a represenfaçào do Brasil junto à O~ADE a 
cargo do Ministério das Minas e Energia, este encami· 
nhou ao ltamaraty o anexo texto do Convênio sobre 
Imunidade e Privilégíos, solicitando o parecer deste Mi
nistêrio, por ser de seu interesse poder efetivar a adesão 
brasileria àquele instrumento". 

Ao comunicar que ·o- Ministério das Relações Exterio
res nada tem a opor à ndesão do governo brasileiro ao 
Convênio~ deixa expresso que ••o Brasil tem interesse em 
que tal ato se concretize, em coerência com- a crescente
importância que temos atribuído àquele foro interg_over
namental, onde são discutidos õs problemas energéticos 
afetos aos países latino-americanos e se promovem a 
busca de soluções comuns, a cooperação regional e a 
coordenação dos esforços nacionais em matéria de ener
gia. 

Ressalvamos, no entanto, a necessidade de correção 
na redação do texto do Convênio, em -seu Capítulo III
Das Facilidades de Comunicação- Artigo 8, p_ois onde 
se lê: ....... bem como Tarefas para material de infor· 
mação ... ". 

Deve_Ier-~~: ..... bem corpo Tarifas para material de ín
formaçao .... 

Ante o exposto somos pela aprovação do texto_ do 
Convênio objeto do PDL n9 43, de 1983, ora sob nosso 
exame. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1985.- Cid Sam~ 
paio, Presidente -Jutahy Magalhães, Relator- Ama
ral Peixoto - Albano Franco - Saldanha Derzi - Luiz 
Viana - Milton Cabral - João Calmou. 

PARECER No 957, de 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

Nos termos do art. 44, inciso I, da Constítuição Fede
ral, o Senhor Presidente da República submete ~o Con
gresso Nacional o texto do Convênio_ s_o~r~I~umda~es e 
PrivilégiOs_ da OLADE - Orgamzaçao Latmo
Americana de Energia, aprovado em setembro de 1975 
durante a VI Reunião Ordinária-de Ministros da OLA
DE, realizada no México. 

No encaminhamento da Mensagem, _o Senhor Minis
tro das Relações Exteriores-esclaiece que a OLADE, que 
tem sede em Quito, foi constituída pe!o Convêni';! de Li
ma em 2 de novembro de L973, .. como um orgamsmo de 
co~peração, coordenação e assessorame~to ~m matéria 
de energia, cujo propósito fundamental e a mtegração, 
proteção, conservação racional, aprovc;:itamento, ~.?n;,er
cialização e defesa dos cursos energéticos da reg~ao , e 
que .. pela coordenação dos esforços nac!onais _ dos 
países-membros, tornou-se a OLADE o foro mtergover
namental de cunho eminentemente latíno-americano, 
mais imp~rtante para a dlscussão de problemas energéti
cos". 

Segund_o ainda a Exposição de Mo~ivos~ a presença 
brasileira na OLADE remonta à sua cnação e tornou-se 
fundamental à sua existência porque a·Brasil, ao lado da 
Venezuela e do México, detém as maiores parcelas de 
contribuição orçametária da Organização. 

Em prosseguimento, aduz que, durant~ a VI Reun_iã? 
Ordinária _de Ministros da OLA DE, realtzada no Mexl
co, foi aprovado e aberto à adesão_dos paíse~-~embros o 
Convênio sob exame, ocasião em que f01 1gualmente 
aprovada a assinatura do Acordo sobre Privilégios e 
Imunidades entre a OLADE e o Governo do Equador, 
pais em que se encontra sua sede. 

Por representar o Brasil junto à OLADE, o Ministério 
de Minas e Energia encaminhou ao Itamaraty o incluso 
texto do Convênio sobre Imunidades e Privilégios, ao 
mesmo (empo que solicitava o parecer desse Ministério 
em face do interesse de efetivar a adesão brasileira àquele 
instrumento. 

Ao comunicar que o Ministério das Relações Exterio
res nada tinha a opor à ade~o do Governo brasileiro ao 
Co-nvêniO, a Chancelaria deixou expresso ql!_e "o Brasil 
tem- interesse em que tal ato se concretize, em coerência 
com a crescente importância que temos atribuído àquele 
foro intergovernament~l. onde são discutidos os proble
mas energéticos afetos aos pafses latino-americanos e se 
promovem a busca de soluções comuns, a cooperação re
gional e a coordenação dos esforços nacionais em ma
téria de energia". 

A douta Comissão de Constituição e Justiça da Câma
ra-dos Deputados analisou o Projeto e concluiu por sua 
constitucionalidade, jiiridicidade e boa técnica legislati
va. 

Portanto, a esta Comissão, de conformidade com o 
art.IOO, inciso III, alínea b, item 1, do Regimento Inter
no, cump~e apenas o exame de mérito da PI-oposição, 
mérito que a Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
das_ Relações Exteriores explicita e justifica de forma am
pl.amente satisfatória, pelo que Somos favoráveis à sua 
aprovação. 

Com_ vjstas.à.Comissã() de_ RedaÇão, é de ress3.Jtar ob
servação da atenta Comissão de Relações Exteriores des
ta Casa para o erro de mecanografia, que resultou na 
troca da palavra TARIFAS por TAREFAS, no -art. 89 
do texto do Convênio_ 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1985. -José Ig~ 
nácio Ferreira, Presidente - Martins Filho, Relator -
Helvídio Nunes- Nivaldo Machado- Hélio Gueiros
Luiz Cavalcante - Henrique Santillo - Jutahy Maga
lhães. 

PARECER N' 958, DE 1985 

Da Comissão de Minas e Energia 

Relator: Senador César Cais 

A OLADE - Organização LatinO-Americaria de 
Energia é um organismo de cooperação, coordenação e 
assessorarnento em matéria de energia, cujo propósito 
fundamental é a integração, proteção, conservação ra
cional, aproveitamento, comercialização e defesa dos r~ 
cursos energéticos da região. Constituída pelo Convêm? 
de Lima, em 2 de novembro de 1973, e com sede em QUl· 
to, tornou-se a OLADE o mais importante foro iritergo
vernamental _d_e cunho eminentemente latino-americano 
para a discussão dos problemas energéticos, 

. O Senhor_ Presidente da República encaminhou ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 44, inciso I, da 
Constituição, o texto do Convênio sobre Imunidades e 
Privilégios da OLADE, aprovado em setembro de 1975, 
no México, ao ensejo da VI Reunião Ordinária de Minis
tros _daquele organismo. 

A exposição de motivos do Senhor Ministro das Re-
lações Exteriores, que acompanha a Mensagem Presi
dencial n"' 097 de 1983, enfatiza que a presença do Brasil 
na OLADE, desde sua criação, tornou-se fundamental à 
sua existência porque, juntamente com a Venezuela e o 
México, participa com as maiores parcelas de contri
buição orçamentária da Organização. 

Com_o decorrer do tempo, a OLADE foi se tornando 
uma das mais conceituadas organizações regionais da 
área de energia e estabdece principias para a criação de 
um mercado latino-americano e de energia e de tecnolo
gia, dando-se absoluta prioridade a tecnologia exis~ente 
nã área- e evitando-se a importação de tecnologias de 
fora da comunidade la!ino-ame_ricana. Ressalte-se, nesse 
cOritexto: a posíç~o de destaque do Brasil na OLA DE, 
por estar na vanguarda tecnológica no setor de energia, 
tendo feito, por eleição unânime, o seu secretário
execUtivo para o mandato de três anos. 

Com a aprovação do Convênio sobre Imunidades e 
Privilégios entre a OLA DE e o Governo do país-que a se--
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dia, o Equador, e a abertura do mesmo à adesão dos Pai~ 
ses Membro.s~ não poderia o Brasil, pelas razões acima 
expostas, deixar de ser signatário do referido Convênio. 

O MinisÚ:rio das Relações Exteriores, nada tendo a 
opor à adesão do Governo Brasileiro ao Convênio, enca
receu ao Senhor Presidente da República que ... o Brasil 
tem interesse em qUe tal ato se concretize, em coerência 
com a crescente importância que temos atribuído àquele 
foro intergovernamental, onde são discutidos os proble
mas energéticos afetos aos países latino-americanos e se 
promovem a busca de soluções comuns, a cooperação re· 
gional e a coordenação dos esforços nacionais em ma-
téria de energia". . 

Tendo este Projeto recebido os pareceres favoráveis 
das doutas Comissões de Constituição_ e Justiça e de Re
lações Exteffõ"feS, esta cOmissão oPfOatárribém favora· 
velmente pela aprovação do texto objeto do PDL ntt 43, 
de l983, ora em exame_, ressalvando igualmente a cor
reçào dO termo "TAREFAS" por "TARIFAS" em seu 
Capítulo III- da_s ~~ci_lidades de Comunicação --Art. 
8. . ... 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1985- Alba
no Franco,_ Presidcn te - Cesar Cais, Relator - Gabriel 
Hermes - LuJz Cavalcante-· Alberto Sila. 

PARECERES 

N•s 959, 960 e 961, de 1985 

Sobre o ProJeto de Decreto Legislativo n'i' 11, de 
1984 que "aprova o texto do Protocolo de 1983 para 
a VII Prorrogação- da Convenção sobre o Comércio 
do Trigo de 1971, concluído em Londres, a }'i' de de
zembro de_ 1982". 

PARECER N• 959, DE 1985 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador OctáVio Cardoso 

Chega a esta Comissão, após ser aprovado pela Cãma· 
ra dos Deputados, o texto dQ "Protocolo de 1983 para a 
VII Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do 
Trigo de 1971, concluído em Londres, a }'i' de dezembro 
de 1982". 

Informa 8 Exposição de Motivos, subscrita pelo 
Chanceler brasileiro, que o Governo julga ser do interes
se nacíonal a ratiticãção do texto, tendo em vista possibi
litar um exame periódico da situação do referido cereal 
com base em informações e estatísticas fornecidis pelos 
Estados-membros. 

Segundo dispõe o artigo segundo do Protocolo ficam 
ressalvadas da prorrogação as seguintes norma~: 

a) parágrafo 4 do artigo 19, que comete ao Conselho 
atribuição para fixar a quota-parte inicial de qualquer 
membro exportador que venha a aderir ao ato interna
cional~ 

b) artigos 22 a 26 que tratam, respectivamente, da 
assinatura, ratificação, aceitação, aprovação, aplicação 
provisória, adesão e entrada em vigor do texto; 

c) parágrafo 1, do artigo 27, que disciplina a duração 
original do acordo; e 

d) artigos 29 a 31 que disciplinam matérias correla
tas ao depósito e notificação clãs assinaturas, ratificações 
e adesões~ 

O primeiro acordo internacional de trigo data de 1949, 
porém, já em 1933, foi concluído um ajuste entre impor
tadores e exportadores estabelecendo quotas de expor
tação e restrições à área plantada que não obteve o_d~e
jável sucesso. Data desta época, porém, o estabelecimen
to do Comitê ConsuiUvo do Trigo-; que mais tarde daria 
origem ao Conselho Internacional do Trigo. 

O já mencionado acordo de 1949 vigorou atê 1953, 
tendo os países exportadores se comprometido a forne
cer certas quantidades do produto a um preço mãximo 
deUS$ 1,80 por bushel e os importadores a adquirir um 
certo volume mínimo a, pelo menos, USS 1,50 por 
busbel. Em 1953 operoU-se uma renegociação que elevou 
os preços para USS l ,55 e US$ 2,00, por bushel, respecti
vamente. A tendência altista provocou uma retirada de 
diversos países o que-acarretou o esvaziamento do acor
do como instrumento normativo a nível mundial. Em 
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1959, novas alterações foram introduzidas com o objeti
vo de eliminar o sistema de quotas absolutas e estabele
cer obrigações relativas, iõ.cen.m:.-arrao assim o regresso 
ao seio do acordo de diversos_ governos. 

Por iniCiativas da FAO, foi convocã.âa, em 1967, uma 
reunião em Roma, com objetivo d~_9bter o assentimento 
dos países impOrtadores para uma fórmula de cunho al
tista. cujõ mérito era Vivamente defendido pelos exporta
dores. Os trabalhos resultaram num texto final que in
troduziu basicamente qua(ri:l grandes inovações: 

-estabelecimento de 14 variedades de "trigo de refe
rência": 

-fixação de preços em regra geral20% superiores aos 
vigentes no mercado; 

-escolha de portos norte-ameriCanos ao longo do 
Golfo do México como pontos bâsicos de referência; e 

-instituição de um mecanismo internacional de aju
da alimentar destinado a ajudar os _povos ·carentes. 

O vigente Acordo do Trigo_d,e 1971 veio a lume em_ ~a
zão da Conferência realizada em Genebra, entre 18-1-71, 
e 19-2-71, sob os auspíei"os- das Nações-Unidas. 
Considerando-se gravemente prejudicado pelo Acordo 
de 1967, o Governo americanO recuoou-sé a manter o seu 
trigo como referência ou mesmo a pãrticipar de UJ'!l ~ven:.
tual "trigo coletivo de referência". Dispondo de grandes 
estoques e não tendo recuperado plenam~nte_ os merca
dos perdidos, preconizou a delegação ianque uma bàiXâ 
geral de preços, já o Canadá, secundado por outros ex
portadores, argumentava que as deficiências do Acordo 
de 1967 eram devidali à sua flexibilidade, impondo-se 
uma elevação das faiXas de preços. 

Ante a impossibilidade de solucionar o impasse, res
tou como alternativa a conclusão de um Acordo a título 
provisório, desprovid~ _de cláusulas econômicas e con· 
tendo apenas dispositivOs :ldminiSfrafivos capazes de 
preservar os mecanismos de cOnsultas e de intercâmbio 
de opinião jã eXistentes. ----

A resposta ministerial ap pedido de informações, for
mulado pelo congressista Relator na douta Comissão de 
relações ,Exteriores da Câmar!l dos Deputados, bem ilus
tra o limitado interesse prático do ajuste efn pauta: 

"0 "Brasil teln siStematicamente participado da 
Convenção em apreço por considerar de interesse os 
trabalhos realizados pelo Conselho Internacional 
do Trigo~ onde se procede a um exame regular do 
mercado internaciomil, a u·ma troca de informações 
e divulgação de dadQS estatísticos "entre PaíseS 
membros." 

No que cumpre a esta Comissão examinar, nada obsta 
a aprovação do texto, razão pela qual opinamos favora· 
velmente à matéria rioS termos do Projeto de Decreto Le-
gislativo n'i' II, de 1984. _ _ 

Sala das Comissões, 22 de agost<? dC: 1984.- Saldanha 
Derzi, Presidente eventual - Octávio Ca.-doso, Relator 
- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Cam
pos - Marco Maciel - Sev(!ro Gomes - Pedro Simon 
- Gastão Müller. 

PARECER No 960, OE 1985 

Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Mauro Borges 

O presente projeto de decreto legislativo aprova o tex
to do Protocolo de 1983 para a VII Prorrogação da Con
venção sobre o Comércio do Trigo de 1971, concluído 
em Londres a J'l de dezembro de 1982. 

Já aprovado pelas Comissões e pelo PlenãriO dâ. Câ· 
mara dos Deputados, a Proposição mereceu pronuncia
mento favorável da Comissão de Relações Exteriores do 
Senado. _ _ 

As sucessivas prorrogações mostram que as nego
ciações para um Acordo Internacional, contendo os me
canismos de controle do mercado do trigo, não chega
ram a bom termo. 

No dia 12 de julho do ano passado, o Governo brasi
leiro depositou junto ao Departamento de Estado norte
americano, o instrumento de ratificação do Protocolo de 
19S 1 pura a VI I Prorrogação da Convenção sobre o Co
mércio do Trigo de 1971. E, no que toca ao ato interna

_cional de 1983, ora em e;.came, nosso Governo depositou, 
I 
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junto ao mesmo Departamento de Estado, declaração de 
aplicacão provisóri~, no dfa I 'i' de julho do ano passado. 

O Conselho Internacional do Trigo prorrogou, atê 31 
de dezembro de 1983, o prazo dos países faltantes, entre 
os quais o Brasil, para o cumprimento das reSpectivas ra
tificações do Protocolo. 
- A dependência externa do "Br.asil, em triiO, é parã. n-6s -
assunto da maior impOrtân-cia e para cuja solução neces
sitamos de um esfOrço contín-uo de parte do Governo, da 
i.ndústi-ía, ó~ cõmérCiO e d?povo em geraL Sobretudo, 
precisamos de uma definição clara e-objetiva por parte 
-do Governo sobre quais os caminhos mais acertados a 
serem fornadas, e que hajam surgido de uma real ava
liação da situação nacional _no setor. 

i\NO CONSU!t.O HUMli.NO 

(1.000 ton.) 

1977 5.252 -~ 

1978 S.G5G 

"1979 6. 010 

19,80 6. 600 

19_8-l 6.000 

1982 5. 890 

1983 s. 800 

~984 (1) 6.400 

J?onte: suNnn 
(1) E!õ!timativa 

Enquanto a importação estimada para 1984 chega a 
4.5 milhõeS de toneladas - a realidade, porêm, superou 
esta cifra, segundo informes mais recentes- a produção 
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Para se ter um;:J. visão mais ampla do assunto e sobre
tudo para rios socorrermos de cifras o"ficiais suficientes 
paái sUOSiaiar o presente paracer, consultamos o Minis
tério da Agricultura, através do oficio endereçado ao 
MinistrO Nestor Jost, de n9 293/84, datado de 30-10-84. 
Pelo Ofído n9 487 f84, de 26·11·84 obtivemos a resposta, 
verificando a _de-pendência externa e encaminhando-nos 
os dados e informes sobre a questão tfitícola. Valemo
nos, assim, no presente trabalho, de dados e informações 
oblidos diretamente no Ministério da Agricultura. 

O Brasil estâ ~tremamente dependen_te da importação 
de trigo. Os nllmeros, a partir de 1977, revelam a seguin
te situação de consumo e importação: 

IMI'ORTl!.Ç~ US$ - r1ILIJÕES 

. (1. 000 to~·.L FOD 

2. G38 280" 

4.062 541 

3. 780 585 

4".600 846 

4.000 709 

4.170 710 

4.300 677 

4 :soo 711 

nacional atinge apenas a 1,75 milhões de toneladas. O 
quadro abaixo dá uma visão nítida do que tem sido a 
produção brasileira, no mesmo período 77/84. 

fi.HE:ll PLI\.N'r•Aoi\- .P-n?DfJÇíi.O PROr5U1.'IVi:Ül\LJE 

ANOS {1. 000 h a} (1.000 t.on.) kg/Bcct.urc 

l96T 562 425 75,7 

1968 846 -746 .882 

19p9 1.299 1..267 975 

1970 1~ 895- 1. 844 973 

~971 2. 2G9 2. 011 886 

l-972 2.320 983 424 

1973 1. 839 2.031 l-.104 

1974 2-_471 2.85"9 1.157 

19"75 2.931 l. 788 610 

1976 .3.~48 3.226 909 

1977 3.141 2.066 657 

1978 2~ 794 2.G81 960 

1979 3. 699 2 .-s?s ~ - 738 

l98fl 3 •• 00 2.680 844 

1.981 1-9~9 2.2"09 LJ.51 

1982 2.963 1."840 (i_21. 

l9à3 ~.946 2.180 i~ 120 

- 1984 (],) 1.850 1. 750 945 

FONTE: -IDGE 

(l} Estimativa 

COmparari.do-sc a iTUportação e_ o con$UmQ .interno 
ternog o seguinte quadro no pcriO~ 1967/1984: 
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COMl'ARll.'l'IVO EN'rm;; Il\lPOR'l'l\Ç7\Q p; CONSUMO INTERNO 

CONSUHO IN•rJ.;;HNO (li -x~i·oJá!'lçho 
liNO IU:l"I'>(.'W {B//1.) 

(l:!M 'l'ON,) (li) EM·TON. (B} US$ 1-trUJÕES/!'úU 

1967 2.655 2. 433 -·o, 91 

1968 2~81$6- 2.417 154 o~ 84 

1969 2.908 2, 286 T35 o ;78 

L970 3._034 1.937_ 104 O,G4 

1971 ~-205 1.607 107 0,48 

1972 3.375 1 .. 731 122 0,59 

1973 3. 797 3~098 33S O, 79 

1974 4.116 2. 4-21 468 0,53 

1975 4.4~7 l. 96G 372 0,52 

1976_ 5.064 3. 527 533 O,GJ 

1977 5·.2s2 2. sJ·:s 280 o ,50 

1978 5. 656 4.062 541 o172 

1979 6. 010 3·. 780 585 O, GJ 

1-980 6.600 4. 600 846 O, 70 

1981 6 .ao o 4. 000 709 o ,66--

1984 S.S!JO '1.;. 70 710 0,_7_1 

1983 s. soo -4.300 677 Q 174 

1984 (21 6.400 4. 500 711 o, 74 

Fonte: SONJI.B 

1) - Consumo humano, n5o cst.S i.ncl_'l,l.Ído o consumo de semente, 

2} - Estimativa. 

os Estados Unidos continuam sendo o maior pu!s 

exportnUor de trigo para oDrasil, conf·orrnc se vê aP.:tixo, com cifras re

lativas ao per!odo 1977/1981: 

~ ~.·· --- 1:22.§. 

Argentina 575 H9 

c.:madâ 923 1..221 

E.u'nidos 1..200 2. 835 

Outros 166 89 

.'l'ot.al 2.8G4 4.294 

1-'onta: JU'rJU/SUNJ\.D 

Dos dados estatístiCos ·antes- apresentados dá para no& 
inteirarmos de como estamos em matéria de ti'íg"o._ Para--
suprir o consumo interno em 1984, necessitamos despen~ 
der este ano a cifra de 800 milhões podendo chegar_a 1 
bilhão de dólares! -

Como fazer para redu:Zfi essa importação que corres-..
ponde a mais de 60% .das nossas nec:essi9.ades? 

E o subsídio ao trigo,- Serâ ·conveniente cortinuar a 
praticá-lo? Devemos aumentá-lo, mantê-lo n(_)s níveis 
atuais, diminuí-lo paulativamente ou exterminâ-10 -de 
vez? 

São questões que exigem reflexão. 
Tõdos nós brasileiros desejamos a auto-suficiênci~ ~~-

trigo. Como evidentemente não podemos obtê-lo_ de 
pronto, queremos que se estabeleçam metas realistas e 
planos de ação eficazes, ·que garantam a chegada segura 
mais hoje mais amanhã a essa auto-suficiência. Estará 
isto sendo feito? 

As informações oficiais fornecidas pelo Ministério da 
Agricultura pouco ou nada dizem a respeito das metas 
para o setor, além de referência a já acertada eliminação 
do subsídio a partir-de meados do próxímó ano: De pla
nos para o futuro, como acrêscimo de área plantada e 

- 1~79 -- ~ ~ 

1.972 285 

553 LBOO 93-5 

1:255 2.-799 2. 650 

130 

3. 780 4. 599 4.000 

aumento da produtividade por hectare, não tomamos 
conhecimento de sua existência. 

Temos que nos limitar, pois, a considerar os aspectos 
atuais do problema tritícola nacional. E, nesse sentido, 
transcrevemos integralmente o documento que nos foi 
encaminhadO Sob ·o título: Trigo: Política:- de Incentivo à 
Produção no Brasil e que diz: 

"TRIGO: POLITICA DE INCENTIVO À 
PRODUCÀO NO BRASIL 

No período de 1970 a 1982, a área plantada com 
trigo no Brasil apresentou uma taxa mêdia de cresci
me-ntO d'à- õid~m de 2% ã.o a riO. No e_i1tanto; e-nfre 
1"975_ e 1982. essa taxa mêdia cai paia _.1,5%, muito 
certamente devido ao desestimulo provocado pelas 
constantes frustrações de safras no Rio Grande do 
Sul e em Santa Catarina, visto que nos demais Esta
dos produtores de trigo a área continuou crescendo. 

Quanto à produção, observou-se um fenômeno 
semelhante. Entre 1970 e 1982, houve um cresci
mento médio aimal de 3, I%, com ganhos de produ
tivida_de. Mas, no período de 1975 a 1982, registrou-

Novembro de 19~5 

se uma_ evolução insatísfatória e a produtividade 
·média foi bastante baixa. Apesar desses resultados, 
é interessante, social e economicamente, para o Bra
sil produzir trigo- principalmente porque, hoje, jâ. 
é mais barato produzir trigo do que importá-lo. 
Atualmente, são gastos cerca de 80.0_ milhões de 
dólares na importação de 4 milhões de toneladas, 

.-.sendo o trigq_o segundo produto de importância na 
pauta de importações. 

Até hâ bem pouco tempo, o trigo nacional_ não 
conseguia competir em preço com o importado. 
Mas, coro a introdução da cultura de soja, no início 
da década d_e 70, o trigo - que era plantado mais 
cedo- passou de cultura principal para secundária, 
sendo plantada mais tarde e em dobradinha com 
soja-ou milho, com o uso mais intenso dos fatores fi~ 
xçs de produção: Assim, reduziram-se os custos glo
bais de produção e,_ com a elevação do preço inter
nacional do_ trigo e do transporte, o trigo produzido 
internàmente passou a ser mais competitivo e mais 
barato que o importado. 

Além disso, a cultura do trigo exerce importante 
papel social, mant_~;ndo a força de trabalho ocupada 
no_ inverno. Nos Estados do Paranã e Rio Grande 
do Sul, o trigo no inverno usa o equivalente a 17% 
da área cultivada com. milho e soja no verã9 e $6_~ 
da.área plantada no inverno. Como se vê, o plantio 
de trigo - 2,2 milhões de hectares, em média- tem 
grande reflexo no níVel de emprego, Jâ. que existe 
uma expressiva ociosidade dos fatores fixos de pro
dução (mão-de-obra, terra, máquinas) durante uma 
grande parte do ano, que é o inverno. 

Quanto ao consumo, estima-se que em 1984 a de
manda nacional- consumo industrial, mais semen
te_- de trigq__tenha atingido 6,7 milhões de tonela
das. A comfi:iração entre o_volume de produção
em torno de 1,8 milhão de toneladas-e o consumo 
leva -à incômoda constatação de que o Brasil ainda 
está distante da auto-suficiência tão perseguida. 

Mas se os problemas de ordem agronômíca e cli
rriáUca- que a·-cultura do trigo enfrenta são grandes e 
numerosos, também tem sido grande o empenho do 
governo visando reduzir a dependência externa, que 
se SitUa_ em torno de_ 60% de nossas nc.;cessidades. 
Com esse. objetivo, dois pontos estão sendo ataca
~os: redução do consumo e aumento da produção e 

_da produtividade. 

O consumo -interno, que hoje é de- 6,7 milhões de 
toneladas, era de 7 milhões em 1980, o que mostra 
que já houve uma redução nesses (dtimos anos, de
vido à elevação do_ preço real do trigo ao consumi
dor a partir de 1980, quando o subsídio ao trigo 

· situava-se em tomo de 90%- atualmente ele ainda 
está por volta de 50%. Pressionado pela situação 
econômica, o governo jâ decidiu eliminar totalmen
te _o subsídio atê meados de 1985. 

A eliminação do subsídio exigirá do mercado in
terno alguns ajustes. A partir de 1975- ano em que 
aumentou o nível do os~bsídio ao tt{go -o produto 
passou a apresentar vantagens comparativas de 
preço em ·relãÇão a seus substitutos. Com isso, o 
consumidor passou a consumir far,nha de. trigo 
pura em maior escala e a substituír o consumo de 
outros produtos cultivados no País. como milho, ar
roz-, feiJão, batata e mandioca. 
- Com essa medida governamental, a relação atual 
e preço ser{f modfficada. A farinha de trigo serâ 
mais cara que as outras, e o mercado voltará a prati
qtr a relação de preços existentes em 1975. Isso pro
vocará O incremento do consumo de outros produ
tos e de outras farinhas cuja matéria-prima é produ

:- zida nO J3rasi!, o que conseqUentemente reduzirã o 
cotlsumo de derivados de trigo. 

Os efeitõs disso serão :iumento na renda e no em
prego do setor agrícOla nacional e na agroindústria, 
devido ao_aumento da demanda de produtos nacio
naiS - favOrecendo o equilíbrio de nossa balança 
comercial, em valor estimado correspondente a 1 
milhão de toneladas de trigo, e contribuindo decisi
vamente na redução dos gastos·- públic-os com o 
subs-ídio. Quanto aQs reflexos sociais da elevação do 
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preço da farinha de trigo estes são_rela_tivamente pe
quenos, visto que a matéria-prima pouco representa 
no preço final do pão, macarrão etc... _ 

Perseguindo a auto-suficiência em trigo, O gover
no implantou medidas visando aumentar e apoiar a 
produção interna. A título de proteção ao produtor, 
o trigo conta com uma política de comercialização 
estatal. Toda a produção nacional é adquirida pelo 
Banco do Brasil/Departamento de Compra do Tri
go Nacional (CTRIN), com pagamento à vista, logo 
após a colheita. Posteriormente é destinado pelo 
banco à indústria. 

O Banco do BrasilfCTRlN também financia a 
estocagem do trigo· que será usado como semente no 
plantio da safra seguinte. O produtor r·ecebe um fi
nanciamento no valor correspondente ao do trigo 
comercial, a juros favorecido_s, para que essa semen
te possa ser beneficiada e comercializada na época 
do plantio seguinte. A parcela do trigo-semente não 
vendida serã COmprado como trigo-indústria pelo 
Banco do Brasil, que ressarce o produtor das despe
sas com juros e armazenagem. 

Além dessa comercialização estatal, o trigo pos
sui também um sistema de garantia de preço dife
rente dos demais produtos agrícolas. O preço-base 
de aquisição do trigo nacional é: fixado em fevereiro 
de cada ano, pelo Conselho Monetário Nacional, 
antes mesmo do plantio da safra, e ..Será válido para 
a compra de toda a produção, cuja colheita ocorre 
de agosto_ a dezembro. _ 

Atualmente, o preço ao produtor é estabelecido 
com base em um valor equiparado ao custo de im
portação do trigo estrangeiro descarregado no por

. to brasileiro. Além disso, é: fixado em valor corres
pondente em dólar (US$ 225ft., na safra 1984). O 
preço ao produtor que vigora no mês ê estabelecido 
com base na tax_a cambial do dia 19 de cada mês, 
sendo janeiro do ano seguinte o último mês de rea
juste, quando a safra eStá tOda -colhida. Como se vê,, 
essa política de preço e comercialização constitui 
um efeiivo- apoio à trificultura nacional, jã que o 
produtor conhece com segurança o nível real de 
preço que receberá após a colheita. 

A política de crédito de custeio_ e Proagro para o 
trigo segue a mesma linha utilizada para as demais 
culturas, apenas individualizando mais o crêdito, 
visto que o financiamento ~ concedido com base na 
produtividade registrada pelo produtor junto ao 
Banco do Brasil, que é o_ único comprador. 

Sendo o crédito de custeio concedido com base 
nas produtividades e(etivamente atingidaS pelo prO
dutor, torna-se um eficiente_ instr!lmento d_e regiona
lização da produção de trigo no País, pois premia, 
com mais crédito ao Proagro, os produtores e re
giões de melhor desempenho com trigo. 

Grande atenção tem sido dada também à pesqui
sa com trigo. Em relação ao volume de produção 
gerado, essa é a cultura em que mais se tem investi
do em pesquisa, para tentar ~olucionar os proble
mas enfrentados no Brasil. Anu-almente, assim que é 
colhida a safra, faz-se a programação global dos tra
balhos de pesquísa a serem realizados e discutem-se 
os resultados obtidos pela pesquisa e assistência téc
nica. Esse trabalho é coordenado pelas Comissões 
Norte e Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo, forma
das por técnicos da área de pesquisa e asSistência 
técnica. Com bas_e na anâlis~ dos resultados apura
dos na safra colhida, essas comissões elaboram as 
recomendações técnicas que orientarão produtores, 
técnicos e agentes de.crédito quanto à safra que será 
plantada. 

EXistem ainda uma preocupação muito grande 
em descobrir novas fronteiras para -a Produção de 
trigo no País. Isso porque dificilmente será passivei 
atingir a auto-suficiência iiivestindo somente no.au~ 
menta de produtividade das áreas Produtoras tradi
cionais do Sul. 

Até o final da década de: _6!), o trigo era cultivadO 
apenas na Região Sul do paralelo 24'<'. Já no início 
da década de 70 Q trigo começou a ocupar as áreas 
do norte e oeste do I?araná, até então consideradas 
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impróprias para seu cultivo. Logo depois era plan
tado tainbêm _em São Paulo e Mato Grosso do Sul. 
Essas ar-eas.de produção, que começaram a,ser plan
tadas e!_ll ma~pr escala mais recentemente, já são res
ponsáveís por -60% da produção naciOnal. 

Nos últimos tempos, o trigo passou a ocupares
paço também nas áreas de cerrado do Brasil Cen
tral. Os resultados obtidos, a nível comercial por 
produtores e em testes de campo pela pesquisa, es
tão levando ofirnismo ao Governo, a·os técnicos e 
produtores quanto ao futuro da cultura no cerrado. 

- ·- b bom ressaltar que a produção de trigo esperada 
no Brasil Central - que atualmente é de 40.000 to~ 
neladas, ou 1,5% da produção nacional- não virâ 

- substituir a produção das áreas tradicionais,- mas 
sim complementar a produção nacional, reduzíndo 
assim nossa dependência externa. Além de aumen
tar a produção, o País precisa hoje melhorar o nível 
de produtividade, independente da região produto
ra, pois ainda depende do mercado externo em 60% 
das necessidades, gastando dólares ainda mais es
cassos neste difícil momento da c-onjuntura econó
mica. 

para aumeniar a prodUtiVidade e dar maior-esta
bilidade à produção, a partir de 1980 introduziu-se 
em maior escala a tecnologia de irrigação na pro
dução _de trigo, e os resultados estão superando as 
expectativas mais otinlistas. Na safra 1984 jâ foram 
plantados com sistema de- irrig_ação em torno de 

- 14.000 hectares. 

Atualmente, com esses instrumentos de política, 
comercialização, pesquisa, assiStência -técnica e 
preço-Compef:tsador .• o GóVernó, ao lado dos produ-

--=- tores e_cooper'ªtivas_, ~-mpr~~_nde um _g_~ande esforço 
para aumentar a produção interna e a Produtivida
de da cultura. Mas a este esforço deve estar associa
da a redUção do consUmo, Para que o·Pafs "possa dí
min_l,lir de imeQi&tp_ a dep'endência externa com re
lação ao trigo." 

No que se refere à eliminação do subsídio ao trigo, 
trans.crevemos a seguir o trabalho que igualmente nos foi 
enViado pelo Ministério da Agricultura, sob o título: 

. "Trigo: Príncip"ãis ConseqUências da Eliminação do 
Subsfdio", de autoria de Renato ZandOnadi, e que diz: 

"I -Introdução 
Além do impacto adverso sobre as medidas mo

netaristas de controle da inflação e sobre o balanço 
-de pagamento, o subsfdío ao trígo cOnsumido no 
País dentro do quadro atual da economia, tem pro
duzido refle~os negativos ao desenvolvimento da 
agricultura brasileira e à renda do produtor. As ob
serv~Ç()es ~ seguír PrOcUr~in _mostrar de forma resu
mida as prinCipais distorções, que nos leva à conclu
são de um posicionamento favorável sobre a neces
sidade da retirada total do subsídio ao consumidor 
de trigo. 

II-Histórico 
A política em relação ao preço interno do trigo 

em grão, no início da década de 1970, tinha como 
objetívo, proteger o produtor nacional e eliminar os 
gastos públicos com subsídios. O preço interno do 
trigo- em grão vendido aos moinhos era formado 
com base na ponderação do custo da produção in
terna e o de importação. 

A elevação do preço internacional, a partir de 
1972, determinou a reformulação da política, de
monstrando a preocupação governamental em não 
repassar ao consumidor int~rno o rápid~ incremen
to do preço internacional do trigo, 

A decisão de subsidiai-*o preço de venda do trigo 
em grão aos moinhos, ocasionou uma queda acen
tuada dos preços do produto em termos reais, sendo 
q~:~e. em m~dos do ano de- t 980, os- moinhos paga
vam apenas um valor equivalente a 12% do que cus
tava ó- trígO -para o-Governo. 

·MotiVado pelo elevado ônus do subsídio conce
dido ao trigo e o reflexo nos índices inflacionários, o 
governo iniciou, em agosto de 1980, uma Progra-
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mação de retirada gradual do subsídio, com previ
são de elevação trimestral no preço, sendo os acres
cimos de preço sempre superior ao da inflação veri
ficada D-O perfQdo. Cor:n.esta programação, até o fi
nal de 19$2, o sUbsídio deveria ser totalmente elimi
@d_9. 

Devido a fatores conjUitiUi-áis;-a programação 
prevista não foi executada, tanto é que, hoje, um 
ano após ao limite estabelecido para o seu término, 
o governo está subsidiando, ainda, em torno de 

- 55%, contra os 88% que subsidiava quando iniciou a 
retirada. 

R~nte~ente por força do acordo firmado com 
o Fundo Monetário Internacional, fiCou estabeleci
do que o término do subsídio concedido ao trigo 
ocorrerá em meados de 1984. · 

III - Implicações 

I --Sobre o Setor AgríCola 
O consumo estimado de trigo para 1984 é da or

dem de_5~800 mil toneladas, contra 6.600 mil do ano 
de 1980, representando um decréscimo anual de 
consumo de-800 mil tonehidas (USS 145,0 milhões), 
isto devido principalmente aos reajustes verificados 
atê agora no preço. 

Admitirido-se i:j_ue o consumo interno de trigo, a 
partir de 1972, quando se introduziu o subsidio. ti
vesse aumentado a uma taxa média anual de 3%, 
correspondente ao crescimento populacional (2,7%) 
e alguma outra variável que pudesse interferir no 
consumo, o País estaria consumindo hoje cerca de 
4.700 mil toneladas. Existe, portanto, ainda hoje, no 
mercado in~erno uma demanda induzida, via preço 
subsidiado, de 1.200 mil toneladas, valor correspon
dente a aproximadamente USS 220,0 'milhões. 

.o-aumento consumo de trigo, gerado pda políti
ca de subsídio, que na década de 1970 cresceu a uma 
taxa de'8% a.a,, _contrib_uiu para senslvel redução da 
demanda de ouiros produtos cultivados no país de 
consumo popular (feijão, mandioca, milho e arroz), 
cuja taxa de crescimento foi negatívã- OU inferior à 
taxa de crescimento populacional. Este resultado 
provocou reflexos negativos na renda dos pequenos 
prodUtores, responsáveis pela maior parcela da pro
dução qos alimentos básicos acima mencionados. 
Neste processo;- como será apresentado mais adian
te. vefifica-se que _os produtores estão também mar
ginalizados da política do subsídio Por não partici
parem efetivamente do mercado consumidor, uma 
vez que o trigo destina-se mais ao consumo das 
áreas urbanas. 

No tocante a produção interna vale lembrar que, 
nos últimos tempos, ela em poucos anos foi ,gravosa 
em relação ao custo de importação do trigo que 
consumimos. A gravosidade tem-.se verificado ape
nas-em -determinados momentos, quando o preço 
internacional encontra-se deprimido, como está 
acontecendo agora. 

2- GastOs Públicos e Importações 
Hoje (marçoj84) os moinhos estão pagando pelo 

trigo em grão torno de 45% do custo do trigo para o 
Governo, o que quer dizer que o Governo está sub
sidiando em 55% o trigo. 

Permanecendo a atual conjuntura de preço real 
atê o final deste ano, o subsídio dado ao trigo custa
rã para o pafs cerca de USS 780,0 milhões. Este re
curso, hoje, permite, a preço de mercado, adquirir 
cerca de 30% da produção nacional de milho, ou 
34% de arroz, ou toda a farinha de mandioca. Seria 
suficiente pa-ra lmplantaT anualmente 600-mil h'ecta~ 
res irrigados que geraria uma produção mínima de 5 
toneladas por hectare. 

Para o ano de 1984, foi autorizada a importação 
de 4,2 milhões de_ toneladas de trigo, correspondente 
ao gasto, preço FOB, previsto em USS 700,0 mi
lhões. O suprirriento restante foi obtido com a pro
d!!çào nacío_nª_J, ~l!{r~/83, que atende o abasteci
mento de 1984 e atingiu o montante de 2,2 rililhões 
.de toneladas. ---

3 --=-1m pacto da política de subsídio do trigo na popu
lação de baixa renda. 
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Incorrc:tamente acredlta .. sc que o trigo ~produto 
consumido principalmente pelos indivíduos de me
nor poder aquisitivo: por hso destinando-se consi
derável soma de recursos para redução do preço a 
nfvel de consumidor, visando o combate a inflação e 

.. melhor distribuiçilo de renda. Segundo dados do 
ENDEF - Estudo Nacional de Pesquisa Familiar 
- FIBGE, a famma de maior renda consome mais 
trigo do que a menor renda, conseqtlentemente, em 
termos absolutos, a famllia rica se beneficia mais da 
polftica de subs(dio do que a pobre. 

O subsídio ao trigo parece estar sendo aplicado 
ao produto indevido. Isto porque não é o melo mais 
eficiente de dirigir os recutsos destinados ao subsí
dio para a população de menor poder aquisitivo, 
pelo fato do trigo ser um produto que o país impor· 
ta e de consumo elitista se comparado ao feijão, mi
lho, arroz e farinha de mandioca. 

Analisando apenas o lado do consumidor, não 
abordando o produtor, v!-se que é mais interessante 
aplicar o subsidio do trigo em outros produtos de 
consumo popular cultivados internamente. Isto não 
só beneficiaria a população urbana e rural unifor
memente, como também atingiria mais diretamente 
a população de menor poder aquisitivo. 

Segundo estimativas, a eliminação do subsídio 
total implicaria, hoje, a elevação ~C? preço do trigo 
em grãos aos moinhos de CrS 148.21s;oo por tonela
das para Cr$ 314.825,00 (112%), A oonseqU!ncia 
disto sobre o preço da farinha comum seria a ele-
vação do seu preço em torno de CrS 10.700,00 
(103%) por saco-de 50 quilos. 

A elevação do preço do trigo em grão em 112%, 
tem um reflexo significativamente menor no aumen· 
to do preço dos derivados da farinha de trigo. O 
prc~;~o do pão franc!s (50 gramas) seria majorado em 
torno de 20%, o preço do macarrão comum seria 
elevado cm 26% e o preço do pão de forma cm 22% e 
biscoito elevaria em torno de 6%. 

Segundo dados do ENDEF o trigo e derivados 
participam com cerca de 5% a 6% dos gastos da po· 
pulação urbana brasileira de menor renda, de 2% a 
3% -na classe dc-renda--m~ajbaixa..c .1%-da.clªl!scd~ 
renda mais alta. O aumento em média de 22% nos 
preços dos derivado$ de trigo, geraria um acréscimo 
nos gastos da população pobre de 1,2%, de 0,55% na 
classe média/baixa e 0,22% na classe de maiOr poder 
aquisitivo: 

4- Conscquencias da retirada do subsfdio até o 
momento sobre os preços, 

Tomando-se como base o início da retirada do 
subsídio do trigo, agosto;/80, o preço do trigo foi 
majorado 11 vezes, todas cs'tas elevações no preço 
renetiram em um aumento no custo do pão franc!s 
de 50 gramas em apenas Cr$ 8,77 por unidade, Cr$ 
200,00 no quilo do macarrão e Cr$ 157,00 no pão· 
de-fôrma. 

Entretanto, neste mesmo perfodo, cm que a in~ 
fluçào aumentou em torno de 2.170%, o pão passou 
de Cr$ I ,00 püra Cr$ 45,00 (acréscimo de 4.400), só 
que este aumento no preço do pão foi atribufdo 
principalmente a retirada do subsídio, o que parece 
não ser verdade. O que mais influenciou este amen~ 
to do preço do pão foi o aumento da margem de co
mercialização do produto, principal a partir do mo· 
monto que o preço do pão foi liberado. 

S ....... Implicações sobre os índices de preços 
Com base nas ponderações empregadas nos câl· 

cuJos dos fndicc;s da Fundação Oetlllio Vargas, 
estima-se que somente a retirada total, hoje, do 
subsídio ao trigo, implicaria de forma di reta em um 
aumento no Indico Geral de Preços (IGP) da ordem 
de 1,49 ponto, stndo que o Indico de Custo dt Vida 
(ICV) seria responsável por 0,35 ponto e o lndice de 
Preço por Atacado (IPA) 1,14 ponto. 

Hoje o reflexo sobre os índices é bem menor do 
que o era em agosto/80, quando inlciou~se a retira~ 
da gradual do subsidio, Naquela ~poca, devido a 
base de preço do trigo e derivados ser muito baixa, o 
impucto da eliminação do subsídio em uma -anica 
oportunidade era no IGP da ordem de 7,37 pontos, 
sendo que somente o IPA contribuía com 6,32 pon-

tos. Este elevado impacto no Indice de inflação pa· 
roce ter sido o principal elemento que difinlu a poli· 
tica de retirada gradual do subsídio. 

o-s- dados de consumo, elevação de preço e dos 
r ndices, parecem evidenciar que, até agora, a per
manência do Subs!dio do trigo ao consumidor, está 
ligada mais à manuntenção dos índices inflacio
nários do que ao aumento do custo de vida da popu· 
1açUo brasileira. 

Ainda ao se discutir o efeito innacionário da 
poHtica de subsidio ao trigo consumido no pafs, fica 
a indagação sobre que situação seria mais inflacio· 
núria: a) a retirada em uma única oportunidade 
do -subsídio, assumindo os efeitos nos índices de 
uma só vez: ou b) manter a inflação gerada anual· 
mente pela expansão dos gastos governamentais 
com u conta do trigo. 

Apesar de ser difícil transformar estes gastos go
vernamentais com trigo em Indico que mede in~ 
fluçào, sabe-se que eles possuem uma forte innuên· 
cia nestes fndices, pois em 1983 o impacto da conta 

·trigo sobre a expansão monetária foi de 26% (Cr$ 
516,0 bilhões), explicando em 23% o acréscimo da 
base monetária, que foi de 89%. Para o ano de 1984 
dos 50% previstos de expanSão da base monetária, 
estima-se que, 25% será lnnuência da conta trigo. 

6- Alternativas 
Como o subsídio concedido ao trigo está trazcn· 

do preocupações quanto à restrição de renda do 
produtor nacional, prejudicando o nível de pro~ 
dução agrícola interna, criando problemas para a 
balança comercial, distanciando o país de auto· 
suficiência devido à elevação da taxa de consumo 
cm níveis maiores que a produção c provocando 
desvios no consumo do trigo para outros fins que 
nU.o o humano, propõe-se a seguinte alternativa: 

Retirada total e imediata do subs(dio ao trigo. 
a) Vantagens 
- Redução dos gastos governamentais com 

subsídios da ordem de US$ 800,0 milhões e menor 
pressão sobre base monetária; 

- Viabillzação económica e substituição parcial 
da farinha de trigo por outras farinhas panificáveis 
(exemplo: milho, mouri§co, raspa-de man-di-GGa-..----so
ju) eliminando o subsídio e possibilltando desta for~ 
ma o aumento do valor nutricional dos produtos de
rivados do trigo; 

....... Redução das importações através da viabili~ 
zucão das misturas a serem utilizadas ejà compro~ 
vudas por Institutos de Pesquisas tais como o ITAL, 
UNICAMP e EMBRAPA-CTAA, sem a mudança 
dQs húbit_Q_S alimentares da população; 

-Estímulo à produ(;ão nacional pelo aumento 
da demanda de produtos de consumo popular, pro
duzidos _em sua maior parcela por pequenos produ
tores; 

~-Tendência cm atingir-se mais facilmente a 
auto-suficiência em trigo; 

-Transferência da renda atualmente aloCada ao 
setor agrfcola externo à agricultura nacional; 

-Aumento no nível de emprego no sctor agr!co
Ja c nu agroindústria, 

b) oésvantagcns 
-Impacto direto sobre o fndice geral de preços 

c:m torno de 1,5 ponto e suas conseqUências, isto 
cus-o não -ocorra expurgo nos lndices; 

- Elevação dos preços dos derivados de trigo ao 
consumidor em torno de 20% para o pão frances c 
26% para o macarrão; 

- Ligeira pressão sobre o.s preços dos produtos 
substitutos d_o trigo, devido a expansão da deman
da. 

c) Mercado Futuro 
Ocorrendo o t~rmino do subsídio deverão ser in

troduzidas alterações profundas na legislação que 
Utualmcnte rege a industrialização, comercialização, 
distribuição e preços administrado do trigo, jâ que 
cm situação de mercado com preços não subsidia· 
dos a comercialização do trigo se compatibiliza me
lhor com uma estrutura mais livre de c:omerciaH
zaçüo e industrialização." 
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Em face do exposto, lamentamos seriamente que o 
Brasil ainda esteja tão atrelado à importação de trigo, de 
tal sorte que produzimos menos de 40% do que consumi
mos, E isto há muitos anos! 

Jú. não é sem tempo que poderíamos estar cm con· 
diçõe's melhores, se houvéssemos adotado uma política 
enérgica para o sctor, sem limitarmo-nos a ficar ao sabor 
de condições climâticas, ora favoráveis, ora desfavorá
veis, 8. necessário partir para o aprimoramento de se
mentes, preparação adequada de solo, irrigação suficien
te, aumento de área plantada, est(mulos à plantação, cré· 
dito agrlcola e outras condições neccssârias ao incremen
to da produção. Também é preciso, no setor do consu~ 
mo, partir-se para a diversificação de produtos substitu
tos da farinha de trigo, com outras farinhas panificáveis 
u exemplo da do milho, raspa de mandioca, soja etc., que 
são fácilmentc adotáveis pela população, por evitarem 
distorções nos seus hábitos alimentares. , 

Como- conclusão, a situação tritfco1a nacional é deplo
rável. Estamos ainda muito distantes da auto-suficiência 
e nem !icquer temos planos e metas perfeitamente deli .. 
neadus para o futuro. 

Somos, em vista disto, pela aprovação do presente 
projeto de decreto !esi&lativo. , 

Sulu das Sessl}es.t 29 de novembro de 1984. -Joio 
Castelo, Presidente - Mauro Borges, Relator - Jorge 
Kalume - Moacyr D~;~arte. 

PARECER N• !161, DE 1985 
D~ Comlssio de Economia 

Relator: Senador Albano Franco 
Nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição Fede· 

rui, o Poder Executivo submete à apreciação do Con· 
gresso Nacional, através de Mensagem n'~ 238, de 1983, 
com Exposição de Motivos do Senhor Ministro das Re· 
luções Exteriores, o texto do Protocolo de 1983 para a 
VII Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do 
Trígo, de 1971, conc\u(do cm Londres, a I'~ de dezembro 
de 1982. 

Esclarece a Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
das Relações Exteriores, mencionada, que o Acordo ln· 
ternucionul do Trigo será prorrogaão pelo pcr(otio de 
três unos, até 30 de junho de 1986, de acordo com a decl· 
silo adotada pelos Estados Membros do Conselho ln ter· 
nacional do Trigo . 

Csclarcce também que, sendo o Brasil integrante da 
Convénção sobre o Comércio de Trigo, de 1971, qucjun· 
tamente com a Convenção sobre Ajuda Alimentar, de 
1980, constitui o referido Acordo, o texto do Protocolo 
para a VII Prorrogação da Convenção sobre o Com~rcio 
do Trigo, de 1971, foi assinado pelo Embaixador doBra· 
si! junto aos Estados Unidos da Am~rica, cm 18 de abril 
de 1983. 

~ evidente, pela permanente depcnd!ncia ao mercado 
exterior, o interesse do País à conclusão de um Acordo 
Internacional do Trigo que contenha mecanismos de 
controle de mercado do produto. 

Assim, enquanto as negociações não permitirem a 
conclusão de tal acordo, a participação do País na Con .. 
vençào sobre Comércio, se justifica., uma vez que, sob os 
auspícios desta Convenç1io, são realizados, periodica
mente, exames da situação mundial do produto, com 
base cm informa~;~õcs estatísticas fornecidas pelos Esta· 
dos membros, e que são, inquestionavelmente, de inte
resse estratégico para o País. 

t, pois, de alto interesse e oportunidade o Protocolo 
para u VII Prorrogação da Convenção sobre o Comércio 
do Trigo, de 1971, ora em exame e merecedor de apro
vuç~o .em. todas as comissões das duas Casas do Congres
so Nacional, por onde teve trumitação. 

Opinamos, pois, pela aprovação do texto do Protoco· 
lo pura a VIl Prorrogação da Convenção sobre o Comér• 
cio do Trigo, de 197L, nos termos de que dispõe o Proje
to de Decreto Legislativo n'~ 11-B, de 1984. 

Sala das ComiSsões, 21 de novembro de 1985. -
Vlra:OJo T4Yora, -Presidente eventual - Albano Franco, 
Relutar - Carlos Lyra - Lenolr Vargas- Severo Go .. 
mes - Amaral Furlan - Cid Sampaio. 



Novembro de t985 

PARECER 
N• 962, de 1985 

Da Comissão de C_on_s_tjtuiçãQ e __ J_QSt_iça, sobre o, 
Oficio "S" n9 35, de 1985 (Oficio n9 51-P/MC, de 
16 de setembro de 1985, na origem), do Senhor PreSi
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando 
ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do 
acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordi
nário n"' 101.241-2, do Estado de Goiás, o qual decla
rou a inconstitucionalidade dos artigos 35 e seu pará
grafo único e 36 da Lei n<:> 9.240, de 30 de agosto de 
1982. 

Relator: Senador Martins Filho 

Com o Ofício ''S" n9_3_5, de 1985 (Oficio n9 51-P/MC, 
de 16 de setembro de 1985, na origem), e para os fins pre
vistos no item VII do artigo 42 da Constituição, o Se
nhor Presidente do Supremo Tribunal Federal remeteu 
ao Senado cópias do acórdão e do extrato da ata relati
vos ao Recurso Extraordinário n9 101.241-2, do Estado 
de Goiás. 

2. Do acórdão, consta a decisão da Suprema Corte 
que, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade 
dos artigos 35 e seu parágrafo úriico e 36 da-Lei n9 9.240, 
de 30 de agosto de 1982, do Estado de Goiás~ 

3. ·Informa o Senhor Presidente da egrêgia Corte que 
o acórdão foi publicado e transitou em julgado. 

4. A Lei nl' 9.240, de 30 de agosto de 1982, ê a Lei Or~ 
gânica do Ministério Público_ do Estado de Goiás. Os ar~ 
tigos inquinados de inconstitucionalidade têm a seguinte 
redação: 

.. Art. 35. Fica acrescido de treze (13) o quanti~ 
tativo dos cargos de Procurador de Justiça. 

Parágrafo úniCO. Os cargos de que trata este ar
tigo extinguir~se-ão ao vagar, após o seu primeiro 
provimento. 

Art. 36. Os atuais ocupantes da função de Pro~ 
motor de Justiça substituto de Procurador de Jus~ 
tiça ficam transferidos para os cargos de Procurador 
de Justiça, criã.dos pelo artigo anterior." 

S. Ao acolher o voto do Relator, declarando a incons~ 
titucionalidade dos artigos 35 e parágrafo único e 36 da 
Lei nl' 9.240, de 1982, do Estado de Goiás, o Supremo 
Tribunal Federal entendeu que tais dispositivos ofen
diam o art. 96 da Lei Maior, que obrfga à organização_ 
em carreira do Ministérl.o Público dos Estados. Conside
rou a Suprema Corte que ""seria subterfúgiO iôaceitâvel o 
entendimento de que se teriam integrado na carreira os 
cargos que a lei impugnada deStínou aos substitutos e 
que se extinguiriam com a vacância após o primeiro pto~ 
vimento". ~ concluiu por declarar inconstitucional não 
só "o art. 36 da Lei n9 9.240/82 ( ... ),cOmo também o art. 
35 e parágrafo único, que com aquele se conjugam de 
forma a impossibilitar vida própria, porque ofensiv-os ao 
art. 96 da Constituição Federal", uma vez que "o art. 35 
e seu parágrafo único foram- postos na lei com o sentido 
transitório de abrigar os beneficiários_ da operação im
possível prevista no art. 36''. razão por que deveriam 
.. ser elimínados com este". 

6. A decisão foi unâriime e o acórdão foi publicado no 
Diário da Justiça de 2 de agosto de 1985~ tendo, já à épo
ca da remessa do Ofício "S" n9 35, de 1985, tranSif3.do 
em julgado. 

7. Nos termos do item VII do artigo 42 _da Consti
tuição, compete ao Senado Federal "suspender a exe
cução, no todo ou em parte, de lei ou decreto declarados 
inconstituci_onais por decisão-definitiva do Supremo Tri~ 
bunal Federal". 

Pelo exposto, em obediência aQ disposto na Lei Maior 
e no Regimento Interno desta Casa (art.__ 100, II), apre
sento o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 132, -DE 1985 

Suspende a execução dos arts. 35 e parágrafo úni
co e 36 da Lei. n"' 9.240, de 30 de agosto de 1982, do 
Estado de Goiás. -

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. -:S suspensa, por inconstitUCionalidade, 

nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 13 de junho de 

DIÃRIO_DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

1985, nos aUtos ao Recurso Extraordinário n9 101.241~2, 
do Estado de Goiás, ã_eX.ecução dos artigos 35 e parágra~ 
fo úniéõ e 36 da Lei n"' 9.240, de 30 de agosto de 1982, da
quele Estado. 

Sala_ das_ ComíssõeS, -20 de novembro de 198-5. -
José lgnácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Rela
tor - Nivaldo MachadÔ - Hélio Gueiros.- Octávio 
Cardoso - Luiz Cavalcante- Lenoir Vargas - Nelson 
Carneiro - Jutahy Magalhães - Alfredo Campos. 

PARECER N• 963, de 1985 

o3 Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
OficiO "S" n<:> J6, __ de 1983 (Ofic_io n9 42- P/MC,de 
27-4-83, na origem), "do Senhor Presidente do Su-

- premo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão 
pr·oferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extra_ordinário n~' 97.338-9, do Estado de 
São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do 
Título '"IV~A" Taxa de Conservação de Estradas 
Municipais e do Fato Gerador da Lei n<:> 278/77/4, 
que dispõe sobre Alterações de Atualização e Código 
Tributário do Município de Estrela do Norte, daquele 

-EStado". 

Relator: Senador Martins Filho 
O Senhor Presidente do Supn .. mo Tribunal Federal, 

com fundamento no art. 42, VII, da Constituição, reme
teu ao _SenadQ_Federal cópias "das Tl_otas taquigráficas e
do acórdão proferido por aquele Pretória Excelso nos 
autoS do Recurso Extraordinário n~> 97~338-9, do Estado 
de São Puulo, o -qual declarou a inconstitucionalidade do 
Título "IV~A" Taxa de Conservação de Estradas e Mu
nicípios e do Fato Gerador - da Lei n9 278/77 j4, que 
dispõe sobre Alterações e Atualização do Código Tribu~ 
tário do Município -de Estrela do Norte, daquele Estado. 

Esclarecem as referidas notas taquigráficas, que no 
juízo singular foram oferecidos embargos à execução fis
cal promovida pela Prefeitura Municipal de Estrela do 
Norte_, Estado de São Paulo, visando à cobrança de taxa 
de conservação de estradas de rodagem. Sustentou o em
bargante a incostitudonalidadc da mencionaP~ taxa, por 
ter como base de cálculo o mesmo que servia para a insti~ 
tuiçào do imposto territorial rural. 

Julgudo pfoCedente os embargos pela sentença de pri
meiro grau, a Egrégia Quarta Câmara deu provimento 
uo recurso ofici;.J.I para reformar, a deciSão a quo. · 

Cõm fundamento no artigo 199, inciso III, alíÕeas a a d 
da CQnstituição Federal, o embargante interpôs recurSo 
extraordinário, alegando infringência do artigo 18, § 2<:> e 
21, III, da Carta Magna, assim como divergência com a 
Súmula n"' 595 do Supremo Tribunal Federal e com nu
merosos julgados parac;!_!gmas do Pretória ExceJso. 
A~~isanci"O -0 --apelo extremo, a douta Procuradoria 

Geral da República opinou pelo seu conhecimento e pro~ 
vimento. 

Relatando a matêriã, o eminente MinistrO Oscar Cor· 
rêa salientou que o téma tem-sido objeto de amplo deba
te e copiosa jurisprudência daquela Corte, no sentidO do 
acolhimento da pretensão do embargante, como decidi
do na sentença de primeiro grau. 

Após reconhecer que a taxa irrlp-Ugnada efetivamente 
incide sobre a propriediàe rural, com a mesma base de 
cálculo do ITR., o que a torna inconstitucional, o Minis~ 
tro Relator, com .sabedoria política, frisou que: 
.. Compreende-se a desesperada tentativa dos municípiOs 
cm busca de novas (o'ntes de receita com que possam 
provei-aos crescentes encaigos que têm; presos na cami~ 
sa de força da discríniinação de receitas feita pela Consti~ 
tuição, da qual não podem fugir". 

Invocando manifestação de seu colega MiniStro Ra
fael Mayer, em julgamento idêntico, o eminente Relator 
prosseguiu seu voto, frisando que a sofreguidão dos mu~ 
nicípl_o_s_ na busca de S:Oluções.que escapem à fulminação 
de inçon_sti!~çjQrraJ!Q_<!_Q~ coptinua, até ag~ra, sem êxito. 

Conhecendo o recurso e dandÕ~lhe prÕVimento, o Re
lator concluiu seu voto, reconhect:ndo o dissídio juris-· 
prudencial pariOeclaraf a -iilconstituCíollalidade da taxa 
que tem co"mO fato gerador o meSmo que serviu para a 
incidência de imposto. 

Sábado 23 4791 

Eiri síntese; como iterativamente tem procedido, o Su~ 
premo Tribunal Federal, coerente·com seus julgados, 
compendiados na Súmula n'~' 595, mais uma vez repeliu a 
chamada taxa de conservação ·de estradas de rodagem. 

A decisão se deu por unanimidade, na Sessão Plenária 
de 9 de fevereiro de 1983, em acórdão publicado no 
Diário da Justiça de 19 de março de 1983~ com a seguinte 
ementa: 

. ~·Taxa de conservação de estradas de rodagem 
instituída pelo Município de Estrela do Norte(Títu~ 
lo IV~A Taxa de Conservação de Estradas Munici~ 
pais e do fato Gerador- da Lei n9 278~77-4). 

Jurisprudência da Corte no sentido da inconsti~ 
tucionalidade da legislação municipal, que institui a 
chamada (axa cie cOnservação de estradas ae roda
gem, tomando por base de_cálculo o rateio dos ser
viços pela área total dos imóveis rurais do municí
pio, a ser cobrado, por hectare, de cada contribuin
te. 

Recurso extraordinârio conhecido e provido." 
A viSta do exposto, observados os ditames constitucio

nais e regimentais pertinentes, nota-damente o previsto 
no artigo 42, VII, da Carta Magna, formulamos o se~ 
guinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 133, DE 1985. 

Suspende a execuçãO do Título "IV~A"- Taxa 
de Conservação de Estradas Municipais e do Fato 
Gerador- da Lei n~ 278-77-4, que dispõe sobre Alte-
rações e Atualizações do C6dlgo Tributário do Mu
nicípio de Estrela do Norte, Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão defiú.hfVã do S-upremO Tribunal 
Federal, proferida em 9 de fevereiro, nos autos do Re
curso Extraordinário n9 97.338~9, do Estado de São Pau~ 
lo, a execução do Título "IV~A" - Taxa de Conser
vação de Estradas Munici.pais e do Fato Gerador, da Lei 
n9 278~77-4, que dispõe sobre Alterações e Atualizaçao 
do Código Tributário do Municfpio de Estrela do Norte, 
daquele Estado. 

Sala das Comt::.sões, 20 de novembro de 1985. -José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Hélio Guelras
Lenoir Vargas - Airredo Campos- Juthayr Magalhães. 

PARECERES 
N•s 964 e !)c\s; de 1985 

PARECER No 964, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
267, de 1984 (n9 Sll/84, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que useja autorizado o 
Governo do Estado de São Palo a contratar operação 
de crédito no ~~tlor de Cr$ 3.131.146.368 (três bi
lhões, cento e trinta e um milhões, e cento e quarenta 
e seis mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros). 

Relator: Senador José Lins 
Com a Mensagem n9 267/84, o Senl);_or Presidente da 

República submete á deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de São Pauto, que objetiva 
contratar junto à Caixa Ec_onômica Federal, esta na qua
lidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social - FAS, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: CrS 3.131.146.368 (correspondente a 

175.247,46 ORTN de Cr$ 17.867, em Out/84); 
B -Prazos: 
1 -de carência: 24 meses; 
2- de amortização: 96 meses; 
C ~ Encargos: 
I- juroS: 6% a.a.~ 
2- correção monetária: 80% do índice de variação 

trimestral das ORTN; 
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D- Garantia: fiança do Banco do Estado d_e São_ 
Paulo S(A; 
E-Destinação dos recursos: aquisição (com as~ 

sunção de dívidas) e reforma do Hospital de Clínicas Dr. 
Nardini LTDA. 

Em sessão desta Comissão, de 9 de maio de 1985, foi 
aprovado o envio de solicitação do Mapa n" III do Ban

. .E_O_ÇenJral _do Brasil. 
Uma vez atendida a Solicitação, pelo telex n9 061/85, 

pôde-se verificar que a Margem de Poupança Real do 
Estado de São Paulo dã suporte financeiro à amorti
zação do empréstimo pleiteado. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 134, DE 1985. 

Autoriza o Governo do Estado de Siio Paulo a ele
varem CrS 3.131.146.368 (três bilhões, cento e trinta 
e um milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e 
sessenta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 :t o Governo do E_stado de São Paulo, nos 

termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada interna_ em Cr$ 
3.131.146.368 (três bilhões, cento e trinta e um milhões, 
cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito 
cruzeiros)_ GQrrepondente a 175.247,46 ORTN _de 
Cr$17.867 vigente em outubro/84, a fim de que possa 
contratar uma operação de crédito de igual valor,junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social~ FA$._ 
destinado a aquisição (com assu_nção de dívidas) e refor
ma do Hospital de Clínicas Dr. Nardini Ltda., obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo procesSo. 

Art. 29 Esta Resolução entre em vigor na data de 
sua publícação. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 1985. -João Ca
telo, Presidente, José Lins, Relator - Alexandre Costa 
- Fábio Lucenã- Henrique Santillo- Lenoir Vargas 
- Cid Sampaio - Mário Maia. 

PARECER No 965, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução o~> 134, de 1985, da Comissão 
de EcoUomia, que "autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a elevar em CrS 3.131.146.368 (três bi~ 
lhões, cento e trinta e um milhões, cento e quarenta e 
seis mil e trezentos e sessenta e oito cruzeiros) o moo~ 
taote de sua dívida conso1idada". 

Relator: Senador Severo Gomes 
O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de 

Econ_omia do Senado Eederal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem nt 267/84, do Senhor Presi~ 
dente da República, autoriza o Governo do Estad_o Çle 
São Paulo, a contratar uma operação de crédito, no va
lor de CrS 3.131.146.368 (três bilhões, cento e trinta e pm 
milhões, cento e quarenta e seis mil e trezentos e sessenta 
e oito cruzeiros) jUi"lto à Caixa Econômica Federª!, desti
nada a financiar a aq-UisiÇão e- reforma do Hospital de 
Clínicas Dr. Nardini Ltda., naquele Estado. 

O pedido fâi formulado nos ~ermos do preceituado no 
artig0-29 da Resolução n<? 93, de 11-10-76, do ~en!d..Q.!i
deral, inplicarido, por conseguinte, a não~observância 
dos limites fixados pela Resolução n9 62f15, também do 
Senado Federal, visto que os recursos a serem repassa
dos provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS. - -

O Processo está instruído com to_dos os documentos 
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os -
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finali
dade, bem como a Lei Federal nt 4.320/64 e Consti
tuição do Estado autorizadoras do pleito sob exame. 

Ante o exposto, verifica-se que a Proposição foi elabo
rada consoante às prescrições legais e regimentais aplica
veis à espécie. merecendo, por isso, o nosso encaminha-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl (Seção 11) 

menta favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. _ 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente- Severo Gomes, Relator -
Hélio Gueiros- Lulz Cavalcante- Lenoir Vagas- Al
fredo Cãmpos --Jutahy Magalhães- Nivaldo Machado 
- Moacyr Duarte. "" 

PARECER 
N• 966, de 1985 

Da Comissão de Constituição e .Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n9174, de 1983, que modifi
ca disposição da Lei n9 4.737, de IS de julho de 1965 
(C6digo Eleitoral). 

R'elator: Senador Alfredo Campos 
O PLS n9 174/83, de autoria do nobre Senador Hélio 

Gueiros, quer modificar o vigente Código Eleitoral para 
estabelecer que,. "rios seis meses anteriores ao pleito, é 
proibida a divulgação, por qualquer forma, de resulta
dos de- pesquisas de opinião pública. 

Esta a redação que o autor pretende para o art. 255 do 
Código Eleitoral, com restrições que repete na alteração 
que também pleiteia pari O art. 3"34 do mesmo Código. 

O eminente aütor da proposição justifiCa cabalmente a 
sua iniciativa, ao-demoristrar que a diyulgação de preten
sas pesquisas -de opinião pública tem cõnstitufdO, nos úl
timos··pleitos, forma cándenável de inflUir sobre o eleito~ 
rado--:-

Esse tipo de propaganda só é acessível a candidatos 
dotados de poder econômico que conseguem, pela mani
pulação de órgãos da imprensa, que se apresentam como 
encarregados de pesquisas de opinião; mas que outra 
cois(! não_fa]!em_senãgfª_lsea_r_os fatos e exil;?ir dadÇts de 
interesse do candidãto influir ilegitimamente sobre os e
leitores. 

Com isso Os eleitores indecisos tomãni p-õsições a fa
vor daqueles que se utilizam desse meio inidõneo de pro~ 
paganàa eieitorai, nãõ hãvendo como aplicai-se sanção 
posterior à falsa pesquisa. 

Já o legislador eleitoral bfásiieiro reconheceu essa i~
fluêncía psicológica, ao proibir a divulgação de pesqui
sas nos 15 dias anteriores ao pleito. Só que o prazo é cur
to e os prejulzos da divulgação e saturação de dados fal
seados seriam inevitáveis. -- -

Assim o Projeto é constitucional e jurídico e quanto ao 
mérito merece apoiamento, devendo ser aprovado. 

É o meu parecer. 

Sala das Cot11issões, 20 de novembro de 1985.- José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Alfredo Campos, Relator 
- Nivaldo Machado (com restrições) Octávio Cardo
so - Luiz Cavalcante - Hélio Gueiros, sem voto - Le
noir Vargas- Nelson Carneiro- Martins Filho- Ju
tahy Magalhães. 

PARECER 
N• 967, de 1985 

Da Comissão de Redação 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 9, de 1982 (n9 3.048/80, na Casa de 
origem). 

Relator: Senad_or Niv!lldo M!l_ch~;~.do 

A CorriTS:são apresenta a redação final da emenda do 
Senado ~o Projeto de Lei da Câmara n9 9, de 1982 "(n9 
3.048/80, na Casa de origem), que ficlllta aO segurado a 
retiflcaçã"ci do enquadramento correspondênte a seu tem
po de filiação à Previdência SociaL 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 cl_e novembro çle 
1985-. - Lenolr Vargas, Presidente - Nivaldo Machado, 
Relator - José lgoácio Ferreira. 
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ANEXO AO PARECER No 967, DE 1985 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9' 9, de 1982 (n9 3.048/80, na Casa de 
origem), que faculta ao segurado a retificação do en~ 
quadramento correspondente a seu tempo de filiação à 
Previdência Social. 

Emenda n9 1 

(Correspondente à Emenda n' 1-CLS) 

Ao caput do artigo 19: 
Onde se lê "salário de contribuição", leia-se salário

base. 

PARECER 
.N• 968, de 1985 

(Da Comissão de Redação) 

Redação do vencido, para o 29 turno regimental, 
do Projeto de Lei do Senado o9 225, de 1983. 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o 29 · 

turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n9 225, de 
1983, que cria e regula a aplicação pela Censura Federal, 
o Ce_rtificado de Liberação Restrita e dâ outras provi
dências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de novembro de 
1985.- Lenoir Vargas, Presidente- José lgnácio Fer
reira, Relator - Nivaldo Machado. 

ANEXO AO PARECER No 968, DE 1985 

Redaçào do vencido, para o 29 turno regimental, 
do Projeto de Lei do Senado n<? 225, de 1983, que- cria 
o Certificado de Libera_çào Restrita, regula sua apll

- C_!_Ç~o pela censura federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" As produções cinematográficas que explora

rem de forma grosSeira a temática sexual, ou contiverem 
cenas gratuitas e exacerbadas de violência e crueldade, 
serão -classificadas, pela censura federa!, como de exi
bição_ restrita, recebendo o Certificado de Liberação 
Restrita. · 

§ 1~ Todos os filmes que atentarem contra a moral e 
os bons costumes, os princípios cristãos da família brasi
leira e as normas da lei positiva serão, automaticamente, 
de exibiçãci restritã. 

§ 2<? Caberá ao Conselho Superior de Censura fixar 
critérios de classificação das produções cinematográficas 
como de exibição -restrita. 

Art. 2<? A exibição de filmes portadores de Certifica
do de Liberação Restrita fica limitada às salas de exi
bição cinematogrãfica restrita. 

Art. 3~> Entende-se por salas de exibição cinemato
gráfica restrita aquelas que serão destinadas à exibição 
exclusiva de filmes portad-ores de ·ce-rtifiCadà de- une: 
ração Restrita, ressalvado o disposto no Parágrafo único 
do artigo 59 desta Lei. 

Pafãgiafo único. Serã obrigatói:ia o rótulo que indique 
a classificação restrita, tanto na própria sala quanto em 
seu esquema promocional. 

~rt, -4-;-As salas de eXibição cinematográfica restrita 
devem atender, cumulativamente, às seguintes exigên- -
cias: ____ _ 

a) siúiaiem-se exclusivamente, nas Capitais dos'Esta
dos e Territórios, na sede do Distrito Federal e nos Mu
nicípios de população superior a 1.000.000 (um milhão) 
de habitantes_, de acordo com a última edição do 
Anuário Estatfstico do Brasil da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística; 

b) serem exploradas por exibidores que, no mesmo 
município, sejam titulares de registro de salas de exibição 
comum, devendo o total de poltronas das salas de exi
bição restrita não -exceder, permanentemente, a 10% (dez 
por cento) do número total de poltronas de salas comuns 
de cada exibidor, no mesmo local; 

c) que sua localização, considerada expressamente a 
finalidade a que se destinam, tenha Sido aprovada pelas 
autoridades municipais; 
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d) obterem registro, nessa qualidade, no Conselho 
Nacional de Cinema - CONCINE. 

§ (9 Em relação ao critério estabelecido no item a, o 
Conselho Nacional de Cinema - CONCINE, poderâ, 
em casos excepcionais, incluir outros municfpios, ao 
CQnsiderar indicadores educacionais C Culturais mais sig
nificativos que o critério populaCional. 

§ 29 O registro previsto no item d terá validade de 2 
(dois) anos, renovãvel, sucessivamente, por iguais perío
dos de tempo. 

§ 3"' Os exibidores que~ por esgotamento do prazo de 
registro estabelecido no parágrafo anterior, ou por can
celamento desse registro, converterem sua sala de exi
biçãO em sala comum, não poderão obter para essa sala 
novo registro de sala de exibição restrita, antes de decor~ 
ridos 2 (dois) anos de seu funcionamento como sala co~ 
mum. 

Art. 51' Incide sobre as salas de exibição cinemato~ 
grãfica restri~a toda a legislação! inclusive as Resoluções 
do Conselho Nacional de Cinema, aplicável às salas exi~ 
bidoras comum;, notadamente as normas de proteção ao 
cinema brasileir_Q._ 
Pa~ágrafo único. -Para eteítõ do cumprimento da 

cota de obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais 
de longa metragem, admitir-se~á qUe as salas de exibiÇão 
cinematográfica restrif:fi::Xibam filmes brasileiros de cer
tificado de censura comum. 

Art. 6~ A publicídade dos filmes portadores de Cer~ 
tificados de Liberação Restrita deverã resguardar o de
coro público, ficando sujeita à aprovação -prêvia pelos 
órgãos da Censura Federal de Diversão Pública. 

§ I'>~ Qualquer publicidade dos filmes assim cla_ssifi-: 
cados realizada fora do recinto interno das salas de exi
bição restrita, só poderá c_onsistir na in_dj_c_a_ç_ã-º do nome 
do filme e de sua ficha técnica, com obrigatória -adver
tência de sua natureza, devendo limitar-Se à transcrição 
da classificã.ção cerÍsória, sem apor a eSta· qUalquer aden
da, desenhos ou fotografias. 

§ 2~" No recinto ínterno das s.ala.s de exibição restrita, 
e desde que não visíveis do exterior, poderão ser afixados 
cartazes e fotografias referentes ao filme em exibição, os 
quais. deverão ser previamente aprOvados pela censura: -
federal, expressamente vedada a_reprodução de cenas.de 
sexo ou o emprego de linguagem grosseira. 

Art. 7'>~ Nas salas de exibição cinematográfica restri
ta é vedado: 

a) o ingresso de menores de 18 (dezoito) anos, qual~ 
quer que seja o filme em_ exibição; 

b) a cobrança de meia entrada. 
Art. 8'>~ A exibição de trailers e publicidade de filmes 

com Certificado de Liberação Restrita é vedada nas salas 
de exibição cinematográfica comum. 

Art. 99 Para efeito desta lei, todos os filmes atual~ 
mente rotulados de "pornográficos", OQ. "com cenas de 
sexo, implícito ou explícito", ficam, autOmaticarhente, 
classificados como de exibição restrita. 

Art. 10. Ficam isentos de censura prêvia os filmes 
que serão _exibidos exclusivamen_te para os júris de festi~ 
vais de cinema, nacionais ou internaciõnã.is. 

Art. l t. O .Conselho Superior de Censura e o Canse~ 
lho Nacional de Cinema, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, baixarão os a tos necessários aó cumprimei!~- -
to do disposto nesta lei. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário .. 

PARECER 
N• 969, de 1985 

D~. Comissão de Redação 

Redação final da emenda do Senado ao Projet_o de 
Lei da Câmara n'>~ 55, de 1984 (n~> 759/83, na Casa de 
origem). 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
A Comissão apresenta a redação final d.a emenda do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~> 5~. de 1984 (n9~-
759f83, na Casa de orige!;O), que determina que os depó~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

si tos e repasses dos órgãos públicos federais do Nordeste 
sejam feitos no Banco do Nordeste do Brasil S.A. -
BNB. 

Sala de Reu_niões da Comissão, 22 de novembro de 
l9S5.- Lenoir Vargas, Presidente- Nivaldo Machado, 
Relator - José Ignácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N• 969, DE 1985 

Redaçà.o final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 55, de 1984 {nl' 759/83, na Casa de 
origem), que determina que os depósitos e repasses 
dos órgãos públicos federais do Norte e Nordeste se
jam creditados, obrigatoriamente, no Banco da Ama
zônia S.A.- BASA, e no Banto do Nordeste doBra-
Sil S.A. - BNB, respectivamente. · 

Emenda n'>~ 1 
(Correspondent~ à Emenda n~" l-CF) 

Dê-se ao artigo \I' a seguinte redação: 

"Art. J9 Os depósitos e repasses dos órgãos 
públi~os federais do Norte e Nord~ste serão credita
dos, obrigatoriamente, no Banco da Amazônia S.A. 
- BASA, e no Banco do Nordeste do Brasil S.A.
BNB, respectivamente, em contas-especiais, como 
receita da União." 

PARECER N• 970, DE 1985 

Reda<;ão rmal do Projeto de Resolução n~" 110, de 
_1985. 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 

A Comis-são ãpri!senta a redação final do Projeto ô.e 
Resolução n'>~ \10, de 1985, que suspende a execução do 
arL 1~> da ResolUção Õ<? 13, de 4 de maio de 1983, da Câ
mara dos Deputados, na parte em que deliberou sustar o 
processo criminal contra o ex~ Deputado Domingos An
tônio de Freitas Diniz Neto. __ 

Sala das Reuniões da Comissão, 22 de n~vet!lb~o de 
1985.- Lenoir V~rgãs, __ Presidente- José _Ignácio Fer
reira. Relator - Nivaldo 1\-fachado. 

ANEXO AO PARECER N• 970, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resoluçio n'>~ 110, de 
1985. 

F~_ço saber que o _Senado Federaf aproVou, no_S termos 
do art. 52 •. item 30, do Regimento Interno, e, 
cu, · _ !~Presi~nt~_P!_Orp~lg~_!l seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1985 

Suspende a execução do artigo ]<?da Resolução nl' 
13, de 4 de maio de 1983, da Câmara dos Deputados, 
na parte em que deliberou sustar o processo criminal 
contra o ex-Deputado Domingos Antônio de Freitas 
Diniz Netõ. -

O Senado Federal resolve: 
Artigo' único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão definitiva do SUpremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 8 de agosto de 
1983, noS autos da Ação Penal n'>~ 276~0, do Distrito Fe
deral, a execução do artigo 19 da Resolução n913, de4 de 
maio de 1983, da Câmara dos Deputados, na parte em 
que deliberou sustar o processo criminal, contra o -ex
Deputado __ Domingos-Antônio de Freitas Diniz Neto. 

PARECERES 
N•s 971, 972,' 973 E 974, DE 1985 

Sobre o· Projeto de Decreto Legislativo n9 l, de 
1984t._gl_!e "aprova o texto da Emenda ao artigo XXI 
da Convenção sobre Comércio IntemacfOnal das Es-
pécies dà~Fftuna e Flora SelvBRens em Perigo de Ex-
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tinção de I973~ aprovado pela Conferência das Par
tes, em reunião extraordinária realizada em Gaboro
ne, em lO de abril de 1983" .. 

PARECER N• 971, DE 1985 
Da Comissão de Relações Exteriores (Preliminar) 

Relator: Senador Itamar Franco 
Atendendo ao disposto no artigo 44, inciso I, da Cons~ 

tituição, a· Senhor Presidente da República submete à 
apreciação do Congresso Nacional «o texto da Emenda 
ao artigo XXI da Convenção sobre o Comércio Interna
cional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Pari
go de Extinção de I 983, aprovada pela Conferência das 
Partes, em reuni~o extraordinária realizada em Gaboro
ne., em- 20 de abril de 1983". 

A matéria· faz~Se acompimha:r da Exposição de Moti
vos subscrita pelo Ministro das Relações Exteriores, na 
qual é afirmado que I:J "Emenda" tem por objetivo per
mitir a adesão ao teXtO •• ... de organizações de integração 
econômica regional..." Salíenta ainda o Chanceler que a 
redação proposta visa a: 

'-' ... Atender a desejo expresso pela Comunidade Eco
nômica Européia de aderir à Convenção ... " 

Segundo consta, o Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal, consultado a respeito, entendeu que o 
ingresso da CEE traria benefício:>": .. para a efetiva im
plementação das disposições desse instrumento a nível 
mundial. .. ". 

Quanto às razões objetivas e concretas que recomen
dam a aprovação da matéria, é silente o texto. Entende
mos que uma opinião conclusiva e final sobre a iniciativa 
governamental está a exigir prévios esclarecimentos su
plementares. Ante o exposto, somos pela formulação de 
diligência a fiin de qtie o Poder E~ecutivo informe: 

a) Quem teve a iniciativa de propor a revisão do arti
go XXI da Convenção e que motivos foram ded~Jzidos? 

b) Qual o teor do 'parecer do fnstituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal? 

c) Que outros orgãos ou entidades foram ouvidas a 
respeito no âmbito interno? 

d) Dispõe a Comunidade Econômica Européia de 
uma infra-estrutura administrativa capaz de implemen
tar executivamente as disposições da Convenção? 

Sala das Comissões, 26 de_abril de 1984. - Lulz Via~ 
na, Presidente - Itamar Franco, Relator - Saldanha 
Derzi, Pedro Simon, Octávio Cardoso, João Calmon, 
Marco Maciel, Amaral Peixoto, Lourival Baptista. 

PARECER N• 972, de 1985 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Itamar Franco 
Passados doze It).eses de um parecer prévio que con

cluiu pela solicitação de informes suplementares ao Po
der Executivo, volta a matéria constante do Projeto 'de 
Decreto Legislativo n'>~ 2, de 1984, a ser submetida ao 
exame deste Plenário. 

Trata-se de proposta de emenda à "Convenção sobre 
o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora 
Selvagens em Perigo de Extinção" destinada a possibili
tar a adesão ao texto da Comunidade Econômica Euro~ 
péia. Quando do primeiro exame do ássunto, entende~ 
mos necessário soliCitar alguns esqlarecimentos adicio
nais, de forma a possibilitar uma melhor avaliação do 
mérito da Proposição. 

Indagou-se, em primeiro lugar, quem teve a iniciativa 
de propor a· revisão do texto, bem como os motivos então 
deduzidos. A resposta da -chancelaria esclarece que a 
própria CEE desencadeoU o- piÕces1>o, sob -a afeiação de 
possibilitar uma "aplicação mais uniforme dos dispOsiti
vos da Convenção entre os Estados-membros da Comu~ 

- nidade". 
Con~iderado q~e a Exposição de Motivos faz alusão a 

um pronunciamento favorável do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal, solicitamos, também, o teor 
do dito parecer. Surpreendentemente, referida autarquia 
se limitou a " ... manifestar-se em princípio, favorâvel à 
efetivação das emendas ... " se_m aduzir qualquer razão 
substantiva. 

Informa~se, outrossim, não terem sido consUltados 
"outros órgãos e entidades ... uma vez que o IBDF é o 
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ponto focal para o tratamento de questões re\ativ:_as à CI
TES"-

Finalmente, quanto à capacidade da CEE d~. "imple
mentar exec_u_tivamente as disposições da Convenção", 
esclarece a resposta oficial que a entidade dispõe de 
infra-estrutura administrativa para essa finalidade", po
dendo mesmo" ... vir a aperfeiçoar eventuai:s- mecani~mos 
conjuntos de aplicação da CITES'-~·- _ 

Ã vista das inforrn.aç_ões fornecidas e considerando 
inexistir prejufzo para o Pais, em razão do ingresso _da 
CEE no acordo, opinamos pela aprovação- da matéria, 
na forma do Projeto d~ Decreto Leg[slativo oriundo da 
Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 1985. - CJd S$m
paio, Presidente' - Itamar Franco, Relator - Octávio 
Cardoso- Amaral Peixoto - Saldanha Derzi- Nelson 
Carneiro --Aioysio Chaves --J~_tahy Magalhães- Lou~ 
rival Baptista. 

PARECER N• 973, ÓE 1985 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Roberto Wypych 

O Projeto de Decre.to Legislativo em ex..ame aprova o 
texto da Emenda ao_ .Artigo XXI da Convenção sobre o 
Coinéréio Internac(oifal das Espécies da Fauna e Flora 
Selvagens _em Perigo de Extinção de t 971, aprõVado pela 
C.õilferência das Partes, em Reunião extraordinária rea~ 
lizada em Gaborone, em 20 de abril de 1983, -

A Exposição- de Motivos do Ministério da_s ReJaçôes 
Ex.teriores ao Senhor Presidel}te _da República esclarece 
ter sido aprovada emenda à ConveO.ção sobre o _Co.mér:- _ 
cio Internacional das Espécies de Fauna e Flora em Peri
go de Extinção (CITES) _de que _o Brasil é _signatário, 
tonando-se necessãriõ-_o pronunciamento· do Congresso 
para que nosso_ Governo possa-depositãr o devido instru
mento de aceitação jUnto ao~Governo·Sufçó. 

A emenda consiste no acréscimo· de três parágrafos, 
sob o título de Artigo XXI bis, ao Artigo XXI da Con
venção, relativo às adesões a esse ato internacionai. __ As 
disposições contidaS nesses parligrafos permitem a ade
são à Convenção de organizações de integração econôM 
mica regiorial, sob certas c.ondições, e modificam seu-Ar:. 
tigo I (h), pelo qual são aceitos apenas Estados como 
Partes contratantes._ 

A emenda em pauta, que foi proposta especificarriente 
para atender a des~~presso pela Com_u_nidad_e _EconôM 
mica Européia de aderir a Coriv-enção 'ê de interesse para 
o Brasil, segundo parecer do Instituto Brasileiro de DeM 
senvolvimento FlorestaL 

A emenda amda não e[Jtrou em vigor, o que só ocorre
rá sessenta dias depois que dois terços das Partes_ da 
Convenção-depositarem o instrumento de \lCeitaçãojunM 
to ao Governo suíÇ:o, seu _depositâiio. 

A fonte citada informa, airida, qUe a adesão da Comu
nidade Econômica Européia - permitida- pela emenda 
-ampliará o alcance das disposições do Instrumento ao 
nível mundial, o que contribuirá para o melhor atingi
mente de seus fins. O Brasil será beneficiário disso. 

Pela _aprovação de que_ trata o Projeto de Decreto Le
gislativo sob enfoque foi o parecer da Comissão de Re
lações Exteriores destâ. Casa, erii.itido _em 22 de _maio de 
l985. 

Nada precisaria SefO.itO j:faT~ -destacar a converttê~da 
de uma proteção e<;ológica, -~tabe1ecida em escala ecJ.!~ 
mênica, para o nosso País - com o seu imeilsf:? terri~ 
tório, que ainda guarda preciosas e copioSas riqUezis;de 
flora e fauna - e mUito particularmente para o setor 
agrícola de sua economia _e para todO o contingente de-
mográfico nele presente. _ _ 

Não há, pois, quaisquer 'ccintra-in,dic:ições à apro
vação da matéria ora __ submetiQ.a_a este órgão técnico .. 

Nos termos do exposto, opinamos, assim, pela aprO-:. 
vação do Projeto de _Oecre_tQ Legislativo n~ 02, de 1984, 
que aprova Emenda ao Artigo XXI da Convenção sobre
o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora _ 
Selvagens em Perigo de Ex.tinção de 1973, aprovada pela 
Conferência das Partes, em Reunião extraordinária_rea~ 
lizada em Gaborone, em 20 de .abril de 1983. 

Sala das Comissões, 27 de agosto de 1985.- Martins 
Filho, Presidente- Roberto Wypych, Relator- Gaivão 
Modesto - Alcides Paio - Nivaldo Machado. 

_ r.ARECER N• 974, DE 1985 
-Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Virgílio Távora 

Ao artígo XXI da Convenção sobre o Comércio Inter
nacional das Esp-écies da Fauna e Flora Selvagens em pe
rigo de exti_!'l~~o"- de I ?73~ de _gue o Brasil é participante, 
foi aprovada Emenda pela Conferência dãs Partes, em 
reunião extraordinária re:~lizada. ~m Gaborone, em 20 de 
abriL de 1983.. 

A Emenda aprovada, segundo esclarece a Exposição 
de Motivos.do Mini$tério das Relações Exteriores ao Se
nhor Presidente da Repí1blica -~·consiste no aCréscimo 
de três parágrafos, Sob o Título de Artigo XXI bis, ao 
Artigo XXI da Convenção, relativo às adesões a esse ato 
internacional. As disposições contidas nesses parágrafos 
permitem a ~~esão à Conve_nç_ão __ de o_rganizações_de inte
gração econôriliCa regional, sob_Ce'rtr;ts-condições, e mo
dificam seu artigo I (h), pela qual são aceitos apenas Es
tados como Partes contratantes". 

A Emendã foi proposta especifi~ainente para atende~ 
a des~Jo 'expresso__ p~~~- Comunidade Económica Europe

'ia de aderir-à Convenção. 

Sem dúvida, essa adesão da_ Comunida~e EcoQô.rnica 
Européia à Convenção representará para ela um consi
derável reforço --considerada a mediata obediê_ncia a 
seus itens de um maior número de governos, o que, em 
outras palavras, exprimirá mais ampla poSsibilidade de 

- ãfing1ine"iltõôe seus fins. 
~A a-desão em apreço" é, portanto, um fato importante e 

de extremo interesse _para todos os signatá.rioS que firma
ram,--em 1983, o instrumento multilateral que a ele deu 
origem. SObre o particular interesse brasileiro no assun
to, já houve sign_ificativa ma_nifestação favorável, exter
nada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvirriento' Flo
restaL 

Assim, esta.Comissão de Economia, do Senado Fede
ral, no âmbito de suas atribuições regimentais, opina 
pela aprovação do texto da Emenda a que se refere o 

·Projeto de Decreto Legislativo il~ 2, de 1984, segundo o 
que -dispõe o mesmo Projeto. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985,- Le
noir Vargas, Presidente eventual -Virgílio Távora, Re
Iª to r -:-:- C,a.;los t._,y.ra---:: A:Ibano Fr~nco -·SeverO qomes 
:._-Am"al'ãn<"üfTaó. ::._ Cid SampaiO. · · · .. ~ 

PARECERES 
-N•s 975, 976 e 977, de 1985 

Sol)-!"~ Q PmjetQ_~e __ Dec~to -L~gislãti;o ntt 22,_de 
1984 (n~ 57:-B, de 1984-CD), que "aprova o textO do 
AcordO de -cooperaÇão Científica, Técnica e Tecnoló
gicli, entre o Governo da RepUblica- Federativa do 
BrasH e o Governo do Reino do Marrocos, celebrado 
em Fez, a lO de abril de 1984". 

-·PARECER N• 975, DE 1985 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Fábio Lucena 
Esta Coni-ísSã()ê êhamacta a ç)pinar SObre o Projetg de 

Decr~to Le&isla:tivõ n9 22, de 1984, oriundo da Câmara 
do~ Depou~a_dos e que_ a_p_rova_o tex~o do Acordo de Coo~ 
petãçãô.Científica, Técnica e Tecnológica, concluído en~ 
úe o GOverno- da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino do Marrocos, celebrado em Fez, a 10 de 
abril de 1984. 

A rU~tériá teye _Oflgem_ eJl)_fvÍensagem d~ Pod~r Execu
tivo que, nos -termos do disposto no artigo 44, inciso I, 
da Cons!ituição Federal, submete o presente Ato Inter
ilacional -à apreciação do Congres_~O 'NJtç:iona:L 

O Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
eln-FXPõ_SfÇ~o de Motivo~ que aco~panha a Mensagem, 
saiieilta, para melhor apreciação, que o referido _ _Acordo, 
"visa ao forneéime_r[to =re'cíprõco de informa_çõeS de cará
ter científico, técnico e tecnológico entre os dois países, ·a 
fim de maiS Tápida e eficazmente afcançarem o desenvol
vimento _ec_onômico e social de seus_ Povos·. Para tanto, o 
documento prevê a organizaçãO dib visitas e-Viagens de 
estudos de delegações científicaS e tecnológicas, bem 
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.como o intercãhlbi9 de professores, cientistas, pesquisa
dores·, peritos e técnicos''. 

Ao lado disso, o Acordo cria uma Comissão Mista 
que deverá se reunir a cada dois anos, de forma alterna
da no B.ra~ii_ e_ no Marroc_os, ou por sohdtação de uma 
das Partés "Contratantes, a qual servirá de foro para a 
adoção de programas de ação nos setores de que trata o 
Acor~o~ assim como _Para o aco~panhamento dos pro
gressos realizados na execução dos programas que- ve
nhani a ser esfãbeleçidos no âmbito do Acordo ou de 
seus Ajustes Complementares. 

O preset'!te ACordo foi _coriclutdo por ocasião da visita 
do Exm9 Sr. Presidente da República, João Baptista Fi
gueiredo, em abril de 1984, a Fez, no Marrocos. 

Brasn e Marrocos, possuindo objetivos comuns no 
campo do desenvolvimento s.ociat e econômico, e na bus
ca de mel~o_res qualidades .de vida dos seus povos, por 

-intermédio -deste Acordo procuram atalhar o longo ca
minho que oferece.o campo tecnológico e científico- nas 
áreas __ em_ que suas atuações são mais solicitadas. 

' Consoànte o exposto e dentro da competêOcia regi
mental _desta ComiSsão·, nada encontramos qu_e possa ser 
oposto à aprovação do texto _em exame, conforme se en
contra no Projeto de Decreto Legislativo ntt 22, de 1984, 

- razão pela qual somos pela sua aprovação. 
Saladas Comis_sões. 12 de junho de 1985. -_Saldanha 

Derzi, Presidente, em exercício- Fábio Lucena, Relator 
- Carlos Lyra - Milton Cabral - Aloysio Chaves -
Amaral Peixoto- Moacyr Duarte- Jutaby Magalhães. 

PARECER· No 976, DE 1985 
Da Comissã.o de Educação e Cultura 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
O Senhor Presidente da República, através da Mensa

gem n'~' 189/81 submete_ à apreciação do Congresso Na
cional o texto do Acordo de Cooperação Cientifica, Téc
nica e Tecnológica entre o Brasil e o Marrocos, celebra
do em Fez, em 10 de abril de 1984. 

A Chancelaria brasileira, na Exposição de Motivos, 
que ~companh~ a Men~agem Presidencial que deu ori
gem à mã.téria, observa que o referido Acordo tem em 
vista <J ''fornecime~to recíproco de informações de cará~ 
ter científiCo,~ iécí-liCo e tecnológico entre os doiS países, a 
fim de mais rápida e eficazmente alcãnçarem o· desenvol~ 
v(mento econôrhico e social de seus povos". Para atingi
m~nto destes objetivos, o A_c_ordo prevê a ~rganização de 
visitas e.víagens de estudos de de"legaçô"Cs científicaS e t;.
--conológicas, bem como o intercâmbio de professores, 
cientistas, peSquisadOres peritos e técnicos: Prevêem-se, 
ainda, o estudo, preparação e execução conjunta ou 
coordenada de programas efou projetas de pesquisa 
científica, de desenvolvimento técnico e tecnológico; a 
realização de exposições de caráter científico, tecnológi
co e industrial e o fornecimento recíproCo de conheci
mentos. 

Chamada a emitir sua _opinião sobre o Acordo, esta 
Comissão considera o Acordo ern tela oportuno e conve
niente. O desenvolvimento científico e tecnológico exige 
ámplo espaço de circulação de conhecimentos e especia
listas no âmbito da comunidade internacional. Para os 
pafses em desenvolvimento, particularmente, a coope
raç~~ mútua apresenta importante papel a desempenhar. 

Assim,_ nosso parecer ê favorável à aprovação do 
Acordo em_ apreço, nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 22, de \984. 

Sala das ComíssõeS, 5 de setembro, de 1985. --Ader
bal JureD_Ja, Presidente - Nivaldo Machado, Relator
Álvaro. Dias- João Calmon - Jorge Kalume. 

PARECER N• 977, DE 1985 

Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Virgflio Távora 
O Projeto de_ Decreto Legislativo n~ 22, em exame, 

priundo da Câmara dos Deputados, aprova o texto do 
Acordo de Cooper.ação C-ientTiica, Téc-nica e Tecnológi
ca, firmado entre os Governos da República Federativa 
do Brasil e o do Reino do Marrocos, em lO de abril de 
l984. 

o- Acordo em questão visa ao intercâmbio de iiífor
mações de caráter.cientifico, técnico e tecnOlógico entre 
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os dois países, "tendo em vista a realização de seus res
pectivos objetivos de desenvolvimento económico e so
cial e o melhoramento da qualidade de vida de seus po
vos". 

Para tanto, prevê o Acordo a criação de uma Comis
são Mista, a se reunir a cada dois anos ou por solicitação 
de uma das partes contratantes, que servirá de foro para 
a adoção de programas de ação nos setores abrangidos 
pelo Acordo. 

Prevê ainda a concessão- das facilidades administrati
vas necessárias aos especialiStas designados no âmbito 
do Acordo, para o exercício de _suas funções no Terri
tório de cada_ uma das partes, bem como a procura, de 
comum acordo, de financiamento efou participação de 
organizações intei"nacfonaís rias a"tíVídades, programas e 
projetas qt.ie se originarem do Acordo. 

A cooperação cientffica, técniéa e tecnológica, via de 
regra, contribui positivamente Para o desenvolvimento 
dos processos de produção nos diferentes setores da eco
nomia _das partes. 

O Acordo em questão parece-nos oportuno e conve
niente, nada havendo, no âmbito da competência desta 
Comissão, a opor ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 
22, de 1984, que o aprova. 
--Sala das Comissões, 21 de novembro dc!f985. ___:._ 
Lenoir Vargas, Presidente eventual -- Virgillo Távora, 
Relator- Carlos Lyra --Albano Franco- Severo Go
mes - Amaral Furlan - Cid Sampaio. 

PARECERES 

N•s 978 e 979, de 1985 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n!' 1, de 
1985, que "aprova O texto do Acordo sobre Coope
ração Econômia, Industrial e Tecnológica entre o Go
lerno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da Suécia, concluído em Brasília, a 3 de abri~ de 
1984". 

PARECER N• 978, DE 1985 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
Aos 3 de abril de 1984, foi assinado em Brasília pelos 

Chanceleres do Brasil e da Suécia o Acordo "sobre Coo
peração Econômica, Industrial e Tecnológica", ora sub
metido ao exame do Senado Federal, depois de aprova
do pela Câmara dos Dcoutados. Em seu artigo I, as par
tes contratantes obrigam-se a encorajar e facilitar. "a 
cooperação econômica, industrial e tecnológica entre 
instituições, organizações, empresas e interessados nos 
respectivos paísCs", sempre de conformidade com as leis 
e os regulamentos nacionais (art. II), com tal objetivo é 
criada uma ComiSsão Mista intergovernamental, "cons
tituída de representantes dos dois governos e (que) pode
rã incluir: representantes de instituições, organizações, 
empresas e outros interessados nos dois países" (art. IV). 
A competência da referida Comissão Mista está assim fi
xado no art. V: 

Artigo V 

A Comissào Mista: 
a) examinará a cooperação económica; comer~ 

cial, industrial e tecnológiCa entre o Brusil e a Sué
cia; 

b) trocará informações c opiniões sobre assun
tos na área de sua _competência; 

c) proc.urará identifícar áreas de interesse co
mum c promover a implementação de projetas e 
programas especílicos em ambos os países e em ter
ceiros mercados, conforme julgar apropriado; 

d) estabelecerá uma relação d_e_t_ais ãre11s. a ser 
revista sempre que necessário; 

e) encorujará e faciliturá cantatas entres as ins~ 
tituiçõcs, orgunízf.lções, empresas c outros interessa
dos a que se refere o artigo I, e 

f) incluirá nu ata linul de cada reu_nião propos
tas apropriadas relativas à implementação do pre
sente Acordo. 

D!ÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

A Combsão Mista reunir-se-á alterna_damcnte no Bra
sil e na Suécia (artígo VIl) e o Acordo permanecerá em 
vigor por período ilimitado (artigo VIIl, 3). 

8sG. em resumo, o tex_to e!1viado à apreciação do 
Congresso Nacjonal pela Mensagem n~ !72, de 1984, do 
Sr. Presidente da República, e acompanhada de Expo
siÇão de Motivos do Sr. Ministro das Relações Exterio~ 
res. 

Em face do exposto, meu voto, ê, s~m.j., pela apro
vuo:;ão do Projet9_ de _Decreto _Legislativo n<? 56-~, de 
1984, que cria n1ars um-elo de aproximação eil.tre Suécia-
e Brasil. .. 

Sala dasComi~sõeS, 22 de maio de 1985.- Cid Sam
paio, Presidente :...._ Nelson Carneiro, Relator - Aloysio 
Chaves ___:_ Amaral J'eixoto - Itamar Franco - Jutahy 
Magalhães- LUiz Vi3.ila-:._ Lourival BBpdsta- Salda
nha Oerzi. 

PARECER N• 979, DE 1985 

Da Comissão de Ciência e Tecnologia 

Relator: Senador Ma~ro Borges 

Firmado pelos Chanceleres do Brasil e da Suécia, no 
dia 3 de abril de 1984, em Brasília, o "Acordo sobre 
COoperação E@_nQlrüf?,_ tndt~strial e Tecnológica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da Suécia" é agora submetido ao exame do Senado 
Federal, após aprovado pela Câmara dos Deputados. 
Em seu artigo I, as partes concordam em encorajai e fa
cilitar a cooperação econômica, industrial e tecnológica 
entre instituições, organizações, empresas, e interessados 
nos respectivos países, sempre em conformidade com as 
legislações das duas nações, como define o artigo VIII do 
referido Acordo. Com_ esse õbjetivo é criada pelo mesmo 
documento (art. IV) Comissão Mista "constitufda de re
presentantes dos dois Governos e que poderá incluir re
presentantes de instituiçõeS-, organizações, empresas e 
outros interessados nos dois países". . 

.Essa é a essência do Acordo firmado, cujo texto foi en
viado à apreciação do Congresso Naci_ona,l pela Mensa
gem n~ I 72, de 1984, do Seithor Presidente da República, 
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Mi~ 
nistro das Relações Exteriores. 

Em face· d.o ~xposto, meu voto é, s.m.j., pela apro
vação do_ Projeto de Decreto Legislativo n~ 56-A, de 
1984, por entender _desejável e necessâria a cooperação 
éconômiCâ, industrfâl e, OPiíilcípiilmente, tecnológica en-
tre os dois pafses. -

s'ali_di;t_S Comissõçs, 22 de novembro de 1985.- Mil
ton Cabral, Presidente- Mauro Borges, Relator- Alci
des Paio __ :::- Alberto Silva - Jutahy Magalhães. 

c PARECERES 
N•s 980, 981 e 982, de 1985 

Sobre o Projeto _de Decreto Legislativo n9 2, de 
12_85 (n9_SZ.:.B, de 1984-CD), que "aprova o texto da 
Convenção sobre a Conservação dos Recursos Vivos 
Marinhos Antárticos, concluída em Camberra, em 20 
de maio de 1980". 

PARECER N• 980, DE 1985 
D_l! Comissã!J de ReiãÇões ·ExteQores 

Relator: Senador Milton Cabral 
Em cumprimento ao disposto no art. 44, inciso I, da 

Coristiluíçào Federal, o ExeCelentíssimo Senhor Presi
dente da República encaminhou ao Congresso Nacional 
9 tex1Q da presente _CQnv_ençào, devidamente ac:ompa
nhuda pela Exposição de Motivos do Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. 

Em conformidade com o art. 111, inciso I, letra "a", 
do Rc_gimento fntei;nQ__do _S_enaQ9~ Fede_ral, ~be a esta 
ComissãO manifestar-se sObre o mérito da matéria cons
tante no Acordo @_reci_<tdo. 

_A txposição de Motivos do ilustre Chanceler é satisfa
toriamente elqcidatiVa, _deixando os motjyos que leva
mm o Executivo a relizar tal gestão, suficientemente_ex
plicados. Com índole de contigüidade ao Tratado da An
tárJida, a Convenção ~sa apreciada traz em seu bojo um 
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intento de especial interesse aos pafses que ou pela sua 
vocaç5o antártida natural, ou pela sua contingência geo
política, estão intimamente interessados na preservação 
marinha da região. Antes que um apelo ecológico, o que 
por si só justilicaria a correção de seus propósitos, apre
sente Convenção, como demonstra o Chanceler, é de 
grande interesse para o BrasH, pois a estratégica locali
zaçUo do porto de Rio Grande, bem como a inserção f<fe~ 
tiva_do nosso Pais na política de prospecção antártica, a
traVés do Programa Antáriico Brasileiro, de grande inte
resse da comunidade acadêmica e do nosso Governo, são 
motivos que ma_ximizam a sua importância. 

Desta forma, a Convenção, considera.da pelo Sr. Mi
nistro das Relações Exteriores como um complex_o acor
do de pesca, não pode em nenhuma hipótese deixar de 
ser acolhida pelo Brasil, ainda mais por ser o nosso País 
Parte Consultiva do Tratado da Antártida preexistente, 
no qual já estão consagradas, no seu artigo V, as espe~ 
ciais responsabilidades de tais partes na preservação do 
meio ambiente da área do Tratado. 

Também é importante destacar, a partir da Exposição 
de Motivos, que a Comissão Nacionil para Assuntos 
Antártir.:os é de opinião que não só o Brasil deve aderir à 
Convenção, como fazê-lo em tempo hábil, de maneira a 
participar das deliberações interpartes que serão feitas 
ainda este ano. 

Pelo exposto, ·manifestamo-nos pela aprovação da 
Cánvcnção, de forma a que seja dada a necessâria auto
rização para o depósito do devido instrumento de ade
são, nos termos do permissivo constitucional. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 1985.- Saldanha 
Derzi, Presidente - Milton Cabral, Relator - Carlos 
Lyra - Amaral Peixoto - Aloysio Chaves - Moacyr 
1)1,1arte - Jutahy Magalhães - L_ourival Bapti$ta. 

PARECER N• 981, DE 1985 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Gaivão Modesto 
O texto da COn-Verii.;ão sobre a Conservação dos Re

cursos Vivos Marinhos Antáriicos, concluída em Cam
berra, em 20 de maio de 1980, é o do_cumento o_ra exami
nado, submetido que foi ao Congresso, pelo Senhor Pre
sidente da República, em conformidade com o disposto 
no arli&o 44, inciso i, da Constituição. 

A Exposição de Motivos do Ministério das Relações_ 
Exteriores ao Senhor Presidente da República, que inte
gra o documentário da matéria examinada, alinha infor~ 
mações esclarecedoras do que é a Convenção sobre a 
Conservação_do_s Recursos Vivos Marinhos An_tárticos e 
sobre as razões que levaram o Brasil a dela participar. 

A Convenção-foiâ"dOtada em 20 de inaio de 1980, peta 
Segunda ReuniãO ConsultiVa Especial do Tratado da 
Antártica e entrou em vigor, em 7 de abril de 1982. 

No momento, são partes da Convenção as Partes Con
sultiVãifdO Tratado dUAntártica, com exceção do Brasil, 
da ln dia, e da Polônia, a saber: Ãfrica do Sul, Argentina, 
Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos da América, 
França,- Japão, Nova Zelândia, Noruega, Reino Unido, 
República Federaf da Alemanha e União Soviética. A 
República Democrática Aleffiã, que não é Parte Consul
tiva, tumbém participou da negociação da COnvençãO, 
tendo~a assinado e ratificadO: 

Conheçamos, na linguagem original da fonte citada, 
outros subsídios sobre esse entendimento promovido na 
área intcrriaci_onal parà a ConservaÇão dos RecurSos Vi~ 
vos Marinhos Antáriicos-: 

".A Convenç_ão responde ao interesse econômico 
crescente em relação aos recursos vivos marinhos 
antárticos. Conforme dados da -FAO, a captura to
tal de espécies antárticas, em 1980, subiu a cerca de 
600._000 toneladas, das quais aproximadamente 500 
mil referem-se ao Krill, molusco especialmente rico 
em, prote_ínas. Entre (976 e 1980, ainda segundo a 
FAO, a pesca de Krill multiplicou-se por seis, sendo 
os países mais ativos a União Soviética, o Japão e a 
Polónia. Além de &.Ya.s propriedades alimentícias, o 
1\.rill_ _notabiliza-se pela quantidade. As estimativas 
ufndil acusam acentuada variaçãÚ",.indo de 200 mi
lhões de to_neladas a 2._900 milhões, a maior parte 
delas situan.d_Q~se ent_re 500_ e 1.400 milhões. Menos 
a_indu se sabe sobre o comportamento da espécie, in
clusive sobre_sua reprodução. ConseqüentemeQ~, 
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as conclusões sobte a captura permissível variam 
grandemente entre 5 milhões e ISQ milhõ~ de tone
ladas por ano. Não há dúvida, contudo, de qu~ a 
fauna marinh·a antátfiCa, notadamente o Knll, 
constitui recursO _de Cõnsiderãvel importância eco
nómica." 

A finalidade major da Convenção ê estabelecer um_a 
disciplina a ser obse_rvada pelas Partes contrata.ntes, pa_r~ 
o """uso racional" dos mencionados recurs~s VIVOS man
nhos da regiãO austral do Globo terrestre,. E um CQmple
xo acordo de pesca. Não se destina ~ regular ap;nas um 
recurso. Leva em conta que o ecossistema marmho an
tártico possui limitado número de com~onentes- tod_os 
ligados pela interdependência- e por tsso o abrangem-
teiro, inclUindo as aves. _ - . __ _ 

Suâ'-.:\_rea. de aplicação estende-se ao norte qo pa_~ale_l<? 
de 609 sul, limite da á_r_ea do Tratado da Antártica, e al
cança até a Convergência Antártica, a qual, conforme a 
longitude, situa-se entre 459 e 601' sul: _ . _ ~ .. _ _ ___ _ 

A ConVenç-do esfabelece uma Comtssão para ~ Cõn: 
. servação de Recursos VIvos ~ariJlh9s An~árticos, _co_~ 
sede cm Hob;art, na Austrália. Assistida por um Com1~e 
Científico e por um Secretariado Técnico, ela_ tem pode
res para fix"ar quantidades de pesca, para destgnar âre~s 
abertas ou fechadali à captura, para resolver sobre espe
cies protegidas, -e-para determinar sobre épocas e mt;to-
dos de pesca. ~ . 

Nosso País - ressalta ainda a fonte em refere~c1a-:
tem interesses concretos no _Cat1fpO dos recursos ~vivoS 
marinhos antártícos. As maiores concentrações já identi-_ 
ficadaS, por exemplo, do Krill, "encontram-s~ ~_o largo 
das Geórgias do Sill, Sandwich do Sul, Arcaçl_as do SuL~ 
Shetland do Sul, relativamente próximas, portan_to, _de 
nosso país c da área onde implantamos nossa pnmetra 
estação antártica" .• 

Pouco precisaria ser dito, de nossa parté, p~ra ressa~~ 
ta r a importânCia de que se revest~-~ara o BnlSll, a par!L
cipação efetiva nes~a Conv_ençãõ ·sabre a Conservaçao _ 
dos Recursos Vivo!) Maiinhos Antárticos. 

Vive-se, cada vez mais, na superffcie desgaStad:;t de um 
mundo unificado .. Um planeta que caminha, rápido,. 
para a superpopulação, para o esgotamento físico, para 
o íntimo cotltato.de fo.das as nações- e que, __ P:Or isso 
me:.mo, transforma em problemas comuns de toda a hu_
manidade o uso racional dos r!!CUrsos naturais de ali
mentação, ou a adoção de q_yi4_açlçs especiais para impe
dir a poluição da terra, da água e do ar. 

Vivem as nações, atualmente, numa grave situação u~ 
nivcr_sal de interdependência. Estabe!eceu7se __ no. çspaço 
ecumênico um gigantesco sistema de vasos comunican
tes. Qualquer atentado ao ecossistema, em determinado 
ponto do Globo te_rrest_re, pode gerar, a curto, médio ou 
longo prazo, como ninguém ignora, conseqUências da
nosas em outras regiõç;s próximas ou distantes .. Não obs
tante as diferenças econômicas e polfticas que ainda se
param as nações, estão elas, estamos todos nós, nomes
mo barco, fazendo, no espaço da História, a mesma via-
gem para o incerto futuro. . 

Daí a conveniência ~ até mesmo o imperativo de um 
estreitamento uniVersal de compromissos multilaterais 
visando preservar- acima de outras divergências irrele
vantes - os interesses fundamentais, vinculados à pró
pria sobrevivência da espécie humana. 

Um desgaste progressivo que ocorra no ecossistema 
do Mundo Antártico, por exemplo, afetará fatalmente as 
condições ecológicas que prevalecem sobre o território 
brasileiro. E a simples mudança dessas condições poderá 
'innuenciar imprevistamente, de forma negativa, sobre; o 
nosso potencial de produção agrícola. . . 

Considere-se que, pelos mesmos motivos, teremos em 
breve-inh.'fesses e razões para também usarmos- como 
já o fazem outros países- a cópioSá-r'iqueza piscosa dos 
gelados mares do extremo sul do_ Planeta. 

Razões não faltam, pois, ·para justificar O profiTo a~ 
paio do BrasH a essa Convenção ora sob enfoque. 

Na linha do exposto, portanto, e dentro do ângulo de 
análise que a este Órgão Técnico cabe assumir; opina
mos pela aprovação -da Convenção sobre a Conserva_ção 
dos Recursos .Vivos Marinhos Antárticos, conclufd~ em 
Cambcrra, em 20 de maio de 1980, nos tci'mos do Proje
to de Decreto Lcgisl<,l_tivo n~" 2, de 1985. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1985.- M•rt_i~ 
Filho - Presidente - Gaivão Modesto, Relator, Álvaro 
Dias, Nivaldo Machado. 

PARECER N' 982, DE 1985 
Da Comissão de Ciência e Tecriologia 

Relator: Senador A_lcides Paio 
A Convenção sobre a Conservação dos Recursos Vi

v-os Marinhos Àntárticos, _concluída em Camberra, em 
20- Ceriiaio de- 1980, é o do_cumento. ora submetido ao 

_Co_ngr!=S,<;Q Nª_çj_ogal_pelo Senhor Presidente da Repúbli~ 
Ctl, em obediência ao artigo 44, ínciso I, da Constituição 
Fedem!. 

2. Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia do Sena
do f_~dey~l. em conformidade com art. 2'", in~isos I e IV 
da Resolução n~> 03, de 1985, opinar quanto ao mérito da 
matéria _abrangida pelo presente Acordo. 

3. Desde o depüSítO Oo oitãvo instrumento de ratifi-
2açào, entrou- a ConvençãO em-v"igor~- ~m 7 de abril de1 
1982, com as seguintes partes~ Ãfrica do Sul, Argentina, 
Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos da _Améri_ca, 
França, .Japão, Nova Zelândia, Noruega, Reino Unido, 

~República Federal da Alemanha e União Sovi~tica. 
4. Na exposição de motivos d_o Senhor Ministro de Es

tado da-s Relações.Exteriores, (Jue acompanha a Mensa
gem do Senhor Presidente da Rt;:pública, ticarri patentes 
as ur<rentes recomendações eco!)ômi~~~ e poHticas que 
torna~1 conveniente a adesãq plena do Brasil à Con
venç~o sobre __ ~_ Conservação dos R~cursos Ma_rin~os 
Antúrticos. Somam-se a estas ponderáveiúazões as refe
renLes às _dimens.ões cicntffiC<lS, que permitirão aper

-ieJçú.ar _o_cO!'iJú!dmeritQ__-do eco~sistema antãrtico mari-
nho, dç mod9: conce_rtado i_J_lte_~l_l~cionalmente, a -~m de 
se lograr seu melhor uso dentro de rigorosos parâmetros 
de preservação da vida marinha, incluindo pássaros. 

5 •. Nos termos cm que está lavrada, servirá esta Con
venção_ de instru_men_to_parà estabele?er rotinas que reco
mcnden1:-prom6Vam, detefminenl-e -COordenem as pes

.quiSas científicas imprescindíveis para assegurar a con
servação dos organismos vivos marinho~ antárticos e as 
medidas que, ·por elas, necessárias se façam. 

6. Da perspectiva _dos interesses nacionais, esta Con
venção ti-az, para o Brasil, importante canal de coope

çào internacional que há de consolidar e aprofundar 
laços de intercâmbio tecnológico já existentes ou em vias 
de estabelecimento entre partes contratantes. 

7. Com efeito, para a preservaçãO de seus fins,. a Con
venção prevê, em seu Artigo IX, dentre outras providên
cias: 

"{a) facilitar a- pesquiSa e estudos abrangentes 
sobre os recursos v_ivg_s marinhos antárticos e sobre 
o ecossistema maiirlhO .aittártiCo ... " e, 

~'(f) elaborar, adotar e revisar medidas de con
servaçã-o com base nas melhores indicações cientlfi
cas disponíveis ... " 

8. Estipula ainda, em seu Artigo XIV, a criação de um 
Comitê Científico conSultivo permanente, com atri
buições de suprema relevância para o desenvolvimento 
dOs-COnhecimentos cienfíficós -pertinentes. 

9. Ao Brasil interessa s_bbremaneira, em padrões mun
diais, seus especialistas em biologia marinha, em oceano
grãfia, em ecólogia; dentre tantos outros campos do sa
ber, de grande valor estratégico para o País. De seme
lhante progresso científico-tecnológico defluirá, decerto, 
substancial incremento do patrimõnio cultural e científi
co nacional, no _limiar do terceiro milénio. 

to. À vista do teor da Convenção ora examiriada e à 
luz das ponderações analíticas aqui arroladas, do ponto 
de vista que é o desta Corni~são TéCnica,, ópinamos pela 
aprovação da Convenção sobre a Conservação dos Re
cursos_Vivos Marinhos Antárticos, conc_luída em Cam
bemi.:em 20 de maio de 1984, nos termos do Projeto de 
Decreto LegiSlativo n~> 2, de 1985. 

Sala das Comi_ssões, 22 de IJOvembro de 1985.- Mil
ton Cabral, Presidente- Alcides Paio, Relator- Alber
to Silva - Jutahy Magalhães. 

PARECERES 
N•s 983 e 984, de 1985 

Sobre o Projeto de Decreto legislativo n~' 24, de 
1985 (n~>.82-B, de i98S·, Da Câmara dos D~putados), 
que- Hftprõva o texto do Acordo relativo _ã Cooper~çã.o 
em-ciência e Tecnologia entre o Governo da Repubhw 
ca Federativa do BraSil e o Governo dos Estados Un~~ 
doS da América, celebrado em Brasília, a 6 de reveret8 

rode' 1984". 

Novembro de 1985 

PARECER N• 983, DE 1985 
Da -comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
Com o propósito de dar cumPrimento ao disposto no 

art. 44, inciso I, da Constituição Federal o então Presi
dente_ da República, General João Baptista de Oliveira 
Figueiredo, submeteu à consideração do Congresso Na
cional o texto do Acordo relativo à Cooperação em 
Cit:ncia e Tecnologia entre o Governo da República Fe
dcriltiva do Brasil e o GovernO dos Esta_dos Unidos da 
América, celebrado "em Bras_í_li_a, a 6 de fevei"eiro de 1984. 

Truta-se, portanto, de matéria de ,grande relevância, 
tt:ndo em vista que o texto proposto, fruto de negociação 
diplomática e de recen_te experiência bilateral, visa a 
substituir, com novos dispositivos e uma abrangência 
maior, o _Acordo de Cooperação Científica entre Brasil e 
EstadoS UnidQs, conclUído em Brasília a I"' de dezembro 
dc 1971 e vigente desde aquela data, embora promulgado _ 
apenas em I I de outubro de 1972, pelo Decreto n~' 
71.242 . 

Como se depreende da Exposição de MotiVOS e de ou
tros documentos anexados posteriormente ao processa
do, em virtude de pedido de informações adicionais ao 1-
tamaraty, pela Câmara dos Deputados, o Acordo sob e
xame foi assLnado por ocasião da visita do Secretárro de 
Estado norte-americano, George Schultz ao Brasil e re
ricte conclusõcs-Oe Um Grupo de Trabalho sobre Coope
raçàq Cien_tifica e tecnológica, constituído de represen
tan_tes dos dois países. 

O referido Grupo de Trabalho foi um dos cinco esta~ 
belecidos pelos Presidentes João Figueiredo e Ronald 
Re<.~.gan, cm dezembro de I 982, e constituiu-se, exata-

- mt.:_nte, para fortalecer a cooperação bilateral em Ciência 
e Tecnologia, mediante a negociação de um novo acordo 
básko de cooperação cientifíca e tecnológica_ e a am
pliação das áreas de colaboração, de modo a incluir a 
participação do setor privado em matéria de pesquisa e 
desenvolvimento industrial. 

E a razão pela- qual o acordo substitutivo_é mais 
abrangente e prático, superando o ~nteri_or no tocante às 
áreas de colaboração e em operac10nahdade. . 

No tocante às áreas de colaboração, além de enumerar 
importantes setwc~ de ys_tudos de a_parecimento maí~ rew 
cente, 0 texto proposto deixa margem a que outras âreas 
de cooperação venh::tm a ser acordadas entre as ~artes. 

_Quanto à operacionalidade, ele incentiva c;ontatos di_
relos entre órgãos governamentais, as universidades, os 
centros de pesquisa e as empresas industriais, possibili
tanto, mediante acordo das Partes,_ a participação de in~
dlvíduos e instituições de terceiros países, bem como de 
organizações internacionais em programas de seu alcan
ce. _ _ __ 

~;>revê, além disso, a conclusão de ajustes c~mplemen
tarcs que estabeleçam os pormenores e proced1mentos de 
atividades específicas de cooperação, inclusive em ma~ 
térias relativas a patentes, desenhos, segredos comer
ciais, direitos autorais c outros tipos de propriedade inte
le..:tual. 

Por último, determina, evidentemente, que tais ajustes 
serão concluídos e implementados de conformidade com 
as leis e as práticas adm-inistrativas de cada Parte Con
tratante. Os órgãos executores do Acordo são o Mini~
tério das Relações Exteriores, para o Brasil, e o Departa~ 
menta de Estado, para os Estados Unidos e ambos no
mearão um presidente e membros para a constituição de 
uma .. Comissão Mista Brasil-Estados Unidos de Coope
ração CientÍfica e TecnológiCa", que se re'l1 ~· í, alterna
damente, no Brasil e nos Est_ados Unidos, em datas a se
rem determinadas por canais diplomáticos, quando am
bas as Partes julgarem útil e conveniente. 

É de se _destacar, ainda, que o presente Acordo, ao 
contrário do a_nterior, que t_eve vigêrt_cia a partir de sua 
assinatura, só entrará em vigor na data de rec_ebimento 
da notilicuçào de que as Partes Contratantes completa
rem os nccess{lrios procedimentos internos, ocasião em 
que passará a substituir o Acordo de um Programa de 
Cooperação Cientrfica entre a República Federativa do 
Brasil c os Estados_ Unidos da América, assinado em I~> 
de dezembro de 1971, conforme emendado e prorroga~ 
do. 

Na Câmara dos Deputados, o Acordo, que oraanali~ 
sumos, recebeu pareceres favoráveis nas Comiss~es Téc-
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nicas por que passou, a saber: Comissão de Rcluções Ex
teriores, de Constituiç_ão e Justiça; de Ciência e Te_cnolo~ 
gia. 

Alguns Parlamentares manifestaram temor quanto à 
possibilidade de ajustes complementu.res, e incluiu-se no 
texto do Projeto de Decreto Legislativo a cláusula de que 
eles se submeterão à aprovação do CongressO Nacional. 

Outros viram com maus olhos a intrusão da empre.~a 
privada, preocupando-se com a possível infiltração na 
cooperação_ bila..teral "do agente de multinacional". 

Aparentemente, não houve qualquer associação entre 
a ''reserva de mercado" em matéria de_ indústria de infor
mática, e o artigo VI do Acordo, que determina que_cada 
Governo facitite a entrada em seu território, bem como a 
saída do mesmo, de pessoal ou equipamento vinculados 
a ati v idades de cooperação. E ainda, que, sujeitos aos re~ 
quisitos alfandegários aplicáveis, cada Parte Contratante 
isentará de todos os impostos e direitos aduaneiros, tan· 
to importações quanto exportações, de um país para ou~ 
tro, de bens, equipamentos e materiais necessários ã im
plementação do Aco_rdo e de seus ajustes complementa~ 
res. 

E, no entanto, talvez deva ser este um ponto a merecer 
uma maior atenção de nossa part.e, não tanto para desa~ 

. provar parcialmente o Acordo, mas, principalmente, 
para não nos furtarmos ao nosso dever de, eventualmen~ 
te, no futuro,- acompanhar os rumos dessa pretendida 
cooperação bilateral e de referendar ou ryão ajustes ~om~ 
plementares que dela resultarem. 

Isto posto, e por se tratar de importantes documento 
internacíohal que· objetiva dar continiiidade _a uma cola~ 
boraçào já dinâmica e exitos_a, bem Como contribuTr para 
o desenvolvimento econômico-socia[ e_ a melhoria da 
qualidade de vida de nossos povos, somos pela apro
vação do presente Acordo, por julgá-lo necessário e _o~ 
portuno. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1985.- Cid 
Sampaio, Presidente- Saldanha D~rzi, Relator- Mil
ton Cabral- Jorge Kalume- Lomanto Junior- Ama
ral Peixoto- Aloysio Chaves- Nelson Carneiro- Se
vero Gomes - Luiz Viana. 

PARECER N• 984, DE 1985 

Da C<>missão de Ciência e Tecnologia 

Relator: Senador Severo Gomes 

I - Os termos da Mensagem 

O Senhor Presidente da RepúbHca submete à apre
ciação do Congresso Nacional, nos termos do art. 44, in
ciso I, da Constituição Federal, o texto do Acordo relati
vo à Cooperação em Ciência e Tecnologia entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos da América, Cefehrado em Brasília, 
a 6 de fevereiro de 1984, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro das Relações Exteriores. 

Na Exposição de Motivos referida, o" Senhor Ministro 
informa que o Acordo em questão visa a Substituir o A~ 
cardo para um Programa de Cooperação Cíentítka, fir~ 
mudo entre os dois governos a }'i' de dezembro de I97i, 
superando-o nos seguintes aspectos: 

I . relaciona as áreas de cooperação passíVeiS de serem 
consideradas abrangidas pelo Acordo e abre a possibili~ 
dade de colaboração em· outras áreas científicas e tecilo~ 
lógicas, dependendo de acordo entre as partes; 

2. incentiva cantatas diretos e cooperação entre ór~ 
gilos governamentais, uniVersidades, centros de pesquisa 
e empresas industriais; 

3. possibilita, mediante entendimentos entre as Par~ 
tes, a participaçãO de indiVíduos e instituiÇões de tercei
ros países e organizações internacionais em ·prõgTaniaS 
regidos pelo Acordo; 

4. possibilita a conclusão de Ajustes Complementares 
sobre questões de patentes, direitOs autoraiS e outros di
reitos de propriedade intelectual decorrentes.de_ ativida
de:> de cooperação bilateral_regidas pelo Acordo; 

5. prevê o estabelecimento de uma Comissão Mista 
Brasil-Estados Unidos de Cooperação em Ciência e Tec
nologia, com a finalidade de planejar, coordenar e _exa
minar a cooperação regida pelo Acordo, bem coffio-Joi-
mular recomendações a ambas as partes sobre sua ilríPle
memaçào; 

_6. prevê, _ainda., além de Ajustes Complementares ao 
AC9rçlo, a_ pos~j~i!_i~~dc_de_ Ajustes entre entidades priva~ 
dm; de :.~mbas_ a:<. -Partes ou entre uma entidade do setor 
priv~1_do de um~1_ Pa~te e um ôq~:ão governamental da ou~ 
tru Parte, desde quC-formãlizados por via diplomática. 

Os órgãos executores do Acordo, segundo a Expo
sição d,e MotivQ~U_Q]l]VtliliSféi"1o das Relaçõe_s_ Ex te
ri ore_~ pelo lado brasii_eirO, e? õep-ãfúln1ento de Estado, 
pelo lado amcric"u:)Q, C~-d_a órgão executor nomearã um 
prcsidcryte ~_outros_rn~embros para a já referida C01:nissã9. 
Mista, que ado ta rã Procedimentos para suas atividades e 
se. rel;Jnirã,_alternadapl_ente, no Brasil_ e nos Estados Uni~ 
dos_ da América_.· -

II --:-:-__ P~~e<:er 

No momento em que o Brasil cria um ministério com 
o objctívo de aprimorar e incentivar o sistema de Ciência 
e Tecnologia, a aceleração do desenvolvimento desta 
árCa passa a -~er parte essencial das metas_governamen~ 
tais para o alcance do bcm~estar de toda a sociedade bra
sileira. 

A condição de Pafs em desenvolvimento exige que as 
lidcrançã.s nacionais lancem m'ão de todos os meios 
passiveis e nccessátióifque·corl.duzam a um processo rã
pído c eficientê de dinamização do setqr, para ql1e se 
possa vislumbrar, num futuro não muito distante, a a
proximação dos níveis científicos e tecnológicos dos pai
ses industrializados. 

EsSa perspectiva não pode prescindir dos mecalii.Sin"Os 
de cooperação internacional, sobretudo daqueles que se 
estabelecem com países de maior nível de desenvolvi
mento relativo. 

Dudas as transformações ocorridas nos últimos qua
torze anos, sobretudo no Brasil, o Acordo para um Pro
grn~a de Cooperação Científica, firmado entre o Brasil 
e os_Estad_os Unidos, em I~' de dezembro de 1971.~já pa
dL.-cia de falhas de concepção provocadas pelo próprio 
tempo. Mesmo em sua base. a parte tecnológica vinha a
pena:.; como corolário da atividade científica. Além dis~ 
so, ou talvez por isso, nos últimos tempos encontrava-se 
quase desativado. 

No novo Acordo em questão, destaca-se, inicialmente, 
a concepção de cooperação internacional, fugindo~se à 
sistemática anterior de ''Assistência Técnica", quando se 
estabelece a abrangência de ação entre as partes e se fixa 
a forma de repartição de custos no Art. V: 

"Cada Parte Contratante arcará nonnalmente 
-com os custos de sua participação nas atividades de 
cooperação ... " 

Notc-se_que o termo .. normalmente" deixa abertura 
pura arranjos de financi~ú11ento entre as Partes, em cará~ 
ter extraordinário. 
_~a siste_mática d~ «=P~rtição de Custos de forma ígua~ 
litária, mesmo entre países de desníveis econórrlico
finailceiros acentuados, como no caso, ê de fundamental 
importância para a manutenção da _a_tmosfera de coope
ração _téçnica com a_ independência que se faz necessária, 
no dcscnvolvirilénto das -ações conjuntas no campo da 
ciência e da tecnologia, entre países soberanos. 

Os Artigos f enr COntemplam a possibHidade de inter
cámbio de cientistas e engenheiros, inclusive da área pri~ 

--~ada, através de acordos específicos, por via diplomáti~ 
ca. --

Ê_ indiscutível o beneficiq advindo deste procedimento, 
uma vez que é na área privada onde os resultados _da 
coopcraçàõ em ciência e tecnologia refletem-se no apri- · 
morumento e inovação do processo produtivo, o que 
gera procs:sso económico e o conseqüente benefício so
cial, razão última _de Acordos_dt';.~ta nature_za. 

No que se relllcíOJla- ã.ó ãSjJecto -de patentes, desenhos, 
direitos aut()rais ~te., o_ Artigo VIl parece bastante satis~ 
fatórío 9u~ú1ão ·determina que s_ejam estabelecidos A jus.~ 
tes Complementares para regular a matéria, pois esta 
mç.dida_ permitirá ao Brasil, progressivamente e dentro 
desitu~çõe_s_ conc~etas, ,~r~a~, através de experiências ob~ 

- Ja~~~~~~e%~~~ml~_mO~~E1~l~~P~!e.ntes dõ_ que ~s e~istentes 
A criação de Comissão Mista a nível de MinistérioS de 

Relações Exterio"res, prevista no Art. VIII, a exemplo do 
que já existe 0:.1 cooperação· inteimidonal bilateral com 
out_r()s pa!sc~ in~ustriafiza_dos, __ é outra exigência. qúe se 
faz necessária tainóerTt _-COm oS (3_stados _Unidos da A~ 
méríca. Além disso, a criãção ôe.subco"tnissões ou deiru: 

pos d;: trabalho t.:unjuntos, temporários ou permanentes, 
como desdobramentos da Comissão Mista, previstos no 
item 3 QQ_Arti..go V li I, é outra medida de eficiência prag
mática bastante louvável, em razão das necessidades que 
podem surgir, especialmente da parte brasileira, de tratar 
mais ddidamente de assuntos científicos e tecnológicos 
em que nossa capacidade não seja tão elevada quanto a 

---da- contraparte. _ 
Portanto, dada a clareza e os inegáveis beneffcio_s que 

trará ao desenvolvimento cientifico e tecnológico do 
BrasH, somos favoráveis ao.Aco_rd.o .. na forma como pro
posto. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1985.- Mil
ton Cabral, Presidente- Severo Gomes, Relator- Alei~ 
des _Paio - Jutahy Magalhães - Alberto Silva. 

PARECERES 
N•s 985 e 986, de 1985 

PARECER N• 985, DE 1985 

D~ Comissão de_ Finanças, sobre o Oficio "S" n<1 
25(85 (n~' 1.195/85, na origem) do Senhor Governa
dor do Estado de Minas Gerais, solicitando autori
zação do Senado Federal para contratar empréstimo 
externo no valor de USSi 60,000,000.00 (sessenta mi~ 
ff:Jões de dólares norte--americanos), destinado ao Pro
grama de Trabalho do Estado. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais so

licita ao Senado~Pederal; -nos termos do art. 42, item IV, 
da Constituição, a competente autorização para que a~ 
que! e Estado possa contratar uma operação de emprésti
mo ex. terno, no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta mi
lhões de dólares n_orte-amedcanos) destinada· a firtanciar 
o Programa de investimentos do Estado, com amparo na 
Resolução n"' 3.433, de 27~11-84, da Assembléia Legisla~ 
tiva estadual._ 

Consta do_ ~rocessado o Aviso de Prioridade n9 970, 
de 22 de outubro de 1984, do Sr. Ministro Chefe da Se
cretaria de Planejarnento da Presidência da República, 
dirigido ao Sr. Governador do Estado no qual são reco~ 
nhecidas ~ prioridade do Programa e a capacidade de pa
gamento do Estado. 

De acord_o_com as informações contidas no processa~ 
do, a dívida fundada do plei~eante em maio de 1985, a~ 
tingiu o total de CrS 1,075 milhão representando a dívida 
externa I 5,28% deste total. ~ 

Não há dados disponíveis que permitam verificar a e
fetiva _capacidade de pagamento, pelo Estado, do em~ 
préstimo em exame. _ 

No entanto, há que se atentar para o fato de que tal 
cãpacidade foi expressamente afirmada pelo Sr. 
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República, no A viso n<1 970/84, já referido. 

As condições tirianceiras da operação deverão ser su
jeitas à aprovação do Banc_o Central do Brasil, e o cm~ 
préstimo será garantido pelo Tes.ouro Nacional. 

Contando o Poder Executivo estadual com a neces
sária aulorizÚção do Legi_slativo, somos pela aprovação 
do pedido, nos termos do seguinle 

PROJnO DE RESOLUÇÃO N• 135, DE 1985 

Autoriza o G~Viir-Do do EStado de Minas Gerais a 
realizar operação dC enipréstimo externo, no valor de 
USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares 
norte-amerieaoos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. l~' É o Governo do Estado de Minas Gerais au

torizado _a reüli:zar, com a garantia da União, uma ope~ 
ra<,;iio _de __ empréstimo externo no valor de USS 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte~ 
americUriOs) ou-o equivalente em outras moedas, de prin~ 
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada 
a uplicação em seu programa de-investimentos. 

Art. 29 A operação realizar~se~ã nos termos aprova~ 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
c~~dições c~editícias da operação a ser efetuada pelo Mi
nistério di Fazenda em articulação com o Banco Central_ 

\ 
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do Brasil, nos termos do artigo J9, item II, do Decreto n"' 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as__de_maís exi· 
gi:m:ias dos órgãos encarregados da execução da política 
econõmico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Resolução Estadual n9 3.433, de 27 de no
vcm6ro de 1984, autodzativa da operação. 

Art. 3"' 8ta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaç5o. --

Sala das Comissões, 12 de setembro de !985. -Lo
manto Júniory Presidente -Jorge Kalume, Relator
Od Sampaio- Virgílio Távora- Albano Franco- Cé:.
sar Cais- Jutaby Magalhães- Octávio Cardoso- Al
cides Saldanha - CariÓs Lyra. 

PARECER N' 986, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n9 135, de 1985, da Comissão 
de Finanças, que "autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a realizar operação de empréstimo ex~ 
terno~ no valor de USS 60,000,000.00 (sesSC:Dta miN 
lhões de dólares norte-americanos)." 

Relator: Senador Alftedo Campos 

O presente Projeto _de Resolução, de autoria da Co~ 
missão de Finanças do SenadQf_e_deral, como conclusão 
de seu Purec_cr sobre o Oficio "::S" nQ 25, de 1985, autori
za o Governo do Estado de Minas Gerais a realizãr, com 
a garantiu da União, uma operação de empréstimo exter
no no valor de US$ 60,000,000,00 (sessenta milhões de 
dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto 'a grupo financiador a seir in
dicado, destinada a i.tplicação em seu programa de inveS
timentos. 

O pedido foi formulado nOs termos do preceituado no 
item IV, do :.~rt. 42, da ConstitUição Federal que reza: 

~'Art. 42~ Compete privativamente <lo Senado 
Federal. 

IV- autorizar empréstimos, operações-ou acor
dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos 
Estados, do OistfítO Federal c dos Municípios, ou
vido o Poder Executivo Federal." 

O processo está instruído com todos os documentos 
que o habilitam a conhecer, perfeitamente, a operação, 
os recursos para satisfazer os compromissos e a stia fina
lidade, bem como os demais instrumentos legais, confor
me exige o Art. 403, do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

No mérito, a matéria ·roTeXUri1Ínada pela Comissão de 
Fimmças que concluiu pelo Projeto de Resolução-em te
la, autorizando o pedido, após uma acurada análise das 
finanças daquele Estado, particularmente, sobre a sua 
cap<.lcidadc de pagamento. 

Ante o exposto, verifica-se que a proposição foi elabo
. rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicã

vcis à espécie, nierecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no _que_ tange aos aspectos de constitU
cionalidade, juridicidadc c técnica legisfativa. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. --Jose 
Ignácio Ferreira, Presidente- Alfredo Campos, Retator 
- Martins Filho - Hélio Gueiros - NivaJdo Machado 
- Luiz Cavalcante- Fábio Lucena - Américo de Sou-
za. 

PARECERES 
N•s 987 e 988, de 1985 

PARECER N' 987, DE 1985 

Da Comissão de Finanças, sobre o Ofício "S" n9 
33/85 (n9 378/85, na origem), do Senhor Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, solicitando autorização 
do _Senado Federal para contratar uma operação de 

empréstimo externo no valor de USS 44,800,000.00 
(quarenta e quatro milhões e oitocentos mil dólares 
norte-americanos), destinada ao programa de refi
nanciamento da dívida externa daquele Estado. 

Relator: Senador Roberto Saturnin0-
0 Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro 

solicita ao Senado- Federal, nos termos do art. 42; item 
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IV, da Constituição, a competente autorização para que 
aquele Estado possa contratar uma operação de emprés
timo externo, no valor de USS 44,800,000.00 (quareri.ta e 
quatro milhões e oitocentos mil dólares norte~ 
americanos) destinada a financiar o refinanciame-nto de 
suas dívidas eXternas. 

O pedido vem acompanhado da Lei Estadual n9 812, 
de 20 de dezembro de 1984, autorizadora da operação; 
Aviso n9 793/85, do Senhor Ministro da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, que atesta o 
seu ·carâter prioritário; Oficio BACEN/FIRCE CREDE 
85/237, pelo qual aquele Estado foi credenciado a con
tratar instituições financeiras internacionais para a ob
tenção dos recursos. 

No mérito, o refinanciamento da dívida dOS EStadOs, 
através de novas operações de crédito, enquadra-se em 
casos análogos que têm merecido a acolhida da Casa, até 
mesmo porque este mecanismo tem sido um dos poucos 
instrumentos financeiros que dispõem estas unidades 
para gerençiarem as suas finanças sem comprometer seus 
programas de trabalho, essenciais ao atendimento de 
suas atividades básicas~ 

As candições financeiras da operação serão efetuadas 
pelo Ministério da Fazenda, em articulação _com o Ban
co Central do Brasil, nos termos do art. [9, inciso II, do 
Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que 
apresentada a respectiva minuta de contrato do grupo fi
nanciador. 

Ante o exposto, acolhemos o pedido nos termos do se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 136, DE 1985 

Autoriza o GOverno -do Estado do Rio de JaneirO a 
realizftr operações de empféstiU.o externo, no valor ·de 
USS 44,800,000.00 (quarenta e quatro milhões e oito
centos mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. [9 -É o G-overno do Estado do Rio de Janeiro 

autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
opernçào de empréstimo eXtêrrio- no valor de US$ 
44,800,000.00 (quarent~ e quatro milhões e oitoc~ntos 
mil dólares norte-americanos) ou equivalente em outras 
moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser in
dicado, destinada a refinanciar o programa da dívida ex
terna daquele Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos tefmos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Bra~il, nos termos do artigo 1<:>, item II, do Decreto nQ 
74,157, de 6 de ju-nho de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual n9 812, de 20 de dezembro de 
1984, autorizativa da operação, 

Art. 3<:> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
pUblicação. 

Sal:.~ das Comissões, 24 de outubro de 1985.- Carlos 
Lyra, Presidente em exercício- Roberto Satumino, Re
lator - Alexandre Costa - Roberto Campos - José 
Lins - Hélio Gueiros - Saldanba Derzi - Virgílio Tã
vora -Gastão Müller. · · 

PARECER N9 988, DE 1985 

Da COinissào de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n9 136, de 1985, da Comissão 
de Finanças, que uautoriza o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro a realizar operaçio de empréstimo ex
terno, no valor de USS 44,80:0,000.00 (quarenta e 
quatro milhões e oitocentos mil dólares norte
americanos)". 

Relator: Senador Mariins Filho 

O Governador do Estado do Rio dti: Janeiro solíciítá ao 
Sct:tac!o__Federal ªutoriiaçào pãra que o· Estãdo CÇHttrate 
operução de empréstimo eXterno, no valor de US$ 
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44,800,000.00 (quarenta e quatro milhões e oitocentos 
mil dólares norte-americanos), destinada ao refinancia
mento de suas dívidas externas. 

A op-eraçtiO foi autorizada pela Lei Estadual n~'- 812, de 
20 de dezembro de 1984. 

As condições financeíras serão controladas pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
traL 

A Comissão de Finanças ofereceu Projeto de Reso
lução, ora submetido à apreciação deste órgão Têcnicõ, 
acolhendo a solicitaÇ""lo. 

Por terem sido cumpridas todas as formalidades regi· 
mentais, meu voto é pela aprovação do citado Projeto de 
Resolução. 

Sillã-âãs Comissões, 21 de novembro de 1985.- José 
lg~cio Ferreira, Presidente- Martiris Filho, Relator
Nivaldo Machado- Hélio Gueiros- Luiz Cavalcante
Alfred~ Çampos- Fábio Lucena- Américo de Souza. 

PARECERES 
N•s 989 e 990, de 1985 

PARECER N' 989, DE 1985 

- Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" nQ 
37/85 (n9 801/85, na origem) do Senhor Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, solicitando autorização 
do Senado Federal, para contratar operação de em
préstimo externo no valor de USS 100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-americanos), destinado 
ao refinanciamento de débitos provenientes da liqui
dação, pelo Banco do Estado do Rio de JaneiroS/A e 
o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de J a
neiro S/ A, de compromissos externos do Tesouro e de 
Entidades da Admínistratào Indireta daquele Estado. 

Relator: Senador Roberto Saturnino 

O Senhor Governador do Rio de Janeiro solicita ao 
Senado Federal, nos termos do art.42, item IV, da Cons
titUiçãO, a competente autorização para que aquele Esta
do possa contratar uma operação de empréstimo exter
no, no valor de US$ 100,000,000.00 (cem milhões de 
dólares norte-americanos) destinada ao refinandamento 
de suas dívidas com o Banco do Estado do Rio de Janei-
ro S/ A. · ~ 

Cçmstam do Processado a autorização da Assembléia 
Legislativa Estadual para o Poder Executivo contrair o 
empréstimo com a finaHdade proposta; manifestação do 
Sr. Ministro Chefe da Secretaria de Planej.ãmento da 
Presidência da República quanto à prioridade do pleito; 
e, ainda, os documentos indispensáveis ao perfeito co
nhecimento da operação e dos recursos existentes para a 
satisfação dos compromissos assumidos. 

No mêrito, o financiamento dO serviço da dívida 
·~pública através de novas operações de crédito, não obs

tante todos os seus efeítos negativos spbre o comprome
timento futuro d~s receitas estaduais, tem merecido a 
aprovação da Casa, tendo em vista ser este um dos pou
cos mecanismos que dispõem os Estados para implemen
tarem os seus programas de trabalhos, em face ~ UJl1a _ 
concentração das receitas tributárias nas mãos da União 
que imposibilita estas Unídades poderem gerenciar as 
atividades de maneira mais racionaL 

Q_exame das condiçõeS creditícias da operação será 
efetuado pelo- Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art.J9, in
ciso If, do DecretO n9 74.157, de 6 de junho de 1974, as
sirtÍ que apresentada a respectiva minuta de contrato do 
grupo financiador. 

Assim, _te_~dci_em- vista que foram atendidos os disposi
tivos regimentais pertinentes à matéria, opinamos favo
ravelmente à solicitação, nos- termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 137, DE 1985 

Autoriza o Gol·erno do Estado do Rio de Janeiro a 
realizar operação de empréstimo no valor de U.s$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte
americanos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 I:. o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
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opemção de empréstímo externo no valor de US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte
americanos) ou equivalente em outras moedas de princi
pal, juntO a grupo financiad.or a ser indicado, destinada a 
financiar o programa de refinanciamento de débitos pro
venientes da liquidação, pelo Banco do Estado do Rio de 
Janeiro S/ A e Banco de Desenvolvimento do Estado do 
Rio de Janeiro S/ A, de compromissos extern.os do Te
souro e de Entidades da Administração lndireta daquele 
Estado. 

Art. 21' A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder hecutivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efctuada pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do artigo T9,-item II, do Decreto nl' 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exí
gências dos órgãos encarregados d.a execução da política 
econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual nl' 812, de 20-12-84, autorizatk 
va da operação. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 24 .de outubro de 1985. - Carlos 
Lyra, Presidente cm exercício -Roberto Saturnino, Re
lator Alexandre Costa - Roberto Campos - José Lins 
- Hélio Gueiros- Saldanha Derzi- Virgílio Távora
Gastão Müller. 

PARECER No 990, DE 1985 

Da Comissão de Constitui~ão e Justi~a. sobre o 
Projeto de Resolu~ào nY 137, de 1985, da Comissão 
de Finanças, que "autoriza o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro a realizar operação de empréstimo ex
terno, no valor de USS 100,000,000.00 (cem milhões 
de dólares norte-americano)". 

Relator: Senador Martins Filho 
Projeto de Resolução aprovado pela douta Comissão 

de Finanças, autoriza o GovernO do Estado do Rio de 
Janeiro a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de empréstimo externo, no valor de .USS 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte
americanos) ou equivalente em outras moedas, de princi
pal, junto t! grupo financiador a ser indicado, destinada a 
linanciar o programa· de refinanciamento de.débitos pro
venientes da liquidação, pelo Banco do_Estado do Rio de 
Janeiro S/ A e Banco de. Desenvolvimento do Estado do 
Rio de Janeiro S/ A. de compromissos exfernos .do Te
souro e de entidades da administr'-lçào indireta daquele 
Estudo. A operação rea!izar~se-â nos termos prê
e.stabclecidos pelo Executivo Federal, através do Minis
tério da Fazenda e do Banco_ Central. 

A operação foi õ:lutorizada pela Lei Estaduai_o9 812, de 
20 de dezembro de. I 984. _ _ 

Em face de estarem cumpridas todas as. formalidades 
legais e regimentais, meu voto é pela aprovação do refe
rido projeto de resolução. 

Saiu das Comissões, 21 de novembro de 1985.- José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
Nivaldo Machado - Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante -
Alfredo Campos- Fábio Lucena- Américo de Souza. 

PARECERES 
N•s 991, 992 e 993, de 1985 

PARECER NÓ 99i,dét98s 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nQ 
137, de 1985 (n9 326/85, na origem) do Senhor Presi~ 
dente da República, submetendo à aprovação do Se-

. nado Federal proposta pafã qUe seja autorizada 8 
Prefeitura Municipal de ltapecuru-Mlrim (MA) a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
147.658.086 (cento e quarenta e sete milhões, seiscen
tos e cinqüenta e oito mil e oitenta e seis cruzeiros). 

Relator: Senador Virgílio Távora 

Com a Mensagem nQ 137/85, O Senhor Presidente.da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de. Itapecuru-Mirim 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

(MA} que objetiva contratar junto à Caixa Econômica 
Federal,. esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), a seguinte 
operação ·de crédito:··· -

Características da Operação: 
A- Valor: . CrS_ 147.658.086 (correspondente a 

6.043.~2 ORTN de_CrS 24.432,06 em janeirof85); 
B-Prazos: 
I - de carência: 2 anos; 
2- de amortização: lO anos; 
C - Encàrgos: 
I -juros de 6% a.a., pagáveis trimestralmente; 
2- correçào monetária:· 60% do índice de variação 

das ORTN: 
O-Garanti~: vinculação.de quotas.do Fundo de 

Participação dos MunicípiOs {FPM); 
E- Destinação dos recursos: Implantação de escolas 

rurais. 
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 

encaminhamento do pedido, tendo em vista que o Banco 
Central do Brasil constatou que, "não obstante a nature
za extralirnite da contratação pretendida, o endivida
mento consolidado interno da referida Prefeitura, após a 
sua realizaçào, permaneCeria contido noS limites fiXados 
pelo artigo 29 da Resolução n9 62/75, parcialmente mo~ 
di ficado pelo artigo I Y da Resolução nY 93/76, ambas do 
Senado Federal". 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLA N/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Federal considera viável têcnica, ec-onômica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 138, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapecuru· 
Mirim (MA), a elevar em Cr$ 147.658.086 (cento e 

___ quarenta e sete milhões, seiscentos e cinqüenta e oito 
mil e oitenta e seis cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

o··Seriado Federal.resolve~ 
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Itapecuru

Mirim, Estado do Maranhão, nos termos do artigo"29 da 
Rcs.oluçào nQ 93, de onze de outubro de mil novecentos e 
setenta e seis, do Senado Federal, autorizada a elevar o 
montante de. SUa ·crrvwa- cortSOU.Oadij. i"nteina, em CrS 
147 ."~:58.086 (cento e-·quarenta e sete mifhões, seíscentos e 
cinqUe-nta e oito mil e oitenta e seis cruzeíros} Correspon
dente a 6.043,62 ORTN de Cr$ 24.432,Cf6;Vigente emja~ 
nciro/85, a fim de que possa contratar uma operação· de 
crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de. Apoio ao De
senvolvimento Social......:.. fAS, destinado à implantação 
de Escolas Rurais no .Município, obedecídas as con
dições.admi1i9.as. pelo Banco Central do Brasil, no res-
pectivo process_o. _ 

A rt. 29 Esta Resol.ttç.ã.Q_ e:rnra .e.m. vigor n.a dat1,1 de 
sua publicação. 

Sala das Cori1isSõe5, 20 de setembro de t 985,- Álvaro 
Dias, Presidente em exercício- Virgílio Távora, Relator 
- Carlos Lyr3 - J psé_ Lins - Gabriel Hermes - Ale
xandre Costa - Severo Gomes. 

PARECERES 

Nos 992 E 993, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n9 138, de 1985, da 
Comissão de Economia, que ''autoriza a Prefeitura 

-Municipal de Uapecuru-Mirim (MA), a elevar em 
Cr$ 147,658.086 (cento e quarenta e sete milhões, 
seiscentos e c;inqüenta e oito mil e oitenta e seis cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada interna 

PARECER No 992, DE 1985. 
Da Comissão de Constltuiçilo e Justiça 

Relator: SenadC)r {)ct_livil! Cardoso 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 

Economia dO Senado Federal, como conc1usão .de seU 
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Parecer sobre a Mensagem nY 137/85, do Senhor Presi
dente dª_R.epública, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Itapecuru-Mirim (MA), a contratar empréstimo no valor 
de Cr$ 147.658.086 (cento e quarenta e sete milhões, seis
centos e cinqilênta e oito mil e oitenta e seis cruzeiros) 
destinado a financiar a implantação de escolas rurais na~ 
quele Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do· 
preceituado no artigo 2Y da Resolução nY 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limíteS fiXãdOs no artigo 2~' da Resolução 
número 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nientes_ do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, ~ ~ 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es~ 
pêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~ 
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1985.- José 
lgnácio Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso, Relator 
- Nivaldo Machado - Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante 
-..::Lenoir.Vargas- -Alfredo Campos- Jutahy Maga-
lhães - Moacyr Duarte. 

PARECER No 993, DE 1985 

Relator: Senador Jorge Kalume 
6 presente Projeto de. Resolução; da Comissão de 

Economia do S~nado Federa.!, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n' 137/85, do Senhor Presi
dente da Respública, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Itapecuru-Mirim (MA), a contratar empréstimo no valor 
de Cr$ 147.658.086 (cento e quarenta e sete milhões, seis
centos e cinqüenta e oito mil e oitenta e seis cruzeiros) 
destinados a financíar a implantação de escolas rurais 
naquele Município. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a considerou conforme as 
normas legais pertinentes ao .assunto, 

Nos aspectos que competem a este Órgão Tê.cnico exa
minar entendemos que o pleito deva ser ater1dido nos ter

-mOS â.o propoStO' pela 'Coinissâ.o de EC.o"ncimía· da CaSa, 
visto que a· operaçaO df: áêdít"o a ser áutorizada terâ 
grande repercussão social para os habitantes da área be
neficiada peio Projeto. 

Sala das Comissões,-21 de novembro de 1985. -Moa
c.Yr'balla, PreSidente.....:. Jorge Kalume, Relator- Nival
-dO··~achaªo- Gastão Müller- Gaivão. Modesto
Lotirival Baptista - Roberto Wypych - Altevlr Leal -
Hêlio Gueiros - Marcelo Miranda. 

PARECERES 
N•s 994, 99S e 996, de 1985 

PARECER No 994, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"' 
135, de 1984 (nY 287/84, na origem), do Senhor Pre
sidente da República; submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta· para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Marília (SP) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 2.400.000.000,00 
(dois bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros). 

Relator: Senador Severo Gomes 

Com a Me.nSagem fi.'? 135/84, o ·senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Marília (SP) que obje
tíva contratar, junto ao BancO do Estado de São Paulo 
S/ A, este na qualidade de agente financeiro··do Banco 
Nacional da Habitação, a seguinte opáação de crédito: 

CaracteiíSticS:s dã oper8Ção: 

A- Valor: Cri 2.400.000.000,00 (correspondente a 
318.050.1406 UPC de Cr$ 7.545,98 em janeiro/84; 

B- Prazos: 

I_-· de- Carê.ncia: 18 meseS; 
2-- de amortização: 216 ·m.eses; 
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C- Encargos: 

1- juros: l0,5% a.a. (BNH); 1% a.a. (Ag. Fin.); 
2- corrcção monetária: peta variação trimestral da 

ORTN; 
3- taxa adm. do BNH: 2%; 
4- desp, fisc. obras: 4%; 
D- Garantia: vinculação de cotas-partes .do Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: execução de obras de 

infra-estrutura e equipameritOS comunitários públicos no 
núcleo habitacional "Nova Marília". 

O COnselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicijjais.-Constatou que á rilatgenl'de poupança real da
quela Prefeülira rriOStra-Se bastante superior aos dispên
dios que a sua dívida consolidada interna apresentará 
após a efetivação do empréstimo pretendido, e concluiu 
que a assunção do compromisso não deverá trazer ~que~ 
la entidade maiores pressões na execução orçamentária 
de seus futuros exercícios. - ---

A Secretaria de Planejamento da Presidência da_ Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização da operação que o Banco do Estado 
de São Paulo Sf A consídera viável, técnica, econômica e 
financeiramente. -

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem, nos tennos _do __ seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 139, DE 1985~ 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marflla (SP) a 
elevar em CrS 2.400.000.000,00 (dois bilhões e qua~ 
trocento.s milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
ArL i"' b a Prefeitura Municipal de Marília, Estado 

d;e São Paulo, nos termos do artigo 2<? da Resolução n<? 
93, de I I de outubro de 1966, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada in
terna em Cr$ 2.400.000.000,00 (dois bHhões e quatrocen
tos milhões de cruzeiros), correspondente a 318.050,1406 
UPC de Cr$ 7.545,98, vigente em janeiro de 1984, a fim 
de que possa contratar uma operação de crédito de _igual 
valor junto ao Banco do Estado de São Paulo S/ A, este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado à execução de obras de 
infra-estrutura e equípamentos comunitários púbficos no 
núcleo habitacional "Nova Marília", no Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 19-de setembro de 1985.- Mário 
Maia, Presidente, eventual- Severo Gomes, Relator
Lenoir Vargas- José Lins- Américo de Souza - Fábio 
Lucena. 

PARECERES NQS 995 E 996, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n9 139, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Marília (SP) a elevar em CrS 
2.400.000.000, (dois bilhões e quatrocentos milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna". 

PARECER No 995, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

O Presente projeto de resolução, da Comissã_o_de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a J'vfensagem n"' 135/85, do Senhor Presidente 
da República, autoriZa a Prefeitura Municipal de 
MarHia (SP) a contratar uma operação de crédito, nova
lor de CrS 2.400.000.000, (dois bilhões e quatrocentos 
milhões de cruzeiros) junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., destinada a financiar obras de infra
estrutura e equipamentos comunitários públicos no nú
cleo habitacional .. Nova Marília". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

O pedido foi" formulado nos termos do preceituado no 
artigo 2"' da Resolução no;- 93, de t 1-10-76, do Senado Fe
deral, implicando, por conseguinte, a não observância 
dos limites fixados pela Resolução n<? 62j75, também do 
Senado Federal, visto que os recursos a serem repassa
dOs prOVêm do Banco Nacional ·ae HaOitação. 

O processo está i"nStrutdo com iodOs Os documentos 
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissOs e a sua finali
dade, bem como a Lei Municipal n9 2.939, de 29-2-84 
autorizadora do pleito sob exame. 

Ante o i::xpo"sto, verifiCã.-se que a -proposiÇão fóí elabo
rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicá
veis à _espécie, merecendo, por isso_, o nosso encaminha
mento favoráVel, no qUe tilngeâõS aspeCúisde-constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1985.- José 
Ignácio Ferreira, Presidnete- Hélio Gueiros, Relator
Luiz Cavalcante- Nivaldo Machado --Jutahy Maga
lhães - Alfredo Campos - Lenoir Vargas - Octávio 
Cardoso. 

PARECER No 996, DE 1985 

Da Comissão de Municipios 

Relator: Senador Marcelo Miranda 

O presente projeto de resolução de autoria da Colnis
são de Economia do Senado Federal, como conclusão de 
seu parecer sobre a Mensagem nt 135/84, do Senhor Pre
sidente da República, autoriza a Prefeitutra Municipal 
de Marília (SP) a contratar uma operação de crédito, no 
v<llor de Cr$ 2.400.000,000, (dois bilhões e quatrocentos 
milhõe.<> de cruzeiros) junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., destinada a_ financiar obras de infra~ 
estrutura e equipamentos comunitários públicos no nú
cleo habitacinal "Nova MaríHan. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia, 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, que· con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento da solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec-
tos de constitucionalidade, jurídicidade e técnica legista~ 
ti v a. 

Nos aspectos que compete a esta Comissão examinar 
opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do 
proposto pela Comissão de Ec_QnomJa, tendo em vista a 
situação financeira aflítiva com que se defr_onta a maio
ria dos municipios brasileiros, em face da concentração 
das receitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanism-o que dispõe para 
complementai- os seus programas de trabalho. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.- Moa
cyr Dalla, Présidente - Marcelo Miranda, Relator -
Jorge Kalume - Nivaldo Machado - Gastão Müller -
Gaivão Modesto- Lourival Baptista- Roberto Wypych 
- Altevir Leal - Hélio Gueiros. 

PARECERES 
N•s 997, 998 e 999, de 1985 

PARECER N' 997, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'~ 
181, de 1985 (ns> 388/85, na origem) do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Salto do Céu- ( MT) a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 439.917.320 
(quatrocentos e trinta e nove milhões, novecentos e 
dez~sete mil, trezentos e vinte cruzeiros). 

Relator: Senador Alexandre Costa 

Com a Mensagem n9 181/85, o Senhor Presidente da 
República submete à_ delib_~ração do Senado Fede_ral 
pleito da Prefeitura Municipal de Salto do Céu (MT), 
que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Fede
ral, a seguinte operação de crédito: 

Novembro de 1985 

Características da operatão: 
A- Valor: Cr$ 439.917.320 (correspondente u 

lff.005,74 ORTN de Cr$ 24.432,06, em jan/85); 
B- Prazos: 
I -de curência: 2 anos; 
2 :.._-de amortização: 10 anos; 
C- Encargos: 
I -juros: 6% a,a.; 
2- correçào monetária: 70% do índice de variação 

das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de cotas-partes do Fundo 

de Paiticipaçào dos Municípios (FPM); 
E- Destinação dos recursos: implantação de galerias 

pluviais, gl!ias e sarjetas. 
O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se pelo 

encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou que a margem de poupança real do 
Município, da ordem de Cr$ (50.860,0 mil mostra-se 
bastante superior aos dispêndios que sua dívida consoli
dada interna apresentará após a efetivação do emprésti
mo pretendido e concluiu que a assunçào do compromis
so não deverá trazer, àquela entidade, maiores pressões 
nu execução orçamentária de seus futuros exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública {SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto U reulizaçlio do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Federal considera viável técnica, econômica e fi
nanet.:iramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 140, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salto do Céu 
(MT) a elelar em Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e 
trinta e nove milhões, novecentos e dezessete mil, tre
zentos e vinte cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1» É a Prefeitura Municipal de Salto do Cêu, 

Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2'~ daRe
solução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, autoriza
da a elevar o montante de sua dívida consolidada interna 
em Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove ml
fhõc:-;, novecentos e dezessete mil, trezentos e vinte cru
zeiros), correspondente a 18.005,74 ORTN de Cr$ 
24.432,06, vigente emjuneiro/85, a fim de que possa con
tratar uma operação de crédito de igual valor junto à 
C.tixa Econômica Federal. esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado à imphmtaçào de galerias pluviais, guias e sar
jetas, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2s> Esta R~soluçào entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Saiu das Comissões, 26 de setembro de 1985.- Âlvaro 
Dias, Presidente, em exercício - Virgflio Távora, Rela
tor- Gabriel Hermes- Carlos Lyra- José Lins- Se
veró- Gomes. 

PARECERES 
N9S 998· c 999, de 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n9" 140, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Salto do Céu (MT) a elet'ar em Cr$ 
439.917.320 (quatroce-ntos e trinta e nove JUilhões, 
noncentos e dezessete mil e trezentos e vinte cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. 

PARECER No 998, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de E

);:onomia du Senado Federal, como conclusão de seu Pa
recer sobre a Mensagem n? 181/85, do Senhor Presidente 
da Repl1blica, autoriza a Prefeitura Municipal de Salto 
do Céu ( MT) a contratar umu operação de crédito nova
lor de Crl439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove mi
lhlk-s, novecentos e dezessete mil e trezentos e vinte c~u
zeirosf}unto à Caixu Econômica Federal, destinada a fi
nanciar a implantação de galerias Pluviais, guias e sarje
tas, naquele Município. 
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O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
artigo 2\" da Resolução n~ 93, de ll-10-76, do Senado Fe
deral, implicando, por conseguinte, a não observância 
dos limites fixados pela Resolução n'í' 62/75, tamiSem do 
Senado Federal, visto que os recursos a serem repassa
dos provêm do Fundo de Apoio ao Deserivolvimento 
Socíal - F AS. 

Ô- Processo est<Í instruldo Com toQos os documentos 
que o habilitam a conhecer perfeitamcnt~ a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finati
dade, bem_como a Lei Municipal nl' 13, de 20- I 1-84, au
torizadora do pleito sob exame. 

Ante o exposto, verifica-se que a Proposição foi elabo
rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicá
veis à eSpécie, inerecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1985.- José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Nivaldo Machado, Rela
tor - Luiz Cavalcante - Hélio Cueiros - Octávio Car
doso- Lenoir Vargas- Jutahy Magalhães- Moacyr 
Duarte - Alfredo Campos. 

PARECER N' 999, DE 1985 
D~ Comissão de Munic.íPios 

Relator: Senador Gastão Müller 

O presente Projeto de Resolução, apresentado pda 
Comissão -de Economia do Senado Federal, como con
clusão de seu Parecer sobre a Mensagem n" t8lj85, do 
Senhor Presidente da_ República, autoriza a Prefeitura 
Municipal de Salto do Céu (MT) ª contratar·uma ope-
ração de crédito no valor de Cr$ 439.917.320 (quatrocen
tos e trinta e nove milhões, novecentos e dezessete mil e 
trezentos e vinte cruzeiros) junto à Caixa._Econ_ômica Fe
deral, destinada a financiar a implantação de galerias 
pluviais, guias e sarjetas, nãqucle Município. 

A ffiatéfiãfo·i ãj)rCciâda pela ComissãÕ de EConomia, 
no que diz respeito aos aspectos financeiros~· que con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo emprêstimo e a 
capacidade de_ pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucion_alidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. --

Nos aspectos que compete a esta Comissão, opinamos 
pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto pela 
Comissão de Economia, tendo em vista a situação finan
ceira aflitiva que defronta a maioria dos munidpios bra
sileiros, em face da concentração das receitas tributárias 
a nível da União, e ser o institutõ do-enaiVldamento o-ú
nico mecanismo que dispõe para implementar os seus 
programas de trabalho. _ _ 

Sâia das ComíisOes, 2Cde novembro-de 1985.-Moa~ 
cyr Dalla, Presidente- Gastão Müller, Relator -Jorge 
Kalume- Nivaldo Machado- Gaivão Modesto- Lou
rival Baptista - Roberto Wypych - Altevir Leal -
Hélio Gueiros - Marcelo Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expedien· 
te lido, consta o ProjetO de Lei da Câmara n9 187, de 
1985, que receberá emendas perante a primeira conússão 
a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordi
nárias, nos-termos do art. 141, II, b, do Regimento Inter
no. 

Também no Expediente lido, figuram os Projetas de 
Lei da Câmara n"'s 193 a 195, etc: 1985, que receberão 
emendas perante a comissão a que foram distribuídos, 
pelo prazo de cinco s~sões ·ordinárias; nos termos do 
art. 141. II, b, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Josê FrageHi)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. !"'~Secretário. 

Ê lido o seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - De acordo 
com o art. 44, § 49 do Regimento Interno, o requerimen
to lido será submetido à ComissãQ .de Relações Exterio
res. devendo- ser submetido à deliberação do Plenáóo, 
após a Ordem do Dia, em virtude do-que-se acha previsto 

. na Lei Interna da Casa. 
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Q SR._ PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebell o Oficio -n"' S/45, de 1985 (n~' 2.3"85/85, ila_ori-
gem) dõ Governador do Estado de Minas Gerais, solici
tando, nos termos do item IV do art. 42 da Constituição, 
autorização c!o_§_~nado F~de:ral a fim de que aquele Esta
do possa realizar operaçãO de emprêstimo externo nova
lor deUS$ 12Q,OQ_O,OO_Q_.QQJcento e Vinte milhões de dóla
res._.tLorte-americ~pª-rª-- os fins que especifica. 
_ A matéria serª-_ deSQaChada às Comissões de Finanças 

e de Constituição e- Justiça. 

0 SR. PRESIDENT~ (Jo~é Frage~li)- A Presidência 
recebeu as Mt'<nsagens n"'s 300 a 304, de 1985 (N~'s 600_a 
604/85, na origem), pela:s quais o Senhor Presidente· da 
República, nos termos do art. 42, ítem VI, da Consti
tuição~ e de Acordo com o art. 2<? da Resolução n'193j76, 
do Senado Federal, soliçita autorização para que as Pre
feituras mufiiclpars de Btasílãndia (MS), ltapira, Salto 
de Pirapora e_ Várzea Paulista (SP) e Sombrio (SC) pos
sam contratar operações de crédito, para os fins Que es
pecificam. 

As matérias _serão despachadas às Comis.sõ~ de Cons
tituição e Justiça, de Economia e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A Presidência 
recebeu_ o ofícip n"' S/46,_d_e_ 1985 (n'l_ 274/85, na origem), 
do Governador do Estado do Acre, solicitando, nos ter
mos do item, IV do art. 42 da Constituição, autorização 
do.Senado Fede;ral a fil)1 de que aquele Estado possa rea
lizar qperação de empréstimo externo no valor de US$ 
20.--oottooom (vinte milhões de dólares), para os fins que 

--- especifica. 
7\ m·atéria- fic-ará ãguãrdando, na Secretaria Ge~:al.da 

Mesa, a complementação dos docum~ntos necessários. 

O SR. PRESIDEN_TE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1'1-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 341, de 1985 

DisPõe- sobre iSenção de pagamento de pa~agens 
nos transportes coletivoS, em favor dos deficientes 
físicos, e dá o_utras _providências. 

O Congresso- Nacional decreta: 
Art. l~' São-isentos do pagamento de passagens, nos 

tmnsportes coletivos de vias terrestres, fluvial, marítima 
e aérea, as pessoas--com deficiência ffstca. 

Art. 2~' Os acompanhantes de pessoas com deficiên
cia física, quando o acompanhamento for indispensável, 
terão direi_to ã um desconto de cinqUenta por cento 
(50%) nos preçOs das passagens em transportes coletivos. 

Art. 3'1' -Aos beiieficiáríos das disposições desta lei 
será fornecida, pela instituição assistenCial competente 
ou. na falta desta, pela autoridade judiciária do lugar, 
documento de identificação pessoal. 

Art. 4<? As empresas que exploram serviços de trans
portes coletivos de passageiros; que ·se negarem a dar 
cumprimento ~s_ diSposições- -desta lei, sujeitar-se-ão às 
penas de advertência e de perda da concessão do s_erviço, 
esta em caso de reincidência comprovada. 

Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6<:> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O projetO ora oferecido à consideração da Casa trata, 
como se vê de sua ementa, de estabelecer a gratuidade 
em todos os transportes coletivos para os deficienteS fíSi
cos, o que, sem dúvida, é medida da maior justeza e 
oportunidade, apresentada no momento em que o Presi
dente da República. havendo instalad_o Comissão Espe
cial para cuidar da problemática dos deficieiltes fíSícos, 
pTometc fazer ''todo O necessáilo'}. 

Ciiida, outrossim, de determinar que gozem de um 
desconto especial nos preços das passagens, dos mesmos 
transportes coletivos. os acompanhantes de- deficie_ntes 

_lisicos quando o acompanhamentO for indispensável, já 

Sábado 23 480! 

que em tais casos a gratuidade em favor de uns não resol-
veria. -

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1985. - Nelson 
Carneiro. 

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de 
Transportes. C{)munfcações e Obras Públicas.) 

PROJETO. DE LE.l DO SENADO 
N• 342, de 1985 

Dispõe sobre o pagamento de débitos de Contri~ 
buições Previdenciárias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os débitos de contribuições previdenciárias 
vencidos atê 30 de novembro de 1985, bem como os rela
tivos às contribuições arrecadadas pelo lAPAS para ter
ceitas, inclusive os inscritos como Dívida Ativa, ajuíza
dos ou não, poderão ser pagos até o último dia útil do 2~' 
(segundo) mês subseqUente ao da publicação desta lei, 
nas seguintes c_ondições: 

I -contribuintes em geral: recolhimento do principal 
da dívida e da correção monetária, contada até a data do 
efetivo parcelamento sem novos acréscimos, em 36 (trin
ta _e seis) meses: 

II -entidades _filantrópicas, beneficentes, educacio
nais, sindicatos e pi-efeitufãs: recolhimento do principal 
da dívida e da correção monetária", na forma do item I 
dcst~ artigo. em até 48 (quarenta e oito) meses. 

Art. 2~' Para que se beneficiem da presente lei, Os in
teressados deverão atender às seguintes condições: 
I- comprovação do recolhimento .das contribuições 

vencidas posteriormente a 30 de novembro de 1985 até a 
data do recolhimento previsto no artigo I"' desta lei,;::om 
os acréscimos legais, quando for o caso: 

II -recolhimento. em prazos normais, das contri
buições vincendas. 

· - Art. 3" Comprovado o rec_olhimento das contri
buições víncendaS e o recolhimento total dos parcela
mentos previstos nos ítens I e II do artigo 1"', haverá a 
dispensa dos valores correspondentes à multa automáti
ca e dos juros de mora contados até a data do recolhi
mento previsto no arti~o J<? desta lei. 

Art. 4<:> Os_ contribuintes com débitos em regime de 
parcelamento poderão usufruir dos beneficias previstos 
nesta lei em relação ao restante da dívida. 

Art. 5<:> O pagamento de débito ajuizado poderá ser 
çfetu3.do mediante guia expedida pelo Instituto de Admi
nistração Financeira da Previdência e Assistência So_ciaf 
-TAPAS, que farã os cálculos pertinentes, sem prejuízo 
do pagamento, em Juízo, das custas e demais despesas 
judidais, sob pena de prosseguimento na execução. 
- Art..B' A _falta de cumprimento de qualquer das 

condições indicadas nos artigos I~ e 29 desta lei importa
rá a perda das van_tagens ali mencionadas, inscrevendo
se o débito automaticamente como Dívida Ativa, com os 
acréscimos legais, para a respectiva cobrança. 

Art. 79 Após a data-limite estipulada no artigo 1"' 
para usufruir da presente lei, os débitos de contribuições 
previdenciárias e os relativos a contribuições arrecada
das em favor de terceiros, pelo lAPAS, remanescentes, 
não poderão gozar de quaisquer vantagens semelhantes 
àquelas concedidas na presente lei referentes a dívidas 
com a Previdência Social, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

Art. 8<:> O Ministr_o da Previdênciª~~ Assistência So
cial poderá expedir normas para melhor aplicação dos 
dispositivos contidos nesta lei. . 

Art. 9~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

__ Art. 10. Revogam-se as disposições em contrârio, 
especialmente o artigo 7'1 da Lei n"' 7.186, de 24 de abril 
de 1984. · 

Justificaçio 

A Lei n9 7. 186, de 24 de abril de 1984, como é sabido, 
concedeu anisti;! p-arcial e condicionada aos contribuin
tes cm débito para com a Previdência Social atê 29 de fe
vereiro do mesmo ano, permitindo o recolhimento, até o 
último dia útil do 2"' (segundo) mês subseqUente ao de 



suu publicação, do principal da dívida e da correção mo· . 
netária, em 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) meses, con
forme se tratassem de contribuintes em geral ou entida
de.'> fila_ntrópicas, beneficentes, educacionaiS, sindicatos e 
prefeituras, 

ParaLelamente, deferiu_ dilação de prazo para os co_n
tribuintes beneficiados- pelo Decreto-lei _n'i' 2,088, de 22 
de dezembro de 1983, -e. un:m vç~ observadas ?.S _con
dições estabelecidas para o aludido parcelamentO, dis
pensou os beneficiários das vantagens por ela outorga
das do pagamento dos _valores correspondentes à multa 
automática e aos juros de mora, contados até a data da 
efetivação do recolhimento acima mencionado. 

Todavia, ainda que coroadas de êxito-as medidas bai
xadas pela prefalada Lei_n9 7.186, de 1984, inúm~~.f..O:~.
ram os contribuintes que não tiveram oportunidade de 
auferir os seus benefícios. 

Dentre os motivos determinantes desse fato, podemos 
cita-r a conhecida dificuldade que as empresas tiveram 
em equacionar seus problemas de caixa, o que, aliás, é 
perfeitamente compreen:;ível, máxime num momento em 
que o crédito bancário se apresentou escasso em razãO 
das restrições-governamentais à expansão dos meios de 
pagamento. Faltou-lhes, como se vê, tempo e condições 
materiais para mobilizar os recursos fina-nceiros neces
sários. 

Prova disso, é a soliticação que nos acaba de ser eride
ra.çada pelo Sindicato da Indústria de Fiação e Tecela-
gem no Estado do Ceará. _ . 

O Projeto que ora submetemos à consideração dos 
ilustres Pares, fácil é constatar, apenas reedita, reitas as 
necessárias adaptações, as disposições da indigitada Lei_ 
n>:~ 7 .186, de 1984, cujo artigo 7", por razões _ó_bvia_s, pro
pomos seja expressamente revogado. 

De ressaltar-se,_ por fim, o -elevado alcance social da 
medida projetada, que, além de beneficiar um vasTO Con
tingente de contribuintes da Previdência Social, para os 
cofres desta, vultoso montante de recursos, concorrendo, 
assim. para a ameniz_ação .do seu crônico déficit de caixa. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1985. -César 
Cais, PDS -CE. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.186, DE 24 DE ABRIL DE 1984 

Dispõe sobre o pagamento de contribuições previR 
denciárias. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte __ Lei: 
Art. I\> Os débitos de contribuições previdenciârias 

vencidos até 29 de fevereiro de 1984, bem como os relati
vos às contribuições arrecadadas pelo lAPAS para ter
ceiros, exceto o FGTS, inclusive os inscritos como Dlvi- -
da Ativa. ajuizados _ou não, poderão ser pagos atê o últi
mo dia útil do 29 (segundo) mês seguinte ao da publi-
cação desta Lei, n_as seguintes condições: , 

I -contribuintes em geral: recolhimento do principal 
da dívida, e da correção monetária, contada até a data do 
efetivo parcelamentO sem n-ovos acréscimos, em até 18 
(dezoito) mes:es; _ 

11 -entidades filantrópicas, beneficentes, educac_io-
nais. sindicatos e prefeituras: reco1htmento-âo principal 
da dívida e da correção monetária. na forma do inciso I 
deste artigo, em atê 24 (vinte e quatro) meses; 

Til- beneficiadoS pelo Decreto-Lei nY 2,088, de 22 de 
dezembro de 1983: o recolhime_nto do parcelamento em 
12 (doze) quotas mensais, constante do inciso II, do arti
go !Y, daquele Decreto-lei poderá ser estendido até. o li
mite de 18 (dezoitQ) meses, no casç de contribuintes em_ 
!!era! e de 24 (vinte e qUatro) meses, no caso de entidades 
filantrópicas, beneficentes, educacionais, sindicatos e 
prefeituras. ___ _ 

Art. 2\> Para que se beneftciem da presente Lei, os 
interessados deverão atender às seguintes c~ndiÇões: 

I -comprovação do recolhimento das contribuições 
vencidas posteriormente a 29 de fevereiro de 1984 até a 
data do tecolhimento previsto no artigo }9 desta Lei, 
com os acréscimos legais, quando for o caso; 

II -recolhimento. em prazos normais, das contri
buições vincendas. 
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_ Art. 3~ Comprovado o recolhimento das contri
OuiÇões vínCendas c o recolhimento total dos parc::ela
mcntos previstos nos incisos I, II e II1 do artigo !9, have
rá a dispensa dos valores correspondentes à multa auto
mátio::a e dos juros de mora contados até a data do reco
lhimento previsto no artigo 19 desta Lei. 

Art. .j.Ço Os co-ntribuintes com débitos em regime de 
parcelamento poderão usufruir dos benefícios previstos 
nesta Lei em relação ao restante da divida. 

Art. 59 O pagamento de débito ajuizado poderá ser 
efctuado mediante guia expedida pelo Instituto de Admi
nistração Financeira da Previdência e Assistência Social 
....-lAPAS, que -fará os cálculos pertinentes, sem prejuízo 
do p<lgamento, em Julzo, das custas e demais despesas 
judiciais. sob pena de prosseguimento da execu_çãQ, 

Art. 6'-' A falta de cumprimento de qualquer das 
condições indicadas nos artigos l'? e 2'? desta Lei importa
ní a perda das vantagens ali mencionadas, inscrevendo
se o débito automaticamente como Dfvida Ativa, com os 
acréscimos legais, para a respectiva cobrança. 

Art. 79 Após a diita-limite estipulada no artigo !9 
para usufrir da presente Lei, os débitos de contribuições 
previdenciárias e os relativos a con_tribt,tições ar.recada
das c:m favor de terceiros, pelo lAPAS, remai"Jesce!ltes, 
não p'oderào gozai de quaisquer vantage_ns semelhantes 
àquelas concedidas na presente Lei referentes a díVidas 
com a Previdências Social, pelo prazo de 5 (cinco_) anos. 

Art. 8\> O Ministro da Previ5lência e Assistência_ So
cial poderá expedir normas p'ara melhor aplicação dos 
dispositivús contid-oS riesta: Lei. 

Aft. 9>:~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. _ _ ~- -

Art. 10. Revogam-se as -disposições em contrário. 
João Figueiredo - Presidente da República. 
J arbas Passarinho. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Financas) 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- Os projetas li
dos serão publicados e reriletidos às comissões comp'e
tentes. 

O sR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO OlA 
ltem 1: 

-Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 249, de 1985~DF, que estima a receita e 
fixa a despesa do Distrito Federal para o Exercício 
Financeiro de 1986, nas partes relativas às Secreta
rias de Saúde e de Serviços Sociais, tendo 

PARECER, sob n9 937, de 1985, da Comissão 
-do Distrito Federal, favorável, com emenda 

que apresenta. 

No~ ten~~s doj 39 do art. 473 ~~ __ Reg_lmento I_nterno, 
serõ.l final o Pronunciatt.eilto da Comissão sobre as emen
das, salvo se 1/3 (um t~rço) da composição do Senado 
.r!!'querer a votação, em Plenário, de emenda por ela 
aprovada ou rejeitada. 

Em discussão O projeto, na parte mencionada, em tur
no único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação o projeto nos termos do parecer. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprova-do. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, solicito verifi
cação de votação. 

-0 SR. _PRESIDENTE (José Fragelli) - .Serâ feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador. 

A Presidência vai suspender a sessão por lO minutos, 
acionando as campainhas, para chamada dos Srs. Sena
dores a plenário. 

~stá ·susPenSa a sessão. 

(Suspensa às /9 horas i'4-minutos, à sessão ·1 rea
berta às 19 horas e 12· minutoS.} 

Novembro de 1985 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Estâ reaberta 
<1 sessão. . 

Continua evidente a falta de número para a votação. 
Em conseqUência, a matéria fica com a votaÇlo adiada. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do projeto de lei do 
Senado n~ _249, de [985- DF,_que estima a receita e 
fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício 
financeiro de \986, nas partes relativas às secretarias 
de viação e obras e de serviços públicos, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 938, de 1985, 
da Comissão 

Do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto, na parte mencionada, em tur
no único. {Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se ago~ 
ra, à apreciação_do_ Requerimento n~" 460, de 1985, lido 
no Expediente, pelo qual, o Sr. Senador Álvaro Dias so
licita autorização para participar, como Observador Par
lamentar, da Delegação Brasileira à XL Sessão da As
sembléia Geral das Nações Unidas. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Re
lações Exteriores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis
ta, para proferir o parecer daquele órgão. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS ~ SE. Para 
proferir-parecer:sem revisão_ do orador)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

O Sr. Presidente da Repúblíca em Decreto de 20 de se
tembro passado, designou o eminente Senador Ãivaro 
Dias, ria qUalidade de Observador Parlamentar, para in~ 
tegrar a Delegação. dO. Bra~i\ na X L SessãO da Assembléia 
GcfÚI das Nações Unidas. · 

O eminente Senador, que tem reconhecido por es.te 
Plenário os seus dotes de inteligência e de capacidade, irá 
a New York, certamente, honrar as tradições desta Casa, 
representando-a muito bem, como Observador, na XL 
Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas. 
O parecer é fayor"iivel. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - O parec~r é 
favorável. 

A matéria deixa de ser votada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coricedõ a 
p~lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - Rl. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Comemorou-se mais uma vez, no último dia 5 de no
vembro, o Dia do Radioamador, que lembra, a todo o 
Paí~. uma das classes mais prestantes, pelo seu trabalho 
gratuito e vigilante em proveito da comlmidade. 

Milhares de vidas são salvas, anualmente, no Pai~, 
graças aos nossos radioamadores, na sua vigilância de 
vinte e quatro horas por dia, auscultando os anseios da 

- população, mobiHzando os companheiros nos pontos 
mais distantes, em soco'rro dos mais necessitados, princi
palmente nos casos de doenças graves, aue exijam recur-
sos imediato_s, --· _ . 

Por vezes trata-se de obter um remédio raro, quando 
Os radioamadores, usando sua eficiente íntercomuni~ 
cação em todo o País, ouvido o apelo, se mobilizam e 
vão buscar a drOga salvadora onde quer que ela se en
contre. 

Também eles se prestam para todos os recados urgen
tes c. onde exista um rad~amador, a cidade fica tranqUi
la, quanto à eficácia das comunicações. 

Mas o papel mais brilhante, exercido por esses servi
dores públicos sem vencimentos, é exercido nos pontos 
ínvios e dtantes do País, principalmente no Centro
Oeste e na Amazônia, onde sua voz, pelo espaço, pula as 
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norcstus. o~ rios caudalosos, as terras caídas e os igara
pés. cht!tl-Undo aos ouvidos do seringueiro p-erdido. do 
mincrador isolado. das famílias insuladas na norestas, 
com os recados da civi!i.~:aç_ào, as notícias dos parentes 
distantes. as informações sobre o tempo c as intempéries, 
n insubstituível jornaleiro ngarrado ao seu transmissor, 
s..::rvindo a todos os necessitados. 

Não sab..::mos de ocupação mais meritória, não conhe
..::cmos distraçtío rnai~ benfazej<l, não hü notícia de maior 
d..::votamcnto e dedicação c_ por isso mesmo o radioama
dor merece a gratidão de todos os brasUeiros, pelos rele
vantes :;crviços prestados em todo o País. 

Eles não recebem qualquer remuneração, mas, ao con
trúrio. cu.<,tciam u aquiSíçf\o dC-fOda a sua apnrelhag~, 
cada dia mais .cara. Todos os momentos disponíveis, du· 
nmtc o dia t)U nu culada da no_ite, ~:lo utilizados, por eles, 
para corujar no espaço, ouvir e transmitir notícias, a 
nwis numerosa· c u mais unida família do Brasil. 

PtH isso mesmo. neste instante, cm nome de lod:.t a co
munidad..:: brasileira. queremos convocar as autoridades 
para que libertem os radioamadores dos ·enca.rgos que 
lhes são impostos injustamente pela legíslaç_ão. como 
uma pequena recompen~a ao_grande hem que prestam à 
so<.:iedade. 

Eru n que tinha a dizer, Sr. Pr.c.sidcnte. (Muitt) bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Ti'agctli) - O Sr. Senador 
Nelson Carneiro enviou à Mesa projeto-cuja tramifã.ção, 
d..:: :tcordo com o dispo~to no art. 259,.3<:> letra a, item 3 
do R~:gimento Interno. devC ter início na hora do Expe
diente. 

A proposição será anunciada na l)róxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (JoScé Fragelli) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrara presente sessão, de
si,!.mando para a ordin{lria de seg._unda-feira próxima a se
~:!llinte 

ORDEM DO DIA 

(Em regime de urgência, art. 271~ 8, do Regimento InM 
terno) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da 

Vo.Wção, em turno único, do Projeto de Lei da Càma
--r.rn" 62. de 1980 (n<il I .871/79, na Casa de origem), que 
--dá nova rcdaçi,io ao art. SQ da Lei nQ 6.678, de 14 de agos-

to de 1979. que dispõe sobre a requisição de servidores 
públicos du administração dircta e autárquica pela Jus
tiça Eleitoral e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s \00 e 101, de 
1984. das Comissões 
-de Constituição e Justiça; e 
- de Serviço Público Civil. 

Votuçào, em turno único, do Projeto de lei da Câma
ra··n? 34, de 1981 (n~ 3.658/80, na Casa de orig~m), que 
·acrescenta parág"rãfO ao Urt. 234 do Decreto-lei n~" 2.848, 
d..:: 7 de dezembro-de 1940- Códii6 -Pen'at: tendo 
P/~RECE~. S?_b .n~' "324,-~de _1981, da _Comissão 

- -de CoDstüUiçãO-ê iiasiíça; fÍela constitucionalidade e 
j-crrirlicidadc e, no mérito, favorável. 

Votaç~o~ em -~P9 _ _Q~jc_Q!_ ~2___!'_rojeto- d~-~ei __ da C~ma
_ra nl' 48,_qe [9~J_(._ry.::_~_._708/7S",. na Ca::.a d_e Qt;genl), que 
introdu.~: alterações no art. 243 da Lei n9 4.737, de 15 de 
ju!ho de !965- Código Efeitora!, tendo 

PARECéR FAVORÁVEL, sob n' t190, de 1981, da 
Comíssào 

--- d_e Co!ls_titMíção e Justiça. 

-Votação, em_turno úõko, dO Projeto de lei da CâmaM 
ra n9 53~ de_l981 (n<1 614/19, na Casa de origem), intro
duzindo alterações no Decreto-lei nl' 70, de 2 I de noM 
_VÇI!Jbro de 19~6, e m1 Lein"' 5.741, de_ I I' de deze!T!bro de 
(97 1, qUe ({[..,põC!n -sobre-cédula hipotecária e a cobfança 
dc_crédito hipotecário vinculado ao sistema financeíro de 
habitação, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n"' 1.143, de 1981, da 
Comissão 

-de Constituitão e Justiça. 

Câmara n'~ \84, de 1985 (n' 5.731/85, na Casa de oriM __ _ 
gem). que altera a composição e a organização interna · -- ---~V--o_tactl_o, em ti,HOQ \Í_nico, do Projetei de Lei da Câma-
do Tribunal Regional do Trabalho da Terceirà Região, ra n' 57. de 1981 (n' 2.109/79, na Casa de origem), que 
cria cargos e·dá outras providências, tendo altera a Lei n" 5.869, de II de janeiro de 1973 ....... Código 

PARECERES ORAIS, favorâveís~ das Comissões: ~ea~~~i~~.o t;~~~· na parte relativa ao procedimento su-= ~: ~f:=~~::.úblico Civil; e PARECER, sob n" 12, de 1982, da Comissão 
-de Constituitão e Justiça, favorâvel, com emenda 

que apresenta de nl' 1-CCJ, e voto vencido, quanto à 

Votação, em turno únic:o. do Projeto de Lei da Câma
ra n" 22, de 1977 (no:> 382/75, na Casa- de origem), que 
acrescenta parágmfos ao art. 766 do Decreto-lei n' 5.452, 
de 11' de maio de \943 (Consolidução das leis do Traba
lho), tendo 

PARECERES, sob n?s 666 e 667, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, favorável; c 
-de Legislação Social, contrário. 
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Votuçào. em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ru n? 57, de 1980 (il~" 4.625/77, na-ca-sa de origem), que 
acrescenta § 5' ao art. 169 da Lei n9 4. 737, de 15 de julho 
de I 985 - Código Eleitoral, tendo 

PARECER, sob n~' 664, de 1984, da Comissão 
-de Constitui~ão e Justiça, favorável, com voto ven

cido dos Senadores Morvan Acq,yuba, Hélio GueiroS e 
Passos Pórto. 

Votação, crn turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 58, de 1980 (nl' 1.693/79, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 458 da Consolidação das 
leis do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 84 e 85, de 
1985, das Comissões 

-de Legisla~ão Social; e 
- de Finanças. 

emenda,_ do S_c_nado_r :_Le~oir Varga_s. 

lO 
Vo_taçUo, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câma

ra·n.,- 59, de 1981 (nl' 1.894/79, na Casa de origem), que 
inclui na relação de~rítiVa-das ferrOvia{ do Plano NacioM 

--rrnl de VíiÇão,lrisfiluído pclã Lei n9 5.917, de 10 de se
t..::mbro de 1973, ferrovia transversal ligando Belém-São' 
[Uis-Teresina, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob nQ 149, de -1985, da 
Comissão 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

-II 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n' 63-.de 1981 (n'12.087/79, na Casa de origem), que 
modific•Ca redüçªo do§: 2Q do art. 20 da Lei n"' 5.869, de 
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 877, de 1982, da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça. 
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Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da CâmaM 
ra nQ_8J,_de 1981 (n"' 3.123/80, na Casa de origem), que 
ass-egtWJ. o_s dir~1Qs de autores tc;;a~rais, tendo 

PARECERES, sob.n"'s 532 a 534, de 1982, das Comis
sões: 

- d;-[ducação ~ Cultufá~· fâvor-âvel; 
-de Legislação Social, favorável: e 
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-de Cónstituicão e Justiça (nudiência solicitada em 
plenário). pela constitucionalidade, juriàicidade e, quan
to ao mérito, favoráveL 
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Votação, em turno único, do Projeto de Leí da Câma
ra nQ 46, de 1982 (n<:> 903/79, nã Casa de origem), que dá 
nova redução ao art 125 do Decreto-lei n' 200, de 25. de 
fevereiro de 1967, e revoga a alínea d do § 21' do seu art. 
126, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n's 672 e 673; de 
1982, _das Comissões 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 
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Votação, em turno único, do Projeto de lei do Senado 
n\' 244, de 1981- Complementar, de autoria do Senador 
Cunha lima, acres;centando o parágrafo 4<:> ao art. 2~" da 
Lei Complementar n_<:' t, d~ 1967, que visa reduzir, em.ca
sos que espcciftca, o limite mínimo populacional de que 
trata o inciso r do mesmo artigo, tendo 

PARECERE:S, sob n's 945 e 946, de 1981,745 e 746, 
de 19K4,_das Comissões: 

-de Constituição e Justiça -lQ pronunciamento, pela 
constitucionalidade e- juridicidade; 2Q pronunciamento, 
favorável à Emenda de Plenário; e 

-de Municípios - 11' pronunciamento, favorável; 29 
pronunciamento, contrãrio à Emenda de Plenário. 
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Votação. em turno único, do Requerimento n"' 425, de 
l985, do Senad-or Alberto Silva, solicitando seja anexa
do. aos Projetos de Lei da Câmara n<:>-s 49, de 1977, 111, 
de 1981 e 124, de 1983, que tramitam em conjunto, o 
Projeto de Lei da Câmara n9 38, de t 984, que altera dis
pos-itivo da lei n<~ 4.276, de 13 de julho de 1965, qu~ "disM 
põe sobre os serviços do registro do comércio e ativida
d..::s afins, e dá outras providências". 
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 89, de 1983, de autoria do Senador Nelson 
Carneircr, que dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré 
e dá outras providências,- tendo 

PARECERES, sob nQs 90 a 92, de 1985, das ComiSM 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicldade, comvo_to VE::ncido (,los .Senadores liE::Ivídio 
Nunes e Passos Põrto; 

-de Agricultura. e de Serviço Público Civil, favoráveis. 
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Discussão, em p-rimeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~'-_ 8.?, de 1983, de autoria cto Senador Nelson 
Carne[ro, qüe acrescenta_ dispositivo à Lei Orgânica da 
Previdência Social, ampliando a definição de dependente 
pnrn efeito de assistência médica, tendo 

PARECERES, sob nQs 9, 10 e li, de 1984, das Contis
sões: 

- de Constituíçiio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc: 

-de Legislação Social, favorável; e 
...,.... de Finan~as, favorável, com voto vencido do Sena

dor Passos Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

( Levama-se a sessão às 19 horas e 18 minutos.) 
DISCURSO PRONUNCIADO~ PELO SR. 

VIRG!LJO TÁVORA NA SESSÃO DE 20-JJ-85 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS - CE. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurs_o) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Vamos ser o- rtYais sintético possfvel, atendendo ao ape
lo de V. Ex',_na apreciação deste caso, em que dois capí
tulos devem_ ser bem exÇJminados. Primeiro: a inter
venção em dois ban_cos paulistas e uma instituição finan-
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ceira gaúcha, dois dos quais, dentro do ranking dos dez 
maiores bancos privados do Brasil. O segundo: a emis
são do decreto-lei respectivo, o qual faz com que a liqui
dação desses bancos, jâ, não torne ricos aqueles que de-
veriam fiCar pobres pe!Q mau gestionamento dos dinhei
ros alheios. 

Mas, Sr. Presidente, ~qui vamos à primeira pergunta, 
e que dificilmente poderia ser respondida pela nobre si
tuação. No início do Governo José Sarney, surpreend~n
do o Legislativo, já que para isso não precisava de pedir 
autorização, vem-nos aqui uma mensagem, a do chama
do Su\brasileiro - poderíamos ter ~ocorrido o Sulbrasi
leiro - ídenttcamente àquilo que na ocasião denuncia
mos que estava fazendo com que bancos, Sr. Presidente? 
Justamente com esses banços. Do Maisonnave não 
tínhamos notícia e nem a ele nos referimos. Mas dois 
destes bancos, isto _é, _o Au~iliar e o COMINO, junto 
com o terceiro, BAMERINDUS, tinham recebido apar
tes de recursos - sorte que o do Sul não tivera - de 2 
trilhões e 800 bilhões de cruzeiros. 

Primeira conclusão: dois pesos, duas medidas para so
correr o Banco gaúcho vieram nos pedir aUtorização 
como o que dando uma co~participação de responsabili
dade ao Legislativo. 

O Sr. Alcides Saldanha- V. Ex' me permite um apar
te? 

O Sr. Américo de Souza - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Aos bancos paulistas, 
em abril foi alocada e aqui de_nunciado e nunca desmen
tido. a importância de 2 trilhões e 800 bilhões_çle cruzei
ros. Para sa(var estes bancos hoje o Governo interviQ.do 
e mostrando realmente esta situação verdadeiramente 
calamitosa de um ativo de lO trilhões para um passivo de 
17 trilhões, mostra que, primeiro: desde àquela época sa
bia e( e~ o Governo-:-, da situação precarfssima em que 
esses bancos atravessavam; desde àquela épocajg_gou di
nheiro sobre dinheiro ruim, e desde àquela época rlãOte
mos conhecimento de medidas oUtras tomadas para a 
defesa daqueles incautos investidores, jâ que as econo
mias dos depositantes à vísta estão cobertos pelo próprio 
decreto de intervenção. 

Com prazer eminente Senador Alcides Saldanha. 

O Sr. Alcides Saldanha- Nobre Senador, o problema 
do Sulbrasileiro, quando foi insfalada a Nova Repúbli~ 
ca. já havia sido feita a intervenção_e--õ-apon.e tinha dei~ 
xado de ser feito em fevereiro_d_e_ 85. Conseqüentemente, 
no caso do SulbrasileirO, E;~;.•, não estou entrando nos 
outros detalhes, a Nova República não poderia fazer 
a portes não sendo passando com concordância, digamos 
assim. da população uma vez que a intervenção fora de
cretada no dia 7 de fevereiro de 85. Naquela época o 
Sulbrasileiro pedia 160 bilhões para tentar safar-se, era a 
Velha República. Não conseguiu, Quando veio a Nova 
República a situação já era diversa; apenas por uma 
questão de justiça histórica, Quando houve o problema 
do Sulbrasileiro foi ainda antes da instalação do Gover
no José Sarney. Jâ recebeu o banco com a intervenÇão 
decr-etada, e o aparte que seria necessáriO não foíTeito 
em 7 de fevereiro. Apenas para ressalvar esse detalhe. 

O SR. V!RGIUO TÁVORA - Apenas também 
como nós estávamos pensando o que defendíamos era a 
causa gaúcha e assim falar, lembrar que o não aparte 
desses 800 bilhões_.__ que aliâs não foi feitO,_ pcrque-o-que -
houve foi a criação do novo banco. Veja V. Ex~ que tem 
acesso às contas do_ Ban_co Central, r_c;_dundou não em 
800 trHhões, mas quantia muitíssimo superior, ou sejã, I 
trilhão e 350 bilhões. 

Ouvimos V. Ex~. eminente Senador Américo de Sou
za. 

O Sr. Américo de Souza - Nobre Sei-w .. dor 
Virgílio Távora, inicialmente _gostaria de fazer uma res.
salva no pronunciamento- de V. Ex~. em que V, Ex• in
cluiu o Banco Bameríndus como os que haviam recebido 
auxílio financeiro do Govc;rno- o que efetivamente não 
ocorreu - o Banco Bamerindys é uma das instituições 
financeiras nacíOI}ais__mais sólidas do Brasil, quanto mais 
sólidas possam ser quaiquer delas. Quanto ao auxnío fi-

nanceiro dado, realmente, ao Auxiliar e ao COMIND, 
no atual Governo ... 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Eminente Senador, 
sem interromper, verifique bem V. Ex• as suas fontes de 
informil_Çào. Aqui foi porém dito e não foi negado, por 
ning_uém aqui não foi contestado por V. Ex.fs ... 

O Sr. Américo de Souza- Está sendo agora, se não o 
foi no pussado. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA- ... durante meses que 
COMIND, -fazia-se até uma brincadeira de ABC
que o Auxiliar, que Bamerindus, haviam recebido mon
tante de 2trilhões e 800 bilhões de cruzeiros de s_ocorro. 

O Sr. Américo de Souza- Bem, se não foi contestado 
na época. está sendo agora. Quanto ao auxílio dado ao 
Auxiliar e ao CQM(NO .. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Veremos os dados em 
que V. Ex• se baseia para contradizer ~a-~_ ~ato. 

O Sr. Américo de Souza- Quanto ao auxilio financei
ro dado ao Auxiliar e ao COMIND no atual Governo, 
gostaria de dizer a V. Ex' que, pela ·primeira vez na his
tória do Brasil, o Governo anortou valores bastante 
Substanciais para ajudar a esses dois bancos. porém vin
culando como garantia os bens pessoais de seus dona
tários ou dos donatários da maioria de suas ações. Como 
vê V. Ex~, o Governo quando deu auxHío financeiro ao 
COMIND e ao Auxiliar o fez devidamente seguro de que 
qualquer desvio que houvesse, quer no setor administra
tivo, quer no setor de aplicação, o Governo teria con~ 
dições de se aca.utelar Qu de reaver os valores apartados. 
Era a observação que gostaria de fazer. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA - Eminente Senador, 
ao que saiba, banco comercial nenhum no Brasil rec_ebeu 
socorro de emergência sem que houvesse a correspon
dência na garantia de bens para que não fosse apenas 
uma d9ação gratui~a. Apenas afirmamos àquela época 
que, para um auxílio de 800 bilhões de cruzeiros, o Go
verno saía do alto dos seus tamanquinhos; pedia uma au
torização legíslativa da qual, aliás, prescindia, e no fim 
foi até dado pelo Parlamento, ao qual ele recorreU, numa 
matéria que não era absolutamente estranha a sua com
petência, a formação do outro banco. Mas o Cjue disse
mos é que não podia --liav-endo dado aqueles recursos 
- ignorar o Banco Central, por mais negligentes que 
fossem· os seus agentes, a situação existente de lá a esta 
parte. do que resultou dados oficiais fornecidos por S. 
Ex~ o Sr. Senador Humberto Lucena, no seguinte qua
dro: I 7 trilhões de passivo e 10 trilhões de ativo. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. FaZendo soar a 
campanhia.)- Nobre SenadQr. V, Ex~ dispõe ainda de 1 
minuto para concluir o seu pronunciamento, antes- de 
passarmos à Ordem do Dia. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- De um minuto que te
mos. pedimos vénia a V. Ex~ para destinar 30 segundos 
ao eminente Senador Itamar Franco q1,1e já nos havia so
licitado o aparte anteriormente. 

O Sr~ Itamar Franco~ Nobre Sen~dor Virgílio Távo
rn. crei.o que em 30 segundos não consiga apartear V. 
Ex~. mas veja V. Ex~. que nós combatíamos isso aqui an
tigamente- e o estranho é_que, há cerca de um ano, pe
las próprias informações do Banco Centra[, eJejã havia 
detectado anormalidades nesse banco. Lembrando a V. 
b~. inclusive, a competência do Banco Central do Brasil 
para exercer essa fiscarização, faço a primeira pergunta: 
esSa fisCalização foi ou não exercida? 

O SR. VIRGtLIO TÁVORA- Claro, óbvio e eviden
te que ou não foi ou foi com conivência, porque um rom
bo desse tamanho ninguém esconde. 

O Sr. Itamar Franco- Isso é estranho, nobre Senador 
Virgílio Távora. E o Governo também não esclarece esse 
aspecto. Primeiro, não é o primeiro decreto-lei da Nova 
República. Temos que consertar isso porque jâ sabemos 
que não é o primeiro decreto-lei. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Claro, mas sobre esse 
assunto já nos reportamos. 

Novembro de 1985 

O Sr. Itamar Franco- Vamos deixar o problema do 
decreto-lei. O-importante é que o Governo nãQesclarece 
- isto é o mais sério - porque se havia aquele quadro, 
como disse, que a situação era de anormalidade e que 
exigiriam medidas acautelatórias, como ê que o Gover
no. através do Banco Central, injetou recursos, inclusive 
na agência de Nova Iorque. Qual o montante desses re
cursos injet~dos nessa agência de Nova Iorque? 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Podemos afirmar a V. 
Ex• que em abril fÕram aqueles .. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi. Fazendo soar a 
campanhia.)- Peço a V. Ex~ que conClua para não ex
trapolarmos a Hora do Expediente. 

O Sr. Itamar Franco - Infelizmente, nobre Senador 
Virgílio Távora, o Sr. Presidente está muito rfgio e la
mento não poder continuar o aparte. 

O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Pedimos a V. Ex~ que 
conclua o seu aparte, a fim de que possamos terminar o 
discurSo. 

O Sr. Itamar Franco- E realmente bastante estranho 
que se venha aplaudir medida~ adotadas agora pelo Go
verno. quando _anteriormente combatíamos que o Banco 
Central deveria exercer, como a lei lhe faculta, a devida 
fiscalização para evitar exatamente o que está acontecen
do neste instante. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, termi
nemos, como V. Ex~ determina, c:ste assunto. 

Nüo há quem possa convencer alguém que após aque
le socorro dado- negado, mas dado, foi dado- o Ban
co Central tem ousadia de vir dizer que em abril não so~ 
correu esses baucos e, o Congresso sabendo, pelas re
lações pessoais que o Vice-Líder da atual.Oposição tem 
com membros daquele Banco, hoje apresente um resulta
do deste, que não é possível que de abril para câ tenha se 
configurado. 

Diríamos, a Liderança do Governo tão ativa, tão en
ciente no fornecimento de outras informações, só no dia 
Qc hoje. neste instante. neste momento, é que sabe per
functoriamente de um rombo, de algo que representa 
mais do que o orçamento de alguns Estados nordestinos 
unidos~ Es.ta é a pergunta que fazemos. (Muito bem! Pal
mas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VIRG{UO TA"VORA NA SESSÃO OE 20/ II /85 E 
QUE, ENTREGUE .1 REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLIC400 POSTERIORMENTE. 

O SR. V!RGILIO TÁVORA CPDS- CE. Para uma 
questão de ordem.- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Por uma questão de economia processual, a V. Ex~ 
q1:1e é emérito advogado e que já tem, volta e meia, inde
ferido alguns dos -nossos pedidos de informação, aliâs, 
pensamos que bem lastreados na doutrina- quem é o 
Engenheiro panl discutir com o Advogado!- nós faze~ 
mos aqui a seguinte solicitação: que mande a sua asses
soria também examinar se é matéria de sigilo bancário a 
indagação que faremos por escrito em caso de possível 
ser esta iniciativa legislativa as razões por que há dois 
meses o Banco Central, que não podia ignorar a situação 
do Banco AuxHiar. autorizou este Banco a emitir 145 bi~ 
!hões de ações e deixou os seus ~ompradores à prazo 
numa situação sui generis de, em lugar de serem credo
res. passarem a devedores com a atuação hoje realizada 
pelo Presidente da República. Pode ser também isto o 
motivo de segredo bancário, ai nào queremos abusar da 
paciênc-ia de V. Ex• lhe _enviando um requerimento para 
depois me mandar, muito gentilmente, dizer que isso é 
possível. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• pode 
apresentar o requerimento, nós faremos o devido estudo, 
porque quando .. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Mas fizemos justa
mente a V. Ex•. estamos perguntando apenas para uma 
economia processual, porque nós não somos comprado
res de ação nenhuma. Mas isso é a voz comum, como é 
que um Banco, que jâ estava prestes a fechar as portas, 
estava fazendo tudo isso .. 
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O SQ., PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex.• não es~ 
tá fazendo uma questão de ordem; estã fazendo uma 
acusação. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Então, desejãvamos 
saber se V. Ex• vai-nos dizer _tambêm se é segredo ban
cário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu pediria a 
V. Ex• para levar a questão de .ordem de acordo com o 
Regimento Interno. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Já levantamosejâpe
dimos o esclarecimento que V. Ex• dará, se quiser ou 
não. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID 
SAMPAIO NA SESSÃO DE 25/10/85 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIO/rfENTE. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB "'"""':' PE. Pronuncia o 
seguinte discurSo.)- Sr. Pr~idente, Srs. Senadores: 

Vou abordar, hoje, problema relacionado com a polí
tica econômica-fin3.riceira hrasileira e com a política dos 
países da América do Sul ou dos países filiados à ALA
DI. 

Recentemente, compareci à Assemblêia Extraordi
nária do Parlamento Latino-Americano em Montividéu. 
Tive oportunidade de apresentar uma sugestão que con
sidero fundamental para a economia brasileira. 

Devemos observar como se desenvolve a mudança das 
condições que hoje presidem as evoluções económica, 
política e social ·cto mundo, para que nós, brasileiros, 
possamos tomar medidas que se enquadrem nessa nova 
ordem que o progresso vem criando para a Humanidade. 

Na realidade, depois da últíma Guerra, o processo de 
desenvolvimerito e as novas âescobertas levaram o mun
do a uma fase em que os pafses que não dispõem de re
cursos para pesquisas sistemáticas, os países que não po
dem acompanhar o avanço râpido da tecnologia, estão, 
todos eles, fadados a se transformar em países dependen
tes dos órgãos que executam essa polftica no mundo. 

Observamos que as empresas multi e t_ransnacionais, 
que são ao mesmo tempo exect.~toras e cérebros dessa 
evolução, áefendendo o intere_s_se das suas filiais espalha
das por todos os pafses do mundo, não eStãO preOcuPa
das com os interesses desses pafses, mas ·com os seus pro
gramas e o seu processo de desenvotvimento. 

Desse modo, o poder de decisão e a soberania dos pai
ses que, na realidade, estão na dependência dos recursos 
de que dispõem e na dependência dos meios de produção 
possibilitariam às suas populações a vida como hoje con
cebem as novas doutrinas políticas. Esse processo mun
dial passou a servir às dua:; grandes potências do mundq: 
a Rússia e os· Estados Unidos da América. São elas, as 
duas potências que, pela sua _extensão, pela sua capacida
de de produção, pelos recursos de que dispõem para diri
gir a pes_quisa e, portanto, a evolução dos processos tec
nológicos, condicionam as multinacionais a trabalhar, 
somando-se os seus interesses, aos interesses dessas duas 
Nações. Não foí outra a razão pela qual a Europa se reu
niu no Mercado Comum Europeu. Aquele velho sonho 
de soberania que jogou Os fmpérios c<_:lntra os fmpérios, 
as Novas Repúblicas contra ai Novas Repúblicas, em 
duas Guerras que se sucederem neste Século, transfor
mou aquelas Nações em um bloco. Assim, -cada Um 
abriu mão de uma parcela de sua soberania, em beneficio 
das associadas do grupo, na defesa de soberania daquele 
conjunto de países, como pãfses independentes. Desse 
modo, a América do -Sul, di'{idida em países, que não 
têm condições económicas de dirigir por eles mesmos o 
progresso, o desenvolvimeilto e a pesquisa indispensá
veis aos novos processos-de evoluç_ão, deve se associar, 
como fizeram os pafses da Europa, dev-e se juntar ·para 
que, dessa forma. possa representar uma unidade econó
mica capaz de contra balancear a força econômica das di
ferentes multinacionais. cujos lucros, cujo capital, cujo 
capital de investimento superam às vezes, em muito, al
guns países hoje autônomos e soberanos. Esses pa(_ses, 
fatalmente, evo\uirão.através de uma dependência cres
cente, dependência não só de elementos indispensáveis à 
vida deles, como dependências que afetam as suas pró
prias soberanias. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

Daí por que, no Congresso lnteramericano, apresentei 
proposta objetiva, que envolve também, neste momento1 

a <J_ívida dos países subdesenvolvidos. Se, além dessas 
condições desf<ivoráveis, esse~i"países, em uma coincidên
cia que não pode depender somente da me~.a coincidên~ 
cia e do acaso, observamos os países subdesenvolvidos, 
vamos sentir que até muito recentemente todos eles esta~ 
vam dirigidos por governos arbitrários, quase sempre di~ 
tadores militares que,_ embora aparentemente fortes,~ 

eram fracos em relação à influência do poder econôrnlco 
inter-nacional, 

Evoluíram essas potências de arbítrio, nos dois ou três 
últimos anos, para modificações políticas nas suas estru
turas e transformaram-se em democracia; em democra
cias que substituíram poderes arbitrários de longos 
períodos por democracias tenras, por democracias par
cialmente estabilizadas, democracias cujos governos não 
podem ter a força, nem representam a vontade popular 
em termos de reagirem às grandes decisões do mqndo, 
que partem, que emanam de duas ou três grandes pOtên
cias que dominam o Universo. 

Desse _modo, propus que .os países da América Latina 
se integr_assem, não só com o objetivo de ampliar as suas 
trocas internas, mas, inclusive, de se libertarem da moe
da uniVersal-, que- fiãO- depende nem das nossas tran
sações, nem do nosso poder de compra, nem do valor re
lativo das nossas moedas; depende da vontade dos gru
pos financeiros intern-ãcionais. 

Propus, então, nesse Congresso, que- os países crias
sem um fundo de COmpensação e uma nova moeda que 
regularizaria as transações entre esses pafses. E uma das 
razões pela qual diminuem as trocas entre os países da 
América do Sul e os_membros da ALA Dr, é porque ne
nhuma moeda desses países tem liquidez internacional, e 
nenhum dos nossos países quer receber nem em bolívar, 
nem em peso, nem em austrais, nem nas moedas desvalo
rizadas dos paíSes latino-americanos. 

Se criássemos nova moeda, com o lastro ouro ou pra
ta, que desse aos países, nas trocas, segurança da liquidez 
das compras,- o cOmércio da América Latina cresceria, 
compleme)1tar-se-ía e esse bloco poderia, então, enfren
tar o problema da divida. E, para o-problema da ~ivi_da 

·- p_ropus,_ o.bjetivamente, a esse bloco politicamente fortis~ 
simo, a nossa uniào, um bloco -~_onQrn_içoLporque é 
passiVei <los pafses desenvolvidos, às potências financei
ras apertarem as cravilhas que hoJe ameaçam os países 
isoladamente, mas apertar as cravilhas de um Continente 
com a população e a caPacidade de consumo da América 
Latina não s~::rá_ fácil à força ou aos grupos financeiros 
inteniadonais. 

Se~ a par, dessa medida, através de um entendimento 
do bloco forrií.àdo. a Amêrica Latina procurasse vencer 
as dependências, não isoladas de cada pafs, mas as de
pendências continentais, ap-areceríamos como um bloco 
quase igualmente fOrte ao do Mercado Comum_ Euro;. 
peu. Então. sim. poderíamos compensar a influência das 
transnacionaís e das multinacionais que hoje sangram, 
em beneficio dos próprios interesses, das economias das 
empresas, das economias dos pafses das frágeis democra
cias sul-americanas. 

Levantando essa integração, propus limitássemos, em 
comum acordo.coiri-tOdos os países devedores do mundo 
sübdesenvo\vido, os juros mâximos, que hoje pagamos, 
de l2%, com os spreads e ascomiss9es, em 3%, não como 
um númerO asbitrál-io, mas ·que eram os juros tradicio
nUÍs antes desse período especulativo que se vem impon
do ao Terceiro Mundo. E limitássemos ou estabelecêsse
mos também, para pagamento das amortizações, o limite 
de 20% das exportações. Se as nossas amortizações com
preendessem a faixa de 3% dos juros do empréstimo e o 
restante amortizassem--os financiamentos, estou certo de 
que todos os países subdesenvolvidos teriam condições 
de pagar suas dividas. E, para dar forma a esse processo, 
sugeri que essa liqu_idação se fizesse através de debêntu
res emitidas po_r esses países, debêntures que rendendo 
jL!_ro~ de ~% ~erialil--:irljOrHzadas déntro daquele limite. 

Se o cOmércio lnteramericano crescesse bazeado riessa 
nova moeda, o lastro ouro ou o lastro prata. põrtanto, 
com liquidez ãbsofuta, e. ao mesmo tempo, esses paises 
resolvessem em conjunto o problema das suas dividas, 
tenho certeza que o mundo subdesenvolvido galgaria um 
novo p~tamar no caminho do desenvolvimento. 

Sábado 23 4805 

Vou encaminhar à Mesa da Casa o meu pronuncia~ 
menta no último Congresso do Parlamento Latino
Americano. Ele foi incorporado à proposta brasileira, 
todavia, não foi transformado em resolução do Congres~ 
so. um Congresso onde existiam Parlamentares de todas 
as Repúblicas da América do Sul e da América Central, 
um Congresso onde participavam diferentes Repúblicas 
- algumas da órbita econômica da Rússia Socialista; 
outras, da órbita econômica do imperialismo americano. 
Seria difíCil-que-um programa desses, destinado a assegu
rar a independência dos povos subdesenvolvidos, logras
se aprovação integral. 

Todavia, Sr. Presidente, quero comunicar à Casa que, 
como Presidente da Comissão de Relações Exteriores, 
enviei ·convites aos Presidentes das Comissões de Re
lações Ex.teríores dos Senados das democracias america
nas para que nos reunísSemos, em BrasOia, no início do 
próximo ano, a fim de que, ·dessa reunião, pudesse partir 
legislações comuns, nos diferentes países, em termos de 
perseguir uma solução que poderá representar, na reali~ 
dade, a independência dos países empobrecidos. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CID SAMPAIO- Com muita honra, Senador 
Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Eu queria trazer o meu de
poimento sobre a brilhante atuação de V. Ex• na reunião 
do _Parlamento Latino-Americano, realizado recen~e
mente em Montevidéu. A contribuição, levada a exame, 
daquele organismo, só não mereceu aprovação imediata 
dada a sua complexidade. Mas, todos os que dela tive
ram conhecimento~ louvaram o trabalho realizado. Es
tou certo de que, com a meditação que esse problema 
exige, esses países não tardarão a se manifestar favora
velmente às sugestões que V. Ex• teve a honra de encami
nhar ao exame qas nações ai_i reunidas. já, agora, V. Ex:•, 
anuncia que, em piossegúimento daquela atividade por 
toda a Delegação brasileira apoiada e aplaudida, tem o 
propósito de reunir em Brasília, no próximo ano, os Pre
sidentes das Comissões d_e Relações Exteriores das de
mocracias latino-americanas. Acho que esse é o caminho 
certo, porque da depuração dos debates que se travarem, 
das conclusões que aqui se tirarem, poder-se-â remeter 
um estudo defin"itiVOa---apreciação do Parlamento 
Latlno-Americano, quando se reunir brevemente. Acho 
que a iniciativa de V. Ex•., ali acolhida com o entusiasmo 
que merecia, mas sem que pudesse ser, desde logo, inclui
da nas resoluções daquele Encontro, certamente, discuti
da amplamente pelos Presidentes das Comissões de Re
lações Exteriores. constituirá uma contribuição valiosa 
para resolver o problema angustiante da América Lati
na. Quero me referir ainda à presença de V. Ex~ .• na reu
nião, com o Embaixador Brasileiro na ALADI, para 
juntar os seus esforços à sugestão por V. Ex• encaminha
da à apreciação do parlamento Latino~Americano, E, 
afinal, dizer que, em junho última, o Parlamento Latino
Americano, em assembléia conjunta com o Parlamento 
Europeu. se reuniu em Brasília e aqui V. Ex• cóntribuiu 
com valiosa exposição sobre o problema. 

Quero afirmar também que, naquela oportunidade: 
entre as deliberações do Parlamentç, figurou ex:atamente 
esta: a da destinação de 20% das exportações, para amor
tização da divida externa, aos países ricos. Seria bom -que 
e.<;sa proposta, que partiu de um parlamentar britânico 
- Fred Tuckmann, se tornasse realidade e, então, se 
ajustaria perfeitamente à tese que V. Ex.• sustenta e que 
há de encontrar, estou certo, a necessária repercussão e 
receptividade em todos os_ países devedores. 

O SR. CID SAMPAIO - Nobre Senador Nelson 
Carneiro, a sua experiência, conhecimento dos assuntos 
que se relac:ionam com a -política econômico-financeira 
brasileira e o respeito que o seu nome impõe, depois de 
tão longos anos no exercício da representação popular 
do Parlamento brasileiro. honra o meu pronunciamento. 
Esperq- que esses princfpias que defendemos em conjunto 
possam, na realidade, receber o apoia menta_ do Congres
so Brasileíro e, posteriormente, dos Congressos Latino
Americano, para que possamos encontrar um caminho 
em que os pafses subdesenvolvidos que hoje, além do 
subdesenvolvimento, lutam com o torniquete de um dé
bito como está sendo exigido. pela quitação de proces-
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sos, sejam ·capazes de &olucionar seus problemas. Que a 
soma desses esforços nos conduza, realmente, a um ca
minhtJ que permita encontrar a verdadeira Saída para os 
diferentes países subdes_envolvidos e em desenvolvimen
to. ql!c muito têm lutado para vencer esse estâgio qce 
t<lnto penaliza as populações, principalmente as mais 
pobres. 

Mas, Sr. Presidente, terminando o meu pronuncia
mento, encaminho à Mesa, pam incorporar ao meu--dis
curso, o pronunciamento feito no Parlamento Latino
Americano. Espero que os Srs. Parfamentares brasileiros 
meditem e analisem, para cjue possa sair do Parlarne_nto 
brasileiro uma solução que, apoiad<l pelos Executivos de 
.difcrentcs países da AméríCa do Sul, venha,. realmente, 
constituir a libertação desses países, hoje submetidos ao 
guante de um poder económico desalmado _que continua 
a exigir. através da intervenção do FMI, que os nossos 
países- façam o que, na realidade, não podem fazer por
que. se atendessem às imposições que lhes estão sendo 
feitas, os povos da América do Sul e do Terceiro_Mundo 
passariam a viver não só uma vida difícil como a· cami
nhar para o extermínio, porque os povos não suporta
riam a forma de pagamento exigida com vida e com de
senvolvimento. 

Eram essas as palavras que tinha a dizer. Muito obriw 
gado a V. Ex~s (Muito bem! Palmas.) 

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
CID SA /14 PAIO EM SEU PRONUNCIAMENTO.) 

Senhor Presidente, Senhores Parlamentares Latino-
americanos: 

Parccernos indispensável, antes de determo-nos no 
equacionamento da problemática atual da Américã Lati~ 
na. analisarmos as mutações que transformam o univer
so político-económico, que hoje nos envolve a todos. 

A expansão do conhecimento _cien.tlfico-tecnológico 
que caracteriza a época atual, abrangendo o domínio do 
espaço interplanetário, dos núcleos atómicos, do direcio~ 
namento dos raios luminosos e da engenharia genética, 
impõe pesquisa sistemática e investimentOs rabulosos. 

O homem, apoiado nesses conhecimentos e na infor
máÜC<l, configura condições diferentes daquelas que pre
sidiram a divisão política do universo baseada em limite-s 
geográfiCos C pOlítíCos, definidores de independências e 
soberanias. · 

Surgem e multiplicam-se,·comO cérebros e artífices da 
nova ordem, as organizações multi e transnacionaiS. Sem 
fronteiras-polítícas:·a sua açãO orienta-se- exclusivamente 
no interesse da empresa, ainda que se contraponha aos 
próprios interesscs_do país onde eventualmente se locali
zam. Pela força da tecnologia de ponta, da produção em 
escala, do acesso a informações _çomputadorizadas, da 
manipulação dos mercados, sob o controle de cartéis e 
oligopólios interligados, elas atuam como comp-onentes 
capazes de alterar as resultantes decisórias, dos centros 
político-administrativOS nãc_ioTüiiS. Eles eram out.ro(_a ex
clusivamente dependentes das estruturas políticas de 
cada país. 

Esta nova realídade no mundo moderno só pôde ser 
utilizada e conduzida pelas supernações. A intuição pro
fética de ToqueVille, no início do século passado- mui
to antes, portanto, da reyolução bolchevista de 1917-
antevia os Estados Unidos e a Rússia, pelos seus recur
sos naturais, como Os únicos pólos de desenvolvimento e 
comando da humanidade no século 20. -

Esses dois países, com dimensõ_e"s coritínentaís, porca
minhos diversos polarizaram, na realidade, a condução 
do mundo e puderam manter, na integridade, as suas so
beranias. 

Na Europa, as democracias economicamente desen
volvidas. através de um estatuto transnacional, diluíram 
entre e(as o_ poder :mberano de cada Estado, para 
defendê-lo cm açào conjunta da innuência exógena ou 
endógena de componentes a eles estranhas. A Inglaterfa 
tentou fazer valer a herança de seu_ grande império colo
nial através do Commonwealth: não resistiu e 
incorporou-se à comunidade européia. A Espanha, em 
dificuldades. e Portugal, semi-arruinada mesmO após a 
tentativa de cstabdecer uma alternativa socialista -
como a Inglaterra- cederam para sobreviver. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

O Japão, protegido pelo caráter peculiar de sua evo
luç~o histórica ~ _de sua estrutura económica, tende a 
aprOxfmhr.:se da China para criar, como as democracias 
européias. uma "entente" asiática. 

Na América Latína, todos os países vivem hoje o mes~ 
mo rimmento difícil e decisivo para a definição das suas 
hbtórius futuras como nações democráticas e soberanas. 

Há, no entanto, na realidade poHtica e económica do 
cone sul da América, uma uniformidade denunciadora. 

Os nossos países, na sua grande maioria, evolufram de 
um regime autoritário militar nas últimas décadas, para 
democracias liberais ou neoliberais. 

Eles. em quase sua t~talidade, penalizados pela rec_es~ 
s-J.o c . pela inn<lçào, são ainda democracias frágeis, 
am·eaçadas pela herança de um déficit social esmagador e 
inquietante. São países confindos no seu crescimento por 
di:bito_s descomunia_is externos e internos. 

t nessa contexto mundial que as democracias da 
América Latina haverão de enfrentar o grande desafio 
da preservação de suas soberanias. 

Sob a pressão dos credores e das estruturas financeiras 
c produtiva internacionais, tecnologicamente sofistica
das e harmoniosamente articuladas no interior _dos seus 
próprios territórios nacionais, às tenras democracias lati
noamcricanas é imperioso-debelar as suas crises. 

Mudar os rumos do mundo lhes é impossível. 
O exemplo do que fizeram as democracias européias, 

devastadas pela guerra e soerguidas pelas novas tecnolo
gias, apontam o rumo para a América Latina. 

Só unidos nos é possível ultrapassar tantos obstáculos: 
--a magnitude da dívida continental; 
-o decréscimo do consLLmo e das trocas internas da 

América Llltina: 
-a innuência de uma moeda internacional, cujo cus

to, acesso, valor c volume independem inteiramente das 
variáveis monetárias, econômicas e financeiras dos paí
ses Jatinoamericanos e das tro_cas entre_ eles. 

Que nesta reunião de Parlamentares sCJa-fíncada a pri
meira baliza que possa definir o caminho futuro dos nos
sos governos -e dos nossos povos. A unidade da América 
Latina, como pólo comum de investimentos, pesquisa, 
produção, consumo e reserva de condições naturais, 
pode vir u compensar o desequilíbrio que hoje divide os 
três mundos. 

I. Endividamento Externo na América 

COmo os- demais paísé:s dO terceiro mundo, os da 
América Latina endividaram-se de um modo lrracional. 
Nos empréstimos concedido_s, os prazos de pagamento 
não eram compatíveis com a possibilidade de retorno 
dos projetas, nem os juros com a sua rentabilidade, 
numa antedeterminaçào de insolvência externa incom
patível com a preservação de soberanias. 

Prevalecia o interesse em aplicar capital ocioso e obter 
recursos das áreas pobres para assegurar a prosperidade 
e o bem-estur crescentes no primeiro inundo. 

Os juros altíssimos chegaram a atingir 21% n~ "Prime 
Rate", mais "spreads" e comissões. Isto vem obrigando 
aos países endividados a sua capitalização através de no
vos empréstimos. O Brasil, por exemplo, entre 1973 e 
1982 pagou de juros, todo capitalizado por novos em~ 
préstimos, o total deUS$ 47.527 bilhões (ver Anexo 1). 
Assim. numa dívida total de US$_101,8 bilhões, US$ 
47.527 bilhões são- de jurOs, ou seja, 46,7%! 

Admitindo que a América Latina, como um todo, não 
se afaste multo desse valor, podemos c_oncluir que, do _to
tal deUS$ 360,17 bilhões, US$ 168,2 bílhõesforam devi
dos aos cscorchantes juros cobrados pelos bancos inter
nacionais. (Anexo ID. 

2. A Impossibilidade do Pagamento 

Em fins de 1984, as dívidas externas latino-americanas 
tinham os valores (Anexo II) totalizando US$ 360,17 bí· 
lhõcs, o que representava uma relação PIB/dívida de 1,6 
- relação altíssima, que demonstra um alto grau de en
dividamento. 

Considerando os saldos da balança comercial dos paí
ses do c__ontinente (Anexo lll), verificamos que o valor 
máximo que é p-ossível utilizai pã.ra pagamento de amor
tizações e juros é de 20% das exportações, o que equivale 
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dizer: só poderemos dispor de USS 18,83 bilh0es para 
efctuar esses pagamentos. 

Pi.lgar vaiare:> maiores gera déficits instiportávets; 
obriga a emissões sucessivas e estimula a inflação que, ao 
lado Jas restrições ao consumo, mantém a recessão. 

Entre 1975/1978 (AneXO- IV), os países latino
americanos cresceram a uma taxa média ar.ual de 4,8%; 
no período 1979/1980, 6,1%; e no período 1981/1984~ 
quando ajustumos as nossas economias para obtermos 
saldos~ o crescimento foi nulo. 

O esforço, com a transferência de recursos para o exte
rior, está empobrecendo uma região já pobre. O prote~ 
cionismo crescente dos países industrializados agrava a 
pohrcza. 

O cU:iiO saCia] de tal política s-ão a miSéria e a fome e a 
miséria e a fome são incompatíveis com a democracia. 
Só a for_ça as i_rnpõe. 

Em memorável pronunciamento na comemoração dos 
40 anos da ONU, o Presidente do Brasil, José Sarney, 
disse: 

"""O Brasil não pagará a dívida externa nem com a 
rcccssão:-nen'l com o desemprego, nem com a fome. 
A pagar essa conta com estes altos custos sociais e 
econômicos, teríamos em seguida de abdicar da Liw 
herdade, porque o débito pago com miséria é conta 
paga com a ~emo_cracia." 

Por outro lado há a considerar-se. no individamento 
Latino Americano, o factual. Os débitos foram contraf
dos por muitos governos que não haviam recebido a ou
torga do povo. eram ilegítimos e, muitos deles, impostos 

_ pela força com a ajuda ou a conivência dos emprestadow 
res. 

Os juros extorsivos e os "spreads" (seguros de crédito) 
jú ressarciram os banqueiros de parcela expre.c;;siva de ca
pital e lucros razoáveis. Hã de considerar~se agora o 
factível. 

3. O Pagamento da Dívida 
Com o agravamento da recessão e das condições so

ciais além do suportável, nenhum país honrará seus débi
tos. 

Eles não são pagáveis com vidas humanas. 
Os parlamentares !atinoamericanos que receberam a 

outorga do povo para lhes representar, devem sugerir 
uma proposição viável. Propomos assim, para pagamen
to dos débitos, que: 

I? - Os bancos centrais emitam debêntures a favor 
dos bancos credores, vencíveis em 25 anos; 

29. - as debêntures rendam juros de 3%, sem 
"srireads" ou comissões; 

39 - as amortizações sejam anuais e crescentes, de 
acordo com a tabela "Price"· 

49 _-:- Os montantes anuais' de pagamentos de juros e 
amorti7açào não ultrapassam 20% das exportações. 

4. Câmara d_e COrilpensação Latinoamericana. 
A América Latina tem tido um fraco corriércio entre 

o>. seus países, ape~;ar de ter um comércio exterior expres
si\:'0. O Brasil, por exemplo. exporta, para os países lati
noamericanos, somente 10,13% do valor tota.l das suas 
exportações. (Ver Tabela VII). Este valor é irrisório se 
comparado com a potencialidade do nosso intercâmbio 
!_YIÚtuo. As exportações ~qtais dos países latinoamerica~ 
nos para a ALADI, durante o ano de 1984, somaram 
USS 8,027 bilhões, para um total das exportações de 

_ US$ 99,271 bilhões, ou somente 9% (Anexo VIII). 
- E.ntretanto, se viéSsemos a incrementar o comércio 
mútuo. poderíamos crescer muito as nossas exportações, 

Hoje, consideradosglobalmente, Os países latino
americanos jâ produzem quase todos os manufaturados 
inclusive os mais sofisticados, da mecânica pesada à in~ 
formática. Eles possuem a grande maioria das matérias
primas, inclusive as estratégicas, como petróleo, carvão 
mineral, tungstênio. molibdênio, manganês, cobré, esta
nho, ouro, diamantes. etc. Algumas dessas matéria-s
primas são quase monopólios nossos, como o nióbio, a 
tant_alita, o berilo, o cristal de rocha etc. Possui, também, 
um expressivo excedente exportável de produtos agrope~ 
cuários, inclusive os grãos. Assim, a América Latina, se 
formasse um bloco econômico, poderia ser quase auto
suficiente nas suas necessidades, o seu comércio inteiw 
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continental elevar-se-ia grandemente. Entretanto, há 
dois obstáculos para atingir essa meta: as barreiras alfan
degárias e a liquidez das moedas latino-americanas, to
d<lS sem qualquer aceitação, mesmo no mercado finan
ceiro americano. 

Seria possível contornar essas dificuldades CO!ll a 
criação de uma Câmara Latino-americana de Compen
sação e uma moeda convênio, de modo a estimular oco
mércio entre os países membros, baseada nos seguintes 
pontos: 

- o bloco econômico será formado inicialmente pe
Jos países latino-americanos membros da ALADL_Aos 
poucos, inco;porar-se-ão os outros pafses, podendo ade
rir países do terceiro mundo produtores de petróleo, 
como a Nigéria, o Iraque, a Argélia etc; 

-será criada uma moeda, SAL, com poder libera
tório limitado às transações _de tro_c;a en_tre os países do 
bloco económico e valor correspondente a determinado 
peso de ouro ou prata: 

-cada país membro farâ Um depósito em ouro ou 
prata na Câmara de Compensação, correspondente a seu 
crédito em I AL; 

-os preços das mercadorias em$ AL são invariá-
veis: 
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-a sede da Câ111ara de Compensação, onde será 
dcpo:-;itado o lastro metálico, será eSc(?lhida futurarr~ente 
c gozad dt; um "status" de extraterritorialí~ade; -

- tri~t!Stralmentc, será feita_ a compensação global 
do comércio, apurando-se o saldo, positivo ou negativo 
aeca:aa pan.-. o qual depositará ou retirarão ouro ou a 
prata correspondente ao saldo ou ao déficit, apresentado 
fíela sua conta: 

-a cada cinco anos será fixada a nova cota parte em 
ouro ou prata dos países membi'os, proporcionalmente à 
média da sua exportação dentro do bloco económico: 

- .- m> t<irífas aduaneiras serão fapidameõte ·reduzid~s 
n-o-comércio entre os países membros do Bloco Econó
mico: 

S.. A [ntegração continental 
Serão le~antadas as dependências de materiais estraté

gicos de caçla país membro, de rilocio a qú6 seja estiinuh
da a produção das mesmas nos países membros, para 
que o b]oçO çcOilômieo c;aminhe em direção à superação 
das dependências continentais estratégicas. -

Sábado 23 4807 

Essa integração não persegue a autarquia latino
a_meriCámi.: BuSca a iritegraçlio universal. Esta só ê viável 
entre povos Cujos destino, existência e liberdade estão em 
suas Próprias- mãos. 

6. Conclusão 
Com o estabelecimento dessas met.lis, o bloco econó

mico _deverá estimular o desenvolvimento dos países 
menlbros e diminuir a dependência dos países do primei
ro mundo, além de poder prescindir, nas suas transações, 
do mercado financeiro internacional, tendo assegurado, 
através dos depósit-os em ouro ou em prata, total liqui
dez nas suas transações. 

É possível que desta reunião interparlamentar poucõ 
reSUlte das idéias lançadas, mas o primeiro passo foi da
do. 

Estou consciente das dificuldades e óbices a vencer, 
até que possamos, da soma das nossas fraquezas de paí
ses pobres e ainda não desenvolvidos, criar, pela nossa 
união, a força capaz de nos possibilitar, pelo saber, pela 
tecnologia, pelo número e pela vontade, preservar no 
mundo moderno as nossas identidades como nações li
vres- e soberanas. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XL- N• 156 CAPITAL FEDERAL TERÇA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 1985 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 232• SESSÃO, EM 25 DE NO
VEMBRO DE 1985 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.2- Leitura de prójetos 

-Projeto de Lei do Senado n'~' 343/85, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dis
positivo ao Código Nacional de Trânsito, com vistas 
a proibir a imobilização de veículos pela autoridade 
do trânsito, 

-Projeto de Resolução n\'1 145/85, de autoria do 
Sr. Senador J_u_tahy Magalhães, que dispõe sobre as 
comissões e dã outras providências. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 

-.:... Prazo para apresentação de emendas ao Projet .... 
de Resolução n"' 145/85, lido anteriormente. 

- Recebimento da complementação da documen
tação necessária à tramitação do Ofício n9 Sj46(85 
(n~ 274, na origem), do Sr. Governador do Estado do 
Acre, solicitando autoriZação do Senado Federal a 
fim de que aquele Estado possa realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00, 
para os fins que especifica. 

1.2.4- Comunicaçiio 

Do Sr. Senador Cesar Cais, que se ausentará do 
País. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR ENEAS FARTA - Realização, por 
iniciativa do Senado Federal, do I Encontro Nacio
nal de ,Servidores do Legislativo e do II Encontro Na
cional, de Dire;tores do Legislativo. 

SENADOR LOURTVAL BAPTTSTA, por de! ... 
gação - Relato da viagem do Pre$idente José Sa'rney 
a Aracaju-SE. 

SENADOR JORGE KALUME. como Líder -
Realização _do I SimpósiO Nacional sobre o novo Es
tatuto dos Servidores Ciyis da União. 

SUMÁRIO 

SENADOR MARTTNS FTLHO ,..-Avaliação dos 
resultados apresentados pelas recentes eleições muni
cipais. 

SENADOR CARLOS CHTARELU, como L!der 
....:.;.... Importância do ato da extinção da Fundaçãov 
Mobral e de criação da Fundação Educar. 

SENADOR NELSON CARNETRO- Retifican
do declarações atribuídas a S. Ex•, veiculadas em ór
gãos da imprensa carioca e bra.siliense. 

1.2.6- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 344/85, de autoria do 
Sr. Senador Nivaldo Machado, que isenta do paga
mento da contribuição previdenciária os ex
Çomb.atentes. 

1.2.7- Requerimentos 

- N~ 461/85, de autoria do Sr. Senador Lomanto 
JúniOr, solicitando a constituição de uma Cm'nissão 
Especial Mista, composta de3 Senadorese3 Deputa
dos, para, no prazo de 120 dias, organizar os atos de 
comemoraçªp_d9 centenário de nascimento de_dois 
eminentes -vultos baianos, Dr. OtáViõ Manga beira e 
Dr. Ernesto Simões Filho. 

- N~ 462/85, de autoria do Sr. Senador Virgfiio 
Távora, solicitarido a reconstituição do Projeto de_ 
Decreto Legislativo n9 20/84 (n~ 53, de 1984, na Câ
mara dos Deputados), originária da Mensagem Pre
sidencial n9 141/83, que aprova as contas do Senhor 
Presidepte da República, relativas ao ex.erclciõ finan
ceiro de 1982. Deferido. 

- N~ 463/85, de autoria do Sr. Senador Jut_ahy 
Magalhães, solicitando a inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Resolução n9 15/85, de sua auto
ria. 

1.2.8 - Apreciação de matéria 

Requerirriento n9-460j8S,.Iido em sessão anterior, 
no qual o Sr, 'Senador Ãlvaro Dias solicita autori
zação do Seriado para aceitar missão do Executiv9. 
~provado. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n9 184/85 (n9 5.731j'S5, 
na Casa de origem), que altera a composição e a or~ 
ganização interna do Tribu_nal Regional do Trabalho 
da Terceir~ Região, cria cargos e dá outras providên
cias. (Em J;"egime de 1,1rgência.) Discussio encerrada, 
ficando a votação adiada por falta de- quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 22/77 (n~ 382/75, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao art. 
76§ do Decreto-lei n~ 5.452, de I~ de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho). Votação adia
da por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 57/80 (n9 4.625/77, 
na Casa de origem), que acrescenta§ 59 ao art. 169 da 
Lei n' 4.137~_de IS de julho de 1965 -Código Eleito
ral. Votação adiada por falta de quorum. 

ProjetO de Lei da Câmara n9 58/80 (n"' 1.693/79, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
458 da Consolidação das Leis do Trabalho. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 62/80 (n"' 1.871/79, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 59 
da Lei n~ 6.67_8,_de 14 de agosto de 1979, que dispõe 
sobre a requisição- de servidores públicos da adminis
tração direta e autárquica _pela Justiça Eleitoral e dá 
outras providências. VotãÇãO adiada Por falta de qu~ 
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 34/81 (n"' 3.658/80, 
na Casa de origerri), que acrescenta parágrafo ao art. 
234 do Decreto~lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 48/81 (n"' 4.708/78, 
na Casa de origem), que introduz alterações no artigo 
243 da Lei n"' 4.737, de IS de julho de 1965- Código 
Eleitoral. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 53/81 (n9 614/79, mi 
Casa d_e origem), iiüroduzindo alterações no 
Decreto-lei n9 70,-de 2 t de novembro de 1966, e na 
Lei n9 5.741, de {9 de dezembro d~ 1971, que dispõe 
sobre cédula hipotecária e a cobrança de crédito hi~ 



4810 Terça-feira 26 ·DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1985 

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor~Geral do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Oiretor Ex!!cutivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Oiretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Oiretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

potecário vitlCiilãdo ao sistema financeiro de habi
tação. Votação adiada: por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 57/81 (n"' 2.109/79, 
na Casa de origem), que altera a Lei ""' :5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, na 
parte relativa ao procedimento sumariíssimo. Vo· 
tação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 59/81 (n"' 1.894/79, 
na Casa de origem), que inclui na relação descritiva 
das ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído 
pela Lei n"' 5.917, de 10 de setembro de 1973, ferrovia 
transversal ligando Belém-São Luís-Teresina. V o~ 
tação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 63/81 (n"' 2.087/19, 
na Casa de .origem), que modifica a redação do § 2"' 
do art. 20 da Leí n"' 5.869, -de 11 de janeiro de 1973-
Código de Processo Chiit, Votação !l~clª por falta 
de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 81/81 (n9_3.123j80,
na Casa de origem), que assegura os direitos de àutO
res teatrais. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei _da Câmara n._"' 46/82 (n"' 903/79, na 
Casa de origem), que d_á nova redação ao art. 125 do 
Decreto_-lei n"' 200,-de 25 de fevereiro de 1967, e revo
ga a alínea d do§ 2"' do seu art. 126. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n<:> 244/81-
Complementar, acrescentando o parágrafo 49 ao art. 
2"' da Lei Complementar n"' 1/67, que visa a reduzir; 
em casos que especifiêa;·o limite mínimo populacio
nal de que trata o incíso I do mesmo artigo. Votação 
adiada por falta de quorum. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DIARJO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade do Mesa do Senado hderol 

ASSINATURAS 

Via Supe-rfície: 

Semestre 

Ano 

Cr$ 3.000,00 

Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

.. · Requerimento n"' 4251_8S, SQlicit~ndo seja anexado, 
aos Projetas _de Lei da-Câmara _n'i's49/77, \1}/Sl_e 
124/83, que tramitam em conjunto, o Projeto-de Lei 
da Câmara n"' 38/84, que altera dispositivo da Lei n"' 
4.726, de. 13 de julho de _196S, que "dispõe sobre os 
serviços do registro do comércio de ativídades afins, e 

· dá outras providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Lei do Sena.do n"' 89/83, que dispõe 
sobre a proibição da caça ao jacaré e d<\ outras provi~ 
dências. Discussão encerrada, ficando a votação ªdia~ 
da por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n9 8Sj83, que acrescenta 
dispositivo à Lei Orgânica da Previdência_ Social, am
pliando a defin_ição de dependente para efeito de as
sistência médica. Discussão encerrada, ficando a vo
tação adiada por falta de quorum, após usar da pala
vra o Sr. Nélson Carneiro. 

1.3.1 ---:_ :Qiscursos após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSÓN CARNEIRO - Reajuste 
salarial real como forma de beneficiar o trabalhador 
brasileiro. 

·-SENADOR ITAMAR FRANCO:_ Aprovação, 
pela Câmara dos Deputados, de projeto de lei de au
toria de S. Ex•, que isenta de qualquer tributação os 
proventos. 

SENADÕR C ESA R CALS- Notícias_ veiculadas 
na imprensa, relacionadas com possíveis irregulari
dades que estariam ocorrendo no Governo <\9 Estado 
do Ceará, no concernente à aplicação dos recursos 
públicos. -

SENADOR NELSON CARNEIRO- Crise eco
. nômica que poderão sofrer os pafses produtores de 

petróleo no Oriente Médio, a partir da década de no
venta. 

SENADOR MARCELO MIRANDA- Pleito de 
15 de novembro. 

SENADOR GASTAO MOLLER- Eleições mu
nicipaiS de IS de novembro havidas nÕ Estado do 
Mato Grosso. 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Anâlises 
sobre o direito de greve dos trabalhadores. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

Do Sr. Milton Cabral, pronunciado na sessão ·de 
20-11-85. 

3 -INSTITUTO PE PREVIDENCIA POS 
CONGRESSISTAS 

Ag5:_ da 19~ e 20• reuniões, ~m 31-10 e 
7-11-85. 

Resolução n"' IS, de 1985, do Conselho Deliberati
vo. 

4- MESA .PIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDO 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER-
MANENTES 

Ata da 232\1 Sessão, em 25 de novembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Srs. José Fragelli, João Lobo e Martins Filho 

ÃS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume-- Altevir Leal - Fábio Lucena -
Gaivão Modesto- Odacir Soares-::-_ Hélio Guciros--: 
Alexandre Costa- Helvídio Nunes-_ Vil"gíliQ_ Távora 

.,.... Marcondes Gadelha- Nivaldo Machado- Louri· 
vai Baptista- Passos Pórto- Jutahy Magalhães- Jo
sé liináCiO Ferreira- Moacyr DaHa- Amaral Peixoto 
- Murilo Badaró- Severo Gomes- Gastão-MüUer
José_I:,[agelli- Enéas F:aría-:- Jorge Bornhausen
-carlos Chiarelli - Alcides Silldanha 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- A lista de pre
sença acusa o corriparecimento" de 25 Srs. Sena-dores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a prott::çào de Deus, iniciamos iLõssos trãbalhos. 
O Sr. 1 \'-Secretário irú procederá leitura do Expedien

te. 
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É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
N•s 1.000, 1.001 e 1-002, de 1985 

Parecer n• 1.000, de 1985 

Da Coritissão de Economi_a, sobre a Mensagem n9 
138, de 1985 (W 327/85, na origem) do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Grajaú (MA) a contratar o
peração de crédito no valor de Cr$ 441.261.654 (qua~ 
trocentos e quarenta e um milhões, duzentos e sessen
ta e um mil, seiscentos e cinqUenta e quatro cruzei
ros). 

Relator: Senador Carlos Lyra 

Com a_ Mensagell). nQ 138/85, o Senhor Presidente da 
República _su_bmete A delibc_ração do __ Se_nado Federal 
pleito da Prefeitura _Municipal de Grajaú lMA) que obje
tiva contratar junto à Caix.a Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
mento Social (FAS), a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 441.261.654 (correspondente a 

21.932,90 ORTN de CrS 20.118,71, em novf84); 
B- Prazos 
I - de carência; 2 anos 
2- de amortização: 12 anos 
C- Encargos: 
I -juros de 6% ~.a., _ _ _ 
2- correção monCtária: 70%. do índice de va

riação das ORTN; 
D- Garantia: vinvulacão de cotas-partes do 

Fundo de Purticipação dos Munícípios (FPM); 
E - Destinação dos recursos: Construção de 

mercados públicos, implantação de meios-fios e sar
jetas c aquisição de caminhão para coleta de lixo. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais constatou que a rrtargem de poupança real do 
Município, da ordem de Cr$ 544.840,o mil, mostra-se 
bastante superior aos dispêndios que a sua dívida cons_Q
Iidada interna apresentará após a efetivação do emprésti
mo pretendido c concluiu que a assunção do compromis
so não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
execução orçamentií.ria de seus futuros exercfcios. _. 

A Secretaria de _Plancjameoto da. Presidência da Re
pública (SEPLANJSAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Eoonô
mica Fedt:.ral considera viável técnica, económica e fi--
nancciramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 14!, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Grajaú (MA) 
a elevar em Cr$ 441.261.654 (quatrocentos e quaren
ta e um milhões, duzentos e sessenta e um mil, seis
centos e cinqücnta e quatro cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I Q É a Prefeitura Municipal de Grajaú (MA), 

nos termos do artigo 2~ da Resolução nl' 93, d~ om;:c de 
outubro de mil novecentos c setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a elevar cm CrS 441.261.654 (qua
trocentos e quarenta e um milhões, duzentos c sessenta e 
um mil, seiscentos e__c_inqaenta c quatro cruzeiros), cor
respondente a 21.932,90 ORTN de Cr$ 20.118,71, vigen-_ 
te em novembro/84 o montante de sua dívida consolida
da interna, a fim de que possa contratar uma operação 
d~: crédito de igual valor junto à Cai_xa Econômica Fede-_ 
ral, esta na qualidUde de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção 
de mercados públicos, implantação de meios-fios, sarje~
tas e aquisição de caminhões para coleta de lixo, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Cenlral doBra
sil, no respectivo_ proce.'iSo. 
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A-rl. 2<? ESta Resolução en~ra em vigor na data de 
sua publicação. __ 

Sulu- dus Comissões, _26 de setembro de 1985. --Álvaro 
Dias, Presidente cn ex~rcício - Carlos Lyra, Relator
Virgílio Távora - Ali:lxandre Costa - José Lins -
Gabriel Hermes - Severo Gomes. 

PARECERES Nl's 1.001 E 1-002, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução ri9"J41, de 1985~- da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Gra.jaú (MA) a elevar em Cr$ 
441.261.654 (quatrocentos e quarenta e um milhões, 
duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinqüenta e 
quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da". 

PARECER No 1.001, Dll 1985 
Da Comissão de ConstituiçãO e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de E
~n~?mÍa do Senaáo __ Federal, como conçlusão de seu Pa
reCer Sobre a MenSiiem n"' 138/85, do SenhÕr PreSidente 
da República, autoriza_a Pref~itura Municipal de Grajaú 

-(~f/\} u contratâi- uma opCração de crédito no valor de 
Cr$ 441.261.654 (quªtrocentos e quarenta e um milhões, 
duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinqüenta e 
quatro cruzeiros) junto à Caixa Económica Federal, des
tinada a financiar a construção de mercados públicos, 
implantaçlio de meios-fios, sarjetas e"ª-quisição de cami
nhão para colcta de lixo. 

O pedido foi fmmulado nos termos do preceituado no 
a(tigo 2"' _da Resolução nQ 93, de 11-10-76, do Senado fe
dcrul. implicando,_ por conseguinte, a não observância 
dos limites fixados pela Resolução n9 62J75, também do 
Senudo Federal, visto que os recursos a serem repassa
dos provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS. 

O Processo está instruído. co.m todos os documef!tos 
que o habilitam '-t"C9nhec~r perfeitamente a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finali
dade, bem como a Lei Municipal nQ 12, de 11-9-84, auto~ 
rizadora do pleito sob exame. 

Ante o exposto, verifica-se que a proposição foi elabo
rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicá
veis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 

Sala das Comissõ.es. em 20 de novem.l;>rq de 1985 .. -
José lgnâcio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Rela
tor - Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante - Octávio Car
doso -..:.._-NivafdOMã-Cliado- Jutaby Magalhães- Alfre
do: Çampos - Lenoir Vargas. 

!'ARECER No 1-002, DE 1985 
D~:~ Comissão de Municípios 

Relator: Senador Jorge Kalume 

O presente Projeto de Resolução de autoria da Coro.is
sUo de Economia do Senado Federal, como conclusão de 
sçu f':arcccr sobre a Mensagem n_'? l38f85, do Senhor Pre
sidente du República, autoriza a Prç:Jeitura Municipal de 
Grajaú (MA) a contratar uma operação de crédito no 
valor de Crl441.261.654 (quatrocentos e quarenta e um 
milhões, duzentos c sessenta e um mil, seiscentos e ci!l~ 
qüenta e quatro cruzeiros) junto à Caixa Económica Fe
deral, destinada a financiar a construção de mercados 
públicos, implantação de meios-fios, sarjetas e aquisição 
de caminhão para coleta de lixo. _ 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia, 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, que con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a priO~ 
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
cUr)acidade de pagamento da solicli"ante. 
__1\_-_Çoffiissão_ de __ Con~tit_uiçào e lJ.!-Sliça pronunciou-se 
pelo encaminJ:mmc_nto f'l:V~:Irável, no Que tan_ge aoS aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva.__ _ . ·- _ . __ . __ 

Nos ~pcctos que compete_ a esta Comissão examinar 
opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do 
propç)sto pela Comissão de Economia, tendo em vista a 
situação finan_cç)ri;\.\lflitiva.com que se defro_rtta a maio
riu dos m).!nicípios brasileiros, em face da concentração 
das n:ccitas tributárias a _nível da União, e ser o instituto 
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d9 endi"V'ióam~nto o único _mecanismo _ql!~ dispõe para 
implementar_ o~ seus programas de trabalho .. 

Sala das Comissões, 2! de novembrp de 1985.- Moa
cyr Dali~, Presidente....,. Jorge Kalume, Relator- Nival- · 
do M3.chado - Gastão Müller - Gaivão Modesto -
Lourival Baptista - Roberto Wypych - Altevir Leal -
Hélio Guciros - Marcelo Miranda. 

PARECERES 
N•s 1-003, 1-004 e 1-005, de 1985 

PARECER N• 1.003, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n\' 
182, de 1985 (n"' 394/1985, da origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Macaíba (RN) a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 1.053.744.725 
(hum bilhão, cinqüenta e três milhões, setecentos e 
qliãrenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco cru~ 
zeiros) junto à Caixa Econõmica Federal. 

Relator: Senador José ~os 
Com a Mensagem n~> 182, de 1985, o Senhor Presiden

te da República submete à deliberação do Senado Fede
ral plei~o da_]'_!~eitura Municipal de Macaíba (RN), que 
objetiva contrãtàr juntO à Caixa Econômica Federal (es
ta na qualid<ide d~gestora ç:lo Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS) a seguinte operação de crédi
to: 

A- Valor: Cr$ 1.053.744.725 (correspondente a 
47.656,20 ORTN de CrS 22.! 10,46, em dez/84); 

B- Prazos: 
I - de carência: 3 anos; 
2- de amortização: 12 anos; 
C- Encargos: 

- 1 -juros: 6% a.a.; 
2 - correção monetária: 70% do índice de va

riação das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de catas-partes do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 
E- Destinação dos recursos: implantação de 

. unidade integrada de saúde. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer, do 
Banco Central do Brasil, que analisando as finanças do 
MunicípiO, constatou que a margem de poupança real da 
Prefeitura, da ordem de Cr$ 1.163.623,6, mostra-se bas
tante superior ~os dispêndios que a sua dívida consolida
da interna apresentaráã.pós a efCt!VaÇão do empréstimo 
pretendido, e concluiu que a assunçào do compromisso 
n~o deverá trazei" _àquela entidade maiores pressões na 
execUÇão orçatTiinUria de seus futuros ex.erdcios. 

A Secretaria de Pla.nejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à reali2:ação do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Federal constdera viáveL técnica, econômica e fi
nanceiramente~ 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE REl)OLUÇÃO No 142, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Macaíba (RN) 
a elevar em CrS 1.053.744.725 (hum bilhão, cinqüen· 
ta e três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, 
setecenros e vinte e cincG cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~> E: a Prefeitu~a Municipal de Macaíba, E-Sta

do do Rio Grande dQ N arte, nos termos do art. 2~> da Re
solução nl' 93, de onze de outubrO de mil novecentos e se
t~nta e seis,_çlpj!enadp_J~·~eral, autorizada a elevar o 
mo~tante __ de sua dívid_a c_onsolidada interna, em CrS 
1.053.744.725 (htim bilhão, cinqílenta e três milhões, se
tecentos e quarenra e quatro mil, setecentos e vinte e cin
co cruzeifosrcorrespondentes a 47.658,20 ORTN de CrS 
22.110,46 (vigente ein dezc::m~ro/84), a fim de que possa 
contratar .uma_operação de crédito de igual valor,junto à 
Caíxa Econômica Federal, (esta na qualidade. de gestora 
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do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS) 
destinada à implantação de unidade integrada de saúde 
no Municíp-io. ---- - - -

Art. 2'1 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1_985. - Alvaro 
Dias, Presidente em exercício ....:.... José Lins, Relator -
Gabriel Hermes - Albano Franco - Alexandre Costa -
Virgflio Távora - Cid Sampaio. 

PARECERES 
N9s 1.004 e 1.005, de 1985 

Sobre o Projeto de Resolução o9 142, de 1985, da Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitu
ra Municipal de Macaíba (RN), a elevar em 
Cr$ 1.053.744.725 (hum bilhão, cinqüenta e 
três milhões, setecentos e quarenta e quatro 
mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

PARECER No 1.004, DE-1985 
D~ Com-isSiõ de ConSútUiÇãõ- e JUstiça 

Relator: Senador Martins Filho 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de & 

conomia do Senado Federal, como conclusão de seu Pa~ 
recer sobre a Mensagem n~' 182/85, do Senhor Presidente 
da República, autoriza ·a Prefeitura Municipal de Macaí~ 
ba (RN), a contratar uma operação de crédito, no valor 
de Cr$ 1.053.744.725 (hum bilhão, cinqUerita e três inl~ 
lhões, setecentos e quarenta_ e quatro mil, setecentos e 
Vinte e cinco cruzeiros), junto à Caixa Económica Fede~ 
ral, destinada a financiar a implantação de unidade inte~ 
gn,tda de saúde, naquele Município. 

O pe-dido foi formulado nos te_rmos do preceituado no 
art. 2<:> da Resolução n~' 93, de 11-10-76, do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limites fixados pela Resolução n~' 62/75, também do Se
nado Federal, visto que os recursos a serem repassados 
provém do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS. 

O Processo está instruído. com_ todos os docum~m.tos 
que .. o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finali
dade, bem como a Lei Municipal n<:> 165, de 23-7-84, au
torizadora do pleito sob exame. 

Ante o exposto, verifiCa~se que·a- propOSição foi elabO
rada consoante as prescrtções legãiS-eregíràentaiS ãplicã
veis à espécie, merecendo, por isso; o nosso encanl.ínha-. 
menta favorave!, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicida_de e técnica legislativa. 

Sala das Com-issões;20 de novembro de 1985.- José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
Hélio Gueiros- Luiz Cavalcante- OCtávio Cardoso
Nivaldo Machado- Jutahy Magalhães- Alfredo Cam· 
pos - Lenoir Vargas. 

PARECER 
N9 1.005, de 1985 

D~ Comissão de Municípios 

Relator: Senador Jorge Kalume 

O presente Projeto de Resolução de autoria da. Comis
são de Econo_mia d_o Senado Federal, como conclusão de 
seu Parecer sobre a Mensagem nl' 182/85, do Senhor Pre
sidente da República, autoriza a Pref~itura Municipal de 
Macalba (RN), a çontratar operação de crédito, no valor 
de Cr$ 1.053.744.725 (hum bilhão, cinqilenta e três mi
lhões, setencentos_ e quarenta e quatro mil, setecentos e 
~v.inte c cinco cruzeiros), jurito à Caixa EconôrrlfCifFede
rul, destinada a fina"i1êiar â ímp"làntação de unidade inte
grada de saúde, naquele Município. 

A matéria foi apreCiáda pela Coinissão de E-conomia, 
no que diz respeito aoS aSpectos financeiros-,- que con~ 
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento da solicitante. 

A Comissão de Cons1itu1çao-e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favoráy_el, no que tange aos aspec
tos de constitucionaUdadc, júridicidade e técnica legisla-
tiva. ---- -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Nos aspectos que compete a esta Comissão examinar 
opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do 
proposto pela Comissão de Economia, tendo em vista a 
situaçüo financeira aflitiva com que se defronta a maio
ria dos ·muniCípios brasileiros, em face da concentração 
das receitas tributárias a nível da União, e ser o in~titutO 
do endividamento o único mecanismo que dispõe para 
implementar os seus programas de trabalho. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.- Moa
cyr Dalla, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Nival
do Machado - GaStão Müller - Gaivão Modesto -
Lourival Baptista - Roberto Wypych - Altevir Leal -
Hélio Gueiros - Marcelo Miranda. 

PARECERES 
N•s 1.006, 1.007 e 1.008, de 1985 

PARECER No 1.006, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~ 
186, de 1985 (n9 402/85, na origem), do Senhor Pre· 
sidçnte da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (MT) a 
contratar operação de crédito no valor ·de Cr$ 
4.473.178.930 (quatro bilhões, quatrocentos e setenta 
e três milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e 
trinta cruzeiros). 

-Relator: Seriador Carlos Lyra 

Com a Mensagem n9 186/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 
(MT), que __ objetiva contratar junto à Caixa Económica 
Federª!, esta na qualidade de. gestora do_ Fundo_ de 
Apoio ao DeseliVOivimento Social - FAS, a seguinte 
operação de crédito: 
·-car-acterísticas da operação: 
a- Valor: Cri 4.473.178.930 (correspondente a 

106.424,29 ORTN de Cr$ 42.031,56, em junho/85); 
B-Prazos: 
l - de carência: 3 anos; 
2 ~-de amortização: I O anos; 
C..:_ Encargos 
1 -juros: 6% a.a.; 
2 - correção monetária: 80% do índice de variação 

das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de parcelas do Imposto 

sobre CirCulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: construção de galerias 

de águas pluviais, meios-fios e sarjetas. ·-
o· COnSelho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 

·encãriilnhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central d() Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, constatoU que a margem de poupa:nçã real do 
Município, da ordem de Cr$ 1.406,6 milhões, mostra-se 
bastante superior aos dispêndios que a sua dívida conso
lidada interna apresentará após-a efetivação do emprésti
mo pretendido e concluiu que a assunção do compromis
so não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
execução orçamentária de seus futuros exercíciOs. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econó:
mlca Federal cqnsidera yiável, têcnica, ecOnômicá. e fi~ 
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

·~PROJETO DE RESOLUÇÃO No 143, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tangará da 
Serra (MT) a elevar em CrS 4.473.178.930 (quatro 
bilhões, quatrocentos e setenta e três milhões, cento e 

.. setenta e oitó mil, novecentos e trinta cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~ É a Prefeitura Municipal de Tangará da Ser

ra, Estado- de Mato Grosso, noS termos do artigo 2~ da 
Resolução n9 93, de onze de outuhro de mil novecentos e 
setenta e seis, do Senado Federal, autorizada a elevar, o 
montante de sua dívida consolidada interna, em Cr$ 

.4.473:178.930 (quatro -biihões, quatrocentos e setenta e 
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três milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e trin~ 
ta cruzeiros), correspondentes a 106.424,29 ORTN de 
Cri 42.031.56, vigente em junho/85, a fim de que possa 
contratar uma operação de crédito de igual valor junto à 
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado à construção de galerias de águas pluviais, 
meios~ fios e sarjetas, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, em 26 de setembro de 1985,- Ál
varo Dias, Presidente em exercíclo- CJ:.rlos Lyra, Rela
tor - José Lins- Gabriel Hermes - Alexandre Costa 
- Virgílio Távora - Severo Gomes. 

PARECERES 
NOS 1.007 e 1.008, de 1985 

Sobre o Projeto de Resolução rtl' 143, de 1985, da 
Comissão de Economia, que ~•autoriza a Prefeitura 
Municipal de Tangará áa Serra (MT) a elevar em 
Cr$ 4.473.178.930 (quatro bilhões, quatrocentos e se.. 
tenta e três milhões, cento e setenta e oito mil, nove
centos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada". 

PARECER No 1.007, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~ 186/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Tangarã da Serra (MT) a contratar uma operação de cré
dito no valor de Cr$ 4.473.178.930 (quatro bilhões, qua~ 
trocentos e setenta e três milhões, cento e setenta e oito 
mil, nov_ecentos e trinta cruzeiros), junto à Caixa Econó
mica Federal, destinada a financiar a construção de gale--
rias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, naquele Mu
nicípio. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
art. 2~' da Resolução n~' 93, de 11-10-76, do Senado Fede
ral, implicando por conseguinte, a não observância dos 
limites fixàdos pela Resolução n9 62/75, também do Se
nado Federal, visto que os recursos a serem repassados 
provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

O processo está instruído com todos os documentos 
que o habilitam·a-conhecer perfeitamerite a- operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finali
dade, bem como a Lei Municipal n9 157/84, _a autoriza
dora do pleito sob exame. 

Ante o_exposto, verifica-se que a propoSíção foi elabo
rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicá
veis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das.ComiSsões, 20 de novembro de 1985. -José 
Ignãcio Ferreir~. Pr~dente -:- Nivaldo Machado, Rela~ 
~tor·=:.illtabY~_Magtlniãês - Moacyr Duarte -~ Lenolr 
Vargas - Luiz Cavalcante- Octávio Cardoso- Hélio· 
Gueiros --:- Alfredo CampoS. · 

PARECER 
No !.008, de 1985 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Gastão Müller 
. O presente Projeto de Resolução de autoria da Comis
são de Economia do Senado Federal, como conclusão de 
seu PÚe_cer sobre a Mensagem n9J86/85, do Senhor Pre-
sidente da Repóblica, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Tangará da Serra (MT) a contratar uma operação de cré
dito no valor de Cr$ 4.473.178.930 (quatro· bilhões, qua
trocentos e setenta e três milhões, cento e setenta e oito 
mil, novecentos e trinta cruzeiros) junto à Caíxã Econô
mi~ _Federal, destinada a financiar a construção de gale-
rias de âguas pluviais, meios-fios e sarjetas, naquele Mu
nicípio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia, 
no que diz respeito aOs aspectos financeiros, que con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio~ 
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
Capacidade de pagamento do solicitante. 



Novembro de 1985 

A douta Comissão de Constituição e Justiça 
pronunciou-se pelo encaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e' 
técnica legislativa. 

Nos.aspectos que compete a esta Comissão, opinamos 
pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto pela 
ComissãO de Economia, tendo em vista a situação finan
ceira aflitiva que defronta a maioda_dos municípios bra~ 
sileiros, em face da concentração_ das receitas tributárias 
a nível da União, e ser o instituto do endividamento o ú
nico mecanismo que dispõe para implementar os seus 
programas de trabalho. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.- Moa· 
cyr Dalla, Presidente- Gastão Müller, Relator -Jorge 
Kalume- Nivaldo Machado- Gaivão Modesto-- Leu
rival Baptista - Roberto WyPych -- Altevir Leal -
Hélio Gueiros - Marcelo Mi_ra_oda. 

PARECERES 
N•s 1.009, 1.010 e 1.011, de 1985 

PARECER N• 1.009, DE 1985 

Da Comiss_ão de Economia, sobre a Mensagem n~ 
194, de 1985 (n9 419/85, na origem), do Senhor Pre .. 
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Criciúm._a (SC) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 2.724.658.100 
(dois bilhões, setecentos e vinte e quatro milhões, seis~ 
centos e cinqüenta e oito mil e cem cruzeiros). 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Com a Mensagem n<:> 194/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de CriCiúma (SC) que ob~ 
jetiva contratar junto à C~\~a Econôni~ca Federal~- esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - F AS, a seguinte operação de crédi
to: 

Característica da operação: 
A- Valor: Cri 2.724.658,1 mil (correspondente a 

89.873,56.DRTN de Cr$ 30.316,57 em Marj85); 
B- Prazos: 
1 -de carência: 2 anos; 
2- de amortização: 10 ancis; 
C- Encargos: 
l -juros de 6% a. a.; 
2- correção monetária: 80% do índice de variação 

das ORTN; 
D- Garantia: vinculação das parcelas do Imposto 

sobre CirculaçãQ de Mercadorias- ICM; 
E- Destinação dos recursos: implantação de meios~ 

fios, galerias pluvhiis e bocas·de·lobo. 

O Con_s_elho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
BancQ Central do Brasil que, analisando as finanças mu~ 
nicipais, constatou que a margem de poupança real do 
Município, da ordem de Crl6.041,9 mílhões, mostra-se 
bastante superior aos dispêndios que sua dívida consoli~ 
dada interna apresentará após a efetiVação do emprésti~ 
mo pretendido. 

A Secieiifiã de Plane}amentá_ da Prçsidênciª_ ela R~ 
pública (SEPLAN/SAREM) informou que nada tinha a 
opor quanto à realização do empréstimo, que a Caixa 
Econômica Federal considera viável ti;cnica, econômica 
e financeíramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa~ 
gero, nos termos do _seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 144, DE 1985 

Autoriza a P'refeitura Municipal de Criciúma.(SC) 
a elevar em Cr$ 2.724.658.100 (dois bilhões, setccen'" 
tos e vinte e quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e 
oito mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve; . 
Art. 19 E a Prefeitura Muníc_ipal de Criciúma, Esta

do de Santa Catarina~ nos termos do art, 2~ da Reso
lução n" 93, de onze de outubro de mil novecentos e se
tenta e seis, do Senado _Fed_e.taJ, autorizada a elevar o 
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montante de sua dívida consolidada interna em Cri 
2.724.658.100 (dois bilhões, setecentos e vinte e quatro 
mil~ões, seiscentos e cinqUenta e oito mil e cem cruzei
ros), correspondente a- 8~.873,56 _ ORTN de Cr$ 
30.316,57, vigente em março/85, a fim -de que possa con· 
tratar uma operação de crédito·de igual valor junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de_ Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
desti~ado à ~!P_plan_!_a_ç1!o _de !'leias-fios, galerias pluviais 
e _boc~_~çl_e-lÇJ!;!Q_,__!}_o f\1,unicípio, obede_çidas as condições 
emitidas pelo Banco Central do Brasil no resp-ectivO Pro~ 
cesso. 

Art. 2<:> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1985. ~_Mário 
Maia, Pr~idente eventua1_- Lenoir Vargas, Relator
Severo Gomes_: José Lins- Américo de Souza- Fábio 
Lucena. - - - - --

.PARECERES NoS. 1.010 e 1.011, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n9 144, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Criciúma (SC) a elevar em CrS 
2.724.658.100 (dois bilhões, setecentos ,e vinfe e qua
tro milhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil, cem 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

PARECER N' 1.010, DE 1985 
Da Çomissào de Constituição _e Justiça 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

O preSente_- Projeto de Resolução, da Comissão de 
Econo-inia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n" 194/85~ do Senhor Presi
dente _da República, autoriza a Prefeitura Mu_r:ticipal de 
Cr_iCiúma (SC) a contratar empréstimo no _v_alor de Cr$ 
2324.658._100 _(d_ois bilhões, setecentos e virite e quatro 
m~lhões, seisce,ntos__ e cinqüenta e oito mil, cem cruzei
ros); junto à CâíXâ.-ECõflônliéa Federal, com recursos do 
Fundo_ de. Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado ao financiamento da implantação de meios
fios, g~lerías pluviais e bocas-de-lobo. 

A Proposição foi formulada nos termos do pi'eCeitua:
do no parágrafo único do artigo 2<:> da Resolução n" 93, 
de 1976, implicando, por conseguinte, a não observânci'a 
dos limites fixados _pelo artigo 29 da Resolução n" 62, 
tambêm da Câmara Alta do Congresso Nacional, tendo 
em_ vista_ qUe os r~cúi'Sos a serem repassados provêm do 
~FundO de Ãpoio -ao DesenvOlvimento Social - F AS. 

Trata-se, portanto, de operação financeira cuja trami~ 
tação estâ prevista no art. 416, do Regimento Interno, 
COiiio decorrência de a Constituição Federal_, em seu art. 
42, item VI, prescrever como competência privativa do 
Senado Fedúal "fixar,· por proposta do Presidente da 
República e por resolução, limites globais para o mon
tante da dívida consolidada dos Estados e dos Municí
pios ... ". 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplícáVeiS à es~ 
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 20 de novemhro de 1985. -José 
lgnácio ;Ferreira, Presidente - Lenoir_ Vargas, Relator 
- Nivaldo-J\obchado- HéHO GUeiroS ~ Luiz Cavalcante 
--Alfredo Campos- Moacyr Duarte - Jutahy Maga-
lhães - Octávio_ Ca_rdoso. 

PARECER N• 1.011; DE 1985 
Da Comissão de _Municípios 

Relator: Senadoi Marcelo Miranda 

O presente Projeto de ResoluÇão, de autoria da- Co
missão de Economía do Senado Federal, como conclu
são de seu Parecer sobr~ i Mensagem n"' 194/85, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Mu· 
nicipal de Criciúma (SC) a contratar empréstimo no va
lor de Cr$ 2. 724.658.100 (dois bilhões, setecentos e_ vinte 
e quatro milhões, seiscentos e cinqilenta e oito mil, cem 
cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, cqm recur
sos do Eul)do de Apoiç ao Dese!l:~C?lVimento Social -
F AS, destinado ao financíamento da implantação de 
meios-fios, galerias pluviais_ e bo_cas-de-lobo. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia, 
no que diz respeito aos aspectos fmanceiros, que con· 
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cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento da solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminh<~meitto favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos-que compete a esta Comissão examinar 
opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do 
proposto pela Comissão de Economia, tendo em vista a 
situãÇão financeira aflitiva com que-se defronta a maio
ria dos municípios brasileiros, em face da concentração 
das ·receitas tributãrias a -nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único ineCã.fliSm-o que dispõe para 
implementar os seus programas de trabalho. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. -Moa
cyr Dalla, Presidente - Marcelo Miranda, Relator -
Jorge Kalume -- Nivaldo Machado- Gastão Müller -
Gal vãO Modesto- Lourival Baptista- Roberto Wypych 
- Altevir Leal - Hélio_ Gueiros. 

PARECER 
N• 1.012, de 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n<:> 75, de 1982, que uacres
centa parágrafo ao artigo 552 do Código de Processo 
Civil". 

Relator: Senador Martins Filho 

O Projeto Sob exame, de autoria do ilustre Senador 
Lázaro Barboza, acrescenta§ 49 ao artigo 552 do Código 
de Processo Gvil, estabelecendo que, quando houver pe
did_o de vista do gual decorra inti!rrup_ç_ão do julgamento, 
este só poderá ocorrer mediante nova publicação de pau
ta, obServado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, en
tre- a data de publicação e a sessão de julgamento. 

Justificando a medida, assinala o autor serem comuns 
nos Tribunais, os pedidos de vista determinantes de adia
mento das decisõe$. "Daí por diante, - destaca - de 
a~~)fdO com a lei processual v!gente e com os regimentos 
dos Tribunais, os advogados não são mais intimados". 
Em razão disso soe ocorrer que os julgamentos adiados 
se consumam na ausência dos advogados, muitas vezes 
com danos aos direitos por eles defendidos. 

No mérito, fácil é verificar que a matéria é de relevante 
interesse, unia vez que corrige uma lacuna da lei proces
sual vigente, já que toriia obrigatório, em haVendo pedi
do de vista, qUe o prosseguimento do julgamento somen
te se faca com nova publicação da pauta, que é o ato, 
como bem ensina o Senador Lázaro Barboza, de inti
mação dos advogados para estarem presentes. 

Diante do exposto, e como inexistem óbices quanto ao 
aspecto jurídico ~cons

1

titucional, nosso parecer é pela sua 
aprovação. 

Sala_das Comissões, 20 de novembro de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente, - Martins Filho, Relator 
- Jutahy Magalhaes - Luiz Cavalcante- Hélio Guei
ros- Nivaldo Machado- Lenoir Vargas (vencido)
Nelson Carneiro - Alfredo Campos. 

PARECER 
N• 1.013, de 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n" 25, de 1983, que "isenta 
do imposto sobre a renda as gratificações que enume
ra pagas a servidores públicos". 

Relator: Senador M!_r:_í~!I_S __ Filho 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 
Nelson C~rl'l:~ir?, isenta de ~mposto sobre a Renda as 
gratificíiçõês pagas' a ·servidores sob a forma de adicional 
por tempo de serviço,- prodUtividade, rePresentação, mo
~a~ia. insalubr!dade_ e_ peri~ulosid~de. 

Na justificaÇão o autor argumenta que tal isimção-cO
Iocaria em igualdade os servid_otes civis e militares, cujas 
gratific.ªções estão, 'q~aS'? tod~~:."fSentas de tributação. 

'Qilãnto ãO ~ér:_il:O,-O PrOjeto -é JUsto, oporhmo--e côn
veniente,_ desmerece igualmente qualquer restrição do 
pcintO- _ae· __ vista- d-a técnica _legislativa, porém trata-se de 
matéria cuja inicíativà ê da competêitcia ·exclusiva do 
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Presidente da República, conforme item IV do art. 57, da 
Constituição que di:t: 

.. ~'Art. 57. ~da competência exclusiva do Presi
dente da República a iniciativa das Leis que: 

IV - di~po~~am sobre ... , matéria tributâria e 
orçamentâna,... __ 

Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto por 
contrariar a Constituição. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de-1985.-:- JQSé 
Ignácio Ferreira, Presidente - Martins FUho, Relator
Lulz Cavalcante - Hélio Gueiros - Octávio Cudoso -
Lenoir Vargas- Nelson Carneiro, sem voto --Alfredo 
Campos - Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expedieote 
lido vai à publicação. ______ _ -

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. li'
Secretãrio. 

É lido o s_eguinte. 

PROJETO UE LEI DO SENADO 
N• 343, de 1985 

Acrescenta dispositivo ao Código Nacional de 
Trãnsito, com vistas a proibir a imobilização de veícu
los pela autoridade do trânsito. 

o-congresSo- Nacional decreta: 

Art. I<? ~acrescentado ao art. 95 da Lei n9 5.108, de 
21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), o-
seguinte§4"': ___ _· __ -

"§ 49 Em nenhum caso a autoridã.de de trânsito 
poderá realizar ou determinar a imobilização de veí
culo na via ou logradouro público, mesmo em local 
de estacionamento proibido. · 

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. - · 

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

Justificação 

Trata a presente proposição, como se verifica de ~ua 
ementa e texto, de não permitir que os DETRANs utili
zem a prática de imobilizar veiculas em loca~s proJb~dos, 
mediante a chamda "tranca". 

O uso da tranca é, ·segundo a õPinião do ilustr-e advo-
gado Laercio Pelegrino, reproduzida_insistentemente_em 
jornais do Rio de Janeiro, além de medida nitidamente 
autoritária, incompatível com o regime deniocrâtico, evi
dentemente inconstitucional uma vez que fere o .direito 
de .. ir e vir". -

A perspectiva de prejuízos niateriais para o proprie
tário de veiculo .. trancado" em via ou logradouro públi
co ê, de outra parte, o grande e indesprezável argumento 
a justificar a aprovação da medida consubstanciada no 
presente projeto de lei. -

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1985.- Nelson 
Carneirn. · - · --

DOCUMENTO~ QUE SE REFERE O AUTOR DO 
PROJETO EM SUA JUSTIFICAÇÃO 

DETRAM VAI IMOBILIZAR CARRO PARADO 
EM LOCAL PROIBIDO, COM UMA TRANCA 
Veículos estacionados em locais proibidos serão imo-

bilizados com um tranca especial aplicada às rodas dian
teiras, chamada tranc_ar, que usa um fecho de segredo e 
que só será aberta por um funcionário do DETRAN, 
após o pagamento das multas. O aparelho serâ usado 
dentro de 15 días, segundo anunciqu o diretor-geral do 
DETRAN, Walter Gaspar Filho. 

O advogado Laércio Pelegrino acha que o uso do apa
relho é .. inconstituciorial'\ por ferir o direito de ir e vir, 
além. de ser uma .. medida autoritária'\ jâ que o Código 
Nacional de Trânsito só fala em multa e reboque. O dire
tor do DETRAN rebate dizendo que o Código fala em 
reboque mas não .. rejeita" outras medidas. 

Walter Gaspar Filho, que vai apresentar o aparelho 
amanhã, disse que a decisão de empregâ-lo decorre de o 
policiamento ter verificado, na Operação Reboque, que 
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os motoristas infratores estão trancando seus· veículos 
entre_ dois postes, por exemplo, par não serem reboca., 
dos. Disse que a imobilização com o trancar só serâ feita 
se o local onde ~tiver o veículo não dificultar a circu-
lação. · · 

O trancar é um aparelho constituído de dois suportes 
de duralumínio, travados por uma haste, que prende a 
roda, e dotado de uma trava de segredo. Nos veículos em 
que for ·aplicado, adesivo sobre o seu uso serâ afixado 
no pãra-brisas, esclarecendo, por exemplo", que qualquer 
dano ao aparelho ~ considerado crime contra o patrimó
nio do Estado. 

O D ETRAN não informou quem é o fabricante do 
aparelho nem seu custo. O advogado Laércio_ Pelegrino 
acha que os mOtoristas devem socorrer-se de mandado 
de segurança coiltra -oiiE'fR.AN em caso de Imobili
zação, acrescendo também ação de perdas e danos se a 
imobilização levar o proprietãrio do veiculo a ser preju
dicado em algum negócio ou no atendimento de algum 
cliente. -

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 5.108, 

DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

Código Nacional de Trânsito 

Art. 95. O responsável pela infraçio fica sujeito às se-
guintes penalidades: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) apreensão do documento de habititaçã"o; 
d) cassação do documento de habilitação; 
e) -remoça o dO veícplo, 
f) retenção do veículo; 
g) apreensão do veículo. 
§ 19 Quando o infrator praticar, siinultaneamente,~ 

duas ou mais infrações, ser-Ihe--ão aplicadas, cumulativa
mente, as penalidades em que haja incorrido. 

§ 29 A aplicação das penalidades previstas neste Có
digo não exonera o infrator das cominações cíveis e pe
nais cabíveis. 

-§-,1"9 ·-o ?nus decorrente da remoção o:u apreensão de 
véícüfC:t recairã sobre seu proprietãrio, reSsalvados os ca
s-os fortuitos. 

. ~·~-."r"~;. c~-;!l:s~5;; ·a;. c~~iit~içà~·- ~- 'jJs;i·,~- ~·de 
Transportes, Comunícações e Obras Públicas.) 

O SR. PR.ESID~NTE (José Fragelli)- O projeto lido 
sérã p·itbticado e remetido ás comissões Competentes. 

Sobre a mesa, projeto de res_olução que vai ser lido 
pelo Sr. l'i'~Secretãrio. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 145, de 1985 

Dispõe sobre as Comissões e dá outras providên
cias. 

O-Senado Federal ~olve: 

Art. l'i' O Regimento _Interno do senado Feder~l, 
Resolução_ n'i' 93, de 1970, com alterações posteriores, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Â~t-73: .. ·-: :~~: ::-~ ~ ~: ::::: :::·-::~::: ::-~:::: 
l) Diretora (CD); 
2) de Agricultura (CA); 
3) de Ciência e Tecnologia (CCT); 
4) de Constituição e Justiça (CCJ); 
S) do Distrito Fed~ra1 (DF); 
6) de Educação e Cultura (CEC); 
7) de EconOmia e Finanças (CEF); 
8). de _Fiscalização e COntrole (C PC); 
9) de Legis[ação Social (CLS); 

lO) de Redação (CR); 
11) de Relações Exterior~ (CRE); 
12) de Saúde (CS). 
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Art. 75. As Comissõ~ Especiais serão: 
a) internas ...... destinadas ao estudo de assunto da 

competência do Senado, expressamente previstas neste 
Regimento; 

Art. 76. As Comissões Especiais Mistas serão cria-; 
das por deliberação do Plenário. a requerimento de qual
quer Senador ou Comissão, salvo aquelas cuja existência 
se torne necessãria em virtude de dispositivo do R_e2i-·
mento Comum. 

Art. 77. . .................... - .•. _ ......... _ 
1- ••. -.... ~""""'""'"""'-"'"''''"'' 
11- '"''''';,_ ...... - ........... - .. ·-·-- .. -·. 
rn- suprimido. 
§ 1 'i' E H cito a qualquer membro da Comissão que 

não tenha concluído a sua tarefa, ou a Líder, requerer a_ 
prorrogação do respectivo prazo, no caso .do inciso II 
por tempo determinado _não _superior a 1 (um) ano. 

a) suprimido. 
b) suprimido. 

Art. 78. .. ......... - ........ --·--· .. ·-·-.. ·--
1) Agricultura, 7 (sete); 
2) Ciência e Tecnologia, 7 (sete); 
3) _Con~tituição e Justiça, 13 (treze); 
4) Dl.Stl-fto rederal, 9 (nove); 
5) Educação e Cultura. 7 (sete); 
6) Economia e Finanças, 13 (treze); 
7) Fiscalização e Controle, 11 (onze); 
8) Legislação Social, 11 (onze); 
9) Redação, 5 (cinco); · 

10) Relações Exteriores, 11 (onze); 
ll) Saúde,? (sete). 
§ l'i' O membro da Comissão Diretora não poderâ 

fazer parte de outra Comissão. Permanente. _ _ 
§ 29 A substituiÇãq dos membros da Comiss_ão Dite

tora, pelos suplentes de Secretário, obedecerá a_o dispos
to no art. 89. 

. "Ãfl.' 83: .. ~::::: :.~: ~-:: :_: :·:::::: :.:: :_;: :_: ::;~:::-~ 
Parãgrafo Üni~. O Líder de Partido poderã indicar, 

a fim de completar a participação de sua bancada nas 
Comissões, Senador de outro Partido, integrante do 
mesmo Bloco, que não alcançar representação pelo cri
tério da proporcionalidade. 
... _ ......... ~··············~·-··--~~~--~·-::"->•• 

Art. 87. . ........•.•..•...•.•.•..•...•...••• 
I- .................................. _____ . __ 
II- suprimido. 
III- .......... _ .................... - .. ···-··--· 

Att. 88. As Comissões Permanentes, exceto -a Dlre
tora, as EspeciaiS Internas e Mistas, e as de Inquérito, te
rão suplentes e!ll número igual à metade do número dos 
titulares mais um, esCOlhidos no ato_ do preenchimento 
destes, de acordo com as normas estabelecidas no ai-t. 85. 

Art. 90. . --
§ !9 Ausentes-~ ·p~;~id~~t~ ·; -~ "Vi~;_pf~id~~t~· d; 

Comissão, o Presidente da Mesa poderá deslgnar, de ofí
cio, qualquer .Senador, cgmo substituto eventual, a fim 
de possibilitar o funcionamento do 6rgão. 
..... _._._ ....... ·.-. _._. ~ ·-~ ....... ·~·: .. _ ·:..·-·_· ....... •. 

Art. 99~ Ã -comissão de Ciência e Tecnologia com~ 
pete opinar sobre: 
I- proposições que tratem de assuntos referentes à 

ciênc_ia_ e técnologia; · 
II - políticas relativas à ciência e tecnologia; 
III- planejamento e execução de Planos e Programas 

de interesse do Sistema Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, envolvendo, entre outros: for
mação, aperfeiçoamento e fixação de recursos humanos 
qualificados; infra-estrutura de apoio, notadamente os 
centros de pesquisa e desenvolvimento teenológico; siste
mas de normatização e de cçrtificação de garantia e con
trole de qualidade, de propriedade industrial e de metro
logia; estimulo e proteção ao inventor; coleta e difusão 
de informações; capacitação em projetas bâsicos para 
produção de conhecimentos, de instrumentação e insu
mos; medidas normativas e de controle sobre orçamento.~. 
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aplicações e custos financeiros, incentivos fiscais aos sis
temas empresariais; 

IV- a tos internacionais concernentes às atribuições 
da Comissão; 

V- recursos naturais e o meio ambiente bem como as 
t~cnologias avançadas, em especial no campo de Infor
mática; - -~ -

VI - recursos minerais e fontes de eneigia; 
VII -produção mineral e rnetalúrgica, sider(lrgica C 

energética; 
VIII - cursos e quedas de água; 
IX - transmissão e distribuição de energia; 
X - águas subterrâneas; 
XI- combustíveiS e comburentes; 
XII- gases naturais ou industriais; 
XIII- energia nuclear e suas fontes; 
XIV -geologia e geofísica; 
XV- crenologia; 

Art. 100. ······~-·························· 
1- ............................................ . 

1- ····················"·----··············· 

29. as de que tratam os arts. 15, § 19, b, e 89 da Cons
tituição, as referentes às Fqrças Armadas de terra, mar e 
ar, requisições militares, declaração de guerra, ce
lebração de paz, passagem de forças estrangeiras e sua 
permanência no território nacional, polícias militares e 
quaisquer outras matêrias que -eriVolvam a segurança na
cional. 

Art. 104. Sempre que a ComissãO de Constituição e 
Justiça considerar inconstituciOnal oU-injurídica qual
quer proposição, será esta arquivada por despacho do 
Presidente do Senado, dado a conhecimento em Ple
nãrio, e enviado à publicação. 

Parãgrafo único. A Comissão-poderá oferecer emen
da corrigiitdo o vício da inconstitucionalidade ou injuri
dicidade. 

DIÁRfO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Cj solfc1tar a convocação de Ministros de Estado e di~_ 
rigentes da. Administração direta e indireta; 
- -d) solicitar. por escrito. informações à administração 
direta e à indireta, sobre matéria sujeita a fiscaliZação e 
controle; 

e) requisitar documentos públicos necessários à eluci
dação_ d-C)-fato Qbjeto da fiscalização e controle; 

t) providenciar a efetuação de perícias e diligências~ 
g) providenciar a interação do SenadQ_Federal com o 

Tribunal de Contas da União, nos termos do parágrafo 
1"' do artigo 70 da Constituição; 

h) promover a interação do Senado Federal com os 6r~ 
~ gãos do Poder Executivo que. peJa natureza de suas ati

vidades possam dispor ou gerar dados de que necessita o 
exercício de fiscali~ação e controle, inclusie os referidos 
no art. 71 da Constituição; 

i) interagir com a Comissão Mista dõ Orçamento do 
COngresso Nacional, com vistas ao amplo cumprimenta 
do dispos!o no art. 45 da Constituição; 

jlpropor ao Plenário d() Senad~ Ft;deral, as providên
cia_.s cabíy~is em,__r_el~ção -~_os resultado~ da av:aliação. 

Art.JO?'· à Comissão de Legislação Social cumpre 
emitirt;a~er sobre as matérias referentes aoS proble
mas sociais. organização e fiscalizaçãQ _ dp trabalho, 
exercício jjrofissíonal, preViaência social, relações entre 
empregadores e empregados, associações sindicais. aci
dentes do trabalho, Justiç;:t. do Trabalho, as matérias re
ferentes aos órgãos do serviçO público civíl da União e 
seus servidores, inclusive as autarquias, sociedades de 
e~QUomf~ _ rp~~a _e funcLOnalís~o_ civtl d~s. Ministérios 
Milltares, viâção em geral, tranSPortes aéreõs, marítimOs 
e terrestres, telecomunicações, serviços telegráficos, pos
tais, telefqqicos e de telex ou quaisquer o_utros mei.os de 
comunic3Ção, obras públicas em geral, e serviços públi~ 
cõs~Cõn:cedidos _e particulares. 

. 'Ârt: 't06: .. r c~~i;s·ãd d~' Éd;-~çã~·; 'é~it~.r~· ~6ci- -

Paragrafo único._ A CLS Opinará, também, sobro- os 
pedidos de autorização para alienação de terras (Consu: 

- tuição, art. 171, p"""irfâgrafo único), oferecendO õ-i::eSp"ectr
vo _projeto de resõlução. 

Art. UO. à C~r'füss-ãÕ de Relações Exteriores com
pete:, pete emitir parecer sobre: 

I- educação, instrução e cultura em geral; 
II - instituições educativas_ e culturais; 
III- comemorações e homenagens cíVicas; 
IV - censura e diversões; 
Art. 107. À COmissão de Economia e Finanças 

compete opinar sobre: 
I- tributos e tarifas; 
Il - sistema monetário, bancário e de moedas; 
III- caixa econômica e estabelecimentos de capitali-

zação; 
IV - câmbio e tl"ansferência de valores para fora do 

País· 
v'- intervenção federal, quando tiver por fim reorga

nizar as finanças do Estado (Constituição: art. 10, V); 
VI - pedidos de empréstimos, operações ou acordos 

externos quando se. tratar de matéria financeira. ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. ressalvado o 
disposto no art. I 05, I; 

VII - qualquer matêria, mesmo privativa de outra 
Comissão, desde que, imediata ou remotamente influa 
na despesa ou na receita pública, ou no patrimônio da 
União; 

VIII- problemas econômicos do Pafs; 
IX - operações de crédito. capitalização e seguro; 
X - produção e consumo; 
XI - medidas; 
XII- indústria e comêrcio em geral. 
ParágrafO único. Compete, ·ainda, privativamente à 

Comissão de Economia e Finanças emitir parecer sobre: 
a) tomada de contas do Presidente da República; 
b) escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da 

União (ConstihiiÇão, art. 72, § 39); 
c) alteração do Orçamento da União; 
d) crêditos solicitaQos pelo Poder &ecuUvo. 
Art. 108. A Comissão de Fiscalização e Controle 

compete a fiscalização dos atos do Poder Executivo da 
União e do Distrito Federal e os da Administração indi
reta, podendo para esse fim: 

a) avaliar a eficácia, eficiência e economicidade dos 
projetas e programas de governo; 

b) opinar sobre a compatibilidade da execução orça~ 
mentãria com os Planos e Programas de GoVerno e des
tes com os objetivos aproVados em lei; 

I- emitir parecer sabre: 
a)' as proposições referentes aOs atas e-relações inter

nacionaiS, ao-Ministério das Relações Exterior~. e à na
cionalidade, _cidadania, naturalização, entrada, extra
dição e expulsão de estrangeiros, emigração e imigração, 
e turismo; 

b) a fridfcia.Ção de nomes para chefes de missões diplo
máticas de caráter permanente junto a Governo~ estran
geiros ou a organizações internacionais de que o Brasil 

- faça parte~ 
c) os requerimentos de votos de aplauso ou semelhan

_!:e, quando se refiram a acontecimentos ou atas públicos 
internacionais; 

d) os requerimentos de que trata o art. 44,§ 1~. a e b, 3; 
e) as questões de fronteiraS e limites da República; 
f) os assuntos referentes à Organização das Nações 

Unidas e a entidades internacionais econômicas=e finan
ceiras; 

g) a autorização_ para o Presidente ou Vice-Presidente 
da República se ausentarem do territóriO nacional; 
U- integrar, por um de seus membros, as Comissões 

enviadas pelo Senado, ao exterior. em assuntos pertinen
tes à política externa do Pais. 

Art. 111. A-co~issão de-Saúde cUmpre manifest~r-· 
se sobre as proposições que digam respeito aos seguintes 
assuntos: 
1- higiene; 
II-·saúde; 
III - exerdc~o _pa medicina e atividades parainêdicas, 

suas organizações e preparo dOS respeCtiVos piofissio
nais; 

IV- imigração quanto aos aspectos dos inciso& I e II; 
v -organizações, tratados e- acordos )nternacionais 

sobre saúde. medici:õa e profissões afins. 
Art. 112. Â Comissão de Redação compete, salvo 

disposição em contrário, elaborar a redação do vencido 
dos projetas de iniciativa 4_o Senado e d~ emçndas a 
projetes da Câmara dos Deputados. 

§ 1"' Quando no texto da proposição houVer cláusula 
de justificação-ou palavras desnecessárias, a Presidência 
a e:rtviará à Comissão de Redação para escoimá~Ja do de
feito. 

Terça-feira 26 4815 

§. 29 A Comissão de Redação escoimará as propo
sições, ainda que não emendadas, dos vicias de lingua
gem, das impropriedades de expressão e dos defeitos de 
técnica legislativa. 

Art. 113. suprimido. 
Art. 114. suprimido. 
Art. 115. suprimido. 
Art. 116. suprimido. 

Art. 137. ,,. ·····~··-·········•··-··~·-·····~~· 
a) 30 (trinta)_ dias para as Co_missões de Constituição 

e Justiça, de Legislação Social, de Economia e Finanças; 
b) 20 (vinte) dias para as demais Cõmissões. 
§ I Q Sobre as emendas, o prazo é de 20 (vinte) dias. 

ocorrendo em conjunto para todas as Comissões. 

Art. 153. 
§ I"' Conhecido o voto_do Relator, poderâserconce

dida vista do processo, uma única vez. pelo prazo de cin
co dias, só prorrogável por deliberação da_ Comissão. 

. ·Ã~i.' 't60~ .. ·-~-::: ~ :~ :-::: :~:::::::: :.::::::::: ::·::_ 
1- ......... ,_ .... -'~·--······················ 
a) ···········--·--···'"····················-· 
b) .............•.••......•. ·-·· .•..•.•......• 
c) ...•.•.•.......••••••••..••••••••••.•.••••• 
d) -.realização de perícia ou dtligência .externa; 
e) depoimentos pessoais. 

Art. 164. . ................................. . 
I- propor ao Senado a Convocação de Ministros de 

Estado, nos termos do disposto nos arts. 418 e seguintes. 

II- ···~·•··································· III- providenciar a efetuação de perícia e diligências; 
IV - tomar o depoimento de pessoas que, a juizo da 

ComissãO, possam prestar informações sobre a matéria 
em estudo. 

§ 1' ....... -·· ..... ···-··· ....•........•..•• 
§ 29 Não cumprida a di1igência ou perlcia, não res

pondida a consulta, ou não aceito o convite para depoi
mento pessoal, a matéria será incluída em pauta da Co
missão, a fim de que dçcida: 

a) se dispensa diligência, perícia ou depoimento: 
b) ........•...•. , •.•• ,. •••••..•.•...•..•...••• 

Art. 207. . ....... "' ._~ .. ·····-··············~~., 
§ 1"' O não cumprimento do previsto no caput, in fi

ne, deste artigo, acarretará a imediata exclusão da pessoa 
faltosa do recinto, a ser determinada pela Mesa, sempre
juízo das sanções legais a que estiver sujeita. 

§ 2"' O ingresso ao Plenârio e respectivas dependên
cias só será permitido mediante senha a ser distribuída a 
critério da Mesa, re~alvado o __ disposto no art. 205. 

. ·Ã~i." 296' ~· 302. ·;~~;i~id~s~;, .•.. -.~' ·. · · · · · · .-. · · · 

Art. 29 Substitua-se onde houver, no Regimento. a 
expressão_ Comissão de Finanças por Comissão de Eco~· 
nomia e Finanças. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrArio. 

JUstificação 

O presente projeto tem um objetiVo de ordem geral: a 
agilização do processo legislativo. 

A mudança nas Comissões jqstifica-se po'rque é esta 
fase do processo legislativo. a in-strut6ria. que demanda 
grande tempo, tendo em vista que é nela que se verificam 
os estudos e anâtises das matérias, de maneira prófunda. 
E ê indiscutível a importância desta fase. ~ premissa in
questionável que as decisões são conseqUências diretas 
das informações que as instruem. Instrução pobre, deci~ 
são manca; instrução rica, decisão acertada. 

A par da qualidade que deve ter a fase instrutória, é 
tambêm necessário que ela seja rápida, porque o Legisla
tivo só serã eficiente se puder aCompanhar, lado a lado, 
as transformações sociais, não ãpenas analisando-as, 
como também as determinando, como agente influencia
dor da camada social. 

Para o cumprilll.ento deste importante papel, as Co-
missões têm de contar com: 

a) fácil e rápido acesso à informação; 
b) autonomia de ação na obtenção da informação; 
c) cOndições materiais para ó perfeito processamento 

da informação; e 
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d) competência e presteza na anâlise da informação. 
Nos últimos vinte anos, não houve, a bem da verdade, 

condições para o pleno desenvolvimento e funcion~men
to das Comissões no Senado_. O terreno de ditaduras não 
é, com certeza, fértÚ -para o que só pOde viscejaT ·com o 
húmus da liberdade. Por outro lado, a própria insti
tuição, no mesmo período, em decorrência do regime au
toritário, não se esmerou em aperfeiçoar esta fase do 
processo legislativo; ao contrário, foi apenas um instru
mento mais ou menos eficiente _da concretização da von
tade do poder dominante. 

Agora, no entanto, a situação é outra ... Hã um clima 
de.. liberdade sem precedentes". E, como é fatal em tal 
ambiente, todas as instituições sociais estão bafejadas, 
pelo hâlito democrâtico, se reequipando para uma 
atuação livre, dentro de um sistema onde a solução de 
conflitos reside no consenso, como resultado possível da 
vontade da sociedade. 

O Senado deve rnud~r. com muito mais razão, porque 
é agente das transformações sociais, na sua materialida
de e na sua mentalidade. E isto, necessariamente, deve se 
refletir no próprio inStrumento do processo legislativo, 
que é o Regimento Interno. 

No que se refere, especificamente, às Comissões, é de 
se notar que as mesmas jâ possuem duas das facilidades 
mencio.nadas· anteriormente, ou seja, condições materiais __ _ 
para o perfeito processamento da informação, com um 
dos melhores sistemas de computação do País, e a tão al
mejada competência na análise da informação, com a 
admissão de um corpO de :lsseSsofes do mais alto g·abaii: 
to, de um potencial inestimável. ~ preciso dotâ-las, ago
ra, de um fácil e rãpido acesso à informação, de autono
mia de ação na obtenção da informação e de presteza na 
anãlise da informação .. E é isto o que se pretende com o 
projeto, em termos procedimentais. 

\ sõ~: Senado conta, atualmente, com as seguintes Com.is- -

a) permanenteS, 19; 
b) especiais: 
-internas, 2; 
-mistas, 2; 
-de inquérito, 7; 
c) mistas do Congresso Nacional, mais de duas cente-_ 

nas, forinalmente. O número não coincide com o de co
missões mistas em funcionamento, seja pela tramitação 
em conjunto de várias-propostas, seja pelo término do 
prazo para apresentação de pareceres - o que as- inatiVa 
- etc. A grosso modo, pode-se dizer que hâ cerca de 40 
comissões mistas er0 Tuncionamento. --

Os membros da Comissão- Diretora não podem ser 
membros das demais comissões permanentes, sendo Hei
to a qualquer Senador integrar as demais comissõeS, 
obedecido o critério da proporcionalidade partidária. Os 
líderes do PMDB, no Congresso e no Senado, bem como 
o Presidente do PDS; não participam de comissões. 

A maioria dos Senadores está presente em Brasnia 
apenas às terças, quartas e quintas-feiras. 

As Comissões s6 podem funciogar em horário diverso 
do destinado às sessões ordinárias do Senado. 

O número de membros de cada comissão permanente 
é o seguinte: Agricultura~ 7; Assuntos Regionais, 7; Ciên
cia e Tecnologia, 15; Distrito Federal, 11; Econoniia, 11; 
Educação e Cultura, 9; Finanças, 17; Fiscalização. e Con
trole, 17; Legislação Social, 9; Minas e Energia, 7; Mu
nicípios, 17; Redação, 5; Relações Exteriores, 15; Saúde, 
7; Segurança Nacional, 7; Serviço Público Civil, 7; e 
Ttan.spõrtes, Comunicações e Obr~ Públicas_,_7__. 

:1:: facilmente detectável o fatO de que as ~tribuições 
das comissões se interpenetram, ou seja, um mesmo aS
sunto pode ser apreciado, na sua especificidade, por duas 
~u mais comissões, ao ~esmo tempo .. Disto resulta: 

a) constrangimentos inconfessáveiS na apreciação das 
matérias;- - - - · 

b) identidade das comissões pouco definida: 
c) dificuldade para o despacho presidencial nas pro

posições; · 

d) responsabilidade dilufda e, conseqüentemente, es-
forço diminuído na anális~ das matérias. _ 

À simples vista do até aqui exposto, constata-se que: 
a) hã um número excessivo de comissões em funcio

namento, em proporção ao número de membros da Ca
sa; 

b) hã evidente disparidade na composição numérica 
•
1
das comissões permanentes: poucos membros em comis-

sões de grande carga de trabalho, e muitos membros em 
comissões de menor atuação; 

c) hã um estabelecimento indevido das atribuições de 
c_ada comissão _permanente; 

d) um mesmo Seriador ê membro de vârías comissões 
simultaneamente; 

e) hã impossibilidade do funcionamento de todas as 
comissões, pela exiguidade de tempo. 

Ressalte-se, tambêm, que as comissões permanentes 
podem, perfeitamente, estudar ós assuntos óbjeto de 
criação de comissões especiais. Aliás; ·reã.lis-ticamente, es
tas só servem mesmo para a consecução ,de dois objeti
vos: realçar a atuação da Casa em deternlinado assunto 
momentoso e, numa micro visão, a de partidos políticos 
e de parlamentares de ptojeção nacional, ou dos que de
J)ejam esta mesma projeção. e notório que, passada a 
turbulência social provocada pelo fato a ser ex.aminado, 
as at~vidades da comissão especial praticamente se extin
guem. 

A impossibilidade evidente do pleno funcionamento 
das comissões, provoca as seguintes conseqUências mais 
importantes: 

a) feitUra de pareceres sem o devido cuidado, de 
modo apressado e, o que ê pior, sem qualquer consulta a 
partes interessadas ou que podem fornecer valiosas e até 
indispensãveis informações sobre a matéria; _ 

b) apresentação de pareceres sem o devido conheci
mento da matéria por parte dos -integrantes das comis
sões. que os assinam, não r~ro, nos próprios corredoies 
da Casa, fato, aliás, que jã foi objetd de crTticas··na im
prensa; 

c) reunião de comissões, muitas veZes, apenas com o 
número regimental preScrito; 

d) adiamento de reuniões, pela ausência de membros; 
e) sobrecarga de trabalho a·os_ órgãos do Senado en

carregados de assessorar as comissões, notadaffierite a 
Assessoria; 

f) conhecimento -deficieiite das matéi"las legislativas; e 
g) emperramento do processo legislativo, sem a so

lução de problemas, de ordem política, econômicã. e so
cial, muitas vezes, de grande importância. 

-Em verdade, _a.grande conseqÚência, grave, ê a margi
nalização do Senado dos fatos s_ociais, torn~ndo-o sim
ples espectador, afastando-o de seu verdadeiro papel de 
agende determinador e transformador da sociedade. 

Na proposição, reduz-se o nómero de comíssOes para 
doze, extinguindo~se as de Assuntos Regionais, de Eco
nomia, de Minas e Energia, de Segurança Nacional, de 
Serviço Público Civil, de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas e de Municípios. As atribuições destas
comissões são transpostas, ipsis literis, para as demais 
comissões. Assim, a Comissão de Constituição e Justiça 
passa a englobar as atribuições da Comissão_d~ S~gu
rança Nacional; a Comissão de Finanças, as da COmis
são de Economia, passando, então, a denominar-se Co
missão- de Economia e Finanças, tendo em vista qtfe as -
mesmas §e referem a dois campos distintos de atividade; 
a Comissão ·de Legislação Social, as da Comissão de ~er
-viço Público Civil e as da Comissão de Transportes, Co
municações e Obras Públicas; a Comissão de Ciência e 
Tecnologia, as da Comissão de Minas e Energia; asCo
missões de Assuntos Regionais e de Municípios são sim
plesmente extintas, com as respectivas atribuições, em 
virtude de estas já serem inerentes às atribuições das de-
mais comissões. 

-0 número de membros das Comissões é também dimi
_nuído "de maneira proporcional, de modo a que os traba
lhos não soTram prejuízo, nem seja diminuída a partici
pa~o partidária. b incluida_ a determinação de que õ 
Líder de Partido poderá jndicai-, para completar a parti
cipação de sua bancada nas comissQes, senador de outro 
partido, integrante do mesmo bloco, que não alcançar 
representação pelo critério da proporcionalidade. Assim, 
estafá-ãSseg1ltada a pOs-Sibilidade da participação nas co
missões dos pequenos partidos, o que aumentará o grau 
de representatividade. . 

São ext!ntas as comissões especiais · int~rnas_ criadas 
por delíbera"ção do Plen,ário, porque,-cõinójâ mCnciOna.:: 
do em tópico anterior, lião cumprem, via de re8,ra, a Sua 
finalidade, nem possuem atribuições diversas das confe-
ridas às comissões permanentes, não se podendo justifi
car, a rigor, a existência de uma comissão apenas por 
questões meramente políticas. 

Novembro de 1985 

To da proposição considerada inconstitucional e in
jurídica e que não tiver o vício corrigido pela Comissão 
de Constituição e Justiça, será definitivamente arquiv:i
da. A prática, ao longo dos anos, tem demonstrado que 
proposições deste tipo são, quase que invariavelmente, 
rejeitadas pelo plenãrio, após uma tramitação custosa, 
dificil e flagrantemente desnecessária, que envolve, alêm 
do trabalho de oufrã:S comissões, extenso trabalho da as
sessoria e demais órgãos ligados à área. 

9 prazo __ das comissões para apreciação das matêrias 
Sofreu pequena modificação. Agora a Comissão de 
Constituição e Justiça, a Comissão de Legislaçã_o Social 
e a Comis_s_ão de Economia e Finanças, as que terão 
maior carga de trabalho, pela natureza das suas atri
buições, terão 30 (trinta) dias, e as demais, 20 (vinte) 
dias. O prazo para anâlise de emendas passa a ser de 20 
(vinte) dias. Tais prazos serão suficientes, tendo em vista 
a racionalização proposta e a qualidade do assessora
mente de que dispõe, agora, a Casa. 

A vista de processo nas comissões só poderã ser conce
dida, agora, apenas uma única vez, pelo prazo de cinco 
dias, o que evitará, certamente, sêrios problemas. já 
ocorridos anteriormente, evitando, também, a procrasti
nação da análise de proposições. Em verdade, a vista ~ 
uma liberalidade evidente, posto que qualquer parla
mentar pode participar da tramitação das proposições 
em qualquer fase do procedimento, podendo intervir 
para modificá-las, manifestar opiniõs, argumentar e in
fluenciar colegas, tendo à mão, sempre que quiser, a pro
posição, eril seuS termos integrais. 

Tornou-se explícito que qualquer comissão poderá, 
autonomamente, realizar perícias, diligências internas e 
externas, e tomar c;!epoimentoS de quaisquer pessoas que 
possam prestar infOrmações a respeito da matéria em es
tudo, "além das demais atribuições. Não se justifica que a 
comissão, composta de representantes lídimamente elei
ta -pelo povo, de acordo com a proporcionalidade parti
dãria, com grande experiência política, tenha que se so
correr do plenário para exercer o elementar direito de 
busJ::_ar a ~nformação. 

Foi extinta a apreciação preliminar, em decorrência de 
se ter conferido esta prerrogativa à Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

Finalmente, no projeto, procura-se dar ao Presidente 
da sessão, em plenário, suporte legal para exclusão de 
pessoas indesejáveis do recinto que, eventualmente, esti
verem interferiõdo, negativamente, nos trabalhos, 
.determinando-se, ainda, que só poderão entrar no ple
nário e_ respectivas dependências, pessoas previamente 
selecionadas pela Presidência É evidente o alcance da 
norma. A Presidência. é que é, em última análise, a gran
de responsável pela assistência às sessões, sendo -neces
sário que conte com uma maneira de controlá-la, legal
mente .. 

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1985. -Ju
taby Magalhães. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- O projeto lido 
após publicado e distribuído em avulsos fícarã sobre a 
mesa pelo prazo de 3 (três) ·sessões a fim de receber 
emendas, após o que será despachado às comissões com
petentes. 

O SR. PRESID~NTE (Josê Fragelli)- Na sessão ex
traOrdinária do dia 22 de novembro do corrente, foi lido 
o Oficio n'i' S/46, de 1985 (n'~' 274, na origeni), do Gover
nador do estado do Acre, solicitando, nos termos do 
item IV do_art. 42 da Co_nstituição, autorização do Sena
do Federala fim de que aquele estado possa realizar ope
ração de emprêstimo externo no valor de USS 
20,000,000.00 (vinte ritilhões de dólares), para os fins que 
especinca. 

A m"atéria ficóu aguiird<"lndo, na Secreta-ría Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

Teitdo --~ Presidência recebido os referidos documen
tos, despachará a matéria às Coritissões de Firíanças e de 
Constituição e Justiça. 

O SR._PRESID~NTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
comunicação que vai ser lida pelo Sr. l~'-Secretário: 
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É lida a seguinte 

Em 25 de novembro de 1985 

Senhor Presidente, 
Tenho a honr<l de comunicai a Vossa Excelêncil!o de 

acordo com o disposto no art. 43,_ alínea a, do Regimen
to Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a 
partir do dia 9-1_2-85, para breve viagem ao estrangeiro, 
em curáter particular. 

Atenciosas saudações, - César Cais. 

O SR. PRESIDENTE (José fragelli) - A comuni
cação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José_Fragellí)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Enéas Faria. 

O SR. ENltAS FARIA (PMDB - PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem _revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

BrasHia e particularmente o Co-ngresso Nacional são 
palcos, hoje, de _um importante acontecimento para a 
vida legislativa deste País e para aquHo que se pretende 
venham se transformar os legislativos estaduais e o pró
prio Congresso nacional. 

Pela primeira vez servidores do Poder. Legisla ti v~ Fe
deral, Estadual _e Municipal se reúnem para examinar, 
em conjunto, com aqueles a quem prestam seus serviços, 
problemas e sol_uções de interesse cqmuin. 

De Norte a Sul, de Leste a Oeste desta grande Nação, 
Brasília recebe representantes. A_Çâmara_çios Deputados 
e o Senado Federal, por todos os seus órgãos, sentem~se 
orgulhosos ao receber os delegados ao I Encontro Na
cion<ll de Servidores de Legislativo e o II !=.!_lcontro Na
cional de Diretores de Legislativo. 

Na abertura solem;_ desse conclave, tivemos oporiuni~ 
dadc de ouvir o pronunCiamento do Sr. Presidente desta 
Casa, ein saudação a todos os participantes do evento e 
ouvimos de S. Ex~. pela sua experiência, pela sua éondu
ta, pautada na luta e deÔicação às instit_uições democr~ti
cas, uma verdadeira aula de otim_ismo e de fé nos servi
dores do LegislativO e, em especial desta Casa, à qual te
mos a honra de pertencer. 

A importância do conclave que se realiza, com o apoio 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ressalta 
a partir dos três temas principais que se distribuem entre 
os três dias de reuniões: "O Pod~r Lçgislativo", "O As~ 
sessoramento Legislativo e a Informática no Trabalho 
Parlamentar'', e "Administração Legislativa". 

A magistral conferência do Professor Abdo Baaklini, 
da Universidade Estadual de Nova Iorque, em Albany, 
Estados Unidos da América, demonstra que os legislati
vos de todo Q mundo moderno se de[runta.m em maj_o_r _ 
ou menor grau, com problemas semelhantes. 

Vale_ notar, contudo, que apesar de todas as críticas 
que se faça a esta instituiçào- e elas existem em todas 
as Nuções- não se vislumbrou ainda, segundo o eméri
to professor, um substituto à altura. 

Assim, apesar e acima de todas as críticas que se faça, 
como muito bem lembrou o nosso companheiro de Sen~ 
do, Doutor Paulo Brossard, em sua brilhante Confirên
cia de hoje_ pela manhã, o Legislativo não veio nem do 
céu, nem da Terra: ele é o_resultado de todos nós. Assim 
como, não é originário no plano divino, tciTl o seus erros 
- muito mais divulgados - mas tem também os seus 
acertos. 

Procura~se conhecer os problemas e, a partir daí, 
orientar soluções. _ _ . 

Como conhecer os problemas senão rell"nindo os seus 
prinCipaiS aforeS:- parlamenta-res e Servidores? 

Somente após profundos e con"Màriles ·es.tudps, com 
purticipução de todos os_ interessadQs, será possível 
conhecer-se as necessidades,_ _ 

Tivemos a oportunidade de afirmar ainda ante~, du
rante a sessão inil.tigural deste conclave, que cm nossa re
cente viagem aos Estados Unidos, travamos conheci~ 
mento com legisladores de nível federal e estadual, como 
também com o Quadro de -Pessoal Legislativo, e de co
nhecer os recursos que utilizam para desempenhar suas 
responsubilidades. Ficamos de fato -impressionados com 
a quantidade e qualidade de informações disponíveis aos 
legisladores norte~americanos e.Com a ~ssistência qtie re~ 
cebem de seu staff. 

Mas o que mais nos impressionou, e o que marcada
mente trouxe de lá, fo1 o fato de que nem os legisladores 

nortc~umcricanos, nem tampouco seu staff como indiví
duos, são mais qualificados do que nossos legisladores e 
no~o staff. 

Contudo, foram c:;~pazes de criar um sistema comple
xo gcrudor de informações e relacionado com as várias_ 
necessidades dos l~gislL!dores que provêem as instituições 
legislativLl~ coni as melhores informações possíveis. 

O ~r. Jorge Kalume- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ENftAS FARIA- Concedo o aparte a V. Ex~ 

O Sr. Jorge Kalume- Eu gostaria de cumprimentar 
V. Ex~ pelo pronunciamento desta tarde, dando ciência à 
C usa das ocorrências de ontem e de hoje. Quero acentuar 
que V. Ex~ teve um papel destacado para o êxitO do Sirit
pósio -dos Funcionári()S Públicos e por isso V. Ex~ mere
ce os meus louvor:_es ~:da Liderança, que no_momento eu 
represento. 

O SR. ENtAS FARIA - Agradeço, Senador Jorge 
- J... aJume, as eXpressões de bondade de_ V,_ Ex! _que certa
mente são calcudas na amizade que tenho a honra de 
desfrutar j!Jnto ao eminente companheiro e eminente Se~ 
nador. 

O Sr. Nivaido Machado- Permite V. Ex• um aparte, 
Scnador:COéas_fq.r_i_a'? -- --~---

O SR. EN tAS FARIA~ Tem o aparte V. Ex~. Sena
dor Nivaldo Muchado. 

O Sr. Nivaldo MachadO-- Nobre Senador Enéas Fa
ria, a realização, tendo com palco o Senado Federal, de 
três Certames nesta Casa,_ de interesse dos Servidores 
Públicos, o primeiro na sexta-feira, envolvendo o Fun
ciOnalismo Público dO_ Pilí_s, e os dois últimos, um relati
vo aos Servidor-Cs~ (fO-ügiSYitivo~ e Outro a_os-_ Di retores 

--do LegislatiVo; dirTIOnstra, à sociedade, o empenho do 
Cong"rcsso Nacional, particularmente do Senado da_Re
r}úbi{ca, pela solução do problemã de pessoal. Isso não 
só no que tOe<~ aos 1hteresses da classe, à sua remune
raçãO, às vantagens, à sua proteção legal, enfim, ao am
paro que ó~CJõVernó_-deve dar aos seus servidores, mas 
tari:ltlém no que·seTefêreamethoria do serviço, ao aper
feiçoamento do sistema de pessoal, a todo esse elenco de 
medidas a que V. Ex' se reporta e de que foi protagonista 
principal, ao lado do eminente Presidente José FragelH, 
que presidiu ao PfifneifOEnco_ntro, na sexta-feira. 'De 
maneira que, nesta oportunidade, quero congratular~me 
coiií O Senado, Com a sua dir"t!ção, com o PreSidente; com 
a SÇCfelai'1a, :0_rh OS servídóres, com todas as partes dire
tanié-iltC.inti::ressados nesses Ce-rtames, e-expresSa"! aqUi a 
con'liariça em QUCeSSéSellCOfil.fóSIIãõ-se-exaurem-a·penas -
no relaciOn"arriinto entre os seuS üitegfantes, mas·q_ue te
nhum_ coOseqUêricias positivas, que· deles resulte o que 

-possUSee~têild~_-e=se-esperar d~ melhor,_em favor da 
classe, em favor do serviço público. Mínhas feliCitãções a 
V. Ex' e à direção da Casa. Muito obrigado. 

O _SR. _EN tAS FARIA- Eu agradeçq, Senador Ni
valdo MachLldo, mas gostaria, por um dever de justiça, 
de repetir dest<~ tribuna, o qúe ontem-já disse e que tenho 
ditu:_:;e_u_h_ome.nagem a alguém cabe, _cabe a S. Ex~ o Se
nador José Fragelli, Presidente desta Casa, que foi-e tem 
sido grande inspirador_ da voritade politica de transfõr-

- maçàQ_e __ de mudança aqui, com o roterizador de um ca
minho novo que-nós Membros da Mesa,. ou não, esta
mos palmilhando desde o momento em que S. Ex~ assu
miu a Presidência desta Casa d_o .Congresso Nacional. 

Mas eu fulava das__experiências que pude aurir no con
tato com legisladores e cOm assessores nort~;-amç:ricanos. 

Esta eXPeriência nos deu-~ -cOmpreensão -clara d"e que 
precisamos de um foro e de um mecanismo institucional 
onde as necessidades de informações e de pesquisa das 
diferentes Assembléias possam Ser estudadas e onde os 
procedimentos e as estruturas apropriadas possam ser 
adotadas_a_fim:-de fu_zer face às exigências do legislador. 

A realização d~:ste e di outros encontros se_ajUsta per
feitamente- a essas aspirações. A organização das pales
tras e dos debat~ não _só sugere a existência de uma 
coilsciéncia de mais áptidões técnicas e administrativas, 
como também de ampliar a capacidade dos servidores 
dãs casas legislativas. 

Ç:qmo se pode ·notar, os nomes escolhidos para paiUc1-
par 'deste implõ debate, para trazerem a todos n6s suas 
experiências, seus conhecimentos, conduzem-nos a refle
xões saudáveis em torno de temas os mais vibrantes. 
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Por issO, não poderíamos deixar de nos associar a tão 
importante iniciativa e, apoiados pelo Senhor Presidente 
desta Casa, p·or inúmeros Senhores Senadon::s, e por ser
vidores que se destacam, ao longo tempo, em dedicação 
à instítuição, colocamos o potencial humano e técnico ·à 
disposição do evento. 

E. pois, com muita honra e profunda satisfação que 
saúdo, na qualidade de Primeiro-Secretário do Senado 
Federal, os dignos presidentes das assembléias legislati
vas estaduais aqui presentes, bem assim, os deputados 
estaduais, os diretores, os servidores e, especialmente, a 
associação dos servidores de legislativo, recentemente 
criada e que deverá formalizar~se no decorrer do encon
tro. 

~rofundamente sensibilizado, agradeço o apoio alta
mente profissional dos nossos servidores para a reali
zação e, já posso adiantar, para o êxito da iniciativa. 

Aos ilustres brasileiros que vieram de todos os recan
tos deste País, as nossas· boas-vindas. Que o solo de 
BrasHia seja fertil na recepção que lhe oferece e que os 
debates aproximem todOs em torno do grande ideal que 
possibilitou esta nossa grande reunião, ou seja, retirar o 
Poder Legislativo do Estado de ilhamento em que se en
contra e levá-lo, cada vez_ mais, a ocupar o espaço que 
lhe é reservado perã.nte a -Nação. 

Nosso_ especial -agradecimento ao Professor Abdo 
Baaklini; brasileiro de corãção, que veio de tão longe 
para nos brindãr com sua respeítãvel inteligência e co
nhecimento. 

Aos ilustres Senadores Paulo Brossard eJarbas Passa
rinho, cujo brilho os Anais do Senado registram como 
dois gigantes da tribuna e que emprestaram ao evento o 
sucesso loio em sua abertura. 

São os seguintes os Delegados das Assembléias que 
aqui comparecem~ 

Acre 

Alcimar Nunes Leitão_- lsnard Bastos Barbosa Leite 
- Cleomar Freire Gouveia- Adauto Barbosa dÓs San
tos - José Carlos Freire Gouveia. 

Alagoas 

Clotildes Raposo de Moraes - Marieta Sarmento 
Pinto. 

Babia 

Hamilton _?e ArauJo Bacelar. 

Ceará 

Deputado Raimundo Bezerra - José Hamilton Felí
.cio de Sousa .. 

___ Espírito Santo 

João Ãngelo Baptista - Aliete dos Santos Baptista. 

-MinaS Gerais 

J\.farfá Apa.reddà Leal P. Roedel - Carlos Eduardo 
Ribeiro de Navarro- Fernando Ludolf de Almeida Jr. 
-José Jorge M. Ribeiro- Orestes Braz Petrillo- Na
tália de Miranda Freire - Geraldo Fábio Madureira. 

Pa~á 

Conceição -de Fátima Albuquerque- -Adolfo Mello 
de Oliveira Filho- José Geraldo C. de Albuquerque
Silvéria Guimarães de Lima - José Maria Correia 
Gama-- Ronaldo Passarinho P. Sousa. 

Paran_á 

Deputado Gernote Kirinti.s- Jairo Marcelino·da_Sil
va- Moises Abdala Magalhães- Eloi Mezadri- Ho
norino Luiz Colla ·-José Carlos Chain Jabur- Enio 
Santangelo Malheiros - Relindo Schlegel - Munir 
Abagge. 

Pernambuco 

Deputado Cartas Porto - Deputado Rooservelt 
GonçaJves de Lima --:- rvJ:arcello Gomes Lafayette -
Walayde Bezerra Cavalcanti - Haroldo Lima Costa
Alayde Bezerra CavalCanti. 
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Rio Grande do Sul 

Ivo Mozzato Perreira Junior -Alvaro Paim de Cam
pos Álvares - Trajano Gusnião - Marion Velasquez 
V. Ferreira- Margarida Martins de Oliveira- Carlos 
Reinaldo Mendes Ribeiro. 

Rio de Janeiro 

Bartlett James Neto - Miguel Gonçalves de Ulhão 
Cintra - Nelson Alves Pereira - Gilberto Martins 
Velloso. 

Rondônia 

Yumiko Miyagui Nakashima- Paulo Cruz Sales
Zorando Moreira de Oliveira- Fernando Ereira Renda · 
--Si las Gruber de Oliveira- FrancisCO Carlos Almeida 
Lemo- José Batista da Silva- Maria Creuza Bezerra 
Passos- lonete Medeiros Luz M. de Pinho- Saude
mia Celeri de S. Assunção -Olinda Vanzella. 

Santa Catarina 

Sinval Bello - Anselmo I. Klein - Luiz Henrique 
Belloni Faria. -- -- --

São Paulo 

Clovis Puccinelli Alves- Fernando Pirró- Valéria 
Ribeiro-M~ria- Franz S. Hoyler- Siegf~ied Hoyler. 

Sergipe 

Deputado Francisco Vieira da Paixão- Vera D'Avila 
Silvério Paixão. 

A todos as nossas profundas homenagens e o desejo e 
a certeza de que haveremos de colher, ao final deste En
contro, caminho e roteiro para o engrandecimento do 
Legislativo no Brasil. Muito abrigado. Muito bem. (Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Loudval Baptista, por dele
gação do PFL 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res: 
~bera rápida, a viagem do Presidente José Sarney a 

Aracaju, onde permaneceu apenas seis horas, foi extre
mamente importante, porque densa de conteúdo_ prátiCo, 
e merece ser registrada como um acontecimento de exw 
cepcional significação histórica, pOiquanto se destinou à 
assinatura do Convênio firmado entre a PETROBRÁS e 
o Governo do Estado para construção do Porto de Ara~· _ 
caju, - a centenária reivindicação do povo sergipano. 

O Presidente da República desembarcou no Aeroporo 
Santa Maria, de Aracaju, às 09:00 horas, tendo sido 
acompanhado na viagem por seis Ministros de Estado: 
Aureliano Chaves, das Minas e Energia; Ronaldo Costa 

· Couto, do Interior; Marco Maciel, da Educação; Rober~ 
to Gusmão, da I nd(!stria e do Comércio; Affonso C a~ 
margo, dos Transportes; Ministro Chefe do Gabinete 
Militar, General Rubens Bayma Oenys; General Alberi:. 
co Barroso Alves, Assessor do Senhor Presidente da Re
pública; -do Presidente do BNDES, André Franco Moo
toro Filho; do Prefeito eleito de Aracaju, Deputado 
Jackson Barreto; os Deputados, Hélio Dan tas e Adroal
do Campos Filho e de outras personalidades convidadas 
em que-se destacaram o Presidente da. Caixa Económica 
Federal, ex-Senador Marcos Freitre, e Marcos Vinícius 
Vilaça, Presidente da Legiãp Brasileira de Assistência 
(LBA). 

A visita presidencial, encerradas as homenagens e so-_ 
lenidades protocolares, adquiriu -ressonância nacional 
por forÇa dos seus objetivos concretos, Cujã.s ·repercUs
sões ultrapassaram todas as expectativas. 

Poder-se-á avaliar toda a sua amplitude e densidade 
peculiar, através dos documentos que solicito sejain in
corporados ao texto destas considerações: a) em primei
ro lugar, o magnífico pronunciam~nto do Presidente Jo
sé Sarney; b) o discurso proferido pelo Governo João Al
ves Filho,- que fez um relato sucinto, com objetividade 
das lutas travadas, no sentido da construção do PQ.rto de 
Aracaju; e c) uma síntese das Ações do Governo José 
Sarney no Estado de _Sergipe. 

Sãci documentos de valor permanente que se comple
mentam e fundamentam as considerações que venho te
cendo, desta tribuna, para consignar nos Anais do Sena
do, fatos ou episódios· da maior -írilportância, sob qual-
quer ângulo que se pretenda avaliar. , 

O Presidente José Sarney asseverou, em seu primoroso 
discurso de Aracaju ... "tenho a consciência -de que estou 
participando de um momento histó_rico, onde se resgata 
uma frustração e se torna em realidade uma esperança, 
que é o porto de Sergipe, basicamente o Po.rto de Araca
ju". 

Em seguida estabeleceu um paralelo com o Porto de 
ltaqui no Maranhão, pelo qual travou duras pelejas, mas 
teve a f~Ucidade de_ vê-lo constru(d9 ~ relembrou o fato 
de que Itaqui, gerou Carajãs e indústrias de alumínio,
ou_ seja, detonou um processo de desenvolvimento irre· 
versível. 

O Sr. Nh>aldo Machado - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

.O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Ouço com muito 
prazer; o nobre colega. 

O Sr. Nivaldo Machado- Eminente Senador Louri· 
val Baptista, sentir-rile-ia muito honrado se tivesse parti
cipado da solenidade relativa à construção do porto de 
Sergipe, velha, justa e sentida- aspiração desse bravo e 
ProgresSista'poVo nordestino. Ocorre, e V. Ex" o sabe 
muito bem, que nós ambos, e também outros compa
nheiros_ de representação popular, convidados para 
acompanhar o Presidente da República nessa visita a 
Sergipe.e a ~ernambuco, deixaram -de fazê-lo, pelas obri
gaç-ões do mandatO, uma vei-que se votava matéría da 
maior importância para o País, qual seja a rererente à 
Con-stituinte, -rio segundo turno. De forina que ·isso fez 
com que eu tiVesse desistido de participar dessa comitiVa, 
honroSa pa:ra-inim, repito, e, Creio para todos os demais 
senadores, apesar de no1! privar da participação de um 
acontecimento da maior -significaÇãO Para o povo sergi
~~aod0~el~_ que _r~presen~~ a conquista d~ porto d~_ seu 

E quanto a mim, ainda, diria que a minha permanên
t:ia no Congresso para atender ao cumprimento de um 
dever, me privou de partiCipar, no Recife, das homena
gens dos 160 anos de fundação do velho Diário de Per
nambuco, às quais esteve presente o Presidente José_Sar
ney que, em--discurso dos mais eloqUentes, saudou, em 
nome da República, aquele grande acontecimento. Só as 
obrigações do mandato impediram estivéssemos presen
tes a essas duas solenidades, o que deve ser aqui devida
mente registrado. E_o que estou fazendo agora através 
do aparte que V._ Ex• acaba de me conceder. Muito obri
gado. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a·V. 
Ex~. Senador Nivaldo Machado. 

Na verdade, nós dois, V. Ex• e eu, convidados que fo
mos para participar das solenidades em Aracaju e no Re
cife, não viajamos, porque fic"amos em Brasília para vo
tarmos o projeto da Constituinte. E nós fomos os dois 
Senadores visados justamente no episódio dessa viagem, 
porque um conceituado matutino carioca, na sua repor
tagem referente a essa viagem, ~z que nós fO!JlOS captu
rados no aeroporto, e não viajamos devido a isto: Tal 
notícia é invúídica. Não estivemos no aeroporto quando 
por ocasião do_ embarque da Comitiva Presidencial. 
Também não estiVemos Com o nosso Líder Senador Car
los Chiarelli. Admiro-me q1,1e um conceituado vespertino 
co,rrio aquele divulgue semelhantes notícias. Aqui perma
necemos após t~rmos conhecimento da anulação da vo
tação efetuada, a fim de cumprir com o nosso dever no 
sentido de apoiar o projeto enviado pelo eminente Presi
dente José Sã.i'ney, não só eu, como também Vossa Exce
lência. 

Erctivamente deixamos de comparecer a dois impor
tantes acontecimentos- a assinatura do Convêtiio rela
tivo à construção do Porto de Aracaju -reivindicação 
prioritária de Sergipe, e à comemoraçãO do 1609 aniver
sário do Diário de Pernambuco- um dos mais tradicio
r_lais órgãos da Imprensa Brasit~ira. O aparte de Vossa 
Excelência- muito valoriza este pronunciamento. 

Continuo, Sr. Presidente: 
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São documentos de valor permanente que 'Se comple
m~ntam e funda,~entam as considerações_ que venho te
cendo, desta tribuna, para consignar nos Anais do Sena
do, fatos ou episódios da maior importância, sob qual~ 
quer ângulo que se pretenda avaliar. 

Ó -Pfesidenle JÔsé Sarney asseverou, ein seu primoroso 
discurso de Aracaju ..... tenho a consciência de que estou 
participando de um momento histórico, onde se resgata 
uma frustração e se torna em realidade uma esperança, 
que é o porto de Sergipe, basicamente o Porto de Araca
ju". -

Em seguida estabeleceu um paralelo com o Porto de 
Itaqui, no Maranhão, pelo qual travou duras pelejas, 
mas teve a felicidade. de vê-lo construido e relembrou o 
fato de que [taqui, gerou Carajás e indústrias e alumínio, 
-ou seja, detonou um processo de desenvolvimento ir
reversível. 
. A comparação feita pelo Presidente da República é ri

gorosamente exnta porque, de fato, o Porto de Aracaju, 
além dos objetivos básicos determinantes de sua cons
trução, no que tange ao escoamento da produção mine
ral, industrial e_ agropecuário do Estado, geração de em
pregos e de riqueza, terá efeitos muttipHeãdores eolãte<
rais irreversíveiS; funcionando à semelhança de Itaqui, 
como uma pujante força aceleradora do desenvolvimen
to global de Sergipe, com reflexos e beneficiaS de toda 
ordem para o Nordeste e o Brasil. 

Mas, o que me parece rundamentalmente importante, 
devendo ser registrado e enaltecido, é que o Governo do 
Presidente José S:ifney, de março a outubro deste ano, 
promoveu maciços investimentos em Sergipe, totalizan
do cerca de I trilhão e 800 bilhões de cru.zeiros, demons
trando de maneira insofismável o seu carinho e profundo_ 
interesse pelos problemas e destinos do povo sergipano. 

No _Convênio. que viabilizará a construção do Porto 
de Aracaju, serão aplicados pela PETROBRÁS e Pelo 
Governo do Estado, Cr$ 742,9 bilhões. 

Outro contrato, também assinado no mesmo dia, foi 
da ordem de Cr$ 48 bilhões e 90 milhões de cruzeiros, 
que possibilitará a pavimentã.ção de 160 quilómetros de 
estradas no interior do Estado, res.olvendo os problemas 
de escoamento da produção e acesso ao porto que deverá 
ser concluído dentro de três anos. 

Também digna de registro fói a inauguração, em La
ranjeiràs, da fábrica _de cimento do Grupo Votorantim, 
cuja capacidade de produção de SOO mil toneladas/ano 
equivale a lO milhões de sacos. _ 

O mercado de Sergipe absorverá 40 por cento dessa 
produção, representando 500 empregos diretos. 

Na fábrica de _Cimento de Sergipe S/ A, (CIMESA). o 
Grupo Votorantim investiu USS 60 milhões de dólares. 

Na verdade, recursos substanciais estão sendo criterio
samente aplicados nos diversos setores de saúde, trans
porte, comunicações, educação, agricultura, trabalho, 
indústria; comércio, minas e energia, justiça, segurança, 
fazenda e interior, através de programas, o_bras e em
preend-imentos que serfa -lõngo enumerar, nos limites 
deste conciso pronunciamento. 

Não apenas em Sergipe, mas em todos os Estados inte-
grantes da Região nordestina, estão sendo efetuados in
vestimentos igualmente decisivos, - acontecimentO por 
assim dizer auspicioso na história do Nordeste, do ponto 
de ·vista das dimensões, natureza e especialidade dos re
cursos aplicados. 

Basta que se diga que, ao Nordeste se destinaram, no 
princípio deste ano dotações orçamentárias da ordem de 
CrS 2 bilhões de cruzeiros, enquanto para o ano vindou
ro, por determinação do Presidente José Sarney, aplicar
se-ão no Nordeste CrS 12 trilhões, o .que significa um au
mento de 600 por cento com relação aos recursos ante
rionnente destinados à Região. 

Nada mais é Preciso acres_centar, como efeito demons
tração, e prova irretoquível de que o Presidente José Sar
ney vem cumprindo à risca, com raro desassombro, ca~ 
pacidade empreendedora e exemplar probidade, os com~ 
premisses assumidos perante a História e a Nação, no 
sentido de recuperar o Nordeste, erradicando as perspec
tiva-s ameaçadoras do separatismo forjado pela excessiva 
disparidade dos níveis de renda, emprego e bem estar 
com relação às regiões mais privilegiadas do Pais, forta
lec;~nd.a _a Uilldade Nacional, lançando as bases de uma 
polttíca ae desei1Vohim_ento integrado, visando eliminar' 
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os flagelos da pobreza, do atraso e do subdesenvolvi
mento. 

São estas as razões que me levam, mais uma vez, a esta 
tribuna, para me congratular com o povo de Sergipe, e 
com o Goverriador João Alves Filho, no momento em 
que se concretizem su.as maiores aspirações, e felicitar, o 
insigne Presidente José Sarney, expressando-lhe a grati
dão, o profundo respeito e a admiração de todos os ser
gipanos. (Muito bem! Palmas.) 

(DOCUMENTO A QUESEREFEREOSENA-
DOR LOU~IVAL BAPTISTA) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA ASSINATURA 
DO CONVENTO DO PORTO DE SERGIPE, COM A 
PRESENÇA DO PRESIDENTE DA RÉPÜBLICA, 
JOSE SARNEY, NO PALÂCIOOLIMPIO CAMPOS, 
EM 22'11-85, PELO GOVERNADOR JOÃO ALVES 
FILHO. 

Durante mais de cem anos a vida política de Sergipe 
esteve historicamente marcada pelo problema de seu 
porto. Não foi por um simples gesto de preferência pes
soal que Inácio Barbosa transferiu a capital, antes São 
Cristóvão~ para a modesta vila de pescadores de São An
tonio do Aracaju. 

A verdadeira guerra, travada através dos anos, para a 
construção do Porto de Sergipe, teve, no seu transcurso, 
verdadeiros lutadores que marcaram algumas vitórias, 
mas também, lamentavelmente, muitas frustrações e de
sesperanças. 

A história da luta pelo Porto de Se:rgipe é longa, e 
como toda história que se estende anos e anos afora, te
ria de ser cheia de fatos ... e de fantasias. 

Sou um amigo das Ciências Exatas. Atenho-me, por
tanto, aos fatos, aos dados, à verdade. O Porto de Sergi
pe teve. ao longo de um século, e mais proximamente no 
tempo, nos últimos trinta anos~ muitos lutádores de nível 
que se empenharam a fundo para viver a grandeza deste 
momento. Em torno dessa luta pelo Porto de Sergipe, a 
fronteira de obstáculos variados sempre se constituiu 
uma couraça de resistência às melhores intenções. 

Compete, por exemplo, jã um pouco afastado no tem
po, ressaltar a luta de Leandro Maciel, tentando viabili
zar o acanhado Porto de Aracaju, através do emprego de 
possantes equipamentos, numa luta lamentavelmente vã 
contra o assoreamento permanente do rio Sergipe, que 
teimosamente enchia de areia o seu canal, mal as dragas 
completavam seu serviço, num ciclo repetitivo e enervanR 
te. Invariavelmente, a bem da verdade, de uma forma ou 
de outra, ao loligo de mais de um século, todos os Go
vernadores do Estado preocuparam-se com o problema, 
constituindoRse, aliás, em mote principal de todas as 
campanhas eleitoraís sergipã.nas,- algumas memoráveis-. 
Mais recentemente, fui testemunha participatiVa -do Go~ 
vemo do Eng'i' José Rollemberg Leite, que deu um passo 
importante, assessorado pelo seu entusiasta assessor, 
Aloísio Campos. Sua Ex.celência procurou encaminhar o 
problema de forma perfeita em termos técnicos, contraR 
tando por conta e risco do Estado um estudo que definis
se de forma ine-quívoca as vâtias alternativas de loCais 
possíveis, nos quais possibilitasse a construção do Porto 
de Sergipe, apresentando os pontos positivos e negatiVOs 
das várias hipóteses, criando condições de possibilitar à 
PORTOBRÁS a opção pela alternativa mais viável. No 
Governo de Augusto Franco, num estudo conjunto com 
a mesma PORTOBRÁS, foi iniciado um projeto off sho
re, continuado no Governo Djenal Tavares e concluldo 
nos primeiros meses do nosso Governo. Lamentavel
mente, no entanto, este projeto se revelaria extremamen
teoneroso, na ordem de 150 a 200 milhões de dólares, no 
cálculo do Ministêrio dos Transportes, cujo titular, em 
que pese o esforço conjunto do nosso Governo e nossa 
Bancada Federal, recusou-se a levá-lo a efeito, alegando 
sua proporção antieconónica. Aliâs, o próprio Ministro 
Cloraldino Severo Yiria afirmá-lo, no Plellário da nossa 
Assembléia Legislativa, exibindo uma série de dados e 
gráficos, que concluía pela sua inviabilidade, pelo menos 
dentro da concepção apresentada. De novo o sonho ser
gipano iria se frustrar. Desta vez parecia de forma defini
tiva. 

Exatamente a partir deste ponto começaria nossa luta 
particular, dentro de nova formulação para busca de no-
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vos caminhos, para encontrar uma alte:rnativa viável 
para o problema já então de interesse nacional imposter
gável, já que estava co.nst_ruída a Nitrºrertil e o início da 
produção do potássio era previsto para um prazo relati
vamente próximo .. Seiri contar com o grande potencial 
mineralógiCo-d-o sobso_IQ _serglpano, que -ameaçava ficar 
eternamente inexplorado, caso não viabilizássemos o 
_no~so por~o. g_ue a partir de certa fase passará a ser de 
importância nacional, particularmente da PER 
TROBRÁS, através de suas subsidiárias~ inaior inclusive 
que a do próprio Estado de Sergipe. Mas, apesar de tu
do, estáVamoS mim impass~ o custo do porto excedia o 
patamar da viabilidade mínima. 

Apesar de tudo recusamo-nos a ceder e, felizmente, 
Deus nos proporcionou as luzes-e a força para prosse
guirmos na luta, agora sob nova ótica. 

ReSolvemos contratar diretamente pelo Estado um es
tudo da l-:l_l_DRQSSE_~VICE, a firma de maiorknow-how 
do País, inicialmente para definir de forma clara se o 
porto deveria ter uma solução estuarina - solução va
lentemente defendida, com o brilho e a paixão que se
riam marcas perenes de sua vida, pelo jornalista Orlando 
Dantas_- ou a Opção __ off sJl_ore, de acordo com o pr~jeto 
anterior. E, finalmente, definido de forma irretofqiiível 
este impasse, passarmos à contratação de um projeto 
cujo tamanho atendesse nossa demanda e que pudesse 
ser construído de forma modular e sucessiva, viSãndo 
rros-srrrecessidad_e __ atual e futura. Mais ainda, que fosse 
raCional em termos eConômicos e auto(i.n~nciãvel, de 
forma a ressarcir plenamente os investimentos nele reali
zados, e, portanto, einbcira como última hipótese, o próR 
prio Estado pudesse assumir sua construção e não viesse 
a on~rar de forma insuportãvel seu tesouro futuro, já que 
o erilpfeend-imento deveriã-pagar a si mesmO, no seu fi
nanciamento e na SUa manutenção. 

Neste ponto tivemos uma ajuda da maior significação, 
que nos cabe, por dever de justiça, ressaltar do Tribunal 
de COntas do Estado de Sergipe. Exatamente porque, en
tendíamos que deveríamos agir de forma discreta, sem 
alardes, de forma a não nos transformarmos mais uma 
v~z:_, em portadores de esperanças ao povo sergipano que 
poderiam ser frustradas, .com descrédito para a imagem 
do nos_so _ÇJoverl19t. que sempre se recusou a ser marca
dor de f~lsas esperanças, porquanto, afinal não sabíamos 
se encontraríamos a solução ideal. o Tribunal de ConR 
tas, com o elevado espírito público dos sey.s_ integrantes 
entendeu nossas razões e nos autorizou contratar direta
mente com a hidrosservice. sem concorrência pública, 
que provocaria debates prejudiciais, sob _o justo e legal 
argumento da notória especialidade da empresa contra
tada. 

Esta medida simples foi, entretanto importante para 
agirmos de forma discreta e eficie:nte. Cabe neste período 
r~saltar_o_v_a~balh_o e~traQrdinário de uma das_ mais bri
nlantes inieligêndãs da nova Seração sergip~n-a, ·a qual 
-alia uma inexcedível capacidade de trabalho que é a do 
Secretário de Planejamento Antonio Carlos Borges Frei~ -
re. Sem a sua eficientíssima atuação e de sua competentr. 
equipe, etn todas as fases do trabalho, não teríamos at. 
mfnimas condições de êxitQ. . 

A_ solução estt~arina vi,riao pos~eriormente a ser descar
tada, pois além de onerosã, exigiri8. um imenso molhe ã 
altura da Atalaia Nova, na Boca da Barra, que pela alte
ração da~ correntes marí~imas ameaçava destruir a pró
pria praia de atalaia, patrimônio inegociável dos sergipaR 
nos e sua mais aprazível área _de lazer. 

Contratarlamos enfim o projeto de engenharia final 
do porto .. off -_~hQ_r_cC_,_ assumindo diretamente pelo Es
tado, com imenso sacrificio-Peto-seu elevado custo, mas 
consciente que seria urna _exigência indispensável para o 
futuro de sergipe. 

Có_I!!__Q__ant~rbjeto concluído, constatamos haver se
guido o caminho certo pois o custo do porto, caíra para 
cerca de 70 milhões de dólares. Deste ponto em diante 
pas§a!'fiOS a lutar em três frentes simultâneas: a elabo
raç~o fin,al de Ull! dif)'c~l Projeto_ de engenharia, a nego
ciação com a PETROBRÁS convencendo-a a participar 
do empreendimento, _e, portanto adequando-o as suas 
necessidades, e, finalmente, junto ao BID para viabilizar 
o seu financiamento. _ 

Foi um Período 4ificil com dezenas de encontrOs corri. 
a PETROBÁS de_ um lado, e o BID do outro. Até mes-

Terca-feira 26 48J9 

mo a Washington tive que ir duas vezes e o Secretário de 
Planejamento ou_tr:as t_a_nt_a_s. Nesta fase cabe ressaltar a 
receptividade e o apoio desde o primeiro momento, deste 
velho amigo de Sergipe, Dr. Belotti que aliás quando ep 
era prefeito, em 1977 já me ajudara a equacionar o di
ficílimO··proh16iiiã. dos terrenos de marinha de Aracaju. 

Finalmente, em l5 de dezembro de 1984, hã quase um 
ano atrãS Viveríamos um momento decisivo para a con
cret~ção do porto, quando da visita que Vossa Exce
lência, Presidente Sarney, fez a Sergipe,- naquele memo
rável último comicio da campanha ao lado do imortal 
Tancredo Neves. Sensível ao único graride apêlo que eu 
fizera a ambos,_ então candidatos vitoriosos à Presidência 
e _vice-_?res~dênCia da República, para a_ construção do 
Porto de Sergipe, já então com seu projeto quase con
cluído, com negociação adiantada com a PETROBRÃS 
e em estágio firial com o BID, assumiriam vitoriosos. o 
solene compromisso com o povo sergipano, com um 
pronunciamento inesquecível proferido bem ali na Praça 
Fausto Cardoso, com palavras que soariam como uma 
canção de esperança ao povo sergipano: diria o imortã.l 
Presidente Tancredo Neves; ... Povo de Sergipe: Eu bem 
~ei que-9_grande_complexo que há muitos anos marca as 
aspirações ·deste povo são aS obras do Porto de Aracaju 
que nós havemos de levar a efeito, com a ajuda e a cola
boração do Governador João Alves, que já colocou o 
problema em ponto de uma solução definitiva. Sergipe, 
aqui nós nos encoritramos nessa noite gloriosa para dizer 
que nunca jamais faltaremOs aos compromissos que esta
mos.assit-mindo em praça pública com o povo da minha 
terra". 

Por fim,ji\,no começo da Nova República, Vossa Ex
-celência, Presidente Sarney, ratificou seu apoio incontes
te a esta_ obra, na primeira visita de trabalho que lhe 
faríamos e que nos encheria de entusiasmo para a luta 
que encetávamos. 

Fomos imediatamente ao novo Presidente da 
PEBROBRÁS, este grande homem público Dr; Hélio 
Beltrão que com sua tradicional objetividade, ao lado do 
Dr. Belotti já intimamente familiarizado com o projeto, 
se tornaria intra:riSigente defensor da- obra. Partimos en
tão para o detalhamento final do projeto de engenharia; 
adequando-o às necessidades da PETROBRÁS e suas 
s.ubsídiári.:is, Nitrofértil e Petromisa. A partir de então 
adqulrirfamos dois aliados, nas pessoas do Dr. Aurílio e 
sobretudo do Governador Seixas Dórea, que desdt sua 
posse na N!trofêrtil passou a incorporaNe nesta luta, 
com sua marca inConfundível de lutador eficiente e apai
xonado. 

Por útlimo uma referência especial ao apoio e o entu
siasmo, que sempre encontramos no grande Ministro 
Aureliano Chaves, amigo de nossa terra e do seu Gover
nador, desde o primeiro momento, um nosso incentivaR 
dor para a construção desta obra, julgandoRa fundamen
tal para o País. Um agradecimento, o.utrossim, ao Minis
tro Afonso Camargo, pela sua interferência objetiva, 
para a concessão ao Estado de Sergipe do direito à ex
ploração do Porto. 

Ço_llciuirí~moS então noS~ estudo com o BID_, exiginH 
do novos contactos e novas ~iagens a Wa-shington e aqui, 
cabe fazer referência ã.o apOio recebido -nessas viagens 
aos Estados Unidos do Senador_ Lourival Baptista que 
nos_acompan-hou duas vezes, empr~tandó o_ seu apoio 
importantíssimo. Compete aqui referirmo-nos, a um fato 
que diz bem da importância e da viabilidade do porto de 
Sergipe. O .. BID- Banco Internacional de Desenvolvi
mento", com toda a autoridade da sua experiência inte
rancional ~ conhecido pelo seu grau de exigência, desta
cou em documento oficiãl ao governo brasileiro o porto 
de Sergipe e o Distrito Industrial de Socorro, ora em fase 
ad~'!fltada de obras, como as duas primeiras obras de seu 
maior interesse em todo o HrasJ.l, para as quais aquele 
banco se interessava alocar recursos de financiamento_. 
S.ó este fato indica um aval da maior relevância. 

Afinal hoje, Presidente i o sé Sarney, chegamos ao pon
to culminante de um trabalho extremamente diffcil de 
uma equipe de valorosos companheiros que me ajuda~ 
ram nesta luta. Desenv'olvemo toda, de forma extrema
mente discreta e cuidadosa, para não despertar expecta
tivas jUnto ao povo sergíp"ailo, que pudessem ser frustra
das. A maioria de nossa populaçãct inclusive nossos ho-
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mens Públicos e pai-.IamentareS,· desOOnhéceffi esta luta 
que desenvolvemos no_s bastidores, h_umilde e discreta
mente. 

Quase não tocávamos no assunto em entrevistas qú.ati.
do solicitadas e somente agora,_ Senhor PrCSiderite, 
graças a sua clarividência de homem pÓ.blicÓ exfraofdi~ 
nârio e que propõR:ióna de forma irreversível a maior 
obra do nosso povo, é que pela primeira vez contamos a 
história completa desta luta de bastidores, quase subter
rânea, exaustiva, mas creia-nos, extremamente gratifi-. 
cante ao chegarmos ao final feliz, pois sabemos que ela 
defin"irã a partir de agora novos rumos econômicos e so~ 
ciais para o futuro do nosso povo_. Esteja certo, Presidé"n
te, que o nosso povo uníssono, neste momento, erque 
preces _de graças a Vossa Excelência porque aqui e agoiã 
está sendo virada uma pâgina indelével de nossa história 
e Sergipe lhe serâ eternamente grato._~ 

Da mesma forma, com a mesma fluidez de quem se 
orienta pelas reais prioridades do País, Vossa Excelência 
tem dado grandes lições de consciência democrática, que 
o situam orgulhosamente para nosso Pais, como u_ma li
derança continental. 

Equilibrada e retilínea. M-elhor exemplo disso foi dado 
com as eleições mais livres _que tivemos no Brasil nos úl
timos anos. Com a missão de implantar a democracia, 
asfixiada por uma fase de inflação, elevada dívida inter
na e eXterna, desmantelo social, pessimiSmo e recissão 
preferiu Vossa Excelência travar esta ingente batalha 
para ir de encontro _as aspirações do povo brasileiro, 
situando-se como um magistrado nas últimas eleições. 

Por outro lado a presença de Vossa Excelência, Se
nhor Presidente, na ONU, marcou, de forma indelével, 
uma posição--valOroSa, que não negaceia comprdfriíssOs, 
mas os dita, de forma articulada, assegurando primazia 
para os problemas de retomada do desenvolvimentO, 
melhor justiça social e equilíbrio interno, preferindo..:(, 
ao imprevisível posiCI.Onãrii"ehto da recessão, sem pers
pectivas de impedir o caos-sOCial e econômiCQ que, como 
a espada de Dâmocl~s. pesava sobre a cabeça da Nação. 

Dívida externa, como sustenta Vossa Excelência, tem 
de ser negociada politicamente, livrando-~os da opres
são do monetarismo estrangeiro que nos subordinava 
mediante um processo exauridor de estabeleciniento de 
taxas de jurõs exorbitantes, impedindo o Brasil de quais
quer Direitos no ordenámento do pagamento de capital, 
juros ·e taxas de serviço. -

Creia, Vossa Excelência, que hoje o ínuridO tem- cons
ciência de um novo Brasil. Democrático, organizado, es
tável. Essa posição, fruto da coragem -de Vossa EXCelên
cia, tem o apoio incOndicional de todos os brasileiros. 

Internamente enfrentamos problemas cruciais que eXi
gem uma elevada postura dos nossos homens públicos, 
da ·nossa classe polttica. 

Estã-ê a hora exata de a Aliança Democrática -
PFLJPMDB- dar uma lição de maturidade democi:'áti
ca, cicatrizando as feridas da luta municipal, para forta
lecer o nosso PresiQente eleito _em função de um projeto 
de Governo que todos_ nós temos a responSabilidade de 
viabilizar, Caso c.ontrârio o_ P~C:side~t_e __ teria que absur
damente apelar para outros grUPos de apoio. Grupos 
que foram no passado ferrenhos adversários da Nova 
República e portanto dos novos tempos que vive o Bra
siL Mas nós apostamos no equilíbrio porque os horn(:nS 
que fizeram a Aliança Democrática são OS mesmos que_ 
deram a maior lição de amadurecimenio político da nos
sa hiStói'ia. 

A ComprovaÇão da crédibilidad.e que o-POVo ãtribU:i à 
.. Aliança Democrática", como força de renovação, é- a 
pedra de toque da atu_al tessitura. sócio-_políHco
econômica do País. Tentar- desagregar a ... Aliança" -
como tivemOs exemplos pelo -País afora - ·s6 prCiiii:õVe 
prejuízos históricos. Dai entenderm.OS o estilO de V. Ex' 
em alertar todos os _p.ossos cgmpanheiros para essa reali
dade: Sedimentar a UAliançi\", é fundamental. 

Aqui, em Sergipe; eXemplo nosso, tiveinos Um"a,"'i]tória 
maiúscula da Aliança Democrâtica, com_·a virórTir de 
Jackson Barreto e Viana deAss~s. _co~seguida enfrentan
do forças poderosas, ao lado de Con1Panliefros_ ~xtraordi
nârios: Jos~ Carlos Teixeira;~Arflonio CarlOs VãladaJ'es, 
Seixas Dória, Lourival Baptista e tantoS OutrOS-UlifdOs 
sob a mensagem do· social, da Nova República. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

President.e Sarney: 
- Dufãnte as grandes crises é que os líderes se revelam. 

Graças ·a Deus, temos na Presidência da República, um 
homem de estatura mi:irãl de v. Ex~; um homem do Po
Vo,- um nordestino de fibra, um- democrata conviçto, ,um 
lUtador de todas as horas, um cabra macho. 

Sergipe, Presidente, lhe agradece pelo seu porto, mas 
os set-gipa:nos, cumprimentam V. Ex•, como seu líder, co
mandante ffiáíOr de uma luta que estâ apenas começan
do, mas cujo destino ..:._ que é ó pYóprio destirio da 
Nâ~ão brasileira- está nas mãos honradas de V. Ex' 

Muito Obrigado. 

Correio Braziliense- 23-Ü-85 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO PRESIDENTE 
JOSB SARNEY, EM ARACAJU NO DIA .22-11-85. 

Esta é a_ fnte_gra do discurso do Presidente José Sarney 
em Aracaju: 
. "A este extraordinário povo de um território tão pe

Queno Oe gente tão grande que apoiou a Nova República 
desde os momentos em que era apenas um clarão na ma
drugada, que apoiou;· durante esses meSes de luta e ago
ra; mais uma vez has eleições que aqui se,processaram, 
rendo as minhas homenagens. Minhas homenagens àS 
classes políticas, a que tenho a honra de pertencer. E 
agradeço ao sr. governador do Estado as palavras que 
aqui proferiu a meu" respeito. O "Governador João Alves 
Filho tem sido um executivo eficiep.te, dinâmico, que 
vem realizando um governo de _bo_ns resultados para o 
presente e para o futuro. Tenho a, consciência de que es
tou-participando de um momento histórico, onde seres

-gatà.uma frustração e se torna em realidade uma espe
rança, que é o porto de Sergipe, basic'amente o porto de 
Aracaju. Quando a capltaJ saiu de São Cristóvão para a 
pequena vila de Santo Antônio' de Aracaju, sem dúvida, 
a motivação principal foi o porto. 

"Formou-se a capital, mas o porto não chegou._ Hoje 
(ontem} damos um passo fundamental para que o povo 
de Sergipe tenha a obra por ele desejada. Eu posso ava~ 
liar o que significa neste momento, porque a luta pela 
construção de portos no Nordeste foi sempre árdua. 
Luta muito difícil e centenária. Eu me lembro do Mara
nhão, quando lutei para fazer o porto de Itaqui. Naquela 

-época, como aqui se disse também, os argumentos levan
tados eram da não existência de planos de viabilidade, 
c~mo se ~_bras iJ!lPO_rtantes pudessem esperar tantos 
arioS. LembrO-me qu-e qUando esse argumento foi apre
sentado, que o porto de ftaqui, no Maranhão, não tinha 
estudos de viabilidade, eu respondi aos técnicos que a 
obra era viávt::L Estabeleceu-se então debate numa mesa
redonda. Eles me perguntaram onde estava o plàno. Eu 
respondi que Caxias foi O gov-eirütâor do Maranhão hâ 
mais de 150 anos e_ disse na mensagem enviada para a 
Assembléia Legislativa do Estado dO-_Maranhão, que 
precisava fazer o porto de Ttaqui. Por isso, não acredito 
que Caxias desejasse uma 9bra sem viabilidade. 

"'Foi esse relato da longa história do pofto de Aracaju 
que o gõvernador João Alves Filho teve oportunidade de 
contar. Sem aparecer no relato, esta é uma atitude que 
deve ser pensada, meditada e estudada pelo povo. ~ a 
missã:d doS políticos, que ao longo de cento e tantos anos 
têm presénça importante para fazer obra em beneficio da 
cOietividade._ Seus nomes, muitos ·deres, foram desapare
cido pela história. Muitos aqui estão pieSentes, como o 
Goverriador João Alves Filho, S.eiX:3.s Dória, Setiador 
LOurival Baptista, tantos outros que foram citados Por 
João Alves Filho: -

"O político não pode e não deve deixar de pensar cole
tivamente. Ele deve lutar para fazer escolas onde não vai 
estudar, fazer hospital, colocar energia onde ele jamais 
es.tará, estradas onde jamais andará e porto ·onde jam-ãis 
e1e --embarcará. A determinação dO político é trabalhar 
pelo bem comum. Congratulo-me assirh, com o povo 
sergipario~ coto o governador, com todos aqueles que lu
t_armtf por essa obra ao longo do tempo e sei, pCffeltã
mente, que o porto será decisivo na história do progresso 
de Sergipe: · -
, «Q ItaqUí, no Maranhão, gerou Carajás, gerou Tucu~ 

ruf, gerou indústrias de alumínio e_ criOU Uma força: mi.ll
~i_plic~dora Que hoje é a grande presenÇa histórica do fu
tlfro do 'Estado. E nãó tinhO dúvida de que o porto de 
Aracaju também irá c-omplementar à-grandeza ecoÓ.ômi-
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ca que o EStado jã possui com suas riquezas naturais. O 
Governo Federal, dentro das suas limitações e sem de
magogia porque áe-magogia é sUscitar soluções impossí
veis" ao poVo e s-oluções fáceis para problemas difíceis. 
Com humildade e determinação, o Governo Federal irâ 

· continuar apoiando o governo de João Alves Filho, para 
que possa continuar ·a obra que vem realizando aqui em 
Sergipe. 

"O Nordeste, no princípío deste ano, tinha apenas a 
de;stinação orçamentâria de Cri 2 bi!~ões. No orç'amen~ 
tO para o ano que vem, nós teremos pàra o N ardeste CrS 
12 trilhôes. Significa um aumento de 600 vezes o recurso 
a anteriormente destinado. O Nordeste não é só priori
tário. Ele é brasileiro e não pode deixar de ficar integra
do ao Brasil. 

"No momento em que o Brasil se recupera das suas fe
ridas, em que nós o colocamos, com o_ apoio do povo, na 
trilha do desenvolvimento, não se pode esquecer o Nor
deste. Exorcizamos a recessão e voltamos a crescer. Au
mentamos o nível de emprego. Restauramos a credibili
dade interna e externa do País e passamos a ser respeita
dos. O Pais começa a caminhar restaurando a sua gran
deza e acreditando no seu futuro. Nós todos, como o 
Nordeste, tão brasileiro como ele é,_devemos continuar 
no grande caminho que é aquele caminho da esperança e 
da certeza. A ca_minhada para a redenção econômica e 
do bem-estar social." 

AÇ0ES DO GOVERNO lOS~ SARNEY 
NO ESTADO DE SERGIPE 

Saúde: 
Investimentos em programas no valor de 61,0 bilhões de 
cruzeiros. 

...,... Programa de controle de endemias (Chagas, Es-
quistOssomose, Malária) 

- Programa de campanhas de vacinação infantil 
- Programa de Suplementação Alimentar 
-Programa de Ação Conjunta para expansão dos 

Serviços de Saúde e implantação de atividades médico
sanitárias e de saneamento ambiental 

-Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado 
(PDRI) 

-Projetas de Periferia Urbana 
-Projeto de interiorização de Acões de Saúde e de 

Saneamento. 

Transportes: 

-l" Restauração de trechos da Br~ 101. Aplicação de 
22,8 bilhões de cruzeiros no período .85(86 __ 

- Ligação ferroviária Sergipe-Bahia. Trabalhos para 
permitir melhores condições de segurança no transporte 
de produtos químicos. Investimentos de 21,1 bilhões no 
85/86. 

- Projeto de obras para o pior do porto de Sergipe 
-Transportes Urbanos. fnvestimentos no valor de 

17.8 bilhões de cruzeiros. Projeto AGLURBJARACA
J U e projeto PITU. Execução de melhorias flsicas em 14 
corredores estruturais da cidade de Aracaju. 

-Plano Diretor de Transporte Urba_no de Aracaju. 
ProJeto para atender demanda de transporte atê ano 
2000. Execução GEIPQT_ 

Projeto de reestruturação e operacionalização para ge
rência do transporte urbano. Convênio GEfPOTfSM
TUfAR. 

__,_Programa Emergencial da Recuperação de Rodo
vias. -Aplicação de 5, I bithões de cruzeiros _em 85. nos tre
chos de divisa entre SE e BA, bem como entre SE e AL. 

Justi~a e Segurança: 

O projeto Mutirão contra a Violência destinará recur
sos no v-alor de 40,8 bllhões de \::ruzeiros para investi
mentos no perfodo 8.5/86. 

Comunicações: 

-Implantação de dois mil terminais em Aracaju (Tel) 
____;: fmplantação de Centrais termii1aiS em 4 cidades 

com 590 terminais (Tel) 
- Exparlsão de novos serviço (PS) em três cidades 

(DDD) 
-Instalação de I!os_!.o de Serviço (PS) em três loCali-

dades -
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- Implalltação de Centrais _d~ telefonia rural em lO 
localidades 

-Instalação de dois postos de Correio Rural 

Trabalho: 

-Projeto de Geração de Ocupação e Renda. Progra~ 
ma de Prioridades Sociais. Convênio a ser firmado ainda 
em 85 com a Secretaria de Justiçá, Trabalho e Ação Sow 
cial. Recursos a serem destinados: 469,0 milhões de cru
zeiros. 

-Projeto de Treinamentos e qualific3.ção de Mão-de
Obra para 272 jovens. Convênio a ser assiriado com a 
S.J.T.A.S no valor de 60.0 milhões de cru2:eiros. 

- Projeto de AdministraÇão Sindi~~l. Treinamento d_e 
50 dirigentes sindicais. Recursos a serem repassados para 
a SJ.T .A. no montante de 15,0 milhões de cruzeiros. 

- Projeto de distribuição de.J .059 bQls_a_s _d_e estudo 
para trabalhadores sindicalizados ejou seus dependenw 
tes. Recursos: Cr$ 148.400.000 

Agricultura=· 

-Projeto Algaroba. Exploração-de ârea de 2.598 ha. 
beneficiando 866 produtores. Recursos de 273,8 milhões 
de cruzeiros. 

- Progrãma de recuperação de áreas atingidas pelas 
enchentes. Dístribuição de 500 ton. de sementes. Rec_\lfw 
sos de I bilhão de cruzeiros. Área a ser beneficiada: 
25.000 ha. Crédito rural para produtor: 16,9--milhões de 
cruzeiros. 

-Programa· de Incentivo à Produção e Distribuição 
de Sementes. Recursos para investimento: 800 milhões 
de cruzeiros. Para produtores até 50 ha. Produção proje
tada: 236.900 ton. 

- Programa de Apoio à Caprinocultura. Abrangênw 
cia: 600 proprietários. Reprodutores distribuídos: 180. 
Matrizes distribuídas: 600. 

-Programa Nacional de Melhoria e ConServação do 
Solo. Estão programados investimentes de 6.3 bilhões de 
cruzeiros no perfodo de 3 anos, abrangendo 20 municí
pios. 

- Programa-Nãcional de Aproveitamento de Vãr.ieas 
Irrigáveis. Implantados 17 projetas em 85 em 24 ha. Re-
cursos: 234 milhões de cruzei_rQ.s~ _ _ _ 
• -Projeto de hortas comunitâr(as e domésticas na pe
riferia da cidade de Aracaju. Recursos de 200 milhões d~ 
cruzeiros para serem invcstid_QS n_a implantação do proje
to. 

- Projetas de Fiscalização AgropCCuária,' Labora
tório Vegetal, Laboratório Anirital, lnspeção Animal, 
lnspeção Vegetal, Defesa e (nspeção Zoos.sanitária e.Fi
tossanitária. Erradicação do Bicudo Algodoeiro, Com
bate à Cigarrilha dos Canavia:ts:- Recursos alocados em 
1985: 318 milhões de cruzeiros. 

Indústria e Comércio: 

- Projeto de Adequação Tecn<?lógica dos Moinhos de 
Milho às exisgênc:ias da_M.erenda Escolar. RecursOs: 9,3 
milhões de cruzeiros. 

-Projeto de Cooperação-Técnica à Indústria de Do
ces. Recursos de 9,5 milhões de cruzeiros. 

-Projeto _de Cooperação Técnica para modernização 
das Casas de Farinha. Recursos de 16 milhões de cruzei
ros. 

- Projeto de Cooperação Técnica para Indústria de 
Cerámica._Rect,mos de lO milhões de cruzeiros. ~· 

-Programa de Apoio à Micro c à Pequena Empresa. 
Recursos de 4 bilhões de cruzeiros. 

-Programa de Investimentos em Hotelaria. Cons
trução de seis Hotéis com apáiO da Embratur. Recursos 
de47 bilhões. _ _ _ ___ _ 

-Programa de Apoio ao De.senvolvimei-lto do Turis
mo em Sergipe. Recursos destinados ao finanCiamento 
de projetas turísticoS no mOntaiite de 4,45 bilhões de cru
zeiros. 

-Incentivos Fiseã"iSãtfUVés do Programa Befiex: 27,5 
milhões de dóarcs __ 

Fazenda: 

-Incentivos Fiscais/Crédito Acumulado ICM. Re
cursos ressarcidos pela União: 2,3 bilhões de cruzeiros.. _ 

-Programa de M_odJ.:.miz.ação- do Setor F;u;endário 
Municipal. Recursos transferidos para Aracaju, Estância 
e ltaporanga D'Ajuda: 70 niilhões de cruzeiros. 

Interior: 

- Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural. 
R~r.sos de 19,3 bilhões de cruzeiros em 85/86 Uá Hbe
rados 9,7 bi). Para o período 86/87 estão previstos recur
sos no valor de 285,4 bilhões. 

-Programa de Irrigação do Nordeste. Metas para 
Sergipe: irrígação pública de 4.110 ha. Irrigação privada 
de 3.400 ha. Regiões benefici'-!das: Baixão São Francisco 
(Gararu, Canhoba. Traipu, Praúina). 

-"-'----Programa de Recupera-ÇãO de Áreas Atingidas pe
las Ench~;:ntes: acões no .sistema viário, infra-estr_utura 
urbana, infra-estrutura soc;ial, aPoio aO-setor rural, 
obras de recuperação hídrica, obras de recuperação de 
comunicaçõeS e energia. Recursos para 85: 68,8 bilhões. 
P.rojetos _da Codevasf. Recursos para 85: 5,6 bilhões de 
cruzeiros. Áreas de Propriáa, Betume, Cotinguiba, Pin
doba c Brejo Gra.nde. 

Educação: 

- Programa de Apoio à Educação Básica. Recursos: 
22,5 bilhões Uá repassados 11,9 bilhões de cruzeiros). 

- Programas de A~sistência aO ~tudante. Recu~sos_: 
22 bilhões de cruzeiros.Uá repassados 17,3 bilhões) para 
material escolar e merenda escolar. 

-Programa de Manutenção de estabele.cimentos de 
ensino s~pcrior. Rec"ursos: 61,7 bilhões Uá repassados 
47,2_ bilhões). 

- Programa de Desporto. Recursos: 274 milhões de 
cruzeiros. 

Minas e Energia: 

-Sistema de Compressão de Atali:l.ia. (Utilização de 
Gás para fins industriais e GPL). Investimentos de 154 
bilhões de cruzeiros. 

- Sísterila de Produção e Escoamento de Plataformas 
Marítirrüis. Investimentos de 280 bilhões de cruzeiros. 
· -~...:....:.--c-onstr"uçào da Estação de Treinamento no Porto 
de Aracaju. Investimentos de 1,3 bilhão. 
--~suprimento de Gás Natural ao Distrito Industrial. 

Investimentos de 5,3 bilhões de cruzeiros. Conclusão: ju
lho. 85. 
~Mineração e Beneficiamento de Potássio. Petromi

s:u·está concluindo em Taquari- Vassouras- complew 
xo industrial para produzir 600 mil toneladas di:: ferti!iw 
zante potássico. 
~Construção de Terminal Portuário. A PE

TROBRÂS assi:nará dia 21fil convênio com o Governo 
do Estado de Sergipe para construção do Terminal. Re
cursos a serem ·investidos pelo Sistema PETROBRÃS: 
375 bilhões a serem investidos em três anos. 

SEPLAN: 

Operações de Fretes Externos 
-Foram autorizadas operações de crédito externo 

nos valores de US$ 10 milhões, e US$ 15 milhões, sendo 
a primeira para infra-estrutura rodoviária, econôrilica e 
social e a segunda para projetas de irrigação nas Fazen
das Cuiabá, Ril?ei:f~ c A margosa. Com relação ao segun
do projeto, foi ainda -concedida prioddade adicional no 
valor de_ US_$ 15 milhões para captação em 1986. 

· Encontra-se cm estudo na SARÇ[\_1 _(SE~LAN) soli.ci
tações de prioridade para duas operações com o Ban.co 
Mundial, nos valores d_e USS 61,5 milhões e US$ 61,3 
milhões, cujos recursos se ,destinarão ao. Programa_ de 
Apoio ao Pequeno e Médio Produtor e Projeto Nordes
te, respectivamente. 

-Foi concedida prioridade para captação de recursos 
externos pela COHIDRO, no valor deUS$ 20 milhões~ 
para aplic.:~ção no Programa de combate à seca. 

Operações de Crédito Interno e FINSOCIAL 

~Foram autorizadas operações -de crédito interno 
com re-cursos do FAS- Fundo de Apoio ao Desenvol
ylmento Social,_ no valor total d~- 623.631 ORTN equiva
lente nes_ta _data aproximadamente Cr$ 39,6 bilhões. 

-No âmbito das Empresas Estaduais, foi concedida 
prioridade para captação de recursos pela EN ERG IPE, 
no valor de Cr$ 256 milhões, destinados a aquisição de 
equipamentos para projeto de distribuição de energia 
clé.trica. 

-SiStema _!IN:Q~S - Os p~indPais projetas _de inte
resse do Estado que vêm sendo apoiados pelo Banco, in
clusive go ~etor Pri~~do, são os seg_uintes: 
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- Ap·rovação do Sistema BNDES para Sergipe em 
1985 Uanjset) Cr$ 33,4 bHhões; 

- Des_embolsos do Si.stema BNDES para Sergipe em 
1985 Gimfsct) Cr$ 63 bilhões; 

- Dentre os projetas apoiados pelo Banco, de interes
se do Estado de Sergipe, no perlodo janjset 85 forarri. de
sembolsados CrS 16,7 bilhões para o Setor Privado e Cr$. 
46,3 bilhões para o Setor Público, que totalizam os CrS 
63 bilhõeS acima feferidos; 

-No Setor Privado, os projetas que mais recursos re
ceberam no exercício foram o PROMICRO, FRUTO
PIC c Prog. de Longo Prazo, totalizando aproximada
mente Cr$ __!__2,? bilhões. 

-No Setor Público, des.tacamos os programas apoia
dos pelo FINSOCIAL, que receberam dcjan. a set./85 
n..•cursos da ordem de Cr$ 29,3 bilhões (aproximadamen
te 3,3% do total !iberad.o p_elo FUND~). destinados 
principalmente à COBÃL (alime"ntâção), ao Programa 
~equcno Agricultor do Nor~este e __ ao MEC (Educação 
Básica). De recursos próprios do -Banco, o Estado rece
beu aproximadamente Cr$ 16,2 bilhões direcionados 
principalmente ao Programa de Rodovias Vicinais~ 

Ainda com relação a Investimentos ein estradas vici
nais é de ser destacar operação no valor atual de Cr$ 61, I 
bilhões, (962,263 ORTN) a ser firmado pelo Estado com 
ô -BNDES i10-{x6Ximo dia 22 de novembro, no âmbito 
do 3"' Convênio entre o BNDES e o Banco Mundíal, 
pura apoi"o ·a uitYpfograma de rodovias vicinais em todo 
o pãís. MaioreS detalhes sobre o projeto encontra-se em 
relatório anexo do BNDES. 

Auxílio Financeiro a FundO Perdido 
:--No âmbito da SAREM, foram concedidos ou _libe

rados em 1985 auxílios financeiros a Fundo Perdido (Re
serva do Fundo Espcciai-RFE) no montante de Cr$ 1,8 
bilhão, .que se destinam a diversas finalidades, tanto a 
nível Estadual como Municipal, com destaque para a 
Prefeitura de Aracaju que recebeu Cr$ 1,4 bilhão para 
ampliação da frota de máquinas e equipamentos da Em
presa Municipal de Urbanízação-EMURB. A nfvel Esta
dual foram concedidos Cr.$ 350 milhões sendo, Cr$ 200 
milhões para o Programa de Cooperação Técnica e Cr$ 
150 milhàcs. para o Sistema de Ciência e Tecnologia e 
Fundo Especial da Ciência e Tecnologia. Já os municí
pios do Interior do Estado, foram contemplados com 
Cr$ 65 milhões, dirccionados a 3 municípios com a fina
lidade de_s~ atender a aquisição de equipamentos urbaw 
nos. 

-No âmbito do IPLAN, foram alocados em 1985 re
cursos do PINfPRbTERR_A, no valor de Cr$ 25,9 bi
lhões, já estando programados para _1985 montante da_ 
ordem de Cr$ 57,8 bilhões. Dentre os destinatários tinais 
desses recursos destacamos o Projeto Nordeste com Cr$ 
13,4 bilhões, o DNER com Cr$ 4 bilhões, PORTOBRÁS 
com Cri 1,8 bilhão para construção do Novo Porto de 
Sergipe c Cr$ 6,7 bilhões para a programação a cargo do 
Estado, principalmente Distrito Industrial N.S do Sow 
corro {Cr$ 4 bilhões) e Projeto Aracaju _(Cr$ 1,5 bilhões). 

O SR. PRESIDENTE. (José Fragelli) ~Concedo a 
palavra ao eminente Senador Jorge Kalume, como Uder 
do PDS. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- Ac. Pronuncia o 
segtiTrite--discurso.) -sr-. Presidente, Srs. Senadores: 

Registro com especial alegria o I Simpósio Nacional 
sobre o novo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União, promovido pelo Senado Federal através da 
sua Comissão de Serviço Público Civil, obedecendo a um 
programa que foi cumprido plenamente para o qual não 
faltou o apoio do Pr~~dente José Fragelli. 

A esse evento estiveram presente funcionários de 
vários Estados, inclusive o V ice-Presidente da Confede-

-·mç-nu-dos Servidores Públicos do Brasil, Dr. Marina da 
Silveira Soares; O Presidente da Federação dos Servidow 
rcs Públicos de Brasília, Raimundo Nona to Cruz e o Se
ci-Cü'írío dC DireitOs Humanos da Confederação Latino
Americana de·_ Trabalhadores Estatais, o argentino 
Eduardo Fernandez Novoa. 

·As quatro Comissões_atuaram dinamicamente sob as 
presidências de Móníca- Maria de Lima Nogueira, 
Marcnio Araújo, Virgílio Lemos e Hélio Melo, cujos re
llilórios lidos_na re!lnião çl.c encerram~nto, .ocorrid"). on~ 
tcrit, foram debatidos e encaminhados à Comissão pai-a 
postcri~r estudo _c aproveitamento. 
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Posso uhrin_a_r que a iniciativa mereceu aplausos pelos 
resultados auferidos. Tíve a honra de presidir os _traba~ 
lhos finais na ausênCia_d_o Pr~sidente da C_omissão nosso 
eminente Senador Alfredo Campos e concluí quão pro
veitoso foi- para a abiicgada classe de_ FuncionáriOs 
Públicos Civ-is da União esse encontro que objetíVoU: a 
busca de melhorias para aqueles que servem ao País com 
accndrado civismo, já que representam o sustentáculo do 
próprio Brasil. . _ ~"-·~· ... "-

Destaque_i, na minha saudação, os meus projetas erri 
favor da classe c repetirei nesta oportunidade para que 
fique registrado nos no$sos Anais. Eis: - PLS 143/85, 
que revoga disposição do Decreto-lei nl' 1.910, de 29 de 
dezembro de 1981; PLS nl' 229/85, que institui a Gratifi
caç_ão de Natal para _os funçionãrios públicos, ativos e 
inativos e dá outras providências; PLS n'1279/85, que es
tende aos Servidores Públicos Civis,_ aposen~ados por 
tempo de serviço e por invalidez simples, o reposiciona
mento, de atê doze referências, já deferido aos servidores 
em atividades; PLS 311/85, que acrescenta dispositivo a 
Lei Complementar n9 26, de li de setembro de 19.7~. que 
altera disposições da_legislação __ que regula o Programa 
de Integração Social (PIS) e o Programa de Informação 
do Património do Sefvidor Público (PASEP) e o PLS _n9 
332/85, que reduz a jornada de_trabalho da Caixa Eco-. 
nômica Federal de oito para seis horas, PLS 261/81, que 
aumenta o pecúlio para as viúvas de 50% para 75%, PLS 
n9 31/84, que dispõe sobre aposentadoria dos Servido~ 
Municipais através do -tNPS. 

Os funcionários civis necessitam, antç a atuaL conjul'l:
ta, de um tratamento adequado com seus vencimentos 
reajustados mensalmen_te como fórmula justa e_estimula-
dora. · 

Em anexo, Sr. PreSidente, estão meu pronunciamento 
de ontem, para que conste dos Anais desta Casa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

(DOCUMENTO A Q!.IE SE REFERE O SR. 
SENADOR JORGE KALUME EM SEU PRO
NUNCIAMENTO:) 

Senhores e Senhoras particíj:lantes do Simpósio sobre 
o novo Estatuto dos_ __ F_uncionáríOs-Públicos Civis da 
Uniãó. 

Na ausência forçada do PreSidente da CorriiS_são d-e 
Serviço Público Civil_do Senado, Senador Alfredo Cam
pos, cabe-me, como V ice-presidente- e o faço com sa
tisfaçãO e honra- .dirigir minha mensagem congratula
tória àqueles que perticiparam e atuaram efetiViunenfe 
nos trabulhos do Simpósio, sobre o novo Estatuto dos 
Funcionários Públicos CiVís- da União, fazendo desse 
Encontro uma realidade palpitante e um Sucesso incon
testável. 

É do nosso interesse, e maiS do que isso; da nossa obri
gação·, na qualidade d~ me_mnbros da Comissão ·de &_er
viço Púbtico Civil do Senado, propiciar aC:is ·qüe se inte
graram à discussão desse tema, ou seja, os próprioS furi~ .. 
cionários civis do Brasil, um forum, uma tribuna, um lo
cal onde possam expor livremente as suas idéias. e dO en
trechoque de opiniões divergentes, convergentes e até 
mesmo contraditóriaS; se possa chegar a um denomina
dor comum entre o Cong_resso Nacio11al e os int~ressa~ 
dos, resultando daí uma lei estatut~ria tão perfeita quai-t
to possível. 

Nossa posição, de respeito e acatamento ao funciona
lismo público, e de defesa de su~~ mais legítimas aspi
rações, tem sido uma constant.e _em nossa vida pública. 

Como Deputado Federal, como Governador do A<:<re, 
e Senador, sempre propugnamos em prol dessa abnega
da classe e ultimamente encaminhei à consideração de 
meus pares os seguintes Projetas: _ 

PL..S 143/85 - Revoga disposição do Decreto-le_i 
t.910, de 29 de dezembro de 1981, que dispensa contrf
buição -do aposentado ao JNPS. 

PLS 229/85 -Institui a Gratificação de Natal para os 
Funcionários Públicos, Ativos e Inativos e dá outras 
providências. _ __ _ _ _ __ _ 

PLS 279/85- Eslçnd~_.aos _ _Servidores PúbliCos Civis, 
Aposentados por tempo de serviço e por inva(ídez sim
ples, o reposicionamento, de até doze referências, jã aos 
servidores em atividade.. _ 
· PLS 311/85 ~Acrescenta dispostivo a Lei Comple
mentar n"' 26, de li de setemb_ro_de 197;5, que altera dis
posições da Legislaçã_ç que regula o programa de inte-

graçào social (PIS) e o Programa de_Formação do Patri
mônio_ do Servidor Público (PASEP) êomptementar. 

PLS 332/85....:.... Reduz a jornada de trabalho da Caixa 
Econômica Federal de oito para seis horas. 

N..,- 261/81 -Aumento do pecúlio para as viúvas de 
50% para 75%. 

N9 31/84- Dispõe sobre aposentadoria dos Servido
res Municipais, através do INPS. 

A Comissão de SerViço Público Civil, composta dos 
Senadores Alfredo Campos, João Ca-stelo, Helvídio Nu
nes, Mário Maia, Nivaldo Machado, Albano Franco, 
tendo como V ice-Presidente o Senador que vos fala, e su
plentes Jutahy Magalhães, Virgílio távora, Fábio Luce
na, Hélio Gueiros e José Lins, e Secretariada peJo Sr. 
Luiz Cláudio de Brito e Assessores Israel Testa, Sérgio 
Pcnna e João Carlos Zogbi, preparou com muito carinho 
a realização deste Simpósio, desde o começo do ano le

'gislativo. 
Com a publicação intitulada provocando, ediçãO com

patada do anteprojeto do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da Uníão", amplamente distribuída e pro
fusamente discutida com antedência, procurou a Comis
são preparar os participantes para o Encontro. 

O resultado dessa preparação meticulosa deu ao fun
cionalismo condições de oferecer ao Poder Executivo sua 
contribuição efetiva, à discussão de um tema que a e(es 
está afeto, 

Participantes do Simpósio. 
Não seria necessário lembrar que estamos solidários 

com as reivindicações do funcionalismo público, as 
quais, parece, têm agora uma oportunidade de chegar a 
bom termo. Novos ventos haverão _de soprar, e podeis 
estar certos, a Comissão de Servjço Público do Sena"do se 
encontra na vanguarda dessas conquistas. 

Em meu nome e de todos· os colegas membros da Co
. missão, qu:ero vos dizer que foi dada a partida em busca 
da concretização do anseio d~:.Jm~os vÇis e a caixa deres
sonâncias das vossas reivindicações continuará _ _sendo o 
Senado; e, através dele, a Comissão do Serviço Público 
Civil. 

Felicidades! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESID~NTE (João Lobo)- Concedo _a pa-
1aVru ao nobre Senador Martins Filho, por cessão do 
nobre Senador Fábio Lue<::na. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores: 

-As- "eleiçõeS do último dia quinze foram, sem dúvida, 
um grande teste à Nova República e ao Governo Sarney. 
Teste dificit, decisivo mesmo, vencido CQm invulgar bri
lhantismo. Não pela nova geografia do poder resultante 
das umas, ainda por se entender e por se explicar, mas 
pelas próprias urnas, pela realização das eleições e pela 
forma como foram realizadas. 

Para quem guarda qualquer laivo de raposismo políti
co, as eleições do dia 15 foram um erro grosseiro. As coi
sas, sem elas, estavam todas bem ajeitãdas do ponto-de
vis~a do poder. Não havia praticamente nenhum Gover
nadç.r de Estado faZendo_ oposição a Sarney. Tod_os, res
peitadas as características de cada um, estavam envolv-i
dos ~o grande acordo ila~iona! que p~ssibilitou a tran

-SiçãO pacífica do poder autoritário ao regime democráti
cC:i~ Todos os Prefeitos de capital, por conseqUência, esta-
vam dentro_~a ~~nformação geraL De igual forma o es
tavam tamb~m- os demais Prefeitos nomeados. 

Quanto aos ·partidos, à exceção dos chamados peque
~9s, estayam bem C~locados no quadro definido pelas 
eleições de 1982. Nao havia grandes reivindicações parti
dárias pela realiz<:~ção dessas eleições a Prefeito. 
·-O próprio- poVo estava aconiodado em relação a isso. 
Inexisti<:~ qualquer manifestação mais expressiva: de pres
são popular pelas eleições municiPais. Por que realizá-las 
então'! 

Para trazer desas.sossego aos plácidos arraiai~ d-a 
Aliança Democrática? 

Para ti_rar o sono dos Governadores, eriçando extem
porandn1ente o mais importaiüe colêgio eleitOral de 
cada Estado? 

Para Colocar em preocupações o Governo Sarney, al
terando, sem controle, o tabuleiro tão habilmente arru-
mado p-or T3.ricredo Neves? . . 

Ou seria para exacerbar a cupidês de tan_tos postulan
tes, sedentOs_ por um- espaço no jogo do poder, há mais 

Novembro de 1985 

de vinte anos monopolizado por um impenetrãvel con
domínio? 

A_ resp.osta é não para todas as questões. 
Nllo houve um jogo de meninos feito para arreliar ou 

divertir: nem houve um movimento tãtico do poder para 
reduzir adversãrios .o. u estabelecet; cabeças-de-ponte. 

Fizeram-se estas eleições, por ij::-ômodas que fossem, 
por arriscadas e inconvenientes, apenas por uma questão 
de princíPio. Para horirar o cOmprom"isso com as mu
danças. 

Mais de duas centenas de comunidades brasileiras es
tavam cassadas pelo poder autori\ário, tuteladas pelo re
gime de [orça, excluídas da cidadania e isso era intolerá~
vel à Democracia nascente. Destruir_ os últimos redutos 
de blonicidade çriada pelo autoritarismo - ainda que 
isso contrariasse conveniéncias e interesses próprios -
era necessário à Nova República. E assim se fêz! 

Rejubilo-me por ter sido um dos primeiros parlamen
tares da República a pedir essas eleiçõe~ .• em nome desse 
princípio, num pronunciamento desta tribuna, às véspe
ras da posse do novo Governo. 

Passamos, acredito, no primeiro grande teste da Nova 
República, colocando o compromisso com as mudanças, 
acima de eventuais conveniências pof impor~tantes que 
fossem. E neste ccrrHexto de mudanças ê que gostaria de 
passar os olhos pelas eleições de 15 de novembro. 

Mudaram-se as razões do poder. Antes o poder o era 
_ pelo próprio poder. Nenhum outro princípio o animava. 

- Se um mandamento constitucional limitava um in
teresse -dos poderosos de plantão, pior para o manda
mento constitucional. Era simplesmente ab-rogado por 
um decreto; 

-Se o Congresso Nacional entendesse de forma di
versa do_eresidente imperante: pior para o Congresso 
Nacional. Era colocado em recesso co'mpulsório pira 
não perturbar, com sua débil voz de então, a azãfama 
dos fazedores de decretos-leis, de atas institucionaiS e 
complementares, de toda a parafernãlia pseudolegislati
va que se baixava sobre a Nação como um golpe de bar
duna· 

-'se a matemática atrapalhava as intenções nornea
tórias do grande Shogum, em relação a algum suserano 
provincial, pi<>r para a matemática. Cassavam-se, por 
sorteio~ quantos Deputados -estaduais fosSem neces
sãrios, para transformar minoria em maioria e obrigar o 
Estado a dobrar-se ante a vontade soberna do Reí. ~. 

Era o poder amoral, subjugando uma nação abatida. 
Hoje, o poder o é pelo princípio da representação legí

tima. Onde o poder colidir com a vontade da b.ase repre
sentada, pior para o poder. Muda-se-o. 

Ym qu?dro dC singela beleza que mostra com eto
qüência essa mudança, ocorreu na entreivista coletiva à 
imprensa dada pelo Presidente da República, logo após 
se conhecerem os resultados das eleições. Concluída a 
entrevista, antes de se retirar, o Presidente Sarney inter
pelou _os _repórteres presentes:_ 

-''Há uma pergunta que está na cabeça de to
dos mas que nenhum dos senhores me fez: sobre 

_como foram as eleições no Maranhão! E nunca em
bora tenha eu declinado o nome do meu candidato, 
a verdade é como o manto de Cristo. ~por inteira. 
Não pode ter cosluras. Meu candidato, Senhores, à 
Prefeitura de São Lilíz, não ganhou as eleições." 

O Presidente da Repúblic_a, o Chefe de Estado e Chefe 
do Governo, o horrienl sí!ltbolo do Poder Republicano 
presidericialista, perdeu as eleições em seu município. E 
não houve nisso nenhum desdouro; nenhuma ameaça ao 
poder nacional, nenhum crime lesa-majestade. Foi um 
fato __ corrj_queiro da democracia; um fato símbOlo dos no
vos tempos. 

Mudõu, tarnbêm, o comportamento do Presidente da 
República. 

Não está longe a_era em que. Presidentes dl:l República 
tornayam-se caboS eleitorais de pequenas províncias 
para onde,. quantas vezes, se deslocavam cOm verbas ~ 
ministros para innuírem nos resultados eleitorais. 
ApequenaVa-se a suprema magistratura da Nação, 
travestindo-se seu -~it_ular de meetingueiro_ pa~a ao final, 
vangloriar-~e de vitórias conseguidas a despeito de Seu 
desempenho ou zinga"r-se sobre as derrotas colhidas, em 
duras carraspanas aos allados e grossas aciCatadas no_s 
adversários. 
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Quantas vezes se confundiu çarranca com au~oridade 
e grosseria com autenticidade, principalmente no trato 
dos fatos eleitorais. -

Nestas eleições não perdeu O Presidente da República 
a autoridade de alto magistrado. A ninguém coagiu, a 
ninguém ameaçou, a ninguém seduziu-, a niriguém perse
guiu nem a ninguém apoiou. Nem aos _próprjos miili~
tros. Cada um assumiu a postura potltica QUe lhe deter
minaram as convicções ou as conveniências, sem qual
quer constrangimento. 

Acostumada ao carrancudo poder da ditadura, com 
seu discurso monocórdio e sUa,s invariáveis unanimida
des, causou estranheza a muita geilte ·ver mlrfistrós do 
mesmo Governo, às vezes no mesmo dia e local, em pa
lanques opostos defendendo candi_daturas divergentes. A 
liberdade assusta! E essagent~ atônita por não ver os mi
nistros de Estado, enquadrados como alunos travessos 
por um severo mestre-escola, chegou a falar em anar
quia, em falta de autoridade e coisas do mesmo jaez, sem 
perceber que a magistratura presidencial permaneceu ln
tocada e se engrandeceu sobr_e_maneim por presidir as 
eleições mais livres de toda _ _a __ H_ist6.ria do Brasil. 

A cidadania foi integralmente respeitada pelo poder e 
o Presidente da República dissociou-se do cidaaão Josê 
Sarney, que "torceu", que votou e que não ganhou a 
eleição em sua cidade; para permanecer acima do embate 
eleit~ral, sem paixões nem envolvimentos. ___ , 

Mudou, também, a própria natureza das eleições. An
tes, as_ pleitos eleitorais estavam condicionados por mil 
pré-condições limitando candidatos e eleitores. Nesta 
não: compareceram todas as forças políticas- da extre
ma esquerda à extrema direit_a- em nOine próprio, sem 
rebuços ou artifícios, para dizer a que vieram e 
colocarem-se como oferta ~ mensagem ao eleitorado. 
Mais de duas dezenas de partídos concorreram ao pleito 
e cada um sau-se bem ou mal, na medida de sua compe
tência. 

Todos puderam votar,- inclusive os anB.Ifabetos que· 
eram cidadãos para todos os efeitos, menos para exercer 
o direito de voto. 

Democracia para nós é isso. Forças poHticas em pre
sença, sem cartas _marcadas, submetendç-se ao julga
mento popular. 

Dir-me-ão que há partidos que nada representam. E 
daf? somente o povo livre, em- urnas livres, p6derá aferir 
a representatividade de um candidato ou de um partido. 
Creio que a ampla liberdade de organização partidária 
deva ser mantida, cuidando-se, apenas, 9e preservar o 
principio da maioria absoluta para os pleitos majori
tários, evitando-se com isso a ascensão de candjdatos 
não representativos. 

As eleições de 15 de novembro último, ocorreram sob 
o signo das riludança desde o Princípio que 'o inspirou até 
a forma de sua realização; 

Mudança e permanência foram também os pólos que 
condicionaram a eleição à Prefeitura de Natal, no Rio 
Grande do N arte. 

Venceu a mudança. 
E não foi mudança de nomes ou de fam_ílias como al

guns pretendem fazer crer. Foi mudança de perspectiva, 
de ânimo, de_ estado de espírito. Foi o pulsar de uma 
nova esperança que levou_o povo natalense a optar pelo 
nào continuísmo. As forças_ mais conservadoras_do_Rio 
Grande do Norte, que mantêm o estado _em crônica si.
tuação de dependéncia, fizeram tudo ·para não mudar. 
Lançaram um dos mais qualificados quadros do situa
cionismo de doze anos, à Prefeitura; aliciaram nas hostes 
adversârias, políticos de valor, que frustrados em preten
sões partidárias saíram para outros espaços;· utilizaram 
recursos à abundância e não pçuparam !heios e ardis 
para conseguir o objctivo. _- _ . _ 

O povo disse não à permanência. Corisagroll a mu
dança e, não tenho dúvida, a contlnurá cons-agrando nas 
eleições vindouras. Quem não representar esse novo 
espírito será expelido, não importa cjue nome tenha ou a 
qUe partido esteja filiado. __ 

O Rio Grande cio Norte precisa mudar e quer a mu
dança. Nada poderá detê-la. O candidato vencedor, Ga
ribaldi Filho, apoiei·o des_de o primeiro instante- creio, 

. mesmo, ter sido o primeirO flólíiTCõ-âo Estado, a procu
rar Garibaldi para hipotecar-lhe apoio e ajuda. 

Se não pude estar presente de forma mais efetiv~ na 
campanha, devido meus dçveres no Senado; dela não me 
ausentei. Acredito ser Garibaldi um_ eficaz ins~rum~nto_ 
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das muduriças que o e_stado procura e precisa. Mudança 
que há-de começar pela f:leição das príoriàades do Go
verno Municipal e prosseguir numa escalada politico
administrativa qi.ii leve o estadci a novas fronteiras. Se 
nossos problemas são imensos, de um lado, nosso meios, 
dO óutro, não são menores. 

O maior problema, talvez, que enfrentamos seja o con
tiJl_gente- de desempregados ou subempregados, que soma 
cerca de trezentas mil pessoas; aproximadamente um 
tcrço_~a população potiguar apta ao trabalho. 

Há, túdavia, frentes intocadas que poderão reverter 
esse quadi"c)-sómbrio, crlando empregos, gerando abun
dán"cia,;Yencerido, Oefrn~tiv-amente, o especto da miséria 
que infelicita a ge))Té potiguar. -

Só para citar alguns exemplos: 
Nciss~s reservas de calcário permanecem virgens._ Se 

at!Vâsserhos· s~a_ indús~ria, se aproveitássemos todas- ~s 
põSsíbílídiides cj_ue· ess~a ríqüeza oferece, em curto prazo, 
gerUríá"n1-õS cádfde cento e cinquenta mil empregos. 

Vinculado á exploração das salinas, há todo_JM veio 
de ríq-üe:ZUS meXploradã.s que poderâ críar outros milha
reS_ de empregos e carrear vàliosísSiri1os recursos para o 
·esCãdo, como é o casO di::." fli.agnêsio metálico que pode 
ser. extraído das á~uas-mães e que o Bfasil importa. 

Há a indústria· de barrilha que poderia funcionar 
como ativadora da economia estadual e que há nove 
anos pêrmanece munificada no discurso vazio dos in
competentes ·que enterraram a Alcanorte. 

Hú, ainda, a indústria do aproveitamento do tungsté
nio e quantas· outras! 

- -_-Ninguém, todavia, e·mpenhou-se em viabilizar essas 
soluções. Abriu-se no estado, um sorvedouro de dinheiro 
em obras suntuárias, de prioridade duvidosíssima, que 
não criou coisa alguma do rumo das soluçõ.es necessárias 
aos _Pro6!emas de Já. - ' 
- Pcrde.u_-se_Q_ bom senso. De que valem praças bonitas, 

JogradO_l.trQs_aprazíveis, auditórios de mármore, ãVenidas 
asfaltadas à_ beir_a m~r, se a população não tem trabalho 
e por não ter trabalho não tem comida. 

Se o pesado endi_vidamento do e$t~do ao invés de 
evaporar-se em perfumarias, tivesse sido aplicado em se
tores básicos, nossa miséria· não seria tão grande, nem 
nossos problemas tão assustadores. c 

A mud-ança que buscamos é essa: a seriedade em tugar 
do vedetismo; a responsábilidade em lugar da demago
gia; a_co(npetênclá em lUgar da autolouvação; o princi
pal cni lUgar do acessório; o básico em lugar do Supér
fluo. 

Vamos chegar lá no Rio Grande do Norte. 
Vamos chegar lá no Brasil. 
Se~-não -ch-egarmos· OutrOS chegai"ãó por nós .e seremos 

justumente relegados ao lix.o da história pela "incompe
tência na resposta aos anseios do povo. 

As eleições de !5 de novembro último estãQ prenhes 
dessas HçõcS. As eleições do ano vindouro por certo as 
aprofundarão. 

Eleições, daqu.i para frente, serão sempre instantes .de 
mudança. --

Oxalá saibamo.!) int~rnfetar e viver corretamente esta 
fase tão rica da história do Brasil. 
Obriga~o! (M!litt;> b~m! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo_a pa
lavra ao nobre Seriador Carlos_Chiarelli, como Líder do 
PFL. . 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do 
or<.1dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Gostaria de registrar, nesta oportuilidade, perante os 
Srs._ Senadores, a importância do ato político
ad.mini.~trativo ton_i~dõ ])el~ Governo da Nova Repúbli
ca, ne..sta tarde, quando POr iniciativa do ilustre Ministro 
Murco Macie:l e por decisão do Presidente José Sarn_ey~ 
st!-fcz simullaneam-erite a_ extinção da Fundação Mobral 
e se determinou a criação da Fundação Educar. 

Não se trata, como diz bem_?_ exposição de motivqs do 
Sr. Presidente, e como diz bem a manifestação do Sr. Mi
nistro, de mera troca de siglas de instituiÇões; tratã:-se de 
mudança de propósitos e filosofias que antês de ter o in
tuito de criticar estruturas ant.eriores, tem a idéia de 
aperfeiçoar, corrigir, melhorar _e de ampliar propósitos, 
<l.tr_ibuiçõ_es e __ encargos. 

-·Nào"ffiais a limítãÇâo" exclUsiVa e específica à questão 
r~tríta·e. êsfrita da Ulfabctização, mas uma visão global, 
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integrada, humanamente muito mais sólida e filosofica
mente muito mais densa áa educação; não um movimen
to apenas de ensinar a_!gumas letras transitoriamente, o 
qúC jú feria o Seu mérito, mas de dar uma continuidade 
educacional, a partir de recursos- maiores_, que para a 
nova instituição são carreados, graças, inclusive, ao fato 
auSpicioSo'-õ6 qUal participou, com grande destaque, o 
Poder Legislativo, que foi a votação, em primeiro lugar, 
da emenda do nosso ilustre colega, Senador João Cal
mon e, num segundo momento, da regulamentação des
sa Emenda Constitucional. 

É graças, em parte, a esses recursos que se pode, ago
ra, sair da faixa reservãd"a e limit'ada da alfabetizaç_ão, 
onde os resultados não foram os mais promissores para 
um trabalho que, também levando em conta a alfabeti
zação, vise à educação. como· um todo. Essa, a propo
sição fundamental que traz em si a nova Fundação, que 
de_majs a maiS não diversificará suas tarefas fora da edu
cãção:como as h:lvia diversificado o Mobral,-envolvido 
em ct,~r~_os trans_i_tQrios'- espasmódicos e limitados_ de pré
qualificação profissional, que não chegaram a dar o ren
dimento desejado e esperado. 

O Sr. Gastãõ Müller- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARE LU- Ouço o nobre Sena
do_r G_(!~tãq __ Mült~r. 

O Sr. Gastão Müller- Senador Carlos Chiarelli, em 
nome ao-PMDB, quero congratular-me com o Governo 
e, especialmente, com õ Senador Marco Maciel, nosso 
colega e ilustre Ministro da Educação, pela iniciativa que 
hoje se concretiza. Os sintomas são os melhores possf
veis, Senador Carlos Chiarelli. Sempre tenho me batido 
par um ponto- âe vista que de_ve ser de todos nós: o 
problema não é simplesmente alfabetizar o cidadão, é 
educá-lo. A alfabetização é um vetar que facilita a edu
cação, no sentido global da palavra. E parece-me que o 
MOBRAL, embora tenha tido a melhor das intenções, 

'perdeu-se nesse sentido Q_e trans(ormar-s5! num órgão de 
educação do povo brasileiro, nessa faixa, se não me en
gano, de 30 milhões de brasileiros deseducados. Espera
mos, co_mo V. Ex' bem diss~ no jnício do seu pronuncia
mento, que a muda.nça de s_igla simplesmente não faça o 
mlfagre_, mas que se consiga, com a nova entidade que se 
resume na palavra EDUCAR, no sentido mais amplo, 
conquistar para o Brasil uma situação melhor na faixa 
daqueles países, porque ainda há muitos, eu não chamo 
de analfabetiz.ados, mas deseducados. E faço votos que a 
Nova ltepública concretize esse fato r para orgulho iiosso 
e que o Brasil não seja um dos maiores países com dese
ducados. Muito obrigado! 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Sr. Presidente, na 
suã manifestação de hoje à tarde, o Ministro Marco Ma
ciel cilava textualmente: o Papa João Paulo II, que afir
mou, com propriedade, que não existe possibilidade de 
descnv91Yif11ento, de integração sQcial, nem de autêntica 
liberac;àu se não se começar por eliminar o analfabetis
mo, dar ii"IStruçào, mas, sobretudo, dar educação de base 
c. cultura. 
-E essa, fundamentalme-nte, a filosofia inspiradora da 

proposta hoje a dotada, que visa não apenas, como ante
riormente falavam, em alfabetização de-adultos em pro
cessos transitórios, mas qlle tenha o processo da e.du
caçao - da educação supletiva, da educação básica, in
clusive para o jovem, como sua prioridade fundamentaL 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• Um aparte?" 

O SR. CARLOS CHIARELLi- Otiço, com prazer, 
V. Ex~, i_lustre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Chiarelli, 
registro, com muita alegria, e posso dizer muito à vonta
de, porque homem da Oposição, a ação do nosso colega 
Senador Marco Maciel à frente du Ministério da Edu
cação: _ _s: E.x~. efetivamente, no silêncio e na habilidade 
própria dos mineiros, S. Ex' que pernambucano, vai aos 
pOúCos dando àguele Ministério uma feição que poderá, 
a prosseguir nesse esfo"rço, até vir a ser, de fato, também 
Ministério da Educação, p-orQue esse Ministério tem sido 
apenas Ministério da Instrução, e de instrução ruim. 
Agora, por exemPlo, com Cdivro didático, parece--me, 
uma vez que a educação cada vez mais foge ao alcance 
dos pais e dos lares, que é realmente o lugar próprio, 
P:ropí~io, e prec_íp~o. para _a formaÇão do indivíduo, já que 
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as escolas preparam, quando muito, o doutor, com e$_S.a 
ação na busca do livro didático, para impedir que as 
imoralidades, as indecências, como aquelas que estão em 
prática nas esc_olas em São Paulo, rotuladas de livros _di
dáticos, como tive, lamentavelmente, que denunciar da
qui da tribuna do Senado_, com essa ação do Ministro 
Marco Maciel em implantando o livro didático com o 
objetivo de instruir, e muito possivelmente, também de 
educar, repito, o Ministério da Educação começa já a -
dar os primeiros passos no sentido de fazer sua a essa ad
jetivação inadequadamente aplicada ao Ministério da 
Instrução no Brasil. Quanto à nova revolução, agora 
verdadeira revolução no que diz respeito à alfabetização 
de adultos, perseguindo também a qualificação profis
siOnal, a profissionalização, a instrução integral, nãO 
educação, porque é muito difícil educar adultos, mas _ins
truir adultos de modo a torná-los adequados ao mercado 
de trabalho, é, sem dúvida alguma, um grande passo. Em 
tudo isso, me assalta um re_ç:eio que desejo consignar no 
discurso de V. Ex-': é o anunciar da ida do eminente Se
nador Marco Maciel para a Casa Civil, o que seríá~6tirrió 
para o Brasil como um todo, de modo e~ecial, para os 
políticos, e, por que não dizer, para o próprio Poder Exe
cutivo, que passaria a ter um homem experiente e capaz 
gerindo aquela importantíssima Secretaria do_Governo 
FederaL Mas, queira Deus que o Ministérío da Edu
cação, ou o Ministêrio da Instrução, consiga obter um 
novo Marco Maciel, porque de há muito, Sem dúvida al
guma, a instrução e a educaç_ão neste País se ressentem, e 
agora, como disse, parece encontraram solução no ilus
tre pernambucano, com tadas as peculiaridades do sabi
do homem das alterosas, espero em Deus, que havendo 
esse ramanejamento haja um outro com as habilidades, 
com a inteligência e com a capacidade de trabalho, 
sobretudo no silêncio como vem atuando o ilustre Minis
tro Marco Maciel. Quero registrar mais ainda, para ulti
mar, o fato de que, por ter trabalhado a noite inteira e s-o 
ter ido dormir hoje às 9 horas da manhã, ultimando um 
trabalho, eu não tive oportunidade de comparecer ao Pa
lácio do Planalto, onde iria sem Constragimento ne
nhum, apesar de ser da Oposição, para participai- dessa
solenidade, pela sua significação, pela sua importância e, 
sobretudo, para aplaudir a ação de Marco Maciel, que a 
esta altura merece aplausos, de modo especial e de modo 
particular, dos homens da Oposição. Muito obrigado a 
V. Ex~ - -

O SR. CARLOS CHJARELLI - Incorporo a mani
festação valiosa, precisa e solidária do ilustre SenadQJ;" 
Benedito Ferreira, absolutamente me identificando com 
S. Ex• sobre a manifestação feita caril relação ao ilustre 
Ministro Marco Maciel, dizendo que, evidentemente, S. 
Ex• se sentiria à vontade nessa solenidade, uma vez que 
ela não teve nenhuma feição e nem feitio de itatut~;t 
partidária. Presentes a ela estavam DC?p~tados e sena
dores, pelo menos quatro ou cinco Partidos po[ítiCOs di
ferentes, inclusive encontramos o nosso j)ustre Senador 
Moacyr Dalla al;Jsolutamente à_vontade, qUe Poderá tes
temunhar a respeito de um ato político-administrativo 
dessa importância. 

O Sr~ Moacyr Dalla - Permite V, Ex~ um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELLl - Gostaria de salien
tar, Sr. Presidente, com o .;!_evid9 respeito pelo fato de es
tar entrecruzado com o h_orâ_rio da úfdem c;iõ Dia, mas 
peta visível evidência da falta de número, descuidei-me 
um pouco das fronteiras do tempo. Apenas gostaria de 
dizer, e o farei após ouVir a manifestação do Senador 
Moacyr Dalla, duas palavras sobre alguns projetas em 
pauta no Ministério. 

Q Sr. Moacyr Dalla - Eminente Senador C~r)os 
Chiarelli, estivemos em Palácio atendendo ao convite do 
eminente Senador, Ministro Marco Maciel. As coisas da 
educação nos tocam profundamente e alhuresjâ afirmei 
que só a educação firma os a1icerces básicos da vitória na 
luta pela vida. ü_uyj com 'entusiasmo e a atenção neces~ 
sária o pronunciamento do eminente Ministro. Na expo
sição de motivos, S. Ex• deixou transparecer cl_ara e niti
damente a sua insopitável vontade de servir, não só ao 
País, mas especialmente à causa da educação. Registrei, 
na minha consciência, a alegria de estar participando de 
uma reunião maravilhosa, que s6 temos a louvar. Deixo 
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•registrado, nos Anais desta Çasa; não s6 a manifestação 
da mínha_solidariedade, mas a certeza de que efetiva

·mente vaí yingar para o bem do Brasil a meta que o Se
nhor Presidente da República e o nobre Ministro, Sen3-
dor Marcos Maciel, acabam de encetar. Fica a manifes
tação do meu apoio, a sinceridade dos meus propósitOs 
para sempre prestigiar atas como esse. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Registramos, agra
decemos e inc_orporamos a manifCstãção tão sigilificativa 
do ilustre Senador Moacyr Dalla, que conosco comparti
lhou do testemunho de um eveflto da significação Que 
acaba de registrar com a valia do seu depoirÍlento. 

E gostaríamos apenas, encerrando esta manifestação 
de lembrar que não se inita de proposta isolada nem de 
ato absolutamente escoteiro, mas, sim, de um capitulo, 
de uma proposta de política educacional com grande 
sensibilidade social que vem sendo desenvolvida no Mi
nistério da Educação e Cultura. 

Aqui jã se falou, e é importante realçar e reiterar, da 
questão de que a tranformação do MOBRA,L em uma 
fu!Jdaçào de educação básica, com maior _amplitude e 
densidade. segue-se a fatos, decisões e_~ntos_ da impor
tância da remodelação da Merenda Escolar, esta feita, 
inclusive, de comum acordo,_ em absoluta harmonia, 
com o· Ministério da Agricultura, que tem à sua testa o 
ilustre conterrâneo, nosso Senador Pedro Simon. 

De resto, não seria justo destacar apenas a Merenda, 
apenas a Fundação EDUCAR, sem deixar de reptir 
aquilo que, en passant, foi referido pelo Senador Bendito 
Ferreira: a questão do livro didático, a questão do mate
rial escolar, que, além de significar um saneamento no 
processo ético de orientação do material em que o estu
dante vai buscar subsídios para suas informações dns
truções, também é elemento e ingrediente fundamental 
para baratear o custo do aprendizado, para que não se 
crie aquela indústria da renovação desnecessãria de ma
terial didâtico, exigindo uma compra permanente para 
muitos que não podem e, um ganho absolutamente pou
co adequado, por uma postura oficial irrealista em favor 
de poucos que produzem livroS contiriliadamente, reno
vados. nem por isso novos Ou atualizados. 

Medidas desta natureza ~t;tcterizam a claraintenção 
e a manifesta qualidade da obra de um Ministério e de 
um Ministro, sobretudo o acerto de uma política educa
cional de um Governo. É isto que registramos nesta hóra 
~volto a dizer- acima de quaisquer fronteiras e limi
tes partidários. 

Era o que -tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bezri_l Palmas) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
CARLOS CHIARELLI EM DISCURSO: 

E.M. n9 232 Em, 25 de novembro de 1985 
Exc_efentrssimo Sen,hor Presidente da_ República. 
Tenho a honra de submeter à elevada consideraçãõ de 

Vossa Excelência o anexo projeto de deGreto, que redefi~ 
ne os objetivos da Fundação Movimento Bra,_sileiro de: 
Alfabetízação-MOBRAL, altera sua denominaÇão e dá 
outras providências. 

A presente iniciativa bUsca atribuir à Fundação Na
cional para Educação de Jovens e Adultos-. EDUCAR, 
nova denominação do MOBRAL, objetivos __ condizentes 
com as legítimas aspirações da sociedade, no sentido de 
serem asseguradas oportunidades educacionais a todas 
as camadas da população brasileira. 

A Fundação EDUCAR terá sua linha de ação orienta
da para o atendimento de jovens e adultos que jamais ti
veiam acesso à escola ou que dela foram excluídos pre
maturamente, devendo, para isso-, fomentar programas 
específicos, qÚer ·na campO da-aliabetização, quer na 
área da educação básiCa,' a serein executados, de forma 
descentralizada, pelos estados, Distrito Federal, terri
tórios e rilunicfpios, com observância das especificidades 
regionais. -

Desse modo, a medida proposta propiciarã maior 
apoio aos sistemas estaduaiS-$ municipais de ensino nas 
suas tarefas de universalização da educação básica e de 

· erradicação do analfabetismo, em consonância com a di
retriz de progressiva descentralização de encargos públi~ 
cos. 
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Assumirá, ainda, fundamental importância a mobili
:uú;ão de instítuições- nã.o governamentais, a fim de que 
sejam ele~ados os níveis de participação da sociedade na 
consecução dós propósitos maiores que ora -se defi
nem. Os programas apoiados pela Fundação EUCAR 
terão em vista', tambêm, a possibilidade de opção dosjo~ 
vens e adultos pela terminalidade nos níveis iniciais da
educacão básica, com a conseqüente e imediata inte
gração na vida econômica, ou pela continuidade de estu
dos nos níveis subseqUentes de ensino. 

Paralelamente, continuarão objeto dos referidos pro
gramas ações voltadas para a valorização e capacitação 
de professores, para a geração, o aprimoramento e a di
fusão de met9dologias de ensioo mediante associação 
dos recursos didáticos às tecnologias educacionais, bem 
como para a extensão, aos seus destinatârios, da oferta 
de merenda e material escolar, inclusive o livro didático. 

As medidas acima preconizadas, por certo·, contribui
rão de forma decisiva para atenuar os problemas decor
rentes da regressão ao analfabetismo, além de traduzi
rem princípio constitucional, no sentido de que a edu
cação se afirme como direito do cidadão, dever do Esta
do e responsabilidade de todos. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. -Marco Ma
ciel. 

DECRETO N• de de de 1985 

Redefme os objetivos do Movimento Brasileiro de 
Alfabetização- MOBRAL, altera sua denominação 
e dá outras tfrovidências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 85, itens III e V, da Constituição, e 

Considerando que a ampliação das oportunidades de 
acesso e ·retorno ã escola constitui uma das diretrizes bã~ 
sicas do Programa "Educação para Todos"; 

Considerando a necessidade de plena participaçãO dos 
vários níveis governamentais e dos diversos setores da 
sociedade nas ações voltadas para a erradicação do anal
fabetismo; 

Considerando ser imprescindível a implementação de 
prOgramas de alfabetização e educação básica para jo
vens e adultos, como forma de possibilitar-lhes o exercí-' 
cio CTetivo e cOnsCiente da cidadania. 

Decreta: 

Art. {9 A Fundação Movimento Brasileiro de Alfa~ 
betização - MOBRAL, instítufda pelo Decreto n" 
62.455. de 22 de março de 1968, nos termos do artigo 4? 
da Lei n9 5.379, de 15 de dezembro de 1967, passa a 
denominar-se Fundação Nacional para Educação de Jo~ 
veils e Adultos::_ EDUCAR, com o objetívo de fomen
tar a execução de programas de alfabetização e educação 
básica destinados aos que não tíveram acesso à escola ou 
que-dela foram excluídos prematuramente. 

Art. 2<? Para a consecução do objetívo previsto no 
artigo {9 deste Decreto, deverá a Fundação EDUCA~: 

I - promover a alocação dos recursos necessários à 
execução dos_ programas de alfabetização e educação bá
sica: 
H- formular projetas específicos e estabelecer nor

mas opetacioriais,· com vistaS a· orientar a execução dos 
rereri'do's--programas; 

III- incentivar a geração, o aprimoramento e a difuw 
são de metodologias de ensino, mediante combinação de 
recursOS -àidâticos e tecnologias educacionais; 

IV- estimular a val<nização e capacitaçào dos pro
fessores_ responsáveis pelas atividades de ensino inerentes 
aos programas. 

Art. 3'>' Os programas a que se referem este decreto 
serão executados, de forma regionalizada e participativa, 
pelos estados, Distrito Federal, territórios e municípios, 
bem como por outras entidades públicas e privadas. 

ArL 49 O Ministério da Educação adotará as neces
sárias providências p-ara que, no prazo de 6Ó (sessentª-) 
dias, contando a partir da vigência deste decreto, seja 
elaborado o projeto de Estatuto da Fundação EDU
CAR. 

A rt. 59 Este decreto entrará em vigor na data de sua 
pubHcação. 
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Art. 6"' Revog'am~se as disposições em contrário. 
Brasília, em de de 1985; 1649 da ln~ 

dependência e 979 da República.-

O programa Educação Para Todos, aprovado por 
Vossa Excelência, tem como pressuposto a criação de 
igualdade de oportunidades educacionais para todos os 
braSileiros. Trata~se de um conjunJõ de medidas que pre~ 
vê a universalização do ensino básico, que a constituiÇão 
declara obrigatório e gratuito, cómo fundamento do re
gime democrático que o governo da Nova República, 
como louvável obstinação, está construirido, e que. além 
disso, traduz a Opção Social deterrilinada por Vossa Ex
celência, no memorável discurso de 22 de jUlho,- Edu
cação Para Todos significa oferec:er a cada criança,· a 
cada jovem e a cada adulto uma ef~tiva perspeç_tiv~ de 
ensino que permita desenvolver suas potencialidades, 
com vistas à plena realização pessoal. No plano indivi~ 
dual. desfrutando das conquistas do espírito, e, no plano 
social, contribuindO de forrria útil e produtiva para a 
completa integração no meio em que vive. 

Dentro dessa visão, e a partir das medidas que Vossa 
Excelência, Presidente José SarQey, vem de adotar, ini
ciamos a implantação de um amplo programa de alfabe
tização de jovens e adultos, atendendo, assim, reclamos 
da sociedade brasileira. 
Como se sabe, m~.lgrados os esforços empreendidos ao 
longo dos anos, continua a crescer, de form·a absolUta e 
relativa, o núinero de analfabetos. De fato, iS estatiSticas -
consignam a existência de cerca 4e 20 milhõ_es de_a,:oalfa
betos na poplll.:l"'~.c, de 15 anos, e mais, além de milhões 
de outros brasileiros qUe,- dominando precariamente 
as técnicas de ler c es_crever ...:.._·estão expõStos, portanto, 
à regressão ao __ analfabetismo, coQquanto se saiba que 
esta questão dF;:;; ;;.:_r vista coril base em l.,!ma perspectiva 
global qUe contemple necessariamente uma solução de 
caráter definitivo para a educação de jovens e adultos. 

Esse quadro dr>Jmatico é a expressãO mais clara do 
malogro de uma pvHtica educãcion"al que, por fatores de 
natureza vária. n~b exibiu a realização de esforços sufi
cientes para um desenvolvimen-to pleno de nosso sistema 
básico de ensino, 

A~sím, 3!> ].Jrímeiras e mais efetNªs medidas_de comba
te ao analfabetismo, com resultados definitivos a longo 
prazo, <~ão a dernc..;ratização das oportunidades de esco
lari7.ação fun.:ii'ltm'•ltal para_ a população em idade es_co~ 
lar e a elevação da l~._.alidade do ensinQ ofereciçlo pela es
cola brasileira. 

No entanto, oJbserve~se, não foram poucos os progra
ITlas governamentais que se dedicaram à questão da alfa
betínção e educação de adultos. Tais programas, contu~ 
do, por conhecidos motivos de caráter técnico e político, 
nào lograram o êxito que deles se pretendeu, sepultando 
fundadas esperanças. 

E por isso mesrno, indiscutíve;l que o Brasil exige a 
adoçào de imediatas ações que cõ.ntribuam para uma rá· 
pida alfabetitaçào de sua ·eno:frhe popUlação jovem: e 
adL1Ita. Tais medidas, porém, não se justificam pela ex
cessiva valoriz:.1çâo da questão da redução do anatfabe_· 
tismo nem se apóiam sobre uma visã,o preconceitUo"sa: do 
analfabeto. 

O reconhecimento de que o analfabeto não_ é _um inca
paz, tornou-se consensual nas últimas décadas. A nossa 
população iletr..ld.:a desenvolve _suas atividades ec:onômi_~ 
cas, sod_ais__e polític?.<~, lida com uma enorme massa de 
informações atnwé·~ J.;..:. meioS 9-e comunicação e.a utili~ 
za com o me.~rr,o bt,m senso com que enfrenta sua luta 
pela vida. O acessc à cultura h::t(ada, pórém, é importan~ 
te não apenas para o alargamento de seus horizontes e 
mais fácil integração na vida mbderna como também 
para sua mais ampla participação na vida política. 

Reveste-se, sobretudo, de suma magriitude, ao contri~ 
buir para uma mais profunda e Hvre consciênCia de si 
próprio como sl.r humano pleno e ao mesmo tempo par
te integrante e inseparável do mu.ndo ~m._que vive, 

A luta contra o analfabeto não é l,,ma luta por retirar 
Parte da população da$. .. trevas", como se pensou no 
passado. 

Restituir ao analfabetismo _o_dire_ito de voto represen_~ 
tou uma considerável conquista, no plano dos direitos 
cívicos, mas não lhe assegurou, decerto, o amplo ªssu
mir, o exercício pleno da cidadania. 

Por outro lado,_ a alfabetização _em s_i mesma pode não 
ser imprescindível à continuidade e desdobramento das 
formas.de inserção da população analfabeta na s<~Jcit::da
dc brasileira. mas, sem lugar a dúvidas pode contribuir 
para que esta parcela populacional veja abrirem-se dían
te de si insuspeitàdas perspectivas e conquiste um novo 
patamar no que concerne .. à percepção de possibilidades 
que, em diversOs campos de atividades, oferece o mundO 
de nossos dias. 

Aliás, em recente declaração aos Bispos Brasileiros, o 
Papa João Palllo II afirmou, com propriedade, que. "não 
existe possibilidade de desenvolvimento, de intçgração 
social, nem de autêntica liberação, se não se começar por 
eliminar o analfabetismo, dar instrução, educação déba
-se;-cultura". 

Em verdade, os índices de analfabetismo refletem, de 
alguma forma, o nível de desenvolvimento econômico e 
social dos povos, mas a sua queda jamais deve se consti
tuir num objetivo em si mesmo. A sua redução deverá 
traduzir_ nosso esforço em direção ao desenvolvimento 
sõciat do Pais. 

Desse modo, as campanhas de alfabetização só terão 
pleno sen_tido à Inedí~a_em que estejam aSsociadas a um 
púlgi-ama educa_tíVo- atravês do qual O_s recêm
alíaO~fíz-adOS poSSam ãssilnilar de forma sistemática, Os 
conhecimentos que constituem o núcleo fundamental do 
efl~Íno bã~icg.~..e:-'itan.do a.regi-essão_e_dev.ãndo séu domí
nio -sobre-o saher sistematizadO. O seiiiiõo do eSforço aJ
fabe~adOf, frise-se, ·-é_ :cra:ao_ peta àrtiCufac'ão in1ediaia 
corri ~ ~nsino bá.§íCo supletivo; assgurandO:.se a possióTi~ 
dade de c~mtinuaçã_o dos -estudos através d~ programas_ 
que - analogamente aos de alfabetização - deverão 
atCnder àS condições da população a que se destinam 
tendo em vista suas características de idade, experiêncí8. 
de Vida o.u _çultura, e, por. fim ob:serv<l_r as especificidades 
resionàis, t_ão extremamente relevanfes e fiem sempre de~ 
vidamenté consideradas em paises como._o Bras~l. 

Os programas de educação para jovens e adultos, ob
jet~ da _pr_ioridade que ora confere o Presidente Samey, 
serão executados em sintonia com os Estados e Municí
pios, visando à ampliação e à reorientação de uffia das 
partes mãis descuradas d_o nosso sistema educacional: o 
ensino sUpletivO Oóturmú.-~ nOsso desejo, pois, que a 
açãó do GQverno Federal se desenvolva em estreita cola
óorácâ!) çoril ~s- deinais entes feO.erativos, "de sorte a -al
cancar pT-agreSsivamente um-a S-oluÇão definitiVa para a 
educaç_ão de joveris e adultos nos_ sistemas regUlares de 
ensWo ~estaduais e municipais. 

Por fim, um programa voltado para tais objetivos exi
ge que se eleve a ofertã de educação continuada para to~ 
da-s_ as faixas do contingente jovem e adulto, como con
dição para o desenvolvimento educativo-cultural do 
País. Ações deverão ser realizadas associando os poderes 
públkos, ém todos os níveiS, e entidades de sociedade ci
vil. incorporando as universidades e escoals de 2"' grau, 
bem como as dedicadas à educação através de organi
zações d_e rádio e televisão co01 re_cepção organizada, vi
sarrJo atender demándas da pOPulação adulta qUe trans-
cendam o ãmnbito do ensinO básico. 

-iodas essas ações espenimos adotar, depois de larga 
discussão e ouvidos diferentes grupo~ e pessoas que te~ 
nham algo a contribuir nesta matéria, resgatando a im
portante, embora fragmentária, experiência brasileira no 
setor. 

__ _Iudo isso propiciará, a partir desses procedimentos, 
Catiiinhos que verdadeiramente venham ao encontro dos 
lnletesses da r.opulação a ser atendida e contribuam para 
a.:;segt!rar a· desenvolvimento nacional e o rumo demo
crático de nossa vida política. 

Senhor Pesidente, 
O Governo de VosSa Excelência ao instHI.).ir o Projeto 

Nacional de Educação de JoVens e Adu_ltos e criar, pela 
tranformação do MOBRAl, a Fundação EDUCAR, 
dispõe~se a desenvolver -como a sigla o indica- uma 
ação em profundidade- não~meramente um movirlíen,... 
to, mas um verdadeiro programa,- itão iperias de alfabe
tização, mas também de educação de jovens e adultos. 

De mais a mais, e:nti::ndemos, que o Brasil vive hoje u.m 
-pCríodo de sua hiS_tQria no qual ê possível sensibilizar 
todà a sociedade com relação a tais propósTtóS, sobretU
do aquelas pessoas que tiveram amplas oportunidades 
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educucionais, fazendo retornar à sociedade o investimen
to que eSta tei -Cm educação. 

O t:xito de um programa dessa natureza dependerá, as
stm, em grande medida, do engajamento da sociedade, 
especialmente dos mais jovens, e do apoio e colaboração 
ao Governo na sua determinação de promover um novo 
começo cm prol daqueles que necessitam de oportunida
des educativas na: idade própria. 

O Governo, portanto, espera, atuando em articulação 
com os Estudos e Municípios, contar, para esse objetivo-, 
com a colaboração de toda a sociedade, através de suas 
erilLdades. representatiVas- Igrejas, Sindicatos, Empre
sários, Orgãos de_ Classe, Estudantes, mormente univer
sitários, Clubes de Serviço, Associações de Ensino, e 
também das pessoas que disponham de tempo e qualifi
cação para contribuir voluntariamente em tão importan~ 
te tarefa. . 

O Governo da Nova República inida esta jornada cer
to de. que, por esse itinerário, tece_sua política social, fiel 
ao ideal democrático de assegurar, pela igualdade de 
oportunidade. a particpação de todos na promoção e nos 
frutos do desenvolvimento. 

(PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO MARCO 
MACIEL 
DURANTE A CRIAÇ.À.O DA FUNDAÇÃO EDU
CAR, NO 
PALÁCIO DOPLANA1To; EM 25-11-85.) 

0 SR. PRESIDE:l'!TE (M_artins Fílho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para umã 
bre.ve comuniçaçã,o, 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para breve comu
nicação.) -·sr. Presidente, Srs. Senadores, jornalista 
profissforial durante meio século, compreendo que nem 
sempre as notícias divulgadas representam a verdade dos 
futos, mas ·algumas há que não devem prosperar, princi~ 
pai mente porque dizem re..<;peito à posição política ou éti
ca do parlamentar. 

Uma delas, Sr. Presidente, publicada na imprensa ca
rioCa- CoinO declaração minha, justo quando me encon
tra-va no exterior; em desempenho de missão desta Casa; 
anuncia que me disponho a concorrer a uma cadeira na 
Câmara dos Deputados --isto não teria mal nenhum
mas contínUa dtzendo; "vou.ser eleito sem sair de casa e 
sem' g-asrar dinheiro~·. 

Ora, Sr. Presidente, seria, se verdadeira a notfcia, uma 
desatençãO ao- eleitorado _fluminense, seria uma pre
sunção de quem tem sido seu representante nesta Casa e 
na outra anteriormf:n_te, de se julgar tão importante que 
não --prCcísariá sair ·ae cãsa para ganhar uma eleição, 

Escrevi ao brilhante jornalista que assinou esta decla
ração, uma carta, pedindo fizesse a retificaçãO. Salvo se 
aconteceu hoje, atê ontem essa retifícação não tinha sido 
publicada. 

O ~r. Benedito Ferreira -."Permite V. Ex'- um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pais não. Ouço, 
com muita fion(a, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Nelson 
Carneiro, ho_nestamente, não fora a precariedade das co
municações de Brasília com o resto do mundo e a pouca 
divulgação que tem o trabalho dos Congressistas, não te
nh-o- dúvid~ de que o· Estadu do Rio ou qualquer Estado 
Jo BraSil, todos os eleitor~ d'= qualquer Unidade da Pe
d_eração t~riam muita ho_nra em eleger V. Ex• sem que V. 
Ex' se-deSse ao trabalho de sair de casa. 

O SR. NELSON CARNEIRO - MLJ.ito obrigado. 

_ OSJ'. Be.nedito FElrreir~~o- V. Ex• sabe o qllanto nós 
doiS temos_ d_ivergid_o nesta e _na outra Casa, mas comete~ 
ria üma violência contra a mínha consciência se deíxasse 
de manifestar, nesta oportunidade, a V. Ex• aquilo que 
sei que vai na alina era-povo bni.sileiro~ que tanto deve a 
V. Ex~. Embora ciosa do quanto deve V, Ex•, não sabe 
até onde vai o inestimável trabalho que V. Ex• tem pres
tado ao Brasil nesses. quase 50 anos de vida pública. Lo .. 
go, o povo do Rio de .ra:neirO, naquela chamada caixa de 
ressonância da nacionalídade ou o tambor que marca a 
cadência para a nacionalidade, como dizia o velhu Ge
túlio Vargas, eleger V. Ex~. sem exigir que V. Ex• saia de 
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casa, não seria nada mais dõ qU:e resgatar uma dívida, 
que não é do Rio de Janeiro que tem para com V. EX_•, 
mas o Brasil todo. 

O SR. NELSON CARNEIRO --Agradeço a excessi~ 
va ge12Sfosidade de V. Ex• ----

Deixo claro que não é minha intenção. Candidato que 
seja, Sr. Presidente, espero visitar todos os municípioS 
fluminenses, procurar todas aquelas pessoas que possam 
influir, direta ou indiretamente, no êxito da minha candi
datura, e apertar, jã que agora é moda, milhões de mãos 
que se estenderem para me cumprimentar ou que eu vã 
buscar para cumprimentar. 

Há outra noticia, Sr. Presidente- menos agradável! 
Noticia um Jornal de Brasília que estou criando um 

novo casuísmo, ou seja, uma proposta que estã causando 
grande espanto no meio parlamentar- a figura do sena
dor, nato, 

Ora, Sr. Presidente, a figura do candidato nato ii sena
dor existe não por iniCiativa minha, e sim por um projeto 
de lei que teve como seu autor, salvo engano, na legisla
tura passada, o nobre Senador Hugo Ramos. Ao apre
sentar o projeto de sublegenda, apenas visei ou trá lei. O _ 
Senado aprovou esse projeto e o enviou aO exame da-Câ
mara. Não hã nenhum projeto meu, tampouco deda
ração minha a favor do senador nato, do candidato nato 
ao Senado. E uma deliberação que a Câmara tomará, ou 
o Senado tomará, sem que parta da minha iniciativa. 

Portanto, quero repetir - agora, pelos efeitos de or
dem ética que poderiam causar esta notícia -, o fato de 
atribuir-me, ao visar ao fim da sublegenda, eu estaria 
pensando na consagração do senador nato~ do candidato 
nato ao Senado Federal. 

São leis diversas. A sublegenda foi, desde 1971, quan
do entrei nesta Casa, ·objeto do primeiro projeto que 
apresentei comO Líder do Movimento DemocrâtiCo Bra
sileiro. Durante todos esses anos, o Movimento Demo
crático Brasileiro, depois o PMDB, tem sido fiel â pre
gação contra a sublegenda. 

Não é , portanto, nenhum casuísmo nem foi criado à 
última hora. Apenas consegui tornar realidade, este ano, 
salvo engano, o fim da sublegenda, pelo qual desde 1971 
todos lutamos. 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra, 
nobre Senador Gastão MUller. 

O Sr. Gastão Müller - Nobre Senador Nelson Car
neiro, também estou com V, Ex' na _linha ,que entende 
que a sublegenda é uma exCrescência na legislação eleito
ral, é um câncer que corrói a o-rganização dos partidos. 
Assim, enquanto houver sublegenda, não teremos conso
lidados os partidos políticos. V. Ex• consegufu aprovar, e 
eu estava na Liderança, colaborei com V. Ex•, para que 
se aprovassse a extinção da subtegenda nesta Casa. O 
que consta nos bastidores do_ Congresso Nacional e nos 
corredores, é que na Câmara dos Deputados quer-se 
aprovar a extinção da sublegenda. Ressalto, não há sena·_ 
dor nato, e V. Ex• também se corrigiu. É: candidatura na
ta. Essa candidatura nata jã não tem mais sentido, Por
que sou proprietário de uma candidatUrã.? Se o Senador 
trabalhou, lutou, durante seu período aqui, não tem por 
que ter medo de uma conveção do seu partido, no seu 
Estado. De modo que, paralelamente à extinção da 
sublegenda, deve-se extinguir também o c,andidato nato, 
proprietário de candidatura, que já nos tempos moder
nos, nos tempos atuais no Brasil, não possui mais senti· 
do. Aliás, aproveito a oportunidade de estar aqui presen
te o eminente Senador Carlos Chiarelli,_ Líder do _Partido 
da Frente Liberal, para que S. Ex• também- exPonhã. seu 

· ponto de vista do seu partido, pessoalmente ou partida~ 
riamente, quanto à extinção da sublegenda e a extinção 
do candidato nato, aproveitando a oportunidade da pa
lavra do nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Eu agradeço o apar
te. Mas, exatamente o que a notícia diz é que o_ 

Secretário-Geral do PEL acha a iriiciativa um casuísmO 
sem precedentes, principalmente para ser assimilado pela 
Nova República. 

Ora, Sr. Presidente, o que quero dizer é que são duas 
leis diferentes: a da sublegenda e a do candidatO ilato. Eu 

::~penas, coerente com toda a minha carreira política, 
toda a miriha atuação nesta Casa, iilterpretando o pensa-

- mente _do Movimento Democrático Brasileiro que então 
liderava, em 1971, lutei contra a sriblegerida e continuo 
lutando. Mas não tomei nenhuma iniciativa a favor da 
manutenção do candidato o nato, que resultou de delibe
r-J.ção do Senado Federal e do Congresso, mediante su
gestão do ilustre Senador Hugo Ramos. 

O Sr. Carlos Chiarelli- V. Ex.' vai-me dar o aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO -Com_-muita honra. 

O Sr. Carlos Chiarelli - Gostariá apenas- de 
solidarizar-me com as manifestações do Senador Nelson 
Carneiro e exaltar a inTciatiVá que S. Ex• teve~ que foi 
acolhida aqui no Senado, diga-se de passagem, e que 
aguarda uma manifestação da Câmara. SObretudo_com 
relação à questão da sublegenda, creio que é matéria ah
solutamente conhecida e reconhecida da sua incompabi
lidade, inconveniência e inoportunidade num regimé 
pluripartidário aberto e amplo como o nosso. A suble
genda só tlnha sentido quando os Partidos precisavm fa
~er, interna corporis, coligações com os diferentes grupos 
que os constituíam. Hoje, quem estiver dissentido dentro 
do Pci.rtido, forma um li. ovo Partido. Então, a sublegenda 

-é um a_nacronismo e, sobretudo, um tumOr que hav_erâ de 
corroer ·a ·esrt•ururã ·partidáriã, se for mantido. Quanto à 
candidatura nata,_ esse direito de não diSPutar- a con
venção preservando a condição de candidato, não tenho 
condições de falar ~m nome da Bancada, porque só ao 
ouvi-la poderei manifestar-me. A título -pessoal, digo, no 
entanto, que ela, por uma questão até de símetría, de 
analogia, à Crltica que se faz à sublegenda, extinta a 
sublegenda, me parece absolutamente 6bvio que, em 
nome dos princípios democráticos de abertura e partici
pação. se extinga o direito à candidatura nata. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Eu apenas, Sr. Presi
dente, queria deixar clara minha posição para evitar mal

- entendidos. 
Muito obrigado ao nobre Senador Carlos Chiaretli, 

pela lúcida intervenção. (Muitõ bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

-Mário Maia - Eunice Michiles - Alcides Paio -
Aloysio Chaves- GabrieL Hermes- Américo de Souza 
- João Lobo - Cesar Cais- José Uns- Martins Fi
lho - H um berto Lucena - Milton Cabral - Lomanto 
Júnior- Nelson Carneiro- Ttã.mar Franco- Benedi
to Ferreira- Mauro Borges- Roberto Wypych - Le
noir Vargas - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrtins Filho)- sobre a me
sa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 344, de 1985 

Isenta do pagamento da contribuição previdenR 
ciária os ~x-combat~ntes. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art.- 19 Ficam isentos çl.o -pagamento da contri
buição previdenciãria os ex-combatentes da ~egunda 
Guerra Mundial, como tais considerados pela Lei nq 
5.315, de 12 de setembro de 1967, se_guiados da Previdên
cia Social. 

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo 
estende-se aoS pensionistas dos e__x.-combatentes. 

Art. 2~> Os encargos decorrentes desta Lei on~rarão 
as fontes_ da reCeita previstas no art. 69-da Lei nq 3.807, 
de 26 de agosto de 1960. 

A_~L _39 _ O Poder E_x~çutivo, ouvido o Ministério da 
Pi~vidên"cia e Assistênciá Social, regulamentará esia lei 
no prazo de 90 (noventa) dias. 

ArL 49 Esta lei entra em vigor nad~t~ ~de _sua publi
ca,ção. 

Art. 59 Re_vogam-se as disposições eni coritrário. 
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Justificação 

O amparo aos ex-combatentes da Segunda Guerra 
Mundial tem sido preocupação constante do legislador 
constitucion_al e ºI:dinârio. 

Diversas leis de amparo foram editadas com esse obje
tivo, mas alguns aspectós fundamentais da legislação 
deixaram de ser contemplados, como _ê o caso que ora 
enfocamos no presente Projeto, da contribuição previ
denciâria, -que não se justifica seja paga por esses heróis, 
a quem tanto deve a Pátria.. 

Mais inadmissível aftgura-se-nos que esse ânus incida 
~ob_re as P<?nsões deixadas pelos ex-pracinhas aos seus 
dependentes. _ __ 

_Constituem, no cômputo geral das contribuições pre~ 
videnciãrias, um ingresso irrelevante para os cofres do 
sistema .que se fundamenta no permissivo constante do 
art. 69 da Lei n'~ 3,807, de 26 de agosto de 1960. _ 

Ao apresentarmos o presente Projeto à consideração 
de nossos ilustres Pares, por sugestão, aliás, de diversos 
ex-combatentes, esperamos estar contribuindo para que· 
se cumpram-, na integralidade, os. mandamentos consti
tucionais, e se resgate, em definitivo, a grande dívida que 

'a Nação brasileira contraiu com esses abnegados heróis, 
muitos dos quais ficaram para sempre nos campos gela~ 
dos de PistOla. 

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1985.- Ni~ 
valdo Machado. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.315 
DE 12 DE S.ETEMBRO DE !967 

Regulamenta o art. 178 da Constituição do Brasil, 
que dispõe sobre os ex-combatentes da 2• Guerra 

•Mundial. 

O P"residente da República 
Faço saber que o Congress-o Nacional decreta e e1.). 

sanciono a seguinte lei: 
Art. }9 Considera-se ex-combatente, para efeito da 

aplicação do artigo 178 da Constituição do Brasil, todo 
aquele que tenha participado efetivamente de operações 
bélicas, na Segunda Guerra Mundial, como integrante 
da Força do Exército, da Força Expedicionária Brasilei
ra, da Força Aêrea Brasileira, da Marinha de Guerra e 
da Marinha Mercante, e que, no caso de militar, haja 
sido licenciado do serviço ativo e com isso re:tornado à 
vida civil definitivamente. 

§ 1'>' A prova da participação efetiva em- ·operaçõe~S 

bélicas será fornecida ao interessado pelos Ministérios 
Militares. 

§ 29 Além da fornecida pelos ·Ministérios Militares, 
constituem, também, dados de informação para fazer 
prova de ter tomado parte efetiva em operações bêlicas: 

a) nO ExércitO: -
I- o diploma da Medalha de Campanha ou o certifi

cado de ter serviço no Teatro de Operações da Itáli~. 
para o componente da Força Expedicionâria Brasileira; 

II - o certificado de que tenha participado efetiva
mente em missões de vigilância e segurança do litoral, 
como integrante -da gUarnição de ilhas oceânicas ou de 
unidades que se deslocaram de suas sedes para o cumpri
mento daquelas missões. 

b) na Aeronáutica: 
I- o diploma da Medalha de Campanha da Itália, 

para o seu pmtador, ou o diploma da Cruz de Aviaão, 
para os tripulantes de aeronaves engajados em missões 
de patrulha; 
-c) na Marinha de Guerra e Marinha Mercante: , 
I- o diploma de uma das Medalhas Navais do Méri

to de Guerra, para o seu portador, def · que tenha sido 
tripulante de navio de guerra ou mercante, atacados por 
inimigos ou destruidos por acidente, ou que tenha parti: 
cipado de comboio de transporte de tropas ou de abaste
cimentos, ou de missões de patrulha; 

II -o diploma da Medalha de Campnha da Força 
Expedicionãríã Brasileira; 

III - o certiftcado de que tenha participado efetiva
mente em niisSões de vigilância e segurança como inte
grante da guarnição de ilhas oceânicas; 

IV - o certificado de ter participado das operações 
especificadas nos i trens I e II, alínea c,§ 29, do presente 
artigo; · 
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d) certidão fornecida pelo respectivo Ministério Mi
litar ao ex-combatente integrante de tropa transportada 
em navios escoltados por navios de guerra. 

§ 39 A prova de ter servido em Zona de Guerra não 
autoriza o gôzei das vantagens previstas nesta Lei, ressal
vado o preceituado no art. 177, § 19 da Constituição do 
Brasil de 1967, e o disposto no§ 29 do art. 1<~ desta Lei. 

Art. 29 É _estável o ex-combatente servidor público 
civil da União, dos Estados e dos Municípios. 

ArL 39 O Presidente da_ República aproveitará, me
diante nomeação, nos cargos públicos vagos, iniciais de 
carreira ati isolados, independeõlemenre de concurso, os 
ex-combatentes que o requererem, mediante apr,esen
tação de diploma registrado no Minístério da Educação 
e Cultura de curso que os qualifiquem para o exercício 
do cargo, ou mediante prova de capacidade para os de
mais, segundo critéríos a serem fixados em regulamento. 

§ 19 O.s que não quiserem submeter-se à prova, ou 
nela forem inabilitados, serão aproveitados em classe de 
menor padrão de vencimentos, não destinada a acesso. 

§ 29 O requerimentO de que trata este artigo será di
rigido aos MinistériOs Militares-a que estiver vinculado o 
ex-combatente. 

§ 39 O Ministério_ Militar, a que tiver pertencido o· 
ex-combatente, encaminhará o requerimento ao Depar
tamento Adminlstrativo do Pessoal Çivil, depois de con
venientemente informado pelos órgãós- competentes 
quanto ao atendimento dos requisitos previstos no art. 19 
desta Lei. 

Art. 49 Nenhuma nomeação será feita se houver ex
combatente que tenha requerido o seu aproveitamento 
no serviço público e esteja Cm Condições de exercer o C3f· 
go inicial de carreira para cujo provimento foi reilizado 
concurso. 

Parágrafo único. Aberto o concurso e dur_a_nte o pra
zo estabelecido para a inscrição dos candidatos, os ex
combatentes deverão requerer o ·seu aprOVeitamento 
para efeito do disposto neste artigO~ 

Art. 5.9 --O ex-combatente que, no ato da posse, vier a 
ser julgado definitivamente incapã:Z para o servíço públi
co serã encaminhado ao Ministério Militar a que estiver 
vinculado, a fim de que se processe sua reforma, nos ter
mos da Lei n' 2.579, de 23 de agosto de 1955. 

Parágrafo único-. O ex-combatente já considerado 
incapaz para o exercido da funçãO pública, em laÚdo 
passado por autoridade competente da administração 
pública poderã, para efeito de seu aproveitamento, re
querer, ímediata e diretamente, reinspeção médica, no 
Ministério- Militar a que estiver vinculado, para .a con
cessão da reforma referida neste" artigo. 

Art. 69 Exclui-se do aproveitamento o ex
combatente que tenha em sua folha de antecedentes ore
gistro de condenação penal por mais de dois anos, ou 
mais de uma condenação e pena menor por qualquer cri
me doloso. 

Art. 79 Somente será -apõsenüido com 25 (vinte e 
cinco) anos de serviço público o servidor público civil 
que o requerer, satisfeitos as· requisitos do art. i"' desta 
Lei. - -

Parãgrafo único, O disposto neste artigO aplica-se 
igualmente ao contribuinte da previdência social. 

Art. 89 Ao ex-combatente, funcionário civil, fica ·as
segurado o direito à promoção após o interstício legal, e 
se houver vaga. 

Parágrafo único.- Nas promoções subseqüentes, o ex
combatente terá preferência, em: igl.iãldade de condições 
de merecimento ou antiguidade. 

Art. 9_Q O ex-combatente, Sem víncufo empregatíclo 
com o serviço público, carente de recursos, que contraiu 
ou viei a contrãir" moléstia incurável, infecto-contagiosa, 
ou não, poderã requerer, para tins do art. 5"' desta Lei, 
sua internação nas organiZações hospitalares, civis ou 
militares, do Governo Federal. · -

Parágrafo único. A organização militar mais próxi
ma da residência do requerente providenciará sua inter
nação, fornecendo a passagem para o local onde ela for 
possível. 

Art. 10. O ex-combatente já aproveitado e os que 
vierem a sê-lo não terão direito a novos aproveitamen
tos. 

Art. 11. O disposto nesta Lei se aplica aos órgãos da 
administração direta e das autarquias. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Att. 12L ___ Q Poder Executivo regulamentará a exe-
cução da presente Lei dentro do prazo de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 1~ Esta Lei entra em vigor na data de sua 
pUblicação. 

Art. 14, Revogam-se as disposições em contrãrio. 
BrasHia, 12 de setembro de 1967; 146"' da Independên

cíã--e 799 da República. -A. COSTA E. SILVA- Luís 
Antonio da Gama e Silva- Augusto Hamann Rademaker 
Grünewald- Aurélio de Lyra_ Tttyare~- José de_Maga
lhães Pinto -Antonio Delfim Netto- Mario David An
dreazza - Ivo Arzua Pereira - Tarso Outra - Jarbas 
Passarinho - Mareio de Souza e Mello - Leonel Miran
da -José Costa Cavalcanti - José Fernandes de Lona 

- .=.-.=Hélio Beltrão- Aronso A. Lima ~Carlos F. de Si
mas. 

(Às Comissões de ·constituição e JuStiça, de Legis
lação Social e de Finanças.) 

_ O SR. PRESlõE_NTE (Martins Filho)_- Q projeto 
_será pul;llicado e ~ir)1etido às ~omissões competentes. 

Sobr~ <J m(!sa, ~equcrimento que será lido pelo Sr. 1"'-
-S_e_s~!!:Ulri_S!~=---~= -

É lído o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 461, de 1985 

Nos termos do art. 76 do Regimento Interno, requeiro 
â Me.'ia, ouvido o Plenãrio, a constituição de uma comis-

- sãõ e-srre-cial mista, cOnlposta de 3 Senadofes e 3 D-eputa
dos, p:.!ra, no prazo _d__e 120 dias, organizar os atas de co
memoraÇão do centt:nário de nascimento de dois emi
nentes vultos_baianos, Dr. Otávio Mangabeira e Dr. Er
nesto Siffiões Pilho, centenário este que ocorrerá, respec
tivamente, nos dias 27 de agosto e 4 de novembro de 
1986. 

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1985. ~Se
nador Lomanto Júnior. 

O SR. PR:ESlDENTE (Martins Filho)- De acordo 
cOm o di.Sp-osio· no-~ 29 do art. _76 do Regímen to Interno, 
o requerimento será despachado à comissão permanente 
em cuja competência regirriental se compreenda a ma
téria a ser estudada pela. comiss.io especial que Se preten
d_e criar._ 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 462, de 1985 

Nos termos do art. 238, inciso I, alínea e, do Regimen
_to Interno do Senado Federal, requeiro_a reconstituição 
do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 20, de_t984 (n9 53, 
de 1984, na Câmara dos Deputados), originária da Men
_sugem Prcsid~qcial n9 _ _141, de 1983, que "aprova as con
tas do Senhor Presidente da República, relativas ao 
exercício financeiro de 1_982", com o respectivo processo. 

A proposição foi extraviada de modo inexplicável. 
Entretanto, de acordo com o Regimento Interno, a re

constituiçüo depende da iniciativa do Senador, cabendo
me, como Relator da matéria na Comissão de FinançaS 
e, já estando em condições de apresentar meu relatório e 
o.fcrccer_meu parecer, fazê-lo. 

Ante_ o exposto, espero o_ despacho favorável do Exce
lentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal. 

Brasília, 25 de novembro de 1985. Virgílio Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, requerimento _que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 463, de 1985 

Senhor Presidente: 

Requciro_a V~ Ex_•, nos termos-do art. 279, ~ 4, combi
nado com o art. 195, I, do Regimento Interno, que sub
meta à deliberação do Plenário, a inclusão, em Ord_em 
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do Dia, do Projeto de Resolução n9 15, de 1985, de mi
nha autoria, que ~·dispõe sobre Requerimento de Infor
mações e dá outras providências", que, distribuído à úl
tima Comissão técnica que o deve apreciar, não recebeu 
parecer no prazo regimental. 

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1985. - Ju
tahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Este reque~ 
rimcnto será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos 
termos do art. 279, item II, letra c, do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Vai-se pas
sar, nesta oportunidade, a votação do requerimento n9 
460j85, do Senador Âlvaro Dias, solicitando autori
zação do Senado para acei_tar missão do Executivo, e 
que, lido na sessão ordinária do dia 22 último, não fOi 
apreciado por falta de quorum. 

A matéria teve parecer oral, favorável, da Comissão 
de Relações Exteriores~-- - - -

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores _que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. -
Fic.t concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está finda a 
Hora do Expedici1te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 184, DE 1985 

-{_Em regime de urgê!1cia, art. 271, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em. segundo turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 184, de _1985 (n9 5. 731 {85, na Casa de 
origem), que altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da T~r
ceiru Regiâo, cria cargos e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveís; das Comis
sões: 

-de Serviço Público Civil, e 
- de Finanças. 

A matéria co9stou da .Ordein do Dia da sessão ex
traordinária de 20 de novembro corrente, tendi:i_sido 
aprovada em primeiro turno. 

Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enCerro a discus

são_._ 
Nos termos do inciso I I da alínea b do art. 322 do Re

gimento Interno, a matéria depende, para sua apro
vação, do voto favorável da maioria absoluta da compo
sição -da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
nominal. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças, 
a inatêria foi aprovada em primeiro turno, simbolica
mente. Assim, em consonância com aquela decisão, a 
Presidência irá- submeter o projeto ao Plenãrio, em' se
gundo turno, pelo mesmo processo. 

Votação do projeto, em segundo turno. 

Os Srs. Senadores qüe o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

--O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, solicito verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Será feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Jorge Kalume. 

A Presidência vai suspender a sessão por lO minutos, 
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Sena
dores a Plennário,_ e~ obediência ao disposto no inciso 
VI dO art. 327 do Regimento Interno. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às '16 horas e 10 minutos, a sessdo é rea
berta às 16 lwras e 18 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Está reaberta 
a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se 
dispensa de proceder a verificação solicitada. 
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O Projeto de Lei da Câmara n'? 184/85, fica· CO!U aVo-
tação adiada, -- --- ---

Igualmente, as matérias da Ordem do Dia, e~ fase de 
votação, constutuída dos Projetas de Lei da Câmara n<;>s 
22/77, 57/80, 58/80, 62/80, 34, 53, 57, 59, 63 e 81, de 
1981, c 46/82; Projeto de Lei do Senado nl' 244/81-
Complementar c Requerimento nO? 425j85, ficam com a 
sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragellí)- Item 16: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n"'_ 89, de 1983, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a proibição da 
caça ao jacaré c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sQb n~"s 90 a 92, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitu_cionalídade e 
juridicidade, com voto vencido dos Senadores Helvtdío 
Nunes c Passos Pórto; 

-de Agricultura~ de Serviço Público Civil, favoráveis. 
E discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, está encer

rada a_ discussão e a votação- da matéria adiada por falta 
de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -Item 17: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de _Lei 
do Senado n\0 85, de 1983, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei 
Orgânica da Previdência So_cial, ampliando a defi
nição de dependente para efeíto de assistência médi
ca, tendo 

PARECERES, sob n"'s 9, lO e ll, de 1984, das 
Comissões; 

-de Constituição c Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; 

-de Legislação Social, favorâvel; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido do 

Senador Passos Pôrto. 

Discussão do projeto, em primeiro turno. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peç()_ a pala-
vra para discutir. -

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discu
tir. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para discutir. Sem_ 
revisão do orador.) -:- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esse é um projeto que atende u uma realidade. Como 
todos sabemos, os ftfhos estudantes até os_ 24 anos rece
bem a assistência de seus pais, podendo até pleitear a!iw 
mentos judiciários que lhe são deferidos pelo juiz. De 
modo que visa o projeto o seguinte: 

São considerados como dependentes do segura
do, até a idade de_ vinte c quatro anos, e exclusiVa
mente para tins de assistência médica, seus fi!hos es
tu_dantes não vinculados a qualquer sistema previ
denciário. 

A Comissão de Cp-nstituição e Justiç_a deu parecer fa
vorável da lavra do Sc;;nador Pedro Simon, na Comissão 
de Legislação So_cia1; foi Relator o nobre Senador Alba
no Franco e para honra do Orador, coube a V. Ex•, na 
ConiisSão de Finanças, dar parecer pela aprovação do 
projeto. 

Minha intervenção é apenas para res~altar a contri
buição que V. Ex' trouxe, com o seu parecer, à modesta 
iniCíativa que ofereci. · 

Acredito que quando esse projeto for submetido __ à 
apreciação do plenário, merecerá a necessãria aprOw 
vação. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- Em discussão 
o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
siio. 

A votação tica adiada por faltl:l de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fni.gelli) _:__:._--Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia, volta-se à lista de 
oradores. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Mac_ha
-do. 

O Sr. Nivaldo Machado - Sr. Presidente, desisto da 
palavra. 

O SR.- PRESIDENTE (José Fragelli)- S. Ex' desiste 
da palavra. · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 
(Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palowra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO ( RJ. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Vimos, constantemente, defendendo a aplícação da 
realidade salarhil como única: medida capaz de ativar a 
nossa economia e, em conseqUência, reabrir fábricas e 
firmas comerciais levadas ao fechamento pela recessão 
em que mergulhamos. 

Nossa tese tem sido a mesma dos. responsáveis pela 
área econômica e, nestes dias, segundo noticiam os jor
nais na cidade de São Paulo, os eletrodomésticos adqui
ridos pelo comércio para atender à demanda do fim de 
ano, foram completamente, estão completamente esgo
tados pelos compradores em razão dir:eta de os reajustes 
salariais estarem se apro;dmando do ideal, já permitindo 
aos assalariados a aquisição de bens duráveis até 3 pres
tações, o que, de um lado, demonstra maior poder aqui
sitivo e, de outro, ainda uma certa precaução de âmbito 
futuro. O. importante, no entanto·, é que o desemprego já 
vem sendo levemente controlado e os assalariado~ vão 
adquirindo confiança no dia de amanhã, que deve influir 
no Poder pUblico para que a caminhada dos reajustes 
reais nào.sofra qualquer soluç~o de continuidade e, nos 
próximos, se aplique também os mesmos índices que es
tão fazendo aflorar a recuperação de nossa economia in
terna. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavru aó nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG.Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente,_ Srs. Senadores: 

Acaba de ser aprovado pela Câmara dos Deputados, 
depois de aprovada pelo Senado da República por una
nimidude, projeto de nossa autoria que Isenta de qual
quer tributação os proventos, e reza em seu artigo pri
meiro: 

""Art. ('1 As importâncias recebidas em dinhei
ro por pessoa física, a título de pensão ou aposenta
doria, são isentas de qualquer tributação, contri
buição ou outra arrecadação compulsória promovi
da pela administração pública direta ou indireta. 

Art. 29 A remuneração proveniente de traba
lho assalariado até quantia equivalente a 100 Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional, não po
derá ser objeto de retenção na fonte, a título de an-

-- tecipaçUo de recolhimento de tributo de qualquer 
natureza. 

Parágrafo único. Disposto ne_ste artigo aplica-se 
aos honorários recebidos por profissional autóno
mo c demais rendimentos de trabalho sem vínculo 
empregaticiO. -- - ' 

Art. 3\> _As restrições devidas pela Receita Fe
deral aos contribuintes que hOuverem sofridO re
tenção nã fonte serãó cOrrigidos monetàriaménte 
quando não efetuadas no prazo de 30 dias contados 
da entrega da declaração de renda. 

Par<igrafo único. Correndo a hip_qtese prevista 
neste :i.rtigo o intcressãdo comunicará ci fato à Dele
gacia Regional do Ministério da Fazenda que ins
taurará imediatamente ínquérito administrativo 
para apurar responsabilidade. 

O'objetivo que me traz à tribuna, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. é solicitar às Lideranças do Governo, nesta 
Casa, que, junto ao Senhor President_ç da República, 
atentem para .:~ aprovação desse projeto, de alto alcance 
social. 

Tenho recebido inúmeras solicitações dos srs. aposen
.tai:los e me dirijo, -então, ne~~e instante, ao Senador Gas
tão Mül\er para que possa atuar junto ao Senhor Presi
dente da República, Presidente José Sarney, para que 
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possa aprovar e, evidentemente, sancionar o projeto de 
nossa autoria aprovado pelo Senado e pela Câmara, na 
sua unanimidade,_ que isenta de qualquer tributação os 
proventos das aposentadorias. 

Espero, portanto, Senador Gastão Müller, que com a 
atuaçilo da liderança de V. Ex' esse projeto- dos mais 
justos- receba a devida sanção do Senhor Presidente da 
Repúblicu. 

O Sr. Gastão Müller- Senador Itamar Franco, como 
V. Ex~ me citou, quero declarar que vou levar o proble
ma à Liderança efetiva que é o Senador Humberto Luce
na, que felizmente já reassumiu, e pessoalmente sou to
talmenle favorável, ao projeto de V. Ex~ que tem grande 
alc<tnce social indiscutivelmente. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado pela 
atenção de V. Ex~ 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, 
ouço V. Ex~ 

O Sr. Nivaldo MachadO- - Senador Itamar Franco, 
congratulo-me com V, Ex~ e com os aposentados, pela 
aprovação do projeto de sua autoria. Sem dúvida algu
ma, trata-se de uma medida de alto alcance social e hu
mano_ Só agOra podeiemos resolver essa questão de se 
gravar proventos, principalmente os de níveis baixos, 
como sào em geral os dos aposentados no Brasil. Não 
me purece que possam ser classificados como renda, e se 
tivessem de ser gravados, _sobre eles deveria incidir o Im
posto de Renda, a partir de um determinado montante. 
Seria justo, pois, que se estabelecesse um limite razoável 
para impedir que quem recebe proventos considerados 
rendimentos, tenha, inclusive, de dar parcela deles ao 
"leào'', que na sua vomcidade não poupa sequer o fruto 
do trabalho de grande parte dos assalariados brasileiros. 
Port:.~nto, o projeto de V. Ex~. que mereceu o apoio do 
Congresso Nacional, deve merecer o apoio da área eco
nõmica do Governo e, em conseqUência, o apoio do Se
nhor Presidente da República, sempre sensível a esses 
problemas de ordem social, a que vem dando prioridade 
na sua administração. Quero, portanto, mais uma vez, 
congratulur.:-me com V. Ex~. e louvá~lo por essa iniciati
va, digna sem dúvida dos maiores encômios pelo seu alto 
sentido social e humano. Mui to obrigado: 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu agradeço a int~r
vençào de V. Ext e a sensibilidade demonstrada, aqui, no 
exercício do mandato, num projeto que nós esperamos, 
evidentemente, a análise do setor econõmico do Senhor 
Presidente da República, mas particularmente a sua 
sanç1io, já que o Senhor PreSidente da República foi um 
Senador da República e tem como base, na sua adminis
traç-ão, atender aos"reclamos dajustiça social. V, Ex• fala 
muito bem quando transfere para a Nova República esse 
aspecto social, que ela precisa realmente encarar de fren
te e resolvê-lo. Muito obrigado pela contribuição. 

-O Sr. Carlos Chiarelli - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não, ouço V. E\ 
nobre Líder. 

O Sr. Carlos Chiarelli- Creio que o projeto quejâ foi 
aprovado por esta Casa e ora é ratificado peta Câmara 
dos _Deputados, p_e_las suas disposições, pela sua scnsibili
dude social, pela capacidade de utilizar o tributo como 
um instrumento de justiça social me parece extremamen
te oportuno; inclusive, em certos aspectos, tem coinci
dência, a posteriori, diga-se de pas.<;agem, respeitando os 
direitos autorais de V. Ex•, com uma proposta nossa, em 
tramitação, estabelecendo limites restritos e estritos ao 
Estado e -ia Imposto de Rendu, para ter de restítuir a"qui
lo que tem descontado a mais, e que hoje em dia está ab
solutamente liberado; o cidadão está totalmente desam
parado, está desas-sistidO, n~o há prazo. Vejo-qUe V. Ex~, 
em um dos aspectos, estabelece prazo. Mas a idéia de V. 
Ex• de isentar da tribt.Hação, em termos de descontos an
tecipados, um valor até 100 ORTN, que foi acolhido por 
esta Casa e pela Câmara dos Deputados é extremamente 
valioso. E V. Ex~ poderâ contar com a nossa gestão, com 
a nossa arivocacia, nossa solidariedade junto ao Executi_
vo, junto às áreas econômico-financeiras quando a ma
téria for apreciada pelo Senhor Presidente, que evidente
inente a deliberará dentro do seu enfoque pessoal, e de 
Governo, mas-que terá os argumentos que n6s havere~ 
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ní.os de encaminhá-los com um 'menor brilho, natural
mente, sem o brilho que V. Ex• tem, mas com muito e·m
penh'b, dada a justiça e a justeza da proposta. 

O SR. ITAMAR FRÁNCO-: Tenho certeza, Senador 
Carlos Chiarelli, nobre Líder do PartiO:õ da Frente Libe
ral, do brilho e da intcligêncía de V. EX• na defesa desse 
projeto. E estou convencido, pelo aparte que acaba de 
dàr, que V. Exf serâ um defensor jun~p <l:Õ Senhor Presi
dente da República por esta sanção, jã que o projeto se 
encontra para anãlise do Presidente José Sarney. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Ita1;11ar Franco? 

O SR. ITAMAit' FRANCO -.Com ·muito prazer 
ouço V. Ex•, Senador N_çlson Carn:eiro, Um dos -precur
sores desta luta insana pelos aposentados brasileiroS. 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador Itamar Fran
co, realmente durante vários anos transitou no Congres
so Nacional projeto semelhante, de minha autoria, e que 
visava a evitar que os minguados proventos da inativida
de fossem pet'i"alizados com ª tributação do Imposto de 
Renda. Aprovado nas duas Casas~ sem divergências, su
biu à sanção, mas o ex-Presidente GeneraWoão Figuei-: 
redo não o acolheu, e seu veto acabou aceito pelo Con
gresso. Faço sinceros votos para que outro seja o destino 
da proposição de V. Ex•,já qUe ãs preocupações maiores 
da Nova República visam ao socia_l._A ~anção constituirá 
assim solene reafirmação dos propósitos do ·eminente 
Chefe da Nação e s~rvirá, também, como um divisor de 
águas de duas otientações.-Parabéns a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO-to que esperamos, Se
nador Nelson Carneiro, não sem antes levar a V. Ex' os 
nossos comprimentos por essa sua luia insana em defesa 
também dos aposentados. Oxalá a sensibilidade do Pre
sidente José Sarney atue neste instante em que Sua Exce_
lência vaí examinar esse projeto, que como diz V. Ex• é 
de profundo alcance social. 

Senador Nelson Carneiro, temos ouvido falar muit9 
em desenvolvimento econó_ro.ico, mas o social tem sido 
quase qoe um subproduto de_sse desenvolvimento econó
mico, e nós precisamos fazer uma reversão. E essa rever
são é, exatamente, o enfoque estabelecido pela Nova Re~ 
públíca. Por isto é que estamos convencidos de que o 
Presidente José Sarney há de sancionar esse projeto, de' 
nossa ~teria, e que significa, C?'atamente, também, 
como jã disse, uma luta de V. Ex·• 

Recordando aquilo que foi frisado, também, a·qui, 
atravês do Se_n~do.r Carlos Chiarelli, o art. 31', e v~ja Y. 
Ex• que hoje o cidadão é desamparado nesse aspecio.: o 
projeto teve o cuidado de observar o seguinte: 

Art. J<:> ", •• as restriçõet devidas pela Rec~ta 
Federal, aos contribuintes que houverem sofridQ...iC~ 
tenção na fonte,_ serão corrigidas monetarfàmente 
quando não efetuadas no prazo de 30 dias cOntados 
da entrega da declaração de renda ... " -

Entendemos também que esse é um artigo de gran'de 
alcance. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fica aqui, 
mais uma vez a nossa expectativa, a nossa esperança de 
que o Presidente José Sarney possa, realmente sancionar 
esse projeto que -isenta de qualquer tributação os proven
tos de aposentadoria. 

Era o que eu tinhaa dizer; Sr. Presidente. Muito obri
gado. (Muito ~em!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
pal~vra ao nobre Senador Loma.nto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior- Desisto da palavra, Sr. Presi~ 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedu a 
palavra ao nobre Senador Virgaio Távora. (Pausa.) 

S._ Ex• não: está presente. 

O SR~ PRESID~NTE (José Fra_geUi) - Co,néedo a 
palavra ao nobre Senador César Cais. 

O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se-
guinte diScurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores: _ __ _ --

Uso da palavra, neste momento, para abordar um as~ 
sunto que me constrage fazê-lo, porque é sobre a Admi~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

nistraç~o do meu Estado, sobre o Governo do meu Esta
do, do Ceará. 

Osjortinis publtcam que uma das empresas do Gover
no, a CAGECE ---Companhia de Agua e Esgoto do 
Ceará - tendo apficado alguns bilhões de cruzeiros no
Banco COMIND, sofreu prejuízo, em função dessa apli~ 
cação não estar coberta pelas garantias do Governo fe
deral. 

E mais surpreendente é o fato de_o Govern9 do Estado 
do Ceará, mesmo contrariando a denúncia que faz o 

__,Procurador-Geral do Estado, da irregularidade de apli
cação fora aaquilo que era _a recomendação do Govl;':ma
dor do Estado do Ceará, de aplicar só no I3anco do Esta
do..cl'o Ceará, acha que é natural, que o assunto é natural, 
que o Presidente de urna empresa estatal, uma sociedade 
de economiª mista em que o Estado é majoritário, não 
cumprir a ordem do Governador. S. Ex• recomenda que. 
se apliquem os recursos _no Bancp do Estado do C~rá, a 
empresa aplica num banco partícula~, o banco teni pre
juízo, vai à intervenção, e o Governador apenas acha na
tural. Vejo isto cçmo uma: falta de autoridade tremenda, 
e-é um exemplo terrível para-toda a a-dmin,istraÇãó públi
ca. 

Ao mesmo tempo, a revista Visão, em sua última 
-edição, diz que o Presidente José Sarney está surpreendi-
--do e ·até um_ pouco decepcionado como o Governador do 
Estado do Ceará porque está usando empréstimos extei-~ 
nos' para outros fins que não aqueles solicitados. Na oca
iião~ levei o assunto ao Presidente da Comissão de Fi
nanças, o nobre Senador L_omanto Júnior. E este é um 
poõto,sobre o qual quero dar uma expliCação pessoal: 
não é .. nada, absolutamente, em oposição ao Governa~ 
dor, mas vejo que a Comissão de Finanças, no Senado, 
deve ter um sistema de apuração ou de acompanhamen
to desses empréstimos externos, senão seremos apenas 
méros analisadores de balanços. "Dá-se uma autorização 

-·para e!Jlprést~mo, ele é Qesviado para outros fins e, ama-
nhã, esse mesmo Estado pede outro empréstimo e o Se

- nado dá nova: aprovação. Trago este assunto porque 
creio que ele é importante na regulamentação da Comis
·são de Finanças. N urrtá próxjma regulamentação, por
que já estamos no fim da legislatura. Que haja uma certa 
::iudttoria;ou um certo sistema de acompanhamento des
ses empréstimos que serão votados pelo Senado. 

A resporisabilidade dos Senadores ê muito grande, se
não não. haveria porque ser submetida ao Senado essa 
-aprOvação. Se é somen_íe para anaiisãf õ balanço e verifi
car se pode ou não aumentar a capãcidade de endiVida
menl__ó, isto não me parece que deva ser objeto de 
atenção do Senado Federal. 

Sr. Presidente, creio que V. Ex' que tem mostrado ser 
um alto defensor da moralidade: púbÍica, da adminis
tração pública- e eu venho de louva_r as ações de V. Ex~ 
nesse campo, como de resto todo o Sen'!do - é neces-:_ 
sário que aqui nós tenhamos um certo mecanismo para: 
examinar se aquilo que nós aprovamos é, realmente, 
aqui(o que é executado pelos Estados. 

Ao fazer este comunicado à Casa, informo também, 
que estou procurando com a Assessoilã Técnici do Se
nado, buscar uma forma de colocar em prática essas ide
iaS qrie me faZem Usar de palavra. O Senado, responsãvel 
pela aprovação de um empréstimo, deve, depois, dar se
qüência, isto ê, saber se esse empréstimo foi; realmente, 
empíegado naquilo para o qual foi aprovado. 

Era n rme tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson. Carneiro. 

O SR. NE:LSON CARNEIRO ( - RJ. Pronuncia-
o-segui:n_~e discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: -

Os países Componentes da OPEP cOmeteram um eQuí-. 
- vocO, há cerca -de dez anos, quando pretenderam 
-transformar-se num fiel df! balança, na política de c.mn-
bu~t!veis e lubrificantes, principalmente' às custas 'dos 

--- países importadores de petróleo, inclusive o"S Estados 
Unidos que, ~pesar de uma respeítâvel produção interpa, 
ostenta o ma1or_ consumo de toda a Terra, com uma fro_
üCde veíCulos automotores próxima dos cem milhões de 
Unidades. . 

Diante da ameaçá, tornaram-se atra.entes os investi~ 
Il!entos na descoberta de poços mais profundos, como os 
d~? !'1ar do No~te, perfurados pela Inglaterra, e os brasi
l~iros da plataforma cont\nental. o- CUsto de produção 
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do óleo retirado a mais de cinco mil metros de prot'undi
d<!-de não chega a quinze dólares o barril, quando a 
OPEP chegou a vender o petróleo a mais de trinta dóla
res o barril. 

Recentemente, o Cheique Ahmaed Zaki Yamani, Mi
nistro do petróleo na Arã.bia Saudita, predisse, para 
1986, ·uma guerra total de _preços, capaz de colocar o Pe
tróleo no mercado internací~al, ao preço de vinte dóla
res o barril, numa queda cl~#rinta e sete por cento. Essa 
ameaça só pOderia ~;"êr si.J~ada se os países produtores 
concordassem em reduzir .à.Produção, antes da próxima 
pr:imayera, no He!TI:isfério.}lorte, quando se reduz o con
sumo do combustível para a calefação. 

~contet:e que tudo não .depende apenas da concorrên
cia dos países dã OPEP, a que não se filiam grandes ex
portadores como a China, a União Soviética, a Inglater
ra e a Noruega. 

A dÇIJ!ai'!da cairá,_ nos pafse5 da OPEP, em 1986, para 
quinze bilhões de barris diários, enquanto aumentará em 
meio milhão de barris por dia a dos países não membros 
do cartel. 

Essa previsão do período primavera-verão pode 
alongar-se até o próximo inverno, dependendo da econo
mia de energia nos países importadores, com recursos 
também crescente a outras fontes subsidiárias. Houve, 
este ano, uma b_aixa de consumo de petróleo no mundo 
ocidental da ordem cJe dois e meio por cento, não se es
perando qualquer reVersão dessa tendência, o que signi
fica o prenúncio de séria crise econômiCo-financeira nos 
países- prOdu~ores de peü·-óleo no Oriente Médio, a partir 
da década de noventa, quando países como o Brasil se
rã-o auto~suficientes de petróleo. 

Sirva o fato como um alerta aos grandes trustes, que 
clrntrolam petróleo ou outros produtos de importância 
munida!, que se devem lembrar do brocardo universal; 
"Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se 
acabe." 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Mira1.1da, 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Prd, 
nuncia o seguinte discu!so. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srr:i. Senadores: 

Emergiu um novo Brasil das urnas de IS de novembro. 
Foi mais um decisivo passo na construção de um Brasil 
livre e democrático. O Brasil dos sonhos de TancredÕ 
Neves e todas os brasileiros. . 

A Nova República foi a grande vitoriosa nesse pleito. 
O voto de 15 de novembro referendou as mudanças pro~ 
metidas pelo saudoso Presidente Tancredo Neves e já 
inauguradas pelo Presidente Sarney. 

Diziam que o povo não compreenderia a utilização do 
Colégio Eleitoral como último recurso para realizar a 
transição paCífica da ditadurã. para a denl.ocracia. 
Enganaram-se redondamente, pois af está o veredicto 
das urnas. 

A vitória da Nova República se configura principal~ 
mente na inquestionável vitória do principal partido que 
lhe dã sustentação, o meu partido, o PMDB. 

Contando com Recife- já que o Prefeito eleito, JarM 
bas Vasconcelos, prepara~se para retornar ao partido-, 
ganhamos 20 das 25 capitais. Somem-se mais dois terços 
dos demais 176 municípios onde houve eleição. 

Foi uma enxurrada de votos a banhar dC democracia 
todos os rincões da Pãtria. O PMDB abocanhou cerca 

- da metade da Preferência eleitoral expfessa nas urnas. 
Depois dessa, o Brasil nunca mais voltarã a ser como an~ 
tes. 

D1Zi!m que a "direita saiu fortalecida com 'a eleição do 
ex~ Presidente Jânio Quadros em São Paulo. Ora, a Velha 
República, espaço privilegiado da direita,jã foi derrota
da -a 15 de janeiro e acabou de set enterrada neste 15 de 
novembro. 

O Partido em que ela se orgam.za e que sustenta aVe
lha República, o PDS, só venceu em uma capital e em 
popco mais de vin_'.e_ pequenas cidades interioranas. 
Amealhou menos de 3% dos votos válidos, a fatídica 
marca das eleições de lantos. • 

ApOiaram Jâriio na vl ilusão de poderem controlâ-lo, 
mas o ex-Presidente nun, ·a foi controlado por ninguén 
- nem por ele mesmo. Hão custa recordar sua curta' 
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passagem pela Presidência. Conseguiu ·a UDN sequer 
influenciá-lo? 

A eleição de Jânio n'ão foi uma vitória da direita. A 
maiorf<i de seus votos rem o mesmo significado dos votos 
do PDT e do PT. É a parcela da população mais massa
crada pelo drama social deixado pela Velha República 
que se impacienta frente à velocidade das transfor
mações encetadas pelo Governo da Nova República e 
por isso, nUm primeiro momento;- busca miragens em 
propostas fáceis de serem feitas maS-impossíveis de se
rem realizadas. 

Quete-rh apressar o passo, o que, aliás, é um sentimen
to justo, partiCularmente das massas que se acotoyelam 
nas grandes metrópoles, mas não deixa de ser um posi
cionamento, ainda que impreciso, pela consolidação e 
aprofundamento da Nova República. 

Percam as ilusões os que. esperavam aproveitar-se de 
Jânio para virar a mesa: O Brasil jâ não aceita a escur_i· 
dão e trilha a passos rápidos no caminho da luz. 

Apesar dessa justa impaciência de setores da popu
lação, nos lugares onde o PMDB soube, corretamente, 
mostrar que as dificuldades ainda existentes são he
ranças do pcissado e que a Nova República já inaugurou 

_as mudanças, o partido saiu vitorioso. 
A grande lição das eleições a a de que a sociedade bra

sileira, majoritariamente, segue depositando suas espe
ranças de mudança na legenda da espérança. 
aCeitou o PFL 
coligar-se com o PMDB para realizar a transição, vol
tou, no geral, a referendar, desta vez nas urnas, a repe· 
tição dessa coligação a nível municipal, como ocorreu 
em Aracaju, João Pessoa, Manaus, etc ... Não perdoou, 
no entanto, sua tentativa de enfrentar o PMDB, como 
em Campó Grande, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, 
1\:'f~ceió, etc ... 

O resul~ado eleitoral não foi positivo para o PFL. Não 
venceu, sozinho, em uma só capital, ganhou pouco mais 
de vinte prefeituras do interior e talvez não haja alcança
do 10% dos votos vâlidos. 

Podem tirar o cavalo da chuva os que apostam que, 
corno decotrência das eleições, o Governo da Nova Re
pública se imobilizará; os que cifrairi suas expectativas 
na redução do mandato do Presidente Sarney. 

O recado das urnas, ao contrário, é o de que as trans
formações que a Nação exige serão apressadas. 

O rileu Estado, o Mato Gro-sso do Sul, deu também es
magadora '1tória ao PMDB. Nada menos .do que 53% 
dos votos, ou seja, 130.590 dos 248.865 votos válidos, fo
ram destinados ao meu partido. 

Vencemos na Capital, com 53,37% dos votos contra 
apenas 32% do nosso principal adversário. E vencemos 

1 em mais 11 das 13 cidades onde houve disputa. 
Em todo o Estado, o PFL teve 34% dos votos válidos e 

o PDS não mais que 4,5%. 
O segredo da nossa vitória ê: simples: a capitalização 

das conquistas da Nova República e da excelente admi
nistração que vein realizando o Governo de Wilson_ Mar
tins, ao que se somou a eficaz ação ~ direção do partido 
no sentido de garantir a unidade partidária. 

Não temos dúvida de que vencemos agora e vamos 
vencer amanhã. Até porque estas eleições, que deram vi
tória ao PMDB em Mato Grosso do Sul, já galvaniza
ram quase metade dos eleitores do Estado, mais precisa
mente 368.798 dos 779.7.63 inscritos. 

Unidos vencemos agora e unidos vamos vencer no ano 
que vem. Para o bem de Mato Gfosso do Sul e de seu po
vo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao ~obre.Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Pr~nun· 
cia o seguinte" disCurSo. Sem revisão do Orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

É sempr'e agradável poder vir à Tribuna comentar 
,lima vitória. -

M~s," Sr. Presidente, o fato auspicioso, no entanto, não 
pOssui somente o sabor de uma conquista do nosso 
PMDB, mas sim da Democracia e da Nova República. 

No dia 1"5 de novembro houve um festival, sim um fes
tival de Democracia. NãO' houve, salvo engano, vencedo

. res e vencidos, ~~s, acho eu, todos são ~encedol;"es. 
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Aqueles que lutaram nos embates eleitorats ae Cada 
Partido, militantes ou não, participaram do sucesso-aci~ 
ma .citado, isto é, da Democracia. 

Assim rai::iocínando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quero, no entanto assinalar que em Mato Grosso, de for
ma específica, além das vitórias come-Otãdas, houve um 
real destaque para o PMDB, que, democraticamente, 
conq~,tistou com 64% dos votos a Prefeitura de Cuiabá, 
Capital do Estado, levando à Prefeitura o Deputado Fe
deral Dante de Oliveira, figura -nova que surge ni vida 
política de Mato Grosso e d_o Brasil. Dante de Oliveira é 
uma esperança é a projeção do_ futuro da vida pública, 
pois, em pouco tempo demonstrou possuir um notável 
espírito público, disciplina partidária e capacidade de 
luta e de trabalho. Cuiabá muito espera da obra adminis
trativa do Prefeito Dante de Oliveira. A esperança que 
ele encarna, paralelamente, ao esprírito de mudança que 
o n<?rteia, teqt-se certeza que o :pMDB deCUiabá e Mato 
G"ross-o, fortificar-se-á muito, ficando prontos para o 
embate de ascensão ao Goverrlo do Estado. 

Pode-se também ressaltar a vitoria do PMDB de Cãce~ 
fel; tradicional cidade do Oeste de Mato Groso, cheio de 
grandes tradições cíviCas, encarnado no novo tfder que 
surge. em Mato Grosso~ ou seja~ o Qr~ Antonio .Carlos 
Souto Fontes, cidadão com as grandes qualidades que 
~rnam a_ figura de Dante <Je Oliveira, também. 
- A cidade de MiraSsol b'Oeste Outra da região da inti~ 

tulada Grande Cãceres, cidade edificada, principalmen
te, por agricultores, por maioria do eleitorado, expres
sando a vontade do povo e da população daquela comu
na, elegeu o Sr. Edvaldo Paiva para dirigir os destinos 
daquela comunidade. É outra revelação política, outra· 
vocaçãO pa-ra vida pública que surge, em nosso Estado. 

Em Aripuanã, outrossim, il.otou-se o despertar na pes
soá do Sr. Alffiifo Pettersen Willig, de um Líder com des
taque na atiVidade política: partidária, venCedor de um 
pleito, no qual garantiu o primeiro lugar, entre v~rios 
candidatos. 

Congratulo-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com 
todos os vencedores e vencidos, fazendo votos que sejam 
felizes na ãrdua m_issão que lhes foi delegada, por unção 
popular. Todos já citados são do PMDB. 

Faço ju~tjça ao Sr. Iris Leite de Brito, vencedor em 
Vila Bela da Santíssima-Trindade o único vencedor do 
PDS. Que seja feliz a frente da tradicionalíssima Vila Be
la, - primeira Capital de Mato Grosso. 

Quero cumprimentar também a .dupla David-Camilo, 
que embora não tenha sido o vencedor em Vila Bela, lu
tou, dentro das normas cívicas e democráticas~ Presta
ram um notâvel serviço a causa democrática~ bem como 
todos-os outros que em outros Municfpios foram candi
datos, mas, não foram felizes. 

Repito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Viva a Demo
cracia. (Muito Oem!) 

O SR. PRESIDENfE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra a_o_nobre Senador Jutahy Ma~alhães. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES (PFL- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Através dos tempos, os trabalhadores têm !utado bra
v-emente em defesa de seus interesses profissionais, entre 
os quais se ,sobressaem a liberdade sindical e o direito de 
greve. A greve foi inícialmente proibida, e os grevistas 
foram duramente perseguidos e punidos. Com o· decor
rer do tempo, passou a ser tolerada: não constituía maTs 
um delito, mas não foi reconhecida como direito. Paula
tinamente; a duras penas, a classe trabalhadora conquis
tou o direito de associar-se em defesa de seus interesses 
profissionais, até que, finalmente, a greve foi considera
da um direito da classe, inserido na Constituição da 
maioria dos países do mundo. . 

Coube_ o México a honra de ter sido o primefro país a 
registrar esse direito em ~sua Carta Magna, em 1917. 

Entretanto, a França, dejde 1866, já admitia a greve, 
pois a sua legislação penal estabelecia sanções apenas 
p~ra os que usassem de_yiolência para provocá-la. O_Par
lamento inglês editou U!Jla lei em 13 de agosto de 1875, 
que previa a organizaÇão .de piquetes pacíficos, acordos e 
coalizões de trabalhadores, o que era um avanço extraor
dinário para a época. Em 1974, a legislação inglesa já ad-
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mi tia até piquetes de greves, exceto junto à casa do tra
balhador. Nos Estados Unidos, o direito de greve está 
regulamentado na Lei Taft-Hartley, de 1947, emendada 
_emJ959 e )974. Esse direito é vedado aos servidores dg 
governo e, se o Presidente julgar que a greve põe em peri
go a segurança ou a saúde da população, ele pode tomar 
providências para fazer cessar o movimento, obrigando 
as partes a renegociarem. 

Muito avançada nos pareceu a legislação portuguesa · 
sobre o direito de greve, elaborada após o término do re
gime çiitatorial. Assim, a ConstituiçãO portuguesa de 2 
de abril de 1976 assegura aos trabalhadores a liberdade 
sindical e o direitO de greve, mas proíbe a prática do. 
lock-out. A lei ordinária dispõe sobre o procedimento ~ 
ser adotado pelas associações, com vista à deflagração 
da greve, prevê a suspensão das relações decorrentes do 
contrato de trabalho naquele período e, no que diz res
pe"ito às atividades fundamentais, que não podem ser in
ter'rompidas, determina que as associações sindicais e os 
trabalhadores executem os serviços indispensáveis para 
preservá-las. Estimula-se a negociação entre empregados 
e empregadores. E a greve não está sujeita a pressão das 
classes trabalhadoras, sendo os operários inteiramente li
vres para aderir ou não a ela. Se não observarem os pre
ceitos legais s·abre o exercício do direito de greve, eles 
simplesmente incorrerão em faltas injustificadas. 

Assim, a legislação da maioria dos pafses do mundo 
assegura aos trabalhadores, com maior ou menor libera
lidade, o direito_ de greve e a liberdade sindical. 

Nem todas as nações, porém, reconhecem esse direito 
dos trabalhadores. Nos países comunistas, a greve ê- um 
crime previsto no Côdigo Penal. Esta, aliáS, é a maior di
versidade existente no mundo sobre a apreciação do 
mesmo fato jurídico. 

·Nos paises do .. Leste europeu', os sindicatos são órgãos 
auxiliares do Estado e seguerrí a orientação políti~ e o 
programa do Partido. Este detém o poder em nonle do 
povo, que díz_representar. Alega-se que a greve não pro
cede num país comunista, onde o próprio operariado 
mantém a direção do gove~no e da~ empresas - pelo 
menos teoricamente --por intermédio do Partido. Em 
geral, as reivindicações salariais dos operários são consi
deradas egoístas e contrárias aos interesses da sociedade. 

_Os cidadãos têm direito ao trabalho e à remuneração, fi~ 
xada esta de acordo com a quantidade e a qualidade dos 
Serviços realizados. 

Por isso, a legislação, nos países -comunistas, ignora a 
possibilidade de g~~ve, ou simplesmente a condena e 
proíbe. Aliás, o congresso sindical russo de 1918já decla
rara que não se justificava a greve nos paíSes comuniStas, 
porque neles os própiios operários estavam no poder' re
presentados pelo Partido. Atê hoje os dirigentes comu
nistas não admitem a greve, embora a considerem um 
íristrum-ento eficaz de luta nos pafses capitalistas. Ale
gam que não há razão que a justifique, visto que os ope
rários comunistas trabalham para si próprios, não pro
duzem lucros para os empresários e, pois; não são explo
rados. 

No entanto, nas greves que sacudiram a Polónia, ficou 
claro que os operários desejavam maior PartíCipação dos 
sindicatos nas decisões do governo. Eles lutavam, princi
palmente, __ contra os setores burocráticos, mais bem re
munerados. 

J. Posadas, em. "Os Ensinamentos da Polônia", 
referindo-se às greves dos operários italianos e dos polo
neses, em sua visão essencialmente socialista, interpreta 
diferentemente o mesmo acontecimento. Afirma ele: 

.. 0 triunfo de uma greve de operários na Itália 
não é um triunfo do EstadO italiano; vai contra ele,_ 
porque se trat~ de um Estado capitalista, que está 
contra o movimento operário. O triunfo dos ope
rários da Polõnia, pelo contrário, eleva a· função hisw 
tórica do Estado operãrio, porque faz com que au
mente a particfpação das massas, que se obtenha 
uma distribuição mais equitativa, dentro de uma 
discussão mais objetiva e humana." (pâg. 155). 

No entanto, o Sindicato Solidariedade, liderado por• 
Lech Walesa, integrado por 1 O milhões de trabalhadores, 
independente do Partido Comunista polonês, sofreu vio
lenta perseguição das autoridades e foi declarado ilegal 
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pelo governo polonês. Atua hoje, esporadicamente, na 
clandestinidade. 

Na Rússia, tambêm, a Constituição não reconhece o 
diréito de greve, porquanto prescreve que_ "a recusa de 
prestação de trabalho socialmente útil é incompatível 
com os principiôs da socieda_de_ socialista". H~ ~_penas 
um sindicato para cada área de atividade e, embora a fi
liação não seja o_bri_gatória, ·elã- proporciona inúmeras 
vantagens aos sindicalizados. Por isso a taxa de sfn:dicali~ 
zação atinge cerca de 98% dos trabathad;Ores, Hâ dis~ __ 
tinção entre trabalho manual e intelectual, exata-inente 
como ocorre nos países capitalistas. Analisando os fatos, 
Jorge de Jesus Ferreira Alves, em ''O Direito Sindical e 
do Trabalho nos Países do Leste", chega à seguii1te con
clusão (pãgs. 41/42): 

.... Pela forma como são fixados os salârios, o tra
balhador mantêm a qualidade d~ ... assalarido" no 
sentido capitalista do termo. O trabalhador não é 
uTQ ... produtor associado'', pois o salário~base não 
depende do resultada econômico da empresa. A re
lação trabalhador~empregador (geralmente o Esta
do, representado pelo diretor da empresa) não se al
terou significativamimte: ó tr~balhador ocupa um 
lugar subordinado np seio do pessoal !Iierârquico, 
os meios de produção não lhe pertencem realmente, 
a mais-valia de seu trabalho é atribu[da ao 
empregador-patrão --' o Estado, 

Colitinua ·a não eXistir ;tutodeterminação dos 
fins, como não existe autogestão dos meios de pro
dução. 

Em suma, o trabalhador continua sujeito à alie
nação social, técnica, econômica e política." 

Como a Constituição russa não admit€;:. "a recusa de 
prestação de trabalho socialmente útil", essa recusa 
constitui crime, previsto" no Código Penal, que prescreve 
penalidades aplicáveis ao infrator, as quais vão desde.a 
privação da liberdade até o fuzilamento e confiscação de 
beits. . 

Vejamos, no Brasil, como temos disCiplinado o direito 
de greve e a liberdade sindical. A Carta o-utorgada de 
1937 proibia a greve., considerada um recurso anti-so-cial. 
Anteriormente, nem as Constituições, nem a lei ardi~ 
nâria previam a hipótese de greve. Os sindicatos recor
riam aos dissidios coletivos para conseguir melhorias sa
lariais. Somente em 1946, o Decreto-lei n'~9.070, de 15 de 
março de 1946, ao dispor sobre a suspensã.o ou aba_ndo
no coletivo do trabalho, reconheceu o direito de greve. 
ArgUida a inconstitucionaJidade desse decreto-lei, sob a 
alegação de que fora editado em março de 1946, ainda na 
vigência da Carta de_37, o Poder Judiciârio repeliu a ar
gUição, argumentaqdo que o Brasil também assi.nara a 
Ata de Chapultepec em 1945, que reconhecia o direito de 
greve, de conformidade com as convenções e recomen
dações da Organização Internacional do Trabalho_ 
(OIT). Esse decreto yigeu durante muito tempo. 

A Constituição Federal de 18 de setembro de 1946 re
Conhece explicitamente eSse'-direito, condicionando-o à 
!egulamentação. 

"Art. 158. ~ reconhecido o direito de greve, 
cujo exercício a lei regularã." 

O Decreto-lei n9 898, de 1969, que dispõe sobre a segu
rança nacional, estabelece penalidades para os promoto
res de greve em' serviço~ púbt~os ou_ atividades ~scn
cials. Posteriormente, foi ~dita&b o Decreto-lei n<? 1.632, 
de 4 de agosto de 1978, que "dispõe sobre a proibição de 
greve noS s·m'iços públicos e em atividades essenciais de 
interesse da segurança nacional". Reza o art. 1 Q desse di
ploma legal: 

"Art. J9 São de interesse da segurança nacio
nal, dentre as atividades essenciais em que a greve é 
proibida pela Constituição, as relativas a serviços de 
água e esgoto, energia elétrica, petróleo, gâs e ou
tro~-- combustíveis, bancos, transportes, comuni
cações, carga e descarga; hospitais, ambulatórios, 
maternidades, farmácias e drogarias, bem assim as 
de indústrias definidas por decreto dQ Presidente.da 
República. 

§ J9 Compreende-se na definição deste artigo a_ 
produção, a distribuição e a comercialização. 

§ 29 Consideram-se igualmente essenciais e de 
interesse da segurança nacional os serviços públicos 
federais, estaduais e municipais, de execução direta, 
indireta, delegada ou concedida, inclusive os dO 
Distrito Federal." 

Seguem-se outros dispositivos que descrevem as pena
lidades apliCâveis aos trabalhadores e dirigentes sindicais 
que infringirem a legislação de greve, sem prejuízo das 
J!anções penais. 

Tantas são aS reStrições ao direito de greve, que Orlan
do Teixeira da Costa, num trabalho intitulado "A CLT e 
o Direit"ó Comparado", publicado na ''Revista de Dire.i
to do Traba_lho" n9 48, de m_arçojabril _d_e 1984, chegou à 
seguinte conclusão. 

"De nada adiantou a Constituição dizer que a 
greve ê lim direito, salvo nos serviços públicos e ati
vidades essenciai_s definidas em lei, pois são tantas 
as exigências para a deflagração do movimento, que 
rhuito difícil é que não venha a ser considerado ile
gal pelas Autoridades administrativas oujudiciãrias. 
E para as autoridades policiais é quase sempre um 
delito, pois a greve é definida como crime quando 
promovida com desrespeito aos procedimentos da 
Lei n' 4.330 (art. 29, 1). 

A incompatibílidade da lei com a Constituição ê 
gritante e, em relação ao direito cqmparado, o nos
so Direito de greve é apenas um mal concebido mO
delo de "recusa da prestação de trabalho, enquanto 
contratualmente devida", 

A própria estrUtura sindical brasileira, dependente do 
EStadõ, foi criada hã mais de meio século, nos anos de 
Getúlio Vargas, e poucas alterações sofreu desde então. 
Hoje, as clasSes trabalhadoras pleiteiam amplas refor
mas nas relações trabalhistas e, pois, a total reformu
lação das leis que dispõem sobre a liberdade sindical e o 
ãireltO- de greVe. _ _ _ 

A primeira grande COIJ.tribuição neSse sentido foi dada 
pelo Senador Aloysio Chaves, através do Projeto de Lei 
1}~' 249, de 1979, que "especifica as hipóteses em que as 
decisões, nos dissídios coletivos, poderão estabelecer 
normas e condições de trabalho, trata do exercíciO do di
reito de greve e dá outras providências". 

Aprovado nesta Casa, foi eil.caminhacto à Câni.ara dos 
Essa regulamentação só ocorre].! após 0 movimento re-- DepUtados em 1980, onde recebeu o n9 3,086 e lâ se en-

volucionârio de março de 1_964, fei~a pela Lei 09 4.330, de contra desde então, em fase de revisão. Representando, 
19 de junho daquele ano, que defere à assembléia geral embora, excelente contribuição para a análise da ma-
do sindicato o direito de defl_a_grar a greve. Veda, porêm, téria, a proposta de S. Ex.' é considerada restritivã, por-
esse .direito aos servidores públicos e aos que trabalham que ainda prevê intervenção no ~indica to, por decisãoju-
em atívídades essenciais. dkial, e relaciona, no parãgrafo úniCo do art. 39, uma 

Já a Constituição Federal de 24 de janeiro de 1~67, al- série de atividaQ~s consideradas de interesse da segu-
terada pela Emenda n9 1, de 1969, recoóhece o direito de rança nacional, muitas das quais não deveriam serincfu-í-
greve independentemente de sua regulamentação: das nessa categori_a. 

.. Art. 165~ A ConStituição assegura ao~ traba~ Recentemente. o_ Ministro do Trabalho, Almir Pazzía-
lhadores os seguintes direito,· alêm de outros que,· fiãtto, teve a iniciativa de elabgrar um projeto de lei que 
nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição "regula a negociação coletiva do trabalho, o direito de 

social: - ___ ___= ~~:v~:b~:~.u~~5b~~~v~~!~~=:~d~ d:c~:~:~!~~t~c~~~~~~j 
XX - greve, salvo o disposto no art. 162. 

Art. 162. Não será · permitida greve nos ser~ 
viços públicos e atividades essenciais, definidas em 
lei." 

--pelos empresários, não agradou inteiramente aos traba
lhadores. Foi tachado, indusive, de inconstitucional, por 
prever a greve em serviços essenciais, nos quais é vedada 
es~a prátici pela Constituição Federal. 

O anteprojeto foi rétirado para reexame, mas teve o 
grande mêritó-de suscitar a discusSão-da matéria em âm-
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bito nacional. Conceituados Uderes das clas~es empresa
riais e trabalhadoras, juristas, a Ordem dos Advogados 
do Brasil, o Instituto Brasileiro de Relações do Trabalho 
(IBRART) e outras entidades se manifestaram, oferecen· 
do críticas, sugestões e substitutivos, que constituem, 
sem dúvida, importante contribuição para o reestudo do 
anteprojetó e sua reformulação. 

Pedimos Vênia pará' Comentar algumas dessas propos-
tas. · 

A Confederação Nacional da fndústría (CNl), apre
sentou um substitutivo ao anteprojeto do Ministro Paz
zianotto, alterando-o substancialmente. Considerado 
pela maioria dos presidentes de confederações de traba
lhadores como "um grande retrocesso, imcompatível 
com o momento político e democrático", identificamos 
nele, porém, uma sugestão vãlida, consubstanciada no 
art. 10, que prevê a possibilidade de as negociações cole~ 
tivas resultarem de arbitragem privada, instrumento jã 
utilizado, com sucesso, por outros países. 

O Presidente da FederaÇão do Comércio e do Centro 
do Comércio do Estado de São Pauto, Sr. Abram Szaj
man, deseja "maior autonomia nas negociações diretas 
com os empregados, a disciplinação jurídica do lock-out, 
o estabelecimento de um quorum m[nimo também para 
as assembléias em que são definidas as pautas reivindica
"tórias ou a aceitação de acordos ou convenções cotetivas 
e a utilização do voto secreto nas deliberações sindicais" 
(in Gazeta Mercantil, 25-6~85). As críticas e sugestões- de 
S. S!- foram encaminhadas ao Presidente da República e 
aos Ministros do Trabalho e da Indústria e do Comércio, 
como subsídios Para o- reexame da fuãtêria. 

Também o Sr. Luís Eulãlio de Bueno Vidigat, Presi
dente da Federação das Indústrias do Estado de São 
Pauto (FIESP), encaminhou um relatório ao Ministro do 
Trabalho, no qual relaciona suas críticas e sugestões. S. 
s• deseja que seja assegurado às empresas o direito do 
lock-out, caso a greve dos trabalhadores seja declarada 
ilegal. 

O Sr~ Guilherme Afif Domingos, Presidente da Asso
ciação Comercial de São Paulo, considera a negociação 
o instrumento mais eficaz para o aprimoramento das re
lações entre patrões e empregados. S. S• Qefende a sindi
calização voluntâria, a autonomia sindical, a negociação 
coletiva sem .a interferência ou tutela do Estado, a 
adoção da arbitragem nas relações trabalhistas e a greve 
como último instrumento de pressão a ser utilizado (in 
Folha de São Paulo, 22-6-85). 

Valiosa contribuição foi oferecida pelo Dr. Octavio. 
Bueno Magano, professor-titular da Universidade de· 
São Paulo, autor de 12livros sobre Direito do Traba,_lho. 
Discordan~o do projeto oficial, não se limitou à críticas, 
mas redigiu um substitutivo, no qual preconiza uma es~ 
trutura siildiCal democrâtica, em que a negociação se 
faça diretamente entre patrões e empregados, sem inter
venção do Governo, cujos representantes, porém, pode
rão participar dela mediante convite. S. S• critica a tutela 
que se~ confere à JUstiça do Trabalho, para arbitrar as 
questões de natureza econônlica. Propõe, em síntese, o 
seguinte: que Urt_la assembléia, com quorum definido pela 
categoria pm_fissional, decida sobre a deflagração da gre
ve; a negociação em bases responSáVeis e a solução do 
impasse atiavéS de árbitro, aceito por patrões e emprega
dos; que a convenção coletiva de trabalho surta efeito 
apenas para os sindicalizados, condicionando, assim, os 
trabalhadores à sindicalização; e, inclusive, que se admi
ta somente o lock-out defensivo {in Folha de São Paulo, 
23-6-85). O projeto de Magano altera profundamente a 
legislação atual sobre a matéria, mantendo, porém, a' 
proibição de greves eni. serviÇos públicos e essenciais, 
como" preceitua a Constituição Federal. Sua proposta 
tem recebido-críticas e- elogios, mas constitui, sem dúvi
da, uma excelente contribuição. 

No momento em que todos nós nos preocupamos em 
atualizar a legislação que disciplina o direito de greve e a 
liberdade sindical, tornando-a mais liberal e democrâtica 
- o que não exclui, mas, ao contrário, aumenta a res
ponsabilidade das classes empresariais e trabalhadoras 
-creio que devemos Consultar os documentos redigidos 
por organismos internacionais, que se têm dedicado ao 
estudo da matéria hã algumas décadas. 

Na Conferência Interamericana da Guerra e da Paz, 
realizada em 194.5, no México, foi elaborada uma reso
lução, conhecida como Ata de Chapultepec, que reco~ 
mendava a todos os pa[ses americanos que asseguras-



4832 Terça-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL(Seção II) 

sem, em sua legislação, o direito dos trabalhadores de 
associar~se em sindicatos, assírri como o direito de greve. 
A 5~ Conferência lnteramcricana de Advogados, realiza
da-em 1947, recomendou aos países-participantes que 
uniformizassem sua legislação sobre a matêria. No 39 
Congresso Internacional de Direito Comparado, que se 
reuniu em Haia, também se debateu o direito de greve e 
suas limitações na legislação de diversos países. Final
mente, em 1948, a Organização Internacional do Traba
lho (OIT) elaborou um documento sQbrc a liberdade sin
dical e a proteçào do-direito sindical, com base na expe
riência de países europeus durante cerca de um século. 
Trata-se da Convenção 87, aprovada em 9-dejulho da~· 
quele ano, na 31 ~sessão da Conferência filternac[onal do' 
Trabalho, realizada em São Francisco, nos Estados Uni
dos. 

O Brasil participou dos trabalhos daquela reunião e 
foi um dos signatários da Convenção_87, que. entretanto, 
ainda não ratificou. A 29 de agost_o_ 1984, a Câmara dos 
Deputados aprovou o Projeto de Decreto Legislativo n~' 
58, de 1984, que aprova o texto dessa Convenção. Agora 
compete ao Senado Federal-deliberar sobre a proposição 
que, nesta Casa, .recebeu o n9 1_6, de 1984, encontrando
se~ no momento, na Comíssãu de Relações Exteriores, 
sob e;;.ame do Relator designado, Senador Nelson Car 
neiro. - -

Se aprovado o _documento_também nesta Casa, o Pre
sidente da República provavelmente o rctificará através 
de decreto e dará cíêncía do fato à Organização Interna
cional do Trabalho. Neste caso, estaremos comprometi
dos a ajustar a nossa legislação sobre organização sindi· 
cal aos termos da Convenção 87, cujos dispositivos, ela
borados em 1948, foram revistos pelo Conselho de Ad
miniStração da OIT em 1981 c confirrilados. Expressos 
com clareza _e precisão, podem ser aplicados, indi!-J)en~ 
dentemente, de regulamentação nos pafses quê os retifi· 
cam. · ' · 

A OIT tem dois órgãos incii.iti.bídos de fiscaTIZar o 
cumprimento da Convenção 87 nos países que a adotam: 
a ComiSsão de Peritos em Aplicação de Convenção c:.Re
comendações e o Comitê de Liberdade SindiCal. Esses 
órgãos têm tido atuação marcante em defesa da liberd!:l.
de sindi_cal em todo o mundo. O Comitê de Liberdade 
Sindical apura denúncias contra os governos que desres
peitam as recomendações da Convenção 87 e tem ob!_iào 
resultados posítivoS. O maior número de reclamaç-ões 
encaminhadas àquele Comitê-é pfOV"eriiC:mte-de regimes 
autoritários, e a sua atuaçào tem contrihuldo pimi medi
ficar leis e regulamentos arbitrários, para o aca_tamento 
do princípio de libc'rdadc de assoCiação e, incbsive, pa-ra 
a revogação de penRs de morte cominadas a síndil;;:ãfis·tas. 

O Brasil já ratificou, há anos, a Convenção 98, de 
1949, que dispõe sobre o direito de sindiCaliiã.çào e a ne· 
gociação colctíva. No entanto, repito, ainda não mtifi_.--
cou a Convenção 87, de 1948. A razão- presume-se·--
está no seguinte fato.: esta preconiza a autonomia do sin
dicato em rele.ção ao Estado; e aquela dispõe s_obre a au
tonontia e _liberdade do sindicato em relação ao empre
gador. 

Muito discutida no momento atual, no Brasil, é a con
veniência da adoção do princípío da pluraHdadc, ou da 
permanência da unidade sindical. A Convenção 87 não 
se manifesta expressamente a favor de qualquer um de -
les. No entanto, consagra praticamente o pluro.lismo sin· 
dica! no seu arL 29, in verbis: 

"Art. 29 Os trabalhadores e os empregadores, 
sem distinção de qualquer espéCie; fCrão direito de 
constituir, sem autorização prévia, orgaTtizaçõC~ d;:. 
sua escolha, bem como o direito de se fili(lr a essas 
organi_zações, sob_ a _única condição de se cor.formar 
com os estatutos daS ffiesmas." 

Assim, a decisão de fundar um ou mais sindicatos cabe 
à categoria dos trabalhadores ou empregadores interes
sados. É claro que cada categoria profissional pode 
agrupar-se num único sindicato, se houver consenso nes· 
te sentido. A Convenção não aceitá, porêm, que· o gover· 
no imponha a unidade síndical, embora a respeite, se se 
tratar de uma decisão dos interessados. O Comitê de Li· 
herdade Sindical esclarece que deve ser preservado ape
nas o direito dos trabalhadores e dos empregadores de 
fundar outras organizaÇões, caso esta seja a sua vontade. 
Aliás, a prática tem demonstrado, em outros países, que 
o pluralismo não impede a unidade de ação. 

Nos países em desenvolvimento, inclusive no Rrasil, 
tem prevalecido a unidade sinciicaL Aparentemente, es..<;a 
preferêncíã se baseia na presunção de que o pluralismo 
seria desaconselhável pelos seguintes motivos: enfraque
ceria o sindicalismo com divisões e rivalidades internas; 
ensejaria a agitação social, obstando o processo de de
senvolvimento e, inclusive, ameaçando a segurança na
cional; os sindicatos não teriam condições de aUto
sustentar-se através de contribuições espontâneas. 

No entantô, a grande inconveniência do sin-dicato úni
co para cada categoria de trabalhadores é a sua depen
dência do Estado e, pois, o cerceamento de sua liberda
de_. Aliás, afirma-se que, na África e na Ásia, o sindicato 
únicO- fem coi:ttribuído para fortalece"r regimes autocráti
cos. Criado na época do regime fascista italiano e adota
do no Brasil durante a ditadura do Estado Novo, o sindi
cato único ê antidemocrático, porque favorece o contro
le du Estado, assim como a formação de oligarquias tra
baJhü;tas, c impede o direito de livre ass~iação. 

Quanto à contribuição compulsória, insPirada na Car
ta dei Lav·ow, dGMussolini, ê um verdadeiro iinposto 
sindiC<il;- a que todos os -trabalhadores e empregadores, 
sindicalizados- ou- não, são obrigados. A extinção da 
obrigaloricdad~ deSsa cOiltribuição tem sido defendida 
como fundamental pa1 a a lib~.;rdadc dos sindicatos e a 
sua independência frente ao Estado. Alega-se que o sin
dicato que nã':! puder m~nter-sc por meio de contrí~ 
buições espontâneas de seus associados não tem razão dC 
ex.istir, Muitos.. porém, defendem intransigentemente 
essa modalidade de contribuição. 

No Brasil, a contribUiÇão sindical é obrigatória, des
contada coinpulwriamente na folha de pagamento dos 
tr~~adores, quer sejam sindicalizados, quer não se
jam, sob o argumento de que também os trabalhadores 
não siudicalizados são beneficiados pelo resultctd.u da:, 
negodaçõeS cotetivas prvmvvidas pe!o r.lndicatu. Ull.l 
percentual de 20% dessa contribuiç3CJ é deposit~do na 
conta EmprCgo e Salário, do Mínist~rlo do Trabalho. 

É.ccjtv que a contribuíçào-sindical é a principal for.te 
de recur:;os dos sindicatos, abrangendo, muitas vezes, 
90% d~cs rc.::ursos. Se extinta a obrigatoriedade dessa 
contribuição. a maioria dos sindicatos enfrer.taria sérios 
probk:mas financeiro.:;, com exceçào, t2.!vez., dos grandes 
sindicatu.:;, mais bem organizados. Por isso, mt.:.itos de-
fendem :i àtin.;:ão gradual dessa contribuição, no -decor
rer-de 5 anos ou mais, para que as organizações sindicais 
possam -encontrar outras formas de arrecadação. 

En~retanto, a maioria dos trabalhadores e..dos empre
gadores brasileiros têm-se mwillestado contrariamente 
ao principiO da pluralíd<idc,_ preferindo o sistema uni
tário de Jepresenta~,:d.o sindical e a contribuição compul
sóri~ Fst:-J posiçã<:- tem sido firmada na maioiia dos con
gressoS-OPer-árfos, e neste sentido já se prõriunciaram, em 
1983, a CU! e·à CONCl AT. O VI CüHgresso de Meta
lú~g!cos de __ S.ão .Palll~, realizado ev. 1983, taJqbé~ de
monstrou preferênc_ia·p~!a unidade sindical, repudiando, 
mesmo, o pluralismo. 

Se adotacto o prindpio da plmafídade nci Bi-usiT, o- nú
mero de sindicatos, jâ elevado·~ mais de 8.090 nos seto
rcs urba-nos e rurais - tender:\ :! :!l!HH:ntar, .c o número 
de sindic:1fizados talvez decres-cesse temporuriounente, 
até que Se prnco;><:sa<:sf"m ós ajust!!mcnto:; atrav~ de-Tu· 
sões e alianças. 

O Cumitê- de Liberdade Sindical, intcrpretnndo a Con
-venção 87, admite que a lcgjs!::lçào proíba a greve em ser· 

viços essenciais, mas esclarece que sc:nente podem ser 
consideradas essenciais as. ativid~cl·~s cujü interrupção 
ponha em perigo a vida, a segurança ou a saúde da popu
lação. Seria exagero incluir como essenciais, ent1e ou
tros, os· serviço relativos a·bancos; transport;;s, indústrias 
de material bélico c ensino. Já o serviç·o dos controlado
res ao tráfeg_o-_aéreo, por exemplo, é essenciaf, porque 
sua interrupção poria em peiigo a vida de pas<:ageiros e_ 

tripulantes. O Comitê admite como razoável que a legis· 
lação obrigue_ as organizações profissioonais a manterem 
em atividade, durante a greve, o pessoal necessário para 
pfeservar a segurança- das instalações e evitar acide.ntes. 
Por Qutro lado, não recomenda que a lei de greve pres
creva_ penalidades para ós que depredam propriedades 
ou praticam outros atas de violência, porquanto esses 
delitos já estão previstos no Código Penal. 

Há muitas outras di_veqêncjas _entre a nossa legislação 
sindicai e a COnvenção 87. De acordo com õS ar1s. 5; ê69 
desse< documento, os sindicatos de trabalhãdorcs) <Ie 
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empreg!ldos são livres para formar federações e confede
rações, mas pr:oíbe-se a constituição de confederações in
tersetoriais ou interprofíssionais. A nossa legislação im
pede a constituição de uma confederação -central, que 
reúna todos os trabalhadores ou empregados de diversos 
setores de ati v idade. Esta proibição, além de contrária à 
Convenção, não é comum. 

No entanto, a existência de uma. confederação única 
de traliãlhadoreS e-outra de empregadores, a nível nacio
nal, ofereceria ao nosso Governo a. oportunidade de dia
logar com os interlocutores das classes trabalhadoras e 
empresariais em momentos de crise, como o atual, com 
vista à efctlvação .de-um pacto socíal. 

-A i1ossíi legislaÇãO só admite que os sindicatos se fi
liem a organizações internacionaís ou mantenham inter
câmbio com elas mediante prévia licença do Presidente 
da República, norma que colide com os preceitos da 
Convenção 87, · 

O art. 42 da Convenção estabelece que "as organi
zações de trabalhadores e de empregadores não estarão 
sujeitas à dissolução ou suspensão por via administrati
va"_ Caso fosse decretada a dissolução ou_ suspensão de 
um sindicato em situação de emrgência, deveriam ser 
resguardados os direitos dos interessados de recorrer aos 
tribunais. Já a nossa _legislação prevê penalidades de ca
râter pecuniário, contra os dirigentes sindicais, assim 
como a intervenção nos sindicatos, atravês de suspensão 
e d'éstltuição de sua direto!'ia, e até a cassação da carta de 
reconhecimento, processa" que dá início à dissolução da 
entidade sindical. Não prevê, porêm, a possibilidade de 
recurso ao Judiciário. 

Queremos resssltar a importância da Convenção 87 e 
de sua ratificação pelo Brasil, sobretudo porque ela con
s-agr::t a liberdade sindical e valoriza sobremaneira a ne
gociação. Não menciona expressamente a greve, mas 
estn é uma função in.:rente às atividades sindicais. Esta
belece.nr.Iu normas ju.itas a serem observadas quer pelo 
bstado, quer pelas clao;ses trubalhadoras e empresariais, 
a Convenção sujcila todos ao império da lei. 

Consideramos, pois, de suma importância que o Con
gresso Nacional aprove os termos da Convenção 87 atra
vés de decreto legislativo, para que ela possa ser ratifica
da e promulgada pelo Presidente da República. Já que a 
nossa legislação estã ultrapassada e em vias de reformu
lação, temos de atualizá-la de acordo com as normas 
de&~e documento. 

- Temos de reconhecer que, apesar da legislação bastan
te restritiva, o direito de greve tem sido exercidO ampla
mente no atual Governo. É certo que as exigências de re
posição salarial afetam a recuperação da economia na
cional e exacerbam o processo inflacionário; por outro 
lado, as classes trabalhadoras não podem, arcar com o ô
nus da crise econômico-financeíra que abala o País. A 
Lei n9 6.708, de 30~10-79, regulamentada pelo Decreto n' 
84.560, de 14-3~80, dispõe sobre a correção monetáriá 
dos salários a cada 6 meses, com bas_e no lndiceNacional 
de Preços ao Consumidor (INPC), e assegura também 
um acréscimo ·calcado no índice de produtividade. Este 
_deveria significar o aumento real do salário, baseado nos 
lucros da empresa. No entanto, esses cálculos estãa.,.defa.:.· 
sados, porque, de aeórdo com estudos efetuados pelo 
Departamente Jntersindical de Estatística e Estudos 
Sócio-[conômicos -· DIEESE, em 1984, mesmo 
computando-se os reajustes semestrais, a perda do poder 
ac:juisitivó dos- trabalhadores foi de 30,5%. 

Tolhidos em sua liberada por mais de duas décadas, 
premídUs pela dcterior<'lçào Uo Seu poder aquisitivo, os 
tni.baJhadores relvindicam, inclusive, o reajuste trímes·· 
trai, e as greves eclodem em vários setorcs d-e-,atividadc, 
em tudu o Território Nacional. Pessoalment<:., propuz os 
reajustamentos salari3is automâticos, desde 9.ue a in~ 
fiaçãO atingisse determinado nível. . -! 

Os movimentos gte~·istas n_ão devem.~(ssustar. Têm 
que ser consíderados como_ uma t:ons~nciaJJatura! de 
d$Scompressão polític~t't'de qu~~êiije a conci
liação nacional serã cap·aZTe estabelecer um clima~propí
cio ao tra6:Jbo.e.ao Prog~esj2 .. econô.mJi:6, o Pr~dcnte 
empenha-se em promover,o entend1mento - ~alavra 
que Passou ·a substituir ã. eXj,rpSsâo Paêtõ~ocial~,..-entre 

~ Gover?o• trabalhadores·e·êffipresários~ ~ 

• "'"Q -p3~~~ Sócial, na visão de Mig'uel R~le, "é a as
sunção recíproca de compromissos atraVéS do.f(juais os 
grupos sociais se. autolimi~am para· 'a realização de um 
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bem comum, superando os maíores males que atingem o 
País, que são i4 inflação e o desemprego ... 

Conforme noticia a imprenSa, tem havido receptivida
de a essa proposta do Presidente Sarney. O Senador Al
bano Franco, Presidente da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), mostra-se favorável a esse entendimen-, 
to. S. Ex' faz restrições à-trimeStralidade, mas acredita 
que possm ser feitas antecipações salariais. . 
· Já o Sr. Paulo Vçllinho_,Presidente do grupo Sprmger, 
admite mesmo a tri!11estralidade. Afirriia ele, com-multa 
propriedade: -

.. A negociação tem de chegar a um entendimen
to, porque o País está doente e precisa de um remé
dio urgente. E a JrimestraHdade çievia ser concedid~ 
para os assalariados de bai;ia renda. Os_sªlários_ 
mais altos deveriam ser regulados pelo próprio mer
cado e não por leis. Os critérios adotados no Pats 
para os reajustes_ são artitie:iais" (in O Globo, 3-10-
85). 

O Sr: Guilherme Quintanilha de Almeida, Diretor da 
FIESP e Vice-Presidente do Sindicato Nacional da In
dústria de Componentes para Veículos. Autorriotores 
(SINDIPEÇAS), também defende a trimestralidade para 
os trabalhadores que ganham atê três salários mínimos. 
Já o Sr. Nélson Gom~ Teixeira; Presidente da entidade, 
acha que a trimestralidade é concedida, na prâtica, atra
vés das antecipações.. E o Pres!denJe da Associação Mi
neira de Supermercados, Levi Nogueira, admite mesmo 
o aumento mensal dos salârios, bas~a_do no valor das 
ORTN. 

Sensíveis ao apelo do Presidente José Sarney também 
se mostram as classes trabalhadoras. Os diri,ge-iites da 
Central Única dos TrabalhMQres (CUT), Jair Mene
guelli, e da Confederação Nacional da Classe Trab_alha
dora (CONCLA T), Joaquim dos Santos Andrade, o Joa
quinzão, aceitam debater as bases do entendimento pro
posto pelo Presidente da República, embora reclamem 
uma proposta concreta de S. Ex• sobre a matéria .. 

Para que esse entendimento chegue a bom termo, é 
mister que todos dialoguem com os espíritos desarma
dos, que hajam com bom sensQ e responsabilidade e te
nham também humildade e sensibilidade não apenas 
para compreender as razões contrârias, mas também 
para ceder no que for possível: os trabalhadores, não_ exi
gindo. reajustes salariais acima das taxas inflacionârias; 
os empregadores, mais fortes éconômicamênte, supor
tando maiores encargos; e o Goycx_n_o~ Càntrolando o dé
ficit público e forçando a baixa das ta_xas de juros. 

Se todos nós compreendermos a responsabilídade que 
nos cabe para promover o desenvolvimento do País e _ 
consolidar a democracia entr_e nós, certamente envidare
mos os nossos maiores esforços para- a concretização 
desse acordo nacional, tão insistentemente defendido 
pelo Presidente da República e já preconizado por Tao
credo Neves. Ele significa a pacificação dos espfritos, a 
conciliação nacional, de quç tanto carece o Brasil para 
tomper as barreiras do subdesenvolvimento. 

Estamos certo de que, apesar de todas as dificuldades 
que se anteponham a esse en_te_nd_lmj;oto, elas serão supe
radas pelo senso de responsabilidade, pelo espírito públi
co e patriotismo dos representantes do Governo, das 
cll.lsses trabalhadoras e empresariais, e, inclusive, da clas
se política, porque somen_te a uniãO de todas as nossas 
forças ativas possibilitará--ao Pais emergir da gravíssima 
crise econõmico-financeira em que se encontra. So_mente 
assim será possível vencer a inflação, raiz_ de todos os 
nossos males, que põe em risco, iqciusive, a nossa estabi-
lidade po.lítica. · _ 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PBESID~NTE (José Fragelli) - De acordo 
com deliberação anterior do plenârio, ao aprovar o Re
querimento n~' 142, de 1985~ de autoria do S~nador Ni
valdo Machado e outros Srs. Senadores, o períOdo desti
nado aos o_radores do expediente da sessão de amanhã, 
dia 26 Oe novembro, será dedicado a homenagear o 
Diário de Pernambuco, pelo transcurso de seu 1609 ani
ve'rsário. 

O SR. PRESIDENTE (José Pragelli) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, de

. signando para a ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO. DE LEI DA CÂMARA 
N' 184, DE 1985 

(Em regime de urgência, art. 371, b, 
do Regimento Interno) 

VOtUCão, em segundo turno, d-o Projeto de Lei da Câ
mara rt~ 184, de 198~ (nl' ?.731/85), tia Casa de origem), 
que altera a CQmposiÇão e a orgS.nização interno do Tri
bunal Regional do trabalho da Terceira Região, cria 
cargos e dá .outr_a_s_ providências, tendo PARECERES 
ORAIS, favoráveis, das CQmissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
~ de Finanças .. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<? 22, de 1977 (n"' 382/75, na Casa de origem), que 
aCrescenta p-arágrafOs-ao art. 766 do Decreto-lei n<? 5.452, 
de J9 de maio de 194~ (Consolidação d.as Leis do l_'raba-
lho), tendo -_- __ . ·_, . _ 

PARECERES, sob n<:>s 666 e 667, de 1985, das Comis
sões: 
. -de Constituição e Justiça, favorável; e 
'--de Legislação Social, contrário. 

·votãção, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<? 57,- de -1980 (n9' 4.625/77, na Casa de origem), que 
acresc~nta § SQ ao art. 169 da Lei n9 4.737, de 15 de julho 
de 1965 - Código Eleitoral, tendo 
- PARECER, sob n9 664, de 1984, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, favorável, com voto ven-
Cido do~ Senadores Morvan Acayaba, Hélio Gueiros e 
Pa:;sos Pôrto. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n? 58-, de 1980 (0<? 1.693/79, n·a. Casa de origem), que 
~rcrescenta parágrafo uo art. 458 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n"'s 84 a 85, de 
1985, das Comissões: 
- de Legislação Social; e 

- de Finanças. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~ 62, de 1980 (n9 1.871{79, na Casa de origem), que 
dá nova redação ao art. 59 da Lei n9 6.678, de 14 de agos
to de I 979, que dispõe sobre a requisição de servidores 
públicos da asministração direta e autârquica pela Jus
Liça Eleitoral -~_Pâ outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n"'s 100 e 101, de 
1984, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
~ de _Se_rviço Público Civil. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei d_a Câma
ra n9 34, de 1981 (n~ 3.658/80, na Casa de origem), que 
ac_rc,<i_çenta parágrafo ao art. 234 do Decreto-lei n"' 7.848, 
de 7.~de dezembro de 1940- Código Penal, tendo 

PARECER, sob n~> 324, de l981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridic1dadc e, no mérito, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 48, de 1981 (n"' 4.708/78, na Casa de origem), que 
introduz alterações no artigo 243 da Lei n9 4.737, de 15 
de julho de 1965 - Código Eleitoral, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.190, de 1981, da 
Comis!!ão 

-de Constituição e Justiça. 

Votação, em turno- úriiCo, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 53, de 1981 (n9 614/79, na Casa de origem), intro
duzindo alteraçõeS no Decrf;:to-Jei n'i' 70, de 2l de no
vembro de 1966, e na Lei n9 5.741, de (9 de dezembro de 
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1971, que dispõe Sobre cédula hipotecária e a cob~ança 
de crédito hipotecário vinculado ao sistema financetro de 
hubitaçUo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.143. de 1981, da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da C~ma
ru n~' 57, de 1981 (n.,.-2,109/79, na Casa de origem), que 
altera a Lei n9 5.869, de II de janeiro de 1973- Código 
de Processo Civil, na parte relativa ao procedimento su
marissímo, tendo 

PARECER,-Sob n~ 12 de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com emenda 

que apresenta de n<? 1-CCJ, e voto vencido, quanto à 
emenda d~. Sl!_~ad_or Len9ir V_argas. 

lO 

Votação, .l!m turno único, do Projeto de Lei da Ç~ma
ra n9 59, de 1981 (n'~' 1.894/79, na Casa de origem), que 
inclui na relação descritiva das ferrovias do Plano Nacio
nal de Viação, instituída pela Lei n'~' 5.917, de 10 de se
tembro de 1973, ferrovia transversal ligando Belém
SãO Luís-Teresina,_ tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 149, de 1985, da 
Comissão 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

II 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ru n'~ 63, de 1981 (n<? 2.087/79, na Casa de origem), que 
modifica a r~ação do§ 2.,. çio a~t. 20 da Lei n9 5.869,-de 
ll de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob"' 877, de 1982, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~ 81, de 1981 (n9 3.123/80, na Casa de origem), que 
assegura os direitos de autores teatrais, tendo 

PARECERES, sob n'~'s 532 a 534, de 1982, das Comis-
sões: 

-de Educação e Cultura, favorável; 
-de Legislação Social, favor"ável; e 
-de Constituição e Justiça (audíêncíã solicitada em 

plenário), pela constitucionalidade,jitridícidade e, quan
to ao mérito, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~ 46, de 1982 (n" 903/79, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao art. 125 do Decreto-lei n~' 200, d_e 25 de 
fevereiro de 1967, e r_eVoga a aHnea d do§ 29 do seu art. 
126, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n<?s 672 e 673, de 
1982, das Comissões: 

-de Serriço PúbJico Ciril; e 
- de Finanças. 

14 

Votação, em turnO úntco, do Projeto de Lei do Senado 
n~' 244, de 1981- Complementar, de autoria do Senador 
Cunha Lima, acrescenta_n__do o§ 49 ao art. 21' _da Le:i C_om
pfementar n9 I, de 1967, que vtsa.a reduzir, em casos que 
especifica, o limite mínimo populacional de que trata o 
inciso J do mesmo artigo, tendo 

PARECERES. sob n9 945 e 946, de 1981,745 e 746, de 
1984, das Comissões: 

-de Cons~ituição e Justiça -19 pronunciamento, pela 
constitucionalidade e jurldlcidade; 2~ pronunciamento, 
favorável à emenda de Plenário; e 

de Municípios- I"' pronunciamento, favorável; 2"' pro
nunciamento, contrário à Emenda de Plenârio. 

15 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 425, de 
1985, do S_enad__or Alberto Silva, solicitando seja anexa~ 
do, aos Projetas de Lei ~a Câmara n9s 49, de 1977, III, 
de 1981 e 124, de !9_83, que· tramitam em conjunto, o 
Projeto de Lej da Câm-ªra_ n<? 38, de 1984, que altera dis
positivo da Lei n9 4.27~, de 13 de julho de 1965. que ••_dis-
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põe sobre os serviços do registro do comêrcio de ativida
des afins, e dá outras 'providências'', 

16 

REQUERIMENTO N• 423, DE 1985 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i" 423, de 
19S5, de autoria do Senador Carlos Cbiarclli, Líder do 
PFL, requerendo nos termos do art.37!-C, do regimento 
interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nl' 
124, de 1985 (n"' 4.014/84, na Casa de origem), que prof
be a pesca de cetáceo _r:t.a[ águaS jurisdicionaís b_rasil_eiras 
e dá outras providêncras. -

17 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 463, de 
1985, do Senador Juta.hy. Magalhães, solicitando, nos 
termos do art. 279, c, 4, combinado com o art. 195, do 
Regimento Interno, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto de Resoluçªo n~" l5_t Qe 1985, de _sua au~oria, que 
"dispõe sobre requerimento de in_formações e _dá outras 
providências". 

18 

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'? 89, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob_ n"'s_90 a 92, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Ju_stiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido _dos Senadores HelvÍdio 
Nunes e Passos Pôrto; 

-de Agricultura c de Serviço Público Civil, favoráveis. 

19 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-_ 
nado n<:> 85, de !983, de autoria do Senador NelsQn Car
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei Orgânica da Pre
vidência Social, ampliando a definiçào de dependente 
para efeito de assistência médica, teq:do 

PARECERES, sob n\'s 9, lO e 11, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constítucionalid_ade e 
juridicidade; 

-de Legislação Social, favorável; e_ 
-de Finanças, favorável, com voto vencido do Sena-

dor Pusso.s Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão~ 

(Levanta-se a sessao às 16 horas e 44 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MIL· 
TON CABRAL NA SESSÀO DE 20-/I-85 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Como Lfder. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Antes de entrar no assunto que me leva à tribu_na, nes
tu ttJrde, gostaria de endossar as opiniões emitidas aqui 
pelos meus colegas, sobretudo _pelo Senador Itamar 
Frunco, autor do requerimento, porque, na realidade, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores,' não tem o menor cabi
mento a invocação de sigilo bancãrio para o Banco Cen
tral deixar de informar sobre concessão de _cartas
patentes. 

Aliás, esse é um as$.unto que precisa ser examinado em 
profundidade pelo Senado Federal. Apresentei, há dois 
anos, um projeto de lei que proibia a comercíalízação de 
carta-patente. No meu entendimento, uma carta
patente, que é mera concessão--do Banco Central •. seja 
qual for a razão pela qual ela deixe de existir ou cesse os 
seus efeitos, deveria simplesmente retornar ao Banco 
Centrul. 

Mas o que acontece não é isso; acontece que O Banco 
Central faz as concessões, que não custa nada, pratica
mente e, depois, essas cartas-patentes passam a valer bi
lhões de cruzeiros cada uma. Então, ela torna-se um pa
trimõnio substancial.. 

O Sr. Virgílio Távora-__ Permite V. Ex~ um aparte? 
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O SR. MILTON CABRAL- ... que é incorporado ao 
Banco. Não há, só para concluir .. . 

O Sr. Virgílio Távora- Não faz concessões, não! Dá. 
verdadeiros presentes régios. 

O SR. MILTON CABRAL- Ora, isso não~ pode cOn~ 
tinuar, sobretudo partindo do princípio de que o próprio 
Banco é uma concessão do Poder público, um dos negó~ 
cios mais privilegiados que existem atualmente no mun~ 
do, ou melhor, é o mais privilegiado de todos os negÓ· 
cios, porque, além de ser uma concessão exclusiva, os 
proprietárioS airida têm a vantagem que nenhurri comer~ 

· ciante ou industrial tem: em qualquer dificuldade, ele 
apela uo socorro do redesconto, e depois lhes concedem 
um prazo para se compor. Enfim, Sr. Presidente, Srs. Se~, 
nadares, temos que examinar essa questão em profundi
dade. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL- Pois não! 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex• vai-me permitir, 
mais uma vez, fahir numa questão de ordem, pOrque _tive 
que correr pura dar explicações.ão Sr. Presidente da Ca
sa. Ê estranho! O nosso requerimento foi simples, solici
tundo informações sobre as cartas-patentes. Primeiro, 
aprovado pelo Presidente da Casa - evidentemente, 
aprovado pelo Presidente da Casa, foi aprovado pela Ca. 
sa. Desde quando há sigilo bancário na entrega de 
cartus-patentes? O presidente do Banco Central deveria 
ter interesse de esclarecer o assunto. Nós, aqui, não esta. 
mos levantando nenhuma ligação entre o Presidente do 
Banco Central .e a sua origem anterior, de Direiõr do 
Banco, ao qual as cartas-patentes foram entregueS, mas é 
utn absurdo considerar-se sigilo bancário a entrega de 
cartus-patentes. Portanto, o projeto de V. Ex• deve ser 
analisado com o maior cuidado pelo Senado da Repúbli
ca. V. Ex~ tem inteira razão na sua argumentação. 

O SR. MILTON CABRAL -.Muito obrigado pela 
intervenção de V. Exf 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto que me traz à~ 
trlbunu, hoje, é o endivídamente externo. 

Há poucas semanas, reuniram-se em Montevidéu. 144 
Deputados e Senadores, representando quinze países, 
para discutir a questão- do endividamento externo. 

Elaborei um trabalho muitó longo, que não vou ler 
porque tomaria demasiadamente o tempo dos Srs. Sena
dores. Mas, terei que me reportar alguns trechos desse 
meu pronuciamento. E acho muito importante façamos 
pequeno rctrospecto da razão do endividamento do pa1s: 

Diante da evidente importância da Assembléia Ex: 
traordinária do Parlamento Latino-Americano, realiza. 
da em Montevidéu, nos dias lO a 13 de outubro" último, 
para debater a grave questão do endividamento externo, 
e face ao grande interesse demonstrado nesse encontro 
pelos parlamentares brasileiros, devo, nesta oportunida
de, comentar aqui no Senado Federal o que foi ali discu
tido. Desejo, ao mesmo tempo, que os meus ilustres pa
res a mim se juntem no exame dessa questão, tendo em 
vista as recomendações contidas na Declaração de Mon
tevidéu. 

O momento presente da conjuntura mundial é dos 
mais críticos, coino todos reconhecem, com reflexos pro
fundamente_ negativos para os países latino-americanos. 
A gravid-a-de da situação coniirilia sendo direta conse
qUência de uma ordem econômíéa deformada e sustenta
da pelo"s qUatro grandes blocos de nações que se encon
tram no hemisfério Norte. Eles têm suas posições solida
riamente fincadas, e não serâ com apelos à sensibilidade 
e invocações de solidafíedadi que abdicarão de seus pri
vilégios. Nas negoçiações terá de haver algo mais, e sem 
dúvida este é o conteúdo politico, a compOnente que tem 
estado ausente das preocupações dos que manipulam as 
decisões. _ _ 

Uma das questões ao invocarmos o fator :poÜticÕ, ê a 
corrcsponsabilidade, certamente a causa primeria desse 
fenômeno que levou ao exagero o endividamento de tan
tos._países. · 

Todos recordam como, de repente, após a súbita ele
vaç-do de preço do petróleo em outubro de 1973, e a sua 
multiplicação a partfr de 1974, chegando ao pique de 
US$ 34.00, em 1981, foram formados gigantescos saldos 
em moeda forte nos países Produtores da OPEP. Os be-

Novembro de 1985 

neficiãrios ímediatós desses novos recursos foram os paí
ses líderes do Hen1sfério Nor~e. que passaram .a g~ardar 
e aplicar as pródigas sobras do ex.traordinãrio fatuia
mento proporcionado pelo petróleo. 

As centenas de _bilhões de dólares, acumulados em 
pOucO espaço de tempo-, os chamados petrodólares, de
positados nos bancos europeus e norte-americ:anos, fize
ram desencadear brutal especulação financeira pelo resto 
do mundo, notadamente nos carentes países do Terceiro 
Mundo, que passaram a ser pressionados com ofertas de 
créditos fáceis, quaSe sempre vinculados à_ entrega de 
equipamentos e prestação de serviços. Esta foi a forma 
preferivelmente adotada de aumentar mais os lucros 
sem, contudo, levar em conta a real capacidade de paga
mento dos tomadores. Em muitos casos, só a taxa de ju
ros mais despesas e comissões chegaram à absurdas taxas 
globais de 21% ao ano. 

Ao final de 1974, menos de um ano após o surgimento 
dos petrodôlares, o Terceiro Mundo estava devendo 
US$ 135.4 bilhões, e a América Latina USS 57.3 bilhões. 
Dez anoS depois, em 1984, face à continuidade da pres
são emp~estadora de um lado, e de outro, à ânsia dos go
vernos de países empobrecidos em fazer suas ecoriomias 
cres_c~rem a qualquer custo, esses países foram levados a 
acumular débitos da ordem de USS 360 bilhões. O Ter
ceiroMundo aproximou-se dos US$ 800 bilhões. 

Para termos uma idéia do que significa a introdução 
irresponsável dos petrodólares no mercado financeiro, 
basta dizer que o total das exportações dessa região ai~ 
cançou, em 1984, cerca deUS$ 100.0 bilhões, ou seja, 3,5 
vezes menos que sua dívida externa, e nesse mesmo ano, 
os países pagaram USS 37,3 bilhões de principal e juros, 
o que significa que 37% do valor das exportações foram 
despendidos só com juros de amortização. EsSa mesma 
relaçã·a, no Brasil, também foi de 66%, isso signifiCa que, 
para uma exportação deUS$ 26.9 bilhões, pagamos US$ 
11.7 bilhÕes com o .serviço da dívida. A Argentina consu
miu 52% e o México gastou 37%. Portanto, a primeira 
conclusão é de que a grave situação financeira dos países 
Jatino~atnericanos resultou de um cobiçoso interesse co
mum entre importadores e tomadores, gerando conse
qUentemente a corresponsabilidade, ou, em outras pala
vras, a divisão equitativa das vantagens e desvantagens. 

Um- segundo aspecto- nesta questão é a deterioração 
dos preços nas exportações de produtos primarias, em 
relação ao aumento de custos dos produtos manufatui'a
dOS e de matérias primas essenciais fornecidas pelos paí
ses industrializados. Estima-se, por esta via, um prejuízo 
da ordem deUS$ 20 bilhões em 1984, E esta cifra tende a 
crescer. 

Além de forçar o aumento da diferença entre preços de 
produtos primários importados e de manufaturados ex
portados, os países desenvolvidos impõe medidas prote
cionistas, subsídiando seus produtos excedentes de for
ma incomparável, de tal modo que a pequena fatia do 
mercado internacional, nas mãos dos países em desen
volvimento e subdesenvolvidos, comprime-se de forma 
acentuada. Neste mesmo mês de outubro tive o privilé
gio de-um encontro na residência do Presidente Alfonsiil, 
da Agenfina, ocasição em que, conversando sobre a si
tuação, recebi de S. Ex• a informaçãoe de que seu pafs es
tava deixando de exportar carne para a União Sovietica 
pofque a Comunidade Econômica Européia reduzira 

1 seus preços a nível tão baixo (cerca deUS$ 800fton.) que 
seria impossível à Argentina competir no fornecimento 
ao referido bloco. A mesma política de preços inferioreS 
é Prãilcada em relação ao açúcar, cereais, e a outro·s pro
dutos. 

Uma terceira causa, como todos sabem, estâ no alto 
C:])sto dos juros. Cada aumento de 1% na taxa de juros 
significa um acréscimo de USS 3.5 bilhões à dívda da 
Amérlca_Latina. O custo acumulado do serviço da dívida 
representa hoje quase a metade dO que se deve. 

Uma quarta causa do agravamento estã na supervalo
rizção do dôlar. lsso realmente aumenta a drenagem de 
recursos das fracas para as fortes economais, como real 
estfmulo ao êxodo das moedas que vão engordar os de
pósitos dos países ricos. Por essa razão, surgem mais 
doís outros fenômenos que tornam a situação ainda mais 
crítica: a queda do fluxo de investimentos do exterior e a 
fuga de capitais: 
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Como estão reagindo os governos da América Latina? 
Basicamente são dois os caminhos adotados: renegociar, 
cada um do seu lado, com os bancos privados, as novas 
condições e termos de pagamento, sem levar em conta o 
FMI. 

A Venezuela _acaba de conc::luii essas negociações, e 
exigiu, como primeiro passo, a não intromissão do FMI. 
É bem verdade que, para um débito de US$ 36 bilhões, 
aquele país tinha uma reserva superior a Cr$ 12 bilhões. 

O Governo dos Estados Unidos começa a se preocu
par com a crescente resistência, dos países da América 
Latina, às exigências do FMI. Ã posição_ da Venezuela 
juntou-se, mais recentemente, a da Colômbia, ao aceitar 
submeter-se ao referido fundo enquanto o Presidente 
Alan Garcia, do Peru, continua pregando que seu país 
não pagará nada além de lO% das exportações. 

A outra vertente corresponde à aceitação, pelos deve
dores, do modelo de ajustamento interno recomendado 
pelo FML 

A experiência do México tem demonstrado não ser 
esta a melhor solução. A Argentina, q-ue é o"línico ·gran~
de devedor cumprindo o acordo com o FMI, ainda não 
oferece um resultado conclusivo. É preciso mais algum 
tempo de observação, porque lá, enquanto a inflação 
caiu para 2% ao mês, a· economia àpresenta-se com índi
ces desfavoráveis impressionantes: 3% negativos no cres
cimento do PlB, e 13,5% negativos no crescimento indus
trial. 

De certo modo, o Presidente Alfonsín conta, ainda, 
com grande popularidade e muito crédito junto a sua po
pulação, mas jã hã sinais de inquietação, porque, se há 
um entusiasmo pela queda vertiginosa da taxa de in
flação, há, por outro lado um agravamento muito sêrio 
das condições internas, pela baixa da produção e do con
sumo. 

O que se constata, e é importante salientar, é a CQm
provação de que tem havido um fracasso na tradicional 
estratégia recessiva daquele organismo internaéional. 
Não somente os parlamentares assim o entendem,_ como 
numerosos e conceituadas autoridades, aqui no Bra~p e 
no exterior, também assim interpretam -as exigências do 
FMI. 

O Ministro da Fazenda, Dr. Dilson Funaro, tem de
clarado publicamente que ri.ão pretende submeter ao 
FMI o plano de ajuste interno 'da nossa economia, mas 
simplesmente dar-lhe conhecimento, o mesmo fazendo 
em relação aos bancos credores. Sintetiza() Sr. Ministro 
da Fazenda a sua posição, dizendo quç:. "o ajuste interno 
é assunto exclusivo dos brasíleiros". Trata-se de uma ati
tude de afirmação conscientemente assumida por quem 
sabe que os remédios e as dosagens só podem dar resuf· 
tados se prescritos~ a·p]icadOS: quando se conhece bem o 
doente e os males que lhes abalam a saúde, 

Há poucos dias, o Secretário de Assuntos Econ5)micos 
Exteriores da Suíça, Sr. Cornélia Som Ma ruga, declarou 
à imprensa brasileira qu~- "não é essencial ao Brasil ter o 
ã.val do FMI para fazer novo reescalqnam.ento da ~_ívic;Ia 
externa",, "O mais importante (o grifo é riosso) é o pro
grama de ajustamento em que os bancos possam con
fiar." 

Conclui-se, portanto, que o mais essencial está na cre
dibilidade na _ação governamental em gerir seriamente as 
finanças públicas, de tal modo que os banem.- internacio
nais credores considerem a administrã.ção em condições 
de realizar o equílíbrio interno da economia. ~ extamen
te isso o que o nosso Ministro da Fazenda está tentante 
conseguir. Aí está a iniciatiVá de criação da Secretariã do 
Tesouro Nacional com a fmalidade de centraliz~r, em 
um .único órgão, a adminisfrã:Ção das contas dÓ Gover
no; sua função será de gerenciar o Orçamento da União, 
controlar os avais da Fazenda Nacional e a dJvidapúbli-
ca. ---- - . 

Aliás, o Presidente Miterrand, compreendCndo- me
lhor a situação brasileira, declarou-se disposto a convo
car os países ricOS e pobres parã unla nóva conferência 
sobre a dívida externa, por saber que a insistência dos 
bancos privados credores em exigir prévia auditoria e re
comendações ao FMI n§O seria o melhor _caminho para 
resolver o impasse. Como disse o jornal O Estado d~:s. 
Paulo, em editorial de 17 de outubro.,. uo que o FMI vem 
fazendo é Sãlvar os bancos norte-americanos", Esse jor
nal faz referência a- p-ronunciani.ento do diretor-geral do 
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FMI. Sr. Jacques de Laroisiere, por ter este afirmado, no 
encerramento da 40~ Âssembléia Anual do FMI, que_ "o 
ajustamentO intérnO,:-o crescimento da economia e ajuste 
de novos _reçursos são_ às três_ condições inseparáveis para 
o êxito __ da:_ Pblítica de saneaffieõ.to das finanças dOs deve~ 
dÕreso;. Devo, mais uma vez, lembrar que o Govenio do 
-PrcSidenteJõSê"-Sãffiey nada fiais eS;iálaiell~áoqUe 
praticar estas três condições tidas como básicas. -

Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, 
PaSSemos agora, mesmo sup:erficíãlmente, -ao exame 

~a açà() ~onju_nta _latino-ameri~ana. É forçoso reconhe
Cer qu~ tem hayidá-~m sério effipe?ho_" ~Os-gõVefnantes 
deste Con-tinefíte. em enfrentar arecessão.--A.~primeita ten
fatlv-a--riCOõfeceu na -cOnferência Econômica Lã:tino~ 

americana.,~m Qui!_C?_,_n() início de 198~, com discussões 
sobre os informeS do-SEIA e da C€-PAL. -

Foram 5 .os pontos de o~~ntação acordados, que ten· 
ú';éi àsSi-;;;·-rêsunlir: ~ ~ -· 

1 -Na teflegocJ~ção da dívidª externa, não se deve 
Çompro_!Jleter totalm_ente as receitas das exportações~ 
ma_s tào-$QOJente -uma porcentagem razoável, compãtível 
com a sustentação de nívei~_ adequados da atiVfdade in-terili: --:~ ~-. ----~-- -- --· .. o ___ ._=_ --

II -: _In§oit:)orar fôrmulas para reduzir o pagamento 
dO Sei-ViÇOº-"ª- díviQa._}nediant~ a r~d~ç_ão_ dritstica dos ju
roS, coriliss_õ~ e O\lttos acessórios. Mesmo assim, deve
se-estabill:iàr- por ã"ígüin "tempo·a· mo'ntanle dos dispên
dios com o servíÇO-di-âíYíàa~---
III- Obte_r -pra?:9Lde pag~mento .maiOres Que -os 

aluais,_ e examinar a possibilidade de transformar parte 
considerável da dívida acumulada em obrigações a longo 
prazo. 

IV- Assegurar, para todos os países da região, a sus
tentação de_ um-_fluxo líquido de novos recQrsos financei
ros, adequado e crescente, de fonte pública e privada, 
all:ow_és de créditos_adicionais. 

V _: Para fortalecer a capacidade de pagamento dos 
países, o processo de renegociação da dívida deverá ser 
acompanhado de medidas comerciais que permitam 
maior acesso dos produtos de exportação dos devedores, 
com a eliminação das práticas protecíonistas pelos países 
credores. 

Em junho de ! 984, 'na reunião de Cartagena, os Chan~ 
celer.es .e Ministro~ da área ec_çmômica das n;~.ções mais 
eildividi(fai da Amé?ic::_a Latina articularim-se p3:ra av::i
li(!.r pernamentemente a situação da djvida nacional e re
gional, manter scib e.X.ãme' a evolução financeira interna
_çjonal,~fomentar g_ diálogo entre devedores e.credores e 
promover uma estratégia comum a reSpeito do endivida~ 
mento. Esse grupo de nações vem mantendo consultas 
entre si para dar _seqUência a_os entendimentos. 
-Agora, em Seul,_as manifestações dos representantes 
latino-americanos feiram num mesmo tom. Seguiram a 
hnha a dotada em Cartagena, demonstrando a necessida
de de_ consideração do ~pecto político na negociação da 
diVida. A irilprensS.lntefnacional, ao Coineritl:!.r o resulta
do pi:'ático da-Assembléia do Fu_ndQ.Monetário Interna
cional, realizada na Capital da próspera República da 
Coréia do _Sul, destaca, no comunicado ofiCial daquela 
entidad~, o reconhecimento de que são-elevados os défi~ 
cits dos países credores, os preços dos produtos pri
mários são débeis, existem barreiras protecionistaS nos 
pafses credores; e, assim sendo, o FMI considera neces
sária a sustentação de um crescimento econômico dos 
paíso;s desenvolVidos. Adverte, porém, que ·os governos 
áeSSiis pafses devem_ res1stir às_ pressões protecíoilistas de 
seus empresários e, ·ao mesmo.terilpo, faVoreCê-los, pro:. 
movendo_ a baixa_ dos. juros internos, a correção de suas 

- políticas fiscais de modo a ajudar· os selares produtivos a 
fazerem seus ajustamentos. Isto foi considerado, em 
-seut, ~m pequeno avanço dO FMI. 

O que eStão fazeÕ.do os parlamentares? A contribuição 
mais clara e vigorosa. aconteceu _agora em outubro, 
quando 144 Depu-tados e Sf::naôOres de 15 países expres~ 
saram suas opinjões através da .. Declaração de J\1ontevi
déu'\ ao término dÕs trabalhos da Assembléia :Ex_traor-
dinãria do Parlamento Latin_o~ame:ric;mo. -

Em minha proposição no plenário daquele memorãvel 
enCOiltrO; fiz ·rembfar as anteriOres -manifesta'ções-da ins
fitu"içãó. parlamentar- a respeito do endividamen~o exter
n_o: julho de-1983, ab!il e julho de }984, e junho e ou-
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tubro de 1985. Verifica-se que, nos últimos 30 mes_es, 
nós, parlamentares, nos reuninios 5 vezes, concluindo 
por recomendações aos E;.;:ecutivos ao mesmo tempo em 
que denunciávamos as insuportáveiS condições impostas 
para O pagamento da dívida externa. 

Fi-l-ver qtie O-FMI, em Seul, nada apresentou de maior 
relevância que possibilitasse aos países devedores rom
p'er o círcU_l.o vi~ioso a _Cjue estão submetidos, pois os paí
ses não conseguem pagar seus débitos porque os países 
credores não oferecein_ condições, e estas não surgem 
porque- a--estrutura das relações comerciais dOminadas 
por aqu-eles nãó muda. 

_o;·u.J:l_cid, no _J!!eu pron~nciamento, o papel do FMI, 
QllC cm yerdade:-cuida.dosamente, protege, anteS de tu~ 
do, os intcrcss_cs 9os países credores, e procura, com suas 
clássicas rc;~omendações e exigências, obrigar os devedo
res a transfei1ieõ1;~de lóána __ crítica, grande parte de suas 
rendas i_nte_rnas para o sistema financeiro sob comando 
do:-> P<lísCsC?CõO_rcs, toriiando os ·países mais pobres ex
portadOres de poupança. 

Ê oportun-(l""íili;erir, neste ponto, o que foi anlplarriente 
noticiado pela imprensa: "O Plano Baker, aprovado pe
lo~'> grandes bãrtcos": O que isto significa? Trata~se da 

.idéia do Secret{!rio do Tesouro dos Estados Unidos, Ja
rrics Buker, para estimular o crescimento eçonômico dos 
países devedores, através das reclamadas reformas estru
tuális,--corii refOrÇO -de- fíilanciamentos. Uma ·candicio
naritc!, porêtn;foi levantada pelos banco_s: -precisam saber 
o que farão as instituições multilaterais, ou seja, o FMI, 
o Bunco Mundial, O IFC, o BID etc. 

Toda a estratégia dessas forças dominante.<; consíste na 
tríj')lice açào, muito bem executada, através de diversos 
mecanismos, sob amplo e cada vez mais aperfeiçoado 
controle dos sete grandes do mundo ocidental: Estados 
Unidos, Canadá, Japão, França, Alemanha Ocidental, 
Inglaternt·e Itália. Em certos pontos, a estes se associa o 
COMECON, sob a liderança da União Soviética. Em 
síntese; os_ quu_tro grandes blocos do Hemisfério Norte. 

Assim, a tríplice linha de ação dos (l)juros altos, (2), 
preços baixos para os produtos primários, e (3) barreiras 
protecionistas, vem., sistemnticamente, inviabilizando to

- das as ~entativa::; de çapacitar os devedores a pagar, em 
menor prazo e menor custo, os seus débitos externos. 

Apontei, em meu trabalho, que, de três fontes de 
criaçào_dc novos recur~o_s financeiros, duas. ou três eram 
de cf\=j_tQ_ a .l.!l_édi_o prazo;_ portanto, ainda pendentes de 
negoCGÇ-ões ~da bOa_YOntãde dos credores, indispensá
vds.pa_ra a retomada do crescimentO da economia: (l) 
ampliação dos investimentos, de fonte externa, e (2) ex
pansão substancial do comérci9 internaciotlal, assegura
da participação mais sígnífi:ativa. Provavelmente, 
poder-se-ia invocar uma outra fonte, a repatriação dos 
enormes_ créditos depositados por particulares no exte
rior. Vê-s:e que, além dessas duas ou três, resta tão
somente uma fonte de curto prazo, de e Ceita imediato: as 

. alterações das condiÇões de pagamento, que também de
pendem dos credores. 

Mostrei uos colegas latino~americanos que o Brasil de
ve, hoje, US$ 103 bilhões, e que nos últimos 50 anos não 
se tinha notícia de quadro mais recessivo. Cerca de USS 
I I bilhões estavam sendo anualmente transferid-os para o 
extcrior, no pagamento de juros, o que corresponde a 5% 
do PIB/anuaL Em 1985, o_ Brasil c;leverá desembolsar 
US.i lO. 7 bilhões de juros líquidos pagos, ou cerca de 
40% da receita das exportações, ou ainda 90% do "supe
râviC' previsto no comércio com o exterior, (a\iãs, neste 
ano, as nossas reservas de caixa deverão crescer algo em 
torno de USS 500 milhões, podendo atingir o total de 
US$ .8.5 bilhões, e um saldo na balança. comercial de 
US$ 12 bilhões, e USS 600 milhões de saldo na balança 
de p!.igamerHo). 

Informei ainda que, nos próximos 4 anos, teremos de 
pagar US$ 50 bilhões. Este é o quadro real da situação 
bru.si/eim. 

O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL - Pois não, o_uç.o, com 
m~ito prazer. 

o·sr: Odacir S()ares - Estou ouvindo atentamente o 
discurso em que V. Ex• examina, com absoluta proprie
dade e absoluta pro~dência, o processo de enriqueci
mento das naçôes desen~olvidas, ou superdesenvolvidas, 
tecnologicamente desenvolvidas, em detrimento das 
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nações latino-americanas e das Nações do Terceiro 
Mundo. O ponto de vista, a meu ver, esposado por V. 
Ex~. com absoluta propriedade, como jâ disse, corres.:
ponde ao ponto de vista defendido no Brasil pelos mi-

·Jhores corifeus das esquerdas brasileiras, aquele pensa
mento progressista que, inclusive, defende a moratória 
unilateral. Na medida em que o endividamento externo 
brasileiro corresponde, e isto é uma verdade indiscutível, 
ao empobrecimento do_ País, com reflexos profundos na · 
própria sociedade brasileira, hoje temos mais de 50 _mi
lhões de brasileiros, quase a metáde da sua população, 
vivendo um estadõ de pobreza e miserabilídade absolu_ta. 
É claro que esse processo de enriquecimento das nações, 
das grandes potências, daquelas nações que exportam 
capital e que exportam tecnologia, indiscutivelmente, 
como V. Ex• inclusive ressalta, com absoluta proprieda
de e lucidez, corresponde, também, como eu já disse, a 
esse processo de empobrecimento das nações latino
americanas e das nações do Terceiro Mundo. E~atal!len
te dentro do pensamento esposado por V. Ex•, - e que 
V. Ex• tem defendido externamente - considero inad.ià
vel uma tomada de posição do governo brasileiro, inclu
sive no sentido de definir claramente, de deixar claro 
uma política externa vinculada ao processo de endivida
mento externo do __ País_ que, claramente definid.a, possa 
inclusive produzir, no espíritO do povo brasileiro, uma 
sensação de que o governo realmente estâ preocupado 
com essa dívida externa que vem ameaçando a própria 
soberania nacional, na medida em que o povo se em
pobrece, em que a Nação, a cada dia, empobrece, e o 
povo perde aqueles valores que lhe são vitais. De modo 
que eu acho, acompanhando o discurso de V. Ex•, que é 
chegado_o momento de o gpverno brasileiro definir de 
uma vez por todas, a política que vai ado_t_ar em relação 
ao_ Fundo Monetário Internacional, porque, inclusive, 
sabemos, têm dito os especialistas da ârea econômico
financeira do Governo, o Ministro da área e<::onômico
financeira do Governo, que o Governo vem se-co-mpor
tando, com absoluta seriedade, no trato da sua dívida ex
terna, e dos seus compromissos externos. Mas lemos, on
tem, em jornais que cirCulam em Brasflia, em grandes 
jornais do sul do País, que o FMI e que os bancos estran
geiros estão preocupados com o não cumprim-ento, por 
parte do Brasil, de compromíssos relacionados com a 
sua dívida externa. De modo que, apenas para- trazer 
uma contribuição ao discurso de V. Ex•, por todos os 
títulos procedente, por todos os títulos atual e por todos 
os títulos absolutamente_ conciliados com a verdade in
ternacional, com a verdade do relacionamento interna
cional, que é uma verdade de espoliação, queria apenas 
que o Governo pudesse, nesse momento, definir, de uma 
vez por todas, a sua política eXterna, ligada ao processo -
do seu endividamento externo. 

O SR. MILTON CABRAL- Agradeço a intervenção 
de V. Ex'. Desejo esclarecer dpis pontos que considero 
importantes: primeiro, as minhas colocações não se afi
nam com aquelas I em bradas por V. Ex• de que eu estaria 
justificando a posição dos que defendem a roor_at_ó_Jja 
uriilateral. Absolutamente! Quero _esclarecer a V. Ex• 
que toda essa argumentação da press~o emprestadora 
dos países, -que dispunham de extraordinàrios saldos do 
petrodólar, aliada à fome de recursos financeiros dos 
países do Terceiro Mundo, isso, na minha opinião, criou 
a cc-responsabilidade. A minha tese é esta: criou-~e a_ ço-_ 
responsabilidade. Então, quando hoje os pa[ses estão 
com grande dificuldade em fazer oS seus pagamentos, é 
preciso lembrar que os emprestadores têm resporisabili
dade nisso _e precisãm examinar a situação dos devedores. 
com outra ótíca e não com-esSa miopia cobradora __ que o 
FMI tentou e tenta impor, porque os países emprestado
res são todos co-responsãveis pela situação criada. Esta_ ê 
um ponto que considero interessante e que fique bem 
nítido. 

O Sr. Odacir Soares- O que eu quis dizer, nobre Se
nador Milton Cabral, ê que compete, quanto a esse as
pecto, às nações devedoras, conscientes de que o seu dê
bito externo hoje corresponde à uma sangria injUstificá
vel da própria nação, do próprio povo, na mediâa em 
que há um endividamento resultante de uma taxa de ju
ros escorchante, de valores acessórios cobrados, de re

.passes de recursos a título da dívicla externa, que já a pa--: 

garam, por diversas vezes; parece-me que o fato de defi
nir uma política externa, que passe ou não pelo FMI, ê 
matéria do_in_t_eresse inaH.enâvel do país devedor. Se for
mos esperar que __ os países credores definam uma Política 
de cobrança dos seus créditos, voltada para o interesse 
do país devedor, vamOs esperar a vida inteira, e isso não 
vai acontecer nunca, porque o interesse do credor é rece
ber cada vez ma_is. Compete ao Brasil e às outras nações 
latino-americanas do Terceiro Mundo exercitar aquele 
dever que estâ vinculado ao exercício, à manutenção da 
sua soberania, da soberania naciQnal. Não disse que _v. 
Ex• estava defendendo a moratória. Dísse que, dentro• 
dessa visão que V. Ex• expõe, com tanta propriedade, a 
moratória é um momento que vai necessariamente che
gar. No caso do Brasil, o que verificamos é que, a cada 
dia, exportamos matérias-primas por preços aviltados, 
para obter um superãvit nas nossas contas externas, pra
ticamente insignificante. No ritmo em que o Brasil estã 
_yivendo não vam~s pagar nunca a noss~ dívida externa, 
porque as taxas de juros, rio mercado tõ.ternacionãl, são 
flutuantes, e só flutuam para cima. Dificilmente- e não 
temos exemplo disso na história econômico-financeira 
in_ternaci_Qnal - há taxas que flutuem para baixo. Ou 
nós exercitamos a nossa soberania, ou~ riós exercitamos 
os interesses brasileiros, hoje relacionados com a popu
lação Pobre e miserável, que todos nós conhecemos- o 
Brasil é um País que tem, talvez, mais da metade de sua 
população vivendo em estado de m_isêria absoluta- ou 
nós exercitamOs nos foros internacionais nossa sobera
nia ou vamos ficar clamando no deserto porque os países 
credores não vão diminuir_as suas taxas de juros e não 
vão o_ferc;:cer Vantagens para os países devedores, dentre 
os quais se·íncluem, como um dos grandes devedores in
ternacionais, o Brasil. Era isto que queria dizer, apenas. 

O SR. MILTON CABRAL- Meu caro Senador, es
tamos muito próximos neste debate, mas acontece que a 
minha posição não é favorável ao não pagamento, mas a 
de criar condições novas que possibilitem -o pagamento 
porque, nas condições atuais, a dívida externa ê impagà
vel. Esta é outra conclusão a que chegamos em Montevi
déu: nas condições atuais ela ê impagável. Agora, como 
forçar os países credores a atenuarem as suas posições'? 
Nós, da área parlamentar, estamos dando a nossa contri
buição. Reunimos 144 Deputados e Senadores da 
América Latina e esta foi uma grande Assembléia, alêm 
de outras reuniões menQres em diversas capitais. E para 
quê? 

Primeiro, para criar uma c-onsciência a respeito da 
dívida externa da América Latina para, atravês dos par
lamentares, influenciar seus- respectivos governantes a 
ajustarem uma política comum na Amêrica Latina; e. se
gundo tentar sensibilizar os parlamentares dos países 
credores, como nós já o conseguilnds em relação ao par
lamento europeu. b impressionante como, dentro deste 
parlamentO, hoje, a maioria defende essas mesmas po
sições como nós a fazemos aqui. Em conseqüência desse 
trabalho no ano passado, tivemos uma de;monstração, 
aqui, em Brasíliã, com a presença de mais de quarenta 
deputados da Europa, durante a VIII Assembléia Ex
traordinária do Parlamento Latino-Americano e P~(la~ 
mento Europeu. Em conseqüência dos entendimentos 
concluídos naquela Assembléia há poucas semanas o 
Primeiro-Ministro-da _Alemanha Ocidental ma:ryifestou
se publicamente favorável a essas teses. · 

O Presidente Mitterrand esteve recentemente em visita 
ao Brasil e manifestOu-se, também publicamente, reco
nhecendo a _necessidade de uma mudança profunda no 
posicionamento dos países credores, tanto que ele aqui 
afirmou e - não sei se irâ cumprir - que ia provocar 
uma reunião dos preSidentes dos pafses credores. O fato 
é que a ação nossa, de parlamentares, está produzindo 
alguns resultados, tanto que a repercussão, na Europa e 
no próprio Estados Unidos, está produzindo efeitos. A 
própria posição do Presidente Reagan, dos Estados Uni
dos, jâ admitindo aquela grande exigência -que fazíamos 
de se considerar a componente política na negociação da 
dívída, que ~a uma coisa não admitida nas I_legociações. 

O Sr. Odacyr Soares--:- Foi DeSse sentido, aliâs, que o 
Preside-nte José Sarney, ria ONU, manifestqu a' "poSição 
do Brasil. 
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O SR. MILTON ÇABRAL- Exatamente! 

O Sr. Odacir Soares- Mas o que eu quis dizer ê que o 
Governo brasileiro estâ fazendo um discurso que não 
pratica. Quer dizer, o Governo faz um discurso, um dis
curso de encarar a dívida externa brasileira a partir da 
sua conceituação política, a partir dos interesses nacio~ 
nais, e não de encarar a dívida externa como um fato téc
nico. E essediscurso não está sendo acompanhado atra
vés de atitudes concretas do Qovemo, no sentido de, 
realmente, como V. Ex• ressalta e tem razão e procede, a 
nível de parlamento europeu e do próprio parlamento 
latino-americano ... 

O SR- MILTON CABRAL-~ uma questão de opi
nião pública mundial. 

O Sr. Odacir Soares- ... formar uma opinião públi
ca, opinião legislativa e parlamentar, no sentido de que a 
dívida externa deve ser conduzida e tratada politicamen
te. Lamento que quanto a essa questão, apesar de estar 
embutida, integrada e constituída na essência do próprio 
Presidente José Sarney, na ONU, o Governo, na realida
de, não vem praticando uma política no sentido de enca
rar a dívida externa como fato, um político como deveria 
ser encarado. 

?. Sr. Roberto Wypych- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL- Nobre Senador Robe:r
to_ Wypych, pela ordem de inscrições, aqui, tem a palavra 
o Senador João Lobo. V. Ex•estâ depois do Senador Cê
sar Cais. Perdpe-me. 

O Sr. João Lobo - Senador Milton Cabral, estou 
acompanhando o discurso de V. Ex•, corno acompanhei 
a delegação presidida por V. Ex' que compareceu a 
M_ontevidêu, na reunião do Parlamento Latino
Americano. E, naturalmente, s6 podia aplaudir a 
atuação de V. Ex•, como o fiz na ocasião, e renovo esses 
aplausos agora. I!: evidente que a captação da minha sen
sibilidade não foi o rumo que eu gostaria que fosse o da
quela reunião, Vi, todos presenciamos uma conscienti
zação altamente politizada de todo o Parlamento. 
Latino-Americano, sob a influência direta, total, do pen
samento do Sr. Fidel Castro. Era s6 o que prevalecia e o 
que enCampava o bojo de todas as idéias expedidas na
quele Parlamento. Quase todos - com raras excessões, 
evidentemente que as houve_,_ os participantes daquele 
conclave esposavam as idéias do Sr. Fidel Castro de que 
a dívida externa do Terceiro Mundo, da América Latina~ 
era imoral, impagável e politicamente intolerãvel. Não 
havia modos nem meios de se compor quaisquer tipos de 
equação. E ele, Fidel Castro, expôs cinco iten_s quanto 
aos modos como se poderia propor o pagamento dessa 
dívida, e todos eles resultavam inúteis. inócuos e im
possíveis de serem cumpridos pelos países devedores do 
Terceiro Mundo, principalmente os da AmêriCa Latina., 
Em face dessa conscientização, que era a idéia mestra do 
Sr. Pidel Castro, de que a dívida não deveria ser.pa~ 
não podia ser paga, aquele conclave em Montevidéu
V. Ex' participou inclusive da redação final- C!Jncluiu 

·por uma conscientização cada vez maior, cada vez aten
dendo mais a imposições poJíticas, de que o Terceiro 
Mundo devía adyertir o mundo desenvolvi-do de que era 
impossível o pagamento daquela dívida. Mas não era só 
isso, o não pagamento da dívida não era o tema principal 
da idéía do Sr. Fidel Castro. Ele a_chava que ou se muda
va imediatamente a ordem económica internacional ou 
não adiantava nem deixar de se pagar a dfvida, porque, 
mesmo deixando de pagar a divida externa se a ordem 
internacional, se a ordem económica intern~Ci!lnal não 
fosse mudada, ela ,se recotl!poria ra9itfâ.mente; não . 
adiantava nada para os país&; ppi~_ · 
fôlego a curto prazo ~ltariam a s 
mente, restabelecendo _a·atual!:itu,açã' 
Milton Cabral, não"vou mais in_terrompér o discurso de' 
V. Ex• que sei brilhante e vai abordar tbdos esses ~speC-; 
tos. Sei que V. Ex' foi um ouvinte atento de tudo que se 
falou, de tudo o que se discutiu naquele conclave. Mas a 
mi-hha idêia, a idéia que mâis me impressionou, daquela 
reUnião, foi exatamente a predominância des$e pensa
mento. O mundo subdesenvolvido, a América Latina, o, 
Caribe, o Terceiro Mundo, a África e a Ásia têm quere-
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peHr frontalmente o pagamento dessa dívida, Não há 
possibilidade- de s:e pagar e, além disso, exigir imediata· 
mente a mudança da ordem econômica internacional. 
Era o aparte que eu queria dar. 

O SR. MILTON CABRAL- Antes_de passar a pala
vra a V. Ex•, Senador Cesar Cais, eu queria estabelecer 
ao Senador João Lobo e aos que o o_uvir<!-m que, na reali
dade, a coisa n_ão foi bem as~im. V. Ex• ficou pressiona
do pelo barulho, pela exaltação de uma meia dúzia de 
bancadas que, realmente, propugnavam essas idéias. 
Mas, na realidade, o que prevaleceu fOi um texto mode
rado. Tanto que quaQçl_Ç> recomendavam o não pagamen
to da dívida, deu-se o contrário. Concluímos que a dlvi
da é impagável nas condições atuais, o que é _um·a re_aU
dade, e não precisamos nos apoiar em Fidel Castro, todo 
mundo sabe disso, o que desejamos é mudar as con
dições, ai sim ela é pagável. 

O Sr. César Cais- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL- Tem a palavra o nobre 
Senador César Cais. 

O Sr. César Cais- Senador Milton Cabral, eu estava 
em meu gabinete preparando um parecer para a Comis
são de Finanças, que se realizará a_manhã, e ouvia com 
atenção o seu pronunciamento: Na realidade, eu queria 
dizer a esta Casa, pof(iuejãTrifõrmei a V. Ex•, que creio 
que o Brasil está_ necessitando passar do discurso à ação. 
O Sr. Fi dei Castro está ocupando um vazio que deveria 
ser do BrasiL Sempre digo que poder não admite vazio. 
Quando hã um vazio alguém o preenche. Há poucos 
dias, pedi uma audiência ao_ Pre$idente José S_a_rnc:y, e to
dos sabem que faço a Oposição do PDS, mas ... 

O SR. MILTON CABRAL- Opqsição construtiva. 

O Sr. Césãr Cais- ... oposição no sentido de critícar 
o que acho que estã errado, sempre procurando encami
nhar soluções. Pedi uma audiência ao Presidente José 
Sarney, e fiz questão de levar um dossiê, contendo a Re
solução de Montevidéu, o exercício matemático que a 
Bancada de Cuba apresentou para mostrar que, nessas 
condições atuais, a divida ê impagável. O pronunCiamen
to de V. Ex•, o pronunciamento do Se.Jiador Cid Sam
p,.aio e o pronunciamento do Deputado Freitas Nobre, 
em nome da Bancada brasileira também os levei, todo o 
dossiê, para poder, a partir desse dossiê, colocar junto ao 
Presidente José Sar_ney um pouco _das minhas obser
vações como Ministro de Estado, porque percorri gran~ 
de parte desse Terceiro Mundo, princíp3.lmente do mun
do não alinhado, do mundo que não quer ser satélite Qos 
Estados Unidos e nem da Rússi_a e que busca o Brasil 
como uma liderança pela sua potencialidade. Então, eu 
disse ao Presidente Sarney, muito claramente: Vossa Ex
celêncla tem dito e o Parlamento Latino-Americano estã 
de acordo com esses pronunciamentos, mostrando, pri
meiro, que a divida não pode ser paga nessas condições. 
Há quem pergunte: por que foi feiül?- Porque as con
dições existentes eram outras. Os juros eram diferentes e 
as matérias-primas. É inviáVel pagar com esses dois ca
minhos que os países credores tomaram. Todos dizem 
que a negociação só pode ser feita agora como nego
dação política. Ora, se -é negociação política, primeiro, 
não pode ser caso a caso, tem que ser em bloco e não 
pode ser feita pelos tecnocratas do Banco Central. Os 
tecnocratas:_ dQ_ Banco Central só podem encontrar so
luções tecnocratas, porque é só isso que eles sabem fazer. 

O Sr. Alberto Silva - E mal 1 

O Sr. César Cais- E mal, como diz o nobre Senador 
Alberto_ Silva. Na realidade, se 1!. n~gociação é política, 
tem que ser feita por políticos. Então, a minha sugestão 
foi um trabalho articulado entre parlamentos e executi
vos. Enquanto uma comissão de congressistas brasilei
ros, um de cada partido pudesse mostrar que não é uma 
posição de Governo e sim a consciência n~cion<!-1, através 
dos seus representantes, pudessem também percorrer o 
parlamento europeu, o congresso norte-americano, en
fim, os congressos dos sete grandes países, explicando 
que os países d~ejam até pagar, mas não têm como, face 
às condições atuais, que aqui já foram mencionadas, 
mostrando que não é o caso de fazer as coisas cçm 
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emoção,_ mas que não existem condições de pagamento, 
Uo me:;mo tempO, como e-ri disse ao Presidente Sarney ... 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) ~(Faz soar a 
'l:ampainha). 

O Sr. César Cais -:- Um minuto só, Sr. Presidente, 
porque eU creio, se V. Ex• me pelmite~ o assunto é' im. 
portante. 

_ 0-SR..PRESID:ENTE (José Fragelli)- Vou permitir, 
inclusive para que o nobre orador terffiine a ·sua oração, 
porque o seu tempo já está esgotado. 

- O Sr. César Cais-~ Ê que o assunto é inlpOI'tante. 
ACho que V. Ex'~- deve ter um pouco de generosidade com 
_<?s assunfõ(-~_ais impOrtantes desta Casa e do B_rasil. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mas aconte. 
ce, nobre Senador, que outros oradores desejam falar. 

O Sr. Cesar Cais- Mas eu gostaria de concluir, por
que não posso ficar ·no meio do raCiocínio, nobre Presi
dente. 

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli) - Pois não. 

O Sr. Cesar Cais --Mas eu dizia, ncibre Presjden~e, 
que não se pode pagar nessas condições. Alguém tem 
que formular as Cõfldições para pagar, e esse alguém não 
são os credores, são os devedores. E o Brasil tem obri
gaçõ_es com- o Terceiro Mundo de liderar essa proposta. 
(_Muito- bem!) Eu sugeri ao Presidente Sarney que se 
c_riasse um ministério extraordinário d_o tipo que o Kis
singer"fez, liaquela época, nos Estados Unídos, que não 
tivesse reSporiSábilidades internas e pudesse fazer uma 
rlegociação s:óm os· países do Terceirô" Mund.o para ten
tar formular uma proposta aOS credores. NãO adianta fi
car dizendo: não paga. Tem que se dizer: não paga por 
isso, e está aqui a maneira de pagar. Se o Brasil não fizer 
l~"so, itós p-erdehlOs O lugar de-liderança que o mundo em 

--desenvolvimento, o Terceiro_ Mundo, e principalmente 
os pãíses rião aliOliacfos, exigem do Br~sil. 

O SR. MILTON CABRAL- Meu caro Senador Ce
sar Cais, concord_o cºm suas colocações, apenas faço 
uma pequena observação: é a de que na negociação polí· 
tica é passivei conduzir os países a tim entendimento em 
bloco para se estabelecer certos parâmetros, e limitações, 
como aquela de assegurar um mínimo de desenvolvimen
to econômico de 5% ao ano; de não h(!.ver pagamentos 
que ultrapassem a 20% da.$ exportações, e assim por 
diante~ Agora, a negociação do débito em si terá de ser 
unilateral, em cada caso. Negociação política é para os 
parâmetros. Era apenas para esclarecer. 

O Sr. Roberto Wypych- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL - Com muita honra, 
nobre Senador Roberto Wypych. 

O Sr. Roberto Wypych --Apenas para dar, também, a 
nossa contribuição ao bril_hante dis~urso que V. Ex' pro
fere da tribun~, nest~ tarde. Eu quero lembrar a V~ Ex•, 
quando cita algunS- números que nos dão o montante da 
dívida externa dos países do-Terceiro Mundo principal
mente -da América Latina, que a dívida vai a qua'se 400 
bilhões de dólares; e se nós tivermos que somar os juros 
dos serviços dessa dívida, para os próximos lO anos, ela 
poderá Chegar à soma de quase I trilhão de dólares
entre 800 bilhões a I trilhão de dólares. V, Ex• lembra 
que o Presidente Kennedy estabeleceu o_ programa. "A
liança para o -Progresso", e estimou um total de 12 bi
lhões _de dólares, para que fossem distribuídos aos países 
da América Latina e aplicados durante 10 anos. Então, 
vê V. E){• que o montante da divida mais oS juros é tão 
grande que os analistas políticos e econômicos, estudio
_sos d9 assunto, pr~vêem, para a desgraça de todos nós, 
que, se se fõfçar o pagamentõ dessa dívida, nós teremos· 
nos pr9ximqs anos a frutificação de ditaduras, quer de 
direita, quer de esquerda, nos pafses do Terceiro Mundo, 
PrTifcipalmente da- América Latina. Entf.:o, entendo tam
bém, colaborando com o nobre Senador João Lobo, em 
que pese nós divergirmos do Presidente de Cuba, _que o 

- ditador cubano Fidel Castro, na verdade, ao proferi( 
aquele discurso, tem muita razão em entender que ess;:t 
dívida é impagável. 1\:fas, acho que, mesmo qu~ quisésse-
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mo<> pagã-la, não poderíamos fazê-lo com o sacrifício do 
povo brasileiro, que hoje está massacrado pelo alto custo 
de vida, pelo desemprego e por inúmeros problemas que 
afligem esta Nação. Eu me congratulo com V. Ex• e es
pero que, ao concluir o discurso que profere nesta tarde, 
possa nos dizer, finalmente, qual a sugestão que havere
mos-de levar ao nosso Presidente da República para que 
este Congr_e'$'SQ- Possa particiPar da discussão e da so
lução deste grave problema. 

O SR. MILTON CABRAL- Meu caro Senador Ro
berto Wypych, a sua intervenção endossa, na realidade, 
as demais posições assumidas neste Plenário. V. Ex' tem 
toda razão. Eu gostaria, apenas, de acrescentar que em 
nenhum momento pensamos em apoiar aquela posição 
radical do Presidente Fidel "Castro, que prega o não
pagamento do dívida. Nós pregamos o pagamento da 
dívida. Apenas queremos que as condições sejam muda
das para pOssibilitar esse pagamento. 

E é fácil de ~ompfeender, bastando lembrar o seguin
te: que só é possível pagar havendo saldo. Sem saldo, 
não há condições de pagamento. Para que os pa(ses dew 
ved.ores acumulem_ saldos necessários é preciso que· as 
barreiras mudem, que os pafses credores facilitem o co
mércio internacional, que ampliem este comércio, que 
assegurem urna fatia maior aos países devedores, que en
corajem os investimentos nas áreas subdesenvolvidas, e 
assim por diante, um elenco de providências que estão 
aqui analísadas neste pronunciamento, mas que, lamen
tUvdmentC sou obrigado a deixar de comentá-los em de
t:ilhes devido 'à falta de tempo. 

Com prazer, co·ngratulo-me com V. Ex' pelas colo
cações feitas. 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL - Pois não, nobre Sena
dor Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senado_r Milton Cabral, 
eu proporia a V. Ex• não parar o discurso, nem encerrá· 
lo aí. Estava ouvindo ó seu discurso ~ acho que V. Ex~' 
deve se inscrever e continuar, não deixar o detalhe apa
gado. Nôos gostaríamos de ouvi-lo em continuação, por
que V. Ex~ analisa o problema com absoluta seriedade e 
segurança, porque tem, realmente, os conhecimentos ne
cessários para dizer o que está dizendo no seu pronuncia
mento. 

O SR. MILTON CABRAL - Todos nós temos, 
nobre Senador Alberto Silva. O conhecimento não é só 
meu, é de todos- nós aqui. 

O Sr. Alberto Silva-- Eu gostaria de captar, do pro
nunciamento de V. Ex", o seguinte: V. Ex' concorda- e 
a proposta do Senador Cesar Cais é interessantíssima
que o Brasil deve liderar o mundo d_os não alinhados? 

O SR. MILTON CABRAL- Esta é uma das conclu
sões desse debate. 

O Sr. Alberto Silva - Mas V. Ex• teve o cuidado de 
dizer: a global, nós poderíamos pagar, em termos políti
cos. de todos_. Mas a dívida individual de cada um ... 

O SR. MILTON CABRA-L- ESsa terri que ser nego
ciada caso a caso. 

O Sr. Alberto Silva- Então,- baseado nesse detalhe e 
eu quero captar só esse detalhe - quanto à negoCiação 
individual do BraSil, eu entendo q~e o_nosso País tem ido 
às mesas de negociações com pouca força. Eu diria que 
quando a gente vai negociar algo como a nossa dívida 
que é fantástica, não adianta nós levarmos o tamanho do 
Brasil, nem o Governo do Brasil com a íntenção de pa
gar. Nós temos riquezas neste País- que já foram obje
to de vários discursos meus- e quando eu disse que na 
Serra de Carajás tinha ouro suficiente para atingir 300 
milhões de dólares, valor do peso do ouro na balança e 
no mercado ii11ernãcional, o Brasil tinha meios de extrair 
esse .ouro, fisicamente - e quando eu _digo fisicamente, 
como eng'enheifo que sou e também V. Ex•, é porque se 
pode desmontar a Serra de Carajás, tirar o a;Uro de lá e 
colocá-lo dentro do Banco do Brasil- e depoi~ que o 
peso--do ouro S. tingir 50 ~il~ões de dólares, nesta hora o 
Brasil pode negociar a dívida com força de um míssil ... 
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O SR. MILTON CABRAL- Com outra autoridade. 

O Sr. Alberto Silva- .•. muito mais poderoso do que 
o míssit soviético. Porque na hora em que o Brasil puses
se o ouro no mercado paralelo, ele balançava a economia 
do mundo ocidental. Então, tem condíções de impor um 
pagamento razoável, com cres_cimento, mas sem sacrifi
car o povo. Parabéns a V. Ex~ 

O SR. MILTON CÃBRAL- Muito obrigad.p...pelas 
palavras estimulantes de V. Ex• 

Sr. Presidente, Srs. Senadores-=-
Ciaro está que reproduzi textualmente algumas po

sições do Governo brasileiro, conforme exter_nadas pelo 
Presidente José Sarney no Plenário da ONU, em New 
York. 

..._Assim raciciomindo, propus-em Montevidéu 4 pontos, 
que, resumidos, dizem o seguinte: 
1-Conciamar os governanLes da América Latina a 

estabelecerem parâmetros comuns para o pagamento da 
dívida: respeito a um crescimento mfnimo da economia 
de 5% ao ano, com comprometimento de transferência 
para o exterior não superior a 20% das exportações, capi
talização dos jureis ã:trasados e busca de taxas mais_ bai
xas para os próximoS ·vencimentos. 
2- Conclamar os governantes ,da América Latina a 

ratificarem o entendimento de que não haverá solução 
duradoura sem a reforma do sistema monetário interna
cional, com a criação de novos instr.umentos financeiroS 
que viabilizem a expansão do comércio internacional e 
assegurem, concretamente, maior participa-ção dos paí
ses credores nos resultados desta expansão. 
3- Conclamar os governantes e parlamentares dos 

pafses credores a se conscientizarem de que nãO ·será 
possível aos países da América Latina pagarem suas dívi
das externas com altos custos sociais e econômicos, e qUe 
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1984, somaram U$1_8.027 bilhões. Isto demonstra_ o po
tencial que falta ser explorado no comércio intra
regíonal. 

A criação da Câmara de Compensação, segundo o 
meu colega de delegação, facilitaria a formação de um 
bloco _econômiCo e possibilitaria a criação de uma moeda 
latino-americana, suportada por depósitos de ouro e 
prata. Os preços das mercadorias negociadas com esta 
moeda seriam estáveis e reduzidas as tarifas aduaneiras. 

Tal conjunto de medidas conduziria -à tão desejada in
tegração continental, possibilitando o desenvolvimento 
dos países-membros do referido bloco. 

A terceira proposição brasileira esteve a cargo do ilus
tre Deputado Freitas NQbre, que falou em noine da dele
gação, para acrescentar outras formulações as jã apre
se-ntadas por mim e pelo Senador Cid Sampaio. 

Após justificar a posição assumida, propôs os seguin
tes pontos: 

1- integração de esforços dos países latino
americanos para uma solução conjunta, com partici
pação dos legislatlvos nas decisões sobre dívida externa. 
Acentuou o caráter político, tendo em vista o controle 
do FMI pelos países credores, tendo à frente os Estados 
Unidos; 
2- auditoria sobre essas dívidas, partindo dos endivi-

damentos nacionais; - ----
3- revisão dos acordos com o FMI, para reagir con

tra as condições extorsivas e a intervenção na economia 
dos dCVedores; 

4- criação de Um Comitê de Acompanhamento do 
pagamento, dentro do Parla,mento Latino-americano, 
composto de cinco membros (o Ministro Funaro pensa 
em criar semelhante comitê para a dívida interna); 
5- empenho dos parlamentares em assegurar todo o 

respaldo político necessário para os governos tomarem 
medidas unilaterais. 

Sr, Presidente, Srs. Senadores: 
há de se considerar os aspectos políticos. __ - c-om a apresentação de três dezenas de proposições e' 

demorada discussão na Comi_s_são de Redação, onde 
atuou como representante dos parlamentares brasileiros 
o Deputado José Frejat, foi possível a elaboração da De
claração de Montevidéu, afinal aprovada por acla
ni.:Jção. 

4- Face a essas preliminares, propus que a As
sembléiã ·rceõmeridasse: 

4.1 -negociações que descartassem o protecionísino 
imposto pelos devedores; 

4.2- apelar para a CEE pôr em prática efetiv-a nOVO:S 
instrumentos já propostos pelo Parlamento Europeu, 
como estender :l Amêríca Latina as ati v-idades do Banco 
EUropeu de Inversões e a criações de Bancos Euro 
Latino-americanos, para incrementar as exportações 
desta região, sugestões que foram aprovadas na última 
Conferência conjunta entre os Parlamentos Europeu e 
Latino-americano, realizada e.m Brasília, entre 16 a 20 de 
junho deste ano; 

4.3- aumentar o capital do Banco Mundial; 
4.4- ampliar os "esforços pela integração econômica 

da América Latina, naqueles campos que sejam factíveis 
e possam revigorar a capacidade de pagamento da divida 
externa regional. __ 

Devo, neste momento, reportar-me à original e inte
ressante proposta apresentada pelo ilustre Senador Cid 
Samapio, mostrando as razões do endividamento exter
no da América Latina e propondo medidas para enfren
tar esta situação. A sua pdmeíra conclusão é a impossi
bilidade do pagamento face à relação PIB/dívida de 1_.6 e 
considerando que, do saldo do balanço comercial, só se
ria possível utilizar, no máximo, para pagamento de 
amortização_ e juros, cerca de 20% das exportações, ou 
seja, US$ 23.7 bilhões. Com o agravamento da recessão e 
das condições sociaiS~-além do suportável, nenhum país 
teria condições de honrar seus débitos, e muito menos o 
BrasiL . 

Assim, o nosso ilustre companheiro propôs algumas 
medidas, que faço lembrar: 

Jo;~- emissão de "debêntures" a favor dos bancos cre
dores, com vencimentos em 25 anos, juros de 3% ao ano, 
sern "spreads" ou comissões; 

29- as amortizações seriam anttais e crescentes, e os 
montantes não ultrapassariam 20% das exportações. 

O Senador propôs ainda o funcionamento de uma Câ
mara de Compensação Latino-americana para desenvol
ver o comércio intra-regional. Citou a posição do Brasil, 
que exporta para seus vizinhos 10, (3% do valor total de 
suas vendas ao exterior. Por outro lado, as exportações 
totais entre os países da região vinculados a ALA DI, em 

O documento, realmente, expressa o pensamento do
minante no meio parlamentar. Começa o mesmo por as
sumir, em nome do povo, através de seus legítimos repre
s_entaDtes, firme posição contra a ordem económica ana
crónica. ainda em prática nas relações entre as nações, 

Denuncia a gravidade da crise _e_ enfatiza as seculares 
deficiências; que penalizam em maior proporção os seto
res mais pobres _e mais necessitados. 

Reafirma o papel da instituição parlamentar de lutar, 
inclusive, peli:i supressão de toda forma de colinialismo 
ou neocolonialismo, e considera a dívida externa como o 
mais pesado jugo económico que a América Latina co
nheceu. Tendo em conta que a recente reunião do Fundo 
Monetário Internacional, em Seul, frustrou as espeCtati
vas que poderiam significar uma real modificação de ati
tudes por parte dos países credores, que insistem com 
iniciativas insuficientes e egoístas, cujos reflexos podem 
destruir as esperanças de 300 milhões de latino
americanos e um número bem maior dos que povoam o 
Terceiro Mundo, dev~ considerar o Parlamento Latino
americano, basicamente: 

J9- que a geração e multiplicação da dívida externa 
exige correSponsabnidade por parte dos bancos priva
dos, países credores, FMI, e países devedores; 

• 2'? -_que a América Latina conta com forças suficien
tes para modificar as injustas relações comerciais e 
forçar a implantação de nova ordem econômica, e, dada 
a magnitude da dívida externa regional e o poder de to
mar medidas unilateralmente, haveria condições d_e aba
lar o sistema financeiro internacional; assim, tais con
dições lhes outorgam um poder de negociação que nunca 
teve nos últimos 30 anos; 

39- que, em linhas gerais, a negociação política ao 
nível de cada país deve adotar: 

Então, são destacados três pontos: 
a- o princípio da corresponsabilidade na geração e 

multiplicação -da dívida externa; 
_b- o propósito de assegurar a reativação do cresci

mento económico, preservando a autonomia das políti-
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cas nacionais unicamente em função de seus próprios in
teresses~ e, 
c- o objetivo de reverter substancialmente a atual 

transferência de recursos dos países devedores, em de
senvolvimento e subdesenvolvidos, para os países credo
res desenvolvidos. 

4"- que é imperativo preservar a autonomia das polí
ticas econômicas d_os países latino-americanos em 
função de seus interesses nacionais. 

Assim considerando, o Parlamento Latino-americano 
declara, entre outros aspectos essenciais, que: 

1 -a dívida externa é insolvível nas atuais condições 
inlPostas pelos credores; 
2- a dívida externa é um problema fundamentalmen

te político; 
3- a unidade dos países latino-americanos é requísi.:. 

to imprescindível par enfrentar a solução da dfvida e 
para a plena instrumentação das medidas contidas nesta 
Declaração e o programa de ação visando a nova ordem 
económica internacional. Além disso, resolve: 
3-l~ recom~ndar à Junta Diretora promover gestões 

para uma reunião de Presidentes- da região, com vistas a 
uma ação coordenada das posições que possam adotar 
em comum; 

3..2- propor ações concretas para solucionar o 
problema da_dívida __ externa, destacadamente: 
a- obter a redução substancial das taxas de juros 

situando-as ao nível do hist_óric_o da formação do débito; 
b - obter novos prazos para o serviço da dívida, deri

vados em cada caso de uma porcentagem real das expor
rações; 
c- aumentar o fluxo de novos financiamentos; 
d- eliminar as barreiras protecionistas nos países de

senvolvidos. 

Chego, ao final destes comentários, convencido de_ que 
a dívida externa do Brasil e dos demais países latino
americanos somente poderá ser paga se forem criadas 
condições favoráveis e estas implicam, em primeiro lu
gar, a retomada do desenvolvimento e, com ele, a abertu
ra dos mercados e a formação de saldos suficientes no 
balanço de pagamentos, Em segundo lugar, essas con
dições devem oferecer a longos ·prazos, nunca inferioreS 
a 15 anos, a capitalização dos juros, e taxas razO-âViiiS -
para os prbximos anos. 

Fora dessas condições, que surgirão coril reformas es
truturais do comêrcio mundial e alterações profundas no 
relacionamento econômico entre os países industriais e o 

-Terceiro Mundo, seria pura ilusão imaginar-se com -as 
regras atuais obter-se-ã algo saudável e duradouro. 

Sr. Pres-idente, ao concluir este meu pronunciamento, 
.e com debate que aconteceu hoje, uma muito importante 
ficar_ registrada: primeiro, de que o Presidente José Sar
ney deve merecer um apoio muito firme do Congresso 
Naciona a respeito da discussão da dívlda externa, e _ele, 
deve tentar, pelo menos- não digo assumir uma lide
rança- porem tomar iniciativas que sensibilizem os de
mais pãíses;-õs-dem_als gov-ernõ n·o sentido de estabelece
rem uma ação comum. E aqui está aberto o caminho, 
pois há uma proposição de todos os parlamentares 
latino-americanos para que os presidentes se entendam 
em torno dessa ação comum. E, segundo: que este Parla
mento brã.sileiro deve somar seus esforços aos demais 
parlamentos latino-americanos para, numa ação tam
bém comum, sensibilizar os parlamentos dos países cre
dores e criar uma opinião pública mundial favorável, 
sobretudo à reformulação das condições !Jo comércio in
ternacional, porque, aí sim, haverá condições duradou
ras para que os países possam criar realmente condições 
efetivas, de pagamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e muito obriga
do pela atenção dos Srs. Senadores. (Muito bem! Pal
mas.) 

INSTITUTO DE PREVIDI!:NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

19' Reunião Ordinária~ realizada 
em 31 de outubro de 1985. 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de mil nove
centos e oitenta e cinc_o, às dezessete horas, sob a Presi
dência do Senhor Senador Nelson Carneiro e c:om a pre
sença dos Senhores Deputado Raul Bernardo, Doutor 
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Luiz do Nascimento Monteiro e o Doutor Ge_raldo Gue
des, reúne-se. ordinariamen_te, o Consel!'lo Deliberativo 
do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, a 
fim de tratar de assuntos diversos. Lida e aprovada a Ata 
da reunião anterior o Senhor Presidente inicia-os-traba
lhos concedendo ao Doutor Gerald_o Gued,es, Consçlhei
ro, vista do processo em que o ex-Deputado Raphael 
Ferreira Rezende requer retorno à folha de pensão do 
IPC, com pa'recet' do Senhor Conselheiro Deputado 
Raul Bernardo. A seguir é colocado em discussão os se
guintes processos: a) de auxilio-doença ao Deputado 
Milton Figueiredo, ao pensionista Álvaro Lins Caval
cante, ao segurado facultativo Antônio ~auto Rodrigues 
e ao pensionista Givon Siqueira Machado, todos com 
pareceres favorãveis dos Senhmes Conselheiros Dr .. Ge
raldo Guedes, Senador Passos Pôrto, Dr. Luiz do Nasci~ 
menta Monteiro e novamente o Senador Passos Põrto, 
respectivamente; b) de concessão de pensão a Dinah de 
Freitas Torres, Alberto Corã Filho, Amphrfsio Santos, 
Luiz da Silva Guimarães e ao ex-Parlamentar José Sar
ney, todos com pareceres. favorãveis, respectivamente, 
dos Senhores Conselh~iros Deputado Nilson Gibson, 
Dr. Geraldo Guedes, os dois periúltimos do Doutor Luiz -
do Nascimento Monteiro e o último do Conselheiro Pas
sos Põrto que, concordando parcialmente c_om_o parecer 
do Deputado Raul Bernardo, opina no sentido de que a 
pensão seja devida a partir da quitação das contribuições 
exigidas na Lei número sete mil, duzentos e sessenta e 
seis, de mil novecentos e oitenta e quatro; c) de aver
bação de mandato ao Deputado _Antônio Alves de Mo
rais, com parecer favorável do_ Conselheiro Deputado 
Nilson Gibson. Prosseguindo foi lido parecer _favorável 
concedido à Maria Nirce da Silva em processo no qual a 
funcionária solicita eqUidade de tratamento referente à 
licença-prêmio concedida pela Casa de origem. Por falta 
de quorum deixou de ser votada a matéria constante da 
pauta, sendo a mesma transferida para a reunião seguin
te. Âs dezessete horas e quarenta e cinco minu.tos é Ctt
cerrada a reunião. E, para constar, eu, Zilda Neves de 
Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
Ass: Senador Nelson Carneiro - Presidente. 

2Q• Reunião Ordin_ária, realizada 
em 7 de novembro de 1985 

Aos sete dias do mês de novembro de ano de mil nove
centos e oitenta e cinco, às dezesSete horas, na ausência 
do Senhor Presidente e do_ V ice-Presidente, assume a 
Presidência o Senhor Conselheiro Deputado José Riba
mar Machado e com a presença dos Senhores Conselhei
ros Raul Bernardo, Nilson Gibson, Luiz do Nascimento 
Monteiro, Geraldo Guedes e Gentil fJuberto Barbosa, 
reúne-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos Congressistas-IPC, a fim de 
tratar de assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da reu
nião anterior o Senhor Presidente dâ inicio aos tr_aba
lhos, colocando em votação os seguintes processos, já 
discutidos na última reuniã(): a) de auxilio-doença a 
Milton Figueiredo, Álvaro Lins Cavalcante, Antônio 
Paulo Rodrigues e Givon Siqueira Machado; b) de 
concessão de pensão a: Dinah de Freitas Torres, Alberto 
Corã Filho, Amphrfsio Santos, Luiz da Silva Guimarães 

e ao ex-parlament~r José Sarney; c) de averbação de 
mm1Çlã"ú5-ao"Uep':ltãd0 AníôniC? Alves d~ Moreis; d) de 
interesse de Maria-Nlrce da Silva-:- fundoõária da Câma
ra dos DepUtados; lotada no IPC; todos aprovados por 
unãfiiriiidãde. A seguir o ConselhO aprecia e aprova a 
ResOlução de riiiTS(l985, que "altera dispositivo daRe

-soluÇão ri" tJ/19'85-"...:.,:- que fegU.lamen:ta a· concessão de 
empréstimos". Foram também apreciados e aprovados 
os s~uintes proc_essos ~e insc_riÇão de segurildo faCultati
vo: Ary Barre.to, Cláudia Fernan~a de Abreu Azevedo, 
Elizabeth Coelho, Faci Eduardo de Oliveira, Hélito Pes
soa de Oliveira, Iraci Pereira Goffies, lvani Martins dos 
Anjos, Jane Alves AguileraS, layme ·coriê<i de Sã Filho, 
Léa NasCimentO CQrr~. Leonardo Cordeiro da Ro.cha, 
Marco Cesar Sgreccia, Maria Júlia Rabello de Moura, 
Marta Maria dcis-Sãn-fosDíilS,l'lãetê Lawatl Cravo, Na" 

-~tãila-el B~~l)_Q_s~:Qrlindõ _Me-ndes de Vasconcelos, Paulo 
Cesar Vieirã Xavier, Raimundo Nonato, Rogério Caro
ca Cavalcante, -~y~_ia Cassia Stein, Tereza Cristina Re
zende de Aguiar Atluch, v-aldivino- Lopes de Oliveira, 
Vifgi'nia~ASiriã Aibllquerque-ae-sá e-·santos;-willington 
Per~ira de Oliveira, Alice Maria Lins Martins, Antônio 
Cli:tdl"n00e1.1~ntoõ1õ~Hent_ique Moreira, Antônio 

_ Ra.i~mndo, Santo _Corrêa, _Beatriz_ de ~endonça Jo~e e 
CoSta, Carniém- Cidlii-Ranios· Leite, Dario Dias dos 
Reis, Evelin da Silva Ortega, Edson Frechi~_ni, Francisca 
Marcelina da Silva, Francivaldo Oliveira d_a_Cost!'l, Gei~ 
za Marli Soares Ribeiro, Glaucio Ribeiro de Pinho, Is
ffiail Pereira--da Silva, -Jedeilda -AlVes Paulo de Souza, 
João 'Luiz PrateS Belag~arda, José Antônio Valadão, Jo
sé Luiz da Silva ~mpos, Jo_sé Luiz Matos da Cruz, Jo
sias Chaves .de Ari1or1_n, Juarez Mendes, Leonor Gerni
niáO:o de Macêdo, .Leo_nesio Fernando_ Vieira ){ayier, 
Luis Gomes de Sousa, Maria de Lourdes Rodrigues, 
Marlina de Souza, Maria-Weawer Sidou Pímentel, Ma
tias Ba-rboia BaiiSt3-, Miguel de Jesus Souza Lima, Nil
sorí de OtlY_eTt:a; otga: Nfària Ferreira Porto de Sousa, 
Rit;,\ PeJfi_ni de Me~in;t Figueiredo~- Romeu José de 
Araújo, Severino Car"rerii da Silva, Silvia Pnidines Coe
lho Ribeiro, Sc1Pião Salustiano Botelho, A.dilson 
Gonçalves de Macena, Admar Gonzaga Neto, Almerin
da Muniz Bezerra Laranjal, Ana Luiz dos Santos, Ana 
Maria LOpes-oe-Almeida, Andréa Maura Versiani. de 
Miranda, Antonio Soares da Silva, Balbina Silva Araú
jo, Cássio Ruy Caporal, Dalci Emilia de Faria, DéciO 
Gomes, Delsita Fúrari, Evilásio da Silva Nunes, Heitor 
Luiz Dias Trindade Júnior; Irene Ribeiro de Abreu, Ja
taci Gomes C_ordeiro, João Fonseca dos Santos, Joa
quiin Evangelista Barreto, José Antônío de Araújo, Josê 
Carlos Vida), José Maurício Firmino dos Santos, Josine
l(:: __ P!!Ssoa- V~ras~ L~:~iz -Alberto de A velar da Si{va, Luiz 
Cláudio de Paiva Fernandes, Luzia de Souza Godoi, 

Maria dÓ_ ~ocor,ro -l:1ma de Araújo, Maria Helena Pi
mente\ dos Reis, Miria Tereza Meira Magalhães Moer
beck, Mario Celso Rodrigues, Sandra Pereira Cantuária, 
Shei\a Souza Rodrigues, Sueli A parecida de Melo Souza 
eSWãlrii Deodato de Abreu. Nada mai:s; havendo a tratar 
é encerrada a reunião às dezoito horas e vinte minutos. 
E, para constar, eu, Zilda Neves de Carvalho, Secretária, 
lavrei a presente ata que, depois de tida e aprovada, serã 
assinada pelo Senhor Presidente. ~Deputado José Ri~ 
bamar Macbado, Presidente em Exercício. 
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RESOLUÇÃO N• 15/1985 

Altera a Resolm;ào nY 13, de 1985, que disciplina a 
concessão de empréstimos e dá outras providências. 

O Conselho DeHberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas-IPC, no uso de suas atribuições econ
·soante o disposto no art._49 Qa Lei n"' 7.087, de 29 de de
zembro de 1982, resolve: 

ArL _!<:> A Resolução n"' 13, de 15 de agosto de 1985, 
pas!'la a viger com os seguintes dispositivos alterados: 

4
' Art. 29 ... ·~ ~ ....................... , .• 
1-
II -os servidores do Senado Federal e de seps 

órgãos supervisionados e da Câmara dos Deputa
dos, pertencentes, em caráter efetivo, ao Quadro e à 
Tabela permanente; 

Art. 4<:> ......•......•.•...• _ ......•...•...•• 
I - aos segurados, c.om exceção dos suplentes, 

sob consignação em folha de pagamento das duas 
Casas do Congresso Nacional, órgãos supervisiona
dos do Senado Federal e folha de pagamento dos 
pensionistas do IPC; 

Art. 5Y Para as quitações e reformas será con
cedido, a partir do pagamento da 6" (sexta) pres
taçâo do emprêstimo, abatimento total do valor dos 
juros e correção monetãria prefixada vincendos. 

•' ' • • •-' • •.r•~ ,_ •-..-.• •~ • • • • ~--o, "• • •• • • • • • • ·~ • 

Art. 6Y _ A margem consignável do segurado 
pensionista para averbação na folha de pagamento 
de pensões do_ IPC será de 30% (trinta por cento) do 
valor da pensão. 

Art. lO. Não será consignada, qualquer amor
tização de empréstimo, em folha de pagamento de 
órgão distinto dos estabelecidos nesta Resolução ... 

Art. 2'i OS eriij)réstinióS ConCedidos pelo IPC, obe
decem ainda, aos seguintes critérios: 

I - Para segUrado: 
a) juros e correção monetária prefixada; 6.3% (seis 

ponto .três por c_e!"\to) a.m_.; 
b) prazo de 12 (doze) meses; _com reforma;-- e 
e) modalidade: averbado em folha de pagamento 

sem exigência de avalista. 
II_:- Para não assegurado: 
a) juros e Cofreção- mOnetária prefixada: 8.8% (oito 

ponto oito por cento) a.m.; 
b) prazo de 11 (doze) meses, sem reforma; e 
c) _tllodalidade: averbado em folha de pagamento 

com exigência de avalista. 
Art. 3Y Esta ResQ!ução entra em vigor na data de 

sua pUblicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

,. Brasífi~·- 7 de novembro de 1985. -Deputado Nilson 
Gibson, Conselheiro- Deputado José Ribamar Macha
do, Presidente em exercíciQ - Dr. Lub; do Nascimento 
Monteiro, Conselheiro- Dr. Gentil Humberto Barbosa, 
Conselheiro - Dr. Geraldo Guedes, ConselP,eiro - De
putado Raul Bernardo, Coriselheiro. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 233• SESSÃO, EM 26 DE NO
VEMBRO DE 1985 

LI- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. ]"'-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Comuniccifldo a aprOI'açào das seguintes matérias: 
--Projeto de Lei do Senado n" 188/84 (n9 

4.952/84, naquela Casa), qu_e edil o Fundo Especial 
do Senado ~ederal, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n~> 147/82 (n~> 

5.327/85, naquela Casa), que iseritã. de -qUalquer tri
buta~;ào os prOventos da aposentadoria e dá .outras ~ 
providências, 

Encaminhando à re1·isão do Senado autógrafos dos 
seguint(>s projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 196/85 (n~' 
4.962/85, na Casa de origem), que auto-riza o Instí~u-_ 
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCR"A, a vender o imóv_el urban~-que menciona~d;--·~ 
sua propriedade. 

-Projeto de Lei da_ ç'airiiifi-~ o<;> -19-7/85- (n~> 
4.987 j85, na Casa de origem), qUe a hera o valor do 
vencimento de cargos que especifica e dâ outras pro
vidências. 

-Projeto de Decreto Legíslatívo n~> 35/85 (n~' 
108/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo sobre Cooperação Econômica e In
dustrial, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo Federal da Austria, 
em Viena, a 3 d_e___maio de 1985. 

1.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3 - Comunicação d8 Presidência 

Prazo para apresentaçãO de emendas ao Projeto de 
Lei da Câmara nl' 197/85, lido anteriorment_e. 

1.2.4- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n~> 345/85, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que -modifica dispo· 
sitivo do Decreto-lei nl' 1:695, de IS de setembro de 
1979. com vistas a isentar do Imposto de Renda na 
fonte os salários atrasados pagos a trab;a!hadores em 
geral. 

SUMÁRIO 

- Projeto de Lei do Senado_ n~ _346/85, de autoria 
do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que altera a redação o 

do caput do art. 16 da Lei nl' 5_107, de 13 de setembro 
de 1966, acrescentando~ lhe mai_s .um parágrafo, para 
permitir que o empregado possa depositar a indeni
zaçàn anterior à opção na conta bancária do empre
gado, cm parcelas mensais, deduzindo-as do Imposto 
de Renda. 

- P~ojeto de Lei _do Senado o~> 347/85, de autoria 
do Sr. Senador Roberto Wypych, que dá a denomi
nação de "Willy _Bar_th", à rQdqvia_ BR-467. 

1.2.5 - Requerimento 

- N9 464j85, de autoria do Sr. SenadOr Ju.tahy Ma
galhães, solicitando a inclusão em Ordem do Dia, do 
Projeto de Rcs.oluçã_o n~ 1_7/85, de sua autoria. 

1.2.6- Coiõunica~ões 
-Dos srs: se-nadOr-es·ATVãrow 6tâs e Cés3:f Cais, que 

se ausentarão do País. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 
-Referente .aos oradore~· do Expediente da presente 

·sessão que será dedicado ao homenagear o D~ário de 
Pernambuco, pelo transcurso de seu centésimo_ sexa
gésimo aniversário. 

Oradores: 
SENADOR NIVALDO MACHADO 
SENADOR MUR!LO BADARó 

---sENADOR HUMBERTO LUCENA 
- FALA DA PR.ES!D)fNClA - AsSociativa, em 

nome da Mesa. 

1.2.8......,. Di~~~-':!_~ Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Apelo à Mes'a 
do Senado, para que impeça a venda ~m leilão de 
peça do ac_ervo hístôrico_ de Rui Barbosa. 

1.2.9- Leitura de projeto 

_~Projêto de Lef dO Seri~do ni 348/85, de <:J.Lifo-ria dO 
Sr. Sena.dor Nivaldo Machado, que altefa Os Anexos 
dos Decretos-leis n~'s 2.1"91 e 2.200, de 26 de de
zemhw __ de J 984. __ 

1.2.iÕ- Comunicação da Presidência 
ConvQ_çaç_ão de ~ess.ã9' _extr<tq_rdinár.ia a realizar-se 

hoje, às 18 horas e 30 minutos, cQm OrdeiTt do Dia 
que designa. 

L3- ORDEM DO DIA 

Pr_ojeto de_ Lci da C~mara n~' 184f85 {n~> 5,731/8~ 
na Casa de origem), que altera a composição e a or-
ganização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da Terceira Região, cria cargos e dá outras providên
CÜlS. (Em regime de_ urgência.) Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 22/77 (n'i' 382/75, na 
Casa _de: origem), que acrescenta parágrafos ao art. 
766 do Decreto-lei n~> 5.452, de I 'i' de maio de 1943 
(Consolidação das_ Leis do Trabalho). Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

Projeto de_ Lei da Câmara.n~' ~7/80 (n'i' 4.625/77, 
na Cas~ de_orige~), que acrescenta§ 5~> ao_art. 169 da 
Lei n"4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleito
raL VOtaÇão adíada por falta de-"quorum". -

Projeto de Lei da Câmara n~' 58f8Q_(n~' 1.693/79, 
n'a Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
458 d'l_Çons_pjjdação das Leis do.Trabatho. Votação 
adiada por falta de "quorum". 

Projeto de Lei da Câmara nl' 62/80 (n'i' 1.871/79, 
na Casa de _origem), que dá nova redaçào ao art. 59 
da Lei ·nl' 6.678, de 14 de agosto de 1979, que dispõe 
sobre a requisição de servidores públicos da adminis
tração direta e autárquica pela Justiça Eleitoral e dâ 
outras providências. Votação adiada por falta de 
"quorum". 

Projeto ae Lei--da Câmar.a_n~> 34(81 (n? 3.658/8Q, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
234 do Decreto-lei n~> _ _2.848, de 7 de dez.embr-o de 
1940 - Código Pen_al. .Votação adiada por falta de 
"quorum". 

Projeto de Lei da Câmara nl' 48/81 (n9 4.708/78, 
na Casa de origem), que introduz alterações no artigo 
243 da Lei n~' 4.737, de 15 de julho de J965- Código 
Eleitoral. Votação adiada por falta de "quorum .... 

Projeto de Lei da Câmara n~' 53/St (n~> 614/79, na 
Çasa de origem), introduzindo alterações no 
Decreto-lei n~' 70, de 21 de novembro de 1266, é na 
Lei n~' 5.741, de ]1' de dezembro de 1971, que dispõe 
sobn: cédulu hipotecária e a cobrança de crédito hi
pott.-cárío vinCUlado aó Sistema fínancelro de Habi
tação. Votação adiada por falta de "quorum". 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOSt LUCENA DANTAS 

Oiretor Executivo 

JOÀO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CtSAR PINHEIRO MAIA 

Oiretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Projeto de Leida Câniara 09.57/81 (Qt_2.109/79, 
ha Casa de origem), qüe altera a Lei n' 5.869, de II 
de _janeiro qe t2::U_ .- Có:cfia~ de Pro~o C~Vil, na 
parte relativa ao procedimento sumarfssimo. -vo=-
taçãOO.diada por falta de "quorui:n". 

Projeto ·de ~ei da Câmara n' _59/81 (n'i' 1.894/79, 
na Casa de ongem), -que inclui na relação descritiva 
das ferrovias do Plano Naciõilal de Viação, instituídõ
peJa Lei n~ 5.917, de 10 de setembro de 1973, ferrovia 
transversal ligando Bel-ém-São Luís-Tt!reSinã.: Vo
tação adiada por- falta de "quorum". 

Projeto de Leí da Câmara nq 63/8 I (n9 2.Q87J79, 
na Casa de origem), que mod.iftca" .a -redaçào ·da § 29 
do art. 20 da .Lei n<? 5.869;de li d~janeiro.de J9n::
Cód.igo de P_ror;:essp ÇjyJt Vq~~J.~io_lcld_i!l_cfJL_p_9Lf::tl!ª
de "quorum". 

Projeto de Lei da C_~mar~ nq 8-1/81 (n? 3.123/80, 
na Casa de otigem), que ass_egura ós direitos de auto-: 
res teatrais. Votação adiada por falta de "quorum". 

Projeto de Lei da Câmara n·9 46/82 (n' 903/79, na 
Casa de origem), que dá nova redação ao_art. 12.:5 _do_ 
Decteto~lei n? 200, de_25 de_feve_rçitQ de 19~_7,_ e revõ~ 
ga a alínea d do§ 29 do seu ai-t. 126. Votaçiió ãdiada
~or falta de "_quorum". 

Projeto de Lei -do Senadq n' 244/81-~-
COrriPlementar, acrescentando o parágrafo 4'i' ao art. 
21' da Lei Co_iup!ementar n9 I/61, que visa a reduzir, 
em casos que especifica, o limite mlnimo populacio
nal de que trata o_i_n_Císo I_ Qomesmo artigo. Votilçào 
adiada por falta de "quorum". · 

Requerimento n9 425/85, solic_itando seja ane~ado, 
aos Projetas de: l,..e_i Q~. Ç~ll).ªr~ Jl9S 4U77JJ p.J81 e 
124/83, que tramitam em colijl.lnto, o Prçjeto de._"Çei -_ 
da Câmara n9 38/84, que altera dispositivo da Lei i'l<? 
4.726, de 13 .de j1J!ho d<! _!9~5, que "~is_põ~ sobre os 
serviços-do registro do comércio de ativid<ides afins,-e-
dá outras providências. VOtação adiada por falta de 
"quorum". 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Sup_erfície: 

Semestre 

Ano 

Lr$ 3.000,00 

Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso: Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

Projeto._d~. L~i .. Q.o _S~nado n" 89/83, que disPõe 
sobre a proibição da caça ao jacarJ: (f-d~ out~as p_rovi:
dências. Votação adiada por falta de "quo-rum", 

ProjetO d.e Lei dQ. S~va_~Q "~~~5/83~ 'que actescent~_ 
dispositivo à Lei Orgânica da Pr'evídência Social, am
pliando a definição de dependente para efeito de as
sistênda-médica, VoQ!çlio adi_ad~ por falta de "quo
rum". 

1.3.J -Discursos do Expediente 

SENADOR.JijTAHY MAGÚHifES ~ Proble· 
ma agrfcola_brasileiro. Justificai'!~Õ- projetó_de -res?~ 
Juçào apresentado por S. Ex•, em sessão anterior. · 

·siú>/Ai)QR -ÔbÂ i::/kS'6ARES, conio-llder.,..: 
'- Ari..álíses Sõbre o· J Plano NaCional de DesenvoJyj
-rri"ento;-elrf"l:>àrtes--que menciona. 

SENADOR. BENEDITO FERRElRi :::. Dia , 
~und_ia~ do Urbanismo, comeJ'!1orado çfia 8 próximo 
passàdo. --~ 

2 - ATA: DA 234• SESSÃO, EM 26 DE NO
VEMBRO DE 1985 

-~·2.1 .~ ABERTURA 
.. 2.2 :::.·exl>íi6íENTE . 
2.2.1 - Mensagens do s;nhor Presidente da Re

pública 

· N•s 305 e 306/8$ (n•s 60.5 .e 606/85, na origem), 
restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados. 

- 2.2.2 -: -Leitura' de projetos 

.:..._ Proj~tO de Lei .do Senado n~> 349/85, de ~utoria 
- do Sr.Senador Alfredo Campos, que disp'5e sobre a 

crla~;lo de Uma êscola Agrlcota Federaf no Municí
pio de lturama, no Estad_o _de Minas Gerais, a nível 
de 2" G!:au. _ _- ,-- . ______ _ 
~ Projet9 de Lei do Sena~o n<? 350/85, -de autoria 

do Sr. Senador Alfreçio Campos, que dispõe sobre o 
tetotnb a:oServiço Federai dos servidores do extinto 
Dep;.~rtamento Federal de Segurança _Pública, trans-

SENADOR NELSON CAIJ,_NEIRO - Apoio a feridos p;ua o extinto Estado da Guanabara. 
notícia _recebida por S. Ext._de -que o MinistrO das 

~Minas e _Enérgía encaminhou à PreSidência da_Re- 2.2.3- Comunicação da Presid~ncia 
pública, anteprojeto de lei _que aument_a: em_?.% _o~.~ - -. Rece~imentl_) das Mensagens n<?s 307 a 310/85 (n9!f 
royalties recebidos pelos Estad_os produtores de pe- 607 a 610/85, na origem), pelas quais o Senhor Presi-
trólea... Trabalh_o el~boradq_pel9 Sin~!e3:todas Indl)s- dente da República, solicita autorizaç'ão para que as 
fríil"SGrãficaS-dti Municípíodo Rio deJaniíro, sobre _Prefeituras Municipais de Bandeirante e Campo 
o m~nor-carente no rn~rcadg d~ trabalh_o1~,.- Grãti.de-MS; e _-santa Crui do Sul-RS. possam 

SENADOR GASTÃO MDLLER -:--:- ÇQn_clusões ~~~X~tár"óp-eni.Ç~~ d~~rédito, para os fins que espe-
cto IV Congresso Brasileiro de Economistas, realiza-

. ao--em -arasília, consubstanciadas na "Carta de 2.3 -DR OEM DO DIA 
Brasília", ~Redução final do- Projeto de Resolução n"_ 

123/85_, que autoriza" a Prefeitura Municipal de Pi-
SENADOR êNEAS FARIA -Eleição do--Sena- menta Bueno, Estado-de Rondônia, a contratar ope-

-- -dor Alfredo Campos, para iriembro do Conselho Su- r~ção de . .cr.é.dito no valor de Cr$ 254.822.079 (duzen-
i)êf!Oi-ãe -E:tica da AssociaçãO Brasíleir3. de Em isso- tos _e_cinqüenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e 
ra-s :de Rádio ~ Tel~vis~<>. .~ .A.B~_R,1_. çiois mil e setenta e_ nove cruzeiros). Aprovada. À pro

·-rrro.l,gação. 
SENADOR Ct~Ai'":. CALS --Defesa da.apro- - Redaçào final do Projeto de Resolução nq 

vação do Projeto deLe( do S~naQ.o n9 ~42/85, d~ au~ 124j85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jau-
Requerimento n9 423/85, de urgência para o Proje- -toría: de S. Ex~. qtie dispõe -sóbre o pagamento de dé- ru, Estadc:> de Mato_ Grossp, a contratar operação çie 

to de Lei da_Cjmar:<!- n9 124/85 __ (n<? 4.0_14/84, ~a Casa bitos de contribuições previdenciârias. crédito no valor de Cr$ 1.085.652.592 (um bilhão, o i-
de origem), que prolbe a pesca de cetáceOílàS~âg_uas·- -· ---s&A.D6R JAJSON BARR'F:TO- Necessidade tenta e cinco milhões, seiscentos e cinqUenta e dois 
jurisdicionais brasileiras e dá outras providências. aa- retom;1d_á do movimento de cargas do Porto de mfl, quinhentos e noventa e doís cruzeiros). Aprova-
Vota4;ào adiada por falta de "quorum". - ltaja!..:..._·sc. · da. Ã promulgaç5o. 

___;;.Redução final do Projeto de Resolução n9 
Re_qucrimento n~ 463/85, soliCitando nos- ~_ermp_s SENADOR ALFREDO CAMPOS- Resultado 125J85, _que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 

do art. 279, c, 4, combinado com o art. 195', do Regiw das eleições de 15 de novembro em Minas Gerais. Branco, Estado de Mato Grosso, a contratar ope-
mcnto Interno a inclusão em Ordem do Dia do_ Proje- t.J.Z __ Designação da Ordem do Dia da prôxima ração de crédito no vaLor_ de CrS 543.197.257 (qui-
to de Resolução n~ _15/85, que dispõe sobre_requeri- sessão · nhentos e quarenta c três milhões, cento e noventa e 
menta de informações e.dá outras_ providências. V o- sete mi_!, duzentas c cinquenta e sete cruzeiros). Apro-
ta4;àO adiada por falta de "quorum". 1.4- ENCERRAMENTO vada. A promulgação. 
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2.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR NELSON CARNEIRO- Maior as

sistência social para os serjngueiros. 

2.3.2 - Designaçilo da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.4 - ENCERRAMENTO 
- -

3 _.:.-ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
N9 11;- de 1985 

4 - MESA DIRETORA 

Quarta-feira 27 4843 

5 - L(DE~ES E VICE-LJDERES DE PARTI~ 
DOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 233l1 Sessão, em 26 de novembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa_Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Srs. José Fragelli, Passos Pórto, 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume ~ __ Mário Maiã.::-- Odacir Soares
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros
Américo de Souza- Hclvídio Nunes- João Lãbo
Cesar Cais- José Lins --Virgílio Távora- Martins 
Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha -
Milton Cabral - Cid Sampaio - Nivaldo Machado_
lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior - José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró- Benedi
to Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Borges -
Gastão Müller- José FrageUi- Marcelo Miranda
Roberto Wypych - Enéas Faria - Jorge Bornhausen 
-Carlos Chiarclli - Alcides Saldanha- Octavi9 _Çar
doso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comParecimento de 38 Srs. S_enadores. Ha
vendo número regimental, deClaro aberta a ses~ão. 

Sob a proteçào de Deus, iniciamos ·nossos trabalhos. 
O Sr. !~'-Secretário ifá proceder à leitura do Expedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

Nl' 749(85, de 25 do corrente, comunicando a apro
vação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado nl' 
188, de 1984 (n<:> 4.952/84, riaquela Casa), de autoria da 
Comissão Diretora, que cria_o fundo ESpecial do Senado 
Federal, e dá outra.s providências. 

N~' 750/85, d~ 25 do corrente, comunicandQ a ~pro
vação, sem emendas,_ do Projeto de Lei do Senado nl' 
147, de 1982 (n~' 5.327(85, naquela Casa), de autoria do 
Senador Itamar Franco, que isenta de qualquer tribu
tação os proventos dii aposentadoria e dá outras provi
dências. 

(Projetas enviados à sanção em 25-1 1-85). 

O FI CIOS 

Do Sr. !~'-Secretário da Câmara dos Deputados enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetes: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 196, de 1985 

(N? 4.962/85, na Casa de origem) 
(De iniciaih•a--do.Sr. Presidente da República) 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária -INCRA, a vender o imóvel urba
no que menciona, de sua propriedade. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' Fica o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, autorizado a vender, à 
. Prefeftura Municipal de Marialva, no Estado do Paranã, 

João Lobo e Nivaldo Machado 

o imóvel urbano, de sua propriedade, com 556,12 m2 

(quinhentos e citi.ci.tie"nta e Seis rriet.rOS e doze decímetros 
quadrados),-Constítuido pela Data n9 5 (cirico) da Qua
dra 98 (noventa e-õitõ),-e situado na cidade e Município 
de Marialva, Estado do Paraná. 

Paiâgrafõ~úníc-o:-'"" O imóvel a que se refere este artigo 
destina-se à implantação da Associação São Vicente de 
Paula, -que visãrá ao amP<irõ e à proteção aos munícipes 
idosos e carentes de.recursos. 

Art. 29 O TmOvel referido no artigo anterior está re
gistrado em nome do INCRA, no Cartório- do Registro_ 
de Imóveis da Comarca de Marialva sob o número 
6.642, fls. 1, do Livro 2, e tem as seguintes metragens e 
confrontações: divide com a Rua Senador Nereu Batista 
Ramos, no rumo NO 66931', numa frente de 20,44 me
tros: com a Rua Vittorio Bornia, no rumo NE 3()1'43', na 
distância de 30,34 metros: com parte da Data n9 4, no 
rumo SE 661'31' na largura de 16,61 metros; e co.m a Data 
n~' 6~ no rumo SO 23Q29', numa extensãQ de 30,00 metros. 

Art. 3~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4<:> Revogaril-se as disposições em contrãrio: 

MENSAGEM N• 7, DE 1985 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51, da Constituição Federal, tenho 
a honra de_ submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, aco~panhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos 
Fundiários, o a-riexo projeto de lei que "autoriza o Insti
tuto Nadõrlal ae-COlo-iilZação e Reforfna Agrária- IN
CRA, a vender õ_ imóvel que menciona, de sua proprie-
dade". 

_Brasília, 16 de janeiro de 1985. -_João Figueired~. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 55, DE 19 DE DE
ZEMBRO DE 1984, DO MINISTRO DE ESTADO 
EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS FUN
DIÃRIOS 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter. à elevada consideração de 

Vossa Excelência, o anexo Anteprojeto de Lei, que auto
riza o INCRA a vender, à Prefeitura Municipal de Ma
rialva, o lote urbano n<:> 5, da quadra nl' 98, naquele mu
nicíPio, Estado do Paraná, com 556, 12m2 (quinhentos e 
cinqüenta e seis metros e doze dedmetros quadrados). 

2. O imóvel em questão está registrado em nome do 
INCRA, no Registro de Imóveis da Comarca de Mª_rial
va, no livro 2. fls. 1, matrícula n<:> 6.642, e se destina à im
plantação da Associação São Vicente de Pa\Jla que visa
rá ao amparo e proteção dos munícipes idosos e carentes 
de recursos. 

3. A medida aqui proposta está amparada pelo art. 
126, § 29, aHnea f, do Decreto-lei nl' 200, de25 de feverei
ro de 1967, e consoante os termos do Parecer H-525, de_ 
14 de junho d!; 19~7, ~.Co_!lsultoria Geral da República, 
publiCado no Diário OfiCial de 21 de junho de 1967, faz
se necessária a expedição de lei autorizativa da venda 
que se tem como objetivo. 

Renovo a Vo-ssa Excelência, na oportunidade, os pro
testos do meu maiS profundo respeito.- DanDo Venturi
ni, Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos 
Fundiários. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 200, 
DE 25 DI; fEV,EREJI_W DE !967 

Dispõe sobre a organização da Administração Fe
deral, estabelece diretrizes para a Reforma Adminis

-trativa, e dá outras providências. 

f) quando a operação envolver concessionário de ser
viço público ou, exclusivamente, pessoas de direito 
público interno ou entidades sujeitas ao seu controle ma~ 
joritãrio; 

(Às Comissões de Assunto.f Regionais e de Fi~ 
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA C;\MARA 
N• 197, de 1985 

- (N'>' 4.987/84, na Casa de Origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Altera o l'alor do ,·encimento de cargos que especi
fica e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

c - Arf. -1~' O PeSsoal em atividade, regido pela Lei n~' 
1.711, de 28 de outubro de 1952, nas categorias referidas 
no art. 320 do Decreto n~' 5.798, de_l1 de junho d_e 1940, 
que não foi incluído no sistema de classificação de que 
trata a Lei n<:' 5.645. de to de dezembro de 1970, pass"arã 
a perceber vencimentos em valores correspondentes às 
referências constantes d_o Anexo desta lei e da Escala de 
Vencimentos e.Salários do Serviço Público federal. 

Parágrafo único. Os funcionários, inclusive os redis
tribuídos, que, antes de_serem incluídos no Plano de 
Classificação de Cargos, eram ocupantes das categorias 
aludidas no Anex:o desta lei, sem prejuízo de sua lotação, 
poderão optar, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a 
partir da vigência desta lei, pelo retorno à situação ante
rior. 

Art. 2"' A alteração dos valores de vencimento men
sal de que trata esta lei servi rã de base para a revisão de 
proventos das aposentadorias regidas pela Lei n9 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, inclusive para os i nativos com 
as vantagens do seu art. 184. 

Art. 3<? Os valores de v:encimentos correspondentes 
~s referênc:ias indicadas no Anex:o desta lei vigorarão a 
partir: 

a) de 20 de maio-de 1980, para o pessoal de que trata 
o caput do art. 19 desta lei e amparado pela Lei n~' 6.78 t, 
de 19 de máio de 1980; 
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b) da formalização da opção, para o pessoal de que 
trata o parágrafo 6nTCo do firL }9 desta lei; 

c) da publicaÇão desta lei, para o pessoal inativo re-
ferido no seu art. 2"J _ _ ___ _ 

Art. 4" O órgão de pessoal do Minísiêrlo dOSTfã-n;--- -
portes ficará incumbido de promover os competentes 
apostilamentos nas situações dos ocupantes dos cargos 
ora enquadrados. _ 

Art. 5~> Esta lei entra em Vigâr na data de sua publi
cação. 

Art. 6" Revogam-se as di-sposições em contrâl-iO-.-

MENSAGEM No 126, DE 1985,. 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congr~sso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Fedei-a!, tenho -
a honra de submeter_à elevada delibe_ração de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de MotivoS_ do Se
nhor Diretor-Geral do Depart~rmento Adryünistrativo do 
Serviço Público, o anexo projeto de lei que;:, "aliera o vã
lar do vencimento de cargos que "especifica e dâ outras 
providências'.', 

Brasília, 25 de fevereiro de 1985.- Joio Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO D[; MOTIVO~ N?67, DE 1lDEFEVE
RE1RO DE 1985, DO DEPARTAME!\I'fO ADMI-
NISTRATIVO DO SERVIÇO púBLICO -

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Tenho a honra de submeter à elevaaa consideração de 

Vossa Excelênda o presente anteprojeto de lei que altera 
o valor do vencimento _de diversos cargos. 

2. Os funcionãrioS" alcançados pelo art. 19 do--ante
projeto de lei são titulares de cargos peculiares a antigas 
institúições marítimas·e põrtuárias ·que não encontram
correspondência cOm aqueles integr'ante~ .~ai ca_tegor!as 
funcionais do atual Plano de ClassificaçãO de Cargos, 
tornando inviável seu enquadramento ou, quando este se 

fez possível, ocorreu em categorias com atribuições di
versas daquelas inerentes ao cargo então ocupado. 

3. Com a superveniência da Lei n9 6.781, de 19-5-80, 
que dispôs sObre o enquadramento dos servidores rema
nescentes da implantação do Plano de Classificação de 
Cargos, instituído pela Lei n9 5.645, de 10-12-70, o Mi
nistêrio dos Transportes e este D!!partamento encontra
ram dificuldades para aplicar as disposições do art. 39 
daquele diploma legal, para enquadramento desse pes
soal, raúio pela qual se entende que a solução para o as~ 
sunto está na via legislativa, eis que n~o se justifica a 
criação de categorias funcionais correlatas no sistema de 
classifiçação d~_cargos vigente, para- atender a um núme-
ro reduzido de servidores. · 

4, Em se tratando de grupo de categorias de atri
- buit;;Õ!!S tão- peculiares, quase que de estatuto específico, 
-parece que estâ a merecei' o mesmo tratamento prescrito 
para o caso dos Tesoureiros, com alternativa encontrada 
na Lei_nv-6.823; de 19_80, com a diferença, ~p~naS, de que 
se cogita de um grupo de categorias, no seu tõdó;do Co~ 
maildante ao Ajudante de Coúnha. Não s~ trata de con
cessão graciosa, mas de P.rocedimento fufl~ado na ~stru
tura hierárquica de bordo à _qual ativos e írlatlvós pe'rtên.;· 
ceram,'Conforme consta _do_art. no_do __ Q~reto n9 5.798, 
de lt-64cr;-que aprovou o Regulamento para o Trãfego 
Marítimo. -

5. Nem mesmo o fato de as categorias subalternas"te
rem sido alcançadas pelo enquadramento dã. Lei n9 
6.781; _de 1980, parece se constituir em impedimento para 
a consecução da medida P~?poSta .•. Ôrit~ _yez qu_e, se esse 
enquadramento foi feito: ao fãdp d~ pre:oÇupação de_ or
dem- fiãilceira, a árilplitude da disposição contida nó art. 
311 da- refc:irída Lei n'il 6.781/80 aColheu cargos qu-e tiVes-
sem, pelo menos, atribuições aproxi!lladas. Ocorreram, 
no entantõ, nesse afã, aS -inclusões de _ca_rgos de Cabo
Foguista ~de Arrais, como Auxiliar·Operaciona1 de S~r
viços Diversos e de Condutor Motorista como Agente_de 
Serviços de :Engenharia. 

A N C X O 

(Art. da Lei riQ de de de 198 ) 
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6. Após exame da matéria pelos órgãos-técnicos des~ 
te Departamento, conclui-se pela necessidade de 
tixarem~se valores de vencimentos para esses cargos, na 
forma a seguir espedlicada: 

7w --Sobre. o assunto convém frisar que, em relação aQS 
aposentados, este Departamento, ao ensejo da_~xpedição 
do Decreto· lei n~' 1.445, de 13-2-76, e visando a dar cum~ 
primento ·ao disposto no seu art. 27 e seus parágrafos, 
baixou as Instruções Normativas n9s 53, de 1976, e 70, de 
1977, rlas quaís fez inserir, para efeito de pagamento de 
proventos, as referências que deveriam ter correspondên
cia com os referidos _cargos. Mais tarde, em decorrênci;i 
da Lei n<:> 6.703, de 1979, foram efetivados novos estudos 
e retificados alguns posicionamentos, razão pela qual os 
valores de vencimentos constantes do item precedente es
tão sendo fixados_ com base no que foi concedido a esses 
servidores. 

.8.' A impossibilidade apresentada para enquadrar a 
maioria dos servidores ocupantes dos ~gos relaciona
dos no iten1 anterior na forma d_a ar.t. 39 da Lei o9 6.781~ 
de J 9_80, leva este Departamento a sugerir cjue a adoção 

____ da _medid_a ora proposta produza efeitos financeiros a 
•c Pafiir de 2'0-5-80, data da vigência da citada lei- com 

alcance,_ todavia: 

a) no pessoal em atividade ainda integrante de Qua
dro Suplementar; 
. Jt) nQ p~sso_al _em a~ividade que como. "Categoria es
vaziada" tenha concorrido ao PCC no Ministro dos 
Transportes; 

C)- rio -pessoal. que na si~uação anterior t~nha concorri
do ao .PCC -nO órgão para onde foi redistribuído; e 

~ d) os aposentados nas citadas categorias marítimas, 
esté Com vigência ã -paftir da publicação da lei. 

9. Feitos_()s levantamentos pelas áreas de cadastro e 
de processamentõ de dados do Ministério dos Transpor

- tes foram detectados os seguintes quantitativos, por cate
goria, nas sitúáções de ativos e inativos: 

CATEGORI VÃLOl>; CORRESVONDE~TE.~ 
REFER~NClkBASE 

Co:nandant_e N$-21 

NS-17 
In1f!diato, lQ t'.aquinista:..MoLorista 

~'!!_i_ssãrio .. ~--.--
19, Piloto, 2Q Maquinista-!lnLoris-
ta, 19 R;ldiotelegrafista, 2!! Co-
missãr'io e ?rãtiCo 

NS-16 

--------·--------··---·-·-----·----..---,-----
29 Piloto. 3Q Maquini5tü~l>lotoris
ta, 29 R<Jdiote1e-gra-fisla, 3Q Co
mi sc.ãri o, BcréYénle-1·\c,·o:;;H\te 

Cõril."r"O.ni~Stre·--r-~~rtante, r."' r pintei
ro H~n:ar1te, Condutor ~lilquinistu
f~rtlorist_a, _[_letricista _f·1ePcuute, 
Arrais. Enier;neiro 1-lercantc- e l~e
cãnico l·ierrante 

-------------· 
CaE.Jo Foguista e Cozinheir-o de la. 
C1.u.se · 

f,arirrh~iro 1·~~t"Cr1nte, Fr>')ui~t?l Ner 
cante, Cuzin!1e~ro de 2<:.- C1ilsse ·e 
Pilo'eiro 

NS-15 

_fU·'.-21 

--------~-·· ---···----~. -.. -· ·-. -. 

------------·--··----- -------·-----·--.---
r~aco de Convés, r.arvoeiro 1 Cozi-
nheir-o de 3a. Cla~se, l,;.ift?iro, ~~~~~12 
Citlilar"~iro c Eai"t,JI:!iro 

A.\ur!un\ e de Cozinba 

.. - .. ,.-·o-·-.--:-,~-·~ ··• , ... ---;~--:--.---~-·-.-
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A1.'1V0 !NATIVO 
CateJ'(Jria 

N.o Ref. Base De Cr$ P/N N." Ref.-

Comandante I 'ti NS'.:1a p/21 
Imediato 38 NS-15 p/17 
t.o Maq. Motorista 154 NS-15 p/17 
1. ° Comissãrio 2 264.825 17 70 NS-15 p/17 
1." Piloto 20!1.220 16 47 NS-15 p/16 
2.') Maquinista Motorl.<ta NS-15 p/16 
1.0 Rnd lote legraflstll 208.220 ]fi 172 NS-15 p/16 
2.0 C<Jmlssárlo 219.268 lG 32 NS-15 p/16 
Prático 28 NS-15 p/16 
2.o Piloto l/S-15 p/15 
3. o Maq. Motorista NS-15 p/15 
3.0 Radiotelegrafista NS-15 p/15 
3.0 C<Jm.issár1o :wa.220 15 62 NS-15 p/15 
Escrevente Mercante 28 NS-!.5 p/15 
Conferente Mercante 32 NS-Q6 p/14 
Contram-estre- Mereante NM-25 .p/25 200 NM-23 p/25 
Carpinteiro Mercante NM-17 p/25 64 NM-23 p/25 
Cond. Maq. Motorista NM-25 p/25 179 NM-23 p/25 
Eletrlcista Mercante !R NM-!7 p/25 109 NM-23 p/25 
Arrais .. NM~-15 p,.25 --:r.'I NM-25 p/25 
Enfermeiro Merc.;mt :< NM-:15 p/25 49 NM-25 p/25 
Mecânico M<'rcante 14 .NM-23 p/25 
Caba Foguista NM-15 p/21 284 NM-19 p/21 
Coztnheiro de 1." Clas.sc NM·O~ .p/21 37 NM-1~ p/21 
Marinheiro Merconte 144 NM-On p/16 512 NM-09 p/16 
FogWsta Mercante 87 NM-09 p/16 176 NM-09 p/16 
COzinheiro de 2.a Classe 9 NMc09 !>/16 78 NM-09 p/18 
Padeiro 6 NM-09 p/16 
Moço de COnvés 157 NM-09 p/12 334 NM-09 p/12 
Carvoeiro 47 NM-09 pl12 n3 NM-o9 p/12 
C<Jzlnheiro de s.a Cla.sse i o NM-Oii p/Ül 62 NMcQ9_pf12 
Ta!feiro _ 127_ NM-09 p/12 421 NM-09 p/12 
Camareiro 3 NM-09 p/12 9 NM-09 p/12 
Barbeiro p/12 NM-09 p/12 
Ajudante de Cozinha 19 NM-09_p/09 55 NM-09 P/09 

670 :~ 559 

lO. Em resumo, assim se apresentará o- qua-dro -de 
acréscimo mensal de despesa que decorrerá da apro
vação da orooosta: 

a) Com oS servidores em atividade (6381, cujã_"despesa 
correrá à conta dos recursos orçamentários doDP/MT: 

Situação 

De Cr$ 264.825 p/NS-17 
De Cr$ 208.220 p/NS-16 
De Cr$ 219.268 p/NS-16 
De 'Cr$ 208.220 p/NS-15 
Da NM-09 p/NM-21 
Da NM-15 p/NM-21 
Da NM-15 p/NM-25 
'Da NM-17 J!/NM-25 
Da NM-09 p/NM-16 
Da NM-09 p/NM-12 

Dlt. (Cr$) 

774.808 
787.628 
776.580 
745.586 
147.350 
83.475 

168.350 
145.600 
. 75.775 

29.925 

N.• 4e 
Serridores 

2 
5 
8 
1 
4 
3 
2 

19 
240 
s54 

Dll. Total (()rf) 

1.549.612 
3.938.140 
6.212.640 

745.586 
589.400 
250.425 
336.700 

2.766.400 
18.186.000 
10.593.450 

Acrésclmo Mensal da despese base.. .... .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. 45.246.758 
Média percentual de gratlt. qillnqiienal ................ -.... • .. • .. IS. 574.000 

58.820.758 

Quarta-feira 27. ~5 
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b) Com OS servidores inativos (3.343), cuja desp'?Sa é 
_dê custeio pelo orçamento do MF. 

11. Nestas condições, submeti à elevada conside
ração de Vossa Excelência o anexo projeto~ de -~~i, que 

consubstancia as medidas justificadas na presente expo
Sição de motivos. 
--Aproveito ·a opCirttinidade para renovar a Vossa Exce

_lência protestos de elevado respeito.- José Carlos Soa
res Freire, Diretor-Geral. 

Sltdação (Dif. <Cr$> N.0 Cle Dif. Total 
Se!rv!Ciores M~ (Cr$) 

Da. NS-18 p/a. NS-21 172.081 171 29.425.851 

Da. NS-15 p/a. NS-17 85.825 262 22.486.150 
Da. NS-15 p/a. NS-16 42._il42 280 11.71.760 

Da. NS-06 p/a. NS-14 _274.211 32 8.774.752 
Da. NM-23 pja NM-25 44.625 566 25.257.750 
Da NM-19 p/a NM-21 34.475 321 11.066.475 
Da. NM-09 p/a NM-16 75."775 172 58.498.300 
Da NM-09 p/a NM-12 29.925 939 28.099.575 

Acréscllho mensal da ~espesa.-ba8e . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 195.380.613 
Média percentual óe grat. qülnqüenal .......•...•.•....... :. . 58.614.184 
Art. 184 da Lei !).0 1.711/52 ..••..••••••.....••••...•••• ·•••. 29.307.092 

LEGlSLAÇifO CITADA 
LEI N' 1.711 

DE 28 DE OUTUBRO DE 1952 

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da lJniào. 

•••••••• ' •.•• ·• ·-· ~~- ·-~. ~ ·-··"-' •• ·-~- -~·-~ ••• "'-h~ 

CAPITULO X 

Da aposentadoria 

· · A~t: ·~s4~ --o·rti~ci6~ãri~· q~~ ·~;~;;r1r;;~~ ·d;i~;~ 
viço serâ aposentado: __ _ _ _ 
I- com provento correspondente ao vencimento çu 

remuneração da classe imediatamente_ superior; 
II - com provento aumentado de 26%' quãlldo ocu

pante da última classe da respectiva carre!ra; 
III- com a vantagem do inciso 11, quando ocupante 

de cargo isolado se tiver permanecido no .mesmo durante 
três anos. 

283 . 301.889 

VII- Artesanato 
VIII- Serviços Auxiliares 
IX- Outras atividades de nível superior 
X-= ·outras at1vidades de nível médio. 

Art. 3'i' Segundo a correlação e afinidade,. a natureza 
dos trabalhos ou o nível de cOnhecimentos aplicados, 
cada grupo, abrangendo váií3.S atividades, compreende
rã: 

I - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos 
de direção e ass~oramento superiores da administração 

--cujo provimento deva ser regido pelo critério da con
fiança, seguildo for estabelecido em regulamento. 

II -Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargos com 
atribuições, exclusivas ou comprovadamente principais, 
de pesquisa científica, pura Ou aplicada, para cujo provi
mento se exija diploma de curso superior de ensino ou 
habilitação legal equivalente e não estejam abrangidos 
pela legislação do Magistério Superior. 

III - Diplomacia: os cargos que se destinam a repre
sentação diplomática. 

•••••••••••••••• ..--• ~ ............... ~._.. •. ·--~·-:" -7'""-.~-.• -- --r--- rv =-Magistério: os cargos Cõm" atividades de magis-

LEI N9 5.645 tério de todos os níveis de ensino. 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 V- Polícia Federal: os cargos com atribuições de na-

. tureza policial. 
Estabelece diretrizes para a classiflcaçio de cargos V I -· Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os car-

do Serviço Civil da União e das autarquias federais, e gos com atividades de tributação, arrecadação _e-_fi~li-
dâ outras providências. zação de tributos federais. 

O Presidente da República 

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

A rt. l'í' A clas!lificação de cargos do_ Serviço Cjyil da 
União e das autarquias federais obedecêrâ às diretrizes 
estabeleçidas na presente lei. 

Art. 29 Os cargos serão classificados com9 de provi
mento em · coinissão e de provímentó-- efetivos, 
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes grupos: 

De Provimento em Corilissão 

I- Direção e Assessoramento Superiores. 

Dé provimento EfetiVo 
II -Pesquisa Científica e Tecnológica 
III - Diplomacia 
IV- Magistério 
V -Policia Federal 
VI -Tributação, Arrecadação e Fiscalização 

VII- Artesanato: os cargos de atividades de natureza 
permanente, principais ou auxiliares, relacionadas com 
os serviços de artífice em suas vãri<i.S modalidades. 

VIIT- Serviços Auxiliares: os cargos de atividades 
administrativàs"em geral, quando hãó de nível superior. 

IX- Outras atividades de nível superior: os demais 
cargos para cujo provimento se exija diploma de curso 
superior de ensino ou habilitação _legal equivalente. 

X- Outras atividades de nível médio: os demais car
gos para cujo provimento se exija diploma ou certificado 
de conclusão de curso de grau lnédio ou habilitação 
equivalente. 

Parágrafo único. A<t atividades relaciona.das com 
transporte, conservação, custódia, operação de elevado
res, limpeza e outras asSemelhadas serão, de preferência, 
objeto de execução indireta, mediante contrato, de acor-

- do com o artigo 10, § 79, do Decreto-Lei n'í' 200, de 25 de 
fevereiro de 1967. 
_ Art. 4<:> __ ~ Qutros _Grup<?s, com _características pr6-

prias, diferenciados dos relaciOnados no artigO anterior, 
poderãg ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se 
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o justificarem as necessidades da Administração, me
diante ato do Poder Executivo. 

Art. 59 __ Cada Grupo terá sua própria escala de nível, 
a_ ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, pri
mordialmente aQs seguintes fatores: 
I- Importância da atividade para o desenvolvimento 

nacional. 
II - Complexidade e responsabilidade das atribuiçõeS

exercidas. 
III --QualifiCaÇões requeridas para o desempenho 

das atribuições. 
· Parágrafo único. Não haverâ correspondência entre 

os níveis dos diversos Grupos, para nenhum efeito. 

Art. 6<:> A ascenção e a progressão funcionais obede
cerão a critêrio_s seletfvos, a serem estabelecidos pelo Po
der Execuüvo, assOciados a um sistema de treinamento e 
qualificação destinado a assegurar a permanente atuali
zação e elevação .do_ nível de eficiência do funcionalismo. 

Art. 79 O Poder Executivo elaborará e expedirã o 
novo Plano de Classificação de Cargos, total ou parcial
mente. mediante decreto, observadas as disposições des
ta lei. 

Art. $9 A implantação do Plano será feita por ór
gãos, atendida uma escala de prioridade na qual se leva
rá em conta preponderantemente: 

I -A implantação prêvia da reforma administrativa, 
com base no Decreto-Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 
1967. 

II -O eStUdo quantitativo e qualitativo da lotação 
dos órgãos, tendo em vista ~ nova estrutura e atribuições 
decorrentes da providência mencionada no item ante
rior. 

III--A existência de recursos orçamentários para fa~ 
zer face às respectivas despesas. 

Art. 99 A transposição ou transformação dos car
gos, em decorrência da sistemática prevista nesta lei, 
processar-se-â gradativamente considerando-se as neces
sidades e conveniências da Administração e, quando 
ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabeleci
dos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive 
através de tr~jnamento intensivo e obrigatório. 

Art. 10. O órgão cen_tral do Sistema de Pessoal expe
dirá as normas e instruções necessárias e coordenará a 
execução do _novo Plano, a ser proposta pelos Minis
térios, órgãos integrantes. da Presidência da República e 
autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para apro· 
vação mediante decreto. 

§ l'í' O órgão -central do Sistema de Pessoal promo
verã as medidas necessárias para que o plano seja manti
do permanentemente atualizado. 

§ 29 Para a correta e uniforme implantação do Pla
liõ~- O órgão central do Sistema de Pessoal promover~ 
gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os 
servidores que participarem da tarefa, segundo progra
mas a serem estabelecidos com esse objetivo. 

Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orien
tação dos trabalhos de elabqração e execução do Plano 
de Classificação de Cargos, haverá, em cada Ministério, 
órgão integrante da Presidência da República ou autar
quia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidên
cia do dirigente-dO órgão de pessoal respectivo, com a in~ 
cumbência de: 

T- Determinar quais os Grupos ou respectivos car
gos a serem abrangidos pela escala de prioridade a que se 
_refere o artigo 89 desta lei. 
_ II - Orientar e SUpervisionar os levantamentos, bem 
como realizar Os estudos e análises indispensâveis à in
clusão dós cargcis no ii.ovo Plano. 
[fi- Manter com-ô- órgão central do Sistema de Pes

soal os contatos n~~sário_s para correta elaboração e 
impl~ntação do :Plano. 

Pi! rã-grafo_ único. Os meinbros das equipes de que 
trata esté-ÚtigO sérãõ designados pelos Ministros de Es
tado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da 
República ou de autarquia, devendo a escolha recair ~m 
servidores que; para sua autoridade administrativa e ca
pacidade técnica, estejam em condições de exprimir os 
objetivoS -dO Ministério, do órgão integrante da PreSi
dência da República: ou da atltarquia. 
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Art. 12. O novo Plano de Classificaçào·de Cargos a 
ser instituído em aberto de acordo com as dirctrizcs ex
pressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, ór
gão integrante da Presidência da República ou autar
quia, um número de cargos inferior, em· relação a cada 
grupo, aos atualmente eXistentes. 

Parágrafo único. A não observância d~ norma conti
da neste artigo somente será permitida: 

a) mediante redução. equivalente em outro grupo, de 
modo a nãQ haver aumento de despesas; ou 

b) em casos excepcionais, devidamente justificados 
perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviâ
vel a providência ind:icada na alínea anterior. 

Art. 13. Observado o disposto na Seção Vlll da 
Constituição e em particular, no seu artigo 97, as formas 
de provimento de cargos, no Plano de Classificação de
correntes desta lei serão estabelecidas e disciplinadas me
diante normas regulamentares específicas, não se lhes 
aplicando as disposições, a respeito, contidas no Estatu-
to dos Funcionários Públicos Civis da União. _ . 

Art. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos 
do Serviço Civil.do Poder Executivo, a que Se refere a Lei 
número 3.780, de 12 deju1ho de 1960 e legislação poste
rior, é considerado extinto, observadas as ~isposições 
desca lei. 

Parágrafo úniCo. À medida que for sen-do implanta- -
do o novo Pl:!nO, os cargos remanescentes de cada cate
goria, classificados conforme o sistema de que trata este 
artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares e, 
sem prejuíz.o das promoções· e acesso que couberem, se
rão suprimidos, quando vagarem. 

Art. 15. Para efeito do disposto no Artigo 108; § 11', 
da ConstituiçãO, as diretrizes estabelecidas nesta lei, in
clusive o disposto no artigo 14 e seu parágrafo único, se 
aplicarão à classificação dos cargos do Poder Legislati
vo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da 
União e do DistritO "Federal, bem· como à classificação 
dos cargos dos Territórios ·e do Distrito f.'ederal. 

Art. 16. Esta lei entrarã erh vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrârio. 

Brasília, lO de dezembro de 1970; 1499 da Independên~ 
cia e 829 da República. · 

DECRETO-LEI N• 1.445, 
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
civis do Poder E;~Cecutivo, dos membros da Maglstra· 
tura e do Tribunal de Contas da Uniilo, e dá outras 
providências. 

Art. 27. O reajustamento de proventos de aJ?Osenta
doria previsto no Decreto-Lei n~' I .325, de 26 de abril de 
1974, com as alterações constantes deste artigo, terâ. inl
cio a partir de 19 de maio de 1976. 

§ [9 O pagamento da tmportância de aumento, de
corrente do reajustamento de proventos a que se refere 
este artigo, far-se-ã em parcelaS bimestrais e em percen
tuais a serem estabelecidos de modo que o novo valor de 
proventos seja totalmente atingido cm 11' de março de 
1977. 

§ 2<~ O valor do vencimento" que Servi rã de base ao 
reajustamento será o correspotndente ã classe iniciai da 
Categoria -em que seria incluído, mediante transposição 
ou transformação, o cargo ocupado na atividade, consi
derado o valor da IX Faixa Gradual estabelecida para a 
referida classe, resultante da aplicação do disposto no 
art. 5º deste decreto.~lei. 

§ 39 Para efeito do disposto no parágrafo anterior, 
não serão considerados os casos de transformação de 
cargos ocorridos em Categoria Funcional diversa daque
la em que estes seriam originalmente incluídos. 

§ 41' Se as atribuições inerentes ao cargo em que se 
aposentou o servidor não estiverem previstas no novo 
Plano de Classificação de Cargos, tomar-se-á por base, 
para efeito do disposto no parágrafo :anterior a Catego
ria Funcional de ativídades semelhantes, inclusive no 
que diz respeito ao nível de responsabilidade, complexi
dade e grau de escolaridade exigidos para o respectivo 
desempenho. 

§ 5<~ No caso dos .agregados, a Categoria Funcional 
Que servirá Oe base no reajustamento dos respectivos 

proventos serâ aquela de atribuições correlatas com as 
do _car.go_ em comiss_ão ou função gratificada em que 
ocOrreu a agregiçâO~ observado o.disposto no§ 29 deste 
artigo. 

§ 61' O reajustarriento de proventos assegurado por 
este artigt? iilcidirâ sobre a parte do provento correspon~ 
dente ao Veflcimento-base e acarretará a supressão de to
daS ãS varitagens, gratificações~ pã:fCc:laS e quaisquer ou
-traS--retribuições percebidas pelo inativo, resssalvados, 
apenas, o sa1ário~famnia e a gratificação adicional por 
tempo de_ serviço. 
~ 7""rt-- Não haverâ o ·reajuStamento de proventos de 

que trata este artigo nos cãsos em que estes jâ sejam su
periores ao· valor de vencimento da classe inicial que ser~ 
virâ -de base ao respectivo câlculo. 

§ 8~' Caberâ ao Órgão Central do SIPEC. elaborar 
InStrução NorinàtiVa diSciplinando a execuÇão deste ar~ 
tjgo, berll aSsírri as tabelas com .o.s Yalores de proventos 
reaJustados e com os percentuaiS bimetrais de pagamen-

......... tO,.~ ql.J:e -~~ ref~re_ o §_ l~' 

LEI No 6.703, 
DE 26 DEOUTUjlRO DE 1979 

Estende ao!! f!l:ncionárlos aposentados da Admin_ls-
traçãÕ.-Dketa ~ dãs Autarquias Federais as Vantageni\ 
financeiras decorrentes de Cargos, instituído pela Lel 
11'15.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras pro-
vldênci8S.: · · -·-

0 Prf<Sld..e.nJ.~ da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. t9 ··Os -fUncionários aposentados não incluídos 

no Plano de.ClaS$ificação de Cargos instituído pela Lei 
n9 5.645, de YO de dezembro de 1970, terão os proventos 
rt=:vi§_tos co_!!J base-no ':Cncitnento correspondente à ch~sse 
da Cat~oria Funcional (\m que seriam incluídos, por 
transposição ou transformação, os cargos efetivos em 
que se aposentaram. 

§ I~ Na aplicação desta lei serão consideradas: , 
a) a classe em que, no quadro permanente do órgão o.u: 

a_ut.arquia a que pertencia o inativo, tiver sido incluído, 
por força da implantação do Plano, cargo de denomi~ 
nação e nível de vencimento igUais ao daquele em que 
ocorreu a aposentadoria; 

b) a referência de vencimento em que seria localizado 
o inativo, de acordo com o critêrio estabelecido no art. 59 
do Decreto·lei n'>' 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, ob~ 
servados os reajustes subseqUentes e as alterações ocorri
das na Categoria Funcional correspondente, bem como 
os requisitos estabelecidos em lei. . 

§ 29 Nos casos em que tenh<t ocof!ido a inclusão de car
gos dos mesmos_ níveis. de. ven.ciinent~ e denominação, 
em mais de uma-classe, a revisão de proventos tomará 
por base a classé em que foi incluído funcionário que, 
quando da implantação do Plano possuía tempo de ser
viço igual ou superior mais próximo do computado para 
o inativo no mcimi!nto da aposentadoria. 

Art. 2<~ Se as atribuições inerentes ao cargo em que 
se _aposentou o funcionãrio não estiverem previstas no 
Plano de Classiftc;~ção de Cargos, considerar-se-ã, para 
efeíüi de indicação da Categoria Funcional, cargo seme
lhante quanto às atividades, ao nível de responsabilida
de, à complexidade e ao grau de escolaridade exigidos 
para o respectivo desempenho. 

Parãgrafo único. Na hipótese deste artigo a cla~e a 
ser considerada para revisão de proventos serã aquela 
.em_que tiver sido incluído cargo de vencimento igual ou, 
se Trie;.c;isterite, o de vencimento superíor mais próximo 
correspondent~ _a9 cargo ef~tiyo ein que se aposentou o 
funcionãrio, obserVã:das as regras desta lei. 

Art. 39 Para efdto do disposto D.esta lei, não serão 
considerados os casos de inclusão de cargos, por trans
formitçãO~ em Categoria Funcional diversa daquela em 
que os cargos seriam originariamente incluídos no Plano 
de Classificação de Cargos, instituídos pela Lei n'i' 5.645, 
de 1970. 

Art. 4'1 A revisão assegurada por esta lei acarretará 
a supressão de todas as vantagens, gratificações, parcelas 
e quaisqUer outraS: retribuições percebdidas pelo inativo, 
ressalvados o salãrio família e a grãtificação adicional 
pof tempo de serviço·. 

Quarta-feira 27 484 7 

. Parágrafo ~nico. A supt:_essão de que trata este artigo 
não alcança as vantagens do art. 184 da Lei n'~ 1.711, de 
28 de oui..ubro de .1952, asseguradas, na aposent.acloria, 
aos funcionãrios amparados pelo art~ l77, § 1'~, da Cons~ 
tituição de 1967, em sua redação originãria, resPeitado, 
nos demais casos, o disposto no§ 21' do art, 102 da Cons
tituiç~o. na redação dada pela Rmenda nll t, de 1969, 

Art. 51'_ No r"eajuste dos proventos dos funcionários 
aposentados com as vantagens do art. ISO da Lei n~' 
1.711, de 1952, e ~a:s agregados, servirã de base de cálcu~ 
lo o vencimento do cargo em comissão ou o valor da gra
tificação da função de confi_a~ça, integrantes dos Grupos 
"Direção e Assessoramento Superio-res" Ou ••otreção e 
Assistência Intermediárias", em que tenha sido transfor
mado ou reclassificado o cargo em comissão ou a função 
gratificada. 

§ 1~' Na hiPótese em que tenha ocorrido a extinção 
ou a transformação do cargo em oomissão ou da função 
de confiança, com alteração do conjunto das atribuições, 
considerar-se-á, no órgão a cujo quadro pertencia o fun~ 
cicinário, cargo em comissãCi" ou função de confiança se
melhante, quanto às atividades, ao nível de responsabili
dade, ã complexidade e ao grau de escolaridade, exigidos 
para o respectivo desempenho. 

§ 2'~ Mediante opção, poderá servir de base de cálcu
lo· a Categoria Fucional de atribuições correlatas com as 
do cargo de provimento efetiv_o em que ocorreu a apo
sentadoria ou o ocupado -imediatamente antes da agre
gação. 

Art. 69 Os inativos amparados pelo art. 7<~ da Lei n'~ 
2.188, de 3 de março de 1954, terão os proventos revistos 
de acordo com o critêrio estabelecido no art. 59 desta 
Lei. ' 

Art. 7'~ O disposto nesta lei aplica-se aos inativos 
que tiveram seus proventos revistos de acordo com o art. 
27 do Decreto-lei n~' L445, de 13 de fevereiro de 1976, e 
art. 8<~ do Decreto-lei n~' 1.660, de 24 de janeiro de 1979, 
bem comõ aos que se aposentaram em cargos pertencen~ 
tesa quadros suplementares ou não integrados nos qua
drOs das entidades de que trata a Lei nl' 6.184, de lt de 
dezembro de 1974. 

Art. 8~' Os efeitos financeiros da revisão de proven· 
tos de que trata esta lei vigorarão a partir de 19 de janeiro 
de 1980. 

Art. 99 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

BraSília, 26 de outubro de 1979; 158<~ da lndependêrl
cia e 919 da República. --João Figueiredo. 

-LEI No 6.781 
DE 19 DE MAIO DE 1980 

Dispõe sobre o enquadramento dos servidores re
manescentes da imp_lantaçilo do Plano de Classiftw 
cacão de Cargos instituído pela Lei n9 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, e dá outras providências. 

-0 Presidente da República, faço saber que o Gongtes
so Nacional decreta e eu sancidno a seguinte Iti.: 

Art. 19 Os atuais servidores perteúcentes a quadr~s 
ou tabelas suplementares dos órgãos da Adrninistraçã~ 
Federal direta e de suas autarqUias serão enquadrados, 
medi"ante transposiÇão ou transformação dos cargos ou 
empregos que ocupavam em 31 de outubro de 1974, ob
servadas as exigências de habilitação profissional, nas 
mesmas condições em que foram posicionados os servi
dores de igual situação funcional, nos quadros ou tabelas 
permanentes dos respectivos órgãos e autarquias. 

................ -···~ ....... ······~· ...... _.,. 
_ LEI N< 6.823" 

DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 

Altera o valor do vencimento mensal dos cargos 
que especifi~, previstos no art. 59 da Lei n\' 5.921, de 
1973, e dá outras pr~vidências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congres
so Nacional decreta e eu sanciono a seguite lei: · 

Art. l~' O valor-do vendimento mensal fixado pelo 
art. 51' da Lei n\l 5.921, de 19 de setembro de 1973, altera
do pelo § 1 <? do art. 89 do Decreto-lei n9 1.313, de ~8 de fC: 
vereiro de 1974, para os remanescentes ocu_pantes.~tett~ 
vos de·cargos de Fiel c;Io Tesouto, Tesoureiro-Auxthar e 
Tesci"ureiro, dos quadros dos Ministêrlos, OtSãós inte-
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grantes 'da Presidência da República e Autarquías, que 
n3o rOram ínctuídos no sistema de classificação de car
gos de que trata a Lei n~' 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, corresponderá, a partir da vigência desta Lei, ao_ 
valor atribuído à Referência· 46 da Escala de Vencimen
tos e S~lãrios-do Serviço Público Federal. 

Pai-ágrafo único. OS funcionários qU:e,-ahtes de serem 
incluí~os no Plano de Classificação de Cargos; ef"ãhi 
ocupantes de cargos referidos neste artigo, se,m prejuÍZ<? 
de sua lotaçãõ,-póaerão optar, no prazo de 60 (s-eSsenta) 
dias, pelo retorno à situação anterior, com aplicação do 
novo valor de vencimento, a partir da opção. 

Art. 2~> A alteração do valor de vencimento mensal 
de que trata esta lei servirá de base para revisão de pro
ventos dos aposentados, nas condições referidas. 

Regularriento para as CapitàniaS de Portos a que sere
fere o Decreto nQ 5.798, de 11 de junho de 1940. 

Art. 3~> Esta lei entrará em vigor I\3 data de sua. 
publicação, inclusive quanto aos efeitos financeiros. 

~rt. 41' Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasnia, 22 de setembro de 1980; 1599 da Independên~ 

cia e 921' da República. 

DECRETO No 5.798 
DE II DE JUNHO DE 1940 

TITULO IV 
Pessoal da Marinha Mercante 

CAPITULO XXXV 
Grupos e categorias 

A~~va e manda executar o novo Regulamentó 
para as Capitanias de Portos. Art. 320: - Os cinco grupos acima referidos são cons-

tituídos pelas ~categorias seguintes: 

Se~ lo 

Convés .... 

Capitão de· lon&:O cur.so 
Capitão de cabotagem·
r.opilótõ -
2.0 Qi!Oto 
Praticante piloto 
capitão fluvial 
Plloto fluvial 
1.0 radiotelegrafista 
z.o radiotelegrafista 
Prático 
Prat-icante de prút-lco 
Coriferentc de carga 
M~stre de pequena. cahotagem 
ContramC'strc 
Arrrus 
Marinheiro 
Moço 
1.0 nwquinistn-motorista 
2.0 maquinista-motorista 

. 1.0 grupo 
Marítimos ......... . 

Máquina .. 

3.0 maq·uini.<'it:l-tnotorista 
Praticanle rn:lquinlsla-mot-orl:::;ta 
Condutor-maq uin iüa 
CondU:tor:..fnótorista 
EI-etricista 
Fvgnista 
Carvoeiro 

Saúde .......... -... . 
Médico 
Dentista. 
Enfermeiro 

Câmara 

2.0 grupo 

1.0 comlssár:o 
2.0 conti.ssár~o 
Prnticante comU;.sário 
Escrevente 
Cozinheiro 
A iudant<~ -co:.illhl·iJ t) 
'l';d!t•iro 
Gamnreira. 
Padeiro 
Bo,rbelro 

En~enhelro de- const.ruçãO ·naval 
con.?.Lrator naval 
Me:;( r e Ll.C' ofl~in:J. 

Op:orário 

Auxtli:UI?3 marítimos 8-c-rvc-ntt: 

3.0 grupo 

Pescadores .... 

Apl'(•ndi~ 

Auxiliar de praticagem 

Patrüo de pes_ca 

Pc::.cad-ot 

Estivador 
4.0 grupo Trabalhador ãe alvarenga 

Estivadores ......... Tr.abalha_dor de- carvão e minério 

5.0 grupo Mestre amador 
Amadores ._ ........• _ ... _Condutor~m9-t0rtsta. amf!-~O!_ 

(Às Comissões de Serviço Público CMI e de Fi
nanças.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
· N~' 35, de 1985 

(N9 108/85, na ~âmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Eco
nômica e Industrial, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo Federal 
da Áustria, em Viena, a 3 de maio de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovact·a- o _texto do Ac;ordo sobre 
Cooperação Econômica e rndustrial, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
Federal da Ãustria, em Viena_, a _3 d.;; maio de 1985. 

Art. 29_ Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N' 376, DE 1985 

Excelentíssimos Senhore_s Membros do Con_grcsso Na~ 
cio na!: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso J, 
da Constituição Federal, tenho· a honra de submeter à 
elevada consideração de VQssas Çxce!ências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado, iitterino, das Relações Exteriores, o. text~ _do 
Acordo sobre Cooperação Económica e Industrtal, ce_
lebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Govefho Federal da Áustría, em Viena, a 3 de 
maio de 1985,-

O mencionado Acordo visa a intensificar as relações 
entre dois paJses nos campos econômico e industrial. 
Nesse sentido, cria uma Comissão Mista para encorajar 
a cooperação bilateral cm áreas de interesse mútuo. 

Brasília, 12 de agosto de 1985. - Ulysses Guim;triles. 

EXPOSIÇÃO DE MOTJVO~S PE-I/CA!j64j665 
(B46)(P28), DE 23 DE JULHO QE 19?5, DO Ml
NISTERlO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
'José Sarney, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Em 23 de julho de 1985 

Tenho a honra de levar à alta consideração de Vossa 
Excelência o texto do Acordo entre o Brasil e a Áustria 
sobre Cooperação Econômícil e Industrial, assinado em 
Viena, em 3 de maio c:Jo corrente ano, pelo Chefe da Mis-_ 
são diplomática do Brasil' naquela cidade, Embaixado_r_ -
Raul Henrique Castro Silva de Vincen:zi, e pelo Ministro 
do Coriléi'CiO e da Indústria da Áustria, Senhor Norbert 
Steger. 

2. A celebração ao Acordo encerrou um longo pro
cesso de negociação, iniciado em 1980 quando da visita 
ao Brasil do então Ministro dos Negócios Estrangeiros 
da Ãustri~, Senhor Wilibald Pahr. Problemas de coorde
nação entre as autoridades austrfacas competentes difi
cultaram a aprovação do texto final do instrumento, que 
foi acordado apenas em outubro de 1984. 

3. Embora a iniciatiVa do Acordo não tenha partido 
do lado brasileiro, veio ao encontro de; nosso des~9 de 
amplia r as opções de cooperação bilateral, balizada em 
mais de séc_ulo e meio de convívio cordial, mas pouco di
nâmico. As relações diplomáticas entre o Bra_sil e a Áus
tria foram estabelecidas_ern__l826 e, desde então, não re
giStraram graves empecilhos de natureza política, à ex
ceção do afastamento provocado pelas duas Guerras 
Mundiais. 

4. A partir da década de 50, o relacionamento bilate
ral recebeu certo impulso com a troca de visitas em alto 
nível, intensificada em anos recentes. Alêm da menciona
da vinda ao Brasil do Ministro Wilibald Pahr, caberia 
salientar a realização, em 1982, de viagem a Viena, em 
carâter particular, do doutor Antônio Aureliano Chaves 
de Mendonça, então Vice-Presidente da República. 
Também em 1982, esteve em Viena meu antecessor no 
cargo de Mini~tro d_as ~ela_çõ_es E_x~riõres, Embaixador 
Ramiro Saraiva Guerreiro_, A visita oficia] dO Embaixa_
dor Saraiva Guerreiro -foi a Primeira de um chanceler 
brasilefro à Ãustría. -- -

5. Tais acon.tecimentos lançacaram as bases_ de um 
diálogo construtivo e maduro, que nos cabe agora pro
fundar. Entre os dois paíse&, persiste elevado grau de en-
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tendimento. Os e_lementos c;le complementaridade de am
bas as economias porporcionam vasto campo para a rea
lização de projetes comuns. Nos últimos anos, numero
sas firmas austríacas estabeleceram-se no Brasíl,. mas 
seus investimentos globais são ainda reduzidos, mesmo 
se cotejados com os de outros palses de dimensões com
paráveis. Falta-lhes, de certa forma, quadro jurídico que 
norteie a promoção de atividades conjuntas. Creio que 
tal problema poderã ser resolvidO por meio de uma coor
denação mais estr_eita e fi:eqilente entre os setores gover
riãirieõtais dos dois países:~ iiesse contexto que se insere 
a utilidaéie'---:-do Açordo_sobr_e Cooperaç~o Econômica e 

t~~-~tg~~dÕ ~~~ pOcr -õ6]~í;o báSiCo- a- iriteõ:;fic.ação 
das (.~laçQe.s eÇClnômica_s_ e il}dustiiais entre o Brasil e a 
ÃuStiii.'Crfa, para tafltõ;-ulna -comíssão Mista rios mol
des daQUi!las que já existem com dez países da Europa 
Ocidental, dentre os quais a República Federal da Ale-

· __ rn~u1ha, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia e a Grécia. 
-7~- A ComisSão- Mista permitirã a realização de con

sultas periódicas entre al,ltoridades brasileiras e austría
cas; Caril vístaS a encorajar a cooperação bilateral e a di-:_ 
rifffi'TeVi:ntuaiSdificuldades que se interponham a seu 
dese_tl~ólvimento, CoõSt1tuirã, iSsiin, foro adequado à 
análi&e_de Piogramas de interesse mútuo nas ãreas coqer
tas pet'O~ÁcordO, bem como ao iricremento dos contratos 
entre os selares privados de ambos os países. =~ 

s.· Paralelamente, -a Comissão- Mista não deixará, 
por. certo, de examinar opÕrtunidades de expansão das 
trocas comerciais, que ainda carecem de maior densida
di:].ncr984, as exportações brasileiras para o mercado 
aUstríacO alCariçál-am U-S$ 91.687 ·mn, enquanto as im
portações atingiram USS 7.500 mil. Tais valores, que 
eq uivaferam a apenas 0,2% do total da balança comercial 
brasileira no ano passado, estão longe de corresponder à 
real potencialidade econômica dos dois países e revelam 
a·-n-ecessraaaede um esforço comum, que abra novas 
perspectivas de entendimento entre o Brasil e a Áustria. 
Nessa ta_refa de aproximaçãO, será de particular impor
tância dispor de instrumento que harmonize os interesse!i 

'bilãferais e c_onfira, ma1or fluidez ao intercâmbio aus
tro-brasileiro. 

9. Per"ffiito-me, ~fiõis, encarecer a Vossa Excelência a 
conveniêncill_ de o Goyerno brasil~iro ratificar o Acordo 
soOre Cooperação' Ecónômicá e InduStrial, para o que se 
faz necessária a autorização do Congresso Nacional, nos 
ferinõs do art. 44, inciso I, da Constituição Federal. 

10. Submeto, portanto, a Vossa Excelência projeto 
de Mensagem Presidencial, que encaminha o texto do 
anexo Acordo à ·aprovação do Poder Legislativo. 
~ Apióveito a oportunidade para renõvar a Vossa Exce-_ 

lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro-
fundo respeito. - Paulo de Tarso Flecha de Lima. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO FE

--DERAL DA ÁUSTRIA SOBRE COOPERAÇÃO 
ECONÕMICA E INDUSTRIAL 

O Governo· d.a República Federativa do Brasil e 
· O Governo Federal da Ãustria. 

Dcsejosos de fort<\lccer os tradicionais laçÕs de amizª
de entre umbos os pitíses e de promover e apoiar a coope
mção econômic.a e industrial com base na reciprocidade 
e benefício mútuo, 

Convieram no seguinte:_: 

Artigo I 

_ As PR!"tes Ç~ntratantes encorajarão e procurarão de
senvp_lyer mutuame!?-te a cooper_aç~o econômica e induS

, tria!_ et:tt!~._ organização~ ~I]i_p_res_a~ ~C:: ambos dos p~ses. __ 

Artigo II 

As modalidades de cooperação no âmbito deste Acor
. do serão estabelecidas com base nas respectivas determi

naç-ões legais- vigen(ê~f em cada país. 

Artlgo III 

As Partes Contratantes empenhar~se-ão, levadas em 
conta as- respe'Ct!VàS determinações legais vigentes em 
cada país, em facilitar as at_ividades relacionadas com a 
preparação, a contfatação~ e_a_ execução da cooperação 

_ no âmbito Qeste Acordo. 

Quarta-feira 27 4849 

Artigo IY 
As Partes Contratant~ estabelecem, pelo presente 

Acordo, uma Comissão MiSta de Cooperação Econõmi
ca e Indu.strial._ a qual poderá incluir também reptesen
tantes d.e organizações e empresas de amb?s os países. 

Artigo V 

A Comissão Mista: 

a) examina rã, _com a f1nalidade de promover as r~
lações econômicas e industriais entre ambos os países, 
todos os assuntos de ord_em ~onômica de interesse para 
a-COapef3çã() entre-arU~os·_-Cisparses; -e· 

b) com vistas à promoção do desenvolvimento dessas 
relações procurará identificar áreas de interesse comum, 
aptas à execução _Q_e projetas e programas especiais. 

Artigo VI 

A Comissão Mista servirã como meio para a troca de 
informações e consultas, e encor_ajarã e facilitará conta
tos entre as organizações e as empresas de amhos os paí
ses. 

Artigo VII 

A Comissão Mista reuitir-se à em 'Brasília ou em Vie
na, por solicitação de qualquer das Partes Contratantes. 

Artigo VIII 

1. Este Acordo entrará em vigor no primeirl: dia do 
terceiro mês que suceder ao mês em que as Partes Con
tratantes notificarem-se mutuamente do- cumprimento 
das formalidades c-onstitucionais exigidas Para a entrada 
em vigor deste Acordo. • 

2. O presente Acordo terã vigência por um periodo 
indeterminado. Qualquer das Partes Contratantes pode
rá, por escrito e_ por via diplomãtica, denunciã-lo, pas
sando a deilúncia a surtir seis meses a Contar da data do 
recebimento da -notificação. 
-FeiTo-em VienJ;t, aos 3 dias do mês de maio de 1985, em 
dois exemplares originais, nos idiomas português e ale
mã"o; sendo ambos os textOs igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Raul 
Henrique Castro Silva de Vincenzl. 

Pelo Governo Fedeúl da- Âusti'ia: 'Norbert Steger. 

(Às Comis.ções de Relações Exteriores e de Econo
mia.) 

PARECERES 

PARECERES 
N•s 1-014 e 1.015, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei nO? 240, de 1984, da Câmara 
(ns> 3.023-B, de 1984, na Câmara), que "autoriza o 
Institq.to Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
a doar o imóvel que menciona". 

PARECER N' 1.014, DE 1985 
Da Comissão de Assuntos Regionais 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, o Po
der EKecutivo submete_ à apreciação do COngresso Na
cíonãr;-:ifrãv~ da Mensagem n9 82, de 1984, com Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro d~ Estado Extraor
dinário -para Assu!ltos _ F~.~:ndiã~ios, o tex~o do Decreto 
que-autofiza o In~tituto Nacíonal de Colonização e RC
forma Agrãria -· f!'J_ÇRA •. a doar à ~n~_ão dos Escotei
roS do Brasil - Região do-Acie, o imóvel com ãrea~ de 
61.230 h a, situado na Gleb~."A", do Projeto de Assenta
mento Dirigido Humaitá, no Município de Rio Branco, 
Estado do Acre. 

Esclarece a_ Exposição de Motivos, que acompanha a 
Mensagem Presidencial, que a medida proposta estâ am
parada pelo Parecer H-525, de 1967, da Consultaria Ge
ral da República. 

Na Câmara dos .Deputados, o Projeto foi aprovado 
com pareceres favoráveis das doutas Comissões de Cons
tituição e- Justiça, de Agricultura e Política Rural, e de 
Finanças, sendo remetido à apreciação do Senado Fede-
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ral, consoante estabelece o art. 58 d:a nossa Lei Funda
mental. 

Nada se pode opor ao Projeto, do ponto de vista estriw 
tamente técniCo, de vez que a área em questão será utili
zada para fins educativos da população, além de não re
presentar prejuízo, pela sua magnitude, ao projeto de co
lonização, em desenvolvimento pela Autarquia, naquela 
Região. 

Ademais, a destinação final da área estará assegurada 
pelo art. 4'? do Decreto em análise, que a fará reverter ao 
patrimôni_o da Autarquia se, em qualquer tempo, vier a 
ser dada ã.o imóvel destinação diversa da prevista na Lei 
em exame. 

Opinamos, pois, pela aprovação do Projeto de _Lei n9_ 
3.023, da Câmara dQs Deputados, integralmente em seus 
termos. 

Ê o parecer 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1985. -José 

Lins, Presidente - Lomanto Júnior, Relator - César 
Cais - Nivaldo Machado - Alberto- Silva. 

PARECER N• 1-015, DE 1985 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador José Lins 

Trata-se de projeto de lei de iniciatíva do Presidente da 
República, submetido à deliberação do CongreSso, rios 
termos do art. 51 da Constitu_ição, através da Mensagem 
n9 82, de 1984, com o objetivo de autorizar o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrâria- INCRA 
a doar à União dos Escoteiros do Brasil - Região do 
Acre, uma ãrea de 6,1230 ha (seis hectares, doze ares e 
trinta centiares}, situada· na Gleba "D", do Projeto de 
Assentamento Dirígido Humaitá, no Município de Rio 
Branco, Estado do Acre. 

De acordo com a proposição, o imóvel se destinaria à 
construção de um Campo-Escola, para realização de 
cursos de treinamento, acampamentos e outras alt<rida-
des escoteiras. - -

O projeto aduz que o imóvel está registrado, em maior 
porção, em nome do INCRA, no Registro de Imóveis da 
Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, e especifica õs 
respectivos limites e confrontações. 

Aliin disso, prevê reversão do imóvel, de pleno direi
to, ao património do INCRA, independentemente ,de_ 
qualquer indenização pelas benfeitorias e acessórios 
acrescentados, caso se dê~ em qualquer tempo, utilização 
.diversa da especifiCada no texto legal. 

· Acompanha a Mensagem Presidencial uma exposição 
de motivos do então Senhor Ministro de Estado Extraor
dinário para Assuntos Fuildlários, qUe i-eafirma ajâ cita
da destinação do imóvel e se refere ao Parecer li-525/67, 
da Consultaria Geral da República, que daria amparo à 
proposição. 

O parecer em questão esclarece que a desvinculação de 
um imóvel pertencente a uma entidade autãrquica, ainda 
que seja para transféri-lo à União, depende de autori
zação legislativa. 

o projeto em exame tramitou pela Câmara dos O~pu
tados, recebendo pareceres favorãveis das ComissõeS 
Técnicas pertinent~ e sendo aprovado em Pl~oãrio. 

No Senado Federal, a proposição col'!"leu parecer favo~ 
rável da Comi_ssão de Assuntos Regionais, vindo agora à 
Comissão de Finanças para trato da matéria, do pOnto 
de vista das fin"anças públicas. 

Nesse partic~lar, a' doaçãO ... dO inlóvel representa uma 
redução do_ património de entidade autárquica, em cujo 
nome o bem está registrado em mai9r porção. Mas deve 
ser considerado que a destinação se nos afigura oportu~ 
na, por incentivar as atividades escoteiras na região, e 
que o eventual uso fora da finalidade prevista implicaria 
a reversão do imóvel à entidade doadora, sem qua1quer 
ônus pelas benfeitorias e acessórios porventura acresci
dos. 

Assim, não havendo nada a opor ao Projeto de Lei n"' 
240/84, quanto aos aspectos que cUmpre analisar nesta 

Comissão, opinamos favoravelmente à aprovação do 
mesmo. 

Sala das Comissões, em 21 de novembro de 1985.
Lomanto Júnior, Presidente -José Lins, Relator-Jor· 
ge Kalum_e - César Cais - Alcides Saldanha - Helvídi~ 
Nunes - Martins Filho - J utahy Magalhães -- Carlos 
Lyra-- Virgílio Tãvora- Albano Franco. 

PARECER 
N• 1-016, de 1985 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n"' 177, de 1985 (n9 5.892-B/85, na Casa 
de origem), que "retifica, sem ônus, a Lei n' 7.276, 
de 10 de dezembro de 1984, que estima a Receita a 
fixa a Despesa da União para o exercfcio financeiro 
de 1985". 

Relator: Senador Martins Filho 

O presente projeto, apresentado por iniciativa da Co
missão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas 
da Câmara dos Deputados, visa a retificação, sem ônus, 
da Lei n\) 7.276, de to de dezembro de 1984, Lei Orça
mentária da União, para o exercício financeiro de 1985. 

A proposição, que não implica aumentQ de despesa, 
objetiva eliminar incorreções na publicação do adenda 
da citada Lei de Meios. Tais jncorreções referem~se a er
ros cometidos na transcrição de nomes de entidades con
templadas com subvenções, ou, ainda, à substituição de 
entidades que que não tenham, até então, obtido registro 
indispensável no Conselho Nacional de Serviço _Social, 
do Ministério da Educação, ou impropriedades que as 
impedem _de receber o beneQcio social, bem como aque
las que tiverem suas atividades encerradas. 

Duas sugestões forem apresentadas, no Projeto origi
nal, sendo que uma não merece acolhida, vez que o Con~ 
selho Nacional de Serviço Social autorizou a emis_são.d_a 
ordtim de pag'amento em 10 de outubro de 1985. A enti
dade beneficiada foi: 

Pará- Augusto Corrêa 
- Pr_efeitura Municipal de Augusto Corrêa (sendo 

Cr$ 3.000.000 para Assistência S_ocial). 
Assim, opinamos pela aprovação do Projeto, excluída 

a entidade supra-relacionada e com a seguinte emenda: 

Emenda n~;~ 1 - CF 

Onde s~ lê: 
Estado: Ceará 
Município: ltapipoca 

-Associação Promocional de ltapipoca .. , 400.000 
Leia-se: 
Estado: São Paulo 
Município: São Paulo 

- Sociedade Beneficente São Camilo ...... 400.000 
Sala das ComisSões, em 21 de _novembro de 19-85.

Senador Lomanto Júnior, Presidente- Senador Martins 
Filho, Relator- Senador Cesar Cais- Senador Jutahy 
Magalhães- Senador Jorge Kalume- Senador Carlos 
Lyra - Senador Virgílio Távora - Senador Albano 
Franco -Senador José Lins- Senador Alcides Salda
nha. 

PARECER 
N• 1.017, de 1985 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n9 165, de 1985 (n"' 4.416-B, de 1984, na 
origem), que "dispõe sobre a pensão especial de que 
trata a Lei q9 6.592, de 17 de novembro de 1978". 

Relator: Senador Alcides Saldanha 

Através da Mensagem n<~ 348, de 1984, o Excelentfssf
mo Senhor Presidente da República enviou para exame 
do Congresso Nacional um Projeto de Lei, objetivando 
permitir a acumulação dos rendimentos decorrentes da 
pensão especial, instituída pela Lei n' 6.592/78, que con
cede amparo aos ex-combatentes julgados incapazes de
finitivamente para o ser:viço milit:ir, com os beneficias 
previdenciários, bem como possibilitar a transferêitcia 
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da pensão a que se refere o aludido diploma aos herdei
ros do ex-combatente. 

O art. 29 da Lei n"' 6.592/18, a ser alterado, dispõe que 
"a -pensão especial de que trata esta lei é intransferível e 
inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos do~ 
cofres públicos. inclusive pensão previdenciária, ressal
vado o di i-cito de opção". 

A mensagem encaminhada pelo Executivo esclarece: 
que a proposta decorre de antigo pleito das Associações 
de Ex-Combatentes do Brasil e qw~. "é justa a reivindi
CaÇão (de transferência da pensão especial), considerada 
a aflitiva situação dos herdeiros na ocorrência do faleci
mento do ex-combatente". 

Assinala também: 

"Quanto à acumulação pleiteada, se afigura con
dizente com o seritido social da lei. Além disso, hã 
decisões fa\'Orãveis do Ppder Judiciário, Com o en~ 
tendfmento de que o_s benefícios têm como pressu
postos, no Previdenciãrio, a existência de contra
prestação pelas contribuições pagas pelos segurados 
e, no Especial, a sua concessão pela União indepen~ 
dentemente de qualquer contribuição." 

A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputa~ 
dos .. após colher pareceres favoráveis das Comissões de 
Constituição e Justiça' e de Finanças daquela Casa. Vem, 
agora, à Comis-Sãõ de Finanças do Senado Federal para 
ser informada quanto aos aspectos de sua competência, 
~ntes da decisão do Plenãrio. 

Quanto aos aspectos específicos de finanças públicas, 
o art. 49 da proposta esclarece qw;_ "as despesas decor
rentes da execução de!::ta lei correrão à conta de Encar
gos P~~videnci~rios-da_ Uni~o- recursos sob a supervi
sãç áo Ministério da Fazenda". 

Considerando, pois, que se ti"ata de uma medida justa, 
com repercussão pouco significativa em termo-s de despe
sas públicas, e que hã previsão de recursos para sua co
bertura, não se verificam óbices ao acolhimento da ma
téria. 

Isto posto, manifestamo-nos favoravelmente à apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n"' 165, de .1985. 

Sala das ComiSsões, 21 de novembro de 1985. -;.Lo
manto Júnior, Presidente- Alcides Saldanha, Relator
Helvidio Nunes- Martins Filho- Cesar Cais- Jutaby 
Magalhães - Carlos Lyra - Vi.rgilio Távora ---Albano 
Franco. 

PARECER 
N• 1-018, de 1985 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei 
dã Câmara. n9 170, de 1985 (n9 5.987-:S, de 1985, na 
origem), _que uautoriza o Poder Executivo a abrir à 
Ju~ti~,a Eleitoral o crédito especial de Cr$ 
920.500.000 (novecentos e vinte milhões e quinhentos 
mil cruzeiros), para o fim que esPecifica". 

Relator: Senador Virgílio Távora 
Através da Mensagem n9 349, de 10 de julho de 1985, o 

Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Congresso Nacional Projeto de Lei que au~oriza o 
POder- Executivo a abrir à Justiça Eleitoral, em favor do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catari
na, o crédito especial de Cr$ 920.500.000, para atender 
despesas com a aquisição de imóvel destinado à Sede a às 
Zonas Eleito_rais da Capital do Estado. 

Nos termos da Exposição de Motivos n"' 297~de4de 
julho de !985, dos Ministros da Faze. L e da Secretaria 
de Planejame!!_t~\ o recursq será .utilizado no pa.gamento 
da parcela de 1985, no valor de 15,000 ORTN, relativa à 
aquisição de um Prédio da Universidade Federal de San
ta Catarina pelo referido Tribunal, a qual foi aprovada 
pela Lei n9 7.245, de 13 de novembro de 1984, que no 
crono.$~ma de pagamento fixava, além do deste ano-'- os 
desembolsos de 10.000 .ORTN em 1984 e 24.851,6 
ORTN em 1986. 

Prevê a ProposiçãO, por conseguinte, que tal recurso 
advirá de anulação parcial de dotação· orçamentária con
signada no vigente Orçamento da União, esclarecendo 
ainda, a citada Exposição de Motivos, que as despesas 
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resultantes do Projeto_iioerão atendidas_ sob a___f9rma de 
compensaçãO, conforme_disoõe o artigo 43, §]I', m,-da 
Lei n• 4.320. de 17 deJJlarç&<fe:-1964, obedecidas as pres
crições do artigo 61, § 19, c~ da Constituição. 
C~o se pode depreender, há que sC reconhecer, além 

da l'eghimidade jurídica da medida, e da sua conveníên
~:ia e oportunidade, face ao inquestionãvel1nteress.e de 
ordem pública de qu;e se reveste, também a sua reg_ulari-
dade quanto aos aspectos financeíros. _ 

Pelas razões alinhadas. opinamos pela aprovação do 
Proieto. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.- Sena
dor 'Lomanto Júnior, Presidente, Senador Virgt1lo Távo· 
r'a, Relator. -Senador Carlos Lyra- Senador Martins 
Filho- Senador Jorge Kalume- Senador César Cais
Senador Jutahy Magalhães- Senador Albano Franco
Senador José Lins - Senador Alcides Saldanha. 

P~RECERES 
N•s 1-0.19.,e,,l,920, de 1985 

Sõbre o Projeto de Lei da Câmllfa o9162, de 1984 
(n'~ 4.965-B, de 1981, na origem), que uautoriza o 
Poder Executivo, por intermédio do Instituto Nacloo. 
nal de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, a 
doar ao Estad'õ'cie Goiás oslm6Yei!-que menciona". 

PARECER No 1.019, DE 1985 
Dà C'omissão de Assuntos Regionais 

Relator: Senador Lornanto Júnior 

Pelo presente projeto, ê o Poder E~eçutiyo, por inter~ 
médio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, autorizàdo a dÕar ao Estado de_ 
Goiás os lotes nqs 14, 15 e 23 do 1oteatTJ.et7.tO ... Lagoa For
mosa nq 3", de propriedade da União e locali_zados no 
MUnicípio Pe Fonnoso do Araguaia, em Goiás: 

ds imóveis, medindo, respectivamente, mil hectares, 
mil hectares e mil cento e quarenta e uO) hec!ar~, ~stão _ 
devidamente registrados no Cartório de Registio de. 
[móveis de Formoso do Araguaia, Comarca de Gurupi, 
e as suas características e con_fr_Qn!ações estão explicità
das no pr?jeto em exame (art l•, parágrafo llnico, inci-
sos a, b e ç,·: _ _ 

Pelo ar L 2•, as âreas a serem doadas têm destinação 
certa: devem. ser incerporadas ao Projeto de Irrigação 
Rio Formoso, em implementação pelo Estado de Goiãs._ 
O trabalho deverã realiza~;-se no pr~zo improrrogável de· 
dois anos_. çontados da doação. ___ _ 

Na hipótese de descumprimento da finalidade da 
doação, Os ·im~veis reverterão (art. 3•), de pleno direito, 
ao patrimôRio·_'da Uniã.Q, independente de notificação. 

A proposiçifo é oriunda do Executivo. Foi submefida 
ao estudo e .Q.elíberação do Congresso Nacionã.l, por 
meio de Men~gem do Presidente da República, nos ter· 
mos do art. 51 da Constituição. ' 

DIÁRIO DOCQNGRjlSSO NACIONAL (Seçã<> II) 

__ ,~AREÇJIR,_No 1.020,0E 1985 
. Da. COffifssào de Finanças 

Relator: Senador .José Lins 

0- Presidente da RepÓbliCa, através da Mensagem nt 
3l8f8l. subnlete à.apreciação do Congresso Nacional o 
projeto de lei que objetiva autorízar o Poder Executivo, 
através do Instituto Nacional de Coloni.~ação e Reforma 
Agrãria -INCRA, a doar ao Estado de Uoiãs os lotes 
nYs 14, 15 e 23 do loteamento "Lagoa Formosa n• 3", de 
pr()prifiàaQe_cra: U_ni.ão e situados em área do Muniçípio 
de Formoso dQAraguaia, ·em-.Goíá~. 

ó texto do Projeto em exame especifica que os imóveis 
a setem doado::; destit'la.m~se à inc-orporação ao Projeto 
de Irrigação do Rio Formoso, em implantação pelo Es
iªdo d.e Go!_~s. no pra_zo_ Íl!'prorro$âve~ de dois anos_. Es
Labdece, ai neta.--~ ue essei iffióveiS reverferão de pleno di
reito ao patrimônio dâ União, independente de notifi
cação, se não forem utilizàdos na finalidade_ e dentro do 
ptãZO fixftdo-·N.i:-a .. ãTnC-or.porãÇãO. ----- -

A:s característJcas e confrontações dos imóveis estão 
explicitadas no projeto em apreciação e as medidas, ain
da segundo o texto, são de. "aproximada e respectiva
mente ,I.DOOfiaTUm. mifhectares), l.OOOha (um mil hecta
res), l.14lha (um mil, cento e qu_arenta e um hectares): 

Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensa
gem do.PJesidente da República, o então Ministro da 
AgricuitUI-(\ afirrria que a doação. "se afigura conveniente 
do ponto de Vís.ta social e econômico, vez que (as áreas) 
se encontram en~.aVadas na região abrangida pelo Pro
jeto de Irrigação .ruo Formoso, em implantaçãO pelo 
Governo daq':lele, ~Stado, na planície do médio Ara
guaia". Declarà,~tam'bém. "a alta significância do __ Proje
to Rio FormosO•~: Considerando tratar-se, _à épóca, do 
projetQ. ~·~e maior expressão do Governo do Estado de 
.Grilâs ... e enfatiza estar o entã_o Governador ''vivamente 

-=inter~ado n_a_inc_q_rnQrªção das áreas do projeto de irri-
-gação_g_~e planéjou e executa''. 
--Na. Câmara do!!. Deputados, a Proposição foi aprova-

_- --=-=®,-.<!P_ós_c_Q_!l}C!r.J?~rece~es fa~orá~eis_ d.as Comissões ~c
-~cas_ pertinenteS'. NCStã: Câmara revisora,- o Pfojeto jã 

receb_e_u parecer favorável ao tramitar pela douta Comis
~d~_&,mn_tQfi.B.egiQ_tpjs, re~tand_o, antes de ir a Pie~ 
nário, que se pronuncie a ComissãÕ de FinariÇas. 

NQ que se refere aos a&pectos específicos de finanças 
_públicas, a propó,ição envolve a doação.de um bem per

tt!{lcente ao patrimônio da União para um Estado da Fc
·=----=-=ó,efa:~ao: oeve;;se, !JO-eritàhto-, _assinalar que a sua desti· 

naçà(l nos parece ffierftória e oportuna, pelos beneficio~ 
éconôrnico-Sociais _ q1,1_e tt.arâ à reg_i_ão. ao incorp'oràr 
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aquela faixa ao processo produtivo, na planície do médio 
Aragtiaiá . 

Além disso, permanecendo inaproveitadas no prazo 
previsto ou sendo utilizadas fora da finalidade_ especifi
cada, a$ áreas reVerterão, de pleno direito, ao patrimônio 
da União. Esse aspecto é tanto mais importante pelo fato 
de que o encaminhamento da proposta pelo Poder Exe
cutivo data de 1981, portanto, há um tempo bastante 
longo se considerarmos- a dinâmica administrativa do 
planejamerito e da destinação de recursos para projetas 
específicos, além da própria mudança da administração 
estadual: 

Assith, nos limites da competência desta Comissão, 
entendemos não existíi' nenhum óbice ao acolhimento da 
proposta em exame. _ 

Manifestamo-nos, pois, pela aprovação do Projeto de 
Lei n• 162, de 1984, de iniciativa do Poder Executivo. 

Sala das Comissões. em_ 21 de novembro de_l985.
Lolnanto Júnior, Presidente·- José Lins, Relator- Cê

---- sar Cais- Jorge Kalume- Martins Fllho- Helvidio 
Nunes --Alcides Saldanha- Jutahy Magalhães- Car~ 
los Lyra- Virgílio Távora --Albano Franco. 

PARECERES 
N•s 1.021 e 1.022, de 1985 

PARECER No 1.021, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n' 
23S, de 1985 (n• 488-A/SS, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que seja autorizado o 
Gonrno do Estado de Santa Catarina a contratar 
operação de erédito no valor de Cr$ 24.404.323.468 
fViiite e QUatro bilhões, quatrocentos e quatro mi· 
lhõeS, rrezelitos e l'inte e três mil, quatrocentos e ses
senta-·e oito· cruzeiros). 

Relator; Senador Lenoir Vargas 
Com a Mensagem nq 235/85, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
Pie-i to dO Govúno do E-Siadõ de Santa Catarina que ob
jetiva re"gistrar uma emissão de Obrigações do Tesouro 
dp__,E:)_t;;tdo_ Q_e_Sa.'!.t_a_Cat?rina- Tipo Reajustáv~l, nas 
seguintes condições: -

a) quantidade: 804.983 Obrigações do Tesouro doEs~ 
tado de Santa Catarina - Tipo Reajustâvel (ORTC). 
equivalentes. ao valor nominal reajustado para o mês de 
Mar/85 (Cr$ 303!6,57), a CrS 24.404,323.468; 

b) características dos títulos: 

~ 
(l) (2) 

p- E 008.128 a 
008-290 

Exposição de Motivos do Ministro da Agricultura 
acompanha a Mensagem presidencial, esclarecendo que 
••a doação destas áreas, por interinêdio do Instituto Na· 
cional de Colonização e Reforma Agrária. se afigura 
c_~veniente do .pontô dé visia spci~l e econdmiso •. v.ez 
.que se encontram encravadas na região abrangiditpelo 
Projeto de Irrigação Rio FormoSO, em implantação pelo 
Governo de 'Gbiá.S; na Planície do inédíci-Ariigu_ãia", E~ 
'pli~a o titular da A~ricultura. que as .6:reas a serem doa~ 

•. ~as fazem parte do PrOJet_o _FUndiáM.o-dC Gurupi, s~b 1i 
. administraçãO do INCRA, encontfallciõ~Si-3btàri8idaS 
pela faixa estabelecida no _Decreto-lei p9 1.164t_de 1• d~ 

(l) .. idêntica à das Ol:;lrigações d·o Tesouro· ~aCional - -Tipo Reajustável (ORl'N); 
(2) ~ P c ao portado~_ 

E ~ nominativa - endossável 

c) cronograma de colocações e vencimentos: 

c~ COLOCAçJ\0 . vENCIMENTOS QUANTIDADE 

a?ril de 197!. Foram ~r~eca~adas nel~ A~ta~~uiãC-inã----·--oU"T/85 
trículadas, em nome da União, IJ.O Remstro de móvas de OUT/85 
FOrmoso, livro 2-C, a fls. 85 e 86, so6 oS n's 615 e 616. 

AGO/g9 

SE'l'/89 

SE'r/89 

21-705 

~3-278 

116.722 
83-278 

216.722 
283-278 

Na Câmara dos Deputados, a proposiÇão mereceu 
pleno a~oio nas Comissões e no Plenáríõ .. 

qpinamos, portanto, e· fCiiào em vist"a o obJetivO da_. 
doação, pela aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1985. -José 
Uns, Presidente·- Lomanto Júnior, RC:tator - <.:ésar 
Cais - Alberto Silva. 

NOV/85 

____ 11.~/85 ___ ._11_0V/89 

OEZ/85 NOV/89 

DEZ(85 DEI/89 

TOTAL 804-983 

Obs.: __ a Sr;;teiJl coiC?cadas com praz~ decorrido da data 
de emissãO. -

d) rOrDla de colocação: através de ofertas públicas, nos 
. termOS ao ife'm V1T da Resolução n9 565, de 20-9-79, des
. te __ Banco Çentral; 

e) autorização legislativat Lei nl' 5.165, de 27-11-75, e 
Decreto-lei· n' 692, de 13-5-76. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se peJo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Br(!.sil que, analisando as finanças es
taduais constatou que a margem de poupança real doEs
~ado, da orde~ de C r_~ I ~0.589,5 .milhões, .mostra-se infe
rior aos dispêndiOS <i_Ue â'suã dívidã Cõnsolidada interna 
_apresen!a_rá, re~a,tivamente aos exerc(cios de 1985 a 1989 
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mas que entretanto, a emissão de que se trata não seca~ 
racteriza como criação de nova responsabilidade e sim a 
prorrogação de um compromisso jâ existente. 

A Secretaria de Planejamento d!} Presidência da-'Re
pública (SEPLAN-PR), atravb. do Aviso n9-?9~/85, 
manifestou-se favor.avçlmente à pretensão do aludido 
Estado. 

Considerando que o Estado de Santa Catarina, éin 
face da difíCil sitUaçãci-ITnanceíra que no momento-atra
vessa, .não dispõe de recursos para realizar o resgate dos 
papéis com vencimento neste exercício e ·que __ () nã<t_
pagamento dos mesmos poderá tra~er sérios transtornos 
ao mercado de tít~,~i_qs da espéciC,-concluímos pelo aco
lhimento da Mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 146, DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ 24.404.323.468 (l'inte e quatro bilhões, 
quatrocentos e quatro milhões, trezentos e vinte e três 
mil, qmttrocentos e sessenta e oito cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve_:_ 
Art. 1~> ~o Estado de Santa Catarina autorizado a 

elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no 
item III do art. 211 da Resolução n~' 62, de vinte e oíio de 
outubro de_mil novecentos e setenta e cinco, modificada 
pela de número 93, de onze de outubro de mil novecen
·toS e setenta e seis, ambas do Senado Federal, de modo a 
~rmltir o· registro de uma emissão de 804.983 Obri
gações do Tesouro do Estad_Q_d_~Santa Catarjn_a- Tipo 
Reajustável, ORTC, equivalente a Cr$ 24.404.323.468 
(vinte e quatro bilhões, quatrocentos e quatfo milhões, 
trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e oito 
cruzeiros) considerad_Q o valQr_norn_inal do título de Cr$ 
30.316,57, vigente em março de 85, destinado a comple
mento do giro de sua dívida cons_olidada interna intrali
'mite, mobiJiária, vencível neste exercício, obedecidas aS 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2'~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, em 21 de novembro de_1985._
Virgí1io Távora, Presidente eventual - Lenoir Vargas, 
Relator -Carlos Lyra- Albano Franco- Severo Go~ 
mes - Amaral Furlan - Cid Sampaio. 

PARECER N• 1.022, de .1985 

Da Comissão de Constitui4:ão e Justiça, sobre o 
Projeto de RescJiuçào n~ 146, de 1985, da Co_missilo 
de Economia, que "autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina a elevar em Cr$ 24.404.323.468 (vin
te e quatro bilhões, quatrocentos e quatro milhões, 
trelentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e 
oito cruzeiros) o montante de sua dívida con'tolidada 
interna". 

Relator: Senador Martins Filho 
O presente projeto de resolução, de autoria da Comis

são de Economia do Senado Federal,__ como concJusãQ de 
seu parecer sobre a Mensagem n~' 235/85, _do Senhor Pre
sidente da República, autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina a el~ar temporariamente, o pãrãmetro 
estabelecido no item III do art. 2~ da Resolução n9 62, de 
vinte e oito de outubro de mil n_ov~ntos e setenta e cinw 
co, modificada pela de n~> 93, de onze de outubro de mil 
novecentos e setenta e seis, ambas do_ Senado Federal, de 
modo a permitir o registro de uma emissão de 804.983 
ObrigaÇões do Tesouro do Estado de.Santa Ça_t_a_dna
Tipo Reajustável, ORTC, equivaleDte a Cr$ 
24.404.323.468 (vin.te e quatrO bilhões, quatr_ocentos e 
quatro milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos 
e sessenta e oito cruzeiros) considerado o valor nominal 
do título de Cr$ 30.316,57, vigente em março-de 85, des
tinado a complemento do giro de sua dívida consolidada 
interna intralimite, inobiliãria~-venCNel neste exercício, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

DIÃ..\UO DO CONGRE~O N_ACIO.NAL_(SeÇão 11} 

A solicitação foi formulada nos termos do disposto no 
art. 3~>, da ResoJuçãO n9 6t de 1975, do Senado Federal,_ 
que_seja: 

.. Art. 3~> Os Estados e Municfptol;: poderão 
pleitear que os limites fixados no art. 2~> Oesta Reso
lução sejam temporariamente elevados, a fim de 
re.alLzar~m operações de crédito especificartll!nte 
vinculadas a empreendimentos financeiramente viá
veis- e oompatíveis com os objetivós e planOS nacio
nais de desenvolvimento, ou ainaa, em caso de ex
cepcional necessidade e urgência, apresentada em 
qualquer hipótese cabal e minuciosa fundamen-
tação." ·~ 

O caso do Estado de Santa C_atarina se eilguadra nO 
dispositivO legal adma, no que diz respeito as circuns
tâncias, excepcionais necessidades, traduzida em face da 
difícil situação fínanceira que atravessa no momento 
aquele Estado. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con~ 
soante as pr~scrições legais e regimentais aplicâveis à es
pécie, merecendo; por tsso, o nosso encalninhamento fa
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidaw 
de, "juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.--:- José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
Fábio Lucena - Américo de Souza - Hélio Guelros
Luiz Cavalcante - Fábio Lucena - Nh'aldo Machado -
Alberto Silva - Alfredo Campos. 

PARECERES 
Nos ~.!J23 E 1.024; DE- 1985 
PARECER~N, !.023, DE J!f85 

JJ~ Comissão de Economia, sobre a Mensagem n" 
236, de 1985 (n~> 501/85, na origem) do ~nhor Presi~ 
dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o Go~ 
verno do Estado da Paraíba a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 1.208.436.063 (um bilhão, du
zentos e oito milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, 
sessenta e três cruzeiros). 

Relator: Senador Virgílio Távora 

Com a Mensagem nY 236/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado da Paraíba que objetíva 
contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qua~ 
Hdadc de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimén~ 
to Social - FAS, a seguinte operação de crédito: 

A- Valor: Cr$ 1.208.436.063 (correspondente a 
39.860.58 .()RTN de Cr$ 30.3!6.57 em maroo/85); 
B- PrazOs: 
1- de carência: l2 meses; 
2 -.de amortização: 48 meses; 
C- ~cargoS: 
l - jllros de 6% ·a.~ .• c9brados · trimeSt~almeti~e; 
2- cOrreção monetária: -7õ%ã0 Indice de Variação das 
ORTN; 
·:0.':_ G8r3ntia: Quotas do Fundo àe -Pafticipação dos 
Estados - FPE; 
E- bestina~ão dos recursos: Equipamentos de c*hes. 

O ConselQo _Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças es
tadu~s. constatou que a margem de poupança _real d_o 
Estado, dzi 'ordem áe-Crf-2 fõ.9'73;r mtlhões, mosrra-se 
bastante superior aos-dispên4ios que a sua dívida cOnso
lidada interna apresentarâ. após a efetivação d.o emprésti-
-~ preten~ido e concluiu que a assunçãg~dÇJ qompromis

so não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
execuç-ão ·orçamentária de seus futuros exercícios. 
·~·A·seCTêtãr-la.dé~Planejamento da PresidênCia da-Re
pública (SEPLAN /SAREM) informou nada ter a opor 
qüanto à i-ealização do empréstimo, que a Caixa Econô~ 
mica Federal considera viável técnica~ ecOnômíca e fi
nanceirai"J1ente. 

Novembro de 1985 

Assim setldo,.concluimos pelo acoOlimento da Mensa
'geril,_ nos tefmos dQ seguinte:. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• !4~ DE !985 

~iitoriza o Governo do Estado da Paraiba a coo· 
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.208.436.063 (um bilhão, duzentos e oito milhões~ 
quatrocentoS e trinta e seis mil e sessenta e trêS crb· 
zeiros:.) 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 É o Governo do Estado da Paraíba, nos _ter

mQ·s..,do art. 211 da Resolução n~' 93, de onze de outubro de 
mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, auto
riza'do a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.;208.436.063 (um bilhão, du2:entos e oito rxülhõe:$, qua
trocentos e trinta e seis mil e sessenta e três cruzeiros), 
correspondente a 39.860,58 ORTN de Cr.J 30.316,57, vi
gente en\ marçoj85, junto à, Caixa Econômica Federal, 
:sta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- FAS, destinado à aquisição de 
~quipamentos e instalação de crechet, qóedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tívo pro<:essg_._ 

Art. 2Y Es_ta Resolução ~n~ra e:nr vigor na data de 
sua publicacão. 

Sala das Comissões, em ·21 de novembro de 1985 .. -
Lenoir Vargas, Presidente eventual - Virgílio T'vora, 
Relator - Cai'los Lyra -'- Albano Franco--- Severo Go
mes - Amaral Furlan - Cid Sampaio. 

PARECER N• 1.024, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n~> 147, de 1985, da Comissio 
de E~onomia, que "autoriza o Governo do Estado da~ 
Paraíba_ !J. contratar operação d_t- crédito no valor d~ 
Cr$ 1.208.436.063 (um bilhão, duzentos e oito mi
lhões, quatrocentos e triilta e seis mil e sessenta e três 
cruzeiros). 

.R~Iator: Senador Hélio Gueiros 

,O pr~sente proieto de resofução. de autoria da Cernis~ 
silo de Economia do Senado 1-'ederal, como conclusão de 
Seu parecer sOl::ire a Ménsagem n~> 236Jl:S:>, do-Senhor Pre-
sideme da República, autoriza o Governo _d_o est__ado da 
Paraíba, nos tetmos do art. 2" da Resolução p9. 93, de 
QIÍze-<;!e_çJitubro sJ.c;_mJlJ:lovecentos e si!tenti\ e seis~ do Se· 
•,;,.ooF'~f.:l!U!I!f~o<lO~ ·OI>or,lll:ll"ll'lkcródi; 
Tíadõ Federal, a contratar oj)eraçao de .ciedtto nà Vâ1or 
de CrS: 1.208.436.063" (um 1::filhão, duzentos e oi(o m~ 
lhões, ~atrc;>cent9s ~ tPU..~ e seis mil e sessenta e três' 
crCJzeiros)",lr. ~rtespondente a 39.860,58 ORTN de CrS 
'30.316, 57, vigente em marçof85, junto à Caixa Econô_~ 
miCa Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 

Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado-à~ 
aquisição de equipameritos·e instalação de creches, na~ 
quele Estado. · 

O pediOO de autorização foi formulado nos termos dp 
preceituado no art. 29 da Resolução n'~' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob· 
servância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n~ 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja ~ista qUe 
os recursos a serem repassados serão provenientes d"o" 
FUJ!~~~,e .. Apoio ao .D~envolvimento: Social - FAS. 

Assim, verillc:a-se que a proposição foi elaborada coo~ 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es~ 
j:técie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~ 
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida~ 
de, juriilicidade e técnica legislati~ 

· ·sala das comissões, em 4i de novembr_o de 1985~
José Igniício Ferreira, Presidente- Hélio Gneiros, Rela
tor- Alberto Silva- Martins Filho- Luiz Cavalcante 
- Alfredo Camp~ - Fábio Lucena - Nivaldo Macha· 
do. 
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PARECERES 
N•S 1.025 e 1.0~ DE 1985 

PARECER N• 1.025, DE 1985' 

D~ Comissão de Ecojloti11a., sobré a Mensa.gem n'~ 
237, de 1985 (n' 5Q;!(Ssj n(origem) doSenhoi-;Pr~ 
dente da República, submetendo ii "l?rOyaçào ~S'f.. 
nado Federal proposta para que seja Wut<t"fzadQ.~o Go
verno do Estado da Panúb~.a lort'b:~ar 'o,J»erai:ão d~~~ 
crédito no valor de Cr$ 3~0.$1.1.4\ll (três ~ilhões; 
quinhentos e vinte milhii;es, qu~eiltos. e ·qW:ienta e 
um mil, quatrocentos!!. Unr cru:zeh~).: 

Relator: Senador Virgílio. Táf"9ra· 
C~m.a Mensagem n'~.2.3.?f85.11'.0 $pnhor P~sideJille d .. •. 

Republtca submete .à d~hlieraçAo do ~nê\tl:o.·FC<ltral 
pleito do Governo do Estado da 'Paràítia q)l(...Qt>jC:tivã
contratar junto à Ca'i>;.a Económica Fed.eral, ~;~ n'ª qua~ 
!idade de gestora do J5undo de Apoio aô.Desenvolvimen~
to Social -'-FAS~ a seguinte OP-et:atió de cr'Çdito_: 

Caracterist~ças da operaç'ã•;;: 
A- Valor: Cri 3.520.54{.401 ü:orrespon'dente a 

116"125,98/0RTN de CrS 30.316,57 em 
marfSS); 

B-~razos: 
t - de carência: 3 anãS, 
2 - de amortização: 12 anos; 

C - Encargos: 
1 -juros: 6% a.a., 

2- correção rtione..tária: 60% do íôCiíCe ·de variaÇão d~s 
ORTN; . 
D- Garantia: vinculação de cotas-partes51<f'futri1Q:dé 

Participação dos Estad~ -.~ 'FP.$; 
E-- Destinação dos recursos: ampliação e melhQs'*- do 

SiStema Penitenciário Estadual. 
O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se··pelq 

encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Bancq Central do BrasJI qu_e, analisando as finªnx.aS:!eS
taduais, constatou que a _margem de poupança real do Es-
tado, da ordem de 210.973,4 milhões, mostra-se ba"stante 
superior aos dispêndios que a sua dívida consolidada in
terna apresentará após a efetiyação do empréstimo pre
tendido e conclul~_que a assunção do cm;npromiss9 não 
deverá trazer àquela entidade_.tJl)liQres pressões na.ex.e
cução orçamentár!ª de seUs futuros ex.ercícios. 

A Secretaria de Plaoejamcnto da Presidência da Re-
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PARECER N• 1.026, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n~> 148, de 1985, da Comissão 
d.e Economia, que "autoriza o Governo do Estado da 
Paraíba a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 3.520.541.401 (três bilhões, quinhentos e, vinte 
milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocen-
tos e um cruzeiros)"'. 

Relator: Senador Alberto Silva 
O presente Projeto d'e Resolução, de autoria da Co~ 

missão de Ec. onomia _do Sena. do E_rderal, como conclu
sãç de _s_eu__f--ª-r_eç:_e:r sobre _a Men.saiem n9 237/85, do Se
nhor Presidente d:l Rép'üblica, aUtoriza o Governo do 
EstS.do da Paraíba, nos termos do .artigo 2~> da Resolução 
n9 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e 
seis, do Senado Federal, a contratar operação de c.t:édi_to _ 
no valor de Cr$ 3.520.541.401 (três. bilhões, quinhentos e 
viri'te milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatr_Q
\::entos e um cruzeiros) correspondente a 116.125,98 
ORTN de_Crl3.0.316_,57, vigente em março/85, junto à 
Caixa Econômica Federal, e,c;ta na QUalíd~de de -gestorá 
dó Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado à ampliaçãq e melhoria do Sistema Peniten
ciário Estitdual. 

Õ pedido de _auioi-_izaÇão-fOí fOrní.urado nos teimas do--
preçeituad() no a_rt~_o 2~> da Resolução-ri~> 93, de 1976, do 
Senacl.o,F<:dCraT, iRlp~~cando, por conseguinte, a não-ob
servâncía dos limites fixados nO artigo ~9 dà ResoluçãO 
n~> 62, de 1975, também do Senado Federal, haja visto 
qu~e _os recu~~o_s _a se~em repassados serão provenientes 
dÕ Fundo de APOíõaO-DeseilVõlvimentO Soci3.1- FAS. 
. Assim, verifíca:·se -qu~· _a __ Proposição foi elaborada coo~ 

St;l~nte as prescrições legais e regimentais a-plicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~ 
vorâVel, no que tange aos espectas de constitucionalida~ 
de, ju~idic!dad~ -e""féCníca legíslativa. 

Sala das Comissões, 21 de noVembro de 1985. ~José 
· Ignácio Ferreira, Presidente- Alberto Silva, Relator
Matins Filho - Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante - Fá
bio Lucena - Alfredo Campos -- Nívafdo Machado -
Américo de Souz~. 

-~ ""="PARECERES 
~N•s 1.021,- f:illS,-1:029 é 1.030, de 1985 

pública (SEPLAN~SAR-EM) infoi'mqu-nada: ter a opor __ _ 
quanto à realização do empréstimo, que a Cai;'[.a Econõ::-. 
mica Federal considera viável, técnica;-econôhli.c~fe fi~ 
nanceirJmente. 

S:obrf? o ~rojeto de D~creto Legislativo ~~~ 5, de 
1984, que "'aprova o texto da Convenção par'a evitar 
a_D~pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo 
da _República Federativa do Brasil e o Governo do 
~:;;.~~r, celebrado em Quito, a 26 de m~;~io de 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJUO DE RESOLUÇÃO 
N• 148, DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 
3.520.541.401 (três bilhões, quinhentos e vinte mi
lhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e 
um cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Artigo !I' É o Governo do E~tado da Paraíba, nOs 

termos do artigo 2\' da Resoluçã_o n~' 93, de onze de ou~ 
tubro de mil novecentos e setenta e seis-~ a·o Senado Fede~. 
ral, autorizado a contratar operação de crêdito no valor 
de Cr$ 3:520.541.401 (três bllh_ões, quinhentos e vinte mi
lhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e 
um cruzeiros) c.orrespondente a 116.125,98 ORTN de 
Cr$ 30.316,57, vigente em marÇoj85,junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social ~ F AS, destinado 
à ampliação-e melhoria do Si&tema Penitenciário Esta
dual, obedecidas as condições admitidas pelo Banco' 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Artigo 2~> Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985_. -
Leiloir Vargas, Presidente eventual·- -Viriíllo Távora, 
Relator- Carlos Lyra - Albano Franco -Severo Go-
mes - Amaral Furlan - Cid Campaio. 

PARECERN• 1.027, DE 1985 
Da Conl~ssã·o de Relações Exteriores 

Relator: Senador Virg~1io Távora 
Chega a esta Casa_do Congtesso Nacional o texto da 

"Convenção destinada a Evítar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre 
a Renda, firmada em_Quito, a 26 de maio de 1983, entre 
o l}_nt~ll_c o gquador" para os iirtS previstos no artigo 44, 
inciso" I, da Constituição. 

Na C<irU--ª-rªAo~J)~Ql.)t(ll:{os, foi _a matéria devidãrnentl} 
a:provada.na !orm~t do ProJeto- de Decreto LegíSfãtivo 
anexo, após receJJ~r-parccer favorável das comisSões t~ 
níca·s· coiTlpetcnfê"s, -

Acompanha o texto Exposição de Motivos da lavra do 
Senhor Ministro das Relações Exteriores, onde declina 
as razões pelas quais julga oportuna a ratificaçãO do 
AtÇI. Esclarece o Ch::iliceter _que o ajuste_obed_ec.e, em li~ 
nhas __ g~ais, "à_orieptação adotada anteriormente, em 
negoci~ões c!e c~~e90'es .cfq: gênero ... " estabelec~rldo 
alívios fiscais capazes de incentivar o fluxo _de investi
mentos recíprocos. Ressalta ainda que a medida ora con» 
temp!M~ tem o mêrito de " ... proporcionar condições 
tTiUis-vr~ntajosas ·ao desenVolVimento da navegação marí~ 
tim~ c aérea, aO irüe)-Çãi;_nõ1o c:ie serviços de profissionais 
liberais e de ativid<~,de~ ®.artistaS e. desporti~tas, como à 
expansão das atividades 'çulturais, através dojntercâm'· 
bio de professores e e.studantês". 
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Os artigos introdutórios ao texto examinado tratam de 
definir, respectivamente-, o âmbito qe aplicaçãó pessG:lal c 
matcriat das normas ex.dudentes da dupla tributação, 
Consoanl~ o artigo I, são beneficiãríos da sistemática 

fis~l "as pesso'as residentes de um ou de ambos oS Esta· 
dos Contratantes". No que tange a discriminação- dos 
tributos .visados, estipUla o artigo seguinte: 

"a) na República Federat-iva do Brasil: 
-o imposto federa( de rentia, com exclusão das 

incidências sobre remessas exCedentes e atividades 
de menor importância; 

b) na República do Equador: 
- o imposto sobre a renda, inClusive os adicí'o~ 

nais previstos na Lei do Imposto sobre a Renda." 
Con-sfata~se, desde-logo, ·que o âmbito de iricidência· 

dos preceitoS é fnaiS -restrito nO ca·so brasileiro do que no 
ca_so eqúatoriano. t, entretanto, omisso o texto quanto a 
abranger, em nosso País, os "proventos de qualquer na. 
tureiã'"' referidos tanto na ConstituiÇão.(art. 21, item IV) 
quanto ·no Código Tributário Nacional (art. 43, inciso 
H). Expfic.it~:~-se, por outro lado, aplicarem-se as normas 
convencionais "aos impostos de natureza idêntica ou 
substancialmente análoga que acresçam aos impostos 

· atuaís ou que os· subst:.ituam". 
Por "'residente" entende-se toda pessoa que esteja su

jeita ao impos·to local em virtude d~ seu domicílio~ re.si
-dencia, sede ôe ôireçãciOu qualquer outro critêrio análo
go. Ocorrendo a hipótese de ambas as legislações consi
derar determinado indivíduo como um residente, adotar
se-á, sucessivament.e, _um dos seguintes critério:. 

-local_de habitação permanente; 
- çentro de intexesses __ yitais do inter~sado; 
- local de permanência habitual; e 
-nacionalidade, 

Se·nenhum dos critérios supra-referidos for capaz de 
dirimiJ:JLquestão, as autotidades competentes dos Esta
dos Contratantes decidirã.p de comum aCQfdn. . _ 

A expressào-"estãbelecimento permanente", de capital 
importância para definir o doniicí1io fiscal das pessoas 
jurfdicas, e definida como "uma instalação fix.a de negó
cios em que a empresa exerc~ toda ou parte de sua ativi
dade". São entretanto expressamente excluídos do con
ceito os centros utilizados para fins de armazenagem, ex
posição ou entrega de. ~e_ns assim como aqueles que' se 
destinam à manutenção $le estoque. 

Fica estabeleCido que os rendimentos provenientes de 
bens imobiliários, -tal como definidos pela legislação in
terna de cada Parte, serão tributáveís unicamente no país 
onde estiverem situados, Idêntico c;ritério ê adotado com 
relaç~o aos lucros das empresas. Já no que tange à expio~ 
raç.:io de transporte aéreo, marítimo ou íluvia{, ê prevísta 
a competência tributária exclusiva do Estatlo onde estí· 
ver situuda a sede· ou diteção efetiva da empresa. 

Em relaç~o aos dividendos, juros e royalties, confere
se ao Estac!_9 de residência da_ contribuinte n competência 
para tributar os respectivos ganhos. Ê facultado;- não 
obst<wle, ao pais onde se originaram os lucros cobrar o 
respectivo ~ributo dentro de c_ertos limites, Quanto aos 
dividendos i! juros o teto máximo tributável no Estado 
de origem não pode ultrapassar 15% (quinze por cento) 
do mont<1nte bruto auferido. Já para os "royalties" dito 
limite alcança 25% (vinte e cinCo por cento) do montante 
bruto quando provenientes do uso 011 da concessão.do 
uso de marcas de indústria ou comêrcio e 15% (quinze 
por cen!o) nos demais casos. 

Os ganhps de capital, como tal entendidas as rendas 
provenientes da alienaçào de bens continuaR1 sendo tri
butáyds .s.eg\lnç,lo __ :..!,_legislação n?cional Q.e _cada Parte 
Contratante. - -- -, 

o-s honorários decorrentes do exercício de atividade 
autônomà ou liberal serão, de regra, tributados pela au
toridade fiscal da residência do contribuinte. Quando en
tretilrito O pãgãriiérito estiVer a cargo de um estabeleci~ 
menta permanente .ou instalação fixa situada no outrO 
Estãdo;- devOlve-Se -·a este a competência impositíva. 

Os salários, ordenados e outras remunerações auferi
daS em deco"rrência da prestação de serviço sob vínculo 
empregatício sofrerão a incidência da legislação fiscal do 
Estado onde a função seja ex.ercida. Esta regra geral so-
fre três exceções: . 

-caso a· beneficiârio não permaneça no país onde 
efetivamente eXerce as funçÕes por período superior a 



4854 Quarta-feira-27 

1&1 (cento e oitenta e três) dias do ano fiscal correspon
dente: -

-caso as remunerações sejam pagas por um empre
gador não~residente no outrO Estado; e, finalmente, 
·- cas_o o encargo das remunerações não esteja afeto ·a 

um estabelecimento p"ertnanente d_o empregador no ou
tro Estado. 

No pertinente ã aliv1dade dos artistas de teatro, de ci
nema, de rãdi,o, de tel_evisão, dos míisicO~ e: dos despor-
tistas fiéa mantiao o critério de tiibutãção pelo local do 
exercício da atividade. 

Contempla o a~o interriaciional em apreço, sob a. rubd
~ "métodó pata evitar a dupla tributação" (art. XXII), 
a possibilidade de abastecimento do montante pago pelo 
residente. de um .Es'tadO ao outro ·país Contratante, a títu~ 
lo de imPostQ sobre a renda, das importâncias recolhidas. 
aos cofres públicos deste .último. Assegur~ o t~to ora 
examinado, igualmente, a reciprocidade de .tratamento, 
no to.cante·à leiislação tributária; aoS naciOnais dos.dois 
Estados. 

Como ressalta a ExposiÇão de M-õtí~oS subsCrita pelo 
Cll.~fe da Chancelaria, o tratad..o-".ora exa!llinado insere-s.e 
·~o bojo :de. uma política glob~}l~.~ y.cm. ~en~~d~~d!! 
pdo Governo· br3?ilefrõ' Visando ·a. ·evitar os efeitOS: petm,. 
cfOsos da~ duPla tri.QUtai;ão-~ .lívC11nterõaci~n~.~· Em se 
tratando de pais iá~ino~amerícaito, a iniciativa merece 
ainda maiores econômioosj· pois facilitará sem dúvida 
uma mais" ampla integraç~o régiànat. 

Ante o exposto e na~a havendo no âmbito dest3. Co~ 
misSão que possa ser apo~~o ao ~tõ ora Cx:aminado, 
ppinamós pela aprovaçãá da matéria na forma do.Prrije~ 
to· .de Decreto Legislativo oriundo da Câmara dos DeptP 
tados. 

·sala da Co_missã.o, 9 de m~i.o de 1984;.- Saldlllha 
llUzi, President~ em exercicio - VtrKnto Távora .. Rela~ 
tor: - Amaral Peixoto -Itamar Franeo, com restri)ões 
~ Gasti;o.Müiier - PediO. Simon .:..._ LÕuriVal Baptista
Marco Mi.cieJ ......,. Odario Card~. 

PARECER N• 1.028, DE 1985 

Da Cõmlssio de Constituic;io .e Justiça 

a.bt .... : SeDacÍor Nelson c ... iro 

A Douta Çomi~São de. Relac;õ!:s E.xt~riores aprovou, 
com restriÇões do nobre Senador Itamar Franco.·.o pare
ce.r do .ilustr~ Senador Virgilio Tâvora,. favorável à apro~ 
vaçãÔ do texto da •'convenção destinada, a evitar a dupla 
ttibutá~ão e prevenir a evasão fiscal .em m3.téria de im
postos sob l-e a renda.,, firmada em Quito, a 26 de 1naio 
de 1983, Cntre o Brasil e o Equador. 

Por'não encontrar q'ualqu~ ~nflito entre a -~ef~rida 
Convenção e as dispsoições constitucio!lais, meu voto é 
pela aprovação do Decreto _Lesislativo n' 5. de 1984, e 
cujo mérito será· examinado pelas Comissões de Eco no~ 
mia t; de "Finanças. 

t o meu voto, s.mJ. 
Sala das Comissões, 25 de junho de 1985. - JCJ!ié Jgú.;. 

elo Feo-ein.-. Presidente, -·Nelson Carneiro. Rel~tor .
Luiz"Caval"""te .,.- Octávio Cardoso - Jutahy Maga
lbies- Ráimundo Parente -Henrique San tiDo- Nival
do Macbado ..:_ HéliO cueiros. 

PARECER N• 1.029, DE 1985 

Da Comisão de ~cORomfsl 

Relator: Senador Virgílio Távora 

O Projeto de Decreto Legislativo n•róS, r.Je-198.4,.0r@;·-"
nário d.a c~~.ara dos DePutadO~. tem Por objetivo a rati~ 
ficãçàO do texto da Convenção celebrado entre os Go
.Vernos brasileiro e dp Equador. em 1.983, para evitar a 
Dupla. Tributação e Prevenir a Evasão Fi~ca1 em M~téria 
de Imposto sobre a Renda_. que foi envia4o para a apre
ciação do Congresso Nacional pela Mensagem do Poder 
Executivo n' 263/84. 

O texto da Convenção, obe~ecendo orientaqôes adota
das em negoCiações anteriores. do mesmo gênero, demar
ca o âmbito de aplicação do tratado como sendo os resi
dçntcs de um .ou de ambos os Estados Coritratantes; es
tabelece, também, toda uma série de definições que de
vem ser seguídas nas suas aplicações, assim comO discri
mina os tributos visados na CQnvenção. que no caso dos 
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••i!úpostos brasileiros" não 1nciÜi o imposto fe!ieral de 
renda incidente sobre remessas excedentes e atividades 
de menor importânCia. 

Em seguida, o texto da Convenção trata especifica~ 
mente do estabelecimen~o da competência tributãria dos 
Estados envolvidos, relativamente aos rendimentos de 
bens_irn.obiliãrios, incluindo os rendimentos de expto~ 
"'rações agríColas e florestais; aos rendimentos do capital 
.- lucros, inclusive os provenientes do tráfego interna
cional, obtidos por empresa de transporte aéreo, marfti~ 
mo e fluvial- aos ]l;lrOs ~ divid~n!;los, aos relacionados 
com o comércio da tecnologia (royillties), com os ganhos 
de capital provenientes da alienação de imóveis, e às de
ln aiS remuner3ções e relativas a.o exercício de profissões 
dependentes. e independentes, à ocupaÇão de cargo de di-. 
reção, ao recebimento de pensões e anuidades e às ativi
dades artísticas, cjesportivas e de ensino e pesquisa (pro
fessores, pesQuisadores, estudantes,. aprendizes, etc-.) 

Verifica-se ademais, que para o estahelecimento da 
competênciJ. tributária recorre-se ao critt~rio do Do
micílio, conjugando~o. com O princíPío da Fonte. 

Ássim, pará _se evitar <! dupla tributação entre o Brasil 
,e o Equador, os Es(ados trtbutarão, preferenciahriente os 
rendime-ntos recebidos. por seus residentes, muito embo
ra sà.o estabelecidas as sitUaçOes e fixados. percentuais 

~ Tnâximos de tributações, pelos ~tados, dos rendimentos 
produzidos dentro de seus ierritó~ios (fonte). 

Por fim, o text? da Convenção estipula, ainda, a 
adoção de tratamento tributãrio· de não discrimfnação, 
pelós respectivOs Estados. Dessa fOrma, os na~ionais de 
um Estadq não ficarão subm~í_dos no_ outro Estado a 
um tratamento tributário dif~rencia:do daquele prevales~ 
cente pára os nacioi1ais ·desSe outro Estad'o. 

COmo se sabe. a dUpla tributação da renda nas re
lações internacíonáis: ocOrre qu.ando a· reõda de· u~a 
mesma pessoa, física ou jufíQ.ica, ~ trib!Jtada eln 2 (dois) 
Estados diferentes. Ela deCorre •. basicamente, do fatb <!os 
Estaq.os a·d.otai-em dife:n;ntes PrincípiOs para a fixação d'e 
suas respectivas competências- tributárias, ou mesmo pe
las diver~êJ{Ç~aS de defin_i~, qu3ndo d~ adoção de cr:i~ 
térío~ idênticos. Com efeito, Os diferentes in~ses e ne· 
cessidades .materiais relaciOI:Jados com p próprio giau de 
desenvolvimerito económico dos diversos paises têm le
vado a ocorrência' de.,múl.tipiOs 'crit~ios pira~ a tribu
tação dos rendimentos. Como resultado têm-se a.gênera
lizaÇào da· fenômeno da bitributação, que Pa~sa a adqui
rir importância sUbstantiva, sobretudo no período do 
apQs-guerra C.om a iô.tetlsificaçã.o do movimento. dC. capi~ 
tais no contbtto interoacional .. 

De um ponto de vista: abstrino, a bitributação ocas~o-
na: . 

- a incidêócia di uma carga tributária elevada sobie 
os. renc;iimentos associados ao movim~nto de capitais; · 

- a retraçib. do fluxo de investimentos e reitlVesti· 
nlentos entre países; 
-o encar,w.Cjmento do cuSto do capita:t de empréstimO 

e da teCnologia. importados, e 
· ....: redução da eficãda da ut"ilização do as~·ecto fiscal 
como instrumento de política econômica, tanto a de na
tureZa setoriál quanto a regional. 

Por seu turno, constata-se, também, que apenas um 
reduzido. número de países, n"otadamente aqueles alta
mente inçiustrializados,_ têm adotado uma ,postura de 
concessão unilateral de créditos fiscais destinados à' su
peraÇão da dupla tributação e~ suas re.lações cOm os 
países ini"portãdores de.capitã.is. Nesse contexto, os ac:o.r
dos internaciooais ad.quirem imPortância estratégica. 

Mais. recentemente, o Bra_sil tem desenvolvido acordoS: 
q~e_ objetivam !>E-slcilmente a intensificação ,das relações 
internacionais no âmbito d(!s países em. desenvolvimen~ 
to. Visa-se sobretudo, a capacitar os divergente~ poten~ 
ciaís. pr~dufivos des$e conjunto de palses, de forma .a 
permifif_fl1.ilioi e melhor utilização de capitais e tecnolo
gias disponíveis nesse contexto. 

Assim, n~es acordos, e 'em particular o celebrado 
oom o Equador. não.são estabelecidas cláusulas diferen
ciad~.·como geralmente ocorrem nas convenções reali
:u~:das com os países desenvolvidos, visand() a es~pular 
urrrd tributáção inferior nesses países como forma de es
timular a sarda de capitais (tex sparing). Reconhece-se a 

l)atureza diferenciada das estrutl.~rás produtlvs dos países 
envolvidc;:~s. ToQavia, teJI17Se presente; o fato de ambos se
rem notadamente impórtadores de capitais, o que, pqr si 
só, justifica a necessidade de acordos que se caracterizam 
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pelo estabelecimento de .um tratamento tributário reei~ 
proco não-dlferenc:iado. 

Por oUtro lado, t<;lmbém são fixadas cláuSulas que não 
permitem rel~ções. especiais que impliquem efetivãs 
transferências de recursos de um país para o outro. Lógi
co ·é qu~ _e~ acordOs destinados a reduzir a carga tribu
tiíría nas relações internac-ionais, a perda de receita para 
os Estudos repres.enta um fato inevitável. Porém, aqui 
são estabelecidos ins.trumentos que buscam assegurar o 
benefício da reduçàb dos impostos para as atividades 
produtivas dos dois países, e não que permitam a trans
ferência de .recursos entre os Estados. 
' Com relação às várias Categorias de rcnlJimentos aos 
qu.ais a presente Convenção se avlica, algumas 6bser
va_ções complementares se fazem necessárias. 

No que co~erne à tributação dos juros, tratamento 
específico é dispensado quando se trata do Estado, de 
uma subdivisão política Ou de. qualquer agencia de pro
priedade exclusiva desse Governo, enquanto entidade 
responsável pelo rece.bimento desse rendimento. NC:ssas 
situações, a tributação se exere,~. exclusivamente, no Es
tado receptor dos juros. isto é,_ c_redOr. De modQ seme
lhante, os juros da dívida pública de um Governo só .são 
tributáveis nesse ESiãdo. Ptç:tende;-se com tais mécanis
mos dispensar tratamento diferenciado e r favorãvel às. 
ações de empréstimos efou de captação de recursos fi~ 
nanceiros realizados diretamente pelos Estados. Tal fato 
é tanto mais ímpqrtantC:, quand~ se tem presente.a im .. 
portância do Estado na definição, articulação e mesmo 
financiamento' dos blocos de investimentos realizadOs 
nas .economias em desenvolvimento. 

No caso de pagamentos pela importação de tecnolo
gias (royalties), muito embora sejam estabelecidas limi
tações ao· pOder tributário dos países ll,suários, estipula: 
se taxas diferenciadas, elevando-as para os pagamentos 
refererltes à u~Hi~Ção de m~ucas estrangeiras (de 25%, 
cpntra 15% pa.ra·os demais pagamentos). 

Assim, .ao tempo em que se busca estimular o fluxo 
tecnológico entre os paíst~:s con~ratantes- aliâs, de s'abs
ta.ritiva inipo.rtância, s9bretudo devid~ à possibilidade 
do Deseitvolvímento e da aplicação de tecnola;gia ade
quada às realidades sócio-econ9micas dCsses palsês ..:_ 
visa-se a r_eduzir a participaçãO dos gastos com aqui· 
s'ições tecnOlógicas que IÍão exercem contribuições reais 
para o processo-produtivo. 

-Por seu turno. tem~se mantida a .competência -do$.paf
ses côntratantes em ,tributar, sem qua_lquer limitaçãO. os 
g:mhos de ~pítal e os ~endímento_s dC propriedades imo-. 
bílíáriaS, ã exceção dos· relacionados à utilização de n·a~ 
vias, barcos e aeronaves, ou à suà alienaçãO. 

· Ressalte-se, ademais, que à presente Convenção ao vi
sar ·ao 'ordenamento da incidência dos imPostos sobre os 
ren<;limentos proveni;ntes.cla.s relações entre ós países em 
queStão, e con_scwaentemente, reduzindo a sua carga tri
biltária, contribui para evitar a evasão fiscal, ou seja, a 
perda de receitas provenientes da adoção de procedimen· 
tos destinados à obtençãO _de ecortomia de_ impostos por 
pa~te d.as pessoas, físicas ou júríd\cas. 

Face ao exposto, opinamos pela aprovação da matéria. 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo· oriundo da 
Câmara dos •Deputados. 

Sala das Corriissões, 26 de setembro de 1985~- Ãbaro 
Dias, Presidente enl exercício- Virgílio Távona, Relator 
- Alexandre Costa - Carlos Lyra - José Lihs -
Gabriel Hermes - Selrero Gomes. · 

PARECER N• 1-030, DE 1985 
_ Da Comissão de Finanças 

Relator: César Cais 

Nos termos do art. toS do Regimento Interno desta 
Casa e em atenção ao despacho presidencial, cabe a eSta 
Comissão O exame da prop~siÇão em epígrafe, a qual 
visa à aprovação da ConVen<:;ão para evitar a Dupla Trí .. 
butaç1lo e Prevenir a EvasãO Fiscal em Matéria de Im
postOS Sobre a Renda, firmada entre os OovJrnos d~ Re~ 
púhlic<! Federativa do Brasil e da Repúhlica do· Equador. 

Apresentado o present~ projeto de decreto legislativo 
pela. Comissão de Relações Exteri9res da Câmara dos 
Deputados, após o seu recebimento do Poder Executivo, 
através da Mensagem n~' 264, d~ 1983, resultou a matéria 
aprovada pelo Plenário daquela Casa, mediante o. pro
nunciamentO prévio da Comissão de Constituição e Jus~ 
tiça. 
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Nesta Câmara revisora mereceu a medida as manifes
t~çôes favoráveis ao seu acolhimel1to pelas Comissões de 
Relações Exteriores e de Econom-ia. · 

Compete-nos a análise da providência sob o enfogue 
financeiro. · 

Preliminarmente, cabe ressaltar que a Convenção em 
tela, assinada em 26 de maio de 1983, na cidade de Qui
to. harmoniza-se com o Modelo de AcOrdo para elimi
nar a dupla tributação da renda aprovado pelo Comüê 
Fiscal da Organização para CoopCfação e Desenvolvi
mento Econômico (OCDE) em 1963 e alterado em 1977. 

Observe-se, nesse passo, que o Modelo elaborado pela 
OCDE, com exceção de algumas hipóteses, funda-se em 
pressupostos de tributação incidente sobre a renda, ten~ 
do em vista o pai::; de residência do·seu beneficiãrio. 

Tal predomínio, como asseguram os doutrinadores, 
re;lega a segundo plano o prinCípio de tributaçãq emb'a
so.do no país de fonte, critério ·e:ste -que beneficia as 
nações menos desenvolvidas, quando se trata de inter
câmbio com Estados desenvolvidos. 

Como acentua Francisco Neves Oorneltes em sua mo~ 
nografia sobre a matérya: 

"0 modelo é apropriado para reger acordo entre 
Estados que se encontrem no mesmo estágio de de
senvolvimento, situação que permite a·eX_istênCüf de 
um nuxo recíproco de investirilentos. A liinitação 
ou eliminaçãÕ do poder tributárlo do Estado onde é 
produzido o rendimento não lhe causa grande pre
juízo, visto que a perda de. receita decorrente da 
não-tributação dos rendimentos produzidos em seu 
território e recebidos por residentes em outro Esta
da é compensada por uma maior receita obtida na 
tributação dos rendimentos que seus residentes rece-
bem do outro Estado." · 

("A Dupla Tributação lnternacil)nal Qa Renda'\ 
Ed. FGV, pág, 50). 

No caso em estudo, os Estados C~mtratantes acham-se 
situados no plano internacional que congrega o sítio dos 
países em desenvolvimento,. não havendo, portanto, 
nõ.lda a criticar pelo fato de ter o Go.v~mo brasileiro fii'-
mõ.ldo o documeilto com a nação irmã equatoriana, ado~ 
tando como forma o Modelo da OCDE, 

O Brasil, desde !96S, tem firmado acord_os_ visando 
evitar õ.l dupla tributação, inicialmente com pafses desen
volvidos, tais como a Suécia, Noruega, Bê!gica, Finlân~ 
dia', Espanha, Japão, Áustria, Itália, Alemanha, Luxem~ 
burgo e ~rgentina, dentre aqueles jã_aprovad9s pelo 
Congresso Nacional, encoQt.ra.nd_o.se em. tram.itação no 
Parlamento as Convenções assumidas co.m_as Filipinas e 
o Canadá. · 

Ainda na década de 1970, apóS as reuniões de peritos 
da ALALC; em Montevidéu, os quais recomendaram a 
adoçào de medidas visando a eliminar a dupla tributação 
ha América Latina, iniciou o Brasil co_ntatos com seus vi
zinhos, no sentido de celebrar Convenções com aquele 
objetivo. ' 

O texto, cujà aprovação acha-se em debate, é íntegra
do por 29 artigoS e se faz acompanhar de um Protocolo 
q.ue objetiva aclarar disposíções--COiitídaS nos artigos V, 
X, XII, XIV, XVII c XXIV. 
·, A Convenção em análise, de cunho bílateral, visa a 
atenuar·os efeitos que o fenômeno jurídicO-tributãrio, na 
área do intercâmbio costu'ma apresentar, com sérios pre
juízos para a arrecadação tributária das nações e à pró~ 
pria carga a ser s.uportada pelos 'administra_9_ores sujeitos 
a incidências duplicadas, 

Para bem aplicar as disposições concernentes ao fim a 
que se propõem, o ajuste em tela estabelece conceitos 
preliminareS para, -pqsteriormente, dCterminar as hipó'te
ses que hão de se submeter à_tri_but'-\ção única, .tais com_o 
os ren~íffientos oriundos d~b_e_o_s imobiliários, lucros de 
empresas, dp transporte cm geral, de empresas associa
das, ·de juros, royalties, ganhos de.capital, de profissões 
independentes, de profissões depen-dentes, de remune
rações de cargos de direção, de I'ensões e anuidades, de 
remunerações governamentais e ·de sistema previden~ 
ciârio, de remuneração de professores e pesquisadores, 
de estudantes e aprendizes. 

DIÁRIQ DQ COJI<GRESSO NACIONAL (Seç_ão II). 

Segundo jã mencionado_ alhures, a Convenção eni. es
tudo ad_strínge-se ao Modelo aProvado pela OCDE, 
assemel~ando-se às_ Çon·ve-ilções que, Constantemen~e, 
vêm sendo celebradas pelo Brasil par-a eVitar a dupla tri· 
hutação_ e para prev~nir a evasão fiscal. _ · _ 

No âmbito desta ComiSsão df Finanças, inexiste óbice 
-~ue se possa opor à matéria em dfscussão, razão _por que 
opinamos favoravelmente à aprovação do pr,esente pro· 
jeto de decreto legislativo. . . 

Sala dis Coroissões, em 21 de novembro de 1985.
Lomanto JUnior, Presidente" .....:.. César Cais, Relator -
Jutahy Magalhães --Martins Filho -Jorge Kalume
Ca~Jos Lyn- Virgíli~_Távora- Albano Franco- José 
Lins - Alcides Saldainba~-

PARECERES 
N•s 1.031 e 1.032, de 1985 

Sobre o Projetõd:e Decreto Legislativo -n9 20, de 
1985 (n9 75·B, de 1984, ria Câmara dos D~putados), 
do Senhor Presidente da República, solicitando ho
mologação do Congresso Nacional para emissão de 
papel·moeda autorizada pelo ConselhO Monetário 
Nacional, no exercício de 1982, no valor global de 
Cr$ 420.000.000.000 (quatrocentos e vinte bilhões de 
cruzefros), para atender às atividades produtivas do 
País e à circulação da ~queza nacional. 

PARECER Ni't.031, DE 1985 
o~ "'t:OIDlsSãOde EcôhOmia 

Relator: Senador Virgílio Távora 

Coro a Mensagem n9 426, de 13-10-82, o Senhor Presi
dente da República solicita homologação do Congresso 
Nacional para emissã_o de papel-moeda autorizada pelo 
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Conselho M_Qnet_ãrio NaciQnal, no exerdcio de 1982, no 
valor global de CrS 420.000.000.000 (quatrocentos e vin
te bilhões de cruZeiros). 

Nos terni.os di'Exposição de Motivos n9 208, de 6 de 
outl!bro de 1982, o Senhor Ministro da Fazenda; justifica 

- a expansão da base monetária, tendo em vista a necessi
dade de "assistêncía governamental a setores prioritários 
-agricultura, exportação e energia" -acima dos re
cursos não inflacionários. Como tem acontecido nos úl
timos anos, os principais fatores qUe forçam a emissão 
de papel·moeda acima do limite di lO% já previstos em 
lçj_.gào: a po!ltica§~ preços mínimõs-(EGF e AGFs), fi
nanc~a_m~n~o Q_q custeio agrícola, formaçà_o d_e est~ques 
reguladores (inclusive-a compra do trigo· nãCiônãl) Sübsí
dios às exportações (inclusive comercialização do cate} e 
financiamentos ao Proálcool (formação de lavou.ras e 
instalação efou ampliação de destilarias de álcool), e a 
pr.§:pria taxa de inflação. 

po ponto de vista- legal, o Poder Executivo só pode 
emitir papel-moeda acima de IQ% do saldo dos meios de 
pagamento do ano anterior, mediante autorização do 
Con.se1ho Monetário Nacional e prévia autorização le
gislat_iva. Dado quC? até 30 de setembro de 1982, a emis
sãO líquida de Cr$ 195 bilhões atingiu 7,6% do saldo dos 
meios de pagamento em 31 de dezembro de 1982, apre-
sente solicitação enquadra-se nas norma.s legais (item I 
do art. 49 da Lei n9 4.595, de 31 de Qezembro de 1964) .. 

Quanto à execução orçamentária, cabe notar que a 
poHtica monetária para 1982, traçada pelo Conselho 
Monetário Nacional estipulou a expansão da base mo
netária e dos meios ~e pagamento em um limite máximo 
de 50%, conforme Ofçamento MQnetário- 1982. Esse 
limite nominal signifipou forte contração esperada da li
quidez real, uma vez que a taxa de inflação de 1980-81 
sitt.i"ou~se no patamar dos tOO%. Assim, embora a presen~ 
fe Sõficitação represente um acréscimo de 72,8% ao saldo 
de papel-moeda emitido em 31 de dezembro de 1981, no 
-cômputo global do ano de 1982 este valor representa 
106,6% daquele estoque - um valor, portanto, que se 
aproxima da taxa de in"flação esperada para o ano, e na· 
verdade, uma ligeira folga na liquidez da economia, con~ 
forme quadro abaixo. 

5&1-dos en Cr$ - bi.l.hÕes 

Papel-Moeda E:m1tido Ht!!:ioa de p~ga.mento Varia-çõea t. 

Saldo Variação 
AbsoluU 

(a) (b) !c) (b/a) (b/c) 

DEZ 1.981 577 - 2.SS8 - -
SE'T 19_82 772 195 3 .. 165 + 33,8 + 7,6 

Eaúa•io 

SOliCJ. tid& 420 ••• - + 72,8 + lG,C 

DEZ 1982• l .. l!J2 615 .... 768 +106,6 + 24,0 

DEZ 1982!! 1 .. 112 535 4 .. 222 + 92,1 + 20,.9 . -~·!~í~fpf~g:a_g~o~éi~~cà_~i~~~~=n~o~hi::n~e.t!Sl!.ci t•çao e adm.i undo-•t: 

FONTE--~~- _SALDOSs B:oleti.Ja,. a.aneo C~ntr.al,. 21 (3) • p. l4. 

. Face ao exposto, somos favoráveis à autorização legis~ 
lativa, objeto do Projeto de Decreto Legislativo oriundo 
da Câmara dos Deputados. 
_ Sala das Comissões~ em 26 de setembrO; de 1985_. -

Álvaro Q~as, Pr:esi_çlente em exercício - Virgilio Távora, 
Relator ~Alexandre Costa - .lo sé Lins'- Gabriel Her
mes - Carlos Lyra - Severo Gomes. 

PARECER N• 1.032, OE 1985 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador VirgOio Távora 

Através da Mensai~m n9 426, de 13-10-82, o Sr. Pfesi
dente da República solicita homologação do Congresso 
Nacional para._a e~issão de papel.-moeda no valor de 

Cr$-420:00"0.00ú.OOO (quatrocentos e vinte bilhões de 
cruzeiros), autorizada pelo Conselho Monetãrio Nado~ 
na! no exercício de 1982. 

A é~Pansão da b~Se mõ-netãri<i foi justífícad::i., mi Ex~ 
posição de Motivos n9 208, de 6-I0-82, do Sr. Ministro 
da Fazenda, pela necessidade de o Governo realizar de. 
sembolsos para assistir a setores prioritários - agricul~ 
tora, exportação e energia- que não encontram suporte 
em recursos não inflacionários. 

A .M:nsagem em causa obteve 'Parecer Favorável da 
Çomtssao de Ecçmomia, Indústria e Comércio da Co· 
missão de C~nstituição e Justiça da Câm.ara dOs 'oeputa. 
dos •. _que opmaram pela homologação, nos termos do 
ProJeto de Decreto Legislativo em exame. 
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Acolhida em PlenáriO "baqueia Casa, vem a Prop'o
sição à revisão do Senado Federal, nos termos dos art~· 
58 da Cons~ituiç_ão e 134 do Regimento Comuin: 

... A solicitação em estudo tem amparo no art. 49, item I'
in fane, da Lei nll 4.595, de 31 de dezem~ro_ ?e 196~, e fOi 
objeto de Parecer da Comissão de Economia desta_ Casa,, 
que concluiu favoravelmente ao P:r_ojeto 'de DecrêTo: Le-
gislativo n9 20, de 1985. 

Face ao exposto, somos pela homologação dO ato dO 
Conselho Monetário Nacional, nos termos do Projeto de 
Decreto Legislativo em exa'me. " - - - ~ 

§..ai~ das Col!l}ssq~, em 2.1 d~ qovefl!bro de_ 1985~ ::
Lomanto Júnior, '"Presidente- Virgílio Távora, Relator 
-José Lins- Alcide~ SaldaDh-a ::._-Carlos Lf!"a -:-_Mar
tins ~ilho- .lorge··KalÕmê.....:.. Cêsar Cafs- Jutaby Ma
galhães - Albano Franco. 

PARECER 
N• 1.033, de 1985 

Da Comissão de Coru~:titulçio e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n9142, de 1983 (n9 4.019-B 
de 1980, na origem), que ualtera a redação do art. 
524 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Códl· 
go de Processo Civil". 

Relator: Senador Nfvaldo Machado 
De autoria do eminente Deputado Jorge Arbage1 vem 

a exame desta Comissão o Projeto de Lei n9 142, de 1983 
(n9 4.019-B, de 1980, na origem), que pretCrtde dar nOva·' 
redação ao __ art. __ S24_d9 Código de Pro~esso Civil e revo-' 
gar o art. 526 do m~_sm_o Diplo~a Legal. ' 
·-N~ Justificação. sauentã"O.itüstre'Dé'PUtado que o vi· 

gente Código adjetivo buscou inspiração no direito ale
mão_ e que oJ~i_s_@@r_de 1.973, nessa orientação, erigiu 
como um dos grandes traços do novo Diploma o princí
pio da economia processual, pela- entre outras_medi
das --simplificação da sistemâtica dos recUrlj:OS, não só 

. diminuindo o seu _rn1mero, COI"!lO também reduzindo as 
formalidades procedimentais. Com isso, aSiti:ZõU sensi
velmente o expedient_e recursaL 
·· Tod~via, diz -o- õêpl"I"iado,' algUns excessos de ordem 
prâtica ainda permaneceram a justificar as ·atter~ções 
que pretende sejam introduzidas. No caso, por exemplo, 
do agravo de instrumentO, hâ atos processuais inteira
mente presCindíveis~ como a providência de intima_r duas 
vezes (artigos 524 e 526) o agravado. Por outro lado, 
continua o Autor do Projeto~. "o art._~24_ fala errOnea
mente de formação do agravo, quando, sob o aspecto 
técnico, ~deveria referir-s~ ~ _interposição do agravo". 

A Comissà~ de Corisütuição "e J~tiç;-rda câffiãf3d0s 
.P,!;P.u~Q_q_s_ opinol! l!_nanj!fie~~-nte pel_!l C,Çl!JS!i!:1!9.QI!~.IJ:. 
dade, juridicidade e boa técnica legtslativa d~ ProJeto e, 
no mérito, por sua- aprõvãção. 

Nos termos dos artigos 100, I, 6, e III, b, 1, e 103 do 
Regimento Interno desta Casa, compete-nos tão
somente, o 'el:ame do mérito e da técnica legislativa. -

O dispositivo Que se pretende alterar e o que se quer 
revogar tem a seguinte redaçãQ: 

,7'Art. 524~ Deferida a formação do agrãvo, se
rá intimado o agravado para, no prazo de 5 (~~D:C?J 

-· díãs;!ndicar as peças dos autos que serão traslada
das e juntar documentos novos. 

, .. ~ Á·;~~ "s26~- ~ Ca"~t1~ld~-·-~. r~;~~~b.· d~~--i;;iu-
..... mento, o agravado será intimado para responder." 

De acordo com a lei projetada, o artigo 524 passaria a 
ter a redação seguinte: _ _ 

''Arl. 524. Interposto o ag~avo, -Sefã.-intiffiado 
o agravado para responder, no prazo de 5 (cinco) 
dias, quando poder~jullf~âo_cun:tentos novo~ e Ílf· 

..,dicar peças daS..iu~~"'Se:t"êtit trasladadas.'~ 
Na verdade, a simplificMão é ·_&em vi;tíVel ~ rien~ 

prejufzo causa às partes. É, perfeitamente, dispensável a· 
intimação do agravado, apenas, para indicar as peças 
que serão transladadas e juntar documentos novos. Bas~ 
tarâ uma única intimação: para contra-rilinut~fu recurso, 
facultando-se-lhe, nessa ocasião, indicãr as peças a serem 
transla-dadas e apresentar documentos novos. Esse erá 
aliâs o procedimento estabelec;ido ~elo Código de 1943, 
~o seu artigo 845, § 29. 

~IARIO J)O CONGRESSO NA(;IONAL (Seção !JL 

Não haverâ, também, prejuízo para as partes com a 
posterior formaçãO do instrumento: das peças a serem, 
tfaii'S.la'dadas, elas jâ têm conhecimento; dos documentos 
novos apresentados pelo agravante, o agtâvado ter.á vis
ta,· após a intimação; se o agraVado, na contraminuta, 
Ôferecer documentos noVos, será aberta vista ao agra

-. Vapl_e_ ~r~ra_f.ÇJ_ Ú!\ÍC!J do artigo- 525). 
t, ainda, procedente a crít.ica à expressão. "deferida a 

formação do agravo:•, uma_vezg_ue não hã possibilidade 
jurídica de indeferimento liminar desse recurso (artigo 
528). 

se-nomêrito sou pela aprovação, quanto à técnica le
gislativa, entretanto, entendo que o Projeto deve ser 
-a-perfeiçOado. 

Em primeiro lugar, para adequar a ementa ao conteü
do do Prpjeto. 

. Em segundo, para substituir o vocâbulQ, "Wmslada
das" - no artigo 524, que se pretende alterar - por 
"trasladadas", quando hão por outras razões, pelo me
nos, para resguardar a uniformidade de terminologia 
usada: no Código. Vejam-se, por exemplo, os artigoS 523, 
III ~_parãgrafõ único, 52.5, 527, §59, onde se encontram 
as expressão~ "trasladadas·-· ~-~ .. trasladarâ". 

Finalmente, em terceir9 lugar, para corrigir-se a co_n-
cordância verbal no artigo 29, • 

Isto posto, meu parecer é pela aprovação do Projeto 
com as seguintes emenda:;: 

EMENDA No 1-CCJ 

Dê-se à ementa a $eguinte redação: , 
, "Altera a redação do.art. 524 e revoga o art. 526, 

ambos da Lei n9 5.869, de li de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil.'' 

EMENDA No 2-R 

Substitua-se, no art. 524, que se pretende alterar, a ~x
. pressãQ_ "transladadas" poç "traladadas". 

EMJ!NDA No l-R 

Substitua~se, no art. 29, a expressão .. Fica revogado" 
poç .. ficam revogados", -

Sala·d~s Comissões, '21 de novembro de 1985. -José 
Jgnáclo Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado, Rela
tor - Jutahy Magalhães - Luiz Cavalcante -=- Lenoir 
V argas -- Alfredo Campos - Alberto Silva - Hélio 
GneinSs. 

PARECER 
N• 1.034, de 1985 

• Da Comissão de Cor:~stituição e Justiça, sobre o 
Projeio de Lei n9 142, de 1982 (IJ9 361-B, de 1979, na 
Câmara dos O~putados), que "altera a redação do 
art. 556 da Lei n'i' 5.869, de 11 de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil". 

Relator: Senador Martins Filho 
O presente projeto de lei vem a esta Comissão para ser 

examinado à luz do art. 100, n9 25, do Reg~ento Inter
no. 

Objetivi a -proposição modificar o art. 556 do Código 
de Processo Civíl no sentido de que, para redigir o acór~ 

-dão, seJa designado o relator, ou, Si! este fo_r vencido .. no 
mérito Oll..Sill preliminar que ponha termo ao julgamen
to, o autor d,o primeiro voto vencedor", 

N,a justlfic~Çã-o di~ ~o autor: 

"Na prática hâ ocorrido ensejo em que o rêlator 
ê vencido somente em preliminar que põe termo ao 
julgamento. E tal hipótese não é contemplada no 
Código de Processo CiviL No entanto, se o relator 
deixa de ser designado Por haver sido vencido quan
to_ ao mérjfo, o que é perfeitamente aceitável, pois 
não deve ser co,mpelido a r~igir contra ·sua con
vicção pessoal,- o mesmd fundamento deverá pre
valecer, quando o relator é vencido relativamente à 
preliminar que ponha termo ao julgamento." 

Conco_rdamos, no mérito, com a fundamentação do 
autor, pois deverá ser designado para redigir o ac6rdão o 
autor do primeiro voto vencedor, caso o relator seja ven
Cido no mêrito ou em preliminar que ponha termo ao jul~ 
g-.amento. 

N OV<J!l~ro de I~~ 

De boa técniCa legislativa a proposição é, também. 
consütucional e jurídica. 

Ante o e;o.;posto, somos pela sua aprov.ição . 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.- José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
Alberto Silva - Nivaldo Machado - Hélio Gueiros -
Lulz Cavalcante - Alfredo Campos -- Lenoir Vargas
J utahy Magalhães. 

PARECERES 
N•s 1.035, 1.036jl:l.~'\. de 19.85 

Sobre a Emenda da Câmara dos D~putados ao 
Projeto de Lei do Senado n9J98, de 1979, que "disci
plina o exercício da profassão de detetive particular''. 

PARECER No 1.035, DE 1985 
Da Comissiio de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 
. De autoria do Senador Nelson Carneii:o, tram!talldo 

nas duas Çasas~clo Con_gr~so Nacional há cinco anOs, 
emendado pelil Câmara dos Deputados, o _projeto sob 
exame disciplina o exercício da profissão de detetive par
ticular e, -originariamente, teve parecer desta Comissão, 
que concluia: 

"Considerando, portanto, a utilidade dessa ofi
cialização da categoria, c-om vistas como salienta o 
Autor "à elevação do nível de seus exerc:entes e à ga
rantia dos que se utilizam dos seus serviços", con
dulmos no mérito, pela oportunidade do- projeto, 
inclusive quanto ao aspecto juríçlico
constitucio·nal." 

Na jusüficação; salienta o Autor q_~:~e ,cerca de cinco 
mil pessoas possuem, no País, certífi:cados de conclusão 
do curso especializado de detetive, enquanto apenas sete
centos a mil trabalham realmente como detetives parti
eulare.s, com experiência e respeitâ vel tiroCínio. Concly.i 
que o projeto busca "preservar os direitos dos atuais 
exercentes ___ da profissão, permitindo-Ines o registro e, 
pois, a regulaiiiáção proriSsional, dentro de cento e vinte 
~dias, a contar da Vigência dª· l~i". 

O Plenário do Senado-ã.preséntou-lhe emenda, incluin
do n_o currículo da formação dos detetives as cadeiras de 
Direito Constitucional, Penal, Processual e Medicina Le
gal, aprovada a alteração. 

Favoráveis os pareceres das Comissões de Legislação 
Socia_l e de Educ~o e Cultura. 

Encami.~hada-a propo.sição da Câmara d~s Deputa
dos, em junho deste ano, ali foi aprovada emenda~ alte
rando os arts. _39 e 10, respectivamente, sobre o registro 
da profissão e a suspensão do seu exercício. 

Diz o parãgrafo único do art. 34,.na alteração propos
ta: 

"Parágrafo único. Na hipótese de exercer a 
profissão em Estado diferente daquele em que sere
gistrou, o detetive particular é obrigado a comuni
car o fato à Secretaria d,e Segurança Pública desde, 
que, tendo conhecimento de qualquer atuaçào desa
bonadora do profissional em seu territóriO; 'disso 
darâ ciência à Secretaria de Segurança Pública do 
Estado onde foi feito o registro." 

Diz o proposto art. I 0: 

"No caso de conduta inconveniente do detetive 
particular, cabe ao Secretário de Segurança Pública 
do Estado que efetuou .o seu regist~o aplicar-lhe 
pena de suspensão do exercfcio profissional ou da 
cassação do r_egistro." 

As duas emendas são pertinentes, encerrando pre
cauções neceSsárias. Constitucional, jurídicas e pertinen
tes à técnica legislativa, opinamos pela sua aprovação, a 
fim de que._ ouvid_as as comissões de méríto, subam à 
consideração do -Plenário. 

Safa das Comissões, em 4 de setembro de 1985. -José 
I~.-ádO Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
Niv&ldo Machado - Hélio Gueiros- Alfredo Campos
Nelson Carneiro- (sem Voto)- Jutahy Macalhies
Henrique Santillo. 
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PARECER N• 1.1136, DE 1985 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Henrique Santillo 

Par força de Emenda uprovada pela Câmara dos De~ 
putados, retorna a esta Comi_ssào o presente projeto que 
disciplina o exercício da profissão de detetive particular. 

Trata~se de antiga e ansiada aspiração de uma laborio
sa categoria profissíonal, nem sempre compreendida e 
reconhecida por segmentos de nossa sociedade. Talvez 
seja, justamente, a falta dessa_ regulamentação a causa 
básica dos percalços e das difículdªdçs que, até aqui, se 
antepõem ao pkno exercício da atividade. 

A Emenda oferecida, inegavelmente, aperfeiçoa o Pro
jeto, porquanto, ao condicionar o exercícjo profissional 
à área do Est<1do em _que tenha registro, desnecessário se 
torna, como prevê o artigo 3q, que es:sa mesma providên
cia também se faça no D_epartamento de Polícia Federal, 
ainda que, eventualmente, a atividade tenha de ser esten
dida a outros Estados. Nesse caso. bastará uma coml,lnÍ
cação à respectiva Secr-etaria de Segurança Pública. 

A Emenda, além disso, confere às referidas Secretarias 
um poder fiscalizador da profissão, aUtorizando a ãpli
Cl:!çào de penalid.ades que vão da suspensão à própria 
cassação do registro rio caso de comprovada "atuação 
desabonudora do profissional". 

Concordamos com as alterações propostas, pois, além 
qe simplificar procedimentos adminisri"ativos, evitando a 
repetição de registras em órgãos de idêntica finalidade, 
permite um disciplinamento mais rigoroso do exercício 
da profissão, confcríndo-lhe maior seriedade, ao inibir a 
ação dos maus profissionais. 

Com essas considerações, opinamos pela aprovação 
da Emenda. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1985.- Gabriel 
Hermes, Presidente em ex~dcio - Henrique Santillo, 
Relator- Alcides Saldanha- Albano Franco (sem voto) 

. - Nivaldo Machado - Alcldes Paio. 

PARECER N• 1.037, DE \985 
Da COmissão de Educação "e Cultura 

Relator: Senador José Lins 

O Projeto de Lei n"' 198. de I 979, de autoria do emí~ 
nente Senador Nelson Carneiro, retorna a esta Casa para 
exame da emenda aprovada na Câmara dos Deputados, 
a qual oferece nova redação aos artigos 3"' e 10, nos se
guintes termos: 

"Art. 39 O exercício da_ profissão de detetive 
particular dependerá de registro na Secretaria de Se~ 
gurãnça Públ1ca do Estado QnQc o interessado de
sempenhar su:1 ativldiiáe_e_m cãfátef permanente. 

Parágrafo único. Na hipótese de exercer a pro
fissão em Estado diferente daquele em que se regis
trou, o detetive particular é obrigado a comunicar o 
fato à Secretaria de Segurança Pública deste, que, 
tendo conhecimento de qualquer atuação desabona~ 
dora do profissional em seu território, disso dará 
ciência à Secretaria de Segurança Pública do Estado 
onde foi feito o registro. 

Art. 10. No caso de conduta inconVCllíente do 
dctetivC piirtíCtilar, cabe a_o Secretári_O -de Segurança 
Pública do Estado que efcttiou o seu registro 
aplicar-lhe a pena de suspensão do exercício profis
sional ou da cassação do registro." 

O ponto fulcral das alterações, que tendem a melhorar 
consideravelmente o Projeto, situa-se na subtraçào ao 
Departamento de Policia Federal de qualquer inierênciâ 
no eXercício da profiSsão de detetíve .. part1cular, mesmo 
na hipótese de_ esta ser exercida noutra Unidade da Fede
ração, diferente da originária do reg"ist-ró Cõmpetente. 
lsso porém, não desobriga o detetive particular de comu
nicar o fato à Secretaria de Segurança Pública deSsa 
Unidade Federada erfl vista da fiscalização -de sua 
atuaçào profissíonal, sobretudo no Caso de conduta de
sabonadora. 

Além de evitar a duplicação bUrocrática de registras~ 
as emendas refletem uma preocupação com a descentra
lização da ação fiscalizadora do exercicio"da profissão de 
detetive particular, subordinando-o única e exclusiva~ 
mente à esfera do POder Público Estadual. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Do expostq, propomos a esta Comissão de Educação e 
Cultura a-aCOihida favorável da e-menda aprovada na 
Câmara dos Deputados. Ê o voto. 

Sala das Comissões, 2 I de novembro de 1985.- Gas
tão Müller, Presidente- Josê Lins, Relator - Álvaro 
Di_as- Jorg~ Kalume - Nivaldo Machado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expedien~ 
te lido, consta o Projeto de Lei da Câmara n<:t 197, de 
1985, qUt! receberá emendas, perante a primeira comis~ 
são a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões or
dinárias, nos termos do ·art, 141, II, b, do Regimento ln
terno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli}- Sobre-a mesa, 
projetas de lei quC vão ser lidos pelo Sr. !\'-Secretário. 

Siio lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
- . N• 3"45, de 1985 

uModifica dispositivo do Decreto·lei n"'~ ].695," de 
18 de setembro de 1979, com vista"s a iSentar do im~ 
posto de renda na fonte os salários atrasados pagos a 
trabalhadores cm geral. •• 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL l\' O _art. 2"' do Decreto-lei nY I.695, de 18 de 

setemhro de 1979, passa a vigorar com a seguinte re
dução: 

''Art. 2'1 Mantida a tributação na declaração 
-----ac rendimentos. ·nâo incidirá irrlposto de renda na 

(o.nte sobre a gratificação instituída pela Lei n"' 
4_0.90, de 13 de jullw de 1962, bem como sobre sa
lários ou 4uaisqucr vantagens pessoais atrasados 
pagos a trubalhadores ou servidores públicos." 

Art. 2;;;--- Esta lej entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. J<.>_ Revogam-se llS disposições em contrário. 

J~stificaçào 

O Decreto-lei n"' 1.695, de 18 de setembro de 1979, foi 
editado com a finalidade preponderante de determinar a: 
não in_cidénGia d_q_.i_mposto de renda na fonte sobre o 13~ 
saláriq. 

Tratou-se de __ _me_did_a. de largo alcance, por todos 
apl:.mdida, eis que dela resultou um alívio da carga tribu
tária sobre os salários dos trabalhdores, ao mesmo tem
po que a possibilidade de esses festej~rem mais fartamen
te a passagem de cada ano. 

O que o nosso [,-roJeto quer é_ que· o mesmo beneficio 
fiscal se estenda aos salários ou vantagens pessoais pagas 
com atraso aos trab~lhadores comuns ou servidores 
públicos, providéncia em relação à qual também há de 
ser reconhecida rigorosa justeza. 

É que-quando o salário vem com atraso, a inflação jã 
se incumbiu de corroer-lhç uma boa parte, de sorte que 
riào Se <.ldinite tCnha·o-tribalhidor que arcan:om· o ôilus 
de riccbí!r menos (cm termos reais), com descontos rela-

- tlvos a Tmpõslõ de Renda. 
Sala das Sessões, 26 de novembro de 198.5 '----.Nelson 

-carnéiro.~----~-~~- -·~ .. - ~-

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO,LEJ N• !.695, 
DE !8 DE SETEMBRO DE !979 

Suprime a incidência do Imposto de Renda na fon
te sobre o 139 salário e atribui competência ao Minis
tro da Fazenda para fixar prazos de recolhimento de 
Imposto de Renda retido por fontes pagadoras de ren
dimentos. 

_O Prcsident_e_da -~epú~lica. ~o uso das atribuições que 
lhe confere o artigo- 5-5~ n da constitl!ição, de~r:ta: 

Art. 1~ Compete (LO MiniStro da Fazenda fixar pra
zos para o recolhimento do imposto de renda retido pela 
-fõ_ilie pagadora. 

Art. 29 Mantida a atribuição na declaração de ren
dimentOs, não incidirá Imposto de Renda na fonte sobre 
a gratíficação instituída pela Lei n"' 4.090, de 13 de julho 
de !962. 
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Art. 3~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publícação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 18 de setembro de 1979; !58\' da Independên
cia e 9\<:t da República. -JOÃO FIGUEIREDO- Kar~ 
los Rischibieter. 

(Às Comissões de Constitui cão e Jusricã. de Legis
larão Social e de Finanças. J 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 346, de 1985 

Altera a redação dÕ caput do art. 16 da Lei n9 
5.107, de 13 de setembro de 1966, acrescentandoRihe 
mais um parágrafo, para permitir que o empregador 
possa depositar a indenização anterior à opçio na 
conta bancária do empregado, em parcelas mensais, 
deduzindo-as do Imposto de Renda. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Alterada a redação do caput, o art. 16 da Lei 

n9 S.\07, de 13 de setembro de 1966 fica acrescido de um 
§ 4"', com a seguinte redação: 

, "Art. 16. Os empregados que, na forma do art. 
1"', optarem pelo regime desta Lei, desde que este
jam ainda na mesma empresa, terão regulados os di· 
rei tos relativos ao tempo -de serviço anteriOr à 
opção, de acordo com o estabelecido no Capítulo V 
do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho, 
calculada, porém, a indenização, para os que con
tem to (dez) ou mais anos de serviço anterior, na 
base prevista no art. •497 da mesma Consolidação. 
Pelo tem pó de serviço posterior à opção, terão asse
gurados os direitos decorrentes desta Lei." · 

§ 4<.> A indenizaçào de que trata este artigo, po-
derá ser paga-de uma só vez, ou depositada na conta 
bancária do empregado optante, em parcelas men
sais, permitida sua dedução do Imposto de Renda 
devido P<::la empresa, relativamente ao respectivo 
encargo. 

Art. 2"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3<:t Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Como é sabido, a Lei n" 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço, estabeleceu parâmetros pelos quais as empresas e 
entídades em geral viram-se obrigadas a depositar, men
salmente, em conta vinculada, o percentual de_8% relati
vo à remuneração de todos os empregados optantes pelo 
novo regíme. 

Entretanto, o tempo de serviço anterior à opção conti
nuou a ser disciplinado pelas disposições da Consoli
dação _das_ Leis_-_c!Q _Trªbalho, com obrigação de indeni
zação na base de um salário por ano de serviço prestado 
na mesma empresa, ao empregado d_espedido sem justa 
causa, ou se estável, isto é, se_já contava com mais de dez 
anos na data da opção, esse pagamento indenizatório era 
devido em dobro. 

Encretanto, em relação e comparativamente com o 
novo regime do Fundo de Garantia, ficaram os emprega
dos prejudicados em face do tempo anterior, poi~ essa in
denização não erp. e nem é devida quando o empregado 
pede demissão, ou em_caso_ de aposentadoria. 
- Como o noyo siStem-a veio, na prática, pela generali
zação da opção, extinguir a velha estabilidade no empre
go, transformandO ã garantia no emprego em obrigação 
patronal de compensar com valores depositados nas res
pectivas contas bancárias vinculadas dos empregados, 
entendemos que o tempo anterior à opção deve ser, des
de logo, indenizado, a fim de que o empregado possa ter 
sei.J. patrimônio ampliado, na medida em que o emprega-
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dor possa pagar~ lhe essa indenização de uma só vez, ou 
em parcelas mensais, sempre levadas ao crédito de caO.a 
conta bancária vinculada. 

Em outras palavras: o que se pretende é que as empre
sas e entidades em geral recolham o valor referente aos 
anos de serviço anteriores à opção, valor esse calculado 
como indenização prevista no Diploma Consolidado, 
depositando-o, de urna só vez ou em parcelas mensais, 
íncorporando-o ao_ saldo constante Qa conta bancária 
vinculada de cada empregado. 

Desta fo_rma, busca-se possibilitar aos empregados 
uma real ampliação de _seus saldos bancários, mãs, por 
outro lado, trata-se de um encargo para a erilpresa. Por 
isso é que estamos o(erecendo a viabilidade de dedução 
das importâncias pagas, a título de indenização, do Im~ 
posto de Renda devido, relativamente a cada encargo, 
ou seja, à incidência qi.ie cada encargo teria na tributação 
do Imposto de Renda devido. 

Outro aspecto que deve ser levado em conta diz respei~ 
to ao fato de que as alterações somente beneficiam àque
les empregados que tenham tempo de serviço anterios 
prestado à mesma empresa e continuem em plena ativi~ 
dade laborativa. Est~_explicação se faz necessária porque
há um grande número de empregados quejâ deixaram as 
empresas em que trabalhavam por ocasião da primeira 
opção. Neste caso, estando hoje trabalhando sob o regi
me do Fu_ndo de Qaranüa do Tempo de Serviço, não te
rão direito a quaisquer indenizações de seus empregado
res atuais __ ou anteriores. 

Esses oS,motivos que nos levam a submeter ao veredic
tium dos nobres Pares Qesta Cas!l Legislativa a presente 
proposição, na expectativa de que possamos merecer sua 
aprovação. 

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1985. ---:- Car
los Chiarelli. 

LE:GlfiLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.!07 
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o FW1do de Garantia do Tempo de Serviço, e 
dá outras providências. 

. ·Á~t: .i6~ ~ ~ó~~ ~~;;;~;-~;:"õ>~'~[~;~~- d~--rrt.~ i~. 
optarem pelo regime desta Lei terão, na ocorrência de 
rescisão ·do contrato de trabalho, regulados os direitos 
relativos ao tempo de serviço anterior à opção, de acor
do com o sistema estabelecj,do- no Capítulo V do Título 
IV da CL T, calculada, porém, a indenização, para os que 
contêm 10 (dez) õu mais anos de ser_vlço, na base prevista 
no art. 497 da mesma CL T. Pelo tempo de serviço poste
rior à opção, terão assegurados os. direitos decorr~nt~s 
desta lei · 

§ 19 O valor da indenização, correspondente_ ao tem
po. de serviço anterior à opção, serã complementãdo pela 
empresa, mediante depósito na conta vincJllada do em
pregado. 

§ 29 É facultado à ~rnptesa, a qualquer tempo, 
desobrigar-se da responsabilidade da indenização relati
va ao tempo de serviço anterior à opção, depositando na 
conta vinculada do empregado o valor correspondente 
na data do .depósito. 

§ 3"' Aos-depósitos efetu_ados nos termos do §_29, 
aplicam-se todas as disposições desta lei. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Finanças.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 347, de 1985 

'"Dá a denominação dC ,-,WIÍiY Barth" à rodovia 

BR-467 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t<:> A Rodovia BR-467 que liga Toledo/Mare

_chal Cândido Rondon/lguiporã, no Estado do Paraná, 
passa a denominar-se Rodovia, "Willy Hárth", 

Art. 2<:> Esta lei entra em vigor na da_t_~ de sua publi
ca<;-ão. 
--Art. 31' Revogam-se as disposições em ç:ontrãrio. 

Justificação 

Ao propormos o presente projeto de lei, denomina-ndo 
a Rodovia BR-467- Willy Barth, procuramos fazer jus
tiça à memória do maior pioneiro no desbravamento e 
colonização da região oeste paranaense, por onde cruza 
a referida estrada f_ederal. . _ ~ __ , 

Nascido no munícfpio de Santa Cruz-:- RS,__eQl 20 de 
junho de t 906, Willy Barth instalou-se na cidade de To
ledo- PR em 1949 como Diretor eleito_da Industrial 
Madeireira Colonizadora Riq Pa_raná, S/A ::-,"Maripá", 
empresa detentora de imensa -área denominada.. "Fazen
da Britânia", com 270.000 hectares, situada à margem 
do Rio Paranâ e entre os Rios Iguaçu e Piquiiy no Esta
do do Paraná 

Iniciava-se, para Wil\y Barth, então, uma nova vida de 
dédicação_à cidade de Toledo e ao p_róprio oeste do Para~ 
ná, por quem daria, por fim, a própria vlda. 

De gênio-dinâmico, alegre e extrovertido, compreensi
vo e afável, Willy Barth mudou a feição da incipiente co

-lonização e da nascente cidade de Toledo._Organizou a 
exportação das madeiras, implantou novas indústrias 
(ceràmicas, fundição, serrarias, marcenarias, oficinas 
mecânicas, etc.) e motivou o comêrdo, até então pratica
mente inexistente. Estimulqu a construção de boas casas, 
o ajardinamento dos terrenos, cham~do a atenção dos 
moradores da cidadé e do-s funcionãrÍos -·dã·. ••Màripâ'' 
para a necessidade de melhores condições de vida. Na 
obra colonizadora, desempenhou um papel nitidamente 
paternalista: recebia os novos colonos de braços abertos, 
moStraVa:. lhes as terras, acompanhava·os durante o dia 
e, à noite, cantava com eles, para afugentar o cansaço e a 
tristeza 'da saudade. Na obra empresarial, era o adminis
trador de pulso firme, sem nunca despir a grand~za de al
ma, que ostentou até morrer. Nunca soube ter inimigoS 
na vida social, nos negócios e nem na política. 

Não soube jamais o que era dificuldad~. Se dificuld?-de 
fosse um obstáculo para a colonização ou para Toledo, 
fazia o possível e o impossível, pois Willy Barth dava o 
exemplo para tudo. Foi o caso do Aeroporto de Toledo, 
aberto e construído em apenas 52 horas, com o auxnio 

- de todos- Os moradoreS da cidade, sob_ o comando do 
-grande colonizador. 

Willy Barth, que já colonizara São Miguel do Oeste, 
em Santa Catarina foi, no Paranã, ·um semeador e· üm 
fundador de cidades e de povoados: _Tol~o. Marechal 
Cândido Rondon (em abril de 1951), Dez de Maio (em 
maio de 1951), Novo Sarandi (em "agosto de 1951), QUa
tro Pontes (em setembro. de 1951), Vila Margarida e 
Nova Concórdia ((952), Vila Nova (fevereiro de 1952), 
NOva Três Passos (julho de 1952), Vila Mercedes\ e Nova 
Santa Rosa (de setembro a dezembro de 1952), Vila Ma
ripá(1953), além de mais de uma dezena de povoados e 
pequenas loca1idades. 

De espírito aberto e ecumênico, iniciOu a implantação 
de cada localidade ou povoado pla.ntando uma igreja ao 
lado de uina escola. Auxiliou, com elevados recursos, 
congregações e o_rdens religiosas, seminâ~os, igrejas e sa~ 
cerdotes. 

Graças a Willy Barth, a cidade de Toledo, por v_olta de 
1957, passou a ser a cidade-líder do oeste paranaense, 
c:Qm melhores recursos e condições de vida do que tÓdas ~ 
as outras, inclusive Foz do lguaçu e Cascavel 

Em 1958. graças ao Seu apoio exlraoràinárlo e à firme
za de Willy Barth, a cidade de Toledo transformou-se em 
sede do novo Bjspado de Toledo. 

Novembro de 1985 

Voltado para a política, Wilty Barth, em 1960, cOnse
guiu eleger os Prefeitos de todOs os municípios do oeste 
paranaense, taf a sua !iderança, 

Ele mesmo, Willy Barth, elegeu-se em 15 de novembro 
de t 960, Prefeito Munic:ipal de Toledo, com esmagadora 
votação. Como Prefeito Munic:ípal,jamaís recebeu qlial
q&et dinheiro dos cofres públicos. Ao contrário: cedeu as _ 
máquinas d~ "Maripá" para os serviços da Prefeiturã e. 
emprestou dinheiro do próprio bolso para pagar os com
promissos da municipalidade. 

Lamentavelmente, em 2 de abril de 1962, de madruga
_rla, Willy Barth, depois de ser alvo de consagradora_ma
nifestação e homenagem, veio a falecer em Guaraniaçu, 
vítima de uma síncope cardíaca. 

Os anos hão de passar. Mas, a memória do povo ja
-mais o esquecerá; a figura do Hdador intímorato, do líder 
extraordi_nârio, do homel!! bom e notável que foi Willy 
Barth, o verdadeiro_ e primeiro construtor da civilização 
do oeste do Paraná. 

Portanto, nada mais justo do que batizarmos ~ BR-
467, hoje uma verdadeira espinha dorsal da economia do 
oeste paranaense, com o seu nome: Rodovia Willy 
Barth! 

Sala das Sessões. 26 de novembro de 1985.- Roberto 
Wypych. 

( Ãs Comissões de Constftuição e Justica e de 
Transportes, Comunicaçõe-s e Obras Públicas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Os projetas li
dos serão publicados e remetidos _às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
I Q-Sccr_et;.írio. 

t: lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N• 464, de 1985 

Senhor Presidente; 
Requeiro a V. Ex•, nos termos do arL T79, II, e,. 4, combina

do com o art. 195, I, do Regimento Interno, que 
submeta à deliberação do Plenário, a inclusão, em Ç)r~ 
dem do Dia, do Projeto de Resolução n<:> 17, de 1985, de 
minha autoria, que "Dispõe sobre o uso da palavra, e dá 
outra;; providências", que, distribuído à última Comis---= 
sào Técnica que o deve apreciar, não recebeu parecer no 
prazo regimental. 

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1985.- Ju
tahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeri
mento lido serii. publicado e posteriormente incluído em 
Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr.J_<:>-
Secretário, _ 

E lida a seguinte 

Em 21 de novembro de 1985. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do País.a partir de 22 do corrente mês, pa
rü, devidamente autOrizado pelo Senado, na forma do 
art. 36, § 2'~, da Constituição e art. 44 do Regimento ln
temo, participar da XL Assembléia Geral das Nações 
Unidas. 

Atenciosas· saudações, - Álvaro Dias. 

O Sª. PR~ID~NTE (José Fragelli) -O eXpediente 
que acaba de ser lido foi recebido pela Presidência no úl~ 
timo dia_21, não sendo entretanto, dado a conhecer, ao 
Plenárió, em tempo hábil, em virtude da não ·realiz"ação 
de sessão do Senado naquela data e no día subseqUente. 
A comunicação --dO ilustre Senador, vai, portanto, à 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a rnes·a. 
comunicação que ·vai ser lida pelo Sr. l~"-Secretárío. 

t. lirla a seguinte 

Em 25 de novembro de 1985. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

i.tcordo com ·a. disposto no art. 43, alínea a, do Reghrleil-
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to Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Cas.a a 
partir do dia 2-1-86, para breve viagem ao estrangeirO, 
em caráter particular. 

Atenciosas saudações, - CéSilr Cais. 

O SR. PRESIDENTE (José Frag<;lli) - A comuni~ 
cação lida vai à pUblicação. -

O-SR. PRESID~NTE (José_Fragelli)- O tempo des
tinado aos oradQres do Expediente da presente sessão se
rã dedicado a homenagear o Diário de Pernambuco, pelo 
transcurso de seu centésimo seXagésimo aniversário, nos 
termos do Requerimento n9 142, de 1_985, de autoria do 
Senador Nivaldo Machado e outros Senhores.Seqado
res. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Macha
do. 

O SR. N!VALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBliCADO POSTER!Ol!
MENTE. 

O SR. PRESID~TE (José Fragelli) - ConceÇo a 
palavra ao _nobre Senador Murilo Bad.aró, Líder· do 
PDS. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- fV!G. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

t com real agràdo que, em nome do PDS, nos incor
poramos às homenagens que o Senado da República 
presta ao mais antigo jornal da América Latin3.to Diário 
de Pernambuco. _ · __ _ 

Esta missão, Sr. Presidente, da qual me desincúmbo 
neste instante ficaria mã.is ajuStada a um homem do Nor
deste, onde os efeitos e os resultados da_~xi.stênciã fecun
da desse jornal foram mais palpáveis, sem embargo de 
que a presença de um órgão livre da Imprensa brasileira, 
localizada num Estado de tão r_iças tradições, representa 
para o Brasil inteiro a -certeza de que as liberdades não 
fenecerão em nossa Pátria, eriquanto- trincheiras conl.O 
esta continuarem sendo guardadas por homens da enver
gadura daqueles que hoje dirigem esse jornal. 

Mas, Sr. Presjdente, es(á aqui Um iriíneiro falarido 
sobre um jornal de Pernambu'co, e certamente o faço 
com a alma em festa e o coração em júbilo, porque se 
dentre tantas províncias brasileiras que madrugaram no 
serviço da liberdade, poucas delas terão no acervo his
tórico as glórias que Pernambuco adquiriu nas suas lutas 
ativistas e pela consolidação da emancipação- de no~sa 
Pátria. Se fizéssemos ligeiro escorço histórico, iríamos
identificar naquela província do Nordeste as matrizes 
mais puras da nacionalidade brasileira. 

E basta para se confirmar a assertiva, a 'existêncía de 
um jornal f~ndado Cm 1825, logo em s~guida ao Grito- da 
fndependência, como que nascído da fibra, da força, da 

_yalentia daqueles sertanejos para ajudar a cqnsolidação 
.da _N'ação que_ nascia. : 

Sr. Presidente, Pernambuco está presente na vida bra
sileira praticamente em todos os instantes gloriosos da 
nossa história. Mas, acentuou o orador __ que me antece
deu, o nobre Senador_ por Pernambuco, 'foi certamente 
na campanha aboliCionista que o Diário de _Pemambuc~ 
teve o seu grande momento de glória. E aí uma felíz coin~ 

i cidência coloca novamente o Estado pernambucano na 
vanguarda das forças progressistas da nossa terra, quan
do uma voz, do porte _e_ da dimensão de Joaquim Nabu
co, comanda na Assembléia do Império a grande batalha 
pela abolição dos escravos. Não há um só movirÍlento li-

1 bera! em que não estejam presente a valentia ... o, deste
mor, a coragem e o patriotismo dós pernambucanos. __ 

E quando nós, brasileiros, festejamos o aníversãrio ~e 
1 um órgão de Imprensa com esta tradição, com esta his- · 
. tória de bravura e de civismo, $r. Presidente, nós temos 
absoluta convicção de que não temos porque temer pelo 
destino das instituições democráticas no País. 

E ainda mais, é bom assinalar que está definjtivamente 
ligada à história do_ Diário de Pernambuco, a figura de 
um dos maiores jorna'listas de todos os tempos deste 
País, que·foi Assis Chateaubriand. 

Acredito, Sr. Presidente, que na palavra dos oradores 
e nas campanhas de Imprensa estão muita-s vezes, os 
grandes arietes que rompem as muralhas e os obstáculos 
que se antepõem às caminhadas dos povos. 

: Foi a palavra .de Joaquim Nabu~o que iluminou a As
.. semblêia do Império, a grande responsável pela aboli9ão 

I 

-d;i~_ç__ra\:.ãlur.~: foi __ ague}e orador ele raça, ~_palavra ~á
glca do -grande abolicionisla, quem incendiou os co
rações e quem iluminou as consciências, permitindo que 
o Brasil, sem derramar uma só gota de sangue, pudesse 
realizar uma_ obra que enobrçce àquela geraç-ão. Há um 
fato curioso, Sr. Presidcnte~des9rito pelos cronistas da é;. 
poca: no- dia da votaç-ão da Lei Ãurea estava presente, 
nas galerias, o Embaixador Patridge dos Estados Unidos 
que, ao ver a população jogar flores no plenário do Sen~
do, comentou que iria dízer no seu País, como no Brasil 
se fez uma Lei que lhes custou tanto sangue. --

- - Também o jornalista Assis Chateaubriand mobilizou 
a consciência naCional, em torno de objetivos dos mais 
e\CVadOs- e serüraqtll ocioso; já que o fizemos há U1gum 
tempo na homenagem que o Senado Federal a ele pres
toU, repetir e repisar as obras extraordinárlas que este 
Campeão -da Imprensa e da liberdade de Imprensa dirigiu 
neste País, como a Campanha da Aviação Civil, a Cam
panha da Criança Abandonada, a Campanha em favor 
do Nordeste, dos Cafés Frios. Afinal de contas, Sr. Presi
ãcnte; si.'!riâ um ro$ário Infindável para glorificar a me
mória de. Assis_C_h-ªte_aubríand. 

O que dizer do jornal O Estado de S. Paulo que tem na 
sua linha filos6fica e doutrinária uma permanente e in
flexível Campanha em favor da liberdade da iniciativa 
privada, na certeza de que não há liberdade política sem 
liberdade ecooômica, na _convicção de que a presença hi
pertrofiada do Estado, nas atividades que devem estar ri
gorosamente entregues à livre iniciativa quase sempre 
significa o pri_!l_.ç_(pio do g~rroteamento das liberdades. 
_ Isto tudo, Sr. Presidente, nos faz recQrdar o quanto a 
Imprensa tem sido útil a este País. Ainda recentemente 
foi a Imprensa que esteve 11:a vanguarda dos grandes mo
vimentos de libirúlção ainda que às vezes injusta, muitas 
vezes pretenSiOsa,afgUmaS-vezes- teri.denciosa. Eu diria, 
para recordar Jefferson que chamou à liberdade de Im· 
prensa de a rainha das litierdades. E' preferível tê-la in
justa, é preferível tê·la tendenciosa, é preferível tê-Ia às 
vezeS pretensiosa do qUe garroteada, do que cerceada, do 
que censurada. A Imprensa livre, apesar de tudo, é a ga
rantia maior_ que nós temos para assegurar a própria li-
berdade- e a âeJllQc;raGia_~_ - . _ _ _ 

Por isso, Si. Presidente, é que este Senado se incorpo
ra, hoje. à homenagem que mui justamente Se preSta a 
este extraordinário órgão da Imprensa brasileira, que é o 

__ Diário de Pernambuco com 160 anos de tradição, de lutas 
em favor da Iiberdade,_B~staria apenas a citação desse 
tempo para mostr2:r o quanto significa a existência de 
um órgão livre e_sobretudo consciente do seu grande pa
pel em favor da liberdade. 

O PDS se solidariza a essa homenagem ao Diário de 
PeinambuCo pela minha palavra, que significa o pensa
mento unanime do nossa· partido com-relação à liberda
de de Imprensa, com relação à necessidade que temos de 
reforçar, por todas as formas, as Imprensa livre do País, 
para que pOssa ser a tricheira avançada e vigilante na de
fesa das liberdades democráticas. E esta Casa depende 
muito da Imprensa para que a Nação'conheça as,_suà's, 
atividades; este Plenário depende muito da Impren.sa 
para que se transforme no verdadeiro pulmão _da demo
cracla brasileüa, este Senado deve muito à Imprensa. 
Por isso, na figura e na instituição tradicional do D~ário 
de Pernambuco, rendemos homenagem a todos os bravos 
jcirnali&tas brasileiros e a todos os grandes órgãos de co
muníe<lção soci.ãl do Pais. 

0
1
Sr. jorge Kalume- Sr. Presidente, peço a palavra 

pat9:'uma qUestão de ordem. 

Q ·~R.. PRESID~NTE .(Josª Fragelli) - Concedo a 
pa(àVra ao nobre Senador Jorge Kalume para uma ques
tão <!_e ordem. 

O SR. JORGE KALUME ·{PDS - AC. P~r~ uma 
questão de arde~. Sentrevísãe d~"tad?r.)\ SrJ Presi
dente é um assunto afeto à noss~ Casa. ' 

Lei~ no Jornaido Brasil de' hoje.~: 
. O SR. PRESIDENTE (J6Sb·Fragelli) -'Sópô'"sso dar 

a palavra a V. Ex• Se for mesmo uma questão de ordem. 

-0 sR." JORGE- KALUME- t uma questão de or~ 
d_e!_ll; é um assunto afeto a esta Casa. 

o sR. -PR-ESIDENTE (José Fr!:!-gelli) - Mas só se for 
funda~enta~ llo Regimento . 
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O SR. JORGE KALliME- Mas diz respeito ao Se
riadO Federal. 

O SR. PRESDENTE (José Fragelli)- Então, pediria 
que V. Ex~ usasse da palavra logo depois, porque a ques
tão de ordem só pode ser fundada no Regimento, nobre 
Senador. 

O SR. JORGE KALUME - Então, vou esperar! 

O SR. PRESIDENTE (Jos.é Fragelli) - Poucos são 
co!aboradonis exceJentes desta Cas.a, e çlesta Mesa como 
V. Exio - --

Ccincedo a palavra ao nobre Senador Humberto Luce
na. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o sCguTnte discúrso.)- -sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Trago-;;rsolidariedade integral da bancada do PM DB 
à just'a e merecida ~omenagem que o Se~ado houve por 
bem prestar ao D~ário -ae :f»ernambuco no 1601' aniver
súi'fó- de- sua fundação. 

--EU, -parúcularmente, como paraibano, sinto.:me muito 
à vontade para pronunciar algumas palavras a respeito 
desse órgão da grande imprensa nordestina, porque ele; é 
um dos mais lidos na minha capital e no meu Estado. 

O Sr. Cid Sampaio - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer. 

O Sr. Cid Sampaio- Quero congratular-me com V. 
Ex~ pelas observações que faz em torno dos 160_anos do 
Diário de Pernambuco. Realmente, o Diário de Pernam
buco representa a luta da imprensa livre no Brasil para 
manter as caractedsticas que deve ter o veiculo de comu
nicação nas democracias. E vou citar um fato que ocor
reu no princfpio da vida do D!ário de Pernambuco, em 
1830 e tantos, portanto, na primeira dêcada da sua fun
dação. O Diário de Pernambuco, através de seu proprie
tário, na época, acusau o Ouvidor de Olinda, que era o 
homem que representava o Império. b jornal foi proees
_sado. e_, sendo __ ~,tss_im,_ 1\.·p~anda FalcãO, o seu propri~
târio·, o defendeu nos- tribunais, e Q Diário foi absolvido 
do prOcesso qu-e contra ele foi movido. Vê V. Ex• que 
ainda no princípio da sua vida, no período imperial, o 
Diário representou a primeira reação da imprensa livre 
contra a prepotência dos governantes, conseguida nas 
barras dos tribunais, fazendo prevalecer a liberdade de 
imprensa. Ainda colaboraram com o D~ário: Assis Cha
tcaubriand, esse grande jornalista, que talvez tenha sofri
do sua primeira coaç-ão no interior do Diário de Pernam
buco, quando caiu a oligarquia Rosa, em Pernambuco, o 
Grupo Ro.sa e Silva. Tomando posse no Governo o Ge_
neral Dantas Barreto, Assis Chateaubriand foi preso no 
interior do Diário de Pernambuco, em 1912, justa·mente 
por usar a JibÚdade de imprensa. Depois, temos o exem
plo de Anibal Fernandes, aquele bravo jornalista que du
rante a ditadura de Vargas sofreu toda a sorte de perse
guições, mas manteve-se vigilante à liberdade de comuni
cação, e, no Diário de Pernambuco, escreveu, _talvez, as 
mais belas págÍnas do jornalismo brasileiro. Nessa épo
ca, na luta pela liberação do Brasil da ditadura de Var
gas, foi assassinado pela_ Polícia, na sacada do D!ário de 
Pernambuco, ao lado de-Gilberto Freyre, o estudante 
Derriócrito de Sousa Filho.- Portanto, quero congratular
me com V. -EX~ no momento em que, eni. nonie do nosso 
Partido, se congratula c9m o D~ário de: Pernambuc_o pelos 
160 anos de existência. _Que não só o O~ário de Pernam
buco, como o símbolo da imprensa viva de Pernambuco, 
mas a imprensa do Brasil, mantenha a altivez que esse 
órgão manteve durante o curso de sua história, mante_n· 
do a atitude de jornalistas como Assis. Como Aníbal 
Fernandes, Comei- Màdo Melo, fazendo prevalecer a li
berdade de pensamento, sem a qual a democracia não 
subsiste. Junto às homenagens de V. Ex• a minha home
nagem ao mais antigo jornal da América Latina. 

O SR. HUMBERTO LUCENA --O-aparte de V. Ex• 
ilustra o meu pronunciamento, nobre Senador Cid Sam
paio. V. Ex~ participa desta homenagem com a autorida
de que todos lhe reconhecemos, de Senador dos mais 
eminentes de Pernambuco. 

Sr. Pres.idente e Srs. Senadores, órgão noticioso inde
pendente, O Diário de Pernambuco nunca perdeu a sua 
tradicíonà-1 feição gráfiCã: se-in erribargo de acompanhar 
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o dinamismo do processo político, social e cultural do 
Norde.:;te e do País. 

Como bem acentuaram os nobres Senadores Nivaldo 
Machado, pelo PFL, e Murilo Badaró, pelo PDS, o 
Diário de Pernambuco destacou~se, a_o longo de toda a 
su'a história até hoje, por uma participação ath-'_a em to~ 
das as campanhas em defesa da liberdade. Desde sua 
fundação até hoje, sempre defendeu com altivez os 
princípios democrâtic_o_s, haja vísta a sua atuação ·nos 
idos da ditadura de Vargas quando, como b_e_m lembrou 
o nobre Senador Cid Sampaio, de Pernambuco, o seu di· 

' retor, o vibrante e corajoso jornalista Aníbal Fernandes, 
foi vítima de perseguições mesquinhas, por ter imprimi
do sempre àquele ótgão uma orientação de sentido libe-
·ral. Ainda me rec_ordo, por exemplo, que mal chegava a 
Recife para cursar· DireitO, na velha e tradicional FacuJM 
dade do Recife, e assistia ao 'f.I!Senrpla_r de acontecimen
tos que tumultuaram a vida d_a capital perna!llbucana, 
quando_ o povo saía às ruas para lutar petas liberdades 
públicas. TivemoS ã frente ao prédio do Diário de Per
nambqco a tragédia que levou à morte DemÓçrifó Sousa 
Filho, que se transformou num· dos heróis e mãrtlres do 
processo de redemocratização do Brasil, em 1946. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando o Senado hoM 
menageia o D~ário de Pernambuco pelo seu 1609 _aniver
sário de fundação, deixo, portanto, registrado nos anais 
o apoio do Partido do Movimento Democrático Brasilei
ro. 

Exalto, neste instante- porque não poderia deixar de_ 
fazê-to - a figura extraordinária do meu conterrâneo e 
do grande brasileiro _Assis Chateaubriand que, nunl. 
dado momento na Histófíã- daquele grande órgão da im
prensa brasileira, adquiriu o seu controle acionário e o 
incorporou à sua cadeia de jO-rnais, rádio e televiS_ãO, 
assegurando-lhe um equipamentó moderno que fizesSe 
com que aquele jornal acompanhasse os novos tempos 
da imprensa brasileira. 

Quero, também, salientar o ímportante papel que teve 
o Senador João Calmon que, como Presidente do Con
domínio dos Diãrios Associados, sempre se voltou não 
só para o Diário de Pernambuco, mas para todos os veí
culos daquela organizaçãO de comunicação social no 
Nordeste, procurando injetar os recursos indisperisávejs 
à sua modernização. · 

Por último, vale o elogio ao_s dirigentes do Diário de 
Pernambuco: a Nereu Bastos, ·a Antônio Camelo e a tan
tos outros jâ referido~ por outros Senadores ao enc~i-
nhar esse requerimento de homenagem. · · 

Que aquele órgão da imprensa nordestina e brasileira 
continue pelo Brasil a frente, semeando lições de defesa 
dos ideais de liberd_ªde, consolidando, cada vez mais, o 
prestígio da imprensa para que ela seja realmente no 
Brasil aquilo que o é em todas as democracias ocidentais, 
o quarto Poder. 

Era o que tinha a dizer, (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESJDENTE (Passos Pôrto)- Srs. Senado· 
res: 

Os diversos partidoS, áfiâvés dos seuS representantes, 
já se manifestaram em plenário, pelo centésimo sexagéS_i
mo aniversário dO D~ário de Pernambuco. Cumpre à Me· 
sa, agora, manifestar:-se, e coincidentemente na sua pre
sidência um dos companheiros de Demócrito Souza Fi
lho. Havíamos saído do VII CongreSso Nacional de Es
tudantes_, _qu.:indo ele, 15 dias depois, da sacada do Diário 
de Pernambuco, era sacrificado em nome da liberdade e 
da redemocratização do País. 

Lembrei-me neste jnstante, também, de que foi __ o 
D!ário de Pernambuco, através do seu jornalista As_sis 
Chateaubriand, que após a I GUerra Mundial, represen
tando aquele jornal, entreVistou o_ Kaise{ Guilherme II, 
o grande derrotado da I Guerra Mundial. E, numa longa 
reportagem no D~ário de Pernambuco, ele exprimia que 
toda a filosofi_a da guerra se havia montado na estratégia 
de Napoleão Bonaparte. f:, portanto, com a maior hon
ra, neste instante, que me associo em noine da Mesa do 
Senado às homenagens ao Diário de Pernambuco. E ficá 
consignado, nesta tarde, um ato de justiça do plenário da 
nossa Casa do Congresso Nacional, na homenagem ao 
mais antigo jornal, em defesa da liberdade na América 
Latina. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. JORGE K_ALUME -_Sr. Pr~ide:nte, peÇo a 
palavra, para uma comunicação. 

DIÁ_RIO DO CON(JRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR_PRESIDENTE (Pass~s Pôrto)-:- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para uma co
municação. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma co
municação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 

- srs-: senadores: -
Leio no Jornal do Brasil dé boje, na colUna "Lan®~ 

Livre", que uma placa de ouro que Ruy Barbosa g_a· 
nhou, em 1907, de 48 Srs. Senadores, pesando 710 gra-; 
mas, serã le_i_lpa_da, hoje, por Leone. 

${; Presidente, esta notícla é constrangedora, fere b,~ 
nossos brios de brasileiro, macula a memória desse gran
de paladino que foi Roy Barbosa, que projetoU o Brasil 
em Haia, paladino da liberdade, do Oireito, enfim, o ho
mem que so_ube honrar_ as tradições da nacionalidade. 

Quere, nesta oPortunidade, Sr. Presidente, pedir à 
Mesa do Senado que tome providências para eVitar·essa 
afronta à memória de Ruy Barbosa e à nacionalidade 
brasileira._ _ __ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

_ O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto)- A sugest~o d~ 
V. Ext- serâ levaàa à Mesa do Senado com o maior inte
resse e o maior empenho. Acho justa a sugestão apresen
fada por V. Ex• 

. O sã. PRESIDENTE (Fassos Pôrto)- Sobre a mesa~ 
projeto que será Hdo pelo.Sr. j9.Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI 00 SENAD9 
N• 348, de 1985 

"Altera os Anexos d()s Decretos-leis n9_s 2.191 e 
2.200, de 26 dezembro de 1984." 

O Congresso Nacimial decreta: 
Art. 19 Os Anexos dos Decretos-leis n9s 2.191 e 

2.200, de _26 de dezembro de 1984, ficaffi alterados na 
forma dos Anexos I e II desta Lei. 

ÂrL 29 
caçào+ 

Art, 39 

Esta Lei entra em vigor na data de ~ua pÜbli-

Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Os funcionários regidos pela Lei t'l9 1.711, de 28 de ou~ 
_ tubro d_e 19_52,, e os ~~l.~ti~~as. il!!_e$0!!_~~ de Quactros e 

T_abelas Permanentes dos Ministérios e-AutarquiaS Fe
derais~ depois de 2 (dois) anos de intenso trabalho, foram 
be.neflciado_s com a GratificaÇão de Atividade Técnico-
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Administrativa: e cOm a Gratificação de Atividade Es
pecífica d<:"tontrole lnterqo, na base de 80% (oitenta por 
cento) sobre o valor do vencimento/salário da referência 
em que se encontravam posicionados, de acordo com os 
Q~G.n~t(&l~is n'i's 2.191 e 2.200, de__ 1984, res_pectivamente. 

Posterjormente, através do Decreto-lei n'i' 2.249, de 
1985, a Gratifü:aÇão de Atividade Técnico
Administrativa foi estendida a todas~ o~tras cat~~o~as 

-de nível superior de Quadros e Tabelas Permanentes, m
clusive para os servidores de nível superior integrantes 
das Tabelas Especiais e Emergenciais da Administração_,_ 
Direta e das Autarquias Federais. 

O fundamento báSico para a concessão das nfehcioriB:-
das g~atiflcações fOi, entre outros, a·baix!ssi!'Qa remune
, raÇão que-osfuncioi'iârios e os celetistas viriham per te-· 
bendo, relegando-os à condição de quase miséria. 

· E de se ressaltar que outras categorias já percebem 
.~antagens _em P.ercentuais de até 100% (cem por cento), 
'calculados. sobre a NS-25, enquanto as aqui menciona
das pleiteiam~ apenas, que o cálculo dos>$0% que jâ per-. 
cebem, seja efetuado, também, com ba~e na referência 
NS-25. 

O qlle aqui se discute não é a criaÇão de uma nova gra
tificaÇ_ã_p, mas q-!iuste de uma distorção injusta que, se 
corrigida, nada se estará fazendo de_novô; senão ree·o~ 
ntit:á~r_ Peqt.ú'ma parcela complementar de· r~uneração 
às categorias -em discussão, uma vez que a 8ra'ride maio
ria dos servidores delas integrantes já se encontra posi
cionada nas últimas referências das mencionadas catego
rias, -em ra~ão do último reposicionamento ocorrido com 
os servidores dos Quadros e .T~belas PermanenteS. 

Há de se considerar; também, que todos os servidores 
integrantes das categorias em pauta detêm o mes-mo 
viJ?,culo empregatrcio. Se não efetivada a proposta que 
ora se justifica, -se-estará perpetuando tratamento desi
gual a_ funcionários e empregados com as mesmas con
dições de trabalho, fe'rindo-se_~ssim dois grandes-,rincr: 
pi~s constitucionais que têm sído constantemente defen~ 
didos pela Nova República, o de isonomia e o de justiça 
social. 

Este o objettvo do presente projeto de lei, que espero 
venha a receber o apoio dos ilustres Pares._ ,. _ 

Sala das Sess_ões, em 26 de novembro de 1985.. - Ni
valdo Machado. 

ANEXO I 

,.(ArL !<?da Lei n~ , de de do 1985). 

ANEXO II 

(Art. 69, item III, do Decreto-lei n9 1.341, de 22 de 
3.g(lsto de ~974._ 

~ ll1IS GRATIFICJ\ÇfEs DEFINIÇ!io Bl\SE:S '!E CX!iC8SS!o 
E INDmiZN;fES 

GRATIFICAÇll.o DE Gratif:Lcação ~ -80t (ciUiillt:a-por cento J 

ATIVIDADE TtCNICD-ADM.!__ vi& 80S servi C?t]o•1Jd=:.er ~ o atual. 

NISTRATIVA dores incl.ul&:>s valor da Feferência 
nas categorias NS-25. 
funciona:ls de 

I Eooncmistas, de 

Administrador 

do Grupo-Qrt:ras 

AU.n.dades de 

Nível Superior 

e de 'l1lcnioo de 

PlanejO!I'<)ll.to do 

Grtlpo - Planej!! 

n-ento 

. .. 
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ANEXO II ANEXO II 

(Art. (Y da Lei n9 , de de de 19~5~ (Art. 6'~', III, do Decreto-lei n'i' 1.341, de 22 de agosto 
ooW74l · · 

Gratif~ &m.dA 

~~0111n 

c:llllmsna=~ 
fl.rlc:ional(~

lBOQ-Ati~J!:II;P,! 

c!fiOIIS C!= Ccntrcle 
l:nterno) - 'p::t.vat!-. 

daBe<:otar1A""""""

IIk~leint:ern:>, ... _ .. 
80t (o1t=.to por cento) 

""""""""""""" -
o:nttole~ dos 

Minilltirioe:: ~v.IJ e 
b:ogio= equiwle:nte. 

& P:ruli&ncJ.a &I ·~ 

p.lbliCIIl e&:. Mln1s!:!. 
rw. MU1taree~. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N• 2.242, 
DE 25 DE FEVEREIRO DÉ 1985 

Estende a concessão da Gratificação de Átivldade 
Técnico:Administrativa aos ocupantes de cargos e 
empregos de nível superior dos quadros e tabelas da 
Administração Federal direta e das autarquias fede
rais. 

O Presidente da República, oo uso da atribuição que 
lhe confere o art. 55, item H I, da Constituição, decreta: 

Art. 1Y Fica estendida aos ocupantes de cargos e em
pregos de nível superior dos quadros e tabelas da Admi
nistraçãO Federal di reta e das autarquias federais, a con~ 
cessão da Gratificação --de Atividade Técnico
Administrativa, instituída -pelo Decreto-lei n"' 2.200, de 
26 de dezembro de 1984, nas mesmas bases e condições. 

Parágrafo único. A GratifiCação a que se refe-re este 
artigo não poderá ser percebida pelos integrantes do ma
gistério feder.al ou servidores que façam jus a salários su
periores ao$ rela til( os ao Plano de Classificação de Car
gos,instituído na confor-midade da Lei n9 5.645, de lO de 
dezembro de 1970, a complementação salarial ou vanta
gem, previstas em tabelas especiais ou emergenciais, ou 
às gratiftcações de que tratam a Lei n-'i' 7.14<5, de 23 de no
vembro de 1983, e os Decretos-leis n9s 2.074, de 20 de de
zembro de 198J, 2.111, de4 de abrílde 1984,2.112, de 17 
de abril de 1984,2.114, de 23 de abril de 1984~ 2.117, de7 
de maio de 198_4, 2.128, de 20 de junho de 1984,2.140, de 
28 de junho de 1984, 2.154, de 10 de julho de 1984, 2.!88, 
2.189, 2.190, 2.191, 2.!93, 2.194, 2.195, todos de 26 de 
dezembro de 1984, e 2.246, de 21 de fevereiro de 1985. 

Art. 29 Somente ·se concederá a Gratificáção aos ser
vidores no efetivo exercício dos respectivos cargos, em
pregos ou funções. 

§ !9 Considerar-se-ão como de _efetivo_ exercício, 
para os fins deste artigo, os afastamentos em virtude de: 

a) férias; 
b) casamento; 
c) luto; 
d) licenÇas para tratamento de sadde, à gestante ou 

em -dec~rrência de acidentes em serviço;· 
e) Iice:nça e.;;Qeci_~l; 
f) deslocamento ~m ob}eto de serviço; 
g) indicação para ministrar aulas ou receber treina~ 

menta ou__ aperfeiçoamento, desde que observadas as 
no_r:nas le~ai~~-r~~la~entªres pErtinentes; 

h) requisição para órgãos integrantes da Presidência 
dã RepúOHca;- -

i) investidura, na Administração Direta ou Autáiqui
ca da União o~ do_ Distrito t;'_ederal, em cargos em co-_ 
missão ou funçQ~ de_ confiança do Grupo~Direção e As.:
sessor<J.mento Superiores (DAS-~lót) e _LT-DAS-100), de 
Funções de nfvel superior do Grupo Direção e Assistên:· 
cia Intermediáriii '(DAI-110) ou, ainda, em Funções de 
Assessoramento Superior (F AS) a que se refere o artigo 
122 do Deçreto Jei n9 200, de __ 25 de fevereirt? de 1967, 

-cãin a-fedação dada pelo Decreto-lei ri., 900, de 29 de se
tembro .Q_e_l969. 
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§ 2"' Nas hipóteses de que trata a alínea i do § l'i', 
exigir-~e~ã direta correlação entre as atribuições do cargo 
ou função de confiança e as do cargo efetivo de que o 
servidor seja titular. 

Arf. --39 os_-serVidores alcançados por este decreto-lei 
continuarão fazendo jus à Gratiftcaçâo de Nível Supe
rior, inclusive durante o afastamento para o exerclcio, na 
Administração Direta ou Autárquica da União ou do 
Distrito Federal, de cargos em comissão ou funções de 
confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superio
res (DAS-100 e LT-DAS-100), de funções de níve_l supe
rior do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias 
(DAl-110) ou, ainda, de Funções de Assessoramento Su
periQr (F AS) a que se refere o artigo 122 do Decreto-lei 
n9 200; de 25 de fevereiro de 1967, com a redaçãt? dada 
pelo Decreto--~~Ln9 900,_de 29__de setembro de 1969. 

Art. 49 A Gratificação de Atividade Técnico
Administrativa, em que incidirá o desconto previden
ciário, será incorporada ao's proventos do funciOnário 
que a tenha percebido na data da aposentadoria. 

Parágrafo únicQ. _O valor a ser incorporado será o cor
respondente à média dos percentuais atribuídos ao fun
cionário, nos doze meses imediatamente anteriores à ina
tivaç_ão. 

_f\:rt. 5"' "AO~ fUOC)Ori"áriOs já. aposentados a incorPO;. 
ração da Gratificação de Atividade Técnica:
AdminiStrativa far-se.:ã na razão da metade do Peiê:C:õ

- tua\ máximo atribuldo à categori~ [uncional em que 
oç_orreu a aposen~adoria. 

Art. 69 A gratificação--instituída por este decreto-lei_ 
não poderá ser paga cumÚlativamente com a gratificação 
a que se refere o. Decr~to,-1~ (l'i' 2.165, de 2 de outubro de 
1984, podendo, entretanto, os ocupantes das categorias 
funcionais ffiencl,.oilaàaS naqüele -· deáeto-lei, optarem 
pela percepção da Gratificação de Atividade Técnico
Administrativa. 

Art. 7'i' As despesas decorrentes da execução deste 
decreto-lei correrão à contã das dotações cantantes dos 
Orçamentos da União e das autarqulãs -federais. -

Art. 89 Este decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as dísposícões em contrário. 

·Brasília, em 26_de dez.em.bro de 1984; 193"' da lndepen
c'~ncia e 969_ da República. - JO~O FIGUEIREOO ~. 
"Delfim Netto. 

ANEXO 

(Artigo 19 do Decreto-lei n9 2.200, de 26 de dezembro 
de 1984.) A~E~O II 

(Artigo 69, item III, do Decreto-lei n_9 1.341, de 22 de 
agosto de 1974.) . 

DEF.miçAO 
Art. 2., A GratifiCã"çà'o de que trata o art. J'i' deste 

decreto-lei nào poderá ser percebida cumulativamente 
co~ as Gratificações de Apoip à Atividade de Ensino e 
de Desempenho de Atividades Previdenciãrias, ínstituí
das, respectivamente, pelos Decretos-leis n'i's 2.121, de 16 
de maio de 1984 e 2.165, de 2 de oUtubro de 1984. 

GRATITlCACAo DE ATl- Gratifiçaçiio devida 80t loitent.a por ccn 
to) cll.lculados mobr"e 
e vencimento ou llollli 
--rio da :re.::'erênc1a dÕ 
5e;rv.idor. Art: 3_y No caso de acumulação lícita de 2 (dois) car

gos ou empregos de nível superior, a gratificação será de
":ida somente em relação a um v_íncu(O funcional. 

Art. 49 A de~-pesa deeorrcnte da execução deste 
decreto-lei correrá à conta da_s dotações do Orçamento 
Geral da União e das autarquias ·federais. 

Art. 59_ Este decreto-lei entrará em vigor na -áãia ãe 
sua pu~l.icação, revogadas~ disposixões em'contrário. 

~ Br~s1ha, em 25 de feverel!o de 19&5; 164"' da Indepen
denc!a e 97"' da República. -JOÃO FIGUEIREDO-
D~lfim Netto. · 

DECRETO-LEI n• 2.200, 
DE 26 DE DEZEMBRO DE !984 

Altera o Decreto-lei n9 1.341, de 22 de agosto de 
1974, e dá outras providências. 

O Presidente ~a República, rio uso da atri?uição. que 
lhe coníere o arhgo 55, item IIT, da Consfituição, decre
ta: 
-Art. 19 Fica alterado _o Anexo II do Decreto-lei n'i' 

1.431, de 22 de agosto de 19~4, na forma do anexo a este 
Decreto-lei. 

V:IDADI: TtCNICQ-ADMINlS Aos servidores 
- Cll.l!dos nas 

rias f 
Eco~omista, d 
1:1ico de l'l.dmi 
cio do- Grupo
Ati\•idades de "N.ivel 
Supcl"ior e o;!le Ticni 
co .de Plar:11eiamentÕ 
:;.t!~'-'pc.- Pla1:1eja-

0- SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto) - O projetO -
lido será publicado e remetido às comissões Competen
tes. (Pausa.) 

-=-A- Presidência convoca sessão extraordinária" a 
realizar-se hoje, às _lS horas e 30 minutos, destinad~ à 
apreciação das redações finais dos Projetes de Res_olução 
il\iS" 123 a 125, de_l2~_;i. 

(Ãs ComissõeS-de_Constituiçao e Justiça, de Ser
viço Público Civil e de Finanças. j 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

'- Altevir Leal -Eunice Michiles- Alcides Paio
Gal vão Modesto- Alexandre Costa- Alberto Silva
Carlos Alberto -_Guilherme Palmeira- Carlos Lyra 
- LuG: Cavalc-ãitte -· Moacyr O alia- Roberto Satur
niriO ~ Alfreao C~:~-mpos- Seve{o_Gomes- Roberto 
Campos_~ Jaison Bar-reto - Lenoir Vargas. 
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O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Le_i da 
Câmara n~' 184, de-1985 (n~" 5.731/85, na Casa de 
origem), que altera a composição e a organização 
ínterna do Tribunal Regióilal do Trabalho da Ter
ceira Região, cria cargoS -e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis~ das Comis
sões: 

de Serviço Público Civil; e 
de Finanças. 

A discussão da matêria foi encerrada na sessão ordi
nária anterior, sendo a votação adiada por falta de quo
rum. 

Passa-se à votação da matéria que, nos teFmos do inci
so 11, alínea "b" do art. 322, do Regimento Interno, de
pende para a sua aprovação, do voto favorãvel da maio
ria absoluta da composição da Casa, devendo ser feita 
pelo processo eletrônico. 

Tendo havido, no entanto, acordo entre as Lide
ranças, a matéria será submetida ao Plenário pelo pro
cesso simbólico. 

Em votação o projeto, em segundo turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado, a matéria vai à sariÇãO. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 184, de 1985 

(N"' 5.7Jlj8_5, -mi casa ae-OrTgem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, 
cria cargos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. {9 O Tribunal RegiOnal do Trabalho da Tercei

ra Região compor-se-""â de 22 (vinte e dois) Juízes, sendo 
!4 (quatorze) togados vitaHcioS e 8 (oito) classistas tem
porários. 

Art. 2<;> Para atender à nova composição a que sere
fere o artigo anterior, ficam criados 3 (três) cargos de 
Juiz Togado, vitalício, e 2 (duas) funções de Juiz Classis
ta, temporário, sendo uma para representante dos em
pregados e outra destinada a representante dos emprega
dores_. 

Parágrafo único. Haverá U!ll_ ~up_le_!]t~ _ _eara cada Juiz 
Classista: 

Art. 39 Para o provimento dos cargos de Juiz Toga
do, vitalício, bem como das funções de Juiz Classista: 
temporário, criados por esta lei, súâ observado o ~ispos-
to na legislação vigente. -

Art. 4~' O Tribui1al Regional do Traba!h() da Terc_ei
ra Região será dividido em Grupos de Turmits.,. 

Art. 5'i' Na composição dos Grupos de Turmas 
aplicar-se-á no que couber, o disposto nos arts. 4'i',_e_seus 
parágrafos, 5'i' e 6'i', da Lei n9 7.1!9, de 30 de agosto de 
1983. . .. 

Art. 6<;> Ficam criados, no Tribunal Regional do 
Trabalho da Terceira Região, na forma do Anexo I desta 
lei, 5 (cinco) cargos em comissãO de Assessor de Juiz, to
dos do Orupo-Direção e Assessoramento Superiores
Código DAS-102, e I (llffi) cargo de Diretor de Secreta
ria de Turma, Côdigo DAS-101. 

§ ]9 A classificação _dos cargos que figura no AneXo 
I, na escala de nível do Grupo-Direção e Assessoramen- -
to Superiores, far-se-á por ato da Presidência do Tribu
nal, observados os nlveis de classificaç-ão constantes -nO 
Anexo II do Decreto-lei 1.820, de 11 de dezembro de 
1980, com os valores reajustados na fof-mã da legislação 
vigente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 2'i' Os cargoS em comissão de Assessor de Juiz, pri
vativos de Bacharel em Direito, serão preenChidos _ _rne
diante livre indicação dos magistrados junto aos quais 
forem ser.·ir. 

Art. 79 Ficam criados, no Quadro Permanente Pes
soal do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Re
gião, os cargos de provimentos_ ef~tivo constantes do 
Anexo II desta lei. -

Parágrafo único. Os cargos de que trata o caput des
te artigo serão distribuídos pelas classes das respectivas 
categorias funcionais, em número fixado por ato da Pre-

(Art. da lei nQ 
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sidência do Tribunal, observando-se o critério de lotação 
aprovado pelo Sistema de Classificação de Cargos na 
área do Poder Executivo, devendo o preenchimento de
les ser feito de acordo com as normas legais e regulamen
tares em vigor, observadas as disposições do § 2'i' do art. 
108 da Constituição Federal. 

Art. 8'i' A despesa decorrente da aplicação desta lei 
correrá à conta das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrãr!o. 

A N E X O 

, de de de 198 ) 

CARGOS EM COtU SSM 

TRIBUNAL REGIONAL 00 TRABALHO DA TERCEIRA REGIM 

OENOM!NAÇM 
----

Assessor de_ Juiz 
Diretor de S~cretÚ,.ia de Turma 

(Art. da lei nQ 

COO! GO 

TRT-3-DAS-102 
TRT-3-0ASC1Q1 

A N E X O 

, de de 

NQ DE CARGOS 

05 
01 

de 198 ) 

CARGOS OE PROVIMENTO EFETI VO 

TRIBUNAL REGIONAL 00 TRABALHO DA TERCEIRA REG!AO 

GRUPO . CATEGQRI AS COD!GO N9 OE CARGOS 
FUNCIONAIS 

Atividades d.e Apoio Têcn"icci Judiciãrio TRT -3-M-021 09 
Judic'Hi:rio (TRT-3- Auxiliar Judiciãrio TRT -3-AJ-023 06 
-AJ-020) Ag. de Seg. Judicfâria TRT -3-AJ-024 01 

Atendente Judiciãrio 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 22, de 1977 (il9 382/75, na Casa de o'ri
gem), que acrescenta parágrafos ao art. 766 do 
Decreto-lei n~' 5.452, de 11' de maio de 1943 (Consoli
daçlio das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n's 666 e 667, de 1985, das 
Comissões: 

-de_ Con&titui~ão e Justiça, favorável; e 
-de Legislação Social, contrário. 

Em votação o projeto, em turnO único. 
Os· Senhor·es Senadores que o aprovam queiram per-

manecer seri.tidós. (Pausa,) - -
Es_tà .fejetüido. 

- -o -projeto será afqu1Vaao e feita- a devida comuni
cação. 

TRTC3CAJ-025 01 

J; _o ~eguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂI\ÜRA 
N• 22, de 1977 

(N9 382-B/75, na origem) 

A.Ci"escenia 'parágrafos ao art. 766 do Decreto-lei n 
11 5.452, de 19 de maio de 1943 ( Consolidati,o das Leis 
do Trabalho). 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL J'i' Ao alt. 766 do Decreto-lei n~' 5.452, de 19 de 
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), são 
acrescentados os seguintes parágrafos.· 
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H:rtti i~~~a __ ~s· ·t~b~ih;d~;~ ·;~·~~;;~~~~de 
atuação .êm todo o __ Pais e-com quadro único, os 
disSidios coletívos., nós termos deste artigo, terão 
âmbito nacional. · 

§ 2"' Os dissídià·s referidos no parágrafÓ ante
rior serão ajuizados perante o Tribunal Superior do 
Trabalho, por iniciativa da, federação ou co:rlfede
ração respectiva." 

Art. 2"' Esta lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sr. Odacir S~ares - Sr. Presidente, peço verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• P.•d'e 
verificação fora do inomento oportuno, que seria quanto 
foi anunciada a votação. 

O Sr. Odacir Soares --Sr. PreSidente, peço a palavra 
para uma questão de _ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Conçedo a 
palavra a V. Ex' Para uma questão ·de ordem. 

O SR. ODAC!R SOARES (PDS - R.O. P<U:_a uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr~Presp; 
dente, acho que V. Ex• está interpretando o Regimento 
sem amparo legal. 

A verificação de quorum só pode ser requerida após a 
votação, evidentemente. Estou submetendo a uma deci~ 
são de plenârio uma decisão de V. Ex~, no sentido de 
considerar rejeitada a matéria. Portanto, insisto no p~di~ 
do de verifica~ão de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~-Quando_a 
matéria foi rejeitadã- e a declarei rejeitada- e quando 
já anunci,ava a sua remessa "ao _arquivo, foi quando v·. 
Ex' fez o pedido de verificãção de võtação. · -

O SR. OD~CIR SOARES-_ Ma_s p _momento seria 
exatamente esse. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O rnOJ;nento 
seria no instante da rejeição. 

· O SR. ODACIR SOARES - Mas eu não estou ele-. 
tronicamente ligado a V. Ex' para acompanhai a sua pa
lavra eletron~camente. 

O SR. PRESIDENTE (_Passos Pôrt_o):~Não é eletro
nicamente- é qt.ie V. Ex' não pediu a verificação no 
momento exato! 

O SR. OD~CIR SOARES- Pediria que V. Ex• fosse 
o árbitro, inclusive, da apreciaçãõ do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não h,á mais 
condições, Sr. Sen"ador! 

O SR. OD~CIR SOARES - MaS!, é uma violência 
que V. Ex• comete contra o Regimento! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Ficará regis
trado nos Anais eSta sua questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos .Pôrto)- Item 3: 

Votação, em tüfno -úrifco, do Projeto de Lei 4a 
Câmara n~' 57, de 1980 (n~'4.625f77, na CaSa de Ôrí
gem), que acrescenta§ 59 ao art. 169 da Lei n94,737; 
de IS de julho de 1965- Código.Eleitoral,"tendo.= 

PARECER, sob n9 664, de 1984, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorãvel, com voto 

vencido dos Senador~ Morvan Acayaba, HéliO. 
Gueiros e Pa:ssos Pôrto. 

Em votação o Projeto. -
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permancer 

sentados. (Pausa.) 
Estã aproVado .. 

. O Sr. Benedito Ferreira - Sr. Presidente, requeiro ve
nficação de quorum. 

ru2. ~~~ ~:e~:e:~es ~-RequeifO VerificaçãO -de quO:. 

O SR. PRESIDtNTE (Passos Pôrto)- Serã procedi~ 
da à verificação solicitada. 
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.-<YSr_._ Odªcir So.ares 7 Ficamos gratos a V. Ex~l 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - De acordo 
com o Regimento Iilterno, vou suspender a sessão por lO 
minutos, fazerido soar a campainha para chamada dos 

. Sts~ Senadores, a fim de _procedermos à _nova vota~ão. 

(Suspensa às 15 horas e 52 minutos, a sessão é rea· 
berra às 15 horC!!_ e_!B minutos.) · 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está ~aberta 
a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência Se 
dispensa de proceder a verificação solicitada. 

o- Projeto de Lei da Câmara n9 57/80, fica cOm a vo-
tação_ adiada. . 
_ Igualmente_, as de_l)lais_ matérias da Ordem do Dia, to
das em fase de votação constituída dos Projetas--de Leí 
da Câmara n'S 58 e 62, de 1980; 34, 48, 53, 57, 59, ~63 e 81. 
de 1981, e 46/82; Projeto de Lei do Senado n~' 244/81-
Complementar; Requerimentos n~'s 425, 423 e 463, de 
198S;.Projetos de Lei dq Senado nl's 89 e 85, de_l983, fi
cam-com ã sua apreciação adiada para a, próxima sessão 
ordinária. 

. O SR. JUTAHY MAGALÃES (PFL- BA. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senando

-· res·: 
Em artigo escrito em 1971, o empresário e economista 

~9&!\rd 1_eixei!!t -~L~e I~l<!_tava ~xp~iêJ!Cia-vivida ·qui~Z'1 
a~os a_ntes- portanto em 1956- núm C~rigresso rural 
cfo sul do país que reunía órgãos oficíais, etriprCsáríos e 
numerosos interessados no debate sobre a meta do acele
ramento da produção. Durailte três dias, brilhantes pro
nunciamentos abo~daram questões ligadas ao crédito, à 
mecanização1 aos preços e ao mercado, aos irisumos, etc. 
~o encerramento do encontro, quando os empresãrios 

apresentavam moção de apoio-àS-ffiedidas govermt.{ll,en
tais, um velho fazendeiro do centro-oeste, de famíHa' ~e

--dicada hâ várias gerações à agricultura, pediu a palavra e 
fez uma única: observação; "0 que faltou na lista das 
promessas para que ela saia da rotina, é o preparo do ho

- -·mem para -·que possa ser executado o aceleramento". 
Passaram-se trinta anos e o dilema só fez lançar novas 

r~i:Zes, sémPi~ __ "il'!~S)!ifriricadas. A tec_nqlogia eVoluiu, a 
sOCIC-dilde -brasile(ii-riludoll, --ã~ faCe eConôrriic3 do pafS 
tqr_nq~_~.§C: ~~l~m-ªm~.!!!~ C()_IllPl~xa, as _!nstituições políti
cas' passaram por uma transição histórica e a-agricultura 
permaneceu imobilizada por seu velhos problemas, uma 
estrUtUra arca1ca e penosa;-nãconvivênelã- entre a mo
derna produção para exportação e o suprimento irracio
nal e precário ao mercado interno. 
~~A sociedade brasileira que, inegavelmente. 

modernizou-se no seu conjunto, parece considerar a 
agricultura um setor não-capitalista no qual a renda, o 

- lucro são pecaminosos e o desperdício é natural. Ainda 
-hoje, às portas de. uma reforma agrária, avulta o peso do 

Patrimôriio humano imobilizadQ que temos no campo, 
afastado das benesses do _crescimento econôriti_co' _e, tam
bêm, __ s_ervindo de freio à evolução do setor agr1cola por 
não estar preparado, dentro dos requisitos- minímas, 
para atuar profissionalmente. 
~chocante saber que a frota nacional de tratares agrí

colas, da _ordem de 530 mil máquinas, é. produzida com 
ga,rl:;!ntia de l()_11_2il hº-~~~ _e_ não chega _a durar 7 mil e 500 
horas. É uin escândalo econômicO qUe, no Brasil, onde a 
falta de rentabilidade na agricultura é crônica e dramáti
ca, um tratar não chegue sequer ao fim da própria garan
tia de fábrica em decorrência do desgaste provocado pela 
inadequação do uso, pela falta de manutenção e pelo 
~conhecimentO, pai pafte do_ trabalhador, das regras 
de operação da máquina. Cada tratar perde, em média, 
2.500 horaS de sua vida útil e gasta 10% a mai$ de com
bustível nas principais operações agrícolas, como por 
~emplo, a aração. A conjugação dessas duas vertentes 
- o sacrificio prematuró do maquinário e o desperdício 
de c_o_mbustível - _leva a um prejuízo que ultrapassa--a 
casa do trilhão de cruzeiros. 

O respeitãdo brasilianísta Albert FiShlow afirma que o 
problema da pobreza no Brasil é, sobretudo, o prqblema 

, di!. pobreza rural, decorrente da baixa produtividade do 
setor agrícola e baixa remuneração do fator trabalho, 
alimentadoras do fluxo migratório constante em direção 
à periferia das cidades onde, ante a expansão reduzida 
do emprego no setor industrial, acomoda~se no setor de 
serviç_os- a· níveis de subocupação. . 

Há décadas as pressões democráticas nos gandes cen~ 
tc-os-urbanos forçam a canalização de parte substantiva 
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da poupança governamental para investimentos em 
infra~estrutura sem que as populações tenham, de fato, 
uma qualidade de vida superior ou sequer aceitável. Esse 
poço sem fundo do desemprego, do subemprego e das 
tensões sociãis -Urbans engole também p_arte das divisas 
captadas no exterior, agravando a_questão da dívida ex
t,erna do pais. 

Nada faz crer que tal quadro se altere. Ao contrário. O 
créscimento demográfico, aO rítimo de 3% aa'ano na úl
tima c!-écada permite prever que a pressão dos jovens no 
mercado de trabalho deve crescer proporcionalmen;e, 
enquanto a oc1,1pação rural tem evoluído a apenas 0,7% 
aó ano, para usarmos as taxas também da última década. 

Emíri'ehies pesquisadores, historiadores e economistas 
mostramwnos características interessantes do processo 
histórico d~ ocupação de terras no Brasil que devem es
tar presentes quando nos deparamos com as dificuldades 
ào -presCmte.-A-ifande propriedade monocultora dos pri
meiros sécu!Cis de colonização, voltada para a explo
raÇão da cana-de-açúcar, algodão, café, borracha, cacau, 
a assentada sobre determinada estrutura econômica
social inviabilizava uma repartição ampliada da proprie
dade fundi-ária~ Da Independência até 1850 as pequenas 
posses agrícolas, quejâ deitavam rafzes tímidas no perío
do colonial, expandiram-se, avançando sobre a.s terras 
-mexploradas e afrontando a hegemonia da grande pro
priedade. Em 1850 limitam-se severamente os direitos 
dos posseiros e chegamos à República com a mudança 
da forma de trabalho e&cravo para outras mais ou menos 
livres, porém, mantendo-se o sistema Iatifundiârio como 

. base da organização ãgrícola. A Lei n' 601, de 1850, a 
Lei ~-e Terras extiflguil.J. "o regime de posses e elevou o 
preCõ--da terra dificulümdo-sU.a aquisição. 

Divei'Sa -êónfigüraÇão ot:orreu nos Estados Unidos, 
Em 1820, o gove~no americano reduziu o preço da venda 
de lotes e, em 1862, o_ .. Homestead Act>' determinou a 
distribuição gratuita de áreas de 65 hectares por famflia. 
As fazendas do oeste dos Estados V nidos, segundo Hu
berman, no início do século XIX já constituíam signifi
tativo mercado interno para as indústrias que se desen
yolviam _no leste~ No Brasil, a industrilização herdou o 
pad-rão agrário concentracionista e _o mercado restrito 
q_u~'le imp_~_seram um ritmo lento e conturbado. Como 
dizia o mestre OfiVeiiã-Víãna, ••em nosso país, ao con
trário dos outros, a agricultura se inicia tendo por base a 
grande pioj,i-iedâdé~ _ _ __ 

As lições da história &ão, às vezes, severas e demoradas 
em sua maturação. Somente agora, em 1985, chegaJl?.OS, 
ao que tudo indica, ao reconhecimento prático, através 
de uma ~.,eforma Agrária, de que a herança colonial. no 
setor ã:grícola, deve ser exorcizada, livrando-nos dos fan
tasmas políticOS:- ideológicos descabidos, dos interesses 
individuais abusivas._ dos conflitos fundiários, e prOje
tando o país para uma política racioital que mudará o 
rUmo de seu dese~nvolvimen~o ttconômico. 

A preocupação que nos traz diante deste eminente ple
nârio, Sr. Presidente, relaciona-se à qualificação que o 
Plano Nacional de Reforma Agrária atribuirá a determi
nadas características de nossa realidade agrária. 

O c_Qffiportamento do setor agricola tem sido, ap lon~ 
go-da hiStória brasileira, marcado pela incorporação de 
novas terras e custos elevado_s de produção e comerciali
zação. No pós-guerra, as terras novas do Paraná, Sul de 
GoíáS,--e Mato Grosso juntaramwse às âreas tradicionais 
de Cllltivo permitindo a expansão do produto agrícola. 
Mais recentemente caminhamos em direção ao N arte, ao 
Planalto Central. Na década de 50/60, por exemplo. 
pode-se atribuir 70% do crescimento da produção. 
inctuindo-se aí o café, ao aumento da área cultivada. 
Quanto ao fatof trabãlho, 60% do in..::remento agrícola 
deveram-se ao aumento numérico da força de trabalho. 

São Paulo foi o primeiro Estado a saltar do limite da 
fronteira agrícola para um política tecnológica destinada 
a aU.inentar ã produtividade da terra e do trabalho. Na 
década de 70 houve_ um aumento geral da produtividade 
da terra no pais, comalguns focos isolados sobressaindo, 
dos quais poderíamos citar a recuperação da produtivi
dade do cacau, na Bahia, ainda em 60. Foram nos anos 
60, recorde~se, que embo~a mantido o crescimento por 
expansão, deslanchou a tendência à pesquisa, à extensão 
ruraf e ao incentivo ao uso de insumos modernos. 

Ã passagem ao enfoque da modernidade não corres
pondeu porêm, alteração efetiva nos rumos da política 
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agrícola global que pennaneceu vagando entre contras~ 
tcs e incapaz de superar os entraves ao desenvolvimento 
do meio rum!. Mesmo a pesquisa e a assistência técnica 
- ressalvados os ~,sos isolados - não troux.eram ga
nhos generalizados à atívidades agrícola e sequer servi· 
ram ao aumento da renda daí decorrente. 

Chegamos, assim, ã era da reforma agrária, com uma 
população agricola economicamente ativa de cerCa de-12 
milhões de trabalhadores, pelo censo de 80, o que nos 
leva a uma população no campo estimada em 60 mi~ 
lhi3es, tomando-se por ba~e uma família média de 5 pes
soas. 

A estrutura do mercado formal de t~a_balho no Brasil 
mostra a presença de apenas 290.000 pessoas nas ativida
des agro pecuárias em 84, o mais reduzido cont~ngente de 
todas as ati v idades econômicas exàcidas no País. Está, 
ainda, na agro pecuária, a menor remuneração média por 
atividade e a maior cçmçentraçào salarial_ na _faixa de 1 a 
2 salários mínimos, cerca de 60% a força de trabalho fo-r
mal na agricultura. Esse mesmo quadro indica 55% de 
analfabetos ou com escolaridade primária incoliiPii:iil- rlo 
continenle. Se~acresceritarmos o~ura.Palhadores que che
gam ao fim do primeiro grau,_ chegaremos a 81%. 

Numa primeira análise, constatamos que há cerca de 
Il milhões e 700 mil lavradores divididos em t:elações de 
trabalho informais, comO bóias-frias, em parceiros e ar
rendatários, em posseiros e em pequenos proprietáríõS. 

Segundo o próprio documento que acompanha o Pla
no Naç_ional de '.Reforma Agrária, o êxodo rural leva às 
cidadeS um milhão de pessoas por ano para as quais de
veriam ser criados 400 mil empregos além dos neces
sários para manter a níveiS min_imçs o desemprego urba
no já ii1staludo. Se esse ri!ITI_o de migração rural-urbano 
não for controlado -é o Plano que o afirma- o Brasil 
poderá ter cm 1990, 11 mHhões de desempregados. 

A modificação da estrutura fundiária etl). si, não sofu
cionará esse grande drama nacional. Os dados hiStóri~ 
cos, econômicos, sociais e estatfsticos que ta-ngenciariios 
neste pronunciamentO,- levam-nos ã. valorizar um aspec
to da questão agrária--qu·e aparece·no Plano de maneira 
genérica, subdimensionada. Referimo-nos à carência de: 
conhecimento articulado, dirigido, de que padece a mas-
sa de trabalhadores rurais, sejam quais forem seus vfncu--- -
los com a terra. Se agora o horizonte mostra a pequena 
propriedade ao seu alcance, esta será o símbolo- de seu 
fracasso se; ao mesmo tempo, não lhe forem dados os 
meios para transformá-la cm fonte de; produtividJ:!de e 
renda. 

Não acreditamos que o caminho aponte novas ·do
tações de recursos ou programas ambiciosos para a fo_r~_ 
mação de pesquisadores. Estamos_ convencidos de que a 
solução deve ser procurada no cabedal de conhecimentos 
que já existe e que jamais foí-i'epassado ao homem do 
cartJpo de maneira orgânica e produtiva. É uma consta
tação amarga que nas últimas décadas os serviços de as
sistência técnica tenham se transformado em agentes de 
crédito e cm expeditores de laudos para as instituições fi
nanceiras. Hoje, a nossa tarefa de poHticos, governantes, 
empresários, trabalhadores, técnicos, é impedir que o nó 
cego da ignorância, de um lado, e das soluções arrogan
tes, de outro, estrangule, mais uma vez, a oportunidade 
que a Nação tem de usar o.seu vetd_adeiro potencial de
senvolvimentista, que eStá enterrado no solo e na atiVi
dade agrícola improdutiva, descapíta([zada e _a~ac_~ô_n_í~a 
do ponto de vista das relações de trabalho, do uso de le.J:
nologias apropriadas e da formação de mercado e rendá. 

Em março de 76, o Decreto_nl' 77~354 criou, no Miii.Ís
tério do Trabalho, o Serviço Nacional deFormação_PrQ
fissional Rural- o SENA R, com a finalidade expressà 
de:_!") organizar e adminiSúár, eril iodo o território ·na
cional, em colaboração com órgãos e entidades públicas 
ou com particulares, programas de formação profissio
nal rural; 2) estabelecer e difundir metodologias adequa
das à formação profissiOnal rural; 3~>) elaborar e difu!ldir 
recursos para instrução adequados à preparação de mão
de~obra rural; 4~>) organizar e divulgar documentação re
lativa à formação profissional rural; 5~>) assistir as empE-e
sas agrícolas na elaboração e execução de programas de 
formação profissional p-ara- o seu-peSSOal, em todos os 
níveis; 6'-') colaborar Com orgailismos-nacíori.ais e inte·r~ 
nacionais cm atividades pertinentes à forrftação:·profis
sional rural. 

Belas p:Jlavras impressas que não corresponderam ao 
papel real do SENA R em nove anos de exi&tência tímida 

e controvertida, acuSado ora de ser mais um cabide de 
çsnpr~go, ora diss~min~do_r de pedantismo tecnológico 
que agr\de a cu]~~~a agrária sem beneficiá-la. Os objeti~ 
vos, porém, tem forma legal. O órgão acumulou alguma 
êxpe-riência e deve, em nosso entend~r. ser redirecionado 
pllra atender a efetiva demanda de .treinamento e capàCi
tação de_mão~d~-obra rural_$lntes que a imaginação re·rtil 
e deletéria, típiCa de soluções perfunctórias, ci'ie outras 
siglas para o mesmo fim e a elas dê ares de grande rçfor
ma, fraudando, como num cacoete hi(;tórico~ as expecta~ 
tivus do meio rural e da Nação. Vale aqui a reflexão de 
Montaigne: 

"Os quC têm tentado reformar os costumes do 
mundo, por opiniões noVas, reformam os-vícios-da 
aparência; quanto aos da essência, defxam-nos ín~ 
tactos quando não os aumentam." 

Que não a mereçamos. 
ReiteramoS que a questão têcnica não ê menor, não é 

Um subproduto da reforma agrária, a ser en1.'8minhado 
--em fases posteriores. Sea-capacitação da mão-de~obra, a 

oferta tecnológica adequada não chegar junto, ou, mes
mo antes que a repartição fundiária, podemos arquivai
nossas esperanças de reorganização do setor agrícola e, 
por conseqaência, da revitalização da economia brasilei
ra. 

Este é o contexto no qual advertimQs para a urgência 
em dimensionar o acervo brasileiro de conhecimento e, 
sobretudo, de capacidade de difusão __ e treinarn~fllQ. _Es
tamos convencidos, assim, de que não se está dando a 
devida importância a·o Organismo que já existe com a fi
nalidade eSpecífica de preparar o homem do campo na 
melhor técnica para remover o busílis da baixa produti
vidade e da ausência de renda. 

Desde o ano de 1982, a participação do_S_erviçó Nacio
nal de Formação Profissional Rural no orçamento do 
Ministério do Trabalho vem crescendo, ainda que discre
tamente. Em três anos, dobrou seu percentual, passando 
de 3,8 para 7,6 com um ligeiro aumento no orçamento 
para 86. A confirmar-se sua participação, o SENA R terá 
no próximo ano perto de I IS bilhões de cruzeiros, dos 
quais- 87% serão dispendidos com pessoal. 

Uma crítica percuciente mostrará que derrogado o 
vezo passado, é possível, apenas com esses recursos, che
gar a resultados até surpreendentes. A questão é antes fi
losófica e é.tica que financeira. Uma _simples mudança de 
enfoque empreendida por técnicoS experientes, que hoje 
estão no SENA R, no sentido de usar bom senso e simpli
cidade, deverá dobrar o númer:o de agências do_órgã'*m 
contato direto com os lavr:adOres sem aumentar 9 qu.a
dro de funcionários e o dispêndio de material. Nt.in1'es
forco de inte_riorização, os té_cnicos de treinamento pp.s
sarão a residir na área que_ atendem, cOnviVendo cóm 
seus orientandos no dia~a~dia e diminuindo drasticamen
te os custos de transportes, diárias etc...._. __ - · 

Santa Catarina transformou suas oito agências em 23, 
menores e mais próximas da clientela; São Paulo, de 21 
agências poderá desdobrá-las em pelo menos mais-oitó, e 
nos demais Estados, "íildagamos ... terá o SENAR cons
tância e meios para prosseguir nesta trilha qUe reputa-
mos correta 't responsável? · 

Não prete'ndemos elogjar. Nossa postura.é mais a de 
incentivar, co6i3.r, fiscalizar e sugerir, apoiÍndo quando 
o acerto é consistente. Importa-nos, sim, alertar para que 
nova filosofia de trabalho no campo de treinamento da 
mão-de-obra rural atenda os requisitos de interioriz_açã~ 
e,.antes de tudo, estabeleça normas e c_omportamento.J. 
de acordo com as características regignais. 

Se este é o momento histórico de reestruJWjar,a pro·: 
dução agríCOI!LJ>.ara consumo inte.rno c1>}.n i'Jiâs~ ~a pe
quena propriedade ren__tâvel e assis_tida, é P'l-eciso fornecer 

. alternativas tecnológicas adequadas a cada regiã~, com 
suas peculiaridades d~_clima, cultura, população e.está
gio de desenvolvimento_ econômico. 

Outra .enxurrada_ d~ _belas palavras? Não ê nossa in
tenção e sequer acreditamos que o Pafs possa ainda dar

-se a-o: lazer de produzir papéis, estudos, propostas mirífi
cas e distantes, enquanto a realidade avança, de per si, 
para os limites_ dos- conflitos. QUeremos ser prático:s e 
exigir medidas práticas. - · 

Postulamos, Sr. Presidente, a liberação imediata do 
SENAR do vinculo com a administração direta, para 
que possa assumir integralmente seu paperna frente do 
treinamento e capacitação dos recursos h~manos aban· 

Novembro de 1985 

danados no campo. Nada mais objetivo do que usar o 
_instrumento que se tem para a tarefa que se impõe. 

Ê, certamente, do conhecimento de muitos dos Srs. SeR 
nadares que a Confederação Nacional da Agricultura 
ayoco_u a si, no pas~ado, o direito de gerenciar o SE-

1NAR, dadl! a similitude entre esse serviço e o SENA! e o 
SENAC, que, nas estruturas das Confederações Nacio
nais da Indüs_tria e do Comércio, cumprem suas atri
buições com eficiência. Acreditamos, porém, que Um 
fosso separa as condições sócio-econômicas vigentes nos 
setores indu$trial e comercial e aquelas que ainda mar· 
cam a agropecuâria, pela falta de relações claras de tra
balho, conflitos na posSe da terra, ausência de renda, etc. 

A atitude mais sensata, nesta conjuntura, é dar auto
nomia aO SENA R, transformando-o em fundação, liga
da ao Ministério do Trabalho, mas sem a rigidez e a bu
~ocracia da administração direta, visto que, para ser 
competente, terá que irilprimir à sua atuação um tom 
f1cxível, informal e ãgil, além de, reitero, adequar-se às 
necessidades regionais. 

Empenhar-me-ei, como senador e brasileiro consCien
te da gravidade da semiparalisia atávica de nossa estru
lt!ra agrária, para a imp~ementação desta medida e ou-
tras correlatas. -

Como V ice-Presidente da Comissão de Ciência e Tec
nologia desta Casa, com- a devida anuência do Presiden
te, Senador Milton Cabral, gostaria de contar com o 
apoio de meus pares, para que, com a desejada brevida
de, fosse deslanchado um processo de debates, sob a égi
de do Legislativo, reunindo todas as forças Interessadas 
no tema da recuperação histórica de noS!;la agricultura, 
pelo preparo conseqUente da imensa massa de trabalha· 
dores do cam_po. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como sei que este pro
nunciamento mereceu grande atenção dos meus pares, 
que tomaram conhecirp.ento de tudo que aqui foi dito, 
com maior interesse pelo debate e dando, por isso, -con
seqUência a esta atenção, ainda ficarei um pouco mais na 
tribuna além do tempo decoiriáo para fãzer este pronun· 
ciamento, . 

Hoje, Sr. Presidente, tentei colocar na Ordem do Dia 
projeto de resolução que procura criar condições para o 
Congresso exigir respOsta aos· requerimentos de infor
mação que aqui são feitos~ 

Falamos muito.em prerrogativas d_o Congresso. Quan- -
do se fala em prerrogativas, vem logo o problema de 
in:mnidade_ e Qutros_ fatores que ta_qtbêm s~ abor~am, 
como o problema da necessidade de o Congresso ter di
reito de voltar a tratar de assuntos relativos a despesas, 
por exemplo. 

·Melhoramos muito o nosso relacionamento com o 
Executivo, quando desejamos faZer -Com que o Executivo 
responda aos nossos requerimentos, para nos dar con
dições, inclusive, de elogiar ou criticar esses atas do Exe
cutivo. 

A legislação determina, sendo ato exclusivo da vonta· 
de de um Sr, Senador ou de um Sr. Deputado, não há 
condição de se_ criar conseqüências para a falta de res
posta do Executivo. 

Nosso Regim~ntp determina, que se por duas v~es_a 
Mesa reiterar o p~do de informações ao Sr. Ministro e 
•este pedido de informações não vier a ser respondido, 
apenas o requerimf:nto será arquivado. 

Assim, meu projeto _de resolução foi no sentido d,e fa
zer com que a responsabilidade do requerimento de in
formações não fosse_ exclusivamente de um senador ou 
de um. deputado e, sim, do_Plenário da Casa- dQ Sena
do, no nosso caso, projeto de resolução aqui do Senado . 

~e isto realmente viesse a ocorrer, aí poderíamos res
ponsabilizar os Membros do Executivo que não dessem 
impoftâricía a_os nossos req_ut!rímeritos de ínfõrrnaÇões. 

Então, trago· esse fato ao conhecimento dos Srs. Sen;3.
dores que estiverem interessados no assunto. se, réal
fueilte, esfíverem preocupados em criar mais uma con
dição, melhorar a condição de fortalecimento do Ple
nário do Senado~ que_prestem atenção a este projeto de 
_resolução, e n.ão deixem_ que fique apenas como mais um 
item da pauta, sem que haja nenhuma preocupação _em 
examinar, em discutir, em aprovar ou rejeitar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! 
Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares, como Líder do 
PDS. 

O SR. ODAC!R SOARES (PDS- RD. Pronuncio o 
seguinte discurso.)- Sr._ Presidente, Srs. Senadores: · 

Na iminê-rlCia de o CongreSSo1..Nacional apl-eci3.r o 
principal instrumento de trabalho da NOva República-
o Plano Nacíonal de Desenvolvimento 1?86(1989, a que 
o próprio Governo denomina."o priJ1leiro PND dos no
vos tempos"-, parece--me oportuno tecer algumas con
siPerações_sob_re a matéria e, muito 111ais_que isto, sobre 
os propósitos fUndamentais expressos .. Peio ExecUtivo 
nessa proposição. 

Primeiramente, cabe um registro positivo quanto_ à 
quebra do ciima de_ sigilo e hermetismo que caraCterizOu 
a elaboração do Plano NaciQn_al de DesenvOiviinento de 
períodos anteriores, Desta vez, o tral:talho teve s~a pri
meira versão divulgada para todo Q País, ensejando am
pla discussão e aperfeiçoamento, antes- de ser formal
mente submetído a este Parlamento. 

Além disso, diferentemente de outros planos, o que 
agora se 'vai apresentar à nosSã análise e julgamento não 
ignora aspectos políticos_ -do _dese1}volvimento 
econômíco-social, ao_torn_ªr_~nfático q_q_bjetívo d~. "erra
dicar dos níveis intoleráveis de pobreza;•, até o final de 
19~9, 16,5 milhões de brasileiros que gánham menos de 
um salário mínimo, reconbec:e_ndo a miséria como grave 
ameaça à estabilidade social e, especialmente, -à demo
cracia recérn::conquistada. 

Nesta perspectiva, pelo que já se difundiu, o PND 
também pretende, até 1989, diminuir em 40% a mortali
dade infantil; garantir educação gratuita para· todas as 
crianças de 7 a 14 a_nos, com distribtÚção de um total de 
29 milhÕes de merendas escolarss _durante os 180 dias do 
período [etivo; assegurar alimentaç_ão para crianças 
pobres de zero a 35 meses de idade, ltum total estimado 
em 15 mHhões, bem como forn~er subsíd_ip alimentar ãs 
mulheres gestantes e nutri.z~~ em situação de. carência, 
além de envolver JJutros programas nas âreas de sanea
mento básico, habitação, previdência e assistência social, 
justiça e segurança pública, _ 

Segundo.o Ministro do Plan_ejamento, ç:sse esforço na 
área social absorverá, anualmente, 24 trilhões d~ cruzei
ros, a preços de 1985, o que significará o dobro dos re
cursos destinados para a mesma finalidade. neste ano 
(Cr$ 12 trithões). Ainda segundo o Ministro J9j!o Sayad, 
esse investimento se traduzírâ num crescimento de 50% 
na renda da população mll.is pobre, ~ntiuanto a rCrida per 
capita da população estaÍ-ia· crescendo a uma taxa mêdia 
de 15%. · 

Optando pela retomada do cre.sçimento - de forma 
sustentada, segundo esclarece_ -~ o PND, face a um 
acréscimo populacional de 2,2% ao ano, define como 
meta básica para o período 1986/1989 uma expansãõ 
anual da economia de, no mínimo, 6%, estimando em 7% 
o incremento do produto industrial e em 5% o deserf;ol
vimento -da· agricultl;U'a.; 

Ao abordar o problema dos desequilíbrios ip.fc:!r
regionais, o programa de ação do Governo prevê a rever
sibilidade das condições de subdesenvolvimento do Nor
deste num prazo de t 5 anos, .. erradicando-se a. pobreZa 
absoluta no meio rural, garantindo-se o acesso à terra, à 
água, à tecnologia da pro'dução e aos mercados" ... 

Assumindo1 pelo menos teoricam~nte, uma postura 
ideológica sobre matêria- c:Conómicà., o novo Plano tam
bém prevê o afastament-º----ºo Estado em relação à eçono

. mia, passand~ a investir apenas· Jm obras de ,-1nfra
estrutura- para complementar a ação da iniciativa par
ticular-, e nos serviços de saúde e em outras funções de 

·sua exclusiva 'competência. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eis, em síntese, os as

pectos 'que me pareceram dignos de registro nessa propo
sição básica .dd Executivo, tendo em vista a~ apreciações 
que passarei a fazer, a propósito, sobretudo, da questão 

·que_ considero fundamental nesse documento: a pobreza. 
. De l'nício, não obstante o meritório, empepho do Go--1 
. verno do Presidente José Sarney em erradicat atê fins de1 

1989, os bolsões de pobreza absoluta que co-fnprometem 
os foros de maior país CatQlico do mundo, é fprçoso re
conhecer, diante da realidade riacional, que esse propósi
;to - como figuradamente viu _cel~briulo corounicadot 
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da á,rea tfcOnômica ~ repi-esentá Uma -autêntiCf proVa de 
pau-de-sebo .. 

Realmente, se considerarmos, é.omo esclar~e o Go
verno no PND; que 68 milhões de brasileiros }li vem em 

~famílias com renda inferior a três salários mfo_imos, e 
... -.uW ___ meno_s Q_e__J_~2.J!ill_h~~_sle tra~alhador~~anham 

menQs ___ de _ _ll_m __ __s-ª1ª-IiQ_ m,íni_Q1_0~ __ ql!_C?: 6 ·milhões __ de 
q_Hfutas de sete a quatorze anos ainda não têmiaC~So à 
es_ç_ol~ enqy--ªn!_g-----ª----_!!1_ai_or parte_~as _c~i~nças _que se en
contram fora da escola pertetlCenúi faffillía:S com rendi
mentos per caplta de atê um salário mtnimo; que, em 
1~1....02]0~-~!i_s ~i.cos abocanhavam 46%_ da rertda na
cinal, enquanto que os 20% -mars pobres ficavam com 
menos de 4%; se considerarmos, de plano, essa avalan

_ _ç:b_a__ de indif.a,<tores ~xpressivos da extensão e da profun
-didade da nossa misérla, ~I).Cluireffios pelo gigantismo 
de que terâ de se corporificar o -Governo diante da mag
nitude e da sr;.d~ª"de da mi_ssã9 ~ __ guç s~ _J_>ro.r:õ"e. 

E essa misSão tor~na-:se·ajndª" m_ais proble!llâti~a q_~an
do verificamos a falta de correlação entre os recursos "dis
poníveis e as metas a serem alcançadas. Pe_nso que ne
nhum de _nós_ deixará de admitir, com isenção, iue esta
mos. a rigor, têcnicamerite falidos, quer no plàno tnter
nO, quer no plano externo, situação reconhecida no pró
prio PND; ao advertir que, sem uma rc:!iução das trans
ferências líquidas de poup-ança para o eJ(terior- via ca
pitalização ~os juros ou refinanciamento 4a dívida exter
na, as metãs de crescer 6% ao ano no próximo qiiâdriê
nio_e de se eri'adicar a, pobreza absoluta estarão invi;Ibíli
z~as (Declaraçã.9 do Secretário de Planejamento_Q_a SE
PCAN -Francisco Vidal Luna -,um dos responSáveis 
pela elaboração do PND. Jornal do Brasil d~ 15-8-85). 

A propósito, é indispensável ter preseUte que o Brasil, 
ano passado, d.edic:ou nada menos de 52% do total de 
suas exportações -para o pagamento do serviço da sua 
dívida externa, ou, mais precisamente, dos 27. billlões de 
dólares repfesentã.dos pelo seu extraordina:rio esforço ex
portador, remeteu ao exterior nada ffienos de 12 bilhões 
e 600 milhões de dólaresJ a títUlo de juros e taxas adicfo
nais. 

Ocorre que, não obstante a d·imensão -e a·Conij;)lexida
. de da obra a ser realizada e a manifesta carência d!:: _re-
_curS.d.\ com--qUe teVâ-la a term9, a deterioraçãO_-dã-Si
tuaÇãô de pobreza _em significatiVa parcela da nossa po
pulação não comporta, paradoxalmente, hesitação dian
te do problema. Não podemos permanecer imobilizados, 
.nem muito menos recuar diante do monstro que criamos! 
9-urante anos de erros e de omissão em_ro.atéria de polfti
fât-so~ial, ou seja, no esforço de redução das desigualda-

- des sociais. -
_ Ca$0 não se .adote de imediato - como se propõe o 
Governo através, do ·PND - uma: pOlítiCa -de distri:. 
h_uiç~o ~ere_nda maisjllsta. o Brasil chegarâ ao ano 2.000 
_C-om y.m gua_dro de pobreza muito mais dfamãticC> do 
que o registradO "hesias três- últimas décadas, Até o final 
do século, a população nacional terá aumentado para 
perto de 180 milhões de pessoas e haverã, mantidas as 
correlações_ aluais, quase 80 milhões de indivíduos caren
tes e marginalizados, dos quais cerca de 50 milhões serão · 
constitu[dos de menores. _ 

Menores que hoje a sociedade jâ chama dt:'. "iÕfra:to:-=
reS"-. Uina giri;t_çã.Q_quedesde o ú.tero matern-o vem pas
sal'),do pçr processos de carêqcia cada vez maiores aié Cx-
2_lodir em desespero nas.U:J.as do País, buscando simples-

__ mente a S()b~e_\_'ivênci~\~htando diminuir as necessida
des básicas cada v~ mais áCentuadas. I:: assim que as ex
plosões 3e viol_ência n~o tÇm aconteci4o por acaso. Elas 
cofiStitUem umSiO:ãlâe-aterta, a advertir que o pacto so
cial existente flão ?tende mais às necessidades elementa
res do Ser hum~~ o e precisa ser urgentemente reformula
do. - -

EstU_do- r_eC{mte, elaborado por técnicos do Governo, 
evidencia que apenas,.O Controle populacional e da renda 
não serão suficientes ·par;): alterar as condições de CQn-
,centração da riqueza. É necessârio a dotar, desde jâ, Se-
gl,!ndo esse estudo, uma política séria de distribuição da 
rend?-,_~através de· alterações_ estruturais da ·economia. 

E.~St ter idéia -d.ó PI-óCessO de çoncentração da renda 
·-na ~ esse trabalho comparou as três útimas décadas. 

Assim, em 1960, _25% da_ população acima de dez anos 
com rendimentos em torno (5 milhões de pessoas) se 
<yJropriavam de apenas 4% da renda _nacional, enquanto 
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os 25% rr(ais ricqs _detinh~~ 62,5% da renda total do 
País. Em 1970 o quadro se agravou e os 2-!i% mais_ pobres 
(que ganhavam até um salário mfnimo), representâdos 
por 7 milhões de pessoas, passaram a deter 3,9% da ren
da, enquanto os 25% mais ricos passaram a dominar 
66,7% do bolo. Vejam que. depois de dez anos, como 
comprova o estudo, as c"ondições de desigualdade não 
m~lhoraram. Ao invês, agravaram-se. A partir de 1980, a 
diferença na distribuição de renda atinge o seu pico, ape
sar do crescimento econdmico vertiginoso, que culminou 
com o chamado,."m.ilagre brasileiro": os_~S% mais 
pobres passaram a deter apenas 3,8% da renda do Pais, 
enquanto os 25% maTs ricos se apropriavam de _66,8%. 
Houve, portanto, trinta anos depois, ainda maior dispa
ridade entre os ricos~ os mais pobres, a demonstrar que 
o desenvolvimento econômico apenas não é condição ne-
ceSsãria-para a redistribuição da renda e a eliminação ou 
a redução da. pobreza. Pode suceder, como acabamos de 
verificar, exatamente o _inverso. 

A meu ver, a verdade objetiva et'n torno desta questão 
é que o_ mercado e_çpnômiço~5ieixado à sua própria dinâ
mica, não demonstra vocação distributiva. Não é verda
de-que a consecução de uma ~trutura mais distributiv? 
de renda em países avançados se tenha dado por conse-
qüência naturaL É indispensável forçar a estrutura pro
dutiva - atravês de uma política sócio~econômica ino~ 
vadora e determinada- a _se c_ompatibilizar com as me
tas do bem-estar majoritário, pois o autêntico desenvol
vimento é aquele que poder ser compartilhado pela 
maioria da população. 

Outró- as:p'eci:o delicado desta intrincada questão é o 
fator demográfico. Embora._o_s t~nic9s responsáveis pelo 

·estudo a que me referi tenham advertido que apenaS o 
C<?ntrole populaciOnal e da renda não sejam suficientes 
pai-a alterar o deplorável perfil da pirâmide sócio~ 
econômica do P_a[s, não padece dúvida de que essa via
riâvel deveria necessariãmente integrar o arsenal de me
çl!das prioritárias do' Governo no· combate à pobreza, 

E não é o que constatamos. 
A chamada Nova República faz do PND uma visfvel 

opção pelos pobres, ao destacar, na área social, os objetiM 
Vos (fe eliminar os bolsõ_~ de misêria absoluta, de reduzir 
a desvastadora mortalidade infantil, de actiibar com a 
fome epidêmica que cOndena milhões de brasileiros, 
quando não _à morte, ~rtamente ao déficit mental pela 
vida inteira. Mas, contraditoriamente, não dâ uma só 
palavrã de referência ao problema demográfico, que estâ 
na base de todos ~ses efeitos de subdesenvolvimento e 
de-irljustíça Sócia!. - , 1 

A resPeito do assunto,- em 1982, um grupo de pesqui• 
sadores da Fundação Instituto de _Pesquisa da UniYei'Si
dade de São Paulo elaborou, para o Ministério do Tra
bi:Jlho, um estudo intitulado. "A Éstrutura Familiar e a' 
DTrlãmica d<h.Emprego no Brasil". A investigação con
cluiu, dentre" oUtras COisas, que pobreza e famnia nume
rosa estão sis'tematicam~nte associadas. Os dados pes
quisados em âffibito nacional indicaram que 39% das 
famílias po,b,res tinham sete ou mais \ndivíduos; 11% ti
nham màl~ tl.e nove, e que essas farru1ias eram vítimas, 

-com mais freqílência, do desemprego e do subemprego, 
sendO forÇadas !i.b_$ar o trabalho das crianç'ª-s como es--
_tratégia de~o_l2_~viv_ê:ncia. -

O Governo s~be que o cresCífuerito populacional ~ 
a provisão paralela de habitação, de nutrição, de saúde,_ 
de escolas, de emprego, dentre outras condições esse~ 
ciais. ' 

O Governo conqece_que, à falta também de uma polí· 
fica demográfica realis.ta, o problema da pobreza se 
agrava através da migração interna desQrdenada, do 
altíssimo índice_de concentr~ção urbana que no Brasil já 
atinge 10% (Censo de 1980 do IBGE), do crescimento 
das fasvelas, do desemprego crônico, da insuficiência de 
serviços p6ublicos essenciais (educação, s3;úde, sanea
,tnento básico), da elevação da criminalidtlae e, sobretu
do, do abandono do rrienor - a vítima por excelência 
·desse processo _de crescimentQ populacional desordena
do, que desagrega a familia e compromete tod._o o e~fqrço 
_de desenvolvimento equilibrado . 
_ Urge, portanto, "que o Governo, sem prejuízo de ou

tros instrumentos essenciais de combate à pobreza, defi
na a implaritação de um programa de controle demográ
fico, levado_a_ç@Q--,em termos democrãticos, humanistas 
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e civilizados, para que se consiga 'Certo equilíbriO nos fa
tores fundamentais para a melhoria do perfil da renda da 
massa populacional. 

Outro aspecto da maior relevância no trato da pobre
za brasileira diz respeito à questão fundiária. 

b incríVel que num país com uma ârea de 8.511.965 
km:, francamente ag"ricultável na sua quase totalidade, e 
que se jacta de ser o maior reduto_ católicO do planeta, os 
irmãos em CristO estejam armando suas próprias milí
cias em nome da defesa da sagrada propriedade- quase 
sempre co_qstituida de- infindâv~is latifúndios, no mais 
'das ·veZes desavergonhadamentc;.Jrrtprodutivos. 

Na sua obra ... 0 que é: a questão Agrária", publicada 
pela Editora Brasiliense em 1981, José Graziliano infcir~ 
ma que, em 1975 (e de lá para cá a situação exibe todas 
as evidências de haver piorado), 50% dos estabelecimen~ 
tos agrícolas no Brasil possuíam apenas 2,5% de área 
apropriada. Ou seja, ·quãse 2,5 mílhões de pequenos pro~ 
dutores se espremiam em cerca de 5 milhões de llectares, 
cabendo a cada um apenas 3 hectares em mêdia. Um por 
cento dos grandes estabelecimentos se apropriava de 
45% da ârea total, ou seja, menos de 50 mil proprietários 
eram donos de quase 150 milhões de hectares, sendo que 
cada um deles tinha em média quase 3.000 hectares._ As
siin, sefuntâssemos-cercã de 1.000 dos .. estabelecimentos 
daqueles pequenos produtores, eles caberiam todos den
tro de apenas uma dessas imensas fazendas. 

O fato de existirem grandes proprietários de· terras ao 
lado de minifundiârios talvez, em si, não seja injusto. 
Mas, quando_ as diferenças entre esses grupos são enor
mes, como acaba de evidenciar, quando a grande massa 
da população rural vive ameaçada pela fome, em mora
dias insalubres, e quando essas dificuldades são perpe
tuadas pela exclusão sistemática do que é fundamenta]. 
para o trabalhado~ - os frutos d-o- seu trabalho--, ;ã~; 
tuação deve mudar radicálmente, para que esses compo~ 
neses sejam os a_keniés do seu própriO desenvolvimento . .._ 

CoD?-o decorrência desse quadro, alastJa-sC: a violê$: Cl.·a 
no me~o rural. Em 1980, foram regift;trados 467 copfl os 
pela posse de terra. Um ano depois~ Ó. n6n'l.ero alcan o 
st,~bia para 896 casos. Somados, etD. apenas vinte e quaéro 
meses, foram 1.363 ocorrências de enfrentamentos onde 
a disputa de um pedaço de chã.o para trabalhar era o mó
vel da contenda. No total, foram envolvidas 365.38 L -
famílias, o que signific. a - ainda de acprdo com os da.; 
dos coligidos junto ao Boletim da Assoi:iação Brasileira 
de Reforma Agráii3, de fevereiro de 1984- 1.194.847 
pessoas. 'E: import<inteObServar.~ no entanto, que essas ci
fras estão evidentemente muito longe de representar a to
tálidade dos_ lavradores diretamente envividos ca~ as 
lutas fundiárias. A realidade é ainda mu~ pior, pois nu
merosos conffiios não chegam aos órgãos e divulgação. 

A pobreza rural, entretanto, não envolve apenas oS 
proprietários minifupdiários. H~também, vftinlàs da 
mesma estrutura ecanômica, os trabalhadores rurais 
não-proprietários, quC se diYidem em ocupantes da terra~ 
(arrendatãrios, posseiros, parceiros) e os trabalhãdores 
assalariados, dentre os quais figuram os de carãtcir per
manente e os temporários ou bóias-frias. TodoS eles rC:. 
cebem salários extremamente baixos, ou são pagos em 
mercadorias, ou, ainda, têm, que trabalhar de graça, dais 
ou três dias na semana, pelo direito de ocupar a terra do 
fazendeiro, como ocorte ainda hoje, particularmente no 
Nordeste. 

Em meio a eSse quadro de- misêria ievoltante e de ten
são social crescente - que se alastra por todo fl_terri
tório nacional, em deco!rência de uma estrutura agrária 
entran~adamente concentradora da posse da terra - o 
Governo ensaia uma tímida reforma do sistema fun
diário, enquanto, Paralclamen;e, o PN~ propõe trans
formar o Nordeste, inim prazo de 15 anos, em Canaã do 
terceiro milênio, com a extinção da pobreza absoluta, 
garantia de acesso à terra, à água, à tecnologia da pro
dução e·aos mercados. ( ... ) 

Sem pretender desencorajar tal empreitada, sinto-me 
compelido a ponderar ao Governo do Presidente Josê 
Sarney que a questão da pobreza - e, embutida nela, a 
questão fundiária- enCerra tallta gnividaéie, tanto suor, 
tanta Juta surda ou incontida que não pode comportar 
qualq~r leviandade no enfrentamento da questão. Nem 
protelações. A miséria urbana como a_rural está a exigir 
que o Governo passe o discurso à ação; da- barafunda 
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dos plano~ e das·es'tratégias à implementação imediata, 
concreta e efetiva. 

Ferindo agora um último aspecto --para não me 
lflongar nesta rápida cadeia de reflexões em tor~o do 
Plano Nacional de Desenvolvimento, e, mais especifica~ 
mente, acerca do combate "à pobreza nacional -julgo 
indispensâv~el uma palavra sobre os desequilíbrios inter
regi_o_nais, tópiCo ã- Que o documento se dedica com acen
tuado entusiasmo, como aludi anteriormente. 

Falar em desequilíbrios inter-regionais no Brasil é fa
lar necessariamente no Nordeste, onde, segundo a íiltima 
eQ'~o d_o Anuário EstatísticO do IBGE, custa atualmen
tCl ~nt.média, ao cidadão, um desconto de treze anos em 
sya expectativa de vida ... E em que 27,9% dos homens e 
46% das mulheres, no mercado de trabalho, ganham me
nos de 'um salário-mínimo por mês ... 

Como .esclarece o valiosa trabalho de in,vestigação so
cial. "Pobreza Sócio~EconômiCa e Política", -de Pedro 
Demo~. ·~a redução dos desequilibrios -regionais não pode 
ser obtida pelo esforço local de uma economia arcaica, 
condenada a produzir qu~ntita.tiva e q~"ãlitativariíente 
menos. ~ necessáriO a adoção da econõmià: mais moder
na possível, baseada.e~ ~ecnologia_de ponta e,_por Ç9n~ 
seqUência, intensiva de capital. A descentralização in~ 
dustrial não pode ser concebida em termos de dependên
cia, quando a região atrasada recebe a sucata industrial 

·da região mais adiantada. Este estilo de d~{pyolvlmento 
é maneira certa de subdesenvolver o Pafs' . 

Nessa ótica diria, corri o referido autor, que o favoreci~ 
menta paternalista de regiões atrasadas, baseado em es~ 
quemas fiscais ou em favores conjunturais, acabam par 
produzir laços de dependência e uma estrutura capitalis~ 
ta subserviente e desamparada. Um dos traços mais 
4rásticos da inviabilidade econômica de uma região é a 
existênci<~: de um empresariado dependurado em favores 
fiscais do GoVerno, que no fundo não passa de uma clas
se disfarçada e regiamente assalariada. No jogo do po
der, uma força só pode ser contida por outra força maior 
ou pelo menos igual. É preciso, poiS; g"erar forçi política 
decis6ria tal, nesses n6cleos de atraso regional, que seja 
capaz de trazer para a região atrasada pólos industriais 
de capacidade tecnológica realmente competitiva e mul
tiplicativa. b basicamente assim que. entendo a possibili~ 
dade de superação dos desequilíbrios inter-regionais. 

O SR~ P.~ESIDENTE (João Lobo)- A Mesa solicita 
ao nobre. or~dor que encerre o seu discurso, pois o tempo 
já está esgotado. 

O SR. ODACIR SOARES~ Sr. Presidente, já estOu 
encerrando o meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
A pobreza brasileira, núcleo das considerações que 

acabo de fazer, é, .como procurei caracterizar, real, visí
vel, p_alpável, enç_cmtradiça em qualquer lugar deste vas
to Pajs. 

A nQssa pobreza difere essencialmente: daquela encon
!râvel nos países ricos. Aqui ela se reveste de formas 
cruéis, que submetem nossos patrícios irmãos a situaçÕes 
indignas :de seres humanos, relegando-os a níveis de 
mera subsistência. , 

A pobreza aqui é miséria, miséria f1ão raro abs~Iuta, 
circunvizinha desta Casa, a 34 quilômetrOs desta majes
_tQsa_ &aça dos Três Poderes, entre Ceilândia e Taguatin
ga, mais precisamente no aterro sanitário da Capital da 
República, onde centenas de pessoas, diariamente, dis
pUtam entre si as sobras de comida no lixo. Sir ver pâra 
crer~ ----

A oitava economia do mundo ocidental, o Pafs que 
atribui a Deus a sua própria nacionalidade, cOnVive im
perturbavelmente com os tipos mais desumanos de 
pobreza, como se ela fosse uma decorrência natural, his
tórica e insuperáVel da própria natureza humana, inata~ 
mente diversificada. 

E é assim- como revelaram os 1.200 pesquisadores 
do IBGE que em 1974 acompanharam. mediram e pesa
ram a comida de_ 55 mil famílias de todos os níveis de 
renda do País, de ac.ordo com a publicação da revista 
"Isto~", de outubro próximo passado- e é asSim que 
no rico Rio Grande do Sul uas crianças chegam a comer 
casca-de batata cozida,. devido à miséria e à fome". Ou 
no mais rico Estado da Federação, onde, em Porto Feliz 
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(o nome é exatame-nte este: .. ), os investigadores sociais 
registraram o caso de uma família, cuja fome era tanta e 
tanto o desespero por carne, que comia ratos,, .. Quere
mos frisar bem que não era preá", observaram os relato
res no documento. 

Certa família miserâvel de Tucunduva, no interior do 
Cearã - ainda segundo a referida pesquisa encontrou 
forma menos abjeta para saciar a fome. Integrada por 14 
pessoas, tiri-ha- doís preâs e um punhado de feijão para o 
almoço, relataram os têcnicos. Chegando aos limites do 
inacreditável, em GOiás, na região de Mossâmedes, ao 
visitar uma familia, verificaram que mãe e filho comiam 
telha ... 

O. resumo de cenas coma essas, observadas pelos pes
quisadores, formou llm painel tão deprimente como rela· 
ta a matériã d~. "Isto ~" - que o trabal~o foi mantido 
sob rigoroso sigilo durante 11 anos~- "Apenas 250 exem
plares foram impressos e sua distribuição dificultada atê 
para ministros, mesmo aos que, teoricament!," deveriam 
estar eqcarregados de sanar a situação", co~o confir
mou à re\iista o ex:~ Ministro da Saúde, P~ulo de Almeida 
Machada. 

Mas, a resposta a essa continuada omissão está aí, pa· 
tente, indisfarçável: o protesto das urnas, por onde o 
povo fala sem censura e sem disfarces, mesmo numa 
eleição de nível municipal, quase que restrita às capitais. 

A lição das urnas é que o povo exige as mudanças pro
metidas e protesta porque não são cumpridas. Cabe a 
nós, sobretudo, .que ó representamos, apreender essa 
lição e, com humildade e espirita público, reproduzi-la 
sob forma de pressão política e de atos legislativos que 
atestem, com clareza, o teor-representativo desse protes
to de que cada um de nós deve ser portador. 

A pobreza, seja relativa ou absoluta, só será eficaz
mente combatida através de reformas profundas, estruw 
turais, que mudem efetivameOte as relações entre o capi
tal e o trabalho. não no sentido da supremacia de um 
sobre o out.ro, mas na perspectiva do reconhecimento de 
que só o ·equilíbrio- entre as- Partes pode assegurar dinaw 
mismo econômico, justiça social e estabilidade política. 

Não pode haver progresso social- sabêmo-lo -sem 
desenvolvimento_ económico. Mas o desenvolvimento 
econômico sem justiça soda! também não prospera, por
que gera a discórdia, a luta, a desagregação econômico
social. 

Concluindo: O Plano Nacional de Desenvolvimento 
apresenta-se, até onde se sabe, louvável na sua essência, 
na medida em que se propõe a erradicar a miséria abso
luta e a reduzir as desigualdades sociais no País - quer 
pessoais, quer inter-regionais. 

Temo, todavia, que, sem a realização das reformas es
truturais, há tanto reclamadas pelo povo e tanto reco
nhecidas e prometidas pelos governos que se sucedeni, o 
PND, e, por extensão, o Governo da Nova República, 
não conSiga ~r aléiri-do pl~n_o das boas intenções, repetin

. do, assim, a frustraçãÔ dos planos anteriores, para maior 
desgraça ainda de milhões de miseráveis- seu principal 
destinatário-; e do próprio Brasil, que com eles se iden
tifica. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bern!) 

b SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR; BENEDITO 'FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuilciã ó seguinte discurso. Sem revisip do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há Uma Verdadeira orquestração, há como que um 
r_ealejo t31 a constânçia de frases, em nosso País, que, a·os_ 
-poucos, vão sendo incorporados ao nosso cotidiã.no, e 
que passam, de fato, a. impressionar pela forma. e pela 
constância de suas evocações. Hâ atê algumas que já _vão 
caindo de moda, mas há as que atravessam os tempos e 
permanecem. 

É muito comum se ouvi! que o Brasil é um País essen
cialmente agricola. Np entanto, mesmO sendo, e não há 
como negâ~lo, talvez por ferir os brios, os f~lsos brios da 
nossa elite urbana; pois optamos por uma industJiali
zação absolutamente desordenada, até çomo que para 
nos refugiarmos daquilO gue passou a ser como que uma 
pecha, ser o· Brasil unitreis asricola, a. verdade é que con
tinua se insistindo qua·a...V'pláção do nosso País está' nO_. 
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campo. Tanto e· vétifa'tle -tt~'aaiJ& profissional Hbetal, 
tal a vocação do homem bris"Heiro para o amanho da 
terra, adquirindo os seus primeiros cruzeiros no exercf-~ 
cio das suas funções, lâ vai esse h'omem urbano buscar a 
forma de ficar pobi'e alegremente, isto ê., vai tentar &er fa-
zendeiro. · 

Mas, ·imnhéfu é muito corO. um se ouvír dizer que o 
maior Problema,do Brasil é o rural. Sft:rdà~~Sessas 
frases, que jã yifa~ j~.f.tões dos polítléos, d.QS.~.~Uninis
tradores, até mesnío doS tecnocratas e dos t:'l~adores, 
são assertivas, repito, qUe não deixam' dC se(·~dad«:i
ras.Porérn, cabe uma reflexão, uma advertên<$: a nós 
mesmos e a todos o& -bo.meiltr público.s, de !llodo<especial 
-os dos Executivo. Mlt~. sefn dúvida. algttma~ deve ser 
preocupação das eliteS, preocnpaçãÕ de ~anta.& -têm o 
poder de decidir ou de influir sq_bre 'QS:_\iestinÓs._ldeste 
País, não levannos·p._9uel~ afirmações aoiJ_IJf:amar~bso
luto das axiom!!S;" ou Jls 61\lçlas 'lQnseqaên~s, a ponto 
de abandonarmos ou su~~imarmo.s a impprtância da 
área urbana brasileira. . · · . 

A área urbana brasileirft. a esja aiturajá permite, como 
na magalópole paul~ta, que Úm candidatg às elei~es 
municipais, apesar da insegurança, da deso_rdem, da •in
tnlhqiíilidade ali reinante, no meio do obreiro, no meio 
do trabalhador auto, permite, que o ex-
Presidente Jânio a plataforma, a sua cam-
panha. Isto porq côm muita razão, que o ho-
mem trabalhador~ inulher trabalhadora, ·regressando do · 
fCU f;abalho, cansados, ·ao ref6gio dos seus lares. tinham 
$t}te ficar por detrás de grades, das grades das suas portas 
-9J~.~ nelas, atrás dos seqs muros, como verdadeiras forta
lizj.s, transformados cm J?risioneiros, porque!as ruas es
~V'am entregues aos,l!lar,eiDais. ·Eogo, a liberdade, o Ia
aç:r rias nossas gran~ Qi~aCit j_~ 11.ão. é: u;_n bem disfrutá
~1 pelos que trabalfiM'n, .fat o ·-a'mbtente, uma forma e 
jlido de ação do banditisffio, furtb da nOssà. treslocada e 
::n-responsãvel urbani'iaÇãà: . ,. _ , 

Falo, Sr. Presidente, das_nOssas cidades; território ur
bano, de sua multiforme e intermin4vcl ptp6I~ática tão 
desprezada ultim'amente. · · -

:h certo que o Pais clama por uma reforma agrária ur
gente, reforma agrãria que dorme nas pratelefras legisla· 
da, instrumentalizada com todos os meiOs po~s_iveis e 
imagináveis para ser realiiada nos mold~ e nos padrõéS 
do nosso direito constituciotial. E, no cnt~pto, tal o nos
so apego ao verbo, tal o nosSo apego ao d~urso que, até 
hoje, não se aplicou no B_rjsil o maior instrumento da r~ 
forma agrâria que é ~}rifiutação territorial rural progres
siva, para cominar ôs especu,ladores das terrasr aqueles 
que adquirem terras para que elas sejam valorizadas pe~ 
las obras públicas; valorizadas pelo braço, pelo sacríficio· 
daqueles que, julgando~as abandonadas e sem_ dono; <~:li 
estabelecem as suas posses e com ingentes sacri~cios to~ 
mam a terra bruta, valorizam-na com as suas benfeíto
rias e depois delas são desprejados, porque assim o esta-
belece a nossa legislaçã_o.• ..,,____ __ _ 

·w Cofno talll'béin estabelecêê:dâ riidos ao Poder Execlf· 
tivo para impedir essa situação, que seria a...trihutação 
pro~Jr~iv1a, que obrigaria,. que cominaria os especulado_
~es a:Qlsporein dessas glebas ou éntào arcarem com um 
imposto a níveis tais Que eles ~cabariam, por fi01 .. .tendo 
que entregã-las ao Estado,· à:Únião, porque não teriam 
como resgatar os encargo's tributãrios nos termos e nos . 
níveis que estabelece a legislaçãO, no caso específicO o 
Estatuto da 'f':~rra. ~verdade C}!le.ªs_ poten~1a~idà~es do_ 
País e grande flarte das nossas soluções estão no campo, 
i-la ãgricultura, na pecuãi'ia, na pesCa. Mas, na verdade, 
em um setor pÕinl!riqo bem assistido, modernizado, com:, 
riscos pJanejados, olidé, 1f!na_~ o homem PQ.ssa viver, 
conviver e produiir, confiànte nÕ"futuro e-reSpeito,_ Res· 
peitada e cOm Segurança, mail SegUra.nÇa·, -sobietudo, 
com estímulos de justa remuneração pelo seu sacrifício e 
sem medo do amanhã, sem medo da insegurança, -~etp 
medo de precisar, mais tarde, viver da caridade pública: 
~ra muito comum, até há muito pouco tem~o, no Brasil, 
vermos os velhos, calejados e $ofridos, os màis que crOdi· 
dos homens da agricultura, envelhecidos precocemente, 
corroídos pela doença serem cond~o:rados pelas prefei
tura$ muniCipais Coirf Uma placa de mP.:ndigo para esmo
lare~ a caridade p6blica. 

Hoje, graças a Deus, c rião negarílo nerri mesmo os 
mais ferrenhos adversários da Rcvóluçào de 64, se não se 
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resol""eu o problema de vez, pelo menos, com a aposen
tadoria conduzida através do FUNRURAI:, nósjã não 
verificamos m'aiS ·esses homens de mãos calosas gastados 
pelas intempéries, surrupiados no produto do seu sacrifí
.ciO, nôs os ve:mmrrecebendo uma mínima aposentadoria 
que lhes permite, pelo menos, vegetar sem esmolar nos 
últimos dias de suas curtas existências. 

Mas, esses homens, Sr. Presiden~, que lã estão e que 
para lá precisam ser levados, precisaift estar com seus pés 
na terra, com_ os pés e com as mãos, sabendo utilizá-~a, a 
desfrutar das benesses da natureza sem destruí-la, qultu
ralmente ajustados ao meio-ambiente, enfim, em sinto
nia com o seu destino e co111 a· sua história. 

Hoje,-Sr. Presidente, quando falamos dos problemas 
rurais, não hã como dissociar o Brasil de um todo da sua 
problemática rural e urbana. E por essa razão; aqui es· 
tou, com-18·dias de atraso é verdade, mas para c9m o Se-
nado Federal festejarmos o dia 8 de novembro, o _Dia 
Mundial do Urbanismo, criado pelo arquiteto argentino 
Carlos Maria Delta Paolera e que, lamentavelmente, nes
sa correria Pfé-eleitoral e pós-eleitoral, não tive notfcia 
senão pude fazê-lo. Não tinha notícia e nenhu_II!. ~olega 

_mais atento do que cu, aqui da mais alta tribuna législati
va do Pafs, lembram-se dessa data realmente significati
va e que, à cada dia e_ a cada in!!tante, vai-se fazendo mais 
importante, sobretudo nesta oportunidade, neste ano, 
quando pela 37• vez, as comemorações são realizadas, 
mas restringiram-se a ;.discretos registras entre a labot.\o
sa classe dos urbanistas, a reservadas confrat~nizações 
que não se generalizam, não oportunizam sequer a deVi
da .reflexão sobre as escatOlógicas previsões e, a~ê mes
mo. por que não dizê~lo, aos apocalípticos fatoS que·o 
urbanismo, necessariamente, suscita aos q~e pensam, 
criam e constroem, principalmente aos que conduzem o 
País. · 

Nós, Sr. P~sidfnte, nós os legisl~dores, nós os solda
dos vigilantes da democracia, ~Ps os Senadores guar
diães maiores e tesJ.?OnsãveiS pelo federalismo, mas tam
bém de certa forma representantes do povo, além de re~ 
presentarmos as unidades, nós que diuturnamente, ne&ta 
Casa, debatemos a liberdade, o desenvolvimento e ajus
tiça social, por tudo isso não poderfamos como não po
demos nos furtar a uma manifestação sobre o Dia Mun
dial do Urbanisnto. Se o campo, se a roça, se o espaço 
rural ê hoje o centro das atenções, pelo menos nas pãgi
nas dos jornais, se o meio rural é hoje a grande estrela 
quase como que uma espécie de Cometa Halley aqui no 
Legislativo delricicrátiCo; ·se ao setor rural estão dirigidos 
oS program-as prioritários mais relevantes, mais porten· 
tosas da Nova Repüblica, o que esperamos saiam efeti· 
vamente dos Piai-loS, áo papel para a prãtica; se no cam· 
po reconhecemos todos que estão os maior~ problemas, 
as~ mais graveS nlazelaS, os sucessivos erros de pl~nos de 
&overnos e, sObretudo, de promessas não cumpriaas, são 
as cidades que têm recebido, inegavelmente; os reflexos 
mais negativos, ~o elas que sofrem·:as conseqilências. 

Além dos erros e disfunções endógenas~ próprias do 
seu crescimento, os problemas naturais de expansão do 
crescimento. demogrãfi~o. das improvisações ·e desvios 
Cjile se acumulam, décadas após décadaS, as cidades, as 
nossas cid_ades brasileiras, têm sido o receptáculo inces
sant~t- do êxodo rural. 

:E:xodo rural, Sr. Presidente, fruto do nosso descaso, 
ril~s,""sóbretudo, do egoísmo do homem urbano, que fez e 
continua fazendo com que_O homem do campo, sem uma 
remuneração justa para os seus ingentes sacriffcios, ve-
nha para _a cídad_e, renunciando, às vezes, até mesmo 
parte de si, pedaço do seu ser, grande parte da sua alma; 
mas ele veio em busca do lucro que lhe foi surrupiado 
pela ganância-- dos atravessadores e. sobretudo, pela in
cúria governamental. 

Na verdade, as grandes e médias cidades brasileiras 
têm se transformado em quintais do campo, quintais en-

. tre aspas, p-orque, na realidade, esse desenvolvimento en
tre aspas é contraditório, esse desenvolvimento às aves· 
sas; mas ele, lamentavelmente, é real e, sobr~ttudo, preo
cupante e trágico, porque aí estão as favelas e são elas os 
quintais que não produzem frutos ou alimentos, mas far- · 
las na produção de desijustados sociais. Não produzem 
frutos, mas furtos. 

- Hoje,- somos mais- de 80 milhões nesses agloUle"rados 
urbanos que chamamos de cidades. H~ previsões de que 
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seremos 160 milhões, no ano 2000. Não quero alarmar, 
não quero trazer mais pânico para este Plenãrio, mas a 
Verdade é que são dados científicos, que convocam Go
verno, políticos e habitantes urbanos. Convocam os 
cientistaS -e os t~ni:cos. Afiilal, convocam toda a Nação 
para uma atenção continuada, para o estudo_ de soluções 
maiores, corajosas e inadiãveis. O plancjamento urbano 
não pode continua_r sendo visto como atividade secun· 
dária, intermitente, provisória, com especialidade adiã
vel ou erudição técnica; como não pode, Sr. Presidente 
- e lamentavelmente tem sido -, um instrumento ime
diatista e eieitorei_ro daqueles que, a qualquer preço e 
custo, querem assumir os postos políticos e administrati
vos do País. 

Mas não se t'rata, corno· sabemos, ·como temos cons
ciência, de um assunto extiaordinãrio, que possa conti- · 
nua_r sendo postergado P.arl aro.anbã., e para o depois. 

. Os planos diretores Q.as cidades brasileiras não podem 
Ja~r.ern.seus limites~ !ml".SCus limites do papel, sem a. 
reafizãÇão e(etÍva~ e-ini_e~. ·, mà.s, sobretudo, C0':11 Obras 
de permanência, eom ~~ ticfinitivas, obras que preci
sam ser realiztldl:\5 f#t~eht~nte, antes do caos. 

Grande parte da ,cult_ura nacional é hoje forjada nªs ci-: 
dades: é onde acontece a invenção, a descoberta, o sonho 
que leva à pesquisa, a pesquisa que leva à descoberta, a 
descoberta que leva ao d~envolvimento cientifico, tec
nológico, humanístico, artístico e da comunicação. Por
tanto, cada cidade brasileira deveria ter, obrigatpriamen
ie, seu plano dirctor para disciplinar sua expansão e seu 
crescimento. 

Mas, como fazê-lo? Como fazê-lo, Sr. Presidente? Se 
os nossos homens pú:blicos, aqueles que nos 6ltimos an-os 
ainda se dispõem a exercitar ou disputar um cargo públi
co neste Pais- e isso é- realmente mais do que deplorâ
vel - permitirarri qué ·a ORTN sofresse uma correção 
monetária de 14.140%, no período de 1970 a 1981, en~ 
quanto nesse período de quatorze anos os munidpios ti~ 
veram uma receita que cresceu cerca de 83.000%. E fo
ram nesses mesmos municípios - e esses dados eu jã os 
trouxe an_tes a este Plenãrio - que os administradores 
permitir-am que ãs Suas despesas -e atentem bem V. Ex• 
que as receitas CI:esceram seis vezes mais que as ORTN 
-, em contrapartida, tal a pressa de fazer bonito com o 
dinheiro d!) contribuinte, e deyido ao empreguismo e à 
mordomia, que as suas despesas crescessem m'ais do que 
as receitas. Vale dizer, Sr. Presidente, que as receitas mu
nicipais cresceram 83.000% mais do que ;ts receitas ab
surdamente crescidas e inchadas da Uniãó, e muito mais 
que a dos Estados, 

Daí porque as nossas cidades não crescem- elas hão 
têm um plano dire1<?,r para ordenar o seu crescimento,· 
não têm como experimentar o progresso, pelo menos, o 
normatizado. Na realidade, nossas cidades incham, 
entumescem-se, na improvisação e nos arranjos mais que 
catastróficos. Na periferia das grandes e médias cidades 
bt:asileiras estão a fome e a miséria, o analfabetismo, as 
doenças, o desempTego, o crlme, mas ali está o pior, ali 
estâ a desesperança, a descrença, até mesmo na ordem 
constituída., E desgraçada111ente, Sr. Presidente, a deses· 
perança e a descrenÇã nO estado de direito, pregadas ma
liciosamente através da televisão por essa coisa que deve-
ria ser a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, 
mas qu_e, a esta altura, jã não sei ~e é CNBB ou se é 
CNBB do B; essa CNBB do B, Sr. Presidente, q"ue deve
ria, antes de tudo, falar em tolerância, em compreensão,· 
m,as,sobretudo, usar a expressãso mágica e mãxima ~_a 
Bíblia que ê a caridade, em vez de lançar a semente do Ó· 
diô e da discórdia no_ -çoração desses desesperançados. 
Desesp6-ançados que não têm, normalmente, um telha~ 
do,mas premidos que são por esse consumismo diabóli
co, que vai cada vez_mais tomando conta de todos nós. 
Nos seus telhados de sacos de cimento, lá está a antena 
da televisão, atr:ivês da qual se manifestam essas mentes 
diabólicas, que estão destruindo a Tgreja.de dentro para 
fora, esses cavalos de Tróia, esses pseudo~sacerdotes que 
se envergonham do Cristo- conio se envergonham até do 
uso das batina, que já não falam mais na Igreja Católica 
Apostólica Romana, não falam mais na Igreja Católica 
Universal, mas já falam na Igreja Católica Brasileira. 

A campanha, dessa CNBB do B deveria ser uma cam
panha para despertar o Deus que tem a sua presença em 
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cada um de ·nós, :J.c:fuela partícula divina com que nasce-" 
mos, aquela partícula que nos tira da condição ·de mera-s 
criaturas para nos elevar à condição de filhos de D~us, 
pelo amor de Jesus Cristo; e para sufocar essa partícula 
divina que hã nos corações mais sofridos, que está laten
te como aquela pequenina semente do carvalho que, 
quando jogada na ter~a própria, adubada e irrigada, de
sabrocha e transforma-se na-árvore gigantesca e frondo
sa; para sufocar essa presença de Deus no coração desses 
desesperançados, que são visitados por essas malêficas 
mensagens da CNBB do_B, o que é que verificamos hoje, 
Sr. Presidente, na campanha pelo pão? O que pergun
tam? O que dizem? O q"'ue ensinam? O que insistem diu
turnamente? ~ que onde há a caridade nãà' f.alta pão? 
Não, Sr. Presidente! 

Eliminaram a palavra caridade para jogar o povó" con
tra a ordem titufda contra o estado de direito, contra as 
instituições, para induzf-lo ao ódio contra o Esta_do or
ganizado. J â qu.e atingem o Poder Legislativo, por todas 
as formas e meios, já qUe atingem o Executivo, com to
das as fórmulas de pecha, precisavam também atingir o 
Judiciário, precisavam destruir o Poder Judiciário c' 
sobretudo destruir a _consciência de que existe justiça no 
Brasil, para levâ-los, enfim; à desobediência total. Então, 
substituíram maliciosa e diabolicament~ o ensinamento,__ 

1 
que deveria ser: onde hâ caridade, não falta pão, laÕça
ram e continuam lançando e insistindo que onde hâ jus
tiça, não falta pãol 

Ora, Sr. Presidente, inculcar no homem faminto, in
culcar no homem menos favorecido que ele está passan
do necessidade, porque não existe justiça significa dizer 
que, sem dúvida alguma, as instituições que ai estão são 
efetivamente injustas c precisam ser demolidas, e preci
sam ser derrubadas. E o conseguirão, a pouco e pouco -
não tenhamos dúvidas - tal a habilidade, tal poder do 
audiovisual, tal a insistência- com que se insinuam, explo
rando a crendice da nos~a gente simples. Diante dela 
comparecem como sacerdotes de Deus, insíst1ncio e pre
gando tais afirmações. Nós temos constatado, de modo 
particular, Sr. Presidente, que, possivelmente, nesta Ca
sa, até mesmo dentre os nossos contínuos elas existam. 
Eu, que vim da crueza das sarjetas da cidade de Goiãnía, 
que experimentei todos os níveis de dificuldades possí
veis e imagináveis porque passa um menino órfão, que 
vive na mais crua e dura das pobrezas, falo com certa au
toridade. Aqui cheguei graças à generosidade do homem 
brasileiro, graças à bondade latente na consciência do 
povo brasileiro e, sobretudo, por essa beleza de Pais em 
que Deus permitiu que eu nescesse. Vim da caixinha de 
engraxate, filho da viúva doente, como o menino _que, 
aos sete anos de idade, ía para as sarjetas buscar o pão de 
cada dia para a sua mãe e seus irmão menores. Eu, que 
não podia ter um casebre, Sr, Presidente, que não podia 
pagar o aluguei de uma casa, pagava o aluguel de um cê
modo no fundo de casas da_queles que se dispunham a-
alugar os chamados barracões. Mas tive a felicidade, Sr. 
Presidente, estudando' à noite no Colégio Ateneu Dom 
Basco, à época ainda em que a Igreja era a Igreja, à épo
ca em que os padres não Unham vçrgonha de se identifi
car como sacerdotes e se orgulhavam da prãtica da cari
dade, orgulhavam de dedicar a sua existência à salvação 
das almas de seus semelhantes. 

e. por tudo isso que eu deploro, com o coração verda
deiramente sangrando, em assistindo ao que acontece 
hoje com a Igreja, essa Igreja que tem créditos com o 
Brasil realmente irresgatáveis, porque até mesmo os je
suítas, até mesmo aqueles que agiam como verdadeiros 
satanases na velha Europa, quando aqui chegavam, 
quando em cantata com o nosso solo, com o nosso clima 
e com a nossa gente, transformavam-se como s~ trans-_. 
formaiam, na sua gi'ande maioria, em mais que sacerdo-·. 
tes, muitos deles em verdadeiros santos, 

:1:: por tudo isso, Sr. Presidente, é por ver o Brasil. hoje, 
'através das imensas difiCuldades que ainda sofre a nossa 
gente, dificuldades -·~~qJ~r!llltam .. me repetir - muitos 
menores do que aquefás que eu enfrentei nos idos de 
1942 até 1947, nas ruas de Goiãnia, quando pouquíssi
mos eram os homens na capital do meu Estado que ti
nham 20 centavos no bolso - ou 200 réís, naqUele tem
po -para pagar uma engraxada de botina, porque nin
,guém tinha sapato. Pou_quís~imas erám as casas~ Sr. Pre-
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sidente;oque poêfíam me pagar a càj)ina do quintal que eu 
propu·q}:ta fater e que, afinal, eu recebia pelo serviço que 
prestaVa, porque eu convencia as donas das casas que 
não tinham dinheiro para me pagar, que o fizessem atra
vés de garrafas vazias, de latas de óleo vazias, ou de latas 
de cera parquetina, que era a cera que mais havia naque
la época, ou a única, talvez. E essas latas eu vendia para 
os folheiros, que colocavam asas e tornarvam-se as vasi-
lhas mais comuns e mais usadas à época em que o brasi
leiro não tinha vergonha de ser pobre, à época em que a 
preocupação maior do homem e da mult,.et brasileiros 
era, antes de tudo, ser honrados, pois ninguém tinha ver
gonha de confessar pobreza. A preoucupação da mais 
humilde das casas era a de demonstrar asseio, dedicação, 
trabalho, levantar cedo e deitar tarde, mas subsistir com 
dignidade. 

Hoje, infelizmente, quem não pode comprar bicicleta, 
compra automóvel; quem não pode ter um telhado de te
lha ou de zinco, faz questão de ter uma antena de televi
são que vai levar esse tipo de pregação tão_ao gosto, tão 
ao sabor e tão conforme aos objetJvos daqueles que que· 
rem O Brasil atreladO à caudá do imperi!Mismo soviético. 

Mas, Sr. Presidente, voltemo.s ao crescimento desorde
nado das nossas cidades._O meu objitivo realmente é res
saltar a_ importância do arquiteto, do urbanista, do urba
nizador, enfim, de todos os profissionais que cuidam 
dessa ãrea que t~ve o seu dia em 8 próximo passado, 
pouco ou mal lembrado por todos nós. 

Falemos, Sr. Presidente, da insalubridade -- c_onse
qüência da sub-habitação, mas falemos da cadeia decres
cente e intermiÕâve.l dos males econômicos e sócio
culturais. lrisfs~m .. ~!,ta gama ~e. flagelos morais que de

- sagrega e esfacel~ :f paz e a fehctdade da nossa gente. E 
Brasília, Sr. Presidente, é o mais eloqUente exemplo de 
como o urbanismo, a organização e disposição de espaço 
dos módJ.ilos\urbanos poderiam illfluir no modus vivendi. 
das pessoas, na interação social, no processo cultural de 
uma comunidade. Vêem V, Ext como procurei ser enfáti
co no verbo e no tempo;, ~·poderiam"- no entanto, não 
pôde. Não pôde, tal é O flagelo da desorganização do; 
nosso urbanismo em teJnos racionais, que atê. aqui bem 
próXimo desta Casa, Sr. Presidente, defronte à janela do: 
gabinete do Ministro de ;Habitação e Urbanização, o,; 
meu ilustre_conterrâneo, Ministro Flávio Peixoto, flores'-: 
C<!l!t1'prospera uma favela< ' 
-~P~i q':'e, Sr, Presidente, comemôrando 1ârãíai:nen-

te -t~to-, com IS dias de atraso o Dia Mundial do 
Urbanismo, eu gostaria de sugerir que todos: dós parás
semos por alguns instantes, que nos debruçássemos, que 
refletíssemos um pouco sobre essas questões tão funda
mentais: quase que essas comemorações sempre tão tími
das, são como _aquela sementinha poderosa a que mé re
portei a sementinha do carvalho, a quase micrócopica se-
mentinha do carvalho que, bem cultivada, bem cuidada' 
..:.. como deveríamos fazer nesta oportunidade, cuidando 
e refletindo sobre a significação do Dia Mundial do Ur
banismo --,-que esSe cuidado sirva ao menos para nos 
alertar, para alertar os responsáveis maiores do Executi
vo para essas quantas questões que até aqui vimos tra~ 
zendo a lume. Que o Urbanismo receba um tratamento 
mais adequado e honesto; que ocupe, antes que seja tar
de demais, não só p~ra'as futuras g·erações, Sr. Presiden
te, mas atê mesmo para as atuais, um lugar prioritário, 
mais digno das ações de governo. Que os órgãos públicos 
dedicados ao planejamento urbano e à execução da polí
tica urbana do País, sem dúvida alguma, um trabalho 
nobre, um trabalho que exige homens realmente abnega
dos, efetivamente competentes profissioriais, Sejam, an
tes de mais nada, reconhecidos e valorizados na sua gi~ 
gantesca dimen~ão e ímportância. Como, por exemplo, o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, órgão 
do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Am-

. hiente. Que esta consciência social e polítiC~,- a partir 
deste instante e desta oportunidade, exercite uma funçã.o 

· verdadeiramente consientizadOra da função ciVitizatória 
do Urbãnismo, da sua responsabilidade, da resPonsabili
dade históri~a- dos arquitetos, dos engenheiros, ~~ógra
fos, sociólogos, economistas e quantos outros Urbàl1.istas 
aos quais saúdo agora, embora com atraso, e peço a'eles 
que me desculpe. Mas saúdo-os nos órgãos 'pú.blicos, nas 
empresas, nos escritórios rias universidades; que o Urba
nismo, ~E,Specialmente nas universic:lades.~as universi-. 
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dades que agora;espero em Deus, com ·a prese'iiça desse 
silencioso e muito amineirado. no melhor pernambuca
no, o ilustre Minístro Marco Maciel, amineirado no mc
lll,or sentido, que é daquele que educado e mansamente 
trabalha em silêncio S, Ex• que já lavou minha alma 
quando colocou o dedo sobre o maior tumor do Minis
tério da Instrução que chamamos de Ministério da Edu
cação no Brasil, que era o descalabro do material didâti~ 
co, e sem alarido nenhum. Não tenhamos dúvidas, Sr. 
Presidente, há alí ainda alguns tumores, alguns cânceres 
menores, mas o câncer maior já foi estirpado, não só em 
termos pecuniários, não só em termos de malversação de 
recursos, mas, até mesmo de mutilação, de deformação 
da pouca ou quase nenhuma educação que as nossas 
crianças ainda reci:"bem nos nosSos lares, nesses lares an
gUstiados que a cada dia e cada vez mais pressionados 
pelo consumismo desregrado vão tendo menos tempo 
para educar Qs seus filhos. E o tal material didático, fon
te ... dos enriqu"eciJlle.ntos mais-criminosos deste País, ulti
rn;e,mente se pr~ia:va - era ostensiv11mente utilizado :
a.t( mesmo parà;_ás.imoralíssimas sin~ras em tomo dO 
cht~inado material didâtico ou livro escolar. Mas se pres

.tavlmais, Sr. Presidente, para ensinar absurdos as nos
sas crianças, para deStruir em nossos· filhos e netos qual
quer coisa de educação que ainda' pudéssemos ministrar
lhes no seiU·das nossas famrtias. 

Sr. Presidente, daí por que espero que as nossas uni
versidades humanizandoRse mais, voltando às suas ori
gen~, possam não só preparar, como .têm prepar~do, es
pec!ahstas que se preopupem e ~Úldeqt p~~ t:nossos·
problemas urbano!),;,mas que os façam e os produzam 
nas quantidades e nas qualif1cações que o gigantesco 
problema está a reclamar de valo~sos técnicos do setor, ; 

Sr. Presidente, trago aqui a este modesto e mal alinha
do pronunciamento dOis textos-Que me ra·ram confiados, 
me foram entregues, mas que ex:pres~am com muita pro
priedade O significado do dia 8 de novembro ... 
--O i)riffierrO ê uma nlatêria intituladª' .. 0 li~Muódíai 
do .Urbanismo", é um editorial da Revista Ârqaitetura, 
_ótSão oficial do Instituto dos Arquitetos do Brasil, revisM 
ta número _53, de novembro de 66. 

Veja V. Ex• que já é quase vintenário, do então diretor 
e redator chefe daquela excelente publicação, o ilustre e 
renom'ado arquiteto Maurício_ Nogueir<? Batista. Vinte
nário, Sr. Presidente, mas atualizado porque o urbanis
mo tem sido tratado _com tão pouco relevo, com_ tanta 

''despreocupação, como de resto nós temos cuidado assim 
,, também do ruralismo, que ~o caso sã~ irmãos siameses. 
· Se o Estatuto da Terrã pôde dormtr 20 anos para só 
agora sofrer uma nova ameaça de vir a ser executado, 
não ê de se estranhar que um artigo com 20-anos sobre 
urbanisrrio, e sobre o Dia Mundial do Urbanismo, não 
seja atUal também. 

Em outro artigo da mesma revista - este é mais anti
go, data de 63 - intituladQ. uyrbanismo ·por Telegra~ 
ma'', assinado por um irânico, c·anseqüentemente inteli
gente. porque não é permitido ironia senão a-os inteliSen
tes, nias consagrado arquiteto brasileiro, Jórge Wilheim, 

I hOje Secretário de Planejamento do Estado de São Pau
lo. Apesar -como eu disse- de publicados na década 
de 60, ambos permanecêm atuaHssimos, sobretudo pela 

j inteligência com que é abordado o tema, pela objetivida-
de, precisão e técnfcas de suas colocações, e ainda sobre 
o tratamento jornaUstico dispensado ao a~sunto. São· 
pois, oportuníssimos para o momento brasileiro. 

Sr. Presidente, como sempre usando e abusando da ge
nerosidade e da paciência com que V. Ex•s me dignifi
cam quandO ·me ouvem, aqui concluo muito grato pela 
pacíência com que mais uma vez me ouviram. Era o que 
tinha a dizer, (Mui to bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BE-. 
' NEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO: 

"RE"Vista Arquitetura U9 17, 6rgão Oficial do Instituto 
de Arquit~tos do ~rasil No_veg1bro de !263 
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URBANISMO POR TELEGRAMA 

.. arquiteto Jorge Wllbelm 
Este sextaMfeira, dia 8 de novembro, a Srt Ddla Paole

~~- n.~o terá descanso. A campairiha de seu apartam.;ntO 
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portenho tocará incessantemente c;_ su_a criada virà tra- neste sentido, fOHndicada pelo Seminário de Habitação 
zendo telegramas e mais telegramas depositando-os cui- e Itefonrl.a: Urbana::- irã.duzir n!'ssas pósíções técnicas 
dadosamente sobre uma band~jinha de prata, dizendo num vocabulário suficientemente compreenslvel para 
com cara de enfado:~ "chegou mais um, dona.:." Ã que aS Oi'ganizilÇões-popU.lares (desde sociedad~."arn.i-
noitinha, a Sr~ Della Paolera contará os telegrainas, os_ ·gos de bairro" at~ partidos polfticos, desde sindicatos a 
lerã talvez e comentará num eventual coquetel, com al- clubes -reCreativos e paróquiaS) transformem- soluções 
guns engenheiros e_ arquitetos amigos: - .. Este ano fo- teóricas em reivindicações, talvez, então, as soluções ur ... 3 
ram 35; quatro a mais do ano passado". E os anligos-'se ban(Sfita.S-cXfirtet5ef:if-a ser encaminhadas por aqueles que 
congratularão, farão estatísticas e 'aCharão tudo 6tim0; têin 'em suãs ·mãos a autoridade de tomar decisões... -
depois do que, guardarão melancolicamente a· papelada -- c)~ ouÚ;)_ "frente" do mesmo problema: o papel do fu-
toda e sairão apressadamente para outros programas, turo arquiteto, daquele que hoje está nas escolas, serã 
não sem antes terem-se despedido delicadamente da Sr'- fundamenta)mente o de planejar. A demanda nacional ê 
Della Paolera: ---;' .. Até o. ano que vem ... " il:p_~sa_enão se tra~u_z em palacetes-Individuais ou em 

E pronto: realizou-se mais um Dia doU rbanismo, efe- condominios,-dC eSp~u13çãO;COlõC-anoo:Os-iilirilã-pers-
méride que ê comemorada ano após ano da niesma for- , pectivi tiísiOiíéà.: perceOenios" ciue -mUítO-inais ampla são 
ma, isto é, enviando-se, a pedidos, telegramas entre ou- as poosibilidades, muito maill complexos os temas. Esta-
tros à viúva do Engenheiro Della Paolera. Qffi.-se a isto o _ mo~._no ~tanto, levando ~t~: problemas para as_esco-
nome de confraternização espiTituat. Supõe-se que tal las? Estão habituãndo Os futuros arqultetos a lidar cp_m-
gesto ajude aos ideais dos urbanistas d_e todo o mundo. os problemas do desenvolvimento das cidades do inte-_ 

Pois peço perdão à Sr'- Della Paolera por minha irreve~ r!OrJ C~nhecetn a-~~ca dos processos de desenvolvi-
rência e peço perdão aos colegas que certamente manda- mento dãS-ctaaaes Orã"Sileiras? Ou para eles urbarlismo 
ramo telegrama,("para não ficar feio"). Mas, pergunto- aif)da significa tão -apenas a.. "agorã" grega, a Paris de 
me: que tem isto a ver com nossos reais, objetivos~ sofri- Haussmann e o máximo d_eclive permitido para uma 
dos probl6nas urbanísticos?! O que significa para Q."'u- ----raffipa? -- -~ - -
suário" do urbanismo, para-o-povo, esta comemoração d) Mas, além de termos que dar ao ensino de arquite--
do Dia do Urbanismo? _ _ _ tura _a niaior ~_bjetividade po_s_sfvel, especialmente no que 

Dezenas de cidades nascem espontâniamente no Bra- -diz respeito ao planejamento, - tampouco podemos 
sil, como característica típica de noSso processei de ama- descuidar do aspecto _quantitativo. &abemos que não 
durecimento, -sem que medida urbanística alguma in- existe_uma relação de causª e efeito 'é:ntre a demanda so-
tervenha a fim de evitar que cOmpromisso"s e especu- ci"al e o trabalho in4ivid.ual de_ cada arqtliteto de hpjC: a_ 
lações viciem seu desenvolvimento. Centenas de milhar~ ~i-~tribuição não é propriamentt::. "~qüitativa"; mas esta 
de trabalhadores gastam (e se desgastam) quatro a cinco cOntradição dramática e pungente entre o que o Brasil 
horas diárias em transporte onei"óso e complicado, para precisa e o que a estrutura social perll}ite aos profissio-
irem de sua.,c; .casas aos locais de trabalho, partindo de nais pr_oduzir, esta contradição é tão típica de nosso sub-
madrugada e chegando à noite. Todos os tiias. ~odos os desenvolvim6rit0 C[ila!lto tran~itOri-a. Precisamos porfan-
dias! · · to, aunlenta'r-oCliiadrOde arquitetos/aumentar acapaci-

Vemos constantemente, a olho nu, nosSa cidide de dade de"noss-a.S-escolã.S _e analisarmos a possibilidade de 
São Paulo sendo corroída por uma especulação imobi- dar ma-ió~ _efídênciã aos cufsos, formando ":!JiofisSio-nais 
Hâria de miopia rara no mundo, tornando cad'B. vez mais em praza ·maJs ctrrto. Nesse campo do aumento do qua~ 
dificl e mais cara sua·recupera:Ção--=-como de'vembs enca- dro de arquitetos, há, por exemplo, algo_~ fazer: demar-
rar essas realidades? Confraternizando telegraficamente ches e prf:ssões-cabíveís para que se construa imediata-
sobre a ban_deijiilha pr~teada do apartamento da sra. ri1inti o n-ovo pf@.io da Faculdàdede Arquitetura na Ci-
della Paolera?.. dade Universitária. 

Sabemos que estamo& "carregando" um pouco o- a5: Estes éXémptO_s d~ "frentes de tuié, isto~. de atuações 
sunto; mas, desejamos aproveitar ? ·oportunidade desta possíveis e neces~ârias para os arquitetos brasileiro~ no 
comemoração convencional para nos manifestarmos no- campO do urbãi\iwno. _ parece-nos suficie_:ntes para in~ 
vamentc a respeito da ainda existente alienação em que ·dicar que pfua n~. profissionais de P:iís ~J.:!bdcsen.v.olvi· 
nós arquitetos freqüenten'lente nos encontramos (sem .dp,·os~"dias ~i_:.Ufbanis~o" d~veriam ser 365 P~f ano! 
que esta alienação, infelizmente, seja privilégio de nossa ~m luE;ar de u;IJi~o~ "ptque-ptques" de ~dtversãno, en-
profissão. O tipo de festejo acima n1encionado é real- farembs nossaS Jealidades, enquadrandOiflO'S ao mesmo 
mente _típicO de um alheiamento de__ilossas realidades, es- tempo'\para nã.o nos desesperarmos ... ) numa perspectiva 
pecialmente quando neste gesto se resume; para muitos histórica. Na 'Próprio processo organizatív;.o de atuações 
profissíoOais, sua contribuição, sua resposta à situação restrit~s. lirOitadas pOr uma série de fatores que emper· 
de nosso planejamento territorial. • ram, 7 neste mesmo processo de-. "fazer a:> c·oisas" pode-

No entanto, quais são as realidades? Quais as frentes remos· ao mesJnõ t,etripo fOnffarmo·-nos c.,mo plenejado-
de luta dos arquitetos no _seta~:, de urbanismo, do planeja- r.es e preparar umas mentalidade de ilrqUHetos â.ptos a 
menta_ territorial? O que significa -para nós brasileiros, reSolver oS' problemas imensos que a ;real.ida1~e brasileira 
um dia de urbanismo? Não tentaremos aqui fazer uma coloca;- e mesrrlO quando não possamos', realmente, "re-
presunçosa sinopse; limitar-nos-emos-a-~Ssirialar apenas solver" esses problemas (pois a respon'fabilidade pelas 
alguns pontos, meros exemplos de uma situação e de al- decisões quase nunca cabem estritamerltl~ aos arquite-
gumas atrações possíveis: ~s), -teremos pelo menos dado um pasSO 1 frente, e"s-

a) São Paulo não tem um plano diretor; o departa- lã. remos um pouco mais preparados, tefemps _ _pelo menos 
menta que, por lei, tem esta atribuição, compõe~se dç 37 ~ubstituído a alienação cultural por um maduro conheci-
funcionários, dos quaiS 14 são arquitetos; vivem_natural: menta e uma atuante participação na vida do País. 
tnente s_ufocados, atendendo a processos e consultas de Poderemos então, com justificada satisfação, mandar 
outros de])artaínentos, sendo-lhes totalmente impossfvel, à Sfa. O"ella Paolera vârios telegramas em termos ~aiatos 
nas atuª~s ?ircunstâncias, qualquer trã.balho de planeja- ·se quiserem, maS -clljo conteúdq- · · 
mento; _h.eln teve o departamento ou seus profissionais tado-parS: D6S~ slmbOlizando no~s 
qualquer reconhecimento pelos esforços ocasinalmente 'po 'mais importante e dramãticÓ d~· , .. ~sidadeS 
feitos. Resultados: ninguém, planeja para o município-de arquitet.PJ\icas; -"Vivam os J_65 dias Q.b noSso urbanismo! 
São Paulo. Urha solução que aqui colocamos para deba~ y~ ··áb~~~: - · 
te, seria a criação de uma equipe de profissionais, ligada ã} os arqultetos bra!flle!ro!f 
diretamente ao Executivo Municipal, com autoridade, 
desligada de problemas partidários e independente de su
cessões eleitorais, -cuja finalidade precípua seria a ela~ 
boração, em prazo deterrni_naçlo, do plano diretor da ci
dade; para tal, deveria utilizar, na medida do possfvel, 
trabalhos e esforços prévios mas isolados; 

b) ê inútil que essas coisas nascem por geração expoa
tânea; nem p-odemos ter excessivas ilusões sobre resulta
dos a curto prazo; mas devemos fazer algo para encami-

. nhar as soluções; uma das maneiras de trabalharmos 
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DIA MUNDIAL DO URBANISMO 

Órgão Oficial do Instituto de Arquitetos do Brasil 
Novembro de 1966 
P. 4 
Comemora~se, hã 27 anos, cada dia 8 de novembro, o 

dia mundial d~ urbanismo. Pouco_s sabem disso no en~ 
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tanto, apesar de todos esses anos, uma cerimônia qual
quer -convencional, com discursos e alguma coisa mais 
i~ualmente típica -ter marcado, de uma maneira t[mi
da qu~se !lempre ,é verdade, a passagem do' dia 8 de no-
vembrO.- ~ 

conVem. não resta dúvida, e ê meSmo salutar que se 
comemore o dia do urbanismo. Essa conveniência não 
deve, todavia, enganarmos e deixar-nos atados apenas 
aos aspectos formais da comemoração em si. O urbanis
mo,- ou planejliniento físico,-cOrrlo nos parece melhor 
dizer - vem assumindo, dia a dia, maior importância 
em todas as regiões do mundo. Sua significação para 
nós; arquitetos, é das mais profundas e relevantes, dela 
resultará em últiffia instância a arquifetilra que viremos a 
fazer: 

Diariamente o_uvimos falar, com insistência muitas ve
zes suspeita, da violenta expansão demográfica, -do râpi
do Crescim'ento d.as} âreas urbanas, da necessidade de 
criação de novos erilp~rtgos, em programas destinados a 
intensificar a ConStrução--de moradias.n Todos esses fa~ 
tos devem merecer de nós, arquitetos, a maior atenção e 
consideraçãO, pois deles decorrem profundas modifi
cações no âmbito em que se dá nossa atuação profissio
nal. Sabemos que, a rigor, nenhuma política. plano ou 
programa, por mais setorizados e por menos ambiciosos 
que sejam, destinados a equacionar problemas decorren
tes dos fatos mencionados, deixarão de repercutir grave
mente e de traduzir-se com veemência no espaço ffsico 
ocupado pelo homem. 

NoSsas cidades, em. virtude disso, mudaram d~ fisio
nõmia, e para que isso ocorresse não foi preciso esperar 
muito teinPo. A antiga trama urbana que se estabelecera 
e-se desenvolvia paulatinamente, sofreu o impacto do au
Diente violento da densidade populacional, da cons
trução de grandes edifícios em altura e de uma circulação 
Caâa vez; mais-intensa de veículos automotores. A vida 
nelas transformou-se, enquanto novos tipos de refacio
tlartlento estabeleCiam-se erltre SeUs habitantes e outros 
mudavam de sentido. 

Neste_quadrO, infelizmente, a arquitetura não teve pa
pel dos maís destacados. As poucas obras dignas desse 

- nome, aparecem em ínfima proporção, salpicando de 
leve uma massa ·de construções, cujo objetívo primordial 
estava em obter a maior rentabilidade possfvel, tanto do 
lote eXíguo em qUe anteS se apoiava a antiga casa uni fa
miliar;- quit.nto do inVestimento feito na edificação. 

O fenômeno da expansão urbana e do rãpido cresci
mento das cidades processou-se e continua a processar
se sem qualquer intenção mais coerente de planejamento 
tisico. As novas concepções urbanísticas, se bem que 
contando aqui, com adeptos de grande envergadura e 
dos mais fervorosos (Atílio Correia Lima, Marcelo Ro
Oerto, Anhaia Mello ent~ muitos outro~) não consegui
ram aceitaçãõ que valesse~ E preciso acentuar, para não 
cometer injustiça ou induzir a falsos julgamentos, que to
dos os arquitetos que se bateram pela implantação da ar
quitetura contemporânea no Brasil sabiam e estava~ 
convictos da íntima ligação existente entre arquitetura e 
planO urbano. No entanto, as condições existentes na é
poca.eram de tal modo adversas, que. fazer arquitetura 
que eles fizeram jã significou um pas.so cuja dimensão_ as 
gerações mais novas de arquitetos talvez não consigam 
aquilatar devidamente. Para nossa cultuMt e~~ passo foi 
definitiVo ·e ê com base nele que hoje podemos aspirar a 
ter uma ampla perspectiva para o destino do planeja~ 
menta tisico do Brasil. 

O trabalho e a obra dos arquitetos brasileiros da ge
ração que implantou a arquitetura contemporânea, -abri
ram o caminho da consolidação profissional. Graças a 
eles, conta o _Pa{s R$Ora c,om um sensfvel contigente de 
arquitetos, capaz de' lUtar para criar as condições indis
pensáveis à implantação da mentalidade de planejamen
to de que tanto necessitttmos. Não importa que, no mo~ 
menta, uma boa parcela ·desse número de arqUitetos este
ja meio-parada, empregilda em funções menos relevan
tes, ou desviada dos verdadeiros caminhos de sua profis
são; eles, em sua ânsia Q~ c,riãr, de transmitir, de traduzir 
e de fazer, vencerão es~surda- contradição. Forçando 
os caminhos do p-lanejan\ênto llsico imprimirão às cida
des a ordenação e a harmonia que permitirão à arquite
tura brasileira sair da estagnação em que se encontt:~ 



4870 ~Qu_:lfta'feirã .2T 

O SR. PRESIDEJ:IITE (Nívaldo Machado) -Conce-
do a palavra ao nobre ~enador _Nelson Carneiro.- · 

O SR. NELSON ·CâRNElRl> (RJ. !'renuncia ·o se
guinte dlsc_u_rso. Sem revisao do or::tc;l.~.)- Sr. Pr~iden-
te, Srs. Senadores: . . _ 

Uma ilustre repórter chamou-me a atenção, há poucos 
momentos, para uma notícia de que o ilustre Títular da 
Pasta das Minas e Energia havia entregue ao Presidente 
José Sarney um anteprojeto de concess~o de roydties aos 
Estados e Municípios produtores de petróleo. 

O Senado já aprovou um· prOjeto que se encontra na 
Câmara dos Deputadós que fixa em 5% desses royalties, 
tal como ocorre com Q petróleo encontrado no solo. Mas 
o anteprojeto, que seria da lavra do eminente Ministro 
Aureliano Ch~ves, au.,eD;taria para~% esses royalties._ E 
não hã, de mmha par~,· .. senão motivos para aplaudtr, 
mas, ao aumentar par~·~~·_ele faria _uma di~tribuição e 
concederia 3% ao_Funfl-ri:fle e11rticipação aos Estado_s e 
Municípios, 1% para a :~yrinpa, 2% ao Estado e 1% ape~ 

:'nas aos municípios prókiUtorçs, 
, Estou certo de que, se esse' anteprojeto fosse enviado 

ao Congresso, importaria em atrasar o curso dessa pro~ 
posição que deve ser vo_tada antes do fim do ano, para 
que tenha vigência a partír de 1' de janeiro. Como a Câ~ 
mara dos De'putados ainda não se pronunciou, daqui 
quero endereçar um apelo à Liderança da Maioria do 
PMDB, na Câmara dos Deputados, para que acolha este 
aumento para 7%, se essa realmente é a inten9ão do Go~ 
verno. Mas que não sacrificitie os.Estados é os Municf~ 
pios prôdutores. Bastaria que 2% constituísSem esse fun
do de participaçíto, destinado apenas aos Estados não 
-produtores. E, se mantivesse a distribuição feita pelo Se
nado: 1% para a Marinha, 2% aos Estados e 2% aos mu
nicípiOs produtores e respectivas áreas geoeconéimicas. 
Assim, a Câmara dos Deputados poderia aprovar, com a 
devida urgência-, essa ~menda, e voltaria ao Senado Fe
deral a tempo de ser aprovada aqui, nesta Casa, antes do 
dia 5 de dezembro. 

A notícia justifica_ -que eu Ocüpe essa tribuna para en
dereçar um apelo ao_ eminente Ministro_Aufeliano Ch;;t
ves, para que S. Ex" colabore nessa solução agora sugeri
da e que tambêm encontre respaldo por parte das lide
ranças majoritárias da Câmara dos Deputa-dos. 

Outro assunto, Si. Presidente, me; traz à tribuna. 

No 6' Congresso B_ra._ill_elr_o da Indústria Grâfica;- ieãH
~ado .ef!l Recife; hâ dois anos, o Sindicato das Indústrias 
GrâfiCaS do Município dO Rio de Janeiro apresentou u_m 
trabalho, do maior interesse, sobr~ "O menor carente Do 
mercado de trabalho". · 

Lerrtbrando o texto constitucio"nal ein vigoG que r'edu
ziu de 14 para 12 anos a capadtação etária--para 0 traba
lh~ salienta esse momentoso estudo que, n.a prâtica, tan
tos:Cbstâculos são-estabelecidos, tantas exigênciaS feitas 
e tantos encargos sociais para o empregador, que a con
tratação do nienor resulta desestimulada, o que implica, 
na verdade, em prejuízo financeiro- e PfófissíonaJ para o 
menor, impedido de uma capacidatação laboral precoce, 
que a Constituição lhe assegura. 

Depois disso, indagam os expositores: 

.. "Por q~~ n~ ~eet~rtifos estudos visan'do:à aPli~ 
car. ao menor carente, pelo menos dentro da' atual 
realidade brasileira, uma legislação especial que p6r-. 
mitisse àS- empresas dar-lhes trabalho, sem, contu
qo, asfixíã-las com os elevadíssimos ónus result~n
tes dessa contratação? Por que não eliminarmoS os 
entraves e exigências da CLT, hoje existentes, quan
do da contração de menores careiltes? 

l,.embra essa ex:posição que em 1979 a Çpixa Económi
ca Federal, em Pernambuco, firmou cofiVCnio caril a FE
BEM local, pelo qual esta colocaria à disposição daque
la, menores de 14 a 18 anos para aprendizage~ em s~r
viçoS de entrega,. recebimento, remoção e transpofte âe. 
materiais, colecionamento de papéis;. documentos e lista
gens, preparação de material de e~pediente, manuseio de 
.copiadoras de escritório, serviço de copá e atribuição as
semelhadas, desde que: 
· a) não. houvesse vínculo empregatício; 

b) ajornai:la fosse de vinte horas semanais, de se~nda 
.a sexta; 
_ c) esse horário se_ajustasse à freqUência escolar; 

DIÁRIO DO CONGRESSQ NACIONAl! (Seçiio II) 

d) houvess_e uma contribuição_ da Caixa à FEBEM, 
equivalente _a 100% do salário mínimo vigente na iegião, 
Por menores entre 14 e 16 anos, e de 120%, poi menor.es 
entre 16 e 18 ânos, reservandõ=-se aos pequenos fi'a'tálha
dores, um salário equivalente, respectivamente, a 7?% e 
fOO% daquela contribuição. 

Esse exemplo será seguido, em todo o Pais, se nãp se 
obrigar o aprendiz nem seu eventual contratante ad:pa
gamento do salário de contribuição ao INPS nem obri-
gar ao desconto do F_GTS. . 

. Era o 9ue tínhamos a dizer, Sr. Presidente (Muito 
bem!) · 

O .S~. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Conce
do a. ~_l:tla'yra ao nobre Senaor Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (l'MDB- MT.l!rql't!n-. 
cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. SeriaP,Qi:'es; 
- Realizou-se enl Brasília, dia 29 de setembro_ a 2" de 0\lt 

tubro do Corrente ano·; o VI CongressO Brasileiro d't 
Economistas. 

O aSsUnto debatido _foi Pof uma nova Ordem econdtnii. 
ca e social, bem como teses para a Constituinte. DeSSCf 
debates, Sr. Presidente, Srs. Senadores, produziU<-Se :l 
"Carta. de BrasiJia ". "~~ 

Transcrevo, Sr: Presidente, Srs. Senadores, o docu
mento que se divide em vários subtítulos intitulados: 
"Estado e Sociedade, Politicas Públicas, Reforma Tribu
tária, Reforma Financeira e Políticas- do Setor EXteiilO", 

A- ucarta de Brasília" gerada pelos economistas, nào 
há dúvida, representa o pensamento de uma utilfssima 
classe, a dos economistas. 

O VI Congresso Brasileiro de Economistas teiP.; 
destacada relevância por três razões basilares: 

- Representa uma primeira avaliaÇãO pública da 
economia política em instauração pela "Nova Re
púbUca'1, 

- Sugere marcos para a instalação de uma As
sembléia Nacional Constituinte popular, livre e so
berana; 

-e, congrega o maior número de profissionais, 
para tão crucial debate, na história de nossa catego
ria. 

Brasília, outubrO de 1985. -·Paulo Timm, Presi
dente da Comissão de Coordenação Geral. 

CARTA DE BRASILIA 
Por uma Novã Ordem
Econômica e Social: 

Teses para a Constituinte 

, Uina-Constituinte livre e soberana, resulta~o da 
Jf.njjçipação popular em fóruns autônomos ~ so
cledade em que o poder econômico não deforme a 
vontade_dos cidadães e que o direito de expressão e 
comunicação das idêias seja assegurado e exercitado 
é o desejo dos economistas. 

No seu VI Congresso, em respeito a essas aspi
rações, os economistas expõem seu pensamento e 
suas propostas, em favor de uma nova ordem eco
flômica e social, cuja construção é a tarefa do hoje, 
afnda que venha a ser consagrada em texto constitu

e ciona\, amanhã. 

ESTADO E SOCIEDADE 

No debate das questões que envolvem as relações en
tre o est!ido e_a sociedade, conside_rou~se que a estrutura 
e, em parte, a conjuntura econpmica do_País_não acom
panharam o desenvolvimento ,pOlítico que suprimiu ore
gime do arbítrio e abriu perspectiVas de maior consoOS 
dação democrática. Crê-_se, no entanto vir a ser alteradq 
com a crescente participação da população, o que va't 
obrigar o governo a desencadear programas mais amplo:~ 
de transformação. · 

Nesse co11texto, merece destaque a realização da As1 
sembléia Nacipnal Constituinte que deve contar com ,_ 
efetiva participaçã"o da população e, em particular, doS 
economistas, por meio das cot!tribuições para a sup~ 
ração 'dos impasses' estruturais, a exemplo das reformai 
agrã-rla, tributária, financeira e amplo processo de nego} 
d.açào social e representativo. 

- Em.face à nova Constituição e tendo em vista os 
direitQs de bem estar e dignid~(je..para todos os bra-
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sileiros em matéria de justiça económica e social, vê
se a necessidade de revisar os atuais conceitos de 
propriedade--e -de iniciativa -privada, bem como do 
papel do estado_e do capital estrangeiro no Brasil, 
sujeitando-os a funções eminentemente sociais. Des
sa forml;l, a, cqncepção e os instrumentos de planeja- _ 
mento econômico e de políticas públicas, com a 
conseqílente distribuição e alocação de recursos, de
vem ser formulados com extrema objetividade e 
transparência. A democratização virá através de 
amplos mecanismos de consulta e participação da 
comunidade. 

Compreendemos que o equacionamento desses 
propósitos só poderão efetivar-se através do cresci
mento econômico e a implementação de medidas, 
nem sempre convencionais, em ·questões de dívida 
intetita e externa, iÓflação e, sobretudo, no proble
ma da dlvida social. O crescimento económico deve 
estar associado, necessariamente, à redistribuição 
da renda e da rique>!'a, tanto_ em nível pessoal como 
regional, privilegiando o mercado interno e a satis
fação das- necessidades básicas da população. ' 

Entende-se, outrossim, que o agente fundamental 
da economia é o trabalhador, que precisa fazer-se 
repre!Pentar no estabelecimento das políticas do Es
tado, cuja democratização deve manifestar-se por 
uma Constituinte representativa. 

N'esse contexto, permanece essencial a formu
lação de uma política industrial e tecnológica que 
mantenha os avanços de uma modernização efetiva 
do País. 

Necessita-se, por conseguinte, um esforço da im
plantação de tecnologias avançadas, permitindo 
competividade à produção nacional e evitando o su
cateamentõ das instalações• exis.tenteS, desde que 
complete em seu bojo aspectos pertinentes à estrutu
ra social brasij~!Ja. via garantia de emprego à popu
lação e estabelecimento de uma política explfcita de 
distribuição dos frutos do processo de crescimento 
industrial e 'de renovação tecnológica. 

POLITICAS PÚBLICAS 

O conjunto das políticas públicas deve ser pauta
do pela preocupação de melhorar continuamente a 
distribuição de renda e da riqueza nacional, objetivo 
que deVe determinar várias e diferentes polfticas 
econômicas e setoriais. 

A política de combate à inflação não deve ter'lca
ráter ortodoxo, contemplando em suas determi
nações políticas conjuntas de rendas, salãrios,juros, 
lucros e demais _rendimentos, de forma a evitar o 
aprofundamento das desigualdades distributivas, 
num primeiro momento, e, tendo por objetivo final, 
a correção das distorções acumuladas no passado. 

A questão da dívida pública interna e externa e a 
sua administração, como fonte essencial dos déficits 
gÕvernamentais, requer um equacionamento que 
viabilize as políticas de estabilização. 

O setor público l?rasileiro já fez, de fato, um 
acentuado ffSfor~~· ;ea'l'a.; c?ntenção dos dêficits; ca
bendo, dorati-arite, 'apehas'~justes seletivos, de forma 
a não penalizar os prog·ramas sociais e nem gerar 
colapsos nd sistertia produtivo. 
. -.Além disso, é necessário manter e ampliar os pro
gramas sociais vOltados à população marginalizada. 

-A política salarial deve estar voltada para a recu
peração dos níveis dó salário real, garantindo-se 
ainda os ganhos de produtividade como estratégia 
p·érmanente da politica económica nacional. 

A proteção ao trabalho deve constituir preocu
pação constante do Governo, restringindo-se a de
missão sem justa caUsa, instituindo-se o seguro": 

, desemprego, coibindo-se a locação de mão~de-obra, 
e implementando-se práticas concretas de segurança 
.no trabalho. 

A organização e a atividade sindical, inclusive 
9o_:> funcionárkos. públicos, deve ser livre, 
subOfdinando~se' à legislação das sociedades civis, 
elirUinando-se gradualmente a contribuição sindi
cal, devendo-se garantir aos trabalhadores adminis
tração dos fundos constituídos com seus recursos, e 
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nos diversos conselhos :oormativos e administrati
vos do setor público. 

Quanto à refot'tna agrária, deve ser formulada e 
exe<::utada de forma que desconcentre a estrutura 
fundiária, fora da_tutela dos órgãos de segurança, 
com a participação-da sociedade civil, e não limita
' da às áreas çi~ conflito. Paralelamente, deve-se ado
lar uma polítléa ag'rfcola que priorize a· produção e 
o abastecimento de alimentos básicos, am_pliando-se 
os recurs_os destinados à assistência têcnita e infra
estrutura econômica e~ocial, resguardando-se o po
tencial ecológicc~ 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

A reforma tributária impõe-se, primeirainenté, 
pela necessidade de I)J.aior geração de recursos fi
nanceiros para o cumPrimento- das metãs econômi~ 
case sociais de Governo. O e._~paço para_ o aumento 
da carga tributária ctévc ser buscado pela ampla ne
gociação social, visando a identificação das iniqili
dades atuais e sua super:ação. 

Deve ser fortalecida a base tributária dos estados 
e municípios, com a redefinição das competências 
na arrecadaçáp.tlos.f~ios tributos. Deve-se, ainda, 
dar maior libe_rdacte;a·.esses níveis de poder para tri· 
butar no limit"e' de Suas áreas geOgráficas. Impõe-se, 
ainda, a descentralização das atribuições na reali~ 
·zação das despesas num processo em que os Estados 
tenham a incumbência de responsabiUzarenHe com 
aquilo que os municípios não pOssam Tázer, e da 
mesma forma, a União com relação aos Estados. 

Para a consecução dos objetivos de justiça social,
todos os rendimentps, inMusive os decapitai, devem 
ser levados à tributação pela tabela progressiva do 
imposto de renda. 

Cabe ainda a revisão dos _incentivos flS_cais, 
atribuindo-se ao Congresso Nacional ·a decisão 
sobre a política de subsídios e de _benefícios fiscais 
em geral. E, como principio básico, }adas as mu
danças tributárias, embora urgentes, devem ser con
cretizadas por meio de uma ampla negociação so
cial. 

REFORMA FINANCEIRA 

Uma das principais fontes de desiquilíbrio do se
ter público é o elevado c;usto do giro da dívida mo~ 
biliãria federal, implicando em transferênci~ çle- ren. 
da, o que restringe as funções sociais d_o Estado. 

Por issO, a reforma financêira- deve COntemplar 
uma revisão dos encargos da dívida pública e a 
transferência dos orçamentos do governo, de modo 
a não comprometer receitas fiscais com o pagamen
to da especulaçao financeira. 

Nesse sentido, é importante ampliar a partic(. 
pação da sociedade, atravês do Congresso Nacio-
nal: · · - · · 

-no acompanhamento e na análise das propos
tas _orçamentãrias do Executivo, apresentando alter
nativas para alocação dos recursos para as políticas 
de programacão: 

:- o.a redefiniÇlo. do papel das autoridades mo
netárias-e da interaÇão ~as con;i ó r.esQ.uroJ~·a~o-_ 

· nab '" 

POLITICAS DO SETOREXTER,NO 

A renegociação da dívida externa deverá 
subordinar-se aos objetivos de desenvolvimento · 
et:onômico e social do País. · 

A ne<:ess.idade' d~ obterem-se taxas satisfatÓrias 
de crescimento, compatíveis com ii eliminação do 
d~emprego e da pobreza, deve servir de parâmetro 
às negociações externas. A consolidação do cresci
mento econômico s_6 pode ser alcançada com a re
dução da transferência de recursos reais do Pais 
para o sistema financeiro internacional. 

Para alcançar os objetivos definidos, o Brasil 
d~ve tomar a iniciativa nas negOCiações internacio
nais, e não abrir mão de sua soberania como naçào 
índependentes._lsso equivale a dizer que b governo 
deve rejeitar a intermediação do_ FMI nas nego
ciações com os credores, bem como não aceitar ~ln~ 
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gerêilcfa de organismos internacionais na fQrmu-
lação ~ execução da _política econômica. ~ 
_ C91()C§lüdo em dtscussãõ questões sociais e eco

nômicas que envolyem suas apreensões e espe· 
rançaS, os economistas brasileiros, no momento eni_ 
que a sCiCíé:dade se ni.Obiliza para a construção de 
uma _noVa ·qD;lem ~~:onômica e social dO país, espe- -
ram pÔde"r cóntrTIJUir para ú-rrl -aebate mais amplo, 
com-Vistas à futura elaboração de uma nova Consti
tuiçã_o; democrática e progressista, refletindo as as
piraÇões do povo brasileiro. 

Er-a o que- tinha a dizer. (Muito Q.eml) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Maéhado)- Conce;
do a palavra ao nobre Senador Enêas Faria. 

O SR. ENl!:AS FARIA (PMDB - PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Si', Presidente, Srs. Senadores. 

Ê com sat!~fação que venho, hoje, a esta tribun;J,_ par~ 
registrar a eleição, por unanimidade, do nosso Senador 
Alfredo Carilj)()s;- do PMDB de Minas Gerais, para 'a 
vaga de me:iii.bro do Conselho Superior de G:tica d~ 

- ABERT ~ Associação Brasileira de Emissoras de Rãdio 
e ldevisãci. Juntamente com outros 20 representàntes d3. 
rediodifusão privada brasileira, quatro representantes:da 
radiodifusão ~ucati_ya_ e o_l,l~Ql~ três personalidades re
presentativas da soc_ie_dade bTasileira, o Senador mine~ro 
comporá esse Consdho de 28 membros como único par-
lamentar ali presente. · 

A escolha do Senador Alfredo Campos foi .acolhida, 
nO início desta ser0ã"ila, pela unanimidade dos Diretores 
da ABERT, cujo colegiado. hoje, é composto _de 15 
mcmb_rgs, _Q.S quais representam na Diretoria as 1.800 
emissoras de rádio de todo o País, 400 das quais são fre.
qüência mod~lada.~onda.s eurtas e tropicais; além· das 
\50 emiss<?_ras de televisão que cobrem os_ mais longín-
qUos pontos do território nacíonal. -
_ Representada na pessoa do seu Presidente, o empre

.$ário Joaquim Mendonça, a ABERT é, no Brasil, efeti
vamente, a entidade que conseguiu se impor no rol das 
mais.autên,ticas e fortes representantes de uma categoria 
empresatial, liderando campanhas, impondo reivindi
r,aç_ões, apoiando justas campanhas comunitãrias e pa
trióticas iniCíativas, enfim procurando, sempre, meios e 
Caminhos que pennitam a união dos empresãrios do se-
ror da teleradiodifusão. E há de: se ressaltar, também, as 
realizações da entidade no ça~po do aprimoramento 
~éÇnico, ~travÇs de seminárioS, Coftgressós, reuniõeS een
J:;_QPJros:,de_ç!i_rigeQtes d~ em~.~<?ras e de técnicos-: 

No moment9 em que_ o :senador Alfrecl"o Cainpos· é 
eleito para o Conselho Superior de Ética da ABERT, 
não poderíamos também deixar de cumprimentar a enti
âãdé e.oid;eils membros por ter essa Associação o seu 
COnsel~? de Ética._ A.Jél)l de indispens-ável par~ Cl ramo 
da ati\ii<fade, ele é reSPonsável peia melhoria da-relação 
entre: a teleradiodifusão e o _seu público, garantindo o 
respeito" a normas e princípios; é composto, de modo 
exemplar, por_ representantes- oito dos 28 membros
de (ora _da_ ãr® da radi9difusão privada, o que garante e 
sustenta uma permanente vigilância no respeito aos 
princípios éticos na teleradiodifusão; e, sem qualquer 
preconceito, recebe em ~eu mt::io quatro representantes 
da te_Jer_.adioQ.ifusão educativa, oficial, o que dâ a esse co
legiado uma efetiva repoi-eientativíd"ade nacional, amPla-e 
liberal. 

No Conselho Superior de i!tica da ABERT, o Senador 
Alfredo Campos tem, como seus companheiros, o em· 
presãrio Mauríli6 Sirotsky Sobrin.ho, que presjde o Cole
glado, o ex-Senador e atual Consultor-Geral da Repúbli
ca, Dr._ Paulo Brossar_~. como seu Vice-Presidente,junta
mente Com O~car -Bloch, além dos seguintes membros: 
Roberto Irineu Marinho, Paulo Machado de Carvalho 
Filho, Luciano Calegari, João Carlos Saad, Luis Eduar
dq:_ B_QJgeth, Fernando Ernesto Corrêa •. Sadie Hauache, 
Luiz Viana Beta, Petrônio COrrêa, Roberto Parreiras, 
Cândido Norberto dqs Santos, _Emílio Beringhs Filho, 
Januãrio Carneiro, Ené:~s Machado de Assis, r_~qlo M~
chado de Caryalho Neto, José Antonio do N'asçimento 
Brito, Carlos Lemos, Breno Caldas, Salomão Esper Sa
Lomão, Roberto Duaillibi, Paulo Cabral de Araujo, Jai~ 
fie-Câmara Júnio-r, Idetfonso Brum. 

Ao parabenizarmos o Senador de Minas Gerais pela 
-s~ua elCição, não podemos, também, deixar de enaltecer a 
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feliz lembrança do seu _nome pelo empresãrio mineiro, 
Januário Carneiro, Vice-Presidente da ABERT, autor da, 
proposição que, por unanimidade, terminou aprovada' 
pelu Diretoria da entidaQe, indicandQ.Alfredo Campos 
para, como parlamentar, ser o mais novo membro dq 
Conselho Superior de Ética. 

Muito obrigado. (Muito bem1) 

O-SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Concc
do a palavra ao nobre Senador César Cais, 

O SR. CJ!:SAR CALS (PDS _: CE. Pronuncüi 5sc· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em face da grave crise econômica que alravessa oJ 
Nordeste que, depois de cinco anos de seca e erichentes 
subseqüentes, foi impossivel uma recuperação para ô 
.a_arque -industrial. A cris.e econômica atingiu outra···s r~ 
!iõês do .Brasil.__ _ ___ _ 

()esse modo, o Presidente.do Sindicato da Indlístria de 
"Füic;;ão e Tecelagem em geial no Estado do Ceará, Dr, 
José Pompeu de Souza 1;\rasil Júnior, em ofício datado 
de 14 de outubro, ;J . .'Ó faier um relato da situação, 
solicitou-nos que ·submetesse a esta Casa, projeto de lei 
que permitirã parcelamento de C_ontribuição Previden
ciária vencidas ou vincendas até 30 de. novembro de 
1985, bem como as relativas às contribuições arrecada
das pelo lAPAS por terceiros, inclusive as inscritas como 
Dívida Ativa, 

O Projeto n'~ 342f85 que submeti à Casa apenas reedi
ta, feitas as necessãrias adaptaçãoes, as disposições da 
Lei n\1 7.!86 de 1984 e abrange contribuintes em geral e 
entidades filantrópicas. 

Para os contribuintes em geral, o parcelamento é pre· 
visto em 36 meses. 

Para entidades filantrópicas, o prazo foi estendido 
para 48 meses. 

Ao solicitar a atenção dos Srs. Senadores para o proje-. 
to de lei que ora menciono, devo destacar o elevado al
cance social da medida projetada, que, além de benefi
ciar um va,sto contingente de contribuinte$ da Previdên· 
cia Social, possibilita a solução de problemas crônicos, o 
que acarretarã a entrada nos cofres Q.este vultoso mon
tante de recursos o que amenizará a·' seU tão prppalado 
déficit. 

Era o que tinha a dízer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Conce-
do a palavra ao n~bre_ Senador Jaison- Barreto. · 

O SR. JA!SON BARRETO (PTD -se: Pronuncia o 
~eguin-te discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sen'adore$: 

A superação de fatores adeversos, que continuam obs
truíndo a total recuperação do movimento geral do Por
to da cidade de Itajaí, exige a conjugação dos esforços de 
tantos quantos estão comprometidos com as questões 
reslacioriadas ao desenvolvimento desse grande e progre
sistas Municípios do meu Estado. 

Assim e que, atendendo à convocação do Presidente 
José l.uiz-collares, da Associação Comercial e Industrial 
de Itajaí, reuniram-se recentemente as lideranças políti
cas, autoridades de diversos níveis, homens de empresa e 
trabalhadores catarinenses, para a análise e discussão do 
problema, 

A iniciativa desse Orgão representativo da classe em
presarial não poderia ser- mais oportuna: efetivamente, 
os trabalhos dé carga e desc.arg,a processados pelo Porto 
de Itajaí revelaram ·queda acentuada_ no último mês de. 
setembro, atribuída à canalização do movimento de mer
c~ô.Orias para os terminaiS portuãrios _localizados fora do 
Estado. 

Pode-se facilmente d~duzir que uma signifiCativa dimi
nuição nos serViças traduz-se em conseqilências altamen
te negativãS na ocupação da mão-de-obra portuária, tal 
como acontece agora, ainda mais quando se trata de um 
porto que, como um «pulmão" a refletir as oscilações da 
atividãde econô_mica, é responsávei por cerca de lO inil 
empre&os diretos e indiretos no Município. -

. São inteiramente procedentes, portanto, as preocu
P,ações do Sindicato dos Estivadores de Jtajaí, ellfatiza
cÍas no encontro. Na ver-dade, desde junho do corrente 
ano a recessão no movimento de cargas vem sendo de-
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nunciado pelos trabalhadores e pelo empresariado da in
dústria e do comércio local, como um processo que pode 
Chegar à paralisação total do Porto e comprometer seria
mente a econo_mia da região sob sua influência.-

Ao se pesquisar as causas determinant~s dessa si
tuação desponta, em primeiro plano, o pouco interes:=;e 
de certo segmento de empresas em contribuir para o es
forço de atualização dos equipamentos e instalações do 
Porto,_Conforme_tenho destacado ern sucessivos pro
nunciamentos, a infra-estrutura física do terminal de ex
portação há muito se tornou __ c;ompativel com o volume 
da demanda. 

Contudo, com sua âtividade a_tualm~nte bastani~ _re
duzida, não estaria nas conõições estruturais do Porto a 
determinante fundamental da tendência de queda na mo
vimentação das cargas, posto que dispõe de um calado 
para 26 pés:, 3 berços e meio de atracação - tornando 
possível a operação de até 4 navios !l!rpultaneamente- , 
1 empílhadeira para containers, 2 carretas-pranchas para 
transporte de Containers, 4 guindastes para cargas e des
carga, câmara frigorífica e galpôes de estocagem. 

Há um reconhecido empenho da PORTOBRÃS para 
que o Porto de ltajaítenha todas as condições de dinami
zar as operações de exportação e de importanção, dentro 
do qual se inclui, como manifestação última, a próxima 
instalação de 2 novos guindastes e o fornecimentO de 1 
cavalo mecânico para containers de até 40 pés e de um 
tratar. 

Tampouco se poderia atribuir a quebra do movimento 
no Porto de ltajaí à eventual má_operacionalizaçãoda 
carga. Os estivadores catarínenses estãÕ- qualificadÕs en
tre os melhores do País, o que se comprova pela consta
tação de que operam, sem avarias, até 500 mil caixas, e 
de que manipulam de 20 a.22containers por hora- mais 
do que o dobro do verificado no 1'9rto -_de Santos, onde a 
média se situa entre 8 a 10, no mesmo tempo. 

Assim. a evasão de mercadorias seria a Verdadeira 
causa da queda do movimento de carga nO Porto deIta
jal, avaliada em torno de 300 mil toneladas ao final do 
mês de setembro. Seria conseqUente à falta de linha de 
navegação que atenda aos exportadores, como os de Blu
menau por exemplo, que são obrigadOs a transportar 
seus produtos p~ra embarque nos portos de SantQs ou de 
Paranagl.lâ. 

Nesse caso, atém do et~carecimento do frete, os contai
ners usados no Porto .de It~aí são _transportados para 
terminais situados fora do Estadci_de __ Santa Cªtarlna 
acarretando um custo extraordinãrio calculado ~ntre_4QO 
e 500 mil cruzeiros por unidade. 

A movimentação gerar do Por1o de Itajaf, que no tri
mestre de junho a agosto assinalou uma queda de 43% 
caiu, no mês de setembro, em torno de 50% da média as
sinalada no ano de 1984, enquanto o Paraná, ao têrmino 
do mesmo més, exportou 97% de seus produtos pelo Por
to de Paranaguá. 

A retomada do crescimento das atividades do Porto de 
Itajaf passa necessariamente pela recuperação do movi~ 
menta de mercadorias das empresas que estão utilizando 
os portos de outros Estados, mediante o convencimento 
de seus dirigentes quanto à importância econômica de 
serem utilizados_ com essa mesma finalidade, os_ te_rmi
nais portuários catartnenses, pois a ocorrência d_e_os ~
portadores não mandaram a carga por falta de navios, e 
de os navios não apartarem em Itajar por falta de carre
gamentos, pode ser contornada por um trabalho de 
coordenação entre os exportadores e as agêricíaS maríti
mas, 

Pode-se concluir, de todo o exposto, que a ativação do 
Porto de ltajaí, -atê que retome patamares sátisfatóriOS 

ge desempenho, é priortdade sócio-económica de vital 
em importância para a prosperidade do Município, de 
sua classe impresarial, dos trabalhadores portuários e do. 
pfóPrio EstadO de Santa Catarina._ -

Como tal, os empecilhos à consecução das metas idea
lizadas constituem desafLos a serem vencidos pela criati
vidade e pelo trabalho de todos os catarineoses, sob oco
mando firme e_ esclarecido de suas lideranças mais ex
preSsivas entre as quaG-iVulta a Associação Comerç:iíif'e 
Industrial de Itajqí. (M~;~ito_ b6m!)_ 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Mãchado) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

,ó'SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -·MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena

--dõres:----- --
Passados os primeiros momentos de euforia, diante 

dos -risultãOoS d"as eleições democráticas realizadas no 
último dia 15 de novembro, não poderia deixar de re_gis
trar, para os anais desta Casa, a indíscutível importância 
da vitóría do meu Partido, em Minas G~rais. Em meu 
Estado, o povo elegeu os novos pi-efeitos de Belo Hori
zonte ~ das estâncias hidrominerais reconhecendo, ine
quivocaniená-, o bom gÕverno que adiminisi:ni, hoje, 
Minas Gerais, através do Governador Hélio de Carvalho 
Garcia. 

Acredito que, hoje, em todo o Brasil, está plenamente 
comprovado que a vitória do nosso Partido, em Minas, 
teve como sustentação maior a açào política, o trabalho 
incansável, as atituq.ep partidárias e a maneira pessoal e 
típica do nosso GoVernador Hélio Gaicia, sucessor e 
arnplíador da obra do nosso inesquecível ex-Governador 
e ex-Presíàente Tancre:do de Almeida Neves. 

Durante o Governo Hélio Garcia, os servidores públi
cos vêm rendo um tratamento como jamais tiveram, ·an
tes. As obras prioritárias, algumas delas prometidas des
de 30 ou 40 an_os atrás. têm sido executadas. O governo 
está presente em iodo o Estado. Não há setor qUe esteja 
abandonado, porque a administração estadual é atuante 
em todos os rincões de Minas Gerais. E os problemas ou 
desafios ainda existentes terão suas soluções encaminha~ 
das ainda no atual Governo Hélio García, reconheci'Cia,o: 
me~te um governador dinâmico, voltado para as coisas e 
a realidade do nosso Bstado. 

Por1:a.usa de tudo isto é que o povo mineiro votou nos 
candidatos do PMDB e manifestou O seu reconhecimen~ 
to ao -atual Governador do Estado. 

É indiscutível que a importância da vitória dos candi~ 
dates a prefeito de Belo Horizonte e de maiS nove das 
treze_. estâncias hidrominerais têm: flUe ser creditada ao 
Governador Hélio Garcia, que asslimiti, ultimamente, a 
postura de um dos maiores lideres políticos do Pafs, lide~ 
rança que não se impõe nem se obtém da noíte para o 
dia, _mas sim se conqliistâ junto ao povo, no dia-a-dia. 

A importância de Hélio Garcia nas campanhas dos 
CárididiüoS do PMDB está comprovada, nas vitórias de 
Sérgió Ferrara para a Prefeitura de Belo Horizonte, de 
José de Oliveira para Carangol~. de Isaac Rosental para 
Caxam~u, de João Pitágoras Carvalho para Jacutinga, 
de Marcillio Botti para Larnbari, de Antônio Bernardi 
para MÕnte Sião, de Antônio Claret Mota para Passa 
Quatro-; de Adney Morais para Poços de Caldas,_ de 
Orestes Silveira para São Lourenço e de Mauro Barbosa 
p:_~.ra Tira~en~es. 

- ~ Ou-irá ponto "qUe preCISâ ·ser lembi-ido ê que as vít:6rías 
• e1eit0ràís acontecerem=,- fUndamentalmente, porque: 

- :...._a força polítiCa do Governador Hélio Garcia ê, ho
je, índiscutlvel; 
-o PMDB caminhou unido, sob a liderança do Go

vern~do! do ~Jado, para ~s e~eições, mostra~d~ $e~ tra
balho e sua diSposição Oe resgatar todas as promessas e 

- compromissos· fii'mados em campanhas anteriores; 
~"houve muifa feliCidade na escolhâ dos candidatos 

àS eleiçõ~, especialmente no casO do Dep-utado Federal 
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Sérgio Ferrara, pi"efei(o efeito-de Belo Horizonte, e onde 
a preferência do eleitorado chegou a quase 60% do total, 
o que torna essa vitória um fât~ist6rico e dificilmente 
superãvel. 

Enfim, estamos satisfeitos pela vitÓritl de Sérgio Ferra~ 
ra, pela consagração do GovernadoiHélio Garcia, pela 
es.coJha do Prefeito Sérgio Ferrara. Tudo isto ê motivo 
de c.omemorações, por parte de todos os min"eiios, inclu~ 
siv_e os que votaram em outros candidatos e não vence~ 
ram as eleições, porque estas escailcararam, definitiva

, mente, as portas da tenra democracia brasileira, que ha~ 
verã de consolidar-se e ampliar-se desde que saibamos, 
sempre, respeitar a vontade populaf e o império da lei, 
como se vem fazendo em Minas Gerais, por toda-a sua 
História. 

Por tudo isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, reconne
cemos que falar de nomes para a sucessão do Presidente 
Sarney,_ago_ra, não é uma contribuição à democracia que 
estamOs implantando e vivendo, mas também não pode
mos deixar de afirma~:, neste momen\o, que qualquer so~ 
l~ção e qualquer escolha que se pretenda fazer não pode~ 
d .. ser bem encaminhada se não passar por Minas Gerais. 
Agçra, mais do que nunca. 

f:ra o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- O nobre 
Senador Jorge Kalume encaminhou à Mesa requerimen
to de informações que, nos termos do inciso Vl, do art. 
239, do Regimeruo Interno, serã exflminado pela Presi-• 
dência. · 

O SR. PRESIDENTE (Nilvado Machado) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando 
para a ext"raordinárta das 18 horas e 30 minut_os, ante
riormente convocada, a ~eguínte. 

ORDEM DO DIA 

-1-

DisCUssão; em -turno único, da redação final (oferecida 
·pela ComissãO de Redação em seu Parecer _n\' 924, de 
1985), do Projeto de Resolução n9l23, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, Estado_ 
de Rondônia,_ a contratar operação de crédito no valor 
de Cri 254.822.019 (duzentos e cinqUenta e quatro mi-, 
lhões, Oito-centoS e vinte e dois mil e setenta e nove cru-
zeiros). "' 

-2-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 925, de 
1985), do Projetá de Resolução n9 124, de 1985, que au
toriza ã. Prefeitura Municipal de Jauru, Estado de Mato 
Grosso, a contratar-operação de crédito no valor de CrS 
r.085.652.592 (1,1m bilhão, oitenta e cinco milhões, Seis
centos e cinqUenta e dois mil, quinhentos e noventa e 
dois cruzeiros). 

-3-

Discussão,_em_tumo único~ da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 926, de 
1985), do Projeto de Resolução_ n9 125, de 1985, que au
toriza a Pre~ettura Municipal de Rio Br~nco, Estado de 
Mato Grosso, a contratar operação de crêdito no valor 

... de Cr$ 543.197.257 (quinhentos e quarenta e três mi
lhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e cinqUenta e 
·~ete cruzeiros.) 

O SR. PRESIDENTE (Niloado Machado),- Estâ en
cerrada a sessão. 

( Levantã~Se a sessão às 17 horas e Sf minutos~) 
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Ata da 234'~- Sessão, em 26 de novembro de 1985. 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislativa 

ÃS /8 HORAS E 30 M/NUROA, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADQRES: -- -

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia-Euni
ce Michiles- Alcides Paio - Gal vão Modesto- Qda
cir Soares - Aloysio ChaY~ - Gabriel Hermes -_ 
Hélio Gueiros- Alexandre Costa -'Américo de So_u_~ 
-Alberto Silva- Hetvídlo Nunes- João Lobo- Ce
sar Cais- José Lins- Virgílio Távora- Çarlos Alber
to- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes 
Gadelha- Milton Cabral -Cid Sampaio-- Nivaldo 
Machado- Gu_iJb~rme Palmeirà- Carlos Lyra- Luiz 
Cavale3nte- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Ju-_ 
tahy Magalhães- Lomanto Júnior- José Ignácio Fer
reira - Moacyr Dalla - Ne[!j~ul.Canleiro -:- "Ro~rto 
Saturnino- Jtatnar Franco- Muri[o Badaró- Alfre
do Campos - Severo Gomes - Benedito Ferreira
Henrique Santilto- Mauro Borges --Gastão Müller
Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda 
- Roberto Wypych- Enêas Faria- Jaison Barreto
Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli 
- Alcídes Saldanha - OctaVÍO Cardoso. 

O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a SC$São_. 

Sob a proteção de Deus, inicífimOs nossos trabalhos. 
O Sr. }9wSecretário procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE 
DA REPlJBUCA 

Restituindo autógrafos de Projetas de L_ei sanci_qg__a:_ 
dos: __ 

N~' 305/85 (n~' 605/85, na -origem), -de 25- do correrite, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 91, de l98~.Jn~' 
2.049/83, na Casa de origem), que perrntte a tolerância 
de 5% (cinco por cento) na pesagem de carga em veículos 
de transporte. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7:408, de 25 de 
novembro de 1985). ---

N9 306/85 (n'~ 606/85, na orígem), de 25 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei d~ Çâmara o'i' 62, de 198? (n'i' 
4.974/85, na Casa de origem), que altera a estrutura da 
Categoria Funcional de Td.Qutor e Intérprete, do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras 
providências. . - _ _ _ 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.409, de 25-de 
novembro de 1985). 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente 
lido vai à publicação. __ _ 

Sobre a mesa, projetas de lei que s_erão lidos pelo Sr. 
J9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI Dp SENAdO. 
N9349, de 1985 

"Dispõe sobre a criação de uma Escola Agrkcola 
Federal no Município de lturama, no Estado de Mi
nas Gerais, a nível de 29 Grau." 

O Congresso Naci,onal decreta; 
Art. l9 Fica criada I (uma) Escola Agt[cola Federa! 

no Estado de Minas Gerais, no Município de lturama, 
incumbida de ministrar cursOs técnicos em agrOpecuãria, 
a nível de zo;o Grau. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

P~ágr_afo ~nico. :·oesrabe1i:ê1mento de ensirio de que 
-_Úal~;L~~~i&õSerá SU6".0idinado ao Ministério da Edu-
êaÇãO~~r-- ------~··· - .. . - _ -~- ·- ~ 

Art. 2Y As despesas cbln à jnstalaÇão' da Escola 
Agrícola de_hurama. __ ~orr~~o:.~ conta do Fundo de 

-.="A~poio'-ãõ DeSel\VolvfriteJJ.(o Social :- FAS, 
consignando-se nos próximos orçam_entos dá União as 

, necessárias dQtações para s~a manutenção e f1.1.nciona: 
mento. -

Ar.L 39 - ES!a i.d ent.ra em vigdt na data:âe sua:Publi
caçào. 

- -"---=Art. 49 Revogam=.se as-"dis'poSíções em coriÍrário. 

- --_Jgstificação 

~~ Ó rM.\l.iliÇtpTo-d~iturama é u:-ffi aos .mais prósperos d• 
região do Triângulo Mineiro, eÍn Minas Gerais. De se~s 
81 mil habita~tes, 44 ·mil estão na zona~rural, concen
tração esta- que· O classifica cort,Jo possuidor de u.ma eco-. 
nomia baseada __ nª __ a_tivid:,lde a_gropeç!J,âria. ~-

- _ _A~~Ill_é~_l.!~_ de um total de 3.983 CCI_n~ribuintes inscri
tos no 5eiviço· d~ãfreCadaÇa9ti10Utárja,-3:3l6 sã,o pro
dutores rurais. 
· Sua tocali_zação -~tratég_i?a _possibilita lim processo t:. 

-8:11 deTn-teTa:~fu? COI_ti' oS Estados de São ~aulo ( 17 km), do 
Mato G-roSso do Sul {12.0 km) e de_Gõiâs (129 km). 

Por outro lado: se an-atiS,ados os daçios do IBGE refe
rentes a 1970 e 1980, observawse que a populaçã~erJltiçl!:
mf:nte se manteve foalterad~ naqU:ele pêríodo; de 1980 a 
1985, no entanto, observou-se uma explosão demográfi
ca acentuad~, como conseqüência da pecuária, como' 
fonte segura de bons investimen!os. 

No ano ~grfcola de 1984, o municfpio produziu 24.800t 
de algodão em caroço, 5.600t de arroi;;5Z4.97Ót de canaw 

""'"de-açúcar, 48t de feijão, 32.500t de Ótilho', 2.100t de soja, 
-, .050t de sorgo e 500t de abacaxi. Saliente-se. que _a pro-
- dutividade médiã de abacaxi nomuniCípio ê a ní.aior de 
~_--w:da_1l _-região (60.000 kgfh'!b correspondendo a 40.000 

frutos.jh_a, que pesam em média 1.500 g. 
--Dos produtos agrícolas referidos, o algodão e a soja se 

destinam, em sua totalidade, à exportação. De toda a 
produção de abacaxi, 95% são exportados, .o mesmo 
oc-orrena.o C'õi!f"SO% da produção de milho_ e de arroz. 

-_ "bada a sua baixa produção, 80% dq. feijão consumido 
locãlmente provêm de outras regiões. 

Quanto à pecuâria, 95% e 90% da ca~ne e do ·leiie; res
pectivamente, se destinam à exportação. Observe-se que 
ã.Ji -selocaliza o maior rebanho de gado de corte de Miw 

~ n-a:s--aetais: · 
---~Para 1986, prevê:se que o algodão ocupará uma área 

tnlenor, -enQ.uai-t{O qüe o abaCaXi e·a soja -deverão se ex
pandtCAãreaplantada com milho e cana-de-a.;:úcar de
verã ser SÍ~frtíficàntemente ãriipliada. • 
__ Merece~_Special destªque_ a cult!:_lr~ <!.a can~-d~-;;t.ç~~ar, 
qtn:-crcupa uma área de cerca de 6.300ha. To da a \'ro
dução se destina. a alimentar a maior usfna de álcoo do 
PaiS, localizada naquele município. 

Como se observa, trata-se áe uma região com arriplas 
perspectivas agropecuãrias; necessitando, para seu maiOr. 
desenvolvimento, de mãowde-obra qualificada na orien
tação_ dos produtores para que consigam maior retomo 

---~ por área explorãda. 

0- CriSino- nléãiO-lõcal ftão contempla a formação dé; 
pessoal qualífic3.do para esse tipo de assistência. 

Nas 103 unidades escolares de ensino de primeiro 
gr:au,. matricularam-se, em 1983, 1U67 alunos, sob, 
orientação de 568 professores. O ensino de segundo grau 
é ministrado em dois estabelecimentos que promaveni a 

-realização de· três cursos de habilitação profiSsional. 

- Por essa razão;-e teildo em vistã, inClusive, a possibili-
dade de uma ma-iõr di~:_~Sificação profissional~ com ga-

nhQs incalculáveis para'~oda a (e8ião fronteiriça à·óelJ:~ 
I-.~a, acreditamos na jflelh. o~ ~cOlhida a es .. te projeto. 
• 'Sala;da'i,.Seil6es1 ~6 ~ ~vemik.o,do.1985.- Alfredo 
CampO$. ~ 

( Ãs Cb'n~.sões .(!T:OiyWtkfo.')NJtfljra: de Edil-. 
cação e ,Qi/~ra ~e r~gHçultunt.] 

PROJETO DÉ. LEI DO SENADd 
N• J$(), de 19,85 

Dispõe sobre o retorno ao Serviço Federal dos ser
vidores do extinto D~partamento Federal de Segu
rança Pública, transferidos para o extinto Estado da 
Guanabara. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Retornam ao Serviço Federal, nos cargos 

efetivos que ocupam ou de equivalência funcional na 
União, o.s servidores de investidura originária fed~ral, do 
extinto Departamento Federal de Segurança Pública, 

._transferidos do então Distrito Federal para o então Estaw 
do da Guanabara, na forma da Lei n9 3.752, de 14 de 
abril de 1960 e que aillda não lograram esse retorno, na 
conformidade do direito de opção preceituado nas Leis 
n9s 4.242, de l7 de julho de 1963 e 4.818, de 29 de ou~ 
tubro de 1965, assegurado o direito de classificação a que 
se refere o Decreto-lei no;o 2.251, de 26 de fevereiro de 
11?5, '. 

Parágrafo único. Os servidores de que t_ra,ta este atti- · 
go terãO o prazo de noventa dias. para ei-ic:iminhar reque~ 
rimento de opção. 

Art. 2'-' Os que retornarem ao Serviço Federal nos 
termos desta Lei_ fiCarão lotados na Superintendênc!a 
Regional do Departamento de Poli_cía Federal, no Esta~ 
do do Rio de Janeiro, ou em repartição de livre escolha 
do funcionário, em que haja quadros perfinentes à sua 
'função. 

'--_· Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi

qação. 

Justificação 

A transfe~ência da Capítal Federal para Brasiliã- fOi 
paga, tambéin, pelo maior ou menor sacrifício dos fun~ 
cionários federais então residentes no Rio de Janeiro, 
procurando o Presidente Juscelino Kubitschek 

-compensá-los com a residência, mediante irrisória "táxa 
de ocupação", a chamada "dobradinha de BraSília'', im
portando na quase duplicação dos salários e a contagem 
em dobro dos dois primeiros anos de serviço na nova <::a~ 
pital, além de outras vantagens. 

Os funcionários do antigo Departamento Federal_ de 
Segurança Pública puderam optar entre a permanência 

'nos qua-dros federais ou sua transferência para serviços 
análogos do antigo Estado da Guanabara. 

Tão difícil foj ~sse man~amento, que se sucederam or~ 
denamentos legais, procu_rando corrigir distorções ocor
ridas em tal movimentaçã-o de quadros, alterada a Lei n'i' 
3.752, de 1960, pelas Leis n'i's 4.242, de 1963 e 4.818, de 
1965, finati.úida ess_ã-$ü~ssão de mandamentos com o 
Decreto· Lei n~' 2,251, de 26 de fev"ereiro de 1985, que dis
põe sobre a c;las_s_i(iCação_ desse pessoal. 

Sentindo-se prejudicados, os antigos serVidores do 
DFSP, atualmente lotados no Estado do Rio de Janeiro, 
pleiteiam seu retorno ao "Serviço Público Federal, segun
do o direito de .opção consignado nas leis citadas, sem 
prejUízo de sua class.ificação. 

Trata-se de justa proposição, baseada nas melhores 
inspira~ões do princípio da isonomia e dentro dos man
damentos da eqüidade, que a~olhemos no presente Pro
jeto~ confiantes na longanimidade dos nossos pares. 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1985 . ....:... Alfredo 
Campos. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 3.752, 
DE 14 DE ABRIL DE 1960 

D~ta notmas para a convocação da Assembléia 
Constituinte do Estado da Guanabara e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sançiono a seguinte lei: 

Art. li' Na data em que se efetivar a mudança da 
Capital Federal, prevista no art. 49 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, ·a atual Distrito Fe
deral passarã, em cuirtprimento do que dispõe o § 49 do 
mesmo artigo, a con'Stjtui"r o Estado da Guanabara, com 
os mesmos limites geOgi-âficos, tendo por Capital e sede 
do Governo a Cidade do Rio de Janeiro. 

Art. 2~' Passam ao 'Estado da Guanabara, a partir da 
data de sua constitu(ção, independentemente de qual
quer ato de transferênCia, os -direitos, encargos e obri
gações do atual Distrito Federal, o domínio e posse dos 
bens móveís ou imóveiS a ele pertencentes, e Os serviços 
públicos po.r ele prestados ou mantidos. 

Art. 3~> Serão transferidos ao Estado da G ua.Qabara, 
na data de sua constituição, sem qualqU:ef!nâeniZação, 
os serviÇos públicos de nature~ local prestados ou man
tidos pela União, os servidores neles lotad_ps e todos os 
bens e direitos neles aplicados e compreeí:Jdidos. 

§ }9 Os serviços orá transferidos e o pessoal neles lo
tado, civil e mifltar, passam para a jurisdição do Estado 
da . Guanabara, e ficam sujeitos à autoridade estadual, 
t~nto _no que se refere à organização desses serviços, 
como no que respeita às leis que regulam as relações en
tre esse Estado e seus servidores. 

Incluem-se nesses serviços a 'Justiça, o Ministêrio 
Público, a ·Pollcia Militar, o Corpo de Bombeiros, os es
tabelecimentos penais e os órgãos e serviços do Departa
mento Federal de Segurança Pública, encarregados do 
policiamento do at_ual Distrito Federal. 

§ 29 A União compete. pagar: 
a) a remuneração do pessoal lotado nos serViços 

transferidos, _correspondente aos cargos atuais e àqueles 
a que os servidores venham a ser promovidos, com ex
clusão das majorações decretadas pelo Estado da Gua
nabara· 

b) o; prQventos da inatividade, que vierem a ser con
cedidos aos, mesmos se'rvidóres. 

§ 39 ~ressalvado aos servidores lotados nos serviços 
transferidos o direito de contribUírem para o montepia e 
para as instituições federais de previdência. 

§ 49 Ao Estado da Guanabara compele pagar: 
a) a remuneração correspondente aos cargos isolado:~ 

e de carreira dos serviços transferidos, Cujo provimento 
seja posterior à transferência, com exceção das pro
moções a que_$e refere Q § 19, alínea a; 

b) os proventos da inatividade que vier a conceder aos __ 
servidores por ele nomeados: 

c) as diferenças devidas ao pessoal remunerado peta 
União, inclusive Q_inati_Y.o, correspondentes às majo-. 
~af;Õ(!S de vencimentos, proventos e vantagens de.cretadas 
péto Estado. __ 

§ 59 Os serViços tranSferidos confiifuarªo regidos 
pela legislação vigente, enquanto não for modificada pe
los Poderes competentes do novo Estado, ao qual incum
be sobre eles legislar, inclusive sobre o pessoal transferi
do: bem como administrá.-los, provendo-lhes e 
movimentando~Ihes os quadros. 

§ 69 A transferência do~ serviçcis !! dos bens e ditei
tos neles aplicados e compreendidos far-se..â media_nte 
termo assinado nos Ministêrios competentes. 

Art. 49 No dia 3 de outubro de '1960 serão eleitos o 
Governador do Estado da GUanabara e os Deputad'?s à 
Assembléia Legislativa, a qual terá inicia]mente função 
constituinte. -

§ 19 O mandato do Governador terâ a duração de 
cmco anos. O mandato dos Deputados l!!rminará a 31 d~ 
janeiro de 1963. _ 

§ '29 Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Esta
do da Gu,anabara, em que se terá transformado o Distri
to "Federal, presidir e apurar as eleições referidas neste 
artigo e expedir diplomas aos eleitos. 

§ 39 A eleição do Govema._d_or e dos Deputados à 
•• Assembléia Legislativa do listado da Guanabara será 
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feita mediante cêdula única de acordo com as instruções 
'que vierem a ser baixadas pelo Tribunal Superior Eleito
ral. 

Art. 59 A Assembléia Legislativa, c_o_nSt_itllída de 
trinta Deputados, lerá o prazo de quatro meses-, a contar 
de sua instalação, para elaborar e promulgar a Consti
tuição. 

_Parágrafo único. Se, esgotado esse prazo, não estiver 
promulgada a Constituição, o EstadCi da Guanabara 
passará a reger-se pela do Estado do Rio de Janeiro, a 
qual poderá ser reformada pelos processos nela estabele
cidos, 

Art. 69 A Assembléia Legislativa se instalará_ 'POr 
convocação e sob a presidência do Presidente do Tribu
nal Regional Eleitoral, em local previamente çl.esignado, 
nos dez dias que se seguirem à data da diplomação, e 
procederá à eleição da Mesa. 

O GoVernador eleito assumirá o cargo perante o Tri
bunal Regional Eleitoral. 

Art. 79 O Poder Legislativo no Estado da Guanaba
ra continuúâ a ser exercido, até que se promulgue a 
ConstituiÇão, pela Câmara dos_ Vereadores, eleita pelo 
povo em 3 de outubro de 1948, à qual competirá, além 
dos poderes r!!conh~idos na Lei número 217, de __ l_5 de 
jãneiro de 1948, o de ~provar os vetos impostos pelo go
vernador provisório, ou rejeitá-los por dois terços de 
seus membros. 

§ 19 Os membros da As&emblêia Constttuinte e os 
atuais vereadores integrarão, a partir da promulgação da 
Constituição e na forma que esta estabelecer, a As~ 
sembléia Legislativa do Estado da Guanabara, respeita
da a duração dos respectivos mandatos. 

9 29 Até a promulgação da Constituição caberá à 
Assembléia Legislativa, além da função constituinte, a 
de legislar sôbre a organização administrativ~ e judi
ciáriã. do Estado -da Guanabara. 

Art. 89 Até a posse do Governador eleito em 3 de: 
outubro de 1960, o Poder Executivo serâ_ exercido por 
um Governador Provisório nomeado pelo Presidente da 
República, com a aprovação da escolha pelo Senado FeM 
deral. 

Art. 99 C_ontinuarão vigentes no Estado_ da GuanaM 
bara atê_que os poderes competentes os revoguem ou 
modifiquem as leis, regulamentos, decretos, portarias e 
quaisquer normas que se acharem em vigor no atual Dis
trito Federal no momento em que este passar a constit_uir 
aquela unidade federativa, _ - -

Art. 10. A presente lei entrará em vigor na data de 
sua publícação, revogadas as disposições em contrário. 

RiO de Janeiro, em 14 de ~br_il de 19~Q_; _1_399_ d~ In~c;: 
pendência e 729 da República. - JUSCELINO 
KUBITSCHEK - Armando Ribeiro Falcão- Jorge- do 
Paço Mattoso Maia - Odylio Denys- Horácio Láfer -
S. Paes de AJmeida - Ernani do Amaral Peixoto - Fer~ 

nan4o N§!!!ega - clovis Salgado - Francisco de Mello 
-,M-ário P.inott1. 

~ ~ LEI No 4.242 
DE [7 DE JULHO-DE 196J 

Fixa novos valores para os vencimentos dos servi
dores do Poder Executivo, civis e militares; inclui o 
Empréstimo compulsório, cria o Fundo Nacional de 
Investimentos, e (lá outras providências. · 

(Publicado no Diário Oficial de 18 de julho de 
1963) 

Reuucação 

No parágrafo único do art. 16, onde se lé: ... percepção 
do salário-família ... - Leia-se:_ .. , percepção do salário 
família ... 

No parágrafo único do ar~v 35, onde Se lê: ... paga em 
foll)_;;t parte ... - Leia-se.: , .. 11aga ern folha à parte-... 
~o art. 45, oOde se lê: a.rt. 45, (Vetado)- "'att. _29. 

.f,Vêtal:IQ)"- _Le:ia-se:, artt. f5. (Vetado) 
l'lu art .. 51, onde se lê; Lei ·número 3 ... 80, de ,•u

Leia--ser·-~ Lei nc;o 1.71$_0, de .•. 
No art. 67, ~nde se lê: ... Lei Ílú"mero 373, de 12 de 

março ... - Leia-se: ... L!=i n. 3.373, ·de 12 de março ... 

Novembro de 1985 

No§ !9 do art. 68 onde se lê: ... classificar a escriturar 
.. - Leia-Se: classificar e escritura~ ... 

No -art. _69, onde se lê:-· vincular esse aumento receita 
.. -- Leiu-se: ... vinculai' esse aumento de receita ... 

No art. 70, onde se lê: ... 34, 3 e 45, vigorarão ... -
.eia-se: _ ... 34, 39 e 45, vigorarão ... 

Na alínea b do parágrafo 29 do art. 72, onde se lê: 
J)_c:liviendo ... ~Leia-se: l dividenaos ... 

Na alínea d do mesmo parágrafo, onde se lê: ... de Iote-
iais ... - Leia-se: ... de loterias ,.. . 

No§ 69 do art. 72, onde se lê: ·-- Fundo Nacional_ In
ves.timentos, ... - Leia~se: ... Fundo Nacional de Investi
mentos, ... 

No art. 77, onde se lé: -··ao imposto na fonte ... (Veta
do), .. e ao empréstimo compulsório instituído nesta lei. 
- Leia~se: ... ao imposto-na fonte ... (Vetado) ... e ao em
préstimo compulSório instituído nesta lei, (Vetado) 

No art. 78, onde se fê: ... de colocação e nêgocíação ... 
- Leia~se: ... de colocação ou negociação, ... 

LEI No 4.813 
DE 29 DE OUTUBRO DE 1965 

Estende aos demais servidores federais de órgãos 
transferidos ao Estado da Guanabau, em virtude da 
Lei número 3.752, de 14 de abril de 1960, os benefí
cios do art. 46 e seus parágrafos, da Lei n9 4.242, de 
17 de julho de 1963. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
;unciono a seguinte Lei; 

Art. J9 E extensivo aos demais servidores federais de 
)rgãos transferidos ao Estado da Guanabara, em virtude 
::la Lei n<:>_ 3.752, de -14 de ab'ri! d~ 1960, o direito de opção 
pelo serviço federal, outorgado por força do art. 46 e 
seu~ parágrafos_ ~a Lei número 4.242, de 17 de julho de 
1963, aos servidores federais da Polícia Militar, da Polí
cia Civil, do ConselhO Penítcnciário e do Corpo de Bom
beiros do Estado da Guanabara. 

Panígrafo único. Os servidores a que se refere este 
artigo terão o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, 
a partir da data- da publicação da ptescnte Lei, para 
apresentarem seus requer!mentos. 

Brasllia. 29 de outubro de 1965; 1449 da Independên
cia e 779 da República,~ H. CASTELLO BRANCO--:
Juracy Magalhães. 

DECRETO-LEI No 2.251 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1985 

Dispõe sobre a criação da Carreira Policial Fede~ 
ral e seus cargos, fixa os valores de seus vencimentos, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item III, da ConstíiUição, decre-
lu: 

Art. (<:>- Fica criada, no Quadro Permanente do De.. 
partamento de Polícia Federal, a Carreira Policial Fede.. 
ral, composta de cargos de Delegado de Polícia Federal, 
Perito Criminal Federal, Cens_or Federal, Escrivão de 
Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papilosco
pista Policial Federal, conforme o Anexo I deste 
Decrefo-lei, com os encargos previstos na ·constituição 
Federal c na lc1i;islação especTfica. 

Art. 2~> Ãs atuais classes integrantes das Categorias 
funcionLlís do Grupo Policia Federal (_PF-500) existentes 
ficam transformadas nas seguintes; Segunda Classe, Pri
meira Classe e Classe Especial. 

Art. 39 Os ocupantes dos cargos das atuais catego~ 
rías funcionais do Grupo PF-500 serão transpostos, na 
forma do Anexo II, para a carreira a que se refere o arti
go i~> deste DecretoMlei. 

Parágrafo único. Ficam considerados extintos Os 
cargos das categorias designadas pelos Códigos PFM501, 
PF-502, PF-503, PF-504, PF-505 e PF-506. 

Art. 49 O ingresso nas Categorias Funcionais da 
Carreira Policial Federal far-se-â mediante concurso 
público, sempre no Padrão I da Segunda Classe, segundo 
instruções a serem baixadas pelo Diretor-Geral do De
partamento de Polícia Federal, observada a legislação 
pertinente, 

ArL 59 A progressão funcional será feita na confor
midade com a Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e 
o Decreto-lei n9 1.445, de 13 de fevereirO de 1976, e suas 
modifica~ões subseqUentes. 
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Art. 69 Não haverâ transferência nem ascensão fun
cional para a Carreira Policial Federal. 

Art. 7" Para progressão à Classe_ Especial das Cau;
gorias Funcionais de nível superior e ni.êdio, constitui re
Q\Iisito básico a conclusão com aproveita.,_mento, respec
tivamente, do Curso Superíor de Polícia e Curso Espe
cial de Polícia. 

§ i~> Os cursos referidos n_es_t_e.artigo, destinalJl-se ao 
aperfeiçoamento dos servidores poHCia:íS (.]Ue se encon
trem no Padrão final da Primeira Classe das Cate_gorías 
Funcionais de nível superior e médio, obedecidos os cri
térios estabelecidos nos respectivos planos de curso. 

§ 2" Os atuais ocUpantes da Clilsse Especial das Ca
tegorias Funcioriais de nível superior e médio serão ma~ 
triculados nos referidos cursos, por ordem de antigUida-
de. __ _ _ 

Art. 81' Ao servidor que completar com aproveita~ 
menta os cursos de formação profissional e os menciona~ 
dos no artigo precede-nte, realiZados pela AcademTã Na~ 
cional de Polícia, será atribuída InâenizaÇão de Habili~ 
tação Policial Federal isenta de qualquer tributo, com os 
percentuais calculados sobre o vencimento básico corres-
pondente, na forma seguinte: ·· -
I- 10% (dez por cento}: Curso de Formação Policial 

Profissional; 
11 - 20% (vinte por cento): Cursó Especial de Polícia. 
III- 20% (vinte por cento): CM.(SQ~Superiof -de Polí~ 

cia. 
§ 111 Na ocorrência de mais de um curso, será atri

buída somente a indenização de maior valor percentual. 
§ 211 A lndenização de Habilitação Policial Federal é 

incorporada aos proventos da aposentadoria do s~rvi~ 
dor. 

§ 311 O policial fedf:ral que já tiver conclufdo os Cur~ 
sos de Formação Profissional e Curso Superior de Polí~ 
cia, fárã jUs à Indenização referida neste artigo. 

Art. 99 O valor do vencimênfo do Agente de Polícia 
Federal da Classe Especial, Padrão I. que corresponderá 
a 40% (quarenta por cento) da retribuição, representação 
e vantagens mensais do cargo em comissão de Diretor
Gerà1 do Departamento de Policia Federal, servirá como 
base para fixação do valor do vencimento_ dos demais in~ 
tegrantes da Carreira Policial Federal, observados os 
índices estabelecidos. na Tabela de Escalonamento Verti· 
c::a_l, Anexo III, deste Decreto-lei. - -

Parágrafo único. Nenhuma redução de vencimentos 
:poderã resultar da aplicação do dispOStO neste artigO, de~ 
vendo, quando for o caso, ser assegurada ao funcionário 
a difeiença, comO vantagem ·pessoal. nominalmente 

·- -·· 

ídcntificável, a ser absorvida no primeiro reajuste subse~ 
qUen_te. 
_ --Arl. "lO~ __ .. Ficam aSs.egurad~s a_-- todos a.s ocuPantes 
do~ cargos da Carreira Policial Federal as gratificações, 
indenizuções e vantagens atl!almeóte concedidas aos in: 
tegrantes do Grupo-Polícia Federal (PF-500), aplicando
se as mesmas bases de cálculo c::. percentuais ou valores 
para a respectiva classe a_ que pertença o ~uncionárlo. 

- ArL 1 COi TunCíoriárfoS aJ)õséntaao~ cUjos cªrgos. 
tenham sido transformados ou dado origem aos cargos 
comPonentes ·do Grupo-Polícia Federal, terão seus pr-o
ventos revistos e as vantag:ens ora concedidas aos servi
dores em_ativída_de_. iilch.iSive quanto ao reposiciona meu- -
tq_ e derl9~inação de cargos, com -efeitos financeiros a 
partir da -pU.blicaçã~ deste_ decreto-lei. _ 

Ar-t. 12.- c-OnStã.erãáo o interesS:eâa"Admlnístni.ção 
em aperfeiçoar _o contingente rle recursos humanoS: do 

. Departumento de Polícia Federal, a Direção Geral do 
Órgão poderá autorizar, assegurados tQdos os direitos e 
va,ntagens, inc~u~_ive otem~o de serviço, o afastame_nto 
de -func:ionáriõs parã cursos_ ~e_pó_~-8:r_aduação, especiali
zã'Ç~ó ri éXtéfiSiO,-:-rto--P-á"íi·o·u nO exterior. 

Art._ 13, O funcionário do Departamento ·de Policia 
Federal em serviço ativo fará juS a uma' indenização 
meDial para moradia correspondente a 30% (trinta por 
cento) d_o venci!lle:nto da respect!va classe. 

P_arág'~afo único. -Quando õ Servidor ocupar -iffi6Ve1 
da UniãO, descontará, em favor do órgão responsável, 
da I ndenização a que faz jus, a importância correspon
dente às taxas de_nc_upação, conservação ou condomínio. 

Art. 14. O p-ercentUal de que trata o Decreto~lei n9 
2.179, de 4 de dezembro de 1984, incidirá sobre os valo~ 
res _OOi'reSPoridentesa:os vellcimetnos do Padrão I da Se
gunda ~f~ss_e da respectiva Categoria FuncionaL 

.Art .. l5~ ~-A!! d~pesas decorrentes da execução_ deste 
Decreto~leí correrão à conta das dotações constantes_do 
Orçamento da União. 

Art. 16. Este Decreto-lei entra em vigor na data de 
sU_ij publicação, revogadas as dispa:sições em contrário.· 

Brasília, 26 de fevereiro de 1985; 1649 da Indepe_ndên
cia _e 97" d3. R.ep-úblic.i. -::-_:JO:lo· FIGUEIREDO --
lbrahim Abi'Ackel. ~ ~ 

ANExO' I 

(Art. 111 do Decreto.tei n" 2.251, de 26 de fevereiro dê 
1985) 

CAR.ItEIRA POLICIAL FEDERAL 

Dm<O>!tNAÇÃO DOS CARCOS CLASSES E QUAIITIDADE DE CARGOS 

NtvEL ME:Dto 
VEL SUPERIOR .~ 

ESPECI~ Hl CLASSE H CUSSE 

OF.LEGADO- DE "P0L1CIA FEDERAL (*) . )99 477 716 

CENSOR FEDERAL (•) 115 137 20~ 

PERITO CRIMINAL FEDERAL (•) 99 117 176 

ESCRIVÃO DE PÕLlCIA FEDERAL 257 )07 461 

AGEt."TE DE POLICIA FEDERAL ).23t ).876 5-614 
~ . 

(Às Comissões d~t Co_ll.ftituiçifu e Justiça, de Serviço Públi~ 
co e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe~ 
tentes. (Pausa.) 

A Presjdência recebeu as Mensagens n'~s 307 a 310, de 
1985 (n9s607 a 610/85, na origem), pelas quais os Senhor 
Presidente da República, nos termos do art. 42, item VI, 
da Constituição, e de acordo com o art. 2'~ da Resolução 
n9 93/76, do Senado Federal, solicita autorização para 
que as Prefeituras Municipais de Bandeirante e Campo 
Grande (MS); e Santa Cruz do Sul (RS) possam contra
tar operações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco~ 
nomia, de Constituição e Ju_s_tiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE.(Passos Pórto) --Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela comissã.o de Redaçã_o em seu Parecer n" 
924, d~ 1985), do Projeto de Resolução n9 123, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pimen· 
ta Bueno, Estado de Rondônia, a contratar ope
rilção de crédito no val_or de CrS 254.822:079 (du
zentos e cinqUenta e quatro milhões, oitocentos e 
vinte e dois_ mil e_ setenta e n9ve cruzeiros). 

Em discussã.o a redaçã.o final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
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Encerrada a discussã_p, a reda.ção fina,! ê considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re~ 
gim-entOinlerno. 

O projeto vai à Promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resoluçio n" 123, 41ie 
~1985. -~ .... -~ ~-~ 

F:.iço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, __ inciso VI_,_ da Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo-a seguinte --

RESOLUÇÃON' • DE 1985 

-Autoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Bue-
-no, Estado de,Ro-nd"ônia,- a contratar operação de 
_créd!t!1 .no valor de Ct$ 254.822.079 (duzentos e 

- cinqüenta e quatro milhões, ~»itocentos e vinte e dois 
mil e ~teqta: e nove cruzeiros). 

O ·senado Federal resolve: 
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, 

Estado de Rondônia, nos termos do art. 211 da Resolução 
-nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a conJratar operação de crédito no valor de CrS 
254.822079_ (duzentos e cinqUenta _e_ quatro milhões., oi~ 
tocentos e vfntC-e -dois nlil setenta e nove cruzeiros) cor~ 
respondente a 17.429,81 Obrigações Reajustáveis do Te-
souro· Nacional--ORTN, considerado_o valor nominal 
da ORTN de Cr$ 14.619,90 -vig-ente em agosto de 1984, 
junto _à Caixa, ~e<;~uômica Fe4eral, est~ na qualidade de 
gestora do FUndo de Apoio ao Desen.volvimento Social 
_, FAS, destinada à aquisição de equipamentos para a 
limpeza urbana e aproveitamento do lixo do Município. 
obedecidas_ as _condições admitidas pelo Banco· Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2"- _-Esta Resolução en~ra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRES!DL !ITE (Passos PÓrto) -Item l: 

Qiscussão, el)l turno único, da redação final (ofe
recida pela ComiSSão ·de Redação em seu Paroccr n' 
925. de 1985). do Projeto de Resolução n' 124. de 
19~_5,_ que autoriza a Pre~eitura Municipal de Jauru, 
Estado de Mato Grosso, a contratar operação de 
cré'dito no valor de Crl 1.085.652.592 (um bilhão, 
oitenta e cinco milhõeS, seisc~ntos e cinqUenta e delis 
mil, quinhentos e novent~ e dois cruzeiros). 

- -Em discuSsão ·a ·red-a.ÇãO 1hial. (PaUsa.) 
Não havendo quefn peça a palavra, encerro a discus· 

Mo. · 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
definítivamenfe aprOvada, rios termos do art. 359 do Re-
gim-ento Interno. __ __ _ _ · 

O projetO- vai_ à-P~omUtgãção. 
E a seguinte a ~dação final aprovada: 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n' 124, de 
1985. 

Fá.Ço saber qUC· -o--se:-!Úldo 'Féderal aprovou, nos terrli.Os 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo ~ seguinte 

RESOLUÇÃO N' • DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jauru, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operaçio de crédito no 
valor de Crs: 1.085.652.592 (um bUhio, oitenta e ela
oCO milhões, seiscentos e cinqUenta e dois mil, quinhea
tos e noventa e dois cruzeiros). 

O Senado Federal r.:solv_e: . _ _ . 
Art. 111 É a Prefeitura Municipal de Jauru, Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 211 da Resolução n~' 
93;-de .li de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.085.652.592 (Um bilhão,_giten~a e cinco milhões. seis
centos e cinqUenta e dois mil, quinhentos e noventa e 
dois cruzeiros) correspondente a 44.435.57 Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considera- ~ 
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do o valor nominal da ORTN de Cri 24.432,06, vigente 
em janeiro de 1985, junto à Caixa Econômi"ca Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de A põiO -ao De
senvolvimento Social- FAS, destinada à implantação 
de galerias de águas pluvias, meios-fios e sargefas rió 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil. .no respectivo processo. 

Art. 2'>' Esta Resoluçãa:-entra em vigor na data· d~ 
Sl}a publicação. 

O SR. PRESJQ~NTE_(Passos Pôrto)- Item 3: 

Discussão, em tutno único, da redacão final (ofe
recida pela Comis.são de Redação em seu Parecer n"' 
926, de 1985), do Projeto de Resolução n~' 125, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de- Rio 
Branco, Estado de Mato Grosso, a contratar ope
ração de crédito_.no valor de Cr$ 543.197._251 (qui
nhentos. e quarenta e três milhões, cento e noventa e 
sete mil, duzentos e cihqUenta e sete cruzeiros). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerio a· discuS-: 

são. 
Encerrada a discussãO, a redação final é considerada: 

definitivamente aproVa"da, nos temos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~' 125, de 
1985. . . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constítuiçào, e eu, ,_ Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE. 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco,. 
Estado de Mato Grosso, a contratar operação de cré
dito no valor de CrS 543.197.257 (quinhentos e qua
renta e três milhões, cento e noventa e sete mil, duzen
tos e cinqüenta e sete cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. !I' ta Prefeitura Municipal de Rio Bratl-Co, Es

tado do Ma_to_ Gros.so, nos termos do aft. "2~'-âa Reso
lução n"' 93, de II de outubro, de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crêditci no ·valor 
de Cr$ 543.197.257 (quinhentos e ·quarenta e três mi
lhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e cinqUenta e 
sete cruzeiros) correspoftdente a 22.132,97 Obrigações 
Reajustáveís do Tesouro Nacjonal- ORTN, considera
do o valor nominal da_ORTN de Cr$ 24,432,Q_Q-vigente
em janeiro de 1985, junto à Caixa Econômica Feçleral, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- FAS, destinada à implantação 
de galerias pluviais, meioS-fiOS e sarjetas, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Ceritral do Bra_s_H, no 
respectivo processo. ____ _ 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Esgo_tada a 
matéria constante da Ordem do Día. Concedo a palavra 
ao nobre Senador_ Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) -:-:-_Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Dois tipos de trabalhadores, no Brasil, se caracterizam 
pelo consta.nte abandono, no que tange tanto à assistên
cia social, cpmo no que se refere a uma proteção especial 
do Estado: os garimpeiros e-Os seringueiros, que Sé inter
nam em nossos sertões, -principalmente da Amazônia Le
gal, num caso para obter o simples sustento da família, 
no outro, atrás de um sonho de riqueza, representados 
por pepitas valiosas ou por gemas de altísSimo quilate: 

Atualmente os garimpeiros conseguem obter um_ pou
co de proteção, princiPalmente depois da descoberta das 
min-as de ouro da Serra Pelada, não se deixando, explo
rar tanto pelos compradores vorazes, mas rendendo sua 
produção aurífera e diãmantífera à CaiX:ã Ecoriõrüfcá 
Federal, que busca organlziu os garimpos, pàrã que esses 
trabalhadores independentes tenham um mínimO d6 Con-

-forto. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAÇIONAL (Seção II) 

Se õs garimpeiros, desde o século passado, quando a 
mineração do ouro deCaiu, não têm procurado 
organizar-se convenienteriienre; ãpesar· das associações 
que têm fundado em alguns Estados da Federação, mas 
obtiveram uma legislaçào protetOr'a ãinda que não à al
tura da solução dos seus- problemas, os seringueiros, 
atraídos pela borracha da Amazônia, .desde as últimas 
décadas do século passado, nada tiveram e nada têm de 
especial proteção governamental. 

Por isso mesmo eles se reunem em Brasília, para deba
ter os problemas do desenvolvimento da Amazônia, da 
política da borracha, da assistência sanitãr1a, educado-

· na! e cultural nos seringais. Os certto e trinta represen
tantes desse estamentolaboral, viera~ discutir, no audf~ 
tório da Faculdade de Tecnologia da UNB, até o dia 17 
do corrente, exibindo filmes e documentários- sobre a 
destruição da floresta, os problemas indígenas e a am
pliação das fronteiras agrícolas do País. 

Esse encontro tra_çarã diretrizes básicas sobre a sobre
vivência do seringueiro, Subordinado ao patrãd .Pelo 
_l;lnalfabetisrilo, quando somente o patrão manipula dos 
dados de controle da produção e comercialização da 
borracha, sem que aqUele trabãlhador saiba qual o preço 
do produto sequer no mercado interno. 

Alguma coisa se fez, com a implantação, em algumas 
áreas amazónicas, de escolas e cooperativas, mas em-pe
queno número, principalmente em torno de Xapuri, no 
Estado do Acre. 
~ precíso acudir o seringueiro, Ievapdo-lhe instrução, 

esclarecimentos sobre a produção e comercialização da 
borracha, assistência sanitária e, sobretudoFconsidenti
zação laboral. 

Era o que tínhamos·a dizer, Senhor Presidente~(Muito 
bem r) 

-0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais 
- -havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, de_:;;ig-

nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de,Lei da Câma
·ra n\' 57, de 1980 (n9 4.613Jj77, na_Çasa d~ orige~); que 
acrescenta§ 5"'ao art. 169 da Lei n94.7~tiJ.e 15 deju)h_ç 
de I 965 - Código Eleitoral, tendo 

PARECER, sob n~' 664, de l~_,...qa CÔmlss~o: 
-de Constituição e Justiça, fa'Yor,áVel;._C'O!l}. Voto _vjn

cido dos Senhores Morvan Aêai/aba; H~fiCi GueiroS e 
Passos Pôrto. - -. • -

Votação, em -turno úni'co~ do Projeto de Lei da Câ.ma-: 
ra n~ 58, de 1980 (n~ 1.693/79, na "Casa de Ôrigem), --que 
acrescenta parágrafo ao art. 458 da ConsoJidação das 
Leis -do Trubalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, ~ob n9s 84 a 85, de 
1985, das Comjssões: 

- de Legislação Social; e 
- de FinaD!i:ll;S. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câri)a
ra n"' 62, de 1980 (n9 t.87lf79, na Casà ~}Hige!m), que 
dá n0va redaçào ao art. 51' da Lei n., ~.6(8, pe 14 de agos
to de 1979, que dispõe sobre a reqmsiçij'o~de servidores 
públicos d~ administração direta e aut~rquica Peta Jus
tiça Eleitoral e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob;- n9s 100 e 101, de 
1984, das Comissões;_ . 

_:-de- Constituição ~ Ju_stiça; e 
- de Serviç_o Públiço Civil. 

4 

Votação, ~m turno ún.ico, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 34, ae !98-1 (n9 3-.658/80, na "Casa de oi-igem), que 
acresCenta parágrafo ao art. 234 do Decreto-lei n~ 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 --:- Código Penal, tendo 

PARECER, sob n~ 324, de 1981, da Comissão 
_:de Constituição e Justiça, pdã. constitucionalidade e 

juridicidade e, no mérito, favorável. 
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Votação, em turno único, do" Projeto de Lei da Câma
ra n~ 48, de 1981, (n9 4.708/78, na Casa de origem), que 
introduz alterações no artigo 243 da Lei n9 4_.7~7, de 15 
de julho de 1965_ ~ Códfgo Eleitoral, teridO, 
PARECE~ FAVORÁVEL, so~ n• 1.190, de 1981, da 

Comissão 
- de Constituição e Justiça. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 ~3, d_e_l981 (n"' 614/79, na Casa de origem), iritro
duzindo.alterações no Decreto-lei n"' 79, de 21 de no
vembro de 1966, e na Lei n~' 5.741, de !9 de dezembro de 
1971, que dispõe~obre cédula hipotecária e a cobrança 
de crédito hip"oü:cárío vinculado ao Sistema Financeiro 
de Habitação, tendo 

PARE.CE.R FAVORÁVEL, sob n•l.l43, de 198!, da 
ComiSsão 

-de Constituição e Justiça. 

7 

Votação, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~ 57~ de 1981 (!J-9 2.109/79, na Casa de origem), que 
altera. a· Lei n"' 5.8_69, de I I de janeiro de 1973- Código 
de Processo Civil, na parte relativa ao procedimento sa;
marissímo, tendo 

PARECER, sob n9 12 de 1982, da Comissão . 
-de Constituição e Justiça, favorável, cOm--emenÓa• 

que apresenta de n~' 1-CCJ, e voto ve_ncido, quanto à 
emenda do Senador Lenoir Vargas. 

Votaçi,io, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câma
ra n~- 59, de 198l_(n~ 1.894/79, na Casa de origem), que 
iOflui na r~ação deoScritiva das ferrovias do _p[ªnQ Nac_l(}~ 
naJ de V ia~ão, instituído pela Lei n"' 5.917, de 1 O de se
tembro de-1973, ferrovia transversal ligando_ Belém
São Luís-Teresina, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 149, de !985, das 
Comissões. 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

9 

Vota~~ em tui~o único, do Projet.o de _Lei çla ciffia-
ra n9.63, de 1981 (n9 2.087/79, na Casa de origem), que 
modifica a redação do§ 2"' do art. 20 da lei n'~ 5.869, de 
II de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 877, de 1982, da 
CoJJl)issãQ 

-de Constituição e Justiça. 

lO 

Votaçã-o, eni turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 8_1, de 1981 (n9_3.f23/80, na Casa de origem), que 
assegur-a os direitos- de autor.es teatrais, tendo 
sõ:s~RECER~~,__sob n~'s 532 a 534, de 1982, das Comis-

- de Educação e Cultura, favorável; 
-de Legislação sOcial, favorável; e 
-de Constitu_ição e Justiça (audiência solicitada ern 

plenário), pela constitucionalidade, juridicidade e, quan
to ao mérito, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei_ da Câma
ra n9 46~ de 19_82 (n9 _903(79, na Casa de o_rigem), gue_~_ã_ 
nova redaçào ao art. 125 do Decreto-lei n"'_ 200, de 25 de
fevereiro de L967, e revoga a alínea d do§ 2~> do -seu art.-
126, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 672 e 673, de 
1982, das Comissões: 

;.... de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças, 

12 

VotaÇão, em turno úcnicO; do Projeto de Lei do Senado 
n~-244, de 19!H -_Complementar, de autoria do Senador 
Cunha Lima:, acrescentando o§ 4~> ao art. 2"' da Lei Com~ 

_ pl_ementar nl' l, de 1967, que viSa a reduzir; em casOS que 
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espec1fica, o lír:üte mínima populàcional de que trata C? 
inciso I do mesmo artigo, tendo 

PARECERES,,ob n' 945 e 946, de 1981, 745 e 746, d< 
1984, das ComissO.es: 

-de Cons_titui_çiío e JUstiça- ]I' pronunciamento, pela 
consütuc'tonaHdade e jurid'1cidade; 2" pronunciamento, 
favorâvel à emenda de Plenário; e -
~ de Municípios- I 'I pronunctamento, provável; 2'i'" 

nronunciamento, contrârio Umenda de Plenário. 

13 

,Votação, ent turno único, do Requerimento ·nl' 425, de 
l'J~S. -tio-Senador Alberto Silva, solicitando seja anexa~ 
do, aos ·Projetas de lei da Câmara n~'s 49, de ~~~7!_111, 
de 1981 e 124, de 1983, que tramitam em coi1Junto, o 
Projeto de Lei. da Câmara n~' 38, de !984, que alter~.d~s: 
positivo da Le1 n'í'4.276, de 13 de julho de 1965, que d1s~ 
põe sobre os serviços do registro do comércio de ativida~. 
des afms, e dá outras providências. 

14 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 423, de 
1985 de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Líder do 
PFL: requereo.do nos termos do art. ~C. do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Le~ da Câmara ~., 
124 de 1985 (n~' 4.014/84, na Casa de ongem), que.pro1~ 
be ~ pesca de cetáceo nas ãguas jurisdicionais brasileiras 
e dá outras providências. 

IS 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' itó-3-; de 
i985 do Senador Jutahy Ma_galhàes, solicitando, nos 
term~s do art. 279, c, 4, combinado <:om o art. 1'95, do 
Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Resolução n~' IS, de 1985, de sua autoria, que 
"dispõe sobre requerimento de informações e dá outras 
providências". 

16 

V citação, em primeiro turno, do Projeto de Lei db Se
nado n~' 89, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré e 
dá .Ot#ras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 90 a 92, de 1985, das Comis-

~õ~ dC l::on~~tli~lo e JU.stiçoi.,-pela constitucionalidade_ e 
juridicidade, com voto vencido dos Sçnadores HelvidlO 
Nunes e Passos Pôrto; . 

-de Agricultura-e de Servi~o Público Civil, favorãve1s. 

17 

V2tação, em primeiro turn~. do Projeto de Leí do Se-_ 
·- '*i~·nl' 85, de 1983, de auto_r~a do Se~ador~N_elsort Car
nêli~o tque acrescenta dispos1t1vo à L;e1_ Orgamca dJ!. Pre-
1\(Q" cia :fucial, ampliando .a defimçao de dependente 
~t e-rdtt de assistência médica, tendo . 

---, Roé<!ERES sob n~'s 9, 10 e 11, de 1984, das Comis-
sõeS:' \1. ' ' 

-de Constitui~ão e Justiça, pela, constitucionalidade e 
luridicidade; _ , · 
~de Legislação Social, favoravel; e . 
-:-de Finanças, favorável, com voto v~nc1do d~ Sena .... 

dp_r l:'assos Pôrto. 

I~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NP 20. DE 1984 

I{is~~sà9; ~m_§.çgu_r:!do turf!9, do Projeto de Lei do Se
·nado ri'i''"lp,Íde 1984, de autoria _do Senador Nelson Car~ 
neiro, que a~rescenta disposítivo.,à Lei n9 6.649, de 16 de 
maio de 1979, estabelecendo privilégio ent favor dos lo-

- c.atári~ .cpm mais de 80 anos de idade, no caso de despe
jo, tCni:io 
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PARECERES, sob nl':> 597 e 598, de 1984, das Comis-
sões: -

-de Constituição e Justiça, pela constítudonafídade e 
juridicidade; e . . 

-de Legislação Social, favorãvel, com voto .venc1do 
dos Senadores -~-élio Gueiros e Carlos Chi_arelh. 

O SR. PRESIQENTÉ (Passos Pôrto)- Está encerra~ 
-da a sessão. 

(Le~·anta-se a sessão às 18 horas e 42 mínutos.) 

ATO N• 17, DE 19sS 
DÓ PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

O Primeiro-Secretâru;> dQ~Seri'íldo-Federal, no ~so c;tas .. 
suas atribuições regi:me'niais e tendo_em vista o ,disposto 
nas letras a e c do inciso VI, do Ato n9 20, ~y.M de no
vembro de 1976 da Comissão Diretota, res'óÍve: 

Art. J" SãQ designados os servidore_s Gerson d«;~ou
za Lima, Juliano Laura d~,t Escossia:No~ueira eJ?se !'-l
cino Scarassati, paraj sob a presjdêncta do pnme1ro, 
compor~ a Comissão Especial de que trata a letra c do 
inciso vi, do Ato n'~' 20, de 24 de novembro de 197?, da 
Comi$são Diretora, que será secretariada pela'servldora 
Cassandra Nóbrega Rosas. 

Att. 29 Este A to entra em vigor na data de sua 
publicação. ~ 

Art. 3~' Revogam-se as Port\1-rias n~>s 02 ~ ·?4· de 
!977, desta Primeira Secretaria e demais disposJçoes em 
contrário. 

Senado Federal, 25 c;Ie-ooVembro de 1985.- Enéas 
Faria, Primeíro-Secretário. 



República Federativa do Brasil 
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ANO XL- N• 158 CAPITAL FEDERAL 'QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 1'985 

CONGRESSO NACIONAL 

EMENDA CONSTITUCIONAL N• 26 

Convoca Assembléia Nacional Constituinte e dá outras providências. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1• Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, unicameralmente, em Assembléia 
Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia I• de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Naci~nal. 

Art. 2• O Presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembl~ia N aciona1 Constituinte e dirigirá a sessão 
de eleição do seu Presidente. 

Art. 3• A Constituição será promulgada depois da aprovação de seu texto, em dois turnos de discussão e votação, 
pela maioria absoluta dos Memb,os da Assembléia Nacional Constituinte. 

Art. 4• fl concedida anistia a todos os servidores públicos civis da Administração direta eindireta e militares, puni
dos por atos de exceção, institucionais ou complementares. 

§ I• fl concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos, e aos dirigentes e representantes de 
organizaçqes sindicais e estudantis, bem como aos servidores civis ou empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por 
motivàção exclusivamente politica, com base em outros diplomas legais. 

§ 2• A anistia abrange os que foram punidos ou processados pelos atos imputáveis previstos no caput deste artigo, 
praticados no período compreendido entre 2 (dois) de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. 

§ 3• Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou na reserva, ao cargo, posto 
ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência• em atividade, previstos 
nas leis e regulamentos vigentes. 

§ 4• A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou reverter ao ser
viço ativo o servidor público anistiado. 

§ 5• O disposto no caput deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da promulgação da presente Emenda, 
vedada a remuneração de qualquer espécie, em caráter retroativo. 

§ 6• Excluem-se das presentes disposições os servidores civis ou militares que já se encontravam aposentados, na re· 
serva ou reformados, quando atingidos pelas medidas constantes do caput deste artigo. 

§ 7• Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo já falecidos farão jus às 
vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teria sido assegurado a 
cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte, observada a legislação específica. 

§ 8• A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e peculiaridades pró· 
prias das carreiras dos servidores públicos civis e militares, e observados os respectivos regimes jurídicos. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GR.(FICO DO SENADO FIDIRAL 

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

DI.(RIO DO CONGRESSO .NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do ~enado Federal 

Dir~tor Executivo 
ASSINATURAS 

JOÃO DE MORAIS SILVA 
Via Superfície: 

Oiretor Administrativo 

MÁRIO ceSAR PINHEIRO MAIA 
Semestre ...•.....•...•.••........•..••......••. ~ CrS 3.000,00 

Diretor Industrial 
Ano Cr$ 6.000,00 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Exemplar Avulso• Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

Art. 5• A alínea c do § 1• do art. 151 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação: 

"c) a inelegibilidade do titular efetivo ou interino de cargo ou funçiro cujo exercício possa influir para 
perturbar a normalidade ou tornar. duvidosa a legitimidade das eleições, saldo se se afastar definitivamente de um 
ou de outro no prazo estabelecido em lei, o qual não será maior de nove meses, nem menor de dois meses, anterio
res ao pleito, exceto os seguintes, para os quais flca assim estipulado: 

I) Governador e Prefeito - seis meses; 

2) Ministro de Estado, Secretário de Estado, Presidente, Diretor, Superintendente de órgão da Admi
nistração Pública direta ou indireta, incluídas as fundações e sociedades de economia mista- nove meses; quan
do candidato a cargo municipal - quatro meses; 

3) ocupante de cargo previsto no número anterior, se já titular de mandato eletivo - seis meses;" 

Brasília, em 27 de novembro de 1985. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Ulysses Guimarães 

A MESA DO SENADO FEDERAL 
José Fragelll 

Presidente 
Carlos Wilson 

1•-V ice-Presidente, em exercício 
Haroldo Sanford 

2•-Vice-Presidente, em exercício 
Epitácio Cafeteira 

1•-Secretârio, em exercício 
José Frejat 

2•-Secretário, em exercício 
José Rlbamar Machado 

3•-Secretário, em exercício 
Orestes Munlz 

4•-Secretãrio, em exercício 

Presidente 
Guilherme Palmeira 

1•-V ice-Presidente 
Passos Pôrto 

2•-V ice-Presidente 
Enéas Faria 
!•-Secretário 
João Lobo 

2•-Secretãrio 
Marcondes Gadelha 

3•-Secretário 
Eunice Michllles 

4•-Secretário. 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 235• SESSÃO, EM 17 DE NO
VEMBRO DE 1985 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

SUMARIO 

1.2.1 -Oficio do Sr. l9·Secretário da Câmara dos· 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado aut6grafo do $e
guinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 1~8/85 (n' 
6.577 J85, na Casa de origem), ciue autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Minlst~rio da Educação o crMi~ 
to especial até o limite de Cri 4.244,600.000, para o 
fim que especi~ca. 
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1.2.2 ~Parecer encaminhado à Mesa 

1.2.3 --Comunicação da Presidência 

Prazo para apresentação de emendas ao_ Proj~to de 
Lei da Câmara nY 198/85, lido anteriormente. 

1.2.4 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do SenadQ __ oY 351/85, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta disposi
tivo à Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas 
a estabelecer prazo para a decisão final nos processos 
de dissídios coletivos. 

1.2.5- Comunicação da Presidência 

Alteração da Ordem do Dia, da sessão conjunta 
convocada para as 19 horas de hoje. 

1.2.6 - Requerimento 

N"' 465/85, de autoria do Sr. Senador Jutahy Ma~ 
galhães, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado nY 81/85, de ~uaautoria. 

1.2. 7- Comunicação 

Do Sr, Senador Fernando Henrique Cardo;;o, que 
se ausentarã do País. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 

SENADOR HELV[DIO NUNES- Voto em se
parado de S. Ext- na COmissão de Finanças do Sena~ 
do em pedido de autorização de empréstimo ext6rno 
soticitado pelo Governo dó Estado do Ceará. 

sobre a requisição de servidores públicos da adminis~ 
traçàQ_Ôireta e aut"-rqui:ca pela Justiça Eleitoral e dá 
outras providências. VQtação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei da Câmara· nY 34/81 (nY 3.658/80, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
234 do Decreto-Lei nY 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 -Código Penal. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Leid~l Câmara nY 48/81 (n"' 4.708/78, 
__ na Cas~ de ori_gem}, cfue introduz alterações no artigo 
--"'243 diLei-n\> 4.13i;aeTJ-dejulho de 1~65- Código 

Eleitoral. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara nY 53/81 (n9 6.14/793 __ na 
-ca:sã- de origem), introduz.indo alterações no 
Decreto~ Lei n~ 70, de 21 de novembro de 1966, e na 
Lei n"' 5.741, de JY de dezemb.ro de 1971, que dispõe 
sobre cédula hipotecária e a cobrança de crédito hi
Potecãrio-Vii1CúladO~àO Sistema Financeiro de Habi
_t~~~o. v~~~ç~~ ~!,i,~d_a __ por- falta de quorum. 

Projeto de _Lei da Câmara nY 57/81 (n"'.2.109/79, 
na Casa de origem), que altera a Lei n9 5.869, de 11 
de-janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, na 
parte relativa ao ao procedimento sumaríssimo. Vo~ 
tação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 59/81 (n'i' 1.894/79, 
--:-:--=-mrürs-a -de o_rigei_Il)J _que inclui na relação descritiva 

das ferrovias do Plano Nacional de Via·ç-ãci, instituído 
pela Lei nQ ~.917, de 10 de sete"mbro de 1973, ferrovia 
transversal ligando Belém-São' Luís-Teresina. Vo
iaçà-ó -.ãdlaâi--fwr falta de quorum. SENADOR JORGE KALUME, como Líder -

Ordem do Dia dos Ministros da Marinha, do Ex.érci_. 
to e da Aeronáutica, pela passagem dos 50 anos da ·-Projeto de Lei da Câmara n~ 63/81 (n"' 2.087/79, 

-- ---'na Casa de origem), que modifica a redação do § 2Y Intentona Comunista. 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Solicítan~ do arL 20 da Lei n'i' 5.869, de ll de janeiro de 1973-
do a transcrição, nos Anais- do Sena9o Federal, da Código de Processo Cívil. Votação adiada por falta 
Ordem do Dia dos Ministros da Marinha1 ~o ~xérci~ de quorum. 
to e da Aeronãutica, pela passagem dos 50 a'nos da 
·Intentona Comunista. 

1.2.9 - Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n"' 352/85, de autoria 
do Sr. Senador Nivaldo Machado, que altera disposi
tivo da Lei n9 6.592, de 17 de novembro de 1978, para 
o fim de permitir a transferência de pensão especiaf, 
devida a ex~combatente, a dependentes específicos, e 
a acumulação desta com a pensão previdenciária. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 35:3/85, de autoria 
do Sr. Senador Nivaldo Machado, que isenta do lm· 
posto de Renda os ex-combatentes da Segunda Guer
ra e dá outras providências. 

1.2.10- Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Ofício n~ Sj47, de 1985 (nY 
1.050/85, na origem), do Sr. Governador do Est_ado 
do Maranhão, solicitando autorização do Senado 
Federal a fim de que aquele Estado possa realizar 
operação de empréstimo externo QO valor de. USS 
47 ,000,000.00, para os Cins que _especifica. 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar~ 
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Cümara n9 S7/80 (n"' 4.625/77, 
na Casa de origem), que acrescenta§ 5Y ao art. 169 da 
Lei nY4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleito
ral. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 58/80 (n9 1.693/79, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
458 da Consolidação das Leis do Trabalho. Vota~o 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de t.e'i da Câmara n9 62/80 (nY 1.871/79_, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 5Y 
da Lei n'? 6.678, de 14 de agosto de 1979, que dispõe 

Projeto de Lei da Câmara n~ 81/81 (n~ 3.123/80, 
-~a- Casa d~ origem), que assegura os direitos de aUto~ 

res teatrais. Votação adiada por falta de auorum. 

_ Projeto deL7~ d~ Câmara n~ -~6/82 (n"' 903f79, na 
Casa de origeió), qu'e dá nova redação ao art. 125 do 
Decreto~ Lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, e re-
VOga a "alínea d do§ 2~do seu art. 126. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n9 244/81-
Coroplementar, acrescentando o parágrafo 4~ ao art. 

-_ • _ _2~_ ~ __ _C_o_m.plementar nY 1/67, que visa a reduzir, 
em casos que especifica, o limite mínimo populacio~ 
ilal.de__que trata o inciso I do mesmo artigo. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Requerimento n"' 425/85-,.solicitando seja anexado, 
aos ProJetas de Lei da Câmara nYs 49/77, 111/81 e 
124/83, que tramitam em conjunto, o Projeto de Lei 
da Cãmai'a n9 38/84, que altera dis}:IOSÍ~iv"o da Lei IJ.'i' 
4.726, de 13 de julho de 1965, que "dispõe sobre os 
serviÇOS do-registi'O-âO comércio de atividad~;s afins, e 
dá outras providências. Votacão adiada por falta de 
q~IOr!l_ll].. __ 

-_ ~~qu_erLtn_~_n_~~- n<:' 423/85, urgência para o Proje-
to de Lei da Câmara n9 124/85 (n~ 4.014/84, na Casa 
de origem), que proíbe a pesca de cetáceo nas águas 
jurisdicionais brasileiras e dá outras providências. 
,V---º1_~çào adiada PC>I falta de quorum. 

Requerimento nv 463/85, solicitando nos termos 
do art. 279, c, 4, combinado com o art. 195, do Regi-_ 
mente Interno a in~lusão em OrdeQ, do Dia do Projeto 
de Resolução nY 15/85, que dispõe sobre requerimen
to de informaç_ões_ e dá outras providências. Votação 

--adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n"' 89/83, que dispõe 
§.Obre a _proibiç~o-~~ caça a:o jacaré e dá outra_s provi~ 
déncias. Votação adiada, por falta de quorUm. 
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Projeto de Lei do Senado ii.<:' 85/83, que acrescenta 
dispositivo à Lei Orgânica da Previdência Social, am
pliando a definição de dependente para efeito de as
sistência médica. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n9 20/84, que acrescenta 
dispositivo à Lei n'i' 6.649, de 16 de maio de 1979, es~ 
tabelecendo privilégio em favor dos locatários com 
mais de 80 anos de idade, no caso de desp~o. Discus
são encêrrada em segundo turno, voltando às Comis~ 
sões competentes em virtude de recebimento de 
Emenda n~ I, de Plenário, após usar da palavra o Sr. 
Nelson Carneiro. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR MAURO BORGES- Importância da 
visita do Primeiro~ Ministro da China ao BrasiL 

SENADOR ALO YSJO CHAVES- Projeto de lei 
de aut_orj"a de S,_. Ex• que formalizará junto à Mesa, 
que assegura aos membros de congregação religiosa 
o direito de designar dependente para os efeitos de 
percepção de benefícios previdenciários. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Conside~ 
rações sobre a redução do Imposto único Sobre 
Combustíveís-. -- -

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- lmpor
_tância da irrigação nas regiões áridas e, em especial, 
no Nordeste. 

- SENADOR NE~$0N CARNEIRO- Apelo dos 
ex~Oficiais de Administração ao Ministro Aluizio AI~ 
ves, que menciona. 

SENADOR JOÃO CALMON- Projeto elabora~ 
do pela Rede Gazeta de Comunicações, sob o título 
_Esp_írit~ ~anto ?~~'! XXI. 

SENADOR PASSOS PÓRTO - Discurso pro
nunciado pelo Dr. Júlio Cesar Prado Leite, por oca
sião do aniversãrio do Ministério do Trabalho. 

.SENAIXJR oXsiià M7JLii:R.- Centenário de 
nascimento .d~ Dom Francisco de Aquino Corrêa. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Docu
mento recebido por S. Ex~ do Presidente da Fede-
ração das Associações Comerciais de Sergipe, con
trário ao aumento da carga tributária. 

SENADOR JAISON BARRETO - Campanha 
lançada pela Sociec;lade Brasileira de Fruticultores 
em ltajaí-SC, em favor da implantação do Centro 
Nacíonal de; Pesquisa de Maçã da EMBRAPA. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2 -ATA DA 236• SESSA.O, EM 27 DE NO
VEMBRO DE 1985 

2.I - ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa 

2.2.2 - Leitor~ --d;-p~ojetos 

ProjetO de Lei elo Senado n~ 354, de 1985, de auto
ria do Sr. Carlos Alberto, que assegura à viúva de ex
combatente, a pensão especial instituída pela Lei n~ 
6.592, de 17 de novembro de 1978. 

Projeto de Lei do Senado n<:' 355, de 1985, de auto
ria do Sr. Aloysio Chaves, que assegura aos membros 
de congregações religiosas o direito de designar de~ 
pendentes para _os efeitos de percepção de benefícios 
previdenciãrios. 

Projeto de Lei do Senado n<:' 356, de 1985, de auto~ 
ría do Sr..José Li os, que prorroga o prazo de vigência 
de incentivos fiscais previstos na legislação do impos~ 
to de renda. 

Projeto de Lei do Senado n'i' 357, de 1985, de auto
ria do Sr. Josê Lins, que aCrescenta parágrafos 49 e 59 
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ao art. 457 da Consolid_ação das Leis do :trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de l 9 de maío de 
1943. 

2.2.3 - Requerimentos 

N~> 466/85, de autoria dos Srs. Humberto Lucena. 
Murilo Badaró e Nivaldo Machado, de qrgência para 
o Projeto de Lei da Câmara n~> 191, de 1985 (n~' 
3.198/80, na Casa de origem), que altera a redação 
da alínea b do inciso IX do art. 146 da_Lei q~" 4.737, 
de I S-7-65-C6digó Eleitoral, eliminando da l~is
lação eleitoral o Y9t9 vinculado. 

N~' 467/85, de autoria do Sr. Jorge Kalume, solici
tando informações ao Poder Executivo. 

N~' 468/85, de autoria do Sr. Jutahy Magalhães, 
solicitando a inclusão~ em Ordem 9o Dia, do Projeto 
de Lei do Sena_c;lQ __ n~'~15USS, que dispõe sobre a 
edição de decretos secret9s,.e dá outras providênci~s. 

2.2.4- Oficio 

Do Presidente_ da Comissão de Fiscali:zação e Conw 
trole, comunicando a prorrogação do prazo concediw 
do ao Relator da Proposta de Fiscalização n<? I, de 
1985 

2.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Sen_aQ.o n9 249/85-DF, qu~ 
Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal 
para o exer-cício financeíro de 1986, nas partes relati
vas: 

- Secretarias de Saúde e de Serviço Sociais. Apro
vado. À Comissão do Distrito Federal, para redação 
final. 

- Secretarias de Viação- e Obras e de Serviços 
Públicos. Aprovado. À Comissão_ do Distrito Federal, 
para redação final. 

- Secretaría de Agricultura e Produção. Aprova
do. Â Comissão do Distrito Federal, para redação fi
nal. 

--Secretaria de Segurança Pública. Aprovado. Ã 
--cõmissão do Distrito Federal, para redação final. 

-Tribunal de Contas e à Receita e Texto da Lei. 
- Aprovado. À Comissão do Distrito Federal, para re--
-dação fmal. 

2.3.1 - Matérias apreciadas apôs a OrdeDl, do Dia 

~roj_et_o de_Lei da Câmaran~> 191/85, em regime de 
u_rgênéia, nos termos do Requerimento n{t 466, lido 
no Expediente. A~rovado, após parecer dil Comissão 
de Constituição e Justiça.. fl-.. sanção. _ _ 

Redução final do Projeto de _Lei do Senado n<:~ 

249/85, que estima a Receita e fixa a Despesa do Dis
trito Federal para o exercício de 1986. Aprovada, nos 
termos do Requerimento n~' 470/85. À $3nção 

2.3.2 -- Discurso apôs a Ordem do Dia 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Eleição de 
S. Ex• para o Conselho dç Ética da Associação Brasi
leira de Emissoras de Rádio e Televisão- ABERT, 
na qualidade de representante do Parlamento naque
la entidade. 

2.3.3 - Designaçio da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATÁS DE COMISSAO 

4 - MESA DIRETORA 

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

6 - COMPOSICÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 235ll- Sessão, em 27 de novembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-sE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia - Eunice Michiles """:"" 
Odacir Soares- Afoysjp Chaves- GabrieU:I_e:rm.f!s---:' 
Hélio Gueiros ~Alexandre Costa -Américo de Souz"ã
- Alberto Sílva- Helvfdio Nunes --João Lobo- Ce
sar Cais- José Lins- Virgílio Távora- Carlos Alber
to - Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes 
Gadelha - Milton_ Cabral - Cid Sampaio ""::"_ Nivaldo 
Machado - Luiz WCavalcante - Lourival Baptista -
Passos Pôrto -- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
-José lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro- Roberto 
Saturnino - Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfre
do Campos - Severo Gdin~ - Benedito F~rreira -
Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão Müller
Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda 
- Enéas Faria- Jaiso_n Barreto- Jorge Bornhausen 
- Lenoir Vargas --Cados Chiarelli- Alcides Salda-
nha - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos P.ôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. S~nadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de D~us, iniciamos noss()S trabalhos. 
O Sr. !~'-Secretário irá proceder à leitura do E~pedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

DO SR. /'-SECRETÁRIO DA CÁMARA DOS DE
PUTADOS. ENCAMINHANDO À REVISÃO DO SE
NADO AUTOGRAFO DO SEGU}NTE PROJETO: . 

Presidência.dos Srs. Passos Pôrto e Alberto Silva 

PROJETO DE LEI DA C~MARA 
N• 198, de 1985 

quatro milhões e seiscentos mil cruzeiros), para o fim 
que eSpecifica. 

O .C~ngresso Nacional decreta: 
.(N~' 6.577/85, _na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério 
. da Educação o crédito especial até o limite de CrS 

·l 4.244.600.000 ( quatrq bilhões, duzentos e quarenta e 

Art. [<.> Fica a· Poder Executivo autorizado a abrir 
ao Ministérjo da_ l!_ducação, em favor da Secretaria Gerã.l 
- Entidades Supervisionadas, o crêdito especial até o li
mite de CrS 4.244.600.000 (quatro bilhões, duzentos e 
quarenta e quatro milhões e seisc~ntos mil cruzeiros), 
para atender ao seguinte programa de trabalho: 

1500 - MINISJERIO DLE_OUCAÇM 

1503 - Secretari.a-Geral - Entidades 
Supe-rvisiona das 

1503.08080312.818_ Projetas ~ cargo do Fundo Na 
cional de Desenvolvimento dã 
EdUc_aç_ãa 

·1503.08440251.829- Projetas a cargo do- Centro. 
Federal de Educação TecnolÕ
gica Ce1 so Suckow da F'ons.eca. 

1503.08440251.834 - Projetas a cargo do Centro 
Federal de Educação TecnolÕ
gica de Minas Gerais 

1503.08440251_.838 - P_rojetos a _çargo_ d() _ Centro 
Federal_ de Educaçâo Te-cnolõ
gi ca dQ Pªra_n_ã 

Í503.08440251.849 - Projetas a cargo da Escola 
Federal de Engenharia de Ita 
jubã - - -

1503.08440251.850, .:·Projetas a cargo da Escola 
Paulista. de Medicina 

Cr$ 1.000 

4.244.600 

4.244.600 

311.500 

71 .000 

22-500 

45.000 

84.300 

184.300 
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1503.08440251.851 - Projetas a cªrgo _9a ~ç-o_l_•~-
Superior de Agricultura de -
Lavras 

1503.08440251.852 - Projetas a cargo da Escola 
Superior de A_gricul t_urã de 
Mos_sorõ 

1503.-08440251.853 - Projetas a _cargo d9. .Fã,Cul_çta
de ~e_ Ciências AgrãriaS _:_<to 
Para 

1503.08440251.854_ --Projetas a cargo da F~c_ulda-_ 
de de Medicina do Triângulo 
Mineiro 

1503.08440251.855-- Projetas a cargo çla Faculc;!~.
de de Odontologia de Qfamán:-_ 
tina 

1503.08440251.856 - Projetas a cargo da Fundação 
Universidade do Rio de Janej_ 
ro 

1503.08442081.860 - Projetas a cargo_ da Fyn_çfa_çãQ_ 
Universidade do Rio Gr-a,nde ~ 
RS 

1503.0844208T .. 861_- Projetas a cargo da Fundaç:[o. 
Universidade Federal de Uber 
lândia -

1503._08442081.865 - Projetas a cargo da Funçi_o,ção 
Universidade federal de Pelo 
tas -

1503.08442081.866 - Projetos a cargo da Fundação 
Universidade Federal do Pial,ll 

1503.08442081 .86_7 - Projet6s a cargo __ d_a Fu.ri.da.Ção 
Universidade Federal de São 
Carlos 

1503.08442081 . 868 - Projetas a cargo daJ~rcdªção_ 
Universidade Federal de Ser:-
gipe 

1503.08442081.876 - Projetas a cargo da Universi 
dade Federal de Juiz de Forã 

1503.0844_2081.877 - Projetas a cargo da Univer_si_ 
dade Federal de Minas GeraiS 

1503.08442081.880- Projetas a cargo da_ Universi 
dade federal do Paranâ - · 

1503.08442081.881 - Projetas a cargo da Untversi 
dade federa 1 de Petnambuco -

1503.08.442081.883 _- Projetas a. cargo da Universi 
dade Federal do Rio Granáe 
do Sul 

1503.08442081.884 - Projetas a cargo da Universi 
dade Federa 1 d~ Ri o de Jane I 
ro 

1503.08442081.885 - Proj~tos a cargo da Universi 
dade Federal de Santa Catari 
na 

1503.08442081.886- Projetas a cargo da Univers1 
dade Federal de Santa Maria-

1503.08442081.887- Projetas a cargo da Universi 
da de Federa 1 Rura 1 de Pernam 
buco -

1503.08442081.888 - Projetas a cargo da Unty.ersj 
dade Federa 1 Rura 1 do Ri o ãe 
Janeiro 

Cr$ 1.000 

18.000 

27.000 

21.600 

18.000 

14.800 

T44~1l01l 

192.400 

623.200 

25.800 

91.400 

150.500 

3S!Í.20Ó 

45.000 

140.600 

60.700 

300.000 

506.100 

307.900 

31.500 

277 .90U 

36.000 

Art. 21' OS recursos" necessários à execução desta lei. 
decorrerão do produto de operações de crédito internas, 
contratadas pela União junto à Caixa E_conômica Fede
ral- FAS." 

A_rt. 5~> Re~ogam-se as disposições em -conti'ãrio. 

Art. 3~> O limite de que trata o art. l~> desta lei pode
rá ser reajustado através de abertura de créditos suple
mentares, em conformidade com as variações das_ Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional ~- ORTN, 
ocotridas a maior, no decorrer da vigência do crédito es
pecial de que trata esta lei, observadas as destinações eS-
pecificadas no mencionado artiS;o. . -

Art. 41' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 491, DE 1985 

ExCefentiss"íri:iOs S~nfiOres Membros do Congressõ-Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celencías..__il_comp?n~agg ç1e ~posição de Motivos do Se
nhor Mit:!_istra-Chefe_daSecretiid<l de -Pianejamento da 
Presidência da República, o anexo projeto_ de lei Q_ue 
"autoriza o Poder Executivo aabrir, ao Min-istério da 
Educação, o_ crédito especiãl até o • liinite de _Cr$ 
4.244.600:ooo (quatro Oilhões, d"úzentos e Q.uareõta e 

Quinta-feira 28 4883 

quatro milhões e seiscentos mil cruzeiros), para o fim 
que que especifica". 

__ f!r~smu, 7 de outubro de 1985. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃQ DE MOTIVOS N' 382, DE 27 DE SE· 
TEMBRO DE 1985, DO SENHOR MINISTRO· 
CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN
TO DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA 

Exceic-Õtíssimo SenhOr PiCsidente da República 
-com a finalidude de-Incluir no orçamento do Minis-

- fêrio da EduCação p'rOgrarilaçãci que viabilize a aplicação 
de recursos provenientes_ de operações de crédito firma
dus com a Caixa Econõmica Federar, torna-se necessária 
a abertura __ d_!!"_ crédito especial __ no _va_IÇJ_r de Cr$ 

-4.244.6Õ-O.õ6Q (quai:rO-bilhõ;s.-dUZCnto_s ___ e c}uafcnta -e 
qtiairo "ri-1Hhõe_s e _seíscentos _mír cruzeiros). 

2. Estes rec.ursos serãO aplicados nos pi'ogramas 
MEC/FAS (J (desenvolvimento de campi universi
tários), MEC/FAS III (conclusão de obras em 28 unida
des de ensino superior) e FAS/HOSPITAL (conclusão 

- de obras-no ca-mpu-s ·da Fundução Universidade Federal 
de Sergipe). 

3. Ao manifestar-se _fuVpravelmente à concessão do 
crédito, t!Sta Secretã.ría infOrma que as despesas serão 
atendidt~s na forma do art. 43. § !9, item IV, da Lei n<:> 
4.320, de 17 d_e_ març-o de_l964, obedecidas as prescrições 
do~·a_rt. 61. § ]9, letra "c'\ da Consüfuição Federal. 

4. Em face dq expost~, tenho a honra de submeter à 
elevada uprecjação de .Vossa Excelência os projetas de 
mensagem e de lei. _ 
,_Aproveito a opOrtunidade para renovar a Vossa Exce
lênciu Os VotOs 'áO-ineu mãis profundo respeito.- João 
Sayad-; Ministro. 

Aviso_ nç; 661-SI)P.A R. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Haroldo Sanford 
DD. PrímeirO-Secretário da 

Em 7 de outubro de 1985. 

Câmara dos Deputados ~ Brasíllá .:..... DF. 
Excelentíssimo _Senhor Primeiro-Secr.:etário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Men

sagem do Excele_ntíssimo Senhor Presidente da R-:.:públi
ca, _acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Mini~trq-::f_lJ.efe d~_Secreta~ia de Pl~nej_amento da Presi
dência da República-, -re1advaa pro]i::to de lei que "auto
riza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Edu~ 
cação, o crédito especial até o limite de Cr$ 
4.244_.60Q.009, para o fim que especifica". 

-Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos_ dt; elevada ~tima e consideração.- Jo
sé Hugo Castelo Branco, Ministro-Chefe do_ Gabinete Ci
vil. 

( Ã Comissão de Finanças.) 

PARECER 

PARECER 
N• 1.038, de 1985 

D:il CoMissão de Educação e Cultura., sobre o Pro
jeto de Lei da Câmariln"' 137, de 1985 (n9 5.347-C, de 
1985..-na Casa de origem), que "declara o cidadão 
Tancredo de Almeida Neves Presidente Honorário da 
República". 

Relator: Senador Gastão Müller 

O Projeto de LeidaCffi.mara n~> 137, de 1985 (Projeto 
de Lei nl' 5.347-C, de 1985, nã Casa de origem), de auto
ria -de preclaro Deputado Jorge Carone, dispõe que o ci
dadão Tancredo de Almeida Neves seja declarado Presi~ 
dente Honorârio da República- Federativa do Brasil, 
incluindo-se o seu nome na galería dos que foram ungi
dos pela Nução brasileira para a Suprema Magistratu
ra-.Em suajw;.tific3.ção, o-Autor destaca o perfil do ilustre 
estadista, ressaltando sua carreira, sua dedicação e seu 
proeminente papel na História do Brasil. E afirma: 

"'(íti_mado por traiçOeira e atroz enfermidade, 
nãQPóde-e1eser-e-m:posSadO na Presidência daRe
pública, mas desde logo conseguiu unificar ó Sentl-
mento--dã N3.ç1'i0 brasileira, na araente expectativa 
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de uma era de reconcilíação nacional e desenvolvi
mento do_ País, num regime democrático e num Es
tado em que impera o Direíto." 

Abordando o desprendimento de Tancredo Neves, 
que postergou o cuidado com a própria saúde em benefí
cio do processo de "n~aquísiçà.o dos direitos políticos do 
povo brasileiro", como culminância de um ano de reu
niões cívicas, o Autor cita, como precedentes legais, as 
honmrias prestadas a Joaquim José da Silva Xavier, o 
Tii"ãdentes, e Benjamí!l COnstant Botelho de Magalhães, 
o primeiro declarado Patrono da Nação brasileirã e o úl
timo cognominado Fundador da República. 

Com efeito, Tancredo Neves, nascido em 4 de março 
de \910, em São João_O_el R,.ç_i, Minas Gerais,. marcou in
delevelmente a História do País. Forrriado Bacharel effi -
Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Minas Gerais,_em 1932, passa, no 
mesmo ano, a exercer_o_ cargo de Promotor de Justiça da -
Coffiarca onde nasceu. Sua carriira-polífi5:ã J)riilélpíã 
como Vereador c Presidente da Câmara d_o s_eu _Municí
pio. Em seguida, elege-se Deputado e relator da Consti
tuição Estadual na Assembléia Constitulnte_ _do Estado 
de Mi nas Gerais, em 1947. Torna-se mais tarde Secre
tário das Finanças do Governo do seu Estado natal. Em 
1951, elege-se, pela primeira vez, Deputado Federal e, no 
ano seguinte, assume, em período espinhoso, o Minis
tério da Justiça e Negócios Interiores até 1954. Em 1961, 
atinge o cargo de Primeiro-Ministro da República, que 
exerce até o ano seguinte, De 1963 a 1979, ocupa, graças 
a contínuas reeleições, a cadeira _de Deputado Federal. 
Sua vida parlamentar é enriqueci_da_com a aleição para 
esta Casa em 1978. Com memorável despedida, deix.a o 
Senado Federal para chefiar o Poder Ex.~c_utivo de Minas< 
Gerais, escolhido que foi por eleição direta. Daí partiu 
para a Presidência da República, como _coroamento de 
um processo por todos lembrado. 

Tendo desempenhado vâri;s outras funções públícas, 
publicado vários trabalhos e mantido inegável projeção 
internacional, de que são provas as inumeráveis c(inde
córações que recebeu, estas breves linhas apenas ofere
cem lampejos da carreira do estadista. 

O projeto de te! em tela estabelece, Pois, um!!_j'usta ho
menagem. Vitini-ãdo pela enfermidade, que o impediu de 
assumir o cargo de Presidente da República, nos termOs 
do parágrafo único do art. 76 da Constituição Federal, 
Tancredo de Almeida Neves, pelo papel que exerceu, faz 
jus ao titulo d!! Presiçiente Honorário da República. Este 
preito de homenagem representa o tributo do presente 
ao passado, num ato de justiça a quem muito contribuiu 
para escrever nossa História. Todavia, tal homenagem 
reveste-se de um significado mais profUndo._ Eleito que 
foi por uma vasta_ conjugação de forças viVaS, incluindO 
partidos políticos e instituições· da sociedade civil, Tap
credo de Almeida Neves encarnou o talento da conci
liação, da soma, da persistência, não da fratura, da divi
são, do desespero. Como político, soube exercer em ple
nitude o pape! de político, ou seja,- de negociador que co
loca na posiç-ão mais alta o~ interesses _nacionais. De que 

tem em menie a mudança e sabe apt="oveitar todas as 
oportunidades para atingir o fim almejado. De negocia
dor que acredita na PolítiCa e não na violência para are:.
solução dos problemas nacionais. 

Este testemUnho -sempreViv-o~ que é conSagt=a=ao Pela 
proposição -em exame, deve aniinar-nos sempre;-em eSPe
cial à união das forças partidárias que elegeram Tancre
do de Almeida Neves. A ten_tação de ceder a interesses 
menores é fácil, enquanto a manutenção da união em 
torno dos objetivos naCionais é difícil. Entretanto, a 
união traz amplas recompensas em termos de realização 
das transformações iriadiáveis Para a vida nacional. 

Qu~ do exemplo ci~T~ncredo Neves saibamos lembrar 
sempre a arte do estadista: a de alguém que sabia magis
tralmente tecer o consenso a partir de posições aparente
mente inconciliáveis, de modo a preservar a integridade 
nacional. 

Antê à exposto, somos pela aprovação -do presente 
projeto. 

Sala das ComiSsões, -em 21 de novembro de 1985. ~ 
José Lins, Presidente- Gastão Müller, Relator- Octa
vio Cardoso- Jorge Kalume- João Calmon. 

' 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O expediente 
lido vai à publicação. 

O Projeto de Lei da Câmara n~ \98/85, constante do 
expediente lido anteriormente, receberá emendas perante 
a comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cinco ses
sões ordinárias. nos termos do_art. 141, II, b, do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.!~'
Secretário. 

É lido o_ seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 351, de 1985 

üACrescenta dispositivo à Consolidação das Leis 
do T~abalho, com vistas ·a estabeleCer prazo para a 
deCisão final nos processos de dissídios coletivos." 

O Congresso Nacional decreta: _ . 
Art. [9 No art. 860 da ConsoHdação das Leis do 

Trabalho, renumerado o seu parãgrafo único para§ 19, é 
acrescentado o seguinte § 29: 

"§ 29 A decisão final nos processos de dissídio 
colctivo terá que ser proferida no prazO máximo de 
noventa (90) dias, a contar do recebimento da repre
sentação." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. )<1 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justifica~ão 

Ê injusto, incompreensívé1; terrivelmente odioso mes
mo que nos dias de hoje o empregado precise aguardar 
dois, três ou mais anos para ter solução final nos proces
sos de dissídio co1etivo de que participe. 

Por isto e atendendo a reivindicação do Sindicato dos 
BanCários do Estado de Goiás, estamos propondo que se 
lixe um prazo certo dentto_do qual tais processos devam 

- fCr- decisão definitiva. 
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1985.- Nelson 

Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 860. Recebida e protocolada a representação, e 
estando na devida forma, o presidente do Tribunal desig
nará a audiência de conciliação, dentro do prazo de dez 
dias, determinando a notificação dos dissidentes, com 
observância do disposto no art. 841. 

Parágrafo único. Quando a instância fQ( instaurada 
ex officio, a audiência deverá ser realizada dentrQ do ~ 
prazo mais breve possível, após o reconhecimento do 
dissídio. 

.............. -· ....... ~·· ................... . 
( Ãs Comissàes de Constituição e JuSfiça e deLe-

gislação social. J · 

O SR. PRESIDENTE (PaSsos Pôrto)- O projeto qu~ 
vem de ser lido será publicado e remetido às c_omissões 
comPetentes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
comunica aos Senhores Senadores que resolveu cancelar 
a sessão conjunta anteriormente convoCada para às 19 
horas de hoje, convocando outra a realizar-se no mesmo 
horário, destinada à votação do projeto de decreto legis
lativo n9 28, de 1985-CN, referente ao Decreto-lei n~ 
2.159. de 1984. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitu~~- serâ feit~ pelo 
Sr. !~-Secretário. 

f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 465, de 1985 

Senhor Presidente: 
Requeiro a V. Ex', nos termos do art. 279, II, c, 4, 

combinado com o art. 195, I, do Regimento Interno, que 
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sUbmeta à deliberação do Plenário, a inclusão, em Or
dem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 81, de 1985, 
de minha autoria, que .. Dá nova redação aos artigos 4<?, 
item II, 5<? e 125 do Decreto-lei n~' 200,-ôe 25"de fevereiro 
de 1967, alterado pelo Decreto-lei n9 900, de 29 de se
tembro de 1969: dispõe sobre a obrigatoriedade de publi
cação de atas e contratos de interesse da Administração 
Pública Federal Dir~ta e lndireta e dá outras providên
cias", que, distribuído à última Comissão que o deve 
apreciar, não recebeu parecer no prazo regimentaL 

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 1985.- Ju
tahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requeri
mento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia 
oportunamente. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo !<?
Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília, 26 de novembro de 1985. 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex•, nos termos do art. 43, aHnea a do 

Regim_ento Interno do Senado, clue me ausentarei do 
PaíS, a partir desta data, quando em viagem à Indía man

-terei contactos políticos com as autoridades daquele país 
e participarei da Vll Conferência Geral da International 
Federation of Social Organization, como convidado do 
Science· Indian Council of Social Rescarch. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os 
protestos de minha estima e consideração. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A comuni-
cação lida vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes, 

O SR. HELV(DIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
-seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presf.::
dente e Srs. Senadores: 

Faz três anos que o então Senador Dirceu Cardoso- de
senvolveu, nesta Casa, campanha contrária à indiscríml
nada autorização para a concessão de emprêstimos ex
ternos. 

S. Ex~ realizou um trabalho escoteiro, mas notável, 
que ainda hoje repercute no Senado Federal. O Senador 
Dírceu Cardoso entendia - e este era seu argumento 
PririClp~l - que os emprêstimos externos constituíam 
motivo para aceleração do processo inflacionário em 
que, infelizmente, ainda hoje vivemos. 

Saiu o Senador Dirceu Cardoso, e os empréstimos 
continuar<ún. 

Nesta Casa, há quinze anos, sempre trabalhei, sempre 
defendi que, apesar dos efeitos inflacionários dos em
préstimos externos, tais recursos deveriam ser direciona
dos aos Estados e Municípios, sempre à míngua de re~ 
cursos, em face do sistema de distribuição_ dos recursos 
fiscais em vigor, sistema que concede a quase totalidade 
desses recursos ao Governo Federal, esquecido de que os 

- Estados e- os Munídpios devem desenvolver tarefas im
portantes no seio da Federação. 

Do lim do ano passado a esta parte, Sr. Presidente e 
srs. Senadores, o~ empréstimos tomaram novo rumo, 
entretanto. t que alguns Estados e alguns MunicípioS 
não mais pleiteiam a autorização indispensável do Sena
do Federal para a obtenção c;le emprêstimos direciona-

- Jos para a solução de problemas de âmbito estadual ou 
municipal. 

Isto significa que ·os tomadores de dólares já não pre
tendem mais a aplicação desses recursos em obras repro
dutivas. Por exemplo, no asfaltamento, na construção e 
na reconstrução de estradas, na edificação de prédios es
colares ou destinados a hospitais e centros de saúde. 

Esses recursos também, Sr. Presidente, não mais se di
recionam à aplicação nas atividades primária~, no inceri
tivo à lavoura e à pecuária. Não, Sr. Presidente. A novi
dade agora, a grande novidade é que as autorizações de 
empréStimos estão sendo solicitadas para que esses re· 
cursos sejam destinados ao pagamento das dívidas dos 
empréstimos. Os Estados e os Municípios tomararri os- -
empréstimos. Não tiveram, não têm, ou não querem 
pagá-los, e tudo indica que não têm condições de honra
rem os compromissos assumidos. Lançam mão, então, 
de novos empréstimos, do expediente de obtenção de no-
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vos recursos, para pagarem os juros vencidos dos em~ 
préstimos que os Estados e os Municípios anteriormente 
lograram obter. 

E o interessante, ou como diria aquele personagem de 
Machado de Assis, interessantíssimo, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, é que os pedidos de empr~stimos que às 
catadupas chegaram e estão chegando ao Senado Fede~ 
ral, 5-::nado que na próx.íma quíntaRfeíra, de amanhã a 
oito dias, encerrarã os seus trabalhos normais da sessão 
de 1985, esses pedidos de empr~timo, em quase sua lotaR 
!idade, não examinei todos, por falta de tempo, mas a to·. 
dos vou examinar, esses pedidos de empréstimo foram 
formaHzados ao tempo do Governo anterior, pois que 
aqui chegaram ainda com assinatura do ex-Presidente 
João Figueiredo, ~ estranhâvel, Sr, Presidente, sobretu
do quando se sabe que muitos governadores queixam-se 
amargamente de que foram preteridos pelo Governo an
terior, e o Governo anterior projeta-se no tempo e ainda 
hoje beneficia aos íngratos administradores de ontem e 
que permanecem hoje. 

Na Comissão de Finanças, Sr. Presidente, na sessão de 
qUinta-feira da semana anterior, chamou-me a atenção 
um pedido do Estado de Cearâ, solicitação de emprésti
mo de 40 milhões de dólares americanos, destinados es
ses dó[ares ao pagamento de um débito do Governo do 
Estado do Ceal;'â ao Banco do Estado do Ceará. Solicitei 
vista, Sr. Presidente, e estou_ na tribuna hoje _p_ara, não 
porque o fato seja importante, mas para comunicar que 
devolvi hoje à Comissão de:: _finanças o processo, que 
formalmente estâ perfeito, mas- com ligeiro voto em se
parado que fa~o questão de ler, para que fique nos Anais 
do Senado: ' 

O presente empréstinl.o destina-se, conforme 
explícito no Oficio nt GO nt 475/85, do Governa
dor do Ceará, " ... ao programa de refinanciamento 
da dívida externa deste Governo junto ao Banco do 
Cearã", 

Trata-se, pois, de dívida do Estado do Ceará ao 
Banco do Estado do Ceará, instituição operadora 
do câmbio e principal pagadora da operação. 

Os recursos oriundos do empréstimo externo vão 
servir, por conseguinte, à re(orma da operação ini
cia[, face à ínadimplência do Estado. 

Sempre sustentei que a injeção de recursos exter· 
nos na eco~omia dos Estados deve ser direcionada a 
investimen~os reprodutivos, 

Infelizmente, porén1, óS fatos nem sempre acon
tecem em respciLo aos interesses maiores da admi
nistração, nos três planos em que se realiza. S uma 
pena! 

Na vida doS Simples não há punição maior do 
que estimular a dependência econômica. 

No caso presente, entretanto, como em tantos 
outros exemplos, emprestam-se milhões sabendo-se, 
antecipadamente, que oS compromissos só poderão 
ser satisfeitos através da concessão de empréstimos' 
ma\ores. 

foaz tempo, afirmou eminente ex-Presidente da 
República: "governar é construir estradas", Em 
breve, entretanto, governar será administrar dívi
das. 

1:: que os recursos externos ªervem para tudo, in
clusive para custear eleições. E quando chegam, ain
da trazem no bojo Qm prazo de carência superior ao 
térmiii:o do mandato do tomador! 

Dívidas remontadas, dívidas de dívidas, dívidas 
pagas com novas dívidas, dívidas que se multipli
cam, que se renovam em ascenção assustadora. 

Que fazer? Autorizar a concessi\o de empréstimo 
que se destina ao pagamento de empréstimo? Não, 
não lhe dou o meu voto. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, este o voto em separa
do que anexei ao processo de solicitação de empréstimo 
do Governo do Estado do Cearâ, ora_ em tra!llitação na 
Comissão de Finanças desta Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavrl:l ao nobre Senador Jorge Kalume, como Líder do 
PDS. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Estou falando aqui em nome da Liderança do PDS, e 
presente o meu estimado colega e Uder Senador Murilo 
Badar6, que me autori.t_ou. 

Diz um pensador que "os piores escravos são aqueles 
que estão servindo constantemente às suas paixões". E~ 
louvado nisso que me amarguro quando me recordo da 
Intentona Comunista, que há 50 anos enlutou a nossa 
Pâtria. 

O registro, embora triste, tem_ o sentido de alertar os 
brasileirqs a se manterem vigilariieS contra essas idE:ias 
esdrúxulas que maculam e escravizam. E imbuídos de 
propósitos malsãos, escravizados e cegos pela torpeza de 
uma idéia, massacraram seus próprios irmãos quando se 
achavam em seus quart~is no cumprimento de seus deve
res profissionais, 

Reverencio suas memórias e que o !lacriffcio desses ir
mãOS se mantCnha-latente como forma de homenageá
los. 

cõntudo, melhor do que as minhas palavras são as 
contidas na Ordem do Dia dos Senhores Ministros das 
três forças, pois elas traduzem o reconhecimento da 
Nação brasileira àos_S~_u~ denodados e estreme_cic!_os fi-

__ lhos.~. _ 
Diz a Ordem do Dia: 

· Çorreio Bn.zlliense_-:-- 27-11-1985. 
MILITARES COMEMORAM . 
INTENTONA COMUNISTA 

Os ideais que morrem são aqueles pelos quais os 
_,homens se recusain a morrer. Sobreviver dentro de 

padrões dignos, exige sacrifícios, muitas vezes imen
sos", Esta é a mensagem expressa pelos três minis

- tros militares na Ordem do Dia referente à comemo
ração hoje, do 509c aniversário da Intentona Comu
nista. O prfncipal acontecimento ocorrerá no Rio de 

. Janeiro, onde o presidente José Sarney participará 
de solenidade militar na praia Vermelha. Em São 
Pauto, o II Exército realizarâ. programação da qual 
constarâ chamada nominal dos mortos na Intento
na, leitura da Ordem do Dia, canto do Hino Nacio
nal e desfile da_ tropa. 

Os MinistrOs Henrique Sabóia, da Marinah; 
Leónidas Pires Gonçalves, do Exército; eo Octávio 
Moreira Lima, da Aeronãuticat assinam a Ordem 
do Dia que serâ lida hoje de manhã nas unidades 
militares do Pa!s. No documento, eles expressam 
que, "há 50 anos, precisamente, um punhado de ho
mens bravos, leais c determinados foram levados ao 
supremo sacriffcio, vivendo o derradeiro papel que 
a vida profissional lhes reservara". Destacam ainda 
que no Brasil de hoje existe" um propósito sincero e 
uma ação deliberada para consolidar a democracia" 
e afirmam: "Inspirados na mensagem, constante
mente reafirmada pelo chefe da Nação a todos os 
compatriotas, assistimos à consolidação da verda
deira democracia" 

A Ordem do Dia 

"Companheiros! 
Orttem e hoje, O passado e o presente. 
CinqUenta anos nos separam de um evento dos 

mais tristes e lamentáveis da nossa história, que é 
deliberadamente rememorado para caracterizar, na 
perspectiva do tempo, a dimensão do seu descamiw 
nho e a definição dos parâmetros desejâveis para 
uma sociedade justa que estamos construindo. 

Nesse apreciar, é de fundamentai importância o 
conhecimento e a ratificação da verdade, transferi
dos pelas gerações anteriores, o que nos permftc 
identificar os referenciais para plasmar um mundo 
melhor. 

A experiência comporta-s-e como o sol. Se lhe 
dermos as costas, certamente veremOs sombras, o 
que: nos leva a insistir em permanente "não" ao ab
sentismo, à indiferença, à omissão. 

CinqUenta anos significam mui~o pouco na esca
la do tempo. No entanto, têm abrangência suficien· 
te para nos habitftar à· percepção de mutações vela· 
das ou ostensivas, condicionando uma postura ade
quada diante dos desafios presentes, aguçando-nos 

- a intelig8ncia para que possamos modelar uma so~ 

Quinta-feira 28~ !18.8~ 

ciedade ení. que liberdade seja plena, como projeção· 
.!~~~1 ~o _l~vre pensar e do livre agir. 

A avaliação realista do mundo que nos cerca 
orienta o proceder em direçllo aos nossos sonhos 
mais caros, aos nossos ideias mais sublimes, aos 
nossos objetivos mais nobres. 

A in~rcia, o comodismo e a indecisão são atitu
des incompatíveis com aqueles que têm deveres e 
responsabilidades a cumprir, pois levam à cegueira e 
à surdez social. 

Num mundo em conflitos, os conformados e os 
fatalistas são os vencidos. Os vencedores silo os per
sistentes, os firmes, os tenazes e os que imprimem 
grandeza nas ações e intenções, os que acreditam na 
força da vontade e gue transferem à Nação as infini
ta$ potencialidades do seu próprio ser. Os fatos con
firmam, em visão gratificante, que muitos jâ se com
portaram com tais posturas notáveis e talento inex
cedivet, marcando, no tempo e no espaço. sua pre-
sença, _Somente os que sabem ousar, somente aque
les que não hesitam em cumprir o dever e manter a 
lealdade é que fazem a história. 

Atentos ao processo histórico com seu cortejo de 
surpresas e inovações, e apoiados nos ensinamentos 
do passado, cabe-nos o esforço para montar o com
plexo mosaico que projete e materialize o nosso 
amanhã, criando as defesas capazes de evitar a coli
são _da vontade de;: uns poucos com as aspirações 
mais puras e permanentes da sociedade brasileira. 

1:: a consciência plena do papel de cada geração 
no fluir da história, ~ a percepção de que, mais do 
que sobrevive_r, deve a nacionalidade realizar-se em 
todas as escalas de valores, o que poderá não ocor
rer como o predominio de movimento politico que 
não possua identidade com o meio social, com suas 
tendências, anseios e aspirações. 

1:: a reafirmação de um compromisso impostergâ
vel, assumido_ desde longos tempos, firme na defesa 
dos sagrados postulados do Direito, da Justiça e da 
Democracia. 

!Jo lJuenu, que inspire em cada cidadão a plena 
consciência do respeito ao império da lei e da or
dem. 

Da Justiça, que a todos assegure as mesmas 
oportunidades, isentas de privilégios ou discrimi
nações. 

Da democracia, que permita a consolidação de 
uma sociedade livre e consciente da desvalia da imi
tação de modelos decadentes,·inspirados em ideola. 
gias esptlrias c aonflitantes com as heranças de for
mação e de cultura dos que nascem neste Pais. 

As pAginas de nossa história, fontes de exemplos 
e ensinamentos, constituem testemunhos eloqUentes 
e incontestes da índole democrâtica e do espírito 
conciliador e solidário do povo brasileiro, 

Povo cuja história é plena de autenticidade e de 
equilíbrio, de lucidez e de desprendimento nos mo~ 
mentes críticos da vida nacional, reiterando e ratifi
cando sobejamente nossa grandeza de espirita e 
magnanimidade de carltter. 

O momento exige reflexão. O momento reclama 
constante vigília civica, coerente com a fidelidade a 
uma vocação eminentemente ocidental c cristã. vi
sando a impedir que as futuras gerações sejam vtti~ 
mas de um sistema político que escravU:e o homem 
ao determinismo do Estado. Vigfiia que pavimenta
rã os caminhos para a consecução dos nossos ideais. 

Da coragem de todos, da sinergia de todas as 
forças, depende a resistência da famflia brasileira às 
investidas daqueles que pretenderem violentar nos
sos princípios e nossa herança cultural. Temos valo
res intangiveis para defender e posições inalienáveis 
a sustentar, 

Por isso, no episódio de 1935 identificamos uma 
trincheira da história, erguida sobre valores que dão 
perenidade ao reconhecimento que a Nação devota 
aos heróis que souberam resistir. 

Os ideais que morrem são aqueles peJos quais os 
homens se recusam a morrer. Sobreviver, dentro de 
padrões dignos, exige sacrifícios, muitas vezes imen· 
SOS. 

Aqueles a quem hoje homenageamos ratifiCam 
esta afirmativa, Na gcnufledo ao passado encon
tramos .a inspiração que jamais faltara para garan-
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tirmos. o futuro- a causa de ontem continua a ser a 
nossa causa ... 

No sacrifíciO, a crença ·nos valores superiores e 
permanentes da profLssão castrense, em particular 
os sentimentos do dever e da honra, adquiridos pelo 
exerc!cio da vontade e amadurecidos pelo pervagar 
largos tempos. 

No proceder altivo de ontem, a mal!ifestação 
maior da consciência por uma causa nobre. 

No Brasil de hoje, um propósito sincero e uma 
ação deliberada para consolidar a democracia. Uma 
doutrina política que concilie responsabilidade e li~ 
herdade com base na moral cristã, intimamente liga~ 
da a nossa realidade psícossocial. 

Inspirados na mensagem, constantemente reafirR 
ma da pelo Chefe da Nação a todos os compatriotas, 
assistimos à consolidação da verdadeira democra
cia. 

Vivemos democracia e para ela voltamos o me~ 
lhor de nós mesmos, certos e convencidos desta 
opção como sistema político_ ideal para os povos li
vres. 

Os combatentes de mar, terra e ar encontraram 
sempre exemplos para a superação de seus graildes 
desafios, quer no decorrer da Segunda Guerra Mun
dial, quer no combate ao terrorismo urbano e à 
guerrilha rural. E, para bem entender tais desempe
nhos, basta que recordemos que o povo brasileiro 6 
a essência e o berço das Forças Armadas- parcela 
desse povo _integra a Marinha, o Ex6rcito e a Aero
náutica, 

Assim, nos idos de 35, a reação das Forças Ar
madas contra a Intentona Comunista traduziu a 
vontade do povo, impedindo que uma minoria alie
nada ascendesse ao poder pela violancia - pre
gação e praxis de seus extrategistas - na tentativa 
de esmagar nossos princípios democráticos. 

Marinheiros, soldados e aviadores! 
Há cinqUenta a:nos, precisamente, um punhado 

de homens bravos, leais e determinados foram leva
dos ao supremo sacrifício, vivendo o derradeiro pa
pel que a vida profissional lhes reservara. Era a ma
nifestação mais eloqUente do valor atribuído à defe
sa da dignidade humana e dos ideais de liberdade. 

Assim entraram para a história pelos umbrais da 
grandeza ... 

Honra e glória, pois, aos heróis de 35! 
Brasflía (DF), 27 de novembro de 1985".- Alte. 

Esq, Henrique Sabóia, Ministro da Marinha -
Gen. Ex. Leônldas Pires Gonçalves, Ministro do 
Exército- Ten. Brig. Ar Octávio Julio Moreira Li~ 
ma, Ministro da Aeronáutica.~~ 

O Sr. Murilo Badaró - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex• 
O Sr. Murilo Badaró- :t: para dizer que os sentimen: 

tos que o eminente Senador do Acre expressa, neste ins
tante, tenho certeza de que não só do PDS, são ·cte toda a 
Casa, que-se solidariza com estas palavras, pelo conteú
do patriótico que elas contêm. 

O .SR. JORGE KALUME- V. Ex• me deu uma du
pla honra; a primeira, de ter me designado pB.ra falar em 
nome do nosso Partido, o PDS e, a segunda, pelo aparte 
de V .Ex• que vem enriquecer ainda mais o pronuncia
mento desta tarde. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, completando, gostaria 
que fizesse parte integrante do meu pronunciamento o 
artigo do nosso colega Jarbas Passarinho sob o titulo; 
.. Intentona, 50 anos''. _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR JORGE KALUME EM SEU PRONUNCIA-
MENTO. . 

"Jornal de Brasilla- 27-11-85 

Opinião 
J arbas Passarinho 

INTENTONA, 50 ANOS 

Mestre Aurélio, para o verbete "intentona" ensina 
dois significados: intento louco ou tentativa de revolta. 
Ora, o motim de 1935 foi bem mais que uma simples ten· 
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tativa de revolta. O que se passou em Natal, em Pernam~ 
buco e no Rio de Janeiro foi um motim sangrento, ins
trumentado pela ideologia comunista. Seu malogro 
deveu-se, de um lado, à falta de coordenação, no espaço 
e no tempo, das ações armadas, e à heróica resistência, 
Cfuc:-i'lão fora prevista. 

Esforçam-se os comunistas para varrer algumas das 
_ graves acusações que lhes foram desde então imputadas 

e que têm a força de u,ma anátema. Não discutirei a ver~ 
são que, oficializada no Governo Getúlio, permanece 
viva ate hoje, de que militares foram mortos, então, en
quanto dormiam. Em discurso no Senado, relatei a ver
dade_ sobre a morte do tenente aviador Bragança1 a mim 
contada por seu irmão, oficial de infantaria. Não foi 
morto dormindo. Mas foi simplesmente assassinado, na 
medida em que, preso e desarmado_ por não aderir a re~ 
voJta, foi em seguida alvejado à queima roupa. Quem o 
revelou foi o tenente Ribeiro Mendes, que ao lado do te
nente Bragança, salvou~se porque falhou a arma assassi
na, o que lhe permitiu fugir. E que dizer das circunstân
cias covardes que cercaram outro assassino, o do tenente 
Paladino1 Não foram baixas em combate, mas homicí
dios premeditados J; executados com todas as caracterís
ticas da felonia, com a violenta quebra de uma tradição 
militar, que é a lealdade, apanágio da carreira das armas. 
Esse rastro de sangue derramado com desonra no Cam~ 
po dos Afonsos, ficou juntamente com outros episódios 
semelhantes, como marco indelével, que se relembra a 
cada ano. 

Outra acusação da qual os comunistas se querem ver e 
livres é a de que a revolta cumpriu orientação do exte
rior. Que não tenha sido decidida no VII Congresso da 
Internacional Comunista, em Moscou, é uma coisa. Ou~ 
tra, muito diferente, é negar que o Sr. Prestes, já então 
membro do Com1tê Executivo do Comintern, viera de lá 
para o Brasil. E tanto viera para deflagrar o movimento 
armado, que na sua rigorosa clandestinidade seus con
tactos, por ele mesmo agora revelados, eram restritos, ao 
então secretário do PC, ex-sargento Miranda e dois es
trangeiros: Berger, um alemão cujo n_ome verdadeiro era 
Arthur Ewrt, descrito por Prestes como "um grande táti
co", que havia participado de outras rebeliões comunis
tas, e Rodolro Ghioldi, secretário do PC argentino, 
igualmente eleito para o Comitê Executivo do Comin
tern. A Internacional Comunista, se não deu ordem ex
pressa para o levante no Brasil, certamente o estimulou, 
a partir do que o mesmo Prestes chama de "relatório 
ufanista" que ela preparou sobre a Coluna Prestes. Evi
dente é que Berger não viria para o Rio de Janeiro para 
apreciar a beleza natural da ba(a da Guanabara. ou para 
passear no bondinho do Pão de Açúcar ..• E Ghioldi, pela 
sua importância, não se juntaria a Prestes, no preparo da 
ação armada, se não estivesse convencido de que a vi~ 
tória dos comunistas no Brasil lhe daria condições para 
reproduzi-la na Argentina. 

Finalmente, como desconsiderar as enfáticas decla
rações do holandês Van Mine, também membro do Co
mitê Executivo do Comintern, que em julho de 1935 jâ 
dizia existir no Brasil .. a Aliança Nacional Libertadora 
criada sob a ori~ntação secreta, mas direta, do Partido 
Comunista Brasiieiro, segundo as instruções confiden
ciais recebidas da Liga Soviética em Montevidéu, e_~egue 
cegamente as ordens de nosso bravo cam"a,rada Prestes, 
aclamado como seu chefe absoluto_ e presidente de hon~ 
ra"'? 

A revolta era de inspiração e chefia dos comunistas e 
não uma decisão da aliancistas, na maioria não comunis~ 
tas, que se rebelavam contra o dr. Getúlio e queriam 
·~desmascarar a verdadeira face fascista do integralis
mo". Bastaria, para mostrar essa inverdade, aduzir mais 
um testemunho, o do Uder comunista Carlos Marighela, 
que éscrevendo para "Novos Rumos", em 1945, na bre
ve fase de legalidade do PC, afirmou: .. Os comunistas fo
ram os organizadores e dirigentes do glorioso movimen
to da Aliança Nacional Libertadora e da luta armada de 
1935". 

Pretende-se, agora, minimizar ou até extinguir essa co~ 
memoração, equiparando-a às efemérides cultuadas den
tro dos quartéis. 

Jurbas Passurinh.O 6 dirlsentc do PDS c C::o:.SCnador da RcpllbiiCa." 
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Américo de Souza. (Pausa.) 

S. Ex~ não estâ presente. 
Conc_edo a palavra ao nobre Senador João Lobo. 

(Pausa.) 
S~ Ex' não está Presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei

ra. (Pausa.) 
S. Ex• não estâ presente. 
ConCedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Macha

do. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRilS!DilNTE (Alberto Silva)- Sobre a me
sa, projetas que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 352, de 1985 

Altera dispositivo d.a Lei n9 6..!92, de 17 de no~ 
vembro de 1978~ para o fim de permitir a transferên~ 
cia de pensão especial, devida a ex-combatente, a de~ 
pendentes específicos, e a acumulaçilo desta com a 
pe~são previdenciária. 

O CongreSso Nacional decreta: 

Art. \9 O art. 29 da Lei n~' 6.592, de 17 de novembro 
de 1978, acrescido de parágrafo, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

, .. Art. 29 A pensão especial de que trata esta Lei 
é transferível à viúva do ex-combatente e, na falta 
desta, a descendente direto incapaz de prover a pró
pria subsistência e, salvo quanto a pensão previden
ciãria, é: inacumulável com outros rendimentos rece
bidos dos cofres públicos. 

Parágrafo único. O ex-combatente que tenha 
sido beneficiado com nomeação para o Serviço 
PúbliCo Federal, Estadual, Municipal ou Autárqui
co, poderá optar, ao aposentar-se, pela pensão de 
que trata a presente Lei." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se a~ disposições em contráiio. 

Justiflcaçio 

O amparo aos ex-combatentes, como tais definidos 
pela Lei n9 5.315, é uma dívida contrafdapela Nação, at~ 
hoje não resgatada integralmente, e, por isso mesmo, 
vem sendo objeto de preocupação dos nossos legislado
res e governantes. 

Apesar de contemplados com dispositivos constitucio
nais específicos e, de beneficiados com leis sucessivas -
Lei n? 3.754, de 1 960; Lei n9 4.242, de 1963; Lei n9 6.592, 
de 1978- esse débito permanece, em virtude das imper
feições dessa legislação. que não pode abranger todas as 
situa~es ao amplo espectro de relações jurfdicas. 

A propósito, cumpre relevar que muitos ex-pracinhas 
enveredaram pelo caminho da livre iniciativa. alguns 
com êxito, mas outros, infelizmente, mal sucedidos, o 
que os fez voltar suas esperanças para o amparo gover~ 
namental. 

Ésse mérito maior da Lei n9 6.592, d.,. • 7 de novembro 
de 1978, que determina a concessão, mediante decreto do 
Poder Executivo, de pensão especial equivalente a duas 
vezes o salário mínimo, ao ex-pracinha necessitado, que 
venha a ser julgado definitivamente incapacitado, por 
Junta Militar de Saúde. 

A Lei em apreço constitui, por si, um avanço bem sig~ 
nificativo. 

Ressente-se, porém, de certas imperfeições, pois deixa 
ao desamparo a viúva do ex-combatente e seus descen· 
dentes diretos necessitados, tão logo ele venha a falecer. 

Por outro lado, alguns desses ex~pracinhas foram 
agraciados com modestos empregos públicos ou canse-
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guiram, com o perpassar do tempo e em função de em
pregos exercidos na atividade privada, ap9sentadorias 
ou pensões previdenciárias irrisória:.. ---

No último caso, mais consentâneo com ajustiça Social 
seria permitir a acumulação da pensão especial prevista 
na Lei n9 6.592, de 1978, com a pensão previdenciária. 

Na hipótese de aposentadoria, por seu turno, o cOrre
to seria, a nosso ver e dentro do alto alcance social em 
vista, facultar a_o ex-pracinha a opção entre a aposenta
doria e a pensão especial em apreço. Esse o alcance do 
parágrafo que se insere no art. 29 do texto legal que se 
pretende modificar. 

São pequenas modificações que muito significam para 
esses heróis, aos quais a Pátria tanto deve, e que, por is
so, reputamos de certa valídade, dada sua nobre desti
nação. 

É com essas razões que julgamos mereça a Proposição 
a acolhida dQs nossos nobre_s Pares. 

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 1985.- Ni
valdo Machado. · 

LEGISLAÇ/IQ_ CITADA 

LEI No 6.592, 
DE 17 DE NOVEMBIW_DE I978 

Concede amparo aos ex-combatentes julgados in
capazes definitivamente para o servh;o militar. 

. ·À~i.' i~ .. A' P~~~ã~ ·;sp·eci~i d~q~; t;~t~a· ~;a· i.~i 6' i-n~ 
transferível e inacumulável com quaisquer rendimentos 
recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previden
ciãria, ressalvado o direito de opção. 

. ' ............... , .. ··----·---~- ·-··. "' ·····~ 
' ............ ' ..... ·-· ~ ..................... . 

(As COmis.<;Ões de Constituição e Justiça e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 353, de 1985 · 

Isenta do Imposto de Renda os ex-combatentes d~ 
~egunda Guerra Mundial e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !Q São isentos do Imposto de Renda os ex
combatentes da Segunda Guerra Mundial, como tais 
considerados pela Lei n'? 5.315, de 12 de setembro de 
1967. 

Parágrafo úniço. A isenção de que trata a presente 
lei abrange apenas os rendimentos decorrentes de empre
go ou pensão advindo da condição de ex-combatente. 

Art. 2'? Sào_também isentas do Imposto de Renda as 
pensões por morte, deixadas por ex-combatentes a seus 
dependentes ou herdeiros. 

Art. 3'? A isenção preYista no artigo anterior vigora~ 
rá a partir do exercício financeiro de 1986, ano base de 
1985. 

Art. 49 O Poder Executivo, ouvido o Ministério da 
Fazenda, regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noven
ta) dias. 

Art. 5Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Nação brasileirajamaiS-p-oâerâ esquecer os relevan
tes serviços que lhe foram prestados, muitas vezes com o 
sacrifício supremo da própria-vida, pelos que participa~ 
ram da Segunda Guerra Mundial, quando estavam em 
jo_go os fundamentos universais da liberdade. 

A esses heróis, nunca é demais a Pátria mostrar o seu 
reconhecimento. _ __ ___ _ _ _ 

É bem verdade _que esse reconhecimento vem sendo 
reiteradamente expresso, quer através dos textos consti
tucionais, quer através das leis ordinârias neles funda-
mentados. ___ _ 

Mas há aspectos dessa legislação específiCa que sereS~ 
sentem de aprimoramento, como é ? caso das isenções 
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tributárias, que não contemplam os parcos rendimentos, 
auferidos por esses heróis, em razão dos direitos que lhes 
foram outor_gados cm decorrência da condição de ex
combatentes. 

t: o caso do Imposto de Renda, por exemplo, que vem 
sendo cobrado indistintamente aos ex~pracinhas, com in
cidência sobre remuneração, proventos ou pensões, que 
lht!:i forani concedidas pelo Poder Público. . 

Esta a finalidade do presente projeto de lei. Esclareça~ 
se, por opo-rtuno, que a isenção ora proposta não é 

·aorangente, não se estende a outros rendimentos que não 
os especificadOs nO item anterior. _ _ 

1:: uma especificidade que necessita ser definida, sob 
pena de desvirtUamento de uma proposição de tão nobre 
finalidade, como a presente. 

Por outro lado, muitos dependentes desses heróis de
vem ser colocados a salvo da incidência do Imposto de 
Renda sobre as pensões deixadas por eles. 

Esses os fundamentos básicos do presente projeto de 
lei, que esperamos mereça a acolhida por parte dos nos
sos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, em 27 de novembro de !985. ~ Ni
valdo Machado. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
LEI No 5.315, 

DE 12 DE SETEMBRO DE 1967 

Regulamenta o art. 178 da Constituição do Brasil, 
que dispõe sobre os ex-combatentes da 2• Guerra 
Mundial. 

- O'·p~~Ídente da República, fáço saber-que o Congre.s·
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. !Q Considera-se ex~combatente, para efeito da 
aplicação do artigo 178 da Constituição do Bra!lil, todo 
aquele que tenha participado efetivamente de operações 
. b.élk'ª-1.. na S~gy_nçl_a __ Çi_g~rr_a,_ __ 1\1_unalal, como in_~egrante 

-=-da FOrça do ExércitO, da Força Expedicionária Brasilei
ra, da· Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e 
da Marinha Mercante, e que, no caso de militar, haja 
sido licenciado do serviço ativo e com isso retornado à 
vida civil definitivamente. 

§- {'? A prova da participação efetiva em operações 
bélicas será fornecida ao interessado pelos Ministérios 
Militares. 

§ 29 Além da fornecida pelos Ministérios Militares, 
constituem, também, dados de informação para fazer 
prova de ter tomado parte efetiva em operações bélicas: 

a) no Exército: 
l- o diploma da Medalha de Campanha ou o certifi~ 

cado _de ter servido no Teatro de Operações da Itália, 
para o componente da Força Expedicionária Brasileira; 

II -o certificado de que tenha participado efetiva
mente em missões de vigilância e segurança do litoral, 
como integrante da güafn]ção de ilhas oceânicas ou de 
unidades que se deslocaram de suas sedes para o cumpri
mento daquelas missões. 

b) na Aeronáutica: _ 
I- o diploma da Medalha de Campanha da ftália, 

Para o seu portador, ou o diploma da Cruz de Aviação, 
para os tripulantes de aeronaves engajados em missões 
de patrulha; 

c) na Marinh_a_ d.!! __ ÇJ_uerra e Marinha Mercante: 
I- q__djplQOJ_a de !,!_ma das Medalhas Navais do Méri

to de Guerra, para o seu portador, desde que tenha sido 
tripulante de navio de guerra ou mercante, atacados por 
inimigos ou destrulQos por acidente, ou que tenha parti
cipado de coniOOTõ de transporte de tropas ou de abaste
cimentos-. ou de ·missões de patrulha; 

II -o diploma da Medalha de Campanha da Força 
Expedicionãria Brasileira; 
III- o certificado de que tenha participado efetiva:. 

mertte· cmm-rssõe-s de vigilância e segurança·· como inte
grante da guarnição de ilhas oceânicas; 

I V - o certificado_ de ter participado das operações 
especificadas nos itens I e II alínea c,§ 2'?, do presente ar
tigO; 

d) certi9ào fornecida pelo respectivo Ministério Mili
tar ao ex-combatente integrante de tropa transportada 
em navios ~co(t_a_Q.os por navios de guerra. 

§ 39 A prova de ter servido em Zona de Guerra não 
-autoriza o _g_Q_~9_4as vantagens previstas nesta Lei, ressal

vado o preceituado no art. 177, § ]'?,da Constituição do 
Brasil de 1967, e o disposto no§ 2'? do art. I'? desta Lei. 
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Art. 2'? :t. estável o ex-combatente servidor público 
civil da União, dos Esiados e dos Municípios. 

Art. Js> O Presidente da República aproveitará, me
diante nomeri.ção nos cargos públicos vagos, inicíã.is de 
carreira ou isolados, independentemente de concurso, os 
ex-combatente:; que o requererem, mediante apresen
tação ·de diploriia i'egisüádO h o Ministério da Educação 
e Cultura de curso que os qualifiquem para o exercício 

- -do cargo, ou mediante prova de capacidade para os de
m_ais, scgun9-o critérios a serem fixados em regulamento. 
_ S _ [Q Os que não quiserem submeter-se à prova, ou 

nelu forem inabilitados, serão aproveitados em classe de 
menor padrão de vencimentos, não destinada a acesso. 

§ 2Q O requerimento de que trata este artigo seiâ di
rigido aos Ministérios Militares a que estiver vinculado o 
ex-combatente. 

§ · J'?. ·o M_inistério Militar, a que tiver pertencído o 
ex-combatente,: e_Qcaminhará o requerimento ao qepar
tamento Administrativo do Pessoal Civil, depois de con
venientemente informado_ pelos órgãos competentes 
quanto ao atendimento dos_requisitos previstos no art. )9 
desta Lei. 

Arl 4"' Nenhuma nomeação serã fdta se houver ex
combatente- qUe--tenha requerido o seu aproveitamento 
no serviço público e esteja em condições de exercer o car
go inicial de carreira para cujo provimento foi realizado 
concurso. 

Parágrafo único. Aberto o concurso e durante o pra
zo estabelecido para a inscrição" dos candidatos, os ex
combatentes deverão requerer o seu aproveitamento 
para efeito do disposto neste artigo. 

ArL 5"' O ex-combatente que, no ato da posse, vier a 
ser julgado definitivamente incapaz para o serviço póbii
co será -encaminhado ao Ministério Militar a que estiver 
vinculado, a fim de que se processe sua reforma, nos ter
mos da Lei n' 2.579, de 23 de agosto de 1955 . 

- Purãgrafu únicO. O ex-combatente já co.rlsiderado 
incapaz para o exerdcio da função pública, em laudo 
passado por autoridade competente da administração 
pública poderá, para efeito de seu aproveitamento, re
querer, imediato e direta'mente, reinspeção médica, no 
Ministério Militar a que estiver vinculado, para a con
cessão da reforma referida neste artigo. 

Art. 6"' Exclui-se do aproveitamento o ex
combatente que tenha em sua folha de antecedentes o re
gistro de condenação penal por mais de dois anos, ou 
mais de uma condenação e pena menor por qualquer cri
me doloso. 

Art. 79 Somente será aposentado com 25 (vinte e 
cinco) anos de serviço público o servidor público civil 
que o requerer, satisfeitos os requisitos do art. I Q desta 
lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
igualmente ao contribuinte da previdência sociaL 

Art. 8Q Ao ex-combatente, funcionário civil, fica as- -
segurado o direito à promoção após o interstício legal, e 
se houver vaga, 

Parágrafo único. Nas promoções subseqUentes, o ex
combatente terá preferência, em igualdade de condições 
de mere_cimento ou antigüidad~. 

Art. 9~' _ O ex-combatente, sem vínculo empregatício 
com o serviço público, carente de recursos, que contraiu 
ou vier contrair moléstiã incurável, infectO-contagiosa, 
<?U n?~ P~9!rf!.~:g_uer"er, :P~@.fins c;!o3.~t. 5? des~o'lJ~i· ~ 
internação nas organizações hospitalares, civis ou milita
res, do Governo Federal. 

Parágrafo único. A organização militar mais próxi-. 
- ma da residência do requerente providenciarâ sua inter

naçãO; fornecendo a passagem para o local onde ela for 
pÔssível. 

Art. lO. O ex-combatente já aproveitado e os que 
vierem a sê~Jo não terão direito a novos aproveitamen
tos. 

Art. 11. O disposto nesta lei se aplica aos órgãos da 
administração direta e das autarquias. 

Art. 12. O Poder Executivo regulamentârá a exe~ 
cução da preSente lei dentro do prazo de 60 (sessenta) 
dias. 
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Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação~ __ . ___ _ 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrârio. 
Bras!lia, 12 de setembto de 1967; 1461" da Independên

cia e 79~ da República. -A. Costa~ Silva- Luiz Anto
nio da Gama e Silva - Augusto Hamann Rademaker 
Grünewald- Aurélio de Lyra Tava_res- José de Maga
lhães Pinto- -Antonio Delfim Netto - Mario Dadd An
dreazza- Ivo Arzua Pefeira- Tarso Outra___: Jarba:s 
G~ Passarinho- Mareio de Sou_za e M~llo- Leonel Mi
randa - Josê COsta-Cavalcanti - José Fernandes de 
Lona- Hélio Beltrão - Afonso_A. Lima- Carlos F. de 
Si mas. 

DECRETO N' 61.705, 
DE 13 DE NOVEMBRO OE J~67 

Regulamenta a execução da Lei n9 5.315, de 12 de 
setembro de 1967, que dispõe sobre o aproveitamento 
dos ex-combatentes da z• Guerra Mundial. 

O Presidente da Repúblíca, usando da atribuíÇão que
lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, e- fendo 
em vista o disposto na Lei número 5.315, de 12 de se-
tembro de 1967, decreta: 

Art. !I' Considera-s~ ex-qqmbatente, para efeito _da 
aplicação do artigo 178 da Constituição do Brasil, todo 
aquele que tenha participado efetivamente de operações 
bélicas, na -segunda Guerra Mundial, c_omo integrantes 
da Força do Exército, da Força Expedicionária Brasilei
ra, da_ Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e 
da Marinha Mercante, e que, no, .caso ~e militar, haJa 
sido licenCiado do serviço ativo e com isso retprnadó à 
vida civil definitivamente. 

§ l~' A prova da participação efetiva em operações 
bélicas serã fornecida ao_iotcressado pelos Ministérios 
Militares. 

§ 2Q Além da fornecida pelos Ministé~os MHitares, 
constitue_rn, também, dados de informaçao _para: _fazer 
prova de ter tomado parte efetiva em operações bél1cas: _ 

a) no Exército: . , __ -. 
I- o diploma da medalha de Campanha ou o certifi

cado de ter servido no Teatro ele OperaçõeS da Itália, 
para o componente da Força Expedicionária Brasileira; 

II -o certifiC3:do--óe que tenha participado efe_tiva
mente _em missões de vigilância e segurança do litoral, 
como integrante da gUarnição de ilhas oceânicas OJJ.._çle 
unidades que se deslocaram de suas se_des para o cumpri
mento daquelas missões. 

b) na Aeronáutica: 
I - o diploma da Medalha de Campanha da Itália, 

para o seu portador, ou o diploma da Cruz de Aviação, 
para os tripulantes de aeronaves _engajadas em missõe_s 
de patrulha. 

c} na Marinha de Guerra e Marinha Mercante: 
I- o diploma de uma das Medalhas Navais do Méri

to de Guerra, para o :Seu- portador, desde que tenha sido 
tripulante de navios de guerra ou mercante, atacados_ por 
inimigos ou destruídos por acidente, ou que tenha partí
cipudo .de comboio de transporte de tropas ou de abaste
cimentos, _ou missões de patrulha; 

II -o diploma da Me_dalha da Campanha da Força 
Expedicionária Brasi!Cira; 

III- o certificado de que Íenha partiCipado efeiiva
mente em missões d~_vjgilância e segurança como int_e-
grante_ da guarnição de ilhas oceânicas; ---:-

lV-o certificado de ter participado das operações 
especificadas nos itens I e II, alínea "c",§ 29, do presente 
artigo; 

d) certidão fornecida- pelo respectivo M~nistério Mili
tar ao ex-combatente integrante de tropa transportada 
em navios escoitaaos por navios de guerra. 

§ 39 A prova de ter servido em Zona de Guerra não 
autoriza o gozo das vantagens previstas neste decreto, 
ressalvado o_ preceituadQ no artigo 177, § 1?, da Consti-. 
t_uição e o d.isposto no § 29- deste artigo. __ 

§ 4~' O certificado_a que se refere o item II, letra "a", 
do § 21' deste artigo, será fórnecido, somente,_ àgu_etes 
que; de fato, integraram guarnições das ilhas oceânica_s e 
unidades, ou elementos delas, que se deslocaram de suas 
sedes_ para o litoral, em cumprimento de missões de vigi
lância ou segurança, por ordem dos escalões st,~periores, 
e tiveram essa ocorrência_ (çgistrada em seus assentamen
tos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)~ 

Art. 29 fica assegurado ao ex-combatente de que 
trata o artigo anterior, o aproveitamento em órgãos da 
:administração centralizada ou autárquica, mediante no
meação, em caráter efeÜvo, em cargos vagos, inicial de 
séries de classes ou carreiras, ou de classes singulares ou 
isolados, independentemente da prestação de concurso 
público de provas ou de provas e títulos, desde que apre
Sente diploma; ce"rtíficado ou comproVante que_o habilite 
para o ex_ercicio do cargo pretendido, devidamente regis
trados, no Minísté_r_io da Educação e Cultl!-ra, ou que de
monstre ap-tidão em prova de capacidade. 

§ 19 O ôrgão de pessoal da repartição a cujo quadro 
pertencer o _cargo vago a ser provido pelo ex
combatente, realizarã, diretamente ou através de dele
gação, quando couber, a prova de capacidade, que terá 
processamento sumário e cuja elaboração, execução e 
julgamento ficarão a seu _critéi'io, devendo o resultado 
ser comunicado ao Departamento Administrativo do 
Pessoal Civil, juntamente com a decorrência da vaga e a 
existência de dotação orçamentária suficiente para aten
der ao provimento do cargo. 

§ 2~'- Não poderão ser providas as vagas destinadas a 
acesso. __ 
_ Art. 39 O ex-combatente que não quiser submeter-se 

a prova de capacidade ou nela for inabilitado será apro
veitudo, observadas as condiçOes mínimaS para o aesem-

- penha d<i:S at_ribu_ic:ões prôpri~s do CargÇJ.- apu_r~das pelos 
mesmoS óiiãos de cjüe trata _o_§ -11>-do _a_rtigO ãflfeiíor, em 
classe de menor padr~o de vencimento não destinada a 

'acesso;- constante do anexo I da Lei n9 3. 780, de 12 de ju
iho.de 1960. 

Art. 4~' Mediante opção do interessado_,_ o aproveita
mento do ex-combatente poderã também ser processado 
para provimento de emprego regido pela Consolidação 
das Leis Trabalhistas, observado, no que couber, as dis
posições -dos artigos anteriores. _ .. _ ·- _ 

Art. jl' ---o pedido de aproveitamento será dirigido ao 
Ministério Militar a que estiver vinculado p ex

-·combatente, com a indicação do cargo, órgão e local pre-
-·tenOidú. --

Paragráfo único. O Ministério Militar, ao encami
nhar ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil 
o pedido de nomeação, informará a situã.ção do iilteres
sado, na forma do art. ('i' deste decreto, devendo juntar 
também declaração em que o ex-combatente afirme não 
ser servidor público da administração centralizada ou 
1rutârquica. 

Art. 6~' N~nhuma nomeação será feita se hOuver ex
combatente _que tenha requerido seu aproveitamento no 
serviço pdblico e esteja em condições de exercer o '6n·go 
para cujo provimento foi realizado concurso. 

Parágrafo únko. _ _Aberto o concurso e durante_ o pra
zo estabelecido para inscriçõa dos candidatos, o ex
combatente deverá requ_erer, diretamente ao órgão que o 
r~líz_a,_ o seu apr()Ve_ítamento_ para efeito do disposto 
neste artigo, cabendo ao mencionado órgão ouvir o Mi
nistério Militar respectivo. 

Art. 7"' O ex-combatente que, no ato_da posse, vier a 
-ser julgado incapaz definitivamente para õ serviço púbti
C9 sei.ã" LWÇam,inhado ao Ministério Militar a que estiver 

--vincul_arlo, a_ Um_ de que se processe sua reforma, nos ter-
mos_ da l-ei n~ 2,579~ de 23 de agosto de 1955, 

Pará_grafo úníco. O ex-co_mbatente já __ considerado_ 
inCapaz para o exercício de função pública, em laudo 
passado por autoridade __ competente ~ admiriistração 
püblica, poderá para ~~eito de s.eu ~Proveitamento, re
querer imediata e diretamente, reinspeção médica, no 
Ministério Militar a_ que estiver vinculado, para a con
cessão da reforma neste artigo. 

Art. 89 O ex-combatente que tenha ern sua folha de 
antecec!e!l~es o registro de condenação penal por mais de 
2 (dois) anos ou maiS- de uma condenação a pena menor 
por qual_quer crimC dolOso, não poderá ser aproveitado. 

§ (I' O ex-combatente, para os efeitos deste artigo, 
juntará, ao requerimento de que_ trafa o artigo 59 deste 
decreto, documento comprobatório da inexistência de 
antecedentes criminais. . 
_ § 29 Se a qualquer tempo for comprovado_ser capcio
so o documento apresentado pelo requerente, por moti
vo de_ex.lstência de antecedentes criminais que implica
riam nas restrições do presente artigo, será tornado nulo 
o ato_ de aQroveítamento. 

irt~ 91' o ex~ombatente já aproveitado e os que vie
rem a sê-lo não terão direi!Q_a n_o_vos· aproveitamentos. 
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ArL lO. E estável o ex-combatente servidor público 
civil da União, dos Estados e dos MuniCípiOS. -

Art. 11, Somente será aposentado aos 25- (vinte e 
cinco) anos de serviço público o ex-combatente, servidor 
público cívil, que o requerer, ob~ervados os requisitos do 
artigo 19 deste _decreto. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
igualmente ao contribuinte da previdência social. 

Art. 12. Ao ex-combatente, funcionârio civil, fica 
assegurado o direito à promoção após o in.terstfcio legal, 
e se houver vaga. 

Parágrafo único., Nas promoções subseqUentes, o ex
combatente terá preferência em igualdade de condições, 
de merecimento ou antigiildade. .. 

Art. 13. O ex-combatente, sem vinculo empregatício 
com o serviço público, carente de recursos que contraiu 
ou _vier a confrair moléstiã incurável, infecto-contagiosa 
ou nào, poderá requerer, para fins do artigo ?~'deste De
creto. sua internação nas organizações hospitalares, civis 
ou militares, do Governo Federal. -

Parágrafo único. A organização militar mais próxi
ma da residência do requerente providenciará sua inter
naç-do, fornecendo a passagem para o local onde ela for 
possível. 

Art. 14. O disposto neste decreto se aplica aos ór
E:õas da adm(nistração centralizada e autárquica. 

Art. 15. Este decreto entrará em vigor na data de 
sua Publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de novembro de 1967; 1461" da Indepen
dência e 799 da República. A. Costa e Silva- José Mo
reira Maia --Aurélio de Lyra Tavares- Luis Antônio da 
Gama e Silva- José de Magalhães Pinto-- Antônio D~l~ 
fim Netto - Mário David Andreazza- Ivo Arzua Perei
ra- Tarso Outra- Jarbas G. Passarinho- Márcio de 
Souza e MeJlo - Leonel Miranda - José Costa Caval
canti - José Fernandes de Luna - Milton de Oliveira 
Ferreira - Afonso A. Lima - Carlos F. de Simas, 

LEI N' 6.592, 
DE 17 DE NOVEMBRO DE 1978 

CoJtçede amparo aos ex~combatentes julgados in
capazes defmitivamente para o serviçO militar. 

ó PrêSidcimte dã República, faço sãber que o Congres
..so Nacionaf decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. [9 Ao ex-combatente, assim considerado pela 
Lei n?_ 5.31 S, de 12 de setem,bro _de 1967, julgado, ou que 
venha a ser julgado, incapacitado definitivamente, pór 
Junta Militar de Saúde, e necessitado, será concedida, 
mediante decreto do Poder Executivo, pensão especial 
equivalente ao valor de duas vezes o maior salário míni
mo vigente no País, desde que não faça jus a outras van
tagens pecuniárias previstas na legislação que ampara 
ex-combatentes. , 

§ I~' Considera-se necessitado, para os fins desta L~i. 
o ex-combatente cuja situação econômica comprometa o 
atendime-nto às- necessidades mínimas âe sustento pró
prio e da família. 

§ 29 A condição a que se refere o parágrafo anteiio~ 
será constatada mediante sindicância a cargo do Minís
tério Militar a que estiver vinculado o ex-combatente. 

Art. 2\> A pensãC> especial de que trata esta Lei ê in
transferível e i!"!<~:C_umulável com _quai~ql!_er rendimentos 
recebidos dos cofres públicos, inclusive pensiio previdfm
ciária, ressalvado o direito de opção. 

Art. 39 · QuallJ.uer Organização Militar que tomar 
conhecimento da existê!lcia de ex-combatente nas con
dições estabelecidas no artigo 19, providenciará seja ele 
submetido à inspeção "de saúde e à sindicância a que se 
refere o § 21' do referido artigo 19. 

Parágrufo""ónico. As providências referidas neste ar
tigo Podeiào ser requeridas pelo próprio ex-combatente. 

Art. 4~' As despesas decorrentes da apHcação da pre
sente lei serão atendidas à conta da dotação orçamen
tária de Encargos Previdenciários da União- Recursos 
sob a supervisão do Ministério da Fazenda, destinada ao 
pagamento de pensionistas. 

Art. 5~' O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 60 (sessenta) ?ias, a contar da da,~a de ~u~ 
publicação. · -
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Art. 6" Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
pub!icaçüo, revogadas as disposições em contrário. 

Brasílh.1, 17 de novembro de 1978~ 157~' da Indepen~ 
dência e 90~ d<J República. - ERNESTO GEISEL -
Geraldo Azevedo Henning - Fernando Bethlem - J. 
Araripe Macedo - Tácito Theophilo. 

( Ãs Comissões de Constftulcdo e Justiça e de Fi
nanças.) 

DIÃ.RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

O SR,. _ _pJ{ESlD_~~TE (Alberto Silva) - lte~ 18: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
__ do_Se_Da_ó_o _nY __ 2Q_._ de _1_984, de S:Ut<Hia do ~e~ador 

Nelson Carneiro, que acrescenta diSPositivo à 'Lei n'i' 
6.649, de 16 de maio de 1979, estabelecendo privilé
gio em favor -dos locatáríos com mais de 80 anos de 
idade. no casQ de despejo, tendo 

PARECEE._E$, sob nl'::; 597 e 598, de 1984, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionaUM 
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Os projetas dade e jurid"icidade; e 

que vêm de ser lidos serão publicados e remetidos às coM ~ J.kL~gislação Social, favorãvel, com voto venM 
missões competentes. (Pausa.) ci.do __ 4.os Se!)<ldQr~s _1-jélio Gueiros e Çarlos ChiaM 

A Presidência recebeu o Oficio nl' S/47, de t985 (n~-- _relli. 
1.050/85, na origem), 4o Gov~rna.dor 4_o)~:stado do Ma-
ranhão, solicitando, nos termos do iterri lV do artigo 42 A matéda constou da Ordem do Dia da sessão ordiM 
da Constituição, autorizaçã_o_d_o Senado Federalª fim de -- nffria de 19 do corrente, quando foi aprovada em primei-
que aquele Estado possa realizar operação de emprésti- - -- ro turno. Passa-se à discussão do projeto, em _segundo 
mo externo no valor _Qe US$ 47,000,000.00 (quarenta e turno. 
sete milhões de dólares), para os fins que especifica. Sobre a mesa, emenda que serã lida pelo Sr. 11'-

A matéria serã despachada às Comissões de _finanças Secretário. 
e de Constituição e Justiça. - Ê_Hda a segUinte 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)'""""':":'" A Presidên~ 
cia convoca sessão extraordinária do Senado a realizarM 
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação 
da seguinte matéria, -

-Projeto de Lei do Senado n9 149, de 1985-DF, 
que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito 
Federal para o exercício de 1986, nas partes relati
vas às Secreta.rias_de_Saúde, de Serviços Sociais, de 
Viação e Obras de Serviços Públicos, de Agricultura 
e Produção e de Segurança Pública; ao Tribunal de 
Contas e à Receita e texto da Lei. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
- Altevir Leal- Alcides Paio- Gal vão Modesto

João Castelo - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra
João Calmon - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto -
Amaral Furlan - Benedito Canelas - Ro_berto Wy
pych. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente, passaMse à 

ORDEM DO DIA 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n{> 57, de 1980 (n~' 4.625/77, na Casa qe ori
gem), que acrescenta§ 51' ao art. 169 da Lei nt~4.737, 
de 15 de julho de 1965 ~-Código Eleitoral, tendo 

PARECER, sob nl' 664, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto 

vencido dos SenadorC$ Morvan Acayaba, Hêlio 
Gueiros e Passos PQrto. 

Em votação. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, solicito veiif( .. 
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Serã feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Murilo Buda
ró. 

A Presidência vai suspeil.der a seSsão por lO minutos, 
acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Sena
dores a Plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às I 5 horas e J6 minutos, a sessao ê rea
berta às 15 horas e 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Estã reaberta 
a sessão; Persistindo a falta d_ç;_ quorum, a Presidência se 
dispensa de proceder a verificação solicitada. 

O_ Projeto de Lei da Câmara n~' 57/80, "fica com a vo
tação adi<!da. 

Igualmente, as demais matérías da Ordem do Dia, eni 
fase de votação, constituída _dos Projetas de Lei d.a Câ
mara n~'s 58 e 62, de 1980; 34, 48, 53, 57, 59, 63 e 31, de. 
1981, 46/82; Projeto de Lei do Senado n' 244/81 -
Complementar; Requerimentos n~'s 425, 423 e 463, de 
1985; Projetos de Lei do Senado n~'s 89 e 85, de 1983, fi
cam com a sua apreciação adiada para a próxima sessão 
ordinãria. 

~~-EMENDA No I 

___ ( d~_ ~~~á~o) 

Substitutivo 

-Redija-se assim g ~rt. J?: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' t acresc-e-ritãdo ao art. 53 da Lei nl' 6.649, de 

t~.-~c!_ê_ ~àio de~~2_?9. o seguihte § 79: 

"§ 79 __ ~_ào se dará despejo contra locatário com 
mais de oitenta (80) anos de idade, salvo se a ação 
estiver fundada no inciso I do art._52, caso em que o 
prazo parap_urga_ção da mora não poderá ser infe-

-- rior a s~ss __ ç;n~ (60)_dja$, e oj~iz, ao sentenciar, fixa
_rá. o prazo mínimo de noventa (90) dias, -Cóniado do 
trânsito em julgado, para a desocupação do pré
dio." -- - -

Sala das Sessões, 2Tde novembro de 1985.- Nelson 
Carneiro. 

O SR. PRESI!l_ENT~ (Alberto Silva) - Concedo a 
pal<lvra ao nobre Senador Nelson Carneiro para a sua 
justificação oral. 

~~ _J) SR~N:Et_SQN_"Ç~_N_EIRO (RJ. Para justificação 
oraL Sem revisão d9_ o_~ador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores: -

Aos 80 anos, a casajâ faz parte do inquilino. Serã mui
t_o_d_ifiçjl, depois c!os.:_ 80 anos, alguém se acostumar com 
o.utras acomod~ç~§elh_f_qm ou~ros móveis, com outros co
nhecimentos. - - - --- -

Mas o Projeto, como foi apresentado, e que só por 
atenção das ilustr~s Lideranças foi aprovado, em primei
ra discussão, vai agora voltar à Comissão de Consti
tuição .e Justiçã, através da emenda que prometi oferecer. 
Esta emenda reduz o prazo para a purgação da mora, em 
vez de 180 dias passa a ser 60 dias, quando a regra nor
mal é que seriam 30 dias. E também o prazo para deso
cupação do imóvel passa a ser, no máximo, de 90 dias. 

t preciso atentar, Sr. Presidente, que são poucos os 
Pfoprietários, os locadores -que illugam imóveis a maio
r~ d_o;,80 anps -::= __ g~~almente o locatário é o fil~ó, ê o ir
niàõ, _é o parente mais jovem. Nem as Companhias de 
Seguro fazetn mats seguro para os maiores de 80 anoS, 
exatamente porque se os acidentes .são .raros, represen
tam 1% na escala, o fim da vida é inevitável. De modo 
qUe_Qprojeto, agora, a meu ver, est_â em condições de 
merece'r ·o 11.{JOio da Comissão de Constituição e Justiça 
e;·-op-ortunamenle, deSle Plenário. 
~Espero, porf~nto, Sr. Presidente, que, com esta breve 

justific<i.Ç~ó. a: -e-menda tenha o se1.1 cqrso e sobre ela opiM 
nem opb-rtu-iüimehte, como disse, não só a douta Comis
são de- COi!SiífUíÇ:ãõ~é JuStiÇa mas também o Plenãrio do 
S_enado Federª!. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Com a emen
da apresentada, a matéria volta ao exame das comis_sões 
compe,t~nte~: 
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Esgotada a 
mal.êria constante ·aa Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

OSR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o seguinte díscurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Se_nadQres: 

Ainda há poucoS dias, tivemos a visita do Primeiro 
Miiiistro Chinês, que passou vários dias em nosso País, 
percorrendo-o de Norte a Sul, Visitando grandes organiM 
zações de natureza eçonômica. 

Mas ainda me parece oportuno fazer alguns comen
tários sobre a importância e os reflexos que podem ter 
para o nosso País essa visita. 

Geograficamente distanciados entre si (um, no Hemis
fério Sul, banhad.o pelo Atlântico; outro, no Hemisfério 
Norte, coín litoraJ _que se estende do Mar Amarelo ao 
Golfo de Tonkin) Brasil e China empenham-se em supe
rar faiores adversos e assentam as bases de um relaciona
mento proveitoso, que possa trazer registras de benfaze
ja aproximação histórica. 

-A visita recente do Primeiro Ministro Zhao Ziyang 
permite ao observador a convicção de que é possível 
ajustar os interesses e objetivos nacionais chineses aos 
objetivos e interesses nacionais brasileiros, mediante tra
balho sério, inteligente e constante, que implante estilo 
"sui generis" de negócios fundados na complementari-

__ zação de economias e no "encaminhamento de soluções 
ju_stUs e- duradouras ao_s problemas internacionais con
temporâneos". 

-- - o-sr.stema-de complementação de economias chega 
a esse país inserido no contexto da decisão adotada, em 
outubro de 1984, pelo Comitê Central do Partido Comu
nista Chinês, n1.,1.ma sessão presidida por Hu Yaobang, 
Secretário Ge_ral do Partido; Deng Xiaoping, Presidente 
da Cofuiss.ão Cet:ttr;tl do Conselho; Zhao Ziyang, Primei
ro Ministro; Li Xiannian, Chefe de Estado, e Chen Yun, 
Primeiro-Secretário da Comissão Central e Discip~ina. 

A decisão de outubro/84 estabelece a reformulação 
global acelerada das estruturas e das instituições econô
mícas chinesas, de tal forma que o seu objetivo funda
mental há forçado estudiosos e analistas a interpretações 
lõgicas a respeito da liberação do empresário, no tocante 
ao controle rfgidgdo Estado e do Partido. 

- A preocupação-encontra motivo no falo de que, 
por si, os rumos da administração chinesa atual repre
senta indiscutível rejeição do modelo soviético de eco_no
mia total ou fortemente centralizada. g ~ implantação 
do sistema dosado com a responsabilidade empresarial e 
com a economia de mercado pode causar desajustes de 
aplicação, apesar da advertência de que não haverã tole
rância ·para qti"errcentrar-·no vermelho, conforme defi
niÇão de Ib Telxeril;l. que, na revista "Conjuntura", do 
Instituto Brasii_eiro de Economia, da Fundação Getúlio 
Vargas, vol. 38, nl' 1_1, de novembro de 1984, diz _à página 
142-~--

-a verdade é que eles inovaram bastante, criaram um 
sistema sui generis de relacionamento interno e externo. 
Leio: 

- Em linhas ger~is, o sistema estipula: 
- l. Os empresários de campo industrial devem 

fazer crescente uso dos mecanismos do mercado 
para a compra de seus produtos e matérías-prímas. 
A busca de insumos mais baratos através -da pesqui
sa direta de preços constitui orientação básica para 
todos. 

-Os empre.o;ârios também passaram a ser res
p~:msáveis por seus lucros ou prejutzos, 

Na hipótese de a empresa passar ao vermelho, 
seus clirlg"erites- devem saber que não terão cobertura 
de subsídios. Além disso, a permanência da situação 
deficitária pode significar, alêm da perda dos subsi
dies, o próprio fim das empresas. De resto, os em
presários assim coôsiderados falidos devem buscar 
ocupação em outro lugar, o que na China ê tarefa 
das mais difíceis. 

3. Os lucros. ao contrário, pOderão ser transfor
mados em novos investimentos, em fundos para'dis
fribuição de bônus ou beneficias específicos aos se-
tores de maior produtividade. 

4. O capital para as empresas deix<?u de ser algo 
que o Estado distribui sem compromisso de retorno. 
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·Agora, os empresãrios da área estatal estão noti
ilcados-áe'que ãevein pãgaruma·rem.uneraçãO peta 
capital recebido. _ 

5. O capital fixo também deve ser devidamente 
remunerado, considerando-se a produtividade do 
setor. · 

Os Bancos estão autorizados a cobrar taxas de 
juroS variáveis para os emprêitimos e sabem, como 

' qualquer outro Banco ocidental, que a remuneração 
do dinheiro emprestado oscila em função de sua 
maior _ou menQrescassez ou da menor ou maior ren
tabilidade do investimento. 

Diante dessa revolução de conceitOs e prãticas em um 
país como a China, que passa é economia de mercado, de 
forma decidida, a visita de Zhao Ziyang não pode seres
quecida. A mensagem que dela emana pode ser perene e 
destinada a apresentar resultados benéficOs- na eSfera 
política, no campo econômico, no setor psicossocial e até 
mesmo no aspecto militar da China e do Brasil, esses 
dois gigantes territoriais que a Geografia mantém em la· 
dos opostos no espaç-o, mas a História decidiu juntar 
para uma caminhada profícua de esforço e colaboração 
em favor"- da paz e do desenvolvimento econômico, dos 
povos, em especial os do Terceiro Mundo, para o qual 
brasileiros e chineses voltam suas vistas. 

Aliás, tal orientação aparece expressa no memornndum 
de entendimento que Zhao Ziyang e Olavo Setúbal, repre
sentando o Governo dos respectivos países, firmaram em 
Brasnia no dia I~' de novembro em curso, e pelo qual, 
"sem prejuízo da constante utilização dos canais diplo
máticos ordinários, a·s dois Gov-ernos realizarão consul~ 
tas de alto nível, em p-rincípio anualmente, para o exame 
da situação internacional e do conjunto das relações dos 
dois países". 

Há décadas, preconizo uma política realista do Brasil 
em relação à China, País que visitei como Deputado Fe
deral, pouco antes de assumir o cargo de Governador de 
Goiás, meu Estado. Por essa razão, acompanho com es~ 
tusiasmo a corajosa reforma de Oeng Xiaoping - essa 
fascin-ante experiência ideológico-política que tanta in
fluência exercerá, tenho-certeza, não apenas no mundo 
socialista, mas em todas as nações modernas. 

:Óo ponto de vista conce_itua.l, "ilrevolução que estã .. em · 
curso na China é olhada como "um auto· 
aprimoramento e um auto~desenvolvimento do sistema 
socialista". Robert Delfs e David Bonavia (in "Pmbk 
mes Economiques", 6 mars 1985, pãgs. 21 e seg_s., arti,&o ·· 
intitulado "Le Développement de la Réforme Economi
que en Chine") a.dmitem isso porque, dizem eles, o 
princípio da proprieôãde coletiva dos meios de produção 
é mantido, porém a propriedade •·será separada do poc.; 
der de explot::~ção"; os empreendimentos advirão de or
ganismos independentes, responsáveis por seus próprios 
negócios, ganhando ou perdendo como "pessoa moral" 
com direitos e obrigações defmidas, precisas. Não se to· 
cou na "supremacia do Partido Comunista" e os órgãos 
estatais oontinuam na competência de conduzir a organi· 
zação da construção económica, embora limitando-se à 
formulação da estratégia, dos planos, princípios e políti· 
cas a serem seguidas. A economia é_ planificada, mas a 
planificação deixou de ser imperativa. 

-Como 56 pode verificar, as reformas estrutlifilis que 
se implantam na China, de forma acelerada, abre campo 

·livre ao jogo da oferta e da procura"--ªo ingresso da tec·. 
nologia e de capitais estrangeiros: - - ·-

Com issO, as reformas rurais iém. assinalado sucesso 
marcante e as reformas industriais urbanas, embora em 
carâter prudente e experimental, oferecem perspectivas 
promissoras. ·-

-Todo esse conjunto de providências deixam os or· 
todoxos da teoria e.conômica, sejam de formação efou 
tendência capitalistas ou marxistas, debruçados sobre a 
conceituaçào acadêmica do que ocorre; à procura de ca
minhos que permitam vislumbrar ótica nova ou arru· 
mação diferente na ordem socialista. 

-Os dirigentes chineses estão convencidos de que a 
transformação atual se d_á sem choques no contexto do 
socialismo ZbaQ. Ziyang, quando aqui esteve, afirm-o_u_à 
revista Veja, edição de 6 do corrente mês, ao ser indaga
do quanto à suspeita ocidental, de que o seu país " esta
ria 'Oirando capitalista"~ 

-A reforma dàs estruturas econômicas em curso 
em nosso país se réaliza dentro da estrutura eCO· 
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nOmica- socialista. Atemo·nos sempre a dois princf· 
pios fundamentais: um, a predominância absoluta 
da propriedade pública socialista; outro, o enrique
cimento conjunto do nosso povo. Nossa máquina 
estatal é socialista e pode garantir a direÇão socialis· 
ta das reformas através.da legislação económica e de 
outras medidas administrativas cabíveis. Por canse~ 
qüência, nossas reformas não transformarão a Chi· 
na nüril país capitalista. Ao contrário, só poderão 
acelerar o desenvo_lyimento da causa da constr1,1ção 
socialista. 

--Zh<~o Ziyang assegura que o programa de reformas, 
a abertura para o exterior e a agilização econômica são 
apoiadas pelo povo "no qual se enraízam de maneira 
profunda". Para ele, o marxismo-leninismo deve ser 
oombinado com as circunstâncias concretas, perdendo o 
sentido de dogma sem resposta a todos os problemas da 
sociedade. Daí se entende porque a nova Constituição 
Chinesa, adotada pelo XII Congresso do PC chinês, em 
setembro de 1982, ter confíadó aó partido a competência 
de "unir através do trabalho os povos de todas as nacio
nalidades ... para chegar à modernização da indústria, da 
agricultura, da defesa nacional, da ciência e da tecnolo
gia". Delfs e Bonavia (publicação citada) lembram que 
tal posicionamento representa modificação considerável 
da formulaçUo constitucional _de 1977, adotada sob a 
Presidência de Hua Kuofeng, a qual confíara ao PCC a 
função de implantar a revolução e eliminar a burguesia e 
outras classes exploradoras. 

A orientação atual propõe uma economia tripartíte, 
associand.o a planificação im-perativa e os preços fixos 
pura certos produtos básicos; a planlficaçào indicativa 
com recursos dos empresários e os preços flutuantes para 
uma faixa de produtos industriais e bens de consumo; e a 
pro-dução obediente à chamada lei da oferta e da procura 
para produtos alimentares "s_ecundários" e o mercado 
dos chamados "supérfluos". 

Para os observadores que questões chinesas, a orien
tação de outubro de 1984 vai muito além da "formu
lução tímida de 1982", impondo claramente_ "uma estrita 
separação de resronsabilidades e funÇões dos empre
sários e dos organismos estatais". 
- Em virtude da pressa que se observa na iniplantação 
da.nova sistemática, Delfs e Bonavia admitem que "as 
dificuldades de ordem prática, que representa a libefali
zação econômica num regime monolítico e eminente
mente planificado não deVem ser subestimadas". 

E evidente que podem surgir tensões e reações con
trárias à "experiência de reformas preliminares" de 
trunsformar empresários estatais inoperantes em homens 
de empresa independentes e criativos mas limitados pelo 
cstututo empresarial da responsabilidade total. 

Na verdade, ê dificil a criação imediata de mentalida
de gerencial de concorrência económica em burocratas 
habituados à gestão tranqiiila do Estado. Sucede que a· 
parte mais difícil do processo reformista parece estar 
sendo galardamente enfrentada. 

A oposição no seio do Partido não é conhecida, apesar 
da pe~missão de crítica "às pessoas que têm ponto~de~ 
vist<J e de anãlise diferentes sobre as reformas''. 

Os comentaristas acreditam que a reforma dos preços 
possa causar impactos e divergências, pois atinge fõrte· 
mente a estrutura econômica. Todavia, apesar dos possí· 
veis descompassas-, há uma ordem política -e eConômica 
e1Tt mafCha nã Cbina. 

As reformas são interdependentes, mas jã em 1981 o 
Fundo Monetário Internacional confiava na evolução 
dos acontecimentos. 

-Tanto que aprovou a·concessão de vultosos créditos 
para apoíar·o prOgrama de estabilização económica de 
Dcng Xiaoping. À época, Zhao Ziyangjá assegurava que 
"3. China pretende seguir com a reforma econômica ini· 
ciada nos últimos anos em todos os setores". 

E, como até esta data n~o ocorreu qualquer mudança 
de rur:no, é pos~fvel acreditar-se em que os chineses al
cançam êxito na Trhjilant.ação do modelo alternativo de 
socialismo que preferiram os atuais dirigentes que, inclu· 
sive, se empenham na modernização das suas forças ar
madas. 

Não é à~ toa, pois, que o ex-Presidente Ricahrd Nixon, 
ainda hã pouco, enxergava a China como "a superpotên
cia do século XXI". 
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Isso encontra respaldo no fato de que a nação chin~a. 
em trinta anos de edificação_ económica, constt:uiu uma 
base material sólida e, no XII Congresso do Partido, Hu 
Yaobang declarou que o esforço atual é no sentido de 
que, até o ano 2.000, seu país tenha quadruplicado sua 
produção industrial e agr[cola. e um horizonte ambicio· 
so, mas que vem sendo perseguido com tenacidade e in· 
teligência pelos administradores atuais, que também es
tão dedicados à tarefa de reunificação do País, tendo já 
data marcada para a incorporação de Hong Kong e se 
esforçam para a solução pacffica da questão de Macau e, 
em especial, do problema de Formosa. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ concederia um aparte, 
nobre Senador Mauro Borges? 

O SR. MAURO BORGES -:-Ouço V. Ex' com imen
so prazer, nobre Sena.d.or _Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' se referiu a uma frase 
do ex·prcsidente americano sobre a importância da Chi
na no Século XXI. Há muito, aprendi que os impruden
h.:s estudam russo, mas os prudentes estão estudando 
chinl.-s. Vem, assim, confirmar a previsão do Presidente 
americano. Realmente, em um País com mais de um bi
lhão de habitantes, com as potencialidades da China, é 
muito difícil que ela não seja a grande potência do Sécu· 
lo XXI. V. Ex~ tem inteira razão na observação qu~ repi
to' e apóio. 

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado Sena
dor Nelson Carneiro. 

Cabe-me aplaudir, portanto, a aproximação estreita 
de brasileiros c chineses. A viagem do Primeiro Ministro 
Zhao Zíyang ao Brasil deve ter conseqiiências profun
das. O acordo de cooperaçUo cultural e educacional (em 
cujo preâmbulo são reafirmados os "princípios deres· 
peito recíproco à soberania e à integridade territorial, 
nào~agressão, não-intervenção nOs assuntos internos de 
um dos países por parte do outro, igualdade e vantagens 
mútuas e co_existênda pacífica") foi acompanhado da as
sinatura dos rrotocolos de cooperação em geociências e 
em siderurgia, sem esquecer o Protocolo de Entendimen· 
tos, que prevê a ampliação deis laços de amizade, o a pro· 
fundamento da cooperação consular, cultural e militar. 

Esse Protocolo ressalta o interesse do Brasil e da Chi~ 
nu em "cotijugaresforçOs em favor da expansão e diver· 
siiTcaÇão dqs tr'ocas bilaterais ... em nívçl compatível com 
as potencialidades C complementarida_des das economias 
dos dois puises". Dessa forma, o Governo brasileiro con· 
corda em elevar suas compras de petróleo bruto e em ad· 
quirfr·-carvã-o metalúrgico da China, que tem interesse de 
exportar arroz, milho e algodão. Do lado chinês, o pro~ 
p6sito é importar produtos siderúrgicos em quantidade 
crescente, minério de ferro ao nível de dois e meio mi
lh6is de toneladas, em 1986- no ano que vem- e, se 
possível, manter ou ampliar esse volume em 1987 e 1988. 

Como todos sabem, a China é um pafs paupérrimo em 
minério de ferro de alto teor- este, um dos maiores em
baraços ao seu desenvolvimento económico;_ eles utiliza. 
vam, até há pouco tempo, minério com apenas 20% de 
teor. 

Há interesse, ainda, em adquirir, do Brasil, celulose, a
lumínio em lingotes, madeiras, veículos e bens de consu· 
mo, bem como produtos de origem petroquímica. -

Parece~ me da maior importância o que expressam os i· 
tens números 12 e 13 do Protocolo de Entendimentos, 
como se pode verificar. 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go~ 
verno da República Popular da China registram; com sa~ 
tisfação, o amplo intercâmbio de Missões científicas e 
técnicas em identificar áreas precisas de cooperações 
científica e tecnológica em matéria de agricultura, pe
cuária, piscicultura, silvicultura, saúde, hidrelet'ricidade, 
microeletrônica, informática, espaço, meteorologia e 
normalização. Como sabem, a Chiita é um país que jã 
tem vários satélites no espaço. Os dois Governos mani· 
festam seu empenho cabal em promover, com base nesse 
trabalho de identificação e nas decisões da Comi.s_são 
Mista de Cooperação Científica e Tecnológica, medidas 
de açào concretas com vista a executar os projetas de 
cooperação já definidos. 

!3. Os dois Governos manifestam seu especial 
interesse na cooperação cientrfica e tecfiolàgica em -
matéria de hidrelétrica, em recursos minerais para 
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fíriS Siderúi'gíCOs, geocíêliCias e exploração petrolít~
ra, pela importância de que se reV_e..c;te o apíoveita
mento ótimo dos recursos naturais dos dois países 
para os respectivos processos de desenvolvimento. 
Os dois Governos expressam, ademais, a intenção 
de ampliar, no campo específico da energia hidrelé
trica, o atual nível de cooperação tecnológica, em 
especial no que se refere às pequenas centrais hidre
létricas. Ambos os Governos registram, ainda, seu 
propósito de desenvolver laços de cooperação erri 
matéria de tecnologia de transportes e siderurgia. 

Sr. Presidente: 
E hora de nosso País dedicar-Se ao cumprimento daS 

obrigações contratuais- com a China. Há enorffies irite-
resses recíproco-s a serem ajustados, há horizontes am~ 
plos a serem atingidos tanto pelo Brasil quanto pela Chi~ 
na. Este país, aliás, foi viSitado, de 21-ã~6 de março de 
1984, por Missão Económica chefiada pelo então Minis~ 
tro da Fazenda, Emane Galvê_a:;, e integrada por grande 
número de personalidades governamentais e empresa~ 
riais. A Missão estãbeleceu, como prioritários, os seguin
tes pontos: 

l. expansão do comércio regular entre os dois 
países, para alcançar o limite estimado deUS$ 500 
milhões em cada sentido em 1984, e US$ um bilhão 
em 1985; 

2. c_elebraçãQ de contratos de longo prazo para 
commodities selecionadas (carvão do lado chinês; 
milho, soja e açúcar do lado brasileiro); 

Como sabem, a China é País riquíssimo em recursos 
minerais como o carvão de pedra, petróleo - que real~ 
mente nos faltam, e nos sobram, por outro lado, aquilo 
que eles nã_o têm, que ê a abundância de _rn.ioêri_o __ de ferro 
de alto teor. _ _ 

· 3. diversifici:l.ção das pautas respeCtivas de im
portação, para adequado equacionamento do siste
ma de transportes entre os dois países, com a cabível 
correlação com transportes entre o Bra_sil e outros 
países do Extremo Oriente e dos Oceanos Indico e 
Pacífico. -- - --

4. implantação de sistema ad!!quado de trans
portes para o comércio regular e para o comércio 
das commodities envolvidas no intercâmbio. 

5. organização de mecanismos de fallow-up, na 
esfera governamental, e de canais de informação, 
controle e arbitragem, na esfera empresarial. 

Basta, portanto, que sejam efiCazmente aplicados os 
termos propostos nos atos assinados pelo Primeiro Mi
nistro- Zhao Ziyang, no Bra~il. Ainda mais quando nosso 
país vem enco'ntrando, nos seus -mercados tradicionaís, 
obstáculos cada vez maiores, que tornam crucial o 
problema da sua dívida externa. 

No mercado internacional de nossos dias, surgiu a fi~ 
gura do chalnado protecionismo, que representa grave 
ameaça ao nosso comércio_ exterior. Nada menos de sete
centos produtos brasileiros se encont.ram em _listas de 
protecionismo em--outros paíse~ que oferecem obstácu
los de colocação, em face do proten-cionismo estabeleci
do pelos países de economia forte. O _aç_o, os têxteis, o 
suco de laranja, o álcool, os calÇado& e inúmeros outros 
itens sofrem pressões de toda ordem, desde direitos com~ 
pensatórios e anti-dUmping, até os denominados direitos 
especiais. São barreiras que procUram ·reduzir a colo
cação de nossos produtos e acarretam extremas e graves 
resultados à balança de pagamento brasileira. 

É,· por conseguinte, na abertura de novos mercados 
que o Brasil pode encontrar a soi_ução para problemas 
como o protecionismo. O comêrcio com a China- cuja 
população pode absorver excedentes da nossa produção 
agrícola e também de minérios- afigura-se-como real
mente salutar, na medida em que os nossos empresários 
tenham maturidade _e ofereçam produtos de primeira 
qualidade, de maneira que reafirmem a disposição chine
sa de tornar o nosso País o principal parceiro comercial 
da América Latina. 

A Imprensa aplaudiu o estreitamento de relações cOm 
a China, durante a visita do Primeiro Ministro Zhao 
Ziyang. O .. Globo". em editorial à pág. 4 da ediçãO de29 
de outubro último, assinalou: 
~ -Os negócios especificamente ligados à viagem 

do Primeiro Ministro Zhao Ziyang_ ao BraSil, embo
ra não sejam espetaculares, têm a virtude de iniciar 
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um intercâmbio que sé pretende sC}a ciescente e du-
radouro._- ___ _ 
_ !yt~ 5 .. P~~9~-~cl_ar~r qu~ Ü_~pacidãde-~e 
çou_s.umo eh!: Chi.na (de"!._ ai _fo~~a ~starreC6d_Qra.que
dentro de muito pouco tempo ela poderá 
transformar-se no maior comprador de minério-de 
_ferr9 e de produtos siderúrgicos brasileiros. Hoje 
em dia, o principal comprador do minério nacíoiial 
é o Japão, que passará para segundo, se os brasilei
ros e os chineses levarem avante a idéia de um inten-
so comércio bilateral. -- -

E.$sa ppí~iã6 prevale_ceu em todos os jornais, tendo O 
-Estado d-e SilO P:iulo salíentãáci que "UO"i"}:>ãís--ae-um. bi

lhão de habitantes, a nação mais antigo do mundo, 
encontrou-se consigo ao cultivar o nacionalismo, quere
presenta, simplesmente, a atualização de todas as suas 
potencialidades materiais e espirituais, inesgotáveis, no 
eS'j)íiíto- d::i. liberd_Ude e da independência". 

O avanço de Um relacionamento cõmercial se fixa em 
números e quadros estatísticos. Todavia, nesta breve 
apreciação a respeito do espetacular movimento que em
polga a grande nação chinesa, e da necesSidade ufgente 
âe o BYãslf Se juntai- ã e-sse-extraordinário parceiro, que 
faz do comérci_o_ Q meio de aproxtmação entr'e os povos e 
de entend~_ento en_tre ~s_ nações_, entendo que pre~·isões 
tornam-se ~sO~âría~. Díi'íâ, apenas, que os números 
de ~x~or~açõeS~e JmpõrtaÇõis- c·om-prementares se expan.:: 

- - diss~m -de tãrforma-qtie ãS distâncias que separam Brasil 
e China se fossem tornando mais e mais diminutas ante a 
~~SCente ~tl_ii~?-d~---~J!~Ie_!'rasile"iros e chineses. 

A Ch1na; com a sua eXperiência milenar, muito pode 
oferecer ao Brasil; o Brasil quatrocentão, criança ainda, 
se o tt!mpo fosse o único fator de mensuração de um po
v_o, t~rn_notencial!Q<gi_es irresgqtáveiS q_ue o tornam par
ceiro digno._U'!l ~outro país, esteja posicionado aquém 
ou além_ do_ Equador o_u de Orenwich, p-odem coiôjJletar
s~ ajudur:s_e mull!_~roe_nte e fortalecer~-s~ para o bem des
ta .ht~manidade sofrida e sempre ameaçada por interesses_ 
nem sempre ajustáveis aos princípios gerais do Direito. 

____ _Espero, .S_r,_l_)_resiçie11_te, que os dirigentes deste país sai
bam compr~en:der, e ten!"l(lm fo_rç~ para supe_rar os óbices 
de toda ordem, o momento que vivemos, Brasil e ChíÕil 
juntos, possam partir para uma uniãõ profícua de inte
resses comuns. 

_r\f_~iiO_-Obl-lgãdo. (Palmils~)-

0 .. SR. PRESID~NfE (Alberto Silva) - CoJ:!s::edo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

Ó SR: ALOYSIOCHAVES (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discUrSo. --------sr. Presidente, Srs. Senadores: 

~t<t_Jl_1_QS.. apresentand9, no Senado Federal, projeto de 
lei singelo, mas de repercussão especial pOrqUe corrige 
urrra situação anômala, sobretudo nos quadros da Previ
dênCia SOcial. 

_O .Projeto_ d~ _lei asse~~ra aos membros de congre
gà:êõeS rélij;iosãs·o dif~fio ij.e designar dependentes para 
OS efe.ifos ae· peTCépçãõ de beiú~ficios pi't!Videncíarios, e 
pretende acrescentar um parágrafo, que será o único, ao 
art. \3 da Lei n9 3.807, de26 de agosto de 1960;aLei0r
gânica da Previdência Social. 

· Na justifíCaçãO -desse Projeto, acentuam9s que: 
Os míitistfós- de confissão religiosa são equiparados, 

como segurados da PreVidência Social, ao trabalhador 
autónomo, tendo, assim, desde a sua inscrição, o direito 
de todos os benefícios_ previstos na legislação. 

Tal direito, porém; sofre integral restrição no que tan
ge à designação de dependentes, mesmo quanto aos de
pendentes naturais, como os filhos, os pais, os irmãos 
etc., põts,corí10íeligiosos, especialmente quando dedica
dos somente ao culto da fé ou obrigados a fazer votos de 
pobreza, não podem ter pessoas sob a sua dependência e
conómica. 
. Oia, a contribuição do religioso, tal como a do autQ

nofnC:i, é em dobro, porquanto a parcela que caberia ao 
empregador é paga pelo próprio segurado. É bem verda
de que pelo fato de não auferirem rendimentos, são as 
congrc_gações- que, afinal, custeiam essa despesa. 
DLSs~!"~~ deco_rt'e _que, singularmente, apesar de pa

garem por· ãnos "ã fio"" as--suas-··contribuições prevíden
- -· Clárfas, os religiosos, ao falecerem, não deixam qualquer 

pensão, direito que é garantido em lei para todos os se
gurados. 
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Tal sit_uaÇão é deJodo injusta, porquanto, se não têm 
~ependen_tes económicos, é pública e notória a atividdae 
c_aritativa _das in-si1lUkP_es religiosas; em grande parte 
ITüiiüeiied9ra de orfanatos, asilos t!tC. Assim se esses se
guradõs não têm depáldentes eConómicos diretos, isto ê, 
às suas expensas pessoais, os têm, indirctamente, em 
grande número, através_ da prestação de seus serviços as
sistenciais. 

Daí a razão do p-rojeto que é a de permitir que o reli
gioso, segurado e contribuinte da_ Previdência Social, 
possa designar depet;~dentes sem a exigência contida no 
art. 13 da Lei Orgânica, isto ê, sem necessidade de que a 
pessoa designada seja seu "dependente económico". 

Com essa medida, muitas crianças pobres e pessoas in
válidas poderão se tornar dependentes desses religiosos e 
fruir todos os benefícios previdenciários, inclusive, rece
ber pensão no ciso de fãfecírriento do segurado. 

Dada a alta _relevância da medida, que não traz qual
quer ónu~ para ·a Previdência SoCh!, pois esses benefícios 
já estão cobe_rtos peta prôpria contribuição, estamos cer_
tos de qut! o projeto merecerá o inteiro apoío do Con
gresso Nacional. 

Acrescento, Sr. Presidt!nte, que não pude atender a 
uma reivindicação que me foi apresentada, no sentido de 
estender ess:e_direito às congregações religiosas, porque-é 
princípio universal na Previdência Social, tanto no Brasil 
como em outros PaíSes-. que o dependente, o· benefi
ciário, enfim, não pode ser pessoa jurídica. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -Concedo a 
palavm ao nobre _S_ep~_4or Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO Pro
nuncia o seguintt! discurso. Sem revisão dq orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ainda ontem, Sr. Presidente, comparecia a esta Casa, 
na Comissão de Fiscalização e Controle, o ilustre e dinâ
mico Ministro da Indústria e do Comércio, Dr. Roberto 
Gusmão e, na oportunidade, S. Ex', como homem muito 
prático, muitO objetivo, fez uma exposição que realmen
te atendeu aos anseios de todos os membros, e de modo 
particular, a mim, que de há muito vinha preocupado 
quunto às distorções que se vêm praticando no Brasil, 
em relação ao preço do petróleo, distorções essas que, 
sabe V. Ex', a esta altura, ameaçam até mesmo a própria 
estabilidade_ económico-fin_anceira da PETROBRÁS. E 
a· par dessas distorções de preço, Sr. Presidente, sabe V. 
Ex~ que, demagogicamente eu diria até quase que crimi
nosamente, para contingenciar o preço do petróleo, talM 
vez até nesse exibk:ionismo que tem marcado muito as a
utudes dos Governos brasileiros, a verdade ê que, para 
oferecer petróleo barato, em níveis até mesmo inferiores 
aos dos grandes países exportadores, porque produtores 
de grandes excedentes, temo-nos permitido no Brasil, de 
modo especial depois da crise do petróleo, do pique e do 
repique dos preços do barril do petróleo, que multiplica
ram, decuplicaram, o Brasil resolveu, efetivamente, ser o 
campeão dos preços baixos dos derivados de petróleo em 
relação ao resto do mundo. E, mais do que isto, resolveu 
também prejudicar os Estados e os Munidpios, reduzin
do o Imposto Único sobre Combustíveis em ilíveis ver
dadeiramente irrisórios, com o que sacrificou, e Vem sa
criftcando sobremaneira, os Estados e Municípios, por
que partíctpes do produto desta arrecadação. Agora ulti
mamente, Sr. Presidente, nós que temos no PROÁL
COOL não só uma fonte efetiva de emprego mas, sobre
tudo, uma arma verdadeiramente estratégica, como su
cedâneo para o petróleo, essa ameaça que vem sendo su
bes_timada ultimarriente, mas que perdura e paira sobre a 
humanidade, de modo especial nos países que necessitam 
do petróleo mais do que nós mesmos, vez que necessita
mos dele para o transporte, para a locomoção, mas rão 
temos, a exemplo da maioria dos países nórdicos, a im~ 
perativa necessidade, a insubstituível necessidade do pe
tróleo para ca\efação nos perfodos chamados inverno
sos, não obstante isso, o Brasil, pela generosidade divina, 
em que pese as nossas mais do que reiteradas atitudes de 
povo negligente, de povo descuidado, tem, no PROÁL
COOL, no álcool da cana de açúcar, o sucedâneo verda
deiramente competitivo com os preços do petróleo. 

Mas os artifícios governamentais, em querendo baju
lar esses 10% da população que usa automóveis de pas
seio, essa preocupação de cortejar, de andar a reboque 
da opinião pública, que tem sido uma constante em to
dos os dirigentes, em todos os gov~rnantes deste Pafs, 
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vai-no:> levando, através do sacrifr.cio do Imposto único 
sobre Combustíveis- e este é o ponto mais grave, Sr. 
Presidente, a deixar de gravar aquilo que é consumido 
por uma minoria de privilegiados, no caso, a gasolina.....::... 
a vender a gasolina altamente subsidiada- i~to porque, 
Sr .. Presidente, até o dia 17 de o,u_tu_b.I9 próximo passado, 
quando o dólar jã ati"i1giif cq·latamar de 7 mil e 860 cru
zeiros, para efeito de cálculo de fixa~tão de preço, o Con
selho Nacional de Petróleo ainda calculava o dólar como 
se cle_custasse, para a PETROBRÁS, no Banco Central, 
4 mil e 470 cruzeiros. 

Pois bem, denunciado o fato, reclamado contra esse 
absurdo, passaram a reajustar o petróleo ao preço do 
dólar, não dos 7 mil e 860 cruzeiros, não aos quase 9 mil 
cruzeiros de hoje, mas, sim, a 7 mil cruzeiros. Vê, V. Ex', 
Sr. Presidente, que nada há de novo, nada mudou. 
Parece-me que há como que uma vocação suicida nos 
nossos governantes, para levar uma das raríssimas, uma 
das pouquíssimas empresas estatais, que realmente tem 
sido motivo de orgulho para o contribuint~ brasileiro e 
não um ónus insuportável, como no caso, a PE
TROBRÃS, parece-me que querem destruí-la, nivelá-la, 
a exemplo das outras que aí estão dando prejufzos, a e
xemplo daqueles cabides de empregos rotulados _de em
presas estatais, que gravam miseravelmente o contri
buinte com seus déficits verdadeiramerite impublicáVels; 
parece-me que querem levar a PETROBRÃS também a 
esse nível, a esse patamar. Realmente, é difícil, Sr. Presi
dente, depois de um povo cevado- usando uma Jio_gua
gem inteiramente comum ao hom~m do interior - de
pois de um povo mal acostumado com a bajulação go
vernamental em consumir gasolina a preço crimin_osa
mente subsidiado, é difícil para um novo Governo, prin
cipalmente um Governo como este que aí está, qtie desa~ 
visadamente prometeu- ei_e e_seus correligionários
como se tivesse uma varinha de condão, fazer verdadei
ros milagres na administração, isto é, resolver o absurdo 
de distorções e desac_ertos seculares, num curto espaço de 
tempo - daí por que, realmente, é difíCil - é difícil ao 
Presidente José Sarney, como difícil aos seus MinistrOs-, 
tentar se_quer corrigir essas distorções. Ainda há poucos 
dias,· assis.timos, na Câmara dos_ Deputados, quando o 
Governo, o Poder Executivo, c3.recendo urgentemente 
de recursos para tampar os abismos que nós chamamos 
de dêfidt público, mas, na verdade, são abismos, abis~ 
mos quase que insondáveis - propôs, o Poder Executi~ 
vo, para atender aos clamores dos Estados e MunicípioS,
a criação de um tributo, que seria gravar com ICM oco
mércio de au_tomóvcis usados.. Faltou-lhe o indispensáVel 
apoio político na Câmãra -dos Deputados para gravar 
essa minoria de privílegiados, porque inquestionavel
mente, Sr. Presidente, num Páís com um nível de renda 
per capita como o nosso, num país em que o povo ainda 
anda, embora pisando na riqueza, de pês no chão, de pés 
descalços, não poderia nem de longe ter em uso, sequer, 
a metade dos automó_yeis de passeio que aí estão. 

De _qualquer forma, possuindo, como possuem, des~ 
frutando, como desfrutam, cerca de 10% da população, 
do privilégio de ter ~utomóvel, não é justo nem lícito que 
os outros 90% continuem pagando impostos, enquanto 
esSes privilegiados, além de não estarem sujeitos ao tri
buto do ICM no comércio de automóveis usados, ainda 
têm, por incrível e absurdo que pareça, o subsídio da ga
solina, para que se possam .permitir o luxos e esnobar. 
Não podem, a exemplo dos europeus, andar de ônibus, 
andar de metrô, andar até de bicicleta, como fazem, fize
ram e continuam fazendo aqueles que nos emprestam di
nheiro. Não, o brasileiro tem que ir no seu carro- "eu 
vim e fui no meu carro" quando, na realidade, não podia 
ter, sequer, bicicleta! 

Mas pode fazê-lo, Sr. Presidente, porque o puxador de 
enxada, o desgraçado do nosso agricultor paga tributos 
pura o Tesouro Nacional suprir os déficits, os prejuízos 
da PETROSRÃS, que, comprando dólar a 7.865 cruzei
ros, calcula o barril de petróleo como se fosse pago com 
o dólar a 4.470 cruzeiros. 

O que resultou disto, Sr. Presidente'? Resultou que o 
próprio Conselho Nacional de Petróleo nos fornece uma 
listagem, e peço a V. Ex', que é um homem que já presi
diu a EBTU, que é um homem que conhece, talvez mais 
do que qualquer um de nós nesta Casa, o problema do 
transporte urbano, V. Ex• não só ifnplantou como dina
mizou e vivificou_ a_EBTU, peco a V. Ex• me permita ler 
alguns tópicos desta listagem. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . 

Vê-se, re.:tlmeote, que o Paraguai vender gasolina mais 
cara do que o Brasil não é de surpreender. Trata~se de 
um país que também luta com dificuldade. O Paraguai 
está vendendo a gasolina, ao câinbio de hoje, a 7.090 cru
zeiros o litro; a Coréia, a 6.325; a Itália, a 6.152; o Uru
guai, a 6.145; a pobrezinha França, a 5.817; a Dinamar
ca, a 5.620; Porlugal, a 5.527; a Noruega, a 5.510; Fin~ 
Wndia, a 5.424; a Bélgica, a 5.292; a Austrália, a 5.268"; a 
Suiça, a 5.066; a S~écia, a 5.028; a Holanda, a 4.907; a 
Espanha, a 4.641; a coitadinha da Alemanha, a pobrezi
nha da Alemanha, com a maior reri_ôa per capitado mun
do, mas, coitados, também não são governados por cor
tesões nem bajuladores do povo, a-Alerilanha vende por 
4.512 cruzeiros o litro de gasolina; a Inglaterra hoje 
grande competidora no mercado_ mundial de petróleo
aliás, salva do caos pelo petróleo do Mar do Norte- es
tá vendendo a gasolina a 4.453 o li tio; a lndia, a 4.029· a 
kr&eiitin-a~--talvez pelo pecado de ser auto-suficiente ~m 
petróleo, está vendendo a 3.781 cruzeiros, e assim por 
diante. Iríamos muito longe se fôssemos enumerar todos 
os países. 

Enqu;.~nto o Brasil, nadandÇ> em dinheiro emprestado, 
até diria, nadando em juros não pagos do dinheiro em
prestado, pois sabe V. Ex~, melhor do que eu, que dos 82 
bilhões da dívida líquida do Brasil, 63 bilhões de dólares 
foram consumidos em petróleo de 1973 a 1980. Consu
midos como, Sr. Presidente'? Porque nos permitimos o 
luxo de triplicar o consumo no mesmo período. 

Ducuplicado o preço, triplicado o consumo, passamos 
a ter um déficit a mais na nossa balança comercial de 63 
bi_lhões de dólares, exclusivamente para pagar petróleo. 

No caso do óleo diesel, Sr. Presidente, esse que, de cer
ta forma, beneficia indiretamente uma parcela berri 
maior da população, diria até a quase totalidade da po
pulaçUo - uns mais, outros menos -, porque se presta 
ao transporte coletivo e aõ transporte de carga, mesmo 
aí encontramos cerca de 30 países- Turquia, Cingapu
ra, Guatemala, Trinidad, Coréia, Jamaica, Chile, Hon
duras, Estados Unidos- Estados Unidos, por exemplo, 
vendendo o litro do óleo diesel a Cr$ 2.836; a Austrália, 
a 3.061; a Noruega, a 3.038; a Suécia, a 3.517; a Suíça, a 
5.146; a França, a 4.572; a Inglaterra, a 4.281; a Alema
nha, a 4.214, e assim por diante. 

Querosene de aviação que, no Brasil inclusive, é isen
to. O que é o pior- vá lá que o querosene que se presta 
a avião de transporte de passageiros, aviões coletivos -, 
mas a gasolina de avião também, Sr. Presidente, é ali~ 
quota zéro. 

Sabemos que poucos, e, dentre esses poucos, homens 
como eu, podem possuir avijio pai'tícular, avião privado. 
Não há como negar que um país com a dimensão do 
Brasil realmente precisa ter uma grande e dinâmica a-
viação civH, pela velocidade que está a exigir o momento 
atual na locomoção dos homens de negócios. 

Sabemos também que grande parte dos nosSos aviões 
são de turismo. No entanto, esses privilegiados realmen
te têm a gasolinu de aviação aqui, no Brasil, a preço mui
to inferior, e, além disto, isentos ou na alíquota zero, no 
que diz respeito ao IULCLG. 

A verdade é que nós no Brasil, temos o querosene ilu
minante, este que realmente vai beneficiar as lamparinas 
daqueles infelizes que, através dos impostos indiretos, 
contribuíra, para a construção das grandes hidroelétri-

- cas, até para a construção das nossas tristemente famo
sas usinas nucleares, esses que usam o querosene ilumi
nante, quando, realmente, ainda podem comprá-lo, esses 
são gravados, esses pagam lUC sobre o querosene. No 
entanto, aqueles que usam o querosene de aviação ou a 
gasolina de aviação, estes não pagam nenhum imposto, 
nenhum tributo; esses são gravados, esses pagam 
IULCLG sobre ele. Mas aqueles que usam o querosene 
de aviltçãg oy a gasolina de aviação, esses não pagam ne
nhum tributo. 

Sr. Presidente, o óleo combustível, aqui no Brasil, a 
pretexto-de que se destina à indústria, mas o certo é que, 
dentre os países analisados, nós temos, entre os 20, quase 
30 países que comparecem como vendendo o óleo com
bustível mais barato do que o Brasil, dois terços deles 
são países desenvolvidos. E até, eu citaria, por exemplo, 
as grandes potências, como a Inglaterra, a Itália, o Cana
dá, os Estados Unidos, a Suíça, a Suécia, que vende ele 
até pelo quádruplo ou o triplo do preço que nós pratica
mos aqui no Brasil, e, por acrêscimo, esse _com alíquota 
zero no IULCLG. 

Sr. Presidente, a verdade· é que os derivados de pe
tróleo sujeitos a Imposto Único sobre Combust_íveis, Im
posto Único, aliás, só na Constituição, porque sabe V. 
Ex~ que, na realidade, o chamado IULCLG foram colo
cando nele tantos penduricalho:> que hoje ele significa 
bem menos do que os penduricalhos que lhe foram acres
cidos. São os tais, não são chamados de tributos, mas 
são chamados de parafiscais. E com todo o peso destes 
para fiscais, chegamos a números realmente espantosos, 
espantosamente irriSórios, em 1984. E bem Piores àque
les que nós vamos chegar agora em 1985. Mas, o certo é, 
Sr. Presidente, que tomando 1986 como parámetro, 
quando nós consumimos 31.936 m1 de combustíveis e de
rivados sujeitOs à tributação do IULCLG, sobre estes fo
ram urrecadados 24 bilhõ~.--s, 70 milhões e 978 mil cruzei
ros, Q que correspondeu a 15,47% sobre a receita tribu~ 
tária da União naquele ano, isto é, uma receita que foi de 
155 bilhões, 596 milhões, 328 mil cruzeiros. Acontece 
que ri Poder Executivo, que tinha sido autorizado, por 
um Decreto-lei, o de n~' 296, de 26 de dezembro de 1973, 
autorizava-lhe o art. 2~> desse citado decreto-lei, uma al
teração de 40% nas alíquotas do Imposto, vamos conti~ 
nua r chamando Imposto Único, embora saibamos que é 
uma farsa. Mas, esse Imposto Único poderia ser altera
do, segundo o decreto, tal a esperteza da redação, pode
ria ser alterado para mais ou para menos. Fala vã em "al~ 
terar". Mas, o certC? é que foi alterado para menos, por
qu~h~via a imperativa necessidade de cortejar os donos 
de automóveis, precisava bajular um pouco, princípai
men te os i'nais bem falantes, os mais bem situados, por
que com maior poder de influência e decisão. 

Pois bem, foram feitas reduções, em alguns casos até 
maiores um pouquinho. Mas o certo é que, posterior~ 
mente, através de um simples decreto - não decreto-lei 
-mas do Decreto n~> 78.857, de 30-11-76, vem mais are
dução de 5% do Imposto único. Não satisfeitos, vem o 
segundo Decreto, o de n~> 79.657, de 5 de maio de 1977, 
reduzindo mais--20%. 

Che.ga em 1979, vem outro Decreto, o de n~> 83.202, de 
31 dCJulho de 1979. E aí a "paulada" foi maior, Sr. Pre
sidente: mais 30% de redução. Finalmente, o Decreto n~> 
84.254 - atentem bem que não se trata de decreto-lei 
mas Decreto admiOistrativo, de 3-12-79, que reduz m3is 
25% nas alíquotas. Total: 80% de redução nas alíquotas 
do IUL CLG, que já pouco ou nada significava. A ver
dade, porém, é que precisava continuar, mais e mais ain
da, bajulando o povão, andar cada vez mais a reboque e 
no agrado do povo, embora privilegiando 10% e des
graçando 90% d.:1. população. Mas a( vem o Decreto-lei 
n~ l.785,d_e 13demaiode 1980,.quenoseuart.l~>-aí, 
_sim_-::- ~tabelece um absurdo, quando manda fixar 
como critério para a fixação de base de cálculo, para a
plicação das mais que aviltadas alíquotas do IULCLG, e 
essas, a essa altura, já acrescidas daqueles 12% criados 
pela Lei n9 6.261, tão conhecida de V. Ex', porque esses 
12% é que realmente deram recursos para a EBTU- a 
verdade é que, com esse sistema, o Decreto, embora sen
do de 13 de maio de 1980, mandava tomar como precoM 
ba.:.e, para efeito de cálculo, o preço __ do petróleo de 30 de 
janeiro daquele ano. Agora, com um agravante: estabe
ceu o Decret()·lei que esse preço base de cálculo só pode
ria ser revisto num prazo nunca inferíor a doze meses, 
vale dizer, teria que ter sido revisto, então, em 30 dejã_
neiro de 1981. Mas não por erro ou má fé, só 16 meses 
depois, ou seja, em juilho de 1981 é que se foi rever o câl
culo daquele preço simbólico. Porque, na realidade, na~ 
quela época, o preço do petróleo era de 7 cruzeiros e 87 
centavos o litro, tomando como base o preço do petróleo 
bruto para efeito de tributação. Então, 16 meses depois é 
que foi revisto. 

Para que V. Ex~s·tenham uma idéia do que significa
ram essas reduções de alíquotas, e para chegarmos aos 
níveis de arrecadação verdadeiramente impubHcáveis, 
que estão at'ualmente sendo obtidos pelo IULCLG, ve
jam V. Ex's que em 1~> de julho de 1976, à êpoca ainda em 
que as aliquotas vigentes eram as dos Decreto-lei n~> 61, 
de l966, a gasolina tipo A tinha uma alíquota de 140%; a 
partir do Decreto-lei n~ 1.785, recém-mencionado, pas~ 
sou a _ _ter uma alíquota só de 29% -isto, em razão da~ 
quela série de ilegais e de imorais reduções de aliquotas. 
Ilegal porque não tinha amparo em lei, e imoral porque 
privilegiando os mais que privilegiados, em prejuízo dos 
menos favorecidos. 
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Mas, a gasolina tipo 8, que tinha uma alíquota 'de 
200%, foi reduzida para 41%; o óleo diesel, que tinha ali~ 
quota de 50%, foi reduzido para 6,5%; os gases liquefei~ 
tos de petróleo, que pagam 20% de IULCLG, passaram 
a pagar 4%. Mas precisávamos, Sr. Presidente, dar uma 
prova de povo civilizado e para aferir o grau de nossa_ciR 
vilização- era preciso que cada roceiro, que cada homem 
ela agricultura também tivesse um fogão à gás em sua ca
sa, para exibirmos no exterior foros de povo altamente 
civilizado, embora queimando a tenha para desocupar o 
terreno, pondo fogo na lenha, nas roças; ao invês d.e 
queimar no fogão a lenha que tínhamos de graça, conti
nuamos queimando-a para desobstruir o t~rreno e no fo
gão estamos a gastar o gás de petróleo import<~do, por
que signific<~ grau de civilização. 

Então, no Brasil de 1982, porque o dado que tenho é 
de 1982, tínhamos 27 milhões e 425 mil domicilias habi
tados e só t milhão e 8 tI mil domicílios não eram e_qui
pados com fogão ã gás. Ora, se tínhamos, como temoS de 
fato, mais de 7 mílhõcs de domicífios nã. zána rural, isso 
significa que, possivelmente, Uns 6 milhões desses do
micílios estão queimando gás importado, porque há es
ses deserdados da periferia que usam fogão à querosene, 
fogão de serragem, fogão de. coisa nenhuma. Mas, a ver
dade é que o Br<~sil precisa eXibir que somoS"l1m povo al
·tamente civilizado, principalmente com o dinheiro que 
estamos tomando emprestado e, às vezes, ousando atê, 
da tribuna do Senado, propor moratória unilateral. 

Mas, Sr. Presidente, prossigo mostrando a redução 
das alíquotas: o querosene, que pagava àquela época 
35% de alíquota, passou a pagar 6,5%. 

Isto para o querosene iluminante, porque V. Ex~s vão 
verificar que o querosene de aviação tem alíquota zero. 
A aguarrás mineral e sucedâoeos pagavam 80%; passa
vam a pagar 1 ,5%. Somente a borracha e sucedâneos, 
que pagavam 9,6%, passaram a pagar 1,5%. OS hexanos, 
muito usados na indústria extrativa de óleos vegetais, 
que pagavam li t %, passaram a pagar 1.5%. A nafta 
para recondicionamento de petróleo, que pagava 140%, 
foi reduzida à alíquota zero. A nafta para outros fins, 
que pagava 140, passou a pagar 29%. Os óleos lubrifican
tes, que pagavam 340% de alíquota sobre o pt'eço de ori
gem, passaram a pagar 78%. E os óleos lubrificantes im
portados, quando embalados, pagavam 400% sobre o 
seu preço de origem; passaram a pagar só 92%. --

Temos, então, Sr. Presidente, que, quando vêm ao Se- . 
nado, como aqui estiveram lloje, o Ministro do Planeja
mento e o Ministro da Fazenda- não assisti às pales
tras dessas duas ilu~trcs figuras da República - na ver
dade, segundo o noticiário, vêm motivar e justificar, à:S 
lideranças do Governo, nesta Casa, a necessidade de au
mento da carga tributária. 

Sr. Presidente, seria, no mínimo, falta de juízo, seria,· 
no mínimo, falta de bom senso, a esta atlura, com um 
simples decreto do Presiden.t_e da República, revogar-se 
esses quatro decretos dos governos anteriores. A não.ser 
que seus assessores estejam s~negando-lhe informações, 
o Presidente da República deve t;st~r, a esta altura, sa
bendo que o JULCLG, neste exercício de 1985, segund~ 
as estimativas, com base nas arrecadações realizadas atê 
setembro, não ultrapassará 0,7%, vale dizer, menos de ('i' 

s.obre a receita tributária da União. 

Sr. Presídente, de 1976 a 1984 tivemos ~mincremento 
de 6.48% nos produtos derivados de petróleo, sujeitos à 
tributação. Isso porque, como sabe V_ Ex', o álcool vem 
contribuindo decisivamente para diminuir o consumo de 
ga.solina e, consequentemente, está sobrando gasolina 
para exportação. Obviamente, não .geraria trbutOs inter
nos outros derivados extraídos do petróleo que não a ga
solina, também não sujeitos à tributação. Se levarmos 
em conta esses 6.48% de crescimento, admitindo, para 
argumentar, que se se mantivesse os crescimentos dos 
preços do petróleo e Q crescimento da receita tributária 
da União nos mesmos nfveis, 1976 admitindo-se tudo 
que tivesse crescido no mesmo nível, que este País não ti
vesse sido vítima desses choques tremendos nos preços 
do petróleo, admitindo-se somente o crescimento de trin
ta e um milhõe:i, novecentos e trinta e seis mil metros cú
bicos, em 76, para trinta e quatro milhões, e seis mil me
tros cúbicos em 84, nós obteríamos, Sr. Presidente, não 
os minguados quatrocentos c oitenta bilhões de cruzeiros 
que foram arrecadados de JULCLG, aí embutidos os 
12% da EBTU, não os quatrocentas c oitenta bilhões, 
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mõJs· qua"tro trilhões, trezentos e oitenta e um milhões, 
novecentos e cinqUenta e sete mH, vale dizer d~ vezes 
mais do que aquilo que efetivamente foi arrecadado. No 
entanto, este ano, tal a defasagem, tal os artifícios na a
plicação do preço básico de .cálculo, tal o artificialismo 
dos preços do petróleo, como demonstrei a V. Exts, com
p<lrando com os outros países - esses são dados, Sr. 
Presidente, de 1985 e c_Qmparados ainda ao dólar de 
S."S:W crtiieirõS _ ... Se".pfáttcássemos aqui nesta tabela o 
dófãr ao preço real de compra e venda do Banco Central, 
obYiamente, a diferença seria bem mais acentuada; por 
todas as razões e por todos esses artifícios, o IULCLG 
vaí.rendei 0,7% Ci.uando Poderia:· no mínimo, estear ren·.:
derldo PeJO men·osu-nsT5;47% sobre a receita tributária 
que rendera em 1976, m~nt~dos-:- repito- os níveis de_ 
consumo, mantidOs-oS níveís de preço e mantidas, evi
dentemente, as alíquotas. 

Mas, na realidade, Sr. P{esidente, não sei se_ os Minis
ti'ãs· vieram aqui, realmente, anunciar aumentos mais 
substantjvo~ _da ~!ga tríbutária. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. BENED!TÜ FERR-EIRA - Corri-muito pra-

O Sr. José Lins- Nobre Senador Benedito Ferreira, 
ouvindo a sua exposição, entendi que V. Ex~ identifica 
uma enorme redução do Imposto Sobre Combustíveis e 
Lubrificantes. Isso certamente se deveu a que o Governo 
foi compelido a deixar no menor nível a elevitção do 
preço desses combustíve.i.s. Houye .realment~ uiha re-. 
dução enorme da car_ga_ triQ.utária sobre combustíveis e 
lubrificantes e, nisso tudo, o prejuízo maior talvez, tenha 
sido para a política rodoviãria e para a política de trans
portes urbanos que V.L Ex• bem identifica. 1:: uma pena, 
porque o Governo sempre tendeu a prestigiar a póiítica 
de transportes e atê a corrigir as grandes distorções da 
mesma, sugerindo que não devíamos baseá-la apenas no 
sistema rodoviário, mas fazer um grande esforço tam
bém no campo ferroviário. Infelizmente, o esforço no. 
campo ferroviário não foi feito e a pOlítica rodoviária·
praticamente foi desmontada exatamente devido não só 
à redução dessas aliquotas, mas também ao desvio, à re-. 
-partição dos recursõs do Fundo Rodoviário para uma 
sêrie de outros, digamos, paralelamente e afins. Isso hoje 
s·e·-refle"i€ ilO SiStema ViátiCf do País. Ouvi um<t'tl'eclaração 
do nosso co~ega, Sen_.ador Affonso Carm~jo, Ministro
dos Transportes, dize~do que torna-se uriente o Gover
no recuperar cercá de 35 mil quilômetr'os de rodovias, 
mas que nesses dois anos, isto é,_ 85 e 86, só teria con
dições de recuperar 5 mil km, o que certamente ê um de
sastre, porque toda a economia se ressen't~ d~s dificulda
des hoje existentes no campo dos transportes; das cargas 
e dos ben.s do País. Não entendi tambêm se V. Ex' sugere 
que o Governo, que tem a capacidade legal de reduzir 
impostos, mas não de auinentar, poderia restabelecer os 
níveis dessas ali quotas para aquelas cotas normais, com 
o o.bjeiivo de adquirir mais recursos para implementar 
essas poHtícas todas. E, finalmente, se indaga o que te
riam·dito os Ministros dos Transportes, da Fazenda e do 
Planejamento, hoje, no seu cantata com as Bancadas_do 
PMDB e da Fre:ri.te Liberal. Quanto a isso, eu posso dar 
uma informação a V. Ext O Ministro da Fazenda fez 
Uma expõsição muito lúcida, da qual nós depreendemos 
qu~OGOVerno-nõ"o terri intenção de mandai .. um pacote 
ou de sugerir.aumentos da carga tributária, pelo menos 
nos níveis que se poderia esperar o que a imprensa suge
rerAo contrário, considero que a proposta do Governo é 
extremament~. eciUilibrada, e toda a recuperação ou au
mento de receitas que o Governo pretende fazer, será fei
ta,. quase unicamente atrivés· dã antecipação dos paga
mentos _dos Impo~t'?s de Renda e de pequenos aumentos 
piTa algui1s produio.S apenas, inclusive cigarros no cam
po do IPI. Há realmente pequenos aumentos de incidên
cia para .as operãções de alto risco e curtíssimo prazo, 
como é o caso do OPEN, OciiSo do mercado a termo, em 
que o GovernO prete"ilde desincentivar as aplicações por · 
um_ dia, dois dla.~, t~ dias, através de uma redução da 
cofreção mone~~rra Pãia- e5tes cUrtíssimos prazos, mas 
estabelecendo uma escala, de IT.IOdO que para as ope
rações de 30 c,l._ias~ ou pouco menos, a correção monetária 

.. seja plena, cómo reafmente é necessário. O Governo não 
pretende adotar qualquer medida que venha a prejudicar 
os esquemas, oS meioSOC: capitalização das empresas. E 
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quanto ao Imposto de Renda da Pessoa Física, haverá 
redução para os salários de baixo nível e pequenos au
mentQs para os de alto nível. Mas o Governo não tirará 
nenhum proveitt:~ em termos finais da arrecadação de im
posto sobre salários. Há um pequeno aumento sobre im
posto de Pessoa Jurídica, mas o principal do esquema do 
Governo é no campo da antecipação. A proposta me pa
receu muito .equilibrada, e n~o no~amos nenhuma gran

_de dis.torçào que pudesse ser objeto de uma controvérsia 
séria e exagerada na proposta do Ministro. Então, não 
há, realmente, intenção do _G.overno em aumentar a car
ga t!:il=!utári~, _como_ se_ poderia pensar. O Governo preci
sa áe mais recursos para equ1librar o déficit ou reduzi-lo, 
rrias. não lançarã' mão e."J'ecificamente de aumentos de 

_ tributos, de. mo.do_-a. f~r~_r, digamos, com profundidade, a 
incidência dos ímposto~. 

O SR. BENEDI'IO FERREIRA - Nobre Senador 
José Lins, V. Ex• faz um enfoque que realmente eu não 

-- tr,oux.e_ no ~ojo do meu __ m~-~~s~o pr()nunc~amento, até 
porque eu o faço áe Uma maneira um tantO quanto ata
balhoada, porque não pude e n'em tive oportunidade se
quer de fazer um roteiro. Mas, eu não tenho como con
testar... 

OSr •. José Lins- A posição de V: Ext é muito lúcida. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex• é que é ge
neroso; 

Mas, _na verdad~, V. Ex•. traz à colocação um aspecto 
muito importante porque diz respeito ao IULCLG, essa 
imensurável carga que paira hoje s<?bre o Ministério dos 
Transportes, que estã com um volume enorme de estra
das asfaltadas precisando de reparoS, ao ponto de ser, 
hoje, um dos inadimplentes que- diga-se de passagem 
- quebrou quase todos .os infelizes prestadores de ser
víços ao DNER, principalmente aqueles que asfaltaram 
a Belém-Brasrlia, quase todos foram levados à insolvên
cia, porque o DNER, nos últimos anos, não vem pagan
do ou, quando paga, o faz com muito atrazo àqueles que 
lhes. prestam serviços. Esta é uma das conseqUências. 

Senador José Lins, col)lQ V. Ex.t s~be e a Casa não des
conh.t::Ce, eu )lão. sou um homem famüia-ri~ado com as le
tras jurídicas1 ... 

O Sr. José Lins - Mas V. Ex' é uma das mentes mais 
lúcidas desta Casa. 

O SR. BENEDlTO FERREIRA - ... mas, em reali
dade,. eu quero crer que falece ao Poder Executivo, senão 
com autorização legal, como ele realmente fez quando 
autorizado pelo Decreto-lei n9 1.296, de 1973, ele tinha 
autorização para alterar uma redação um tanto quant.o 
oblíqua que é a do§ 2~' desse decreto-lei, dizia que ficava 
autorizado o Poder Executivo a alterar em 40%, mas não 
dizia se para mais ou para menos. Mas, o certo é que ele 
o fez. E fez muito mais do que os !10% e pois a partir de 
1976, sem nenhuma autorização legislativa, seja via 
decreto-lei ou congressual, ele fez através dos quatro de
cretos que .eu enumerei, com seus números e data de 
edição, mais 80% nas alíQüotas. Daí por que eu disse que 
o Presidente Sarney, com um simples decreto adminis
trativo - idêntico a esses quatro aqui mencionados -
revogando-os, não se expõe ao risco e ao vexame de uma 
derrota no Congresso Nacional, porque a Câmara dos 
Deputados... · 

O Sr. José Lins- V. Ex• sugere realmente um aumen
to de impostos nesse campo? 

O SR. BENEDITO FERREIRA -Não tenha a me
nor dúVida,· como realmente eu reclamei da Câmara dos 
De·putados não ter' permitido criar o !CM sobre automó
veis, porque Isso iria socorrer os cofres estaduais e conse
quentemente, em·20% os mUnicípios. E ia atingir quem'? 
Menos de 10% da população, que são os privilegiado que 
possuem ·automóvel como eu apontei aqui. Estando o 
dólar custando hoje~ cerca de 9 mil cruzeiros, até dia 17 
de outubro de consumidores de gasolina no Brasil, a 
consumiam como se ele custasse para a Petrobrás 4 mil 
470 cruzeiros."_o · 

Então, o que me causa _espécie, nobre Senador José 
Lins, é essa preocupação noss_a, da cha~ada elite diri
gente, seja do Legislativo ou do Exeçutivo, a preocu
pação de sermos agradáveis, através de medidas crimino
samente demagógicas, pro·curando não atingir .as. ~ino-
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rias mais atuantes e que têm mais acesso aos meios de co
municação - conseqüentemente podem fazer mais ruí
do; seria o caso daqueles pais irresponsâveis que casti
gam os filhos obedientes e premiam os filhos barulhen
tos; os filhos que mais fai:.ci-alarido, que mais incOmo
dam, que mais reclamam, então esses seriam os privile
giados dentro da farriília. E ess_e nã9_ é- o tipo de pai que 
V. Ex• recomenda para os seus netos, tenho certeza, 
como V. Ex• assim não o foi para os seus filhos. 

. Mas é assim que nó; l~gisl~dores e homens do ExecUti-
vo temos agido no Brasil. Atendemos as minorias ruido
sas e barulhentas em prejuízo daqueles que silenciosa
mente e no anonimato realmente constroem a grati.deza 
da nacionalidade. De modo particular o nosso agrilcu
tor, porque ele nem tempo tem, quanto mais vocação 
para fazer greves ou passeatas. E no entanto, a minoria 
privilegiada da cidade continua queimando ,gasolina aos 
preços que afinal não vão sair dos cofres da PE
TROBRÂS, vão sair do Tesouro NacionaL Tanto é que 
nós temos o Fundo Especial de Reajuste de Estrutura 
dos Preços dos Combustíveis e Lubrificantes no _Çonse
lho Nacional do Petróleo que recebe as dotãções do Te
souro Nacional, exatamente, para cobrir esses prejuízos 
astronômicos, e até_Iembraria, Sr. Presidente, que esse 
prejuízo, agora no mês de novembro, já significa 10 tri
Ihões de cruzeiros para a PETROBRAS e o que é pioi, 

~ não foram cobertos. A PETROBRÁS está com esse dêfi
, cit de caixa porque o Tesouro Nacional não teve córno 

repassar-lhe esses recursos. Daí por que atê a PE
: TROBRÃS já está sendo imJ.dimplente com os seus for-
.. necedores de áJcool, 

Por tudo iS·~. Sr, Presidente, é que deploro e, na maiÕ: 
ria das vezes, me torno até repetitivo, aqui, nesta Casa, 
quando insisto em que nós precisamos parar para refle
tir, revermos as nossas posições e nos desvestirmos, Sr. -
Presidente, antes que sefa tarde demais, dessa preocu
pação de andarmos a reboque da opinião pública,-Prí!lCI~ 
palmente, quando essa opinião pública representa uma 
minoria de privilegiados. E' essa minoria que vem cõnsu::
mifido gasolina a preçoS absurd_amente subsidiar;fos pelo 
Tesouro Nacional, e que não pôde_ ser atingida, porque 
assim a Câmara dos Deputados não consentiu. E tenhO 
fundados receios de que o Senado também não teria con
sentido, pudesse essa minoria ser atingida por um peque
no tributo que seria o ICM sobre automóveis usados.~ C 
agora vem S. Ex~, Senador José Lins, no, dar notícias, e 
esse ê um sofisma que n-ão escapa à inteligência do bri
lhante representante do Ceará; S. Ex' rliz que o Governo 
não vai fazer aumento"s de tributos que atinjam ao assa~ 

'jariado. 
Ora, S~r. Presiden:te, Se vai-atin-gH· :a pessoa jurídica, eu 

que modestamente sou um empresârio rural mas tam
bém um empresârio urbano, há 38 anos, digo que nuncii. 
consegui sobreviver como empresário semfepaSSar para 
os preços todos os custos e é evidente que se hã encargos 
tributários- para peSSOas jurídicas, eu vou pagar o meu 
quinlião daquilo que eu consumir mas, sem dúvida algu
ma, quem vai pagar· e irCãr com todo o _encª-rgo que for 
pesar sobre a minha empresa serão aqueles que consumi
rem os meus produtos. 

Então, ê um sofisma essa história de dizer que os nos
sos Ministros da Fazenda e do Planejamento que aqui 
vieram para tranqüilizar o Senado, que os assalariados 
não serão atingidos. Ora, se vai haver uma antecipação 
de recolhimento aos_çqstos aluais d9 ginbeiro, obvia
mente ê uma outra forma de atingir o cQntribuinte. 

Sr. Presidente, não tenha V. EX~ dúvidas de que va
mos responder por isto perante os historiadores diante 
daqueles que forem ler a nossa História, depois de pro.:-~ 
castinarmos durante 17 a_nos a regulamentação do art. 45 
da Constituição, que é a fiscalização dos gastos atra vês 
da Fiscalização e Controle do Congresso Nacional~ hã 
18 anos dorme na Constituição. E hoje _fizemos, uma so
lenidade muito bonita, anunciando uma nova constituin
te, mas nós, que não tomamos sequer iniciativa em ne
nhuma das duas Casas, não hã registro, Sr. Presidente, jâ 
fiz a pesquisa, neSses'T8 anos de vigência da Constituição_ 
de 1967, nenhuma iniciativa para regulamentar o art. 64, 
o que vão pensar e o que vão diler os historiadores? 
Seríamos tOdos nós fiSiOlógicos~ Porqu~ regulamentan
do o art. 64 o Executivo estará cerceado e de uma vez 
para sempre obrigado a acabar com o empreguismo, 
com essa pouca vergonha inominâvel, com o dinheiro . 

do contribuinte, Sr, Presidente, que nos Estados, na 
União e nos municípios agride os brios atê daqueles mais 
empedernidos. 

V. Ex~ e os Anais desta Casa são testemunhas de que 
eu àqtii trouxe, por eXemplo, ã demonstração de que, flO 
período de 70 a 84, a receita dos municípios cresceu 
58.000%, enquanto a correção monetária da OR:TN, no 
mesmo período, foi de 14. 140%; a despesa de pessoal dos 
municípios cresceu 86.000%. Nos Estados, Sr. Presiden
te, os número-s que aqui trouxe não foram diferentes. 
Nos municípios desgraçadamente são estes que acabo de 
assinalar. E n·a União, Sr. Presidente1 Através dessas 
malditas estatais o mesmO se dá, com as quais se quer 
agora nivelar a PETROBRÃS, levando-a à insolvência 
para represar a inflação. Isto para obterRse esse compo
nente importante, esse componente psicológico para 
frei ar esse apostar constante na inflação, o que jâ é um 
víciõ brasileiro parece até um sucedâneo para o maldito 
jOgo do bicho, embora o próprio Governo Federal se in
cumbisse de legislar, criando a tal de loto, e essa outra 
pouca vergonha chamada loteria esportiva, embora a 
Constituíção p'roíba o jogo. Mas o certo ê que o brasilei
ro, vocacionado para a tal de aposta passou a votar na 
inflação. 

Então acho que realmente ê válido o Governo tentar, 
de alguma forma, extrair esse componente psicológico, 
que induz ao consumo exacerbado, a demamda artificial, 
que sem dúvida nenhuma contribui para crescer a in
flação. 

Mas o que não é possível, Sr. Presidente, éjâ que se 
ponha- em risco a credibilidade da PETROBRÃS, não só_ 
interna, mas externamente. E ísso para quê, Sr. Presiden
te? Com que fim? Senão para subsidiar gasolina para 
essa minoria de filhos barulhentos da família brasileira, 
que são os qUe possuem· automóv~;l. 

Está aí, pois, Sr. Presidente, uma forma d!! darmos re
cursos aos Estados, embora de minha parte eu acha que 
devamos mesmo dar dinheiro aos Estados, e até mesmo 
os empréstimos, depois que todas as assembléias legisla
tivas enquadrem as suas Constituições Estaduais aos 
preceitos no art. 45, instituindo a fiscalizaçãO financeira 
nos Estttdos. E mais, depOis que nós aqui, em obediência 
à nossa Constituição em vigor, regulamentássemos o art. 
64, e impe<l.Lssemos esse empreguiSmo absurdo que está 
absorvendQ todas as receitas da União, dos Estados e 
Municípios; e o que é pior, criando no nosso funcionalis
mo um volume cada vez maior de descontentes, porque 
sempre mal remunerados ... 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Lembro a V. 
Ex• que o seu tempo já estã ultrapassado. 

O SR. BENEDITO FERREIRÂ- Sr. '"Pi'eSídente, eu 
concluo, V, EX~ foi generoso e paciente em ter m~; ouvi
do tanto. 

Mas conc_luo, Sr. Presid6nte, dizendo que, na verdade, 
para acudirmos os nossos Estados, para aCud_irmos os 
nossos municípios, acudirmos os nossos gestores, que jã 
herdaram e&S.as distorções seculares, que vêm através dos. 
tempos perVe_rtendo e distorcendo a administração 
pública, deveríamos nós, antes de darmos mais recursos, 
regulamentarmos o art. 64 da Constituição, para que 
não fiCassem os homens do Ex.ecutivo federal, estadual e 
municipal, sujeitos ao maldito do cartãozinho pedindo 
emprego para cabo eleitoral. 

Por isto; Sr. Presidente - tenho certeza - sofrería~ 
mos nós os políticos momentâneas incompreensões, mas 
passaríamos, sem dúvida alguma, a ter menos receio dos 
historiadores, daqueles que forem anotar o nosso proce~ 
dimento, aqueles que forem consultar os Anais das CaR 
sas do Congresso Nacional, não tenho dúvi_da, não iriam 
nos apontar como aqueles que entraram para a história 
pelas portas do fundo. E passariam sim, Sr. Presidente, 
da consciência da grande maioria do povo brasileiro, a 
desfrutarmos do respeito, e eu avançaria mais, até mes~ 
mo, possivelmente, reconquistaríamos, além do respeito, 
a estima daqueles que para aqui nOs enviaram. Muito 
obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
·Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

Novembro de 1985 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL- BA. Pro
nuncia Õ Seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Syna
dores: 

A água teve sempre importância para o bem e _o mal 
da humanidade. 

Símbolo da vida, cOntribui para o desenvolvimento da 
civilização nas ãreas em que é abundante. Basta, no en~ 
tanto, que se torne escassa, em determinadas regiões, 
para que, ali, se decrete a morte das mais prósperas cul
turas. 

-Embora não. esteja equitativamente distribuída em 
nosso planeta, não há, nele, como um todo, escassez de 
água. Diierrl os cientists que temos, no mundo, mais de 
um quatrilhão de acres-pés de água. Mesmo que não 
consideremos a água salgada dos oceanos e a água conti
da nas calotas geladas do Ãrtico e do Antártico, há a
bundância- de água na Terra. 

Além dos oceanos, lagos, rios, regatos que cobrem cer
ca de 70 por cento da superfície terrestre, há, por toda 
parte, ocuhas reservas de âgua: sob o solo, no ar e em to
dos os seres que se movem ou que crescem. 

Mas, em tudo isso há U:m paradoxo. Há regiões do pla
neta em que a água não está disponível no lugar e no 

:tempo em que o homem necessita dela. 
Determinadas· regiões do mundo encontram-se na 

mais absoluta miséria, em virtude da escassez de ág~a. 
Em algumas delas, a população passa a metade de seu 
tempo transportando água dos poços e rios para suas ca
sas. Calcula_~se que uma quarta parte dos leitos de todos 
os hospitais do mundo é ocupada por pessoas acometi
daS de moléstias causadas pela falta de boa ãgua._ 

Podemos ver, Senhores, por tudo isso, que a utilização 
da á_g_l!!l estã,_de certa_forma, associada ao grau dedesen-
volvjmento dos. povos. .._ 

'NOs últimos iempos tem aumentado enormemente as 
nossas necessidades.de água. As regiões altamente desen
volvidas estão, cada vez mais, aumentando o consumo 
de água. Os Estados Unidos, por exemplo, em nosso sé
culo, estão consumindo oito vezes mais âgua que no fim 
do século passado. 

São a indústria e a agricultura modernas os grandes 
consumjdores d~ água. 

No que se refer~-à-agricultura, o maior consumo de á~· 
gua se dá na irrigação das lavouras. 

Com o aumento da população mundial, faz-se neces-
sãrio muitO mais alimento. Por isso os agricultores não 
podem mais ficar à mercê dos fenômenos naturais. Quer 
nas regiões áridas, quer nas regiões úmidas, os homens 
estão irrigando suas terras, com o propósito de obterem, 
nas lavouras, a produtividade almejada. Está ocorrendo 
uma verdadeira revolução na agricultura. Onde quer que 
h:;~ja terras árídas, banhadas pelo sol, estão elas sendo 
transformadas, pela água, em campos férteis. 

Com o contínuo crescimento da população mundial, a 
huf11anidade está se vendo cada vez mais compelida a 
usar os recursos da irrigação, já o dissemos. Somente asR 
sim, poderá tornar produtivas cerca de 55 por cento das 
áreas do planeta, que são áridas e semi-ãridas. 

Calcula-se que existem hoje, no mundo, mais de 192 
milhões de hectares irrigados, que produzem alimentos 
para mais da metade da população _mundial. Somente 
nas duas, últimas décadas, a área de terras que passou a 
ser irrigada é superior àquela que foi beneficiada nos úl
timos cem anos anteriores. 

Por tudo o que dissemos, saudamos a decisão, anun
ciada pelo Governo brasileiro, de irrigar I milhão de 
hectares no Nor_deste, nos próximos cinco anos. 

TrataRse de projeto que significa não apenas o desen
volvimento da região. ~ ele também solução para um 
dos mais graves problemas mundiais: 'orne de popu
lações subd_e_senvolvidas, Em verdade, uma vez executa
do, o Programa transcenderá, por seus resultados, a geo
grafia regional, para se alinhar a tantos outros que, em 

--diferentes partes do Planeta, estão produzindo alimen
tos, ad invés de bombas atômicas e de engenhos espa
ciais. 

Esperemos que se realizem, no Nordeste, as intenções 
do Governo da Nova República, recentemente procla
madas nesta Casa pelo EXm~ Senhor Ministro Ronaldo 
Costa Couto. 

Que o desenvolvimento agrícola seja a maior priorida
de do GQverno no Nordeste e que o Programa _de Irri
gação de I milhão de hectares se efetue nos próxirrtos 
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cinco anos! E que cheguemos ao final de 1986 com mais 
100 mi[ hectares irrigados nos EstUdos nordeStinos. -

Sejam criados os dois milhões de empregos permanen
tes e seja alcançada a produção de oito mU_hões de tone
ladas de alimentos. Some_nte assifu-sejustifica_rã o_ alto 
investimento de 4 bilhões de dólares no Programa qe Ir
rigação. 

Desejamos feliz escolha das áreas prioritárias a serem 
irrigadas, em função de seu potencial e da existência, ne-
las, de projetas. _ 

Converta-se em realidade a d_iretriz traçada pelo Go
verno de que haja "um mínimo de e:qüilíbrio entre os lO 
Estados favorecidos. 

Enfim, cumpra-se a promessa-de Ctue "o Projeto_Nor
deste passarã por esta Casa, cOmO- parte essenCial do 
plano-dirctor do Nordeste, que a SUDENE ~tá ~labo
rando e que sení submetido ao Congresso". 

Isso posto, Senhor Presidente e Scmhores Senadores, 
tratemos, com maiores detallles, do tema a que nos pro
pusemos: a irrigação. 

O Egito foi, na antigilldade, o país que maior impor
tância deu_ aos trabalhos de irrigação. Situado em ârea 
desértica, o país dos faraós sobreviveu graças ao aprovei
tamento planejado das águas do Nilo, Modernamen_te, 
aquele país possui enormes barragens e largos canais de 
irrigação. 

Exemplo notável nos dá_ Israel, ao transformar o de
serto em campo de alta produção agrícola. Utilizando 
processos cientificamente planejados, os israelenses es
tào deslumbrando o mundo ao mostrar que é possível u
tilizar, nas lavOitrãS, toda a água superficial e subterrâ
nea disponível, controlando-a gota a gota. 

OÕtfo exemplo que nos empolga vem da China. Em ver
dade, o chinês é como que obrigado a realizar verdadeiro 
milagre para produzir alimentos para a densa massa hu
mana que vive em seu território, também empObrecido 
pela presença de de.~er_tos. Graças a denodado _esforço, a 
China possuí, hoje, sessenta e cinco milhões de hectar~s 
irrigados. 

Também a ln dia é digna de ser.!.roitada OQ_esforço qu_e 
fez para irrigar seus campos. Em suas lavouras irrigadas, 
há duas colheitas anuais. Atualmen.te a lo dia possui cer-
ca de trinta milhões de hectares irrigados. _ 

Na Europa, podemos nos inspirar nõs exerilplos da 
Espanha, Itália e França, entre outros. 

Vejamos; agora, a irrigação em nosso cohtinehte. Na 
América do Norte, temos o exemplo grandioso do Méxi
co, com mais dç 3,3 milhões de hectares irrigados. Já os 
Estados Unidos possuem vinte e cinco milhões. 

No Oeste dos Estados Unidos, a magia da água trans
formou as áridas regiões da Califórnia, Washington, A
rizona, Utah e Colorado em riquíssimas âreas agrlcolas e 
cidades_ industriai_s. 

O início da irrigação no Oeste americano se deveu ao 
"U.S. Bureau of Reclumation", órgão do Ministérío -do 
Interior dos Estados Unidos, que, em 1902, elaborou 
sério programa de administração dos recursos da água e 
do solo, com a finalidade de levar aos 17 estados mais se
cos e pobres do país o apoio da comunidade americana. 

Beneficiado pelo aproveitamento racional das águas 
dos rios Sacramento e São Joaquim~ cujo deflúvio médio 
anual é da ordem de 13 quilômetros cúbicos, o Vale Cen
tral transformou-se numa das mais ricas regiões do pla
neta, possuindo mais de um milhão de hectares irriga~ 
dos, que garantem a seus proprietáríos uma Tenda bruta 
da ordem de 3 bilhões de dólares por ano. Sem dúvida, o 
exemplo da Califórnia, que possui 4,5 milhões de hecta
res irrigados, dos quais boa parte conquistados ao dese
to, deveria ser por nós imitado. De que maneira? Com 
um melhor aproveitamento das águas do São Francisco, 
cujo deflúvio anual é cerca de 10 vezes superior aos_ dos 
rios do Vale Central amer_i_c_aQQ._ 

No Continente Sul~americano, destaca-se a Argentina, 
com seus l.200.000hectares, sendo notáveis as regiões de 
Mendoza, Córdoba, Tucumán; San Juan, Rio Negro, 
Salta e Santiago dei Estero. 

Analisemos, agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a 
situaçãO da iriigação em nOsso ·pafs,_-a partir de visão 
global construída por dados divulgados pelo Ministério_ 
do Interior c referentes ao ano de 1977. -

Na Região Sudeste, havia 215.666 hectares irrigados: 
59.690 em Minas Gerais, 107.000 em São Pauto, 35.780 
no Estado do Rio de Janeiro. Sob aJ:esponsabilidade de 
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ór@~~ públicos estavam 8.677 ha. Ã iniciativa privada 
cabiam 215.666hu-. 

Na -RCgiUo -sur;-a--área total irrigada -alcançava 
562.204ha.,_ sendo 29p_ no Paraná_, 74.470 _em Santa _Otta
rinn c 487.444 no Rio-Grande do Sul. Do total, l5.286ha 
competiam a órg3.0S-governamentais e -546.918ha eram 
irrigados-por Pài-t!Cufare~>. -" 

Na_Rcgiilo Norte, apenas no Pará. ( L400ha) _e Ac_re 
(147ba) havia irrigação. Apenas 73ha es_tavãm sob areS
ponsabiliddae de órgãos públicos. 

Vejamos, com mais atenÇàõ~ a-Situação do Nordeste, 
O Maranhão POssuíi-4ha irrigados: o Piatií;866: O Cea
rá, 1 L769; o Rio Grande do Norte, 129; a Paraíba, 
15.873;-vernambu'ci:Ç r r:-tn;xragoas, -r .660; Sergipe, 
2 . .106; a Bahia, 15.183. No total, o Nordeste possuía 
59.070ba irriga,dos: _I ~.095 sob a re_sponsasbilidade <:Je ór
gãos póblicos e 42.975 s_õb a responsabilidade de pafticu
rares. ·_ 

ÍnfeliZmerite, o BfUsi! nàõ--UTfi-ãpassà.va 8"J9--:4S7ha íiri
gados. _ Q __ setç:.r _privado responsabilizava-se por 
798.356hã; enquanto o setor público se encarregava de 
40.131ha. Destes, 6.09lha competiam à CODEVASF, 
11_.022 aó QNOCS_, 11.1_16 ao D~OS e 11.902 a órgãoS 
estaduais:.. 

Como se vi, n~~~~ agricultura, em ·suã qUase to1alida- .-
de nãO-eSTá basead;;!_-_@ irrigação. Não temos tradição no 
setor, !Lerp s~quer __ noNo_rdeste,mesmo na área do Polí
gono dis Secas. T;J.mbl1:_fl1 lá, nossos agricultores prefe
rem contar com as chuvas, embora ocorram elas de for
ma irregular. Isso nos traz conseqaências funestas. Ain
da estão cm nOssa memôtia os-·dramâtlcos efeitos pródu
zidosd pela última grande seca ocorrida no Nordeste: 
Morte dos rebanhos, escassez de alimentoS para a popu
lação, fuga generalizada de nordestino~, que partiram, 
aos milhares, em busca de mdhores regiões ... 

No caso do N ardeste, uma conclusão ób_via se impõe: 
somcntt: uma irrigação racional de seu s'?JO- poderá con
ferir novo rumo à sua economia e ao bem-estar de sua 
população. -Tal é 0 escopo- dos projetas que a Nova Re
pública vem anuncian,do em favor do Nordeste. 

-Nas demais regiõeS Orasileirã.s, salvo raras exceções, a 
irrigação não vem tendo a prioridade que deveria mere: 
cer .cm um pais que tanto necessita multiplicar" sua pro
dução agrícola, para saciar a crónica fome de seus h~Qi
tantes. 

Preferimos, ainda, estar à mercê dos fenómenris_clirná
ticos. Raro o ano em que nossas autoridades_nào flcam a 
justificar _o fracasso de seus planos, fundamentando seus 
argumentos no- malogro que lhe impuseram as intem
péries. E assim~ -de-·crfse em crise ;:__-_ Çrise da seca, crise 
das inundáções, crise da dívida externa, crise _do pe
tróleo, crise dos escândalos financeiros, crise política-

__ vamos_ expjjcancto:a incompetência da Nação em traçar 
seus- próprios- destinos. 

Vimos antes, Senhores, que muitas nações resolveram 
e estão resolvendo seus problemas de produção agrícola 
com eficientes planos de irrigação. 

Hoje muito se tem discutido a respeiÍ~·da redenção do 
Nordeste, regitio das mais pobres do Mundo, em que vi
vem mais de 35 milhões de brasileiros _e que possui ârea 
equivalente a 1.548.672 km~ (18% do contexto físico do 
País). 

Repetfmos: dificilmente, sem um plano de irrigação 
inteligente e ohejctivo poderá o Nordeste brasileiro vir a . 
ser região desenvolvida. _____ _ 

-A irrigaçào tem um significado vital para a Região. 
Ela permitirá que haja- aumento da produtividade nas la
vouras praticadas de forma intensiva, com mais de uma 
colheita anual. Haverá segurança nas colheitas e flexibi
lidade na escolha do tipo de exploração, melhor utili
zação dos terrenos, melhor aplicação de fertilizantes, 

- -maior-emprego de mão-de-obra. Tudo isso nos levará à 
auto-suficiência de produtos alimentícios, pois a lavoura 
tradJcJonal hoJe exJstenteL no Nordeste, faz-nos depen
dentes da importação de alimentos. Na Bahia, por exem
plo, de acordo com as variações climáti_cas, dependemos, 
em até 60%, da importação de alimentos. 

Um plano eficaz de irrigação em muito depende de 
-um ;i estrutura agrárfa -mais jUsta do que a existente hoje 
no Nordeste. Este é .um ponto que queremos enfatizar, 

- neSte momen-to cm que todo o País esrâ discutindo a Re
forrr!_ª_ ~grf!:ria. -~ura_ se_ te! uma mel?or idéia sobre o nú
rifCt"O de famílias que-põder-àOser Oenefíciadas,_ouçamos 
o (jue=dizem OS TéCrllco-s-sobre o cultivo_ de ár~s__irriga-
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das: $omente l!ma família excepcional seria capaz de 
pbrifar ·em 1 O -heCtares irdgados~ cultivando-os bem, co
lhendo a produção em tempo, mantendo conservadas as 
obras de i~rigaç~o _e -~e _drcnag~m. Em compensação, a 
prodUçãO dCsSa Pe-quena- áfea- ser-lht!-ú suficiente para 
obter rendimentos que lhe permitirão um padrão de vida 
regular, muito acima da_ mêdia. 

No Nordeste, predominam as zonas scmi-áridas. Em 
média, caem ali de 500 a 700 milímetros de chuva. Essa 
quantidade de úgua seria suficiente para boas colheitas, 
se fosse bem distribuída por toda a Região. Isso, porém, 
não acontece. 

O C:feito mais sensíVel dessa irregularidade dá-se na a
griCUltura, pois não há coiOCidência entre o ciclo das á
guas e o cido Vegetattvo das culturas. 

De modo geral, o fenômeno da seca ocorre em nove 
Estados brasileiros, situados na área conhecida como 
Po!igono das Secas: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas 
GeraiS. São 978.291 km~ que correspondem a 11,49% do 
território nacional e que abrangem cerca de 546 municí
pios. 

A~ s~~~s nordestinas não são um fenômenO novO. As 
condiçõc_s de scmi-f!ridcz daquela região vem-se agravan
do_ há_ cerca de um mi_lhã_o de anos. Na história do Brasil, 
teffio$--COiihecíni-en-iO-da SCCã dC 1583, oconida em.Pcr
nambuco. Possuímos registras da seca de 1605-_06 .. 
Segülfam-se, após, 14 secas no Século XVIII e 12 no Sé
culo XIX. No presente séc_ulo, 16 secas já assolaram o 
Nordeste. 

O DNOCS, em sua publicação "Barragens no Nordes
te do Brasil" apresenta alguns trágicos números, conse
qüéncia- das intempéries nordestinas: "Na seca de 1778 
hoUve perda de 7/8 do rebanho bovino do Cearã. Na 
Grande Seca, como identifica aquela transcorrida no 
período 1877/ I 880, pereceu mais da metade das 
I .754.000 pessoas que, à época, residiam na área castíga
da pelo flagelo. Na seca de 1915 pereceram 27.000 cea
renses e 75.000 cmigrararp, sobretudo para a Amazô~ 
nia" 

Por tudo isso, Senhores, vemos que, não é recente a 
desagregação da economia nordestina, nem recente é o 
intenso êxodÕ das populações nordestinas, que sempre 
part_~ram e_m _bús~~-~e ~reas úmidas e cjd<~des litorâneas. 

Vários- fatores contribuem para a ocorrência de secas 
no Nordeste. 

Sua climatologia é uma das mais complexas do mun
do. Lá, a insolação alcança uma média anual de 2.800 
hora:., o que provoca aumento da evaporação. Bem a
proveitada, porém, a insolação, combinada com a irri
gação, será fato r propicio ao desenvolvimento biológico, 
além de constituir-se, por si só, em fonte alternativa de e
nergia. 

A evaporação é a maior responsável pelo déficit no ba
lanço hídrico no Nordeste. Alcança o pOnto máximo na 
chamada Sub-Rcgião Semi-Árida, com média anual de 
2.000 mm. 

No que diz respeito ao~_rios, excluídos aqueles locali
zados no Maranhào, apenas o São Francisco e o Parnai
ba sào perenes, além de pequenos cursos d'água costei
ros, na Zona da Mata. Quase todos os rios da zona Semi
Árida são de regime irregular e intermitente, com um s6 
período anual de escoamento, limitado a poucos meses. 
Os rios das áreas crístalinfis se esgotam, em geral, um. 
mês após as últimas chuvas. Os rios que percorrem vales 
sedimentares somente se tomam perenes, se copiosas ti-

- verem_ sido as chuvas do ano anterior. Sabe-se que a 
maioria dos rios do Semi-ÁridO--permanece- sem escoa
mento, em média, de 6 a 7 meses por ano. 

Qu-anto aos rioS, gTarides- debates já se travaram e se 
travam ainda sobre a conveniência da transposição das 
águas do São Francisco para a regularização de outros 
cursos d'água nordestinos. 

O nordestino, porém, possui hoje água armazenada 
em aqudes. 
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Até 1980, estimava~se haver no Nordeste 34.600.000 
101 de água represadas em área equivalente a 450.000 ha. 
Rclativarnente à grande açudagem, até aquele ano, havia 

J em funcionamentO mais de 806 açudes. Vinte e dois_ esta
vam cm construção. 

Os 806 grundcs açudes (mais de lO milhões de m2), a 
que nos referimos estavam distribuídos pelas seguintes u
nidades federativas: 

Piauí ......... , ... . 
Ceará ~. , ...• _ .... . 
Rio Grande do Norte 
Paraíba . ~ .- .... ,., .-.--.-...•...... 
Pernambuco , . . ... _., ...................•. 
A lagoas ...... ,.. . ................ . 
Sergipe ... , .........•........ -.... . 
Bahia ........ , ...... ·-·-·-·--· ..•...•...•. .,~-..--.. 
Minas Gerais ................... : . . A ••••••• 

9 
625 
40 

__ JJ 

23 
15 

5_ 
-.25 

4 

O Sislefna lacustre nordestino é-irrelevante. Destacam
se _apenas as lagoas litorâneas de A1agoas e outras exis
tentes nas costas do Cearâ e do Rio Grande do Norte. 

E as águas subterrâneas?_ Segundo matéria divui8ada 
no Jornal do Brasil, em 17-2-85, "há grande volume de á
gua subterrânea no Nordeste: cerca de 134 bilbões de 
metros cúbicos por ailo, em-áreas sedimentares e cristali
nas, além de 86 bilhões de metros cúbicos de -água super
ficial. Esta foi a -conClusão a que chegou o Projeto 
Radam-Brasil, na mais completa avaliação dos recursos 
hídricos da região já feita até hoje utilizando_ inclusive i
magens do radar". 

Ouçamos, ainda, o que diz o Jornal do Brasil, pois que 
expõe conclusões de alto significado para a irrigação no 
Nordeste: 

"O Radam-BrasH detectou no Nordeste, em I milhão 
de quilõmetros quadrados levantados nesse aspecto, a
proximadamente 8 milhões de hectares de terras da me
lhor qualidade para irrigaÇão. _Entre_tanto ( ... ) nem um 
por· cento disso é irrigado atualmente~ E, desse total, 4 
mílhões 700 mil hectares estão no vale do São Francis
ca··. Finalizando, conclui o Jornal: "Port_aoto, está _de
monstra_do que não falta água ( ... ), e sim uma poHtica 
correta de aproveitamento desses recursos hídricos". 

É certo que a água subterrânea do Nordeste vem sen
do utilizada_desde sua colonização_, _atravé_s de fontes _c 
poços no aluvião, para abastecimento do homem e do 
gado. Porém, pouca expressão-adquiriu desde aquela é
poca, o que se deve a causas culturais, económicas e geo
climáticas. 

Os grandes reservatórios subterrâneos do Nordeste se 
situam nos a qüíferos sedimentares. Neles, os poços exi
gem altos investimentos e tecnologia de vulto. 

Bem vêem os Senhores que a natureZa não foi muito 
pródiga com o Nordeste. Cabe então à ação humana
lirmc, corajosu, perseverante - buscur a transformação 
daquelas âridus pawgcns. 

Tratu·se, então, de colocar todos esses recursos_ a. ser-=--~ 
vi~o da irrigação (rios, açudes_,, água subterrânea) a fim 
de criar uma agricultura racional nos estados _n_ordesti· 
nos. Somente com a aplicaçlio artificial de água ao solo, 
pura suprimi-lo no tempo e na quantidade necessários ao 
desenvolvimento das lavouras, seju praticando a irri
gação por aspersão, -sefii praticando _':i irrigação sUp_C_rfi
cial, seja praticando a irrigação por inundação, havere
mos de <..:onscguir a redenção do Nordeste, 

Muito Leremos que realizar, porém, para suplantar ai· 
guns erros históricos cometidos em relação à irrigação. 

A verdade é_ que começamos muito tarde. Somente 
neste .sl!çulo demos os primeiros passos, construindo as 
primeiras obras necessárias à irrigação. Paulo de Brito 
Guerra comenta em sua obra "Irrigação em Quatro Do
ses": '"O primeiro reservatório construido no Nordeste, 
capaz de permitir irrigaçào cm maior escala, foi o Cedro, 
no Quixadú, Ceará. Iniciado no Império, cm 1881, só em 
1906 seria concluído, com sua rede de 50 km de canais. O 
açude, talvez supcrdimensionado ( 126 milhões de m-1-j, 

por falta , na época, de dados hidrológicos, conservou-se 
em nível baixo". 

O Cedro, contudo, não despertou interesse pela lavou
ra irrigada. Diz-se que não houve preparação dos donos 
da terra para a técnica, deles desconhecida. Localizado 
na zona criado'ra, o Cedro serviu mais à irrigação das 
pastagens do que à irrigação das lavoruas. 

Em seguida, somente em 1920/22, durante o Govenro 
dO- Presidente Epitâcio Pessoa, planos mais consistentes 
forãhi descnyolvidos. Bastou, porém, que se encerrasse o 
Governo do estadista paraibano, para que as obras de 0-
tõs,- G::irgalheiras, São Gonçalo, Piranhas, Quixeramo
bim, entre outras, fossem interrompidas. E foi necessária 

nova seca, desta vez, a de C932, -pãra que se recomeçasse 
a construção-de obras de irrigação. Assim, de 1932 a 
1937, nasceram as obras de Lima Campos, General Sam
paio, Aires de_ Souza, Condado, ltans, Piranhas e São 
Gonçalo. 

Como se vê, os nordestinos vêm represando seus rios_ 
periódicos desde o início da ocupação dos sertões. 
D~tina-se os açudes a acumular água para uso no estio -
anual ou ~esmo na época de seca prc;tlongada. 

Embora se diga que foi o Império o responsável pelã 
política oficial de combate aos efeitos da seca, atravês do 
represamento de rios, somente com o advento da Re
Pública é que o atual Departamento_ Nacional de Obras 
-Contra as Secas- DJ.'IOCS, definiu u-ma política de açu
dagem no Nordeste. 

Ainda que possuidora de grandes açudes, a área dÓ 
Polígono das Secas só muito recentemente foi objeto de 
atenção priotifiiria do Governo, no que concerne a pro
jetas públicos de irrigação. 1:: da década de 7.0 o iflíciO do 
Programa de Irrigação do Nordeste, Vista a extensão do 
território nordestino, pouco signifiCado tiveram oUtros 
projetas de irrigação, cujo marco-ínicial foi o projeto im- -
plantado durante u construção d9 açude do Cedro, a que 
já nos referimos. 

O Programa de Irrigação do Norde,stecontemplava 51 
perímetros de irrigação, distribufdos pelos Estados do 
Piauí, do Ceará, do Rio Drande do Norte, da Paraíba, 
de Pcrnanlbw.:o, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia e de 
Minas Gerais. 

Segundo Mclquíades Pinto Paiva, em sua obra "Gran
des RePreSas do Brasil''; p. 159, em 1980 havia 41 proJe
tos de irrigação sob a responsabilidade de órg~os gover
namentais: 38 a cargo do Departamento Nacional de 
Qbras Contra as Secas, e J sob a orientação da Compa
nhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Es
ses projetas tinh<lm como ~reas irrigadas menos de 
I !iO.OOD ha., embora bem maiores fossem as potencial i~ 
dadcs nordestinas, como iremos ver. 

Temo~ informações de que a anfig-~fSUVALE (Supe
rintt.:ndt:nci<l do De....,envolvimento do Vale do São Fran· 
cis_co), através de minuciosos estudos (Convênio 
SUDET\'E-CHESF-USAID, que- contou também 
c.--om a participação de equipe do "U .S. Bureau of Recla
mation"), já_ <;_oi1statam a existência de, pe!q ry1enos, 3 
milhões de hectares de terras aptas para a irrigação no 
Vúfe do São Francisco (terras planas, próprias para 
grandes projetos públicos de irrigação). DeSse total, 2,9 
milhões de hedures se localizavam no médio e submédif"' 
SãO Francisco, portanto, em área do Polígono das Secas. 
No lcvant<tmcnto- realizado não for<lm consideradas 
áreas menores de 1.000 ha. e aquelas com declive mais _a
centuado, situadas estas, em geral, às margens dos tribu· 
tCtrios do Sào Francisco. Dos 3 milhões de hectares pró
prios para grande.-; projetas públicos, a CODEV ASF se
Jcdonõu 620.000 que Constituem objet.o de pi-ojetos prio~ 
ril{lrios a serem complemcntudos, ao longo do São Fran
cist:o, <1té I 990. 

Os estudiosos do assunto apresentam inúmeros fatores 
que têm dificultado a irrigação no Nordeste. 

Um deles é o indiferentismO. OS proprietários da terra 
nem sempre recebem a água com entusiasmo. 't: que a;,. 
rigaçãO não é uma tarefa simples. Nem todos Possuem a 
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aptidão neceSsária à sua prática. Sobre esse ponto, ouça
mos o que diz P~~lo de Brito Guerra, possuidor de larga 
experiência }unto a irrigantes: ''o nosso sertanejo ~i~que 
irrigar .. dava muitó trabalho". Operação intensa, a que 
ele não era acostumado, não compreendia que um canal 
precisasse· funcionar 24 horas por dia, e que ele devesse
"eceber água à meia~noite. O gado era criado à solta, 
com algum lucro e em anos normais os "moradores" 
produziam gêneros e algodão, pagando uma renda que 
permitia ao c;iono da terra viver sem grandes preocu
pações". Pelo fato de não se ter preparado o produtor 
para receber a irrigação, seus hábitos não foram muda
dos. Preferiu ele continuar com a agricultura tradicioanl 
e assimilar novas técnicas. Falhamos, então, na prepa
ração do agricultor para a tarefa, Não tíveram·os órgãos 
governamentais, desde o início, a preocupação em elabo
rar as normas a seguir, desde a escolha das lavouras a 
cultivar aos mét!J'dos de i~rigação a adotar. Maus hábi
tos, em ç;onseqüêricia, desenVolveram-se: desperdício de 
água, falta de espírito de trabalho em equipe e de coope· 
ração. 

O desinteresse é outro fator citado por Paulo de Brito 
'3uerra: "muitos Proprietários de terra irrigada dedicam
se a cõrrtét'Cio----; política, ou mesmo criação de gado, ex
tensivamente, em propriedades não irrigadas. Em plena 
seca de 1958 percorremos boas terras em ba~ia de i_rri
gação no noi-te do Ceará, sefVidas por canais, com supri
mento d'água farto, completamente íncultas, "ignora
das" pelos proprietários". 

Erros também toram cometidos em relação ao assen
tamento de agricultores em projetas de irrigação. Vezes 
houve em que- foram afastados agricultores que já conhe
ciam as possibilidades_ do terreno e, em seu lugar, foram 
colocadas familias que não tinham tradição na laVoura, 
nem sequer aptidão para o trabalho agrícola. 

A fUI ta de inic1at1va e de espinto de cooperação tam~ 
bém é citada comã entrave ao desenvolvimento _da irri
gação. O agricultor acostumou-se_com o assistencialismo 
governamental. Não o rece_bendo, é-lhe difícil, por seus 
próprios meios, conseguir os recursOs necessários ao de
senvolvimento da lavoura. Por outro lado, não investe 
na conservação dos canais e drenas, esperando que tão
somente o "Governo o faça. 

-A foxma como a a_ção governamental desenvolveu pla
nos de açudagem no Nordeste pode também ser c_onslde
rada como obstáculo a um maior_desenvolvimento da ir
rigação. Os órgãos governamentais responsáveis pela im
plantUção da irrigação restringiram, por muito tempo, 
suas realízaç-ões à construção de obras de açudagem. 
Tfnhamos, aSsim, grandes obras de armazenamento de 
água, mas que não eram aproveitadas em irrigação. Só 
recentemente os programas de irrigação passaram a ter 
prioridade, Antes, a prioridade era conferida apenas à 
cOn-SÚ-ução das _barragens. É recente a preocupação com 
projetas completos de irrigação. Não basta a construção 
de barragem. Faz-se necessário construir a infra
estru(Ura: drenas, estradas, terraplanagens dos terrenos. 
Sem essas obras, a irrigação torna~se difícil, sofrem- as la
vouras, estraga-se o solo, cai a produção. 

us proJetas públicos de trngação, exoxutados por ór
gãos governamentais e custcado.s pelo poder público, 
têm tido custo mais elevado do que os projetas de írri
gllçào purticular. Nos grandes projetos públicos, os ter
renos normalmente se situam em áreas distantes dos cur
sos d'água, o Q\1-e exige custosas obras de captação, con
dução e distribuição, além de redes de drenagem e de es
trudas, de infra-estrutura, eletrificaçào, armazenagem 
etc. Já na irrigação particular é o próprio agricultor 
quem acompllnh<~, controla e executa diretamente ostra
balhos, sem burocracia e sem _intermediação, o que con
tribuí com a rc.dução de custo~. 

Dados_apresentados por Alberto Uacker, em sua obra 
"A-águã-na--ãgricultum'', 1984, \', 3, p, 25, mostram-nos 
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os custos dos vários métodos de irrigação, a parÚr,de es
tudos realizados pela EMATER-MG, em grande quan-

tidade dç pequenos projetas por ela elaborados e acom
panhados, em 1982: 

CUS~Q_~DIO _PARA OS PRODUTORES- RURAIS DOS PROJE~OS DE 

IRRIGAÇAO; DE DRENAGEM_ (PR?VA_F:~_EA5/P~?i_IR)L ELABOR.l>J)OS 

E ACOMPANHADOS PELA EMA'l'ER-MG EM 1982. 

(Corrigidos para junho, 198_3) 

( o r ha.) 

DISCRIMINAÇJiO ORTN Cr$ US$ 

Somente drenagem de várzeas 22 93.oq~,oo 186,00 

Drenagem e sistematização para 

sulcos 66 279.000,00 558,00 

Drenagem e sistematização para 
inundação 80 33a~ooo,oo 676,00 

Aspersão Convencional 120 507.000,00 1.014,00 

Autopropelido 1 :)5 570.000,00 1.1_40 ,o o 
l?ivô central 230 ---g72:ooo ,o o 1.943,oo--

l?rojetos Pút>l_icos { 1) u_s$ s,ooo.oo a a-,ooo.on 

{1) Levantamento de órgãos oficíais 

O custo da irrigação pública e particular demonstra o 
melhor desempenho da iniciativa privada, Coriforme jã 
anunciamos antes, enquanto os órgãos governamentais 
irrigaram, até 1977, cerca -de 40.000 ha., a iniciativa pri
vada irrigara área vinte vezes maior; cerca de 800.000 h a. 
Mesmo no Nordeste verificava-se, n~_ mesma época: 
maior eficácia da irrigação Pártfcular: 42.975 ha. contra 
16.095 ha. conferidos a órgãos públicos. 

Falhas também são devidas a programas de operação 
e manutenção deficientes;:-Gomo é habitual ocorrer no 
Brasil, promovem-se cortes orçamentários sem maiores 
critérios. Corri Isso~· obras ·vultosaS- passam a sertnefi
cientes, muitas vezes por conta da falta de pessoal para 
operá-las e por ausência de adequado programa de ma
nutenção dos equipamentos. 

A situação torna-se mais grave com a aUsência de as
sislência técnica ao iriigai1te e_c_om-a paraUzação doses
tudas em desenvolvimento. 

Outra causa que tem dilkültâdo O av·ançc,; da irrigãÇãó 
é a falta de pesquisa. sem ínVestigãção~-POde-se dizer, 
não há boa irrigação, sobretudo em novas âreas. As pes
quisas Vão desde pedologia ate-melhoramento das plan
tas. Acurados estudos. são necessários à determinação do 
melhor método de irrigação. 

A salinização do solo é outro problem·a que pode afe
tar as áreas irrigadas. Na regiãO de Irecê, em nosso Esta
do, o problema existe. E existe também o fenômeno em 
outras_áre:.>s do Nordeste, pois o solo das regiões áridas, 
em geral, são ricos em sais, que se acumulam durante sé
culos, em virtude da própria aridez do clima. 

Diferentemente dos solos das regiões úmidas, que en
cermm cerca ·de 16 reslduos solúveis por mil, os solos das 
zonas áridas Lêm essa taxa duplicada: cerca de 30 por 
mil. 

No Nórdeste braSileiro, o problema do sal tende a soi 
agravar nas lavouras irrigadas, em função da má quali
dade da água, _de sua má aplicação (excesso de água no 
solo), da falta de escoamento e de deficiência~ na drena
gem. 

Os solos atacqdos pela pre.-;ença de sais sofrem co:nse
qiiéncias graves. O carbonat_o e o Sulfato de sódio provo
cam alterações e_m suas propriedades físicas, tornando-o 
endurecido, impermeável à água, a ponto de, nele nem 
mais o capim nativo conseguir medrm:. Já os sais de cá!-_ 
cio atuam de modo inverso: torn_am__a argila cheia de fló
culos. 

A maioria das culluras não tolera os terrenos salinos 
ou alcalinos. Por isso não há que se fazer a correção do 
solo, por processos onerosos ou trabalhosos, como abai
xamento do lençol d'água subterrâneo, redução da eva-

poraçào, tratamento Com outros sais, lavagem da su
perfTciC do solo, drenagem das águas excedentes, etc._ 

Muitos erros e distorçõ_es existentes na irrigação das 
terras brasileiras devem-se à falta, durante largo período, 
de uma lei de Irrigação que disciplinasse a posse e o uso 
da-ferra e as relações entre.os usuários das obras e o Go--
verno. 

Embora tenha havido, desde \940, tentativas nó senti
do de elaboração de uma lei sobre o assunto, somente em 
I 964, foi aprovada a Lei n9 4.593, de 20 de dezembro, 
que '"disciplina a desapropriação para as obras de com
bate às secas do Nordeste'', regulamentada, no que sere
fere ao DNOCS, pelo Decreto n~' 57.419, de 13-12-65. 

E bu!:itante recente a preocupação de se elab.orar legi_s
laçãQ mais completa sohreJrrigação. 

Em 25 de junho de 1979, foi sancionada a Lei n9 6.662, 
que "dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, e dá 
outraS prOVidências". Essa lei foi regulamentada pelo 
Decreto n<? 89.496, de 29-3-84. No momento, tramita no 
Congresso Nacional o Projeto de Lei do Senado n9 99, de 
1985, de autoria do ilu-stre Senador Josê Lins. O referido 
Projeto de Lei visa a sistematizar as ações do Governo 
Federal, no Nordeste, n__o que tange aos problemas das á
guas. 

---Com efeito, teríamos quadro __ diverso~ c;om ct;rteza 
mais animador,_ se tivéssemos iniciado a irrigação, no 
Br<tsil, calcando-a ern justos critérios de aproveitamento 
das águas exploradas. E o que vemos hoje? Numa mes
ma bacia de irrigação, ao J3do de propriedade"!; de 1 a 5 
hectares, vemoSOutras, com 100 a -200 hectares, total
men_t~)na_prov~itadas. Outras propriedades há_que, em
bora servidas de canais,-não irrigarri-seu solõ ou o fazem 
em pequeõas parcelas apenas. 

Acreditamos que isso seja reflexo de um quadro de 
distorc;ão maior-: a estrutura fundiária vigente no Nor
deste e sua incipiente tecnologia agrícola. 

Analisemos, com atenção, dados divulgados pelo 
DNOCS: '·Levantamento procedido pelo Tnstituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 
1972, constãtou~que 36, 42% dos imóveis cadastrados 

_ coin.meiiciS ·ae-nrna. retinham 1,83% das área total; 
3-6.3%- _dó~ lffióVe-rs··enffe 10 __ ha,, retinharri-T8",23%; e 
2,72% d·as -imóveiS sUperiores a SOO lia: -retinham 48,61% 
da área tOial CiCaStnida", 

O doc~~ento conclui que se observa grande dispari
dade na posse d:.J terra, com forte concentração latifun
di'ária. E acrescei1iã.: "Por outra parte, destaca-se que 
95% das prátiCUs. agrlcõlas do Nordeste ainda são reali
zadas com o primitivo uso de enxadas", 
H~ ·um pr~~lema que, em nosso entender, se constitui 

em pino de fundo de todos os outros. A consc1éilcíã na
cion!:l-1 não te":~ considerado, de forma definitiva, o Nor-
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deste como região viável. Estamos ainda nos indagando 
sçbre sua viabilidade. O Nordeste tem sido muito IJlais 
té_ma de retórica: do que objeto de séria análise técnico
científica. O Brasil tem que assumir o Polígono das Secas 
como região semi-árida que ela é, mas rica em recursos 
nathfaiS.Temos·'q,ue sàoer usãr os fatores positivos ali e
xistenfeS _o;_I_aQ_e_r dimjn_l_lir' os ef~itos das distorções nela 
prov_9caâas pela seca. Em verdade, o Nordeste está pa
gahaó- moita Caro- pelo despreparo de sua mào-de-obra e 
pequena atenção conferida ao combate às adversidades 
climáticas que_ o atingem. Enquanto outros países co
meçaram cedo a luta contra as intempéries, nós estamos 
ainda discutindo quais são as ãreas da Região que, prio
ritariamente, merecem ser irrigadas. Apenas nos lembra-

- mos da neces~idade de promover o desenvolvimento da 
Região quando nos encontramos sob o impacto das pe
riódicas calamidades climáticas. Basta que a situação ad
v:ersa se abrande, para que sejamos como que aCometi
dos de crônica amnê~ia em relação aos seus problemas. 

E assim, deslocamOs para o futuro a solução dos 
problemas nordestinos, esquecendo-nos de que essa ati
tude provoca danos irreparáveis à Região, pois, cada vez 
mais, o Nordeste está perdendo sua principal riqueza, o 
homem. 

Eis _o que diz o DNOCS sobre o assunto: . 
"As migraçõeS-, fenômenos comuns de mobilidade po

pulac_ional, assumem awectos significativos do Nordes-
te. - · · 

.. Em .l97Q, ap~nas 0,7% da população residente nessa 
rêiião era proc~dente de- Outros lugares. Entrementes, 
13,2% dos nordestinos, tinham-se transferido para ouras 
áre:.>s". 

E prossegue a análise: "Uma circunstância, entretan
to, preocupa as autoridades e os estudiosos do fenômeno 
migratório _no Norde;;te. É que deixam a regíão, cOin 
predominância, jovens n;t faix~ etária de 15 aos 30 anos, 
geralmente os mais qualificados profissionalmente e de 
,melhores c.ondiç_ões_ d~saúde. Durante a seca de 1970, 
61% dos éri1igrantés qUe buscaVam trabalho, sobretudo 
no Centro-Sul, tinham idade entre aqueles limites". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: ~tamos perdendo a 
batalha contra a. seca? É O Estado de São Paulo, edição 
de I O de julho de_! 9_84, que nos insinua resposta positiva, 
'O afirmar: "( .. :)a cada ocorrência de períodos anormais 
e estiagem é maior o núinero" de vítimas e; mais eleva

dos Os gastos do governo federal para impedir que elas 
morram de sede e de fome. Na última grande seca do 
Nordeste- que se estendeu por ctnco anos e terminou 
somente com as chuvas abundantes do início de 1984-. 
nada menos de três milhões de brasileiros foram alista
dos nas frentes de emergência, com salário irrisório de 15 
mil cruzeiros. O Tesouro Nacional chegou a gastar a 
fundo perdido, mensalmente, __ cerca de 45 bilhões de cru
zeiros, elevando~se as despe.~as da nação com esse longo 
nagclo a quase I ,5 trilhão de cruzeiros, ou seja, perto de 
um bilh~o de dólares." 

Mas, nem tudo tem sido erro e problema na irrigação 
nordestina. 
- A -iniciativa privada tem sido_altamente eficaz na irri

gação .. Também- se dest~cam prqjetos públicos a cargo 
da CODEVASF e do DNOCS, em suas respecüvas freas 
de atuaçào. 

Portanto, temos que futuro Promissor está reservado 
ao povo nordestino, principalmente nesse momento em 
que o Governo está anunciando a meta de l milhão de 
hectares irrigados no Nordeste. Em documento editado 
pelo DNOCS, cm 1982, "Barragens no Nordeste doBra
sil'', p. 27, lemos: "O domínio da sofisticada técnica da 
irrigação que rudes agricultores de plantações de subsis
têncis adquiriram nos Projetas de frrigação do DNOCS, 
em menos de 3 anos de experiência nos lotes e_ eles per
te.o.centes, demonstra .o interesse_em progredir, desde que 
_o <::o~vençam que mudanças tecnológicas lhes assegura
rã? melh.or.es condições de Vida. Hoje, nesses projetos,já 
ex1stem 1rngantes, obtendo renda líquida anual de Cr$ 
1,5 milhão (cerca de USS 10,000.00) nos 5 ha. de seu lo
te." 
--Diversos projetas foram implementados e continuam 
em desenvolvimento no Nordeste. 

Até dezembro de 1982, era a segui-nte a Situação dos 
Projctos de Irrigação do DNOCS: 

Área_total .... Y• ••• _ ••• , •• ,.,.,., •• ,., 50.299 ha. 
Área irrigável ......................... 26.786 ha. 
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Obras principais coricluídas .... , .-...... 22.S94 ha, Há; porêffi,-rri.UftO- que se fazer ainda no vale do São 
Área totalmente equfpada .... , ......... 16.418_ha. F_!"anc_isc_o~ Ao ser ell?-possado_, em junho último, na presi-
Ãrea em produção .. y .-•••• - •••••• _-•••••• 14.510 ha. déncia da CODEVASF, EHseu Roberto de Andrade AI-
Os projetas existenfes eram: Caldeirão, Fidalgo, La- ves referia-se à existência de J ,2 milh~es de hectares irri-

goas do Piauí, Aires de Souza~ Curu-Paraipaba, Curu- gáveis naquele vale (0 _Projeto Radam-Brasil rHerMe a 
Recuperação, Jaguarana, Várzea do Boi, Itans-Sabugí, 4,7 milhões _de he<:ia-reS).- - - --- - - -- -
Pá,u dos Ferros, Engenheiro Arcoverde, São Go.nÇalo, E de se notar, Senhores, que 0 aproveitamento pleno 
Sumé, Boa Vista, Cachoeira II, Custódia, Moxotó, Bru~ do vale do São Francisco mais do que duplicará a área 
mado, Vaza Barris, Jacurici, Gurguéia, Morada Nova, irrrigada brasileira. Pai também na solenidade de-posse 
Forquilha, Lima Campos, QúixãNnha e Cruzeta. Uo presidente da CODEVASF que o Sr. Ministro do ln~ 
t E~. 1982• a GCODtEVbASS~ poDssu.í~, 0,s s~rintot~proje- terior afirmou haver no Brasil apenas I milhão de hecta~ 
os: trapora, oru u a, ao est ena, 1 0 ormo- res irrigados; 700 mil no Rio Grande do Sul e pouco 

so, Estreito, Ccraima, Maníçoba~ Curaçá, Tourão, Man- muis de 150 mil em todo 0 Nordeste. 
dacaru, Bebedouro, Petrolândia, Itiúba, Propriá, Betu~ Considerando~se a grande área irrigável do Nordeste, 
~fl~ ~~~f:~;.ba, Boacica, Massangano (hoje Senador muito esperamos da empresa particular no desenvolvi-

mento da agricultura nordestina, a exemplo do que vêm 
Esses projetas possuíam as seguintes áreas: realizando a Fazenda Milano, do Grupo Persico Pizza-

Área total ........ _,. · · · · · · · ·-, 65:014 ha. -miglío e a Agro vale- Companhia Agrolndustriat Vale 
Obras principais concluídas. . . . . . . .... 37.863 ha. do Curu, pertencente ao grupo Grangeiro. 
Área totalmente equipa-da . . . 24.7.24 -hã. Em 1984, a Fazenda Miluno, que possui SOO emprega-
Ãrea em produção .. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, 19.486 -ha. dos, produziu mil toneladas de uva de mesa, colhidas de 
A CODEVASF, no período compreendido entre os 21 espécies diferentes, nas margens do São Francisco, u-

anos de 1979 a 1985, elevou de 8.460 para 42.47lfo ·nu~ Uiizando o sistenüi. de-irrig-aÇão-por aspersão fixa. 
mero de he_ctarcs irrigidos no Vale do São Francisco. Os Um outro exemplo de empresa bem sucedida, graças à 
trabalhos relacionados com a· irrigação levaram à irrigação obtida com a água acumulada em três grande 
criação _de 46.470 novos empregos. -açudes construídos pelo DNOCS (General Sampaio, Pe-

Um dos projetas que mais mereceram a atenção da reira de Miranda e Caxitoré), é a Companhia Agro-
CODEVASF foi o projeto -das grái106s várzeas irdgá- Industrial do Vale do Curu, situada na zona de transiçãq 
veis, situadas próximas á foz do rio São Francisco, nos entre o litoral e o sertão do Meio~Norte do Cearâ. A em-
Estados de Sergipe e Alagoas. No Baixo São Francisco presa dedicava-se à lavoura e à industrialização da cana~ 
encontram-se em operação as várzeas de Itiúba, Propriá, de~açúcar e emprega mais de 2.000 pessoas. Possui pro-
Betume e CotinguibayPindoba, que atcançaln ·uma area- ---- dUÇão anual superior a 420 mil sacos de açúcar e mais de 
de 7.5rJ9 ha. ___ 7-miJhõç_':i __ dy __ Ií_t_ro.sc d_e_â_h::~oQL_____ ___ _ _ _ __ 

Desta:ca-se, também, o Projeto Senador Nilo Coelho Nii.Q p_odería_m.Q§ çiej1ear de (az_erref~rência ao P_RO-
(ex-Massangano), com 24.000 ha. irrigáveis, situados nOs VÃRZ.EÃS NAC_IÕNÁL_.(Pf~grama de AprOveitam.en-
Municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), região co~ to Racional de Vái-zeas Irrigáveis). Iniciado em Minas 
nhecida wmo o cotação-do Semi-Árido, pois ·ê o ·toca[ Geni.is,-em-1974, estendeu-se a todo o Pais. O Programa 
-onde menos chove no País. Esse é o maior projeto de irri- obedece a estratégia riluítO -interessante-i _estimUlar -e -fo-
'gação por aspersão do Brasil. Sua primeira etapa previa mehtar a ii'rigaçãO jUnto aos Produtores ru111is, -para ia! 
a·ii'rigaCão de 15.491 ha. e um investiffiCnto"-de cerca de fim organizadas. Até 1983,jâ baYi_am sido_ implantados, 
USS 97 milhões. Todo_o projeto está calculado em.USS a baixo custo, 350.000 ha., com obras,de irrigação, dre-
180 mil~_ões. O p~ojeto pr.ev~ o asSentamento de 1.472~ nãgêrri e saneamt!':ilfõ:- ·- - - · - ·· --- -
famíliàs, o qúe s"igínifica-cerca de 9.000 pess_oàs. Prev! ··-ne fatQ~ a inici~tiva-·par"tí6ular tein sido milis eficaz 
também a criação de S8 empresas. - --- - que OS "ó"rgãos do Governo. Segundo técnicos do Minis:. 

Calcula~se que, quando da estabilização do PrOjeto, o t_ériO-çiáAgdcult!Jr~_(_fçl_lH _9_~ s~· ~auJo, de li de abril de 
valor bruto da produção deverâ alcançar 100 milhões de 1984}, em apenas 3 anos foi conséguidã a irrigação de 
dólares por ano. Pretende-se q-ue a renda pfr capitadOS 312 inil hectareS de-terras ae iOO_os os tipos, .griiÇas à iní-
.agricultores se eleve.de.300 dólares para 2.000.dólares a- ciativa privada. A empresa particular tem também con-
nuais. • - -s_eg-uJd? ~er _ma:is, eficieritÇ riQ ·que s_e-_ refere a -CUstos: ~n-

T_odâ. 3. poPulação a sei benefiCiada pelo projeto OOn~ quanto o cfis1ã dO hectare irr1_gado dos projetas públicos 
tará -com_ um aparelhamento completo de servicos sociais tem Varl"ado .de U.S$ -5 mif e .USS 6 -mil, na área priVada 
hãSicos, Com·o habita~ão, saneamento, saúde e educaçã'O, teril-se conseguido Custo iiúei'iOr: Ceii::a.de USS 1-mn pOr 
além de assistênCia ·c: apOio em sUas atividades proêiutl-- hectare. --
vas. __ . _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _Q_:»:_projero~- ~t~ :_~-orã· ·e:t.~cl:ltados no )'~·ardeste 

O obje.t_ivo prfnclpal d~ Projeto é corisOfii:laf O ·poJO j~·- - - ·rnoStfânFiiOYque, lá, a irrigãÇãó poderá leVar-nos a agrl-
groindustrial Petrolina-Juazeiro. cu!H!fª altamente .r,eN~Vel. t: por essa _razão que a Nova 

O Projeto .estabelece que as terras sejam Qptoradas .~epúbl.ica. vem.anu_~da_rt<f?• co_m entusia~mo, ~compro-
por -pe<I_uenos, méd~s e pandes i-rriganteS. Os f>eql:iehõS ~- -· misSo -em· irrigãr· úm:mnfiàõ.Jie h~ are$ no- N ardeste. 
-receberao, em média,'sets hectares. os médios e grandes Não resta dúvida de que o_ prOjêto ·ê factível e -indjiênsá-
produtores receberão lotes que yariam entre 20 a 60 ha. vel. Re:~e_la ~on,go_ ;~~can.~ "SQcial_._ A d~$ãO política de 

No Submêdío São _Francisco, além do Projeto Nilo e:tecutá-lo _já .-fOi . an_u~ciada à . nação br.a_sileira. 
Coelho, existem ain'da outros cinCo projetas: Bebedouro, Concretiza-se, assim,· de -forma definitiva, a palavrâ. de 
Mandãcúu, Cur:açá, 'Tourão 'e Maniçoba, que totalizain Tãri'Cr~~o Neves: "Estamos con"'J!ncidos de que o Brasil 
cerca 'de 4_5_ rrii! hectares irrigados, com um potenCiai de só será a ·grande Nação qu~ sua .gente merece quando 
100 mil empregos, -- _nào~hQQver zonas:_ de 9epressão SQ~al e económica na 

OutrO piojei<:i"digno de destaque é o Jaíba, situado em geografia d_o_ ~aís. A integra9ão-do Nordeste no conjunto 
Minã:s Gerais~ coin cefca dê 90Jló0 h <i. fi-rlgãVels.- O prõ~ -~ ~ TiâCTõitãl não é me_dida paternalista a Ser ãssumida com 
jeto prevê ampla participação da empresa part_icular. A recursos do SuLÉ: providência reclamada pãra a posteri~ 
CODEVASF cabem as inversões em capital físico e soR dade comum do ~rasil. Neçessitamos~ todos nós, de dar 
cial correspondentes à infra-estrutura básica. Aos em~ aos nordestinos a oPortunidade de _des.envolvimento. As 
presãrios cabem os custos de execução das redes internas distorções históricas da economia nacional, resultantes 
de canais de irrigação._ _ _ç[_<,t Q!~r~ça_ de_cU_ma, mas também de injunções Políti-

Queremos nos referir também ao Projeto Mirorós, lo_- ·cas, ãgravar-am.·.:se, nas duas décadas passadas, com a 
calizado na região da Chapada Diamantina. A maior concentraçào de recursos pelo poder centraL Já temos 
obra do projeto é a barragem de Mirorós, já concluída, dito e repetido: o N<?rdeste ê a primeíra, a maior e a inais 
que permitiu a regularização das vazões do rio Verde, o importante das prioridades nacionais". 
que possibilitará a irrigação de áreas situadas a jusante. Objetivap;do tornar cOncreta a prioridade conferida _ _ao 
As águas do reservatóriO da barragem-tambérri serão uti- Nordes_te, o Poder Executivo criou, em 1~> de abril do ano 
lizadas pela CODEVASF para irrigã.r área ·adjacente-de em curso, pelo Decr~tQ n~> 9l.l78, o Programa de Desen-
3.400 a 6.000 ha., que servirá de instalação~piloto gera- volvimenlo da Região Nordeste (ProjetO Nordesle) e~ 
dora de .experiências agro·sócio-eConômicas voltadas pelo Decreto n9 91.1_79, o Progra_ma de Apoio ao Peque--
para a implementação futura do grande Projeto Baixo 1- no Produtor Rural (PAPP). 
recê, com 235.000 ha. de áreas irrigáveis. Sem dúViOa, -se- Prcvé o Pi"ojeto Nordeste a aplicação, na região Nor~ 
rá o maior projeto do- vale do São Francisco, deste, de USS 12 bilhões, oriundos do Banco Internacio-
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nal de Reconstrução e Desenvolvímento - ·aiRD, e do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, e de 
programas nacionais, em horizonte de 15 anos. 

O Projeto visa ao desenvolvimento económico da Re
gEio Nordeste, assim entendida a área sob jurisdição da 
SUDENE.. Pr~vé a implantução de programas priori
tário:$, com -díretrizeS, a nível nacional e regional, e pro
gramas específicos para cada Estado, devendo os progra
mas serem elaborados e ex.ecutados de forma articulada 
entre si. Sua _ex_ecuçào observará programas qüinqüenais 
detalhados em pianos operativos anuais. Competirá a 
umu comis~ão intcrministerial a programação de sua im
plementação. A essa comissão caberá, entre outras atri· 
buições a de definir- eStratégias básicas c as prioridades 
que nortearão a implementação de programas específi
cos nos setores_ec_onômico e social da Região. A SUDE
N E encarregar~se-á du coordenação executiva dos traba
lhos para implantuçào dos programas que integram o 
Projeto Nordeste. 

Quisemos destacur alguns aspectos do Projeto Nor
deste, Senhor Presidente e Senhores Senadores, porque 
em seu ilmbito se coloca o Programa de Apoio uo Peque~ 
no Produtor Rural- PAPP, ao lado do Programa de Ir
rigação do Nordeste, que tantas esperanças nos traz. 

E ambidosa a estratégia estabelecida para o desenvol
vimento rural dos pequenos produtores nordestinos. Ela 
pretende que cadu família possa tornar.se unidade eco· 
nomicamcnte auto~sustentável e que, ao mesmo tempo, 
possa ter acesso a condições adequadas de educação, 
saúde e _saneamento. 

AO todo, seis projetas integram a estratégia referida: 
Programa de Apoio ao "Pequ__eno Produtor Rural, Pro
grama_d~ D~s~_~_y_q!~i_rrren~Q_de _pequenos Negócios Não
AgríC~la~, J>r.o_gra_m!ls de Irrigação ·do Nordeste, Pro_g_ra
ma de Ações de Saúde no Nordeste Rural, Programa de 
EdueüçãO rio Meio Rural do Nord_este, Programa "de Sa~ 
neamento Básicô rio Meio ·Rural. 

Os mec~nisnlos previstos para o PAPP, no que se refe
re à articulação dos órgãõs particfpa"riti!s -e Coordenação 
regional, são os mesmos do Projeto Nordeste, 
__ O PAPP _esclare:ce. o __ que entende por pequeno produ
tor ~:ural;_ é aquele que desenvolve atividades econômi
_cus, isoladamente _ou em regime de parceria, em terras de -
Sua propriedade.ou não, cuja superffcie total não ultra
pas~e 100 hectareS e cuja fonte predominante de renda 
familiar provenha da exploração dessas terras. 

O D_ecreto_n9 _91.179, em seu artigo 8"', estabelece que 
"O PAPP será executado através de ação de desenvolvi~ 
ménto rural integradO que possibilite a cada família de 
pequeno produtor o acesso aos meioS de produção, à tec~ 
nologia apropriada ao mercado e às formas de coopera~ 
tivismo, compi'eindendo os seguinte segmentos: I . -
Ação Fundiária; II- Recursos HídriC:0$;.1Il-Créóito 
Rural; fV -Pesquisa Adaptada; V-- Assistêncía Técnl~ 
ca é Extensão Rural; VI --cornerc_ializaçãp; VII --A
poio às Pequen~s ComUnidades Rurais. 

Está previsto que o PAPP deverá abrariger, n-o hori
zonte-de iS anos, todo o meio rural da_Regiào Nordeste, 
in1ciarldo-séern âreas prioritárias a serem definidas pela 
SUDENE, _articuladamente com os Estados.- _segundo 
critérios previamente ajustados. 

Estabele_ce_u~s_e_.q_ue o financiamento do PAPP correrá 
à <:anta .do Programa de lntegraç~o Nac;ional (PIN), do 
Programa de :ij.edistribuição de Terras .e de Estímulo à 
Agroindús~ria -do NOrte_e-_do Norçieste (PROTERRA}, 
do Fundo de Investimen~o Social {FINSOCJAL}, além 
de outras fontes, bem como de operações de crédito ex
terno. 

Objetivando.a _ _int~raç_ão dos esforços voltados ao de· 
s.envolvi01entú do Nordeste; o _programa de Apoio ao 
PequenO PrOdutOr Ri.ir3l, -pOr fo-rça-do deCretO que õ ins
tituiu, ,absorvcu_os_ programas especiais atê então exis
tentes: Programa de Desenvolvimento de Áreas Integra
das do Nordes~e (POLONORDESTE}, Programa Espe
cial dt: .1\poio ao Desenvolvimento da Região Semi
Árida do Nordeste (Projeto Sertanejo), Programa de A
proveitamento de Recursos Hídricos do Nordeste 
{PROHlDRO)_ e Progr:.1ma de Apoio às Populações 
Pobr.cs _das Zonas Cana vieiras do Nordeste (PROCA
NQR), 

Tais são as linhas básicas dos dois projetas. 
~ necc&sário que o Congressó seja ouvido_ e torne-se 

copartícipe nestes dois projetas. A discussão ampla, mas 
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urgente, determinarâ a correção das falhas que jã apon
tamos em debates nesta Casa. 

A quem caberá, indagamos, a responsabilidade pela 
irrigação do total de um milhão de_ hectare::i? 

O Exm"' Sr. Ministro do Interior, ·em seu recente com
parecimento a est'-l Casa, declarou em tom de advertên
cia: "O Governo Sarney não pretende que esse programa 
seja de "irrigaçiio chapa branca". Não pretende que seja 
de irrigação oficíal. Ao setor público serã entregue ape
nas o que resultar inevitáVel. O Governo vai mesmo ê 
criar condições, inclusive financeiras, pata-que o setor 
privado execute a maior parcela da rrieta já mencionada __ 
( 1.000.000 de hectares), em todos os Estados onde a_SU
DEN E está presente", 

Durante o_l.,. Encontro Nacional de Irrigação, rêatiza
do aqui em Brasília, no período de 30 de s~tembro a 2 de 
outuitro, o Sr. Ministro do Interior novamente enfatizou 
a importância da participação do empresário nacional 
no Programa de Irrigação do Norde_st_e, ao declarar que 
ela é decisiva para que alcancern_os o objetivo de irrigar, 
em cinco anos, um milhão de hectares na região (Jornal 
de Brasília, 19-10-85). 

Ainda segundo o Jornal de Brasflia, edição de 26 de 
outubro de t 985, por ocasião do I Fórum de Debates 
sobre Crédito para Irrigação, "o Ministro do Interior, 
Ronuldo Costa Couto, disse ( ... ) que o Presidente José 
Sarney fixou as metas do Programa de Irrigação de um 
milhão de ht!Ct:.tr_es para o Nordeste, cm cinco anos, esti
pulando que 600 mil h~ç_tares serão desenvolvidos pelo 
setor privado e os outros 400 mil ficarão a cargo do setor 
público". 

Antes, porém, em 21 de julho de 1985, através de de
claração publicada no Jornal de Brasília, o Dr. Elizeu 
Alves, Presidente da CODEVASF, iriformara que "a 
CODEVASF atenderá 300 mil hectares do_ tota_l d<;_çem 
milhões que-devem ser irrigados nos Estados de Pernam
buco, Bahía, Sergipe e norte de Minas Gerais, cm módu
los de quatro a seis hectares(.,.). A iniciativa privada de
senvolverá projetas de um a dois hectares, atingindo 150 
mil hectares em todos os Estados do Notd~te, e aos seus 
grandes projetas estão destinados 220 mil hectares". 

Já o documento "Um~ poHtica de desenvolvimento 
para o Nordeste- proposta para discussão", editado_ 
pela SUDENE, em agosto último, apresenta, na página 
55, tabela em que a distribuíção de án~as a serem irriga
das é feita da seguinte ma_ncira: 

Órgão Hectares 
DNOCS . . . ··--····-"·"""··· .•..... 146.090 
CODEVASF .... ·····-·---·····"" ........ 282.263 
DNOS .....•.•......•...•..........•..... !_25.000 
Setor Público EstadualfPAPP ........•.... _1~~-?04 

Setor Privado_ ·-·······"'···········-······ 330..000 
Total ......•.•..•••.•..•.•••..• 1.002.857 

Matéria divulgada pelo Jornal de Brasília, em 6 de ou
tubro de 1985, informa que .. o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas- DNOCS- já está prepara
do para participação, no próximo ano, da execUção do 
Programa de IrrigaÇão estabc~~ido pelo PreSidente José 
Sarney, cuja meta é irrígar" ur~fnii'lhão de hectarCcS: de _ter
ras no NordeSte-:- Desse tQtal, 235 rriil hectares deverão fi
car a cargo do DNOCS, que jã enviou à COmissão Inter
ministerial encarregada de elubor::n' ó ·pr-ogl'ãfna a: des
crição de todas as etapas necessárias ao seu pleno desen
volvimento". 

Temos em nossas mãos estudo rcali;?:ado pelo Minis
térto da Agricultura, -intitulado "Propostas de partici
pação do Ministério da·Ag"rtcultura para irrigaçãO-de 
500 mil hectares( ... )", divulgado em setembro do ano em 
~rso, em que aquele Ministério propõe-se a assumir a 
meta de meio milhão de hectares, no Nordeste. Pretende 
o Ministério da Agricultura assumir "a responsabilidade 
de implantar e prestar assiStência -técníca ,csoo.Ooo-heC
tares, através de seus órgãos (Embrater, Embrapa e Pro
várzeas), e das empresas privadas". J:: seu objetívo, tam
bém, "desenvolver o homem e sua famflia, criando uma 
economia rural organizada, através da viabilização da ir
rigação dentro dos SiSteiri::ls de "Exploração da Pr.quC:na 
Produção Agrícola c de outros, com ni.elhoria-da quali
dade de vida e da relação __ campo-cidade". 

Todas e_ssas informações levam-nos a uma Unica coo~ -
clusão: são muitos os pretendentes-gOvernamentais à ir
rigação do Nordeste. 

Serão todos eles efictentes? Não se conseguirá maior e-
fié:Tcia~COlh a trrigação realizada pe1a iniciativa privada? 

Indagamos: quantoS hectares estarão efetivamente re-
_s~.tvado$ à inichJ-tiv!l privada? ~ _ -
--Tal é,_ Senhor Presidente e Senhores Senadores, a Con: 
trTbuiçàQ quet~~Umos a esta Casa, para a análise da irri
gação do Nordeste brasileiro. 

Para finalizar;liQue em nossas consciências a reflexão 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, constante 
do documento "~orqeste: Des.afio à Missão cta Igreja no 
Brasil'\ p. 15: "Ü Nordeste não aconteceu: foi Produzi
do-~. neste Sentido, é uma questão nacional e internacio
nal. As conseqüências sócio-económicas da seca têm 
mais_ a vs_r com a ·ro.!.!!!.U_d~_ o_~g_"!nizaç~o da sociedade do 
que·· com as condições do clima; têm mais a ver com a 
questão de participação de todos nos bens do que com o 
problema da mete<;lrologia, embora as longas estiagens 
sejam periodicamente uma séria agravante da situação, 
não d~vendo, nesse sentido, ser minimizadas". 

Acreôit:imos g_u_e um eficaz program·a de irrigação po
derá mini_niizar, no Nordeste, os efeitos da intempérie e, 
em conseqiiência, contribuir com a Promoção do homem 
nor_destino,__ _ __ 

Er:J. o que tínha1_~qs a dizer, Sr .. Presidente. (Muito 
bem!) - - - · 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. ~E:LSON ÇARNEIRO (RJ. Pronuncia o se
g_uil1te discUrso-.) - Si=,_ Pr~sidente, Srs. Senadores: 

___ --:Não ces_sam_ M _ _reçlamaçàes dos fqpcionários públiCos 
kdcru.is • .la_nt_Q__rs:speito da sua situação fui1cional na ati
vi<iade, como _n_q que tange à remuneração dos tn:üíVos, 
o_ que g_ç:ra u-in forte ~Qnstrangi~ento e maior decepção 
no s~io_ Q;.!_Ct'ªis~-ç_u_ils reiVl_nill.CaSOis, bastanteãntigaS~ 
nà_o têm siQQ_-Çõ_QvÇ:fli.Cntemente,consideradas pelos qua
dros superiores da hierarquia bt.irocrãtica. 

Os _antigos Oficiais de Administração continuam re
cJanwndg~_ sem_ ~i.t(l,_ co_n,~ra a sua classiiTCãÇãci, apon
t;,\n(fo -u-lnU-sêri~;-:-dÇ diStõl-çàes a. corrigir, levando-as ao 
COnhec~l!ls_nto dOMTri-istro Aiuíz-io Alves, na esperança 
de: que se apresSe o nOvo plano doi~classiftcação, a refor
ma do estatuto, o restabelecimento do princípiO da eqUi
dade no serviço público, a começar pela isonomia sala-
rial. _________ . _ _ . 

. ~m p(!çi9 ç_l]_der~<!do ?<?_Ministro da Admini_stração, 
um grupo de funcionãi'ios-teinbrou-lhe o critério de equi
valência de direitos e vantagens em termos de vencimen
tos, ale_gando a situação h_umilhante em que se encon_
trãm-Osal!_ü_gó'SO'tic!alsdé Administração, perdendo sua 
qualifiCação- de técnicoS-de· riível mêdio, para se incorpo
tarc-mT classeae- Agente Administr~1ívo, onde se agru-

- _ _fi~l~ _tunc1onanO(OC _categoriaif:ffei'iõr, OOmoesctit~
rários,'não cõi:tffit:IlhrdoS, ressoai da verba três e diarisras.
-Os OfiC!aiS-de-AdinrnTstraç_ão perderain o acesso à cate
goria de Técnicos de Nível Superior que lhes conferira a 
Lei n9 5.645, de 1970. 

No_ seu apelo ao Ministro, dizem esses funcionários: 
~"Com os salários defesados, sem que as autorida

des atentem para o fato de_que somos aprovados em 
pesados concursos públicos e nomeados em função 
desse desempenho, com registro de relevante pres
taç_ào de serviços à Administração, experimenta
mos, contudo, o desapontamento diante de uma si
tuação desigual perante_os demais servidores, numa 
desproporção que constrange e estarrece~ Ressalte~ 
se O TãlO--não só de estarmos aprisionados na catego
ria de Agentes AdministrativOs, quando de apenas 
32 referências que a maioria jâ atingiu, sem mais o
portunidades de uma promoção sequer, como por
que outros funcionários, também antigos Oficiais de 
Administração e até mesmo esct!turãrios, coriforme 
consta, conseguiram promover-se a Técnicos de Ad

- ministraçãa.~dc Nível Superior, graças ao exercício 
de uma função de chefia." 

A,Q_rehctar essas reclamações_ao Ministro Aluízio Al
ves, esperamos que S. Exf mande apressar a reestrutu
ração do funcionalismo público federal e, no novo pla
no, não esqueça as justas reivindicações dos antigos Ofi
ciais de Administração. 

Era o que eu tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito 
bem!). 

O SR. PRESfD~NTE (Alberto SOva) - Concedo a 
· pala_vra -~.0 nob!e ~enador João Calmon. 

Quinta-feira 28 4899 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Durante todo o próximo ano, a comunidade capixaba 
se dedic;;~rá a um estudo de especlal relevo para o futuro 
de nosso Estado. Trata-se de um projeto da Rede Gazeta 
de Comunicações que a ele deu o título de Espírito Santo 
Século XXI e consiste na elaboração de um amplo plano 
ec'bnôrn_i~o, social e pol(t_ico, com a participação de todos 
os selares da sociedade. Seu objetivo: preparar o Espírito 
Santo, nos próximos anos, para o ano 2000. 

Que tipo de futuro terá o Estado capixaba? A própria 
- Gazeta responde, em attigo de Frederick Brum: certa

mente um futuro de mudanças, não dependente, mas au
todcterminável. Parte, portanto, o projeto Espírito San
to Sêculo XXI, conforme concebido pelo diretor executi
vo da Rede Gazeta, Carlos Lindemberg Filho, de uma 
postura de rejeição ao imobilismo e à subordinação. 

Iniciativa inédita no Espírito Santo, o projeto se esten
derá por cinco_trimestres, a partir das atividades prepa
ratórias ora em curso. Após o seu lançamento oficial, 
previsto para janeiro do ano que vem, serã realizada uma 
pesquisa Com o Objetivo não apenas de divulgá-lo, mas 
também de subsidiar os trabalh.os com uma sondagem 
representativa das aspiraÇões do povo capixaba. Parale
lamente se preparãçãõhabalhos técnicos caracterizando 
a situação do E::~tado: com seus problemas e suas poten
cialidades. 

O passo seguinte, no terceiro trimestre de 1986, I..'Onsis
tirá na elaboraçào_de sintes microrrcgionais, base para a
bordagens setoriais que versarão principalmente sobre 
aspectos' Como recursos; ·necessidades e agentes. Final
mcnLe, no quarto trimes1re do ano- quinto do projeto 
- haverá a _afirmação de toda a_ sociedade capixaba. A 
e....,sa altura, as abordagens setoriais terão culminado com 
a rea\izaçãõ de uma_série de se]Jlinários programáticos 
que, na fase conClusiVa, passarão por um debate geral. 

A ·relação de temas a serem discutidos no projeto ê ex
tensa. Vai dos recursos biológicos à orientação dos in~ 
vestimentos do Estudo; do Poder Judiciário e do atendi
mento das-maiorias inde(esas à estratificação de classes; 
das asSOciãções qw:-eompõeni o SíS:fema comunitário a:os 
grupoS econômí"cos ·-regiOnais e suas conexões extra
estaduais; da distribuição demográfica aos indicad_ores 
de nível de vida. Enfim, uma vez concluído o processo de 
discussão, o Espírito Santo contará com uma completa 
radiografia SuaS cOndfções, elaborada tendo em vista o 
futuro. --
. A __ esse propósíto, gostaria _de destacar que a aborda

gem proposta pa_rª_!!SS.CS te~as é altamente inovadora. O 
projeto concebido pelo diretor-Carlos Lindemberg Filho 
foi desenvolvido por um economista de excepcionais 
quUlidãdeS; Lélio Rodrigues, o que levou a um enfoque 
capai de superar tradicionais distorções. Verifique:se o 
que s:~ p'rõpõe a t~}:}eito do exame do nível de qualidade 
de _vida: par~ superar-se o reducionismo economicista a 
que só interessa apenas dados ligados à monetíZa:ção do 
mercado, ao setor formal, o projeto buscará identificar 
dados concretos ligados às condições reais em que vive a 
população capixabu. N~_o_ se_trata apenas de quantificar 
a renda per capita ou o número médio de bens de consu
mo duráveis pcir domicílio. Mas de se saber, cfetivamen
te, concretamente, como vive o capixaba. 

Mais importante ainda ê a abertura que ganhará esse 
debate. O esquema preparado para o desenvolvimento 
do projeto prevê uma discussão estruturada em ~rês 
níveis, o dos diret'órios microrrcgionais, das seções de a
poio e o·do diretório estadual do Espírito" Santo Século 
XXI, por três canaiS diferentes, o sistema PolíticO, a· s-0~ 
dedadc d_vil_e o_sis_ü:ma_econômico. Assim, _terão opor
tunidade de manifestar-se os parlamentares que repre
sentam o Esta<:lo, as .a.Ut(L~idades_~un(cipais e estaduais, 
as igrejas, os sindiCãtos,_ ã_ imPrensa, o magistério, os· 
líderes comunitários, os técnicos e profissionais liberais, 
os empresários rurais e urbanos, os responsáveis locais e 
regionais por instituições financeiras, os dirigentes das 
grandes, médias e pequenas empresas do Estado. 

Por todos esses motivos, acredito que esse projeto or
ganizado pela Rede Gazeta de Comunicações tem tudo 
para dar certo. Trará, indubitavelmente, uma inestimâ
vel colaboração para que o Espfrito Santo conheça me
lhor a si próprio e reúna ainda mais condições para pro~ 
gramar o grande futuro que tem pela frente. 

Esse não é, todavia, o único projeto de relevo que a 
Rede Gazeta de Comunicação está lançando no momen-
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to. Ho.í poucos dias concluiu-se o planejamento de um 
im-portante conjunto de iniciativas reunidas pela Rede 
sob o nome de Espírito Santo na Constituinte, a Se reali
zar a partir de 15 de janeiro. Consjstirá basic<!-mente .ef!l_ 
uma série de painéis destinados a examinar, com profun
didade, os grandes temas que constiuirão objeto da 
Constituinte, ao mesmO tempo cm que se realizarão cur
sos sobre a Constituição e a aSsembléia encarregada de 
elaborá-la. 

Participaram da reunião fim1l da comissão que ptepa
ru esse novo projeto o desembargador Waldemar Men~ 
dcs, que a preside, o jornalista Carfos Lindemberg Filho, 
o ex-senador Mário Martins (integrante da Comissão 
Constitucioô.al instituída pelo Palácio do Planalto), os 
professores Geraldo Simões Filho e Odi!On Borges Ju
nior, c os advogados Ricardo Vello e Sônia Rabelo Do
x.ey. Entre outras decisões, setecionaram-se nessa cnmis
sào os temas que integrarão o primeiro painel, uma ex
tensa relação de 17 diferentes questões de abrangência 
nacional, a que não faltou a educação. 

Essa iniciativa adquire especial relevo quando se sabe 
que os problemas regionais podem c devem ser levados 
em consideração ao tratar-se do ordenamento constitu
cional do País. Como disse o _desembargador Waldemar 
Mhdes, "mesmo sendo um Estado pequeno, o Espírito 
Santo tem problemas para os quais se exigem soluções 
específicas e que se incluem no conjunto das questões ge
rais que serão debatidas pelos constituintes". Essa iiii.Cia-:---
tiva do importante conglomerado de comunicações capi
xaba possibilitará, sem dúvida, que nosso Estado tenha 
maiores c melhores condições de participar dos traba
lhos da Constituinte. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O S)l. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao nobre Sena.d_QLPassos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia em que se comemorou o aniverSãfíO.do Minis
tériõ do Trabalho, dia 26 de novembro, o Presidente José 
Sarney, por iniciativa do Minis_tro Almir Pazzianotiõ, 
outorgou a vã rias individualidades que se destacaram na 
luta pela paz social e pela melhoria de nível dos trabalha
dores brasileiros a Ordem do Mérito do Trabalho._ A 
condecoração em causa desde 1972 não era distribuída. 

Entre as personalidades gatardeadas esta_vam o Presi
dente do Senado, Senador José Fragelli, o Presióente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Ulisses Gujmarãçs, e 
os Ministros Aluizio Alves, ·onson Funaro, Fernando 
Lyra, João Sayad, José Hugo Castelo Branco,- Octãviõ 
Moreira Lima, Olavo ·Setúbal e Pedro Simon. Entre os 
jliri~tas_ emínentes receberam o prêmio os_ professores 
Orlando Gomes, Martins Cata_rino, c.Csarino Jdnior: e o 
jurista meu com-pa~rícíO Dr. Julio Cesar Prado _Leite. 
Porque foi comovente a cerimônia e porque-as Palavras 
ali proferidas tiveram ampla-e profunda repercussão 
faço incluir nos anais do Senado o_discurso em que o Dr. 
Prado Leite agradeceu pelos agraciados a distinção que 
receberam. A profundidade de_ concêitos da peça oracu
lar em causa fa1!:em vivo o sentido de que se torna neCe~-:
sãrio modernizar a sociedade e tomar medidas que não
podem tardar para promover mais equitativa distri
buiÇãO- de renda para a população brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR 
PASSOS PóRTO EM .SEU DISCURSO)_ 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO DR. 
JÚLIO CESAR PRADO .LErfE NA SEDE DA 
O!T, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DA 
ENTREGA DA ORDEM DO Mi';RITO DO 
TRABALHO A PERSONALIDADES BRASI-
LEIRAS. . 

Senhores: 
Õ Ministro Mozart Victor Russomano, em seu dfsC-ur

so de posse no Tribunal Superior do Trabalho, nos idos 
de 1969, por enlfe a emoÇão-pesSOal e a natureza solene e 
tocante essencial à cerimônia, permitiu-se abrir uma fres
ta psicológica e anímica que o levou a referir enfatica
mente que na autocrítica de seu viver tudo resu171ia a um 
desesperado abrir de portas e subir de degraus. Sempre 
encontrei- referia_;__ após cada lance de_ escad_~ uma 

outra porta. Atrás de cada porta, novos degraus_, Era um 
repto contundente, mas salutar e estimulante. 

Assim, pensei, também, quando recebi do Senhor Mi
flistfõ -,;s,;lmlr Passianotto a iricumbência de, em nome de 
tãó ilüStrãdos braSileiros, agradecer, eu, a voz mais fra
_ca, a homenagem que nos foi deferida, de sermos laurea
dos com a Ordem do Mérito do Trabalho. 

)ã não me chegava a distinção primeira, cuja notícia 
correU-me O sangue referVilhado? Quis -sua Excelência 
que, ao prlffieifo irripacto, me chegasse outro de que te
nho de desincumbir-me, somando forças. 

A escolha, meus companheiros, tem a sua significaçãO 
simplificada. Muitos caminhos andei. Mas hã uma linha 
permanente em toda minha vida profissional: a vinCu
lação ao quadro de advogados que compõem a assistên
cia j~Iídica do Ministéri'? do Trabalho, Ficou fãcil, ao 

. Senhor Ministro, decidir, A mim, abrir a pOrta e subir os 
degraus. 

Para dizer dos senhores, para dizer aos senhores, cabe
me; agora, ~nv-ocar Guimarães Rosa, esse caldeador de 
palavras, ao -investir-se na: Academia para saudai" o pa
trono: "o espelho não porfia brilhar nem ser; mas, por 
de-fim, para us-áção, bem tem de relustrar-se. Direi". 

A Ordem do Mérito do Trabalho é honraria insigne e 
a ela chegam os que reconhecidamente se dedicaram aos 
assuntQs que informam o mundo do trabalho e os que 
p-rocuraram, no âmbtto peculiar de atuação, criar con
díç9es para elevaÇão do padrão de vida dos trabalhado
res. A sua outorga, que se procede em dois diaS-tão signi
"ficativos, no dia 1" de maio ou no dia da fundação do 
Ministério do Trabalho, 26 de noveinbro, nã-o se trata ·ae 
um gesto de ge~tileza. Não é fruto do acaso, nem palmas 
ao homem do dia. Precede o comando a um criterioso 
exame de cada nome e de seus feitos espedficos na-'área 
descrita. Avalia-se, também, o ânimo do homenageado 
em contribuir para criar, pela via idônea da esteira jurí
dica ou por a tos de fé, uma sociedade mais justa. 

Sabem os senhores que, entre os atributos Que ornam 
a personalidade do Ministro Pazzianotto e o fazem cre
dor da admiração nacional, nenhum sobreleva ao do ri
gor. Por dito assim, tenhamos todos, com acrescida vai
dade, bem vinda a homenagem! 

Permitam-me dizer: 
No momento atual, a cerimônia ganha novo acento e 

a homenagem resplandece porque é tempo de aurora1 
Vale lembrar o saudoso Ministro Ribeiro da Costa: "Pa
ra assegurar o processo evolutivo do DireitO é necessãrfo 
reformar, continuadamente" o Direito tradicionaL Uma 
aristocracia pode contentar-se com defender e conservar; 
uma democracia deve, inevitavelmente, conquistar e de
senvolver." 

As leis não são apenas forma. Devem se revestir de 
substância. Essa substância, como diria Ortega y Gasset; 
é uma secreção espontânea da sociedade. 

Eis o ponto que gostaria de_ deixar como pedra de to-· 
que nesta cerimônia: uma advertência, uma preocu
pação, uma esperança. 

Há algo, em nossa organização social, que não confere 
com a estrutura legal armada para consagrar o direito. 
Hã algo que, saindo dos subterrâneos das volições coleti
vas, ainda não se cristalizou, sequer transparece em clai-i
dade. O descompasso não provém das regras em si. Cla
ro que, em nosso panorama jurídico, aqui e ali, mOrmen
te no campo do Direito do Trabalho, tal como se o vê, 
hoje, repontam, irridentes e cortantes, algumas dispo
sições discricionárias, frutos necessãrios de um Estado 
que se fechou no tempo. 

Mas, não_ estou a dizer dessas peças mal articuladas 
que, por só sua aparência, jã se aS tem corrió àn-acrõili
cas. Não falo da falta de liberdade sindicai; ou da liber
dade sindical consentida e cooptada; ou do int_ervencio
nismo das autoridades administrativas nos órgãos de 
classe; nem tampouco dessa preciosidade extemporânea 
que estaria a obrigar a alta autoridade ministerial a rec_o
nhecer formalmente o estado de greve, sendo ele jâ do 
conhecim~nto de_todos, anunciado, debatido e em plena 
execução. 

A _essas. aberrações, a própria figura de Almir Pazzia-
notto- ú:m posto freio com autorid_ade estribada em fé 
inabalável na virtualidade do jogo dos parceiros sociais, 
ftõntalizados em igu<1;lda_de de condições para negociar. 

Digo, porém, de toda nossa estrutura legal quando se 
compromete a refletir e disciplinar a realidade social. Os 
procedimentos legais - permit~m que i_nsista no ponto 
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- pressupõem uma determinada organização da socie
dade naturalmente receptiva às balizas firmadas pela lei. 

E essa organização, entre nós, ou por desvio não se 
compôs naturalmente; ou se desfez, ou; se estã a desfazer 
às nossas vistas. Tudo porque: toleramos uma divisão 
muito grande entre as diversas camadas que compõem a 
nacionalidade, afogando a muitos na miséria, a muitos 
outros conde_nando a atividades subalternas e em con
dições distanciadas da dignidade humana; e, sem a velo
cidade suficíente, deixamOs de alargar as muralhas do 
mercado _de trabalho a cujas portas, embalde, lã vão os 
jovens curtir desesperança e os mais idosos, delas expul
sos, a amargura do desespero. 

A divisão dos segmentos sociais do País é hoje muito 
nítida e essa divisão não se pode mais circunscrever, Pela 
lição facilitada e repetida, aos diversos níveis de desen
volvimento das regiões brasileiras. A divisão estã ell!'l to
dos os quadrantes do país, convive em todas as cidades, 
entra pélOs olhos, ê epidérmica. 

Preocupamo-nos, nos últimos dois decênios, com o 
desenvolvimento económico e com a segurança do Esta
do, essenciais às mudanças qualitativas da economia. 
Não tivemos, todavia, a visão suficiente para perceber 
que, ao lado do processo da arregimentação de capitais 
externos e internos, dos atrativos aos investimentos in
ternacionais diretos, teríamos que desenvolver, com toda 
força, uma política social intensa e motivada de forma a 
que, dos acréscimos dO Produto Nacional Bruto, vasos 
comunicantes suficientes, veias por veias, pe\-meassero 
toda estrutura com a riqueza acrescida. 

Deixamo-nos perigosamente iludir pela idéia tão falsa 
de que esse processo se daria naturalmente, por gravida
de. Grande equívoco, sorrateiramente assoalhado. A 
verdade é que o mercado é inapto para solucionar o 
problema da jus_tiça distributiva! 

O ótimo, na economia de livre mercado, pode signífi
car uuma olímpiCa indiferença perante a distribuição da 
renda". É da índole do regime que os detentores de re
curSos no proc~so de acumuluçào possam e devam deter 
a mãxim"â v!!_ntagem, indiferentes à sorte dos demais. 

O Estado é a nação organizada - exatamente para 
por freios ao processo devorador das rendas, em dado 
contexto, de modo a que todos, que ali estejam e se unam 
por laços de solidariedade com o destino comum, sejam 
premiados segundo seus merecimentos, engenhosidade e 
iniciativa. Mas todos, também, tenham atendidas as suas 
necessidades básicãs. 

A falta de solidariedade social quebranta a unidade da 
Nação que não pode ser a unidade dos desiguais. A au
sência de uma Política Nacional de Trabalho, durante 
tão largo período, em que, constrangedoramente se to
mou os salãrios como fator de contenção dos meios dis
poníveis, para impedir que alçassem os índices de in
flação; permitiu que se operasse, em nos·sa sociedade, 
uma insuport3.vel concentração de rendas, na medida 
mesmo em que _se produzia substancial transformação na 
economia, a_crescidos os meios de produção, moderniza. 
do o parque fabril e levados a efeito significativos inves
timentos de base. -

Por ironia, o progresso produziu ou ampliou a divisão 
social. A ausência de riiedíd~s <:qõalizadoras das rendas, 
o__jogo desenfreado d~ recursos finaiiceü·Os em bolsão 
anómalo no quadro da economia, o crescimento desme
surado das d_istâncias na escala de salãrios, cria!ldo para 
alguns a falsa impressão de prosperidade e aberto o mer~ 
cada produtor e consumidor de bens conspícuos, mar~ 
·cou a ausência da preocupação do Estado com os menos 
favorecidos, peiados os administradores dos setores em 
causa, pela pressão mais forte dos ditames - soit disant 
- económicos, como se o dado mais vital da economia 
não consistisse .na higidez da população. 

A verdade estã, em qüe grande parte da massa traba
lhadora, a despeito do aumento da rend.a nacional, do 
crescimento do parque industrial do pais, da moderni
zaÇão _da cult.ur~- agrícola, bem definida em determina
dos tratos extensivos, ficou esmagada em salârios muito 
contidos que não permitem aos indíviduos sua realização 
plena em um nível de consumo autorizado_ pela própria 
estrutura econômica que se teve de converter, de modo 
cOnseqGente, em rio exportador. 

Não se pode desconhecer a interdependência entrê a 
ciência econômica e a ciência jurídica. Nesse passo, 
torna-se imprescindível distinguir, como chama atenção 
Savatier, que constitui err? ~uito gra~de co_ns!derS:_r o~ 



Novembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Direito como "servo da economia"._ Por muito tempo, e 
um pouco por inOuência marxista, sustentou-se que lo
dos os fatos sociais tinham fundamento eConômicó e que 
as regras jurídicas tinham apenas a missão de revestir os 
fenômenos da economia, dando-lhes racionalização, 
Ora, é preciso rever essa posição axiomâtíca e fundamen
talmente errada. A ordem jurídica não é apenas um ins· 
trumento colocado a serviço de um sistema externo de 
valores. Tem o DireitO uma finalidade intdseca. Ars b_oni 
et aequi, já diziam os romanos. 

Com isto quer se dizer qui:: a ciência jurídica, por si 
mesma, procura conciliar os demais ingredientes que fe~
mentam na sociedade_ de modQ a que estejam compatibi
lizados com a satisfação geral, ordenando o todo social 
segundo o sentido ético do justo~ e do equânime. - _-

Se d'objeto da ciência econômjca é definir o "!J.SO racio
nal dos meios raros, disponíveis em face de uma hierar
quia de valores dados, não pode, por definição, 
contrapor-se aos interesses fund.aro_entais_ da sociedade, 
isto porque, na hierarquia de valores, está entranhado o 
Sentido da Justiçª, como uma "diagonal fulgurante", 

A ineficácia das regras jurídicas, tal comQ se vem ob
servando relativamente as paralísaçõ_e_s coletivas de tra
balho, por exemplo, devem ser verifícadas em profundi
dade. O fenômeno das greves, ditas ilegais, e assim mes
mo praticadas, verifica-se; nãõ --apenas porque os textos 
que regulamentam o direito constitucional em _verdade o 
possam tolher, mas porque, subjacente a tal fenômeno, 
encontra-se a luta pela sobrevivência que se superpõe a 
qualquer ordenamento. 

É preciso lembrar que entre os direitos concernentes à 
vida insere-s_e a de desobediência, se a causa do ató nega
tivo da norma residir na necesSídade do agente._ fiá que 
se proceder não apenas ao exame-dos tex_tos e à !iua mo
dernização, tarefa a que se tem dedicado com louvável 
pertinácia o Senhor Ministro do Trabalho, mas a modifi-
cação da própria estrutura social, _ __ -

Assim como a lei não pode legitimar a escravidão, 
também os meC'<Lnismos legais se tornam impotentes 
para refrear manifestações promanadas de uma socieda
de injustamente constituída. A desobediência, em tal ca
so, não refoge ao mundo jurídico. Devolve, isto sim, aos 
que cuidam do ordenamento económico o pedido de re
formas de estrutura. Torna-se necessária _a abertu_ra_de 
novos campos de trabalho pela des_feudalização das !~r
ras; torna-se urgente conjugar o esforÇ~ pelo desenvolvi
mento das técnicas fecundas, vale dizer, da invenção, da 
pesquisa tecnológica_ com o incentivo de _tarefas larga
mente consumidoras de mão-de-obra. Atendídas as re
formas de estrutura, o próprio ordenamento econôm.ico 
fornecerá à esfera jurídica uma nova realidade factual 
sobre a qual se tecerá o manto da lei, então propício à 
eficácia. 

Em verdade, somos contemporâneos d_e movimentos 
sísinicos de acomodação social. 

Estamos seguros- porém, e, nesse ponto, colocamos 
fundada esperança - de que nossos dirigentes terão a 
sabedoria para compreender o fenômeno e a argúcia ne
cessária para antecipar os deslizamentos abruptos, pre
parando leitos naturais para o reposicionamento das ca
madas que compõem o todo sociaL 

Meus Senhores, 
Desde os enormes e comoventes comícios que antece

deram a morte de Tancredo Neves e os comícios finais, 
em várias cirlades_do Puís, quand_o multidões acompa
nharam o seu corpo inerte e sua alma viva ao repouso fi
nal, o povo brasileiro, a Nação brasileira, exibe um senti
do de amadurecimento, coesão e disciplina que não é 
dado desconhecer. 

Da análise madura que se faça_ dos recentes pleitos 
municipais, novas lições também se tiram, como se nas 
urnas estivessem as sementes de um outro tempo. 

O povo- quer o novo. __ ·- ~ 

Mesmo quando, aparentemente, se reveste da figura 
do passado. O passado, dizia ai_od_a_ o __ velho Rosa, tam
bém é urgente. Não se surpreendam, nem tirem de qual
quer resultado quebruntez de_ vontade do povo, desvio de 
rota. Desvario. Não. 

O novo é tambtm o mágico. O mâgico é_o que mudá; é 
o que transforma a natureza das_ coisas. 

E o _que o povo quer, togo e urgente- social-inadiâvel 
-mesmo pelo caminho das cores em que o ilusionismo 
gliãrda Q tempo das mudanças, é: 

Que _se reUnifique a Nação, que se faça desaparecer as 
gri_tant~s disparidades. sociais, e, que se desenhe um mo~ 
delo seguramente poSSível e prudente, em que haja tra
balh~ p_ª-!:_ª todo~_~2.2_~_que trabalham sejam conferi
d&S condições compatíveis-com a dignidade humana. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva}- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR, GASTÃO Mi,)I,.LER (PMDB- MT. Pronun
cia o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

_N_a__ gualidade de representante do Estado de Mato 
GrossQ...D%ta :~s~-Casª Qq_.Ç.QE,gi_e~__Q_ ~_acional!...E~-
queri fosse desti(lada uma sessão especial em que pudés
semos homenagear o ínclit_o e .saudoso 2\' Arcebispo Me
tropolitano de Cuiabá, Dom Francisco de Aquino Cor
rêa, pelo transcurso do centenário de seu_nascirnento. In
felizmente não houve tempo por vários motivos para se 
realizar a sessão, Mas de qualquer forma irei assinalar o 
fato e prestar uma homenagem àquele notável cuiabano 
e mato-grossense. 

Dom Aquino Corréa, como era comum ente chamado, 
foi considerado um dos nossos ma_iores oradores saCros, 
fõl PfeSídente--àOEsf:id()-âe-Maio Grosso, Membro da 
Academia Brasileira de Letras, sócio do Instituto His
tórico~-Qeográfico de São Paulo, fundador da Acade
mia Milto:gr-osserise de Letras e do Instituto Históiico_e
-Geogrâfico de Ma_tQ Grosso, A_ssistente ao Sóli_o Pontifi::
cio, com honras, privilégios e direitos de Conde Palatino, 
havendo sido agraciad_o, por duas vezes, pelo Governo 
braslleiro,_c.õm a Ordem do Mérito Nav_al e a Ordem do 
Mérito Militar. 

Não só o Gove_rno dQ meu estado, In<l.S a Mitra Arqui
diocesana, a intelectualidade, o povo de Mato Grosso, 
coinoY.idos, comemoram este Centenário, senão_todo o 
Brasil, que aprendeu a reverenciar a,quela figura fasci
nante da Igreja Católica, que honrou o púlpito brasíleiro 
e soube cantar a sua terra natal em versos da mais pura 
poesia:--- - -

Estamos, assim, aqui reunidos em homenagem a um 
dos- vultOs mais ãltos, i1ão s-omente da benemêrita "Con
gregação Salesi"ana, --não_ somente áa Igreja Católica, 
quanto da própria Cultura Brasileira, e de quem recente
mente afirmou_o saudoso, e s.empre "magnífico", Profes
so_r __ Ped.r_o _C_alm_Qn, há_pouco, infelizmente, falecido,_ ao 
prefaciar a edição especial das Obras dõ nosso homena
geado: 

·~É têfnro d-e nos côrivencermos de que nenhuin 
dOs mill'<idõs neSte Pais ullrapassou, no legado líri

. coe ·nã- ãçãõ-religiosa, o modesto, o encantador, o 
irnpecâvel Arcebispo de Cuiabá - Dom Aquino 
CCirtêa:• ... _--

Oporruno é que aqui se relembre que essa edição espe
ctai das obras de Dom Aquino devemos à iniciativa dos 
Presidentes da .Academia Mato-grossense de Letras e do 
Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, res
pectivametife-; Dr. Lenine de Campos Póvoas e Dr. Luis
Philippe Pereira Leite, com o beneplácito da Mitra Ar
quidiocesana de Cuiabâ, e tivemos a honra de patrociná
la junto à Presidência desta Casa, de início na pessoa do 
eminente e pranteado Senador Nilo Cqelho e, depois, do 
não menos eminente Senador Moacyr Datta, de que re
sUltou uma esmerada pubHcação, pelo Centro Gráfico 
do SenaQo Federal, do essencial das Obras, de há muito 
esgotadas, do Arcebispo de Cuiabá, num total de três vo
lumes, em que se incluem a sua poética, os- seus discursos 
e as su_as__Cªrtas Pastorais, num total _geral de oito livros, 
substanciados em mais de duas mil páginas in oitavo. 

Reiteramos, nesta oportunidade, os nossos penhora
dos agradecimentos à egrégia Mesa do Senado Federal e, 
particularmente, <!O honrado Si!il<idor Moacyr D:alla_, 
pelo inestimável serviço prestado, tanto ao Estado de 
Ma.to GroSSô, quanto à Cultura Nacional, naquilo que 
ela. tem de mais alto, de mais belo e de mais expressivo. 
Tais agradecimentos- ora estendemos ao ·eminente Sena
dor José Fragelli, filho amantíssimo de Mato Grosso, 
c(ue desfruta do respeito e da- simpatia de toda a Nação, 
mas-,- de mOdo muito especial, daqueles dois Es.ta,d_os da 
Fed~_r~ç~E·_em que S. Ex• divide a~ suas preferências afe-
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tivas. O Senador Fragelli, amigo e admifador que foi de 
Dom Aquino, não tem faltado com o seu valiosíssimo 

_apoio às iniciativas_ que visem a homenagear a memória 
daquele grande vulto mato-grossense. 

Todo o Estado de Mato Gr:osso, visto dentro dos seus 
prim(tívos 'limites, abstraindo a sua divisão territorial, 
que foi mais, como se sabe, para atender a certas exigên
cias geopolíticas, económicas ou históricas, melhor di
zendo, todo o povo mato-grossense, seja do atualmente 
denominado Mato Grosso, seja de Mato Grosso do Sul, 
sejam aqueles muitos outros mato-grossenses que hoje 
viVem em vários pontos do territôrio naciOnal, embora 
com o_s corações voltados para a terra do berço, come
moram, neste ano de 1985, o centenário de nascimento 
_d.aquela figura singular, daquele poeta e pastor de almas 
que foi Dom Francisco de Aquino Corrêa. 

E __ un.ll>S:ono Q_Os!emos -º-_izer tem sido o sentimento de 
reverência, de simpatia--e de saudade que tem suscitado 
aquele calor humano tão indispensável a comemorações 

-como esta, e que bem revela a autêntica figura do pastOr, 
do intelectual e do político que marcou êpoca em nosso 
Estado, desde os seus verdes anos até os momentos últi
mos de sua vida, quando jã estava a completar 71 anos 
de idade. 

Foi uma vida honrada, generosa e profícua, de que 
muito se orgulha a nossa gente. 

Qríundo de modesta família goiana, nasceu Dom 
Francisco .de Aquino Corrêa em Cuiabá, a 2 de abril de 
1885. Vivendo vida modestíssima, órfão de mãe aos cin
co anos de idade, aos 13já lecionava matemática, francês 
e português. 

Tendo um pai piedosíssimo, o comerciário_ Antônio 
Tomás de AqUino Coirêa; aluno do Liceu Salesiano São 
Gonçalo desde os dez anos de idade; afeiçoado, desde 
então, ao Padre Antônio Malan, mais tarde Bispo de Pe
trotína, aos 12 anos já começa a sentir irresistível vo
cação para o sacerdócio, o que só começa a se concreti
zar em 1902, quando já tinha 17 anos. A esta altura, in
centivado pelo Padre Helvécio Gomes de Oliveira, de
pois Arcebispo de Mariana, já se iniciava em poesia e em 
literatura ascética, versejando em português, francês e 
italiano. Inicia o Curso Filosófico aos 18 anos e, aos 19, 

-- submete-se a uma banca exaffilnã.âõra do Liceu Cuiaba
no, para revalidar seus estudos feitos no Liceu Salesiano, 
fazendO o chamado ·Exame de Madureza. De tal modo se 
houve nos exames, que foi elogiado, de público, pelos 
seus examinadores, e um deles, o Desembargador Luis 
da Costa Ribeiro se oferece para custear-lhe os estudos 
superiores no Rio de Janeiro ou São Paulo, à sua esco
lha, o que o jovem Francisco declina, preferindo conti
nuar os seus estudos como noviço. Ajudado pelos sale
sianos, especialmente, pelos Padres Antônio Malan e 
Helvécio Gomes de Oliveira, segue para Roma, 
matriculando-se na Academia de Santo Tomás de Aqui
no e na Universidade Gregoriana, Em 1907, doutora-se 
em Filosofia, pela Academia de Santo Tomás de Aqui
no, e, no u-no seguinte, em Teologia, pela Universidade 
Gregoriana. Ordenado Subdiácono e depois Presbítero, 
celebra sua primeira Missa, na Basílica de S. Pedro, a 17 
_de janeiro de 1909, sobre :o túmulo do Apóstolo. 

Nesse mesmo ano, retorna ao Brasil, chegando a Cuia
bâ em junho de 1910, passando a lecionar, no Liceu Sale
siano, as disciplinas Ungua Portuguesa, Latim, História 
e Grego. No ano seguinte, é designado Diretor do Liceu 
Salesiano. Dois anos depois, a 2 de abril de 1914, ao 
completar 29 anos de idade, é nomeado Bispo titular de 
Pru_síade e Auxiliar da Arquidiocese de Cuíabã, sendo, 
então, o primeiro Bispo Salesiano brasileiro, e o mais jo
ve-m do inundo. 

Ao findar o ano de 1917, como conseqUência de um 
pacto político, firmado sob inspiração do Presidente 
Wenceslau Braz, é escolhido candidato de conciliação à 
Presidência do Estado de Mato Grosso, com o objetivo 
principal de conciliar as correntes políticas e resolver a 
crise que então grassava em todo o território mato
gro_ssense. 

Assim, a 19 de novembro de 1917, com 32 anos de ida
de, é Dom Aquino eleito, por sufrágio indireto, Presi
dente do Estado de Mato Grosso, para um per(odo de 
quatro anos, entregando o Governo a 22 de janeiro de 
1922, ao seu substituto, Cel. Pedro Celestino Corrêa da 
Cosla, havendO cumprido o principal.objetivo do seu go
verno que foi pacificar a famílla política matogr~sense .. 
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Com a morte do 19 Arcebispo de·Cuiabã, Dom Carlos 
Luís D'Amour, é Dom Aquino és'coJhido para substituí
lo. Com 37 anos de idade, toma posse, solenemente, do 
Arcebispado de Cuiabá, recebendo o Pálio ArquiePisco-
pai, a 8 de outubro de 1922, das_ mãos do Arcebispo de 
São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva. 

Por essa época, já se tornara famoso pelas suas pro
duções poéticas e principalmente pela sua oratória. A o
ração que proferiU no Rio de Janeiro, no Jóquei Clube, 
na inauguração do novo Hipódromo Brasileiro, foí Um 
acontecimento social. 

É recepcionado em várias instituições culturais, feSte-----
jado e aplaudido, e a 9 de dezembro de 1926, é eleito es
petacularmente para a Academia Brasileira de Letras, na 
vaga deixada por Laura_ Müller. 

Sua posse na Academia, a 30de novembro de 1927, foi
igualmente, um acontecimento social, havendo compare
cido à solenidade o Presidente da República, Dr. 
Washington Luís, e todo o seu Ministério. 

Em 1929, ano_ da Beatificação de Dom Bosco, funda
dor da Congregação Salesiana, participa das comemo
rações, e é escolhido para dar a Bênção Eucarística a 
toda a corte vaticana, tendo à frente o Papa Pio XI. 

Em 1933, celebram-se as suas Bodas Sacerdotais, e, 
nesse mesmo ano, a II de outubro, no Rio de Janeiro, 
profere oração gratulatória pela visita 'ao Brasil do Presi
dente da Argentina, em solene Te Deum celebrado na 
Candelária, a que compareceram as mitis altas autorida

' des entre as quais o General Justo e o Presidente Getúlio 
Vargas. 

1 A 16 de junho de 1.938, é designado, pelo Presidente da 
1 
República, Delegado do Brasil na VIl Conferência d: 
Instrução Pública, como Chefe da Delegação Brasileira. 

•Na abertura dessa Conferência, é proposto e aclamado 
para 1"' V ice-Presidente, passando, depois, a Presidente, 
no impedimento do Delegado da França. 

Em 1941, durante a visita do Presidente Getúlio Var
gas a Cuiabâ, Dom Aquino tem papel de destaque nas 
solenidades, já com a oração que proferiu em solene Te 
Deum de ação de graças, realizado_ na antiga Catedral 
M'etropolitana, já pela eleição do ilustre visitante para a 
Academia Brasileira de Letras, o que fazia do primeiro 
magistrado da Nação, em certo sentido, colega do Arce-. 
bispo de Cuiabá, de quem, aliás, o Presidente Vargas era 
admirador e amigo, já pelo lançamento da pedra funda
mental do novo Palácio -Arquiepiscop"al, futura residên
cia dos Arcebispos de Cuiabâ. 

Sua oratória alcança um dos seus apogeus quando, no 
Rio de Janeiro, em novembro de 1941, ao serem inuma
dos os restos mortais dos heróis de Laguna e Dourados, 
no monumento. que se inaugurava na Praia Vermelha, 
profere belíssima oração, entremeada de poesia, e que 

·verdadeiramente deslumbrou a seleta assistência, COristi
tuída do Presidente da República e todo o seu Minis
tério. 

Em março de 1951, é nomead_o Embaixador Plenipo
tenciário e Extraordinário do Brasil junto à República 
do Uruguai, para representar o nosso País na posse do 

'novo Presidente daquele País amigo: 
Seus dois jubileus, o de ouro, de vida religiosa, e o de 

prata, de sua entrada para a Academia, é celebrado com 

1 
grande pompa em Cuiabâ, em junho de 1952. 

Famoso e querido em todo o Brasil, sua palavra era 
esperada com ansiedade e recebida com alegria espiri
tual. Passou pela vida juncando de flores os seus cami
nhos, fazendo da palavra, e especialmente da poesia, o 
seu apostolado, fiel à sua fé, ii'repreensível, como queria 
o Apóstolo São Paulo, e suavemente forte no exercício 
do seu sagrado Ministério, foi Dom Aquino um novO 
cisne .. de alvacentas plumas" que nos deslumbrou pelo 
seu canto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguiilte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadow 
res: 

Tive a satisfação de receber em meu gabinete o Presi
dente da Federação das Associações Comerciais de Ser
gipe, Januârio Gomes Conceição, acompanhado de al
guns dos empresáríos que, por iniciativa e sob os auspí
cios da Confederação das Associações Comerciais do 
Brasil, reuniram-se, recentemente, em Recife, para uma 

avaliação conjunta da atual conjuntura do País, em face 
das prováveis mudanças de natureza fiscal e tributária 
que o Congresso Nacional deverá examinar no decorrer 
dos próximos dias. 

Na oportunidade, entregaram-me os ilustres visitantes 
a "Carta do_ Recife", documento-síntese que condensou 
as conclusões aprovadas pelos Presidentes das Asso
ciações Comerciais de todas as Unidades da Federação 
pres_cntes ao conclave realizado na Capital pernambuca
no. 

A "Carta do Recife", aprovada no dia 11 de no
vembro passado, é um documento de transcedental im
portância pelo seu conteúdo de análise realista da políti
ca fiscal e tributária, e tem como finalidade primordial 
repelir, de plano, qualquer eventualidade do aumento da 
carga tributária, ou da criação de novos impostos. 

Levando em consideração a serenidade, o equilíbrio, a 
conceitllação sensata e a solidez dos argumentos enun
ciados pela ~·carta do Recife", solicito sua incorporação 
ao texto deste pronunciamento, como documento digno 
de séria reflexão. 

Congratulo-me com a Confederação das Associações 
Comerciais do Brasil, através do seu digno Presidente A
maury Temporal, e do Presidente da Federação das As
sociações Comerciais de Sergipe, Januário Gomes Con
ceição, ao mesmo tempo em que felicito os seus eminen
tes companheiros e os empresários em geral, que consti
tuem, indiscutivelmente, um dos mais pujantes e valoro
sos segmentos da sociedade brasileira. 

Eram estas as breves considerações que desejava for
mular nesta ocasião. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR LOUREVAL BAPTESTA 

CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES COMER
CIAIS 

DO BRASIL 

A CONFEDERAÇÃO DOS EMPRESÃRIOS DO 
BRASIL 

CARTA DO RECIFE 

As Associações Comerciais do Brasil, em reunião de 
sua Confederação na Cidade do Recife, ao analisar a a
tua! conjuntura nacional, manifestam sua discordância 
face à ameaça do novo aumento de impostos consubs
tanciada no "pacote fiscal" em vias de encaminhamento 
ao Congresso Nacional. 

O aspecto- difnãior gravidade desse novo aumento da 
carga tributária é o de ser o mesmo primordialmente des
tinado a cobrir gastos excessivos do Governo. 

Preocupa, ainda mais, constatar que até agora não se 
co~hecem medidas cqncretas de reduçã9 dQ_s gastos go
vernamentais, havendo, ao contrário, indí9ios de que as 
despesas públicas, especíalmente as relativas a pessoal, 
estão crescendo em termos reais. 

Os argumentos que vêm sendo apresentados para jus
tificar o aumento da carga tributária são falaciosos e a
penas procuram encobrir a falta de decisão potitíca do 
Governo de cortar seus gastos. A política fiscal do Go
verno não leva em conta _a capacidade económico
financeira do contribuinte mas apenas as necessidades de 

.caixa do Tesouro Nac;ional. _ 
Contrariamente ao propalado em certas áreas, a carga 

tributária no Brasil é alta para o nível de renda de sua 
população, agravada pelo mais injusto dos impostos que 
é a inflação. 

O aumento da tributação não assegura o eqüilíbrio 
das finanças governamentais. A_expex:iência ~em reitera
damente demonstrado que a simples expectativa de íil
cremento da receita tributária acelera os gastos públicos. 
Agrava-se o domínio do GoYirno no campo económico, 
reduzindo o espaço da economia de mercado e da liber
dade de iniciativa, com pi'ofundos reflexos sobre o pro
cesso de democratização. 

A transferência de mais recursos do setor privado -
que, com-grandes sacrifícios, tende a ajustar-se- para o 
s_etor público, que, ao contrário, expandiu-se através do 
défiCit, via inflação e endividamento- significa punir o 
eficiente em favor do ineficiente, reduzir a produtividade 
da economia, obstar a t:ecuperação económica em curso 
e consagrar a ineficiência, o desperdício, o empreguiSmo 
e a má utilização dos recursos_ da sociedade. 

O argumento de que os aumentos de impostos vão a
tingir apenas-- ãs grandes empresas e os altOs salários, 
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poupando aos demais, não é válido porque os seus efei
tos se propagam por toda a economia e acabam penali
zando mais as camadas de menor renda. 

A alegação de que o aumento de impostos é necessário 
para possibilitar investimentos na área social não se sus
tenta, pois a retirada do Governo dos setores que não lhe 
são próprios abriria caminho para a ação governamental 
naquilo que é sua obrigação. Além disso, existe um im
posto criado especificamente para o atendimento das ne
cessidades básigas das populações mais carentes: o FIN
SOCIAL. O problema é que grande parcela dos recursos 
destinados a esse fim são consumidos pela burocracia. Se 
houvesse a indispensável racionalidade administratiVa, 
com a atual carga tributária, e talvez até mesmo com 
uma event_tJal redução, ter-se~ia recursos suficientes à 
boa_ prestãção de serviços por parte do Estado. 

O Congresso Nacional- como representante de to
dos os cidadãos, que serão, -ínevítavelmente, as grandes 
vítiinas dos aumentos de impostos......: terá a responsabili
dade de rechaçar qualquer majoração de tributos e esta
belecer mecanismos efetivos de controle dos gastos 
públicos pam impedir que o Governo, pela emissão de 
moeda que gera a inflação, ou pelo endividamento, que 
eleva as taxas de juros, possa continuar realizando ga,s,tos 
não autorizados pela sociedade. 

Ao manifestar sua- confiança no Presidente José Sar
ney, as Associações Comerciais do Brasil esperam ver 
implementadas, na execução da política econômica, as 
diretrizes presidenciais de limitar o Estado e atribuir, 
prioritariamente,- ao setor privado, a condução do pro
c~so de recuperação econômica. Com liberdade de em
prender, estímulo ao trabalho e limitação do Estado será 
possível compatibilizar crescimento económico com jus
tiça social e abertura política. 

Recife, 19 de novembro de 1985.- Amaury Temporal, 
Presidente da Confederação das Associações Comerciais 
do BrasiL 

Francisco Diógenes de Araujo, Presidente da Asso
ciação Comercial do Acre. 

Jalves Tenório Costa, Presidente da Federação das As
sociações Comerciais do Estado de Alagoas. 

Jorge Alberto Souto Loureiro, Presidente da Asso
ciação Comercial do Amazonas. 

Juvenalito Gusmão de Andrade, Presidente da Fede
ração das Associações Comerciais do Estado da Bahia. 

Lindberg Aziz Cury9 Presidente da Federação das As
sociações Comerciais e Industriais do Distrito Federal. 

Oswaldo Alves Dantas, Diretor da Associação Comer-
cial do Ceará. · 

Waldomiro D~Il'Agnol, Presidente da Federação das 
Associações Comerci&is do Estado de Goiâs. 
- Ruy Ilayno Coelho de Abreu, Presidente da Federação 

das Associações Comerciais do Estado do Maranhão. 
-Hiram Reis Corrêa, Presidente da Federação das As

sociações _Comerciais do Estado de Minas Gerais. 
Roberto Fari.d Elias Massoud, Presidente da Federação 

das Associações Comerciais, Industriais e Agropastoris 
do Estado do Pará. 

Djalma Vilar de Gusmão, Presidente_da Associação do 
Estado da Paraíba. 

Carlos Alberto Pereira de Oliveira, Presidente da Fe
deração das Associações Comerciais do Paraná. 

João de Deus Carneiro Ribeiro, Presidente da Fede
ração das AsSociações Comerciais do Estado de Pernam
buco. 

Ferdinand Silveira, Presidente da Associação Comer
cial Piauiense. 

Ronald Gurgel, Presidente da Federação das Asso
ciações ComerciaiS do Rio Grariâe do Norte. 

Amaury Temporal, Presidente da Federação das Asso
ciações Comerciais, Industriais e Agropastoris do Esta
do do Rio de Janeiro. 

Francisco Mastella, Presidente da Federação das As~ 
sociações COmerciais e Industriais de Santa Catarina. 

Guilherme Afif Domingues, Presidente da Federação 
das Associações Coinerciais do Estado de São Paulo. 

J anuário Gomes Conceição, Presidente da Federação 
das Associações Comerciais de Sergipe. 

Luiz Malheiro Tourinho, Presidente da Federação das 
AsSociações ComerciaiS e Industriais do Estado de Ron
dônia. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 
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O SR. JAISON BARRETO (PDT --SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ---Sr. Presidente, Sr.s. Senadores; 

A Sociedade Brasileira de. Fruticultura, com sede na 
cidade de Itajaí, no meu Estado, assumiu a liderança de 
uma gnmde campanha em favor da implantação do Cen
tro Nacional de P_esquisa de Maçã da EMBRAPA, em 
território catarínense. 

Tanto quanto se_sabe, discute-se a nível decisório a 
possibilidade de instalação desse Centro em outro Esta
do da região Sul, obrigando o Presidente da SBF, o 
Engenheiro-Agrônomo Osvino Leonardo Keller, ~ fir
mar uma posição de estrita e forte dcles_a_dos interesses 
de Santa Catarina, que, nesse caso, não est:uiam sendo 
levados na devida consideração. 

O meu Estado, sendo o re_sponsável pela metade da 
produção nacional de maçã, possui, comprovadamente, 
a melhor terra e o clima ideal para a cultura dcss<:~ frutífe
ra. 

Localizando-se no meio da região Sul, está, por igual, 
naturalmente indicado para receber o novo Centro _de_ 
pesquisa, de onde os resultados podem com facilidade 
ser irradiados para as áreas produtoras do Rio Grande 
do Sul, Paraná e São_ Paulo._ _ _ 

A implantação do Centro Naçjonal, em Santa Catari
na, permitirá aos produtores uso_ direto e imediato da 
tecnologia gerada, sem necessidade de qualquer adap
tação, reduzindo significativamente os investimentos a
tualmentc realizados cm pesquisa de maçã, 

Hoje, o Estado mantém em funcionamento, com essa 
mesma finalidade, as Estações Experimentais- da EM
PASC em Caçador, São Joaquim e Videira, ocupando_ 
mais de meia centena de especialistas, de graduação_ su
perior, além de um número maior ainda de funcionários 
administrativos, pessoal de apoio e de campo. 

A instalação do Centro em Sant_a Catarina significa,
portanto, o ingresso direito de recursos _federais para a 
sua criação, manutenção_ e provável ampliação, e age
ração de empregos para, no mínimo cem novos pesquisa
dores, e para cerca de outros duzentos servidores. 

Não concorda, com razão, a Sociedade Brasileira de 
Fruticultura, que o Rio Grande do Sul venha a se trans
formar, em detrimento dos interesses de Santa.Catarina_, 
na sede de todos os Centros de Pesquisa da EMBRAPA, 
e recebendo, por isso mesmo, a totalidade dos investi me
tos federais destinados à criação de novas técnicas agrí
colas. 

Não tendo implantado a sua própria Empresa Esta
dual de Pesquisa Agropecuária, o grande Estado do ex
tremo Sul conta, não obstante, com vãrios Centros de 
Pesquisa da EMBRAPA, dentre_ os quais relaciono os se
guintes: 

a) Centro Nacional de Pçsquisa de Trigo, em Passo 
Fundo; 

b) Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho, em 
Bento Gonçalves; 

DIÁR[O DQ ~ONGRESSQ NACIONAL (Seção II) 

c) c~ntro Nac_ional d_e Pes_quisa de Terras Baixas, em 
Pelo_tas· 

_ d) -c~ili-ro- NTii::YdJlãfdêPestp~ii;a· d~ Ffüit:Tiãscde Clíma~ 
Temperado, em Pelotas; 
_ e) _UEP_AE; d~ Bagé (gado eforrageiras); 

f) UEPAE de Vac:.1ria (frutas temperad-as); e 
g) _ Unid_ade ~e _Agricult_uru :'-lter_nat_iva -(em_ fase de im

planta-ÇãO, rios -arreàõres--de POrfõ AregrC). - - - -
Sant:.1 Ültarina, contu~o, contaapen.~_s ~om_ o Centro 

Naciorla-1 de- PêSijuisa-áe SiiTriOs e AYes~-nã Cíõãae-ae 
Coii.córdht-:-se[fa -p<ifqUe são"-gaúchos o Ministro da A
grictiltti_m; O:PfCSíclente da E_~BRAPA e o Presidente da 

- AS:~OcíãCãos-ra..;ncJra-de Prod_uto_res de Maçã? 
Com·o just"ifíc:.i.i'-se- a-iriS.talação do Centro Nacional de 

PCsquisU- d-E-rYTãÇã; no -Esfadú dõ Rio Grande do S_u_i_._ 
nessas circunstãnçias, enquanto os recursos destinados 
pelu EM BRAPA à EMPASC caíram de metade a apenas 
1 YX -das suas- dCsPesaS totais? 

Solidário com a causa defendida pela Sociedade Brasi~ 
lcira de Fruticultura, e em face da argument<:~ção ora ex-

- -pCõdidã-;-tenhO JUSto-moti_Vo paracrer-g_~ue-o~ rvJinistro Pe
dro Simon vai determinar a instalação do Centro Nacio
nal de_ Pesquisa de Maçã, em solo catarinense. 
- Afi"i1~ll~ ·ac-üJtura·cr~ -n:uiçâ--i10Tsti~áC,Santa _C~tarirJa 
Jf DÜ.Q Ç __ uma po~i~n_cia!idad,e_ ~~9_n~_JE_i_C:~ em _i_níc~~ de ex
ploração, mas uma alternativa concreta de produção d<! -
riquezas_,_ ull'la real contribuiçã_<? para _o cr~scimento _d:~ 

~:g;J~~~J~~~-~~~~~br~~i~~-ti.~ifr;~;~P;;~l~~-;~~;---
ordeira e trabàihadora, Trutífiéam "tõóaS.as··semêhteS. -

E r~ q_ que- eU ii !lha a Oizei, ·sr.- p-re-Sidente. (Muito 
bem!) -

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) --A Presidên
c(a -co-ffiliOICa··àoS·srs·.··seri3:dOre5 Cp.ie- reSo1veü cancelar a 
sessão _conjunta, anteriormente convocada para as 19 ho
ras de_hoje._ convocando outra_a realizar~se no mesmo 
horário, destinada à .votação do Decreto Legislativo n9 

18f de_ 1985/CN, referente ao Decreto-lei n"' ~_.159,_ dt; 
1984. 

O SR. PRESIOE:N'It: (À]JJ~rtQ Silva)- N~Õ !:tá m~lS-
oradores inscritos. -

Na_dã mais h a verid~ _a tratai,_ vou encerrar_ a presente 
s.essão,_desigt1a11.Go-parã -ã extrao-r<lío."ãila dáS LS"""fiOrãs-e 
30 minutos. aotérjormente convocada, a segUinte. 

ORDEM DO DIA 

~~-~-·~1-

Yotaçãq, _e~_ ~u~no_ úni~9. ~o P~ojeto_ d~ Lei do Senado 
nY 249, de 1985 -ºF, q_ue_eS(im_(a recei~a __ e _fi_~~ ~eS
pesa- dQ QiStr[t~fe~l-~! ~aiª_ õ- e_~_~n::í~lO J1~a~C~ír0 ~~ 
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1986, nas parte.'! relativas às Secretarias de Saúde e de 
SerVíçóS SOciais, findo 
--pA-R"f:CER;-soõ-n? 93"7, de 1985, da Comissilo 

-do Distrito Federal, favorável, com emenda que 
apresenta. 

-Z.-

Yotaâ~. em turno único,-dQ"jlf.Ojeto de Lei do Senado 
n~_2_49, de 1985-- DF,_que estima a receita e fi~a ades
pes;"~ do Distrito Federal para o exercício financeiro de 
1986. nas partes relativas às Secretarias de Viação e 
Obras e de Serviços Púb\lcos, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n' 938, de 1985, da 
Comissão 

:....:..... dõ Distrito Federal. 

-3-

p15cUSSãõ, em -turno único-, do Projeto de Lei do S~na_
do n~' 249, de 1985- DF, que estima a receita e fiXa a 
despesa" do Distrito f'ederal para O exerdcio fin-anC-é-iro 
de 1986, na parte relativa à Secretaria de Agricultura e 
Produção, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n' 939, de 1985, da 
CCiri1íi~-ãõ-

~ do Dis!~ito Federal. 

Discussà_o, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
don~' 249, de 1985-DE. que estima a receita e fixa ades
pesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 
1986, na parte relativa à Secretaria d'e Segurança Públi
ca, tendo 

PARECERL sob n~' 940, de 1985, da Comissão 
-do Distrito Federal, favorável, com emenda que 

apresenta. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
don"' 249. de 1985-DF, que estima a receita e fixa ades
pesn do DiStrito Federal para o exercício financeiro de 

- -1 ÇiRó,nas-·partesr-aarrvas ao Tribunal de Contas e à_Re
ceita e Texto da L-ei, tendo 

PARECER, sob n"' 941, de 1985, da ComissãQ 
-do Distrito Federal;· favorável, com emenda que 

· apr·esenta. 

O SR. PRESIDENTE (i\lberto SilVa)- Está encerra
da a sessão_ 

fLemnta-se a sessão às 17 horas e 05 minutos./ 

Ata da 236~ Sessão, em 27 de novembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Alcidcs Paio - Gaivão Modesto- Oda
cir Soares - Aloysio Cha_Y~ ~ Gabriel H6rmes -
Hélio Gueiros -_Alexandre Costa- João CastelO
Américo de So_uza -Alberto Silva- Hetvídio Nunes 
-João LobQ- Cesar Cais- José Lins- Virgílio Tá
vora - Cu.rlos Alberto - Martins Filho- Humberto 
Lucena - Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante ___ Lourival Baptista 
- Passos Pôr.to - Jut<thy Magalhães - Lomanto Jú-

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

mo r= JoãQ_C;,IflJli>ll--= 1Qsé Ignácío Ferre1ra- Moacyr 
Dana- Amaral Pe1xoto- Nelson Carneiro- Roberto 
Saturnino- Itamar Franco- MUrlio Badaró- Arrre~ 
do Campos- Amaral Furlan- Severo Gomes- Be
nedito Ferreira ---Henrique S:mtillo - Mauro Borges 
-Benedito Canelas- Gastão Mül\er- Roberto Cam

_po_s :-:-_ Jo.~~F.rag_~l\i - Marcelo Miranda - Roberto 
Wypych- Ené<lS Faria -)aison Barreto- Jorgt? Bo_r
nhaUSen..::. Li:fiOir Vargas- Carlos Chiarclli- Alcides 
Saldanha - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Sertadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Delis, iniciamos noSsOs' trabalhos. 

PARECERES 
-~-PARECERES 

Nos 1.039 e 1.040, de 1985 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"'101, de 1982 

(n'-' 292-B, de 1979, na origem), que '''determina que 
nos ônibus intermunicipais, interestaduais e interna
clonais seja!JI re~rv_ados lugares para passageiros 
não-fumante$~ e dá Outras providências." 

PARECER N' 1.039, DE 1985 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas 

Relator: Senador Marcelo Miranda 
De iniciativa do ilustre Deputado Daso Coimbra, vem 

a exame desta Comissã-O -projeto de lei que "determina 
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que nos ônibus intermunicipais, intereStaduais e interna
cionais sejam reservados lugares para passageiros não
fumantes, e dá outras providências". 

Justificando a proposição seu ilustre Autor observa 
não existir legislação que proteja os não-fumantes, que 
são obrigados a suportar, nos coletivos de viagens lon
gas, a fumaça, mau cheiro e desagradáveis sensações 
provocadas pelos que têm o hábito de fumar. Mais 
adiante ob_serva também_que, "se ao fumante se-dâ o di
reito de satisfazer o seu vício ao longo da extensa via
gem, ao não-fumante s~_ deve garantir o direito de não 
ver perturbado em sua tranqUilidade pessoal". 

A proposição, vazada em 5 (Cinco) artigos, estabelece 
em seu art. I"' que "as empresas de ônibus a~torizadas a 
executar o serviço de transporte co[etivo de passageiros 
em linhas intermunicipais, interestaduais e internado~ 
nais ficam obrigadas a realizar uma divisão igualitária 
dos _assentos de c_ada veículo entre usuários fumantes e 
usuários não-fumantes". 

Analisando o Projeto, verificou..se qUe a medida é inó
cua devido à proximidade das poltronas e de dificil fisca
lização, razão pela qual nosso parecer ê contráriO à apro
vação do_ Projeto np ~_mbito desta Comissão. 

Sala das Comissões, t3 de junho de 1985.- Alexandre 
Costa, Presidente - Marcelo Miranda, Relator - Rai
mundo Parente- Aderbal Jurema- Benedito Ferreira 
- Luiz Cavalcante. 

PARECER N• !.040 .. DE 1985 

Da Comissão de Saúde 

Relator: Senador Alcides Paio 

O Projeto de Lei n"' lO l /82, originário da Câmara dos 
Deputados, de autoria do. nobre Deputado Daso 
Coirilbra, aprovado na Comissão de Transportes daque

; la Casa, sob o n" 292/79, com Substitutivo. "determina 
que nos ônibus intermunicipais, intereStaduais e interna
cionais sejam reserva:âos lugares para passageiros não-
fumantes e_ dá outras providências". _ _ 

A Justificativa da Proposição se apóia na inexistência 
de legislação que proteja os não-fumantes, obrigados a 
suportar, nos coletivos, as conseqUências do hábito de 
fumar de terceiros. 

Realmente, existe, hoje, sobeja demonStração científi
ca da heteropoluição pelo cigarro - vejam-se Os rela
tórios da I Conferência Brasileira de Combate ao Taba
gismo,_:~zada em 1980- segundo os quais: 

I) a fumaça que se evola da ponta do cigarro fume
gante, chamada de "corrente secundária", comparada 
com a inspirada pelo tabagist~ naS tragadas, contêm 5 
vezes mais monóxídó de carbono, 3 vezes mais nicotina e 
alcatrão, 4 vezes mais benzopireno e 46 vezes mais 
amoníaco, assim como concentrações maiores de diver
sas outras substâncias, entre elas nitrosaminas~ que sãq 
cancerígenas; 

2) os tabagistas são poluidores atmosféricos em graus 
variáveis: a) a fumaÇa Çxpelida pelo fumante, na atmos
fera, após a tragada, contém um Sétimo da quantidade 
de substâncias voláteis e particuladas e menOs da metade 
de monóxido de carbono do teor original no fumo do ta
baco; b) se o fumante não é tragador, na fumaça por ele 
expelida, em comparação com a concentração original, 
há menos da metade dos compostos voláteis, quatro 
quintos de material particulado e quase todo o monóxi
do de carbono; 

3) o teor de nicotina no sangue e na urina, medido an
tes e depois da exposição de não-fumantes ao fumo de ci
garro em ambiente fechad_o, com alta poluição de fumo 
de tabaco (38 ppm de monóxido de carbono), é aprecia~ 
velmente elevado: 90 mgfml e 80 mgjml, respectivamen
te, confQrme estudos de Rus~el e Feyerabend; 

4) as crianças são particularmente sensíveis à poluição 
atmosférica pelo fumo do tabaco, ocorrendo aumento 
do ritmo cardíaco, da pressão sistólica e diastólica. A ár
vore bronquial das crianças, sobretudo de baixa idade. é 
muito sensível à ação irríta·nle" e inflamatória da corrente 
secundária do fumo do cigarro devido à presença, neste, 
de apreciáVel teor de acroleína, formaldefdo, acetaldeído 
e óxidos de nitrogênio. ConvivendO com fumantes, as 
crianças sofrem alterações funcionais v~ntilat6rias im-
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portantes como, por exemplo, baixa do fluxo meso~xpi
ratório forçado (FEF 25% - 75%); 

5) os pneumoPatas pioram de sua doença quando ex
postos à fumaça de cígarro em ambiente fechado; 

6) ainda _nos ambientes fechados e carregados _de fu
mai;"a de cigarro, quando o teor de monóxido de carbono 
chega-a oito partes por um milhão, aumenta a incidência 
de ungina de peito em cardiopatas ateroscleróticas e _ _a!te
ra o desempenho psicomotor de pessoas sadias; 

7) as concentraÇões de carbono (dado a presença dos 
fumantes), atingem com muita freqUência, nos transpor
tes cp\etivos, níveis acima do Padrão de Qualidade do Ar 
Ambi~ntal (9 ppm). 

Portanto, os efeitos do fumo __ de cigarro e similares em 
ambientes fechados e mal ventilados expõem igualmente 
os. não-fumantes a riscos e problemas similares aos que 
têm tal hábito. Vejamos, rapidamente, tais riscos. Joseph 
CaJifano, apoiado nas conclusões do relatório publicado 
em 1978, pelo Diretor-Geral de Saúde dos Estados Uni
dos, disse que o fumo é a mafOr causa previsível de morte 
naquele país, ocasionando a morte de mais de 360 mil 
pessoas por ano, ou seja, cerca de 1.000 por dia, 40 por 
hora. 

No Brasil, pela mesma razão, falecem, no mínimo, 100 
mil pessoas por ano, ou seja, 8,333 por mês, 277 por dia 
ou 12 por hora. Pode-se, assim, afirmar que, de cinco em 
cinco minutos, morre um brasileiro, em decorrência do 
vício. 

o· consumo de cigarros é responsável por 90% dos óbi
tos por câncer do pulmão, 75% dos óbitos por bronquite 
crônica e enfisema e 30% das m9rtes por cardiopatias. Jâ 
é reconhecido em todo o mundo que o consumo de cigar
ro é o fato r etiolõgico mais imP.Ortante de várias enfermi
dades mortais ou incapacitantés, especialmente o infarto 
do miocárdio, câncer (do pulmão, laringe, faringe, 
língua e esôfago), bronquite crônica, enfisema, co·roha
riopatia, vasculopatia, úlceras do estômago e do duode~ 
no. 

O fumo é, além do mais, um dos maiores fatores já re
conhecidos de redução da longevidade. No amplo in
quérito de Hammond, realizado nos Estados Unidos. 
cobrindo mais de I milhão de pessoas, ficou comprova
do que os fumantes de mais de um maço tinham a sua 
vida reduzida em 25%. Já se comprovou, também, que a 
média -de vida de um fumante a partir de 20 anos não 
vem progredindo desde 1920. O uso do cigarro anula, as
sim, todo o lw:;ro obtido, nesse particular, com as aqui
sições científi~_s_ dos últimos 50 anos. E jã s_e sabe com 
cer.teza suficiente que, para cada ci&arro fumado, o ho
me-m pefde cin_co minutos e meio de vida. 

O perigo de um ataque cardíaco para as mulheres que 
-fumam e, ao mesmo tempo, fazem usO de pílulas anti~ 
c<:mcepcionais, ê 10 vezes maior d_o que entre as outras 
mulheres. 

A mãe fumante prejudica a si e ao seu futuro bebê. Os 
efeitos sobreq feto- deficiênci!3 ponderai, prematurida
de, mortalídade perinatal--são explicados pelo nível de 
monóxido de carbono no sangue materno e, em conse
qUência, na circulação da placenta e no fetO, gerando 
certo grau de hipóxla, associado aos efeitos da nicotina 
- vas-oconstrição, efeitos sobre os centros nervosos, in
clusive respiratórios e também sobre acontratilidade do 
útero. 

Em 1975, o Comitê de Peritos em Tabaco e Saúde ofe
receu -aos usuários conforto e segurança, e, no entanto, 
muitas pe:~sõas apresentam reações incômodas à ina
lação _ilivoluntária do fuçno: mal-estar, tosse irritativa, 
dor de cabeça, irritação ocular e nasal, nãuseas. Tais sin
tomas se agravam quando há processos respirat6ri0s 
alérgicos ou de outra natureza ejou cardíacos. 

Somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n9 
tOI/82, no âmbito da Comissã.o de Saúde. 

Sãla das Comi;sões, 21 -de novembro de 1985. -
Lourival Baptista, Presidente. - Alcides Paio, Relator. 
- Gaivão Modesto - Jorge Kalume - Henrique San
tillo. 

Novembro de 1985 

PARECERES 
N•s 1.041 e 1.042, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~" 69, de 1984 
(n"' 867-B, de 1979, na Casa de Origem) que "autori
za as entidades públicas ou privadas, em todo o terri
tório nacional, a aproveitar a capacidade ociosa de 
suas instalações e do seu pessoal para fins educativos, 
e dá outras providências". 

PARECER N~" 1.041, de 1985 
Da Comissão de Eduéaçio e Cultura 

Relator: Senador Álvaro Dias 

I - Relatório 

I. Propõe o Projeto de Lei n" 867-B de 1979, da Câ
mara dos Deputados autorizar as indústçias, estabeleci
mentos de ensino, escritórios, igrejas e quaisquer entida~ 
des públicas ou prí\r8.das, civis ou militares a aproveitar a 
capacidade ociosa de suas instalações e de seu pessoal, 
para fins educativos. Com isso objetiva dinamizar o 
combate ao analfabetismo e a reduzir a escassez de es
paços e meios para a educação fundamentaL 

2. Admite, nesta autorização, a criação de .. cursos-
de alfabetização funcional e ensino fundamental para 
adultos ou crianças''. E põe as condições de que ocorram 
"em horários diferentes e em bases previamente estabele
cidas pelos superiores hierárquicos das entidades". 

3. No artigo 2"' estabelece que os entes mencionados 
se articularão ao MOBRAL e a um Plano Geral da Alfa
betização do Governo "através da presente Lei" e que 
estas ações não acarretarão aumento de despesa pública 
com instalações e contratação de pessoal. No artigo 49 
diz que apenas os materiais didáticos seriam fornecidos 
pelo MEC. 

4. Outros dispositivos estabelecem condições de fun
cionamento o reconhecimento dos serviços- prestados. 

11- Voto do Relator 

5. Sem margem de dúvida. o Projeto se insere nos es
forçoS nacioíiais por somar todos os meios disponíveis e 
estimular maior participação comunitária no desenvolvi
mento da educação. E como tal cabe reconhecer-lhe 
mérito em sua eSsência. 

6. Não obstante, ê preciso preservar normas e dispo
sitivos que se encontram em vigência e demonstram acer
to e etíCáCiã; e que, virtualmente, poderiam sofrer efeitos 
colaterais de alguns termos deste Projeto de Lei. 1:: o caso 
do parágrafo único do artigo .1"' e do "caput" do artigo 
2•. 

7. Não ê conveniente o uso do termo "ensino funda
mental para adultos ou crianças", quando na Lei n"' 
5.692/71 se distingue-o ensliio supletivo e o ensino regu- · 
lar de [9 grau para cada um destes grupos, Como o é dei~ 
xar em termos pouco preciosos a competência das enti
dades promotoras para estabelecer "bases" para a 
criação de cursos. Entende-se que a intenção ê deixar~ 
lhes liberdade para- fixar condições de funcionamento 
que Ttão prejudiquem as atividades correntes e precípuas 
das entidades; cabe, no entanto, deixar claro que as nor~ 
mas pedagógicas e operacionais serão as instituídas pela 
legisfação educacional dos sistemas estaduais, conforme 
também aquela Lei de Diretrizes e Bases acima citad~. 

8. Igualnlente, há normas legais que tratam da parti
cipação de pessoas jurídicas nas atividades do 
MOBRAL. Em especial, lembramos as que regulam as 
doações fiscalmente incentivadas, constituintes de boa 
Parte dos recursos financeiros do.MOBRAL. Ao referir 
que a integração e participação dos entes no MOBRAL 
será realizada através da presente Lei e, em conseqUên
cia, do regulamento previsto no artigo_.· podem ser afe
tadas aquelas leis e decretos em vigor, com graves prejuf
zos para aquel.a Fundação e para a educação brasileira. 

9. -Dadas as razões expostas, nosso voto é pela apro
vação do Projeto de Lei, desdi qUe com as emendas a se
guir propostas: 

Emenda n"' I - CEC 

Dê--se.ao parágrafo único do art. l"' a seguinte red_ação: 

"Art. Jo;> ••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Parágrafo único- Na rorma deste artigo, po
derão ser criadQS. cursos de alfabetização funcional, 
de ensi~o s~p~~~i~? e, onde houver condições apro-
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priUdas, de: ensino regular_ de I'~ grau, em regime que 
não prejudique as- atividades normais das referidas 
entidades e de acorda com normas aprovadas pelos 
órgãos próprios dos sistemas de ensino.·: 

Emenda n~' 2 - CEC 

Dê-se ao caput do art. 211 a seguinte reduÇão: 

"Artigo 211- A integraçãO e a participação dire
ta e imediata das entidades públicas e privadas, civis 
e militares, através das modalidades previstas nesta 
Lei, no Movimento Brasilcíro_de Alfabetização -
MOBRAL e nos planos de alfabctízação do Gover
no, n~o implic:uão em aumento das despesas públi
cas com instulações e contrataçãO de pessoal." 

Sala das Comís_sõcs, .em 23 de agosto de 1984. -Joio 
Calmon, Presidente- Álvaro D~as, Relator.- Fernando 
H. Cardoso ---Eunice Michiles - Octávio Cardoso -
Aderbal Jurema. 

PARECER N• 1.042, DE 1985 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Albano Franco 

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Oeputad9 
Léo Simões, inftnta-autorizar as entidades públicas ou 
privadas, em todo o território naci'pnal, a apr:o_y_eitª-r a~ -
capacidade odosa de suas instalaç_õe~ e. do _s,el} pessg_al
para fins educativos, e dá outras p-rovidênciaS. 

Em abono de sua iniciativa, salient<~; 9 _autoiL. 

.. 0 desenvolvimento de 1,1m País se apóia, inega· 
velmcnte, numa série de pré-requisitos- básicos. 
Dentre eles, avulta prioritariamente a Educação, 
que deverá ser o ponto de_ partida de qualquer ini
ciativa que persiga o progresso sócío-t!conômico. 

A Educação, seguida da C\lltura, são as vigas 
mestras que suportam e alicerçan1_ qualquer civili-
zação. _ _ 

É esse o problema principal do Brasil, que não 
c()nta com uma infra-estrutura educacional, __ e_é_!lli-:_ 
nado por diversos males que caracterizam o seu sub
desenvolvimento. 

Partindo dessa premissa irreéusãvel, devemos di
rigir toda a nossa preocupação pública e legiSlativa 
para empreendimentos que, visando promover a 
Educação, virão suprir as n"ossas defiCiênclãS-e sanar 
muitos dos nossos nl_a\es. _._ 

O Ministério da Ed).!cação c C\lltura lançou, hã 
alguns anos atrás, com enorme pub\icídade, um aus
picioso plano denominãdo MOBRAL, que prevê a 
alfabetizaçUo funcional e _a educação cçmtir:u,tada d_e 
adolescentes e adultos, com diversas meta's. O Pia· 
no, teoricamente válido, previa cm seus amb_iciosos 
objdiVos que-·~no <I no· ·dc 1976 -estaría -extinto o 
analfubctismo no Brasil (si c)". 

E óbvio que tal não aconte.ceu c" será nCCessârio 
dinamizá-lo c, de iinediato, utilízar todos os recur
sos materiais c humanos disponlveis no País. 

Segundo pesquisas, um dos grandes problemas 
do nosso País, a evasão escolar, ê: baseado no déficit 
de áreas destinadas ao ensino. Por outro lado, é re
conhecida a c:.~rência de pessoal docente, lá que 
42,2%, isto é, quase a metade dos r_c_gç_ntes de classe 
do antigo prim:.'lrio não possuem qualificação para o -
exercício do magistério. 

Pesquisas du UNESCO revelam que o crescimen
to populacional está superando os planos de alfabe
tização, e que, em muitos pulses, as campanhas con
tra o analfabetismo conseguem apenas diminuir a 
elevação du taxa do número de analfabetos. 

Nesse quadro de dificuldades se insere o Brasil. 
Nu intenção de colaborar_ com os planos oficiais 

dirigidos à Educação, c com o fim de estimular a 
participaçll.o geral nas tarefas sociais educati_vas ê 
que apresentamos o presente projeto de lei. 

E mais um reforço numa guerra que não deverá 
ter tréguas. É mais um apoio logístico ao esforço na
cional, num do_s seus problemas mais nevrãlgicos
a Educação." 

Na Casa de origem, a matêria foi considerada coilsti;. 
tucional, jurídic<~ e vazada em boa técnica legislativa, 
pela douta Comissão de Constituição e Justíça, ·nos ter
mos de duas emendas apresentadas,_ a primeira delas 

_ ~ubstit!:!ir:t_d_o a ex.pT~_ãC) .. * ~~~" po~~ .. parãgrafo_único" 
no.s artigos J<;> e z•;.- d~o ProjetO e a~Segunda substituindo a 
expressão "ao Departamento Nacional de Educação do 
ME c· .. consta11~~do a_r_~· 5~>, p9r "à Secretaria de Ensina: 
ac l~' e 21' Graus çio MEC". -~- - ·- -

'No âmbito da Comissão de Educac.ão eQ.dtura o pro
jeto recebeu parecer favorável, com emenda alterando a 
rcdaêã.o do s_G.u_jrt. 7_~: A tcdaçã.Q_j)roposta para o Citado 

_ ilispt;~sitivo_ foi_ a segui_n~e: 

"Art. 71' Serão consideradas relevantes as tare
faS -edu_c;u_CiQ@is _de_ que trata a presente lei, desem

- -P:C~}l-;:tdas_po_r s~~]'!ores púb~i~os ciVi~e miHtares.-'' 

Jú- ~douta_ Comissão de Economia, lndústda eCo~ 
rllércio -man_ifestou-se favoraVelmente ao projeto em 
questão, com as alterações acima· a!_udid,as. 

No Senado Federal, submetida nos termos regimen
tais ao exame dã Coni.issão de Educação e Cultura_, a ma-_ 
téria fõf"liovamehte~ alterada por proposta do Relator, 

- SeriadOf Ãlvaro Dias. 
As modificações inti-oduzidas, que alcançam o pará

grafo úriico do art. ]\'e o caput do art. 2~', são as seguin
tes: 

·--Arr. )1' 
Parágrafo único- Na forma deste artigo, pode

rão ser_criados cursos de_alfaQetiza,_ção funcional, de 
_ _ eilsino SuPTifíVO e; oitde houver cõildiCões apropría

_das, de ens_~no_ regular de l~'_g~au, em regime que não 
prejudiqUe as atividades normais das referidas entí-

-""· -.~dad~~-d~ ~-OIO_o_®JTlJIQIIJ.:l?-~_?.QI:<l_Yflc!ª~ pelos ór~ 
gãos próprios dos sistema de ensino." 

~-~--~.A~}_~;?_~', ,_A_ i~tc::~ração c a particip~ção d_ireta e 
imediata das entidadeS Públicas e privã:das, civis e 
·militares, atravês das modalidUI~es previstas nesta 
Lei, no Movime_nto BJasileiio_ d~_f\lfabetização-

- MOBRACe-nOS-plailOs d"e-ã.ffabetiZaÇão do Gover- _ 
rio;-nao ímplicarào em aumento das d!!Spesas públi

-:C?_s ,__ co_~-J~~~~~5?_C? _e_ ~_on!_~at~ção de pessoal." 

Assim o Relator justificou as altcraçõ_es propostas: 
-~·sem margem de d(lvida, o Projeto se insere nos es

forços_Qacio)lais por_ somar todos os meios disponíveis e 
estimubr maior participação comunitãriã 110 desenvOlvi~ 
menta da educ_a_ção. E como tal ca,be reconhecer-lhe 
mérito em sua esséncia. 

Nào _ _pb_stlin_tc;:._ é preciso pr~er-.:'!r rt.ormas _e _di_spositi~ 
vos que-s:e encontram em vigéncia e demonstram-aceito e -. 
eficácia: e que, virtualmente, poderiam sofrer efeitos co
laterais de alguns termos deste Projeto de Lei. ~ o caso 
do parágrafo único do artigo J<:> e do "caput" do artigo 2<:> 

Nãô é conveniente o uso do termo "ensino fundamen
tal para adultos ou crianças", quando na Lei n~' 5.692/71 
:_se--distingue 9 ensino supletivo e o ensino regular de I~' 

grau ·para cada um destes grupos. Como o é deix:ar em 
-Lermos pouco precisos a competência das entidades pro-

motoras para estabelecer "bases" para a criação de' cur
sos. Entende-se cíue a intenção é deixar-lhes liberdade 
paru fixar condições de funcionamento que não prejudi
qur.:m as ntivid.:1dcs correntes e precípua<> das entidades; 
cabe, no entanto, deixar claro que as normas pedagógi
cas c operacionais serão as instituídas pela legislação 
·euuca.ciona[ dos .;;istemas estaduais, conforme também 

-aquela Lei de Diretrizes c Bases acima citada. 
Igualmente, ltá normas legais que tratam da partici

pação de pessoas jurfdiCJs nas atividadcs d_o_ MOBRAL. 
- Em.e.-;pccial, lembramos as que regulam as doações fis
calmcntc incentivadas, constituintes de boa parte dos re
cursos tinanceir~s do MOBRAL. Ao referir que a inte
gração c participação dos ente.<; no MOBRAL_serâ rt;,>ali~ 
z.ada através da presente Lei e, em conseqüência:, do re

. guiamento previsto no artigo 8_<:>, podem ser afetadas 
aquelas leis c decretos em vigor, com graves prejuízos 
para aquela Fundação c para a educação brasiliíra." 

Embora a proposição em exame tenha caráter mera-
- mente autorizat ivo, a criação de cursos de alfabetização 

ensino fundamt:ntal para adultos ou crianças exigirá, 
sem dúvida alguma, dispêndios extras, com material e 
pessoa[ qualificado. 
- Aléffi do mais, parte eqWvocamenre, do pressuposto 
de qtie todas as eriüdil.des pUblicas dispõem de verbas de 

-- ._._alimentação" e "'representação". 
Tum~ém par'?ce-nos inócuo o pi"ojetO, na medida em 

- (fuc prdCildC~cohécdei-alltorização às empresas pfiv"adas 
para dar essa ou aquela destinação as suas propriedades. 
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Além disso, cumpre observar, quanto às entidades 
públicas, o que estabelece o Decreto-lei n~> 200, de 25-2-
67, no ... 

_-.. Art. 94. O Poder Executivo promoverá a re
visão da legislação e das normas regulamentares re
lativas ao pessoal do Serviço Público Civil, com o 
fim de ajustá-las aos seguintes princípios: 

X - Eliminação ou absorção do pessoal ocioso, 
mediante aproveitamento dos servidores exceden
tes, ou :.~proveitamento dos desajustados em funções 
compatlveis com as suas comprovadas qualifi
cações, e aptidões vocacionais, impedindo-se novas 
admissões, enquanto houver servidores disponíveis 
para a função." 

Assim é que, não há mais pessoal ocioso. devido ao re
mancjamento efetuado pelo DASP. Além disso, se con~ 
-vertid:.~ em lei, a iniciativa uutorizaria o desvio de função, 
condenado pelos estudiosos da ciência da Administração 
e vt..-dado aos servidores por lei específica. 

Ante o exposto, não obstante o seu alcance social, 
manifestamo-nos pela reJeiçãO -do Projeto de Lei da Câ
mara n~> 69,, de_ [ 984: 
·~sUiãdâSC'Oinissõ'CS:ê"ffi"it"-õé 'iJOvtinbl-o de 1984: ..:.._ 
Virgílio Távora, President~ eventual - Albano Franco, 
Relator- Carlos Lyra- Lenoir Vargas- Severo Go
mes - Amaral Furlan - Cid Sampaio. 

PARECERES 

N•s 1-043 e 1-044, DE 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 46, de 1984, 
que "estabelece medidas para proteção das florestas 
existeDtes nas nascentes dos rios e dá Outras providên-
cias.,, 

PARECER N• 1.043, DE 1985 
fia Comissio de Agricultura 

~e~ator:_ Senador M_aur~ Borges 

Este projeto é- daqueles que merecem, de logo, nosso 
pronto apoio. 

Inegavelmente, se a devastação das matas nas margens 
dos rios é condenáveL em virtude do ãssoreamCnto e 
das outras ocorrências perniciosas que acarreta, quanto 
mais nas nascentes, por ser o local mais sensível na for
ma-ção--dos rios. 

No entanto, isto vem se verificando costumeiramente, 
com um procedimento irresponsável que beira à insani
dade. Muito bem disse o nobre autor da proposição, De
putado Jorge Arbage, na sua justificativa, que "a ausên~ 
cia de vegetação natural, decorrente do desmatamento, 
nas nuscentes dos rios é fator preponderante na dimi
nuição do índice de pluviosidade. e da higromctria de 
uma rcg:i1io, determinando a seca dos rios". 

De rato, a formação dos leitos de água dependem, em 
grande parte das condições da vegetação existente_ no lo
cal. Derrubadas as matas, estes leitos não podem se for
mar. 

Este projeto, pois, tem um elevado sentido ecológico_ e 
humano, ao procurar defender as fontes de vida dos rios 
que são, em última análise, também fontes de vida de 
todo o povo. 

Nosso parecer, portanto, é favorãvel à Sua aprovação 
por esta Comissão. 

E o parecer. 
Sala das Comiss_õcs, 21 de novembro de 1984.- Alva~ 

ro Dias, Presidente - Mauro Borges, Relator - João 
Castelo - Carlos Lyra - Gaivão Modesto. 

PARECER N• 1.044, DE 1985 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador César Cais 

Em apreciação, Projeto de Lei propondo sejam .. con· 
sideradas de preservação permanente, na forma da L~i n9 
4.771, de 15 de_ setembro de 1965, as florestas e demais 
formas de vegetação natural existentes nas nascentes dos 
rios", sendo para_ esse fim .. constituída, nas nascentes 
dos rios, uma ãrea em forma de paralelograma, denomi
nada "Paralelograma de Cobertura Florestal", na qual ê 
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vedada a derrubada de árvores e qualquer forma de des-
m~~a'!'_entl?"· _ _ _ _ _ _ __ 
--caso- tenha hãvidõ_ d~~r,_;-buda de 'árvores e cte-smata. 
menta na área integrada no-·referCdo púileiogi-ama, pre
vê o- Projeto o reflorestamento irnediatõ, com espécies 
vegetais nativas da região a ser detuado pelo proprie-. 
tário, com a cólaboraç~o e supervisão do Instituto Brasi· 
!eira de O~nvolvímento Florestal - IBDF. 

Prescreve, por último, aos infratores "além_c!a ohr_igá. 
toriedade do reflorestamento d-a área cóni _espécies vege
tais natívas, a-aplicação de multa variável de Cr$ 5.000 
(cinco mil cruzeiros) ·a Cr$ 50.00ú"(cinqUenta inil cruzei~ 
ros), com os reajustamentos anuais dcterminactos na for
ma da Lei n9 6.205, dC 29 de abril de 1975", e em dobro, 
no caso de reincidência. 

Na justificação, sã.Heilta o ã:utór ã necessidade --fÚfú:fâ-
mental de preservação d_os rios, os quais dependem da 
vegetação natural, principalmente das nascentes, sendo o 
desmatamento "fator preponderante na diininuição- do 
tndice de pluviosidade c da higrometria de lima regíào, 
determinando a seca dos rio_:s". _ 

Quanto a_o mérito d-ª Proposição, não há o que discu
tir, até por cOnstituir, a nosso ver, desdobramento da Lei 
n9 4.771, de JS de-setembro de 1965. Quanto à forma, po~ 
rém, che_~a a ser sup~ra_b_L!_ndante, quando, no seu arÚgo 
I Q, teitera o que jã e:estatuíQo por aquela lei_ no artigo 2"', 
alínea c, verbis: · 

"Art. 21' - Cons1deram-se de preservação 
permanente, pelo só efeito desta lei, as florestas e 
demais formas de vegett~ção natural situadas: 

.. . c.).~~~ -~~s·c~~-t~;,· ~;s~~. ~;~. ~h;~·;d~t~:;lh~~ 
d'água", seja qual for a sua situação topográfica." 

Por esse motivo, a nosso ver, melhor técnica (egísfativa 
aconselharia a fusão d<:>s conteúdos_ da:u~rtigos 1"' c 2\" na 
seguinte redução, renurnerando-se os demais: 

"Para fins de preservação permanente, na forma 
do attigo 21', alínea c, da Lei""' 4.771, de 15 de se
tembro de I%_~, -será conS1ituída, nas nascentes dos 
rios, uma úrea cm formt~ de paralelograma, denomi
nada Paralelograma de_ Cobertura F:lor~tal, na qua_l 
é vedada a derrubada de árvores e qualquer forma 
de desmatamcnto," 

Quanto à pcnalidude aos infratOres, o projeto p·rop·õe 
quantias fixas, já "irriSórias, Unte a escalada da Inflação. 
Seria preferível dimensioná-las em. termos -de ORTN, 
sugerindo-se lO (dt;z) e 50 (cinqüenta) ORTN para os 
seus extremos mínimo e máximo, em vez doS Crs-s.úóO'e 
Cr$ 50.000, respectivamente propostos. 

Acaso transformad<?_ em lei, _o ProJeto não acarretaria 
repercussões fiiiancêiras que o inviabilizassem. Ao con
trário, a longo prazo, propiciaria resultados positivos na 
produção agrlcola dos im6veis, preservados de secas e 
estiagens, com reflexos também positivos na arrecadaçãp 
tributária. 

Assim sendo, opinamos pela sua aprovação com as 
Emendas abaixo: 

Emenda n"' J - CF 

Dê-se ao artigo l"' a seguinte redação, acrescentando
se-lhe os parágrafos _IY e 2Y.d.o_~rli~? _2"': 

'"Art. (':' Para fins de preservação permanente, 
na forma do artigo 29, alínea c, da Lei n"' 4.771, de 
IS de setembro de 1965, será constitutda, nas nas
centes dos rios, área em forma de paralelograma, 
denominada Par<l.lelp_grama de Cobertura Florestal, 
11a qual é vedada a derrubada de árvores c qualquer 
forma de desmatamcnto." -

§ 1<:> Na hipótese em que, antes da vigência desta lei, 
tenha havido derrubada de árvores e desmatamento na 
área integrada no Paralelograma de C~bt:rtura Florestal 
deverá sec imeàiatamenie efetuãdõ o reflorestameflh.'3: 
com espécies vegetais nativas da região. 

§ 29 O reflorcstfJ.mento será efetuado pelo proPr-ie
tário da área, com a colaboração e supervisão d_o Institu
to Brasileiro do Desenvolvimento Florestal-:-::- IBDr':_ 

Emenda n<:> 2 - CF 

Suprima-se o artigo 2<:>, renumerando-se os artigos 3" a 
7"', que passarão_a _ser 2" a 69, respectivamente. 

DIÃIÜO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Emenda n\1 3 - CF 

O artigo 4'~, caput, renumerado para 3<:>, terã a seguinte 
-"redação: . 

"Art. J<:> _ A in_observância do disposto nesta lei 
acarretará, aos infratores, além da obrigatoriedade 
de rcflon::.st<~:m.ento da~li,re<,l. em esR_êçies vegetais na
tiv_~s. a uplicação de multa variávêrde_ 10 (de_z.) a 50 
(cinqUenta) Obrigações -ReaJustáVeis do Tesouro 
N~cional {ORTN)." 

_Sala_da:iComissões, 21 <:(e novembro de 1985.- Lo
manto Júnior, Presidente- Cesar Cais, Relator -Mar
tins Filho- Jutahy Magalhães- Jorge Kalunae- Car
los Lyra - Virgílio Támra - Albano Franco - José 
Lins - Alcides Saldanha. 

PARECERES 
N•s 1-045 e 1-046, de 1985 

·-Ao Projeto de Lei da Câmara n\1 227, de -1984 (n<:> 1.737-
B, de 1979, na Casa de origem), que "Faculta ao Prefeito 
Municipal, na hipótese que menciona, a filiação à Previ
dência Social". 

PARECER N• 1.045, DE 1985 
Da ComiSSão de Legislaçâo Social 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Pretende o Proj~;:to em te1a, d_e autoria do ilustr~ Depu
t~do }..dhemar ,de Barr_os Filho_, facultar ao Prefeito Mu
níé-ipâl a filiação à Previdência Social, mediante cont_ri
~biiiÇ:lo -equivalente à do seguradO facu\tativ~o e assegu~ar 
a conJiJ.gcm de tempq relativo a mandato de Prefeito 
Municipal anteriormente exêrcido, desde que não tenha 
tido o interessado qualquer vínculo com outro sistema 
-previdenciário e nesse caso, mediante indenlzaÇão por 
prestação, do _modo do segurado em mora. 

A justificação originária fa_z menção à lacuna da Lei 
Orgânica da Previdêncià._ Social quanto à matéria, segun
do a qual os Prefeitos e ex~Prefeitos-são colocados à mar
gim das garantias e dos beneficias previderi.ciários, 
quando, na verdade, pelo desempenho de função a1ta
mente úti~ à so_ciedade, deveriam merecer o amparo da 
Lei. · 

O cuSteio, nas duas hipóteses que o Projeto contem
pla. está preVisto de modo específico: contribuição igt.ial 
à do segurado facultativo para o caso do Prefeito ein 
exe~~ício e inderiização semelha~~e_ ã d~_ segurado em 
mora, para o Caso do ex-Prefeito que desejar obter o 
cômputo do teinpo anterior à frente do EKecutivo Mu_lli
cipãl. Não há, portanto, choque com a disposição do arí:-
165, parágrafo único, da Constituição Federal. 

Sob o er;toque sociaf, o Projeta tem procedêndà':pois 
o sistema previdenciârio tem o escopo de não deixar 
qualquer cidadão à margem da seguridade social. Torna
se mais justa, ainda, a Proposição por ser endereçada a 
cidadãQ$_que pagam uma elevada quota de sacrifício pes
soal em bem da c_omunidade. _ . 

Sob o ângulo formal, observa-se que c Projeto, no pa
rágrafo único do art. t "'· fa_z referência ao inciso V do art. 
69, da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, dispõSítivo le
gal cujo preceito, atualmefite, encontra-se _no inciso III 
do mesmo artigo, com ligeira alteração trazida pela Lei 
n<:> 6.887, de 10 de dezembro de 1980. 

'Em"coilclu~_ão_. SomoS Pela aprovação do Projeto com 
a seguinte: 

EMENDA N• 1-CLS 

No parágrafo único do art. \9, onde se lê: 

"incíso V do art. 69 da Lei n"' 3.807, de 26 de_ 
agos_to de l 960." 

Leia-se: 

'""inciso III do art. 69 da Lei n"' 3.8Q7, __ de 26 de _ 
agosto de 1968." 

Sala das_ Comissões, lO de outubro deJ985.-:- Niv~ldo 
Machado, Presidente, eventual- G-.briel Her~~. R.~ra
tor- Alcides Saldanha- Albano Franco (sem voto)~ 
Alcides Paio - Henrique Santillo. 

Novernbro de 1985 

PARECER N• 1.046, DE 1985 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Virgílio TáVOra 

A Proposição sob exame, de iniciativa do nobre Depu
tado Adhemar de Barros Filho, visa a facultar ao Prefei
to Municipal, sem vínculo com qualquer sistema de pre
vidência social, a fialiação ao INPS, mediante contri
buição na base de 16% do respectivo salário-de
contribuição, corno segurado facultativo (art. 19). Além 
disso, prefende assegurar a contagem do tempo referente 
a mandato de Prefeito Municipal, anterior à vigêi1cia da 
nova lei, desde que o interessado também não tenha esta
do então vinculado a qualquer sistema de previdência so~ 
cial, hipótese em que cabei'á indeni.zar a Previdência So~ 
dãl, Consoante o sistema de pagamento de contribuição 
do segurado em mora com o lAPAS (art. 29), 

2. Trata~se de Projeto de Leijá aproVado pela Câri1a~ 
ra dos deputados, com pareceres unanimemente favorá~ 
veis das respectivas Comissões Permanentes, o qual, em 
grau de _.revisão nesta Casa, vem de merecer, também a 
aprovação da preclara Comissão de Legislação Social, 
embora propondo emenda de cunho reducional para 
mais fieJ referência a dispositivos em vigor. 

3. A lacuna da atuallegislação da previdência sodal 
ofici:il parú com a minoria daqueles cidadãos que, embo
ra no exc:rcicio do relevante múnus público de Prefeito 
Municipal, estão à margem da seguridade social, foi sa
lientada por todas-as Comis-sõiS Precedentes em apoio à 
bem fundamentada justificativa do Autor. Também esta 
Comissão de Finanças há de entender chegada a hora de 
sánar tal Omissão, de vez que, sob a ótica financeira, 
nnda há a opor, como sobejamente demonstrado na 
C.tsa de origem, nem mesmo no que tange à condicio
nante específica do parágrafo único do art. 165 da Lei 
Maior, bem lembrado no recente Parecer da Comissão 
de Legislação Social desta Casa. 

4. Assim sendo, somos pela aprovação d-Õ Projeto 
em tela quanto aos aspectos fin<\nceiros envolvidos. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. -Lo-~ 
manto Júnior, Presidente- Virgflio Távora, Relator
César Cais- Jorge Kalume- Martins Filho- Carlos 
Lyra- Jutahy Mngalhães- Albano Franco- José Lins 
- Alddes Saldanha. 

PARECERES 
N's 1.047 e L048, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nP 22g, de 1984 
(Projeto de Lei n~ 2.145-B, de 1979, na Câmara dos 
Deputados), que uacrescenta § 4'~ ao art. 6~ do 
DCcreto-lei n9 1.691, de 2 de agosto de 1979, para au
torizar o Poder Executh·o a fixar a porcentagem de 
participa~~;ão dos i\:Junicipios no produto da arreca
dação da Taxa Rodoviária Única, atendcndo~se ao li
mite mínimo de vinte por cento do total arrecadado''. 

PARECER N• 1.047, DE 1985 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 

< - Públicas 

Relator: Senador Aderbal J urema 
O projeto de lei do Deputado Fernando Cunha ora 

em estudo vis.a acrescentar, ao art. 6<:> do Decreto-lei n"' 
1.69[, de 2 de ugosto de 1979, o§ 4"'. que autori_za o Po-

- der E_xe.:utivo a fixura porcentagem de participação dos
Mumcipio.s no produto da urrecadação da Taxa Rodo
viária Unica,-atendo~se ao limite mínimo de 20% (vinte 
por cento) do totul arrecadado. 

Conrorme informa o Deputado Fernando Cunha na 
-jmtificuçào de seu projeto de lei, existe irn_ensa disparida-
--de entre os critérios utilizados, pelos vários Estados, 
quanto f!_ dis}ribuiçào das quotas municipais da Taxa 
~odovi:.'tria Unica, Como exemplo, o nobre Deputado 

-c-i h~- os-c-asos~-dos-Est-a-dm--de--Go-i-ás e de-Rio Grande do 
Sul:_em Goiás, a quotu municipal é de 6% (seis por Cento) 
e, no Rio Gmnde do Sul, é de 25% (vinte e cinco por cen
to). 

Por o.utro lado, o relatório da Comissão de Transpor
,tcs 9-a Cúmar<.l dos Deputados faia dos caminhos vici
nai:>. ou seja, d<is ~s-~radas de "vizinhos'"', que são "res
ponsáveis pela comunicação humana· na quase_totaiiêla
dc d<~ úrea rural e pelo escoamento de grande parte da 
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produção a.gropecuária~·; informq_ndo que poucas são, 
no Brasil, as redes bem conservadaJi,_ _ _ .. - . 

Afirma, lambCm, que 90% (nóVe_nta por Ceótotdo tiá
fego rodoviário no País, "mesmo onde a rede de estn]-das 
é tão desenvolvida como em_ São Paulo, depende desses 
caniinhos. · · · --

Boa parte dos recursos municipais são neles emprega
dos, excedendo as verbas específicas destinadas à _cons
trução de estradas~ pontes". 

Fica bem cl_õ,\ra, portanto, a urgente necesSidade de ca
nalização, para o município, de uma parte s-Ignificativa 
da arrecadação da citada Taxa Rodoviária, COJTlO forma 
de aumentar os recursos disponíveis para a conservaçãO 
de estradas, pontes e ponti\hões, com a conseqü~nte ma
nutenção do tráfego, que comun"ica os hàbitantes da re
gião e escoa a produção. 

Importante, também, será a adoçGo de uma uni_fonni
dade nos critédos_dc distribuição dos recursos, em todos 
os Estados da Feder~ção. · -

Apenas uma lei federal terá o alcap~e _ _l}_c~es-~#~ip_ para 
resguard:.u o_s_ interesses _de toQos o~ _Mu~i_cíi?_~0~1_-ã_eles 
destinados, de forma justa e equânime, os recursos arre- -
cadados com a Taxa Rodoviária. 

Por todo o acima exposto, pronunciamo~nos pelo 
mérito do Projeto. _ 

Sala das Comissões, 15 de agOstO de 198~. _-: Alexan
dre Costa, Presidente - Aderbal Jurema, Relator -
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Roberto Wypych. 

PARECER N• 1.048, DE 1985 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Alfredo Cam.-pos---

0 presente Projeto de l,..ei . .Q.l?jt.;tiva tornar m_~)u~ta e 
eqüânimc a distribuição, entre os Est<;do_~ e Muqiçípios, 
do produto da _arrecadação da_Tuxq_I~.od_oviária Onlcii_! 
mediante o acréscimo do§ 4~ ao a_rt. 69 do Decreto-lei nY 
1.691, de 2 de agosto de 1979. 

Assim, para concretização do fim pretendido, o nOvo 
dispositivo estabelece que o Poder Executivp fica at~tori
zado a fixar a porcentagem de participação dos Municí
pios no produto da arrcc::~daçào d--ª----L::txa Rodoviária ú
nica, devendo tal participaç5o obedeCer ao limite míni
mo de 20% (vinte por cento) do total arrecadado. 

A Proposiç:lo, de autoria do Deputado Fernando Cu
nha, já se acha uprovada Pelas Comissões competentes 
da Câmara, na forma do Substítutivo ora em exame 
apresentado pela Comissão de Constituição e JustiÇa-da
quela Casa. 

Na Justificação do Projeto, o seu ilustre autor lembra 
que para a distribuição do montante do produto arreca
da.do atribuído aos Est:.Jdos e seus Munic1pios, aqueles 
tem ado tudo diferentes critérios, verificando-se caso-s em 
que os Municípios são bem aquinhoados e outros em 
que eles rec;ebem uma parcela irrisória do ref~rido mon
tante. 

Como bem assinalou o Pare:cer da douta ComisSãO de
Constituição c Justiça da Cãmara dos Deputados, apeSar
das várias alterações por que ptlssou a legislação dà Taxa 
Rodoviária Única, observa-se que em nenhuma delas se 
incluiu dispositivo que estabelecesse critérios de _partici
pação dos Municípios e dos EsCadas no montante desti
nado a uns e outros. 

Trata-se, como se vê, de questão que envolve interes
ses até certo ponto conflitantes entre aqueles d_ois níveis 
de s_o_ve_rf!Sl· ~~ !9.lução, rsorta~~o. ~evi?.~~r _da~_"!-.P!~E).~~ 
federal que-autorize o Poder Ex.ccutivo a fhar a p;trtlci
pação dos Municípios no montante dQ mencionado tri
buto, a partir de u.m limite míilímo compatível com as 
necessidades mais prementes relativas ao transporte ro
doviârio que lhes incumbe udministrar. 

Nesta Casa a Proposição foi examinada pela ilustrada 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas que. cm fundamentado parecer, acatou as razões in
vocadas pelo seu autor e pelas Comissões Técnicas da 
Câmara dos Deputados que a aprovaram, bem como lhe 
reconheceu o mérito, manifest;:mdo-se favoravelmente à 
suu adoçào nos termos do Substitutiv_o apresentado. 

Entendemos também que ::1' proposta O~rerecida, na fOr
ma do Substitutivo em e:studo, vem efctívarileil.te resolver 
um problema que de hâ muito deveria esiar equaci9na
do, porquanto ele_constitui claramente, em primeiro lu
gar, fator gue afet<.~ o necessário e des~jãyel grau (ie har
moniu e eguilfbrio entre cada Estado i!sei.ts Muntcípios: 

~'!1_ -~undo lugar~ a_ medida, a par de sua justeza _e 
cO:Crênciu; pro-pOrClorüi.Tá- a numerosos Municípios re

-c.i'i'FSOs a8JdOrilliS- ifiâisp~nsáveis ao desempenho de suas 
m-nÇÕ~s ligadas âo transporte todoviáríO----: -- -

ASSlfu'7nõ-rrtô1nétifO em~qu~ todos reconhecem a-pre
cariedade di situãção-nnancéira dos Municípios, em de
corrência de uma discriminação constitucional de rendas 
que os deixou praticamente sem condições c;ie rea!izar os 
miniffio!rs-e'r.::·lços e ·obras a seu cargo, entendemos útil e 
oportuna qualquer-medida que direta ou indiretamente 
venha trazer inais reCursos para os c-ofres públicos muni
cipais, enquanto se aguafda uma reforma tributária que 
õ~f contemple na exata dimensão do seu papel no sistema 
Fcderativo.ll"rãsíTe-iro. 

Em razão des:>as considerações, opinamos pela apro
v-J.Çào dO --prüjett.Y-de lei. 

Sala das Comi_ss_ões, 21 de novembro de 1985 .......... Moa
cyr Dl:llla, Presidente -Marcelo Mirandã, RelatOr -
Jorge Ka!ume- Nilvado Machado- Gastão Müller
c·ahão Modesto_- Lourival Baptista- Roberto Wypych 
- Alfevir Leal - Hélio Guciros. 

~~--PARECERES 

• N•s 1.049 e 1.050, de 1985 

-::SQ_Ine o Pr~j~-~- de !-ei da_ Câmara n"' 15, de 1985 
(n<:> 4.248-C, de 1980, na origem), que "'institui a Ca
derneta de Cõnti"ole do Fundo de Garantia do Tempo 
,de Sen:iço- FGTS, e dá çutras providências". 

PARECER N' 1.049, DE 1985 

Ifft tQOilsSãCI-de tegísla".;iiri-Social 

Rclator: Senador Gabriel Hermes· 

-=M_Cjc~ ~-o_ diSpristo __ no arL 100, item III, letra b, n9 I, 
-óo ReginleritolrHerno, o Projeto em -epígr-afe~ originário 
da C:.imara dos Deputados, somente ft">i -distribuído a 

-cSi[ll:"'óiTiíS'f:iõ~ =de· FTri_âriças. 
-~--o' _qm;!, -em suma, queremos deixar consignado com 
eSS'e'rCgTstio. équ=e,-e·rrnacedõ-preeitãdo dispositivo re
gimental, não haverá a manifestação desta Casa, por sua 
Çoiniss~o cOniPCfente, a propósito da constítucionalida
-(ie, jüiTd)CLd_ãd_~--7 tê~nica leg}slaüva_ dP Projeto, pois_ 
sobre ·taiS ãSp~~tos iâ. Se pr_oimnéiou -a douta Comissão 
-º-~Constituição e Justiça dã Câmara dos Deputados. 

~- Vazada ~em dez ( 10) artigos, a- Proposição, de autoria 
_à o ~~-s~t"i-e .. o-~púl_a~~~Orge C~:~ r):._ i~S~~tt.ii. '\ Ca_derneta de 
Comrofe do FdTS e, dentre outras provldenclas, estabe
lece prazos para a sua expedição; comina multa às em-

_::-prcs":.i.S quC--j:lesC-uriiprir-errcesses-pf3zos; ·prevê a apresen
taç-ão periódica da C:lderneta ao Banco depositário, para 
at~uallz~Ção;o ~ispõ~ ~obre a expedição -~a 2~ via e respec
tivo prazo; fp(a=-a tifx_a_ a ser~ cobrada por essa 2~ via, so
g~_ente exigível quando a per_da ou extravío ocOrrer por 
cUlpa do eri1IJreg::laO;e, r)Or -fim comete -áOBãhCo Nacio
l]~l,ITda- Hab1w.ção (BNH) a fiscalização do cumprimento 
dessas estatUJÇOes'~e a apHCaçãõ; -às empresas, a-a- multa 
comi~ada pÇJ~r atrãSo no fornecime_nto da mencioilada 
Cadcrnet~:----- - --- -- -- - - -

Justific:indo a sua iniciativa, assevera o Autor, no es
sencial, in verbis: 

--··sem -dúVida alguma, emerge a necessidade de .o 
·empregado optante exercitar o respectivo controle 
do FGTS. 

Esse contru'le, para ser real e objetivo, suprindo, 
inclu_si"YC, Os_-ffiecanismos de vigilância reservados a:o 
Banco Nacional da Habitação, que o gere por_ acor
do com_ a Previdêncía _SC?cial - é a prática que o 
COffi"prova-.::. eStf a exigir uma instituição de-C.Cin· 
teúdo relevantemente social, que_ o veicule, qual seja 

-a_ Caderneta de Coritróle âo Fundo de Garantia do 
_T:effipo de Serviço. 

Vi~ualii:ã[uç,(i através dessa instituição uma pos
_slbiiidaCie nlãiã-r -de reglllãi e. impedir a desfiguração 

. dos propósitos incontestáveis do FGTS, bem como 
___ __!!__forma fin~l de _o empregado ter conhecimento ple

no e pcrmárleilte~dU-situaçàô-da sua Cont~_yincula
c!p. _!10 _q_u_e tll:nge à contagem dos ju~os e correções 
que informam o montante dos depósitos realizados 
pelo empregador, a fim de que não se perpetue o 
que s_e_ lem visto, inclusive diant_e da J~~t~ça do Tra
balfici~--Ou- seja, o absoluto desconhecimento da- im-
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po.rtân_cía a S~r levantada através do saldo ~stente 
no seu respeCtivo FCrTS.". 

A medida em comento, na verdade, não é inédita, pois 
está prevista, embora de modo apenas superficial, na le
gislação que rege o FGTS, mais precisamente no se-u: Re
gulamento, cUjo art. 16, § 29, por açréscimo efetuado 
pelo Decreto n"' 7L636, de 1972, prescreve a distribuição 
aos empregados optantes, através das empresas, de uma 

- .. Caderneta de Depósitos" a ser fornecida pelo Banco 
N:.'!cional da Habitação {BNH). 

O BN H, posteriormente, novamente ferindo o assun
to, cstabeJcceu. pela Ordem de Serviço POS-FGTS n"' 03, 
de 1982 (inDO de 6·9~82), que o llanco depositário deve
rá distribuir, até o final dos meses de março e setembro 
dç. cad:.l. ano, através das_ell)presaL~epositantes, aos em
pregados optantes com contrato de trabalho em vigor na 
data d~_respectiva emis-são, ex.trato padronizado de con
ta vinculada, conforme -mOdelo anexo, que integrafá a 
··cadà"ne!ã"âo- FGTS''. 

As demais disposições da referida Ordem de Serviço, 
,oportunq_é ressaltar, ape!las dis?orrem sobre a forma de 
preenchim-ento e os dã:Cfos qUe deVerão integrar o modelo 
ap-rovado. 

Ora, é cx:cessiYa_mente parcimonioso, como vimos, o 
disciplinamen!o existente sobre o tema objcto das preo
cUpações do ilustre Autor_ do Projeto sob análise. 

A presente Proposição, segundo pensamos, tem, no 
particular. a irrecusável vantagem de disciplinar, de for
ma ampla e minuciosa, a Caderneta de Controle do 
FGTS, que tão oportuni:lmente institui e que, não temos 
dúvida; constituirá precioso instrumento de defesa dos 
i11teresses do_ empregado optante. + _ 

Que não se argumente, Q\)r fim, que a matéria de. que 
se cogita é de natureza puramente regulamentar, deven
do ser regrada, por isso, somente cm decreto emanado 
do Poder Executiv_o,__ _ __ 

Tã/ Jinlú.t de ar,gutri~flt<lr.;ão, bem é de ver_, não encon
Lra. meios de prosperar. haja vista que a própria CLT, em 
-t!ltio contrariando esse entendimento, npsfornece presri
gioso precedente, quando, no seu Capítulo I, Secções I a 
IV, discorre. minuciosa e exaustivamente, sobre a Car_tei
m de Trabalho e Previdê_ncia Social, disciplinand~, in
clusivl!, a sui.l emissão e entrega ?O des_~inatârio, bem 
-_qq_~Q_ü~ anot~_ç_ões que devem dela constar. 

Noss~ p-a-recer, portanto, em vista de todo o exposto, é 
pela aprovação do Projeto de Lei ora sob exame. 

Sala das CoáílssOCs, em 26 de setembro de L985._- AI~ 
berto Silva, Presidente -: Gabriel Hermes, Relator -
Jutahy Magalhães- Jorge Kalume- Alcides Paio -
Nh:ddo __ Mª_ch-ª~o. 

PARECER N"' 1.050, DE 1985 
-~-Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
Em apreciaç_ão, prOjeto de lei de iniciativa do Deputa

do Jorge Cury, que propõe seja instituída a "Caderneta 
de Controle do _Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

.---: FGTS, e dei outras providência<>", para registro de 
mOvimentação da conta vinculada do empregado optan~ 
te, que será fornecida, gratuitamente, pelo Banco Nacio~ 
na! da Habitaçã_o- B~H. São previstos o prazo de dis-
tribuição, a forma de expediÇão, o conteúdo, a fiscali
zação e outras_regras atinentes ao documento, inclusive 
as obrigações das enlpresas, bem como a penalidade pela 
inadimplénda, ___ _ 

--Nu justificação, alega 6 autor a necessidade de o em
pregudo optante ~exercitªr: o controle real e efet_ivo do seu 
FGTS, o qlie-"seria propiCiado pela caderneta cm pauta, 
através da qual poderia manter um acompanhamento 
permanente da situação de sua_ conta vinculada. 

No mfirito, já se pronuncioU favoravelmente a douta 
Comjssão_ de L~gislaçã!J Social: "_a Proposição tem a ... 
''vantagem de disciplinar, de forma-ampla e minuciosa, a 
Cadt.:rneta de Controle do FGTS, que tão oportunamen
te institui", e a güa!. .. "constituirã precioso instrumento 
de defesa dos interesses do empregado optante". 

Na esfera qtte agora cumpre examinar, qual seja a das 
repercussões financeiras nu hipótese de a proposição ser 
aprovada, cumpre reC'oflhecer que a instituição e a admi
nistraçüo da Caderneta de Controle_ do FGTS acarreta
ria despesa açticional para o Banco Nacional da Habi
tação. Essa despesa:, todavia, não é de molde a desacon
s.elhar a adoçãO dã niedida. Sobre a referida despesa pre-
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· valecendo, como diz o seu autor, "um imenso caudal de 
interesses das classes trabalhadoras de noss_o País", o pa
recer é pela aprovação do Projeto. 

Sala das COmissões, em 21 de novembro de 1985. Lo
manto Júnior, Presidente- Helvídio Nunes, Relator
Alcides Saldanha- Jorge Kalume -·-José Lins- César 
Cais - Martins Filho - Jutahy Magalhães - Carlos 
Lyra - Vil'gílio Távora - ~lbano Franco. 

PARECER 
N~ 1.051, de 1985 

Da Comissão de Saúde, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n"' 79, de 1985 .(n"' 1.243-B/83, na Casa de 
origem), que "obriga' a ·realização de exames pré-
anestésicos em pi.cientes sujeitos a cirurgia, para evi-
tar choques anestésicos". · 

Relator: Senador Gaivão Modesto 

O Projeto ora em exame, de autoria do ilustre DeputaM 
do Paulo Za14ur, foi ipresentado na Câmara dos Depu
tados em 1983, aonde recebeu o n9 1.243. 

Vindo ao Senado Federal para apreciação nesta Co
missão _de Saúde, analisli.inos que fácil é deduzir-se que 
existem obstáculos de ordens não tão objetiv3s no q11e 
diz respeito a não realizações de exames pré-anestésicos 
em grande parte das operações que se realizam em hospi
tais e clínicas brasileiras, senão vejamo~: 

Na própria Justificação do Autor, vimos que a respon
sabilidade dos cirurS:iõe.s e ·anesteslOlogistas começam no 
momento em que um paci4ftlte cpega a ~1a operatória, 
então, é de se supor que este paciente já tenha feito o seu ' 
exame pré--_anestésico, maS ·a prática- vem mostrando que 
na maioria dos casos istp não ac_ontece,_ ocorrendo, a~ 
sim, talvez, uma imprudência,·neg1igência oU mesmo im
pericia, pois não se Sabe ~e tal paciente está sujeito a al
gum problema que, com. a anestesia, lhe trarã compli- ' 
cações de ordem in_çomum. Ora, Cl"(:lrocedímento riormal 
é o de que Se realize o exame pré-anestésico, mas tal fato 
não oco_n:~ndQ não ~tem uma '!-Valiação do aspecto prá
tico da condição do paéiente, e os riscos para que acon
teça um c-omprometimento impróprio para· que a ope-
ração não obtenha sucesso, é quase certo. 

Embora a maior parte das operações sejam feitaS Com 
a apresentação de exames prê--operatórfos, comU.mCnte 
não se cuida de saber se o paciente é a verso a determlnaM 
da droga, que eventualmente possa conter no liquido 
anestésico, e, a realização de um exame préManestésico 
em pacientes que serão submetidos a uma operação, é de 
capital importância, pois a preservação da vida humana 
é uma instituição do plano de saúde do Governo Federal 
e cabe ao legislador elaborar, através de lei federal, essa 
obrigatoriedade, caracterização essencial que irã afastar 
conseqüências maléficas que objetivem acident~s em me
sas de cirurgias. 

Por estas razões, é feliz a iniciativa do presente projeto 
e a sua consecução colocarâ método e esquema operado~ 
nais com efeitos ideais para que a obrigatoriedade do 
exame pré-anestésico coloque em prãtica uma efiCácia 
que não traga riscos para pacientes sujeitos a_ operaç.Q_çs. 

Assim, o nosso voto é Pela aprovação do piesenté Pro
jeto de Lei, do nobre Deputado Pauto Zarzur_ 

Sala das Ci:llilissões, 21 de rÍovembro de 1985.- Lou
rival Baptista. Presidente- Gaivão Modesto, Relator
Jorge Kalume - Alcides Paio - Henrique Santillo. 

PARECERES 
N•s 1.052 e 1.053, de 1985 

Ao Projeto de Lei da Câmara n9 13, de 1985 (n'õ' 
3.413-C, na origem), que "institui a obrigatoriedade 
de seguro, nos financiamentos de Investimentos ru
rais, cobrindo o risco de morte ou invalidez permanen· 
te". 

PARECER No 1052, DE 1985 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

O projeto sob exame objetiva inStituir o seguro obriga-_ 
tório dos financiamentos de investiÍilentos rurais, aco
bertando o risco de morte ou invalidez permanente. 

lnspirou~se o autor, o ilustre Deputado Evaridfo Ay
res de Moura, na regulamentação legal dos finãnciamen
tos habitacionais, os quais, como se observa na justifi
cação inicial da proposição, desde há muito incorporam 
nos respectivos custo_s, através de cláusula contratual pa
dronizada, o seguro quanto ao risco de morte ou invali
dez permanente do devedor. 

A justificãção conclui que_ a premente necessidade so
cial de amparar os dependentes dos mutuários de em
préstimos habitacionais, na eventualidade da morte ou 
da invalidez permanente dos devedores, existe na mesma 
grandeza em relação às operações_ de crédito rural, por
que num caso como no outro, não estando quitado o fi
nanciamento, vêem-se os dependentes na difícil contin
gência de responsabilizarem-se pelo saldo <i"evedor,. si
tuação para a qual no mais das vezes não estão economi
camente capacitados. 

A quitação do débito remanescente através do seguro 
vem dar uma solução duplamente eficaz, pois satisfaz o 
credor e desobriga os dependentes do devedor, que não 

.. E~em o_ objeto do financiãmento. 
· ~~oliOS_iispectos social e económico, poitaiúo~ o proJe

to de lei traz um novQ elemento de segurança geral aos fi
nanciafneiltOs de investimentos rurais, a exemplo do que 
jâ ocorre com. os financiamentos ha.bitacionai$, 

QuaniÕ ao ;nc3:Tecimento de tais financiamentos pelo 
acréscimo do p~ê_mio de seguro, não ê de montante capaz 
de tornar inviável a operação, por ritais frâgil que seja a 
condição do financiado, porque o valor do seguro, comM 
parativamente ao valor do financiamento, é mínimo, 
como acontece com os empréstimOs relativos à aquisição 
da casa própria.Se o financiado preencheu os requisitos 
parâ o finanCiamento, õ seguro não alterarâ sua habili
taCão · 

DeSsa forma, o projeto é salutar por to_dos os ângulos 
pelos quais se oueir::~ examirlá-lo·. 

Assim, somos pela sua ~nrovaci!iO. 
Sala das Comissoes, 3 -de outubro de 1985'. -Álvaro 

Dias, Presidente en'l exercício-.:._ Gabriel Hermes, Rela
tor- Alexandre Costa- Albano Franco- José LJns
Virg~1Io Távora - Cid Sampaio. 

PARECERNO LOS.'<. OE 1985 
u:ã.ãmiiSSão de Finanças 

Relator: Senador Virgílio Tá~ora 

De autoria do Deputado Evandro Ayres de Moura, o 
Projeto de Lei em exame tem como objetivo-a íristitliição 
de seguro obrigatório dos financiamentos de investimenM 
tos rurais, concedidos a pessoas físicas, no que pertine ao 
risco de~~!_t~~jny~Jj~ermanente. 

Em sua justificação, o autOr do Projeto toma- Como 
parâmetro os financiamentos habitacionais, que, inCor
porando _em seus custos, em carâter obrigatório, O segr 
ro destinado a cobrir o risco de morte ou invalidez per
manente, proporcionam o indispensável amparo aos de
pendentes de mutuário de empréstimo habitacional. 

Por falta de seguro semelhante no que se refere aos 
_empréstimos rurais, piosSegue o autor da Proposição, 
com o desaparecimento do seu dirigente, a fainília, por 
vezes, vê sua estrutura econômíca entrar em colapso, 
ante a necessidade de alienar o património familiar para 
honrar compromissos com os credores. _ 

Aprovada na Câmara dos Deputados, após os parece
res favoráveis ao seu acolhimento das Comissões de 
ConstituiÇão e Justiça, de Economia, Indústria e Comér
cio e de Finanças, a matéria vem ao Senado para revisãv, 
nos termos do ar L 58 da Lei Maior. 

No Senado, a Corriissão de Economia já se manifestou 
sobre a medida, opinando pela sua aprovação, após con
cluir qu~ "o Projeto é salutar por todos os ângulos pelos 
quais se possa examiná-lo". 

A esta Comtssão cabe o exame da medida no que se re
fere ao aspecto financeiro, nos termos do- art. 108 do Re- . 
gimento Interno. 

A exemplo do Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária- PROAGRO, quejã cobre riscos ineren
tes a "fenórri.enos naturais, pragas e doenças que atinjam 
.bens, rebanhos e plantações" (Lei n9 5.969/73), o Projeto 
em tela o_bjet_iva eliminar mais um ponto vulnerável do 
setor agropecuário. - -
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Assim, a par de não trazer qualquer repercussão às fi
nanças públicas, a aprovação ~a matéria parece-nos do 
mais alto signifícàdo para a economia rural, que padece 
de inúmeras dificuldades. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto. 
SªJa das Comissões, 2 t de outubro de 1985. - Loman

to Júnior, Presidente- Vlrgftio Távora, Relator- Alcl
des Saldanha- Carlos Lyra- José Llns- Jutahy Ma
galhães- Cesar Cais- Jorge Kalume- Martins Filho 
- Albano Franco. 

PARECERES 
N•s 1.054 e 1.055, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 255, de 1983 
(n9 301·D, de 1983, na Câmara dos Deputados), que 
urevoga e alterO dispositivos da Lei n9 6.620, de 17 de 
dezembro de 1978, que define os crimes contra a segu
rança nacional, estab~lece a sistemática para o seu 
processo e julgamento e dá outras providências". 

PARECER N• 1.054, DE 1985 
Da Comissão de Constitulçio e Justiça 

Relator: Senador Helvrdlo Nunes 

O Projeto de _Lei n9 255, de 1983 (Projeto de Lei n' 
301-D, de 1983, ná Câmara dos Deputados), fui apresen
tado com o objetivo d~ ... revogar e alterar ,dispositivos da 
Lei n"" 6.620, de 17 de dezembro de 1978, que define os 
crimeS-contra a segurança nacional, estabelece a sistemé.
tica para o seu processo e julgamento e dâ outras provi
dências". 

A proposição, que tramitou, com sucesso, nas comis
sões técnicas na congê'nere da Câmara dos Deputados, 
foi aprovada na- sessão plenária daquela Casa realizada 

1 

no-.dia 7_de novembro de 1983 e remetida, em seguida, à 
revisão do Senado. 

Acontece que lei recente, exatamente a de n9 7.170, de 
14 de dezembro de 1983, alterou substancialmente ale
gislação relativa à segurança nacional e à ordem política 
e social. ~~inclusive revoaou expressamente. no art. 35. 
a Jet que o projetá nt 255, de 1983, procurava, de modo· 
patcial, revogar e alterar. 

Assim, desaparecendo,_ coril.o desapareceu, o principal 
ipso facto perdeu objetivo o acessório. 

O pareq:r, pois, é pelo arquivamento da matéria. 
·sala das Comissões, em 11 de abril de 1984.- José 

Fragelli, Presidente em exercício- Helvídlo Nunes, Re
lator - Aderbal J urema - Passos Pôrto - Octávio Car
doso - Guilherme Palmeira - Benedito Canellas -
Hélio Gueiros. · 

PARECER No 1.055, DE 1985 
Da Comissão de Segurança Nacional 

Relator: Senador César Cru.s 

O Projeto em questão está prejudicado porque a lei 
que pretende alterar já foi revogada pela Lei n9 7.170, de 
14-12-83, denominada Lei de Segurança NacionaL Opi
namos portanto pelo seu arquivamento, nos termos do 
art. 154 alrn~ "c" do Regimento 1 nterno do Senado Fe
deraL 

SaJa das Comissões, em 21 de novembro de 1985.
OdaJ:ir Soares, Presidente ~ Cesar Cais, Relator -
Gastio Müller - Carlos Lyra - Mauro Borges. 

PARECERES 
N•s 1.056, 1.057 e 1.058, de 1985 

Sobre~ Projeto de Lei da Câmara n9 201, de 1983 
(n9 287-D, de 1983, na Casa de origem), que uexclui, 
dentre os considerados de interesse da Segurança Na
cional, o Município de Três Lagoas, no Estado de 
Mato Grosso do Sul". 

PARECER No 1.056, DE 1985 
Da ComisSão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 
_- De autoria d? ilUstre Deputado Rubem Figueiró, a 

presente pro!'ostção !em como objetivo devolve_r a auto-
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nomia pli::na ao Município de Três Lagoas, em Mato 
Grosso do Sul, retirando-o do número daqueles conside
rados de interesse da Segurança Nacional. 

O Projeto, dentro doS rigores da técnica legislativa, 
era, quando da sua apresentação, constitucional e jurídi
co e, quanto ao mérito, indiscutivelmente aceitâvel. 

Ocorre, no entanto, que a Emenda Constitucional "' 
25, de 15 de maio de 1985, ao substituir o§ JY do art. 15 
da Constituição, eliminou a figura dos prefeitos nomea
dos pelos Governadores._ me$mo nos M!-:!-nicípios decla
rados de interesse da Segurança NacionaL 

Assim, opinando pela prejudiciatidade do Projeto, por 
atC?ndimento pelo texto constítl:lciona_t em vigor, marc;a
das, inclusive, eleições em todos _eles, inclusive Três La
goas, sugerimos o arquivamento do Projeto de Lei da 
Câmara n'>' 201, de 1983. 

Sala das CornJss.~. 29 de maio de 1985. -José lgn'
cio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator- Nl
valdo Machado - Américo de Souza - Hélio Gueitos -
Lenoir Vargas - Octávio Cardoso - Moacyr Duarte. 

PARECER 
N'<' 1.057, de 1985 

Da Comissão de Segurança Nacional 

Relator: Senador Mauro Borges 
O objetivo;) que se propõe o projeto em apreciação jã 

foi alcançado pelo Decreto-lei n'>' 2.183, de 19 de de
zembro de 1984, que "descaracteriza corno de interesse 
da segurança nacional os municípios que especifica", no 
seu art. 1v, item III. 

Tratando-se, portanto, de matéria prejudicada, opino 
pelo seu arquivamento. _ . 

Sala das Comissões, 26-de junhQ de 1985.- Odacir 
Soares, Presidente- Mauro Borges, Relator- Benedito 
Canelas - Moacyr Dalla - Milton Cabral. 

PARECER N• 1.058, de 1985 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Marcelo Miranda 

Este Projeto, de autoria do nobre Deputado Rubem 
Figueiró, acha-se prejudicado pela Emenda Constitucio
nal n'? 25, de 15 de maio de 1985, que suprimiu o sistema 
de nomeação de prefeitos até mesmo dos municípios de
c[arados de interesse da seguranÇa nacional, e peJo 
Decreto-lei n"' 2.183, de 1"' de dezembro de 1984, que, an
tes, portanto, da referida Emenda, havia Já descaracteri
zado o Município de Três Lagoas, de Mato Grosso do 
Sul, como de interesse da Segurança Nacional. 

Por isso, somos pelo- arquivamento da Proposição, em 
harmonia com os pareceres Qas Comissões de Consti
tuição e JustiÇa e de Segurança Nacional. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. -Moa
eyr Dalla, Presidente - Martelo- Minlnda, Relator -
Jorge Kalume - Nivaldo MaChaQO :..._ Gastão Müller
Gaivão Modesto - Lourival Baptista - Roberto Wypych 
- Alte.vir Leal - Hélio Guelras. 

PARECER 
N• 1.059, de 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o · 
Projeto de Lei da Câmara n\" 28, de 1982, que "per
mite a impetratão de mandado de segurança contra 
atos de autoridade do ensino partitular de qualquer 
grau". 

Relittor: Senador Martins Filho 
O Projeto em epígrafe, ongmâno da- outra Casa Legis

lativa, onde tramitou sob o nCumro 1.096-B, de 1979, 
desdobra em alíneas oj }\" dq artigo)\" da Lei n9{,533, de 
31 de dezembro de 19:51, a fim de explicitar que também 
se incluem no conceito de a_utoridade, para fins de impe· 
tração do "mandamus" os administradores e represen
tantes de entidades de ensino particular, de qualquer 
grau. 

A provada na Casa de onge-m, a Proposição foi subme
tida ao exame desta Comissão, merecendo Parecer faVo- -
ráve[, tanto no que peftine à constitucionaiídadeejurídí
cidade, quanto sobre o mérito. 

Em face da Em_enda d_e Plenãrio n~? 1, de autoria _do 
ilustre Senador Marcondes Gadelha, volta o Projeto ao 

crivo deste Colegiada, sob o pãlio das normas regimen-
tais vigentes (a:rt. 102). ~ 

2. Çom a Emehda proposta, buscou o insigne Sena
dor_ aprimorar a Proposição, realçando a diferença que 
ex~~te entre os adrniriistrãdores da empresa e os adminis· 
tr~ciores do êr:tShl~:;fe&siffimâo que apenas estes exercem 
função delegada pelo Poder PUblico, por ser ele quem 
dita...a_s normas (k sua_atuação_e impõe condições à sua 
investidura, enQuátllo 'que&-provimento dos cargos ger
renchlí_s- da empresa ficam ao alvedrio dos titulares do 
empreendimento. . 

3. Ao qui! se ·vê; a Emenda rião desbordou para o 
campo da inconstitUcionalidade ou injuridicidade, uma 
vez que não altera substancialmente o Projeto original, 
ra:W.o pela qual propomos sua acolhida. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. --José 
Ignácio Feireira, Presidente- Martins Filho, Relator-
Alberto Silva - Nivaldo Machado - Luiz Cavalcante
Alfredo Campos - J utfthy Magalhães - Fábio Lucena. 

PARECERES 
N•s 1.060 e 1.061, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 130, de 1985 
(n"' 4.065--C, de 1984-CD), que "altera dJspositivo da 
Lei q\" 5.701, de 9 de setembro de 1971, que dispõe 
.sobre o Magistério do ExérCito". 

- PARECER N• !.060, DE 1985 
Da ~omissão de Segurança Nacional 

~~lator: Senador Mauro Borges 

Chega a esta COmissão o Projeto de_Lei da Cãmarã n' 
130, de 1985 quç "altera dispositivo da Lei n9 5.701, de 9 
de setembro de 1971, que dispõe sobre o Magistério do 
Exérciton. -

A matéria teve tramitação normal na Câmãrã dos De
putados com ';'otos fayorâv_eis nas Comissões de Consti
tuição e Justiça., Segurança Nacional e de.'E:dU:caç[o--e_ 
Cuftura com emenda de redação. 
~;to &-Mensaieiil"-do ExmqS~:·Presidénie daRe·
. pública, nos termos do artigo 51 da Constituição_Fede

ral, configura-se a alteração da Lei n\" 5.701, de 9 de se-
tembro de 1971, com uma adequação necessária às ~iw 
gências globais e legais da Política de Pessoal do Exérci
to, cuja conciliação com o direito do Oficial da Ativa de 
concorrer ao carga: t;le professor permanente do Magis
tério do Exército se faca com os superiores interesses da 
Instituição. 

Tal medida visa, repetimos·a íítender ão~ínteresse e à 
cónV!niência da Administração Militar, voltados, com 
prioridade, para a consecução dos objetivos de sua 
atividade-fim, em razão de sua destinação constitucio
naL 

No que concerne ao âmbito re&trito -desta ComissãQ, 
nada encontramos que possa ser objeto de sua livre tra
mitação, razão pela qual somos favorável à sua apro~ 
vação na forma como se _encontra no -ProjetO .Oe~Lei da 
Câmara n9 130, de 1985. 

Sala das Comissões~ 71 de novembro de 1985.- Oda
cir Soares, Presidente - Mauro Borges, Relator - Gas-
tão Müller - Carlos Lyra. 

PARECER N• 1.061, DE 1985 
Da Comissilo de Educação e Cultura 

Relator: SenadOr Jorge Kalume 

O Pr-ojet() de :f:.-ei da Câma~a n\" 130, de 19&5 (Ii"' 
4.065/84, na Casa de orígem) oferece nova r_edação para 
o êaput do àit1gQ Tó da Lei n'<' 5.071, de 9 de setembro de 
1971, qu~ "dispõe sobre o Magistério do Exército". O re
ferido artigo-estatui qu~ "o cargo de professor perma
nente é provido mediante concurso público de títqlos e 
provas, realizado nos termos deste a..rtigo, ao qual podem 
concorrer civis e oficiais do Exército, da ativa". O Proje
to de Lei em tela a_çrescenta à presente redaçãQ; "estes 
(oficiais do Exército, da ativa) na forma que dispuser o 
regulamento desta lei". 

:E_m su-a Me~sag_em n"' 2?~. de 1984, o Excelentíssimo 
- Si.mhÕf Presideiite da-RePública submeteu ao Congresso 
~aciôrial o P!óftt_9 d~ Le-i, aCõmpanhado de Exposição 
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de Motivos do Senhor Ministro do Exército. Nesta Ex
posic--Jo de Motivos é observado que a alteração legal se 
deve à necessidade de adequação da Lei às exigências da 
Política de Pes_soal do_Exército, de modo a conciliar o di
reito do oficial da ativa de concorrer ao cargo de profes
sor permanente do Exército. coro os altos interesses da 
Institutiçào. Desta forma, o Regulamento da menciona
da Lei (aprovado pelo Decreto n"' 70.219, de 1"' de março 
de 1972) Viria a ser alterado. com o fim de estabelecer os 
re_quisitos _pa_ra os oficiais do Exército, da ativa, presta-
_re_I'!!Q_~p~c!!_rs_ç__p_r~~t<!. ___ _ __ 

Co.nforme dispositivo legal, o Exército mantém siste
ma de ensino próprio, com a finalidade de proporcionar 
ao_seu pessoal, da ativa e da reserva, a nece$sãria prepa~ 
ração para o exercício dos cargos e funções previstos em 
sua organização. O Projeto de Lei em epfgrafe visa a 
abrir caminho para que sua regulamentação, pelo Poder 
Executivo, atenda a necessidades específicas da Política 
de Pessoal do Exército, no gEe tan~ aos oQc~ais da ati
va. Assirll sendo, esíê"Orgào Têcnfêo, SegUndo nosso Pa
recer, deve ser favorável a que a Proposição em exame 
seja ~p~ovada. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985,- Gag.;. 
·tão Müller, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Oc
távio Cardoso - João Calmon - José Lins. 

O SR. PRESIDENTÉ (P"assos Pôrto) -0 Expediente 
lido. vai à public!!<i!Q_. 

Sobre a mesá,Projetos de lei que vão ser tidos pelo Sr. 
1 \"-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 3S4, de 1985 

Assegura à viúva de ex-combatente, a pensão espe-
cial instituída pela Lei n9 6.592, de 17 de novembro de 
1978. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I Y O parágrafo único do art. 3_9 da Lei n"' 6.;i94, 

de 17 de novembro de 1978, "que concede amparo aos 
ex-combatentes julgados incapazes definitivamente para 
o serviço militar", é renumerado para parágrafo (\", 
acrescentando-se ao mencionado artigo o seguinte pará
grafo 2'>': 

"Art. 3\" •.•. ·-· ~- .•.....•••••....•••.... 
§ I• .................... , •.•.......•.. -· 
§ 2ll Caso o ex-combatente haja falecido antes 

de requerer ou obter o benefício instituído por esta 
Lei, caberá à sua viúva o díreito à Pensão especial 
prevista no art. 19, se fo_r julgada necessitada após a 
sindicância._r_eferi.Pa no parágrafo 29 do art. lq, me
di(!,_rlte _requerimentO dirigido ao Ministério Militar 
competente." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçãO. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

JbStificação 

A intenção do kgislador, quando editou a Lei n~? 
6.592~ de 17 de novembro de 1978, foi, como vem expres
samente declarado em s)Ja __ ementa, "conceder amparo 
aos ex-combatentes julgados incapazes definitivamente 
para o serviço militar", apartando-lhes uin socorro fi
nanceiro vitalício. 

A maioria dos ex-combatentes constituiU famma, de 
modo que quando o Estado propícíou aquele benefício, 
tinha em mira auxiliar no sustento do conjunto familiar, 
que é justamente a fonte das maiores despesas de qual
quer cidadão. 

Se o ex-combatente faria jus ao beneficio por se achar 
em situação precária, do ponto de vista da necessidade 
econômica, co~o prescreve a citada Lei, não há por que 
pre~u~m1r situação menos pre~ária para a viúva dele. 

E aconteceram casos eltl que o- ex-combatente, enqua
drável nas condições da Lei porque necessitado, faleceu, 
antes da edição dela ou, por qualquer razão, deixou de 
requere; oportunamente o beneficio nela previsto: 
Nessa~ c~n_dições, _a viúva, em alguns casos tendo de 

arcar com a criação de filhos, restou prejudicada, por 
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circunstâncias puramente eventuais, e des,assistida, o que 
é socialmente injusto. _____ _ _ ____ " 

O legislador não pode ter querido prender o ~eneUcio 
restritamente à pessoa do ex-combatente, pois isso não 
faria sentido: a finalidad<:- da Lei fl9 6.592, de 17 de no
vembro de 1978 é bem ~ais elevada: visando à sobrevi
vência da .famíHa do beneficiado. 

Como essa hipótese não foi incluída na mencionada 
Lei, o presente Projeto tem o es~Cop&d~ preencher a lacu
na, principalmente para afastar uma injustiça. · 

O Projeto contêm as cautelaS que o caso impõe, ou se
ja, o requerimento ao Ministério Militar competente e a 
sindicância para verificaç~o do estado de necessidade, 

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 1985.- Car-
los Alberto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.i92, 

DE 17 DE NOVEMBRO DE 1978 

Concede amparo aos ex-combatentes julgados in
capazes definitivamente para o serviço militar. 

Ã~t." 3~ · ·-Q~~lq~-e~··o;~~~i;;~i~· 'M'iiit;; • q~~ · ~~:n·a·r 
conhecimento da existéilcia de ex.-comba~entes nas_ c_~n_- _ 
diçõci; estabelecidas no a~:t. l"', _providenciará_ s_ej_a __ e_ I e 
submetido à inspeção de saúde e à sindicância a que se 
refere o§ 2"' do referido att.. 1"'. 

Parágrafo único, As-providências referidas, neste ar
tigo poderão ser requeridas pelo próprio ex-combatente. 

(Às ComissõeS de Constituição e Justiça e de Fi~ 
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 355, de 1985 

Assegura aos membros de congregações religiosas 
o direito de designar dependentes para os efeitos de 
percepção de beneficias prevldenciárlos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I"' O art. 13 da Lei n"' 3:.808, de 26 de agosto de 

1960, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo ú
nico: 

"Art. 13 
Parãgrafo único. Para os efeifos do art. 36, não 

se aplicam aos segurados inscritos na forma do item 
II do § 19 do art. 59 as prescrições deste artigo." 

Justtncaçio 

Os ministros- de confissão religiosa são equiparados, 
como segurados da Previdência Social, ao trabalhador 
autônomo, tendo, assim, desde a sua inscdção, o direito 
a todos os benefícios previstos -ria Iegisfação. 

Tal direitõ, Porém, sofre integral restrição no que tan
. go à designação de dependentes, mesmo quanto aos de
pendentes naturais, como os filhos, os pais, os irmãos 
etc., pois, como religiosos, especialmente quando dedica
dos :somente ao culto da fé ou obrigados a fazer votos de 
pobreza, não podem ter pessoas sob a sua dependência 
econômica. -

Ora, a contribuição do religioso, tal como a do autô
nomo, é em dobro, porquanto a'parcela que caberia aO 
empregador ê paga pelo próprio segurado. B bem verda
de que pelo fato de não auferirem rendimentos; são as 
Congregações que, afinal, custeiam essa ~espesa. 

Disso tudo decorre que, síngularmeÕ.te, apesar de pa
garem por anos a fio as suas ·contribuições previden
ciãriaS; os religiosos, ao falecerem, não deixam qua[quer 
pensão, direito que é garantido em lei para todos os se~ 
gurados. 

Tal situação é de todo injusta, porquanto, ·se- não têm 
dependentes econômicos, ê publica e notória a titiVidade 
caritativa das instituições religiosas, em grande parte 
mantenedora de orfanatos, asilos etc. Assim, se esses se~ 
gurados não têm dependentes econômicos diretos, isto é, 
às suas expensas pessoais, os têm, indiretamente, em 
grande número, através da prestação de seus serviços as-
sistenciais. . . 

Daí a razão do presente projeto que ê a de permitir 
qu_e o religioso, segurado e contribuinte da Previdência 
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Social, possa designar dependentes sem a ex.igência con
_tida no art 13 da Leí Orgânica, isto é, se~n~cessidade 
de que a pessoa designada seja se1,1. "dependetlte económi
co". 

Com essa medida, muitas crianças pobres e pessoas in
válidas poderão se tornar dependentes desses religiosos e 
fruir todos os benefícios previdenciãrios, inclusive rece
ber pensão no caso de falecimento do segurado. 

Dada a a.lta. rdevância da medida, que não traz qual
quer ônus para a Previdência Social, pois esses benefícios 
já estão cobertos pela própria contribuição, estamos cer
tos de que o presente projeto merecerá o inteiro ap-oio do 
Corig-resso Nacional. 

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 1985.- Aloy
sio Chaves. 

LEGISLAÇÃO ÇITADA 

LEI N• 1.807" 
DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência So
cial. 

CA PIJ"UJ.i:U.- _ 
Dos segurados 

Art. 59 São obrigatoriamente seguradoS; ressalvado 
o disposto no art. 39: 
I~ os_._que tr_abalham, como, empreg~dos, no terri-

tório nacional; -- · 
II- os brasileiros e estrangeiros domiciliados e con

tratados no Bra_si_l para trabalhar como empregados nas 
sucursais ou agências de empresas nacionaís no ex.te~o_r; 

Ill- os titular~ de firma individual e diretores, só~ 
cios gerentes, s6ci0s solidários, sócios qUotistas, s6cios 
de indústiia, de qualquer empresa, cuja idade mãxima 
seja no ato da inscrição de 50 (cinqUenta) anos; 

IV- os trabalhadores avulsos e os autôn,omos. 
§ 19 São equiparados aos trabalhadores autônomos 

os empregados de representações estrangeiras e os dos 
organismos oficiais estrangeiros ou internacionais que 
funcionam no Brasil, salvo se obrigatoriamente sujeito!) 
a regime próprio de previdência. 

§ 29 As pessoas referidas no art. '39 que exerçam ou~ 
tro emprego ou atividade que as submetam ao regime 
desta lei, são obrigatoriaf!lente seguradas, no que con
cerne aos referidos empregO ou atividade. 

§ 39 Aquele que conservar a condição de aposentado 
não poderá ser novamente filiado à previdência sOcial, 
em virtude de outra atividade ou emprego. 

Art. 6.,. Salvo o disposto no§ 39 do art. 59, o ingresso 
em _emprego ou exercício de atividad.e_ compreendida no 
regime desta lei determina a filiação obrigatória do seg~
rado ã previdência socíai.A 

Parágrafo único. Aquele que exercer mais de um__em
prego, contribuirá obrigatoriamente para as instituições 
de previdência social a que estiverem vinculados os em
pregos, nos termos desta lei. 

CAPITULO II 

Dos dependentes 

Art. 11. Consideram-se dependentes do segurado, 
para os efeitos desta Lei: 

I - a esposa, o marido invãlido, os filhos de qualquer 
condição, quando _inválidos ou menores de 18 (dezoito) 
anos,- as filhas solteiras de qualquer condição, quando 
invãlidas ou_ menores de 2.1 (vinte e um anos); 

II ""':'_O pai inválido e a mãe; -
III- Os irmãos invãlidos e menores de 18 (dezoito) 

anos e as irmãs solteiras, quando inválidas ou menores 
de 21 (vinte e um) anos. 

§ 19 O'Segurado poderã designar, para fins de per
~epçã_o de ptestaç~es_umapessoa gue viva sob Stlà de~ 
pendênc:ia econômica, inclusive a filha ou irmã maior, 
solteira, viúva oU desquitada. 

_§ 29 A pessoa des_ig-n<~:~a apen~~ fará juS à prestação 
na f'âlta dos dependentes enumerados no itefn I dêste ar
tigo e se por motivo çle idade, condições de saúde ou en-
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cargos doméstico.s, não puder angariar meios para o seu 
sustento. 

Ã~~-· -~3~ · · Á. d~~~~dê~~id ~~~~ô~ic·a· d~~ ~~~~~~~ i~di~ 
cadas no item I do art. 11 é presumida e a das demais 
deve ser comprovada. 

CAPITULO X 

Da pensão 

Art. 36. A pensão garantirá aos dependentes do se
gurado, aposentado ou não, que falecer, após haver rea
lizaQo 12 (doze) contribuições mensais, uma ímportâiicia 
calculada na forma do art. 37. 

Arf. -:n: -A importâilcia da pensão devida ao conjun~ 
to dos dependentes do segurado será constituída de uma 
parcela familiar igUal a 50% (cinqUenta por cento) do va
lor da aposentãdoria que o segurado percebia ou daque
la a _que teria direito se na data- do seu· fale"cimerito fosse 
aposentado., e ma-is tantas parcelas iguais, cada uma, a 
10% (dez por cento) do valor da mesma aposentadoria 
quantos forem os dependentes do segurado, até o máxi
mo de 5 (cinco). 

Pãrágrafo único. A imPortância total assim obtida, 
_ern hipótese alguma inferior a 50% (cinqUenta por cento) 
do valor da aposentadoria~ que percebia ou a que teria 
direitO, sefá rateada em quotas iguais entre todos os de
pendentes com direito à pensão, ex.istente ao tempo da 
morte_ do segurado. 

LEI N• 6.696, 
DE 8 DE OUTUBRO DE 1979 

-_Equipara; nO tocante a previdência social urbana, 
os ministros de confissão religiosa e os membros de 
institutos de vida consagrada, congrega~ão ou ordem 
religiosa aos trabalhadores autónomos e dá outras 
providências 

Art. 1"' Os§§ 19 e 29 do art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 
de agosto de)960, passam a vigorar com a redação se
güinte: 

..§ (9 São equiparados aos trabalhadores autô
nomos: 

I- os empregados de representações _estrangei~ 
ras ·e·os-dos organismos ofiCiais estrangeiros ou in
ternacionais que funcionem no Brasil, salvo os obri
gatoriamente sujeitos a regime próprio de previdên
cia social; 

II - os ministros de confissão religiosa, e os 
membros de institutos de vida consagrada e de con
gregação o.u ordem religiosa, estes quando por elas 
mantidos, salvo se: 

a) filiado.s obrigatoriamente à previdência social 
em razão de outra atividade; 

b) filiados obrigatoriamente a outro regime ofi
cial de previdência social, militar ou civil, ainda que 
na condição de inativo. 

§ 29 As pessoas referidas no art. 39 que ex.erçam 
outro emprego ou atividade compreendida no regi
me desta Lei são obrigatoriamente segurados, no 
que concerne ao referido emprego ºu atividad~,_!~_:
salvado o dísposto na letra b do item H do§ }9 deste 
artigo." 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de,Le
gi.~lação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 356, de I98s 

Prorroga o prazo de vigência de incentivos fiscais 
previstos na legisla~ão do Imposto de Renda. 

O Congress.o_Nacional decreta: _ 
Art, I" Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1990 

o prazo para instalação, modernização, ampliação ou di
versificação de empreendimentos industriais ou agrícolas 
nas ãreas de a.tuação da SUDENE ou da SUDAM, para 
os efeitos dos arts. 13 da Lei n9 4.239, de 27 de junho de 
1963, e 23_<!~ Decreto-lei n~" 756, de II de agosto de 1969, 
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com a redação que lhes fo'i dada pelo art. I~' do Decreto~ 
lei n!' l.564, de 29 de julho de l 977. 

Art. 2<? Ficam prorrogados até o exercício fin4nceiro 
de 1990 os incentivos fiscais previstos nos dispositivos 
abaixo indicados, com as alterações posteriores: 

1- no art. 14 du Lei n9 4.239, de 27 de junho de 1963; 
II -no art. 22 do Decreto~ lei n<? 756, de ll de agosto 

~~%~ . 
III- no art. I<? do Decreto-lei n~' I, 124, de __ ~ de se

tembro de 1970; 
IV- no art. 79 do Decreto-lei n9770, de 19 de ugosto 

de 1969. 
Art. 3<? Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4o:> Revogam~se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

O projeto de lei visa a dar continuid<!_Qç à política de 
incentivos fiscais para o desenvolvimento econômico de 
regiões menos favorecidas, assim como para o fortaleci~ 
menta de setores de atividades ainda não inteiramente 
consolidadas. 

O art. Jo:> refere-se a isenções do Imposto de Renda 
para empreendimentos industriaís e agrícolas nas áreas 
de atuação da SUDENE ou da SUDAM, prorrogando 
até 31 de dezembro de 1990 o prazo que se expira em 31 
de dezembro de \985 para que as pessoas juridicãSTnsta
lem, modernizem, ampliem ou diversifiquem, com 
isenção do Imposto de Renda sobre o lucro da explo
ração, empreendimento respectivo. 

O art. 29 trata da redução a ser concedida sobre o Im
posto de Renda, relativamente aos seguintes incentivos 
ao desenvolvimento regional c seiorial, prorrogando até 
o exercício ftnancelro de J990--õ prazo de sua vigência, 
que se expira em 31 de dezembro de 1985: 

I - redução de 50% para as pcssoa·s jurídicas quê 
mantenham emprecndimentõs industriais ou agrícolas 
em operação na área de atuação da SUDENE _ _oy da SU
DAM; 

II- dedução das quantias destin~das à aplicação nos 
programas de alfabetização aprovados pela Fund~ão 
MOBRAL- Movimento Brasileiro de Alfabetização; 

III- dedução, atê 1% do (!:oposto de Renda devido, 
da aplicação feita por pessoa jurídica em ações novas da 
Empresa BrasHeira de Aeronáutica S.A.- EMBRAER. 

Com relação à SUDENE e à SUDAM, é inegável que 
a estratégia de desenvolvimento, com forte arrimo nõ 
mecanismo de incentivos fiscais, revelou-se cap~z- de en
gendrar expansão e modernização do parque industrial 
da região. E foi essa indu_striã._lização que propiciou o 
aparecimento de excedentes econômlcos que vêm servin
do para a dinamização dos demais setores na região. Os 
incentivos, assim, merecem ser intensificados, dandO-se 
atenção especial ao seu uso em outros s~gmentos econó
micos, especialmente no rutal. 

No que tange ao MOBRAL, o elevado número de _ 
analfabetos no País não permite excluir-se qualquer me
canismo atualmente existente e aplicado no combate ao 
analfabetismo e um dos mais importantes tem sido,_ev.i
dentemente, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, 
cujos recursos o Projeto pretende ver ·cada vez mais cres
centes. 

No caso da Empresa Brasileira deAeronãutica S.A.
EM BRA ER, constitui sua produção um dos grandes ins-
trumentos para a aquisição- de divisas preciosas para 
atender os compromissos internacionais do País e, assim, 
de toda conveniência se torha a mant,Itenção do atual 
mecanismo de fortalecimento de seu caPital, como suge-
re o Projeto. _ 

Após estudo retrospectivo dC cada um dos benefícios 
fiscais alinhados, entendell\_QS_ inadiãvel prorrogâ-los por 
mais cinco an-9s, para que haja total consolidã.ção dos re
sultados que já produziram e para que sejam criadas as 
condições necessárias ao efe_tivo desenvo(vimento das re
giões Norte e Nordeste do BrasiL 

Trata-se de obter efeitos inerentes aos impostos, os 
quais, hodiernamente, não se destinam somente ayrover 
a receita pública, prestando-se muito bem a servir de ins
trumento hábH de intervenÇão no domlnio econômico. 

Co_mo co_nseqüêncla, não resta dúvida dç que a PropO-
sição se refere a matêria nitidamente tributãria._ N~sas 
condições, segundo entendimento qu~ vem sendo espo
sado na douta CQnli$são de Constituição e Justiça do Se-

nado Federal, o assunto não está compreendido nos li
mit~-d~j~ci~J_,Qº-_t!_!:_t[go .. 57 _da Constituição Pederal, 
que trata de matêríri llnUnceiTa e reserva as correspon
dentes proposições à iniciativa exclusiva do Senhor Pre: 
SídCnte da RepUblica. 

Assim,_ como matéria tributária, nenhuma ressalva ha
veria quanto à competência do Congresso Nacional em 
tomar a iniciativa de prorrogação dos inc~ntivos fiscais a 
que se referem o artigo 14 da Lei n<? 4.239~ de 1963, artigo 
22 d9 D~;:çrcto-lei n9 756, de 1969, ar~_igo I"' do Decr~to
l~i n~ 1.414, p_e 1970, c artigõ 79 do DecfetO-iei ri9770, de 
1969, todos jã objeto de_ Prorrogações em an-oS- anterio
res, a última das quais foi a feita com o Decreto-lei n9 
1.898, de 21 de dezembro de 1981, com vigência até 31 de 
d~mbro deste at)q~---. . . 

CoÕtamos, as-sTtTi~COrrl oaporo-dOS'----meuS-nóbres Pares, 
para a aprovação da Proposição ora apresentada à con
sid~:raç,~Q Qo Congresso Nacional. 

Sulã OUS~e-sSõê"S~~-'2/dé novembro de 1985. ~José 
Lins. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 4.239, DEJ963 

CAPITULO III 
D_2~j_n~_!1tivos fiscais 

-Art. 13. Os empreendimentos industrias e agrícolas 
que se instalarem na área de atuaç~o da SUO EN E, até o 
exercício de_ 1968, inclusive, ficarão isentos de Imposto 
de Renda e adicionais não restituíveis pelo prazo de 10 
anos, a ~õnt:::~r du entrada em operação de cacla_empreen
dlmento. 

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo po
-derá ser ampli<1do até 15 anos, de acordo com a locali
zação -e rcntabilida_d_e desvantajosas do empreendimento 
beneficiado_, med_i_anlc parecer da Secretaria Executív"a 
da SUDENE aprovado pelo seu Conselho Delíberativo_. 

7\rt.- 14. Até o eÚ:rcício de 1973, inclusive, os em
preendimcrúoS ínOustriUis e agrícolas que estiveram ope
rando na úrea de_a_tuação da SUDENE à data da publi
cação desta Le_i, p_ag_arào com a redução de 50% (cin
qUenta por cento) o Imposto de-Renda e adícionais não 
restituíveis, 

DECRETO-LEI No 756, 
DE li DE AGOSTO DE 1969 

CAPITULO II 
D~s isenções e reduções 

Art, 22. NU fo-rma da legislação fiscal aplicável, as 
pCssoãsjurídicas (iue mantenham empreendimentos eco
nômicos na área de atuação da Superintendência do De
scnvolviriiento dã Amazônia, e por esta considerados de 
interesse para o desenvolvimento da região, pagarão 
cbrn a redução de 50% (cínqüenta por centof, O imposto 
de rcndu c quaisquer adicionais não restituíveis a que es
tiverem sujeitas, com relação aos resultados financeiros 
obtidos dos referidos empreendimentos <ité o exercício fi~ 
nanceiro de 1982, inclusive. 

DECRETO·LEI No LJ24 
DE 8 DE SETEMBRO DE 1970 

Permite deduções do imposto de renda das pessoas 
jurídicas para fins de alfabetização, nos exercícios de 
1971 a 1973, inclusive. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, inciso II, da Constituição, decre
ta: 

-Art. J9 __ No_s___ey._e_r_cícios íin_anceiros de 1971 a- f973, 
incluslli.h_as pessoas jurídicas poderão deduzir do impos
lo d_e renda devjçlo, as qua~~ias destlnad~s a aplicação 
nos programas de alfabetização aprovados pela Fun
daçãoMOBRAL- Movimento Brasileiro de Alfabeti
zação- de acordo com os critérios que forem fixados-, 
cOnjuntamente, pelos Ministros da Educação e Cultura e 
Fazenda. 
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DECRETO·LEI No 770, 
DE 19 DE AGOSTO DE 1969 

Art. 7<~ Nos exercícíos-·financeiros de 1970 a 1975, 
inclusive, as pessoas jurídicas poderão dezuzir até I% 
[utn ·por cento) do imposto de renda devido, desde que 
apliquem diretamcnte, até o vencimento da cota única 
ou última cota do imposto igual importância em ações 
novas_ du Empresa criada neste Decreto-lei. 

§ J<? O incentivo fiscal previsto neste artigo serã con
t:t"dido cul!lulativamente com os demais em vigor, obser
vado o limite múxíriiõ- de-5f%-(cinqüenta e um porcen
to). 

§ 29 7\ Opção deverá ser feita na respectiva decla
ra:çiio--de renda, importante a não aplicação em obrigato
riedade de recolhimento como imposto, acrescido das 
multas c::~bíveis. 

( À.1· Comisslies de ConstltUI('iíO e Justi('a, de As
suntos Regionais e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 357, DE 1985 

Acrescenta os §§ 49 e 59 ao artigo 457 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
Lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. \9 o·artigo 457 da Consolidação da Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de ]9 de 
maio de 1943, passa a vigorar com o acrêscimo dos se
guintes parágrafos: 

.. -Art. 457- ········-·····~~····· .. ·····-··· 
· § 49- Não se compreendem no salãrio nem a 

ele se incorporam, para quaisquer efeitos legais, as 
despesas feitas pelo empregador, espontaneamente, 
ainda que de modo habitual, com alimentação, 
transporte, hãbitação, saúde e educação, em benefi
cio de seus empregados. 

§ 59- Poderão ser abatidas do lucro operacio
nal ?.S. importâii.ciáS despendidas na forma do parã~ 
grafo anterior que não execedam: 

_I -50_% do salário quando se tratar de salârio 
míniJno; 

1·1__:.-25% do sa.Iãrio- qUando se tratar de salãrio 
entre l (um) e 10 (dez) salãrios mínimos." 

Art. 29 Est;:~ Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

E sabido que muitas empresas deixam de con_çeder be
nefícios indiretos a seus empregados, em virtude de cer
tos dispositivos legais que lhes dificultam essas medidas. 
. Como se sabe, qUãOdo 7m; e~presa fornece ali~~n
taçào, transporte e até mesmo habitação, como é o caso 
de certas obras que contratam distante de sua sede, ou 
outros tipos d~ ajuda a seus empregados, o FiscO entende 
que esses benefícios têm que ser considerados reforços-de 
salários e como tal devem ser tributados. Por outro lado, 
juristas e entidades de claSse também entendem, em face 
do atual texto legal, que tais benefícios integram real
mente os salários. 

Assim sendo, as empresas evitam conceder essas aju
das, já que, além do ônus direto que teriam de enfrentar, 
ainda arcariam com obrigações de ordem fiscal e traba
lhista. 

Sabendo-se que, hoje em dia, os maiores problemas da 
classe trabalhadora estão ligados aos altos custos da ali~ 

-mentação, habitação, transporte, saúde e educação: seria 
de bom alvitre que se isentassem as empresas de acrésci
mos, tanto de Órdem fiscal e trabalhista, como de quais~ 
quer outros, sobre as importâncias despendidas sob 
aqueles títulos, em virtude do carãter de que as mesmas 
se reyestem. A medi,da terâ, alêm do mais, um elevado 
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poder de equalização das condições de concorrência en
tre empresas, por um lado e da força de trabalho por ou
tro. Se duas empresas pagam o mesmo salário, por exem
plo, a empregados que moram perto ou distante. distor
cem o efeito do salário até no que tange à despesa de ali
mentação, que terâ de ser (cit_a_em casa ou perto do local 
de trabalho. Entra ai, um problema de difícil opção, para 
o qual a empresa em nada pode ajudar. 

O presente Projeto busca, por isso, facilitar e incenti-
var a concessão espontânea desses benefícios com visíy~l 
vantagem para os assalariados e mesmo para o processo 
produtivo. 

Vale ressaltar que o dispositivo proposto-em nada 
conflita com o preceituado no artigo 457 e seus parágra
fos, porquanto as prestações ln natura ali referidas são 
aquelas parcelas salariais devidas por força do Contrato 
ou dos costumes. 

Não é Hcito_supor que a medida prejudique o processo 
de crescimento dos salários, isto ê, que se não concedi
das, as empresas acabarão por elevar seus salários, 
agregando-lhes o equivalente às despesas com essas aju
das. As empresas concorrem, hoje, dentro de uma reali
dade que está condicionada às atuais imposições legais e, 
assim, limitam ·ou evitam tais benefícios indiretos, numa 
espécie de acordo _tácito em si, o que redunda em re
lações extremamente rígidas entre empregados e empre
gadores. Nem é razoável admitir que a propoSta supõe:a 
exploração de algum sentimento cáritativO. Ao con
trário, ela beneficiará a ambas as partes, mantendo um 
espírito empresarial mais versáfil, pelo seu melhor envol
vimento no bem-estar dos seus colaboradores e portanto 
na busca de melhor disposiÇão entre trabalhador e em:. 
presa. 

O acréscimo da despesa não parece ser, aqui, de cará
ter relevante no que tange ao desequilíbrio dos preços da 
produção. Além de limitada pelo texto proposto, deve-se 
levar em conta a questão_ da produtividade dela resultan
te, que tem relação di reta com a redução dess~ custos e _ 
que tornar-se-á mais efetivi em face das medidas propos
tas. 

A Previdência tambêm não arcará com qualquer pre
juízo, pois qu~. além de continuar a conc_eder benefícios 
proporcionais aos salários, terá reduzidas suf;Ui despesas 
com assistência à saúde de vei. ·que os empregados pode
rão contar com alguma assistência das Empresas. O mes
mo acontecerá com a e_ducação, etc. Aliás, a ação direta 
das Empresas, nesses casos, parece, sempre, mais ade
quada do que a dos sistemas públicos. 

Com estas consideraç-ões; estamos certos de que o pre
sente Projeto receberá a ili"tegral acolhida do .Congresso 
NacionaL 

Sala d<1s Sessões, em 27 de novembro de 1985.- José 
Lins. 

LEGISL!!ÇÃO CITADA 
DECRETO~LEI N~' 5.452 

DE l• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

CAPITULO 11 
Da Remuneração 

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do em
pregado, para todos -os efeitOs legais, além do salário de
vido e pago diretamente pelo empregador, como contra
prestação do serviço·, as gorjetas que receber. 

9 li' Integram o salário, não só a impOrtância fixa es
tipulada, como também as comissões, percentagens~ gra
tificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos 
pelo empregador. 

§ 2'>' Não se incluem nos salários de custo, assim 
como as diárias Para ·viir.gem que não ex_cedam de cin
qUenta por cento do salário percebido pelo empregado. 

§ 3<? COnsidera-se g-órjeta não só a importância es
pontaneamente dada pelo cliente ao emPré:gado,-COinO
também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, 

como adicional nas contas, a qualquer títu_!o, e destinada 
a distribuição aos empregados. -

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Flnançaf.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
I ~>-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 466, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
-do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 

n9 191, de 1985 (n9 3.198/80, na Casa de origem), que al
tera a redação da alínea b do inciso IX do art. 146 da Lei 
n9 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, eli
minando da legislação eleitoral o_ voto vinculado. 

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 1985. - Mu
rilo Badaró - Humberto Lucena --Nivaldo Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requeri
mJ?nto lido será votado após a Ordem do Dia da presente 
sessão. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
[9-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 467,de 1985 

Exm~' Sr. Senador José Fragelli 
DD. Presidente do Senado Federal 
Com base no art. 239, Item I,letra a do RegimentO In

terno, requeiro sejam solicitadas ao Poder Executivo as 
seguintes informações: 

I -Quais os valores dos recursos financeirOs libera
dos para o Governo do Acre, respectivamente, nos anos 
de 1983, 1984, e 1985; ~ 
2- Quais as finalidades específicas de aplicação des

ses valores; 
3 -Quais os valores das verbas liberadas para o Go

verno do Acre e destinadas especificamente à Rodovia 
BR-317, respectivamente nos a rios de 1983, 1984 e 1985; 
4- O Miritstério dos Transportes tem fisicalizado a 

BR-317, no techo Rio Branco- Xapuri- Brasiléia
_t\ssis Brasil? 

5 - Em caso positivo qual é o resultado da inspecção? 
Justificativa; Temos necessidade de informações ge

néricas sobre as rodovias federais que cortam o Acre e 
especificamente sobre a situação em que se encontram, 
com o fim de nos habilitarmos a cu'mprir nosso dever_ 
como representante daquela unidade da Federação. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1985. -Jorge 
Kalume. 

O SR. :PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serão solici
tadas as informações requeridas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-
Secretârio. 

t:: lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 469, de 1985 

Senhor Presldent!!: 
Requeiro a V. Ex~. nos termos do art: 279, II, c, 4, 

combinado com o art. 195, I, do Regimento Interno, que 
Sübmeta à deliberação do Plenário a inclusão, em Ordem 
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 151, de 1985, de 
minha auto da, -que "dispõe sobre a edição de_decretos 
secretos, e dá outras providências", que, distribuído à úl
tima Comissão que o deve apreciar, não recebeu parecer 
no prazo regimental. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1985. - Jutahy 
Magalhães. 

Novembro de 1985 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requeri
mento lido Seiá publicado e incluíd.o em Ordem do Dia, 
nos termos do dispost'o no art. 279, c, do Regimento ln-_ 
terno. 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 19-
SecretârlO. 

Ê-lído o seguinte: 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Ofício n~> 014/85-CFC Brasflia .• 27 de novembro de 1985. 
Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Senador José Fragelli 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 
Nos termos do § 59 do art..29 da Resolução n9 79, de 

1985, comunico a V. Ex~ que a Comissão de Fiscalização 
e Controle decidiu prorrogar o prazo concedido ao Rela
tor da Proposta de Fiscalização n9l/1985. O novo prazo 
se extinguirá em 4 de abril de 1986. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• pro
testos de estima e consideração,- Roberto Campos, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente 
lido vai a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa~se à 
Ordem do Dia. 

Item 1: 

-votaÇãO, ein turnO único, do Projeto de Lei do 
3enado n9 249, de 1985- DF, que estima a receita e 
fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício 
financeiro de 1986, nas partes relativas às Secreta· 
ríaS de Saúde e de ServiçoS Sociais, tendo _ 

PARECER, sob n~' 937, de 1985, da Comissão 
-do Distrito Federal, favorável, com emenda 

que apresenta. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ex

traordinária de 22 do corrente, sendo a votação adiada 
por falta de quorum. 

A presidência lembra que, conforme o disposto no§ 39 
do arL 430, do Regimento Interno, será final o pronun~ 
ciamento da Comissão sobre as emendas, salvo se 1/3 da 
composição do Senado requerer a votação em plenário 
de emenda por ela aprovada ou rejeitada. 

Votação do projeto, nos termos do_ parecer. 
Os Srs._Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria, vai à Comissão do Distrito Federal parare

dação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2: 

-votação, em_turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n~' 249, de 1985- DF, que estima a receita e 
fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício 
financeiro de 1986, nas partes relativas às secretarias· 
de Viação e_ Obras e de Serviços Públicos, tendo 

_PARECER FAVORÁVEL, sob n~>938, de 1985, 
da Comissão 

-do Distrito Federal. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ex· 

traordináiia de 22 do corrente. 
Em votação o_ projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovain queíram permanecei: 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria volta à Comissão do Distrito Federal para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ Item 3: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 

Senado n9 249, de 1985- DF, que estima a receita e 
fixa a despesa do Distrito Federal para o exercíCiO 
financeiro de 1986. na parte relativa à Secretaria de 
Agricultura e Produção, tendo. 

PARECER FAVO RÃ VEL, sob n• 939;de 1985, 
da Comissão 

-do Distrito Federal. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecei 

ser.tados. (Pausa.) 
Está a-provado. 
A matéria volta à Comissão do Distrito Federal para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Pass_os Pôrto) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
S_enado n9 249, de 1985-DF, que estima a Receitã i!~ 
fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício 
financeiro de 1986, na parte relativa à Secretaria de 
Segurança Pública, tendo 

PARECER, sob n9 940, de 1985, da Comissão 
-do Distrito Federal, favorável, com emenda 

que apresenta. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis_cus

são. 
Em votação o projeto, nos termos do parecer. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A matéria volta à Comissão do Distrito Federal para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n9 249, de 1985-DF, que estima a Receita e 
fixa a Despesa do Distrito- Federal para o exercício 
financeiro de 1986, nas parte.~ relativas -ao Tribunal 
de Contas e à receita e texto da lef,_ tendo 

PARECER, sob n\l 941, de 1985, da Comissão 

-do Distrito Federal, favorável, com emenda 
que apresenta. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
\~'-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 469, de 1985 

Nos termos do art. 413, § 3, ln fme, do Regimento In
terno, requeremos seja submetida a votos a Emenda n'l, 
apresentada ao PLS n<? 249_. -~e 1985, na parte relativa ao 
texto da lei. , 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1985.- Alexan~ 
dre Costa- Álvaro Dias- Hélio Gueiros- Enéas Faria 
-José Ignácio Ferreira- AJrredo Campos- Roberto 
Wypych - Leonir Vargas - Gastão MUller - Aloysio 
Chaves- Cesar Cais -·Martins Filho- Jorge Kalume 
- Itamar Franco - Murilo Badaró - Gabriel Hermes 
- Nelson Carneiro- Lomanto Júnior- Mário Mala-
Roberto Campos - Carlos Lyra - Nivaldo Machado -
Severo Gomes. · 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- -Em discus
são o projeto, na parte mencioriada, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação o projeto, nos termos do parecer~ ressai-
vada a Emenda n' I, lida em plenário. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
Rejeitada. 

Rejeitada a emenda, a matéria volta à Comissão 
do Distrito Federal para a iedaçâo fiÍ'lal. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 
apreciação do requerimento 09 466 de urgência, lido no 
Expediente, para o Projeto de Lei da Cârnar!:!- n919lf85. 
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Em votação o requerimento, 
Os Srs. S.enadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. {Pausa.) - - ------ ---- --
AprOYã:do-. ---

- -~p-~ov_~d~ o requerimento, passa-se à imediata apre
ciação_ da matéri~ - -

"ÕísCUssã-0; efn tUrrlo únicO, do Projeto de Lei da 
Ç~rnª!.~ d_<_Js ~~_put~~C?~ n9 1~1/85,que altera a_._re
daçào da alínea B, do inciso IX do_art. 146, da Lei 
n~' 4.737, de 15 de julho de 65, Cód~go Eleitoral, eli
minando da legislação eleitoral o voto vinculado. 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça". ---

Solicitado nobre Senador Alfredo_ Campos o parecer 
da_Co!:lJ.~? ~e Constituição ·e Justiça. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG, Para 
proferir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Procedente da Câmara dos Deputados, o ProjetQ sob 
exame;-de autoria do Deputado Osvaldo Melo, visa a eli
minar do Côdigo Eleitoral o instituto do voto vinculado. 
, Com erei"to, a alínea b do inciso IX do artigo 146-d.a 
Lei n~ 4.737, de 15 de julho de 1965, que instituiu o Códi
go EleitÕrai,--Cstabelece. in verbis: 

"Art. 146. . .......... , ··~ ._ .. ~-·--·· •.• 
-Tl' ...... ~ .. --,······-····-···--,··~·~><•' 

a) ... ········,-·····~~-··-
b) escrevendo o nome, o prenome, ou o número 

do can-d1datõ de" súãprererência nas eleições propor
cionais, sendo que, nas eleições para a Câmara dos 
Deputados e Assembléias Legislativas, os candida
tOS- TildkãdoS- deve-m ser do mesmo Partido, sob 

-p-ena- de nulidade do voto para os dois cargos." 
-A redação intentada pelo Projeto, singelamente, pre-

ceitua: -

ti) escrevendo o nofne; o p-retiome;·ou o número 
do candidato de sua preferência nas eleições propor
cionais." 

Como se verifica, com a nova redação, o voto de elei
t(lr nãQmai_s __ fi_C?_ subordin~do a qualquer espécie deres
trição, notadarrlente,- nos- tempos aluais do pluripartida
rismo. 

LouVamos o Projeto que liberta o eleitor, nas eleições 
proporcionais,_ dé uma Vinculação de votos que implica 
em cerceamento da livre manifestação de sua vontade. 
Mudam os tempos, mudam as leis. 

À vista do e_xposto, na esfera de competência regimen
tal desta Comissão, exaurida a sua apreciação jurídico

-Constitucional, na Casa inicíadora, manifestamo-nos no 
mérito pela suii"-ã:p-rov-ação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtÕ) - Completada 
a instrução da matéria, passa-se a sua apreciação. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem pe(:a a palavra, encerro a discus

são. 
~-Em votação. 

g~-Srr;. _S:ena~gr~ que o aprovam, queiram permane-
cer seiltãdos. (Pausa.) -

Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

___ i; o_s~_t_!__t!_Q _p_!"oj_eto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N• 191, de 1985 

(N9 3.198/80, na Casa de origem) 

-Alteril a redação da alínea "b''-do- inciso IX do art. 
146 da Lel1_19 4~737, de 15 de:j~lbo de 1965- C6digo_ 
Eleitoral, eliminando da legislaçiio eleitoral o voto 
vinculado. 

O Co_ngresso Nacional decreta: 
Art. 19 A alínea b do inciso IX do art. 146 da Lei n9 

4.737, de 15 de julho de 1965 -Código Eleitoral, passa a 
vigorar com a seguinte teôação: 

.. Art. 146. 

IX- ·······-··············~··.,·········· 
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b) escrevendo o nome, o prenome, ou o número 
do Q.andidato de sua preferência nas eleições propor
êionais." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~' Revogam-se as disPosições em contrário. 

O SR. PR_ESID€NTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
rcda.ção_fim_tl de proposição, aprovada na Ordem do Dia 
de hoje, e que, nos_ termos do parágrafo único do art. 
355, do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, vai ser lida pelo Sr. 19-Secr"etário. 

E lido o seguinte 

(*)]',4RECER 
N• 1.062~ de 1985 

Da Comissão do Distrito Federal: 

Redaçào Final do Projeto de Lei do Senado n9 249, 
de 1985-DF, que 04estima a Receita e fixa a Despesa 
do Distrito Federal para o exercício financeiro de 
1986". 

Reiat!l"r: Senador _I\1aurn ~orges 
-------

A Comissão do Distrito Fecferal apresenta, em anexo, 
a Redação Final do Projeto de Lei do Senado n9 249, de 
198S~DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Dis
trito Federal para o exercício financeiro de 1986", escla
recendo que nela introduziu as alterações necessárias 
para adaptar o Projeto às emendas _aprovadas, 

Sala das Comissões, em 27 de novembro de 1985.
Alexandre Costa, Presideilte eventual - Mauro Borges, 
Relator- Lourival Baptlst~- Henrique Santillo- Luiz 
Cavalcante- ~e'!e~it~ Ferreira. 

(•) - Serã publicado em Suplemento à presente edi~ão, 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O parecer vai 
à publicação. 

Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
I ?:Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO 
N• 470, de 1985 

Nos termos do art. 356 do ~e_gimentq, Interno, requei
. ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo-_ 
tação, da redação final do Pr.ojeto de Lei do Sen_ado n<1 
249, de 1985-DF, que estima a receita e fixã a despesa do 
Distrito Federal -para o exercféio fimlnceiro de 1986. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1985. ~Passos 
Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Aprovado o 
requerimento, passe-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discUssão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Esgotada a 
matéria ccinstant~_da Orde_m_49 Dia. Concedo a palavra 
ao nob_re Senador Alfr~do Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pro
nUriCia o· seguiiite discurso.)- Sr. Presidente e_ Srs. Sena
dores: 

A Teoria da Comunicação, organizada à base de uma 
estreita correspondência Com aportes sociológicos, psi
cológicos, antropológicos e-lingUístiCos, tem oferecido 
inestimável serviço à compreensão dos fenômenos que 
envolvem a elaboração e_ a disseminação da informação. 

A História testemu_nha a expressividade dos meios de 
comuniçação--com:o--niotiVaQores da opinião pública, 
orientando hábitos, questionando idéi~s. esclarecendo 
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atitudes, informando acontecimentos, coletando, enfim, 
para o discernimento de seu usuário fi.nal, uma gamava
riadíssima de valores constituídos à .l:tase de padrões de 
comportamento compatíveis- com a· realidade pela qual 
se disseminará. -

Observem, nesse aspecto, Sr. Presidente e_Srs. Senado
res, o quanto é poderosa e, ao mesmo tempo, o quanto é 
perigosa a força da mensagem atomizada por sobre uma 
população de receptores caracterizada, sobretudo, por 
sua passividade diante de um jornal, de uma tela de tele
visão, de um aparelho de rádio. 

O poder de manipulação dos veículos de comunicação 
é inquestionável. A heterogeneidade da audiência não 
permite o exercício de um controle fiel sobre a qualidade, 
em seus múltiplos aspectos, daquilo que estâ sendo pro
duzido e divulgado. 

E quando falo em qualidade não me atenho apenas ao 
aspecto estético ou funcional do objeto da mensagem. 
Refiro-me, acima de tudo, ao emaranhado de situações 
que podem levar uma audiência a se constranger pela ex
posição passiva a valores incompatíveis com seu univer
so social, econômico, poiftíco, cultural. 

Desse modo, a grande virtude dos meios de corimnf
cação está na razão írnediata dO _direcionamento êtico 
que pretendam oferecer ao conteúdo e à forma de suas 
emissões. 

Entenda-se essa posição como uma busca de reforço 
do sentido de responsabilidade a ser imprimido na elabo
ração de uma programação, seja ela publicitãria, infor
mativa, iritcrpretatíva, Sem que com isso se afrontem, 
sob qualquer aspecto, os mais legítimos anseios de liber
dade. 

Diante disso, cumpre-me dar ciência a esta Casa, irii 
cuja composição se encontram ilustres compaOheíros 
identificados com a militância na imprensa nacícinar; qüe 
fui honrosamente destinguido pela Associação Brasileira 
de Emissoras de Rãdio e Televisão, como representante 
do Parlamento em seu Conse[ho de ttíca. 

~ai distinção, ao lado de comover-me sobremaneira, 
obnga-me a uma reflexão demorada acerca dos designas 
da informação, em especial no que se refere ao impacto 
que possa promover junto à sociedade. 

Estou certo, no entanto, de que perante a consciência 
de um homem público voltado para a preservação de 
tudo aquilo que for significativo em termos de valores 
sociais, essa missão te-rã -todo meu empenho para ser 
cumprida em sua plenitude. 

·À ABERT e, em especial, pela indicação de meu no
me, reflexo da generosidade do grande radialista de Mi~ 
nas Gerais, Januário Carneiro, meu mais sensibilizado 
agradecimento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nada _mais. 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nl' 57, de 1980_(n1' 4.625/77, na Casa de origem), que 
acrescenta § 5~> ao art. 169 da Lei n~> 4. 737, de 15 de julho 
de 1965 -Código Eleitoral, tendo 

PARECER, sob n~' 664, de 1984, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorãvel, com voto ven

cido dos Senadores Morvan Acayaba, Hélio Gueiros e 
Passos Pôrto. 

Votação,- em turno único, do Projeto ·de Lei" da Câma
ra n"' 58. de 1980 (n~> 1.693/79, na Casa de origem), que 
acrescenta parãgrafá- ao art. 458 da Corisolidação_ das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES F A VORÃ VEIS, sob n•s 84 a 85, de 
1985. das Comissões;. 

-de .Legislação Social; e 
- de Finanças. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nl' 62, de ·1980 (n9 1.871/79, na Casa de origem), que 
dá nova redação ao art. 5~> da Lei n~' 6.678, de 14 de agos
to de 1979, que dispõe sobre a requisição de serVidores 
públicos da admínístração direta e autárquica pela Jus
tiça Eleitoral e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 100 e 101, de 
1984, das Comissões: __ _ 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Serviço Público Civil. 

4 

V atação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 34, de 1981 (n"' 3.658/80, na Casa de origem), que 
acresCenta parãgrafo ao art. 234 do Decreto-Lei n~' 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, tendo 

PARECER, sob n~> 324, de 1981, da ComíssãO 
-de Constituição eJusriça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, no mérito, favorável. 
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Votação, em turno ún_ico, do Profefo de Lei da Câma
ra n9 48, de 1981 (n9 4.708/78, na Casa de origem), que 
introduz alterações no artigo 243 da Lei n~;t 4.737, de 15 
de julho de 1965- Código Eleitoral, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n' 1.190, de 1981, da 
Comissão 

_-de Constituição e Justiça. 
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Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei da Câma
ra n9 53, de 1981 (n~' 614/79, na Casa de origem)~ intro
duzindo alterações no Decreto-T,.ei n~' ?O, de 21 de no
vembro de 1966, e na Lei n~' 5.741, de 1~>_ de dezembro de 
1971, que dispõe sobre cédula hipotecária e a cobrança 
de crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro 
de Habitação, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n' 1.143, de 1981, da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 57, de 1981 (n~' 2.109/79, na Casa de origem), que 
altera a Lei n~> 5.869, de I t de janeiro de 1973 -Código 
de ProcessO Civil, na parte relativa ao procedimento· su
maríssimo, tendo 

PARECER, sob no;> 12 de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorãvel, com emenda 

que apresenta de nl' 1-CCJ, e voto vencido, quanto à 
emenda do Senador Lenoir Vargas. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra n9 59, de 1981 (n~' 1.894/79, na Casa de origem), que 
inclui na relação descritiy_a das ferrovias do Plano Nacio
nal de Viação, instituído pela Lei n~' 5.917, de lO de se
tembro de 1973, ferrovia transversal ligando _"Q_elém
São Lu(s-Teresina, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n' 149, de 1985, da 
Comissão . 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra no;> 63, de...l2.8J (n~ 2.087/79, na Casa de origem), que 
modifica a· rediação do§ 2~> do art, 20 da Lei n9 5.869, de 
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo 
~PARECER FAVORÃVEL, sob n' 877, dê 1982, da 

Comissão 
-de Constituição e Justiça. 

10 

VÇ>tação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 81, de 1981 (nl' 3.123/80, na Casa de origem), que 
assegura os direitos de autores teatrais, tendo 

PARECERES, sob n9s 532 a 534, de 1982, das Comis
sões: 

-de Educação e Cultura, favorável; 
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-de Legislação Social, favorável; e 
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada em 

plenário), pela constitucionalidade,juridicidade e, quan· 
to ao mérito, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 46, de 1982 (n~' 903/79, na Casa de origem), que dá 
nova redaçào ao art. 125 do Decreto-Lei n<? 200, de 25 de 
fevereiro de ~1967, e revoga a alínea d do§ 2~> do seu art. 
1::!6, tendo 

PARECERES FA VORÃ VEIS, sob n•s 672 e 673, de 
1982, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 244, de 1981- Complementar, de autoria do Senador 
Cunha Lima, acresCentando o§ 4~> ao art. 29 da Lei Com
plementar n~' I, de 1967, que visa a reduzir, em casos que 
especifica, o limite mínimo populacional de que trata o 
inciso l do mesmo artigo, tendo 

PARECERES, sob n' 945 e 946, de 1981,745 e 746, de 
I 984, das Comissões: 

-de Omstituição e Justiça -1~' pronunciamento, pela 
constitucionalidade e juridicidade; 21' pronunciamento, 
favorável à emenda de Plenário; e 

-de Municípios - 11' pronunciamento, favorável; 29 
-pronunciamento, contrário à Emenda de Plenário. 

13 

yo;ação, em turno único, do Requerimento nl' 425, de 
1985, do Senador Alberto SHva, solicitando seja anexa
do, aos Projetas de "Lei da Câinara n<;>s 49, de 1977, 111, 
de 1981 e 124, de 1983, que tramitam em conjunto, o 
Proj~to de Lei da Câmara n~> 38, de 1984, que altera dis
positivo da Lei n<;>4.726, de 13 de julho de 1965, que "dis
põe sobre os serviços do registro do comércio de ativida
des afins, e dá outras providências. 

14 

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 423, de 
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli. Líder do 
PFL, requerendo nos termos do art. 371-C, do Regimen
to Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nl' 
124, de 1985 (n9 4.014(84, na Casa de origem)~ que proí
be a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras 
e dá outras providências. 

15 

VOtaÇão, erii. turno úti.ieo, do Requerimento n9 463, de 
1985, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
terinos· do arL 279, c, 4, combinado com o art. 195, do 
Regimento Interno, a inclusão em ordem do dia do Pro
feto· de Resolução n<? 15, de 1985, de sua autoria, que 
""dispõe sobre requerimento de informações e dá outras 
providências"_, 

16 

VOtação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado nQ 89, de 1983_, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~>s 90 a 92, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido dos Senadores Helvídio 
Nunes e Passos Pôrto; 

-de Agricultura e de Serviço Público Civil, favorãveis. 

17 

Votação, em primei-ro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n<? 85, de 1983, de autoria do Senador Nelson car
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei Orgânica da Pre
vidência Sociaf, ampliando a definição de dependente 
para efeito de assistência médica, tendo 

PARECERES, sob n~>s 9, 10 e II, de 1984, das Comis
sões~ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurídicidade; 
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-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido do S_e:n~-

dor Passos Pôrto. 

18 

Redação Final 

Discussão, em turno único, da redaçào final (oferedd~ 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 945, de 
1985), das emendas do Senado ao Projetçu:ie Lei da~CãR 
mara n<:> 60, de 1982 (n<:> 3.427/8_0, na Casa_ de oris:e.riJ), 
que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfer
magem e dá outras providências, 

O SR. PRf.:SIOENTE (Passos Pôrt0)- Está encerra
da a sessão. 

f Lemnta~.se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUl!:RJTO, 

CRIADA A TRA VtS DA RESOLUÇÃO N• 01, DE 
1985, "DESTINADA A APURAR IRREGULARIDA
DES NO TRA~SPORTE MARITIMO BRASILEIRO 
E ESTALEIROS NACIONAIS". 

14• Reunião, realizada em 26 de agosto de 1985 

DIÁRIO DO Ç()~GRESSONACIONAL (Seção II} 

depoimento· de S. Ex•, o Sr. Ministro dos Transportes 
sobre o caso de que é objeto esta CPT. 

_f:. Para 'nós um prà:t.er poder aqui tomar o testemunho 
de um colega que tanto dignificou es.ta Casa pela sua 
passagerrr. Queremos também assinalar, apôs o que vi
mos nos jornais publicado_ nos últimos dias, que a abran
gência da CPI é bem .maior do que aquela desta Comis
·sftõ7\:dministrativa. cujos resultados foram publicado_s. 
Desejamos fix.ar bem que está aqui sendo discutido, de 

'- Ufr11ado, a parte indicia\ de_ pessoas que, bem ou mal, se 
~-comportaram nà gestào d~ coisa público. Mas, acima de 

tudo, estumos discutindo a política de co.nstrução _na'{al 
- fiO Brasil e a sua atuul consistência. Os recursos _qu~ lhe 

foram ;~.lotados, s~ 'd~yjda.me11te eTT)pregados, poderiam 
ou .. n~S) i!tiJJ.gii-_~q~~l_C~tibje_tivCis colirna_dos. Go~_tani?~ d_~ 
f:.w:r bem esta diferença, põrgue sempre flu\rfffi-oS-pú-

---guntas referentes a çomportamento'5 de pessoas a, b, ou 
c. que muito mais hão de ~er apreciadas pela Comissão 
,\dminis.tratlva do Mini~tério. 

Isto fica bem claro, principalmente quando decisões 
judiciárias paralelas, às quais nunca esta CPI se nego,u a 
nprc~cntar a sua contribuiçào através de depoimentos a 
d~l solicitudos. ainda fixam pontos de vista sobre a pro
~edenCi3 OU nãõ-·aas dívidas que aqui estamos discutindo 
e apurando. 
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·cedimentos negativos como aqueles cometidos no passa
do: 

fst<:: problema que o Presidente da Comissão regis
tnn!, nós pudemos s-entir bem antes, na hora em que fo
mos recebido pela Televisão aqui, na entrada, em que fui 
argOído com relação aos problemas da Comissão de ln~ 
quéritO Adminis(rativo do Ministério. 

Ê unl problema que realmente eu entendo, sou político 
C:-Cnh:-ndo: os veículos náturalmente querem dar divul
gação àquí\o que sensibiliza no momento ou naquele 
momento a opinião pública. Mas eu tive, inclusive, expe
ri-ências bem recentes. quando fui visitar as usinas hi
d.rodétriCãs do Rio Tietê, c as eclusas, inclusive os traba· 
lhos 4ue a CESP vem fazendo para melhorar o uso da
quela hidrovia, aumentando o transporte de cargas, e lá, 
me·lcnibro bem ql.i.ahdo o aviã_Q desceu em Piracicaba, e 
eu estuva naquela manhã todo voltado ao problema do 
tr<tllsporte de _çarga hidroviárla_, quando um jornalista 
chegou para mim e disse: "Como está o "caso SUN A
MAM"'? E veio insistir comigo para que eu falasse sobre 
o problema dos inquéritos, Este é um problema que eu 
cnttndo. mas estou fazendo um esforço também para 
qut: se modifique um pouco esta ótica. Existem os 
problemas. eles estão sendo equacionados, mas a prco
·cupaçt'lo fundamentul nossa é realmente cuid.ar da mari
nh<l mercante, e em decorrênci_a dela.. da construção na
vaL Ditas est~s primeiras palavras, temos a informar _à Co~ 

missão Que, por intermédio de seu adv_ogado, p ioter.es_sa,-
Aos vinte e seis dias do_ mê.s_ de agosto do ano de mil do Comandante Rodolfo enviou documentação que soli· O -Sra~il ~ un', país privi"!egiado. A amplitude do nosso 

novecentos e .oitenta e cin.co. às ~ez horas e quinze minu~ çito_u fosse~ãpCnsada a seu último depoimento. Isto a Se- tCri'itôi''iõ; õs· rec.ors:o-.s_nªtvr_a_is _e _a, experj:ência da nossa 
tos, na sala de reuniões da Comissão de EconQm_ia, pri:- --crctaria pa~sarâ às frrãos do Sr. Relator e este verificará gente,.me;.çlando culturas e vocações de todas as partes 
sentes os Senhores Senadores Virgílio TávoiÇl. (PresiQen· .d-ª _ç_QDygJ}iência _O!.! nãQ çle se at.eo.d.~r .à splicitaçlõ. do rilUnd.o estã_o .fQ_rro~nçlo ~ base da nossa evolução so-
te), Marce.lo Miranda (Relator) e Martins Filho, reúne· _f, ao_ mesmo tel)1pO_, S. Ex~ o Sr~ Ministro que aq'lli de- dál e·tcol-iôrwictc ·sorri:os ·grandes produtores de grãos e 
se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada atraY~ põe: enviou o RE:lató_rio fitJ..al da ÇOmiSsã·o ç!~ Inquérito minérios e estamOs nós ·enc-aminhando para o patamar 
da Resolução n9 Ol, de 1985, destinada a apurar irregula- Administrativo~ ã:tfãs aluâido, que neste ·momento, pas- dos grandes produioreS de produtos manufat.uradosco.m 
ridades no Transporte Marítimo Brasileiro e Estaleiros s;1mos às mão.S çlo Relator. mai()r gr~u de t~ologia. 
Nacíonaís. Ditas estasyal_ayras, .co_~ praz.~. pas~amos ~o ~.e_r_oí- O ·pafs que exportã,'também importa. Daí a nossa res· 

Comparecem atnaa:,-os S-e'nhores-Senã-ctOr~-Fãbi~ L~~· õlentq de S.~E_x-~ ~o ·sr. __ .!\1tÍ1istro AffoiiSõ Cáfnargo, escla- 'pOrlSabilidade em assegl.l.-rar serviços eflcientes, competi-
-Cena e Enéas Faria". -:.r:_~~n:do_q;.Je: ~·_E?<-.''-':~!? agui ~em faz_er jogó de palavras, üvo< visando apóia r o_ esforço de. e;xportação e permitír 

Deixam de .comparecer, por motiVo jU.stífíéado, os SC:- Jl.Q.s_es.c:~a~ecer, porqu~ são fa~o_s tod<J:s acóntecidos, veri- "eStãDilidad~,_ regulaf.idade _e ~_ut9nomia às importações 
nhores Senadores A.lexandre. Costa, Benedito Fúreirà, lic:UdoS, em-administrações bem ;:tnterioies à sua. . . _qu~ __ n9s s~O-~ecessá:~iaS. 
Alfredo-Campos, José Lins e a Senhora Senadora Evnic:e .. -~Q__rjij: _}1àlàvra Q_Sr. Mi~ist.ro Aff!:!ri_so CamargQ. Nos_s_os:_gr~~des rnerca~os:_no intercâmbio comercial 
Michiles. - --- .·o _c ____ 

0 
___ -- -----------~-- - - --- --- eStão situados aleffi:.ffiar. -

Havendo número regimental,o Senhor Preside~ te de·_ ~- _ 9. SR.: ./(FFONSO~CAMARGO--:.._ ·abrigado, Sena- Nossas exportações de produtos agrícolas, minbios e 
clara abertos .os_ trabalhos da Comissão. passando eni se~- · ~-·do_r ·Y_ir_gí_i\9 Já_yota, ~r.esid~nt~ desta Co~issão de_ ln- manufatLira~jâ estãC! na orde!fl de t ~O rriilhões de tonela-
guida,_ a palavra ao Senhor Senador Affonso Ca-nla,rio, --qu-érito, Senador_ Marcelo Miranda, Relator desta C o-. das/ano. - ' 
MinistrO de Estado dos Transportes. 7-~-- -~- _ _!_Tlj~.§,~Q~ . .:S~-1!!~-M~r_!._i~_j'ilho, -Sen~oras e Senhores; Noss-ãS)mpOrtações de -petróleo, trigo, carvão meta~ 

Logo após a exposição do Senh.o.r Minis_t_(O, ·o Senhor -_ - ,'\gride<;:o e~ta:_of)oftullidade de PirtíCi.j)"ã.T de uma Co- túrgico, fertltizaiú6s, m·atéúaS primas e produtos acaba-
PreSidente~ ~spende a reunião por cinco minUtOS;-~~----~~- -.-::-=:-~lJI-issào -de: IrNu~d!p ___ c}.~~--I!laióf,'_~P?_~â~~ia,_ ey~~a cuja dos, que }fforam maiores,-atin'gem ãtualmente cerca de 

Reaberta a reunião, passa~se a fase interpelatória- ---cr-iáÇãO-TUi úrli Oõs sígnatários: c[uandõ-ainda Senador, -52 milhões .de.toncladasjano. 
quando usam da palavra o Senhor Senador _Marcelo Mj- - --rrnrs já, inclusive, indica.do._para ser Ministro dos Trans- 1\s l:Jificuldades. econ_ôm_icas e financeiras atuais, -ilõS 
randa na -qualidade de relator;_alêm do Senhor P_resjd_cm- _por~es. Ten~ô Ce_r~eza de qu_e--para _os m_eus. colegas não é obr_igam_-a~·procura:r·revett.er 0 quadro de dispêndio de 
te que, nesse momen_to, passa a presidência ao Seri3d0r_ -tt~i1_humâ ~iUq~_resa, P?rqüe fUi daqueles _ _que sempre de- fretes marítimos, nO ientido de auXiliar a obtenção de 
Martins Filho. : _Jer~Qe~ j!l,nto_ ci:l-!q __ outros :~-e~~~d?res, ~ tortalecime~to_ $_ai _dos pos_itivos _e~_ divi$ãs_-_es~ra_~geirã.s, o_que_ confere 

Finalizando, o Senhor Senador Virgílio Tâvora, reto- -,_ç.1iiS_"-pfefi-ogàt1vâs 'do Conire"s&Q- Naç~og.~l •. e. priridpal- um _papel de fundami:rltil1mportância à nossa marinha 
ma a presidência e agradece a presença O.o Senho_r Mi_nis- -~éhte.._n~q_uel_a _parte fundament~Ido P_oçle,r Legislativo, ·merctmte;Trata--se,.se;m Q_úvj~, de_Iuta árdua_, a disputa 
tro, determinando. em seguida, .qu.e as notas taquig~áfi- que é, 'm .qualquer Pais demoáâtico desenvolvido, a _fis- Por partidpiÇões mãioreS nOS ·fretes marítim-oS. 't uma 
cas tão logo traduzidas _e_revi_sadlJ.Ji sejanl ·publicadas, em c~lizacào ~-a -~ção do Poder_Executiv?. N_aq_ueJa oça._si~o t~:~ta__ .c;onst_ante, __ que ~e- .ser ~actualmente vencida,. 
anexo. à presente Ata. _ _ __ __ _ - ~~ _ab~~l~_~a QJ.!eS_tão ~~ser signat_ãrí<:>, P(!rque ei'a Um as.:-- aliàndo.-s~_ã_-COmpetên~ia e ~_Critividade do setor naval, 

Nada mais haven.do a tratar, eTJce-rra-se a r~uniãõ· e: - - -"Sunto _d-o -domírlio dos jàfn.ais, dos órgãos de divulgação, com ô slrpÕtte legitimo propOrcionado pelo Governo. 
para constar_eu, _J?sé Augusto Panlsse.t .Santana, Ariü;: - -:.::-_-e: nada m~i.s normal e co.nvenje:nte que o Cor;tgreSso Na- ~os fret~ de exportação, a participação da nossa ma-
tente da ComissãO. lavrei a presente Ata que, lida e a pro~ -clç}nãl, atrav.~ do ;ienado F~de~al, _ _participasse dessa rinha atinge 25.8% c·om _me,t:ade çlo val~r em barç.os aJr.e-
vada serã assinada pelo senhor Preside_nte e irâ à pubti- ova!iacão, que o País estâJazendo agora, ço_m relaçà_o ao_ taQos..e nos fretes d~.h:nportaç$9._nossa parti.cipação está 
cação. problema da Marinha Mercante Brasileira e çia .cons:: situada em 83,$%,,. t~ml;>~m. cpm _a owtade dos navios 

_ti~-E_í!_Q tuiya1_~ ~--~ ~fre_tado~.9 gue r_ev_~\a, d~_iní~io, um campo a~equado e 
ANEXO À ATA DA 14• REUNIÃO .DA Ci:t-. 

MISSiiO PARLAMENTAR DE INQUERITO, 
CRIADA A TRAVES DA RESOLUÇÃO N•OI, DE 
1985. DESTINADA A APURAR IRREGULARI
DADES NO TRANSPORTE MAR{TIMO BRASI
LEIRO E ESTALEiROS NACfONAJS, DESTI
NADA A OL'ViR O DEPOiMENTO DO SE' 
NHOR SENADOR AFFONSO CAJfARGO, Mi
NiSTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, 
QL'E SE PL'Bi.iC'-l COM A DEV!OA .1 UTORi
ZAÇ.lO DO SEV/fOR PRESiDENTE DA CO· 
M!SS.!O. 

Presidente; Senador Virgílio-T8vói-a 
Relator: Senador Marcelo Miranda 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvor~1- Está aber
ta a reunião. Vamos dar início, com o en~ejo d~ ouvir o 

Fico. incluSive; satisfeitO de--ver que -o·Se-t-ilidOr Vii8íll0- --- um-des'àno_-à- capaciâa:de dos empresários ligados à mari-
Tâvora, Presídente _d_a_Comissào,_~em o .m_e_smo ponto de nha mefc~nte, sejam eles. pr_ivados ou estatais. 
visl.!Lque possuo com. relação ao que é fundamental nos O volume de recursos envolvidos nos fretes, _da ordem 
trabalhos desta Comissão. Também é fundamental sob o de 3,5 bilhões de dólares, justifica a agressividade Coríl 
-prisma do Ministério, nestas discussões que se abriram e -qUe oS CHVei-sõS ·setOres· da armação e conStrução naval 
(.:Ontinu:;un_ sendo feitas n_9Brasi\, com relação ao .P~oble_· rrocL:J-_r~m, também, manter situações que lhes assegurem 
Tiiú_ dilo "_Ca_sõ __ SUNAMAM'', que é a nq§sa· preÕcu- vantagens. 
paçào encontrarmos os_ caminhos para o fortalecimento Entretanto, não--é ·neste qUadro que se insere o "caso 
c a_conso\ida~ã_o de uma marinha mercante e de uma in- SUNAMAM". 
dúslria. n.ava.\. __ efici\!n.te, cQmpetitiva, e que se desenyo\va Não_ se trata d~ -~a~panha visando desestabilizar a 
(,!m decorrência desta eficiência e desta competitividade. nDssa marinha mercante ou a nossa indústria de cons-

A[lf:ilmente, investido nas funções c!c Ministro dos truçào navaL como alguns poucos apregoam. A integri-
Tr"Etil:.i'>ni'TCS,-COrii. ii missão de racionalizar e _ex~utar a d<td..: e;;\ ~,.•voluçào da nossa marinha mercante e a estabi-
roHtica de transportes integrados em nosso Pals, consi- lidade e o aperfeiçOainento da nossa força de trabalho 
dcro de grande valia os trabalhos dt!Sta ComissãO, ·que devem ser prC'Servados no interesse nacional. 
ct;rt~mente_irão contribuir para a solução dos problemas O que se procura, símplesmen~e, apesar da contrarie-

~-qu!_-eSüif!19_S_e_ftTrerytãndÕ e riU r~ que'_ se)am evitados pro· d:.1de de :ilguns já habituadõs à liberdade, é salda_r com~ 
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premissas certos e legítimos, após rigorosa verificaçãO
dos termos contratuais exJstenteS;- mais- do que uma 
função, isto é;- obrigação do poder público. 

Histórico do Programa de Construção Naval 
Esta Comissão, certamente, já tem à sua disposição a 

documentação relacionada com os diversos planos do 
Governo visando fomentar nossa indústria de cons~ 
trução naval e fortalecer nossa marinha mercante. Con
tudo, permito-me recordar alguns aspectos, de formare
sumida, a fim de destacar determinados fatos que exerce
ram efeitos expressivos na evolução do setor. 

Pelas inovações introduzidas, deve ser ressaltada a Lei 
n"' 3.381 de 24-4-1958, que criou o Fundo da Marinha 
Mercante e a Taxa de Renovação da Marinha Mercante, 
com a finalidade de renov'ação, ampliação e recuperação 
da frota mercante nacional e para o desenvolvimento da 
indústria naval. 

Ficou estabelecido, nos termos dessa lei, que os prê
mios à construção naval no Pais, não poderiam ultrapas
sar a diferença verificada entre o custo da produção na
cional e o preço vigorante no mercado internacional. 

A título de Taxa de Renovação da_ Marinha Mercante, 
foi fixado um percentual aplicado aos fretes no transpor
te de cabotagem fluvial e nos fretes de cargas importa
das. 

Os valores correspondentes às taxas geradas por fretes 
de empresas públicas, empresas estrangeiras e navíós 
afretados deveriam constituir receita do Fu_ndo da Mari
nha Mercante. 

As taxas arrecadadas nos fretes gerados por navios na
cionais deveriam ser creditados em nome do armador. 

Em linhas gerais pretendia-se atingir os objetivoS- se-:_ 
guintes: 

-capacidade de transporte de cabotagem adequada à 
necessidade da economia nacional; 

- aumento da capacidade da frota brasileira no longo 
curso: 

-dotar a indústria de cOnstrução e reparos navais de 
capacidade aconselhável para o atendimento das necessi
dades; 

- assegurar aos navios nacionais um nível técnico 
adequado: -

- utilização económica da capacidade da indústria de 
construção naval, via programação de obras; 

- utilização, desde que economicamente possível, de 
fatores de produção nacioais, visando assegurar índices 
cres_centes de nacionalização em todos os setores; 

-preferência à gestão privada dos empreendimentos 
e busca de _meios visando condições económicas -de 
atuaçào. 

Verifica-se, assim; que-pãra O sucesso-da política esta
belecida seria necessáriO contar não apenas com os ins
trumentos proporcionais pelo Governo, mas, essenCiãl
mente, com a_ eficiêrrcia empresarial dos armadores e 
construtores navais. 

Sr. Presidente, Sr. Relator, V. Ex's vão ver essa pala~ 
vra "efidência", várias vezes neste depoimento. Nós es
tamos convencidos de que o País só sairá da sua crise, ·se 
nós conseguirmos um nlvel de eficiêllda ri3:cioriã.l conve
niente, o que hoje o- País não pOsstií. Então repitõ: 
verificã-se, assim, que para o sucessO da política estabe
lecida seria necessário contar não apenas com os instru
mentos proporcionados pelo GoVerno, mas, -eSSi!ildãi
mente, com a eficiêricia- empresarial dos armadores e 
construtores navais. 

Entre os anos de 1958 a 1961, foram firmados 17 con
tratos de navios. totalizando _cerca de_ 76.0_00 toneladas 
de porte bruto. 

Posteriormente, após apresentação de programa pelo 
então Primeiro Ministro Tancredo Neves, em final de 
1961, foram firmados mais de 160 contratos_de_cons
truçào de navios totalizando cerca de 700.000 toneladas 
de porte bruto. 

O SR. PRESIDENTE (Virgmo Távora)- Sr. Minis
tro, por coincidência era eu o Ministro nesta época. 

O SR. AFFONSO CAMARGO ~Muito bem, nobre 
Senador, aliás isto ê muito interessante. 

Vale recordar, que em 1967, em apoiO aO Setõr naval, 
o governo brasileiro estabeleceu, via Resolução 2.955 da 
Comissão d.e Marinha Mercante, que o tráfego marítimo 
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entre o Brasil e os demais países deveria ter a predomi
nância dos armadores do país exportador e importador 

:.das mercadorias. 
No mesmo ano, foi estabeleCido o princípio de rateio 

das cargas, conhecido como política do 40-40-20, ou seja 
40% de partiCípãçào dos armadores nacionais dos países 
importador e exportador, e 20% para os ai-Tnadores de 3• 
bandeira. 

Visando, ainda, proteger nossa marinha mercante, foi 
baixado o Decreto-lei 666- de 2-7-69, que institUiu-a 
ohrigatoriedade de transporte em navios brasileiros, das 
mercadorias importadas por qualquer órgão da Admi~ 
nistração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou de 
entidades que fossem beneficiadas com qualquer favor 
governamentaL Estabeleceu-se, assim, o princípio da 
piesCriÇào de cargas. 

A partir daí, foí criado o Plano de Emergência, sendo 
firmados contratos para a construção de 75 navios, tota
lizando cerca de 350.000 toneladas de porte bruto, além 
da importação de outros 10 navios com 12.000 toneladas 
de porte bruto, cada. 

Êm 1970, o Ministério dos Transportes encaminhou à 
Presidência da República, via EM n~ 166 de 21-10-70, a 
proposta para a execução do f9 Plano de Construção Na
vã!, compreendendo o período 1971/1975, visando cons
truir navios no total de 1.600.000 toneladas de porte bru
t<Y, com-dispêndios previstos em USS 658 milhões. Poste
riormente, o programa foi aditado em mais 200.000 
T.P.B. e US$ 170 milhões no custo previsto para que os 
estaleiros de capital nacional continuassem em operação, 
pois apenas os estaleiros VEROLME e fSHIBRÃS ti
nham condições de produzir navios de porte superior a 
100.000 toneladas, compatíveis com a demanda identifi
cada. 

Outra medida importante foi adotaaa pelo Governo, 
pelo Decreto-lei 1.142- 30-12-70, fixando em 20% do 
frete o valor do Adicional ao Frete para Renovação da 
Marinha Mercante, destinando 50% para O Fundo dã 
Marinha Mercante em casos especificados e 50% para o 
armador nacional com bandeira nacional e estendendo 
este benefício aõ frete produzido por navio afretado en
quanto estivesse substituindo tonelagem equivalente em 
construção, para armador nacional. 

Os percentuais de distribuição forarii posteriormente 
alterados pelo Decreto-le~ n"' 1.311 de 11-2-74, pelo 
Decreto-lei n\' 1.801 de 18-8:80 e Deáeto-feí n9 2.035, de 
21-6-83. 

A-t~~lmente, continuam em vigor as disposições cons
tantes do Decreto n~' 88.420, de 21-6-83, que dispõe sobre 
a navegação e marinha mercante, estabelece_ as condições 
de apoio e estímulo à marinha mercante e trata da es_tru;. 
tllra dos órgãos de execução da Política de Navegação e 
Marinha Mercantes, além de outras providências. 

Entre outras condições, ficou estahele_cido que_o Adi
cional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante 
- AFRMM será calculado sobre o frete à razão de 20% 
no transporte de cabotagem e navegação interior e 50%, 
na entrada em porto nacional, na navegação de longo 
curso. 

Ao armador, empresa nacional de navegação e órgão 
ou entidade governamental que execute serviços comer
ciais de navegação, operando embarcação própria ou 
<lfretada, de bandeira nacional, ficou estabelecida a par
ticipação de 14% ao AFRMM que tenha gera_do na nave
gac_ão de longo curso: 35% do AFRMM que tenha gera
do em serviços de cabotagem e navegação interior quan
do se tratar de entidade sob controle estatal e 50% do 
AFRMM em serviços de cabotagem no caso de empre
sas privadas. 

Foi prevista, também, a reversão, ao empresário na
ciQnal_d_o_s__m_esmos percentuais de distribuição do 
AFRMM, quando este for gerado por embarcação afre
tada de outra bandeira, desde que esteja substituindo 
embarcação em construção, contratada pelo armador a 
estaleiro nacional, e, com características equivalentes. 
Esta reversão não poderá ultrapassar o prazo de 36 me
ses. 

Os recursos resultantes do produto do AFRMM desti
nados ao armador, poderão ser movimentados na cons
trução de embarcações para uso próprio, na aquisição de 
equipamentos para navio próprio, ,no reparO de embar-
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cação própria em -estaleiro nacional e na aquisição de 
embarcaçõe_s de empresas nacionais (50% do valor atri
buído e prazo de pagamento entre 3 e 5 anos). 

Para a concessão de financiamentos, viiiãndO à cons
trução de navios, em estaleiros nacionais, os recursos do 
Fundo da Marinha Mercante poderão ser aplicados atê 
90% do valor -~provado para efeito de financiamento. _ 

Enquanto eram construídos os navios do }9 Programa 
de Construção NSval, e iniciava-se um novo período de 
Governo, o Ministério dos Transportes, baseado em es
tudos da SUNAMAM, decidiu formular um novo e mais 
anibicioso plano, o qual, pela Exposição de Motivos 
161-B de 31-07-74, foi encaminhado à Presidência da Re
pública, solicitando autorização para a execução do Pla
no de Construção Naval1975/1979, cOnhecido como 119 
Plano de Construção Naval. 

A ptoposta encaminhada, visava entre outros, os se
g~in~s pontos: =- Pr-;dução de aproximadamente 5,1 milhões de 
TPB,compreendendo 4 petroleiros, 11 mínero
petroleiros, 52 graneleiros, 68 cargueiros, 15 navios espe
ciais, 489 embarcações para navegação interior e 126 
para navegação portuária. 

- Importação de 200.000 TPB em navios de alta espe
cialização cuja demanda não permitiria a sua produção 
seriada no País. 

-Dispêndios da ordem de US$ 3.3 bilhões, para 
atender às novas encomendas e permitir a conclusão das 
1.300.000 TPB em construção, relativas ao Plano ante
rior. 

Este III' PCN foi aditado pelas Exposições de Motivos 
n9 009 de 09-01-78, 17/79 e {8/79, com acrêscilno de 112 
navios, com 360.0CRrTPB, no valor deUS$ 550 milhõeS e 
com a recomendação de desacelerar a construção de graM 
neleiros. Pela Exposição de Motivos 57/79, foram incluí
dos mais 4 navios com 28.800 TPB e, a pedido da Pe
trobrás, mais 340.000 TPB para petroleiros a serem defi
nidos. Assim, os navios a serem contratados no UI' Plano 
e as complementações anteriores deveriam totalizar, em 
investim~ntos, cerca de USS 4,4 bilhões. 

Além _disso, foram vendid~s para o exterior 101 na
vios, com 1.800.000 TPB, com características semelhan· 
tes àqueles em construção para armadores brasileiros, 
num total superior a USS 900 milhões. 

A EM_n_"' L61-B ~tabeleceu, entre outras, as seguintes 
condicionantes para a implementação do II PCN: 

- Aloc_ar as encomendas aos estaleiros de acordo com 
suas características e as possibilidades de produção em 
série, a fim de ensejar redução de custos e prazos de en
.trega. 

.--.-.,Promover ajustamentos periódicos na composfção 
do5Yrograma-de acordo com sua execução e a evolução 
da conjuntura. 

-Limitação ·do ressarcimento de custos, "Prêmio" 
cOrfCSpõfidente à diferença de custo dos navios no País e 
no exterior, ao montante previsto no esquema de Fontes 
e Usos, acompanhada de esforços especiais objetivando 
a redução dos percentuais médios atuais, de modo a au
mentar a competitivídade da indústreia naval brasileira. 

-Reprogramação financeira anU:al, para fins de orça
mento e de definição das operaçÕe.'i de crédito no perío
do. 

. - Adoção de providências para que os recursos neces
sários à construção dos navios fossem entregues aos esta
leiros com oportunidade, sem antecipações nem atrasos, 
de modo a evitar excesso de financiamento ou incidência 
de custos desnecessários. 

Este ponto, parece-me essencial, pois determina para a 
execução do programa um acompanhamento gerencial, 
com implementaç--.lo gradativa, não apenas visando adiS
ponibilidade de recursos, como, também, a capacidade 
operacional de cada estaleiro. Os fatos ocorridos de
monstram que a recomendação não foi atendida, pro
pórcionando uma série de procedimentos que compro
meteram a antiga SUNAMAM em termos irreversíveis. 

Por outro lado, observa-se que os incentivos concedi
dos e a padronização da maior parte dos navios, decidi

. dos na área oficial, com a simples adesão das emp.resas, 
constítuíram uma figura de participação sem Correspon
dência à realidade individualizada de cada empresa. 
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O comércio internacional, em expansão na êpoca em 
que o programa foi-concebido, já havia recebido o pri
meiro sinal da polític-a de elevação ·dos preços de pe
tróleo. 

As exportações brasileiras evolufram de USI 2,7 bi
lhões em 1970, para US$ 8 bilhões em 1974 e as nossas 
importações deUS$ 2,5 bilhões.em 1970, para US$12,6 
bilhões em 1974. 

Os fretes estavam situados em ciclo de alta. Os arma
dores contavam com financiainentos para os navios, -ã 
preço internacional, em 15 anos. tendo como garantia 
apenas o próprio navio, e com: ·â·parfiCip-ação no Adício~ 
nal de frentes. As cargas de importação de granêis eram 
privativas dos navios de bandeira nacional. 

Neste quadro, hâ razões para se acreditar que o nível 
de eficiência empreSarial, com algumas exceções, deixou 
a desejar, porque a b.ase de avaliação adotada, nos estu
dos de viabilidade econômica, foi otimista. 

Seriam de fundamental importância as pesquisas e 
projeções de mercado, a projeção do preço do combustí
vel, as previsões de ajustamentO das economias às novas 
elevações do preço do petróleo, com repercussã_o no in
tercâmbio c_omercial e volu_me dt:: cargas ou mesmo em _ 
relação à tendência de inovações tecnológicas indicando 
o rumo de maior porte para os navios. L-·-

Outros fatores se somaram às variações conjunturaiS, 
provocando atrasos significilti\iõ-s nos -prã:zos:de entrega 
dos navios. ' 

A contratação em bloco do_s navios, a gestão financei~ 
ra liberal de início e a posterlOi-Cã:rência de recursos, so: 
mados aos problemas decorrentes da nacionalização ace
lerada de componentes, com substancial elevação _de cus
tos, além das justas causas por atrasos de atê 540 dias daí 
decorrentes, abriram o campo aos sucessivos reajustes de 
preços. 

Em 1979, ainda em curso o programa, houve o 29 
grande choque do petróleo. Cõm raras exceções, Dão fo
ram adotadas medidas de ajustamento às novas con~ 
dições. 

O comércio internacional se retraiu e o nosso País, 
premido por aguda crise cambial, a partir de 1980, pas- -
sou, também, a reduzir suas importaçõeS. 

As conseqüências para o transporte marítimo" forain 
imediatas. As frotas de graneleiros atiilgiram alto grau 
de ociosidade, os fretes foram reduzidos à metade ou me
nos, o valor de mercado dos navios acompanhou a que- · 
da, tornando impraticável sua venda ao exterior e o 
avanço tecnológico e operacional, em teitinos de -motores 
e porte das embarcações, levou a que os navios contrata
dos, ao serem entregues, jã não fossem competitivos. O 
problema grave é no fundo o problema econômico da 
falta de participação a não poder competir. Nossas im
portações, que alcançaram US$ 23 bilhões em 1980, fo
ram sendo reduzidas até US$14 bilhões em 1984, deven
do continuar neste patamar algum tempo. Em paralelo, 
nossas exportações têm evoluído de USS 20 bilhões em 
1980 pam US$ 27 bilhões em 1984. 

Contudo, o incremento das nossas exportações tem 
efeito relativo, porque a.c:; cargas gerais têm rateio devo
lume e frete; mas, os granéis sólidos têm carga e frete li
vres e são determinadus pelo mercado. 

Configurou-se, assim, a chamada ~~crise- do"s granelei
ros" que resultou na moratória concedida, além da devo
lução de sete navios e outros quatro em fase de dcmãnda 
envolvendo o estaleiro, armador e a União. O quadro de 
dificuldades atinge, também, por outras razões, os seto
res de cabotagem e navegação interior, 

3. Moratoria dos Graneleiros 
A administração anterior, buscando ganhar tempo en

quanto não se_ encontrava uma solução a n[vel de Gover
no, para o seta r de transporte marítimo internacional d!!' _ 
granéis, encaminhou ao_Sr. MinistrQ_ da Fazenda o Aviso -
~" 15, de-- _18-1-83, solicit.ãndo fosse aprovado ad
referendum do Conselho Mqnctário 1\l"aciqnal, u)11a espê
cie de moratória, pela qual, durante doze meses, os Valo
res das prestações relativas ãõs coilfflitos em vigor para 
financiamentos de navios graneleiros de até 46.000 TPB 
ficariam Jimitãdos aQs valores gerados n_as participações 
dos armadores no Adicional ao Frete para a Renovação 
da Marinha Mercante - AFRMM, 

Os valófes deviaos na forma dó contratO, e iião pagos 
durante o período de suspensão, seriam incorpOrados ao 
principal da dívida e amortizados após o término do pra

-zo contratual_dui'ante doze meses. obedecendo-se aos 
mesmos critérios de corre_ção monetária e juros estipula
dos no contrato orig"íilal. 

Ficou estabelecido que o armador deveria assurriir o 
compromisso de manter em operação o seu navio grane
leiro, mi.S diversaS -atiVIiiaôes possíveis aã setor. 

Em SesSão âc-6-4-83, O_ ConselhJJ MonetáriO" Nacional 
homcifOgou o úespacho ae-2.:2:33, p-elo qual o Sr. Minis
trO":dãF3.ienda- api'Ovã:ii"ild-refereõdum do Colegiada, as 
medidas propostas pelo A viso n"' 15 mencionado (Regis-
tro _CMN o•4S/aOJ. _____ · __ _ _ 

Transcorrido o prazo de 12 meses, e não tendo sido 
encontrada uma solução adequada para o saneamento 
do setor de transporte marítimo de granéiS, fói ·encami-

- TlhUdO' ao-:sr:-~lnisirO dã FaZeiid-a o- AVlSó n9 083/GM, 
de 22-3-84, solicitando a autoiização do Conselho Mo
netário Nacional, para a prorrogação, por dezoito me-
ses_, das medidas aprovadas anteriormente. · 

ESta prorrogação foi aprovada em sessão de_ 4~4~84, 
atr_~vês d_o_yo_t_o_CM~_n! 111/84,____ _ ____ _ 

O vencimento d~sa prorrogação deu-se no dia 17 de 
julho último, s~m que se evidenciasse recuperação do se
lar, qUe cOrltiitüa em ciclO di -fre_tes baixos. 

No sentido de encontrar a SolUção adequada para o 
saneamento deSse quadro, sem que a sociedade como um. 
todo tivesse que cobrir as dificuldades, via fretes, admi
nistrados ou subsídios que agravassem os índices infla
cionários, o Ministério dos Transportes procurou se fi
xar em critérios finanCeiros próprios· aos Objetivos do 
Fundo da Marinha Mercante- FMM e aos anteceden
tes operacionais e legais. 

Assim, após sucessivos estudos e entendimentos com 
os- aiffiadoi-es, -chegOU-se -a -Um eSquema que posSibTIH.ã, a 
maior parte das empresas, adequar os valores devidos à 
sua capacidade _de pagamento. 

O esforço realizado visou evitar o agravamento âa si
fu:i-Çã:P.~ POSSibilítalldõ assiiilreCefieras-amOrtizaçõe5; e 
n~o_ a deyo_lu_ç_ã_9 da _ _ml!!pr par~e _çiq_s _navios ao Funºo_,d~ 
M:;~r!nha __ ~~n::~_o_1_e, q_g:!,le trªri;t!,!_tnP"f~1,!Í?o c~rt_o _çiU:_Or:-_ 
dcrn_de_SQ%_d_os vªIor~s __ enyol"'idqs, cujo _enPividap1ento _ 
a tua! atinge cerca de US$350 milhões, vinculados aos 31 
navios beneficiados com a moratória anterior_ e aqueles 
navios graneleiros de longo curso, de até 46.000 TPB, re
manescentes do H Plano de Construção Naval, para os 
quais prevalecem as mesmas razões expostas. 

Assim, com fuhdªmento no art. 11, do Decreto-lei n"' 
1.801, de 18-8-80, _çncaminhei a9 Sr. Ministro da Fazen~ 
da o Aviso n9 219, de 18-7-85, para aprovação junto ao 
Conselho Monetário Nacional, propondo a extensão do 
prazo contratual em máis 30 meses e a redução da taxa 
de juros de 8% ao ano para 4% ao ano, a partir da conso
lidação em 17-7-85 dos débitos referentes aos finanda
mentos concedidos, sendo mantidas as demais cláusulas 
dos contratos. 

Os estudos, sobre os _quais se fundamentou a prop<?
siçào, foram realizados pela Secretaria Executiva do 
ConSelho Diretor do Fundo de Marinha Mercante e 
abrangeram a atuaçào das empresas como um todo e 
não apenas os seus setores de transporte de granêis. 

A prorosição não foi apreciada, ainda, pelo Conselho 
Monetário NacionaL 

4, InadiÕJplência na CabOtagem e NavegaçãO Interior _ 
O quadro de inadimplência que se observa no s.etor de 

transporfe madtimOâe Cabotagem ·c na _ _nave"iação_ inte
rior, at1ilg1ild0-Ct-S--2f5-6Ilhões, tem causas diversas, tais 
com'? __ estagnação dov_a:lt!me ~c_ ~arga_, ~eficiências ope
ra~iorrais seja em comerCial~~-~Ção- '?ll_ gerenciamento, 
desPesas financeiras eleVãd-ãs, -eleVação dõ custo dos 
COilJ.bUstivei.s, -aeSJie~~~-POr_tiú'iffãS e est_!Va~ __ Custos 9? -
_mão~de-obra e __ deficiênci~ ~e_ ~~n_ut~n_ç~~ e -~ep_~ros __ qll_'?_ 

- auffientam o terl1r)OGe paralizaç-aõ-dõs navios. Por outro 
lado, a partir de 1982.-as prestações relativas aos finacia
mcnto_s __ concedidoS_ pa~saram ~a _ser cobradas q.e acordo 
com-ãs diSP-õsf(;ões contratUais, o qUe não acontecia. Ãl
guns armado_r_~ decjdiram discutir a_regula~ização e_dei-
xaram- aepag;r seúS_ corríFrOrrlis-SOs. --- -

Em paralelo aos e:)tuºos ~m curso, visando dar econo
middãde ao setor_._ '? Co!:lselho Dfretor do Fundo de Ma-
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rinha Mercante vem orientando o BNDES, atual agente 
"financeirO do FMM, no sentido de agilizar as c_onsoli
dações de financíarrientos.- Esta medida é importante .. 
pois a manutenção do _quadro at_ual impede, na prática 
uma eqUidade na competição pelos fretes, contrapondo 
empresas inadimplentes com aquelas que pagam seus 
compromissos. 
, O Setõr .de Cabotagem. especialmente o de transporte 
de "éarga gerai, inerece estudos especiais, pai-que deverá 
se_r recomposto, com o incremento do transporte inter
modal, com a racionalização econômica necessária, e no 
reequipãmento com embarcações adequadas, simples, 
eficientes e de b3.ix0 cuSto. · 
Anav~g~~º irtteri_9r, fªce a su_a importância, merece 

atenção p<.irtícU.lar, em vista da insuficiência de_ investi
mentos em infra-estrutura, o que vem impedindo sua 
e\iohi:ção: 

Alfril dOS -inStrumentos de apoio, a serem cOncedidos, 
é fundamental para a recuperação e expansão da cabota
gem e da navegação interior, que haja empresas efiden..: 
tes e com adequado suporte de capital. 

- - 5. A Corríissãõ- de Tomada de Contas Especial 
Em rcJ,Jniã9 _re_alizada em 18.4. deste ano, os Senhor~ 

Me~bros ~estã-COOiisSão Pã.rtaffienf.ar de lnquêrito tive
ram_ a oportunidade_-de recebe:r informações minuciosas 
sobre as ativ-idades e qUeStõeS levantadas nos trabalhos 
da COmiSsão de -:fom?-da de Contas ESpecial, quando 
aqui eSteve, prestando o seu-dl:poimento, o Dr. Clodoal
do Pinto Filho, que desde o início pi-eside a mesma. 

Entretanto, aCredito ser de alguma utilidade recordar 
alguns aspectos, no sentido de esclarecer a posição do 
Ministério dos Transportes em relação às pendências 
que_ ainda subsistem. 

Conforme exp-osto anteriormente, compreendendo 
uma série de _fatore$ de interesse nacional, deu-se o de
senvõfvimeniO-dO J19 Plã-nO de ConstrUção Naval (1975-
1979}, além da complementação dos navios previstos no 
f'i' Plano, envolvendo dispêndios da ordem deUS$ 4,4 bi~ 
lhàes. -
- AC.orli.-ratãi;ãOem-oro-cO,- Pái-ii a-Coil-struçào desses na
vios, o afastamento em relação às condi_cionantes previs4 

__ t_as, com _ _!_~i~§__i_~plicações financeiras e, como se verifi
cout a d~ficient~&_estão_ administrativa, deram margem a 
que _o governo ante-Ti ar reformulasse as funções da SU
~AMAM, através do Decreto n9 88.420 de 21/6/83, 
passando a administração do Fundo da Marinha Mer
cante __ ao Conselho Diretor do_Fundo_da Marinha Mer
cantes:: designando o BNDES como seu agente financei
ro. 

Ã SUNAMAM foi atribuída a incumbência de execu
tara política-nacional de navegação e marinha mercante, 
ressalvada a competência legal do Ministério da Mari
nha e de outros setores da administração federal. 

Em resumo, a nova SUNAMAM, como órgão autó
nomo, fico_u incumbida_ de funçõeS- de coordenação, fis
calização, controle e estudos. 

Em seqüência à publicação do Decreto 88.420 de 
21/6/83, foi designada a Comissão de Tomada de Con
tas Especial, via Portaria n'i' 507 de 23/6/85, para encer

-rar a gestão do Fundo da Marinha Mercante pela SU
NAMAM. 

Isto é um dado importante, porque poderia parecer a 
alguns que essa Comissão de Tomada de Contas foi feita 
~;:c!usivamente para descobrir erros ou punir entidades. 
E o objeti\'O da Comissão é~ aliâs, norma), ela teria que 
ser criada para encerrar a gestão do Fundo de Marinha 
Merc;:mte rela SUNAMAM, porque o Fundo tinha pas
sado para uma outra entidade que ia gerenciá-lo. O que 
rnotivou a criação da Comissão da Tomada de Contas 
Especial foi encerrar a gestão do Fundo pela SUN A
MAM. 

- A-Comissão se dedicoU ao h!VTnTãrrierifàcompleto do 
- invent;;li-io ·aos bens TrôóVi::Ts-da ex~autarquia em tOdo O 

terrifõRO íiãciOilaf,_~ õ kVantll.tnt!rlfõ dã-dõcunle-núiÇàci e 
inventário dos bens. imóveis e sua transferência ao dom{
niõ do SerViÇO âo Património _da Uni~o, com exceção 
das -ilnídades habitacionaiS lOcalizadas-em Brasilia, que 
foram transferidas ao DASP. 

Na âréa financeirã:,-iCOni-iSSaO-de Ton1.ada de Contas 
Esrecial procedeu ao levantamento da documentação 
pertinente aos con~ratos com recursos do FMM, com a 
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conseqüente transferência desse acervo documental para 
o novo agente financeird, o BNDES. 

Contando com o apoio de auditoria independente~ To:: 
ram levantados os ati vos e passivos do FMM, sendo os 
ati vos (financiamentos -cóncedfdos a armadores) transfe
ridos ao BNDES. No que se refere aos Passivos, e em es
treita vinculação com a Procuradoria _Geral da .Fazenda 
Nacional, foram regularizados os empréstimos externos, 
empréstimos sob o regime da Resolução n~' 63/67 do 
Banco_ Central, "empréstimos sob a forma de Notas Pro
missórias e os crêditos de fornecedores (Supli~r's cre
dits): tais dívidas foram repacti.tadas pela União Federal 
e transferidas à responsabilidade da própria União ou ao 
Fundo da Marinha Mercante. 

Durante o desenvQlvim_enlo _QQ.s _seuS tr_a,bii!h---ºS, a Co
missão de Tomada de Contas Especial constatoU o eleva
do vulto da dívida da extinta Au_tarquia, regfsti-ad"a sob o 
título "Resolução n'i' 6.043/79", resultantes de operações 
de crédito contratadas por estaleiros junto ao sistema 
bancário, a maioria delas em dólares americanos ou refe
ridas a essa moeda, empréstimos sob a égide _da Lei n'i' 
4.131, da Resolução n'i' 63 do Banco Ceritra_l ou sob a for-_ 
ma de arrendamento mercantil; e, as demais, em cruzei
ros, reajustadas por ORTN, sob a forma d~;, "emprésti
mo para capital de giro": 

Taís operaçõeS foram lastreadas por pretendidos cré
ditos que os estaleiros se julgam com d_ireito perante o 
Fundo de Marinha Mercan_te em decorrência, principal- __ _ 
mente, da aplicação da Resolução n'i' 6.043, de 23 de ju-
lho de. 1979. · · · ·--

Esta resolução permitia à SUNAMAM aceitar dupli
catas de serviço emitidas pelos estaleiros, que poderiam 
descontá-las em banco, arcando eles, estaleiros, com _oS 
custos financeiros daí decorrentes. Em contrapartida a 
essa assunção dos custos, os estaleiros receberam a facul
dade de reajustar os preços das parcelas da construção 
(eventos) até a data da efetiva_l_iquidação do título. 

Convém observar, que o volume dessas duplicatas em 
circulação afetou o sistema b_ancárro, levando o Conse
lho Monetário Nacional a aprovar o Voto 78/81, de 19-
2-81, que autorizo_u_a SUNAMAM a assumir diretamen
te tal dívida, substituíi"Hlo _ _as duplicatas por notas pro
missórias de sua própria emissão. 

A Resolução nO? 6.o43, -por sua' vez, gerou em circ_uns
tãncias ainda não esclarecidas, o chama-do. "P.r_qtgcalo 
da 6.043" que dispôs sobre a fetroa:tividade da vigência 
da resolução, fazendo-a alcançar as duplicatas emitidas 
desde 28 de março de 1979, bem como ampliou o seu âm
bito de aplicação, fazendo-a incidir sobre outros tipos de 
duplicatas, que não as referentes a .. eventos". 

Com a proibição de aceitação de novas duplicatas, por 
força do Voto 78/81 dq_ÇMN, como já exposto, e com a 
carência de recursos do Fundo da M:;uinhaMercante, as 
contas de reajustamento de preÇos dos eventos se foram 
acumulando. Por isso, e a partir de 1981, a SUNAMAM 
passou a aceitar que tais créditos fossem caucionados pe
los estaleiros junto ·ao sistema bancário, para a obtenção 
de recursos nas modalidades de empréstimo a que nos re
ferimos. 

Concomitantemente, a SUNAMAM, como gestora 
do Fundo da Marinha Mercante assumiu, CondiciOna.do 
a existência e certeza do crédito, o compromisso de pa
gar o principal e os encargos dessas operações, em troca · 
do congelamento, pelos estaleiros, do reajustamento do __ 
valor da construção naval, na data da operação de crêdi-
to. __ 

O valor das operaçõe-S ci.e créd.ito dos estaleiros, j~nto 
ao sistema bancário, atingiu cerca de US$ 500 milhões e 
outros 6 milhões de ORTN. - -

-ESies compromissôS foram sendo pagos atê meados de 
1983, quando foram baixados o Decreto-lei n"? 2.03~/83 ~
o Decreto-lei n'i' 88.420/83, quando os pagamentos fo
ram suspensos, à espera da conclusão dos estudos de um 
grupo de trabalho intenninisteriill, instituído na mesma 
época, com a finalidade de equacionar o tratamento a ser 
dado aos débitos d&. e~-autarquia. 

Face ao volume dessas dívidas, a Comissão d_e__T_QITla
da de Contas Especial providenciou um levanta_mento 
preliminar, por amostragem, sobre os pretendidos crêdi
tos dos estaleiros, qui caucionavam as operações ban-

cárias mencionadas. Os resultados indicaram que havia 
fundadas dúvidas sobre a exatidão de tais c_rêditos. 

Diante diSsO~-a- COmissão i:fecidiu reexaminar tais ope
rações de crédito, revisando, inclusive as camas apresen
tadas p~los e~taleiros e que lhes da~am embasamento. 
Este reeXainé ã'!Cançou todas as Conta~','íncluslveaquelas 
liquidadas. Pura a r_evisão das contas, a ComiSsão se ba- -
seou em_ faculdade que-3. -SUNAMAM havúi Se reserva
do, em correspondência trocada com os estaleiros. 

O resultado desse reexame, procedido por uma equipe 
de mais de 20 técnicos de diversas ãreas do Ministério 
dos Transportes, confirmou 3s indicações iniciã.is, sendo 
constatudas as incorrcções no cálculo de reajustamentos 
e na emissãO, (!Obranç_a e reajustament<? de duplicatas, já 
~spccificadas anteriormente pelo Presidente da CoiTiis
sào de Tomada de C<;Jntas Especial, em seu depoimento 
nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

C<:J:nvém destacar, que os resultados a que chegou a 
Comissão de Tomada de Contas EspeCial, foram levados 
ao conhecimento de cada um dos estaleiroS e ao SINA
VAL .:._ SÍndicató N.ãcio_nal da Indústria de Consúução 
Naval, com ~ objetivo de of~re~r_ às empresas a oportu
nidade de contestação e até indicar erros ou enganos cO
metidos pela CTCE, para o que, tiveram as p"artes total 
acessõ --as- inf~rmações levantadas. 

Em paralelo, foram eluçidados, dentre outros, dqis 
pontos considerados essenciais: a validade do chamado 
"Protocolo da 6.043", e o grau de vinculação aos com
promissos assumidos, perante bancos, através de cartas e 
ofícios, pela administração da ex-Autarquia. 

Através de Pareceres do Procurador-Geral da Fazen
da Nacional, Dr. Cid Heráclito de Queiroz e do Consul
tor Jurfdico da SEPLAN, a orientação governamental fi
xada foi a seguinte: 

a) considerar nulo e sem efeito o chamado "Protocolo 
da 6.043"; 

b) considerar que as presumidas obrigações da União, 
junto aos estabelecimentos bancários, em decorrência de 
cauções ou cessões de crédito dos estaleiros, estariam, 
evidentemente, limitadas pelo montante dos créditos 
destes, junto à SUNAMAM. Se, por falha ou irregulari
dade,_ h~!J_vesse C:xcesso, a União não responderia pela 
parte que eXceder, porquaOto, na existência de crédito do 
estaleiro junto à SUNAMAM, nulas terão sido as ates
tações de autoridades signatárias dos atestados. 

Isso aqui é a 'transcrição ipsis litteris do Parecer do 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional. 

Esgotada a fase de recursos, a CTCE apreSentou, com 
_a concofdância de quatro dos __ ~staleiros eril p_C:ndênc_ia, 

os nútiteroS finais do amplo encontro de contas realiza
do. 

Assim, foram assinados Tf:rfnos de Compromisso, 
Compensação e Transação para liquidação de Débitos e 
Crêditos entre o Fundo da Marinha Mercante e os esta
leiros, com a interveniência e anuência dos bancos credo
res destes, nas datas seguintes: 

12-10-84- com o Estaleiro EBIN- S.A. lnd. Naval 
28~ 1-85 --com· o Estaleiro lnd. Relinídas Caneco S.A. 
12-2-85- com o __ Estaleiro MAC~LAREN-

Estaleiros e Serviços Marítimos S.A. 
16-2-85--:-corn o Estaleiro VEROLME Esta-leiros 

ReUnidos ·do Brasil S.A. -

Quanto aos restantes três esuiieúos, ISHIKAWAJI
MA, EMAQ e CCN, a tarefa de levantamento prossegue 
em relação a EMAQ. O reexame das contas dos demais 
está paralizado em função de medida judicial, cuja con
testaçã-o está a cargo da Procuradoria Geral da Repúbli
ca, 

Entretanto, estão em curso entendimentos com o esta
leiro ISHIKAWAJlMA, no sentido de sepToceder O ree
xame das contas via au~i~oria_ independente, a fim de 
possibilitar um caminho -nliis rápido, de solução às pen
dências, do que a vida judicial. 

Vemos assim,_ que o essencial de toda essa questão ê 
definir a certeza e legitimidade das contas apresentadas. -
~ão há porque duvidar da disposição do Poder Públi

cO em __ honrar ·os compromissos legítimos. 
Da mesma forma, é necessário, também, verificai- as' 

circunstâncias que poSsibilitaram toda a série de fncor
reções c_onstatadas, no sentido de fazer valer o direito da 
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sociedade de contar com uma administração pública 
transparen_te, austera, vigJlante e competente. 

Gostaria de fâzer 'um complemento, que me parece 
bastante daro, mas é bom registrar. 

Aquele princípio que "mais vale um mau acordo do 
que uma b"oa demai1da'"', e que se aplica, com muitos 
bons -re.~UitadOS entre empreSas privada~, é_ um pr.incfpio 
que não'se poãeadotar quando se trata de erário. t pre
ciso haver o entendimento de que essa empresa, da qual 
estumos cuidârldo, é- uma empresa de 130 milhões de 
õJCionist<:~s. ou seja·,- todo o pOvo brasileiro; tem que haver 
rigor. Não podemos ser liberais para fazer acordos, por
que nós não estamos cuidando do nosso dinheiro, e se 
essa empresa fosse minha, eu poderia, com a maior tran
qUilidade; fazer C[ualquer acordo que achasse ínteressan..: 
te, ma·s, quando se trata de empresa em que o povo é o 
acionista e nós, que estamos adminístrando o eráriO, o 
dinheiro do povo, realmente temos que tomar todos os 
cuidõ.ldos: e esses cuidados estão sendo tomados, nin
guém quer deixar de pagar aquilo que se deve legitima
merifC. O assunto foi levantado, o assunto está sendo 
questíõnã.do e o dever do Mtnistério dos Transportes, o 
dever do Ministro dos Transportes e de todos os nossos 
companheiros de trabalho é zelar pelo bom uso do di
nheiro_ público. 

6. Comissão de Inquérito 
Venho de receber os autos do Inquérito Administrati

vo instaurado para apurar irregularidades na SUN A
l\1AM, inclusive o relatório final da Comissão de In
quérito, que encaminhei à Consultoria Jurídica do MT. 

Passo a fazer um breve resumo dos principais fatos 
ocorridoS durante a apuração. 

Dentro dos estreitos limites de prazo que o Estatuto 
dos Funcionários Públicos permite às Comissões de In
quérito Administrativo e dada a complexidade dos fatos 
em apuração, cy. primeira Comissão, designada em fins de 
janeiro do corrente ano, não conseguiu concluir os tra
balhos em todas as _suas fases. 

Designei, então, nova Comissão, que retomou as apu
rações, aproveitando todo o material obtido pelos traba
lhos anteriores, complementando~o com inúmeras dili
gências, dentre_ as quais a requisição de process_os à SU
NAMAM. 

No curso dos trab<:~lhos, por solicitação da Comissão, 
- oficiei ao Exm'i'. Sr. Procurador-Geral da República, no 

sentido de ser designado um procurador, especializado 
em direito penal, para assessorá-lo. O procurador desig
nado, tomando conhecimento dos fatos existentes e neles 
vislumbrando a existência de iHcitos penais, representou 
junto à Polícia Federal, o que determinou a abertura do 
componente inquérito, ainda em curso. 

Não sendo materialmente possível a apreciação dos 
milhares de processos da SUN AMAM, decidiu a Comis
são promover o indiciamento com base em exemplos 
.;onsubstanciados em processos-tipo, o que foi conside
rado sufiCiente para a comprovação da prática de iHcitos 
administrativos e criminais. 

R~ssalte-se que~ apuração do montante- dos prejuízos 
causados ao erário é tarefa legalmente incumbida a uma 
comissão de tomada de contas especial, nos termos do 
art. 84, do Decreto-lei n'i' 200/67. 

Da análise das provas carreadas para os autos, a Co
missão, na _conviCção da ocorrência de irregularidades, 
veio a indiciar doze pessoas que tiveram atuação- nos fa
tos apreciados. 

Ressalta-se que, na indiciação, a Comissão não emite 
__ juízo de valor_ sobre a existência de ilícito punível, mas 

tão-somente quanto ao da ocorrência de possíveis irregu
laridades, pois, na verdade, só após a apresentação da 
defesa é que pode opinar se houve ou não ilícito adminis
trativo. 

ApÓs-nlTiiúCioso exame das defesas produzidas, muitaS -
das quais incorporaram documentos adicíon-ilis de pro
va, a Comissão conclui pela.isenção de responsabilidade 
e conseqüente exclusão do processo de sete dos indicia
dos_._ manifestando-se pela reSponsabilidade dOS outros 
clnco, COmo eXplicitado no relatório final, -cuja cópia-tive 
oportunidade de encaminhar à presidência dessa Comis
são Parlamentar. 
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Vale, nesta oportunidade, ressaltar que os ilícitos pes
quisados por uma Comissão de Inquérfto Administrati
vo podem ser de natureza administrativa, penal ou civil. 

Os ilícitos administrativos são ·os ún1coS sobre os quais 
pode haver decisão aplicável pela própria administração, 
mas esses, como é óbvio, só se aplicam a servidores ati
vos, aposentados ou em disponibilidade. 

Tendo, entretanto, a Comissão entendido haver, nos 
autos, indícios da prática de crimes, o processo deverá 
ser encaminhado à Procuradoria Geral da República, 
para as competentes aç_ões penais e ajuizamento de ações 
de respons-abilidade civil. 

7. Linhas Prioritárias de ação 
Como se vê, procurei dar conseqUência prática dos as

suntos que encontrei pendentes de solução no Ministério 
dos Transportes. 

Entendo, entretanto, que nos compete, prioritaria
mente cuidar do futuro da navegação e da marinha mer
cante deste País. 

É ponto pacífico que o Brasil depende hoje, fiais do 
que nunca, de seu comércio exterior e principalmente de 
suas exportações para gerar saldos na balança comercial 
que permitam equacionar o seu balanço de pagamentos. 

Infelizmente não se paga dívidas com cruzeiros, nós só 
podemos pagar dívidas exportando bens e serviços. Para 
exportar bens nós temos que ter um sistema de nave
gação mercante muito eficiente~ 

E nossa marinha mercante ê o instrumento absoluta
mente indispensável para alcançar esses objetivos, ao 
lado de um eficiente sistema portuário. 

A quase totalidade de nosso comércio exterior se pro
cessa pelo mar e estamos geograficamente distantes_ de 
nossos mais importantes mercados. É uma realidade do 
Brasil. Não seria, portanto, de bom senso depender ape
nas de armações estrangeiras p:lra viabilizar esses objeti
vos. 

Esta é a base fundamental das d_iretrii~_que estabeleci 
para a formulação de nossa Política de Transportes 
Aquaviários. 

São fatores essenciais para- o sucesso desta Política: 
-a eficiência empresarial, seja -ela privada ou estatal; 
- a evolução tecnológica, como fator fundamental 

para assegurar a contínua competitividade das operações 
de transporte; 
-a Construção Naval, capacitada a responder a evo

lução da demanda de embarcações com as qualificações 
requeridas pelo mercado. interno e externo; 

- assegurar condições de emprego e valorização téc
nica para a mão-de-obra atuante em todas as áreas do 
transporte aquaviário; 

- infra-estrutura portuária capaz de atender à cres
cente especialização e produtividade compatíveis com os 
interesses nacionais; 

- assegurar bases sQlidas e permanentes de financia
mento, para os projetas viáveis, quer Pelo incremento da 
geração de receitas operacionais próprias, como pela uti
lização dos recursos do Fundo da Marinha Mercante
FMM e da Taxa de Melhoramento de Portos, bem como 
pelo aparte de recursos oi"dinâdOs do Tesouro; 

- a reformulação dos instrumentos legais" que disci
plinam as atividades no transporte aquaviário, visando 
eliminar entrã.Ves burocráficõSe acompanhar a moderni
zação tecnológica desta atividade. 

Para a formulação de uma nova politica para o setor, 
determinei a elaboração de estudos~ cujas conclusões 
permitiram o estabelecimento das linhas prioritárias de 
ação, as quais passo a expor: 

Isso tudo dentro do espírito da Comissão Parlamentar 
de Inq_uérito, tambêm expresso pelo Presidente, de que o 
que importa mais à Comissão ê saber o que nós todos 
brasileiros vamos fazer para que ci;Se S"etOfÇoSsa CUtnj)ril' 
os seus deveres para com o desenvolvimento do Brasil. 

7 .1. Transporte Hidroviáfío interior 
O transporte hidroviário interior no País, que conta 

com uma malha hidrográfica Cerca de_50.000 Km_ de ex
tensão navegável, abrangendo as bacias Amazónica, To
cantins; Araguaia, Nordeste, São Francisco, Leste, Su
deste, Sul e do Prata, vem participando com apenas 1% 
na movimentação interna de bens, em terinos de 
tonelada-quilómetro. 
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Relegado, neste século, à última das prioridades, o 
transporte hidroviário interior, no Brasil, com rarlssimas 
exceções, reflete, com sua ínfima participação na m!=lVi
mcntaçãO de Cargas do País, os diminutos investimentos 
que- lhe fora alocados para aprimorar sua infra
estrutura. 

O desenvolvimento do transporte hidroviário interior 
enfrenta- algtiOS fatores inibidores, dentre os quais sedes
tacam: 

-Falta de uma consciência mais ani"pTa e profunda 
d<>papel que o transporte fluvial e lacustre pode desemK 
penhar na movimentação de bens e passageiros, em mui
tas regiõeS do Pãís; 
~inexistência de legislação específica para o trans

porte hidroviário iriterior; 
-deficiência crônica da infra-estrutura hidroviária 

~ (vias e pai-tos);=--
- conflitos de interesse entre navegações e geração de 

energia nas vias fluviais brasileiras; 
--'-participação redüzida do Ministério dos Transpor

tes na gestão de recursos h(dricos; 
-inexistência de mecanismos mais adequados para 

assegurar maior···efíciênCia--à administração· da infra
estrutura e dos meios do transporte hidroviário interior; 

-deficiência de integração do transporte fluvial e la
custre com os demais segmentos terrestres do sistema; 

-inexistência de programa de desenvolvimento re
gional nas áre3.SOelnfluência das hidrovias, capaz de es
timular a implantação de atividades empresariais geraM 
deras de grande volume de cargas; 

- · :...... p"recartedade l:dnsegurança·-no transporte fluvial de 
passageiros de baixa renda das populações ribeirinhas, 
nas diversa_s b_~cias hi4rográficas. 
1:Cl. Tra!lSporte Hidi-oviário Interior- Linhas Priori
tárias de Ação 

o tra~sporte hidroviário interior constitui uma das 
-ma-is econômicas_ªlternativas para o escoamento da pro
dução agrícola, estando vinculado â expansão da nossa 
capacidade produtiva, 

Desta forma, levando-se em conta a situação atual em 
que se apresenta o setor, destacam-se as seguintes linhas 
priorítárias de ação: 

- ativar o transporte fluvial e lacustre, de forma a 
co_ntribui~ para uma distribuição mais racional e econó
mica de mercadorias; 
~estabelecer, de imediato, e manter uma infra

estrutura mínima, visando especialmente ao transporte 
mais económico de insumos e ao esco;1mento de produ
tos agrícolas e granel; 

- des~n_volv_er programas para elevar o padrão de 
transporte fluvial de passageiros de baiXa renda, envol
vendo embarcações e terminais; 

-fortalecer o~_jngrumentos legais, de modo que de
terminem a responsabilidade e os respectivos ônus finan
ceiros, para execução dos sfstemas bâsicos de transpo
sição de pontos ou trechos que interrompam ou dificul
te'!' a navegação, ou, ainda, que venha a impor restrições 
futuras na navegabilidade das h-idrQvias~ 

-?criar mecanjsmQs_ mais adequados, capazes de asse
gurar maior eficiência na admínistraÇão da infra
estrutura e dos meios de transporte hidroviârio interior. 

Gostaria de informar_à Comissão que, para 1986, con
seguimo~ inserir no orçamento da República jâ valores 
rdativamente Sübstanciais -para a navegação interior. 
Este orçamento vai ser examinado pelo Congresso e eu 
aproveitaría para pedir aos meus nobres pares do Sena
do, para que ·não deixem que prevaleça a mentalidade 
anterior, que nunca conseguiu dar a importância neces
sária para a navegaçâo fluvial e lacustre no Brasil. Nós 
estamos muito entusiasmados-com a possibilidade de co
mcrçarmos a aplicar recursos no setor e, fundamental
mente, mudar a mentalidade, que sempre foi desatenção, 
à navegação interiOr do País. 

-~ cabotag_em que, ei?l956 tr~nsportou 4,3 milhões de __ 
toneladas de carga geraT,atingiu;em 1976, um milhão de 
toneladas. Q':ler diz~r, tiqha transportado, em 1956, 4.3 
milhões de tonelidas e" so-ános depois, passou a trans" 
porta~, enf Carga gerâl, apenas I milhão de toneladas; o 
que signifiCa, -em- 30 3.nQs, a diminuição de 75% do trans
porte de carga geral pela nossa cabotagem, o que ê um 
dos nUmeras absurdos q!-Je eu encontrei no Ministério. 
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7.2. Transporte Marítimo de Cabotagem 
Esta situação reflete a ineficácia das medidas adotadas 

at.ê_hoje, para que o Pals, com cerca de 8 mil quilômetros 
de costa marítima, possa dispor de uma alternativa eco
nómica e energetlca.mente eficiente para movimentação 
de bens entre vârias das principais regiões produtoras e 
consumidoras. 

Por outro lado, houve um signiticativo aumento do 
transporte de granéis, e a frota de apoio marítimo apre
sentou, em período recente, um forte crescimento, até 
certo ponto desordenado. 

Os principais problemas enfrentados pelo transporte 
marítimo de cabotagem são: 

-inexistência de instrume_nto eficaz para definir um 
comando único nas ati v idades de carregamento e_des_car
ga dos navios, fixando responsabilidade e racionalizando 
as operações; 

-legislação nem sempre adequada à absorção de no
vas tecnologias, levando à manutenção de mêtodos ul
trapassados; 

-elevada incidênCia rehúiva dos_ Ç:J,J.Stos financeiros 
na aquisição de óleo combustível, reduzindo sua compe
titividade com relação aos outros tipos de transporte; 

-estrutura inad~quaQ~_ dos fretes e das linhas d<; ca
botagem, qtie não-vêm ãtendendo satisfatoriamente aos 
fluxos de carga geral; 

-elevados custos de transferência da carga; 
~elevada incidência dos custos de oportunidade do 

tempo no transporte de carga, prejudicando, em muito, 
sua competitividade çam o transporte rodoviário; 

-obsolescência do sistema de seguros, que_ são pagos 
em cruzeiros, sem correção monetária, longo tempo após 
a ocorrência do sinistro; 

-entraves à importação de peças sobressalentes; 
-volume elevado de afretamento de navios e contê-

níeres estrangeiros na cabotagem; 
- dificuldades de ordem técnica, operacional e insti

tucional, encontradas na ~trutura das atividades de 
apoio marítimo. 
7.2.L Transporte Marttimo de Cabotagem - Linhas 
Prioritárias de Ação _ 

Considerando os aspectos apontados e a importâricia 
econômica da costa_ brasileira para o transporte e a dis
tribuição de merca.õorias pelas diversas regiões, 
destacam-se as seguintes linhas prioritârias de ação: 

....,.... estimular a utilização do transporte marítimo de 
cabotagem, para reduzír os custos no intercâmbio de 
mercadorias entre as vârias regiões do País; 

-simplificar as exigências dos vários órgãos, bem 
co.gto dos jQ_S.trumento& leg_~is que interferem na cabotaK 
gem; 

-estabelecer uma política de mercado, de tarifas e li
nhas, baseada na livr~ concorrência e no apoio à ar
mação n-acional; 

-estimular o. transporte pela cabotagem para o ser
viÇo de concentração e distribuição conjugadas com o 
transporte marítimo internacional. 

7.3. Transporte Marítimo Internacional 
O transporte marítimo internacional é, inegavelmente, 

o principal responsável pela efetivação do comércio exte
rior do Brasil, contribuindo com cerca de 99% da movi
mentação de bens e mercadorias. 

A manter-se a tendência a tua\ quanto à limitação das 
importações, caberá aos armadores nacionais buscar t;:x
pandir sua receita de fretes com maior decisão do que 
vem fa;;::endo, para captar parcelas mais significativas das 
cargas expOi-tadas. Isso exigirá que a frota mercante na
cional se coloque em condições d_e _competir, com vanta· 
gem, no mercado internacional de fretes, prinCipalmente 
pelo aprimoramento dos serviços oferecidos (navios mo
dernos e mais eficientes) e pela redução dos gastos opera
tivos com tripulação, seguros, adestramento de pessoal e 
custo dos reparos. 

A proteção e o apoio à armação nacional são respon· 
sabilidades bâsicas do Governo e não podem ser confun
didos com o estímulo ao imobilismo, à inefi~iência, à 
cas.te:lização dos tráfegos, com riscos para a política de 
comérciO exterior do País. 

Os principais- proble~as- erifrentados pelo transporte 
marítimo internacional são: 

-excessivo número de instrumentos legais, inibindo a 
fixação de parâmetros claros que conduzam ao fortaleci· 
menta da marinha mercante e à consecução dos objeti
vos da política de comércio exterior; 
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-deScoordenação e_ntre os_ órgãos governamentais di
retamente ligados ao transporte marítimo internacional 
e aqueles vinculados ao comércio exterior; 

- inadequação de algumas normas às prâticas moder
nas de transporte marítimo internacional, implicando 
custos operacionais elevados e redução da competitivi
dade da armação nacional e_m_ relação às de outros paí
ses; 

- falta de legislação que permita uma defesa maiS efi
caz dos interesses globais da marinha mercante voltada 
para o transporte marítimo internacional; 

-carência acentuada de pessoal especializado nas ati:. 
vidades do transporte marítimO internacional; 

- fragilidade da armação nacional nos negócios do 
transporte marítimo internacional, diante de alterações 
bruscas no cenário de operações a nível mundial; 

- inadequação, em alguns tráfegos, da frota brasilei
ra, pela utilização de navios não-ajustados às novas exi
gências impostas pelo comércio exterior: 

- inexistência, no Pais, de uma regulamentação que 
permita o transporte iiltermodal internacfonal, incluindo 
o segmento marítimo; 

-ausência de diretrizes relatívas aos níveis adequa
dos de afretamentos de_n_ªvíos e~>trangeiros, mi comple
mentação da capacidade de transporte da frota brasilei-
ra. ______ _ 
7 .3. L Transporte Marítimo Internacional - Linha~ 
PrioritáiiaS de Ação 

A importância do com~rcio exterior para o desenvol
vimento brasileíro leva, irremediavelmente, a uma neces
sidade de transporte marítimo internacional adequada e 
consentânea com a política nacional. . 

Assim, citam.:se ·as linhas prioritária-S -de ação para o 
setor: 

-harmonizar a política-de transporte marítimO iritei"
nacional com a política de comércio exterior e fortalecer 
a posição da armação nacional, aumentando a sua com
petitividade no cenário mundial; 

-estimular a armação brasileira para a formaçã"O de 
empresas nacionais de capital aberto, capacitadas a en
frentar mudanças bruscas no cenârió mundial e a resistir 
a eventuais crises, sem onerar a sociedade; 

-fortalecer posiçõeS- governamentais -que perm.1tam 
uma firme postura brasileira contra pressões, no sentido 
da liberalização total dos tráfegos marítimos íntànãCiO
nais que venham a conflitar com ã pofítíci nacional de 
navegação e marinha mercante. 

7.4. Serviços Portuários 
Os serviços-·portuáiiOs, principal interface dos siste

mas de transportes aquaviários e terrestres, vêm sendo 
submetidos, ao longo dos anos, a constantes moderni
zações e adequações em termos de infra-estrutura física. 
Entretanto, ainda apresentam significativas diStorções. 
que implicam baixa produtividade nas operações de 
transferência de mercadorias. 

Estes aspectos operacionais e instituCionais vêm. con
tribuindo acentuadamente para aumentar o tempo de es
tadia dos navios nos portos, representando cuStOs adi
cionais elevados para o País. 

Por outro lado, com o desenvolvimento e o aprimora
mento dos transportes aquaviâi'íOs e do comércio, que 
implicam aperfeiçoamento permariente das técnicas ope
racionais e das instalações pqrtuárias, torna-se neces
sário um esforço do Governo para manter um elevado 
padrão de eficíéilcia dos serviços portuários. 

Os principais pfoblemas enfrentados atualmente pelas 
atividades portuárias podem ser assim identificados: 

-legislação portuária ultrapassada e inadequada às 
exigências atuais do _comércio e do transporte aqua
víádo, impedindo maior racionalização e eConomfciôade 
dos serviços portuários; 

- obsoletismo_ da atual estrutura tarifária- comple
xa e ineficiente__:., rião vOlüi.da para os aspectos eConô
micos nem para a geração de recursos próprios do_siste- _ 
ma, irilpedindo a adequada manutenção e expansão dos 
serviços portuários; _ 

-focos _localizados de baixa produtividade em insta
lações portuárias, o que aumenta as paralizações e a es
tadia dos navios nos portos e feduz a economicidade do 
siSteina; 

-pequena participação da iniciativa privada nos in
vestimentos portuários para fins públicos, inibindo um 
maior crescimento da capacidade oPeracional dos por
tos; 

-eleVada idade média da frota de apoio portuário, 
pela distorção tarifária do setor, e ausência de plano di
retorque compatibilize o dimensionamento da frota com 
a demanda de serviços, nos diversos portos. 

Neste momento de particular importância no processo 
de retomada do nosso desenvolvimento, deve-se acen
tuar a prioridade total da eficiência no árduo _caminho de 
se.e:xtrait o máximo do complexo portuário existente. t 
nosso pensamento que a austeridade continue, também 
aqui, a nortear a gestão dos gastos públicos. Só assim se
rá alcançado, com os mais baixos custos e os mais redu
zidos recursos disponíveis, o objetivo proposto: dotar o 
País de serviços portuários compatíveis com as necessí
dades de atendimento da demanda, relativa tanto ao 
abastecimento interno das populações como ao escoa
mento dos excedentes exportáveis. 

Serviços Portuários - Linhas 
Prioritárias de Ação 

Será dada ênfase especial às linhas prioritárias --de 
a-ção, visando à oferta dos serviços portuârios, de manei
ra a tornar mais dinâmica e eficiente a utilização dos 
portos. Dentre essas linhas, destacam-se: 

-estimular a integração comércio-porto-naviõ, -pela 
racionalização dos serviços portuârios, contribuindo 
para reduzir os custos incidentes sobre a comercialização 
das mercadorias; 

-estimular a participação da iniciativa privada nos 
investimentos e nas operações portuárias, para fins 
públicos, permitindo um maior crescimento da capacida
de operacional dos portos; 

- consolidar e atualizar a legislaÇão do setor nos as
pectos operacion-ais e tarifários, adequando-os às moder~ 
nas exigências do comércio e dos transportes aqua
viários, de modo a racionalizar e dar maior economid
dade aos serviços portuários; 

-executar melhoramentos fTsicos voltados para a ex
pansão dos serviços, após estaresm esgotados os meiso 
operacionais para o aproveitamento máximo das insta
lações existentes; 

-buscar a auto-suficiência do siste!"lla portuário, com 
a prática de tarifas realistas e capazes de custear integral
mente a operação e a manutenção das instalações e dos 
equipamentos portuários, desonerando o Tesouro Na~ 
cional desses encargos; 

-buscar a descentralização administrativa, financei
ra e operacional dos diversos subsistemas portuários re~ 
gionais, objetivando a maior eficiência do sistema como 
um todo. · 

Recebi, inclusive, há poucos dias, Uma visita de lide
ranças da categoria de portuários, no meu Gabinete, e 
disse-lhes, no início da nossa conversa -evidentemente 
eles ficam sempre preocupados em que, dentro dos nosso 
planos, o setor de trabalho da área portuái'i"a não venha 
a ser prejudicada - eu l)les disse que, pelo contrário, o 
qu_e nós" temos de fazer é criar um sistema portuário rio 
país em que se consiga conciliar a justiÇa- co-m a eficiên
cia. Eles vão participar, eles terão sempre uma plena e 
jl!sta remuneração pelo seu trabalho, mas nós temos de 
trabalhar juntos, porque é evidente que a movíinenhlÇão 
dos portos depende daquelas pessoas que ali trabalham. 

·Eles têm que nos ajudar a buscar a efic_iência. E dizia 
mais a eles, porque esta competição, esta concorrência, 
não se faz em termos_ internos, nos portos, na marinha 
mercante de longo curso-, a coinpeti"ção se faz com os ou
tros países. Então, nós temos de competir com os outros 
países, e por is"so, a necessidade de eficiência é mai"or-run
da no caso do trabalho e do sistema portuários. 

7.5. Fomento à Marinha -Mercante 
ós recursos par'a a renovaçãõ, ampliaÇãO e recupe

ração da frota mercante nacional, objetivando o atendi
mento das reais necessidades dos transportes aqua
vi~rÍSJ~. são p~ovido~ pelo Fundo da Marinha Mercante, 
que ê a~ministrado_por um Conselho; sob a Presidência 
do Secretário-Gerãl do Ministério dos Transportes. -

O Setor de Marinha Mercante passa atualmente por 
uma profunda transformação, visto que existe um claro 
posicionamento do Governo valorizando a eficiência, a 
competitividade e os fatores de mercado. 

A indústria naval deve entender que a marinha mer
cante brasileim, mais do que nunca, necessita e necessita
rá de navios os mais eficientes e competitivos, ein espe
cial para o tráfego de longas distâncias, e que cabe ao ar~ 
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mador discutir com o estaleiro o tipo e o preço do navio 
_g_ue des_eja construir, sem a interveniência do Governo. 

Evidentemente está aqui a crítica, que não foi expressa 
nas--p~l.-ginas anteriores, a nosso ver, visivelmente pater
nalista, como se procurou fazer os outros planos da 
construção naval. 

'Nós insistimos que esta busca de eficiência faz com 
que o Ministério dos Transportes tenha, como obrigação 
fundamental, fomentar a Marinha Mercante, fazer com 
que se_ desenvolva, com que se crie no Pais uma Marinha 
Mercante cada vez mais competitiva, cada vez-mais efi
ciente e cada vez mais com maior atividade econômica. 
Em decorrência desta Marinha Mercante mais competi
tiva e com maior atividade econômica é que nós vamos 
promover o desenvolvimento da construção naval. 

As principais preocupações do Ministério dos Tran_s
portes, neste setor, são: 

-situação de inadimplência de vários armadores, 
junto ao Fundo da Marinha Mercante, provocando, na 
cabotagem e no transporte hidroviârio interior, uma 
concorrência desleal e predatória em relação aos arma
dores qu_e mantêm seus compromissos em dia; 

- inadequaçãQ do s_etor da indústria da construção 
naval às novas regras de fomento estabelecidas pelo 
Conselho Diretor do Fundo da Marinha_ Mercante, as 
quais valoi"iz:im os fatores de mercado e asseguram fi
nanciamentos, em bases corretas, para os projetas que 
demonstrem. viabilidade econômica e social; 

-despreparo cOmercial de alguns setores da indústria 
naval para atuação em âmbito internacional, 
restringindoMse, basicamente, ao mercado interno e pres
sionando o Governo para a manutenção de encomendas, 
sem considerar as reais necessidades da armação nacio
nal· 

_:_ altos_ s;.ustos agregados da indústreia de construção 
naval, afetando a economicidade dos transportes aqua-
viários; -

-ausência de um programa de desenvolvimento tec~ 
no lógico de base que permita ao País dispor de capacida
de para a produção de navios, mais eficientes e compeü
tivos, no tráfego _de longas distâncias; 

-falta de normalização no setor de componentes na
vais, dificultando a manutenção e onerando, sobremodo, 
os custos operacionais. . 
7.5.1. Fomento à Marinha Mercante- Linhas Priori
tárias- de Ação. 

Como não é possível conceber uma Marinha Mercan
te forte sem uma indústria naval que lhe dê o indispensâM 
vel supOrte, ao longo dos anos o Brasil constru_iu um dos 
maiores parques industriais do s~tor. 

No entanto, os problemas apontados anteriormente 
nos levam às seguintes metas prioritárias: 

- assegurar o retorno dos empréstimos feitos ante
riormente; 

--garantir financiamento para a armação nacional, à 
conta do Fundo da Marinha Mercante, visando à reno
vação e à expansão da frota, segundo critérios que ga
rantam sua viabilidade económica; 

-elaborar um programa de desenvolvimento tecno
lógico, objetivando o projeto e a construção de navios de 
inaior eficiê-ncia i Competitividade no trafego internacio
nal· 

_:_desenvolver um programa de normalizaçãO de com
pOnentes navais, para reduzir os custos dos navios pro
duzidos no País; 

r elaborar estudos que permitam definir qual parcela 
da capacidade instalada da indústria naval deverá ser 
_orientada para atendimento ao mercado interno, 
possibilitando-lhe a programação de suas atividades, 
com vistas ao mercado internacionaL 

-desenvolver estudos, em sintonia com outros ór
gãos e entidades públicas e privadas, visando assegurar 
condições para manter e valorizar a força de trabalho 
vinculada à construção naval. 

lnclusi~e, fiz a~ui uma anotação, hoje pela manhã, 
que me d1z o sefoumte: A indústria naval japonesa expor
ta 79% dos vav1os que constrói; a indústria naval da Co
réia, exporta 86% dos navios que constrói; a-indtlstria 

~naval espanhola, aproximadamente, 80% dos. n-avios que 
constrói. E anotação que eu tenho aqui, com relação ao 
Brasil, dá um percentual de apenas 32%. Isto significa 
que nenhuma indústria de construção naval vai adquirir 
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um nível satisfatório de desenvolvimento a não ser que se 
volte para o mercado exterior. 

Senhor Presidente, Senhores Membros desta Comis~ 
são. 

A formulação dos diagnósticos e a determinação das 
linhas prioritárias de ação, para os transportes aqua~ 
viârios, obedeceram a urgência necessâria para enfrentar 
as dificuldades atuais e criar aS bases para a sua evolução 
futura. 

Em paralelo, estamos adotandQ 01e.<:l.idas adequadas 
para a salvaguarda do intereSSe público, sem prejuízo 
das decisões em curso, visando a racionalização da polí
tica e dos instrumentos de desenvolvirilento da marinha 
mercante nacional e de <:~paio à indústria naval, em con
dições de enfrentar os novos quadros que estão sendo 
moldados, em termos nacionais e internacionais. 

O Poder Público está consciente do seu papel em pro
ver meios fmanceírõs ·e õ-ütros estímulos permitidos pela 
sociedade, em favor do fomento e modernização da nos
sa marinha mercante, assim corrio à valorização da nosSa 
força de trabalho. 

Entretanto, os instrumentos gõVemamentais de apoio 
serão, sempre, apenas parte das condições necessárias 
para vencer esse desafio. 

Nada poderá substituir a criatividade e; a eficiência 
empresarial a ser aplicada ao setor. 

E chegado o momento de plena participação. Empre
sários, trabalhadores, portuários, usuários, enfim, todos 
aqueles vinculados à marinha mercante, em ;~.ção conju
gada, devem demonstrar o necessário despreendimento 
no sentido de servir aos superiores intereSses nacionais. 

Estaremos, assim, prestando um serviço a nós mes
mos. Estaremos contribuindo para a construção de uma 
sociedade mais justa e mais eficiente e respeitada nos 
mercados que pretendemos alc::t_nçar. 

Era o que eu tinha a dizer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Virgnio Távora)_- Está sus~ 
pensa a sessão por cinco minutos, após a qual, teremos 
os debates e_interi'ogatórios. · 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) Está reaberta 
a reunião; vamos passar à fasJ:: dosinterr_ogatórios, e dos 
debates. 

Já que o Senador Martins Filho não tem nada a inda
gar ao Sr. Ministro Affonso Cam:argo, passo a palavra 
ao Sr. Relator, o Senador Marcelo Miranda. 

O SR, RELATOR (Marcelo Miranda) - Meu caro 
Ministro Affonso Camargo, ouvimos com atenção o seu 
depoimento e gostaríamos de formular algumas pergun
tas de interesse da Comissã.o. 

De acordo com os depoimentos do ex-Ministro Severo 
e assim como do Almirante Jonas, os problemas que en
volvem a SUNAMAM seriam derivados da falta de_ 
competência das pessoas encarregadas de gerir esse ór
gão. Esta foi a afirmação que eles flzeTã.ril. Era um órgão 
em que a qualidade da-s pessoas, as vezes, o número de 
técnicos para o setor era instifiCienre e--disseram mesmo 
incompetentes para poder gerir um programa da ordem 
daquele apresentado pelo II Plano Nacional. Outros 
acham, no entanto, que as causas dessa crise são mais 
profundas e derivam da crise político-gOVernamental dOS 
últimos 5 anos, que retirou recursos e subsídios da indús
tria naval, reduziu as encomendas, aumentou o afreta
mento e a compra de navios estrangéiros·: Em sífffese, 
exatamente quando, por decorrêncla do II PCN, a indús
tria naval começava a amadurecer retiraram-se as con
dições que levaram a sua expanção~ Qual a opinião de V. 
Ex'1 

O SR. AFFONSO CAMA.R,QO __ - Eu diria que" os 
dois fatores se somam, V. E~' sabe que eu estou há al
guns meses do Ministério dos TranspOrtes, ptoelirando 
avaliar tudo que aconteceu, para justificar uma realidade 
que, efetivamente, não é nada promissora em termos_ de ~ 
uma avaliação de administração pública, eu falo pelo 
meu Ministério. Eu já afirmeí vãrias Vezes, po-sso repetir 
aqui, não há por que não repetir, que éu me senti como 
numa casa desarrumada. Minha sensação- é d~ alguém 
que estava e está ainda numa casa desarrumada e que vai 
se arrumando gradualmente. Então, eu não tenho qual
quer dúvida e:m dizer que a SUNAMAM não era o orga
nismo mais adequado para administrar um fundo de 
construção naval. Porque acho até que eu tenho dito isso 
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e tenho çrillil.QJ\lgy._!l1a polêm~,_g_ue não é ne_m o Mini~
tério _õos Tr;msporte:S qUe tem _g_ue ter uma atenção dire-
ta n_ª-___çQJ1Stt..IJ~ã_o nav:~l ___ _ 

Se_eu .foss_e r_çsponsável pelo Plano de Construção Na
val eu_ teria que ser responsável também, amanhã, por 
planos de indústria automobilística, por planos de indús
tria d~ locomotivaS. ~ntão me pai"~ce qu_e naturalmente 
pela deficiência da épocã, o Ministêrio dos_ Trarisporte 
foi eSColhido para ser o gestor desse plano. E depois es-
colb~_l,ldJJn_Q~:@o _ _g!:)~- ~~lh:-ªmen~~ nª_o tin_h1,1 eS~!}I_!_ura __ _ 
para-Cuíaar de um problema desse porque,-além de todas 
as atividades, tinha atividade de financiamento, quer di-
zer, uma atividade de setor bancário. Eu diria que a SU
NAMAM, por tudo que ouvi, que eu 1í e das infor
mações que eu recebi, não era o órgão adequado. 

E_ª isso _cerlamen_tç_s~ som.ou uma _desprogramação 
principalmente no lado financeiro que ocorreu no País 
os últimos anos. Da mesma forma que está regístrado aí, 
V. Ex~ deve_ter isso nos seus registras, na hora_em_qlJe o_s 
naviOs estãvam ficando prontos, os navios já estavam 
obsoLeJos. Eu "'-QIJ __ citar um o:utro _ca_so só para mostrar 
que era uma desprogramação governamental: o caso da 
Ferrovia do Açg_,_q!J~ __ çJlyisitei h!_ um __ Q1~,__ê UJ.Il c_ª-SQ_ 
tfu!f9_,__Eu e§~-ª-Y.ª_Q!:Iseryando_~_tJ,_ig_Qtict;>_S c!_a ~itstrução 
d~. fçrrÇ>_via.do Aç_p._Exata111-enteem 1976, qualldo o Go
ver_no brasileiro .contrat9u os equipamentos de superes
trutura, equipamentos elétricos, exatamente nesta época 
nós aiminuimó"s Tnve$tirfl.e_ntos da infra-estrutura. Então 
estava comprando a super-estrutura e diminuindo inves
timento da infra-eStrutura. Então há uma descoorde
n-áÇãÜ~ unlã desprogramaçãO ·no P-aís. Eu- diria as duas· 
coisas: se o órgã-o nãO ·era adequado e e_m cima disso, 
para agravar mais o problema, houve uma descoorde
naÇãO, iiffi::i desprogrãmaÇão gOVernamerttal em todo o 
setor de inve.stimento_d_p País. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Nessas con
_diç_ões pre99Pmt_u-_me J!lUito, durante os depoimentos 
que VimOs e-aiê-pela condição de-sermos mais pragamâti
cos, __ .e_ngenheiro acaba Sempre olhando a questão de nú
meros. Eu aqui fiz algumas perguntas. relacionando até 
as construções dos navios com programações, que nós 
fazemos normalmente na administração de um governo, 
na administração de alguns setores, como o próprio se
lar rodoviário, e dois pontos me chamaram muito a 
atenção durante os vários depoimentos: primeiro, sena-o 
estabelecimento do chamado prêmio; esse prêmio é 
oriundo,_é_ oii_gi_~ário de um<t_ diferença _entre um valores
tabelecidO i)3ra Um determinado navTo comO se estra~
geirci- fosse, vamos dizer assim. Se a incompetência desse 
qua'dro da SUNAMAM, si ela não tinha quadro técnico 
suficientemente capUz para poder saber o quanto custo, 
o que na realidade nós devemos fazer para poder adqui
rir. um mate_rial derttro do_ País para construção desses 
navios, de({ue modo esse material poderia chegar de ma
neira competitiva para construção desses navios, para 
formular Q_orçamento desse navío, como é que nós pode
remos estabelecer um _e~ª----11)._i9; quem, na realidade, f~zia 
esse_.orçamento do navio protótipo, do valor protótipo, o 
preço do navio iritii'nac;ional, para poder o Governo bra
sileiro arcar com essas diferenças pagando aos estaleiros 
brasileiros? Quem, qual era_a equipe, se a SUNAMAM 
er_<!_ I~~p_QIJ.g".:_el por i~s91_~1_guma_ firma di?' fora era con
trat_!:!9__<!__Qfl._r_a poder orçar esses navios? Porque_eu ach_o 
rnuifo_·sçj'J_õ, vamos dizer que se _estabeleça_ um prêmio, 
quando o próprio órgão que está contratando não tem 
competênciã ou nª-o rem pessoas competentes para faze
rem esSe-Custo.-------

o-sR. AFONSO CAMARGO :- Quando eu afirmei 
que estou convencid~ de que a SUNAMAM era o orga_
nismo ide3.1 para fazer um programa daquela ·amplitude, 
eu não queria afirmar qUe- não pudesse existir lá pessoas 
em condições de fa~er _competentemente ou fazer de uma 
forma correta essas avaliações, que é a diferença entre o 
custo do navio no Brasil e o que custaria o mesmo navio 
no exterior. Agora, essa sistemática toda eu realmente 
não .tenho conhecimento de quem fazia, porque ~sso é 
um detalhe que eu tenho_que apelar para minha Assesso
ria. O Comandante Murilo Rubens Habbema lâ da SU
NAMAM poderia responder. 

O SR. MURILO RUBENS HABBEMA- A SUNA
MAM, além da Diretoria Firianceirã, possuía também a 
Di_reforh d,e Engenharia. ~ a Diretoria de Engenharia; 
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afravés de revistas internacionais, ela constatava os 
preços dosequipameiltos, os preços inlernaclonais, do· 
mercado internacio_r~âl, quanto custava o motor, quanto 
cUstava uma bonlba, qmiriio custava um guincho e fazia 
um preço; logicamente esse preço era bem barato, por
que era um preço de importação conseguido o mais ba
rato possível. E essa era uma das razões em que esse 
preço interna-dona! dava uma diferença muito gran,de 
para aqueles preços nacionaís. Porque a nossa indústria · 
era nascente e que cobrava preços ... para o Sr. ter idéia, a 
Vale do Rio OOCe--1\laVegã:Ção, estava comprando dois 
navios de 130 mil, feitos na ISHIBRÃS, o mesmo proje
to, com os mesmos motores, no momento em que esses 
navios foram nacionalizados, eles passaram da ímpor
tância que estava sendo pago com equipamento importa
do de 22 milhões, para 42 milhões de dólares. Indiscuti
velrnente a DQCENAVE arranjou uma maneira de pas
sar esses navios para adiante, porque ela não teria con
dições de pagar. E_ntão, o que aconteceu era esse preço 
ser estudado pela Diretoria de Engenharia que obtinha 
em revistas especializadas como normalmente era feita 
no mundo. -

O SR. PRESIDENTE (Vigília Távora) - Antes de 
1 passar a outra pergunta ... 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Não. Isso 
seria na mesma. Eu só queria fazer ... 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Não. Antes 
de passar, ... uma indagação que -ainda ninguêm nos res:. 
pondeu aqui. Todos os depoentes, yariabdQ. a escala, 
bem pouco. Como é que a SUNAMA~('tdm tanta res
ponsabilidade, gerindo tanto dinheiro, e tendo que fazer 
isso que, no momento, nos diz o Comandante, passava 
anos e anos e anos na sua Diretoria de Engenharia ten
do: uns afirmam que um. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Um ... 

b sR:- PRESIDENTE (Vifgífio TávOra) - ... outros 
afirmam que três engenheiros navais. 

O SR. RE.LATOR (Marcelo Miranda)- Exatamen
le. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Até <.lgora 
não c9ns~ui ter uma r_esposta. Pode ser que o Sr. Minis
tro nos elucide alg_uma coisa a esse respeito. São bilhões. 
Ele dólares. ninguém vai discutir .• isso será assunto de per
quirição nossa. Mas desde já, há uma pessoa que lida 
com Engenharia ... ? 

-0 SR. ~FFONSO CAMARGO- Não Sr. tem dois. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Aliás três 
aqui; é bem estranho que esta Superintendência, segundo 
depoimentos de um dos ex-responsáveis, um engenheiro 
naval; segundo depoimento de outro, três. Eu gostaria 
que o Sr. Relator perguntasse ao Exm~ Sr. Ministro. 

-_ Q]R. REí,.ATOR_(_Marc_elo Miranda)- É ex.tamente 
essa pergunta qúe eu faria, porque as informações que ti
vemos nos vários d-epoimentos, é que o setor de engenha
ria da SUNAMAM, nesta época principalmente do II 
PCN, tinha apenas, eu daria o dado preciso pelo menos é. 
a infor_mação que tivemos, um engenheiro naval; e como 
que uma equipe da SUNAMAM, desse setor de enge
nharia era capaz, apenas com um engenheiro, fazer um 
orçamento que iria, praticamente, determinar o prêmio 
que o Brasil deveria pagar, que o Governo brasileiro de
veria pagar por cada navio fabricado no País? 

O SR. AFFONSO CAMARGO- O que não há dú
vida é que a SUNAMAM _n_ã_o tinha uma estrutura ... 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Quero, na 
realidade, chagar ao seguinte: ou esse preço era mais co
locado pelos estaleiros à disposição da SUNAMAM, 
para dizer que este era preço nacional, aí vêm a dúvida e 
as colocações que fazemos de que vivemos de orçamen
to. Se a empreitetra fornece os preços, ê claro que os 
preços naCionais do ferro, chapa e etc., a ma'neira de 
comprar e de conseguirmos isso, nem sempre são os mais 
baratos para poder chegar a um navio competitivo em 
nível internacional. Então, a minha preocupação e que se 
estabelecesse um preço em que, na realidade, quem leva 
a desvantagem é apenas o Governo brasileiro em todas 
as ocas_i~es. Que! dizer, quem leva vantagem? Só aqueles 
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que recebem a diferença e essa diferença quanto maior, 
melhor. 

Essa é a preocupação, se não tem estrutura de cá para 
julgar o preço, alguém apresentou esse preço -que foi 
aceito. E esse algué!l:!_ pode ser o dos próprios estaleiros. 

O SR. AFFONSO CARMARGO- Tanto que não 
tinham estrutura que foi modificada a sistemátíCa. 

O SR. RELATOR (Marcelo Mirilnda)- Certo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Isso não hã dúvida 
de' que não tinham estrutura. Agora, quando V. Ex• per
guntou com relação ao problema específico de como se 
faziam os cálculos e quem os fazia, realment~ eu não te
nho conhecimento, mas temos QS documentos e pode
mos encaminhar a V. Ex• toda a sistemática de cálculo 
do prémio, também não tenho nenhuma dúvida de que a 
sistemática do prêmio é complicada, tudo que tem prê~ 
mio jâ: não é conveniente, mas acontece que os países 
competidores com o Brasil dão esses prêmios e vanta
gens e temos que dar apoio a nossa marinha mercante e 
construção naval para termos __ condições de competir. O 
ideal é que não houvesse prêinios; agora, a preocupação 
de V. Ex~ é vâlida, só que pOdenios encaminhar todo o 
processo que se fazia e que faz porque o Problema existe._ 
Só que agora é toda uma outra siStemâtica e eu até, por 
uma questão de quando falam de SUNAMAM, para 
mim, alho para o Comandante Murilo Rubens Habbe
rna, porque ele é que está cuidimdo ôe normas da naVe
gação da marinha mercante aqui e não estou muito Preo
cupado com o que· está Jâ para trás, mas a sua preocu
pação é válída. 

O SR~ PRESIDE-NTE (Vigília Távora)-- ExcelentíS-
simo Sr. Ministro, para economia de tempo, já: que va
mos perguntar coisas semelhantes, Combinamos com o 
Sr. Relator que, de vez em quando, inseríamos nas suas 
indagações e assim o problema estaria resolvido. 

Realmente, o atual Superintendente da SUNAMAM 
hã pouco procurava nos tranqUilizar sobre ess~ _questão 
do prêmío e do preço internacional. Quem tem assi~tido 
a indagações anteriores nossas, deve ter se fixado, bas
tante na mente essa nossa preocupação sobre a determi~ 
nação do chamado "preço internacional" e no caso anti
go-da SUNAMAM, pela deficiên_cia que tinha-no núme~ 
ro de engenheiros. que parece que não houve contes
tação até hoje, engenheiro naval lá é de um a três, o mais 
otimista dizia que eram três e o mais re-alista dizia que 
era um. 

Afirmamos o seguinte, mesmo que seja fixado o prê
mio que tem que haver, porque os outros países assim o 
procedem, se não poderia haver competitividade, é de 
20% agora? 

O SR. MURILO RUBENS HABBEMA __:De 20 a 
25%. 

O SR. PR~ESIDENTE (Vir~ílio Távora)-__.:._- De 20 a 
25%, isso n-aturalmente todos nós, que lidamos com nU
meros, sabemos que 25% de mil é uma coisa e 25% de 
dois mil é praticamente aquilo que chamamos o dobro. 
Ele !l-OS assusta quando o Excelentíssimo Sr. MiniStro dfz-
que .. o armador deve discutir com ·a estaleiro o tiPo, o -

!preço, excluindo dessa intermediação, justamente, OGõ: 
verno. Mas o Governo cm suma, Sr. Ministro, pelo que 
vimos de vários exemplos e S. Ex• sabe que essa Comis~ 
são já tem ouvido muita gente, é que, às vezes, até se jus
tificava, aquela afirmatfv"a de QUi O armador, em deter
minado caso, entrava com o mar isto aqui foi declarado 
até, por alguns Srs. depoentes. Então, se deixo a dicussão 
desse preço e do tipo, não tenho a menor dó vida, porque 
'é o cliente que exige, mas do tipo e do preço, só para ser 
ajustado entre essas duas partes, com toda a sinceridade, 
a experiência que temos do trato da vida pública, que já 
não é curta, nos autoriza a dizer que os Srs. sairão, mais 

· tarde, em problemas semelhantes aos que hoje se apre
sentaram e que estão sendo objeto dessa contestação que 
jâ-estâ até na JustiÇa. '=-

O SR. .AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente, 
quando falamos em tipo e preço, basicamente, porqUe 
houve casos, e todo mundo sabe disso, em que armado~ 
res foram levados a adquirir navios, que eles rião que
riam e gue eles não achavam q_ue não tinham nenhuma 
utilidade, o que é um absurdo. Então, para cada tipo há 

um preço; aiora, evidentemente, se no momento que o 
GoViàrlo vai participar, em- que o erârio vai entrar ou via 
financiamento ou via prêmio, vai observar tudo isso, se 
esse tipo e se esse preço são competitivos, ou seja, uina 
política buscando a eficiência do setor. Então ali não sig
nifica que haveria uma ausência do Goyerno, tanto o 
Fondo da Marinha Mercante, que vai ter de participar, 
como o próprio BNDES que, na hora de dar o financia~ 
menta, vai estudar a viabilidade económica, vai procurar 
a que estã vinculada, automaticamente, com a eficlência. 
Se não houver eficíéncia, não vai haver viabilidãde eco~ 
nômica. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Excelentíssi
mo Sr. Ministro, outra preocupação em termos das in
formações que conseguimos é que, na realidade, o Go· 
verno brasileiro, em se preocupando em aumentar a nos-

- sa frota e capacidade dos navios nacionais e da cons· 
_ trucão de navios ~ e a própria criação do 11 PCN de

monstra isso- houve da parte do Governo um incenti~ 
v_o aos estaleiros, para que melhorass~m e tivessem 
miior capaddade e produzissem mais com um número 

__ _de funcionáriOs, incluSive em épocas passadas foi o nú~ 
mero bastante grande; então, houve um incentivo do 
Governo para que os estaleiros tivessem uma capacidade 
melhor e, portanto, capacidade de executar aquele pro
grama ambicioso que muitos dizem, do II"' PCN. 

De forrrla que pergunto: hoje existe a preocupação do 
Governo na manutenção desses estaleiros de dar con~ 
dições, porque, na realidade, o que estamos vendo ê que 
com a política atual, até agora, eles estão passando por 
dificuldades grandes, inclusive, demitindo funcionãrios 

- e-,- -em- outras ocasiões, segurando alguns funcionários 
que eles acham necessârios, mas ociosos, dentrO desses 
estaleiros. 

Então o progrma do Governo que, antes incentivava 
grandemente o aprimoramento desses estaleiros e a com~ 
pctividade deles com os internacionais, ess-ã preocupação 
persiste no Governo, para que esses estaleiros continuem 
melhorando a sua capacidade para a construção de me
lhores e mais râ:pidos navios? 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Evidentemente. 
.Acho.que essa preocupação é até uma preocup-ação de 
ordem geral. Tenho afirmado sempre que vivemos um 
momentO de rencontro com a realidade brasileira. Esse 
.. Muda Brasil" do qual V. Ex' participou com tanta inti
midade, inclusive, com as suas relações com o nosso sau
doso Dr. Tancredo Neves, parte desse "Muda Brasil" do 
reencontro com a realidade brasileira, dos nossos 130 
milhões de habitantes, dos nossos 840 milhões de-hecta~ 
res e do capital que nós acumulamos, dos equipamentos 
que nós temos, dentre eles Cstão os nossos estaleiros. O 

'objetíVo é exatamente dar uso aos estaleiros. 
Eu procurei atê fazer uma série histórica do nível de 

ociosidade dos nossos estaleiros ao -correr dos anos, e vi 
que em média, eles sempre estiveram ociosos em l/3. 
Não houve nenhum momento em que os estaleiros esti~ 
vessem à plena carga de utilização, e hoje, evidentemen
te, está abãi-xo disso. Nós deveríamos dar maior utili
zação possível aos C!i~aleiros. Eu repetiria aquilo que 
a fil-mei durante a palestra, com aquela anotação que eu 
mandei colher, eu não vejo nenhuma solução para a nos
sa construção naval a não ser se ela se tornar competitiva 
em termos internacionais, tem que exportar navio. É ela~ 
ro só ver o perfil de venda dos estaleiros japoileses, co
reanos, espanhóis, que são os três maiores, o Brasil ê o 
quarto, que se vê que o que acontece lá tem que aconte~ 
cer aqui. 

Outro problema que aconteceu, e todos sabem disso, ê 
que essa mudança do perfil do nosso comércio exterior é 
que criou problemas também. Porque quem manda, 
quem escolhe o armador, normalmente é quem importa 
é quem paga. Na medida em que nós passamos a ser 
mais exportadores do que importadores, começou a di-

- mi_nu_ir a nossa particip-ação, a participação dei nossa ar
ma"ção. Se os estaleiros ficarem _na expectativa das e_nco~ 
mendas da nossa armação, num país que se torna cada 
vez mais- exportador, em termos de relação expor
tação/importação, claro que esse não é o programa que 
vai resol'{er O problema da nossa indústria naval. Nossa 
indústria naval tem que se voltar para a exportação, o 
que significa cOrnJ?et~são internãdonal. AchO que o 
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apoio que o_ Governo tem que dar para a indústria naval 
é se sentar com eles, discutir com eles o·que precisam 
para· serem cada vez mais competitivos. 

O SR. R.ELATOR (Marcelo Miranda)- Meu caro 
Ministro, um outro ponto que eu posso colocar até como 
absurdo. Nos depoimentos que nós vimos, nos depoi
mentos do Dr. Clodoaldo Pinto Torres, Presidente da 
Comissão de Tomada de Conta; declarou que as princi
pais conseqiiên_çias da nacionalização dos componentes 
da indústria naval são o aumento dos custos e dos preços 
dos navios e a prorrogação do prazo de sua construção. 

Nesse caso, a conclusão a que se chega é que seria anti~ 
económico a nacionalização daquele período, uma vez 
que já tinha sido estabelecido o programa, já tinha sido 
derramado o programa. De outro lado, essas foram per
guntas que nós fizemos, a contratação de série dos na
Vios, principalmei"ite os donos dos estaleiros justificaram 
como uma necessidade para que obtivessem preços me
lhores, uma vez que o número de motores seria grande, 
etc., e de.cada componente do navio. Mas, na realidade, 
nós sabemos que não ê assim, em prime"iro lugar, nós sa
bemos que não é isso. O programa estabelecido, as suas 
diretrizes de como deveria ser contratado, dita que deve
ria ser aos poucos, ao longo de 7 anos, me parece. Então 
houve um interesse, não sei se dos armadores, não sei se 
da SUNAMAM, não sei se de acordo com a SUNA
MAM, em que fizesse o contrato global. ~ claro que, 
com a nacionalização em que o prazo foi prorrogado, os· 
eqUipamentos já tinham sido comprados, solicitados, 
grande parte deles, e nós vimos que, num pequeno es
paço de tempo, os nossos navios passavam a não ser 
competitivos até pela qualidade dos motores. Motores 
que gastam muito em determinada ocasião, depois de 
um certo tempo eles podem ser melhorados. Nós ternos 
aqui o exemplo dos motores a álcool, do início da intro
dução do ácool no Brasil, agora os motores melhoraram 
muito devido a sua competitiVidade entre uma fábrica e 
outra, entre a qualidade dos primeiros inotores e os 
atuais. Para mim, na realidade, não justifica absoluta
mente essa contratação em série que foi feita. Isso seria 
para beneficiar os estaleiros? 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Eu não tenho con~ 
dições de afirmar isso. O que eu não tenho -qualquer dú
vida, e V. Ex• não deve ter também pelas suas palavras, é 
que o plano paternalista é mal administrado. Quanto a 
esse problema dos componentes navais nacionais, todas 
as informações que eu tenho é que não tinha fabricação 
escala, não tínha economia de escala. Foi muito pior ter 
o comppnente nacional do que ter o componente estran-

_geiro e comprã-lo por um preço muito maior. 

O Prõbiema dos atrasos é porque sempre linha algu.ém 
que pagava, todos os problemas o Governo resolviã, o 
dinheiro_ pú~lico é _que resolvia os impasses, ningUém 
perdia durante esse plano todo. Essa é a impressão que 
eu tenho, é a convicção que eu tenho, foi um plano que o 
governo assumiu paternalisticamente, convocou pessoas 
e elas foram ali para ganhar ou empatar, ninguém podia 
perder, se alguém tinha que perder era o Governo. 
Qu~ndo se dá :,t. um plano carátcr paternalista, ele não é 
efictente e acabou sendo muito mal administrado. Essa é 
a convicção que eu tenho. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- A última 
pergunta diz respeito aos contratos. Eu só gostaria de sa
ber, porque foi afirmado, inclusive agora taxativamente 
da não validade do protocolo, conseqUente da 604-3. Eu 
diria o seguinte: na realidade, houve por parte da SU
NAMAM, cartas enviadas aos bancos, os bancos fica
ram com um documento em que o estaleiro tinha para 
receber da SUNAMAM determinado tipo de valor e em 
cima desse valor, o banco emprestou a juros altos, a ju
ros escorchantes, acima dos níveis ou pela 63 ou por OU· 
tro tipo de empréstimo qualquer. Mas uma coisa é real, 
houve o- empréstimo, houve a participação da SUNA
MAM através da emissão de cartas, dizendo dos créditos 
de Caôa uri1 desSes estaleiros, e·ainda hoje existem bancos 
que não Y.~ceberam dõ Governo. fsso é por que o Gover
no acha que essas contas irregulares, ou por que acha o 
contrato irregular? 
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Na realidade, o que et! gostaria de saber, é porque o 
bunco, no fundo, entrou como um?.. peça a mais fazendo 
com que fosse pago um dinheiro que o Governo não li
bemva à SUNAMAM. O banco_entrava com um dinhei
ro, suficiente para ser pago aos armadores atral(és_ de 
contratos, com uma carta a_utQrizafivã da SUNAMAM, 
e hoje o Governo não reçonheceu algumas dívidas ou se 
reconheceu ainda não pagou esses bancos. Naturalmente 
alguém está perdendo, no caso, pelo menos do que nós 
ouvimos e vimos até então, os bancos que emprestaram 
o dinheiro estão sofrendo dificuldade de receber do pró
prio Governo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Eu que a posição 
do Governo está consubstanciada nesse item "b"; pare
cer da Procuradoria Geral da Fazenda, que afinal é o 
Ministério que tem que cOordenar os problemas dos ha
veres e débitos: 

"Considerar que as presumidas obrigações da U
nião junto aos estabdecimentos bancários, decor
rentes de cauções, ou cessões de créditos aos est<!l~_i
ros, estaria evidentemente limitados pelo montante 
de créditos desses juato à SUNAMAM. Se por fa
lha ou irregularidade houvesse ex_cesso, a União não 
responderia pela parte que se dê, porquanto na exis
tência de crédito dos estaleiros junto à SUNA
MAM, nulas terão sido essa atestaçã_o de autOI:ida
de signatárias dos atestados." 

Essa filosofia, o que nós estamos procurnl\do e temos 
tido dificuldade basicam~nte Com os dois estaleiros, qlle 
recorreram a via judicial, é que nós gostaríamos de che
gar a um número - se já chegamos a um açorda_ com 4 
estaleiros, com a maioria já se chego~ a !J.I'li.-aCCft'do- sé 
se chegasse a um acordo, tudo bem, terminava a pendên
cia de nossos débitos. Se não se clle_g~sSe a um acordo, se 
poderia até discutir até, via judicial, a diferença em que 
não houve acordo, mas se chegãr a al_g!lm número, dá 
condições ao Governo dizer o que ele acha, quais são os 
débitos legítimos. Essa a dificuldade que nós estamos 
tendo, apesllr de que com a ISJ{IBRÀS,já esfamos, ago
ra, tJtravés de auditorias independentes, tentando chegar 
a um número. Porque é aquilo que eu repito: é dinheiro 
púhlico, e como nós vamos poder ficar, desde que foí le
vantada a ques·wo, ela está posta para a opinião pública. 
Como é que nós vamos ficar discutindo se aquela carta, 
porque tem tal frase, não tem tal frase, se ela é legítima 
ou não é legitima. Então, o que nós estamos discutindo 
agora, realmente, é quanto é que se deve; se a partir do e
xame contábil, se souber qual é o débito da União, desde 
que seja débito legítimo, então nós vamos· honrar e sal
dar os compromissos. Mas o ponto de partida é sabCr 
quanto efe:tiva_rnente é débito da União, porque afinal ele 
e Fundo de Marinha Mercante, que dcve.aos bancos, em 
decorrência_ destes finançiamentos aos_ estaleiros, aos 
contratos dos estaleiros. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Quer dizer 
que os bancos já estão praticamente em condições, dele
vantado este valor, não sei se pelos bancos, porque pode
rá este processo inicial demorar. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -O estaleiro está 
devendo para o banco I 00, e nós chegamos ~ conclusão 
de que devemos ao estaleiro 80, nós vamos honrar o 
compromisso do 80 ... 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) --9 resto de
pois se discute. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Depois vai-se dis
cutir o resto. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- A adminis
tração anterior teria determinado a suspensão das enco
mendas aos estaleiros, que se negarem a deixar que as 
suas contas fossem apuradas. Posteriormente, fomos in
formados que a administração de V. Ex• determinou a li
beração das encomendas. Em que situaç~o.se encontram 
hoje essas encomendas? No caso específico dos doiS esta
leiros que se encontram judicialmente discutindo o 
problema. 

O SR. AFFONSO CAMARGO ~ 0 ponto de vista 
dQ Ministério do Transporte é que, em virt1,1de de pen
dência para trás, nós não devemos prejudicar os estalei-
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ros para a frente. Porque o nosso interesse_é que tanto a 
ni.arin_ha merca_nte brasileira como a indústria naval pos
sam progredir. Dentro desta filosofia nós liberamos, 
quer dizer, não pusemos nenhum obstáculo, não estamos 
pondo, e nãO poremos-ObStàculos, a que esses estaleiros, 
qL,~e lêJll_ essas pend~ncias até jud~ciais conoSco, pos.sam 
eventualmente _-cOntratar;· inclusíve -_em termos de gover~ 
nO,-qüê-foi Õ êãSõ dà CCN, que tirih_a_ que fazer encomi.':n· 
das à PETROBRÃS e não.sei como está caminhando is
to, porque a minha pa~te foi dizer: nãO_ tenho nada a 
opor __ que-~ PETROBRÃS possa encOmendar navios à 
CCN. E direi isto para todos, Porque naturalmente o 
problema é de relação entre quem vai Contratar e quem 
vai consfrutr os navios. Nós não pusemos nenhum obstã
culo porque não queremos criar problemas para os esta~ 
leiros-:-·--------~-- -------

O"""SR":" RELATOR (Marcelo Miranda) --Agradeço 
~ aõ- prezado companheiro e amigo, o Ministro Affonso 

Camargo e era o que eu tinha a perguntar. 
O SR. PRESIDENTE (Virgilio Távora)- Chegaram 

a esta Comissão dois membros da mesma, o eminente 
Senador Fábio Lucena e Enéias Faria. Perguntamos a S. 
Ex~ se tem alguma questão a formular ao depoente. 

O SR. FÁBRIO LUCENA- Não. 

õ'sR. PRESIDENTE (VirgHio Távora)- Então, Mi
nistr_o, cabe-nos antes de encerrar a reunião, fazer algu
ma complementação da já exaustiva interpelação qUe o -
rCltitor fez. 

DiVidimos o assunto em- duas partes. Nessa parte ge
tlt!." Que COnSideramos ã maís·tmpartante,_ dúvidas que 
nos :BsaTtil.r~m o ·espí~fto,- e que naturalmente, acredito 
Q!Je'V:Ex~ _nãp-poderá responder de ime~iato, quando, 
por·g-entileia de V, Ex• recebemos !lO fim da semana pas

·sad\1-e-lemos toda aQuela_conclusão de relatório, para a 
Comissão de Inquérito, que tornamos a repetir achamos 
qiie·mais impõTfãiiti ao cjue a apuração desses fatos irre
gulares, que cabem na esfera administrãttva do P"Qder 
Execiitiv.o e na -esfei'aCi'Yil-e penal da Justiça, nós aqúi te
mos apenas que dar nOssa opinião-, mas não considera
mos isto cOmo o fatOr preponderante na investigação 
que esta Comissão está fazendo sobre a construção naval 
e sõfire os rrldos e carilinhos tomado!i para a sua melhor 
sol1,1ção. 

Alguns respingos que vamos fazer a V. Ex• número I: 
no geral, V. P está pondo uma imensa esperança no 
mercado internacional e na necessida~ que temos de 
vortarmos para ele, talvez induzido pelas bons resultados 
apresentados pelo nosso programa de exportações de ou
tros produtos. Mas sucede que, no momento, a cons~ 
trução naval em todo o mundo, e já não falamos nei_P no 
transporte marítimo, mas, a construção naval está numa 
crise como nunca se deparou em toda a sua história. 
Co_mq consiliarmos este_des_ejo que temos de justamente, 
usando suas palavras, «voltarmos para o mercado inter
nacíonaf, com exemplos dados, o Japão com 77% de ex~ 
portação de sua produção; a Coréia, 86%, a Espanha, 
82%, embora ~ó ficássemos nos 32%. Isto era a primeira 
de todas as nossas indagações. 

O "SR. AFFONSO CAMARGO- O que eu quis sig
nificar é _que a s·afda para um desenvolvimento maior da 
indústria naval brasileria terá que passar pelo mercado 

--exterior. Porque não se pode imaginar, em nenhum país 
fa,;ü~so_Lque cite um casame~to indissolü~el apenas entre 
constrvção ___ .tlav_al_e_aiTülrl~bª n\efcan@"tí~~i~n~L Estâ 
cõmprov;do7"V.-EXitemraZãõ:-ha o pi'Oblema de CiíSe,
tuÇ{_9_n9 mercado ~:=xterj_or é cícijc;o, _e o que é importante 
é que a indÚsiri3~aVal bniSl!eíra-fique com esta visão de 
que ela _tem que ~star p~epa_ra~a pa_ra competir. O impor
tante é istp: eúlnsisU muito que se ela precisa ser eficien
te Jâ para competir no plano interno, ela terã que ser 
muito mais eficiente para competir no plano externo. 't'. 
mals urna visão real, se ela quiser crescer, ela tem que 
crescer fundamentalmente no mercado exterior. Se, no 
moi_Tie-~to;ela:_ C:S_fit-nLi~a fase ruim, ela tem que se prepa
rai para fases melho~~-· 

O-SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Satisfeito 
pela resposta. A experiência qüe tivemos - embora te
nha _sido pequena neste setor e faz tantos anos, 
1961/1962, portanto, quando Ministro- diz que nós te-
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mos que fazer muitas preces ao Criador para a sua pro
posição: justiça com eficiência nos trabalhos portuárioS e
marítimos seja levado a bom termo. Hoje em dia, sabe V. 
E:~>;• a diferença fundamental que existe entre uma tripu
lação 1_1acional e uma tripulação de qualquer barco es
trangeiro, não venho aqui ensinar .. Padre Nosso ao Vi

. g1i:rio", em números de ocupantes. Ao mesmo tempo na 
-parte relativa aos portuãrios, como nós conseguiríamos 
-aqui estamos servindo um pouco de advogado do dia-
bo -:--- torrlar coer~ntes ess~s duas proposições: Justiça, 
isto é, respeitar todos os direitos adquiridos e justamente_ 
dar as condições dignas de vida aos trabalhadores com 
esta çiência, seu número que temos por unidade d_e tra
balho, seja de tranporte, seja de utilização do homem 
braçalmente, ou através das m~quinas portuãrias, tão 

- díspares do Brasil em relação a algumas das nações que 
conhe~mos, 

O SR. AfFONSO CAMARGO- Eu diria o seguin
te: quem sabe não seja o m-aior desafio que se apresenta 
pllra o meu Ministério! E eu tenho consciência disto. 
Mas nós estamos conversando neste sentido, acreditan
do que toda a força de trabalho do setor aquaviário, do 
setor marít~mo, do setor po!tuário, -que ele esteja dispos
to a cüà:IOgar conosco -em termos de que e em como va
mos ajudar o Brasil a partir desta pergunta. Realmente é 
um setor difícil, é urn setor complexo em todo o mundo, 
V. Ex• sabe disso. Muito cOnlpleto. Mas eu quis registrar 
<Jquilo que eu disse às lideranças portuárias. Eu estaria 
dispOSto a sentar com eles para examinar tudo que inte
ressa, inclusive a valorização do trabalho no sistema por
tuário, desde que nós partíssemos desse objetivo. Conci
liar justiça com a eficiência. Quer dizer chamá-los para a 
necessidade de c:onguistar essa eficiência. Eujã tive uma_ 
experiência logo no começo da minha gestão, no Porto 
de Santos, em que combinamos com determinada cate
goria profissional, em que íamos fazer, a guisa de expe
riência. não me recordo se por 90 a ISO dias, uma nova 
sistemática _de horário, e em decorrência dessa nova sis
temática, se sentíssemos qUe houve resultados de eficiên
cia, etc-permaneceria e se não houvesse re!?U\tados de efi· 
ciência. nós _reto_rnaríamos ao horário anterior. Então 
me pareceu, naquele momento, uma abertura para se 
buscar a enCiência 

Mas, eu reconheço que não é fácil e coloco uma certa 
con-vícçãO de que o maior desafio que eu tenho no Minis
tério é procurar conquistar e atingir um nível de eficiên
cia nos nossos portos. E que dêem, também, condições 
de competir com outros por"tós em matéria d.e custos. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) -
Permitimo-nos que a nossa pergunta ensejou fazê-lo uma 
achega ao Sr. Relator. 

O. SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Gostaria 
apenas-, -Sr. Presidente, meu caro Ministro, pois me es
queci de rererir a uma fir_ma~ão no depoimento que ouvi
mos de V. Ex~ - e que aproveitando a oportunidade 
gostaria de cumprimentá-lo- é quanto a voltar os olhos 
para a navegação interiorana. Como Senador do Centro
Oeste. _especificamente, de Mato Grosso do Sul, vários 
são os rios que -nós temos navegáveis. E a navegação, a 
integração do transporte hidroviário. ferroviário e o ro
doviário, poderá em muito diminuir os fretes. Entretan
to. nós temos conhecimento das dificuldades que o pró~ 
prio Mínistérío deverá enfrentar neste setor, quando se 
faz o transporte, por exemplo, do Estado de Rondônia, 
usando o rio Madeira e o porto, lá em Porto Velho, para 
qualquer outro local do Pais, os eventos de carga e des~ 
carga de navio e o t_empo,_ muitas vezes, a preferência é 
pelo transporte rodoviário, uma vez que o transporte hi~ 
droviárío torna até mais caro o frete. Hoje, especialmen
te hoje. e era uma coisa então bastante importante a ser 
analisada neste estudo, que deverá ser feito no transporte 
interiorano. Ê claro que o transporte pelos rios deveria 
ter um frete bem mais barato. Entretanto, isto ainda não 
acontece e talvez seja uma_dific~;~ld_ade que V. Ex• vai en
contrar neste Setor. 

0 SR. A_fFONSO CAMA ROO - Aproveito aind~ 
para informar :lO nobre Relator que um dos fatores que 
tem inibido muito, em nossa opinião, e na opinião dos 
nossos técnicos, o transporte hidroviário, e essa menta li-
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dudc rodoviária dos nOssos transportadores, E um dos 
trabalhos que nós vamos desenvolver é ver se ConsegUi
mos mcntaliz<Jr os transportadores de carga do País, de 
que ch!s não têm que ser transportadores rodovíáriós- df: _ 
carga, eles deYcm ser transportadores de carga. E, a par
tir du realidade brasileira, aquela realidade que nós fala
mos, saber que nós produzimos isto e consumimos aqui
lo c que, portanto, estas mercadorias têm de ser trans
portadas, a ponto de começar a surgir empresas que vão 
pre.<>tar o serviço de transportar mercadorias que neces
sariamente têm de ser transportadas no País pelo menor 
custo possível. Fazer com que essas empresas, que hoje 
transportam por caminhão, e até, às vezes, por comodis- _ 
mo, re:)o[vem transportar por caminhão a distâncias ab
solutamente inconvenientes, que eles passem á olhar o 
Brasil com todo o seu potenciaL Quer dizer, da mesma 
forma que uma empresa contrata um freteiro de cami
nhão para fazer um transporte, ela pode contratar um 
fn:teiro durante um certo trech9, contratar a Rede num 
outro trecho e contratar, inclusive, uma empresa de na
vegação, para que eles assumam a responsabilidade de 
entregar de origem ao destino, quer dizer, de porta a por-
ta, porque hoje existe é facilidade, pega-se um caminhão 
e vai só com ele. E muito mais fáciL E nós, temos que as
sumir a preocupação- de conseguir um nível efiç:íente 
paru o transporte brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Sr. Minis
tro, na sua brilhante exposição, V. Ex~ pro pugnou -
com c_uja idéia estamos totalmente _de acordo - para a 
participação da iniciativa privada no reaparelhamento 
destes portos na parte, acredito, muito mais em equipa
mentos c.,<;pecializados para determinados fins, terminal 
de soja, terminal de trigo, terminal de grãos, de uma ma
neira geral; é um exemplo a dar. Pergunto, como V. Ex• 
pensa incentivar tal iniciativa, já que hoje, a iniciativa· 
privada estaria muito mais interessada cm Ü>zer aplí
cações financeiras do que investimentos produtivos -
sem discutir as razões por que não vamo_s_aqui discutir e
conomia, mas são fatos absolutamente jã considerados 
-qual a idéia, cm geral, que o Minstério tem a respeito? 

O SR. AFFONSQ CAMARGO- No momento, a si
tuação é a seguinte: há empresários que já estão fazendo 
investimentos. Há empresários que pedem que se dê 
maior utilização aos investimentos que faze-m, há empre
sários que pedem, inclusive, uma atualização -de toda 
esta legislação que é muito antiga. E há, de outro lado, 
uma inquietação da área dos trabalhadores do sistema 
portuôrio com o problema, que eles acham, de se privati
zarem os portos. Nós não vamos privatizar os portos. O 
que se e:üá admítindo é que, na medidll em que o Gover
no não tenha recursos, é que a empresa privada possa 
também fazer terminais. E aí é que é mais um caso que 
nós vamos sentar para ver qual é a melhor form<o~ de bus
car a sua eficiência porque, efetfvamentC, ess.es terii1ítiãS 
de empresas privadas são produtivos, porque o empre
sário privado não faria os terminais se não tivesse a.-ga- ~ 
rantia da sua villbilidade econôm_ica, mas temOs que con
ciliar esta eficiCnda, que eles vão trazer, em virtude dos 
terminais não trazerem prejuízo à massa de trabalhado
res do sistema portuário. Então é um assunto concreto 
que nós temos atualmcntc ... 

O SR. PRESIDENTE (Virgmo Távora)- Um outro 
desafio, Sr. Ministro·~ 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Sim, um outro de
safio. E a partir disto é qUe nós podemos estudar de que 
forma a empresa privada poderia ter participação nos 
portos brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)=-- Vamos ao 
seu terceiro desafio ainda, Ministro. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Aliás, esse é um 
problema de todos os brasHeii-os. 

O SR. PRESIDENTE (Virgllio Távora)- Navegação 
interiorana. Vou lhe dar apenas um exemplo para juntos
podermos discutir um pouco e ouvir a sua opinião sobre 
o assunto. _ 

Em 1961, recebemos uma hor:nenageffi muito g_ra.nde 
no Rio Grande do Sul- coisa qUe aliás nos _c_omõ_veú. 
muito- porque nós estávamos dando os primeiroS-pa~
sos para tornar real a ressurreição da na~egação interi~
rana naquele Estado, no lbicuí -Jacuí e aprovando a h-

gação, aliás, llté dessas duas vertentes- o Sr. sabe que é 
um dos sonhos daquela terra. De 1961 a 1985, -sãO passa
dos 24 anos, V. Ex' - e aqui não vai nenhuma provo-

__C;Jçà.Q _:....._ pode me dizer em que ponto anda este projeto? 
Ai, Ministro, nào precisa responder, eu sei que a que 
pontO anda, a dificuldade que tem o usuário de aceitar a 
hidrovia. E, vamoS dizer, a maioria dos técnicos, até de 
que meu conhecimento seja, do seu Ministério mesmo de 
se entusiiü;·marem, de uma forma capital, por esse meio 
de transporte: tem recursos, tem incentiVeis, perisa O Mi
nistro dispor paru tornar aquilo que não direi um sonho, 
mas uma bela idéia de uma realidade. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - As infOrinaÇões 
que eu tenho é que o sistema de navegação interior do 
Rio Grande do Sul já transporta 4 milhões de toneladas 
por ano, é o melhor índice que temos no Brasil de trans
porte coordenado hidroviário. A mentalidacle de __ desco
nhecimento da navegação interior brasileira existe mes
mo no próprio Ministério e eu procurei romper com isto. 
Eu não culpo ninguém, e o problema de mentalidade é 
um prOOlemã que não se pode culpar, se formou durante 
anos. Eu levei ao Ministério o Sr. Antônio Figueiredo, 
que es(á aqui presente, porque eu queria descobrir al
guém que fosse idealista com relação à navegação inte-
rior, porque eu tinha esse sentimento de que nós precisa
mos romper determinadas barreiras. Hoje já consegui
mos prover de recursos no próximo ano um setor que 
n4nca tinha sido provido. A última experiência que eu 
assisti foi no rio Tietê, uma usina de álcool, usando bar
racas pura transporte de cana e, na medida em que_ aque
la empresa descobriu aquela possibilidade, evidentemen
te ele teve em agilidade porque está do lado do rio, e a in

-formação que eu tive é que está conseguindo trazer cana 
de distáncia 3 vezes maiores do que as outras usinas pelo 
mesmo· pteço do transporte. Ele, então, começou a ter 
vantagens competitivas- -com as usin~s ~e álcool, pe~o 
fato de estar usando o rio Tieté numa distância que não é 
grande. __ 

Então o problema existe e não adianta fazer a hidrovia 
e não ter apoio, não ter armazenagem, comercialização, 
não vai resolver isso, porque nós não podemos tirar o rio 
do lugar, então nós temos que levar as coisas para a beira 
do rio. Mas eu acho que dá para se tentar. Esse é um_ de
salio que eu estou muito animado para enfrentá-lo e te
nho .:ertcza de que o Brasil vai ganhar muito dinheiro 
com isso. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Ministro, 
nós ficamos muito satisfeitos na parte geral com as idéias 
de V. Ex~ em relação à navegação seja a recuperação da 
navegação marítima, seja a da navegação fluvial porque 
4 milhões de toneladas aqui citado por V. Ex~ no Rio 
Grande do Sul representa quase aquela totalidade, aque
le 1% a q11e V. Ex' se referiu, mas é um "dx", sobram os 
ou1ro~(99%,-de maneira que essa parte só merece encõ
mios. Temos aqui já :3.ssistidos depoimentos de várias 
pess-o:rs qtie, -pot uma razão ou por outra, foram citadas, 
seja mfCõmissão de Tomadas de Contas seja na Comis
s1lo de l_n_quérito apresentado por V. Ex• Passamos esse 
fim de semana lendo aquele relatório que V. Ex• teve a fi
neza de nos enviar e que depois foi distribuído à impren
sa~ Há determinadas _d~y_idas que estão nos assaltando, 
naturalmente nós passareffios depois à sua consideraçi:íO 

-e-nã-o-precisa responder de imediato, sabemos que vários 
· itens não podiam ser citados, mas enumeramos algo, 

porque o Sr. Relutor,- é uma achega que levamos a ele 
- depois em sCii relatório, é que vai justaméntt': sup-rir a 
hossà curios-idade e a Comissão decidir se está de acordo 
ou não com ele. 

Ministro, a primeira pergunta, isto aqui foi desde o 
início muito citado, foi o·proOlema que aquí se nos apre
sentou inicialnlente e- os depoimentos que tivemos, 
bateu-se muito nessa tecla - era da legalidade c]a_s cha
m-adas cartas de garantia. No entanto, nes.te inquérito, o 
relatório apresentado por V. Ex~ __ nó_s ouvimos uma-pala
vra praticamente sobre cartas de garantia. Na segunda 
pergunta, é algo que V. Ex~ talvez possa nossa curiosida
de suprir, diz respeito, veja bem, a· resolução n~' 6.043 e 
seu_protocolo _que aqui já foram discutidos demais que se 
argúem terem sido prejudiciais à SUNAMAM, foram 
assinados em meados de 79, a parte relativa à Resolução 
cm julho. Do Proto.;::olo a dúvida até hoje Persiste na in-

_te:rr_ogaçlio porque nós só tivemos aqui uma Cópia, recor
dam aos Srs. aqui, da Con1issào, que vár_iaS- das pessoas 
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participante_s hoje desa reunião ninguém sabe a data dO 
protocolo. Só tivemos aqui -uma cópia sem data. Mas 
isso foi em julho de 1979 e ninguém nessa SUNAMAN e 
podemos fazer a pergunta a vontade, V, Ex• não era des
se tempo como vigora i-am pratícamente até 1985, Os efei- -
tos dessa resolução, desse protocolo, sem que houvesse 

· oposição- de dúv-]da até que instalada foi essa Comissão 
de Averiguação de fatos, tidos como delituosos, é algo 
que_ se fosse Uma parcela de 5, 10 milhões de dolares, o 
Sr. vê que estamos ricos, então se explica, inaS estavam·
eitVOlVióoS --e-m bilhões de dólares e até 85, e de 79 a 85 
são quase 6 anos - não houve uma invalidação do que 
existia.._ Isso _tªmbém aqui pedia a atenção do Sr. Relator, 
nenliuffi -dos depósitos nos explicou isso. Talvez sejam 
um pouco "espirita de porco". Como é que algo em ter
mos tão altos- se isso tudo estava errado, Ju_stiça agora 
é que está discutindo isso, e depois o Relator nos apre
sentará o seu parecer, na prática ninguém nos respondeu 
qual e efetívo" preJuízo que esta resolução ou Protocolo 
c-.tusou à SUNAMAM. 

Agora, outra ·pergunta que fazemos é que depois de 
83, separado SUNAMAM das suas funções de órgão fi
nanciador e de meramente normativo da navegação 
marítima, efetivamentc o que é que depois de 83, separa
do SUNAMAM das suas funções de orgão financiados e 
de meramente normativo da navegação mar[tima, efcti
vamente o que é que foi pago,- a resposta do BNDES 
- é uma resp.osta que depois passaremos as suas mãos 
ou V. Ex~ Líder do Governo, terá muito mais facilidade 
em dizer, não esclareceu coisa nenhuma a esta Comissão. 
Nós deveremos saber para podermos ajUiZar do dia 9 ta
xativamente que a dívida externa assumida pela União e 
tem a dívida externa assumida pelos estaleiros em favor 
da União, paga uma e não paga outra e dívidas internas 
estão dcpcdcndo justamente daquele reconhecimento do 
pa.%ado. Mas este montante, não será possível V. Ex•, 
com seu prestigio de Ministro, e Ministro que realmente 
é ouvido nesse Governo, nós sabemos, porque aqui a 
Ct>mlssão quer sa-ber realmente, nessa embrulhada toda, 
o que foi pago e quanto foi pago. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Não sei. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Reconhe-
cemos que V. Ex~ não pode responder isso aqui, mas lhe 
passamos. 

Há outra pergunta aqui também, que uns aqui afir~ 
mam de tese e cálculo que está tudo perfeito e mostram 
por a+b+c seus cãlculos, e outros afirmam justamente 
haver irregularidadeS das maiores é o seguinte: houve 
acordo da SUNAMAM com os ~staleiros; isso V. Ex~ hâ 
de achar uma impertinência nossa. Mas não, nós quere
mos aqui é uma palavra do Ministro e V. Ex• talvez pos
sa dar agora, porque assim a gente já corta esse proble
ma no início: está aceito e ~ a palavra oficial. Nos acor
dos efetuados pela SUNAMAM com os estaleiros fo
ram, pagas importâncias indevidas ou somente se acor
dou os valores reconhecidos pela SUNAMAM como 
realmente devido? Isso é muito importante quando nós 
ouvimos dizer que na Justiça- não vamos discutir, sen
tença de Juiz não se discute; Cumpre-se ou recorre-se
nós ouvimos dizer aqui que a União está condenada a 
pagar fábulas. Gostaríamos de saber de V. Ex•. 

Agora, um conceito meramente opinativo: quando 
houve a crise da SUNAMA_M, isto é, recursos defasaQos 
bastante para pagamentos daquilo que tinha sido reali
zado, quais outros caminhos que não aqueles adotados 
que poderiam ter sido trilhados por aquela S_uperinten
déncia? E- aqui vamos referir, e nisso daí gostaríamos 
até que o Doutor Pinto, que está presente, nos ouvisse
na juntada de documentos.de defesa feito e enCaminhado 
agora ao Sr. Relator por um dos depoentes, no caso o 
Comandante RoÇolfo, ele apresenta e, portanto que eu 
pergunto a V. Ex,:·conhece os exercício de cálculos pro
cedidos pela Diretoria Financeira, antes de ser firmado 
eSse tal protocolo, onde resultou que tanto a 642, como o 
seu protocolo, por eles apareciam como benéfico isso, V. 
Ex• entende a malícia da pergunta? e vou dizer o seguin
te: todo mundo acha, uns que foi prejuizo total, outros 
que aquilo foi uma maravilha. Quando, agora, bem a d~ 
fesa do Comandante Rodolfo, ele apresenta um docu
mento desta Diretoria F.inanceira, em que são feitos 
exercíciOS de ·câlculos e oficíalmente pede a juntada à sua 
defesa, em que era provado que, com a a.cloção dos cri-~ 
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tério da 6.046, eles eram benéficos à SUNAM.AM. V. 
Ex• vê que não endosso nenhuma das afirmatlvas Ç'Jie_ga_-_ 
tivas. porque nós vamos aqui agir depois como juiz, ou
vindo o que é que o Si:". _Relator teve; mas essas dúVidas 
todas nos assaltaram, tanto da leitura do relatório, que 
vimos da Corriissão de Inquérito, -que V. Ex• agõia- já 
tem o parecer na mão, como- dessa_juntada de- defesa di 
um dos acusados que, naturalmente outros farão, se vie
rem depor aqui - não nos recordamos qual mais tenha 
sido, acreditamos que só ele velo depor. Mas se outros 
tiverem vindo, há o direito _ _de·defesa que será dado_ a_eli:s 
e será apresentado ao Sr. Relator nov_amente ess~s-docu_
mentos que, por ventura, viereni Juntai". ·Mas nos rema~ 
nes.ceram essas- dúvidas. Com toda sinceridade e gos
taríamos, vamos passar essas perguntas a V. Ex• e, se no 
momento não puder responder, pedimos a fineza de de
pois, como vários dos depoentes, mandar-nos as diferen
tes respostas por escrito. V. Ex~ tem uma ótima Assesso
ria, mas antes gostaria que fiZesSe Uma abord~gem geral 
sobre o que lhe foi perguntado. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -.Eu não só como 
membro do Governo, mas também co~o Senador, sig
natário dessa Comissão Parlamentar de Ingu~ritro,you
urgenciar para lhe colocar nas mãos todos os ésclared:
mentos e outros. 

O _SR, PRESIDENTE (Virgílio "Távora)- Nas mãos 
do Relator. · 

O SR, AFFONSO CA~ARGO...:....: Da Comissão e do 
ReJa to r_ e_ de que, por ventura, precisem de esclarecimen
tos. Eu prefiro fazer isso pOr" esctito inclusive. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tá_vo"rá)- Pois não. 

O SR. AFFONSO CAM.ARQO- E dizer que a nos~ 
sa intenção, no caso aqui, é_c_cincilia_r_jiJ.StlÇ3. com os hÕ· 
mens, com austeridade com o Erário. Não temos interes~ 
se em estar prejudic~ndo quem quer que seja, apenaS es-' 
ta mos na função de zelar pelo Erário. Naturalmente es
peramos que tudo chegue a boJ;ll t~mpo. Mas eu mand3.~
rei as respostas por-escrito e qualquer problema que a 
Cõmissão tenha, eu coloco_ o .Ministério à disposição da 
Comissão para ajUdá-la a obter as respostas. 

O SR. PRESIDENTE(Virgílio Tãvora)- Convido o 
Sr. Relator, se deseja fazer-_m_ais-·alguma indagação, algu-

Deixdm de comparecer, por motivo justfficado, os Se
'_fihó.re~<~e~ãCf?l-e_s Al~-xandre Costa,_ Bene_dito Ferreira. 
1\ltre-aO tampos-, José Lins e a Senhora Sç:nadora, Euni
ce Michiles. 
rravên-do inímel-0 ·regim.eõfal;õ Senhor Presidente de

clara_ abertos _os t_r~balho_s da Comissão, passando em se
gulda,o_a __ _palavra ~o Dr. Jor~e M_iled_~ ex-Chefe da Seção 
ae~COnfrOle-dê l>agãmentõ à -Coflsfrução Naval da Dire
toria Financeira da SUNAMAM. 

Logo--ap-6sa·-exp·o.~ição do Dr. Jorge Miled, passa-se à 
fáse -inte-rpelatória quando usam da palavra, o Senhor 
Se~ãdor_ Marcelo· :Miril_ri~a ila -_qualidade de Relator, 

- -al~rn dO_Se-nllor PreSiden~e que, nesse mome-nto, pãssa a 
PreSidência S.o""Sei1âdor· Marcelõ Miranda. 
ru;·ahi:hndo, o Senhor Senador Virgflio Tãvora- retõr~ 
na a Presidência e a~radece_ o depoimento, determinan
d~. enl seguida; ·que aS notas taquígrâficas tão logo tra
duzida~ e revizadas sejam publica~as, em anexo à pre
sente Áta. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar eu, José Augusto Panisset Santana, Assis

-re-rite(Ja=çom!Ssão--;--livrci a p_resente Ata que, lida e apro
vada serâ aSsinada pelo Senhor Presidente e irá à publi

·-~açã~. 

-ANEXO À ATA DA W REUNIÃO DA-CO
' MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO, 
-cRIADA A TRAVES DA RESOLUÇÃO N• I. DE 
1985. DESTINAOA A APURAR IRREGULARI-

~-0 fifft-!f~It1Z~fi.Ot:l-7v-'1~/Y-J~fP!//s~: 
NADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR, 
JORGE MILED, EX-CHEFE DA SEÇÃO DE 
CONTROLE DE PAGAMENTO À CONSo 

__ T.RUCAO NAVAL DA DIRETORIA FINANCEI
. RiDASVNAMAM,t;[UESEPUBl.iÇACOMA 

DE:l/IDA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR PRESI-
DENTiFDA COMISSÃO. ·-- ---

- -PreSidente: Senador Virgílio Távora· 
--Relato i": Senador M_a(celo Miranda 

(Integra do Apanhamento Taquigráfico) 

----o-SR~PRéSIOENTE(Vi~iiliOT~Ora) -=--HaVendo 
número regimental, declaro aberta a reunião da Comis
são Parlamentar de Inquérito do_ Senado F~Qeral, desti
nada a apurar irregularidade nos transportes marítimos ma pergunta? · 

---e-estaleiros nacionais. 
O SR. MARCE.LO MIR;\)'II?A -Não .. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Sr. Minis
tro, resta-nos, de um lado_, congratula['_~os pela precisão 
da sua exposição. Depois, cOroo" brasileiro, rejubilarmo~ -__ 
nos pelas intenções, ao verdadeiro manifesto de in-
tenções que esperamos .. , · 

O SR. AFFONSO C~MARGO -_ De desafio_ ... 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)-:-:- ... que_ se 
tornem realidades. Depois fazer pi'eces ao Criador para 
que 'esses diferentes desafios ~apresentàdos sejam por V. 
Ex• vencidos. E. finalmente, agradecer a _gentileza do seü 
pronto comparecimento dentro dasirtúmer~s e atribula-
das funções que V. Ex• tem. 

Está encerrad_a a Reunião_. 

( Le~·anta-se a Reunião às_ ~2 horas e 52 m_inuto!_.) 

SENADO FEDERAL 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE [NQUI!:RITO, 
CRIADA AT)tAVI!:S DA RESOLUÇÃO N' I, DE 1985, 
"DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES 
NO TRANSPORTE MARtriMO BRASILEIRO E ES. 
TALEIROS NACIONAIS". 

16• Reunião, realizada em 26 de setembro de 1985 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e cinco, às nove horas e trinta minu
tos, na Sala de Reuniões da Comis_sãodeAgricultura, 
presentes os Senhores Senadores Virgílio Tãvora-(Presi
dente) e Marcç:lo Miranda (RelatÕr), reúne-se a Comis_
são Parlamentar de lnquérito; criada através da Reso
lução n~> l, de 1985, destinada a apurar irregularidad_es 
no Transporte Marítimo Brasileiro e Estaleiros Nacio
nais. 

Qy._yl~.m~~---h_~je o d~poimento do Sr. Jorge Miled. 
Com a palavrâ o~dép-oeOte. -.. ·-

- o"'SR:.JOR.ÇiEM:lLED -sr. Presidente,- eu esperaria 
_s_et _ _qi..ICStionãdõ para depois reSPonder-às perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (Virgilio Távora) - Inicial
m-e·iife,_- v. s~ pode iniciar seu depoimento. 

,-.~-:--"-4'(rsR-~ JORdE-M1LEb -- to-rii idaÇão- à Comis~ão 
d~ _ _I~quérito Administrativ_~ _institUída_ pel3: ___ SUNA-
MAM, eu gostaria de fazei algumasobserviÇões esolici

__ _t_;J._r __ çi~_y_,_~~~ ªjJ!~ery~!l_iência, t:JO caso, p~rque acho que 
ho_uv~e "alguns enganos nã conclusãÕ-da Comissão. . . 

No meu depoimento - não o -trouxe Parã. cOmprovar 
_a y, ex~- eu Q._isse ql!e, em tq_9-os os momentos em que 

--- fy.},qu~1iOI!~4<?_LQ_ã,o havia_ ne~hum tipo de co_nhe~i!Jle":
to do _conta-corrf!nte íPsl.ituído- pela Dire1ofíã Financei
ra d<fSUNAMAM, porque eu era chefe Qa seção e eu 
não tive, em nenhum momento, acesso ao conta
corrente. Em todos os momentos em que _eu fui questio
hüdo _sob_re o_assJr.nto eu disse que: "o conta-corrente não 
era atribuição da minha _seção". 

O-SR. PRESIDNETE (Vifgilio Távora)- QUal era· a 
sua função na SUNAMAM? -

O SR. JORGE MILED _,Eu era Chefe da Seção, da 
Seção _d_e CQ_n_irole de_Pagafl)ento à Construção Naval. 
-""'Na conclusão_ final da Co_mis_são de Inquérito Admi
nistrti_'Lu,_que foi mandada ao Ministério dos Trãnspor
tes, dizem que eu incorri em erro sabendo do conta
c.orrente_e_iss_o_achei uma inverdade porque eu não sabia 
e- ninguém tinha acesso ao conta-corrente, que era uma 
responsabilidade direta do diretor de departamento. 

Eu po-deria até explicar a V. Ex• o que eles disseram. 
Acho que eles confundiram com conhecimento da conta-
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·corrente.. _Quando havia ª1guns eventos que deveriam ser 
informados e que nos pudéssemos precaver, solicitãva
mos a um setof' da contabilidade para saber se esse even
to estava comprometido com alguma instituição finan
c_eira. ou seja, se ele estava comprometido com alguma 
"instituição bancáriã -_em função de duplicatas emitidas. 
De acordo com a íilfórmação, se estivesse ou não, seco~ 
locávamos u~ carimbo no meio da informação;_ "com
prometido com instituição -finanCeira, ou não compro
metido com instituição financeirã.". 

Essa era a informação que eu obtinha, não em termQs 
oficiais, mas verbalmente e às vezes por telefone, Tenho 
a impressão que--eles se confundiram dizendo que eu ti
nha conhecimento do conta-corrente, coisa que de fato, 
era _h_um~namente impossível, para mim, como chefe_de 
seção uii:r.apassar o meu diretor de divisão, a assessoria 
do departamento _e ter acesso ao conq-corrente, o que eu 
nunca tive. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Qual foi o 
seu período na SUNAMAM? 

O SR. JORGE MlLED- Entrei em fevereiro de 1962 
e fuí_!~~~~ri~.uído t.:'? meados de 1984. 

- - ~D -SR.. RELATOR (Marcelo Miranda)- De 1962 a 
1984? 

O SR. JORGE MILED - A meados de 1984. 

0 SR~ PRESlDENTE (Virgílio Távora)- Foi redis
- tfibi.!"ído para oride? 

O SR. JORGE MILED -para a SUNAB. 

O SR. PRESIDENTE (Vjrgílío Távora)- Vamos es
p~ifi~_a!fl~nt_e ao~ q_u~ eles dizem aqui de V. S• 

· "Quaiüo aO Sr: -ro"rge Miled, administrador, redistri
buído para a SUNAB, pela portaria, datada de 16 de 

- iTI1iiõ--ae-rgs4, DO de 18 do mesmo mês. 
_lndiciariü::nt.O:_ Contra ó :sr. Jorge Miled foram articula

dos os seguintes fatos: contidos na folha 6198; "conferiu 
e deu como certo os cálculos de reajustes de eventos _que 
~~~s!~~~!TI de duplicatas emitidas pelos estaleiros e acei
tas pela SUNAMAJ\1~-qUari.do conta-corrente do estalei
i-o apresentava s:ildo deVedor, Como se vê, exemplificati
v~J!Iente,_no~ -~roce:ssos n"' 81/12594 e n9 79/20572". 

Contra V_:__ S•1 _ aqui, e_stá articulado só isso. 

O SR, JORGE MILED- Ex.atamente. Foijustamen
te..o_.que acabei de falar a V. Ex• Essa articulação contra 
mim está mais baseada no meu conhecimento do conta
corrente. Ele diz que:_ "mesmo sabendo do conta
corrente, saldo devedor, eu informei um processo". Eu 
não tinha conhecimento" do _conta-corrente, em instante 
nenhum. Não me era dado isso, não vinha cópia de 
coo_ta-corrente anexado ao processo para que soubêsse
mos se era credor ou deyedor. Nada! 

O SR. RALATOR (Marcelo Miranda)- V. S' rece
bia autorização apenas para conferir os câlculos? 

O _SR. JORGE MILED - A atribuição da minha 
seção era somente conferência dos cãlculos. 

Ó ~rR._RELATOR (Marcelo Miranda)- Câlculos de 
quê? 

O SR. JORGE MILED- Dos eventos, dos seus rea
justes e dos reaju~tes das duplicatas regidas pelo proto
colo de in-tenção que foi feito_. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Veja o que 
diz a ComisSão de Inquérito Administrativo- nós não 
estamos aqui" tomariao partido, queremos é que a verda
de aflore, portanto, V. S• fica bem à vontade e calmo. 

Referência _que V. S• afirma: "quanto ao mérito, a 
conferência de cálculos, nele compreendendo ope~ações 
matématicas, critérios e dados incluem o conhecimento 
pi-éviô des-sês me-sm-o cOmponentes, assim como da po
siçã·a-dos controles implantados a eles inerentes. O indi
ciado sabia da existência do controle através de conta
corrente que expressava a posição de saldo de cada esta
leiro, do que, conforme, seu próprio depoimento, obti
nha -iilforrilacões, às vezes por escrito, às vezes verbal
mente". 
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Isso afirma a Comissão de Inquérito Administrativo. 
Agora vamos ouvir o que V. S• di.z. 

O SR. JORGE MILED- V, Ex• me perdoa se eu for 
um pouco repetitivo. Quando comecei, falei justamente 
sobre isso. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- V. $f disse 
"que ninguém tinha .. _.?' 

O SR. JORGE MIL_ED- Que ninguém tinha acesso 
e não havia nenhum documento que desse conhecimento 
do controle de conta-corrente a quem fosse fazer eSse 
tipo de trabalho. Se a minha seção era responsãvel para 
informar os processõs;-subentende-se que a minha seção 
deveria ter uma cópia da conta-corrente para saber o que 
fazer, mas não existia IsSo. Com relação âo que ele diz: 
.. que eu tinha conhecimento, às vezes verbal ou pessoal
mente." Não sei se ele'diz por telefone. 

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tãvora) -:-,uObtinha 
informações, às vezes por escrito, às vezes verbalmente." 

O SR. JORGE MILED- Exatamente, foi o que eu 
disse com relação aos eventos. Depois de um montante 
de eventos, e de duplicatas que foram sendo emitidas 
pela SUNAMAM, passamos a tentar ter um controle soM 
mente dos eventos. Saber se eles estavam comprometidos 
com instituições financeiras. Porque o evento quando ele 
era realizado, era um direito líquido e certo de o e$taleiro 
recebê-lo. Ele tinha que receber porque ele fez uma etapa 
de construção da embarcação, então, ele dava entrada na 
SUNAMAM para receber esse eVento e o que fazíamos 
era saber se eS&e evento estava comprometido ou não 
com alguma instituição bancária, para depois apenas coM 
locar o carimbo. "estã ou não comprometido" e remeter 
o processo da tramitação normal a ele até que chegasse 
às mãos do diretor de contabilidade, _e posteriormente ao 
diretor-financeiro. 

Esse era o meu conhecimento. Agora, contaMcorrente 
não. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - A quem 
caberia saber a posição de saldo de cada estaleiro para 
pagar ou não a conta? 

O SR. JORGE MU .. ED - A diretoria financeira. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) ~-Perguntei: 
.. a quem caberia ter o controle dessa conta-corrente que 
expressava a posição de saldo positivo ou negativo de 
cada estalc;iro. Diz o Dr. Jorge Mited que não eraatri
buição dele e sim da diretoria financeira, exato? 

O SR. JORGE MILED - Exatamente. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- DiretamenM 
te da diretoria fianceira e não da divisão? 

O SR. JORGE MILED- Não, nem_da divisão nem 
da própria seçào que eu chefiava· na épOca. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- ,Dr. Jorge 
Miled, para simplificar, e:u gostaria de saber a SECON, 
seçào de controle- como é çlita no organograma, tinha 
quantos funcionários? 

O SR. JORGE MILED- Com a chefia eram S fun
cionários. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Pergunto se 
vocês recebiam autorização ou determinação para con
trolar, por exemplO, os eventos. Caso positivo, vamoS 
admitir, vou dar um caso prático que ouvimos, em decla
rações aqui feitas, por outros depoentes, 

! Quando do II Plano Nacional de Construção Naval fi
cou estabelecido que primeiro, a ordem emitida pelo Se
nhor Presidente da República foi bastante clara quanto" à 
contratação de navios, que deveria ser parceladamente e 
os navios deveriam se_r _aos poucos contratados dentro 
daquele período de 7 anos. Isso não foi cumprido e fo
ram contratados todos os navios de imediato. Quando 
foram contratados de imediato, automaticamente, al
guns eventos já se tinham realizado e pudemos verificar 
nos depoimentos que: primeiro, pela assinatura do con
trato cada estaleiro jã recebia 5%. 

Vocês recebiam ordem de quem para aceitar ou dar 
aceitaÇão? Qual o tipo de informação que vo-cês davam 
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nesse Caso _ou recebiam pronto e que foi pago .. X" cru
zeiros pelo evento tal? 

O. SR. JORQE MILED - Não,_ Excelência, ~ o se
guinte: o modo comum de a seção de controle de paga
men~O se condu1.ir era que nós só informávamos com re
lação ao_ contrato. O contrato. chegava às nossas mãos 
com todas as etapas já programadas pelo Departamento 
de f?ngenharia, inclusiv~, foi uma_d_as min_has lutas den
tro do próprio departamento financeiro, porque eu acha
va que a nossa divisão, como uma divisão informante de 
pagãtnentos, deveria participar da confecção dos con
tratos, coisa que nunca foi feita. Então, nós ficávamos 
adstritos aos contratos que diziam: primeiro evento, assi
natura do contrato, tantos por cento. Pagávamos e infor
mávamos. Segundo evento, ... 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Vocês infor
mavam o quê? Que podiam pagar? Ou não chegava a is
so, ou recebia pronto, pago, para poder anotar? 

O SR. JORGE MILED - Não. Fazíamos a infor~ 
mação. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Faziam a in
formação de que podiam pagar? 

O SR. JORGE MILED- Fazíamos a informação 
p3ra pa.gamento. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Como é que 
V. s~ explica que nessa contratação chegou-se a pagar de 
45% até 60% do navio, sem que ele tivesse sido construíM 
do não só construído, mas nem ainda na linha de monta
gem. 

O SR. JORGE MILED- Neste caso, peço perdão a 
V. Ex~s. porque acho que seria um caso mais afeto ao 
Departamento_ de En.genharia. 

O SR. RELATOR (Marcelo_l\11iranda)- A determi
nação era expressa do Departamento de Engenharia? 

O SR. JORGE MILED- _Do contrato. 
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Não. o con

trato não dizia que devia pagar 60%. Alguém tem que ter 
mandudo. 

O SR. JORGE MILED- Não. O contrato dava to
das as etapas. 

O SR. ~ELA TOR (Marcelo Miranda)- Dava as eta
pas e todãs- elas eram informadas por alguém, de que elas 
se estavam' realizando, quando, na verdade, não esta
vam, então alguém determinava ... 

O SR. JORGE MILED- Não. Se V. Ex• verificar 
eram etapas puramente financeiras. Primeiro evento ... 

O SR. RELATOR (Mar~elo_Miranda)- Vem dar um 
exemplo. Compra de motores para 46 embarcações ... 

o-sR. JORGE MILE.D- E iaivez fosse um eventó. 

O SR. RELATOR (M'arcelo Miranda)- Quem d_izia
que estava sendo realizado, comprado e determinado? 

O SR. JORGE MILED - Departamento de Enge
nharia. 

b SR, RELATOR (Marcelo Miranda)- Era o De
partamento de Engenharia que determinava e dizia q~e o 
evento estava em realização? 

O SR,. JORGE MI~ED- O Departamento de Enge
nharia é que atestava. 

O SR. RELATO_R (M.arcelo Miranda)- O Depa_rta
mento de Engenharia atestaVa? 

ú ·sR-:-JQRGE MlLED- Sim. Como em outros ca
sos também, desde que compradas tantas toneladas de 
aço, ou seja, eventos simplesmente financeiros. Talvez 
até a metade da emb_arcação, como V. Ex~ falou ou ore
lator até 60%, às vezes, da embarcação. O estaleiro s.ó fa
zia receber o dinheiro. 

O SR. RELATOR (Marecelo Miranda)- E depois, 
no período de naçiona!ização, se continha, nas etapas 
fTsicas'l -

O SR. JORGE MILED- Nas etapas físicas, propria
mente ditas, que seriam as etapas de inicio da construção 
da embarcação, quando os eventos eram realmente ne~ 
cessários. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Diga-me o 
seguinte: V. S• não cecebeu autorização e 9r9.\:!m para 
cililtrolar ou para calcular, por exemplo, uma embar-
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caç~o foi recebida de 45% a 60% do valor dos eventgs, 
sem que ela entrasse em linha de montagem? Depois dis
so, houve aquele período de nacionalização, de 540 dias, 
fir.:ando paralisado e foi aUlorizado um reajuste de 
preços de cada uma dessas embarcações. Pergunto: al
guém -a-utorizou V. S•. por exemplo, a recalcular o di
nheiro que fÕi adian_tado nos everitos, para poder ressar
cir a SUNAMAM, uma vez que jã tinham recebido a
diantadamente? Ou foi só um reajuste daquilo que não 
ti~-~a sido pagp? 

O SR. JORGE MILED- Com rel.ação aos 540 dias 
da nacionUlização, houve uma ordem da diretoria finan
ceira para que fizéssemos aqueles cálculos relativos aos 
540 dias, que foram dados como se fosse uma justa cau
sa, dados a mais ao tempo. 

O SR. RELATOR (Mârcelo Miranda)- Pergunto: e 
o~ eventOs- que õà"ó- tínham sido realizados e que tinham 
sido recebidos? Porque hoube uma paralisação, para a 
nadonaliz<.~cão. Naturalmente, tinha sido paga para um 
navio ou 46 embarcações de 45% a 60%, 50% da embar
cação, por ter sido atestado pelo Departamento de Enge
nha~ia. 

Ent~o. nessa ocaSião, algumas embarcações jã rínham 
sido pagas de 45% a 60%, autorizadas pelo Departamen
to de Engenharia, e o dinheiro tinha sido adiantado aos 
estaleiros. O navio não estava na linha de montagem, lo
go, preSume-se que tinha sido adiantado. Esses valores 
foram mandados para que fossem recalculados, parares
sarcir a SUNAMAM desse período que ficaram com o 
~inhciro na mão? 

O SR. JORGE MILED- Não. Nada foi dito sobre 
isso. V. Ex~ me permita lembrar, é um dos pontos em que 
a Comissão de Inquérito Administrativo se pega, dando 
o que V. Ex~ falou, o tftulo de valor histórico. A Comis
sUo de lnquêrito Administrativo acha que esse valor 
todo deveria ser reajustado. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) - Sr. Presi
dente, eu não tenho mais perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Sr. Rela
tor, vamos solicitar ao Sr. Ministro, salvo melhor juízo, 
que nos mandem os Processos, n9s 81/121594 e 
79/201572. Porque só consta aqui contra V. S• uma úni
ca acusação. 

O SR. JORGE MILED- Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílío Távora)- Estávamos 
há muito tempo desconfiados, face a choques bem gran
des de informações. Desde o início desta Comissão os 
choques de informações são muito grandes. De outro Ia
do, tanto eu na -qualidade de Presidente, quanto o Sr. 
Relator sempre achamos estranho que se gerasse bilhões 
de dólares, no total, com uma estrutura humana tão pe~ 
quena e, ao mesmo tempo pelo que estamos vendo desa
parelhada para controlar esse universo de atividade.c; que 
era a soma dos I e II Planos de Construção Naval. 
· De maneira que acho que a primeira coisa que telrioS ___ _ 
que saber e vamos ter que saber, agora, V. S• preste bem 
ãtcnção, porque-isso será a chave talvez das conclusões: 
V. s~ preste bem atenção, porque isso Será a chave talvez 
das conclusões: V. S• afirma que o seu papel dentro desse 
affaire era todo feito com a ignorância da conta
corrente? 

O SR. JORGE MILED -Totalmente .. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Eu gosta
ria que a taquigrafia prestasse bem atenção neste ponto 
porque vai ser fundamental para a Comissão. 

Alguém, a não ser que aquilo fosse uma casa de Ora
tes, Sr. Jorge Miled, alguém tinha que ter ciência, assim 
meio acaciano, dessa conta-corrente. Diz V, S• que era a 
dirctoria financeira. Dentro do organograma apresenta
do pelos Srs., V. S• era subordinado à DIAPLI, não era? 

O SR. JORGE MILED - Divisão de Aplicações. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Exato. 
DIA PU. A DIAPEF, Divisão de Programação e Exe
cUÇão Firüfnci:ira,- é que tinha o controle dos saldos de 
coTitas-corrCntis"? Estamos precisando da informação 
que V. _s~ souber sobre o assunto porque algo aqui preci
.s•t.ser expliCa-do. Eu teriho o haver, tenho o dever, tenho 
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o t:rédito e tenho o débito. Quem ia ver para cada estalei
ro onde e:·ttava o crédito e o_ débito? 

O SR. JQRGE MILED- Correto, É o que eu disse a 
V, Ex~. por exemplo a Divisão de Programação e Exe: 
cuçlio FinUn<.:eira, não creio que, na época, ela tomas!ie 
conhecimento do conta-corrente, porque acho que, tam
bém, nào era atr.ibuição dela. Não <tfirmo a V. Ex• 

O SR. P_RESIDI::_NTE (Virgílio Távora)- Então, era 
diretumente o diretor-financeiro? 

O SR. JORGE MILED- Era o diretor-financeiro e 
umu a:-;sessoria. Não $CÍ se_ era essa Assessoria que consta 
do orgunograma ou se uma assessoria especificament~ li
gadn ao diretor-financeiro. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda!- Quem é o 
criador intelectual do protocolo'! 

O SR. JORGE MILED- Quero crer que tenha sido 
o Uiretor-financeiro V. Ex• me perdoe. Creio eu que te· 
nhu sido porque se surgiu dentro da SUNAMAM, na 
úreu fii1unceiru, deve ter ~ido o diretor-financeiro. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- V. S's não 
tinham reuniões, no setor finariceiro em "que tralãVam do 
assunto em que scría estabelecido um protocolo? Uma 
vez que faltava caixa na SUNAMAM, era necessário 
criar condições pura pagamento dos estaleiros. Quando 
o Governo não repassava o dinheiro normal que deveria 
ser repassado, precisavam ser criados instrumentos e 
meios paru. que os estaleiros recebessem e, por isso, iria 
ser estabelecido um protocolo, etc. Disto não era dado 
conht:drnento a V. Sas.'l 

O SR. JORGE MILED- V. Ex• me perdoe se fico re
prisando com relação a isso. Como chefe de seção, não 
tinh" conhecimento. Eu apenas era um condutor ou um 
conduzido, talvez., mas no bom sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Como V, 
s~ trabalhou lá de 1962 a 1984, pode-nos prestar alguns 
esclarecimentos. A parte de V, St jâ foi, praticamente, 
rc.-;pondida aqui. 

Tem chamado muita atenção nossa, desde o infcio, 
tuntu na Dirctoria Financeira quanto na Diretoria de 
Engenharia, a essa grande quantidade de recursos que 
envolviam esses programas, a carência de pessoal huma
no c de instrumentalidade, Nesse tempo todo em que V. 
s~ passou por lú, essa questão, que do seu conhecimento 
seja, V. S• não é obrigado a saber, mas gostaríamos apew 
nas de ter dados para melhor podermos ajuizar, nesse 
tempo todo crn que v. s• passou por lú, que conhecimen
to V. S• teve de tentativas de ordenar, pelo menos, a es
truturação de todo esse conjunto, de dar, por exemplo, 
ao Departamento de Engenharia em lugar de um, três 
engenheiros navais- atê hoje não engoli essa, mas ... ~ 
Qual o número compatível de engenheiros que, na sua 
scçUo, houvesse pessoas em número, em habilitação e em 
quulifiC'w:;ào sufidente pafã um exame mais demorado 
dl..)sscs processos? V. 5' pode dar uma idêia, para bem 
nos situ:.trmos disto, claro, que j:.í. não é o depoimento de 
dcl'csa de V. S•, é uma contríbuição que está dando. 

O SR. JORGe MILED- Pois não. Posso dar uma i· 
déia geral a V. Ex~ do que foi. 

Fui elevado a chefe da seção em 1969, sete anos após a 
minh<l admissão na SUNAMAM. Realmente, a nossa 
forma de trabalhar era bastante precária. Primeiro, pelo 
próprio espaço físico que não tínhamos. O nosSo espaço 
talvez fosse de um metro quadrado para cada pessoa. 
Tínhamos que pedir licença para sentar, empurrar a 
mesa da frente para poder sentar, quem vai sentar atrás. 
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A habilitao;;;ào dos funcionârios da minha seção real
mente deixou_ bastante a desejar, porque dentro dela só 
httvia duas pessoas de nível superior. Uma das pessoas 
era cu, que chefiava na função de administrador, e a ou
tra pc:~soa era o meu substituto, embora até, talvez, des
locado de sua árt.!a de atuação estatístico. Os demais 
eram de nfvel médio para baixo. 

O SR. RELATOR (Marcelo Mirando) - Qual o 
nome do substitt.~t_ivo de V. s~ 

. 6 SR, JORb.E-M:IL.ED- Erã: o Sr. Melanides Viana 
Júnior. Parcç_ç;-me que assumiu a chefia da sessão quan
do eu fui desligado da SUNAMAM. 

Eram muito precárias as nossas condições de trabalho, 
(ntbalhãvllmos com máquinas velhas. Para conseguir 
múquinas novas era díficil. Tinha que haver verba, tinha· 
se que solicitar, que dizer, quando as conseguíamos, 
passava-se o tempo de vida útil delas. Quando quería
mo:> uma outra máquina nova, não havia verba e diziam; 
"Vocês compraram uma agora, não hã como comprar 
oulra", Os nossos arquivos eram péssimos entulh~:~dos de 
t<.intos rrocessos. Imaginem um volume de 200 erii,bar
~açiie!-i, havendo informação quase q~e diariamente, ou 
mCih()f;- diariamente informações volUmosas, os arqui
v_os todos em mú sityaçlío, em mau estado de conse~:
vaçiio~ cnfrentCtvumos realmente, algum tipo de barreira. 
Nüo acredito que por vontade própria da adminístração 
supc,rior, mas talvez o próprio espaço não permitisse, 
tttmbém, melhor distribuição de todo o pessoal. O pró
priO material humano da SUNAMAM, também, acho 
que deixava bastante a desejar. 

O-sR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) -Sr. Jorge 
Milc9, quanc;!_o V. S• entrou para prestar serviços à Co
misstto de Ma_ri_nha MerCJ!!!te, o número de navios enco
mc:nd<tdos era mUTto~eQueOo, não -=-era·? 

O SR. JORGE MILED- Sereí honesto com v. Ex•, 
recordo, porque entrei trabulhando como auxiliar de au
ditoriu no estulciro. 

O SR. PRESIDENTE (Virgilio Távora)- Digo a V, 
Ex~. minha pergunta vai ser feita porque nesse tempo, 
cm Ministro de Viação e Obras Públicas, se é verdade 
que V. S• entrou em 1962. 

O SR. JORGF:: MILED- Em fevereiro de 1962. 

0 SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - P(:,rfeita~ 
mente. Interessante, à êpocu, quando eu rrz-uma ou duas 
visita:; t1 Comissão d~ Marinha Mercante, naquele tempo 
nih1 era SUNAMAM. Chamava-se Comissão de Mari
niHt Mercante, CMM. Para_um número pequeno de na
vios cu jú recebi, no fim da minha gestão, maio ou junho . 
de 1962, um redido pura a reestruturação daquela Co
rni_ssào, r:m lermos_ de __ a_mpliação d_e elementos humanos 
c <.tdc4utu;Uo material dela aos fins ~ que se propunha. 

Por isso é que pedi o seu testemunho porque V, s~ en· 
trou mais ou ·menos n:.tquela época. Vejo que depois se 
tmnsformou cm SUNAMAM e a carência de material fi. 
cou nu mesma, mas até os dias de hoje, não estou com
preendendo como se passa de um pequeno objetívo para 
um nuu.:n.:iol;l]Ctivo, coln_o foi a c·onsti'ução de centenas de 
nuvios c_om a mesma organização. _ 

Lu gostaria muito que o Sr. Relator dissecas&e bem 
c-stu qucstüo a seu ver, dando lá as razões que achar con
veniente, nUo dirt.!i este encurtamento de horizonte admi
nístrutivo que houve, quando a Comissão Parlamentar 
de ln4uérito instalou-se, Sr, Jorge Miled, desde lá uma 
das maiorc.'i dúvidas que temos tido é a respeito da estru
tura do úrgào pura as missões que lhe foram atribuídas e 
a qualilir.:tt<,;ào da~ pessoa!) que pertenciam a esse órgão. 
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Como Presidente da CP! julgo-me satisfeito com as 
respo~ta:> dadas por V. s~ em que fica bem estabelecido 
que nào era do conhecimento da Seção de Controle SE
CON_ a COhta-cor~entt! referente a nenh~m estaleiro com 
os seus saldos credores ou devedores. 

O SR. JORCfi MJLED ....=.:--1-n~lusíve pediria a V, Ex•, 
n<lo sei se teria esse direito de pedir a V, Ex•- o que eu 
gosta riu é ter pelo menos o ,processo que nào sei se está 
nn úrea do Ministério dos Transportes ou se já está nas 
mUO~'i do sr. Pics_jd~nte_ da RepUblica para a assinatura 
do rcl<.ttórío final, com relação aos punídos. Se eu pudes
se, cu ficaria imensamente agradecido, se fosse possível 
ter vista a esse proct.!sso, e que retornasse para ser estuda
do. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora!- Acho que 
isso não serll possível, por que estamos no setor Legisla
tivo. O pedido dessas conclusões já foi solicitação feita 
pela Comissão Parlamentar de lnquêrito do Senadô Fe
dcnli uo Poder Executivo, assim como o Poder Executi
vo solicitou todas as informações que tínhamos até uma 
dclcrminada data, frutos dos depoimentos que ouvimos, 

O SR. JORGE MILED - O$ nosSos depoimentos 
n~to estão nas _mãos dos Srs. Senadores? 

O SR. PRESIDENTE (Virgilio Távora) - Já pedi
mos, mas veio só o relatório final da Comissão de In
quérito AdministratiVo, oü -seja, uma cópia xerox. Foi 
com base no relatório que fiz~mos estas perguntas. Real~ 
mente precisamos tomar conhecimento dos Processos 
números SI/ I 2.594 e 79/20.572, para sabermos se são ir
regulares, 

O SR, JORGC MILED- Talves não possa nem afir
mar a V. sa~ com relação a esses processos, que podem 
ser processos de duplicatas. Mas se forem processos de e
ventos ... 

O SR. PRESIDENTE. (Virgílio Tâvora)- Posso d/
zer n V. Su~ tal qual, ou melhor, vou ler para V. Sa'. 

lndiciamento, contra o Sr. Jorge Miled foram articula
dos os_ seguintes fat9~: folha 6198: .. conferiu e deu como 
certo os cúlculos de reajustes de eventos que constavam 
de durlieatas emitidas pelos estaleiros e aceitas pela SU
NAMAN, quando contra-corrente do estaleiro apresen
wv:t suldo devedor, como exemplificativarríente se vê nos 
Pruccs:;os n9s 8 J /12.594 e 79/20.572. Li para V. Sa• a ar
gUk:ào ou a acusação que lhe é feita. 

O SR. JORGC MILED - Perfeito. 

O SR. PRESIDCNTE (Virgílio Távora)- De manei
nt que acho conveniente a Comissão Parlamentar de In
quérito tomar conhecimento. Quanto ao resto, agradece
mos o seu comraredmento e certo esteja de que a nós 
não envolve outro interesse senão o da verdade. b bem 
verdade que o envolvimento sem fazer jogo de palavras, 
que o envolvimento de pessoas "A", "B" ou "C" ~ ape-
nus uma parte do conjunto das nossas preocupações, 
porque _o _fundamental que vem a CPI é_justamente exa
minar a fundo o problema que apresentou a SUNA
MAN, a insolv(<ncia. ou não que tenha a antiga Superin
tcndénchl e a viubilidade ou não do Plano de Construção 
Nttvttl bra!iileiru. A parte humana. não pode deixar de ser 
considerada t.! procuraremos dentro disso, dar a nossa a
chega rara que a justiça seja feita. 

Estú enccrntda u reunião. 

( L''l'anw-.w! a reunÍào ii,f 10 horas e 45 minuto.'/,) 
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SEXTA-FEIRA, 29 DE NoVEMsR.o··o'E I9ss ANO XL- No 159 CAPITAL FEDERAL. 

CONGRESSO NACIONAL 
EMENDA CONSTlTUC!ONAL No ,27 

Altera dispositivos da Constituição Federal .. 

As Mesas da Câmarados.Deputados e do. Senado Federal, nos termos do art. 49da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte Emendà ao texto .. C~_nstituciona\: · ·~, · - · 

Art. 1 o O art. 21 da Omstituição- Federal passa a vigorar. com .as seguintes alterações: 

"Art. 21. ............. ~·-·-· ..... -·· ~-- ............................ -...... -·~. ·.·.- .. -... , ... ~-.- .. . 
vn-:- serviços de comunicações, salvo os de natureza estritamente muilicipa\; 

........ ' ... -· ··- . -. ~ ... ·.:· ....... · .. : ... · ..... · ........ --..... ~ ....... ~ ........ -. -........ : .. . 
X- transportes, salvo os de natureza estritamente municipal. 

. . --~- ..... ·-·. ·--. ~·· ·-~-~- .... ~-· ....... . ................ ----···· .......... ---~--. ··-· ---~- .......... -. 
_ § 7' A únião divulgará, pelo Diário Oficial, até o último Ília domes st.ibseqüente, os montante~ de 

ca<ja um dos impostos e contribuições, englobando os acréscimos arrecadadps, bem como os valores transfendos 
aos Es.uido~- e Municípios." 

Art. 2• O art. 23 da Constituição Federal pa~sa a vigorar acrescido dos seguites dispositivos: 

"Art. 23. 

!H - propriedade de veículos autornotores, vedada a cobrança de impostos ou tal\as incidentes sobre a 
utilização de veículos. 

§ 13. Do produto da arrecadação do imposto mencionado no item III, 50% (cinqUenta por cento), 
constituirá rêceita do Estado e 50% (cinqüenta por cento), do Município onde estiver licenciado o veículo; as par
celas pertencentes aos MuniCíPios Serãó -credifãOaS~em cOntas· especiais, abertás em ·estabelecimentos oficiais de 
crédito; na forma e nos prazos estabelecidos em lei federal. 

§ 14. O Estado divulgará, pelo Diário. Oficial, até o último dia do mês subseqUente, os montantes de 
cada um dos impostos, englobando os acréscimos arrecadados, bem como os valores tr:;tnsferidos aos Municí-
pios." - · -~ · · - " · · · 

Art. 3' O art. 25 da. Constituição Federa] passa a vigorar com as seguintes ~Iterações. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRA.FICO DO SENADO FEDERAL 

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS DIA.RIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Oiretor-Geral do Senado Federal Impresso sob a responsabilidade do Mesa do Senado Federal 

JOSE LUCENA DANTAS 

Oiretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MARIO CESAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Via Superfície: 

Semestre 

Ano 

ASSINATURAS 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

Cr$ 3.000,00 

Cr$ 6.000,00 

"Art. 25. Do produto da arrecadação dos impostos mencionados nos itens IV e V do art. 21, a União 
distribuirã 33% -(trinta e três-por cento) -na forma seguinte: 

I- 14% (quatorze pór cento) ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Terri-
tá rios; 

II- 17% (dezessete por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios; 

III - 2,0% (dois por cento) ao Fundo Especial, que terã sua aplicação regulada em lei. 

§ 4• Os Municípios aplicarão, em programas de saúde, 6,0% (seis por cento) do válorque lhes for credi
tado por força do disposto no item II." 

Art. 4• O art. 26 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo: 

"Art. 26. 

IV -70% (setenta por cento) do imposto sobre transportes, mencionado no item X do art. 21, sendo 
50% (cinq~enta por cento) para os Estados, Distrito Federal e Territórios e 20% (vinte por cento) para os Municí
pios." 

Art. 5• Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se o disposto em seu art. 3•, 
a partir de l• de dezembro de 1985, e as demais disposições, a partir de I• de janeiro de 1986. 

Brasília, 28 de novembro de 1985_ 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: Ulysses Guimarães, Presidente- Carlos Wilson, 1•-Vice-Presidente, 
em exercício~ Haroldo Sanford, 2~-Vice-Presidente, em exercicio- Epitácio Cafeteira, l9..Secretário, em exercício-José Fre
jat, 2'? .. Secretário, em exercíciO--~- José Ribamar Machado, 39-Secretârio, em eXercício_- Orestes Muniz, 4'?-Secretârio, em 
exercício. 

A MESA DO SENADO FEDERAL: José Fragelli, Presidente- Guilherme Palmeira, 1•-Vice-Presidente- Passos 
Pôrto, 2•-V ice-Presidente - Enéas Faria, [9-Secretãrio -João Lobo; 2•-Secretário ·- Marcondes Gadelha, 3•-Secretário - Eu
nice Michilcs, 49-Secrctário. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 135, DEI985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jauru, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito nova
lor de CrS 1.085.652.592 (um bilhão, oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e noventa e 
dois cruzeiros). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Jauru, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizadaa contratar operaçãode crédito no valor de Cr$ 1.085.652.592 (um bilhão, 
oitenta e cinco milhõ_es, seiscentos e cinqüentae cfotsmil~ qutli!ientos e noventa e dois cruz-.fros) correspondente a 44.435,57 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ~ ORTN, consiaerâdo o valor nominal da ORTN de Cr$_ 24.432,06, vigente em 
janeiro de 1985, junto à Caixa Económica Fed~ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao-Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à implantação de galerias de águas pluvi!tis, rrieios~fios e sarjetas no Município, obedecidas a_s condições ad
mi fi-das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data _de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de novem)Jro_ de_!~!l~-::-..§_.;lla_d<>r José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 136, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 254.822.079 (duzentos e cinqüenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil setenta e nove cruzei
ros). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, nos termos do art. '2:! da Resolução n' 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizadaa contratar operação de crédito no valor de Cr$ 254.822.079 (duzentos 
e cinqüenta e quatro milhões, oitocentos e vint~ e dois roil e setenta-e -nove cruzeiros) correspondeníe a-17.429,81 Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional...,- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 14.619,90, vigente em agosto de 
1984, junto à Caixa Económica Federal, estana qtÚtÚdade-de géstoià-àci Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à aquisição de equipamentos pata a limpeza -urbaria i: aproveitamento do lixo do Município, \>bedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de novembro de 1985._--Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 137, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 543.197.257 (quinhentos e quarenta e três milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e cinqüenta e 
sete cruzeiros). 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2•da Resolução n• 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação decrédito n0 valor de Cr$ 543.197.257 (qui
nhentos e quarenta e três milhões, cento e'novc!~_ia e Seiê'mil, dUzentos_ e dnqüenfa e Sete cruzeiros) correspondente a 22.232,97 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro NacioQal = QRTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 24.432,06, vigente em 
janeiro de 1985, junto- à_ j:aixa Económica Federal, esta" ria qualidade de gestora_ do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à implantação de galerias pluviâfs, melos~fiore sarjetaS, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de novembro de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente. 
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l-ATA 0:\ 237• SESSÃO, EM -28 DE NO
VEMBRO DE 1985 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

Submetendo à delihera('ào- do Senado a escolha de 
nome indicado para C'argo cujo provimen'to depende de 
sua pn:via aquiescência: 

- N~> 311j85 (ri•fó17(85, na origem), referente à 
escolha do Dr. Thalles Bezerra de Albuquerque Ra
malho para exercer o cargo de Ministro dO TriOUrial 
de Contas da União, em vaga decorrente da aposen
tadoria do Mínistr()"Joào Nogueira de Rezende. 

1.2.2. - Parecer encaminhado à Mesa 

1.~.3- Comunicação da Presidência 

Rece_bimento da Mensagem rq 312/85 (n~> 616/85, 
nu origem), pela qual o Senhor Presidente da. Re
pUblica, sollclta .autorização para que a Prefeitura 
Municipal de Vitória de Santo Antão-PE possa con
tratar operação de crédito, para os fins que especifi,:, 
ca. 

I .2.4- Leitura de projetos 

- Projf:to de -Ld do Senado n~> 358/85, de autoria 
do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre a 
profissão de ZootecniStã. 

- Projeto de Lei do Senado n<:> 359 j85, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositi
vo da Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas 
a c.<;tabelecer uma nova prerrogativa para os sindica
to.s de empregados. 

-Projeto de Resolução n9 !49/85, de autoria da 
Comissão Diretora, que aprova O Plano de Classifi
caçUo de Cargos e-EiTtpregos e dispõe sobre o Quadro 
de Pessoal do Senado Federal. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Séção Ii) 

SUMÁRIO 
1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara nY 57/80 (n~ 4.625/77, 
na Casa de origem), que acrescenta§ 59 ao art. 169 da 
Lei n~>4,737, de 15 de julho de 1965- Código Eleito
ral. Rejeitado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n'i' 58(80 (n~> 1.693(79, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
458 da Consolidação das Leis do Trabalho. Votaçã.o 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n~" 62(80 (n~' l.87lf79, 
na Casa de origem), que dá nova r_edação ao art. 51' 
da Lei n~> 6.678, de 14 de agosto de 1979, que dispõe 
sobre· a requisição de servidores públicos da adminis
tração direta e autárquica-pela Justiça Eleitoral e dá 
outras providências. Votação adiada por falta de qgo.. 
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n~> 34/81 (n~' 3.658f_80, 
na Cas<~ de origem), que acrescenta parâgrafo ao art. 
234 dá- Decreto-lei n9 2.848, de 7 de- dezembro- dC 
1940- Código PenaL Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 48(81 (n~> 4.708/78, 
na C as<~ de origem), que introduz alterações no artigo 
243 da Lei n<:> 4.737, de 15 de julho de !965- Código 
Eleitoral. Votação_ adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara nl' 53/81 (nO? 614/79, na 
Casa de origem), introduzindo alterações no 
Decreto-lei n~' 70, de 21 de novembro de 1966, e na 
Lei n~' 5.741, de 1~> de dezembro de 1971, que dispõe 
sobre cédula hipotecária e a cobrança de crédito hi
potecúrio vinculado ao sisteina fiminceii'o de habi
tação. Vota1:ão adiada por falta de qu~~um. 

Projeto de Lei da Câmara n9 57/?l (n9 2.109/79, 
na Casa de origem), que altera a Lei n~' 5.869, de li 
de- janCíro de !973 - Código de Processo Civil, na 
purte relativa ao procedimento sumarissfmo. Yotação 
adiada por falta de quorum. -

Projeto de Lei da Câmara nl' 59/81 (n~' 1.89"4(79, 

- Projeto de Resolução n~'- f50/85, de auiOriã Jã:--
Comissão Dirctora, que aprova o Regulamento de 
Pcssoul do Senado Federal e dá outras providências. 

-- - fi"UCà:Sa de origem), que íriclui na relação descritiva 
das ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído 
pela Lei n<:> 5.917, de !O de setembro de 1973, ferrovia 
transversal ligando Belém-São Luís-Teresina, Vo
tação adiada por falta de quorum. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

Prazo para apresentação de emendas aos Projetas 
de Resoluções n~>s 149 e 150(85, lidos a-nteriormente. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR HELV[DIO NUNES-Concessão do 
"Prêmio Esso de jCirlwlísmo de i985" ao Correio 
Braziliense c do "Prêmio Essa de Informação Políti
ca" ao jornalista Rubei1s de Azevedo Limei. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Falecimento 
do Dr. Jair Negrão de Uma. 

SENADOR MUR!LO BADARO. como Lider
Exigüid.ide_do prazo diSpOnível para apreciação pelo 
Congresso Nacional, na presente sessão legislativa, 
de projetas que menciona. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Uder 
- Defesa do Governo José Sarncy e do PMDB em 
face dus críticas formuladas pelo orador que o ante
cedeu na tribuna. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.8- Comunicação 

Do Sr. Senador Jaison Barrei_o, referente -à sua fi
liação no Partido Democrático Trabalhista- PDT. 

1.2.9- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Sellado nO? 360(85, de autoria do 
Sr. Senador Gastão Müller, que retira do alienante as 
exigências de apresentação de certidões, quando o i
móvel alicnudo já for financiado pelo SFH e _estiver 
sendo objcto de transferência a teiceiro. 

Projeto de Lei da Câmiri n~' 63/81 (n9 2.087/79, 
na Çusu_ de origem), que modifica a redação do§ 2~> 
do a·rt. 20 da Lei n<:> 5.869, de II de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara_ n9 81/81 (n~' 3.123/80, 
na Casa de origem), que assegura os direitos de auto-
res teatrais. Votação adiada por falta de quorum. __ _ 

Projeto de Lei da Câma-ra ri~> 46/82 (n~> 903/79;-na 
Casa de origem), que dá nova redação ao art. 125 do 
Decreto-lei n~' 200, de 25 de fevereiro de 1967, e revo
ga a alinea d do§ 2~> do seu art. 126. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n9 244/81-
Complcmentar, acrescentando o parágrafO 41' ao art. 
29 da Lei ComPlementar n9 I/07, que visa-a reduZir, 
em casos que especifica, o limite mínimo populacio
nal de que trata o inciso I do mesmo artigo. Votitção 
adiada por falta de quorum. 

Requerimento n9 425/85, solicitando seja anexado, 
aos Projetos.de Lei da Câmara n9s 49(77, 111/81 e 
124(83, que tramitam em conjufi~o com Projeto de 
Lei d<.~ Câmara n<:> 38/84, que altera dispositivo da Lei 
n<:> 4. 726, de 13 de julho de 1965, que .. dispõe sobre os 
serviços do registro do comércio de atividades afins", 
e dá outras pr-ovídéncias. Votação adiada pOr falta de 
quorum. 

Requerimento ft\' 423/85, ~e urgência para__ o Proje
to Uc Lei da Câffiara n" .124(85 (n<:> 4.014(84, na Casa 
de origem), que proíbe a pesca de cetáceo nas âguas 
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jurisdicionais brasileiri:ts e dâ outras providências. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n9 463/85, solicitãndo nos termos 
do art. 279, c, 4, combinado com o art. 19~, do Regi
mento Interno a inclusão em Ordem do Dia do Proje
to de Resolução nl' 15/85, que dispõe sobre requeri
mento de informações e dá outras providências. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado nl' 89/83, que dispõe 
sobre a proibição da caça ao jacaré e dâ outras proviM 
dências. Votação adiada, por falta de quorum. 

Projeto de Lei dO-Senado n~' 85/83, que acrescenta 
dispositivo à Lei Orgânica da Previdência Social, am
pliando a definição de dependente para efeito de as
sistência mêdíca. Votação adiada por falta de quorum. 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara O'l' 60 (82 ( nl' 3.427/80, na casã de 
origem), que dispõe sobre a regulamentação do e
xercício da enfermagem e dá outras providências. A
provada. A Câmara dos Deputados. 

1.3.1 --D!scursos apôs a Ordem do Dia 

SENADOR CARLOS LYRA- 29 aniVeTsãrio dã 
morte do _eJ;(.-Senador Teotõnio Vilela. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Inconformis
mo com resposta a requerimento de informações de· 
autoria de S. Ex• feito _ao Banco Central, pelos moti
vos que expõe. 

SENADOR BENEDITO CANELAS- Descon
tentamento da classe empresarial do Estado d(J Mato 
Grosso; com a liquidação dos Bancos Comiitd, Mai
sonnave e Auxiliar. 

SENADOR ALO YS!O CHAVES- Relatório à
presentado por ocasião do 25~> aniversário da SociC..: 
dade_ Teuto-Brasileira. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Decressão 
salarial que vem sofrendo a classe dos Administrado
res da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu-RJ. 

SENADOR JORGE KALUME- Necrológio dos 
Srs·. José Fecury e Antônio Fecury. 

SENADOR JAISON BARRETO - Reivindi
C<Jção da Telecomunicações de Santa Catarina S/ A 
-- TELESC, de expansão do parque telefõnico da
quele Estado. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS -
Congratulando-se com o ingresso do Senador Nelson 
Carneiro no PMDB. 

SENADOR ENEAS FARIA - Defesa da indi~ 
caçào do Jurista Milton Luiz Pereira, para o Superior 
Tribunal de Recursos. 

-~SENADOR JOS/J /GNÃCIO FERREIRA- De
fesa da não~realização de possíveis testes atômicos 
nas ilhas de Trindade e Martin Vaz. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Anãlise 
sobre o I Plano Nacional de Desenvolvimento da 
Nova República. 

- -- 1.3.2.- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 238• SESSÃO, EM 28 DE NO
VEMBRO DE 1985 

2.1-ABERTURA 

2.2-EXPEDIENTE 

2.2.1- Ofícios do Sr. J9-Secretáfio da Câmara dos 
Deputados 

Comunicando a aprovação da seguinte matêria 

- Substitutívo do Si:nado ao Projeto de Lei da 
Câniara n~' 233"/84 (ri9 3~014j84, na Casa ~e origem), 
que & .. põe sobre os requisitos para a Iavrãtura de es--
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criturus públicas, e dá outras providêncías. (Projeto 
enviado à sanção em 28-11-85). 

E1u·aminhando à reviSãO do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 199/85 (n~> 
4.1 I 1/84, na Casa de origem), que dá nova redação 
ao caput do art. 224 da Consolidação das Leis dõ 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~> 5.452, de 1~> 
de. maio de 1943. 

-Projeto de L~i d?,_ Câmara _n_v 2_09/85-
Complemcntar (n"' 356/85, na Casa dç origem),de.i-_ 
niciativa do Senhor Presidente ,Q.a Rep~blical que al
tera a redução do art. I~" da Lei Complementar il9 45, 
de 14 de dezembro de 1983 e concede poderes às Câ
maras Municipais pum efctuar o cálêulo da remune-
ração dos Vereadores. 

2.2.2 ,.,.,... Pareceres encaminhados à Mesa 

2.3- ORDEM DO DIA 

DIÁRIO UO CONGRESSQNACIONAL (Seção II) 

- Redução final do Projeto de Decreto Legislati
vo i1"' 14/84, (n9 71/84, na Câmara dos Dej:luta:dos), 
que ãPfovã O teXtO-dO Coi1vêi1io Zoossanitário para a 
importação e a exportação de animais e de produtos 
de-origem animal, c~lebrado entre o Governo da Re
públiCa Federutiva do -Brasil e !=> Governo da Espa
nha, c concluíOo em Madrid, a 12 de abril de !984. A
provada. Ã promulgação. 

_,.._~daç~o Jin_at d_o_ P1ojetO __ -cfe Resolução n9 
1151_85, que_autõriZã a Prefeitura Municipaf de Ube-

, rab:.i, Et;tado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 100.988.400 (cem milhões, 
novecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos cruzei
ros). Aprovada. Ã promulgação. 

-~~dação __ f~l!al _d_Õ:-_-PfO}eto di Resolução n'? 
l26f85, que aut-oriza-a Prefeitura Municipal de São 
Jo~é_ dos Quatrç ~arcos, Est_ado de Mato Gros~9 •. a 
contratar operação de crédito no valor de 'Cr$ 
1.1215.299.406 (hum bilhão, cento e vinte e oito mi
lh0es, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e 
sei:; cruzeiros). Aprovada. Ã promulgação. 
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._, ... :3.-.... --
2.3.1- Discurso apÓ~-a Ôrd;;;~dO Dia 

SENADOR ÕDAC'JR SoARES- Necessidade 
do Governo Federal rever suas prioridades cm rc;
Jaçào à produção e transmissão de energia para a Re
gi:'! o C~ntro-Oe~te, e .especialmente para Rondônia. 

2.3.2- D~signação da Ordem do Dia da prôxima 
sessão. 

2.4- ENCERRAMENTO. 

3-DISCURSO PRONUNOADO EM SES
SÃOANTERIOR 

-Do -Sr. Sen"ador- Nivaldo Machado, proferido 
nasessàode27-11-85--- -

4-ATAS DE COMISSOES 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 237\1 Sessão, em 28 de novembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47? Legislatura 
Presidência do Srs. José Fragelli, Passos Pôrto, João Lobo, 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Katume- Mário MaTa-- Odacir Soares _--:A
Ioysio Chaves - Gabriel Hcr:mes - Hé)io Gueiros_ __ -
João Castelo- Américo d_e Souza- Alberto Silva
Hclvidio Nunes- João Lobo- CesarCals_~ Jos.él.ins 
- Virgílio Távora- Carlos Al,berto- Mirtills Filho 
- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Cid 
Sampaio- Nivaldo Machado .. --Luiz Cavalcante
Lo~riva[ Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo 
Campos- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Hen
rique Santillo- Mauro Borges- Gastão MUller- Jo
sé Fragelli - Enéas Faria- Carlos Chiarelli - Alcides
Saldanha - Octavao OiidQs_Q__ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de40 Srs. Sena_d_or.es. H~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob .a proteção de Deus, in(ciamos nossos trabalhos. 
O Sr. Jtt-Se_cre.tár_io írâ proceder à leitl!rª- d9_Expedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República submetendo à deli
beração do Senado a escolha de nome indicado para cargo 
cujo privimento depende de su~ prévia aquiescência: 

MENSAGEM 
N• 311, de 1985 
(N9 617/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

Nos tennos do artigo 42, item III, e§ 39 do artigo 72 
da Constituição, tenho a honra de submeter a conside
ração do Egrégio Senado Federal o _n9me do Doutor 

Benedito Canelas e Luiz Cavalcante 

Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho para exercer o 
cnrgo·de Ministro do Tribunal de Contas da União, em 

--:-y_a_g-ã-d_i:ççliT.!<ntL<!a~apQ?entadoria do Ministro João No-
gtieíra· de li~zende. - - -

- -::---=~-::os .mériTOs-do Doutor Thales Ramalho, que me indu-
-Ziraffi-" a i!SColli!-lo para o desempenho dessa elevada 
-função, constam do anexo Curriculum Vitae. 

_Brasília, 28 de novembro de 1985. -José Sarney. 

CURRICULUM V/T(l.E 

. Nome: Tll-ÁÜS BEZERRA DE ALBUQUERQUE 
.RAMALHO ..... . 

Fillii~-Fr8.rl~~~-~9~~-~Ler de AlbUitllerqiie Ramalho 
_e_Lu~i_l<t_ B(!zerra de .A.l!l!.!q!Jerque Ramaffi()" ____ _ 

_ Data d.e:. Nasçi~e11:t.o; 7 de julhO: de }923. 
---Naturalidade: J9ão Pessoa, Paraíba. 

Profissão: Advogado 
__ Estado Civil: Casado 
_Cônjuge: Rosália Santos de Albuquerque Ramalho 
Filliã: Ariã. Clara Pereira dos Santos de Albuquerque _ 

Ramalho Barata 

--Escolaridade: 

Primárío: Colégio Pedro·II- Ni:ttal; Rio Grande do 
Norte. 

Ginásio: Colégio Militar do Ceará- Forlàlezª'1 Cearâ 
- Ath~neu N orte-Riograndense, Natal, Rio Grande do 
Norte 

Pr"ê-engenharia: Colégio Carneiro Leão- Recife, Per-
nambuco ---

Curso Superior 

Escola de Engenharia de Pernambuco- (atê o 2~ afio) 
Facu Idade de Direito do Recife, onde_se titulou bacha-

rel em Ciências Jurídicas e Sociais. - -

Outros dados: 

Promotor Público no Estado de Pernambuco. 
Assessor Técnico Administrativo do Estado de _Per-

nambuco. _ 
ProfesSor Assistente da Cadeira de Literatura Portu- -

guesa da Universidade Federal de Pernambuco. 

S~cretár_io d9s Negócios do Governo do Estado de 
Pernambuco. 

Suplente de Deputado em exercício à Assemblêia Es
tadual de Pernambuco, h~gislatura 1963-1967. 

Deputado Federal pelo Estado de Pernambuco, legis
laturas 1967-1971. 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983, 
1983-1987. 

Segundo-Secretário da Mesa da Câmara dos Deputa-
.-. d_O-S- _ __. " _ --·-·· _ -~-·-. 

Membro das Camisões de- Minas e Energia, Coristi
tuição e Justiça, Relações Exteriores da Câmara dos. De
putados. 

Autor da Emenda n'? 22 à Constituição_ Federal, que 
assegura _direitos constituçionais às pessoas portadoras 
de_ deficíênCías~_jJf9ml!lg~da )lO dia 17 de outubro de 

..1978. -
Secretário-Geral do Diretório Naqional do Movimen

to Democrático Brasileiro- MDB. 
Secretário~Geral do Grupo Brasileiro da União l_nter

parlamentar Internacional. 
Líder da Bancada do Partido Popular - PP, na Câ

mara dos Deputados. 

Missões no Exterior: 

Me~bro da Deleg;ÇãO Brasileira _à 58• Reuniãõ da 
Conferên_cia Interparlamentar, realizada em Haia, Ho-
landa. -

Observador parlamentar à 30• Assembléia Geral das 
Naç_ões Unidas-:-:- ONU. 

Trabalho Publicado: 

Composição do Poder Legislativo em FunçãO do Nú~ 
mero de Eleitores. 

Condecoração: 

Ordem do Rio Branco, no grau de _Grande OficiaL 
Brasílía, 27 de-novembro de 1985.-Thales Bezerra de 

Albuquerque Ramalho. 

(À Comi.~são de Finanças.) 
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PARECER 

PARECER 
N• 1.063, de 1985 

Da Comissio de Consti_htição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n\' 282, de 1983 (09 6.030-
B, de 1982, na Casa de origem), que "dá nova re-
dação ao art. 133 da Lei n9 5.869, de li de janeiro de 
1983 - Código do Processo Civi1 ". 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

O projeto sob exame, origináfió da Câmara dQs Depu
tados, de iniciativa do ilustre Deputado Jerônimo Santa
na, dá nova redação ao art. 133 do Código do Processo 
Civil. 
2. Na justificativa, após salientar as inovaçõ_es introdu
zidas pelo Código do Processo Civil vigente no que diz 
respeito à responsabilidade do Juiz, aduz o Autor: 
"omitira-se. entretaiitó, -aquele diploma, ao não prever e 
dar adequado remédio ao que se sabe ser notoriamente o 
mais constante ria realidade forense, ou seja, a prátiCa de 
erro grosseiro por mero capricho pessoal (oU Vaidade_~·€!~ 
cadémica") ou- conforme o caso __ concre~o -por falta 
de estudo específico da matéria, que causa vullosíssimos 
prejuízos à parte, além da perda de tempo e exigência de 
grandes gastos". 

3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados, 
foi o Projeto apreciado pela douta Comissão de Consti
tuição e Justiça, que o considerou constitucional e jurídi
co.. Descabe, pois, ieexamínar iais aspectos (art. 100, 
item III, b, nY 1, do Regimento Interno). 

4. O projetO pretende acrescentar ao" art. D3 da Lei 
n"' 5.869," de II dejanei{o de 1973- Código do Processo 
Civil- mais um iteril e dois parág-rafos, tudo no sentido 
de responsabilizar, por perdas e danos, o juiz que "pra ti~ 
car erro flagrantemente grosseiro, em suas decisões ou 
despachos" (item IIJ) e que, devidamente alertado, per
sistir no erro (§ 2Y). -

A. nova hipótese que se junta às já previstas é oportuna 
e contribuirá" para nielhor resguardo do interesse das 
partes e credibilidade da Justiça. 

Há, porém duas falhas técniCas no projeto. Uma que 
não figura nem no projeto primitivo nem no Substitutivo 
da Comissão de Constituição e Justiça- consistente na 
transformação do§ 3<? do projeto em art. 3<?, o que abso
lutamente não pode ocorrer na espécie, pois a matê.ria do 
§ 3"' é pertinente ao_ prazo para apreciação do requeri
mento previsto no§ 2<? e interposição de recurso. Parece 
tratar-se de lapso mecanográfico. 

A outra está consubstanciada na expressão ·~concor
re_ndo o prazo" onde deve s.er "correndo o_ praz-o". 

5. Ante o exposto, opinainos pela aprovação do pro
jeto, por oportuno e conveniente, com a se$uinte-eme~-~ 
da: 

EMENDA No l - CCJ 

Substitua~se o arL 35' qUe O" ã.rt. -1,. acrescenta ao- art. 
133 da Lei n~> 5.869, de 11 dejaneir,o-de 1973, pelo seguin
te§ 39: 

"Art. 133. . ............ . 

§ 39 A apreciação do requerimento aludido no 
parágrafo anterior deverá ocorrer no prazo de 5 
(cinco) dias, correndo daí o prazo legal para inter
posição de recursO." 

Sala da Comissão, em 18 de setembro de 1985. -Josê 
Ignácio Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado, Rela~ 
tor - Martins Filho - Octávio Cardoso - Luiz CaVai
cante- Jutahy Magalhães- Nelson Carneiro- Rober
to Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n9 312, de 1985 (n9 616/85, -na órí
gem), pela qual o Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 42, item VI, da ConstituiÇão, e'de acordo 
com·o art. 2'? da Resolução n9 93/76, do Senado Federal, 
solicita autoriz;ação para que a Prefeitura- M unicipat de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Vitória -de Santo Antão (PE) possa contratar operação 
de crédito, para os fins que especifica. 

A matéria serâ despachada às Comissões de Econo
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. )9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 358, de 1985 

Dispõe sobre a prorJSsào de Zootecnista. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I 9 O exercfcio da profissão de zootecnista obe-
decerá ao disposto nesta Lei. ---

Art. 29 Só é permitido o exercício da profissão de 
zootecnista: _ 

I -ao portador de diploma expedido por escola ofi
cial ciu reconhecida de Zootecnia, registrada na Direto
ria de Erisino Superior do Ministério da Educação; 

11- aos diplomados no eStrangeiro, que tenham reva
lidado e registrado seus diplomas no Brasil, na forma da 

Le:h- aos Médicos Veterinârios e Engenheiros Agrô~ 
nomos diplomados até a vigência desta Lei. 

Art. 3<? A atividade profissional somente será exerci
da pelos zootecnistas que estejam devidamente inscritos 

- nos Cons~l_hos Regíonais de Medicina Veterinária:, por~ 
tadores de carteira profiSsional expedida pelo Conselho 
respectivo, correspondente ao Estado em que exerçam a 
profissão, enquanto não forem instituídos os da própria 
classe. 

Art. 49 É de competência privativa do zootecnista o 
exercício das seguintes atividades e funções: 
I- aperfeiçoamento de técnicas de criação, manejo, 

higiene e reprodução de animais com potencial de pro~ 
duçào de interesse económico; _ _ 
II- seleção, melhÕramento genétiCo,_ alimentação e 

nutrição de animais em todos os seus aspectos; 
III- supervisão e assessoramento técnico, para efeito 

de inscrição de animais em sociedades de registro genea~ 
lógico e em provaS zootécnicas; 
TV~ formulação. fiscalização _e preparo de rações 

para animais e seu c_ontrole de qualidade; 
_V- execução de técnicas de manejo de reprodutores e 

realização de exames zootécnicos, objetivando à repro
dução; 

VI- elaboração, orientação, administração e exe
-cução de -projetas agropecuários destinados à produção 
animal; 

VII- planejamento e produção de pesquisa visando 
informar e orientar a criação de animciis- domésticos: 

VIII ~.participação rias ·aHvldâ<:!es de_ ass~stência têc
nica e exte-nsão rural, e-specíficas no campo da produção 
animal; 
IX~ ·sujiervisão, execução e asSessõramento técnico 

de tarefas de julgamento animal em exposiçpes e feiras a~ 
gropecuárias; 
X- avaliação, ClassificaçãO e tipificação~e carcaças; 
Xl-peritagem em animais, identificando defeitos, 

tarã.S e vk:ios, através de exames de caráter zootéc-nícos; 
XII- organização de congressos_e seminários e ou~ 

tros, destinados ao estudo da Zootecnia; 
XIII- assessoramento técnico ao Ministério das Re

lações Exteriores, no Brasil e no estrangeiro, relativa
mente à produção e à indústria animal; 

XIV- planejamento e supervisão dos programas de 
melhoramento genético animal. 

Art._ 5"' ConStitui, ainda, competência do zootecnis
ta o exercício de atividades ou funções públicas e priva~ 
das, relacionadas com: 

1 - padronização, processamento, armazenamento, 
comercialização e classificação de produtos de origem a~ 
nimat; 

II:-- orientação e asseSsoramento técnico a programas 
de financiamento de atividades agropecuáriaS, relativa
mente ao solo, a animais, instalações zootécnicas, t'ná
quiilas e implementas, para fins de crédito e seguro; 

HI ....;_ administração, consultaria, planejamento e 
coordenação dç empresas agropecuárias ligadas à pro
dução an_ima_l; 
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IV- fomento e pesquisa dos segmentos ligados à pro~ 
dução animal; 
V- organização de trabalhos sobre economia_ e es- __ 

tatística ligadas à produção animal; 
VI -exames, perícias e pesquisas reveladoras de frau-

des ou operação dolosa em animais domésticos; 
VII - inseminação artificial; 
VIII - pesquisas ligadas à biologia em geral; 
XIX- orientação e direção tecnológica de matadou-

ros, frigoríficos, fábricas de conservas, pescado, banha e 
-gorduras em que se erhpreguem produtos de origem an-i
mal, usinas e. fábricas de latidnios, entrepostos de carne, 
leite, peixe, ovOs, mel, c~ra, casulos e demais derivados 
da -indústiia pectiâría de origem animal; 

X-- defesa da fauna, especialmente o controle das es
pécies de animais silvestres. - -

Art. 6"' A fiscalização do exercício da profissão de 
-zootecnista s,erá exercida pelos Conselhos Federal e Re
gionais de_ Medicina Veterinária, enquanto não forem 
criados os Conselhos da classe. 

Art. 79 O disciplinai de aplicar penalidades aos zoo
tecnistas compete, exclusivamente, ao Conselho Regio
nal em que estiver inscrito o profissional, ao tempo da 
falta punível. 

Parágrafo único. A jurisdição disciplinar estabeleci~ 
da neste artigo não derroga a jurisdição comum, quando 
a falta cometida constituir crime, para o qual a lei penal 
estabeleça a sanção. 

Art. 89 É obrigatória a apresentação de diploma 
para o provimento e exercício de cargos técnicos de zoo
tecnia, resSalvados os direitos dos atuais ocupantes. 

Parágrafo único. A apresentação de diploma não 
dispensa a prestação de concurso para o provimento de 
cargo. 

Art. 9"' Para a realização das atividades e tarefas 
profissionais de que trata esta lei, fica fixado o salário 
base correspondente a 6 (seis) vezes o salário mínimo vi
gente no País. 

Art. 10. A" jornada normal de trabalho do zootecnis
ta é de 6 (seis) hOras_ diárias, perfazendo um total de 36 
(trinta e seis) horas semanais. 

Parágrafo único. Quando as atividades profiSsfonais
exigirem mais de 6 (seis) horas diárias de trabalho, a re
muneração será acreScida de 25% (vinte e Cinco pór cen~ 
to) sobre a hora normal. 

Art.; I. A remuneração do trabalho noturno do 
zootecnista é fixada na base do trabalho diurno, acresci
d~ de 2~% (vinte e cinco por cento), a título de adicional. 

Art. I 2. Esta lei entrarâ em Vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 13. Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

O Projeto de_ Lei sob exame representa uma reivindi
cação dos zootecnistas, manifestada a nível nacional, em 
reunião realizada recentemente aqui em Brasília. 

. Em verdade, essa reivindica_çào representa apenas uma 
complementação do que já existe a respeito. Com efeitO, 
a Lei n"' 5.550, de 4 de dCzelnbro de 1968, já dispõe sobre 
o exercício da profissão de zootecnista. A presente pro
posição, portanto, procura apenas ampliar o campo de 
ação desses profissionajs, face aos novos tempos de de
senvolvimento de sua atividade. 

Como sabemos, a Zootecnili é uma ciêllcia aplicada
que estuda e aperfeiçoa os animais domésticos em todos 
os seus aspectos, proporcionando-lhes melhores con
dições de adaptação ao meio, visando o aprimoramento 
da produção animal e~ toda a sua dimensão para fins 
cOmerciais e industrlais, de modo racional. 

A profissão do zootecnista é uma realidade irrecusável 
no Pais; contando com um grande número de profissiO
nais, os quais atuam_desempenhando .importantes traba~ 
lhos em prol dã-NilçãO,-cOni seriiÇÕs dãffiãíS.ãitaVãTiã 
para a agropecuária nacional. 

Em face_ da grande demanda aos cursos e ao rápido 
crescimento do ensino da Zootecnia, existe toda uma 
preocupação, que consideramos justa, dos zootecnistas 
em defender seus espaço de trabalho, que vem sendo fa~ 
cultado também aos engenheiros agrônomos e médicos 
veterinários. --

Existem atualmente no País 15 escolas de grau supe~ 
rior de Zootecnia, com mais de 2.000 universitários que, 
em breve, disputarão seu mercado de trabalho. Não scn-
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do alterada a Lei ~!Jl vigor, jâ refCrídª~_as suas perspecti
vas estarão reduzidas. em função de duas categorias pro
fissionais a inais, estarem disputando o mesmo campo de 
trabalho. ' 

Por isso, a· Projeto_ de Lei que ora apresentamos osten
ta atribuições bem definidas, possuindo atividades no 
campo da agropecuária, os quais são específicos e ine

-' rentes à categoria. 

Faz-se indispensável que se reconheça que o zootecnis
ta é um profissional que vem consolidando sua, posição 
no mercado de trabalho, há quase 20 anos e vem, sobre
maneira fortalecendo os s_etores da agropecuária no seu 
aspecto de desenvolvimento e transformação .. 

Cabe o esclarecimento de que a _ZoQtecnia nào ê uma 
especialização ·e sim uma profissão científica e eclética, 
que abrange amplos conhecimentOS da ciência qtie tratâ 
da produção animal, onde desenvolve uma tecnologia 
própria tendo uma grande importância na racionali~ 
zação dos si-!ltemas produtivos. -

Tendo em viSta a crescente ampliação do número de 
propriedades rurais, sendo atualmente ~superior: a 
5.000~000.-ê-o zOotecnista capaz de dar aproveitamento 
racional a essas propriedades dentro do planejamento 
para ocupação das .áreas sem deixá~ las ociosas. Nesse 
sentido, trata~se de profissional capacitado a viabilizar a 
pequena Propriedade, inclusive o minifúndio, tomando-
o produtivo e eficiente. 

A Nação está precisando urgentemente de profissio
nais que se lancem ao mercado de trabalho para desen
volver as potencialidades de nossas dimensõ~s territo
riais .e levar à todas as comunidades os conhecimentos 
necessários para qUe haja rrieihores dCsempenhos na eco.:: 
nomía primária. Para que o zootecnista esteja seguro em 
sua profiSsão, é necessário que exista a devida regula
mentação legal, definindo seQ_-espaço no men~ado de ~ra
balho, bem como suas atribuições e atividades especifí~ 
cas. 

Cumpre salientar, cm face das considerações ora ofe
recidas, que a Zootecnia é Uma profissão que está inseri: 
da dentro do complexo das atividades eçonômicas e so
ciais mais importantes do País, interessando, diretamen

'te ao desenvolvimento_ da produção animal, podendo 
contribuir decisivamente -para uma série de mudança no 
campo da pesquisa e da produção animal. 

De outra parte, estamos propondo, tambêm, a fixação 
do salârio profissional e a jornada mínima de trabalho 
dos zootecnistas. Esta providência se justifica, a nosso 
ver, plenamente. Dai por que a disposição proposta ê i-· 
gual à constante da Lei nv 4.950-A1 de 22 de abril de 
1966, que dispõe sobre a_remuneração dos profissionais 
diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, A
gronomia e Veterinãria. 

Por tudo isso, C$tarnos certos de que os OQbres Pares 
deste Senado Federal saberão bem av_aliar a _i~portância 
da proposição, emprestando-lhe seu indispensável apoio. 

A proposta, no particular, se justifica-plenamente pela 
afinidade que existe entre as profissões já aludidas, cuja 
similitude ê patente, sobretudo entre os zootecnistas e os . 
veterinários e, ainda, com os agrônomos-. 

Sala das Sessões, 28-de novembro de 1985.- Carlos 
Chiarelli. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 5.550, 

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1968 

Dispõe sobre o exercício da profissão Zootecnista. 

O Presidente da República, faço saber que o Congres
so Nacional decreta e eu sanciono a seguíitte Lei. 

Art. I~> O exercíciO da profissão de zootecnista obe
decerã ao disposto nesta Lei. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) 

Art. 29 Só é permitido o exercício da profissão de 
zootecnlsla: · :__ -

a) ao Portador de diploma expedido por escola de 
zootecnista oficía~_ ()U reconhecida e r~gistrado na Dire
toria do Ensino Superior do Ministério da Educação e 
Cultura; 

_ b) ag pro(tssional çliplomado no estrangeiro que haja 
revalidado e registrado seu diploma no Brasil, na forma 
da legislação em vigor; 

e) ao _agrônomo e ao veterinário diplomados na for
ma-da lei. 

Art. 31' São privativos dos profiSSionais rilenciona.:
dos no ari: -2~>--desta Lei as seguintes ativídades: 
--a) plan~ar;dirigir e realizar pesquisas que visem a in

formar e a orientar a cfiação dos animais domésticos, em 
todos os seus r<;l.I):J.OS. e aspectos; _ 

b): prci~ovei e- aplícar medidas de fomento à pro
dução dos mesmos, instituíndo ou adotando os proces
sos e regimes, genétic,<?s~ e, alii;Jlentares, que se revelarem 
mais_indicados 1,10 aPrimoramento daS díversas espécies e 
i"aç.aS, inclusive com o condicionamento de sua melhor 
adaptação ao meio ambiente, com vistas aoS objetivos de 
su_a criação e ao destino dos seus produtos; 

c) eXercer a ·s-upáViSão tecnicã: das-expÕSiçOes-ofiCiais 
a que eles concorrem, bem como a das estações experi
mentais destinadas à sua criação; 

·· ·- _d)_ participar dos exames a que os mesmos hajam de 
ser submetidos, para o efeito de sua inscr_ição na.s SQcie
dades de Registro Genealógico. -
- -r\.rt. 49 Â fiscaliz~ção do exercício da Pmfissão de 

- ZõOtecnista será exercida pelo Conselho Federal e pelos 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura ·e 
Agronomia, ·enquanto não instituídos os Coriselhos de 
Medicina Veterinária ou os da própria entidade de clas-
se. -· "--'- -'--oo---"' 

Parágrafo único. · d zootecnista, ã fim de que possa 
exercer a profissão, é obrigado a inscrever-se no Conse
lho_ previsto neste ~rtigo, a cujajl_lrisdíção estiver_ sujeito 

- 'e seguitdo as normas estaiutárij].s_ respectivas. - -
Art. 51' O pOder de disCiplinar e aplicar penalidades 

ao ~i:Ootecnista compete exclusivamente aô Conselho Re
- gional em que estiver inscrito, ao tempo da falta punível. 

Parágrafo único. A jurisdiçãQ_disciplinar estabeleci
da neste artigo não derroga a jurisdição comum, quando 
a falta cometida cOnSüi:uir crime Para o qual a lei penal 
esta_b~leça a sa_nç_ão. 

Art.. 6~> As penãs dfsciplinares- aplicáveis ao :wotec
_ç.ist~. s,ã.o a~ pstal;lelecid;1s para os demais profissionais 
obrigados a registro no- mesmo Conselho Regional. 

Art. 79 Na adminiSt"i'ãÇão pública é obrigatória, sOb 
pena de crime de responsabilidade, a apresentação do di
ploma por parte daqu-eles a quem esta Lei permitir o 
e~etcício da profis-são de zootecnista, sempre que se tra
tar de provimento de cargos que ela deles tornou privati
vOs. 

Parágrafo único. A apresentação do diploma não 
dispensa a prestação _do çoncurso. 

- - Art. 8~> VetadÕ. 
Art. 99 Esta .Lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. __ 
Art .. -10. Revogam~se as disposições em contrãrio. 
Brasília, 4 de dezembro de 1968; 147~> da Independên

cia e~O<?da República. -A. COSTA E SILVA -Tarso 
Dutra - Jarbas G. Passarinho. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Edu
cação" e ~ultura e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~' 359, de 1985 

u Altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com vista a estabelecer uma nova prerroga
tiva para os sindicatos de empregados." 

Q Çongn'!S:SO Nªcional decretª: 

~rt. I~' O art. 513 qa_ Consolidação das Leis do Tra
balho pssa a vigorar com a seguinte modificação: 

ArL 5I3. -·-··,······-····-······-·-,·--·-·--· 
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Parágrafo único. Os sindicatos de empregados te
fãó;OU.ffOSsim, as prerrogativas de: 

"-a)- fundar e manter agências de colocação; e 
b) credenciar repreeentantes junto às empresas em

pregadoras, aos quais será garantido livre acesso às suas 
dependências para distribuição de material do Sindicato. 

A rt. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Reyogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

Cuida o projeto de criar uma nova prerrogativa para 
os Sindicatos de empregados, qual seja, a de credenciar 
representante junto às empresas _empregadoras para a 
distribuição de material do Siridicato entre os seus asso
ciados. 

A medida é levada à consideração da Casa com o carã
ter de generalidade, isto ê, aplicável a todos os Sindicatos 
de empregados, mas é decorrente de reçentes episódios 
envolvendo o Sindicato dos Aeroviârios do Estado de 
São Paulo e a INFRAERO mais precisamente no Aero
porto Internacional de Guarulhos, onde diretores dare
ferida entidade sindical vêm sofrendo seguidos constran
gimentos, impedidos de realizar ordeira e pacífica distri
buição de seu jornal. 

Trata-se, d(% qualquer modo de providência de grande 
alcance que, certamente. não deixará de ser acolhida. 

Sala das SessõeS, 28 de Qovembro de t 985. --Nelson 
·carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Consolldaçio das Leis do Trabalho 

.:__Art. _513. São pr~rrogativaS dos sindicatos: 

a) representai-, perante as autoridades administrativas 
e judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria 
ou profiSsão liberar ou os interesses iil.dividuais dos asso~ 
ciados relativos à_atividade ou profissão exercida; 

b) celebrar convenções coletivas de trabalho; 
- Redação com fundamento no disposto no decreto

lei nl' 229,_de 28-2-1967, que deu nova redação ao titulo 
VI (Das convenções coletivas de trabalho). 

e) eleger ou designar os representantes da respectiva 
categoria ou p-rofissão libeml; 

d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e 
consultivos, no estudo e solução dos problemas que se 
relacionam coma respectiva categoria oo profissão libe~ 
ral; 

e) impor contribuições a todos aqueles que partici
pam das categorias econômicas ou profissionais ou das 
profissões liberais representadas. 

Parágrafo (mico. Os síndícatos de empregados terão, 
outrossim, a prerrogativa de fundar e manter agências de 
colocação. 

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gislação Sociaf.} 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)-Os p-rojetos li
dos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, projetas de resolução que vão ser lidos 
pelo Sr. 1 9-Secretárío. 

-~~-.,_Sãp_ Jidqs Q_s__seguiJ:ltes. 
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PROJETO OE RESOLUÇÃO 
N9 149, DE 1985 

Aprova o Plano de Classificar;ã·o 
de Cargos e Empregos e dispõe sobre o 
Quadro de eessoal do Senado Federal 

CAPITULO I 

DOS CARGOS E EMPREGOS 

Art. 19 Os cargos e empregos do Senado Federal _obedecem ã 
classificação estabelecida na presente Resolução.-

Ar;:. 29 Carga é o conjunto de atribuições e responsabill_ 

Art. 89 Não haverá -equrvalência entre as Categorias Fun
ciorlã.is <iuãnto ãs· atribuicões furiC1ona:is. 

Art. 99 Os cargos e empregos do Senado Federal são class_! 
ficados nos seguintes Grupos de Atividades: 

Grupo Dire·r;ão e Assessorarnento Superiores; 

II - Grupo Atividades de Apoio Legislativo; 

III - Grupo Outras Atividades de Nível Superior; 

-IV Grupo Transporte Oficial e Segurança Legisla

tivà; 

V - Grupo Apoio Açlministrativo e Atividades Auxi
liares. 

dades cometidas a um funcionâTio, criadó po• lei, com denorninaç.ãõ __ _ 

própria, em número certo, com padrão ou simbolo de Tetribuição esp~ 
clfico, atendido mediante pagamento ã conta dos recursos financei

ros alocados ao Senado Federal. 

Art. 39 Emprego é o conjunto· de- ãtribuições e res:Ponsabi-

!idades cometidas a empregado~ criado por Resolução, em número cer-

DO GRUPO DIRECÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES 

to e padrão o_u_ s_im_bolo_ de retribuição especlfico~---atendid_o mediante Art. 10 0 Grupo Direção e Assessoramento Superiores, de:.. 

pagamento ã conta dos. recurso.s. financeii'oii alocados ao Senado __ Fed~ signada_ pelo Código SF-DAS-100, compreende cargos de provimento· em 

ral. comissão a que- sejain inerentes atividades de supervis8o, plane] ame.!! 

Art. 49 Os vencimentos e salários dos cargoS 

obedecerãO a padrões ou símbolos_ f_ixados em lei. 

to, orientação, coordenação e cOntrol.e-- do- mi iS alto nível da hiera!. 

empi-_ego_s qui a_ admi~istrativa do Senado Federal, com vistas ã formulação de 

programas, normas e critérios que deverão ser 00-servados pelos de-

Art. 59 Os ca:igos -Serão ~prOvidos em -cafâter ·perma-mrnte ou 
mais es_calõeS hierárquicos. 

em comissão; e os empregos serão pri::encliiaos em carãtei permanente Art. 11 O Grupo Direção e ÁsS.essar"a.m.ento Sup"eriores - e
ou temporário. ccm.stituíôo pela Categoria Direção Sup~Tior, designada pelo Código 

SF-DAS-101, e pela Categoria Assessoramento Superior, designada pe

lo CÓdigo SF-DAS-102, distribuídos os cargos delas integrantes pela 

escala de níveis na forma do Anexo I desta Res_olução. 

CAPITULO II 

DA CLASSIFICACJW DOS CAR,GOS E EMPREGOS 
_ A_rt. 12 Para p~ovime-nto dos cargos integTantes do Grupo 

---Di~eçã~ e Assessoramento Superiores seTão observadas aS normas conti

das no Regulamento de Pessoal do Senado Federal. 

integrados 
em Classes e estas em Categorias Funcionais, -que constituirão Gru

pos de Atividades. 

Art. 79 Para efeito desta Resolução: 

DO GRUPO ATIVIDADES. DE APOIO LEGISLATIVO 

I - Classe é o conjunto de cargos ou empregos da 

mesma natureza e grau de responsabilidade; 
Art. 13 O Grupo Atividades de Apoio Legislativo designado 

pelo CÓdigo SF-AL-200, -cõmpreende Categorias Funciona-i"- integradas 

II - Catego-ria Funcional é o conjun-ü>- àe- ati vida- de cãrgC?s e empregos permanentes, a que são inerentes atividade-5 de 

desorganizadas em classes e identificadas pela natureza e pelo ní-_apoio legislativo, de níveis .Superio_r-e médio, abrall-gendo_ encargos 

vel de conhecimento para seu desempenho; de assistênda -téb1ic3, -pesquisa e análise nà -fo•mulação e exame de 

proposições e outros documentos parlamentares e na recuperação da 
informação ih.Strutiva do processo legislativo; supervisão, revisão, 

III - Grupo de Ativida_des_ é o_ conjUnto de Catego- re-dação finál 8 organização d,o __ re_g_i,_stro taquig_râfii:o de debates 

rias Funcionais dispostas de acordo com as_ correbções e afinidades pronunciamentos de interesse legislativo. 

das respectivas atribuições, com a natureza do trabalho ou com 
grau de conhecimento necessário ao exerc{cio das respectivas atri- Art. 14 O Grupo Atividades de Apoio Legislativo é consti-

buições. tui"do_ pelas Categorias Funcionais abaixo indicadas, distribuídas as 
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classes respectivas pela escala de referências na forma do Anexo _II 

desta Resolução: 

Côdig.o SF-AL-201 - TêCnicõ Legislativo~ 
Código SF-AL-202 - T"aquígl:-afo Legislativo; 

Código SF-AL--:z03 - Assistent';:_Lt:_gislativo;. 

Art. 15 Constituem requisitos para ingresso nas __ Catego

rias Funcionais do Grupo Atividades de_ Apoio Legislativo: 

I - para as Categorias Funcionais de Té'c_nico Le
gislativo e Taquígrafo Legislativo: diploma de curso de nível supe
rior de pelo menos 4 anos de duração ou h~bili tação leg_al '?<lUiifale!!:_ 

te 1 exigindo-se, quando for o- caso .. formação corresponden~e ãs 

pectivas especialidades; 

III - diploma de curso superior em Comunicação So

cial ou Jornalismo, ou habi-litação legal equ-ivalente e registro no 

órgão de fiscaliz._áção profissional, para ã Categoria funcional de 

Técnico em .Comunícaç.ã:o Social~ observada a respectiva especialidade; 

IV - diploma de curso de Di-x:eito"para a Categoria 
Funcional- de Técnico em Legislaç-ã6 ·e Orçamento~ 

SECJ\0 IV 

DO GRÚ:PO TRANSPORTE OFICIAL E SEGURANCA LEGISLATIVA 

Art. l9 O Grupo Transporte Qfj__~i~ü _e Segurança Legislati

va, designada pelÓ Código SF-T.~--400, compreende Categorias Funcio

nais integradas de cargos e empregos permanentes a que sejam inere.!! 
II - para a Categoria Funcional de Assistente Le- tes ati\•idades de nível mêdio, vinculadas ao transporte oficial de 

gislativo: certificado de conclusão de _:urso ·de _29 g~au~ o~ d! ni- passageiros- e cargas, envolvendo principalmente a condução e a con

vel equivalente, exigível, quando for o caso~ formaç-ão têcnici esp~' ~servaç.io de veíc;~lÕs mOto):'i~ad_os; e enca!gos de níveis superior 

cializada. médio, relacionados tom a segurança de autoridades. 

DO GRUPO OUTRAS _ATIVIDADE-S" DE N!VEL SUPERIOR 

Art~ 16 O Grupo Outras Atividades d.e N_ível Superior~ de
signado pelo Código -sF-NS-300. d:impteende· Categorias _Funcionais in

tegradas de cargos ·e empregos permanentes a que sejam inerentes c3.t,! 
vidades compreendidas nas âreas bfo!Uêdicás ,-'-de ciências e- tecnOlo

gia e de ciências humanas~ sociais, letraS e artesJ para cujo dese.!!!: 

penha ê exigido formaç-ãO de nível superior ·ou habilitação l~gal 

eq~i valente. 

Art. 20 O Grupo TranspoTte Oficial e Segurança Leg:Lslati

constituído pelas Categorias Funcionais abaixo indicadas~ dis
tribuídas as classes respect;i.vas pela escala de ref'erências na for

ma do Anexo IV desta Resoluo;ão; 

Cõdigo SF-TS-401 - Inspetor de Segurança Legisla
tiva. 

CÕCilgo SF-TS-402 - Agente de Segurança Legislati-
va. 

Có:"digo SF-TS":..-403 - Agente â.e Transporte Legislat_! 

vo~· 

Art. 21 Constituem requisitos para ingresso nas Catego-
rias FUncionais- do Grupo Transporte OfiCial e Segurança Legislativa: 

Art. 17 O Grupo Outras Atividades de Nível Superior é 1 _para a CaYeg-oria Funcional de Inspetor de 

constituído pelas cate-gOrias Funcionais abaixo indicadas, distribui-SeguranÇa Legislativa; diploma de curso de Direito ou_ de _Educação 
das as Classes respectivas pela escala de referências na forma do Física de longa duração; 
Anexo I II desta Resolução-: 

CódigO SF-NS-301 - Médico. 

Código SF-NS-3-02 Enfermeiro. 

Código SF-NS-303 --Terapeuta Ocupacional. 
Código SF~NS-304 _,,PsicÓlogo. 

Código -sF-NS-305 - farmac-êutico. 

Código SF-NS-306 - Odont;ÔlOgo. 

Código SF-NS-307 - Engenheiro. 

CÕ"digo -sF-NS-30$ - Arqui teta. 

Código SF-NS-309 Administrador. 

Código SF-NS-310 - Contador. 
CÔdigo SF-NS-311 - As.s;i.stente So!=ial. 

Código SF-NS-312 T_êcnico em Comunic-ação Social. 

Códi__go SF-NS-313 - _Bibli.ote_cãrio. 

Código SF-NS-31_4 - Técnico- em Legislação e-- Orça-

mento. 

cõ-digo SF-NS-315 ~ S_o.ciôlogo. 

código SF-NS-316 - Tradutor e Intérprete. 

código SF-NS-317 - Estatístico .. -

Código SF-NS-318 - Economista. 
Código SF-NS-319 - Fonoaudiólogo. 

Art. lS Constituem _·requisitos bâsi~os_ para ing~esso nas 

Categorias Funcionais do Grupo Outras Atividades de. Nível Supel-{or: 

I - diploma de curso de nível superior ou habili
tação legal e registro no órg-ãO de fiscalização profissional, em r~ 

laçã<o ãs' Categorias Funcionais a que sejam inerentes atividades cor, 

resp-ondetes a profissões ·regulamentadas; 

II - diploma de curso superior de Fisioterapeuta 

ou Terapia .Ocupacional ou habilitação legal equivalente, para a Ca
tegoria Funciona_!_ de Terapeuta Ocupacionãl. __ 

II - para as Categorias Funcionais de Agente 

Se·guránça Legislativa e de Agente de cTransporte Legislativo: 

de 

a - Classes 11 C" e "ES)?ecial", certificado de 

conclusão--de curso de zq .8;rau ou d~ ní-_ 

-vel equivalente e habilitação profissional; 

b - Classes "A" _e "B", certificado de conclusão 

de curso de 19 gr'au ou de nível eqUivalente 
e habili tacão ~rofissional. 

SEClm V 

DO GRUPO APOIO ADMINISTRATIVO ~ ATIVIDADES Áúl::rLIARES 

At:t. _22_ ~- Grilp~- Apoio Administrativo e Atividades Auxi

liares,--~ designado pelo Código SF-:AD-5_00. compreende Categorias :Fun

cionais integradas de cargos e empregos peTmanentes a que são ine- _ 

r-entes atividades de nível superior e médio, envolvendo orientacão 
e execução _de ,tarefas.de apoio na~ áreas administrativa. de saúde, 

de obras e manutenção, e de eletrônica e telecomunicações. 

Art. 23 O GrupO APo-io Administrativo e Atividades Auxi

liares é consti tu ido pelas CateSor'ra..s Funcio-na:t~ abaixo indicadas , 
distribuÍdas as classes respectivas pela escala de referências~ na 

forrria do Anexo V desta Resoluçãô. 

Código SF-AD-501 - Técnico de Apoio Administrat_! 

VO• 

Código SF-AD-502 -.Assistente de Apoio Adminis

trativo. 

CÓdigo SF-AD-503 - Assistente de Apoio em Saúde. 

c;ô_digo SF-AD-504 - Assistente de Apoio em Obras 
e Manutenção. 
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Cõdigo-sF-AD-505 - Assistente de Apolo em Ele- § 19, A distribuição das funções gratificadas de que tra-
trônica e Telec-omunicações. ta eSte artigo, pelas unidades organizacionais e p·elo gabinetes dos 

CÓdigO SF-AD-506 - · Auxili:ilr de Apoio Administra- senadores é.__ã conStante do ·AnexO VII I. 
tivo. 

§ 29 O Sel).ador quando investido nas funções de Vice-Lf 
Código SF-AD-S0 7 - AuXiiíar de Apoio em Saúde. der de Partido, Suplente da Comissão Diretora e Presidente de' Comi~ 
CÕdigo SF-AD-SOS -- Auxiliiír "àe- Apoio ein Obras e são Per~anen~_e, terá direi to a -fn-~-icar, 8.Iéffi das Funções Gratifíca-

Manutenção · das previstas no item IX do Anexo VIII, mais aquelas indicadas nos 
Código SF-AD-509 - Auxi.liar de Apoio em Eletrôni itens VI, VII e VIII do mesmo anexo. 

c a e Telecomunicações~ 

Art. 24 Constituem requisitos para o ingresso nas Categ~ 

rias Funcionais do Grupo Apoio Administrativo e Atividades Auxilia

res: 

- para a categoria Funcional de Técn.fco de 

CAPITULO !11 

DO QUADRO DE PESSOAL 

Apoio Administrativo: diploma de conclusãÇI de_ curso de nível supe- Art. 30 o· Qua~ro_ de Pessoal do Senado Federal é 
rior, inclusive os de curta duração, -ou habilitação íegal-equivale!! - tuído da Parte P;rmanente e da Parte_ s_uplementa:_. 

c_onsti-

te, exigindo-se, quando for o caso, formaçãO- têcii-:ic8 · e"specfal ízada; " 
§ 19 - A Parte Permanente é constituída de: 

I I - para a Categoria Funcional -de Assistente I - cargos :permanentes; 
I I - empregos permane!ltes; de Apoio Administrat.ivo: certificado de _conclusão de curso de 29 

grau, ou de n_iVel equivalente; III _ funções gratificadas; 

III - para ·a Categoria Funcional de Auxiliar de IV - empregos temporárioS. 

Apoio Administrativo: certificado de conclusão de curso de 19 grau, § 21? - A Parte Suplementar é constituí:aa de cargos e em::. 

ou de nfvel equivalente; pregos isolados e da Categ-oria Funcional de Datilógrafo em extinçã-o. 

IV - para as CategoriaS JfUnC10nais -de Assistente 
de Apoio em Saúde, Assi_stente -_de Apoio- erii Obras--e Manutenção e As- - Art. 3~ Procedido ~o _enqua"dramento dos cargos e ernprego_s 

sistente de Apoio em Eletrõnica· e Tele·comuniC"ãções·:· éertificado de de que trata _esta Re_solução <! Coinissão íi1i-úora, em ato 

conclusão d:e- curso -d~- 29-gTati, Ou de -nível equivalente, obedecida , aprovará o Quadro de Pes_soal. do Senado Federal. 

pr6:Prio, 

em cada caso, formação téCnica especializada compatível com as ati

vidades desenvolvidas-; 

V - para as Categorias FtiD.cionais de Auxiliar de 

Apoio em Saúde, Auxiliar de Apoio em óOras e Mailut_e:riÇici e -AU.i.ü:lar 

de Apoio em Eletrõriic·a e Telecomunicações: certifi-cado de co:ric1usão 
de curso de 19 grau, ou de nível equivalente, obedecidas, em cada 

caso, formação técn:lCá ·espeCializada, c-Ompativel com a: área de ati.: 

vidades desenvolvidas. 

Parágrafo Onico - Para :íngres-S_o na primeira Tefe:iência 

das classes iniciais, das Categorias Funcionais indicadas no item 

CAPITULO lV 

DAS DlSPOSlÇOES GERAIS 

Art. 32 As_ atribuições e responsabilidades_ inerentes ãs 
Categorias Funciona_is que integram os cargo_s e empregos permanen

tes, bem como as tarefas típicas de seus ocupantes, serão ap"rovad3s 
através_ de Ato da Comissão D_iretora, dent:r:o de 30 (trinta) dias, 
contar da publicação desta Resolução. 

-_ Earágf-ãfo Onico - Do ato a que se refere este artigo IV deste artigo, através de progressão especial e ascensão funcio
nal, admite-se f_orniação de 19 grau, ou equivalente, desde que compr~ constarão, ainda, as incumbências d-os: titulares .dos cargos_ e empre

vada experiênCia :Profissional de pelo menos 05 (cinco) anos de tra- _ gos_ isolados de_ provimento ef~t! vo, bem como as atribuições das fu_!! 

balho na área especifica da Categoria: çõe·s gratificadas. 

CAPITULO 11 

DAS FUNCOES GRATIFICADAS 

Art. 25 Além dos cargos e empregoS de Provimento e"fetivo 
e em comissão -have-rá. ft.iiiÇões -grat"ifícadãS, no Qtiad-To de- PeSsoal do 

Senado Federal. 

Art. 33 Constitui emprego temporário o de Assessor Técn_! 
co, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Ga

rantia por Tempo de Serviço. 

§ 19 - Cada Senador, Membro da Comissão Diretora e Líder 

de Partido, p-oderá indicar um Assessor Técnfco; qUe será c·ontratado 
após ·o preenchimentO -do·s ·requisit-os mfnÚ1os constantes do Anexo IX, 

aos q"uaiS. caberão a· ex-ecuçáO de tarefas de "assessoramento que lhe 

forem atribuídas pelo titular proponente, dentro do regime de 40 

(quarenta) horas semanais de trabalho~ sendo de 8 (oito) horas 

Art. 26 A função gratificada nãO constitui CargO oU empr~ jorD.ada diária, e com "o -salário merlsal e:quiValent:e ao venc~mento do 

go e atenderá: 
- a encargos de chefia, de assessoramento e de 

secretariado; e 

I I _ a· outl'OS encargos determinados em Resolução. 

Art. 27 As funções -gratificadas sãO classificadas em n~
veis na forma do Anexo VI, desta Resolução. 

Art. 28 A designação de servidor piTa o exercício de fu!! 

çôes gratificadas obe"decer·ã ê:dtérió estabelecido no Regulamento de 

Pessoal do Senado Federal. 

Art. 29 As funç-ões gratific·a-das do Se-nadO FedeTal sã_o as 

relacionadas no Anexo VII da presente Resolução. 

cargo· DAS-3 acrescido da c-oTreSpondente representação mensal. 

§ 29 - Ao_ final da legislatura, o ocupante de emprego de 
Assessor TéCliico será díspensado se o parlamentar· que o indicou não 

houver sido reeleito, salvo se mantida a indicação de seu nome por 
qualquer dos novos Senadores. 

§ 39 - O disposto neste artigo a pi i ca-se igualmente em 
caso de renúncia, perda de mandato ou morte do Senador. 

§ 49 Ao Senador é lÍcito propor a dispensa ou a substi
tuição, em qualquer época, do Asse_ss_or Técnico, respeita dos os re-
quisitos para contratação aprovados nos termos deste artigo. 

§ SI? -- O ocupante dO emprego de Assessor Técnico, além 

das hipóteses previstas no artigo anterior, poderá ter Seu contrato 
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rescindido a qualquer momento, se assim conv_ier ao Se;ador junto ao gistro no Orgão de Fi~calização ProfissiOnal, atendido o interesse 

qual servir, e que encaminhará ao PTesidente a respectiva solicita- da Administração; 

ção. 

69 - O .ocupante do emprego de Assessor Têcnico· podeTã 
V - Na Categoria Funcional de Técnic-o em Legislação e O!, 

camento: 
ter igualmente seu contrato res!i=indido por propo_sta _da ad~in~st_~a- a) 05 atuais ocupantes ~e cargos e empregos· dessa c~ 
ç.ão, se incidir em falta grave ou outro moÚyo j\i;t."ificador éfa -';'~Se.!_ tegoria, nos níveis de referJricia_ em qu,e se encontram; 
são, não se lhe aplicando o disposto no art. 49' da ~~~---!1.?_~.9~~_!_de 1973. 

Art. 34 A Parte Suplementar do Quadro de Pessoal do Sena-
b) na classe e referência iniciais, os atuais ocupa~ 

tes de cargos e empreg_~s do Senado Federal, desde que possuam dipl_2 

do Federal será integrada pelos seguintes cargos e empregos isola- ma de bacharel em Direito e sejam aprovados em processo seletivo i_g 
dos e pela Categoria Funcional de DatilógiafO, â .. serem 

quando vagarem: 
extintos terno • 

- Diretor; 

II - Assessor Legislativo; 

III - Assessor Parlamentar; 

IV Secretário Parlamentar; 

V Categoria Funcional d~ DatilÕgrafo. 

VI - Na Categoria Funcional de Tradutor e In:térprete: 

a) os a tua is ocupantes de cargos e empregos dessa C,! 

tegoria, nos níveis de referência em _que se encontram; 

b) na c~~?Se e referência inici~is, os ocupantes -de 

cargos e empregos d6 SenQ.do Federal, desde que possuam diploma de 

Art. 35 A extinção dos cargos ~ emprego·s indi_cados 

artigo anterioT acarreTá: 

no curso de n.Ível superior e sejam aprõvados em processo seletivo in

terno; 

I - car·gus isolados de provimento efetiv9 de DJ_retor e A,! 
sessor Legisla.tivo, ·quando ocorrer a vacância; 

II - empregos de Assessor Parlamentar e ,D~tilÔgrafo, quan

do vagarem, após o término do prazo de validade do ç_oncurso público 

realizad'o para o seu preenchimento inicial; 

VII - Na Categoria Funcional de Inspetor de Segurança Le

gislativa: 

a) os a tua i~ ocupantes- de cargos e empfegos dessa: -C! 

tegoria, nos- ni'Veis de refeTêri.cia em Qi.ú~ se énc·ontram; 

III _ empregos de Secret.ár_~0- Ji_arlamentar,_ ~,<? __ tér!Din_ç do b) na classe e Teferência iniciais, os ocupantes de 
mandato do Pg,rlamentar que promoVe]..t a indicação dos atuais ocupan: cargos- e empTegos do Senado Fe"deral, porta doTes de diploma de curso 

tes, ou pelo aproveitamento no Q\ladro de P~ssoal, do Senad~-~ Federal de D"ireito ou de Edllca_ç.ã_o_ Física, desde que aproVadOs em processo 

resultante de enquadramento de que trata a, pTesente Resolução_: sele-d.V-o internô; 

Parágrafo OnicO - Fica assegura9,_o_ aos ocupan~e-~ dos em!?re VIII - Na Categoria Funcional de Agente de Segurança Legi~ 

gos da Categoria Funcional de Datilõgrafo, o direito à -Asce~sã~-~~; lativa·: 

cional para ingresso em empTego nas Categorias Funcionais da Parte a) os -atuais ocupantes de cargos e empregos dessa C!, 
Permanente_ do Quadro_ de Pessoal do Senado Fe~g,IA-.1. :tegoria • nos nfVCis de referência em que se encontram; 

b) mediante opção, nos nfveis de referência em que 

CAPITULO V 

DAS DISPOSICOES. TRANSITCiRIAS 

se encontram, os atuais ocupantes de cargos e empregos de outras Ca

tegorias Funcionais, ci.ue estejam desempenhando tarefas específicas 
des_sa Categoria; 

Art. 36 A implantação do Plano de Classificaçãq_de Cargos c) na classe e ~eferê~cia iniciais, os atuais ocupa_g 

e Empregos e a aprovação do_Quadro de Pessoal __ ge:_que tl'ata estaRe- tes dos empregos de Agente de Segurança, Guarda de Segurança, Vigia 

solução, se darão com a- observância das Tegras contidas no a~-!~?o e outros empregos temporários, mediante- aprovação em process-o selet,!; 

seguinte. vo in~~rno; 

Art. 37 Os atuais __ ocupantes de cargos .e empregos serão IX Nã- Categoria Funcional de Agente de Transporte Legi_! 
enquadrados_ nas novas Categorias Funcionais de acord? com os segui~ Iã.t_ivo: 

tes critérios: a}_ os __ a tua is ocupantes de cargos e empregos dessa C!, 
I - Na Categoria Funcional de Técnico Legi-slativo, os tegoria, nos ni'Veis -âe referência em que· se encontram; 

atuais ocupantes, nos nfveis de referênCia em que se encontram; ti) ntediante opção, nóS níveis de referência em que 

II - Na Categoria Funcional de TaquÍgi"ã.fo LegiSlativo, os se encont_ram, os atuais ocupantes de cargos e empregos de outras C!, 

a tua is ocupantes, nos níveis de referência em que se encon~ram; tegorias Funcionais, que estejam desempenhando tarefas especfficas 
dessa Categoria, portadores de habilitação" profissional para condu

III - Na Categoria Funcional de AssistMte- Legisl~tivo, os ção de veículos; 
atuais ocupantes, nos nfveis de re.ferência em que se_ encontl'am; 

c) na classe e referência iniciais • os a tua is ocupan 
IV - Nas Cate-goffãS -Funcionais do Grupo Outras Ati v idades tes do emprego de Motorista e o'!ltros que possuam habilitação prof is

de Nrvel Superior> cujo exett:fcio profissional esteja legalmente r~ sional para condução de veículo' atendatn ao requisito de escolarida
gulamentado; de e sejam aprovados_ em processo seletivo interno; 

a) os atuais ocupantes de cargo_s e empregos dessa C~ 

tegoria, nos nfveis de referência em que se ent:oíitram; X - Na Ca~_egoria Funcional de Técnico de Apoio Adminis-

b) na classe e referência iniciais os atua;i~ ?cupan- trativo: 
tes de cargos e -empregos do Senado Federal' portadores -de- diploma a) os a tua is ocupantes de cargos e empregos de Adju!!_ 

de curso superior e-registro no drgão de F~scaliz:g:ão Pro_fissi~nal to Legislativo, nos nfVeis de referência_em que se encontram; 

inerentes ã Categoria Func~onal _a que concoriellJ, media~_te processo b) na: classe e referênci-a iniciais, os ocupantes de 

seletivo interno;__ cargos e empregos do Senado Federal, portadore-s de diploma de nível 

c) mediante opção, nos nfvei~_.de referência em "que superior, inclusive de curta duração, aprovados em processo seletivo 

se encontram, os a tua is oc?pantes de ca.r.gos -~ -~mpreg_os das Catego- interno; 
rias Funcionais de .Técnico em Legislaç_ão e Qrçame~t_o e de técnico XI - Na Categoria FtindOnal de Assistente de A:poio Admi-

Legislativo, portadores de diploma de curse: de_n.Ível_ sUperior e re- nistrativo: 
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a) os atuais ocupantes de cargos e empregos de ou- c) na classe e referência iniciais~ os a tua is ocupa~ 
tras Categorias Funcionais, portadoreS-di certificado de conclusão tes de empregos do Senado Federal, desde que exerçam atividades es
de curso de 29 grau ou -de nfvel equivalente, aprovados _em processo peclficas da-Categoria FUncional e sejam aprovados em processo sel~ 
seletivo interno, nos níveis de referênCia- em que- se encontram; tivo interno; 

b) na classe e referência iniciais-, os a tua is ocupa!! XVI Na Categoria Funcional de Auxiliar de Apoio em Saú-
tes de empregos- do Senado Federal, pOTtadores de certificado de co_g de! 
clusão de curso de 29 grau ou de nível equivalellte ~ aprovados em a) na classe e referência iniciais~ os atuais ocupa_!! 

tes dos empregos de Adjunto Administrativo de Saúde~ Agente de Ser.:.

em Saú viços Complementares de Saúde, Ajudante de Consul tÓl"iO Médico,- De
-_=_senh.tsta de _GrÁficos· MécHcos ,_ Têcn:l.Cõ em Radiologia e Recepcionis-

processo seletivo interno; 

XII - Na Categoria Funcional de Assistente de Apoio 
de: 

a) os atuais ocupantes de empregos da Categoria Fun-
cional de Auxiliar de Enfermagem, nos níveis de_ referência em que 
se encontram; 

ta, aprovados em processo seletivo interno; 

b) na classe e reúr~nc_ia iniciais, os ocupantes de 
empregos do Senado Fedeial, desde qtie- ixerçam ativid-ades específi-

b) mediante opção,-OS atuais ocuparites de cargos e cas da Categoria Funcion-al e sejam aprovados em processo seletivo 

empregos de outras Categorias Funcionais, portadores de habilitação interno; 

legal para o exercício. de atividades técnicaS de i-lível médio 
grau), na área de saúde, nos níveis de refe-rência em que se 

( zç 
XVII -- Na.. Categoria Funciorial de Auxiliar de Apoio em Obras 

encon- e Manutenção: 
tram; 

a~ os_ atuais ocupante_s de c~rgos e empregos das Cate-
c) na classe e referên-cia iniciais, oS atuais ocupa_!! gerias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, A!:_ 

tes de empregos ·do Senado Federal, portadores de habilitação legal t~fice d=. Mecâ~üc~. Artífice de Carp~t:J.+h.ria e Marcenaria e Artífice 
para o exercício de atividad._es técnicas de nível médio_(29 grau),na de Eletricidade e Comunicação; -
área de saúde, aprovados em processo seletivo interno;-

XIII - Na Categoria Funcional de Assistente de Apoio 
Obras e Manutenção: 

b) na classe e referência iniciais, os a tua is ocupa_!! 

em tes dos empregos de Artífice de_ M~~ânica., Artífice de Almoxarifado , 
Artífice de .. Apontador, Artífice de Carpinteiro, Artfíice de Encarre
-gado, Artífice Esped3.fizado', -A:áífiC-e de -Pedr~iro, Ar-tífice _de s""ei--

a) os atuais ocupantes_ de ca_rgos e empregos das Cat!:_ vente, Artífice de Sllbencarregado, Desúiliista, Encarregado, "Subencar 
gorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia,AI... regado, Almoxarife, Auxiliar de Almoxa_rifado, Apontador, Servente ~ 
tífice de_ Eletricidade e Comunica_~ão-, Ar~Ífice de Carpintaria e Mar Eletricista de __ ~utos, Lanterneiro de Automóveis, Lubrificador de Au
cenaria e Artífi_ce de Mecânica, nos nfveis de ieferência em que se tos, Lavador de Automóveis, Metãiil.Cô ele -Autos, Pin'tos de Automóveis 

- ----
e Torneira Mecânico, aprovados em_processo seletivo interno; encontram; 

b) na classe e referência iniciais, os ocupantes de c) Na classe e referência iniciais, os atuais ocupan-

empregos do Senado Federal, cujas atribuições são específicas da C_! tes_ de emp_regos do Senad_o federal, desde que exerçam atividades _esp!:_ 
tegoria Funcional ou assemelhados, bem corno os ocupantes de empregos cíficas da Categoria Funcional e sejam aprovados em processo seleti-
diversos que, comprovadamente, este_j am exercendo tais 
atendam o requisito de escolaridade e sejam aprovados em 
seletivo interno; 

atividades, vo interno; 
processo 

XIV - Na Categoria Funcional de Assistente de Apoio em El~ 
t:rônica e Telecomunicações: 

XVIII - Na Categoria Funcional de Auxiliar de Apoio em Eletr-ª 
nica e Telecomunicação:-

a) os atuai_s_ ocp.pantes de empregos de Telefonista , 
Agente de Telecomunicação e Eletricidade, nos níveis de referência 

a) os atuais ocupantes de empregos das Categorias em que se encontram; 

Funcionais de Técni_co em EletrÕnicá e Tele.c_Omunicações e Agente - d.e- b) na- classe e referência iniciais, os atuais ocupan

Telecomunicação e Eletrônica • nos níveis de referência em que se e_!! tes de empregos do Senado Federal, desde que exerçam ati v idades esp~ 

centram; cíficas da Categoria Funcional e sejam aprovados em processo seleti-
b) na class_e e referência irlicia"l.s-,--os éÚUais ocupa!!_ vo interno; 

tes de empregos do Senado Federal, cujas at~ibuições são específl-

ca.s da Categoria Funcional ou assemelhados, bem como os_ ocupantes Art. 38 Será enquadrado na Cate geria Funcional para 
de empregos diversos que, comprovadamente, exerçam tais atividades, qual se constituía candidato natural, na forma indicada no artigo a!!_ 

atendam o requisito da es_colaridade_ e_sejam aprovados em processo terior, o servidor não aproveitado em outra Categoria Funcional para 
seletivo interno; que concorrer, por opção, em processo seletivo interno. 

c) mediante opção, os atuais ocupantes de cargos e 
empregos de outras Cat_egorias Funcionais, portadores de habilitação Art. 39 Ato .da Com.issão .D.iretora regulamentará a realiza-
legal para o exercício de atívidades _têcnic:as de -nível IDédlo ( 29 cão do processo seletivo indicado- no artigo 37. 

grau) na área de _eletrônica e teleC:ornunicaçâo, nos níveis de refe-
rência em que se encontram; Art. 4.0 Os car-gos· e empreg·os atualmente vagos, serão tran~ 

postos para a primeira referência na classe inicial~ das Categorias 
XV - Na Catégoria Funcional de Auxiliar de Apoio Adminis- Funcionais resultantes da aplicação do disposto no artigo 37 desta 

trativo: 

a) ·as atuais ocupantes de cargos e empregos de Agen-

te Administrativo, Assistente de Plenários e Agente de Portaria~nos 

níveis de referência em que se énconú·i:im; 

b) na classe e referênCia iniciais, õs a tua is _ocUPa.!! 

tes dos empregos de Adjunto Técnico em Administração~ Auxiliar L e.:. 

gislativo, Auxiliar Administrativo, Mecanógrafo, Secretário· Parla
me-ntar e outros, aprovados em processo sel_etivo interno; 

Resolução. 

Parágrafo Onico - Na -hiPõtese de vagas eni Cateiorias 
FunCionais incluid~s- -Do -Gfupo Ápoio __ Admillis-trativo e Atividades Au
xiliares, estas serão remanejadas para a primeira referêil.ci:i, da

claSse inicial, das Categ!'iias Funcionais de Auxiliar de Apoio Adm,.! 
nistrativo;. Auxiliar de Apoio em Saúde, Auxiliar de Apoio em Obras 
e Mariutençao e Au-x-iliar de Ãpoio em Eletrônica-e TeieComui-licaç:ão~-a ~ 

critério ·da Administração. 
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Art. 41 O servidor que em decorrên~ia_--do dÚp;;si.o no 
artigo- 37, seria incluí_d_o em Categoria Funcional CIJ_jas ___ at!-ib-~ic_5~S-
são dive!'sas daquelas que efeUv~ e _c_omprovadaJlle~Í:e ~d~!5e~Pe-~h~, Po
derá ser aprOveitado, mediante transposição, em outra Categoria -Fun 

Co_mi?~ão ~- Assi~:tepte de Pesqu:i.s~. Ass_istente de ContrQle lnterno 
Assistente de Auditoria e Assístente de Comissão Permanente de Lic,!. 
tacão; 

cional do mesmo. Grupo, maiS compativel com as atividad~-s--por ele d; III - Auxiliar de Secretaria as· funções gratificadas de A!!; 
senvolvidas~ no níVel de referência em que se encOntra, a- ctitéri-;;; x:iliar de- Coordenação l.eg~slativa, Auxiliar de Controle de Informa
da Subsecreta;ria de Administração de Pe_ssoal, ~ouvido 0 Conselho de t;ão, Auxíliar de Ata, Mecanógrafo, Revisor, Assistente de Gabinete 
Administração; _e- Auxiliar de Biblioteca. 

Art. 42 Serão inçlu_fdo~ na primeira referência da classe 
inicial da Categoria Funcional a que concorreram ou nas que delas 
resultaram, os servidores que, através de- pTócesso seletivo inter-

Art. 5U Os- .$erviãore-s--c_ontrãtado5- :s·c;-r,-o-~regime jurídico 

da ConsoJ,idação das Leis- do Trabalho, por prazo determinado, não i!!. 

<:luídos no Quadro de Pessoal do senado Federal~ nos termos desta Re 
Solução, se rã à dispensados ao término do Seu contrato de trabalho~-

no, se_ habilitaram ao seu aproveitamento nas mesmas, por- Progres- Parágrafo l:Jnico -- Nos caso_s _de:cont:ratos de trabalho sem 
sãO Especial ou Ascensão Funcio:t:tal, há menos- de do~s an~s ___ :-.,orn_:ados prazo det.erminado, a dtspensa- a que se Tiafere este artigo ocorrerá 

da publicação desta Resolução. nt~d~~nte rescisão bonti-atual~ sem- justa- ·causa,--no prazo de 9Ó (nO-

Parágrafo Onico ---Na aplicacão do di~posto neste artigo, Venta) dias contádos da publicação desta ResOlução. 

não po_derá o servraor--~- em quãlquer hipótese, ser posicionado em l"é-

ferência inferiOr a que se en.CPJl.trª. Art. 51 Ao servidor que, em decorrência da aplicação des 
ta ReSolução, tiver suprimida de sua remuneração, a parcela relati: 

Art. 43 O enquadramento de que trata o artigo_ 37 desta va ao Inc~ntivo Funcional, ê assegurado o pagamento de importância 
Resolução far-se-á sem Uteraçâo do regime jur!dic_p dos servidores. equivalente~ a título de vantagem pessoal, que será absorvida com 

as progressões horizontais e verticais futuras. 

Art. 44 Ficam extintos os atuais empregos de Secretário 
Parlamentar~ vedada a contratação de servidores,_ a par~ ir da vigên- Art. 52 As_ retribuições acess-Õrias cri~d~_s a qualquer t.f 
cia desta Resolução, a qUalquer título e sob qualquer forma, para a tulo e sob qualquer denominação, -s-erão automaticamep.te extintas, de 
prestação de serviços _inerentes âque~es -~mE:_egõ~S. acordo com o ~gtiinte critêrlo: 

Parâgl'afo- Onico - Os empregos t:'Ujos atu_ais ocu_p_antes não I - As que não· estão sendo pagas a qualquer ser-
forem incluidos em Categorias Funcionais do Qua_à:(Q___d'ª- Pessoal do S!. vidor, a partir da vigência desta Resolução. 

nado Federal, serão extintos ao término do mandato do Parlamentar II _--As demais~ a part-ir -da ~udança de lotaçãQ 

que promoveu as respectivas indicações~ dos :re;>P~Cti vos ~eneficiários. 

Art. 45 Para ingresso na classe especial da Categoria § 11? - Na hipótese do item II serão mantidos os at_uais 

Funcional de Inspetor de S_egurança Legislativa • mediante progressão valores r_eajustáveis noS mesm-os percentuais fixados para os aumen~ 
vertical~ será Eix.igido- dos atuais ocupantes das Classes "A" e "B" , tos regulares~ di vencimentos e sa:láriõS não" se lhes aplicando 
diploma de bachare_l em Direito ou em Educação Física de lo'nga dura- valores esta-bélecicios na Tabela de FUnções G_ratificadas- aprovada 
cão. por esta Resolução. 

Art. 46 Aos servidores do Senado Federal,_ que em de cor- § 21? - o- disposto neste artigo, aplica-se também às gra~ 
rência da aplicação do disposto no artigo 37 ,_ item vrp, alínea "a" tificações devidas ã.os contínuos lotados em qª"bii].etes na Secretaria 
e i tem lX, alínea na", forem· -posicionados nas: C_lasses _ "Ã" e. ·~B", das Geral da Mesa, na Subsecretaria de Comiss.ões ou em qualquer outro õ.r 
Categorias_ Funcionais de Agente de_ Segurança Legisla ti v a e -Agente gãô- da estrutura a.dmin,istrativa do Senado .Federal. 

de Transporte Legislativo, será diSpensado o requisito de_e,.s_colari~ 
dade para efeitQ. de progressão vertical_ ã Classe ~~C"~ desde que Art. 53 E _conc.e.dj_Q.a ,_ com fundamento na Lei n9 7.163' de 
aprovados em cu:rso de tr{i'inamento e~peçÍ~~__ç·?· 07 de dez_embro~de 1983, a partir de II? de julho de 1985, progressão 

-vern-tal -ao-s--s-ervidores que nessa dat~ c_ont.em 12 (doze) meses de i.ri 
terstício na última refer-ênc1á _da classe· em -que se acham atualmente Art. 47 Fica assegurado aos atuais bcupantes das Catego

rias Funcionais de A-rtífice de Mecânica, Art-i!T~,~~ de Obras e Meta- posicionados· 

lurgia'" Artífice de El,etricidade e Comunicação, Artífice de C;:L~-p"in-
taria e Marcenaria e Assistente de Plenários,_ di~e_ito ã progressão Art. 54 A lotaçã-o_ ideal elas Cate,gorias Funcionais que i!!_ 
especial ã Categoria de Assistente de Apoio da área e~ _q-;e'~f~r~_!!l_ P.2" tegram o Quadro de Pessoal do Senado Federal, será estabelecida por 

sicionados por esta Resolução. Ato da Comissão Diretora, riiediante proposta da Subsecretaria de 

Administração de P_essQ3.1, apôs a- apl i~ação do disposto no artigo 37 

Art. 48 Não iriterromperã a apuração -do intel'st:I:cio _e:l(:i_gl:_ desta Resolução. 

do para o fim de Progressão Horizontal, Vertical e Especial, 
quadramento autori:r;ado pelo artigo 37 desta Resolução. Art. 56 O disposto nesta Resolução aplicar-se-â, no que 

couber, aos servidores aposentados. 
Par.ágrafo ·Onico - O disposto neste atJ;igo só aplica 

servidores que, na data desta Resolução, estão oÇ:::UpandO cargos Art. 57 A Subsecretaria de Administração de Pessoal fica 
ou empregos de provimento permanente, integrantes de Categorias Fu!!_ autorizada a ap_ostilar os títulos de nom.~aç:ão dos servidores bene-
cionais. ficiados por esta Resolução. 

Art. 49 Passa a denominar~se: Art. 58 Ficam revogadas as Resoluções ni?S 17, 18, 45 

I _ Assistenté Técnico'" a função g-ratificada de Assiste~ 49, d_e 1973; 12 e 13, de 1975;- 10, 38 e 10.8, de 1976; o artigo 11? 
te Técnico de Controle 9-e Informação; -da Resolt.rção' n<:i 30, ·de ·nng; 61 e 130, de 1980; 100, de 198?; 344 , 

de-1983.; e 74, de -1984; e outras disposições em contrário, -especial 
li ... Encarregado de Secretaria as_funções gratificadas de mente aquelas que dizem respeito à estrutura dos Quadros de Pessoal 

Encarregado de Assessoria, Encarregado de Pesquisa, Assistente de extintos por esta Resolucão. 
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Art. 59 Esta Resolução entra ~m vigor na data de sua pu-

blicação. 

Senado Federal, 

ANEXO (Art. 11 da Resolução n9 

Grupo: DIRECJW E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - CÓdigo: SF-DAS-100 

A - DIREC.~O -SUPERIOR - Código: -SF-DAS--fdi 

a - CARGOS EM COMISSJi:O - Cóâigo: SF-CC-DAS-101 

DENOMINAÇÃO 

Direto:r-Geral 

Sec:retário-Geral da Mesa 

Diretor da Assessoria 

Diretor -da Secretaria Administrativa 

Diretor da Secretaria Legislativa 
Diretor da S_ecretaria de Documentação e InformaçãO 

Diretor da Secretaria de Se:i'-vi-çoS -Especiais 

Diretor da Secretaria de Divulgação e de Relaç-ões PÚbli-Cas 

Diretor da Subsecretaria de Administração de Pessoal 

Di retor da Subsecretaria de Anais 

Diretor da Subsecretaria de Análise 

Diretor da Subse_cretaria de Arquivo 

Diretor da Subsecretaria de Ata 

Diretor da Subsecretaria de Administ:ração Financeira 

Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e 

Patrimônio 
Diretor da Subsecretaria de Comissões 

Diretor da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do 

Congresso Nacional 

Diretor da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do 

Senado Federal 

Diretor da Subsecretaria de Edições Técnic:is 

Di retor da Subsecretaria de Engenharia 

Diretor da Subsecretaria de Orçamento 

Diretor da Subsecretaria de Taquigrafia 

Diretor da Subsecretaria Técnica e Jurídica 

Diretor da Representação do Senado Federal no Rio de 

Janeiro 

Chefe do Gabinete do Presidente do Senado Federal 

Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica e Social 

Diretor da Subsecretaria de Biblioteca 
Diretor da Subsecretaria de _Divulgaçã-o 

Diretor da Subsecretaria de Expediente 
Di retor da Subsecretaria de Relações PÚblicas 

Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais 
Diret.or da Subsecretaria Técnicas de Operações e Manutenção 

Ele!rônica 

B - ASSESSORAMENTO SUPERlQR Código: SF-DAS-102 

a - CARGOS EM COMISSÃO _CÓ.digP: _ SF-CC-DAS-102 

DENOMI N A Ç Ã O 
~ 

Consul tor~Geral 

Auditor ~ ~ 

Assessor Legislativo 

Assessor da Secretaria-Geral da Mesa 

s'!MBOLO 

DAS-6 

DAS-6 

DAS-5 

DAS-5 

DAS-5 

DAS-5 

DAS-5 

DAS-5 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-4 

DAS-3 

DAS-3 

DAS-3 

DAS-3 
DAS-3 

DAS-3 

DAS-3 

S!MBOLO 

DAS-4 

DAS-3 

DAS-3 

DAS-3 

A~E_XO II tArt, U da il.esolucio n'i' 

~ -
Grupo: ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO - CÓdigo: SF-AL-200 

sER:IES DE Cl.PSSES {:..moos PEFW.NEN 6>1PREOO$ n:R.'>t".· 
TES - ®Irxr NENTES - CODIOO CLASSE 

TO:enie.o Legislativo SF-CP-AL-201 SF-EP-Al.--201 

TnquígTBfo Legislativo Sf-CP-AL-202 SF-EP-AL-202 

Assistente Legislativo SF-CP-M.-203 SF-EP..J\L-203 

ANEXO III (Art.11 da Resoluçio nt' 

REFERENciAS 

NS-25-24-23-22 

NS-21-20-19-13 

NS-17-16-15-14 

NS-25-24-ll-22 

NS-21-20-Jg.rs 

NS-17-16-lS-14 

lfol-35-34-33-32--31 

IM-30-Z:Sl-28-27-26 

Grupo: OUTRAS ATIVIDADES DE N!V!L SUPERIOR - C.Sdigo: SF-NS-300 

Médico SF-CP-NS-301 SF-EP-NS..-301 

Enfemeiro SF-CP-NS-_302 SF-:EP-NS-302 

Terapêuta Oc:upadona1 SF-CP-NS-303 SF-EP-NS-30:> 

Psicólogo 

FannacOOtieo 

Odontólogo 

Engenheiro 

Arquiteto 

Adlninistrador 

Contador 

Assistente Sodal 

Têcnic:o m Conuniea~iio 

SOcial 

Bibliotecário 

SF-CP-NS-304 SF-EP-NS-304 

SF-CP-NS-305 SF-EP-NS-305 

SF-CP-NS-306 SF-EP-NS-306 

SF-0'-NS..-307 SF-EP-NS-307 

SF-CP-NS-309 

SF-CP-NS-310 SF-EP-NS-310 

SF-CP-NS-311 SF-EP-NS-311 

SF-CP-NS-31Z SF-EP-NS-312 

SF-Cl'-NS-313 SF-EP-NS-312 

TÇcnico em Lecisla~ão SF-CP-NS-314 SF-EP-NS-314 

e Orçamento 

Sociólogo SF-CP-NS-315 SF-EP-NS-315 

Tradutor e Intêrprete SF-0>-NS-316 SF-EP-NS-316 

Estatlstko 

fonoaudiólogo SF-0>-NS-319 SF-EP-NS-319 

• B 

REFIP!NCIAS 

NS-25-24-23-22 

NS-Zl-20-19-18 

NS-17-16-15-14 

NS-25-24-23-22 

NS-21-20-19-18 

NS-17-16-15-14 

NS-25-24-23-22 

NS--21-20-19-18 

NS-17-16-15-14 

NS-25-24-23-22 

NS-21-20-19-18 

NS-17-16-15-14 

NS-25-24-23-22 

NS-21-20-19-18 

NS-17-16-15-14 

NS-25-24-23-22 

NS-21-20-19-18 

NS-17-16-1.>14 

NS-25-24-23-22 

NS-21-20-19-lB 

NS-17-16-1.>14 

NS-25-24-23-22 

NS-21-20-19-18 

NS-11-16-15-14 

NS-25-24-23-22 

NS-21-20-19-18 

NS-17-16-15-14 

NS-25-24-23-22 

NS-21-20-19-18 

NS-17-16-15-14 

NS-Zl-20-19-18 

NS-17-16-15-14 

NS-25-24-23-ll 

NS-Zl-20-19-lB 

NS-17-16-15-14 

NS-25-24-23-22 

NS-21-20-19-18 

NS-17-16-1.>14 

II'S-25-U-23-22 

NS-11-W-19-18 

NS-17-16-1.>14 

NS-25-24-23-22 

NS-21-20-19-lB 

NS-17-16-15-H 

NS-25-24~23~22 

N$-21-20-19-13 

NS-17-16-15-14 

NS-25-24-23--22 

NS-21-20-19-13 

NS-17-16-15-14 

NS-25-2(--lJ..-22 

NS-21-20-19-18 

NS-17-16-15-14 

NS-25-24-23-22 

NS-21~20-19-18 

NS-17-16-15-14 
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ANEXO IV (Art. lO da Resoluci~ n9 

Grupo: TRANSPORTE OFICIAL E SEGURANÇA_ L_EGJSLATIVA- Códiao_: "!_!'-TS-400 

Jnspetar de Segu· SF-CP-TS-401 SF-EP-TS-401 

~Legislativa 

Aeente. de Segur8!!_ SF-CP-TS-402 SF-EP-TS-402 

Çll Legislativa 

Agente de Tran5p0! SF-CP-TS-403 SF-EP-TS-403 

te Le&islativo 

ANEXO V {Art. 23 da Reso1ucio n9 

NS-25-24-2,3-22 

NS-21-20-19-18 

NS-17-1~-;s-14 

Jol.l-35-34-33-~--31 
tfl...l0-29-28-:Z.7-2~ 

tN-25-24-23-ll-21 

Jol.l-20-19-18-17-16 

tN-35-:54-33-32--31 
tH-30-29-28....27-26 

J#.2S-24-2J-2l--ll 

tfl.-20-19-18-17-1~ 

Grupo: APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES -CÕiHio: SF-AD-SOÕ 

SSUES DE CLASSES CAROOS PE!W.'IDI a.tPREOOS PEFW.- Cl-"SE "'''"'""" TES rroiar- NENn:s - CCDIOO 

Técnico de- J~t!Dio SF--CP--/ID-SOl SF-EP-A0-501 NS-n-zo-19-18 

Aclodnhtntivo NS-17-1~-~~-14 

Assistente de Apoio SF-o>-AD-502 SF-EP-AD-502 ~35-34-33-32-31 

Administrativo n.l-30-29-28-21-26 

.As.sistente de Apoio SF-CP-PD-503 SF--EP-AO-S03 ~35-34--33-.32-.31 

CllSaÚde ~30-29-28-21-26 

Assistente de Apoio 51'-CP-AD-504 SF-EP-AD-50~ ~35-:54-ll_-32-31 

m<l>ru eM~nrtencio !+t-30-2!il-28·27-26 

Assistente de ApÕio SF-CP-.AD-SOS 51'-EP-AD-SOS tN-35-:54-33-32-31 

Cll Eletrónia -e Te- tH-30-29-28-27-U 

1ecoamieacões 

.Auxiliar de Apoio SF-O"-.AD-S06 SF-EP-AD-506 tf.l-25-24-23-22....21 

A:lministrativo ~20-19-18-17-16-lS 

ku:ilillr de Apoio SF-CP-AD-507 SF--EP-AD-S07 tH-25-2~-23-ll-21 

sSaiide ~20-19-18-17-16-15 

Allldliar doi: .f4Xlio em Sf-CP-AD-SOS SF-EF-AD-508 1+1-25-2.4-23-U-21 

(]):ras e Mm.!tencio !H-Z0-1!il-lS-l7-l6-lS 

Awci1ial' de Apoio SF-CP-AD-509 SF-EF-AD-509 m-25-24-23-22--21 

ali Elet:rôniCII lft.2049-1S-17-l6-1S 

Te1~e<llllllical:ÕCS 

ANEXO VI ·(Art. 27 da Resolução n'? 

TABELA DE FUNÇOES GRATIFICADAS 

S!MBOLO VALOR 

FG-1 400.000 

FG-2 soo. 000 

FG-3 600.000 

FG-4 soo. 000 

FG-5 1.000. 000 

FG-6 1. 300-000 

FG-7 1. 600.000 

FG-8 1. 900.000 

ANEXO VII 

(Art. 29 da Resoluçlió nR 

D E N O H INAÇ~O 

Chefe de Serviç-o 
Chefe de Gabinete 

Assistente Técnico 
Assls_ten_te _Jurídico - -- --

Coordenador de Publicações Esp_eciãis 

Encarregado do Cerimonial da _Presidência 

Chefe de _Seçtlo 

Subchefe de Gabinete -

Encarregado de Secretaria 
Secretário _de Gabinete 

-· 

O EN O M INAÇAO 

Oficial _de Gabinete 

AuxilTar de :Gãbinete 
Auxiliar de Secretaria 

Motorista de Gabinete 

Segurança de Gabinete 

Contínuo 

ANEXO VIII 

N" DE 
FUNÇOES 

31 

83 

152 

O> 
01 

01 

158 

84 

282 

66 

NR DE 
FUNOOES 

12 

415 

200 

101 

82 

217 

I - GABINETE DO PRESIDENTE 

N9 DE 
FUNÇOES 

DENOMINAÇÃO 

02 Assistente Técnico 

01 Coordenador de Publicações Especiais 

01 Encarregado do Cerimonial da Presidência 

01 Subchefe de Gabinet_e 

04 Secretário de Gabi.n_e_te 

01 Oficial de Gabinete 

06 Auxiliar de Gabinete 

03 Motorista de Gabinete 

O~ Segurança de Gabinete 

04 Contínuo 

SÍMBOLO 

FG-8 

FG-8 

FG-7 

FG-7 
FG-7 

FG-7 

FG-6 

FG-6 
FG,;_5 

FG-5 

SÍMBOLO 

FG-4 

FG-3 
FG--3 

FG-2 

FG-2 

FG-1 

S!MBOLO 

FG - 7 

FG -
FG -
FG -
FG -
FG -
FG - 3 

FG - 2 

FG 

FG - 1 
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II _- GABINETES DOS VICE-PRESIDENTES VI - GABINETE DE PRESIDENTE DE COMISSÃO 

NO DE OE.NOMI N A C A o SÍMBOLO 
FUNÇOES 

N9 DE DENOMI N A C Ã O S!MBOLO 
FUNCOES 

01 Chefe de Gab.inete FG - 8 

02 Assistente Técnico FG - 7 01 Assistente Técnico - - FG - 7 
01 Sub-Chefe de Gabinete. FG - 6 01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
03 Secretário de Gabinete FG - 5 

01 Oficial de Gabinete FG- 4 

04 Auxiliar de Gabinete FG • 3 

02 Motorista de Gabinete FG - 2 

01 Segurança de Gabinete FG- 2 

02 Continuo FG - 1 

III - GABINETE DO 19 SECRETARIO 

VII - GABINETE DE VICE-LrDERES 
N9 DE DENOMI NAÇÃO S!MBOLO 
FUNÇÕES 

01 Chefe de Gabinete FG - 8 

04 Assistente Técnico FG - 7 W? DE DENOMINAÇÃO S!MBOLO FUNCOES 
02 Subchefe de Gabinete FG - 6 

03 Secretário de Gabinete FG - 5 

01 Oficial de Gabinete FG - 4 
O! Auxiliar de Gabinete FG - 3 

04 Auxiliar de Gabinete FG - 3 

02 Motorista de Gabinete FG - 2 

01 Segurança de Gabinete FG - 2 

04 continuo -- FG - 1 

I:V: - GABINETES DOS LIDERES DE PARTlDO 

NJ2 OE OENOMlN A Ç A O SÍMBOLO 
FUNÇOES 

VI II - GABINETE DE SUPLENTES DE SECRETÁRIOS 

01 Chefe de Gabinete FG- B 

02 Assistente Técnico ::;: FG - 7 
01 Sul:l-Chefe de Gabinete FG - 6 

N9 DE DENOMINAÇÃO srMBOLO FUNCOES 

03 Secretário de Gabinete FG - 5 
01 Oficial de Gabinete FG- 4 

01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 

04 Auxil.iar de Gabinete FG - 3 
02 Motorista de Gabinete FG - 2 
01 Segurança de Gabinete FG - 2 
02 Continuo FG - 1 

IX - GABINETE DE SENADOR 

NO OE D E .N O N I NA Ç A O SÍMBOLO 
FUNÇOES 

N!ô! OE OENOMlNAÇAO SÍMBOLO 
FUNÇOES 

01 Chefe de Gabinete FG - 6 

01 Assistente Técnico FG - 7 

01 Sub-Chefe de Gabinete FG,...; 6 
03 Secretário de Gabinete FG - 5 

01 Chefe de Gabinete FG - 8 
01 Assistente Técnico FG - 7 
01 Sub-Chefe de Gabinete FG - 6 
03 Secretãr.io de Gabinete FG - 5 

01 Oficial de Gabinete FG - 4 04 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
04 Auxiliar de Gabinete FG - 3 01 Motorista de Gabinete FG - 2 
01 Motorist~ de Gabinete FG - 2 

01 Segurança de Gabinete FG - 2 

02 Continuo FG - 1 

01 Segurança de Gabinete FG - 2 
02 Continuo FG .. 1 
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·x - SECRETARIA-GERAL DA MESA 

-·-·· 
N2 OE DENOMI 
FUNÇ0ES 

N A Ç A O SÍMBOLO 

01 Chefe de Gab.i.nete -· FG - 8 

02 Chefe de Serviço FG - 8 

01 Chefe de Seção FG - 6 

01 Sub-Chefe de Gabinete FG - 6 

02 Secretário de Gabinete FG - 5 

01 Encarregado de Secretaria fG - 5 

08 Auxiliar de Secretaria FG - 3 

01 Auxiliar de Gabinete -· --~-·~ 
FG - 3 

01 Motorista ._de Gabinete FG - 2 

01 Continuo FG - 1 

XI- SUBSECRETARIA OE COORDENAÇAO LEGISLATIVA DO SENADO 

N2 DE O E.N O M I N A Ç A O SÍMBOLO 
FUNÇOES 

01 Assistente Técnico FG - 7 

04 Chefe de Seção FG - 6 

01 Secretário de Gabinete FG - 5 

17 Auxiliar de Secretaria FG - 3 
01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 Continuo FG - 1 

XII- SUBSECRETARIA OE COOROENAÇAO LEGISLATIVA 00 

CONGRESSO NACIONAL 

N2 OE OENOMI 
FUNÇOES 

N A Ç A O SÍMBOLO 

- -
01 Assistente Técnico FG - 7 

04 Chefe de Seç!lo FG - 6 

01 Secretário de Gabinete FG - 5 

09 Auxiliar de Secretaria FG - 3 
01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 Contínuo FG - 1 

XIII- SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE 

N2 DE OENOMI 
FUNÇOES 

N A Ç A O SÍMBOLO 

01 Assistente Técnico . - FG - 7 

05 Chefe de Seção FG - 6 

01 Secretário de Gabinete FG - 5 

06 Auxiliar. de SeCretaria FG - 3 

01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 

Ol Contínuo - FG - 1 

XIV: - ASSESSORIA 

-

N2 DE SÍMBOLO 
FUNÇOES 

O E'.N O M I N A Ç A O 

02 Assistente Técnico FG - 7 

01 Chefe de Seção FG - 6 

02 Secretário de Gabinete. FG - 5 

09 Encarregado de Secretaria FG - 5 

06 Auxiliar de Secretaria FG - 3 

02 Auxiliar de Gabinete FG - 3 

01 Motorista de Gabinete FG - 2 
02 Contínuo FG - 1 

xy·.· - SUBSECRETARIA T~CNICA E JURÍDICA 

N9 DE DENOMI N A C A O SÍMBOLO 
FUNÇÕES 

01 Assistente Técnico FG - 7 
03 Chefe de Seção FG - 6 
01 Secretário de Gabinete FG - 5 
01 .Auxiliar de Secretaria FG - 3 
01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 ContínuO FG - 1 

-·· -··-- .. -··- - --- ··-·· .. __ 
XVI- SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO 

N2 DE OENOMI NA Ç A O SÍMBOLO 
FUNÇOES: 

01 Assistente Técnico FG - 7 
03 Chefe de Seção FG - 6 

01 Secretário de Gabinete FG - 5 

01 Auxiliar de Secretaria FG - 3 
01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
oz Contínuo FG - 1 

XVII- SECRETARIA DE OIVU~GAÇAO E OE RELAÇOES. PÚBLICAS 

N!ôt OE OE.NOMI NA Ç A O SÍMBOLO 
FUNÇOES 

01 Assistente Técnico -- FG - 7 
02 Chefe de Seção FG - 6 
02 Secretário de Gabinete FG - 5 
04 Auxiliar de Secretaria FG - 3 
02 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 Motorista de Gabinete FG - 2 
02 Continuo FG - 1 
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XVIII- SUBSECRETARIA OE OIVULGAÇAO 

~- ~ 

N"' DE ---
FUNÇÕES 

OENOMI N A C ~ O SÍMBOLO 
N9 DE DE NO M I NAÇÃO S!MBOW fUNÇ~ES 

~ ~-

01 Assistente Técnico FG - 7 03 Chefe de Serviço FG- 8 

05 Chefe de Seçilo FG - 6 06 Che.fe de Seção P'G - 6 
01 Secretário de Gabinete FG - 5 Ol Secret_ár.i_o de Gabinete FG - 5 
08 Auxiliar de Secretaria FG - J_ 
01 Auxiliar de Gab,inete - rc ,;., J 
Ol Contíouo -- -- - FG - 1 

XXIII- CONSELHO OE ADMlNISTRAÇAO 

XIX. - SUBSECRETARIA DE RELAÇDES PÚBLICAS 
ND OE OENOMINAÇAO SÍMBOLO 
FUNÇOES 

01 Encarregado de Secretaria FG - 5 
NQ OE DENOMI N A C A O SÍMBOLO 
FUNÇOES 

01 Assistente Técnico FG - 7 
02 Chefe de Seçilo FG - 6 
01 Secretário de Gabinete F"G - 5~ 

03 Auxiliar· de Secretaria FG - 3 
01 Auxiliar de Gabinete FG - J 
01 Contínuo F"G - 1 

XXIV - DIRETORIA-GERAL 

XX - CONSUL TORIA-GERAL 

N9 DE 
D E N O M I N A C !I O S!MBOLO FUNÇOES 

NQ DE O E.N O M INAÇ~O SÍMBOLO 
FUNÇOES 01 Chefe de_ Ga_bin_etc FG - 8 

01 Chefe de Serviço FG - 8 
01 Chefe de Gabinete ;çc 8 06 Assistente Técnico FG - 7 
05 Assistente Jurídico F"G - 7 o6 Chefe de S_eção FG - 6 
01 Secretário de Gabinete F"G - 5 01 Subchefe de Gabinete FG - 6 
03 Auxiliar de Secretaria F"G - 3 02 Secretário de Gabinete FG - 5 
01 Auxiliar de Gabinete F"G - 3 02 Auxiliar de Secretaria FG - 3 
01 Motorista de Gabinete F"G - 2 os Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 Contínuo F"G - 1 02 Motorista de Gabinete FG - 2 

04 Contínuo FG - 1 

XXV - SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
XXI- AUDITORIA 

NQ DE DENOMI NA Ç A O SÍMBOLO 
FUNÇ0ES 

N9 DE DENOMI NA C !I O S!MBOLO 
FUNCOES 

01 Assistente Técnico FG - 7 01 Chefe de Serviço FG - 8 
01 Chefe de Seção FG - 6 01 Assist_ente Técnico FG - 7 
01 Secretário de Gabinete FG - 5 02 Chefe de Seção FG - 6 
03 Encarreg-aão de Secretaria FG - ~ 5 02 Secretário de Gabinet_e FG - 5 
01 Auxiliar de Secretaria F"G - 3 09 Auxiliar de Secretaria FG - 3 
01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 02 Auxiliar de Gabine'l:e FG - 3 
02 Continues FG - 1 01 Motorista de Gabinete FG - 2 

06 Contínuo FG - I 
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XXV I - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

NC? DE 
D E N O M I NA CÃO SfMBOLO FUNÇOES 

os Chefe de Serviço - --- FG - a 
01 Assistente Técnico - FG - 7 

19 Chefe de Seção . •- FG - 6 

01 Secretário de Gabinete FG - 5 

11 Auxiliar de Secretaria FG - 3 

01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 

01 Contínuo FG - 1 

XXVII - SUBSECirl~·tÀRIA DE ADMINISTRAÇÃO- FINANCEIRA 

NÇ DE 
FUNCOES 

03 

01 

12 

01 

51 

01 

01 

NC? DE 
FUNCOES 

03 

01 

11 

01 

10 

01 

01 

D E N O M INACJIO 

Chefe de Serviço 

Assistente Técnico 

Chefe de Ser;ão 

Secretário de Gabinete 

Auxiliar de Secr-etaria 
Auxiliar de Gabinete 
Contínuo --

XXVI II - SUBSECRETARIA DE ADMINlS'tRACÃO DE 

MATERIAL E PATRIMONIO 

DE NO M INACJIO 

Chefe de Serviço 

Assistente _Técnico -

Chefe de Seção -

Secretário de Gabinete 

Auxiliar de Secretaria 

Auxiliar de Gabinete 

Contínuo 

S!MBOLO 

FG - a 
FG - 7 

FG - 6 

FG - 5 

FG - 3 

FG - 3 

FG - 1 

SfMBOLO 

FG - 8 

FG - 7 

FG - 6 

FG - 5 

FG - 3 

FG - 3 

FG - 1 

XXIX - SECRETARIA lEGISLATIVA 

N" OE OENOMI N A Ç A O SiMBOLO 
>UNCOES 

01 Assistente Técnico FG - 7 
02 Secretário de Gabinete FG - 5 

01 Auxiliar de Secretaria FG - 3 
02 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 Motorista de Gabinete FG - 2 
02 Contínuo FG - 1 

XXX - SUBSECRETARIA DE COMISSOES 

NC? DE 
DE NO M INACJIO S!MBOLO FUNCOES 

03 Chefe de Serviço FG - 8 
01 Assistente Técnico FG - 7 
03 Chefe de Ser;ão FG - 6 
01 Secretário de Gabinete FG -- s 
20 Encarregadc, de Secretaria FG - 5 
09 Auxiliar de Secretaria FG - 3 
01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 Contínuo FG - 1 

XXXI- SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA 

N!õ! DE DENOMI N A Ç A O S!MBOLO 
FUNCOES 

01 Assistente Técnico FG - 7 
os Chefe de Seção FG - 6 
01 Secretário de Gabinete FG - 5 
Ol ,Auxiliar de Secretaria FG - 3 

01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 Contínuo fg - 1 

-

XXXII- SUBSECRETARIA DE ATA 

N" OE OENOMI NA Ç A O SÍMBOLO FUNÇOES-

01 Assistente Técnico FG - 7 
04 Chefe de Seç~o FG - 6 
01 Secretário de Gabinete FG - 5 
05 Auxiliar de Secretaria FG --· 3 
Ol Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 Contínuo FG - 1 
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XXXIII - --sE.CRE.TARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO XXXVII- SUBSECRETARIA DE ANAIS 

N9 DE D E N O M I N A ç /(o SfMBOLO 
FUNCOES 

N2 DE OENOMl NA Ç A O SÍMBOLO 
FUNÇOES 

01 Chefe de Se:rviço FG - 8 

07 Assistente Técnico FG - 7 

01 Assistente Técnico FG - 7 

03 Chefe de Seção FG - 6 

01 Chefe de Seção - ------ FG - 6 

oz Secretário de Gabinete FG - 5 

02 Auxiliar de Secretaria FG - 3 

01 Secretário de Gabinete __ FG - 5 

01 l:!.uxiliar de secretaFia FG - 3 

01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 

02 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 Contínuo FG - 1 

01 Motorista de _Gabinete FG - 2 

02 Contínuo FG - 1 

. - ---- XXXVIII- SUBSECRETARIA DE ARQUIVO 
XXXIV - SUBSECRETARIA DE BIBLIOTECA 

Na DE. OEN_OMI N A Ç A O SÍMBOLO 
FUNÇOES 

N!2 DE DENOMINAÇAO SÍMBOLO 
FUNÇOES 

01 Assistente Técnico FG - 7 
08 Chefe de Seção FG - 6 
01 Secretário de Gabinete FG - 5 
17 Auxiliar ele Secreta._ri,a FG - 3 
01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 Contínuo FG - 1 

01 Assistente Técnico FG - 7 

04 Chefe de Seção FG - 6 
01 Secretário de Gabinete FG - 5 

01 Auxiliar de S_ecretaria FG - 3 
01 Auxiliar de Gabinete FG - ~-

01 Continuo FG - 1 

XXXV - SUBSECRETARIA OE ANALISE_ 

-· '<" 

N2 OE 
-

SÍMBOLO 
FUNÇOES 

OENOMI N A ç A o XXXIX - SECRETARIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS 

01 Assistente Técn,ico FG - 7 
03 Chefe de Seç~o FG - 6 
06 Encarregado de Secretaria FG - 5 

N2 OE DENOMI N A Ç A O SÍMBOLO 
FUNÇ0ES 

01 Secretário de Gabinete 
~ FG - 5 

05 Auxiliar de Secretaria FG - 3 
01 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 ContL1uo FG - 1 

Ol Assistente Técnico FG - 7 
02 Secretário de Gabinete FG - 5 
03 Auxiliar de Secretaria FG - .3 
02 Auxiliar de Gabinete FG - 3 
01 Motorista de Gabinete FG - 2 
04 Contínuo FG - 1 

XXXVI-- SU_BSECRETARIA DE EDIÇOES TECNI_CAS XL • SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA 

-
N2 OE 
FUNÇOES 

DE.NOMI N A Ç A O SÍMBOLO 
N9 DE 

D E N O M INACJ\0 S!MBOLO FUNÇOES 

01 Assistente -T~cnico - - FG - 7 
05 Chefe _de_ SeÇão •.. -- FG - 6 
04 Encarregado de Secretaria FG - 5 

04 Chefe de Serviço FG - 8 
01 Assistente_ T~CIJ..icc FG - 7 

01 Secretário de Gabinete FG - 5 
16 Chefe de Seção FG - 6 

01 Auxiliar de Secretar,ia FG - 3 
01 Secretário d~ Gabinete FG - 5 

01 Auxiliar de Gabinete fg - 3 
01 Contínuo FG - 1 

01 Auxiliar de Secretaria FG - 3 
01 Auxilia r de Gabinete FG - 3 
01 Contínuo FG - 1 
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XLI - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA MEDl__ç_A:__li SQ_ÇIAL 

N'? DE D E N O M I N A Ç li: O srMBOLO 
FUNÇOES 

02 Chefe de Serviço FG 

01 Assistente Técnico FG 

03 Chefe de Seç.ão FG 

01 Secretário de Gabinete FG 

01 Auxiliar de Secretaria FG 

01 Auxiliar de Gabinete FG 

O! Contínuo-- FG 

L3 - Cert.ificad_o pela Comissão de Avaliação o pTeenchimento 
dos requisitos mínimo_s, o Primeiro-SecretáriO-·submeterã- o- noffie do 

candidato ao Presidente do Senado Federal pa~r_!__,_.aprovação. 

1.4 -Não sendo preenchidos o_s Te_q"hisitos mlnimos,o Primeiro-S~ 
cretário_ solici tarâ--ão senador-·prOpciriénte- "que-- fndique outro candid! 

to. 

2 - Requisitos mínimos de admissão 

2.1 - O candidato .deveTá demonstTar matuTidade pessoal e capaci, 
dade profissional para o exercício do empTego~ que serão aferidos 
pelo preenchimento dos seguintes requisitos mínimos: 

2 .1.1 - idade míriima de is anos;· 

2 .1. 2 - fõ:tinãÇâ:o de nível superior, comprovada mediante diploma 
de conclusão de--curso de graduação, de licenciatura plena, expedido 
por estabelecimento oficial ou reconhecido de ensino superior 
qualquer das áreas científicas- e técii:íCaS-de--_Coinpúênda das comis-

L ___ __l _______ ~----~~~===,..l,=-=J==~c-sõe~ ~é_..ç.:rlicas dç. _ Sen.Jl_c1q . .f~deral.; 

N9 DE 
FUNÇOES 

03 

01 

11 

01 

01 

01 

01 

N2 OE 
FUNÇOES 

01 
05 

01 
01 

01 
01 

XLII - SUBSECRETARIA DE SERVI.COS GERAIS 

DENOMINACJIO 

Chefe de Serviço 
Assistente Técnico 
Chefe de Seção 
Secretário dé-""Ga:blifete
Auxiliar de Secretaria 
Auxiliar de Gabinete 

Contínuo 

XLIII- SUBSECRETARIA TECNICA DE OPERAÇOES E 

MANUTENÇJiO ELETRONICA 

DENOMI N A Ç A O 

Assistente Técnico -" 
--- ---

Chefe de Seção 
Secretário de Gabinete 
Auxiliar de Sec.reta.ria 
Auxiliar de Gabinete 
Contínuo - --

ANEXO IX (Art. 33 da Resolução n9 

CRIT~RIOS PARA ADMISSÃO DE ASSESSORES T~CNICOS 

1 - lndicação dos candidatos 

srMBOLO 

FG 

FG 

FG -

FG 

FG 

FG -

FG 

SÍMBOLO 

FG - 7 

FG - 6 

FG - 5-

FG - 3 
FG - 3 

FG - 1 

1.1 - O Senador recrutará e indicar-a a:õ--PY.Tineiro-Secretârià

candidato ao emprego de AssessoT Técnico. 

1. 2 - O Primeiro-Secretário, antes de aproVar a indicaçãcr. enc_! 
minharã o candidato ã~COmissão- de Avaliação para que· ex:àmine _o-pre

enchimento dos requisitos rnlnim_g_s de admis$_ã"o e c·e_rti_fique a habil_! 

tação do candidato. 

2.1.3_- experiêni:"fa-jfiOfissiõrial pertinente -ã área do curso de 
graduação- do c-anàidato~ de no mínimo 5 _(cinco) anos~ demonstrada p~ 
lo exercício de- -iii v idades ein pelo meil.os um dos seguintes campos: 

2' :T~3-~i-- -_-exe:T-Cicio.. -de ... íunções- de: 

a) assessoramento ou consulto ria superior; 

b) direÇãO- de órgão ati empresa oU ae suaS respectivas unidades 
a nível departamental ou divisional; ou 

c) doc_ência uni versitãria; 

2 .1. 3. 2 - produção técnico-científi:ca próp-ria • representada por: 
a) art"igos ou livros publicados; 

b) elaboração--_de projetas téênico-S--ãprovados e executados. sob 
a sua responsabilidade; 

c) elaboraçã-o de estudos e pareceres técnicos utilizados para 
fundamentação de decisões ou aprovaÇão de atas administrativos de 
autoridade ou órgãos; 

d) elaboração de paTecer jurídicõ áprõvado por autoridade comp!_ 
tente ou exercício .de atividade_ forense~ corno -parte em processos. 

2. 2 --O candidato deVe~ _c-olnprov;~pcerântei Comissão de- A vali_! 
ção o preenchimento dos requisitos míriimos referidos nos s_uhitens 
2.1.1 a 2.1.3; 

2.3 - O cand:l.Crato deverá apresentar os_ documentos legais exigi
dos pela administração e submet_er-se aos exames de sanidade física 
e mental. 

2.4 - Na aferição da experiência profissional serão obserVadas 
as seguintes regras: 

2.4.1 - até 3 (três} anoS do iotal de 5 (cinco) anos de expe-
riência profissional, fixado no subitem 2.1.3, poderão ser substi
tuídos por cuTsos de pôs-g-raduação-. nas- s-eguirltes proPorÇões: 

a) c_uTso de doutorado, equivalente a 3 (três) anos de experiên
cia profissional; 

b) de mestrado, equivalente a 2 (dois) an-os de experiên-
cia; 

c) de especialização, a nfvel de pós·--graduação, equivale!!_ 
te a 1 (um) ano de experiência. 

2.4. 2 - El'n nenhUili.a hipótese será adníi Üdo -ca-ndl.dato com experiê_!! 
cia profissional inferior a 5 (cinco) anos, relãtivamente aos cam
pos definidos-nos itens 2.1.3.1 e 2.1.3.2·. 

J U S T -I F I C A L I V A 

Prelende-s_e, com o presente Projeto de Resolução, 
dõtat o SenadO Federal de um Plano de Classificação de Cargos e 

Errl)'regos, em s-ubs-ti-fuição ao atual Plano que só atinge os servJ:. 
dores_ estatutários e-parte ·do"s servidores regidos pela Consoli
dação _das Leis do Ti"ãbalho. 
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Atualmente os servidores do Senado Federal est'ão 
assim distribu.ídos: 

a - pessoal integrante do QuadrO de Pessoal Esta
tutário; 

b - pessoal integrante do Quadro de Pessoal CL T; 

c - pessoal contratado por tempo determinado; 
pessoal contratado por tempo indetermi nad_o; 

e - pessoal Prestando serviços com remuneração d.i 
versas da estabelecida para os empregos e CD~ 
tratos (Pro-labore). 

Acresce, a essas várias modalidades de relação de 
trabalho, a inexistência, em sua grande maioria, de definição 

de tarefas e de respon_sabilidãde- -para o-s ocupantes de empregos. 

Por outro lado, a facilidade proporcionada pelas 
normas -a tua is para criação de empregos e-- fixação da respectiva 

remuneração, tornou, pratic_amente inadministratável, a TO-rça de 
trabalho do Sen-ado. 

Somadas, a legislaçêio est__a__tutária e a legislação 
trabalhista, existem várias-normas infernas disciplinando are
lação de trabalho, nem sempre coerent_e_s com _a legislação em vi
gor. 

Essa Situação, além de dificultú a administr-ação 
de pessoal, não enfatiza o sistema do mérito, 
desestimulo ao servidor. 

consn fuindo um 

O Anteprojeto de Plano de _Classificação de Cargos 

e Empregos do Senado Feideral visa corrigir aquelas distorções 

estabelecendo: 

a - igual níve_l_de remuneração para o servidor •2. 
tatutário e celetista; 

b - condicionando a criação de empre-gos atrav.és 
de Resolução; 

c - corrigindo distorções na tabela de fuoções 

gratificadas; 
d - estabelecendo as mesmas categorias profissio

nais_ para estatutários e celetistas. 

Neste projeto os cargos em ·comissão são mantidos 
na· sitl)ação atUal, tendo em Vista que sua avaliação __ está condi

cionada a futuro e:studo de estrutura, quando então serão --reava
liados. 

As regras de enquadramento que acompanham o plano 
de classi ficaçãQ_de cargos visam, tão somente, reposicionar os 
atuais ocupantes nos níveis e referência _em que se encontram, 
não se lhes assegurando vantagens salariais ou de remuneração 
adicionais. 

Ainda, quanto às regras de enquadramento, é opor

tuno salientar a importância do sistema do mérito, que propor-

ciona àqueles -não ocupantes de emprego-s do Quadro de Pess_oal, 

mas que já vêm prestando serviços remunerados ao Senado Federal, 
a oportunidade do ing;resso no_quadro, através de processo sele
tive interno. 

Dessa maneira ~ assegurado a todos igualdade de 
condições sem ferir o direito individunl c lhes é osscg~.::ada 

pela legislação vigente. 

Ao final do processo de enquadramento, 
existirão Serddores estatutários- e celetist.as pertencentes a 
um único quadro de pessoal do Senado Federal que será aprovado 

pela ~omissão Diretora, após o processo -de enquad-ramento, cujas 

regras estão estabelecidas neste Projeto de Resolução. 

Conclusão 

Diante do exposto podemos concluir que o trabalho 

apresentado atiloge, qtJanto ao Plano- de Classificaç~to de CHgos 

e EIJ!pregos, os seguintes objetivos: 

q - assegura igual_dade quanto à remuneração de 
servidor estatutário e_celetista, pela fixa
çêio de idênticas ·categor.ias funcionais e re_,. 

ferências; 

b - consolida em um único Quadro de Pessoal, o.s 
cargos e empregos; 

c - elimina a diversidade de contratos e relações 
de emprego do pe~;soal celetista; 

- a!:segura igual direi t.o a todos os que já man-

térn Vínculo com o Senado Federal, 

acesso ao Quadro de Pessoal; 

quanto ao 

e - estabelece o sistema do mérito para enquadra
mento do pessoal, condicionando seu ingress·p 

no. Quadro de Pessoal a prova interna de habi

litação. 

Sala da COmissão Diretora, 27 de_ o_o_v_embro de__1985:. 

Senadoz: JQS~ FRAGELLI, Presidente 

Senador ENE::As FARI, Primeiro-Secretário 

Senador GUILHERME PALMEIRA, l!õ! Vice-Presidente 

Senador PASSOS PORTO, 2-2 Vice-Presidente 

Senador JOA:O LOBO, 22 Secretário 

Senador MARCONDES GAOELHA, 32 Secretário 

Sena-dora EUNICE MICHIL:LES, 42 Secretário 

Seoador MÁRI_,O_ MAIA, Suplen~e 

Senador MARTINS FILHO, Suplente 
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RESOLUÇÃO Nl' 17, DE 1973 

DlBpiic sobre a estruturaç<lr> do Cn1po-D/I"('çrlo c A~c.s&ora
mento Superiores dQ Quadro Pcnnanente elo Scnada Frdual, r. 
dá C!ltros protidinclas. 

Art. 1? O Cn.ipo-Dircç;i.o c A~sc1soramcnlo Supe-riores, designado 
pelo t-ódigo SF-DAS-100, t•omprcende os cargos de provim'7rlto em cu~is
são a que s('jam inerentes atividJ.des de sop('I"Visão, plnncJamento, onen· 
taçiio. coordenação t' controle no mais alto nível da hierarquia adminis
trath·a do Senado Federal, ''0111 vistas à formulação de pmgrnmas, normM 
e crik"rios fjul' dL·~·erã.o ser ohscrvados pelos dL•mais escalões lúerárquico)s. 

Art. 2,<> "Os cargos integranti::S do Grupo a que se refere esta Reso
luçãl> di~tribuir-se-ão, na fnnm1 do disposto no artigo 59 da Lei 11° 5.615, 
de lO de- dezembro de 1970, cm 4 (quatro} níVCis, com ns seguinte.~ 
c.:u':lcteristicas: 

NÍI-el 4 - Atividades de planejamefltll, supervislo, coordenaç"lO, oricn· 

~~a& d~~d~~~t:!~~n::e i~~tef]f~:ra~:s 1d~b~~~is~:'i;~~~~~~~\J!: 
:t..sim de assi~tência ii Mesa nos trJbalhos de Plenário, envolvendo a 
,-oordCJiaçdo do provlmcnto d<:'" informações pertinentes :l. trnmitaçã.o de 
matérias legislativas; 

Nh·e\ 3 - I) Atividades de planejam{'nto, .1upervisiio, C<Jordenação e 

~:~~ã~c;~~ia~~~~~t~,, d~~~~m~:str~;:baJÍ~:ald~ ~~:~e:~= ~~i;r~ 
II) Ati \"idades de plarwjJmcnto, •upcrvisão, dircçiio c coordenação, vm· 
culadas ao sjstema de infonnaç.io, 

Nível 2 - I) Ativ!tlades, sob oricrlt.J.Ç:i.o tla Comissão Dirctora, de 
p!arwjamcnto, supervisão, contmlco c din.•~:io da forr,,ubç1io e execução 

tle) ~~~~~~~5 e~~cd~ccçn:í~s d~ ~~~~~d-: dd~ ~~~~â:;~~l~ ~~~~~v~ú~~ie;;~ 
cretaria CSetal da Mesa, das wúdo.dcs de fH'imcim linha das Secretariu.H 
Administrativa c Legislativa c da Assessoria; da unidade dl;l anú.li~e da 

i:~~~:~aa ~e~~!~I~~~ç;l~·) ~~~vid!~~ ~~ dt~ d~a u~tad:J!a~~~ç~ 
tecnicas da Diretoria Cer;~l; IV) Ati v idades de assessoramento jurldico à 
Mesa, à Comissão Dirctor.~, à Dirctoria Geral e aos demais 6rgüos do 
Senado Federal; V) Atividades de Chefia do G1.1binete do Presidente do 
Senado Federnl; 

Nível!- I) Atividades de coordcn~-;ão, orientaçlio !'_COntrole, sob 
supetvisão do Diretor-Gernl, dos trabaThos relativos :.\ elabotaçã_o e exe
cução orçmn=t:'uias, prestação de contas e auditoria interna determinada 

rel~x;~=t~o ~iS!:~ t:r ~cifes"?,ed!; dt:e!j!~ =id~~~ 
primeira linha da Secretaria de Divulgação e Relaç6es Públicas, e-da Bi· 
blioteca; de direção dos trnball10s Çle _assistência médica e social. bem 
assim allivldade~ de controle, eoOidenação e dlreção de serviços ~rais e 
de serviços de manutenção e op!:Tllçees eletr6nicas; II) Ativldãdes de 
asSC6Soramento tlknico-jurídlco à Me.sa, à Comissão Diretora, ~ Comis, 
sões, aos Set~adores e nos dem::ús 6rgiio~ do Senado Federal, para a elabo
raçi1o de pareceres, relatórios e anteprojctos. 

Art. 39 O Grupo-Dircçll.o e Assesroramcnto Superiores ser/i eonsti-

~~~~~~ ~:e~:~~~~=~~t~~;:rl~~.s~~~a~1;~~dt~~-g:~tl~~ 
102, distribuidos os cargos delas integrantes pela escala dC nívei3, n11 
forma do Anexo. 

Arl 49 O regime de trabalho dos ocupantes dos cargos de que trata. 
esta Resolução 5Cr.IÍ de 4{) (quarenta) hor,as semanais, com integral e 
to!tcl!JSiVa dedicação ao desempenho das atribuições que lhes s.lo inerentes. 

Patágrafo único. O e:o;crdc\o dos cargos em comiS5!lo a que se refere 

:~ci:!tsé c:o:~~~~~de 0s~~~~m:~o~dlnt'!~~r p~~~;ed! 
40 (quarenta.) horas semanais e- com a perc~o de gratifiellçiio de re· 
pre5entu;;ão. 

Art 59 Para o provimento dos cargos de AsseS5or será exigida., pelo 

~icao r~a~'\~u~~~;rndes~~aro~~~~~~:~~~ de nÍvlll superior, 

Art. 69 li: vedada a eonhatnçlio. a part!t da vigêncl~ desta Reso-

~J~~; ~~~qfu~d~~tb~ e a:~~ q~a~iil~~md~ d~~:}Z~~r~ ~~=: 
retribuídos mediante recibo, ~ o desempenho de atividadcs :lnCI'entes 
I~OS cargos integrnnte5 do Grupo.Dircção e Asscs.5ornmento Supmores, 

Arl 79 Esta Reroluçiío entra em vigor no. data de s.ua publicnçiío. 

Art. 89 Revogam·se a.s disposições em contrário. 

Secado Fedeu!, 25 de, junho do 1913.- Filfnto Miiller, Presidente do 
Senado FederaL 

CRuPO..;DmEÇXO E ASSESSORAMEiNTO SUPERIORES 
CóDIGO: SJ,<'-DAS-100 

DW~o Superior (SF-DAS-IOl) 
Assc:soramento 

Superior' 
(SF-DAS-102) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID 

LLGISLACÁO CITADA 

PROJLTO DE RESOLUÇÃO 

N'' 149, DE 19H5 

i:>iretoZ- da Secretaria de Divtifg"ação e de Cocsultor Juddico 
Rela~ Públicas; Diretor da Subse-
eretarla de Coordenação Legislativa; 
D!retOI das Subsecl'etarias da Secreta-
ria Administrativa, da SecrctaJ:ia ~-
!ativa e da Assessoria; Direlor da Sub-
secretaria de Análise; Dfxetor da Subse-
cretaria de Edições T écofcas; Diretor 
lia Representaç!lo do SenadO Federal 
na Cuanabara; Chefe do Gabinete do 
Presidente do Senado Federal. 

Ditetor da. Subsecietaiia. de Expediente; Auditor 
'Diretor das: Subseaetm:~_:).s d:l Secreta- Assessor Legislativo 
ria. de Divulgaçiio e de Relações Públi-
cas; Dlretor da Subsecretaria de Bi-
bliote-ca.; Diretar da Subsecretaria de 
Operações e Manutenção Eletrõniea; 
Dlretor da Subsecrctm;ia de Setviços 
Gerai:>; Dit'etor da. Subse<:retaria de As-
sist&!.cla Médica e Social. 
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vidii.aes;-de- nível médio, envolvetr.d~ -coorden11çll.o e execução de b'abalbos 
relaciocados com a se~nça de autoridades e per.;onalidades brasileiras 
e estracgeiras, na área de jurisdlçno do P'?liciamento do Senado Federul. 
III) AtivldadC$ de civel médio, env<>lvendo COOl't1enaçlo e orientaçiío de 
trabalhos relacionados com o atendimento aos serviços de plenários. 

Nível 2. - I) Atividades de nível médio, envolvendo exe-cução 
qualificada, sob ~upervls.lo e orientação, de trabalhos relacionaàos com a 
segurança de autoridade e personalidades brasileiras e e-st:rangeirns,. na 
área <le jurisdiçb ào policiamento do Senado Federal. II) Atividade~ 
de nível médio,. envolvendo oriC'lltação dos trabalhos relacionados com o 
atendimento aos Jerviços de plenário~. 

Nívd 1 - Atividades de nível médio,. envolvendo exe-cução qua
lificada, sob coordenação e orientação, dos trabalhos relacionados com o 
atendimento aos serviço~~ de plen&dos. 

Art. 39 O Crupo-Ativ!da.des de Apoio Legislativo é constituido pelas 
Cat~ias funcionais abaixo ii1diOO.das, distnõufdas as classes respectivas 
pela escala de níveis, na forma do Anexo: 

C6digo - SF-AL-Oll - Tkcico Legi*tivo, 

J) Ç- /J ll_l 2 '-_ : __ 6~- f-_3 __ Código - SF-AL-012 - Ass.isttmte Legislativo; 

RESOLUÇÃO !f118, DE 1973 C6digo .- S~-AL-013 - T~qufgrafo Legislativo; 

D':fe6e wbre a comtituiçiio e e#rot(lra.çifp do. Gropo-Ativf· Código- SF-AL-014- A~tecrte de Plenários; 

~0-uoAW~:~o s~'d::.at:!ew;ta;J::n~ Código - SF-AL-<115 - Agente de Segurança Legislativa. 

""""""· .Art. 49 Podcr1io integrar as Categorias funcionals de que trata o 
·Arl. lQ--o- Grupo.Atrvidades de Apolo Legislativo do Quadto Per- artigo anterior, mediante transformação ou b'ansposlção, os cargos atuais, 

~e=~;;;;:Cr~~~i~a~t~;~~ddr=r;!di~~ :~e!~ detfv:,U~ ~~~e 1~~~~~es~f~~i~~e~~~~~:~:~io~ as inWcadas 
que são inerentes .ativldades de apoio legislativo, de níveis $Uperlor e 

~a~~~~~=C::d~xa:UJ:s~~~ên~~u~icJ~:!~: pear:!:~ I) Na Categoria funcional de Técrtlco Legislativo, por transforma-

tares, o na recuperação da iiiformaçiio irutrutlva do processo· legislativo; ~~i: dei~~od~~:f:n.dTé~~~~ d~ ~~:~~ r;:~~: 
:pdX:~~ ;e;:.:;n~:!~o!~ i~t~~'í;i;~\at1~o,r~Y:c!oq!~: Auxiliar de Instrução Legislativa, AliXlliar Legislativo, Pesquisador Legis-

relncionados com a ~~n~ de au~OJidades e personalidades e atendi- :ti;J~· ~:~i~~Jrfo;~~~~~j· ~h1i~~~:o~~~~"'!i;s*. ~~~~uÍ~~ 
' mento aos s-erviços cle plenários. __ legista, cujos ocupantes executem, eietlvamente, atn'buiçOes de pesquisa 

Arl 29 As cla"es integrant-es das Categorias fWicionals do Grupo legislatiVII.-

- ~ ~~. s~<.> r~l:; ;ti~~a45,t~orlO~~ri~~~~:b~~ :J: f~~,! 8~) II) Na Co.tegoria funcional de Msistente Legislativo, por transfur-
níveis hierârquloos, com as seguintes características: maç!"G,- os ,cargos de Tradutor, bem assim os que exc:edC~:Cm à lotação da 

Ni~l 8- Ij AtividiiCi"es <te nfv<;l superior, de natureza pouoo repe· -~;~r,rt~~d:~ide ~~::Vd~ c;;;l~~~:=a~oorn~~ d: 
h'tiva, ~volvendo supervisão, COOl'denaçiio e orientação de trabalhos legis- Pessoal do Senado Fedmal. 

!~~ ees!:= d!S:~~ ~~:.b!çãu':s~d~i~:t!~ 
=~~ h)~~~d;~PJ~~~ef ~~r:~ç~~ ==-~~=~etk~: 
envolvendo supervisão, coordeonção e orient:r.ção dos trabalhos de gra
vaçllo, regrstto taqWgrá.fieo, revisão e redaçio Hoal de debates e pronunciamentos, beni assim o planejamC'llto da elaboração dos originais pam 
publioação no 6rg!lo oflcin11 • 

Nivel 6-- I) Ativldades de nlvel superio~, envolvendo eom:de
nação, orientação e execução de trabalhos legislativos; estudos e assis
tência técnfea_ na_~!lli!;-~ -ºe ~ições e outros documentos parlamcn
tai'éS, bem assim de trabalhos de análise, pesquisa e recuperação da. 
informação inStrutiva doJroeesso legislativo. li) Atividades de nfV('] 

~J:::W:v:nen:~~ ~~J;rMfco~~~~~ct~i~::ã~d:d:aU: 
e pronunciame-ntos. 

N.lvel 5 --, I) Atividades de nível superior, envolv=do supervisão, 
eootdenação e or:ientação de tJ:ebalhos rela_cionados_ com a segarança_ de 
eutoi.\dade~ e personalidades brasJicixas e estrangeiras, na área de juris
dição do policY.tmento dó Senado Federal. 

Nível 4 - I) Ati~Jdade5 de nível médio,. de natureza pouco repe
titiva~ =volvendo orlentaçllo e e:(ecução qualificada. de {rabalhos de apoio, 
em Sl'llU auxüiar, ~ ativid:l.des de pesquh'a e assistt'Jleia técnica legislativa 
de nlvel superior, indusive acompanha~ento da tramitação de propos.i-

debates e pronunciamentos. II) Atividad.es de nível m io, envo vendo 
-coordenação de trabalhos relacionados com a s~ça de .ll.utoridades 
o perSonalidades hl'astleiras e estrangeiras, na área de jurisdição do poli
~ do Senado Federal 

Nivel 3 - I) Ativislades de nivel médio e ~ natureza repetitiva, 
envolvendo execução q~:~al~eaàa, sob supervis~ e orientação;, de traba
Jbos de a.~io. em grau auxiliar, ao desenvolvrmento dos trabalbos de 

~~~~de ~~ dr~:7~~a:u~orfol:~:S~1é:ni~~.vi~:~v!d:, 1':: 
execução qualificada, trabalhos de apoio, em grau auxiliar, ao desenvol-

;~~~t~~~::~u~ifi~~':d~ba~1:~ ;~:ia~~~=e II}ftl: 

posJ~~: :~C::WeriTn;J~o:f~~~~~fa~~~1~};~J!~.ttnns-
IV) Na Categoria funcional de Assistente de Plenário, por tran.spo

:SiçiiO, os c:u-gos de Au.'tiliar de Plenârios. 

final:'f,.,~atr~!~:~:~:~;~af::tl:~:·~: 
demais classes, os cargos de Agente Policia.! Legislativo. 

Art. 5" Os cargos ocupados· serlio trlln.~ormados ou trnnspostos me· 
diante inclusi1o dos respectivos ocupantes nas -correspondentes Categorias 
funcionais do maior para o menor nível, nos limites .da lotação estabe-

~~ J:rhaba'7:act:a n~ep:oa~:~~op;rq:d::Ur~~~~~a~.e 7~:~ 
Resoluç:io. 

§ 1<;> Os crugos que, de a.col'do com a ordem de clessifie11çdo dos 
respectivos ocupantes, excederem ao número fixado para a classe superior 
d11 Categoria funcional, serão tra.nsfonnados ou transpostos para a c\as.re 
ímediatamCilte inferior oo, se ainda ocorrer a hipóte.~e prevista neste 
parligrafo, para 11 classe- inferior seguinte. 

§ 29 Se a lotaç!lo aprovada ~a ; Categoria funcional for superior 
ao número de func:ionãrio-s habilitados no processo seletiyo, será comple· 

~~~~w!t~!~~~çii!!J~~~~~~:da ~~8·ca~c!:;~af:~~ 
clonai, respeitadas as áreas de espeeializaçlio e os requJsitos estabelecidos 
·no a:rt. 79 desta Resoluç!o. 

Art. ('ft As transformaçt'les ou·tramposlçGes de c.argos a que se refere 
o art. 49 desta Resolução serlio processadas: após a observância das seguin
tes exigêndaS: 

I - flxa.ç!o da lotaçll.o Jdeal, prevista no art. 89, item II, da Lei 
n9 5.645, de 1970; 

pre!ta-n~e~~~fdo d])J:~C:;rio:s2o~~orid; ::~011~\;n2;escnla 
lli - e:dstênciu de recursos orçamentários adequado-s para fazer face 

às despesas decorrentes da medida. 

.Art. 79 Os critérios seletivos, para efeito de tra.ns!Onnaçâo Oer trans
po;ição de cargos para as Categot:ias funcionais do Gntpo-Ativldades de 
Apolo Legislativo~ serão, basicamente, os: scg1,1íntes: 

I) ~Wesso, ~ viitude de concurso público, em cargo isolado ou de 
carreira a que pertenef!r o cargo a ser transformado ou transposto, ou 

f:Oi:do~.; ~~ ~s~~:ai :~, d:~eja~~e ;=do 
art. 186 da Constituição de 1946 e do a.rt. 26 do Ato das Disposições 
Constitueiona[t Transitórias de 18 de setembro de 19«1; 
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li) babrutaçio em prow. de desempenho funcionai para os que n!io 
satisfaçam as condições do item anterior. _ 

i 19 Para o efeito do disposto no art, S\' e seu § l'il desta Resolução, 
a da~ifica<;ll.o do.1 fundoo6rios habilitad<M de â.co:rdo com este- nrt~o far
$0-{ dnsse pOl' classe, a começar pela mal; elevada, observada a segulnte 
ordem de prcfezCncla, sucessivamente: 

a) quanto à hnbiliiação: 

1"' - o habilitado na forma do item I; 

.29 - o habilitado na foxma de> item U; 

b) em igualda_de de condições de habilitação, recaüá a preferêllcia~ 
sucessivnmeute, no funclonãrlo: 

~bl~~qJ:g!{0~v~f!~• ~~i~~:!oS:~~li&~n: 
Clonai; 

2" - de maior tempo na clas:se ou no cm-go isolado; 

39 - de maior tempo na c:::a.t'relra a qlle perleo.cet o cm:go a ser trans-
~to ou. transfonnado; 

49- de maior tempo· de sen>iço no Senado Federal; 

5Q - de maiOr tempo de serviço público federal; 

6'l' - de malo.r tempo de serviço público. 

§ '2.9 N~ apuração dos e~entos er:tumemdos na a.llnea b do pa.rá-
fa1o:Of~;~~o&~~J: ~:'v:. situação !uncton~ ~te à da,~ 

má ~~Jid! ~:~~ ~Õf~~ ~~.~prova de des~~ho 
Art.,& Ressalvado o disposto nosllrts. 10, U e 12 desta Resolução, 

os cragos das cla~se:~· .inltiais d:u: Categorias fun.cionafs do Grtli?o-Ativl.-

~~u:~ AJe~c~~~~liff~~~~:==~=~~:: 
çôes respectiws. 

Cat~na~ fu;~:~d: ~;!1~Eadesmr:;oi~ii~~= ~ 
est.abeledàas nRS ~nrtl'UÇ\5C$ Regulador:u dos ~ru:ul'SOS: 

L~sk~!o,"di~~o~ ~~ide~~~ d:. ~~í;:~: 
rior ou habilitllçOO !esn:J equivalente. eotteladon.ad(IS corn a5 at:ti~ bwç&s da Categoria funcional, crogindo-se,. quando for o caso. 
font~ação corteSl,>Ondente às respect:ivRS especialldades; 

li - pÍ!t.a a Categoria de Asshteote I.eg!slativo, certiEICaclo de 

=;::;oq~~n~2fo~~e~.fc!a~o0'té:U: =~~~e, 

~~~aS~~~~~ d1~ ~~:e~eJe~~~~ç~~~:~a, curso 

IV - para n Categoda de Assistente de PlenArios, curso ~lo 
00 .5' série do 10 grau. 

gonaPã:~!~~:·Se~:nr:Ye;~~J!~~~;lr-~e-c;udt~l= â~ ~~ 
Sllperior pertinente. 

Técní~~L~sla~o csn:lO: p~!vid:,s~e:!~t~~a!~~~~;é-L~= J~ 
~s~Ún~gd~ ~~~~ ~~o~~ ~~~~~~tedÂ:~i::r~~v~~ dC:~~P~~ 
Sel'Vi~ Aoxi.liares, e, ern até 1/6 (um se-xto), mediante prTeess-áo fun· 

~';Ia~~o~r!~~d: :~~;~~~~tet~ à:~;~~~tente 
~- 11. 0$ e:los da clas,o;e inicial da Cátegoria. funcional de Tuqu(.-

~~eX:::: r~~ci~::Í~ed:-u;~~~ J!~~~~:::.rl. ~;:;~· fu~~ 
~~~istente Legislntívo, respeitadas as correspondentes áreas de 

tente~~ M~~:s c::lO: :::r~~~ !~C::t~a!!~s~~~~~~ed~:; 
~~~d!: ~~~ ~;~~::~a~eAgeme de Portaria, do Grupo· 

.tlo ::~~nto0!o c;a~dd!~s:O~!~~doa=~;;:~::a* 
.tia funcional, deverio ser submetidos a treinllinento ewedfico, 

nário~cl!:~ r!Jm~=~ ~=à~: Ju~;!e:~0o~~~d~o~ 
:respectiva ~alidade, e obe:feceri ao critério de merecimento, na .for· 
ma estabelecida em Re$oluçlo. 

Parágrafo \Ínko. O .intettt(cio 
(três) ap05, paro. as cla5ses iniciais d 

efetivo e:r;:ercl~ do funcionário na clru;~ a que pertença. 

.Art. 15. Pode:rá haver a.seensllo fundonal de ocupantes de classes 
finais das Categorias fuD,Ci-onais_ de outros Grupos, ao. QUadro Perma
nente do Senado Fod~, para as cluses .lniciab do G~·Atlvl&.des 
de Apoio LegWa.t:i.vo, desde qlle posSUlUll o gtau de escolaridade exigido 
em relação a cada Categoria e atendam b: nOJ:mas fixadas em Resolução. 

· Parágmfo único. O interstício pwu a ~aCenSlo funcional seri de 2 
(dois) anoo, apurado pelo tempo de e!etivo exerclcio do funcloniriQ na 
classe final da Categoria funckJ!:lal a que pertença. 

.Arl 16. A época do. realizaçã.o das progressões e ascensões fWlcio· 
nais, bem assim as normas para o re'Jlectivo processamento, seiiío esta· 
beleci&s em Rcso~uçiio. 

Art.. 11. Os ocupante$ d<1 càrgos ~e i:Dtegra:rern as clas$es das' Cate
gorias fundonais do Grupo 11. qne se «fere Clta Resaluçlo ficam sujeitos 
ao regime de 40 ( qu:u:enta} horas seD:lanais- de t111baiho. 

.An. 18. O ato da Comla<Jiío riiretorll gue aprovar as especificações-

~f~~o~!:;!~:,d: t;!t~~ ~~!;~~bel~~: f:~ 
grantet dali respectiVWl Ca.tegorlll5 fundonais. 

Att.. 19. M ~dades de recursos humanos do Senado Federal, 
para o desempenho dos encatgot~ nll.o eompreendldos no Gtupo-Ativida-

rlC$ de Apolo Legislativo, sedo 11tendidas pel05 ~antes de cargOs inte• 
grantes d~ Grupos a que- se referem os itens- Vll - Artesanato; VTII -
Setviços AlW1iarCil; IX - Outras Atividarles de Nível Superi~r; e X -
Outras Atívidades de Nível Mildio, do art. 29 da Lei no 5.645, de lO d~ 
dezembro de 1970, bem assim do Grupo-Serviços de Tn1:1sporte Oficial c 
POrtaria, e, se fOI o caso, de outros que forem criados oa forma do artigo 
49 da mesma lei. 

Parágrafo único. Na implantação dos Grupos a que se l#ere este 

d:i~·d::t:~~~~~e o:s:~~;e:t:~!fe~~G~:S !~et~: 
correspondentes espeCificações de classes. 

Art. 20. Poderão Integrar as categotias funcionais do Grupo..Serviços 
AllXUiares, estruturado pelo Decreto n9 n.236, de ll de outubro de 1972, 
do Quadl"o Permanente do Senado Federal, designado pelo Código 
SF-SA-800, os seguintes curgos: 

I - Na Ca_tegoria funcional de Agente Administrativo, designada 

~~~~0or ~~St:f~i~j:;;{~d:~~m~~~~m&,~t: 
freio, Conservador de Documentos, Ajudante de Conservador de 
Oocumentõs, Controlador de Alma.urifado e Tombadnt de Pa
triroônio, bem asshn os de Controlador Gráf";co. Linotlpista, Emen. 
dador, Impressor Tipográfico, Compositor_ Pag.inador, Encader
nador, A.uxi1iar de Encadernad(lr e "JransPortador, que ·estejam 
cletivamente exercendo atividades. tipi<:amente adminhtrativas. 

U -- Na Categoria fWlc!onal de Da.tüó~o,. designada pelo 
C6digo SF..SA-802, por trlll:lsformaçã.o. os cargos "VO.goo, l9ola.d011 
ou de carreira, de qualquer denominaçiio, do Quadro Pennanen-_ 
te do Senado Fedcia.l, n serem providos mediante COUC'Ill'SO pú
blico-. 

Art. 21.. Pocleri1o integrar as Categorias funciooais. do GrUpo-Servi
ços de Transporte Oficial e Portaria, estruturado pelo Decreto n9 71.900,. :2: ;i:cingc;,e ir.-iP~~~r~~~~~~~ SeJmdo Fed~rul, deslg· 

~~! ~~~~f:m~~a:~~~~n ~~edd::~e~~~rJ: 
Tf!I.Il'spotte, Subchefe do Serviço de Transporte, Ajudante do 
Chefe de Serviço-3 de Transporte e Motorista, bt-m ass:lm cargos 
vagos. isolados ou de carreira, de qunlque1 denominaçio, do 
Quádl'o de Pessoal do Senado Ft:detal, a ~em providoo med!ant~· 
concurso público. 

~1el:;- ~i~t~~TI.f~c;~ ~a~~~~~ os~~~ â:s~ 
sorista, Auxiliar de LimpeZD., Servente e Vlgia . 

Art. 22. A transposição ou translornmç;Io de rorgos processar-se-io 
por ato da Comissão Diretora, :J:nedjante proposto. do Primeiro-Secretário, 
cabendo à Subsecretaria de Pessoal, sob a orientaçlio da Comiss!o TéaJfca 
de Alto Nlvel, a elaboração. dos respectivos expedlentes. 

Art. 23. Aos atuais fW~donários, mediaote opção a ser fonmdizada 
jt.mto à Subsecretaria de Pessoal, no pra~ de 45 (quarenta e cinco) dias, 
é facultado permanecer ~:~os cargos de que são ooupa.ntes cfetivos, com os 
direitos, _va.ntagéns e obdgações da sitilaçllo anterior à vig>!ncln desta 
Resolução. 

Art. 24. 0;"1 fiiocionãrios que opt:úem na foxma do artigo anterior ou. 

:!~t:lí~~~ie:s~:oili:!~~do~ P::es~d~~~:~k~:~, ":e::r 0 ~~~: 
$Cm prejuízo dos direitos,. vantagens e obti~ções inerentes aos ca~s 

~~ ~~;~~~~~~ed~~~~o's ;~;~~~~~~C:o~ àà;lid~ 
que vagarem. 

Art. 25. Esta Resolu~o entra em vigor na data d~ sua publieaçiio. 

Art. 26._ Revogiml·se as d~os!~ em contrário. 

Senado Federal, 26 de junho de 1973. - FQintq Müller, Pr~idente 
do Senado Federal. 

SENADO FEDERAL 
QUADRO DE PESSOAL -.PARTE •PERMANENTE 

- CARGOS EFETIVOS 
Crupo-At!vidades de Apo!o Legislath·o 
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RESOLUÇÃO N9 45, DE 1973 

Dispõe sobre a constiWiç.!o e a CitrutÜra~ do Gn.ipO· 
Outra~ Atio4lades de N!-vel SuperiOT e re.spectioas Cotegoria8 
funcional$ do Quadro PermGnente do Senado Federal e dá ontras 
procidt-ncias. 

A.rt. 10 O Grupo-Outras Atividades de Nlvel Superior, designado 
pelo códígo SF-NS-900, compreende Cnteg_ori<!s funcionais int>cg:radas de 
eaxgos de provimento efetivo, o. que são in«entes atividadell 'cornpreen· 
d.Jdas nas aroas bioomédica, de ciências e tecnologia. e de ciências humanas, 
sociais, letras e artes, para cujo desempenho é exigido o d.Jploma de ~w:so 
~uperl.or de ensino ou habilitação legal equivalente-. · 

- Art. .20 As elas~ integrantes dãs -eategorla-s funi.30rieis do Grupo 
a que se refere o artigo ant~ distribuir~ão, na forma do disposto 
no art, 59 da Lei. no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, em 7 ·(sete) 
nlveis hierárquicos, com as se~re> caracte-ri.ilicas, -dentro de cada espe
cialidade: 

Nível 7 - Atividades: de supervisão, programar;!io, aootdenaçlo ou 
ex.ecuçio especlali7.ada, em grau de maior complexidade, ~ferentes: 

I - 11. trabalhos de defesa e proteção à !iaúde individua~ ou 
ooletivu, inclUindo medidas de profi~ e rempl!u.t:ioa; 

II - a estudos e trabalhos relativos à assist8nclo. buco-dentária; 

xn - a estudos, em geral, ~obre l'egiões, ZOiliiS, cidades, obras 
estrut;urajs, tTansportes, desenvolvimecto hldust:rW.l, preservaçllo 
e exploração de riquezas mineruis; 

IV - a estudos e ptojeb::ls de pesquioo. e antilise econ&nicas 
nacionais e :internacionais, robte comércio, indústtia, finanças, 
estruturns, po.trimonia.l e investímenros nacionais e estrangeiros; 

V - a. estudos, pesquisaS, aruilises e projetos sobre ~o 
em gernl e organir.aç!o e métodos; 

YI - ll trabalhos de admmistmçlo finnnoeira e patrimonial, 
C:Qn.b:l.bj,lidade e auditoria, compteendendo aná.lme e perícia 
contibeis, 

Nivel 6 - A) Ativi.dade$ de supervisão, coordeDação ~ exeoo.çllo 
especlaiiz:ada em grau de tnaior compiexidade. ret'eroote,: 

I - a trabaiho.s e estudos relativos à análise clúüca; 

~~1~:~'cla~~~;~a~~~~ 
e 1econstitu:ição dos beos do Senado Feden.U; 

m - & estudos. pesquisas, profetas, .nnálise e ocmtrole esb.tís· 
tico dos fenômenos coletívos "Dos setores eco~mico, SO<:ial. 

· finan<X'iro. 'll.grícole, mdustr!W e ~ 

_I 

I 
I 
I 
I 

-~ 

-
-
-
-

I - I - ~?J~·AL..OÍG~ 
I I I ~"cl' - - SegllranÇII. Sl"·AL·Oll5.4 

t.ecl3hr.tln.c 

~~:~$1"-AL..O~.,L~~ slSP-AL-OlU LqlalatlvaB 

~~ f!P..AL-OU,.2 ~ça Sl"·AL..016.2 I' ~1· .. ~~ ''I I.oeQillla.tlvaA 

~~~~$F~AL-otuj - I -
rv - a trabalhos de relações públi~. redação, rev~&'io:· cu!e~ 
e preparo de infonnações: pam divulgação oficial fala.&., escrita. 
out>e-levisiO!l:\da. 

B) Atividades de coordenação, Orienta.çll.o ou .:!Xocuç!o especiafu::ada 
em ~u de OO'Illplexi-dade média, lrefurentes aos trnOOJhos, estudos e pro
ietos indic:KIO$ no Nível 7. 

Nível 5 - Atlvi.dades ~ supervi5lo, coordenação, .programa.Çlo ou 
execução espeeializada em grau de maior complexidade, refctentes: 

I - a tmbalhos relativ-os à oobservaç!'i.o, .ao cuidado,. à ed~po 
-91lnitbia dos doentes, gestantes e ~dentados, ao ocwnprimcm.to 
da:s prescrições médic::ts e ~plkaçlio de medidas destinadas à 
;prevençã-o de doenças; 

II - a estudos: sobre -0 comportamento humano e ~ao dinArnio:a da 
personalklade, envolvendo .d.Jagnóstico pstcológico, orlenteçlio 
psioopedag6g!ro -e solução dos probtemas de .ajustamento do ser 
humano. 

Nlvel 4 - A) Atil>idades de- !upervisão, oCOOYdenação, prosnunaçlo 
ou ex.ec:ução :especia.lixada, em grau de maior complexidade, re:Eer<mtes: 

1 - a tro.balhos relacionados oom a apl.icaçll.o de processos nos 
divetsos rRill05 da ·Engenharla; 

II - á trabalhos de pesquisa, estudo e registro bibliográfieo de 
documentos e ~fonnaçl]es 'Cillturai'l; 

lll - a trabalhas: ':rektivos à ~ <'I" métodos -e técnicas 
~~t:pê;~u~. recteaci0fo~P-L. J?ara 11. reabi\itaçio 

B) Ativida.des de orlentaçllo ou execução e5pecialli.adi em grau de 
oorop]exh?ade '[Ilediana, refe:renres aos tmbalhos, estudos " rprojetos: .tndi· 
cados na altnea A, itens V e VII, do Nlvel 6.. 

- C) Atividades de- ex.ecução quaUEicada, sob supervisli.o superior, refe
ren!!es aos :trnbalho$, estudos _e !PT(tjetos indicados no Ntvd ·7 e nos 
itens 1 e n da allnea A do Nivel6. 

Nivel 3 - A) Atividadei de supervisão, ooor<lenaçlo, prog:mroaçiio 
ou. exoouçlio especlaliz:a.d. referentes a tr.al;mlhos ~ com o 
desenvolvimento, diagnóstico e tratamehto da comunidade, em seus as· 
pectos soe~;. 

B) Atividades de orienl:aÇio ou t$eeuçli.O especializada. em l;l:'aU de 
~!,.=1if~~~:e1~entes ao5 trabalho~, projetes e .estudos indi· 
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N!v~I ! - Atl.vidades de execução qua.liflcada, sob supervisão supe
rior, referentes aos trabaJbos e estudos indicadO$ na al!Dea A, itens V e vn. do Nível 6; nos itens ll e lU do Nível S 'e no item m da .Unea 'A do 
Ni\0614.. 

Nível. 1 - Atividades de execução qualificada. 'SlOh ~upervlsão supe
riot, referentes aos trabalhos indicados na alínea A. item !, do Nível 3. 

Art. 3~ O Grupo-Outras Atividades de Nível Superior é ronstituído 
pelm: Categoriu Funcrcmais abaixo indicada:;~ distribu[da.s os classes 
~vas pela II!Scala de n1vei:5, oa fonna do .Ane:ro: 

C6dig.o SF-NS-901 - Médico 

Código SF-NS-904- En.fenneiro 

C(xljgo SF-NS-906- _Técnico em Reabilitaçlio 

C6digQ SF-NS-907- Psic6logo 

Código SF-NS-008 - F«rmacêulioo 

Código SF-NS-909 - .Odont61ogo 

Código SF-NS-916 - Engenheiro 

Código SF-NS-917 - Arquiteto 

C6digo SF-NS-923 - T6eoieo de Adminfstmção 

C6dlgo SF-NS-924 - Cootaàor 

C6dJgo SF-NS-926- Estatíst!oo 

C6digo SF-NS-9;30- Asslstente Social 

Código SF-NS-931 - Técnko em ComunicilçiO Social 

Código SF-NS-932'- Bibliored.rlo 

C6digo SF-NS-934- T6cnico em Legblllção e Ckçamento 

Art. 401 Pocledo :bltegmz as OLtegorlas funclODais de que tnltlll. o 
arti,go anterior, me<Ua.Me tra.nsposiç3o, 0$ cargos atuais, vagos e ~os, 
cujas: etividades guardem com:laçlo com a:~ indicadas no art. 1"' desta 
Reoolução, o~ as respectivas especial.:idades, de acordo oom o 

""""'""'"""'' 1-na.Ca.tegoriafunciopaJ.deMédioo.os.deMédico; 

. ll - na Catieg<rria funcional de Enfa-meiro, os .00 Enfermeiro e, 
por trr::msformaç!l.o,. 05 de Auxili:lr de Eufennagern, ~jos ocupW.l· 
tes: pGS$llSII1 diploma de EDfenneiro ou .00 Obstetrlz devtdamente 
~ 

m - oa Categoria fu.nelonal de Téocnico de ~tação, os de 
T6cnko de Recupemçlo ou de TerapeutA.; 

IV - na Categwta ftmelonal d~ Psicólogo, 05 de Psicotécnlcu; 

V - na Categoria ftmcional do Fannacêut:Ico, os de Farmacêu.. 
tico; ' 

VI - na Categoria funcional de Odontólogo, 05 de De!rtista _ 
e C'll'Ul'gilio-Dectista; · 

Vll - na Categori:t funcional de Ecgenheiro, os d~ Ecgecheiro; 

Vlli - na Categoria funciond ele Arquiteto,. os de Arqu.iteto c 
Engenheiro-Arqu.iteto; _ ~-

J; ~:s;a~O:,,~j~~cu~:.n~é5~:W~~~~~d~0Té':. 
Dico de Administração oq outro adequado à especialidade,: 

X - na Categoria funciOnal de Contador, os de Contador e, pot 
transformação, os de T6cnico de Contabilidade, .cujos ocupantes 
posroam diploma de ContpdQr devidPmente registiadoi 

XI - na Categoria funcional de Est~t!stico, os de Estil'tÍstico; 

XIi - na Cetegorfa fu.nciO)l_al de Assistente Social, os de Assis
tente SociPl, cujos ocupante' possuam diploma de Assistente So
cial, devidamente regiStrado, ou babillJaçlo legal equivalente; 

xm- na Catego::ia funciOnal de Técnico em Comunicação Social,. 
os de Redator o Revisor não enquadrados no Grupo-Aüvida.des 
de Apoio Legislativo; 

XIV - na Categoria funcional de Bibliotecárlo_,. ~ de J3ibllote
c:iriQ~ 011 de Oficial Bibl_iotecirlo e os de ~uivista n!lo enqua
drados no Gn:fio-Ativldades de Ayofo ~ativo, e1.tjos oeupau
~':~egafl~~kn~~itáriõ, devi ente registrado, ou 

~;.n:s <tet~:!!~C::~n~~~~~E~~os~oG~~~;re~ ~k: 
~~W:J~~a3~Pt!~~~tdaS:.ores de diploma d~ curso su-- -diante inclusão dos respeetiV{)s ocupantes 

=c;:r:_is~~~ ~ox r~~ü:d~~~ :i~:o!: 
dos babilitadoo no proc.csso seletiV{) a que se refere o art. 7'1 desta Relo· ·-· 

o ~9 ~es~ ~:':r~:çsli~~ p:::dt!ioa;ós ~~Í~cia1ea:f%: 
guíntes Clãgências: 

I - fixação da lotaçlo ideal. prevl9ta no art, 69, item U, da Lei 
n9 S.MS, de 1970; 

~p~!.~J!~n~~Ó~~:~ru;;:;.~; 
1972; e 

III - existência de recursos orçament&rl<» adequados à< detpesa.s 
decorrentes da medida. 

Art: 19 Os critértos sele6vos, para efeito de transformação e trans-

~:~su'i!r:~~~ha:t~~~~!s s~~~~tras Atividades de 

I - ingres3o, em virtude, de concurso público, em cargo isolado 
ou transformado ou 

ue a estes ante
i Constitucional 
Constituição de 

1946 e do ru:;t. 26 do Ato das Disposiç6os Transitárias de 18 de 
setembro de 1946; 

II =- habilitação em prova de desempenhe> funcional para os que 
niio satisfaçam as colidrç6es do item ant:eriol'. 

a c~~~c:Oad:e}~r:=~b~Í:t:f~ Sleea~! ~de~=~: 
s~ classe pro: classe, a começar pela mais elevada, observada a seguinte 
ordem de irefer&lcia, sucessivamente-: 

a) quanto à habUitaçio: 

19 - o habilitado na forma do item I_; 

21' - o habilitado na forma do item II. 

b) em igualdade d-e condiçõe~: de habilitação, recairá a preferência, 
sucessivamente, no funcionãrlo: 

1" - que possua diploma ou certificado de conclusão de curso 
de habilitaçlio leg~I equiva.lente, Clãgidos para ingresso na Cate
goria funcional; 

29 - de maior tempo na cla>lse ou no cargo isolado; 

39 - de maior tempo na =eira a que pertencer o cargo a ser 
~sposto ou transformndo; 

4'1 - de maior tempo "de serviçO no Se!lado Federal; 

5<' _:·de m:liOÇ teffipO ck- =viço público federaL 

-§ 2,Q Na apuraçllo dos elementos enumerados na alillea b do ~· 
ro%~~:·d~~O::S~ ~~u:i~~ a dtuaçli.o funcional existente à data da 

~ 39 Nos casos de transformação de cargos, a prova de desempenho 
será precedida de curso inte!lsivo de treicamento. 

Art. 89 R~salvado o disposto nos arts. 99 e 11 desta Resolução, o 
ingresso nas Categorias fundonai$ do Grupo-Outras Atividades de Nlve! 

~~~~~a:~~alii~~ ~~=~~~ =~~re!~ 
çôes, paru o aesempenho das atividades klerentes à classe. 

Parágrafo únicO.- Somente- poderá inscrever-se no COtlcurso público 
quem possuir: 

I - diploma de curso su~or, ou babil:itaçlo legal equivalente, 
em ~laçio às Categorias funcionais a que sejam inerentes ativi· 
vigaaes ~entes a profiss611$ regulamentadas,: 

Il- diploma de conclusão de curso superior de Fisioterapeuta ou 

;Q8;!a ec~:i\leou ;~::~: ~fa~~~;~o~~=;~ 
:respectiva especialidade; 

~-So~~ ~~~t!o:eriorad~~~~~~ J:Té: 
em Comunicaç1io $ocíal, ot:vada a respectiva espectaUdade. 

.Art. 91' Poderá ser reservado até 1/4 das vagas verificadas na classe
~~ de Categorias_ funciooais do GruP?-(>?tras Atividadcs de Nível Su
~~· J:~~~; por ocupantes de classes Wciais de outras Cate-

artlg! ~ ~=~u~d~~ cone:~ar! ~~r~=t=~=~~!r~~;~ 
gresso, devendo ser submeti"ts a :treinamento adequado e no mesmo pro-

cesso :H:Ietivo do5 candidatos inscritos no concurso público para a Cate· 
goria funciOnai. 

é dis~!~ ta e;;ss~:afda~s-fa;~~~a:an~ ~a:s!al~~ 
simultaneamente ambas as competições. 

§ 39 No caso de insuficiência de habilitados à progressão funcional. 
as vagas a esta destinadas poderão ser preendlldas por candidatos babili· 
tad05 em concurso público. 

Art. 10. A ~ao ~onal dos ocupPntes dos cargos das Cate-

~mefur:~~rl~; ~~e~~ ~= ~~~~ ~~~a~,11 ;~d~e f~~e~ 
ca:ro, a lotaç?i.o fixada para cada área de especialidade e obedecerá o ·cri· 
tério de merecimento na fumla estabelecida em Resolução, 

Pa~~fo único. O ~tfcio fWJcional é de 3 (três) anos e será 
apurado pelo .tempo líquido de e!etivo Clre!:dcios na classe a que perte'rlça 
-o funcionário, 

Art. 11, Poderá haver as"cen.slo funcional, às classes iniciais das. 
Categorias funciocaJs de que tl:ata esta Resolução,_ de OCUpa!ltes de classes
finais fnt~es de outros: Grupos, desde que possuam o correSlp(lndente 
~~: ~ch:~m ru~~ç: habilitação legal equivalente, e atecdarn b 

Parágrafo único. O interstício p:l!ll. ascens~ funcioQal será de 2 
~~ ;n:f,!f:n~oo r!cr:U~. liquido de efetivo exerclclo na claSS(" 

Art.l.2... Os. ~i<!atos_à ~esslo e ascenslio funciOnais, além do 

d~~e:'~o !b~~: :SC:!:~C:tr:P~~ na Categoria funcianal, 

Art. 13. À épaca das ascensões e progressões funcionais, bem assim 
ni narinas para o respeclivo processamento, serlo estabelecidas em. Reso
luçã-o. 

Art. 14. Os ocupantes de cargos Integrantes do Grup-o-Outras Atlvi· 
dades de Ntvel Superior f"lCam sujeitos 1a jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais de t:rabalho, 

Art. 15. Ó Ato da Comlsslo Diretora que aprovar as especiBeaç.'les 
de classes do Grupo-Out:ras Atividades de Nível SuperioT estabelecerá, no 
grau hierárquiCo c0R"t'Sp01ldente, as linhas de chefia inerentes às elas~ 
integrantes das respectivas CategDrias funcionais. 

Art. 16. A t:ransposiç>lo ou transfonnaçli.o de cargos processar--se-i 
por Ato da Comissão Dircto:ra, mediante proposta do Ptimeiro-Secretãrie>, 
cabendo à Subsecretaria do Pessoal, sob orientação da Comissão Téc
nica de Alto Nível, a elaboração 'dos respectivos expedientes, 

Art. 17. Aos amais funciooários, mediante opçlo a Ser fonnaliuda 
junto à Subsecretarla do Pessoal. no pra:~:o de 4$ (quarenta e cinco) dias, 
6 facultado permanecer nos cargos de que slo ocupantes efetivos, com os 
direit-os, vant~gens e obrigações da situação anterior à vigência dest~ Re· 
solução. 

A:rt.. 18. Os fuccionârios que opt~rem na Io:rm~ do artigo anterior 
ou que não l-ograrem babllitaç-lo llO processo seletiyo a que se refere o 
art.'/9 desta Resoluçã-o serão lncluldos em Quadro Suplementar, a Set''ex
tinto, sem prejuf:w dos direitos, vantagens e obrigações ine-rentes aos ca:rgos 
de que são ocupantes efetivos, decorrentes d2. legislação ~nte:rlor à vigên
cia desta Resolução, devende> os ca:rgos respectivos ser suprimido:! 1t. -me
dida que vagarem. 

Art.. 19. E vedada a utilização de colaboradores: eventuais, retribui· 
dos mediacte recibo para a execução de atividades compreendiQas: no 
Grupo-Outras Atividaàes de Nível Suppi.or. 

Art. 20. Esta Resolução ectra em vigor na data de sua publicaçlo . 

Art. 21. Revogam-se _as dispoolções em contrádo. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1973. - Poukt TOITU, Presi
dente do Senado Federal 

ANEXO 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N1VEL SUPERIOR 

CóDIGO- SF·NS-900 

CATEGORIAS FUNClONMS 

- SF-NS-~ SF-NS-906 

Médko C \ SF-NS-90!.7 

M6dlco B SF-NS-901.6 

SF-NS-90l . .f. """"""=I Rcab~ SF-NS-ij{l6A 

EDfennelroA SF-NS-9GU 

SF-NS.g()'f 

SF·NS-907.3 
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ANEXO 

GB.UPO- OU'Ili..Mi ATIYIDA))ES DE Ntv'EL SUPERIOR 

CODlGO..! SF·NS..OOÕ 

CATECORJ:AS FUNCIONA.J.S 

c- 1"-'-1 """"' ID-·1-1 c-
SF-NS-923 1 EJt&tt.üco I SF·NS-926 I Alslotcnte l SF-NS-930 s..w 

5F-NS-m.71 . r I I 
Cootadot-ll., SF·NS-923.6 Ena~tico SF-NS-926.6 -1 I l I I 

I I 
-. 

I I 

Dt!nomJI1GÇ6o ~- """"' 
! ~~! SF-NS.B31 

I 
T""'ro= I ~~ SF-NS-931.6 

I 
I CoDtadmA SF~N~923-~ I ~ta~~-B ! SF-~-926., __ 1_ I lJ.Eio l SF-NS-931.4 

1 r r I I -- r SF-NS-930.3
1 I Soct.l.B 

1 r ~ ~~~; [-sF-NS-9.26~! r 
.. IT-=1 ~ SF-NS-93U 

I I r I I """""" I SF-NS~0-1 1 I '""'' 
ANF.XO 

Gll.UPO -. OUTRAS ATMDADES DE NI'VEL SUPERIOR. 

CóDIGO- SF ... 'l'S-900 

CÃ.TEGORlAS FUNClONM5 

---1----~-----j-----1---~-----1----1----~----
Bibllot.ccirlo SI"·NS-932 hrmaeêtmtlow SF-NS-900 Odontó~o SF·NS-009 ~helro SF-NS-916 

--~·~--~------1-----1----4-----i-----1-----~ 
Odon!óloso c SF-NS-900.7 ~nhe!ro C SF-NS-916. 7 

~~- SF·NS-003.6 Odantólos:oS ~~~ 
----1------1-----~------i---- ------------------
---+---1----1----1-------------

Blbllotedrlo:O SF-NS-1lJ2.4 ~1utL. SF-NS-908.4 Odoo!ó!ago A SF-NS.900.4 !:nBenhclro A SF-NS-916.4 

---1-------i------t----~---.------------· 

lllbUotee!rloA SF-NS-932.2 ___________ , ____ " ___ ---------------

ANEXO 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADBS DE N!VEL SUPERIOR 

CóDIGO- SF-NS-900 

' CATEGORIAS 'FUNC10'/llA15 

Níoel - Cód(eo v ...... ,.., c- C6<!Jeo 

~~octo -= ......... SF-NS-ÇJ11 SF.NS-923 - SF·NS-934 _,_,.,., 
e OI'ÇILDlento 

""""",, ·"""""= SF·NS-934.7 1 SF-NS-003.1 """'""' ~raçtoC 
e~~ntol!. 

• Mqu.ltetoB SF·NS-911.6 -~ .. SF-NS-923.0 
TécniCOI!ID. 

SJ"·NS-934.e Leils~lo 

"""""'"""'" oCII<;amlmtoA 

• 

~ 
ArqU!tetoA SF·NS-911.4 

.,..,.,.,,. 
SF-NS..923.4 --... ... -

RESOLUÇÃO N'1 -49, DE 1973 

Art~~ :O~~=it~f!'go~ =o t' Q~~ 
Pennanente ilc Stmodo Federczl ~ dá outra.t provld&cta8. 

.Art. 19 O G~, demgaado pelo código SF-AR1-700, 
~ (Ategoria.1 ~ int~ de carg<:l! de provimento 
efd::i.vo • que s5.o inet'enti:s utivfda.des de n[vel m6d,k, e de natureza 
pennmente, principais e ~ relacionadas oom. OB serviçcls de 

=-~~~~f:=~ 
diversos, :lllOtorei: e 'Sistemas elétrlcos c lrlt:k4ulioos. 

Art. 29 Os c.vrgos integniDI:es do GmptJo a que .se'retero esta Rew
~distribuir-te-lo. na forroa do disposto no art. S9 da Lei nQ 5.645. 
dei lO Ge dezembro de 1970, em 5 (cinco) níveis hkril-qnicos, oom WJ 

segainbes ~ dentm de cada especiaHda.de de ~= 

·--

Nível 5 - Atividades técnico-prof!S'siooais de n[vcl. médio, de nntu
reza comple:u, exigil:ldo orga.nizaçll.o e cot~troles gends de produç!io e 
compreendendo rupervi:São, ooordenllÇ!U:I e <tValiG.ç!l.o do b:a~ de uni· 
dade do .pesoooa: qualifica.do. 

Nível4 - Atividades técnico-profissionlUs de nível médio. de oompl.e
rlditde mediana, exigindo orga:nb:ação e OODtrole :rotona.i:s .00 pro:luç!o 
e OO!llpt'OODdendo supervisão, ~ e ode:ntução de :subunidade 
de pessoal qoalificadO. 

Nível 3 - Atividade técni~flssionais de nível médio, de oomple
:Udade .~ COII:'Ipceendendà orientação e treinamento de Gmpos 
o.uxllio.res e~~ em elevado grau de precisão. 

Nivel 2 - Ativida&s prof~ de nÍvel médio~ de oomplexido.de 
mediam, o:m~.proendeodo execu.~ qunlificacla, suje.tta a supervisão e 

"""""""' Nl.vel 1 - Atividades preliminares ou au:illiares, de natureza simples, 
m}eltrls a peananent-e supervido e orieol:açkJ mperlores. 

Novembro de 1985 

Art. ·3<) o Gmpo-Arteso.nato é constitu[do pelas categorias funclonlis 
abaixo indicadas, d!8bib1Údas' as classes pela esceia. de níveis, na forma 
do Aa::teulo: 

C6di!:r;IO SF-Mt'I'M70l - ArtiEice de Estn.ttum de 000.., e Moo..Iw:gia. 
cahawgendo oa ~ de 13rtlfk>e rola.tivos a fuodiçóes, uawnento tél'· 
rnõoi, ~opJ,astiQ, fa~ :recupemçlo e mootagtm de obm; metA· 
lúrgica:s, prepal'llçio, tmtamento e pJ:ntum de chapas • outros de igual 
~"'""'-

Código SF-ART-702- Artffioe de MecAnica, abrangendo os~ 
de artffice relativos à fabdoaçOO, ajusta.gec:n, montagem, JeCUperaçáo e 
toonutençiio de mâquinas, motores, iDstrumento:s ~cos e outroo <le 
igual natureza. 

Código SF-ART-703 - .Artifloe de Elctrlcidade e Com~, 
abranplda os se:rvi903 de ~~;rtífioe relll,tiV&.i: oo o:mtrole da produção e 
dm:ribuiçiio de energia elétr:ioa e do funcio!ln.mento de usinM, casas de 
força e subestações, eomtrução 4e l:inhas e cireuitos, montagem, re:cupe· 
'raç!io e manutenção de motores. e Inâquina:s, iruJtalações e JDfolteria.h: elé· 
trlcos, e outros de igual natureza. 

Código SF-ART-704 - .Artlf.ioc de Ca.rpi:n.taria e Mm-cenrari.a. abraD· 
gendo serviços de artiflce relativos à confeeçio, roontllgem e tml:ameoto 
de_ obras de Inadeira e guarnições especl:als em s«viçcSs de ~ 
e outros de igual na.t\lfiCZa, 

Art. 4.(1 Poderão integrar as Cate~ de que b'ata o artigo ante
rior mediante t'l'llnsposiçio os c:a.rgos atwüs, wgos: e OCU:pll.do$-, cujas 
atividades guaniem correlação com as lndico.das DO art. 19 desta Reso· 
luç'o, obseivadas M respectivas ~ialidades, de llOOl"do ~ o li'egllinte 
oritérlo: 

I - na Categoria funciooal de Artlflce de Obru e Met:alurg!a, 
oo de Soldador, Lanterneiro e Pinto.- e outros que 110 :klonti.Ei· 
ca:rem com as referidas especialidades; 

II - na Catcgoóa funcional de Artffi.oe de Meclnica., os do 
BIJmbeJro Hldráu!Jco, MecâDico, Auxiliar de Mednlco,.Med.Dlco 
de Elevador, Conservad()l" de Ar Condicionado, Lavador de Auto
In6ve1, Au:ciliiU' de Lavador de Automóvel e outros que se identl· 
fkarem com as referida."~ especialidades; 

nl"...: na C~l-egoria Íunctonal de Altlli~ d~ EiCt:riddaoo "'"com-;~. 
_ni~ 93 de Eletriclsta, Ektricista Auxiliar e ou.tro:l que &e 

kl:entifk::U'cm com n ref~ espedalldadc; 

IV -- oo Co.tegorla funcional de Art!floe de Cupi:Dt:l • .'1a e Mar
cen:nia, os de hiar-ceneiro, Estofador- e oullros qut~ oo identifi
carem com a referida espedaJjdade, 

Art. ~ Os cal'g<lS ocupa(lOS Kri.o tru~ ou lro!:l~ 
mediante !nolusão das respectivos ocupan~es nas correspoo.dcnbcs Cat\'.· 
gorias funcionni:i, do ma.iot para o menor nivel, nos limites da lotaç!io 
estabclecida pa.ra cada ârea. Õtl especialidade, por ordem rig<)rosa de 
clM:sificação dos habilita.c:los no prooe5'SO scletivo -:a que 196 'l"Cfere o 2rt. 79 
desta Res<:Jlução. 

§ lQ Os cargos que, de atordo com a ordem de classifioaç!i.o aos 
I'EI!pectiv<!S ocuparrt:es, excede~ ao número fixa.do pan. a classe supertOl" 
da Cat_egOria funcional ser!io transfonnados 011 transpostos para a classe 
:imediatamente inferior ou, ·se ainda oco.rrer a hip6tese previstn. neste 
parágrafo, para a claS$C inferior segulnte. 

§ 2Q Se 11. lot.açllo aprovadil para a Cr.tegoria funcioilp.l for superior 
ao nÚ!n.et'Q de funcionários bnbilitado'S no processo sel.ct.ivo. será oomplc· 
táda com. llll'nnsformação de quaisquer outros oorgo.s, ocupados ou vagos, 
independentement-e da correl:iç11.o estabelecida para (XI.(]a Qlregorin fun
cional, respeitadas a5 ireas de especiall1.illç!i.o e os <requisitos ertabelecldos 
no art. 7'1 desta.. Res-Qiuç[o. 

Art. 6? As b'a~tçaes de -cargos n que .re refe:re o att. 4Q desta. 
Resoluçii.o serão processadas após a oOOervància das ~ exigência$: 

I - fixação da 1otaç:!l.o ideal, prevista no art. 8Q, item 11, da 
Ltli nQ 5.645, de 1970; 

n - verifiea.çfl.o da prioridade, por Categorias ÍlJ.ncl()nais, na 
e'klala prevista no art. 2Q do Decreto n? 70, 320, de 23 de março 

--4e-l912;_-

m - -existência de recursos orçamentários adequ.aclos poim fazer 
face às despeoo.s docorrcntes da medida. 

Art. 7Q Os critérlos ooletivos para efeito de ~ção ou trans
f~o de c:K"gOO pat>a as Categorias funclonais do Grttpo..Artesanato 
serão, ba:5icamente, oo seguintes: 

1 - iDiresso, em virtude de COilau"SO públko, em oargo isolado 
. QU._de canei:ra a que pertencer o cat"go ll _. tnmsformltdo ou 
~posto,. ou nas ~ ou C1U'gos isoladas que 11. estes ante
ciileiem, bem assim na fauna do art. 2Q da Lei Canstituc.ioDal 
nQ 20, de 2 de jancil'o de 1946, do n:rt. 186 da Con:stituiçll.o de 
1946 e do «rt. 26 do Alo das Disposições Coostitucioools Tmllsi
t6rias de lS de setembro cle 1948; 

~-nãt:b:;;f!~emu~~ ~:~~1 pnm os 

§ 19 Para efeito do disposto no art. 5Q e seu § !'i' dest:a Resoluçlo, 
a dassifioação doi; funcionários ha.billtados de QCOl'do com este arttgo 
rar.«-ã, <:lasse por classe, a. começar pela tJll1is elevada, cbuvruia a 
seguinte ordem de preferência, .suoessivtunente: 

a) quanto ii\ habilltnçllo: 

19 - o ~bilitado na fonnQ. do item I; 

2Q - o babilita.do na forma. do item n; 

b) em igualdade de condições de habllit.itçllo, recaln\ 11 prefe· 
rênc.ill, sucessivamente, no funcionárlo: 

JQ - que possua dlpkma ou certificado de QOnclus!i.D de cuno ou 
habilita~ legal equivalente, exigidos para ingresso na Categoria 
funcional; 

211 - de maior tempo na classe ou no C!U"gD isolado; 

~~ m~~ ~d~efra a que pertencer o cargo n ser 

4~ - de nWw tempo:> de serviço no Senado Fedeml; 
59 - de Illii.ÍOl' tempo de s.crv:lço público fedenil; 
6Q - de maior tempo de $en'ÍÇO públko. 

§ 2Q Na ~o dos elementos etnunerados na nlfnea b do par.S.· 

rt~~~~çi!cl:;:!r ~V: situação funcionai existente A data 
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será~~: desos~~tn=afo ~n':t~~io~ prova do desem~o-
Art. 89 Ressalvado o dúposto no art. 11, o ingresso nas Categorias 

funciona.ls do. C..Upo-Azte:sllDJfl.to faNe-:& na ~~c Inicial medíantc con· 
curso púbii~ em qu': ~ vrilcadas H.$ quà.lifie:aÇôes ~encil!:is exigidas· 
.~~~~vas espeof1cações, para o desempenho das atlvidades inerr:ntes 

§ 29 Somen~e poderio tns~er4e em ~ncurso, para ingrc:~io D~s 
~~ d~=~~?~~:iona~Wc~u~S:u~ttic:ado de 

A.rt. 9" A pro~ssáo funcional dos ·OC'tl~ntcs de carp das Ca.te-

âfa"~=~~~=:r: &; .. V~a~ ~!~~~:o o~:,~=. • ct~ad~ 
~v.. espceW.i.dade, e obedéCer.i ao cxtt:érlo c1: merecimento, u.a fo~ 
cst:Lbelecidll em Rcsoluç§;o. 

Art. 10. Q interstício p11ra a progressão funcional é de 2 (dois) 
ant>S !:' feri apurado pelo tempo de dctivo exercido do f~cjomirlo na. 
cla~e a que pertença. 

Art. 11. Poderá haver .ascensão funciOnal de OC\lpoo.tC$ de classes 
funciónais do Grupo-Artesanato para as classes .lni
hmcionais çle oub'~ Grupos, desde que ~m o 

. estabelecido para 11 ~~~ ~ ;!!::~er.:. 
nas condições estabelecidas cm Resolu.ç>io. 

Parigrafõ 'Único. O interstfclo ~ a ucens!lo -funcional seri de -2-

~t~'~a~~s~~ c!Ja:;nJ! ~~t:ru3"a~"!v~=~ do úmclo· 

Art. ].2.. Os candidato~ à _ __EI"o~essl!.o e ascensão funclooafs, !llêm 
do atendimento 110 grau de eooolaridade fuodo pua ingresso na Clltegoria 
fllllcional, devetão ser submetidos a Q"cinarrJt!llto especifico. 

Art. 13. A época da realizuçlio da progressão e ascensio funcionais, 
bem assim as normas parn o rcspe~::tivo proces.!illl:llcnto, serão estabelecidas 
COl Resolução. 

Art..l4. Os ocupantes de ~s que lntegrorem as ~tegodas fun· 

donab de que lraüt e1ta Reso!.nçio ticam mjdtos à Jornada de 40 ( qut:· 
rcnta) bom semanais de ~bo:lho. 

A:rt. 15. O Ato da Comlsslio Di1etora que aprovar as especificações 
_g~ eh!l'!l~ dn _ Crnpo.Artesru:lilt1) ertabelecenl., no grau hiedrquloo COITeS"

pondente, as linhas de chefia inerentes aos cargos integrantes das respec-
tivas Clltegaria.s funcionais. · 

por t; :fa6~~~c!, ~{:;;~st~do~~: 
Cllbendo à Subseeretllrilc do Pess(X!l, sob orientação da. Comlssto Técnica 
de Alto Nível, a elaboração dos r~pecti~"OS ~ientcs. 

Art. 17. Aos atua.b funcionário!:, mediante opçáo a ser formali.u!da 
junto à Subsecretaria 00 Pessoal, ao prazo de 45 ( qu:u:enta c cinco) dias, 
é facultado pcnnanecet" nos cargos ae que São ocupantes efctivos, com 
03 direitos, vantagens e obrigações da situação anterior à vigência desta 
Resoluçio, 

A.rt. lS. Os functonãrioS que Óptarcrn na forma do artigo anterior 

~~:q~e~alofes~:ij~~~~~çã~J~~ ~e~~}~oS~pf~nr~~:: 
-extinto, sem prejufzo dos direitos, vaDiagens e obrigações inerentes aos 

~~n~ ã~~~:d:r!t~~ d;~~~rs!f~P=J: 
à medida que- V\lgaretn. 

M·_ 19. t vedada a coob:atas;lo com pes$oas fuicas ou jurldicas, 

raad~~~:~~.~V::d~ ~=~~atQJ.b'!~~ §a~~~~ 
de colaborodores eventuais, rebibuídos mediante recibo. paro a execução 
de a.tívídades oompreend:ídas no Grupo-A.rtesan~to. 

Art. 20. Esto Resoluç§.() entr-a. ~ vigor na da,ta de sua publlcoção. 

A.l"t. 21. Revogam-se as disposições em cOntrário. 

- ,_ SenadQ Fedel"3.1, em -29de novembro- dê 1973. -Paulo Torre.s-, Presi
dente do Senodo Federal. 

GRUPO - ARTESANATO 

CODIGO - SF·ART-700 

. -

C6dlga D~Mmi"">lta c6d"' Denomir~~~&&t -
Arúflco d~ Artllke da 

SF·ART-701.- M.-.. SF-ART-702 Eletrl<:Jdada e 
Oxnunie&!>Ô"• 

Nloo! I-----,--J----4----I----
E~i~,_:3e SF·ART-703 ~~.~e" 

---1-"-'-"""""---1----1---c--- --------~---------"""'" ______ -
SF·Al\T-704 

:S Mestre SF-ART-701,15 Mestre SF·ART-702.15 Mesln! SF-AllT-703.3 Me1tre SF·AllT-704.5 

--------1-----------------
" Contwnc:~tuo SF·ART~701.4 Cm.tramcstre SF-ART-702.4 ContnolnQstre SF-A1\T·703A Contr~n~estre SF·ART-704.4 

~ SF·ABT-701.3 ~1~ ~ ~~ ~ ~l!l:.oo ~ 
Artlflctt SF-A.RT-701.~ Artlfloo SF.ART-70~.~ Artlfleo SF·ART·7li:U! Arttfu:e SF·AR"r-7CJ4,2 

-----------------· --~ 
1 

JiEsOLVÇÃO NP 12, DE 1975 

Altera a compodçifo de clo.sre~ da. categoria furu:Wmil de 
.A.ssi.rtente de Plenário do Grupo-Atioldade.s de ApDio Le~latioo 
de qtJe trat4 a Resoluç6o n? IS. de 1,973, e dá outra; prool!Uncf<u. 

Att. 1'> As d14ses integrnntc.o.: <la categotia fl.!odo!W. de Assistent-e 

~~~~i-~;{~d~:~~~l~:_:;~r:~~~~~~~ ~!"ta At:. ~gt:a 
Resolução n'> 18, de 1913, :na_ f<nma do AnCJC.o. 

Art. 2.9 O nível 4 da 'CSoala a que se refere o artigo a.nte.rior é· 
acrescido, ln fine, das seguintes expre~6es: III) Atividade de nivel 
médio, envolvendo coordenação de trabalhO$ t-elacionados oom a recep
ção de autoridades e pers-onalidades bruilei.ras .e estraogoit'as, e tmba!ho · 
de apoio". -- · 

Art. 39 Na .aplica!j;i'io do .clliposto nesta Resoluç:lo, ~o dMrvada~, 
Integralmente, as normas constantes da. Resolu)io nQ 18, de 1973; que 
estruturou o Crupo-Ativldade~ de Apoto Legislitfvo. 

Art. 4'1 A Comissão DiretOra redi;;tribuirú, sem aumento, a "lotação -
ideal da categm:ia de A~lstente de P\epátios, tendo em vista a nova. cstru· 
tura estabelecida peb. presente RcsoluçAo. 

Art. SO Es~ l\e~olução etib"a em vigor na data de sua pu~o. 

A.rt. 6\"1 Revoglliil.·se as disposiçl}es em ~-
Senado Federal. 20 -de ~ de t975. - fod de Magalhlles P111to, 

Presidente. 
ANEXO 

Quo~ de Pessoal - Parte Pennl!flente 

CARGOS EFETIVOS 
Ctupo·Atividades de Apolo Leg!slatiw 

CóDIGO: SF-AL-014 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 

Níod 
CATE:GOBIAS FUNCIONAIS 

Assistente 
de Plenários 

Assistente 
de Plenários D 

Assistente 
de Plenários C 

Assistente 
de PlenáriO$ B 

SF-.4/AJU 

SF-A.L-014.4 

SF-AL-014.3 

SF-AL-014.2 

RESOi..UÇA.O NQ 13, DE 1975 

~Jura a comporiç.Jo de classe.s da etztegoria funcional de 
A.rri4-tente- Legi.'llatit.>o do Gropo-Atlcldade.s de Apolo Legislmioo 
de que trate a Re.soluçilo nl' 18, de 1973, e d4 outra.! prOokUIIClas, 

Âit. 1'1 /o3 claDes íntegrant:es da ~ fun.cí<me..l de ~ 
Legiskt.tivo, código SF-AL-012. do Crupo.AtMdades de Apoio Lcgisla.tiivo, 
são cllitnôu!du pelo.s escalas de níveis de que tmta o art. 2'1 da. Resoluçlo 
u'1 18, de 1973, na fonna. do Anexo. 

Art.29 Oníve15d.ae9e!Llaaqueserefereoartigoanterioréaeres
cldo,. ln fjne, das seguiotes expressões: -ri) Atividadel! de pesquisa., u:sis
têncla legidatiw. dl!l nlvd. superlol'"'. 

-·~te~~~~ R=~~~~== 
turou. o G.rupo,Ativf4adoes de Apoio Legislativo. 

Alt. 4'1 A Comisslo Direbom red:lslribuirá,. :11001 ~ ·a lotação 
id.eal. da ea.tegorla de ~ Legislativo, teDdo em vista :1. nova ettn• 
~pifa~~~~~~ Re9oluçlo. 

--:--li-----"'----+---~-----,...,..,~_ 59 b~~-~..? ~em vigor na da.tll de rui PUblkaç[o. 

I 
-Ait 6Q Revogam-se..,~ em contrário. 

I SF·ÁUll4 

---'I------~-~--------- Ptel~.Federal,--~-~de.·-~a.to de 1975.- Jo;é M~; Pinto, 

Sexta-feira 29 4955 

ANEXO {M. li>) 
Quadro de Pessoal - Parte Pennanent& 

t:AReóS EFE'i'IVOS 
Grupo·Atividades de Apoitt Legislativo 

CóDIGO: SF-AL-010 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 

ASSISTENTE 
LEGISLATIVO 

Assistente 
Legislativo C 

SF-AL-012 

SF-AL-012.4 

SF-AL-012,3 

BESÕLUÇÃO- N9 10. DE 1916 

· Õ~zpõe.robre.sC)(Ifaâ'itufp'IO-e~do~-~tic,~. 
du de Apolo Le~ e ~ oategcnia: funclcnaúr do 
~ l'~tJ do Senado Fednal e d6 OU:trJQ ~ias. 

Art. 19 O Quadn) de- Peuool - Parte Pe=nente - cargos efetlvoo 
- ~ Ativldades de Apoio Legblatlvo -- c6digo SF-.AL-010. que·in: 
_teça a ~esoklçlo n9 18, ~ ~~· paua 11 vigorar c::om 11 seguinte llltenção: 

· N!vers:.:.. A~ de SegümDÇã Législativa D --5F·ALOls.s. 

Pãrápfo dnico. Em comeqüêncla do dispolto neste artigo, ficam 
Qtintas, no que- ;c :refere. aO$ c:Jl'gol de- "'-2chte .U. SCJ~:Ur~mça Legislntiva, 
a& reledoclas: 

· 3 - B - ~F-AlAU5.:3; 

2 - A - SF~.-\L-015.'!>' 

Art. !lfl Q item ~-do~ 9Q da R_eso:luçlo n9 IS. de llrr3, passa a· 
vigorar ~ a seguiDte redaçlo: 

· · '"';;ll"l- p;ra·a.-IttveSBaun. nO cugo de Agente de Segumnça 
~va, ~gk-st:' diploma de cursa :superlof- pe:ttinell~" 

. ht 3\t, o'~ do~ ae- Apnt. e do~ Legislativa 
faz-se-&. mediante ~ p6bllco de ~ e pr-ova; • 

• ~.Art. ~!. ~ m:tintos, qumdo vag:aruD, ot cargos de Agente'r;le Se· 
gunDça Legislativa,. f1riginariatneote provk!Oii por :motoristati. 

~~o ~~d?.:~99vtfarn; tt:Q~ ~bi'mt~ 
demils dispoaições em. oootrário. 

-.. -seoado Federal. em 8 de abril; de .11176. - Jo« de Mogálh4et Pinto, 
Presidente. • ,·. 

_:_.:....,_. . 
DCN. ~ n) 6e N·'lf. 

~,~:~ootr~U~JtÚ~Su~M 

Art. 19 Ot: CFIJP em -coml#lo fntesrmtee: do~~ • ·~ 

~=~~9~itJ:~:r~~.s:-= 
~:~:~:~rud~~~~~~o.~ 

l'Úigrafo~-ánko .. Ore.~ doi~ fi o p&glmoel1tÓ 
da ~~o men.I &::.., ~ a que ., táao Me anJ&o vigorar1o 
• part&: d& lQ de março de 1918. . 

Art. 9,9 Os ocupantes dOii carp de que trata esta Reaoluçlo ~arfo 

~~~~~~~a.~t::'J:.\i=~ 
_R~u~~~art.OU::~~~= 
:f' matéria da Lei r:tJ S".!K1. dê e d& dourrnl:tto &.11m.l*'l aame • 
reguladas Dos arts. i.l83 e 3313• . da Reeoluçlo wll ISS. de ·1972. •• 

~ -;- E.ta ~~ --~ • à:da do lll&pa~ 
~ :Federal, ftD !1. de ianbo de .1.918- - jt;W iú ~~~ Í'Wc, 
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ANEXO 

TAllELA 01:> ~Ul'uRAÇAO DOS CARCOS Eli'ETIV(IS E EM COMISSAO' 
yn«:tt'LAPPS AO ORt:Jl>O-D:o:t:EQAO l!: A8Sl!tSBOR.AlmNTO auP!:RIORES. 

NOS 'IEIW:OS DAS LEIS N.M 5.000. DE l973.J! 6,323,. OE t91e 
Código: SF·DAS-100 

CATEOOB.lMl 

GABINETE DO Pl\ESIDENTE 

a.efe do C.blnete do l'ro::lidmto SF·DAS-101,, 

CONSULTOR JOR!DlOO • 
~daMca .,, ••.•• ·,... SF-DAS-101-8 
Ditetor. <k SubsecrotAri& do Coordena· 

çoio• lACBlatlva , .••• , • • •• • •••• ••• SF-DAS-101-4 

CoarultorJuridtco• ............... . 

D1retm da Su~ d., ~ Sl"·DAS-101..3 
17 

ltSSESSOlUA 
.o..-or Legls]újvo j efcUvo,. IIXI:into 

quando vagar) •• ---SF-0~102-3 
DRtoc da Aaessotia •• , •,.. st-I)AS-10HI 20 

~-~:~~~.:.~:.!~ SF-I>AS-lOIA 1 

J.m..uoc Leg~sb.tlvo (cm comllllo) • SF-PAS-102-3 

An.l.!ltente do Settettr.lo-Ccn!.da. Mo:.i'a 
Dimtor da SUbooerlltaria do Ot~to SF-DAS-101-4. (e>:t!nto qaatldo VIIW) • $J'·]).\S..lQ2.3 

SECRETARIA DE DlVULCAÇ!.O E 
J>E RELAÇOES POBLICAS 

Dlretor da 8ocl'et.&rt& de Di~ ir 
de ReLooõs J>(WJk:as •••••• ·:••···• SJi'-DAS·lOl-5 

DimM da So~ de. DI~ SF-DAS·lOl-3 

DiretordaSG~dc Rellções N-
bllc:u ............ ..-.-.--~~.....,. Sl!'-DAS-lOl-3 

DIRETOIUA.CERAL 

IMnltor--Oe:IJCastrPtOYidoel!liXll'llls-
do q,uando vapr) ., • .. . .... .. ... SF-D4S'l0l-8 1 

VH:&-D!rttor-Getal. Losislt.tlvo (~loto 
·quandovapr) .............. , .... _ s.F-DAS·IOl:_lS 

YJc&.~.car.l~vo(~-
tlntoq,~VIIpr) ... , ... ,,_ .... ~. SF-DAS-101-S 

Dtreton. { ~fetlYOI, ut!ntos qlll.ndo V&-

pmn) ··············~-- ..... __,_-_,..._sE-DAS·lOl-4. 
~ da Snbseçmt.r4 do Edlço1a 
T6a>lcu ••••••• ,.....---~~ . ..-·.,-~ Sf-DAS~~01.4 

Dlretor da Sub&e«ettlria de Sei:'YIÇ(If; Ge-
~---··········•~-.. ···~· 

Oltetor d& 'su~ Qc ~bl.~ 
M6dlcaoSaclal ............... ,. 

tMr«or da Subsccretar:l& Tt.cnlo& de 
OpmçiSal e Mamrti:DOlo l::letrónl.;. 

SECRETARIA ADMINlSTMTIVA 
DlclltOr d.. Sccmt.rlt. Aàzulnfltratl.,.. 
~daSu~~-
Oimti:KdaS~dt!l'.aoti .. 
D!retor da subeocrctarlt. do l'atrlm&do 
ontot das~ dt! Arquivo \. 
~tor11a~t111An.ala •• 

~Cif"daSu~de~Es-
~~·········~_, .. _ ... , ... _ .. _ .. 

SECliETA!IIA LEGISLATIVA 

Dinltor da ~ t.eplaUva ••••• 
Dlretor-daSoblecrotul&dto~ 
D!mor da Sa.beccretaria w. 'J;aqalcnfia 
DiretotdaSu~doAta •;·••· 

SECllETARIA DE INFORMAÇÃO 

Diretor da 5«rctarl& do Inlormaçio • , 
Dlrebx- da Su.bsecrctlrla de- BJblJot.e.o:. 
01n1tor da Sub.ccreta:ria W. An4lJse • ,, 

~~NJk~~~AOO FE· 

SF-DAS--101-3 

$P-DAS-l01-5 
SF-DAS-101_.. 
SF-DAS-101_.. 
SJ'-DAS-101 ... 
SP'·DAS-101'"' 

SF-DAS-101,.oji 

.5!'-DAS-101'"' 

$1'-DAS-101-IS 
SF·DAS-101'"' 
Sli'-DAS-101'"' 
Sli'·DAS-10l...f. 

SF·DAS-101-ll 
SF·DAS-101-3 
SF·DAS·lOl" 

Auditor ........ .. 

RESOLUÇAO_N_'i'_ 30, DE 1979 

Rsuoga o ort. 69 da Re.rofuç6o nV 17, de 1973, cria ft.mç6a 
gratlflcttdãs de .. Oficial tU Gabinete .. ,~ dá CJ1Ih'Q.r prOt)fdêncltM. 

Art. 111 2 revogado o art. 6'1 da Resolução n<> 17, de 1973. 

Alt. 29 Slio eriadas, no Anexo ll - Qua.dro de Pessoal do Sen:lào 
Fed~ item ll - Funçõe'l Gratificadas: -do Regulamento Administra.tivo 
do Sooado Federal, at.kado pela Resolução n<J 58,. de 1972, 9 (nove) fun-

~~=s~:emf~~C~~~~~a~~Óahl:t~~~~ 
dc-ret da AREN.,_ e do MDB. ' 

Art. 30 A Su~ de Pessoal adotarú as .E_rovidêne!a.s c-abiveis 
à ~fbil12llçlo do d~() na presénte resolução ciml o Regulamento 
A.dm;bilstrat!vo do Set~ado Federal, mediante sua republkaçiio. 

Art.. 49 EQ resolução entra em vigor .na data de suo. publicação, 
revogadas as clliposi~ em ~. 

Senado Federal, 28 de junho de 1979. - l.ui.z VfQna, h~sidente. 
~~-~-

c,.,.. 
SF-DAs.J02 

SF-DAS-102-3 -~ 

RESOLUÇÃO N• 61, OE 1980 

Cria 1 C~too:orlo fundun~l d~ lns!""tor d~ So~ur•n~;o 1-"~hbti•a, tncdiont~ tron,rurm~cio, ~di ou:ro~ pro>idõndo.s. 

·Art, l• t eri~da, no Grupo-,\li~idadcs de Aroio l..csi>l>tivo, a C~~~~oria Fundona!-lnspctor d~ Sc:..urau~~ lcsisl.th> J, 

Código Sr-Al-016, intcgr>~a deZ (duas) Classe>, na forma d<> "'n~.<o ~ ~"'' R"'otu~k· 
Art.2• O a,t. 210 da s~ .. ~o I do C:irllulo ll, Titulo 111 do Uvr~ l do Rc~ulamcnto Admimstr~tivo dcS:nado re<.lcrJl, 

•»rov~dc pda Rcscluçào n• .SS, de !972, pass;,. ~ vigQrar com a }e!Yintc r<:daçC.c: 

"Art. 210. Ac lnspctcr de Sc;uranÇ>. ltgis!ativa incumhc a supcl"Yis~o. a coordc~Jç5o c ~ uccuçlo dos tmba
lhos de poliei~rncnto, diurno o no turno, dJ~ dcpcndéocio~ do Senado Federal; do sc~uronçaãs •utoridJclos ,jo Scn~oo 
Fc.deral c 11> pcrs-on~lidadcs br~•il~iru CC'l"Lr.lnr.~ras. na ir<:a de jurisdiçOo do policiurnc!llO doS<!n~do fcdoral, c a cxc· 
cm;~o de Ciitr~s t~rcras corrdaus que lhe forem aLribuidas.-

ArL 3• O ~rt •. 212 <h Scçlo I, Cupitulo 11. Tlt~lo !H do li~ro 1 do Rc~ulJmc~to Administrati~c do Scn~do fc.:!cral, ~pro· 
v~do pcl~ Rc$oluçi"io n• 5&.. de 1912, passa a Yigor.~r roril a tt;uintc rc~J<;~O! 

"Ar\. 212. A~ Agente de Scgur~~ça Lcgi$bLiv~ incumbe c pollciJmcnto, diurnn c no tum o, d: tod~~ as dcpen
d<=nciu dos pro5prios do Scn~<!o Federal; a fiscalizaç~o da cntr:ida c Solida de pcsso~s; s as:sist<:ncb &s aotor!d:dos do 
SeM do F•dtr~l nj rca1iz~~'1" e c in<Jitõrito~ oY in~~sti~~~õcs ?Qiici·~is: o uabulho •k <esuran-;-a às p~rso:omli<hdcs 1:-r~si· 
!eiras c cstranj\dras, na :Ire a d~ jurisdi~ilo do.polidamcnto do $Coado federal, c a u«ui;Zío de outra~ tJlcfas corrcl:lU1 
que !h~ ferem atribuída~:· 

Art.4• A Cl~is<: Única da c~:csoria Fun~ion~l-lnspctor de s~zur.~~ç:r.lq;isfativa ~rl provida mcdi~~te atransfur
ll:1aç~o do_s cargos de ,\~ente de Scsurat);;a Lesislativa, Classe Especial, que estiverem cfetivarncntc no C'tCI"CI~io d: suas funçilos 
;i época' cm que pJs"r a vigorai- l pr'l"<cntc Rcsoluçlo. · 

f I• O~ ulu~ls Agtntcs de Sc~ur.~nç:. Legislariva, Classe E1pe<:iat. que C!Livrrcm af:tSta<!os de suas fun<;õcs dc•·edo a tla~ 
r<:tornar, no f'<"lO rnâxirno de 30 tLrinti) dias a. pós a data da publicaç~o da presente R~solur;ào, par~ f~~cr<:ll'\ íus a~ b·;ncfkios 
~or cfa,conr~ôi1o>_. _ __ -

§ 2• A lota,ão da Categoria Fun~ion~l - !n.1pctor de Scgura'ti<;a leghlati\"a será <:!ada pelo nümcro de .o\scnlcs de Sc;u
t:mc;a l~is!Jtivu, C!Jss~ t:sp:dal, que~ ela forem admitidos de acordo com o disposto neste artigo. p.or Ato da Comi.<S~o Oiro.-. 
tora, qu~ cs:Jionai':i os s•"·idores pda$ Refcr<ncias, ~onforme o tempo po Ser,·ic;o <.k SCJ;UrJnç>J, na Clur.J_C, _noSenaóõ, no Ser· 
~iço p~bli.::•l fe<krJl c no sel"Yir;ll pUblico. 

-- Ar L 5• A ~dmissk à Classe Esp~dal da Categoria Funtional-lnspctor c!c Squrança Legislativa. far-sc-li medi~ntt pro· 
trcssão f~n>ional dos ocupantes da CJ~;sc Única, nQS tcrm<:>s da lc~isl~r;~o em vigor. 

ArL6• A pJrtir do primeiro provimonro c lotaçlo. o ingrosso M Catcs~na l'uncton~l- lnspctor de Squr:m-,ale;:<slati
'\13 será reit~ ll\CJiJn\c rro:o~rcs;ao fun(ionul dofO-:'upuntc; dO$ cargos de Agente de 5<:&u:an<;1l Le;:isl~tiva, C!~~ 't>poCoJI, pru· 
suidorc~ de diploma o.!~ B~'harel cm Direíto. 

Art.7• Ao.' Agentes de $,;~ur~nç~ lc~i~la~iva, tlasscs "0", '"("";_"'lr e "A", rcbtivanwnlc ~ pros~~;~o func!onJI ~ au• 
tnento por mérito. apli~ar-sc-~o zs normas le"glís discipliMdor~s da mati:rb. 

· A':!. 8• E~u Rcsgluçlio entra cm vigor na dai~ de sua public~>ão. 
Ari:~ Revogam-se as disposições cm ~onuáno. 
S~nado Fc_dcrat, 28 de junho de 1980. - S~nador !-~lz Yimra, P:r;:o;idcnt<:. 

GRUPO CAtEGORIA 
FUNCIONAL 

"ín'spctord~ 
StiUl30Ç'l 
ltgislativa 

A. NEXO 

C_Ótl!GO 

SF·AL-016 

RESOLUÇAO Nl' 130, DE 1980 

REFER ~NCIAS 

~ Ousse E>~cbl 
d<:49a51 

Cla;so:: Únka 
de 44 a 4$ 

ma ;dr;:~;r;c~ o~r~pre:/â,~~=~o, aprot:4 criUrlos ptll'tl a 
Art. l'J São criados, no Set~ado Federal, 67 (sessenta e sete) emp~e-

tTh~ee~~eF~nJoécd;cda~~r~~ Cd~s~~;!~ edade r::!~~~ 
as dispos!Çiies da pres~e resolução. 

e set~rA~~:~~f~~ f=c-s{]~ l~ ~=te ;:1g%in~:Sd~ 
Senadores. 

§ 2J Ao .t\s.o:essor Técnk:o, indkado pelo Senador e c-ontratado ap&l 

fu~~e~~~~~:!~~fa~~u::=~ ~~afu;~~~a~ri~~ 
das pelo titulu p~O'b.ente, dentro do r~me d~ 40 (qua:renta) hora~ 
5emanais de trabãlhO. ~endo d~ a. (oito) horas a jornada ôi4ria, e com o 
salário mensal equivalente no vencimento do cargo DAS--3. 

Art. 2Q Ao fioal dP legbJatura., o ocupante do Cinprego de Assessor 
!:~~[:, :J~ d!~~tda S: ~~~~d~~ei~~eín::~~~~~c:i~~~;; 
Senadores, 

eia, :~~11 ~e :fnd!.~ n:~t~~.fd:t':cl~~gualmente em ~o 'de rent'1n· 

§ 2Q O ~uple~ que, em: eãriter provts6rio, exer.cer o mandato de 
Senador ;erá assistido pelo Assessor do titulnr da dldeira, não podendo 
substítuí-Jopol" outro.· 

§ 3Q Ao suplente em exerclclo, na data desta resoluçlo, eabeti indi
car Assessor Técnico que ;poderá ser ou ~o qmservado pelo tltu1u da 
~deita, quando a reusumll'. 

Art. 3Q O oeúpante do emprego de Assessor Técnico, além das hipó
teses Pl"evista:l: no artigo ahterior, poded ter seu contrato resclnilldo a 
qualguer momento, se assim convier ao Senador junto ao qual sen-il', e 
que Cncamlnbatá ao Presidecte a respectiva solicitaçlio. 

- Parágrafo único. O ocupante do emprego de Assessm- Técnico pn-
derá ter Igu~lmente seu conlrato rescindido p!)r proposta da admln~tra
çlo, se incidir em falta gt"lve ou outro motivo justificador da fl!seislio, 
nio se lhe apllcando o disposto no art. 4\1 da Lei n'~ 5.975, de 1973. 

Art. 4'> _Sio_aprovados os critérios e requisitos mlnimos para a con-
tratação de Assessor TéerJlC<l., ~antes do :llllexo I desta ~luçlio. 

Art. :?<J Esta resolução entra em vigor na data de sua publicaçlio. 

Art. 6<' Revogam-se as dtsposif(les em contrário. 
S~do Federal, 14 de novembro de 1980. - Luíz VIana, President<?. 

ANEXO I 

CRlttRIOS PARA ADMISSÃO DE ASSESSORES DE SENADOR 

1 - Indicação dos ctmdidato:so 

1.1- O Senador ~tar,& e indicará ao Prlmelro-S~ctário o can
didato ao ~ego de Assessor T~lCtl. 

I.Z -- O Ptiinefro..Secretário, ante$ de aprovar a indieaç«u, eocami
nha.rá o candidato à Comissão .de Avaliação para que exe.mine o pre
enahimento dos requisitos mínimos de admissão e certifique a habilitaçG;o 
d9candidato. 

L3 - Certificado pela Comiss§o de Avaliação o pree-ricbímento dos 
requisitos mfnimos, o Prlmeiro-Seeretãrio submeterá o nome do c-andidato 
ao Pre~~-ente do Senado Federal para aprovação. 
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1.4 - Não sendo preenehidos os requisitos núnimos, o PrimeirO-Se· 
eretário soll(.'l1ari ao SenadOl' proponente que indique oub'o eaDdl~ato. 

2.1 - O ca!Jdid<~to d~Vf:l:4 demonstrar ma~ur:id;!.de pessoal ~ capaci· 

;~~tosp::;u~t:e~~~i= ~~:~· que sotlio aferidos pc~o 
2.1.1- idade mfni:ma de 25 anos; 

2.1.2- funnação de n!Vel mperioz', comy:vada mediante d~Ioma 

~~:o~= ~~!d~~~1=oa!:;l~=e% ~~~! S: 
úeas cientificas e tktrlcas da "COmpetência das comfs.o;õe$ técri~$ do 
Senado Feden.J; 

.2.1.3 - experlênc!m profissiOnal pertineote à área do curro de g_ra· 
duação do =didato, de no mmúno 5 (cincct) anos, demonstrada pelo 
e~:erefeio de ativida.des em cada um dos seguitltcs campos: 

2.1.3.1 - exe~:ddo de fu[}Ç(Ies de~ 
a) ass~:Ssoramento ou cot~sultoria superiOI"; 

nivl1e~~f~f~~_ili~~=r:: ou de suas respectivo.s unidades a 
c) doc_ência universit'ária; 

.2.1.3.2- produção tEcnieo-cientffica própria, representada por: 

a) artigos ou livros publicados; 

b) elabornçlio de projetos técnicos aprovados e exeeutados sob 11 sua 
responsabilidade; 

c) elaboração de estudoo e pareceres téenicos ut_ilizados par!l fund_a: 
mentação de decisões ou aprova~o de aios adtnínistratiVOll de autoridade 
ou órgOOs~ 

d) elaboração de parecet jurldlco aprovado por autoridade compet~nte 
ou exercido de athidade forense, c<~:mo parte em processos. 

2..2- O candidato deverá compi'OVar penwtc a Comissão de Avalia· 
ção o preenchimento dos requisrtos mlnlmos rc::feridos nos subitem 2.1.1 
a 2.1.3; 

2.3 - o cMdidato deverá npresentiU" os documentos legais exigido.~ 
pela administração e submet!!I'·Se aos exames dC> sanidade Hsica e mental_:_ 

2.4 - na aferlçlio da expel"k'lnda profiss.i-onal serão obs-ervadas liS 

seguinteS regras~ 

2.4.1- até 3 (tl"ês) anos do total de 5 (cinco) anos de a.-periência. 

~~~~.c;Ju~~~~ :a~ !~~t~';~~}~~~o ser substituld(IS por curs~ 
a) curso de doutorado. equi-valente a 3 (tres) anos de cxperl~ncla pro· 

fissional; _ 

b) =o de mesttado, equivalente a 2 {dois) anos de experih!cia; 

c) curso de e~liu~, a nlvel de pós-gru.duaçio, equivalente a 1 
(uci) ano de e:cperiêncla. 

da ~i!j;~~=~~~ ~~~:!)se:!~~:!~i~=:~:'os ~~!fi: 
nidos nos itens 2.1.3.1 e 2.1.3.2. 

DCN-n, 15-11-.ID. 

RESOLUÇÃO N9 100, DE 1962. 

T=fONTilJ' a Categoria. Fu~onal de Motorista Oficiol em 
Categoris FunciOfUil ik Agente d6 Tran.sporte Leg!rlatillo, e dá 
outnu procldhJclc#. 

· Art. 1~ A. Catogoria Funciooal de Motor.ist!l_Of!_cW, do C!llpo ...:. 

~= de T~ Ofieial e Port!U"Ia ,h ~~~;!l~rC:l~d~e;~d~ 
~ee~~-ort~ ~~:,; 

dive:'~~ ~O:rlst~ oÊic~d;!, ;::t::n~~ ~= ~~~ 
~ as funções de Motorista, smto aprovettados na Categoria Fun· 

~;!!_f! ~~: J;~f':i: ~~:t~es~~~~ 
obedecidos os crit&:ios a.t6 ectio utill%1l_d0$ para o fn.gres.so na. Categoria 
Fundocal de M~ reüizadas: nos termos da .Resoluç!lo nQ 146, de 
1~ excetuadO$ os pertoocentes a Categorla F'tlncfonal ll1IÜ$ elev~da. 

Art. 2/1 A CatGgorla Funcional de Agente de TtwUpOrte Legislativo 
é integraila pelu seguintes Classes c Refer!odas: 

Cls.H ·~ CLuu "D'" cr.w. "C"' . Clute "B"' 

IW. NM.:J:l Rcf. NM-27 Rof. NM·23 
IW. NM-32 Rcf. NM-26 
R<C NM-31 Rei. NM-2.5 
Ref, NM-30 
Rc.t.NM·29 
ReC. NM~ 

Ref.NM-U 
1\cl, NM·lll 
Rcf. NM-20 
llef.NM·l9 

C!&# "A" 

lleL NM-18 
llcf, NM·11 
JW. NM-ta 
1.\eL NM-lS 
Rcf. NM-14" 

porte Art.~l».~vomf:::_, ~ ~~~ .. ~~ ::r.AJ::4. ~; 
=~~==~~U~p~e~tul<n, ~citas as 

kt. 4Q O, atuais integmntes da cãtegoria de M:atotruta Oficial 
ficam isentos das exigências a çue :~~:~ relere o artigo anteriOC' e ser!o

cllit:rlbuidos ~ diversas ClllSSCS da Categorià Furic!ona.l do A~te de 
Transporte Legil'l;ttivo, nos limites da 'eguimt: lotaçllo, resultante da tcci=:rcemua.U indlca.dos sobre o total de integran\es da Categoria 

· i01 na Cla.sse "Especial" 

l5S na Classe "'" 
20$ na CWso "'C' 
2SS na Classe "B" 
30S na. Classe "'A" 
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I - antiguidade na cla!se; 

'Il - antiguidade no Senado Federak 
m - antiguidade- no Serviço Púb]jco Federal: 

IV - antiguidade no Serviço Público; 

V-oma.Uidoso;. 

VI -ode maior prole. 

cl~I~ ~u~cbe~ervi=r~*~~=~ ~ 
~~d=: ~cl.!:,~e~n~:'a. ~~v!t:C im~~=;.,~~ 
porior à em que Cllt1lva poridonado. 

Art. Si' M ~ de Classes da Categ<lrll Funcional de _Agente 

~~~~~o~~~nr~; ~ :~m: 
pnblicaçlo desta ResOlução. 

C~ P!:"oof d-T~~~~~~;:.~~~t!0p~~o 
~ 79 E:Ma R~oluç11.o entra. em vigor na data de sua publicaç!lo. 

- Art, 89 Revogam~ as disposições em contririo. 

_ S~do FedemJ, 2 de dezembro de 1982. :.. Senador ]arbas P~nho, 
l'retideate. · -

R:Jl;SOLUÇhO N9 344, DE 1983 

Cria a Categoria Fwu:ioncll de Adjunto Legtdatfoo, e dá 
outrm 1J'OoldênciCu. . 

Art. 111 ll: criada, no Crupo-Ativldades de Apoio Legislativo, Código 
SF·NS_..Olt 11 CategOri.a Funcional de Adjunto Legislativo, intermediária 
entre a de Assistente Legislativo e a de Técnico Legislativo, 

furo!~! ~~ss~~dr:Fe:i:Urat~~d:ts j';~t~~~ ~s:~~::,a ~~ 
rando os equipamentos utilizados no pro-cesso de automatb:ação de &ifos. 

- -Art. 29 O& valores .dus referências de vencimentos constantes do 
ane:>:o que acompanha est.a Res()luçlo são os fixados pan as ~n· 
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dentes Referências da escala de Nivet Superior ( NS) comtantes do anexo 
II da Lei n9 6.908, de 21 de maio de 1981, com os :reajustes postericln!5. 

Art. 311 A Classe 'Onica da Clltegorla de Adjunto Legislativo seri 
provida mediante 11 transformaçlio dos cargos de Assistente Legislativo 
e dos cargos ocupados pelos servidores aproveitadO# nos termos do ~ 3~ 
deste artigo, dispe:nsada, no primeiro· provimento, a exigbcb. da CSCQ]a. 
ridade :roperlox. 

~ 19 A lotaçlo da. Categoria Furu::lonal de Adjunto Legidativo será 
dada pelo número de Mrirtentes Legislativos e dos servidores de que 

~~t!-! 3~u~e:: ~n~: ~l~O:~Ja~J!doà!:, AJ~:. ~:. 
para baixo, obedecidos os percentuais de W, 201, 2m e 40$ do totttl obtido 
com a. apllcaçio do Wsposto nestl;!" parágrafo.. 

~;: :d:!~:~~:c!,~~0o~!:~u~terlor, tení pre-

a) tiver ingressado na Categoria. através de aprovaçAo em coneu:rso 
interno; 

h) tiver maiOl' tempo na Categoria; 

c) tiver inaior tempo de serviço no Senado 'Federal; 

d) possuir melhOE" escolaridade registrada nos a=tamentos funcionais 
na data desta ~~_so~uçfio; e 

e) for inciWdo nos termos do i 39 deste artigo. 

§ 39 O disposto nesta Resoluçlo se aplica aos seMckwes de outt-u 
Categorias aprovados em concurso; internos realizados nos llllOS de 1961, 
1932 e 2963, para a Categaria FW1Cional de Assistente Legislativo, e que 
n!io _tenham stdo classificados para. promoção por insufldêncla de v;~gas, 

l~gis~~ão4~~~:n:m~0d:~ ~~;: :espa:aà!rc:-;D~:S :mC~s~: 
única. 

gori:~~:o!~e 0l'cC:~:roJ1;í'B~:~~b:J:~Íts0 ~~::0e n:ri~: 
se!etivos contidos na Resolução n9 146, de 1980. 

Art. 6'1 Esta Resoluç§.o,. entra em vigor na data; de sua publicaçio. 

Art. 79 Revogam-se a.s dispo~ições em contrirlo.. 

Senado Federa], 10 de outubro, de 1983. - Nilo Coelho, Presidente. 

DCN-n, ~I·I0-83. 

ANUO- <Art-2.0) 

Cl ... zapoclo.i = Ns-n.lt 

Cl .... "(TD.ltt..,KS-14•17 

FaJ;o sru;._er_que o Senado Federal aprovou, nos termos Po art. 52, item 301 do Regimento Interno, e cu, Lomanto Jú
nior, l'·ViCe-Presidente, no exercic!o da Presidênc!11, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO !\!' 74, DE 1984 

Reestrutura e txtlngue Grupos do Ql!adro Permanente do Senado Fed~ral. e di outras pro?ldênclas. 

Art. l' ~ reestruturado o GruPo·Atividades de Apele Legislativo do Quadro Pcrr:rtanente do Senado Federal, desig
nado pelo Código SF-AL-010. compreendendo 3SCategorlas Funcionais a seguir identifi~das, distribufdas as respectivas Clas· 
ses pela escala de rc~r1:ncias_na rorm~ qo Anexo_! desta Resolução: 

Código SF-AL-01! -Técnico Legislativo 
Código Sr--AL-012 -Taquígrufo Legislutivo 
Códiso SF-AL·OIJ -lnspctor dc_Scgura_nça Lcgislati~a 
Código SF-A t-014- Agente .de Segurança Legislativa 
Código SF-AL-015 -Assi~tc_ntc Legislativo 
Código SF-AL-0!6- Agente de Serviços Lcgisl:.lti.VQ!õ _ 
Código SF·AL-017 -Agente de Trun~pnrte Legislativo 
Art. 2• São requisitos pura ingre:;so nas C!asr.cs Iniciais das Categorias Funci•)nais do Grt~;:o-Atívidudes de Apoio 

Legislativo, ali:m dos cstubelccidos nas instruções rcgu!ador~s dos concursos, os scguir~tcs: 
1- para as Categorias Funcion:!Ís de Técnico_Lcgislat!vo e Taql,ligrafo.Lcgis!ati~o. diploma ou ccrtílicado de conclu· 

s5.o d~ curso superior ou habilitaclio legal equivalente corrclacionodos com as atribuiçües_da_Ca:cgo_rb_Funcional; 
J[- p3t:l. a CatcJ:_oria Funcional de Inspctor dcScguranca Legislutiva, diploma ou certificado de ooncluslio dc_curso 

superior de Bacharel em Direito; -
_ li! - para as Cates;orias Funcionais de Agente de Scs;uranca Legislativa c de Agente de Transporte Legislativo, e<rtili· 

eado de conclusão de curso de [9 Grall_ou de nível equivalente; 
lY- para Catcgoria Funcional dc AssiMente Legislativo, certificado de conclus:J.o de curso de 2.9 Grau ou de nfvel 

equivalente: 
V- para a Categoria Funcional de Agente de Serviços Legislativos, observadas ;t.S respectivas cspecilicaçõesdc Clas

ses, a serem estabelecidas em Ato da Çomissão Diretora, cer1ilicado de conclusào de curso de ]Q Grau, ou de n{vel equivalente. 
Parágrafo único. ~ requí~ito para iligrcsso na Classe "C"' da Catcs;oria Funci<mal- T>!:cnico Legislativo, por prO· 

gressão funcional, possuir o servidor diploma de itivcl superior. • 
ArL )? Os ocupantes de cargos intcgr:mtes das Catcgorins Funcionais c!o Grupo a que se refere esta Resolução ficam 

sujeitos ao regime de 40 (quarenta) horas scmunais ·de trabalho. ressalvadas 1.1$ alíVidades tCCnicas ou especi-alizadas que tenham 
cargas horárias estabelecidas cm rcgulamcntaç~o especifica. 

1\rt. 49 Integram as Categorias Funcionais ·de que trata o arL IY 1kst;t R<.-so.lw;(,o. os cargos especificados no Anexo 
II, cujos ocupantes serão incluídos na Categ.oriu Funcional própria, mediante Ato da Comiss~o Diretora. 

Parágrafo único. Os cargo~ vagos,_rcmanc~cntes de. siti,I_Oções a~tcriores a ~sta Resolução, n:lo comprometidos com 
progress.ã.o ou usccnr.ào funcional, serão distribuido.;o!;_Incdiantc Ato du Comissão Di_rctora. nas Categorins Fuflcionilis indicadas 
no Art. t• desta Resoluç\io. 

Art. s~ Para provimento, por meio de concurso público. ascens11o ou progressà<) fur1cional, do:c qtrgos cujos owpan
tes, cm decorrência das especificações de classes, venharri a desempenhar ativldades própri:lS de p~fis~ões regulamentadas, seri 
exigida a concsrondcnte habilitaç5o profissional, ·técnicu ou e~pccialir.uda. 

Art. 69 São movimentados ]"l!tr.t !I Ultima refcr~ncia du~ re~('.>e<:tivas cln~~~e~p-eciais. os ocur.mnte~ dc~ta.s, c. p:ti"'J :1 re-
ferência inicia! da classe im~dl~tamente superior à cm que se cncontraqt, 0!1 integrantes d~s demais cl:t~sco, das C:ttegorias Fun· 
cionais do Grupo-Outras Atividadcs de Nível Superior. 

P:triig.rnfo único. O dt~posto neste >trtigu n!io se aplic:t :1os hcndíci:u!n' roclns At·lS n9 ;14, .:1:'\. _\(, ~ :t?. de 1<)33, tla C o· 
mi"ãO Dirctora. - . 

1\rt.J• _f:j;tcnderp-se nos inutiv<l' do Scnmln Federal_ \l~ __ efcitn~ dcco>rrcnlc~ da rc·~~~~l_!_tttraçàu <fc que trai:! c~ta Rcs,,. 

Art. 8• Sl!o ex.tintos·os Grupos-OUtraS Atividades de Nfvel Médio, Ser~iços Aux.iliares, Serviços de TransportcOfi· 
cial e Por1aria, Artesanato e as Ottegoiias Funcionais de Assistente de Plenârios e de Adjunto Lcgislativo do Qu3dro Permanen
te do Senado Federal, cujos ocupantes passar li o a integrar catego;:.rias funcionais do Grupo·Atividades dc_Apoio Legislativo, nus 
condições do Anexo ll. 
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Ar!. 9~ A Comissil.o Diretora, mediante Ato, cxpcdir!i as normas complementurc.~ à implantaclio do dispo~to nesta 
Resoluc~o. baixando as cspedficacões de Classes previstas no item V do Arl. 2~. desta Rcsotuçào. 

Art. 10. Esta Resoluçl\Q entra em vigor na data de stia ·!lUblicacâ.o~ 
Art. 11. Rcvo~m-se as dlsposícõ~s em contrár_i9 .• 

Senado Federa!, 23 de novembro de \984. -Senador LomantoJún!or, \9-Vice-Prcsidcnte. no cxcrdci~-:iu P;sid~ncia. 

Cate~oria~ Funcionais 
Tócmco Lezislativo 
T~cn!co Legislativo 
T(:cnico Legislativo 
Técnico Lcgi~Jutivo 
Taqufgrufo Legislativo 
Taquígrafo Legislativo 
Taqufgrafo Legislativo 
Taqufgrafo Legislativo 
lnspetor de Segurança Legislativa 
Inspctor de Segurança Legislativa 
Inspetor de Segurança Legislativa 
Agzntc de Scgumno:;al..cgis1ativa 

_,Agente de s~gurança l..cgislativa 
Agente dcS~g_yrano:;a_Lcgislativa 
Agc_ntc de S~:,:.urança T..cgislativa 
Ass1stentc Lcgblativo 
Assi~tc.n.tc_Le,sisl~tivo 
Assistente Legblativo 
A~sistcntc L~sislativo 
Agente clc Scrviços Legislativos 
Agem c <.I c Scr1·iços Lcg~slativos 
Agente de Scrvi_ços lcg1slalivos. 
Agente dc_S_t::r'!':iç_QS l.cgis!ativos 
Agente de Transporte Legislativo 
Agente de Transporte Legislativo 
Ag_entc de Transporte Legislativo 
Agente de Transporte Legislativo 

ANEXO I 
(art. \9, Resolução "' 

SENADO FEDERAL 
Grupó-Alividude de Apl>io Legislativo 

CÓD[GO - SF- AL- 010 

C6diJp/Classcs 
~r:~t:gt ;y.:c::dal 
SF-AL-011/"B" 

. SF-AL·O!f/"A" 
SF-AI.-012/E:sp~ial 
SF-AL-012/"C" 
SF-AL-012/"B" 
SF-AL-012/"'A" 
SF-AL-013fE.~pccial 
SF-AL-013/"B'' 
SF-AL-013/"A" 
SF-AL-014/g~pecial 
SF-AL-014/"'C' 
SI"-AL·Ol4f"'B'" 
SF-AL-014/"A., 
Sf'"-AL-015/l!spccial 
SF-AL-015/"C"' 
SF-Al-015/"B'' 
SF-AI.-015/"A" 
SF-AL-016{Espeeial 
SF·AL-016f'C" 
SF-AL-016f"B"' 
SF-AL-016/"A" 
SF·AL-017/Esrecial 
SF-AL-017/"'C' 
SF-AL-017/"B"' 
SF·AL-017/"A" 

ANEXO II 
(Art." 4?, Rcs_oluçlio n9 

SENADO FEDERAL 
Grupo-Ativldades dt: Apoio Legislativo 

I-Categoria. de Tf:CNICO LEGISLATIVO 
Nas .Classes "Especial" c "C~_ 
Os .atuais ocupantes de cargos de Têcnlco Legislativo 
-Nas Clusses "B" c "A .. 
Os atuais ocupantes de carg()s de Adjunto Ltgislativo 
II-Categoria de TAQUTGRAFO LEGISLATIVO 
-Nas Classes "Espeziul'" e "C" 
Os aluais o·cup:mtcs de cargos de Taqufgrafo Lcsislativo. 
ITI-Catcgoria de lNSPE.TOR DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 
Na.s Classes '"Especial'" e "B"' 
Os atuais ocupantes de cargos de lnspetor de Segurança Legislativa 
IV -Categoria de AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 
Nas çlasses '"Especial", "C", "B" c "A'" 
Os utuais ocupantes dt: c:J.rgos de Agente de Segurança Lcgisl;1tiva 
V-Categoria de ASSISTEN1'~ LEGISLATIVO 
-Nas c·~,>es "Especial", "C"', "B" c "A" 

Rcfcrê11dus 
NS-23. 24 c25 
'NS-20. 21 c 22 
NS-t7.1&c 19 
NS-14,1!\c 16 
NS-2J.2-Io:25 
NS-20.21 c22 
N5-17, 18e 19 
N5-14, 15el6 
NS-20e2J 
NS-17, !Sel9 
NS-14.1Se16 
NM-34e35 
NM-30u3J 

-- NM-26<i29 
NM-21 a25 
NM-34a35 
NM-31 .,33 
NM-28a30 
NM-24a27 
NM-3-Ie35 
NM-30a33 
NM-26a2.9 
NM-21 a25 
NM-J-IcJ5 
NM-3Qa33 
NM-26a29 
NM-21 a25 

0$ atuais ocup:uues de cargos de Assi~Lcntc U:gislativo.. de AJ;Cntc Adminhtrativo e O:ltilõsrafo. 
:.tl- N;li!c Classes ''Especial'", ''C'. "B~ c "'A" 
VI- Cattgoría de AGENTE DE SERViÇO-S LEGISLATIVOS 
Os atuais o_cupantcs de c:~.rsos de Assistente de Plcnilrios. Asentc de Portari:~. Auxiliar de Enfcnn:~gcm. Teld,mista. 

Agente de Telecomunicações c Elctricidade, Tt-.:nico de:: Elctrónica c Tdccomunicaçlies, Agente de Tclccom!Joic:nções e Elctrõni
c:a, Art.Uicc de Estruturil de Obras c Metalurgi~1. Artific_c de Elctricidadc c Corilunic:~ção. Artíficc·dc Carpintaria c Marcenari:l t 
Artífice dt Mecânica. 

Vil-Categoria de AGENTE DE TRANSPORTE-LEGlSLA"tTVO 
-Nas Clas~e;<;-~E.~pccial", '"C" ... B., c "A'' 
Os atuais ·ocupantes de C:Jrgos de Agente: de Tran~portc Legislativo 

DC~l ll 24.11.84 

/&llEl !;\> 7,11iJ, de o7 d~ deze0111>ro de 1 !ltl. 

[/"' P\~pÕ<! so~rl> a pragl"'el:~io f\ln~lon.11 ~ que 
~...,rd~'19 7~_le1 n9 ~.fi~~. de lO "" clel~ 

Q I' R ( $ t D [ K T E DA. R E I' jj B l I C:: A 

Feço nber que o Con~reH<> l<~cion~l de~reto e eu undnno ~ 

H~u1nte lei: 

A~t. 19 - hn cf~\to da p,..,.reosõn fUnc!on~l a que se 
rtfere & Lei n::> 5.&~~. de to de de~~ro de 197~, o corre~pbndut~ reguh 
~ntf> dl•~fplü.arâ a ~:~~~d~nç~ do ~crvldor de U-'31> put outn ~la .. e, ca..; 

"Art.79- ........................................... . 

ParÕgr~fo 'único ·As reft'rÔnch~ que ultrapn~~~oto 

Y.àlor de ""nci.,.nto O~ unrio, ntab~leddt>·P.,r' a 'las..c fiMl 

:~:~:• do uda tate9"ril runcioi\Õ1._ cOorrc•ponderio i tlns<: !,!_ 

8rui11~, e<> 07 de 
1~19 do lndo!>L'r.OOncl• c 95Q .;. Rcpiíbll'"-

.10ÁO FlGUEtREOO 
Ji>rtlblmA.bi·Aek"J 

Novembro de 1985 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 150, DE 1985 

APROVA O REGULAMENTO OE PESSOAL DO SEN~ 

00 FEDERAL E DA OUTRAS PROVID~NCIAS. 

Ar't. 1R - ~ aprovado o Regulamento de Pessoal 
do Senado Federal, publicado em anexo. 

Art·. 20 - ficam revogadas todas as disposi-
çOes em contrário, principalmente os artigos 10 a 5", 226 7 227, 
229, 2.31 a 239, 241 a 498, 510, 511, 515, 516, 528 a 532, 534 a 
547, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado 

pela Resoluçlio "" 58, de 1972, e alteraçCes posteriores. 

Art. )R - Esta Resoluçlio entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado federal, e• 

TITULO I 

CAPfTULO tlNICO 

DISPOSIÇDES PRELIMINARES 

Art. 1" - Este Regulamento trota do regime jurídicQ 

dos servidores do Senado federal. 

Art. 2" - Para os fins deste Regulamento: 

I - servidor é a pessoa legalmente investida em 
cargo ou emprego público da administraçllo 
própria do Senado Federal; 

II - car'QO é o conjunto de atribuiçOes, criado 
por lei, com denomlnaçDo própria, em número 
certo, com padrfto ou símbolo de retribuiç:io 
especifico, atendido mediante pagamento h 

conta dos recursos financeiros alocados ao 
Senado Federal i 

III - emprego é o conjunto .. de atribuiçi5es, com d!_ 

nominação própria, em número certo e padrlo 
ou símbolo de retribuiçJ:Io _especifico, aten
dido mediante pagam~nto ~ conta de recursos 

financeiros alocados ao Senado Federal; 

IV - classe ~ o conjunto de cargos ou empregos 
da mesma natur~za e grau de responsabilida· 

dei 

y. - _Cat~gorla Funci_onal é-~ conJunto_ de ativid!, 
des organizadas em classes e identificadas 
pela natureza ,e pelonrv·el de conhecimento 
para o seu desempenho; 

VI - Grupo de Atividades é o conjunto de Catego
rias Funcionais dispostas de acordo com as 
correlaçaes e afinidades das respectivas 
atr ibuiçi5es, com a natureza do trabalho ou 
com o grau de conhecimento necessário' ao 
exerciclo··das respectlvas atribulçOes. 

Art. 30- Compete-privativamente à ComissAo Oiretor8, 
pela maioria oos seus membros, propor projetas de Lei e de res~ 
luçAo que visem respectivamente, a criaçao ou a extinç§o, de 

cargos e empregos do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Art. 40 - l. vedada, a qualquer título, a nomeaçao ou 
admissao de servidores que nlo seja·para provimento de cargos ou 
empregos integrantes do Quadro de Pessoal do Senado federal. 

Art. 5Q _- Os cargos e empregos da admintstraçlo do S.! 
nado Federal sfto acessíveis a todos os brasileiros, observadas 
as condições estabelecidas em Lei- e neste Regulamento. 

Art. 60 - Os vencimentos e salários dos cargos e em
pregos referidos no artigo anterior obedecerbo a padrOes ou si_! 

bolos fixados em lei. 

Art. 70 - t: vedada a prestaçllio de _serviços gratuitos. 

Art. ao - Os cargos e empregos sAo: 

I - de provimento em caráter permanente; 

II - de provimento em comissão. 

§ 1 o - Os cargos e empregos permanentes sl1o integra
dos em classes e estas em Categcrias Funcionais, que constitui
rUo Grupos de Atlvidades, na ~erma do Plano de ClassificaçAo de 
Cargos e Empregos do Senado Federal. 

§ 20 - Ser:io correlatas aos integrantes de uma Cate
goria Funcional todas as atribuições a ela inerentes, indepen
dentemente da classe a que pertençam, variando, apenas, quanto 
ao grau de responsabilidade que será dispensado. 

§ 30 - ~ expressamente proibido o desvio funcional, 
ainda q~~Je por necessidade do serviço. 

Art. 9~ - Os cargos de provimento em comisslo, serlo 
preenchidos mediante livre escolha dentre os servidores titula
res de cargos ou empregos permanentes, que possuam as qualific.! 
çlSes necessárias para o seu exercleio. 
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Art. 10 - O Quadro de Pessoal do Senado Federal é in

tegrado da Parte Permanente, comportando cargos e empregos per
manentes e da Parte Suplerileritar, cujos cargos e empregos ser ao 
extintos quando vagarem. 

TiTULO II 

DO PROVIMENTO E DA VACANCIA 

CAPÍTULO I 

DO PROVIMENTO 

Art. 1 1 - Os cargos e empregos que integram o Quadro 
de PessoaLdo Senado F'ede_ral, serllio providos na forma deste ar
tigo: 

§ 11i! - Os cargos serllio providos mediante: 

nomeaçl!o; 

II - transferê-ncia; 
III - reintegraçllio; 

IV - readmissao; 
V - rever sUo; 

VI - readaptaç§o; 

VII - aproveitamento; 
VIli - ascensllio funcional; 

IX - progress!lo especial. 

§ 2" - Os empregos serl:io preenchidos, mediante: 

- admissão; 

li - transferência; 
III - readmissa:o; 

!V - .readaptação; 
V - ascensão funcional; 

VI - progressão especial. 

SEÇM I 

DA NOMEAçM E DA ADMISSM 

Art. 12 - A nomeaçl!o será feita: 

1 - em caráter permanente, quando se tratar de 

cargo de classe inicial, de Categoria Fun
cional integrante da Parte Permanente, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal; 

I I - em comissão, quando se tratar de cargo, 
ser assim provido, na forma indicada neste 
Regul emento. 

Art. 13 - A admissa:o oco_rrerá: 

- em caráter permanente, quando se tratar de 
emprego de classe inicial de Caregorie fun~ 

clona! integrante da Parte Permanente, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal; 

II .. em canHer temporário, quando se tratar de 
emprego de Assessor T~cnico, do Quadro -de 
Pessoal do Senado Federal. 

Art. 14 - A primeira investidura em cargo ou emprego 

permanente, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, dependerá 
de prévia aprovaçtlo em concurso público de provas ou de provas 

e titulas. 

Parágrafo único - Prescinde de concurso público a ad

misstio para o emprego de Assessor Técnico.-

Art. 15 - A nomeaçao e a admissl!o para _cargo ou empr.!:_ 
go cujo provimento depende de concurso público, obedecera:o a O.!. 
dem de clessificac~o dos habilitados. 

Parágrafo único .. Quando da no·meaç~o ou da contrata
ção, ser~o exigidos dos candidatos habilitados os documentos n!. 

cessários a seus assentamentos individuais, inclusive cópia da 
última declaraç§o de_ betis aprêSentada à Secretatia da Receita 
Federal, do Ministério da Fazenda. 

Art. 16 - Será tornada sem efeito a nomeaçl:io se a PO! 

se não se verificar no prazo estabelecido ou se o nomeado for 
julgado incapaz em inspeçtio médica. 

Parágrafo único - Adotar-se-á o disposto neste arti-
go, no caso de admiss!lo_ para empregos do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal. 

Art. 17 - A nomeaçl!o para cargos de prpvimento em co
missão deverá recaf.r em servidores integrantes da Parte Perma
nente do Quadro de Pessoal do Senado federal, Qu~ possuam as 
qualiftc_ações nec_essárias P<l_ra _o seu exercício. 

Art. 16 - A nomeaç!lo ou admissão para cargo ou empre
go integrante da Parte Permanente. do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal far~se-á por Ato do Presidente do Senado _f~d_eral, 

mediante prévia autoriza_çãQ. _da Co_missao Oiretora, do qual cons

tará, obrigatoriamente, o nome do admitido ou nomeado, o tipo de 
seleç!io a que se submeteu, o cargo ou emprego que irá ocupar 
com a indicaçl:io do motivo de sua vacância, bem como a declara
ç!lo de existência de recursos orçamentários para cobrir as des
pesas decorrentes. 

SUBSEÇAO I 

DOS CONCURSOS 

Art. 19 - Cumprirá à Comissão Diretora designar as C,2_ 

misseles Examinadoras dos concursos, aprovar as respectivas ins
truções e homologar a classificaçl!o dos candidatos aprovados. 

Parágrafo Único -_-AS dataS das provas ser§o comunica-

das pela Comissfto Examinadora, divulgado o inlcio das mesmas 
com a antecedência m!nima de 30 (trinta) dias de sua realiza-
ç!lo~ 

Art. 20 - Das instruçties reguladoras dos 
constartío, obrigatoriamente: 

concursos 

as matérias e seus referidos programas; 

II -_a na-tureza e especializaç!o dos t!tulos ex,! 
gidos; 

III - as provas eliminatórias; 
IV os graus- minimos de habllitaç~o em cada pr,2_ 

va, ou em cada titulo e no conjunto; 
V - os ·reQuisitos para a inscrlç!lo, inclusive 

as limites de idade i 

VI o prazo de validade dos concursos; 
VI I - o prazo para reclamaç!lo, perante a Comisstlo 

_Examinador~, em seguida ao resultado de ca
da prove; 

VIII - os prazos para decis!lo da Comissllo Examina~ 
dor a. 

Art. 21 - A Comissilo Oiretora, tendo em vista o inte
resse da Administraç~o. poderá firmar convênio com inst!tuiçlles 

públicas ou privadas, com o fim de realizar concursos. 

Art. 22 - 1ncJependex-á de limite de idade a inscriçtlo, 
em conc_urso, de ocupante de cargo ou emprego público. 

SUBSEÇAO II 

DA POSSE 

Art. 23 - Posse a investidura em cargo de provimen-
to efeti_v? ou de provimento em comiss~o. 
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§ 1Q - Nfto haverá posse nos casos de progresstlo fun

cional, ascensfto funcional, · reintegraçfto, transf_eJ:'~ncia, apro
veitamento, reverslio e readaptaçlio. 

§ 20 - 56 poderá ser empossado quem satisfizer os se

. guintes requisitos: 

- ser brasileiro; 

II - ter completado 18 anos de idade; 
!li - estar no gozo dos direitos popticos; 

Art. 28 - Ao res~onsável pelo 6rgllo para o qual for 

designado o servidor compete dar-lhe exerc!cio. 

Art. 29 - O exerc~cio do cargo ou emprego terá inicio 
no prazo de 30 (trinta) diaS, contados: __ 

I - da data ~a publicaçtl.o oficial do ato, _no C.!!_ 

so de reintegraçlio, aproveitamento, rever

s§o e adm~ss§o; 

I I - da data da, posse, nos demais casos. 

Art. 30 - Pre __ so_ preve,nuvamente, pronunciado por cri

me comum ou denun.ciado por crim~ funcional ou, ~nda, condenado 
por crime inafiançável, em processo em que n§o haja pronúncia, 
o se:tv!dor será afastado do exercrcio, até decislio final passa

da em julgado. 

Art. 31 - Será considerado de efetivo exercício 
afastamento do servidor em virtude de: 

I - férias; 

II - casamento; 

III - luto; 
IV - convocar;!lo para o serviço militar; 

V júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VI - licença especial; 
VII - licença à servidora gestante; 

VIII - acidente em serviço 01,.1 çloença profissionai; 

IX - mi_s~G_o pu estudo no Pais ou n_o exterlQJ_ . ..!_ 

quando o afastamento houverc_s,ido autoriz_~do 
pela Comissfto Diretbra; -

X - exerc:ício nos servlços da UnHlio, Est~.c1o o_u 
Distrito Fed_eral, qu~ndo o ~fastament.o hou
ver sido autorizado, 'por prazo certo, pela 
Comisslio Oiretorai_ \ 

XI - licença por motivo de Ciloença em pessoa da 

fam!lia, quando motiva~ por moléstia d_e n_2. 

ti ficaçfto compulsória; \ 
XII - licença para tratamento ~a própria saúde; 

XIII - doença comprovada em inspeção médica, 
termos do parágrafo único do art. 91. 

SEÇM II 

DA TRANSFER~NCIA 

nos 

\ 
Art. :32 R Transferência é a movimentaçao do servidor 

da Categoria Funcional em· que se encontra para t:JU~~a d_p mesmo 

Grupo ou n!la, mantido o nível de referência de vencirnento ou~ J>~ 
lário. 

§ 112 - Far-se.:.á a transferência no exclusivo interes

se da Administraçtlo, condicionada à habilitaç!lo e à qualifica
çlio próp-rias do n_ovo cargo ou emprego. 

§ 2" - As transferências serllo efetivadas, por Ato do 
Presidente do Senado federal, até o último dia d_o mês de. a__go.~~o 

de cada ano, em vagas apuradas, no mesmo exercício, par_a efeito 

de Progress~o Espe.-ci~l e Ascensa.o Funcional, não pro v !_das por 

insuficiência de candidatos habilitadOS:: 

312 - O interstício para transferência é de 12 (do-
ze) meses. 

SEÇM III 

DA REINTEGRAÇAO 

Art. 33 - A reio_tegraçao, que dec_orrerá de de_cisão aQ 

ministrativa O!J judicial,. é o reingresso_no serviço, com ressa.!_ 
cimento da,s -vantag~?ns liQadas ao __ cargo_~ 

§ 1!:! - Será sempre proferida em pedido de reconside

ração, em recursos ou _em revisão de processo.; a decisão admini~ 
tratlva que det_ermin;:ar a reintegração. 

§ 212 - A reintegraç!io será feita em vaga da Categoria 

Funcional a que pertencia o serv~dor ou, se transformada, na 

res_ultante da transformação, e, se extinta, em cargo de remune

raç§o equival_ente, atendida a tlabilitação profissional. 

§ 312 - A Subsecretaria de Administração de Pessoal 
providenciará, se necessário, o remanejamento de_ vaga para 

Categoria Funcional em que o_corre_r a relnt~graçao. 

§ 4k! --O serVidor reintegrado será submetido à inspe
ç:Io médica e aposentado se julgado incapaz. 

§ 512 - A reintegraç:Io será efetivada por Ato do Pres_! 

dente do Senado federal. 

SECIIO IV 

OA REAOMISS~O 

Art. 34 - Readmlss:Io é o reingresso, no serviço, do 
servido:t demitido ou exoner!;ldo,_ sem_ ressarcimento de prejuízos. 

1!:! O readmitido c_ontará o tempo de serviço ante-
rio r. 

§ 212 - A readmissão far-se-á no exclusivo interesse 
da admJnistraç~o e dependerá_ de prova de capacidade, mediante 
inspeç§_o médic.a. 

~ § 312 - Respeitada a _habilit_açãa profissional a read

missao far-se-á em vaga apurada, no exercício, para efeito de 

Progressão Especial e Ascensllio funciOnal, n!lo providos por ins.!:!_ 
ficiência de ---Candidatos habilitados. 

§ 412 - far-se-á a readmissão no cargo ou emprego ant!_ 
riormente ocupado ou em oWtro--de atribuições análogas e de ven

cimento ou salário equivalente, por Ato do Presidente do Senado 

Federal. 

SEÇAO V 

DO APROVEITAMENTO 

Art. 35 - Aproveitamento é o reingresso, 
do servidor em disponibllidade. 

serviço, 

§ 112 - Será obrigatório o aproveitamento do servidor 
estável e_m ca_rgo de n~tureza e vencimento compatíveis com o an-
teriormente ocupado. 

§ 2Q - O aproveitamento dependerá de prova de capaci
dade, inedi.'ãnte i_nspeção médica. 

_§ J!il _____ Havendo ma_is dt;! _um_ co_ncorr~nte ,à mesma v.ag_a. 

terá preferência, o de maior tempo de disponibilidade e, no 

so de empate·, o de maior t_empo de servico público. 

§ 412 - $erá tornado _?em efeitc; o ~proveit~mento e c;a~ 

sada _a disponibUid.ade, se o s_ervido_L_n_ã.O .. to.!Jiar pos_se no prazo 
leg.al, salvo no caso . .Pe doénça. c:qmpr_qv_ada em i.nS;peção_ médica. 

§ 52 - Provada a incapacidade definitiva_ em inspeçt!o 
mé_dica,_ se_rá o servidor ~apose_ntad_o. 

§ 612 - A -readmissão será efeti.vada po:r- Ato do Presi
dente do Sena-do Federal. 
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SEÇAO VI 

DA REVERSAO 

Art. 36 - Reversbo é o reingresso, no serviço públi
co, do servidor aposentado por invalidez quando !nsubslstentes 
os motivos da aposentadoria, declarado em lnspeçD.o por junta mf 
dica. 

Parágrafo Único - Para que a reversD.o possa efetivar
-se, é necessário 1que o aposentado: 

- nlllo haja completado 60 (sessenta) anos de 

idade; 

II - nilo conte mais de 30- (trinta) anos de servi 
ço, incluído o período de !natividade; 

III - tenha seu reingresso considerado_ co_mo de i!! 
teresse da Administraçlio, a juizo da Comts
são Oiretora. 

Art. 37 - A reversã_o far-se-á no mesmo cargo ·ou no· r~ 
sultante de sua transformação. 

Parágrafo Único - A reversão só poderá verificar-se 
em vaga a ser provida por Progressão -Especial ou Ascensão Fun
cional. 

Art. 38 - A reversão poderá ser processada a pe_dldo 

ou "ex-officio", mediante Ato do Pre_sidente do Senado Federal. 

SEÇAo VII 

DA READAPT AÇAO 

Art. 3--9 - Readaptação é o reajustamento do servidor 

em função ou situaçlio mais compatível com a sua capacidade fis_! 

c a ou mental, ap~rada em inspeçlio médica. 

§ 1 g - A readaptação não acarretará aumento ou redu

çlio de vencimento ou salário e será feita "ex-officio" ou a re

querimento do interessado, atendida a conveniência da Adminis

traç~o, em vaga a ser provida por Progressão Especial ou Ascen
slio Funcioanl. 

§ 2!2 - O servidor readaptado _que não se ajustar hs 

atribuições do novo cargo ou emprego será submetido a nova ins
peção médica e, se for o caso, aposentado. 

§ 3!2 - A readaptaçao será efetivada por Ato do Presi
dente do Senado Federal. 

SEÇAO VIII 

DA ASCENSllO FUNCIONAL 

SUBSEÇAO I 

OISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 40 - A Ascensl:lo Funcional consiste na elevaç§o 
do servidor da Categoria Funcional a que pertença para outra do 

mesmo Grupo ou nlio, satisfeitas as exigências relativas a crit! 

rios _seletivos e grau de escolaridade exigido. 

§ 1!2 - O servidor que obtive_r a Ascensão Funcional s~ 

rá localizado na primeira Referência da Classe inicial da Cate
goria Funcional em que for incluído, excetuado o caso previsto 
no § 2!2 deste artigo. 

§ 22 - Se a Referência indicada no parágrafo anterior 

for inferior à que pertença o servidor, a sua localização far
-se-á na Referência que, integrando a estrutura da nova Catego
ria, seja a superior mais pr6xima da em que estava localizado 

no momento da Ascensão. 

§ 32 - fica a Subsecretaria de ~~dministração de Pes

soal autorizada a proceder o remanejamento_ de vagas necessário 
ao atendimento do disposto no parágrafo anterior. 

§ 42 - Na hipótese de a Referência de que trata o § 

2Q deste artigo integrar a estrutura da Classe Superior à inic,! 

al, a Ascensão somente poderá efetivar-se quando a Classe a que 

corresponde a Referê_nc_La compreender atividade para cujo desem
penho não seja exigida formação técnica especializada ou grau 
de escolaridade mais elevado. 

Art. 41 - Observado o disposto no art. 44 poderá haver 
Ascens!io Funcio_nal para o provimento de vagas existentes em Ca

tegorias consti tu! das de cargos ou de empregos permanentes do 
Quadr.o_ de P_essoal do Senado Fe!=leral, de acordo com as linhas de 
acesso definidas nas especi fica·ções da Categoria Fun-cional a que 
concorrer. 

Art. 4'1 ~ Conc-orrerilo- à Ascensão funcional oS -serVi.: 

dores ocupantes de cargos e empregos da Parte Permanente do Qu! 

dro de Pe-ssoal do Senado federal, observado o respectivo regim~ 
jur!dico, não importando a Classe a que pertença. 

§ 1!2 - N!!io concorrerão à Ascensão Funcional de que 
trata este artigo os servi_dores posicionados na primeira Refe

rência da Classe inicial ou aqueles com menos de um ano de ser
viço prestado ao Senado Federal. 

§ 22 - O disposto no parágrafo anterior nfto se .. plica 
aos casos em que a localizaçllio do servidor, na primeira Referê!!. 

ela d~ sua Classe, decorreu de transposiçlio ou transformaç§o 
de cargos e empregos ou, ainda, de reestruturação da Categoria 
a que pertença. 

Art. 43- A classificaçllio dos habilitados à Ascenslio• 
Funcional far-se-á, pela nota obtida na seleçbo interna. 

§ 1!2 ~ Havendo empate na seleç§o interna, terá prefe
rência, sucessivamente: 

§ 20 

a) o que ingressou no Senado Federal mediante 

concurso público de provas ou de provas e 

titulas, especifico para o cargo ou .emprego 
que ocupe ou de atividades semelhantes i 

-- b) o de maior tempo no Serviço no Senado rede-
ral; 

c) o de maior tempo no Serviço Público Fede-
ral; 

d) o de maior tempo no Serviço Público; 
e) o mais idoso; e 
f) o de m~ior prole. 

- Na apuraçl!lo_ do critério referido na letra "b" 

do § 1!0!, será considerada a data do exercício decorrente da no
meaç~o ou admissão, sem qualquer d_eduçao na contagem, salvo na 
hip6tese de afastamento com_ perda _de vencimento ou salário. 

§ 3!2 - Será considerado_ exclusivamente o tempo de ef.!:. 
tive exercício na apuração dos critérios indicados nas letras 
"c" e "d" do .parágrafo 1!2 deste artigO. 

Art. 44 - Será reservada ao provimento por Ascenstl:o 
Funcional metade das vagas exi.stentes na Classe inicial das CD!. 
resp_ondentes Categorias Funcionais. 

Parágrafo _Único - A_s vagas destinadas à Ascensão Fun
cional e na:o _providas por insuficiência de candidatos habilita
dos serllo preenchidas mediante Progressão Especial ou acumula

das para a Ascen_s~o seguinte ou, ainda, remanejadas para a pri
meira Referência, da Classe inicial, de Categoria Funcional in

ferior, do mesmo Grupo, para provimento por concurso público, a 
juizo da C_omissão_ Diretora ~ 

Art. 45 - Não poderá ocorrer Ascensão runc!onal 
claro de lotação de Categorias Funcionais. 

em 

Art. 46 - Ser~o aproveitadas, para efeito de Ascens§o 
Funcional, as vagas apuradas até o último dia do mês de_ abril de 
cada ano. 
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Parágrafo único - A relaçfto das vagas referidas nes
te artigo será publicada no Boletim do Pessoal antes da realiz!, 
çlio do respectivo processo selet!vo. 

Art. 47 - A Subsecretaria de Administraçllo de Pessoal 
providenciará, mediante publicaça:o no Boletim do Pessoal, até 

o último dia do mês de junho, a relaçtio dos servidores habilit! 
dos à Ascenslio funcional, por categoria, observada a ordem de 

classi ficaçfto, com a indicaçlio das Referências em que se encon~ 
tram localizados, bem como daquelas em que serfto posicionados. 

Art. 48 - A Ascensfto Funclonal será efeti v ada median

te Ato do Presidente do Senado Federal, devendo ser publicado 
no Boletim do Pessoal, até o últlmo dia do mês de julho .de cada 

ano, vigorando seus efeitos a partir de 112 desse mês. 

SUBSEÇAO II 

DO PROCESSO SELET IVO 

Art. 49 - O processo seletivo constitui requisito bá

sico à concessão de Ascensrio Funcional. 

Art. 50 - O procesSo seletivo far-se-á mediante sele
ç~o interna, de c ará ter competi ti v o e eliminatório, em que se
rão exigidos n!veis de conhecimentos e grau de complexidade re
lativos ao exerc:icio do novo cargo ou emprego, obedecidas, 

caso, a forma e condiçi5es de realizaç§o idênticas às estabelec! 
das para o concurso público de provas ou de provas e titulas, 

exceto o li.mite de idade. 

Parágrafo Único - A seleção a que se refere este art_! 
go terá validade exclusivamente para o preenchimento das vagas 

apuradas na forma do art. 46. 

Art. 51- Só poderá inscrever-se no processo seletivo 

o servidor que possua a escolaridade exigida para ingresso na 

Categoria Funcional a que concorrer. 

Art. 52 - A Subsecretaria de Administraç§o de Pessoal 

providenciará a aplicaçGo do processo seletivo, que se realiza

rá até o dia 20 de maio de cada ano. 

Art. 53 - Do resultado do processo seletivo caberá 

recurso ao Diretor da Subsecretaria de Administraç§o de Pes-

soal, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da sua divulgaç§o. 

SEÇAO IX 

DA PROGRESSAO ESPECIAL 

Art. 54- A Progressão Especial consiste na elevaç'S.o 

do servidor posicionado na última referência, da cla'sse final, 
da Categoria Funcional a que pertence, para a primeira referên

cia, da classe inicial, de outra Categoria ·Funcional, do mesmo 

Grupo. 

§ 112 - Ocorrerá Progressão Especial em até metade das 

vagas existentes em classe inicial de Categorias Funcionais do 

Quadro de Pessoal d_o Senad_o_ Federal. 

§ 2~ ... As vagas destinadas à Progressão de que trata 

este artigo, não providas por insuficiência de candidatos habi

litados, serão preenchidas mediante Ascensão Funcional ou acum_!:!. 
ladas para a Progress~o seguinte, ou, ainda remanejadas para a 
primeira referência da Classe inicial, de_Categoria Funcional 

inferior, do mesmo Grupo, para provimento por concurso_ públicoj 

a juizo da Comiss~o Diretora. 

§ 31< - Para efeito de cálculo_ do núTTLero de vagas de 

que trata este artigo, ocorrendo número ímpar de vagas, a 

tante será pro v ida, preferencialmente, por Progressilio Especial. 

§ 4g - Ocorrendo apenas uma vaga, esta será provida 

de acordo com o critério estabelecido no parligrafo anteri:er. 

§ 5Jõ! - serão aproveitadas, para efeito de Progress'Qo 

Especial, as vagas apurada-s até o último dia do mês de abril de 

cada ano. 

Art. 55 - N~o poderá OCÇI_!rer Progressão Especial em 

claro de lotaçfto de Categorias Funcionais. 

Art. 56 - Concorrerfto à Progressfto Especial os servi

dores posicionados na última referência da Classe final de sua 
Categoria Funcional, observado o respectivo regime juridico. 

Art. 57 - O interstlcio para efeito de Progresslio Es
pecial é de 12 (doze) meses, apurado a partir da data do posi
cionamento do servidor na Referência em que se encontro. 

Art. sa - A Progressac Especial far-se-á I obedecido o 
grau de escolaridade exigido, mediante seleçlo do servidor após 

curso de treinamento específico, destinado e habilitá-lo ao pe.!. 
feito desempenho das stividades inerentes a nova categoria F'un
cional. 

§ 1Q - O curso de treinamento de que trata este arti

go será realizado sob a responsabU!dade da S~bseCretaria de AE_ 
min!straçllo de Pessoal. 

§ 212 - Os cursos de treinamento especifico, para efe.!. 
to de Progressllo Especial, serilo abertos a todos os servidores 

de que trata o art. 56, que satisfaçam os requisitos de escola
ridade e interstício. 

§ 312 - A seleç§o a que se refere este artigo terá va-
lidade exclusivamente para o preenchimento das vagas apuradas 
na- forma do § 512 do art. 54. 

Art. 59- Após a 'seleçllo e que se refere o artigo an

terior a Subsecretaria de Administraçllo de Pessoal providencia

rá a divulgação da relação dos aprovados, obedecida a ordem de 
c.lassificaç!lo. 

Parágrafo Cínico - Havendo empate na classificar; ao fi~ 

nal, aplicar-se-á, para efeito de desempate, os critérios fixa
dos no art. 68. 

Art. 60 - A Subsecretaria de Administração de Pessoal 

providenciará, até o último dia do mês de_ junho, a publ icaçll:o 
da relação dos servidores habilitados à Progressão Especial. 

Art. 61 - A ProgressãO Especial será efetivada media_!! 

te Ato do Presidente do Senado federal, devendo ser publicado 
no Boletim do Pessoal, até o último dia do mês de julho de cada 
ano, vigorando seus efeitos a partir de 1Q daquele mês. 

SEÇM X 

DA SUBSTITUIÇAO 

Art. 62 - Haverá S~:J,bsti tulç~o remunerada no impedi me!! 

to do ocupante de cargo de Oireçb.o, de provimento em Comisst:lo, 

ou de funçllo gratificada de Chefia, qualquer que seja o pedodo 

e a natureza do afastamento do titular. 

Parágrafo único - Nos demais casos a substituiç~o so
mente será remunerada se ultrapassar trinta dias. 

Art. 63 - 56 poderá ser deSignado substituto quem PO,! 

sua as qualificaçl:ies e habilitaçDes necessárias ao exercício do 
cargo ou funç~o. 

CAPiTULO li 

DA VACANCIA 

Art. 64 - A v_acância do car_go ou emprego decorrerá de: 

I - exoneraçl;lo ou rescis~o contratual; 
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II - demissão; 
III - transferência; 

IV - readaptaçllo; 
V - ascensão funcional; 

VI - progressão especial; 

VII - aposentadoria; 
VIII - falecimento. 

§ lQ - Oar-se-á a exoneraçllo: 

- a pedido; 
II - "ex-officio", quando se tratar: de CBF9D em 

comissllo. 

§ 2!:l -. A vaga ocorrerá na data: 

I -- da publicação do ato que aposentar, transf!, 
rir, exonerar, dispensar, de mi ti r ou readaE. 
tar o servidor; 

U - da vigência do ato de Progresslio Especial e 
Ascens~o F"uncional; 

III - da publicaçllo da lei qu_e criar o cargo ou 
da Resoluç§o que instituir o emprego; 

IV - do falecimento do __ servldo_r. 

§ )G! - Quando se tratar de funçtlo gratificada, dar-s!_ 
-á a vacAncla por dispensa a pedido, ou 11 ex-officio". 

§ 4R - Quando a vacAncia se der nos cas_os dos 

I, II e VII, deste artigo, o servidor deverá apresentar 

itens 

cópia 

da última declaraçfto de bens entregue à Secretaria da Recei-

ta Federal, do Ministério da Fazenda. 

CAPITULO III 

DAS rUNÇDES GRATlriCAOAS 

Art. 65 - Função Gratificada é a retribuição t?"orr~_sponden 
te a encarg·os de chefia, de assessoramento, secretariado .e ou-

tros regularmente criados, e será- deVida a partir da data da P.!:!. 
blicaçfto do ato respectivo. 

§ l!il- Ressalvado o disposto nos arts. _52, n!i<> 41, "c", 
56-, 11 b", e 57, 11 k", n!ils 1 e 2 do Regimento Interno, as funções 
grat-ificadas s~ri!lio providas pelo Diretor-(;eral. 

§ 22 - As funções gratificadas s_r:io privativas dos se!. 

vidores ocupantes ·de cargos ou empregos de Categorias runcio-

nais do Quadro de Pessoal do Senado F~deral. 

§ 3" - Somente poderãg ser_ designados P!ira as funções: 

- de Segurança de Gabinete, integrante das C! 

tegorias FuncionãiS de lnspetor de Seguran

ça Legislativa e Agente de Segurança Legis
lativa; 

II - de Motorista de Gabinete, integrante da Ca-
tegoria Funcional de Agente de 1ransport·e 

Legislativo; e 

III - de Contínuo, integrante da Categoria FunciE, 

na! de Aux!lb.r de Apoio Administrl!l:tivo. 

CAPÍTULO IV 

DA PROGRESSJ'\0 HORlZONT AL 

Art. 66 - A Progressão Horizontal co_nsi_st_e na movime!! 

taç~o do servidor da Referência em que se encont.ra para a ime
diatamente superior)_ na mesma- Classe. 

§ H! - Concorrerllo à ProgressAo de que tre.ta este ar

tigo, respeitado o respectivo regime jurídico, todos os ocupan
tes de cargos e empregos, das Categorias F'uncio-nais dO-Quadro de 

Pessoal do Senado- federal. 

§ 2" - O interst!vio para efeito de Progressllo Hori

zontal é de- 12 (dozer meses, iniciando-se o seu cOmputo no pri
meiro dia do mês de julho de cada ano. 

ArL 67 - O interstício será computado em per!odos 
corridos, sendo interrompido nos casos de afastamento do exerc.f 

cio do cargo ou do emprego em decorrência de: 

.,. licença com perda do vencimento; 

II - suspens§o disciplinar ou preventiva; 

III - suspens!lo de contrato de trabalho, salvo se 

em gozo de auxilio-doença; 
IV - condenaçllo pela Justiça. 

§ 112 - Consideram-se perlodos corridos, para fins de~ 
te artigo, os contados de data a data, sem qualquer deduçao no 
respec-tivo cômputo. 

§ 2" - Será desconsiderà,da a interrupç!lo prevista no 
item II deste artigo, quando, no primeiro caso ali considerado, 

ficar apurad8 a improce_dência da-penalidade aplicada e, no se

gundo, verificar-se que a pena imposta não foi mais grave do 
que a de repreensão. 

§ 3~ - No~_ casos ~e .i,nt_e_r~upç!lo relacionados no caput 
deste art-igo, com exceç!lo da hipótese prevista nO seu § 212, se

rá reiniciada a contagem do -interstício no primeiro dia do m~s 

de julho subseqüente à assunçi;o do ex.erc:ício. 

Art. 68 - NB. _elas si ficaç!lo dos habilitados à Progres

são Horizontal, terá preferência, sucessivamente, o servidor:, 

a) que tenha sido aprova_do em curso_ de treina
mento destinado à Categoria a que pertença 

ou a outra de atribuiçl5es assemelhadas; 
b) de maior tempo na Referência; 
c) de maior tempo na Classe; 
d) de maior tempo na Categoria Funciõnal; 
e) de maior tempo no Senado Federal; 
f) de maior tempo de serviço público fe_deral; 
g) de maior tempo de serviço público; 
h) mais idoso; e 

i) de maior prole_. 

Pará_grafo Único --_Na apuiaçflo dos critérios indicados 

nas letras.''~" e "g" deste artigo, será considerado exclusiva

mente o tempo de efet1v0 exercicio. 

Art .. 69 -.A $ubs~creta.r.1a de Administraç§o de Pessoal 
.t:trovidenciará, mediante publ1caç§o no Boletim do Pessoal, até o 
último dia do rnês de maio de cac;la &no, a relaç!lo_dos servidores 
com direi_t~ à Progress§o Horizontal. 

Pãrágrãfo Úni.co ---Na hipótese de se verificar qu.al-

quer __ das i.nterrupçaes previstas no artigo 67 aPós a publicaçUo 
da relaça-o--d-oS hab-Üitados à- Progre--sS'no Horizontal, .o servidor 

será automaticamente excluído da lista que acompanhará o Ato de 

concessão. 

Art. 70 - O servrdor poderá recorrer ao Diretor da 

Subsecretaria de Administrar;aO de Pessoal J:!a respectiva classi
ficação, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias. úteis, conta

dos da data da publicação a que se refere o artigo anterior. 

Par-ágrafo· único -- Oecidido o recurso, ·em dez dias, 

Subsecret~ri_a de Administração de Pessoal publicará a lista de
finfüva-=doS habiliüd-Os à Progressão Horizontal, se neces$á

rio. 

Art. 71 - A -Progiessão Hoiizontal se tá --efetivada med.,!. 

. ante Ato do Presidente do S.enado federal, devendo ser ptjblicado .. 
no Boletim do Pessoal, até o ú_lti_mo dia do mês de julho de-cada 

ano, 1igorarrdo os seus efeitos a partir de 1!il daquel_e mês. 
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CAPfTULO V 

DA PROGRESSAO VERTICAL 

Art. 72 - A Progressão Vertical consiste na moviment_!. 

çlio do servidor, situado na última Referência de sua Classe, P,!,! 

ra a inicial da Classe imediatamente superior da respectiva Ca

tegoria Funcional. 

Art. 73 - O servidor que fizer jus à Progress§o Vert! 
cal será posicionado na Classe imediatamente supe_:ç:_f_q_r à que pe_:r::

tença, levando, para a nova Classe, o respectivo cargo ou empr!:, 

Art. 7U - Concorrer&o à Progressr:io Vertical, respelt~ 

do o respectivo regime juridlco, ·todos os servidores ocupantes 
de cargos e empregos de Categorias Funcionais do Quadro d':_ Pg~
soal do Senado F'ederal, satisfeitos os seguintes requisitos: 

1 - interstício; 

II - grau de escolaridade, habllitaç§o profissi,2. 

nal e formaçbio técnica especializada, exig.!,_ 
dos para o desempenho das atribuiçOes da 
Classe a que concorrem. 

Art. 75 - O intersticio para efeito de Progressbio Ve!,._ 
tical é de 12 (doze) meses, com início em 1g de julho de cada 

ano, observadas, para efeito de sua apuraçbio, as normas estabe
lecidas no art. 68, deste Regulamento. 

Art. 76 - A classificaç~o, para efeito de Progresslio 
Vertical, obedecerá aos mesmos critérios fixados para a Progre~ 
sUo Horizontal. 

Art. 77 - A Subsecretaria de AdministraçDo de Pessoal 
providenciará, mediante publicaçlio no Boletim do Pessoal, até o 
Ultimo dia do mês de maio, a relaçllo dos servidores com direito 
à Progressão Vertical. 

Art. 78 - O servidor poderá recorrer ao Diretor da 
Subsecretaria de Administraçbio de Pessoal, da respectiva classl:_ 
ficaçao, no prazo de 5 .(cinco) dias Uteis, contados da data da 
publicaçao 8 que se refere o artigo anterior. 

Parágrafo Único - Decidido o recurso, no prazo de dez 
dias, a Subsecretaria de Admin!straçbio de Pessoal publicará 
lista definitiva dos habilitados à Progressbio Vertical. 

Art. 79 - A Progressbio vett!cal será efetivadã Rledi<i.!! 
te Ato do Presidente do Senado federal, devendo ser publica"o, 

no Boletim do Pessoal, até o Ultimo ·dia do mê_s "de julho de cada 

ano, vigorando seus efeitos a partir de 1" daquele mês. 

CAPITULO VI 

OA LOTAÇ~O 

Art. 80 - A lotaç§o dos servidores, pelos diversos Õ.E._ 
gl!!ios, obedecerá às necessidades do serviço e será feita "ex. of

fício", mediante distribuiç&o, pelo Diretor-Geral. 

Parágrafo Único - Os dirigentes dos 6rgllos redistri

buirl:!:o o pessoal pelas respectivas unidades integrantes, fican

do os seus titulares responsáveis pela localizaçllo ideal da lo

taçl:io. 

Art. 61 - A design8çbio ou desliga~ento de servidores 

dos Gabinetes far-se-ti com observAncia do disposto nos artigos 

52, nRs 40 e 41, 55 e 56, Ê_, e 57, ~. ncs 1 e_ ~._d_o Regimento I.!! 
terno, e a sua lotaçllo ideal será fixada após a aplicaçr!o do 

Plano de Classi ficaçlio de Cargos e Empregos do Senado federal. 

Art. 62 - Os membros da ComissDo Diretora e Líderes 

ter§o direi to a manter, além do seu Gabinete regular, um outro 

correspondente à funçllo temporária que exercem, com a iotaç'§o 

ideal a ser fixada após a aplicaç!lio do Plano de Classi ficaç'§o 
de Cargos e Empregos do Senado Federal. 

Parágrafo Único --O Senador designado para Presidente 
de Comissllo Permanente, V!ce-Líderes e Suplentes de Secretário 

ter !li direito ao acréscimo previsto nos itens VI, VII ou VIII do 

Anexo VIII do Plano de Classificaçllo de Cargos e Empregos do _S~ 
nado Federal. 

Art. 83 - ~ vedada, a qualquer titulo, a lotaçSo em 

Gabinete além do limite estabelec.ido neste Regulamento, ressal
vado o dispos_to no ar~. 52, item 40, do- Regimento Interno. 

Art. 84 --O Pessoal destiriado li lotaçllo dos Gabinetes 
será indicado- pelos respectivos titulares, obedecidas as normas 
estabelecidas neste Regulamento. 

Art. 85 - t vedada a movimentação de qualquer servi
dor antes da publicaç~o do ato respectivo. 

Art. 86 - O servidor que for apresentado à Subsecreta 
ria de Administraçllio de Pessoal, pelo seu_ órgllo de lotaçao, de~ 
rá ser redistribuído, por ato do Diretor daquela Subsecretaria, 

para uma outra unidade do Senado Federal, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis. 

Parágrafo Único - Os servidores que se encontrem aguar 
dando relotação e enquanto permanecerem nesta situaçbio, n§o se: 

r ao convocados para a prestaç~o dos serviços aludidos nos arts. 
169 e 174 8 177 deste R-egulamento. 

CAPITULO VI I 

DO HORARIO 

Art. 87 - Os servidores do Seriado Federal ficam sujei 
tos ao horário de trabalho que for estabelecido pela Comissl; 

Diretora, respeitada a jornada de trabalho equivalente a 40 
(Quarenta) horas semanais. 

§ 1" - A jornada de trabalho de que trata este artigo 

será reduzida por força de legislaç§o especifica, regulamentad,2. 
r8 de profissl!io. 

§ 2t:! - Para os servidores lotados em Gabinetes, c ho.
rário será estabelecido pelos respectivos titulares, obedecida a 
jornada semanal de trabalho. 

§ 3" - O disposto no parágrafo anterior aplica-se, 
igualmente, aos servidores lotados em outros 6rgftos que, pela 
natureza dos seus serviços, é exigido um funcionamento ininter
rupto. 

CAPÍTULO VII I 

OA FREQOENCIA 

Art. 88 - A freqüência doS Servidores do SeÕado Fede
ral será registrada: 

- perante o _chef_e imedlato até o nível de .se
çl!o; 

li - quanto aos Gabinetes dos Senadores, perante 
respectivos titulares. 

§ 1" -- Estbio isentos do ponto o Diretor-Geral, o Se
cretário-Geral da Mesa, o Consultor-Geral, os Diretores da As
sesoria, de Secretaria, de Subsecretaria, da Representaçilo do 
Senado Federal no Rio de _Janeiro e o Auditor. 

§ 2" - -Quando as conveniências do serviço o exigirem, 

os responsáveis pelo mesmo poderio retardar, pelo prazo necess!_ 

rio, o encerramento do__ponto dos servidores sob sua direç~o. 

Art. 89 - O boletim de alte-raçl!o de freqüência deverá 

ser enviado, quinzenalmente, até os dias 16 e 30 de cada m~s, à 
Subsecretaria de AdministraçD:o de Pessoal, indicando, quanto a 

cada servi-dor: 

I ~-faltas no pe.ríodo; 
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II - entradas depois da hora regulamentar, com a 
espcclficaçllo do tempo de atraso; 

III - saldas antecipadas, com registro do tempo 
y de antecipaçfto; 

IV - licenças, férias, nojo, gala e outros ca-
sos de ausênciQ pr~vistos neste_ Regulamen
to. 

Parágrafo único - O levantamento do ponto da Oltima 
quinzena de cada mês indicará as alteraçties de freqüêncle até o 
seu último dia. 

Art. ~o - O ponto será aberto quinze minutos antes e 
encerrado quinze minutos depois da hora estipulada para o ini
cio do expediente. 

Flarágrafo Onico - O livro de ponto, uma vez esgotado, 
será encaminhado ao Arquivo por intermédio da Subsecretaria de 
Administraç§o de Pessoal. 

Art. 91 - O desconto em virtude de faltas interpola .. 
das abrangerá os sábados, domingos e feriados se estas ficarem 
compreendidas ent_re as duas faltas nSo jus ti ficadas. 

Parágrafo Único - Serllo relevadãs até três faltas du
rante o mês, motivada por doença comprovada em atestado ml!ldico. 

CAP!TULO IX 

OOS DIREITOS E VANTAGENS 

SEÇM 

DO TEMPO OE SERVIÇO 

Art. 92- Será feita em dias a apuraçllo do tempo de 
serviço. 

§ ,. - O número de dias será convertido em anos, con-
siderado o ano como de 365 dias. 

§ 2" - Feita a convers~o, os dias restantes, até 182 

(cento e oitenta e dois), n§o ser !lo computados, arredondando-se 
para um ano, quando excederem esse número, nos c·~sos ,_d~ cálculo 
para efeito de aposentadoria. 

Art. 93 - Será computado, para efel to de aposentado
ria e disponibilidade, o tempo em que o se:r;-vldor esteve afasta
do do exerdcio do cargo, em virtude de licença por motivo de 
doença em pessoa da família. 

Parágrafo único - Computar-se-é, ainda, para os efei
tos deste artigo, o per!odo em que o servidor esteve aposentado 
ou em disponibilidade. 

Art. 94 - Para o exclusivo fim de aposentadoria será 
computado o tempo de serviço prestado em atividade privada por 
servidores que completaram ou venham a completar 5 (cinco) anos 
de efetivo exerc!c1o no Serviço Público. 

§ 1D - Para os fins deste artigo, observar-se-lo as 
seguintes normas: 

... na.o se admitirá a contagem de tempo de ati
vldade em dobro ou em outra ,condiçfto espec,! 
al; 

II - nlio se permitirá a contagem cumulativa de 
tempo de serviço público com o de atividade 
privada, quando concomitantes; 

III - ntlo se acolherá a contagem de tempo de ati
vidade -que tenha servido de base para con
cess§o de aposentadoria pelo sistema da pr,!.__ 
vid!ncia social. 

§ 2" - O servidor instruirá o _seL_J_ ~equerimento de CD!!_ 
tagem do tempo de atividade privada com a certidao fornecida P!:_ 

lo Setor competente do Instituto Nacional de Previdência Social 
(IN.S). 

Art. 95 - Computar-se ... á integralmente, para os efei
tos previstos neste RegulamentO: 

I-- o tempo de serviço público federal, estadu
al ou munici_pal, prestado em cargo ou fun
çRo civil ou militar, em 6rgl!io da adminis
traçll.o direta, autarquias, empresas públi
cas ou sociedades de economia mista, inin
terruptamente ou nUo, apurado k vista de r!:_ 

g!stro de freqüência ou de elementos regu
larmente averbados no assentamento indivi
dual do servidor; 

U._ - o per!odo de serviço ativo nas Forças Arma
das, prestado -durante a paz, computando-se 
pelo dobro, somente para o ef~ito de apose.!!_ 

·dor ia, o tempo em operaçlSes bélicas; 

III - o perfodo de trabalho prestado a institui
çlo de caráter privado que tive!' sido tran~ 
formada em estabelecimento de serviço públ.! 
c o; 

IV - o tempo de serviço prestado sob qualquer O,!! 

tra forma de admiss!io, desde que remunerado 
pelos cofres públicos; 

V - o periodo de e~erc!cio de mandat-o eletivo 
federal, estadual ou municipal; 

VI - os per!odos de afastamentos previstos no a! 
tigo 31. 

Art. 96 - t. vedada a acumulaçfto de- tempo -de seivlço 
prestado concomitantemente em dois ou mais cargos, funçaes ou 
empre:gos da ~ni&o, Estados, Distrito federal e Município~, au
tarquias, sociedades. de ecOnomia mista e empresas públicas. 

SEÇAO II 

DA ESTABILIDADE 

Art. 97 - o servidor, nomeado em virtude de concurso 
público, para cargo permanente, adquire estabilidade após 2 
(dois) anos de exercicio. 

Par·ágrafo único - A estabilidade diz respeito ao ser ... 
vidor público e nUo ao cargo. 

Art. 98 - o servidor estável só perderá o cargo na e c 
tinçlio deste ou quando demitido I!Jediante processo administrati
vo em que se lhe tenha assegurada ampla defesa. 

SEÇKO III 

DAS F"tRIAS 

Art. 99 - o servidor gozará, obrigatoriamente, 30 
(trinta) dias consecutivos de férias por ano, de preferência nos 
meses compreendidos nos períodos de recesso do Congresso Nacio
naL 

§ 1g - Considerada a absoluta necessidade do serviço, 
as férias poderio ser interrompidas, garantido ao servidor o 
gozo do período restante, de preferência, dentro do ano de sua 

concesslio. 

§ 2" - NDío é permitido levar h conta de férias qual
quer falta ao trabalho. 

§ 3" - Somente depois de 3.65 dias de exerc!cio adqui

rirá o serVidor direito a férias. 
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§ JiQ - t proibida a acumulaçbo de férias, salvo impe
riosa necessidade de serviço, a critério do Dlretor-Gero.l, e P!:, 
lo máximo de dois per!odos. 

§ 5Q - Ao entrar em férias, o servidor comunicará 

autoridade superior o seu endereço eventual. 

SEÇ~O IV 

DAS LICENÇAS 

Art. 100- Conceder-se-á licença: 

1 - para tratamento de saúde; 
II - por motivo de doença em pessoa da familia; 

III - para repouso à gestante; 
IV - para trato de interesses particulares; 

V - especial; 

VI - para serviço militar obrigatório; 

VII - por motivo de afastamento do cônjuge; 
VIU - para atividade política. 

Art. 101- Ao servidor ocupante de cargo em comlsstlo 
nlto se c_oncedetá, nessa q·úalidade, licença para trato de inte
resses particulares. 

Art. 102- A licença, dependente de inspeçao médica, 
será concedida pela autoridade competente, -pelo prazo indicado 
no correspondente laudo. 

§ 1Q - Findo o prazo a que se refere este artigo, ha

ver~ nova inspeçS.o médica, devendo o laudo concluir, conforme o 

caso, pela volta ao serv1ço, pela prorrogaçi11:o da licença ou pe
la aposentadoria. 

2Q - A licença poderá ser prorrogada-"ex-offiCio" ou 
a pedido. 

32 - O pedido- deverá ser apresentado antes de findo 

o prazo da licença; se indeferido, contar-se-á como de licença 

o período compreendido entre a data do término e a do conheci
mento oficial do despacho. 

Art. 103- Te-rminada a licença, o servidor reassumirã, 
.imediatamente, o exercício, sal v o prorrogaçllo. 

Parágrafo Único - A licençe concedida dentro de 60 

(sessenta) dias, contados do- término da anterior, será conside

rada como prorrogaçlio. 

Art. 10ll- O servidor ntio poderá permanecer em licença 

da mesma espécie por prazo superior a 730 dias, salvo nos _casos_ 

dos itens VI e VII do art. 100. 

Art. 10.5 - Expirado o prazo de que trata o artigo ant_! 
rior, em se tratando de licença para tratamento- de saúde, o se,r 

vidor será submetido a nova !nspeç§.o e aposentado se for jUlgã

do inválido para o serviço. 

Parágrafo Único - Ver i ficada a hipótese deste ãrt.igÕ, 
o tempo necessário à inspeçllo médica, bem assim o período que 

antecede a concessão de aposentador ia, será considerada como de 

prorrogação da licença. 

Art. 106- O Servidor, em gozo de licença, comunicará 

ao chefe imediato o _seu endereço eventual. 

SUBSEÇ~O I 

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

Art. 107- A licença para -tratamento de saúde será 

pedido ou "ex-officio". 

§ 1S! - Em qualquer d.:ts casos a que se refere este ar

ti-go é indispensável a inspeçllo médica, que deverá re_alizar-se, 
sempre que necesslirio, na resid~nci~ do $ervidor. 

§ 2Q - Para licença até 90 (noventa) dias, a inspeçtio 

será feita por Médico ou Junta Médica do Senado Federal. 

§ 3'l - A licença superior a 90 (noventa) dias depend_! 
rá de inspeçllo por Junta Médica des.ignada pelo Diretor-Geral. 

§ 4Q - A prova de doença poderá ser feita por laudo 

de médico do Senado Federal se, a juizo do Diretor-Geral, ntio 

for conveniente ou poss!vel a ida de Junta Médica à resid~ncia 

do servidor. 

§ SS! - Será facultado ao Diretor-Geral; em caso de d.Q. 

vida, exigir inspeçi11:o por outro médico ou junta oficial. 

§ 61l - O 18udo, dÕ médico ou da junta, nenhuma refe

rência fará ao nome ou la natureza da doença de que sofre o ser
vidor, salvo quando se tratar de lesOes produzidas por aciden

te, doença profissional ou de notificaçD:o compulsória. 

§ 7R - No curso da licença, o servidor nfto poderá 

exercer: at!vidade remunerada, sob pena de 1nterrupçbo imediata 
daquela e perda total do vencimento ou salário, até que reaSS.!:!, 
ma o cargo ou ·emprego. 

§ _81f - Considerado apto e~- inspeç§o médica, o servi

dor assumirá o exercício imediatamente, sob pena de se apurarem 
como faltas os dias de ausência. 

§ 9" - No cur_So da_ l!_cen-ça-t poder_á o serv_idor reque
rer inspeç-§o mé-dica, rro caso de se julgar em condiç~es de reas

sumir o exerc!cio. 

Art. 108- A licença~ servidor acometido de tubercul.2_ 
se ativa, auenaçfto mental., neopla~_ia m~aligna, cegueira, lepra, 
paralisia irrevers!vel e lncçapacitant.e, cardiopatia grave, doe!! 

ça de_ Parkins-on, _espondiloartrose ___ anqul~o_san~e, nefropatia gra-
ve ou est·ados aVBnçadoS -de Paget (os te! te-- deformante), será co.!! 

cedida, quando a inspeçl:io médica nlio concluir pela necessidade 

imediata da aposentadoria. 

Parágrafo único ---A inspe_çlio, no caso deste artigo, 
será feita obrigatoriamente por junta -de três médicos, da qual 

far.á parte, pelo menos, um médico do _senado Federal. 

Art. 109- Será integral a remuneraç~o do servidor li

cenciado para tratamento de saúde, cõmo se em exercício estive~ 
se, a exceçlo daquele que, por força de lei, faça jús a percep
ç~o de Auxílio-_doença, pago pelo- órg~o da Previdência social, 

hipótese em que_perceberá apenas a diferença entre o valor des

te benefício e o _seu salário, acrescido das vantagens assegura
das na forma deste Regulamento. 

Ar~. 110- A 1i_cença ~ara ~ratam_~nto de saú~e será CD!! 

cedidã pelo Diietor-Geral e ob]eto de simples registro pela SuÊ_ 

secretaria de Administraç!lo de Pessoal. 

SUBSEÇAO II 

DA LICENÇA POR MOTIVO OE DOENÇA EM 
-PESSOA DA fllM!LIA 

Art. 11 1 - O servidor ocupante de cargo ou 

emprego, poderá obter licença, por meti v o 
de doença em pessoa de ascendente, descendente, colateral, con
sangü:Ineo ou affm, até 20 grau civil, e do cônjuge, do qual 

ntlo esteja legalmente separado 1 desde que prove ser indispensá

vel a S_\.1..-ª assistência pe_~soal mediante atest_ado de Junta Médi

ca. 

§ 1Q - Na forma deste artigo, a licença poderá igual

mente ser concedida por ·motivo de doença em dependente conforme 
definido neste Regulamento. 
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S 2" - Provar-se-á - doença mediante inspeçU.o por Ju!!. 
ta Médica. 

§ 3" - A licença de que trata este artigo será conce-
dida com remuneraçl!lo integral até 365 dias, e com dois terços 
da remuneraç:io, se exceder esse prazo e até 730 dias. 

§ 42 --A licença por motivo de doença em pessoa da f,! 
m!lia será concedida pelo Diretor-Geral. 

SUBSEÇ~O I II 

DA LICENÇA PARA REPOUSO A GESTANTE 

Art. 112- 1\ servidora gestante, ocupante de_ cargo ou 
emprego, será concedida licença, medi~nte inspeção médica, pelo 
prazo de 120 (cento e vint~) diS:S, com __ r_eml!ne!"~çtlo !ntegral. 

§ 12 - A licença de que trata este artigo poderá ser 
concedida a partir do oitavo mês de gestaçiao, salvo na hipótese 
de nascimento prematuro, quando a licença te_r.~ início a partir 
do parto. 

§ 212 - Após o término da licença a servidora disporá 
de dois períodos de trinta minutos por dia, para amamentaçllo do 
filho, até os seis meses de idade. 

§ 3l2 - J:: facultado .à servidora em gozo de licença pa
ra repouso à gestante reassumir o exerc.!cio dQ cargo antes do 
prazo previsto, desde que considerada, apta em i_nspeç_~o de saú
de. 

Art. 113- No caso de na_timorto, decorridos trinta di
as do evento, a servidora será sub~etida a inspeçl!io médica e, 
se julgada apta, reassumirá o_ exe;rc!cio. 

Art. 114- Em caso de obtençbo de guarda e responsabi

lidade de recém-nascido, com idade de até um mês, à servidora 
serbo concedidos sessenta dias de licença com remuneraçllo inte
gral. 

Art. 115 - A licença pare repouso L\ gestante seiá CO!!, 

cedida pelo Oiretor-Geral. 

SUBSEÇAD IV 

DA LICENÇA PARA TRATO OE 

INTERESSES PARTICUlARES 

Art. 116- Depois de 730 dias de efetivo exercício, 
servidor ocupante de cargo, poderá obter licença, sem vencimen
to., para tratar de interesses particulares. 

§ 1" - A licença de que trata este artigo poderá ser 
concedida pelo prazo de até 73"0 dias. 

§ 212 - O requerente aguardará em exercício, a conces
slio de licença. 

§ 3" - Será negada a l.icen.ça, quando _inconveniente ao 
interesse d6 serviço ou quand.o o de_~empenho funcional do servi
ço nlio justifique a sua concessl!io. 

§ 4" - N:lo se concederá licença ao servidor transfer.!_ 
do antes de assumir o _exercício. 

§ 512 - 56 Se conce_derá nova licenca, depois de 
dias do término da anterior. 

730 

§ 6" - O servidor poderá, a qualquer tempo, desistir 
da licença. 

72 - A licença de que tnta este artigo poderá ser 
concedida ao servidor ocupante de emprego, nas mesmas condiçeles 
estabelecidas nesta subseçlio, sob a forma de suspens~o de con
trato de trabalho. 

§ eg - A licença para trato de interesses particula
res se-rá concedida pelo Presidente do Senado federaL 

SUBSEÇ~O V 

DA LICENÇA ESPECIAl 

Art. 117- Após cada decênio de efetivo exerc!cio, 
prestado de forma ininterrupta, conceder-se-li licença especial 

de 180 dias, ao servidor que a requerer, com todos os direitos 
e vantagens do cargo, 

Art. 118- Nlio se concederá licença especial se, em C,! 
da decênio, houver o servidor: 

- sofrido pena d_e suspens:lo; 
II -- falta do ao serviço injusti ficadamente; 
Ill - gozado __ de licença para trato de interesses 

particulares. 

Art. 119- As licenças por motivo de doença em pessoa 
da fam.ilia, e por motivo de afastamento do cônjuge, suspendem a 
contagem do perlodo aquisitivo. 

:Art. 120- Cessada a interrupção prevista no art. 118, 
começa a~ correr nova contagem do decênio, a partir da data em 
que o servidor reassumit o exercício do cargo ou do dia seguin
te ao em que faltar ao serviço. 

A:rt. 121 - O servidor que _ocupar cargo em comissllo ou 
função gratificada, quando em gozo de licença especial, não pe.,!_ 
derá o vencime·nto do Goargo em comissão ou a gratificação de fu~ 
çlio. 

Art. 122 ~ O servidor requererá a concessão de licença 
especial ao Diretor-Geral, através do Diretor ou Çhefe do.6rgfto 
onde estiver lotado, indicando a forma por que deseja gozá-la. 

Art. 123- No cômputo do decênio de efetiyo exerc!cio 
nao se considerará o temp!J de serviço público muniCipaL 

Art. 124- Nilo interromperão o curso do decênio os 
dias intermediários entre .o exercício de mais de um cargo, qua!! 
do for domingo, feriado, ponto facultativo ou outro em que, por 
qualquer mo ti v o, nlio haja expediente. 

Art. 125- E:: permitido ao servidor interromper a lice!! 
ça especial, sem perder o direi to ao gozo do restante do per Io
do, desde que, mediante requerimento b autoridade que a conce

deu, obtenha autorizaçllio para reassumir o exercfcio do seu car
go. 

Parágrafo único - O responsável pelo serviço comuni-
cará ao 6rg§o de pessoaL a dat'a em que o Servidor em gozo de 

licença especial voltar ao exerc!cio do cargo. 

Art .. 126 --No cOmputo geral do tempo de serviço, para 
efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de lice_!! 
ça especial que o servidor n~o hcruver gozado quando se tratar 
de o':!upante de cargo, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

SUBSEÇ~O VI 

OA LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR 

OBRIGATÓRIO 

Art. 127- Aó servidor que for convocado para serviço 
militar ou outro encargo da segurança nacional será concedi_da 
licença com vencimento, salvo_se optar pela vantagem pecuniá-
ria que vier a perceber pela execução dos referidos encargos. 

112 - A licença será concedi_da à vista de documento 

oficial que prove a incorporaç~o. 
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§ 212 - Do vencimento descontar-se-li a !mporUncia que 
o servidor perceber na qualidade de incorporado, salvo se optar 
pelas vantagens do serviço_ mi li ta r. 

§ 31:1 - Ao servidor desincorporado conceder-se-á pra
zo nfto excedente de )0 dias., para que reassuma o exerc!c!o sem 
perda do vencimento. 

Art. 128 - Ao servidor oficial da reserva das Forças 

Armadas será concedida licença, com vencimento, d~rante os est! 

gios previstos pelos regulamentos militares, ressalvado o direl 
to de optar pelos vencimentos militares. 

ArL 129- A licença para serviço militar obrigatório 
será despachada pelo Diretol'-Geral. 

SUBSEÇAO VII 

DA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO 

DO CON~UGE 

Art. 1:50- O servidor casado terá licença sem vencime~ 
to ou remuneraçfto quando o seu cônjuge, servidor civil ou mili
tar, for mandado servir, "ex-officio", em outro ponto do terri
tório nacional ou no estrangeiro. 

§ 112 - A licença dependerá de requerimento devidamen
te instruido. 

§ 2g - A _licença por motivo de afastamento do cônjuge 
será concedida pelo Oiretor-Geral. 

SUBSEÇAO VIII 

DA LICENÇA POR ATIVIOADE POLfTICA 

Art. 131- O servidor poderá obter licença, com a re
muneraçllo do cargo ou emprego, como se em exercício estivesse, 
para desenvolver atividade político-partidária, na forma da le
g!slaçlio especifica. 

§ 1g - A licença de que trata este artigo será conce-
dida no per!odo compreendido entre o dia do registro de sua 
candidatura na Justiça Eleitoral e o· dia seguinte ao da elei-
çlio. 

2" - A licença para atividade política será despa
chada pelo Diretor-Geral. 

SEÇAO V 

00 VENCIMENTO E 00 SALARIO 

Art. 132- Vencimento é a retribuiç:lio pelo 
exerci cio do caxgo, correspondente a padr§o ou s!mb-olo 
em lei. 

efetivo 
fixado 

Art. 133- Saláxio é contraprestaçl!lio pelo efetivo exe! 
cicio de emprego, correspondente aos mesmos padrOes ou s!mbolos 
fixados em lei, para vencimento de cargo de igual denominaçllo 

ou equivalente. 

Art. 1:54 - Remuneraçllo corresponde à soma do vencimen

to ou salário e vantagens devidas ao servidor. 

Art. 135 - O se.r_vidor nomeado para cargo do Grupo Dir_! 
çllio e Assessoramento Superiores perderá, durante o período em que 

o exercer, o vencimento ousalár~o e vantagens do cargo ou emprego pe.!. 
manente de que for titular, exceto a Grati ficaçlio de N!vel Su-

perior, fazendo jus à remuneraçllo calculada com base no venci
mento do cargo· de provimento em Comissao. 

Parágrafo Único - ~ facultado ao servidor investido 
em cargo de provimento_ em comiss~o optar pela remuneraçlto do 
seu cargo ou -emprego permanente, aCrescida de 20,. (vinte por 
cento) do valor do vencimento ou salário base do cargo comissi.Q_ 
nado, sem preju!zo da Representação Mensal. 

Art. 136 ---Além de outras hipóteses previ~tas 
Regulamento, o servidor perderá: 

neste 

I - a remuneração do cargo ou emprego: 

a) quando afastado para ter exercício em outro 

6rg~o do poder público, sal v o os casos pr_! 
vistos no art. 77 , quando o afastamento 
for concedido com ônus para o Senado; 

b) quando no exercício de mandato legislativo 
federal ou estadual. 

I I - a remuneraçllo do dia, se nno comparecer ao 
serviço, salvo por motivo legal ou moléstia 
comprova_da; 

III - um terço da remuneraçllo diária, quando com
parecer ao serviço dentro da hora seguinte 
à marcada para o inicio do expediente ou 
quando se retirar antes de findo o referido 
período; 

IV - um terço da remuneraçl!lio durante o afastame!!. 
to, por motivo de prisllo preventiva, pronú!! 
cia por crime comum ou denúncia por crime 
funcional ou, ainda, condenaçllo por crime 
inafiançável, em processo no qual nllo haja 
pronúncia, com direito à diferença, se ab
solvido; 

V - dois terços da remuneraçl1o durante o perio
do de afastamento em virtude de condenaçl1o, 
por sentença def_initi v a. 

Art. 137- O vencimento 7 o salário, a remuneraçlio ou o 
provento n!lo sofrerá descontos 7 além dos previstos em lei, 
não será objeto de arr.esto, seqüestro ou penhora, salvo quando 
se tratar: 

- de prestaçl1o de alimentos; 

II - de divida à Fazenda Pública. 

Art. 138- As reposições e indenizações à Fazenda Pú-
blica serão descontadas em parcelas mensais na:o excedentes da 
décima parte da remuneraçao. 

Parágrafo Único - Nilo caberá o desconto parcelado, 
quando o servido!- solicitar exoneraç§o ou demissfto, abandonar o 
cargo ou emprego ou· auferir recebimento que, pela natureza 
continuidade, caracterize má fé. 

SEÇAO VI 

DAS CONCESSilES 

ou 

Art. 139- Sem preju!zo do venclm_ento, salário ou de 
qualquer direito ou vantagem regulam~ntar, __ o_servidor poderã fa! 
tar ao serviço: 
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I - até 8 (oito) dills consecutivos, por motivo 
de casamento, e, ainda, pelo falecimento do 
cOnjuge, pais, filhos ou irmftos; 

II - por 01 (um) dia, para registro de filho ou. 
doaçbo de sangue. 

Art. 140- Ao servidor estudante será permitido faltat 
ao serviço, sem preju!zo da remuneraç§o, nos dias de prova ou 
exame, quando houver coincidência de horários. 

§ 11i! - Ao servidor estudante poder§o ser asseguradas, 
ainda, a juízo do Diretor-Geral, condiç_l:ie~ de trabalho compat!
veis com o regime escolar, sem reduçlio da jornada diária a que 
está sujeito. 

§ 21i! - Em qualquer hipótese, a concesslio dependerá de 

comprovaç:lio, mediante documento hábil, fornecido pelo órgfto ou 
entidade competente. 

SEÇAO VII 

DO DIREITO DE PETIÇAO 

Art. 141 - I! assegurado ao servidor _o direito de re-
querer ou representar. 

Parágrafo Único - O requerimento é cabível para defe

sa de direito ou de interesse legitin:JO_ e a representaçiao contra 
abuso de autoridade ou desvio de poder. 

Art.142 ...;, O requerimento ou representaçtio, com o vis
to do Diretor ou Chefe direto do serv_idor, será dirigido ll aut2_ 
ridade competente, que decidirá, ouvida a Subsecretaria de Admi
nistraç!Jo de Pessoal. 

Art. 143- Caberá pedido de reconsideraçfto à autor ida-
de que houver expedido o ato ou proferido a primeira 
n~o podendo ser renovado. 

decistio, 

Parágrafo único - O requerimento e o pedido de recon-
sideraç§o dever1Jo ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e 
decididos dentro de 30 (trinta) dias, improrrogáveis. 

Art. 144- Caberá recurso: 

- do indeferimento do pedido de reconsidera
çiJo; 

II - das decisOes sobre os recursos sucessivame!! 
te interpostos. 

§ 1Q - O recurso será dirigido à autoridade imediata
mente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a deci
sllo e, sucessivamente, na escala ascendente, às demais autorid! 

des. 

§ 2Q - No encaminhamento do recurso observar-se-á 
disposto no art. 142~ 

Art. 145- O pedido de reconsideraçao e o recurso nfio 
têm efeito suspensivo, e o que for provido retroagirá, em seus 
efeitos, à data do ato impugnado. 

Art. 146- O direito de pleitear prescreverá: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de que 
decorram demissD.o ou cassaçD.o de aposentadE. 
ria ou disponibilidade; 

II - em '120 (cento e vinte)_ dias, nos demais ca
sos; 

§ 1Q - No caso de ocupante de emprego, aplica-se 

disposto na Consolidaçfto das Leis do Trabalho. 

§ 2Q - O pra2:o -de prescriç~o contar-se-á da data da 
publicaçlio oficial do ato impugnado ou, quando este for de na
tureza reservada, da data da ciencia ao interessado. 

§ 3Q .. O pedido de reconsideraçllo e o recurso, quando 
cabiveis, interrompem a prescl"içDo até duas vezes. 

Art .. 147- O servidor que se dirigir ao Poder Judiciá
rio ficará_ obrigado a comunicar essa iniciativa a seu Chefe 1m~ 
disto, a fim de que seja_providenciada a remessa de processo, se 
houver, ao juiz competente, como peça instrutiva da aç:io judi~ 
cial. 

Art. 148- Srto fatais e improrrogáveis os prazos esta
belecidos nesta Seçtio. 

SEÇao VIII 

DA DISPONIBILIDADE 

Art. 149- Extinto o cargo, o servidor estável ficarA 
em dispol)ibilidade com remuneraçfto Proporcional ao tempo de se,r 
viço a~ê ser obrigatoriamente aproveitado em outro de natureza 
e vel)éimento compativeis com o que ocupava. 

§ 12 - Restabelecido o cargo, ainda que mo di ficada 
sua denominaçllio, será obrigatoriamente aproveitado nele o serv,! 
dor posto em _disponibilidade quando da sua extinç!lo. 

§ 2Q - O servidor em disponibilidade poderá ser apo-
sentado. 

SEÇAO IX 

DA APOSENTADORIA 

Art. 150- O servidor será aposentado: 

- compulsoriamente, aos 70 anos de idade; 

II - voluntariamente, quando contar :55 anos de 
serviço, se. do sexo masculino, ou :50 anos 
de- serviço, se do feminino; 

III - por invalidez. 

§ 12 - O servidor que completar 70 anos de idade será 
desligado do exercício do cargo no dia imediato ao em que atin
gir a idade-limite, data à qual retroagirá o ato declarat6rio 
da apOSentadoria comPulsória. 

§ 2Q - A aposentadoria por invalidez será precedida 
de licença para tratamento de saúde, por periodo n!Jo excedente 
a 730 dias, salvo quando o laUdo d{l Junta Médica, desde logo, 
conclua pela incapacidade definitiva para o serviço público. 

§ 3R - Será aposentado o servidor que, depois de 730 

dias de licença para tratamento de saúde, for considerado invá
lido para o serviço. 

4C! - A aposentadoria dependente de in!"neç&o por Ju~ 
ta Médica será declarada depois de ver! ficada a impossibilldade 
de readaptaçtlo do servidor. 

tegral: 
Art. 151 - O servidor será aposentado com provento in-

I - quando conter 35 anos de serviço, se do se
xo mascullno, ou 30 anos de serviço, se do 
feminino; 

II - quando inválido em conseqüência de acidente 
ocorrido em serviço ou em virtude de doença 
profissional; 



Novembro de 1985 . - DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Sexta-feira 29 4971 

lll - quando acometido das doenças àiscrim!riadaS 
no art. 108 e outras indicadas em lei. 

§ 12 - Aci_dente é o evento danoso que tiver como cau
sa imediata ou remota o exercício das atribuiçfSes inerentes ao 

cargo. 

§ 2C! - Equipara-se a acidente a agressão sofrida 
nr:io provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições, 

ainda que fora do local_ de trabalho. 

§ 3C! - A prova do acidente será fel ta em processo es
pecial, no prazo de 8 (oito) dias, prorrogável quando as cir
cunstâncias o exigirem, sob pena de suspens~o do encarregado do 

processo .. 

§ 4C~ - Entende-se por doença profissional a que deCO!, 
rer das condiç15es do serviço ou de fatos nele ocorridos, deven
do o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa cara:.ctl!r~zaçll(J_. 

Art. 152- fora das hipóteses previstas no artigo ant~ 
rior, 0 provento da aposentadoria será proporcional ao tempo de 
serViço, a razão de 1/35, quando se tratar de servidor do sexo 
masculino, ou--1/30, se do sexo feminino. 

Parágrafo único - o provento básico da . aposentadoria 
ou disponibilidade, Quando proporcional ao tempo de serviço, nllo 
será inferior ao menor valor da escala de vencimentos do funci.2_ 
nalismo do Senado Federal. 

Art. 153- O servidor que contar tempo de serv.iço igual 
ou superior ao fixado para ap::.sentadoria voluntária passará a 
!natividade: 

I - com o venci~ento do cargo em comissllo ou da 
funçllo de confiança que estiver exercendo, 
sem interrupçllo, nos 5 (cinco) anos anteri.2_ 
res; 

II - com idênticas vantagens, desde que o exerc.f 
cio de cargos ou funçOes de confiança tenha 
compreendido um per iodo de 1 O (dez) anos CD!!__ 
secutivos ou n:io; 

lii ~ com provento correspondente ao vencimento 
da Classe imediatamente superior da respec
tiva Categoria funcional, na referência, P!. 
dr ~lo ou símbolo, que guarde a mesma ordem 

ou poSiçllo; 

IV - com provento aumentado de· 20% (vinte por 
cent_o) quando ocupante de cargo da última 
classe da respecti_va Categoria Funcional; 

V - com a vantagem do item IV, quando oc-upante 
de cargo isolado; se tiver nele permanecido 
durante 3 (frês) anos·. 

§ 1C! - No caso do item II deste artigo, quando mais 
de um cargo ou funçao- tenha sido exercido, serão atribuídas as 
vantagens do de maior valor, desde que lhe corresponda um exer
cício mínimo de 2 (dois) anos; fora dessa hipótese, atribuir
-se-ão as vantagens -do -cargo ou funç~o de valor imediatamente 
inferior, entre os exercidos. 

§ 2C! - A aplicação do :regime estabelecido nos 

I e II deste artigo exclui as vantagens instituídas nos 

III, IV e V do mesmo dispositivo, salvo direito de opç!o. 

itens 
itens 

Art. 154 --l inaproveitável, para qualquer fim, o tem
po de serviço que exceder ao exigido para a concessfio de apose_!! 
tadoria voluntária. 

Art. 155- O_ provento de inatividade será revisto: 
I - sempre que houver medi ficaçSo geral de ven

cimentos, n~o podendo sua elevaç~o ser inf~ 

rior ao aumento concedido aos servidores em 
ati v-idade; 

II - quando o servidor !nativo for acometido de 
uma das moléstias especl ficadasd no art. 108; 

III - qua:ncio transf_grmado ou reclassificado o ca.E_ 
go em que se _deu a aposentadoria. 

Parágrafo Único - As vantagens de caráter permanente 
e as incorporáveis ao vencimento, Que vierem a ser instituídas 
em benefício do se~vidor atlv_o, se estenderfto ao·s proventos dos 
inati vos nas mesmas bases e condiç.Oes. 

Art_..156- Na hipótese de opçfto pelas vantagens 
_ art. 153, o servidor n~o usufruirá do benefício previsto 

art. 183, deste Regulamento. 

do 

no 

Art. 157- Na aplicaçltlo do disposto no art. 153, itens 
I- e !1, será considerada a Representaçfto Mensal, sob a qual in
cidir~ o desconto previdenciário, desde que o servidor tenha 
exercido o cargo com essa vantagem durante, pelo menos, 2 (dois) 
anos. 

Art. 158- O regime de aposentadoria estabelecido nes
ta SeçU:o, nlo se apl-ica aos servidores admitidos mediante con
trato de trabalho, os quais serBo regidos pelo Regulamento de 
Benefí'cios da Previdência Social. 

c SEÇ~O X 

DA AJUDA DE CUSTO 

Art. 159- Será concedida ajuda de custo, ao servidor 
que, a serviço do_ Senado Federal, desempenhar missrlo ou estudo 
fora da sede ou no estrangeiro. 

§ ta - A ajuda de custo será arbitrada pelo D!retor
Geral, quando se tratar de missfto ou estudo no País; nos demais 
casos, pela ComissDo Diretora. 

§ 2C! - correria por conta da Admlnlstraçlo as despe

sas com o transporte do servidor e de sua famUia, inclusive de 
um serviçal, compiee_ndendo passagem_~ bagagem e mobiliário. 

§ 3R - ~ famfl1a do servidor que vier a falecer, na 

situaçAo prev~s.ta neste artigo, serfto assegurados ajuda de cus
to e _transporte para a localidade de origem. 

ArL 160- Na hipótese do artigo anterior, a ajuda de 

custo será calculada sobre a remuneraçRo: 

- do cargo efetivo; 
II - do cargo- efetivo acrescido da funçfto grati

ficada; 
III do cargo em comissfto. 

Parágrafo único - A ajuda de custo nilo excederá a im-

portância correspondente a três meses da remuneraçfto, 
quando para missão ou estudo no exterior. 

salvo 

servidor: 

Art. 161 - Não se c_oncederá ajuda de custo, quando 

I - se afastar do cargo ou emprego para exercer 
mandatO ---eleti VO; 

II - houver _sido posto à disposiç~o de outro 6r
gã0 -do--Poder Públicõ·,- -com ou sem ónus para 

o Senado Federal i 
III - quando a mudança de sede ocorrer a pedido. 

Art_. 162- Será concedida_ ajuda de cu_sto, a título de 
indenização de transporte, ao ·servidor que cumprir missllio even

tual fora da sede. 

Art. 163""'- O servidór restitui l-á a ·ajuda de custo: 

I - quandn não se transportar para o lugar onde 
deva exercer a comissão; 
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II - qu-ando antes de concluída a incumb~ncia, 

regressar, pedir exoneraçbo, rescis§o con
tratual ou abandonar o serviço. 

§ 112 - A restituiçbo é de exclusiva responsabilidade 

pessoal e deverá ser feita de uma só vez. 

§ 22 - Nl!lo haverá obrigaç§o de restituir: 

I - quando o regresso do servidor for determin!_ 
do "ex-officio" ou por doença, comprovada 
em inspeçlio médica, que recomende esse pro

cedimento; 

II - havendo exoneraçl:io ou rescisl:io contratual, 
após 90 (noventa) dias de exercício no lu
gar onde o servidor exerça a comissDio. 

SEÇKO XI 

DAS OlARIAS 

Art. 164- Ao servidor que se deslocar da sede, para 
miss§o ou trabalho, de caráter eventual, conceder-se-á diária a 
titulo de indenizaç§o das despesas de alimentaç§o e pousada. 

Parágrafo Único - Nlio se concederá dlári~: 

a) durante o per!odo- de trânsito; 
b) quando se tratar de miss§o ou trabalho que 

implique no afastamento da sede por prazoS!:!, 
perior a 30 __ (trinta) dias; 

c) quando o servidor fizer jÚs a ajuda de cus
to. 

Art. 165- A diária será calculada à raz§o de 1/30 (um 
trinta avos) do valor da remuneraç~o e consultará a natureza e 
as condiçl5es de serviço. 

§ 12 - A Comissão Oiretora aprovará, com ba-se nos c r,.! 
térios estabelecidos neste artigo, a tabela de pagamento de di! 
rias, toda vez que houver aumento de vencimento e salário do 
pessoal do Senado federal. 

§ 22 - Quando o servidor viajar em companhia de auto
ridade cuja remuneração seja superior a sua, perceberá diária e 
qui valente. 

Art. 160- O' pagamento de diária será autorizado pelo 
Diretor-Geral. 

SEÇAO XII 

DAS GRA TIFICAÇOES 

Art. 167- Conceder-se-á gratificaçlio: 

- de funç§o; 
II - pela prestaç~o de serviço extraordinário; 

III - pela execução de serviço de natureza espe

cial com risco de vida ou s_aúde; 

IV - pelo encargo de membro de com!ssl5es de con

curso; 
V pelo comparecimento às sessOes como membro 

de 6rgao de deliberaçllo colet!va; 
VI - pelo encargo temporário de instrutor de CU.!, 

so de treinamento; 
VII - pela execuçl!o de trabalho técnico ou cient! 

fico; 
VIII --adicional por tempo de serviço; 

IX - de ,n!vel superior; 
X - especial de desempenho; 

XI - legislativa; 
XII - pelo desempenho de função eªsencial à pres

tação jurisdicioDal. 

§ 1 Q - A Comissfto Diretora arbitrará o valor das gra
tificações relativas aos encargos referidos nos incisos de nQs 
Ill ao VII de_ste artigo, obedeCida, quando for o caso, os 
c r 1 térios vigentes estabelecidos em legislaçlio específica. 

212 - A grati ficaçtio de funç!lo só é devida após a P.!:!. 
blicaçllo do Ato respectivo no Boletim do Pessoal. 

SUBSEÇKO I 

DA GRATIFICAÇM DE FUNçKO 

Art. 168 - Gratificação de Função é a retribuição pelo 
exercício de encargos de Chefia, de Assessoramento, de Secret! 
ria e outros regularmente criados. 

Parágrafo Único - Não perderá a grati ficaç!lo de fun
çill:o o servidor que se ausentar em virtude de férias, luto, ca_s!_ 
menta, doença comprovada, serviço obrigatório por lei, licença 
-gestante, miss~o ou estud.Q no Pais ou no exterior nos termos 
do art. 31, item IX, e licença especiaL 

SUBSEÇAO II 

OA GRATIFICAÇAO PELA PRESTAÇAOIDE 

SERVIÇO EXTRADROINARIO 

Art. 169- Serviço Extraordinário é o prestado_ pelo 
servidor, por convocação prevista na forma deste Regulamento, 
para execuçllo de tarefas que n~o possam ser atendidas nos pe
r.iodos de expediente normal e nos das sessões extraordinárias 
do Senado_ Federal e Conjuntas do Congresso Nacional. 

§ 12 - A Grati ficaçfto pela Prestaçnio de Serviço Ex-

traordinário nfto poderá exceder, em cada dia, a metade da jorna 
da normal de trabalho. 

Art. 170- O valor de cada hora será acrescido de 20~ 

(vinte por cento) da hora normal de trabalho. 

SUBSEÇKO I II 

DA GRATIFICAÇAO ADICIONAL POR 

POR TEMPO OE SERVIÇO 

Art. 171 - ~ garantida ao servidor ocupante de cargo 
permanente gratificaç~o adicional por tempo de serviço, calcul! 
da sobre o vencimento à razfto de 5~ (cinco por cento) a cada 
quinqüênio de serviço público, até 7 (sete) qulnqüênios. 

§ 11l - Para fins deste artigo, aplicar-se-á o dispos
to nos arts. 31, 92 e 95 deste Regulamento. 

§ 2Q - O ser_vido_r, investido em cargo em comisstio, 
passará a perceber a grati ficaç~o adicional por tempo de servi
ço na base do vencimen.to do cargo em co.miss§o. 

§ 3" - A grati ficaçllo adicional será reajustada ao ve,!], 
cimento do cargo permanente quando o servidor deixar de perce
ber o vencimento do cargo em Comissão. 

§ 40 - O~ servidor ocupante de cargo permanente, contl 
nuará a auferir, na aposentadoria ou disponibilidade, a gratif.!, 
cação adicional por tempo de serviç-o. 

§ 52 - Na hipóte.se _do parágrafo a_nterior, quandc o 
servidor_ ~stiver percebendo; na atividade, a gratificação à ba
se do v~_ncltiainto _Qo ca_rgo em comissão_ e for_ aposentado co.m 135 
vantagens d-o cargo efet-ivo, a gratificação_ passará a ser calcu
lada sobre o ve:ncim~nto deste~ .. 

62 - A grati fit:ação adicional será averbada "ex-of
ficio" pela Subsecretaria de Administração de Pessoal à vista 
da certi,dão de tempo de serviço, admitida na forma deste Regul~ 
menta~--
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§ 7R - Caberá à Subsecretaria de Administraçllo de Pe!_ 
soal registrar a concessllio do adicional de que trata_ este arti
go nos assentamentos funcionais do servidor. 

SUBSEÇ~O IV 

DA GRATIFICAÇ~O DE NIVEL SUPERIOR 

Art. 172- O servidor integrante da Categoria Funcio
nal de Técnico Legislativo, Taqu!grafo Legislativo, lnspetor de 
Segurança Legislativa, Técnico de Apoio Administrativo ou das 

do Grupo-Outras Atividades de N!vel Superior, fará jus b Grati

ficaçtlo de N!vel Supe_ri_o~, correspondente a 20~ (vinte por cen
to) de seu vencimento ou salário. 

§ 1R - A gratificaç§o de n.!vel superior a que se re
fere este artigo nllio servirá de base para o cálculo de qualquer 
vantagem. 

§ 2" - A graU ficaç§o de n!vel superior, sobre a qual 
incidirá o desconto prev!denciá;x-_io, $erá incorporada ao proven
to de !natividade do servidor que contar tempo de serviço igual 

superior ao fixado para aposentadoria voluntária, desde que, 
ao se aposentar, a e$teja percebendo. 

;52 - O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos 
aposentados por invalidez _ _decorrente de a.cidente em serviço ou 
de moléstia esPecificada no art. 108. 

Art. 17:5- Os ocupantes de cargo$ do Grupo Direç~o 
Assessoramento Superiores e tl_os e_mpre_gos de Asses_sor Parlamentar 
e Assessor Técnico, perceber§o a gratificaçl!io de que trata 
artigo anterior, tomando-se por base o vencimento do cargo em 
Comiss§o ou do emprego que exercem. 

SUBSEÇ~O V 

DA GRATIFICAÇAO ESPECIAl OE DESEMPENHO 

Art. 174- A Gratif!caçAo Especial de Desempenho cons
titui compensaçao retributlva pela prestaçGo de serviços duran
te as sessties extraordinárias do Senado Federal e conjuntas do 
Congresso Nacional, n!o compreendidas nos per!odos de expedien
te normal. 

Art. 175 - O valor da Gratl ficaç§o Especial de Desem
penho corresponderá: 

- durante o período de atlvidade legislativa, 
ao número de sessaes extraordinárias do Se
nado tederllll e conjuntas do Congresso Naci2, 
nal, calculada t. razfto de 1/30 (um trinta 

avos) do valor da remuneraçllo mensal devida 

ao servidor; 

II - nos meses de recesso, • m~dida aritm~tica 

do número de sessOes realizadas no período 
de atividade legislativa imediatamente an

terior. 

Parágrafo único - Pera efeito do cálculo_ de que trata 
este artigo, o servidor nllo poderá, em nenhuma hipótese, perce
ber importAncia superior ao valor pago a Senador, pelo compare
cimento a cada sessfto extraordinária do Senad.o Fed_eral _ou c.on
junta do Congresso Nacional. 

Art. 176 - A Grati ficaçlio Especial de Desempenho será 
paga aos servidores do Quadro de Pessoal do _Senado_ fed_e_ral que 
estejam no efetivo exerc!cio de seus cargos ou. em?regos,_ consi-
derando-se, como tal, inclusive os afastamenJos preyistos no 
art. 31, a exceçl5o do item X; art. 273, § 4_C!, e o relativo ao 

gozo de recesso. 

.Art. 177- A Gratifieaçllo Especial de. Desempenho, so
bre a qual incidirá o desconto previdenciário, será incorpora-

da aos proventos de inat v!dade do servidor que a esteja perce
bendo ao se aposentar. 

§ 11:1 - O cálculo da -g:r:atificaç:l.o, para os efeitos de~ 
te artigo, terá por base a médis aritmética das· ret:r;itiu.fç~Oes 
percebidas pelo servidor, a esse título, nos últimos seis meses 
imediatamente anteriores _àqJ,Jele em que houver sido protocoliza
do o requerimento de _aposentado;ria.ou e_xpedido o laudo médico, 
ou, na hipótese de SpoSentador"ia compuls6ria, da data em que ~ 

servidor completar a idad.e limite. 

§ 22 - Nos casos de apos_entadoria com tempo de servi
ço inferior ao fixado Para a !natividade voluntária, o valor da 
incorporaçlio_d~ q1,1~ irat,a o parágrafo anterior será proporcio
nal ao tempo de serviço, salvo quando s~ tratar de invalidez d~ 
corrente de acidente de serviço, doença profissional ou de mo
léstia especificada no art. 108, 1iip~tese em que ocorrerá a in
corporaç§o integral. 

SUBSEÇM VI 

DA CRATIFICACAO LEGISLATIVA 

Art. 178- O valor da Gratificaçllo Legislativa corres
ponde a 80% (oitenta por cento) do ven_cime_nto ou salár~o, paga 

ao servidor que esteja no efetivo exercicio do respectivo cargo 
ou emprego no Senado Federal ou designado para ter 
nos órgUos supervisionados. 

ex:erc!c!o 

§ 1C! - Para os fins deste artigo observar-se-á o dis-
posto no art. 31 , a exceçao do item X_. 

Art. 179- Aos integrantes do Grupo Direç§o e Assesso
ramento Superiores, t--1 tulares ou n!!.o de _ca_rgo ou_ emprego perma
nentes, a Gratificeç§o Legislativa _será paga, tomando~se por b.!, 
se o vencimento base do cargo de provimento em comis.sl!io. 

Parágrafo único - Na hipótese de opçfto previs_ta no 
artigo 2C!, da lei n2 6.:523, de 14 de abril de 1976, o cãlculo 
da _Grati ficaçlio Legislati_vao será fel to com base vencimento 
ou s_~l~rio_ base do cargo ou emprego permanente. 

Ar.t. 180- A Gratificaçllo Legislativa, sobre a qual 
incidirá o des.conto. 'prevldenciário, será incorporada aos pro
ventos de aposentador'! a do servidor que, ao se aposentar, a es
teja perceb_endp, e nllo servirá de base _para o cálculo de Qual
quer vantagem. 

Parágrafo único - Na hipótese de aposentadoria com 
provento proporcional, o percentual d_a Gratificaç.Ao incidirá 5,2. 

be _a parte_ do _-Pr_ovento correspondente ao vencim~Qto básico. 

SUBSEÇ~O VII 

DA GRA TIFICAÇAO PELO DESEMPENHO DE FUNÇ~l> 

ESSENCIAL h PRESTAÇ~D .JURISDICIONAL 

Art. 181- Ao servidor ocupante de cargo em comissbo 
de Consultor-Geral, e aos designados para a funçtlo graU ficada 
de Assistente Jurídico, é assegurada a Concessi!io de Gratifica.
çllio pelo Desempenho de Funçl!lo Essencial à Prestaçllo Jurisdicio
nal, calculada. à base de 40~ (quarenta por cento) do vencimento 

salário básico percebido. 

Parágrafo Único - O disposto neste artigo só se apli
ca aos servidores que se encontrem no efeti v o exercício do seu 
cargo, emprego ou funçfto na Consultaria-Geral do Senado Fede-
ral, assim considerados os afastamentos previstos no art. :51, 
itt!OS I a IX e do XI ao XIII. 

Art. 182 ... A Gratificeçlo pelo Desempenho de Funçllo 

Essencial à Prestaçfto Jurisdicional, sobre a qual incidirá 
desconto previdenciário, será incorporada aos proventos de ina
tivadade do servidor que, ao se aposentar, a esteja percebendo. 
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Parágrafo Único - Na h1p6tese de aposentadoria com 
provento proporcional ao tempo de serviço, o percentual da gra
tificaçlio incidirá· sobre a parte do provento correspondente 

vencimento básico. 

SEÇAO XIII 

DA VANTAGEM ESPECIAL 

Art. 183- O servidor que contar 6 (seis) anos comple

tos, consecutivos ou nSo, de exercício em cargos em comiss'§o ou 
funç§o grap ficada, fará jus a ter adicionado ao vencimento do 
respectivo cargo ou emprego permanente, como vantagem pessoal, 
a importância equivalente ~ fraçrlo de 1/5 (um quinto): 

I - da gratificaç!lo da funç!lo respectiva; 

n - da diferença entre o vencimento do cargo do 
qrupo-Oireç!lo e Assessoramento Superiores, 
acrescido da Representaçllo Mensal correspo!!_ 
dente, e o do cargo ou emprego permanente. 

§ 12 --.0 acréscimo a que se refer_e este artigo ocorr~ 
rá a partir do 6R (sexto) ano, à raz§o de 1/5 (um quinto) por 
ano completo de exerc.íc~o de cargos em comiss§o ou funçDes gra
tificadas, até completar o 102 (décimo) ano. 

§ 2!:! ~ Quando mais de um cargo ou funçllo houver sido 
desempenhado, no período de 1 (um) ano e ininterruptamente, CD.!! 
siderar-se-á, para efeito de cálculo da importAncia a ser adi
cionada ao vencimento ou salário, o cargo ou funçfto exercid_Ó 
por mais tempo, obedecidos os critérios fixados nos itens I e II 
deste artigo. 

§ 32 - Enquanto exercer cargo em comissfto, o servidor 
nfto perceberá a parcela a cuja_ adiçf!_~ fez jus, salvo no caso de 
opçt~o ·peiõ vencllnerlto- ou Salário do cargo ou emprego permanen
te, na forma prevista no artigo 251:, § '2", da- Lei nl:! 6.323, de 14 
de abril de 1976. 

§ 4!:! - As imporU.ncias reft'ridas neste artigo nllo se
rUo consideradas para efeito de cálculo de vantagens de partici 
paçbes incidentes no vencimento,. ou salário do cargo ou emprego 
permanente, inclusive para gratificaçfto adicional por tempo de 
serviço. 

Art. 184 - o servidor que vier a exercer cargo em co
llissDío ou funçllo gratificada de valor superior ao dos que gera
ram o direito à adiçll.o de 5 (cinco) fraçties de 1/5 (um quinto), 
poderá optar pela atualizaçDo progressiva das parcelas, median
te a substituiçfto da anterior pela nova, calculada com base no 
vencimento desse cargo ou da graU ficaç:io de funçDo de maior V.! 
lor, observado o disposto no § 20 do art. 183. 

Art. 185- A contagem do per.fodo de exercício a que se 
refere o art. 183 terá início: 

I - a partir do primeiro provimento em cargo em 
comissD.o, integrante do Grupo-Direç:io e As
sessoramento Superiores, instituído na con
formidade da Lei no 5.645, de 10 de dezem
bro de 1970; 

II - a partir da primeira designaçeo para a fun
çDo gratificada posterior b insti tuiç:io do 
Grupo a que se refere o i tem anterior. 

Parágrafo único - ~ admitida a contagem do período de 
exercí-cio anterior lll instltuiç:io do Grupo a que se refere o item 
I deste artigo, de cargos em comissflo ou funçtles gratl ficadas, 
desde que mantenham inalteradas as respectivas atribuiçl3es ou 
que tenham dado origem aos atuals cargos em comissllo ou funçties 
gratl ficadas. 

Art.186 - As parcelas incorporadas, na forma prevista 
no arL 183, serDo alteradas sempre que se modificarem os val~ 

res dos vencimentos dos cargos em comlssfto, ou das funçOes gra

tificadas, que lhes deram _o_rlgem. 

SEÇ~O XIV 

DD INCENTIVO FUNCIONAL 

Art. 187- O Incentivo tunclonal corresponde à retrl
buiçQo pelo desempenho de serviço considerado relevante em atl
vidades do Senado Federal. 

Art. 188 - Será concedido o Incentivo Funcional 
servidores que atend8m os. seguirltes requisitos' básicos: 

aos 

a) ser ocupante de cargo ou emprego permanen
te, posicionado, no m!nimo, há 1 (um) ano, 
na última referência de Classe Especial da 
Categoria Funcional a que pertença; ou 

b) ser ocupante de cargo do Grupo Oireçllo e 
Assessoramento Superiores, ou funçfto grati
ficada, exigido a~s servidores cujos cargos 
nfto integram a últ~ma referência de Classe 
Especial, 1 (um) ano de exerc!cio em cargo 
ou emprego permanente do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal. 

Parágrafo único - Os ocupantes de empregos com retrl
buiç§o correspondente à escala de vencimentos do Grupo Oireçfto 
e Assessoramento Superiores nfto abrangidos pelas letras "a" e 
"b" deste artigo, far:io jus, igualmente, à percepçllo do Incent! 
vo Funcional, desde que tenham, no mínimo, 1 (um) ano de desem
penho nessas atividades, no Senado Federal. 

Art. 189- O Incentivo Funcional é escalonado em fai
--~as de retr!buiçfto c;~e I a VIII, a que correspondem, progressiva 
e cumulativamente, o percentual de 6% (seis por cento) para as 
faixas I e VIII e de 3~ (três por cento) para as· demais faixas, 
na forma Bbafxo indicada: 

VIII - Ocupantes de Cargos OAS-6; 
VII - Ocupantes de Cargos OAS-.5; 

VI - Ocupantes de Cargos OAS-4; 

v - Ocupantes de Cargos OAS-3 e de Funç~es Gratif! 
cadas-S!mbolo FG-8, F"G-7 e FG-6; 

IV - 9cupantes de Cargos DAS-2, DAS-1 e de Funçties 
Gratificadas - Símbolos FG-.5 e F'G-4; 

III - Ocupantes de Fun:;:Do Gratificada -. S!mbolo tG-3; 
II - Ocupantes de Funçfto Gratificada- Símbolo FG-2; 

- Ocupantes de Funçllo Gratificada- Símbolo FG-1. 

Art. 190- Para efeit_o de cálculo do Incentivo Funcio
nal, tOinar-se-á por base a- remuneraçrio bá-sica de natureza perm_! 
nente devida ao servidor. 

Art. 191 - O servidor que atender ao disposto na alí
nea "a'', do art. 188_, fará jus à pêrcepçllo do percentual corre~ 
pendente à faixa I do Incentivo Funcional 

§ 12 - Ocorrendo posse em cargo .do Crupe Oireçlo e A! 
sessoramento Superiores ou designaçlo para o exerc!cio de fun
çAo gratificada, os servidores de que tratam a alínea "b" e pa
rágrafo único do art. 188, terlo direito à vantagem, na forma 
eslabelecida no art. 189, sOmado-s os percentuais das faixas &.!! 
teriores. 

§ 20 - Na hipótese prevista na al!nea "a" do art. 188, 
o intersUc!o para o acesso às demais faixas do Incentivo Fun
cional é de 1 (um) ano. 

§ 3" - o servidor que perceber o Incentivo Funcional 
em virtude do disposto no § 1!:! deste artigo durante 5 (cinco) 
anos consecutivos, n§o sofrerá decesso de faixa em virtude de 
alteraçAo, exoneraçDo ou dispensa de cargo ou funçllo gratifica
da. 
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§ 4!0! - Em caso do não atendimento ao período de carê_!! 

cia estabelecido no § JQ deste artigo, o servidor deixará de 
perceber o Incentivo tuhCional, ~ exceção daqueles a que se re
fere a allnea "a" do art. 188, que passarão à faixa a que têm d.!. 

reito em razão do seu tempo de serviço. 

Art. 192 - Suspende-se a contagem do interstício para 

a prestação do Incentivo Funcional, pelos periodos a seguir es
pecificados, do servidor que sofrer as seguintes penalidades: 

a) advertência e repreens~o: 1 (um) ano; 
b) suspensão (com ou sem conversão em multa): 

- até 5 (cinco) dias: 2 (dois) anos; 

- de 6 (seis) a 8 (ofto) dia_s: 3 (três)ano~; 

- de 9 (nove) a 15 (quinze) dias: 4 (quatro) 

anos; 
de 16 (de:zesseis) a 20 (vlhte) dias: 

(cinco) anos. 

Parágrafo Único - õs servidores que já estiverem per-

cebendo o Incentivo Funcional, se incorrerem nas faltas discri
minadas, permaneceri!io posicionados nas faixas respectivas pelo 

mesmo per iodo de tempo estabelecido neste artigo. 

Art. 193 - Ocorrendo a hipótese de o se_rvidor a que ~e 
refere o art. 191, § 1R, estar posicionado, pelo tempo de ser

viço, em faixa superior àquela decorrente de sua indicação, na 
forma do art. 189, prevalecerá a percepção do Incent-ivo Funcio

nal pela faixa de maior valor, aplicando-se-lhe o disposto no 

§ 32 do mesmo artigo. 

Art. 194 - A percepção do Incentivo Funcional indepe_!! 
de de designação, cabendo à Subsecretaria de Admlni~traç!1o de 
Pessoal proceder, automaticamente, o respectivo pagamento. 

CAPITULO X 

00 AFASTAMENTO DO SERVIDOR EH MISSAO OE ESTUDO 

Art. 195- O servidor do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal poderá obter autorizaçlio para freqüentãr ·cursos de ape.! 

feiçoamento ou participar de congressos ou seminários. 

Art. 196 --A autorizaçao do servidor com a finalidade 

de aperfeiçoamento será concedida: 

I - ónus, quando designado "ex-officio", ou 
tendo recebido convite_ dir.igido ao Senado, 
a Administração escolher e designar servi

dor para realizar curso ou comparecer a CD,!! 

gresso de interesse do Senado; 

II - com Onus parcial, quando o servidor receber 
convite pessoal para freqüent:ú Curso 
participar de congresso que, de alguma for

ma, a critério da Administraç~o, possa tra

zer beneficio aos serviços da Casa; e 

III - sem õnus, quando o interesse for exclusiva

mente do servidor. 

§ 112 - A autorizaçao com õnus implica em direito 

passagem, diárias ou ajuda de custo, assegurado ao servidor 

vencimento ou _salário e demais yantagens do cargo, fu':lç~lo ou e_m 

prego. 

§ 22 - A autorização com õnus parcial imp~ic_a __ em di-

reito, apenas, ao vencimento pu_ salário e demais vantag_ens do 

cargo, funç:§o ou emprego. 

§ 32 - A autoxização sem ônus, ~mpl!ca na perda total 
do venci_rn_ento ou s<:!,lário e demais vantagens do cargo,_ função ou 

emprego, e não acarretará qualquer despesa para a Administração. 

Art. 197- t vedado ao servidor celebrar contrato de 

trabalho, para vi9orar du-iarite o período de ãfastamento no-s te,! 

mos do artigo anterior. 

Parágrafo único - Não se_ a_plica a proibição contida 
neste artigo aos_· afastamentos do tipo sem ónus, de professores, 

artistas, cientistas, Ees_quisadores, técnicos e demais represe_!! 

tantes de outras atividades culturais, para pa!ses com os quais 
o Brasil mantenha Acordo Cultural, de Cooperação Técnico. ou de 
Cooperação Cientifica e Técnica, ouvido o Ministé;-io das Rela

çrles Exteriores. 

Art. 198- Em nenhuma hipótese, o per!odo de afastame_!! 

to do Pais poderá exceder a 04 (quatro) anos consecutivos, mes

mo nos casos de prorrogaça:o. 

Art. 199- Se a viagem ao exterior tiver por finalid.!, 

de a realização de curso de aperfeiçoamento, concluído este, 

servidor só poderá ausentar-se novamente do Pais, com a mesma 

finalidade, depois de decorrido prazo igual ao de seu último 

afastamento4 

Art. 200 - O Cônjuge de servidor pertencente ou na:o ao 

Quadro de Pessoal do Senado Federal que desejar ausentar-se do 

Pais para acompanhar o marido ou a esposa, terá seu afastamento 

considerado sem ónus, não sendo admitida a concessllío de passa

gens ou qualquer outra vantagem. 

Art. -201--0 servid_or que se ausentar do Pa!s, com 

fim de _fazer curso de aperfeiçoamento, nllo poderá licenciar-se 
para tratar de interesses particulares, nem pedir exoneração ou 

dispensa de cargo ou emprego efetivo, antes de decorrido o pra
zo de dois anos, contado do seu reJ:orno ao Brasil, salvo media_!! 
te indenização das despesas havidas com o seu aperfeiçoamento. 

Parágrafo único - A Comissão Diretora expedirá instr_!:!. 
çi5es normativas para observância do disposto neste artigo. 

Art. 202- O servidor que fizer viagem sem Onus ou com 

ónus parcial ficará obrigado, dentro do_ prazo de 30 (trinta) d.!. 
as, contado da data do término do afastamento do Pais, a apre

sentar relatório circunstanciado das ativi_dades exercidas no e~ 

terior. 

Parágr-afo único - Nó caso de curso com prazo superior 
a 06 (seis) meses- será obrigatória a apresentação de relatório 

semestral de atividades desenvolvidas para avalizaçao da Comis
sao de que trata o art. Z03, que opinará pela continuidade ou 

suspensão da autorizaçao anteriormente concedida. 

Art. 203- A_ autorização para par~icipar de congressos 
no Pais dependerá de prévio parecer :de Comissão designada pelo 

Presidente do Senado Federal e se:rá_ conçedi_çta pelo_ D!retor-Ge

ral. 

Art. 204- A autorização para cursos no Pais e no ext! 

rior e CÓngressos no exte-rior, será concedida pela Com1ssbo Di

retora, após nianifestaç9:o da Comissão de que trata o artigo an

teriOr. 

CAPÍTULO XI 

DA PREVIO~NCIA E ASSIST~NCIA 

Art. 20.5- o servi_do.r- do Senado Federal segurado 

obrigatório_ do Instituto Nacional de Previdência Social, sujei

to à Cõr1ti.ibulç-ã0 ·trxada em 1er. 
Parágrafo único - O Senado Fecl_eral poderá complemen

tar os beneficias da _ _previdência social, através de proQramas 
de assistência méd.ica, psicoló_gica, odontológica, social e far

macêutica. 
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Art. 206 - Dentro da disponibilidade de recursos orça
mentários, o Senado Federal poderá instituir, para seus servid,Ç!_ 
res planos de asslstênc.ia, comprel:!-ndendo: 

- financiamento para a aquisiç§o de imóvel I!:, 

sidencial i 

II - cursos de aperfeiçoamento e 
profissional; 

especializaç§o 

III - centro de aperfeiçoamento e treinamento. 

Art. 207 - O Senado Federal destinará à Asso~iaç_§o dos 

Servidores do Senado Federal - ASSEFE, anualmente, em seu orça
mento, recursos complementares, como auxilio, para despesas de 
custeio e de capital, visando a manutençlio de serviços integra
dos de educaç§o e assistência social aos filhos de seus servid.E_ 

res. 

Parágrafo Único - A administraçllo e a prestaçllo dos 

serviços de que trata este artigo obedecerflo a regulamento esp!_ 

cífico, a ser elaborado pela Associaçllo dos Servidores do Sena

do Federal e homologado pela Comissflo Oiretora. 

SEÇ~O I 

DA PENS~O 

Art. 208- A família do servidor falecido é assegurada 
pensllo nas bases estabelecidas na legisleçlo espedfica. 

SEÇ~O II 

DO AUXÍLIO-FUNERAL 

Art. 209- A família do servidor falecido, ainda que 

ao tempo de sua morte estivesse ele em disponibilidade ou apo
sentado, será concedido auxilio-funeral correspondente a um mês 
de remuneraçllo ou provento. 

§ 12 - A despesa correrá à conta da dotaçllo orçament!_ 
ria própria. 

§ 22 - Quando o enterro for custeado por pessoa es-
tranha li fam!lia do servidor, será ela reembolsada, pelo Senado 
Federal, de todas as despesas que efetiva e comprovadamente te

nham sid.o realizadas, até o limite do auxílio-funeral previsto 

neste artigo. 

§ 32 - O pagamento do auxilio-funeral obedecerá a pr.Q_ 
cesso sumário, concluído no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

da apresentaçiJo da certid!lo de óbito, e não poderá ser inferior 

a duas vezes o menor valor da escala de vencimentos e salãrios 

do funcionalismo do Senado Federal. 

Art. 210-- O auxilio-funeral será pago também, ao fun-
cionário por falecimento do cônjuge e de filhos menores de 21 

anos ou inválidos~ 

Art. 211- Na hipótese da percepção do Auxílio-funeral 

devido pela Previdência Social, o servidor fará jus à diferença 
entre o valor desse beneficio e o do previsto no artigo anter i

or. 
SEÇAo UI 

. DO AUXILIO-SAOOE 

Art. 212- Após 365 dias cons§!cut!vos de licença para 
tratamento de saúde, em conseqüêncfa- de acidente em serviço, d2.__ 

ença profissional ou de moléstia prevista no art. 108 ~ o servi

dor terá direito a um mês. de remuneraçtio a titulo de auxilio

saúde. 

Art. 213- O txatamento do a_cidentedo em serviço cor

rerá à conta do Senado Federal. 

Art. 214- Ao servidor qüe, por motivo de doença com

provada por laudo de médico ·do Senado, necessitar de tratamento 
imposs.!vef de ser atendido no local da sede do serviço, será 
concedida ajuda de custo e transporte, por conta do Senado Fed~ 
ral, -inclusive para um acompanhante. 

SEÇ~O IV 

DO SALARIO-FAMILIA 

Art. 215- Mediante comprovaçlio, o salário-família se

rá concedido ao servidor aUvo, titular de cargo permanent'e, meE__ 

mo quando no exercicio de cargo em comissão: 

--I - por filho menor de 21 anos; 

II - por filho inválido de qualquer idade; 

III - por filha sol te ira sem economia pr6pr ia, de 

qualquer idade; 

IV - por dependente do sexo feminino que atingir 

a maioridade co_nservando-se solteira e sem 
economia própria; 

V - por filho estudante que freqüentar cursO do 

1g ou 2Q grau ou superior, em estabelecime.!! 
to de ensino particular ou oficial, e que 

não exerça atividade remunerada, até a ida
de de 24 anos; 

VI - por filho de qualquer condição, enteado, 
adotivo ou menor que, mediante autorização 

judicial, viva sob sua guarda e sustento; 

VII - por irmllo, ou irmã solteira, inválido ou i_!! 
terditado por alienaç:lo mental, que viva ~s 

suas expensas; 

VII I - por neto, de que tenha a guarda e manuten
ção, mediante autorização judicial; 

IX - por cônjuge, do sexo feminino, que não seja 

contribuinte de instituiçtio de previdência 

social e não exerça atividade remunerada; 

X - por companheira mantida no m!nimo há cioco 
anos, nas condiç!os estabelecidas no item 

anterior; 
XI - por marido inválido que viva às suas expen-

SaSj 

XII - pcfi 'mãe ou pai que, sem economia própria 

sem condições de poder trabalhar, viva sob 

sua dependência econômica; 
XIII - por ml;e ou madrasta, viúva, que viva às suas 

expensas; 

XIV - por padrasto, nas mesmas condições que 

pai; 
XV- por mãe solteira, que viva às suas expen-

sas; 
XVI - por m:ie casada, abandonada pelo marido, de~ 

de que satisfeitos os requisitos legais. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se 
ao servidor -em _disponibilidade ou aposentado na forma deste Re

gulamento. 

Art. 216- O salário-famllia será pago na mesma base 

fi~ada em lei_Para o serVidOr do_P.Oder- Executiv_o. 

Art._217- Não será pago o salário-família quando o 

dependente exercer atividade remunerada ou perceber qualquer o~ 

tro rendimento em importância igual ou superior ao valor do sa

lário-família vigente. 

Art. :?18- Qu~ando pai e mãe __ estiverem na ati v idade ou 
na !natividade e yi_ye:r~m em comum, o salário-família, será co_n

cedid.o_ a_o pai. 
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§ 12 - Se nllo viverem em comum, o salário-familia se-

rá concedido ao que tiver os dependentes sob su_a guarda e, se 
ambos os tiverem, a concesslio será garantida a um e outro, de 

ac~rdo com a .distribulç~l? dos depend~nt~s. --

§ 21:! - Ao pai e k ml:ie equiparam-:-se o padrasto e ma-

drasta e, na falta destes, 'os representantes legais dos incapa

zes. 

§ 3" - o salár1o-fam!l1a será pago, mesmo nos casos 
em que o servidor deixar de perceber vetlcimento ou provento. 

42 - O salário-famHia nllio está sujeito a qualquer 
desconto ou contribuiçb.o, ainda que para fim de previdência so
cial. 

Art. 219- o servidor, sob pena de responsabilidade, é 
obrigado a comunicar ao 6rgfto de pessoal, as alteraçOes ocorri
das em relaç§o aos seus dependentes. 

A_rt. 220- O servidor ocupante de_ emprego perceberá 

salário-fam!lia, na forma estabelecida no Regulamento dos Sene

ffcios da Previdência Social. 

SEÇAO V 

DO AUXÍLIO-NATALIDADE 

Art. 221 - A servidora gestante será paga, por ocasi§o 
do parto, quantia equivalente a duas vezes o menor valor da es

cala de vencimento e salário do funcionalismo do Senado F~de:

ral. 

§ 12 - Na hipótese de parto múltiplo, o aux.ilio fica 
limitado a duas vezes a quantia estipulada neste artigo. 

2Q - N§o sendo a parturiente servidora, mas o côn
juge sim, a este será pago o auxílio-natalidade. 

§ 3" - Em se tratando de servidora que faça jus a pe.!._ 
cepçtlo de Auxilio-natalidade, pago pelo 6rgtlo da Previdência 5.2_ 
cial, fica assegurado- o pagamento apenas da diferença entre o V,! 

lar desse beneficio e o previsto neste artigo. 

CAPiTULO XI 
DO REGIME DISCIPLINAR 

SEÇAO 1 

DA ACUMULAÇ~O 

Art. 222 - lf vedada a acumulaçUo remunerada de cargos, 

empregos e funçl:5es públicas, nos termos da Consti t!JiÇão fede:-

ral. 

Art. 22)- O servidor do Senado Federal nlio poderti ser 

remunerado pela participaçfto em mais de um 6rg!lo de deliberaçllo 

coletiva. 

Art. 224- NU o consti tu! acumulaçllio proibida: 

- a percepçUo conjunta de p~nsOes __ civis ou ml 

11 tares; 
11 - a percepçllio de pensOes com venci111ento ou s!_ 

lário; 
III - a percepçb.o de pensl:5es com provento de dis

ponibilidade ou aposentadoria; 
IV - a percepçtlo de vencimentos ou salários qua.!!_ _ 

do resul tentes de cargos ou empregos legal

mente acumuláveis. 

Art. 225- Ver! ficada em processo administrativo a a c_!! 

mulaçllo proibida, o servidor optará por um dos cargos, f'unçt)es 

ou empregos, desde que provada a boa fé. 

Parágr-afo único - Provada a má fé, o servidor perderá 
os cargos,- funçaes ou- empregos que exercia E\' restituirá o que 

tiver percebido indevidamente. 

SEÇAO II 

DOS DEVERES 

Art.226 - S.llio deveres do servidor: 

- assiduidade; 
11 - pontualidade; 

III --dlscriçllio; 

lV - urbanidade; 

V - lealdade às instituiçl:5es constitucionais e 
administrativas; 

VI - observância das normas legais e regulamen
tares; 

VII - obediência às ordens superiores, exceto 

quando manifestamente ilegais; 

VIII-- levai-ãO coriheCiilúmto da autoridade superi-

or irregularidade de que tiver ciência em 
razão do cargo, emprego ou funçlio; 

IX - zelar pela economia e conservaçllio do mater.!_ 

al que lhe for confiado; 

X - proVidenciar para que estejam sempre em or
dem os seus assentamentos individuais; 

XI - atender prontamente: 

fo às requlSiçtses para a defesa da Fazenda Pú

blica; 

b) à expediç§o das certidOes requeridas para 

defesa de direito. 

XII - guardar sigilo dos a tos, antes de dados ll 
publicidade e dos que nfto devam ser torna

dos públicos. 

SEÇAO III 

DAS PROIBIÇDES" 

Art. 227- Ao servidor é proibido: 

I - referir-se de modo depreciativo, em inform!_ 
çao, parecer ou despacho, às autoridades 

a atas da aclmin!straçllio pública, podendo, 

porém, em trabalho assinado, criticá-los do 
ponto- de vista doutrinário ou da organiza

çao do serviço; 

II - retirar, sem prévia autorizaçllo da autorid!_ 
d-ei Comp-etente, q-ualquer documento ou objeto 

da repartiçfto; 

III - promover manifestaçl:5es de desapreço e fazer 
circular ou subscrever lista de donativos no 
recinto da repartiçfto; 

IV - valer-se do cargo ou empr_ego para lograr 

provei to pessoal, em detrimento da dignida
·-de da funçllio; 

V - coagir ou aliciar subordinados com objetivo 
de natureza pol.ítico-partidária; 

VI - participar da gerência ou administraçfto de 

empresa industrial, comercial ou agr!cola; 
VII - exercer comércio ou partic~par de sociedade 

comercial, exceto como ac!onista, 
ou comanditário; 

cotlsta 

VIII - praticar a usura em qualquer de suas formas; 

IX - pleitear, como procurador, junto a repart1-
çl:5es públicas, salvo para receber subs.tdios 
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de Senadores ou vencimentos e vantagens de 

servidores do Senado Federal ou de parentes 
até segundo grau; 

X - receber propinas, comissOes, presentes e VB,!! 
tagens de qualquer espécie, em razllo de suas 

atribuiçOes; 
XI - ·cometer a pessoa estranha à repartiçllo, fo

ra dos casos legalmente previstos, o desem
penho de encargo que lhe competir ou a seus 
subordinados; 

XII - fornecer a interessados estranhos ao Senado 
Federal, verbalmente ou por es_crito, infor
maçOes sobre proposiçeos em andamento sigi

loso; 
XIII - facilitar a entrada de pessoas estranhas a 

qualquer dependência do Senado Federal ou 
permitir que examinem livros e documentos 
confiados à sua guarda ou escrituraç~o, sal, 
vo quando se tratar de situaç~o vinc_ulada às 
exigências do serviço; 

XIV - entregar às partes papéis destinados a ou
tr_os 6rg~os ou repartições, ressalvada 
permissllo da autoridade competente; 

XV - apresentar-se ao serviço sem estar decente
mente trajado e. em condiçi!ies satisfatórias 
de higiene pessoal; 

XVL--portar arma nas dependências do Senado Fed.!:, 
-ral; 

XVII ... aceitar comissllo, emprego ou pensi'Jo de Est!, 
do estrangeiro, sem prévia autorizaç!lo; 

XVIII - reter, injusti ficadamente, o andamento de 
processos. 

Art. 228- l: vedado ao servidor servir sob a direç'!lo 
imediata do cônjuge ou parente até segundo grau, salvo em cargo 

em comisslo ou funçllo de confiança. 

Art. 229- Salvo quando em objeto de serviço, a nenhum 
servidor será permitido afastar-se do local de sev t_rabalho sem 
autorizaçfto da autoridade a que estiver subordinado. 

SEÇ~O IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 230- O servidor respoi'lde civil, penal e adminis
trativamente pelo exerc.ício irregular de suas atribuiçOes. 

Art. 231 - A responsabilidade vi vil decorre de proced! 
mente doloso ou culposo, que importe em preju.ízo da Fazenda Na

cional ou de terceiro. 

§ 1R - A. mingua de bens que respondam pela indeniza-
çAo de preju:lzo causado à Fazenda Nacional, poderá o servidor 
ser descontado em prestações mensais que nllo excedam à décima 
parte do seu vencimento ou remuneraçllo. 

§ 20 - Tratando-se de dano causado a tercei to, respo_!! 
derá o servidor perante a Fazenda Nacional, em açllo regressiva, 
proposta depois de transita r em julgado a decisfto de última in2_ 
tAncia, que houver condenado a Fazenda Nacional a indenizar o 

terceiro prejudicado. 

Art. 232- A responsabilidade penal abrange os crimes 
e contravenções imputados ao servidor que, nessa qualidade, os 

tenha cometido. 

Art. 233.- A responsabilidade administrativa resulta 
de ates ou omisslles praticados no desempenho de cargo, emprego 

ou funçia:o. 

Art. 234- As cominaçi!ies civis, penais e disciplinares 
poder§o cumular-se, sendo, umas e outras, independentes entre 
si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. 

SEÇM V 

DAS PENALIDADES 

Art. 235- São penas disciplinares: 

- repreensllo; 
II - multa; 

lll - suspenslfo; 
IV - destituiçfto de funçllo; 
V - demissllo; 

VI - cas_saçtlo de aposentadoria ou disponibilida
de_ 

Art. 236- Na aplicaçtlo das penas disciplinares serlo 
·consideradoS a natureZa e a gravidade da infraç§o e os danos 
que dela provierem para o serviço público. 

Art. 237- Será punido disciplinarmente o servidor que, 
sem justa causa, deixa_r de ~ubmete_r-se _à inspeç§o médica deter
min_~-~-a _por au!oridade competente, cessando os efeitos da pena 
logo que se ver i fique a inspeçllo. 

Art. 23.8- -A pena de repreens§o será aplicada, por es
crito, nos casos de: 

- desobediência ou falta de cumprimento dos 
deveres; 

II - falta de utbanidade e respeito para com 
-qualquer pessoa em áreas dos edi f.ícios do 
Senado Federal; 

III - revelaçl:lo de despacho e deliberaçao ainda 
nllo dados à publicidade. 

Art. 239 - A pena de suspenslfo, que nA o excederá de 30 

(trinta) dias no caso de ocupante de emprego e de 90 (noventa) 
dias, nos demais, será aplicada em caso de falta grave ou de 
reincidência de fel ta sujei ta à pena de repreensfto. 

Parágrafo Único - Quando houver conveniência para o 
serviço, a pena de suspensfto para o ocupante de cargo, poderá 
ser convertida em multa, na base de 50~ (cinqÜenta por cento) 
do valor diário do vencimento por dia de suspensão, obrigado o 
servidor, neste caso_, a permanecer em serviço. 

Art, 240- As penas de repreensão e suspensão sertlio 
canceJadas após o decurso de cinco e de dez anos de efetivo 
exerc!cio, respectivamente, se o servidor não houver, nesse pe
ríodo, praticado qualqUer no_va infraçfto disciplinar. 

§ 12 - No caso de se verificar nova penalidade, o in
terstJcio referido neste artigo será contado a partir do térmi

- no desta. 

§ 2" - O cancelamento da penalidade será efetivado P.!:, _ 
la Subsecretaria de Administraçtlo de Pessoal e n§o surtirá efei 
to retroativo, ressalvados a contagem dos dias de suspensllio pa
ra aposentadoria e disponibilidade. 

Art. 241- A destituição de função terá por fundamento 
a falta de exaçfto no cumprimento do dever. 

de: 

Art. 242- A pena de dem.i:sstlo será aplicada nos casos 

-1 - Cl'ime contra a administraçrto ~ública, 
termos da lei penal; 

II - abandono de cargo ou emprego; 

nos 

III - incontinência pública e escandalosa, vicio 
de jogos ptoibidos e embriaguez habitual; 

- IV - insubordinaçbo grave em serviço; 
v - ofensa física em serviço contra servidor , 

ou pessoa estranha à repartição, salvo em 
legitima defesa; 

VI - aplicaçfto irregular dos dinheiros públicos; 
VII - re.velaçllo de segredo que o servidor conheça 

em razbo do cargo ou emprego; 
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VIII - les~o aos cofres públicos e dilapidaç!lo do 
patrimOnio nacional j 

IX - corrupçb:o passiva nos termos da lei penal; 
- transgressUio de qua_lquer dos itens de IV a 

VIII e XVI do art. 227 ; 

XI - acumulaçtio, de má fé, de ca:rgos, funções ou 
empregos públicos; 

XII - fals1 ficaç§o ou uso de documentos que saiba 
falsificado; 

XIII - inassiduidade descontinua. 

12 ~ Considera-se abandono de cargo ou emprego a B.!:!, 

sência do servico, sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias 

consecutivos. 

§ 22 _- Considera-se !nassiduidade desco_ntinu~ a do 
servidor que, durante o per.:iodo de 12 (doze) meses, faltar 
serviç·a 60 (sessenta) dias interpoladamente, sem causa justifi

cada. 

§ 32 - Na hipótese dos_ parágrafos anteriores, o fato 
de o servidor registrar freqüência pcisterl-or ao cometimento das 
faltas, não anula nem interrompe o respectivo inquérito admini_!! 
trativo. 

42 - Na hipótese de perda de cargo ou emprego por 

condenaçl!io judicial, será baixado o respetivo Ato declaratório. 

Art. 243- O ato de demissl!io mencionará sempre a causa 
da penalidade. 

Art. 244 - Atendida 8 gravidade da falta, a demiss;o 

poderá ser aplicada com 8 nota "a bern do serviço público", 

qual. constará sempre dos atos de demissllo fundados no_~ itens 
I, VI, VII, VIU, IX, XI, XII e XIII e XV do _art. 242. 

petentes: 
Art. 245 - Para imposiçbo de pena disciplinar, slo c o_!!! 

I - a Comissão Oiretora, nos casos de demiss§.o 

e de cassaçtio de aposentadoria e disponibi
lidade; 

II - o 1"-Secretário, nos casos de sUspenstrO por 

mais de :30 (trinta) e até 90 (n_oventa) dias 
e de destituiç~o de funçl!io; 

II I - o Oiretor-Geral: 

a) de modo amplo, nos casos de suspensl!io de 

mais de 15 (quinze) até 30 (trinta) dias e 
de multa; 

b) quanto ao pessoal de seu Gabinete, Serviço_s 

e SeçOes diretamente subordinados, nos ca
sos de repreensfto e suspensUio até 30 (trin
ta) dias; 

IV - o Secretário-Geral da Mesa, o Consultor-Ge

ral, os Diretores da Assessoria, e de Secr~ 
taria quanto aos servidores dos respectivos 
órgãos, nos casos de repreensão e suspensUo 
até 1~ (quinze) dias; 

V - os Oiretores de Subsecretaria, quanta·· ao 

pessoal subordinado, nos casos de_ . repree-n
são e suspensDio até 5 (ci-nco) dias; 

VI - o Diretor da Representaçaío do Senado fede

ral no Rio de Janeiro, quanto ao pessoal S.!:!, 

bordinado, nos casos de repreenslio e suspe!]. 
s:l:o até 15 {quinze) dias. 

Parágrafo Único - Ress~lvado o disposto n_o_ inciso I, 
a ·aç~o disciplinar relativa ao servidor lotado em Gab.inete d_e 
Senador será exercida pelo 12-Secretário. 

Art. 246- Além da pena judicial que couber, serao co~ 
siderado_s como de suspensl':ío os dias em que o servidor deixar de 
atender às _conYocações do juri sem motiv_o justifJcado. 

Art. 247- Será cassada a aposentadoria ou disponibili 
dade se ficar provado que o inetivo: -

- praticou fel ta grt;~~ve no exercício do cargo 
ou funçlo i 

I I - acei tau ilegalmente c&rgo, emprego ou fun .. 
çbo pública; 

III - aceitou representaçD,o, pensbo, emprego ou 
comisslllo de Estado estrangeiro sem prévia 
e competente autorizaçrl:o; 

IV - f?IBticou usura em qualquer de' suas formas. 

Parágrafo único - Será igualmente cassa~a a disponib! 
lidade_ do servidor que nfto assumir no prazo legal o exercício 

do-cargo ou funçllo em que for aproveitado. 

Art. 248- Prescreveri a açfto disd.plinar: 

I - erri ,--(um! ano, quanto a falta sujeita às 
penas -de repreenSilo, suspenslio e destitui

-~:iõ de funç~o; 

II - em 2 (dois) anos, quanto à falta sujeita 
pena de demissl!o nos casos dos §§ 12 e 2" 
do art. 242;-

III - em 5 "(c.iOco) anos, quanto à falta sujeita: 

a) ~ cassar;a:o de_ ap-osentadoria ou disponibili

dade; 

b) à pena de dem!ss:!;o, nos demais ·casos previ~ 

t_os neste Regulamento. 

Parágrafo ú_nico - Se a_ falta confi_gurar também em il! 
c i to penal, a presctiça:o será a mesma da açl!io penal. 

Art. 249- A prescrição começa a co1:rer: 

- do dia do conhecimento d'O Ui c i to pela autE 
r idade competente para agir; 

II - do dia em qué cessar a permanência ou a CO_!! 

tinuaçl!o, nas hipóteses de !licites perma

nentes ou cootinuados. 

Art. 250 - O curso da prescriçl!o interrompe-se: 

- com a abertura_de siQdicância; 

II - com a instal,lrar;~o do processo disciplinar; 
III - com o julgamento do- processo disciplinar. 

Parágrafo único - Verificada ·a interrupçl!o, o- prazo 

de prescrição _recomeça~á do dia da .inte_r_r~pçllo. 

Art. 251- A pena disciplinar e o correspondente can-

celamento serr!o registrados -nos assentamentos individuais do 

servidor. 

SEÇAÕ VI 

OA PRISllO ADMINISTRATIVA E DA 

SUSPENSJlO PREVENTIVA 

Art. 252- Cabe à Comissg.o Oiretora ordenar, fundamen
damente e poY. escrito, a prisao administrativa do responsável 
por dinheiros e valores pertencentes ao Senado Federal ou que 
se achem sob a guarda deste. 

§ 1" -- O Presidente da Comissfto Diretora comunicará 
imediatamente o fato à autoridade_ judiciária competente e prov,!_ 

denciará no sentido de ser realizado. com urgência, o processo 
de tomada de conta$. 

22 - A pris~o administrativa 11ao excederá a 90 (no
venta) dfas e poderá sei sustada no curso desse ·piazo, a qual

quer te_mpo, pela autoridade_ que a determinou, desde que o acu~~ 

do haja res~a!cidp o dano ou ot:_er~ciçlo garantias seguras do re~ 
sarc;_imento. 
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Art. 253- A suspensl!!io preventiva até 30 (trinta) dias 
será ordenada pelo 11:1-Secretário quando o _afastamento do servi

dor se fizer_ necessário à livre apuração da falta, considera
das, no caso, a influência ou interferência do mesmo na sua ap~ 
ração. 

Parágrafo Único - Caberá à Comissão Dire~ora prorro
gar até 9b (novennn dias o prazo da suspensão já ordenada, fi!!, 

do o qual cessarão os respectivos efeitos, ainda que o processo 
não esteja concluído. 

Art. 254- O servidor terá direito: 

I - contagem do tempo de serviço relativo ao 

per iodo em que. tenha estado preso ou suspe!l 
so, quando do processo nao houver resu! ta do 
pena disciplinar ou esta se limitar à repr~ 
ensão; 

II - b contagem do per!odo de afastamento que 
exceder o prazo da suspensl1o disciplinar 

aplicada; 
III .. ~ contagem dos per!odos de pr!sfto adminis

trativa e de suspens&o preventiva e ao pag.!!_ 
menta do vencimento e de todas as vantagens 
do exerdcJ.o, desde que reconhecida a sua 

inocência. 

CAPÍTULO XII 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

E SUA REVIS~O 

SECM I 

DO PROCESSO 

Art. 255- A autori_dade que tomar conhecimento de ir
regularidade nos __ serviços do Senado Fede~al_ é obrigada a_ levá
la ao conhecimento do Oiretor-Geral, que determinará a sua ap~ 
ração imediata em proc-esso administrativo,_ assegurando-se ao 

acusado ampla def~sa. 

§ 1g - Havendo dúv.i,da quanto à _veracidade ou exati

dão da irregularidade, a autoridade promoverá sindicância sig_! 
lesa, visando à sua verificação para fim do competente proces-
so administrativo. 

§ 2Q - O processo precederá ~ aplicação das penas de 
suspens!lo por mais de 30 dias, demissão e cassação de aposent,! 

daria e disponibilidade .. 

§ 3g - Promoverá o processo uma comissão designada 
pelo Diretor-Geral e composta _de 3 _servidores de. categoria nu~ 

ca inferior à do acusado. 

§ 4g - Ao designar a comissão, o Diretor-Geral indi
cará, dentre seus membros, o respectivo presidente que escolh~ 
rá um servidor para servir de secretário. 

§ 5g - A comissão, sempre que necessário, dedicarã 

todo o tempo aos respectivos trabalhps_ q_cando :!1-~u~m~mb_r~o~, ~f!l~ 

tais casos, dispensados dg_ ponto durant __ e o ~uxso das dpJ_g-~n-

cias e elaboraçlio do relatório. 
§ 6Q - o- prazo para o inquérito será de 60 .(sessenta) 

dias, prorrogável por mais 30 (trinta), a juizo do Diretor-Ge

ral. 

§ 7!õ! - A Comisslio procederá a todas as diligências n~ 

cessárias, recorrendo, s~ for o caso, a técnicos 01,1 peritos. 

Art. 256- Ultimada a instruçUo, citar-se-á o indicia
do para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, sendo-lhe 

facultada vista do processo na sede do Senado Federal, em local 
determinado pelo Presidente da Comissllo. 

§ 112 -;.. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será 
comum e de 20 Çvinte) dias. 

§ 2!i2 - Achando-se o indiciado em lugar incerto e n§o 
sabido, será cita~o paz: _edital com_ prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 3!õ!-- O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo 
dobro, para dil_igências reputadas imprescindíveis. 

--'------ Axt. 257 - Será designado "ex-officio", um 
dt:! preferência bacharel em Direito, para defender o 
revel. 

servidor, 
indiciado 

.. ·- Art. 258- _Concluída a defesa, a Comiss§o remeterá 
process_o __ ao Diretor-Geral, acompanhado de relatório no qual co!! 
cluirá pela inocência o_u responsabilidade do acusado, indican

do, nessa última hipóte~e, __ a_ disposição legal transgredida. 

Art.259 - Recebido o processo, o Diretor-Geral, quan
do for o caso, o encaminhará ao 1"-Secretário ou à Comisslio_ Di ... 
retora, que proferirá decisão no prazo de 20 (vinte) dias. 

§ 1!0! - Nlio decidido o processo no_ prazo deste artigo, 
o indiciad_o_, se afastado, reassumirá automaticamente o exerci ... 
cio_ do _cargo ou_ empregO, aguardando ·ar ·o julgamento. 

§ 2g - No caso de alcance ou malversação d.e dinheiro 
público, apurado em inquérito, o afastamento se prolongará até a 
decisão_ final do processo administrativo. 

Art. 260- Tratando-se de crime, o Oiretor-Geral provl_ 
denciará a instauraçfto de inquérito policial. 

Art. 261 - O processo será formado com autos suplemen
tares e,· em se tratando de inf:r:aç~o cujo julgamento seja nao 

só da alçada administrativa, como da judiciária, os autos erigi 
na is serão remetidos h autoridade competente, ficando os suple-:
mentares no Senado Federal. 

Art. 262- Em qualquer fase do processo, será permiti
da a intervençfto de defensor constituído pelo indiciado. 

Art. 263 - O servidor só poderá ser exonerado a pedido 
após a conóuSlio do processo administrativo a que responder, de!_ 
de que_ rec_onliecida sua inocência. 

Art. 264- Os se.rvidores ocup-antes de cargos em Comi-s
slio, quando~ passiveis de penaiidade, responderDío a processo pe
:r:ante a C()missSo O~i'etora. 

Art. 265- t:;aracterizado o- abandono do cargo ou a i nas 
siduiJ:Iade descontínua, a Subsecretaria de Administração de Pes: 
soal comun.t~ará o fato à autoridade. competente, que procederá 
na forma do 'art. 255' e SegUintes deste Regulamento. 

SECAO II 

OA REVISAO 

Art.'266- A qualquer teriijJõ poderá ser requerida are-
visão do prOcesso administrativo de que tenha resultado pena 
disciPÜn;ú, quando se aduzam fatos ou circunstâncias _capazes 
de provar a inpcência do servidor ou justiOcar a atenuação oa 

pena. 

-Parágrafo ÚniCo - T!-atanàó-se de sel-Vidor falecido ou 
desaparecido, a revisão poderá ser requerida por qualquer das 
pessoas constantes dos assentamentos individuais. 

Art. 267 - CotrE~rá a revisão em apenso ao processo or1 

ginário. 

Parágrafo ÚniCo - Não constitui fundamento para revi
são a siinples alegaçao de injwstiça--dã penalidade. 

Art. 268- O requerimento será dirigido à Comissão Oi_
r.etora ou ao 12-Sec-retário, confor_me o caso, que, ap-ós verifi
car se o pedido atende às exig~cias dos arts. 266 e 2'67, parãQr!_ 
fO único, mar'ldará arquivá-lo ou o encaminhará ao Diretor-Geral. 
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Parágrafo único - Recebido o requerim_ento, o Diretor

Geral o distribuirá a uma comissllo previamen~~ _cl~s.i_gna_~a, com
posta de três servidores, sempre que passive! ~e __ cat_egoria ig~al 
ou superior à do requerente. 

Art. 269- Na inicial, o requerente _pedirá dia e hora 

para inquix:iç§o das test_emunha~ q~e arrolar_. 

Parágrafo Único - Será considerada inforn\ante a tes: 
temunha que, residindo fora da sede onde funcionar a comissll_o 
revisora, prestar depoimento por escrito. 

Art. 270- Conclu!do o encargo da comisslio, em prazo 
ntlo excedente de 60 tsessenta) dias, será o processo, com o res 
pectivo relatório, encaminhado ao Diretor-Geral, que o súbmé_terá 
a julgamento do 1Q-Secretário ou da Comissllo Oiz;etora. 

Parágrafo Único - O prazo para julgamento será de 30 

(trinta) dias, podendo, antes, a Comissllio Oiretora ou o 1 "-Se_
cretário determinar dili9ências, conclu!das as quais o prazo se 
renovará. 

Art. 271- Julgada procedent_e a revisllo, tornar-se-á 
sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos 
por ela atingidos, vedada, em qualquer caso, a agravaç§o da pe
na. 

Parágrafo ~nico - Julgada parcialmen'ü~ piOcêdente-· a· 
revisllo, substituir-se-á a pena imposta pela que couber. 

CAPÍTULO XIII 

DISPOSiç0ES GERAIS E FINAIS 

Art. 272- t. --lícito ao servidor requerer ao 11:!-Secret! 
rio certidões relativas a assuntos de seu-interesse, inclusive_ 
sobre o andamento de_ suas petições ou de documentos a elas ane
xados. 

Parágrafo único - As certidões deVei§o. ·ser- pl-ePa:rada's-
por servidor d_o órgl!io ___ ern que éstiverem os respectivos :crõcumen--
tos, visadas pelo respectivo Diretor e, quando for o caso, au
tenticadas pelo 1 2-Secretár lo. 

Art. 273- Os servidores do Senado Fede"i'81 poder !lo, a.!:!. 
torizados pela Comissllio Diretore, prestar serviços a outros 6r
gl!ios do Pod_er Público ou ·aceitar missOes es.tranhas ao· Seriado. 

§ 1 Q - O afastamento de que trata este artigo Se :i: A 
autorizado para fim determinado e niJo poderá ultrapassar o prazo 
de 60 (sessenta) dias do ·término do ma_ndato da Comiss!Jo __ Oireto
ra que o concedeu. 

§ 21i! - O disposto neste artigo nbo se aplica ao Taqu! 
grafo Legislativo, ao Técnico em Comunicaçbo Social, ao Asses
sor Legislativo, Assessor Parlamentar ou a outro qualquer ocu
pante de cargo ou emprego de natureza técnica que só poderio 
afastar-se dos serviços do Senado para desempenhar funçl5es, ca.r 
gos ou empregos em Comissllo no Poder Executivo, no Poder JUdie.! 
ária, nos Estados e no Distrito Federal. 

§ 3" - Na hipótese deste artigo, se o afastamento for 
autorizado com Onus para o Senado Federal, o servidor perceberá 
seu vencimento básico, acrescido da gratificaçbo adicional por 
tempo de serviço e do salário-fam!Ua, sem direito a quaisquer 
outras vantagens. 

§ 4" - A juizo da Comissbo Oiretora, o servidor pode
rá perceb_er, além das pa;celas indicadas no parágrafo anteri_or, 
a Gratificaçbo Especial de Desempenho, quando_ autorizado a ser
vir em cargo ou emprego em comissbo ou funçao de confiança de 
órgllo do Poder Executivo, do Poder Judiciário, dos Governos Es
taduais ou do Oistr i to Federal, excluídas quaisquer outras van
tagens. 

Art. 274- O titular de cargo de d~reç§o, de provimen-
to _e_m com.issao, que responder pela direçAo de outro 6rgflo, em 
c~:X-~ter. ~~_t;:mtua"l, n§o fará Jus a óenhuma r·etribuiçllia· eSpecial. 

Art. 27.5- ficai!] as~egurados aos atuais titulares de 
cargos isolados de: provim~_nto efeU-vo, todos os direitos, vant_! 

ge:ns e pre~rogat~vas .~o_:_:c_-~rg~! i".?~.u~-~~:-.:8 _represe_ntaç§o mensal. 

Art._ 276-- ~~be ~ao -orr_etor-Ger_al determinar os servid_g_ 
res que, tendo em vista o exercicio de suas funç~es regulamenta 
res, us~rao uni formes, de acordo com m_odelos devi.damente aprova: 
dos~ 

Art. 277 ..;; O setvidor n§O p6deiá ausentar-se do Pais 
sem prévia autorizaçllo da Comissão Oiretora. 

Parágrafo único - lndependern de autorizaçao as via-
gens ao exterior, em caráter Particular, do servidor em gozo de 
férias, rt::cesso, licença, gala ou nojo, cumprindo,...lh.e apenas 
Comunicar ao 6rgllio de Pessoal o endereço eventual fora do Pais. 

Art. 278- Con_tat-sei-fto _por dias corridos os 
previstos n_este Regulamento. 

prazos 

Parágrafo Único .,. Nllio se computará no prazo o dia ln! 
cial, prorrogando-se,_ para o primeiro dia útil seQuinte, o ~ten: 
cimento do_que incidir em _dia em que n!Jo haja expediente. 

Art. 279- As atl\lidades vinculadas a transporte, vlg_! 
Uncia, operaç§o de elevadores, telefonia, conservação e limpe
za, serviço de_ art!fice e outras assemelhadas serao, sempre que 
_posshel, objeto de execuç§o indireta, mediante contrato, obed!. 
cidos os ditames da conveniência e do interesse do Senado F"ed!. 
ral. 

Art. 280- O servidor admitido, mediante contrato, pa
ra emprego do _Quadro de Pessoal do Senado Federal, reger-se-A 
pelos_ dispositivos c_o_ntidos neste Regulamento e na Consolidaç'§o 
d~s_teis do Traba)_hO é TeQ"is"lãçrlo complementar. 

Art. 2_8_L.._ O _n.ível _de .escolaridade, para efeito de 
desemp_efifiO de ca-rQos do -senàCIO--Federal, será indicado no l;llano 
.de ciassi ficaçaO d_e ta:i-Qos e EmPregos do Senado re-deral. 

Art. 282- A Subsecretaria de Administraç1lio de Pessoal, 
sempre que se fizer necessário, republicará o Quadro de Pessoal 
do Senado Federal. 

Art. 283 - o Diretor-Geral- ·ex-ercerá o controle da le
galldade -dos atas administrativos praticados por Diretores ou 
Chefes, no uso de suas _competências exclusivas, representando, 
de ime_dJato, à Comissfto Diretora, sobre a ilegalidade que vier 
a ser constatada. 

12 - A represen_taç!lo suspende a execuçfto do ato im
pugnado até o fioal_da decisflo, a qual será tomada no prazo de 
30 (trinta} dias contados do recebiment·o da representaçfto pela 
Corilissao_ Oiretora. 

§ 2Q - Esgotado, sem decisllo, o prazo estipulado no 
Parágrafo anterior, prevalecerá o ato impugnado, até final so!'" 
luç§o. 

Art. 284- Sfto mantidos, até posterior exoneraçllo, os 
atuais ocupantes de cargos do Grupo-Oireçllio e Assessoramento S.!;! 
periores, nllo titulares de cargos e empregos permanentes, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Art. 28.5 - A Comissfto Diretora disciplinará a realiza
çfto de estágios no Amb!to do Senado Federal. 

Art. 286 - Até que seja fixada a lotaçDo ideal dos 
Gabinetes dos Senadores, a lotaçrlo será igual ao número de fun
çOes grati'ficadas constantes do Anexo VIII do Plano de Classi f.! 
caç_fto de:_ Cargos e Empregos, acrescido de 4 (quatro} servidores 
do Quadro de Pessoal do Senado federal. 
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J U S __ T I F I C A T l_~V A 

1 - Antecedentes 

O atual_ REGULAMENTO ADMINISTRATIVO DO SENADO n::ps_ 
RAL contém matéria .de re-gula_mento de pessoal, de cl-assificação 
de cargos e empregos e de estrutura organizacional. 

As inúmeras alterações introduzidas ao lonso do 
tempo naquelas matérias, nem sempre guardando uma_coex:_ência com 

os dispositivos legais em vigor, troux-eram intransponíveis di_f.i, 

culdades para a gestão de pessoal e funcionamento _da máquina a.2._ 
ministrativa. 

Por outro lado, a atuallzaç~o das normas ditadas 
pela necessidade das conquistas sociais é medida que se irnpBe, 

nos dias atua.is, ao lado da evolução de princípios e técnicas 
que fundamentam aqueles dispositivos_. 

A própria consolidaçi'io, em um único documento, de 
norma_s de pessoal, de classificação de cargos e de organí:<:ação, 
é desaconselhável na medida em que, tratando de ass_untos diver-

sos, com técnice~s, princípios e legislação específica, qualquer 
alteração em uma daquela matérias implicará ern alterar o conju~ 
to. Essa s,itu_ª_ç_?ç_ vem gerando um descompasso na atualizaç~o do 
atual Regulamento Administrativo do Se!naao Feder_'ª-l,além de cri
ar situações confusas, dificultando na prática, a aplicação das 

normas estabel_ecida$ ·-· 

Visando a correção dessa d~storção e possibilita~ 
do uma c_on_solidação da~ normas existentes. em c·ada assunto, 
trabalho foi dividido nas_ seguintes part~s: 

a - regulamento de pessoal __ _ 
b - plano de classificaç~o de cargos e empregos 
c- definição da estrutux:a organizacional. 

o regulamento de pessoal constitue o Projeto de 
Resolução, ora apresenlado. 

2 - Regulamento de Pessoal 

o Regulamento de Pe&soal, .obje_to de Pl"ojeto de R~ 
solução, conté_m: 

a - consolidação das, normas atuais em vigor apro

vadas em Resoluç.ão; 

- co_nsoli_dação das normas, em vigor, aprovadas 

por Ato da Comissão Oirg_toz:a que, à ju.izc da 
Comissão Especial, dêVefn ser objeto de Resol~ 

ç~o; 

c - dispositivos dFI Cçnsolidação das Leis Traba
lhistas, aplicáveis a_Q___se~viçlor _pUblico ocu_
pante de emprego; 

d - disponi
1
bilidade que atualizam, no tempo, pro

cedimen·.tas administrativos que a prática aco.!:: 

selha sua_ inclusão. 

Não se. trata, a rigor, de um estatuto do serv_.id_or 
do Senado fC-deral uma vez que não se alteram os regimes jurídi

cos a que se vinculam atualruente os servi_dores, nem se cuida 

apenas de estabelecer normas de direito público a que os funcio 
nários estão vinculados. Antes, sim, o Projeto de Resoluç"ão d~ 
Regulamento- de Peisoài trãta de normas gerais e específicas pa

ra os s_ervj.dores vinculados ao reg_ime da Consolidação da_s Leis 

_Trabalhi~tas e daq_LJeles regidos pel_as normas estatutárias. 

Ao longo do_ tempo, várias Leis, Resoluções e Atas, 
foram expedidos visando adapt_art no tempo, às conquistas soci
ais dos servidores e este _elenco de legislação foi consolidado 
no projeto ora em estudo~ 

Alguns procedimentos admirüslrativos, já sedirr.::n
tados peJêl jur'fspl·udência em virtude de decisões e pareceres, 

também foram i.nc-orporados ao -novo texto. É o caso, por- exeo.;pJo 
de afastflmemto de servidores para freqüentar cursos ou cong::es
sos no Pélís ou no Exterior. 

Ass.i.m, o Projeto de R~gulélmcnto de P_e_ssoal do 
~~nado federal é um documento que consolidél toda a Jegislaç]!o 
até· en_t_ã__o _existente e inclui procedir.,·.ntos administrativos já~ 

consagrados peJa jurisprudêricia e pelél prática, verif.icadas em 
d<~cisõe~. adm.i.nistrat lvns tomadRs an longo do temro. 

3· - Conclusão 

Diante do expoSto podemos concluir que o trabalho 
~presentago atJnge, quanto ao Hegulamento de Pessoal, os segui~ 

tes objet:_iv~s: 

a - cons~lidà" toda --a- legiSlação esparsa que trata 

de -direitos e deveres do pessoal estntuth-io; 

b - fnfiOdui -dispositivos regulando o tratar:-:ento 

dos servidor-es -celetistas de acordo com a le
gislaçrío vigente; 

c - eleva, -a nível de Resolução, atas e norr.~as 

aprovados pela Comis$ã_o Diretora ao longo do 
tempo e de eficfic_ia comprovada; 

d ~--introduz dispas:! t-.fvo:; r-Eigufarnentares já con

sagrados pela jurlsprudência e compr-ovados p~ 

la pÍ'âtfca cióministrativa. 

Sàla da Comissão Oir_etora, 2? _de novembro de 1985. 

SenadOr- JOS~ FRAGELLI, Presidente 

Sendor EN~AS f.ARllt~ P.r.i,_meiro-Secr.e_t_ário 

Sena_dor _GUILHERME PAMEIRA, 12 V~~e::--Presidente 

Senado_r _PASSOS PORTO, 22 V ice-Presidente 

Senador JOAO _ LQBO, 22 Secretária 

Seliador MARCONOES GADELHA, 32 Sec,retário 

Senadord EUNICE MICHILLES-'- 4'i! Secretário 

Se~ador Jro(~RIÕ MAIA, Sup~-ente 

SenadQA. M~RTl_NS FILHO, Suplente 
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REGULA.\1ENTO ADMINISTM TIVO DO SENADO FEDERAL 

Livro I 
Da Organiw~o Administrati.ca 

TiroLo I 
Das DWpusiçücs PreUmlnarc.s 

or~~~J~ e E;tfu!~~~~~~o d~ ~~;o a~~~~T=:~v:.~:~%:df~c~ 
de provimento e vacância dos cargos e funções, 11.5 respectiva' competl1n· 
d~l.diseiplina e indica o regime jmfdlco dos 5ervidorcs do Senado Fc· 

Art. 29 Para 0$ fins deste R"'gulamcnto: 
I - servidor é a pessoa legalmente investida em caq;o público da 

administração própria do Senado Fcdc(D.l, ou contratada pnra a prestação 
de serviços sob rcgiml' de emprego da legida~o do tTabnJho; 

II - cargo é o coojunto de atribuições, criado n:t. forma da lei, com 

::~~~a~:nNi1r:~d=:r~;~e~tt11àd:n~ femr~~:rsr:str~?::!:~~:~ 
do Senado Fedct'al. 

são ~r:ei$ o: ~:la0s5 ! ebr~illf:OS~ ob~:~:~a~:ç!~-d~~::h~re~~.er~ 
!~cl~~~o: d~at;:c~~ni-~~:u;i~;~~:=ç~:s~lll~f~~~~~o e na Con· 

§ 19 Os vencimentos dos cargos referidos neste utlgo obedecerão 
a padrões -ou simbolos fixos, estabelecidos cm lei. 

§ 29' o~ contratos de trabalho. relativos aos em~os a que re 

~={~~ ed~e a~~;~~· ~o~d~C:!~osa e~~abJ~id~~o;d~s ComlssTln~ ~t~:r:.e 
Art. 49 Os cargOS sle-: 

I - de provimento efetivo; 

II - de provimento em comissão. 

§ }9 Os cargos de provimeT!to eletivo são integrados em Classes 
e estas em Categorias-, que con5tftuiriio. Gmpos uniformes, na forma do 
Quadro de Pessoal - Anexo II deste RegUlamento. 

§ 29 Para os efeitos de:;te Regulamento: 

I - Classe é o conjunto df' cargos da mesma natur~z11 f.' watt d~ 
responsabilidade; _ _ _ _ _ 

II - Categoria é o conjunto de ativ:idades organi'l:ados l"'I1 classes 
e identiHcadas pela natureza e pelo n[vel de conhecimcntoo para o seu 
desempenho; 

oorr;l~~~ c;ulJ~nfd~d~njg~tor~~~~0:i~~S:'a~!e :c:a~r= S;~ 
trabalho ou eom o grau de cOTÍbecimento nece.uâr:ios ao exercido da.~ 
rc5pe<::tivas atribuições. 

dian~e 3~vreCa~lh~e ~~o;~m~id:cs~;~~~ s: ~!n~~~en;:J~~l,m:~ 
fonna estabelecida no Regimento lnterno, obedecida.~ as condições c 
exceções prevista!> neste Regulamento. 

Art. 59 O Quadro ·-ae Pessoal do Senndo Federal, Õl"ganizado em 
Parte Permanente e Suplementar, é integrado telo conjunto de cugos, 

~:i:af~orm~~~o AO,!~ P{t"~~~:t~e:l=~~~o, e e Iunç6cs gmti-

Parigrafo únlco. A Parte Pcnnanente reunlrá o~ ca:rg:os julgado~ 
necessários à admin!st:raçlo; a Pou'le Suplementar rela~lomriá os cugos_ 
que, na fonna da lei, serão eKtintos quando vagarem. 

s-xvn 

llar ::Üt~es:: ~~b!';:eesrn~:sc;rg~:J!~a~~~t~a:::d~es:~~: 
tarla-Ceral da Mesa; e desempenhar autras a.tiv:idades pecull111cs à função. 

Seçllo XVIU 

Dos As.rístente.s Ticnicos de Controle de lnformaç6es 

Art. · 22.7. Aos Assbtentes Técnicos de Controle de Informações in· 
eumbe colaborar com o Dlretor da Secretaria. na orientação, na flscallzaçlo 
e na revisllo das rotinas de entrada de dados para os sistemu de recupc· 
ração de informações; atender. às wlicitações de pesquisas, uttllzando, 
quando n~sário, os recursos- dos demais 6rg!os da Secretaria; operar os 
equipamentoo sob sua responsabilidade; e de5empenbar outms atlvidadcs 
.Peculia.resàfunção. ---- --- -

Seçio XX 

Art. 229. AJJS Encarreg:l.dos de Assessoria incumbe exeeutnr as tnre· 
fas de asres5oramento e coordenar o_s trabalhos afctos aos Assessore! J..e. 

re~=~~o:~ =~ e~~~~~~ll'!:~s~' fun~~irctor da Assessoria; e. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 150, DE 1985 

Se~ XXII 

Seção xxm 

Art. 232. Aos Assistentes de Com!ss!ío incumbe prestar assistênda lu; 
Comlssôel no c;xame das incompatibilidades e dos impedimentos nu inves· 

~r~h!Th~==~er:~~~t~~d:i!:!}ar1ea:~=o~ :~'!~~~ 
outras ativldades peculiares à funçlo. 

Seçio XXIV 

refas~iacl~~ad~cO!:'~;t:~J:O:e!~~~sao!:U:~~ld:..:~ffcâv'!is ~~ 
processO" <le automft!izaçlo a ser utilizado na organlzaçlo de um Thesau
r"M: promover a sirtematizaçlo de métodos de pesquisa de peculiar inte· 
rem! d11. Subsecretaria. de Aolillse; e desempenhar outras atividades pe
-culiares à_fun~o. 

Seção XXV 
DO$ Auxfllares de Gabinete 

Art. 234, Aos Auxiliares de Gabinete incumbe executai as tare!as 
~~ ttJ:O ~t!~~~ativo e outras qu~ lhe sejam determlnadas pelos tituln-

Seção XXVI 

Dos Auxllüires de ContTole de lrtformt~ç/Jes 

MI. 235. Aos Auxiliares de Controle de Informaçõ~s incumbe re· 
ceber, padronizar e complementar as informações pertinentes Ir. manutenção 
dos sistcll!!_s __ d~_i_nf!!_rma~__;_auxiliar nas pesquisas solicitadas; operar os 
equipamentos sob sua responsabilidade; e desempenhar outras atividade~ 
p~uliares lt função. 

Seçlo XXVIl 

Do Secretário da Represcntaçllo 

Art. 236. Ao Secretlirlo da Repreientação incumbe aull:i!iat o Dlretor 
da Representação do Senado Federal no lU_o_dc Janeiro na execução das 
atlvidades relativas às incuinbências; e descmpenhnr outras atividades pe· 
culíareslr.função. 

SeçíióXXVlll 

Do Encarregado de Secretarir 

A.rt. Z>7. Ao Encarregado de Secretaría incumhe exeeutnr as Um•
fas de _apo!o administrativo ~o Conselho de Administmç!lo; providencinr 
sobre o_ e;-;pediente do 6rgã?; e desempenhar outr~s atividndes peeuliare,~ 
IL fu~çli_9_: 

- SêÇãO XXIX 
DO$ Auxiliare~ de Ata_ ( t) 

Art. 238. Aos Auxiliares de Ata Incumbe auxiliar o titular da Subse· 
cretaria de Ata e os Chefes de Seção na elabcn-açiio dn5 Atas das sessões 
e na revisão dos Dilirios do Copgresso Nacional, providenciando a repu· 
blicaçlo dos textos ou a sua correção, e executar Clutras tarefas correlata!. 

Art. 243. Ao Taquígrnlo Legislativo incumbe atividades de nível 
superior, de natureu pouco repetitiva, envolvendo superv:isiio, coordena· 

~;;~e~~r!~:;:t~~f~::!f~e dde~:~~op:=n~~:!!~~{!: 
assim o planejamento do. elaboração dos originais para. publicação no órg!ío 
oficial. (~) 

A.rt. 244. Ao Assistente de Plenários incumbe atividades de nlvel mé
dio, envolvendo coordenação e orlentaç:llo, bem como execução qualificada, 
sob coordenaçlo e orientação, dos trabalhos telaclonados com o :atendimen· 
to aos serviços de plenlirio. (1) 

Art. 245. Ao Agente de Segunnç::t. Legislativa incumbe atividades 
de nível médio, envolvendo o policiamento diurno ~ notumo, de todas ru: 
dependências dof pr6prios do Senado Federal; a fiscalização da entrada e 
salda de pessoas; assistência às autoridades do Senado Federal na realiza.. 

~s:~:~tb~ile!~~!t~V:~~e:~~:•r:eatd~1:~~~~~~~~!~ 
menta do Senado Federal; e a execução de outras tw:efas correlatas que 
lhe forem abibuidas. (:r) 

Art. 246. Ao Inspetor de Segurança ....egislativa incumbe atividades 
de nível superior envolvendo _a supervisão, a coordeno.çtto e a execuçllo 
dos trabalhos de policiamento diumo e notumo, das d6pendências do Se· 
nado Federal; de segw-anÇil às autoridades do Senado e às personalidades 
brasileiras e estrangeiras, na área de jurisdição do policiamento do Senado 
Federo.l; e a execução de outras tarefas cone-latas que lhe forem atri
buídas.(s) · 

Art. 247. Ao Médico incumbe atividades de supervhlio. programa-

J!d'e,C:Í~:!~o a ~brub:d:ã:f:!~~o~~u :u:f:J;~id~~~~ 
coletiva,lnduindo medidas àe profilaxb e terapêutica. ( 1 ) 

AJt. 248. Ao Enfermeiro ·mcumbe atividades de supervisão, coorde
naçllo, programaçiio ou execuçAo especiallzada em grau de maior -comple· 
:~:idade referentes a trabalhos relativos à observação, ao cuidado, i't ediica· 
çlio s11,nitária dos doentes, gestantes e acidentados, ao cumprimento das 
s:=~(s. )médicas e aplicnçlo de medidas destinadas à pr-cvcnçllo de 

Art. 249. Ao TOOn[co em Reahllitaçl_o iocumbe ativ!dades de super· 

Art. 250. Ao Psicólogo incumbe ativ:idades de superv:isiio, coordena-

~~:r<y;:~oa o~~~~:br:s~~~=~!foabu~:Oa~o~ cl't~i:! 
da personalidade, envolvendo diagnóstico psicol6gioo, orientaçüo psicope
dagógica e solução dos problemas de aju5tamento do 5er humano. ( 1 ) 

Art. 251. Ao Farmacêutico incumbe ativ:idades de supervls11.o,. cooi:· 

~~~f~=c~otr~&:n!:~~=t~s~:intJ~~s~:âlJs:~~c~(fie;d-
Art. 252 Ao Odontólogo incumbe atividades de Sl,IFC!\'isão, progn~· 

mação, coordenação ou exe~o especializada, em grau de maior com· 
plexidade, referentes a estudos e trabalhos relativos à assistência buco
dentliria. ( 1 ) 

Art. 253. Ao Engenheiro incumbe atividades de supervisão, progra.. 
maç!o, coordennção ou execuçil.o especializada, em grau de maior comple· 
xldade, referentes a estudos, em gellll, sobxe regiO~. :~:onR~, cidades, obras 
estruturais, transporte5, de5llnvolvimento industrial. pre5erva.ção e explo
ração de riquezas minerais", assim como projetas relatiVD.'I à eonstruçlio, 
à fisc:illzação de obras do Senndo Federal e à elaboração de norm115 pnrn. 
a conservação e reconstituiçlo dos bens do Senndo Federal. ( t) 

Do~ Mecan6grafos-RevfsQf'es ( 1 ) sob ~e~ão. 7;~;~~ :=:~ti~~ eJ~~: ~~~~~ 
os ~:~~b1~~f~ecan~d~~::a:r~t!hC:smà':s c~~~~ ;:::~ ~::~ee ;:õ;:~i~::,a(i')o de nonnas para a administração~ conser-

:d~S"·p~~s~;~d~~~: ~~=:~i~:Ci~sn:rt~::tsC:nj~~:~ ~~~: Art. 255. Ao Técnico em Admlnlstraçlo incumbe atividade5 de su-

nado~ li. sanção, à promulgaçlio ou à Câmara dos Deputados; e Cli:CCUtar _ ~erv~ ~~~:::~~w~:~ore~~=~çli~~~!t'u~~nflli~ 
outras taref_as correlatas. _e projetas sobre administraçlo em geral e organlzaçTlo c métodos. 

CAPITULO n 
Das incumbência~ d~ Tltula1"es de Cargos 

de Prooimento Efetivo 

Seção I 

Das lncumbénciGs_ dos TUulares de Cargos de Prooimento 
Efetivo da Part.e Permanente 

Art. 241. Ao Técnico Legislativo incumbe atividades de nível ~'tl
perlor, de natureza pouco repetitiva, envolvendo supervisão, coordenação, 
orieJJtação e execuçlo de trabalho$ legislativos; estudos e assls-t<:-ncia técni· 
cana anlilise de proposições e outros documentos pnrlamentares, bem nssim 
de trabalhos de análise, pesquisa e recuperaç5o da informaçllo instmtiva 
do proce:;so Legislativo. ( 1 ) ' 

Art. 242. Ao Assistente Legislativo incumbe atividades de nível 

:.%fíc~da d;~~ba1~:'d~ :~~~.ti: ;a~1::~~.0Í:~~~fdadesexd~:;s~ 
~isa e assistência técnic:ll legislativa de nível superior, inclusive acampa· 

;ep~B~~~~~ ~~v~::~~te~~!ii~o;!~~~Xa:n;ob~~:;!~~es J:n~a;~~de 
trabalhos de apoio, em grau_ aU%iliar, ao desenvolvimento dos trabalhos 
de ~csquisa legisletlva de nível superior, (~) 

maçã~~o~~a~o ~n!!::~:la~:~a:.d:!: ~~uS~o~ !~~:: 
xldade, referentes a tral,>alhos de administração financeira e patrimonial, 

_contabilidade e au~toda, compreendendo análises e perlcla contilbeis. ( 1) 

Art. 2Sl. Ao Estatístico incuml:le atividades de supervlsTlo, coorde-

d:t0r~fer=~~~ã~~:~s,0:ná~e ~n~~~rc:ta: 'd~r:~!~t 
menos coletivos nos se-teres económico, social, financeiro, agricola, indus
trial e cientifico. (I) 

Art. 258. Ao Assistente Social incumbe atlv:idades •de supervlsli.o, 

f:s~:h~~aa:~fdes:v~=~~~ã~~~:t'ic~· er~;=;!!~t: ~~~~~: 
munidade, em seus aspectos socials. ( ') 

Art. 259. Ao Té<:nico em Comunicação Social incumbe atividttde5 de 
$Uperv!slo, coordenaçllo ou execuçlo especializadas em graus de maior 

:ed~~:.~M~.P~j~~=· p~:~e;::td: ~r::Uj: ~a RJ;'=ç1i~~i!~U:i 
falada, e5crita ou tele-visionada. (l) 

Art. 260. Ao Bibliotecário incumbe atividade~ de supcrvisão,.'coorde· 
nação, programação ou execnçll.o especlali%ada, em grnus de maior e me
diana complexidade, referentes n trabalhos de pesquisa, estudo e registro 
hib!iográfico de documentos e informações culturais. ( J) 

Art. 261. M Técnico em Legislaçlio e OrÇamento incumbe ativida
des de supervisão, programaçllo, coordenaçllo ou execução e.spedaUuda, 
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!:~':!1: =~:::~~~==i~~~:=~~~~wt!~:~~.~â!: 
Iria, füunçu, estrutura patrimonial e lnvatlmmtos naelonals e cstran
Ffroi. (I) 

Art. 262. Ao D.atilógrafo lneum~ ativldadcs dt: n(vel ~dlo e de 
natureza repetitiva, dt revillio e exeeuçio, sob orlmtaçlo superior, de' 
trabll.lhos da!ilográflcos. (1) 

Art. 263. Ao Agente Administrativo inct~mbco atlvldades ck nlvd 
médio e ck natureza pauco 
llminarrs, planejamt>nto, em 

Seçio II 

DiU lncumbbu:Uu ®s TUr.olm-u de CarJto.r d#l ProvJ~nto 
E.fcti!.lO da Pllrtc Suplenu'Jltar ( 1) 

Art, 270. Ao Dirt:lor inct~mbe presta-r colabofaç-lo ao Diretor-CC'ral, 
uo dest'ITipCnho dos trabalhos a KU cargo c a ~ecuçiio de outras tarefa~ 
correlatas que lhe forem atribuldas. 

Art. 27L Ao Ass~sor Le(tislativo incumbe a realizaçiio dos trabalhoç 
jur:idicos e técnic~u da resporuabilldade da Assessoria; in:rtruil' processo~. 
inclusive c<~m a legislação comparada; elaborar, para orientaçào dos rela· 
tores, estudos pn•l!minares, devidamente fundamentado,, sob as proposi· 
~f~~~r:~Jb~~~~s~a Casa, e a ot''(ectJçàO de outras tardas conelatas qu(' 

Lrvoo n 
Do Re.~;ime Jwidko 

T~l 

Dor Sercidorc.t 

CAPITULO I 

Do Provimento e d4 Vacdncfa do., Carg0.1 e dtu 
FuiiÇõer CttltfffctuJa, 

Art. 272, ·o, cargos do Senado Federal ser.W.o providos por: 

1-nomraçào 
II - progresslo funciona); (~) 

III - as~'('ru;iio funcional; (~) 

IV - ttanderência; 

V- rcintegra~o; 

VI - readmisRo; 
VIl- aproveitamento; 
VIII-reversAo. 

Parágrafo único. O provimento de que trata eSle artigo -obedecerá 
ao disposto no Regimento lntemo. ---

S~o I 

Art. 273. A nOineaçào seri feita: 

I ---em cariter efetivo, quando se tratar de cargo de classe Inicial 
na [onna ind!eada no Quadro de Pessoal (item II, do Ane~o II}. 

dev.1~-; ;,~Wo~1~f~=~~diC:d!""::r ~~ch;gde ~:;s~ (~:~~ n;~d0~ 
Anexo II). 

· Art. 274. A primeira Investidura em urgo de pro\•lmento efetivo do 
Senado FedC'ral dependerá de 1provaçlo prévia em concurso público de 
provas ou de provas- e tltulos. 

Parigrafo único. PreS(:!nde -de concuno a nomeação para cargo dr 
provimento c-m comisslo, assim declarado na forma da [C"gislaçio espr· 
clflca. 

Art. 275. A nomeaçilo para cargo cujo prO\'imento d~ndit. de 
concuno obede«rá à ordem de da:uifieaçlo dos eandidatos habilitados. 

Art. 276. Ser& tomada sem c-fC"ito a nomeaç-:ío, JC' a poss.e n~.o se VC'· 
riUcar no pra:r:o estabeleddo. 

Parágrafo único. Tomar.se·á sem C"feito, ainda, a nomeação, Je o 
oomeado for julP,do incapa:r: em inspcçào ml:diea ou C"nme psicotécnlco. 

Art. m, A nomeaçio para os carg01 de pro•;imento c-m comissio 
obedecC"rá b sC"gulntes normu: 

I - o de DirC'tor·Ceral, de Consultor.Cera.l, de Diretor de Secreta· 
ria de Divulga~p e de Rdaço!>es Públicas, de Oiretores das Subsec:reta· 

riu que a Integram, por livre C'SCOlha, dnatrc- brl.'liltlrof, de reconhecida 
competklcla, que possuam as c:ondições e qualifieações necessúias ao 
nerdcio do ca:rgo~ (l) 

II - o de Secretirlo·Ceral da ~fesa, do~ DiretoteS da Assessoria, de 
Secretaria C' da Repre~entaçào do Senado Federal no Rio de Janeiro, dentre 
os servidores efet.ivoa do Snlado Federal que l>O"'uam IS condições c 

·qualifleações necessáril.'l ao exndclo do cargo; 

UI - os de Diretor: 

6) da Subsecretaria de AsststMK:ia Médlca e Social, dentre iitulUC$ 
de cargos de MédiCO', 

b) eh Subsecretaria de Taquigrafia, dentre os titulares de cargos de 
Taqulgrafo Legislativo; 

c) das demllb Subsecretarias, dentre os servldOTes detivos que pos· 
suam as condições e qualificações nece_ssárlas ao nerdc!o do cargo~ 

IV - o de Auditot, dentre os servidores efetivos do Senado Federal 
que _pos~~uam as condições e qualifieaçõe~ n('('C'SS.i.rias ao ~ercício do 
cargo; 

V - o de Chefe de Cabinet~ do Presidente, os de Assessores Legis· 
lat.ivos e os de Assessores da Secretarii.·Ceral da_ Meu, dentre os servi· 
dores do Senado FC'deral que pos~uam as condlçQC's e qualifieações ne«s· 
&árii>S ao e~erddo do c"rgo. (') 

Subseç.lo I 

Art. 278. Cumprir& l Comissão Diretora dl.'signar •~ Comissões Eu· 
m.lnadonu dos concursos, aprovar as respectiva~ instruções e homologar a 
classificaçlo dos candidatos. 

4 11' Os concursos para os c:argos de provimento efetivo verstrão 
sobre matetll.s indieadas nas respectivas instruçõe~. 

I 29 Das decisões das Comissões Exilmiilidora~ caber.i recurso, ii 
Comts51o _ Dlretora, no praw de 30 dias. 

I 31' A cla.uifieação final dos concursos ser' homologada no pra:r:o 
de 90 dias contados da data da reali:l.llçiio da última prova. 

l '~' As dAtas das provas serão comunicadas pelas Comissões E:ta· 
minadoras, divulgado o inicio da11 mC"sma~ t"Om a antecedência ~lnima 
do 30 dias de' sua realizaçio. 

§ 59 As instruções deverão cstabelc-Ct"r; 

I - as mat~rias e seus rdC"ridos programa~; 

II - a natureza e especificação dos titulas_~ 

III - os tJtulos eliminatórios; 

IV - os graus mlnimos de habilitaçilo em eada prova, ou cm cada 
titulo e no conjunto;- - -

V - os rrquisltos para a inscrição, indusive os limites de- idade, 

VI - o prazo de validadl· do coneur~o; 

VII - o pra:r:o para a recJ,.mação, JX'rante a Comissào Euminador;~, 
em seguida à divulgação do refultado de cada ilrova; 

VIU - os praws pa1'11. de<:isão da Cominiio E~am.lnadora. 

Subscç-lo II 

DaP-

Art. 279. Pune é a inw:stidura C"m eargo de provimento elctivo ou 
dc provimento em eomissào. 

i I" Nii.o havC"rá posse C"m casos de progress3o funcional, ast'f.'nslco 
funeional e rC"intc-gração. 

§ 2'' Só poàC"rá ser empossado quem satisfizer aos :seguintf.'5 re· 
CJUisilos: 

I- ser brasileiro; 
II - ter completado 18 anos de idade; 
III - estar no gozo dos direitos pollticos; 

IV - estar quite com 11.'1 obrigações militareS:, 

V - tC"r bom proeedlmento; 

VI - gmar de boa saúde, comprovada em inspeçiio ml:d!ca, c scr 
habilitado em _eu_me psicot&:nlco; __ 

VIl - ter·H" habilitado prcviamenle em coneurso, salvo qu.ando w 
tratar dr cargo de provimento c-m comissllo. 

Art. 280. 11.: eompetente para dar posse o Dlretor.(;eral. 

Parág!'afo único. Tomarllo posse pcnntc- o 19-5ecrc:tário: o Dlref:or· 
Geral. o Sceretárto-Gen.l dll MC"Sa, o Ooo~ltOI'-Ceral, os Diretores d.t 
As~soria. da SI!'ICI'etaria de Divulgaçllo e de Relações Púb\icõl$. _e da 
Reptesentaçllo do Senado Federal no Rio de Janeiro. 

Art. 281. Do termo de posse, assinado pe-la autoridade emposu,cJh• 

dcf!s :marnbu~~~~~ã:dt~;:isf:a: ~~~e';';=P~":f~~d: 
do art. 279 e a declaraç'llo dos bens e va\ote$ qm• constituC"m o seu patri· 
mOOio. 

ri;,"~~1C:ob ~!or~~~~ade~~(~ ~~~~:S!~ 
cdgkocias legais C' R-gulamentaN::s pua a investidura. 

Art. 282. A posse terá lugar no ~:r:o de- 30 dias, c:ontados do\ 
~b~~~~~ do Pessoal ou no Dldrio de Con~J"$1) Naclontt/, 

ftlfer:a:e~;;~,Z sd~i;odo~~r~ ~lt?n~ 4o 11~&. ....... 
Subtcçio III 

Do Exercício 

rC'~~~ ~s~~osln=iJod: :v~:. do exercido ser~o 

.sC'n'l= ~:~~~C:~cf:lo órgio para o qual fot designado u 

cootat;: 28:5. O uercldo do cargo tC'Ti irúdo no pnw de _30 dias, 
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I - da data da publiolçlo oHcial do ato. no c:uo de- reintl.'graçJ.o; 

II - da dAta da posse. nos demais casos. 
Art. ZOO. Ao entra.r em 11:)1;-=klo, o~ apr«cntari ...., órglo 

compctmte os elementos ~ aos seus assentamentos indhidua[J, 

Art.. 287. Preso P:eYmtivamente, ~nclado acror crime comum ou 

~~~~~~~~~ i:i:~~=c: ~= ~~~~cfu 
do n:en::k:io, lllé decislO final pauadi. em julgado. 

Art. 288. Será eoosldendo de deti\·o exen::fclo o afastamento do 
servidor' em virtudt- de: 

I- férias; 
II- cllSilmento; 

IU -luto; 
IV - «.n"YOCaçilio. para o sef'Vi9o militar; 

V - júri e outros serviço$ obrigatórios pot k:l; 
VI - licença especial; 

VII - licença à servidor-a ge-stante; 

VIII - acidente em seniço; 

IX - misslo ou estudo no Pai~ ou no estrangeiro, quando o afast.:J· 
rnento houver sido autorizado pola Comisslo Dirdon.; 

X - n:erclcio nos .erviços da U'nilo, E~dos, Diltrilo Fcdrral ou 
Te:ritório:s Fed«ai~. quai'Kio o afastamento houvtT ~>do autori7..ado. por 
pra:r:o eerto, pela Conilifllo Diretora; 

XI - doença &;> notificaç:io compulsória. na lorm.1 da legl.daç:.o 

~' 
xn - ticmç-a ao Jen.·idor :teoml"l:ldo de- doença <"'pecifie:ada no art. 

381; 

XIII - domç:t eomprovac:la l'm inspcçlo médi(::a, nos termas do p.'L· 
rigrafo único ® vt. 362.. 

Seçioll 

Da Progret~o Funcional (') 

Art. 2.11i9. A Progresslo Funcional eomistc- na mO\'imcntaç:io do srr· 
vldor da Refcr~cia c-m que se C"ncontra para 1 imediatam~·ntc superior, cm 
eonscqüllneia da rxecuçiio das reguintes fonnu: 

I - Progressão Horizontal - quaOOo dentro da nwml:a Classe; 

II - Progresslo Vertical - quando pa.ra a elaSS~.• diversa da m('Sma 
C.IC'goria~ 

III - Progres~~o E1p<'Cilll - quar~do para a ela~se inidal de- outr~ 
Cat~ria do mesmo Grupo. 

Parágrafo únieo. Pu:t. os efeitos do dispo5tO nos ik>ns I c 11 desle 

:~~ii~. ~~~t~ : ~=~~c:u~do~:~ d: i~ra= t~ i:=!ç~;b:. 
qüontc- iii eotrada lllm C'~Cfeído. 

SubS>C'Ç'l.o I 

D6 p,~gtt'UÚO Hori:cntlll C) 

Art. 290. A Progl"t'SSilo HarU:oota\ consistc n-a mov!mmtaçilo do 
.servidOI' da Refn ... ncia cm que se encontra para a imcdiatamrnte supC"r[or 
na mo:osmadasse. 

Parigrafo únicO. CooeortC'riO iii ProgrC"Hlo de IJU(" tut;a cstc artigo. 
no ~cnt~ Qu•dro ou Tabe-la, os servldr>re~ inl~>grantes I'C'Sp«'· 
tivarncnte do Quadro P_crmaneflle c da Tabe-la PC'nna.ncnte. 

Art. 291. A Pr~yesslo llotizontal far·se·i nos pet'C'C'fltuais de 501: 
~l,~~/ad:.cento por rnt'f'Ceimcnto e 501' (dnquenta por ~'('nto) 

~ 19 Verifieando..sr núme-ro frocionbic• .na C'~rcuçào do di'po~to 
n~ite artigo. far....,r-á am:>dondamc'nto C"'Tl favor do C=ito 1 ( mercci· 
m~'llto). 

~ 2'-' 0'1 prrc-cntuai~ rclcridos no C'tll"'' dt"llc artigo lncldir;in nn 
total dr St"rvidorr• con''Ol'Tt'Tlt<"~, oncp;~ntr~ dr cargCK ou C"mprt-gm dr 
cada Categoria funeional. 

Art. 292. A Progresslo HoriT.Ont:tl dc<-orrcr.i de a\·all:~çilin d(" d('S(>m. 
~bu. C"(ptC"'sa oem COf1('t'i!Olõ que dctermlnarJ.o o intcutlcio a s('f cum· 
pr>do pc-lo scrvWlor. 

Par:.i.grafo Mic-o. O lnlt'T'$tÍcio a qu(" se 1'\'fffc este artigo SC"''á de 12 
(doze) m~scs, para os ava.liaUO< eom o Con~ilo l (mC"recirrK'nto) c de I'> 
(de:loito) mesrs para os avaliados rom o Cooco:oito 2 (antigilldadr). 

Art. 293. O ~mputn dr cada intctlitk:io. ~ra t"ÍC"itn tko ProgrC"'IdD 

r::e:~lrd=~:,n~eho~~l:rm~ro dia do mt~ de julho 0\1 dt• 

Art, 29-C. O interstício será computado c-m perlodos corridos, scndD 
inii"Trc:mpldo nM casos de afartarnt.'ntn do e:u""rdeio do eargo ou do C"m· 
prt·go t'm UC('Otr\'11('1.1 de: 

I - Siecnça eom p<'Tda do VC'fK'imrnlo; 

II - 5UI~siio disdp\inar ou previ.'1111iva; 

III - suspemJo &: eontrato dr traboilho. ,az..'O loC' C"m go7.o dc au~i· 
lio-dOC"'lç-a: 

1\' - t-ondcnaç;io pc'la Justiça Cnmum a JM'l1a IJUI' n;;.o impllc[UC l'm 
pt·rda da função púlllit·a. 

~ 11' Considcram·se pt"rlodos eorridos, para Olõ fins dcrte artigo, o
eontado., dt· data a data, sem rtualrluC'I' <kótlçln no respectivo C'Ómputo 

l ~ Scri restabrlecida a contagrm do intcnticio, com os rfritos 
ckb decorrentes, a partir da datl!- C"m que se \'rrifiC'OU o afastamento dCl 

=r:n~d;:.;~~:=~ ad;u~:h ~r~:;~d~~~ x;·~;,rd.~~:S: 
no U'g'lmdo. \'eol'ific:ar.se c1ue a pen.a imposta nilo foi fl'Mlls gtll\'t' do que a 
de- rcprt'("(ldo. 

~ 39. Nos eatos d~ iniC"nvpçio relaeionad<X no coput deJir artigo, 
eom c~lo da Mpótcw prc..~sla no st'U § 2/1. Jel'li. reln.ioill.da a contagem, 
para C"feito de ('()mplctar o intcntieio d('('CII'Teotc- da aval~lio de- ckst'm· 
pcnho que precedeu o afastamento, a partir do primeiro dia de juiho ou de 
jaDC"iro subse<;ücntc à lluunçlo do C'xtlldelo. 

Art. ~. A Subrecretaria dt." Pl'Hoal pro\·idenciará, mediante pubU. 
eação no Boletim do Pcnoal. ati- o último dia do mês de- abril de eada 
lU! O: 
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I - ~.lo dos servidores avallados com o Conceito 1 (mereci
man&o); 

11 - reb.ção d(M servidores avAliados com o Conecito 2 ( antighl· 
diiCfco); 

III - rt'laçlo doi servidor~ que nil.o eoncom."m à Progresslo Horí
~al cOm a indicação do motivo, 

Art, 296. O ~idOs" podl'ri rcoclamu ao Oirctor d:~. Suhlt'Cretaria 
de ~J. da -~spediva d:mifk:açio, no _pmzo impron'og;l.\·el de 5 ( cln· 

:!e:::.1:~d~~~la~;;;as~a i~~~ .kn~1::,e J: ~{:~~)r;];~~ 
6tt'i$ de ~ reccblllK'Oto pt'lo órgão de pesroal. 

~ 1'1 Jnlonn:loda a t('IC]amaçio, na fcnna deste artigo, a Su}>,('('l'cta· 

~ ~~ ~~~is=~~~~r:'o ~o(~~} a= ú~~~iação do Cocuc· 

§ 2? O Co~Jbo de Admillistraçlo, st' tuJgu ~ente a roebma· 
çio, dctenninar:i, de_ i.rrlcdi:~lo, a inclusão do no!IU: do rcclamaDte nu 
lugz que lhe compete na list:. geral de da$sifkaç;lo. 

do ~id~~ ~$s~~~e~r;;z:~::~ ~-~~t~~"n::~wR~g~ 
mcnto In!<"mo, d~·t"fldo ,er publleõldo no Diárl'o do Con.j.'ri'IIO Naclonnl, 
até o último dia dos mc-scs de junho e novembro de cada ano, ~·ign
rmdo ~ 5~f dcit.x, n-rpccti~·amontt", a parth dc:o J? lk julhil e 1? dt> 
je;nriro -~ul,$eqiientes. 

Subseçlo H 

Art. 298. A avaliaç'llo de desempenho funcional do servidor, que 
abr.mg("''i o perlo!lo :r.~al tk 19 de :r.bril a 31 de muço, C r.cqui..'lilo lndis
pensi,~l à con<:escllio da Pn>gressio Hoc-izontal. 

Art. 299. O de-sempenho funcional seri representado pelo resul
t:ado dos falon:s relacionad<n na Ficha de A~-aliaçio de DCS<'mpcnho, 
tendo cm vista: 

I -a quanlida& e qualid:lde de trabalho; 
11-alniclatiVllccoopcr:r.Ç"lo: 
III- a l!lnduid.lde c ponrualidadc; 
IV - a urbanidade e disclpllna: e 
V - óUl!.lgUida&! no Senado Fc."dc-ral. ( 1 ) 

Art. 300. O de~pcnho funelooal se-ri apurado: 

Dir~;;, ~o ~~~nt~edo6rj~C:~ed::4te ruboroinadO'I à Ccmisslio 

II - dos titulares de Secretaria, Subseeretarias. ServiÇ<IS e Seçõe$. 
dirctamente subordinados i& Diretoria-Ceral, pelo DicetM.cenl;. 

III - dos titulue.s de Subsettetar:ias, S~ÇOf c- Seções, diretammtc
subordinados à SC'C!'«aria.Cc.-ral da Mesa, l As~soria • .1. Secretaria de 

g::g~ã~l=u~ ~~~~~~s::~~Íor~C::·~~~::.~ 
Divulgação e de Rt'l:r.çõc:r; Públicas e pelo Coruultor-Cmll, respectiva· 
mt'Tite; 

IV - ~ titulaces de Serviços e S('ÇÕeS, diretamente •o.ibordinados a 
5ubsecretari:u, pelos respectivos Diretores de Sub~retariu: 

V - d<» servidores nio eom~i.dos nas dUposlçõcs dos jt~s 
ant<Tiores: 

6) pelo chefe imediato; e 

r~!:!:~= hó~~a;sde~~o ~1;~~ct~~·s!!dor~· 
Par:S.gr:~fo únieo. CXorrc-ndo a movlmenlaçlo do servidor no perlodo 

d:r. a~·.:tli.;~.çio d<- de:«"mpenho, de que resulte subordinaçio dirrta a outnt. 
,·hMia, ser.lhe-á. atribuída 01.valiaç:i.o pelo Chefe a que. no mesmo perlodo, 
..,te~·e subordin:r.do por mais tempo. 

Arl. 301. Da avaliação de desempenho caber:!. pedido de recon
sickr.a~·lo à pr6prill; aiJtocidade avaliadora r :i. Comisslio Di:rtora, em 
grau d..- f('('IJI"SS, 

1\rt. 302. Ao ~crvlclor que, ii c.'-poea da :r.valiaçlo, l"S!ivi'T afa$1ado 
do st'r"'ir;o por mais da mctõ~.dr do pefiodo, por motJvo de acidente nn 
SI'T'.'Í~'O, atat·ado de:- dot..'flça profissional ou acomctido de molo!~tia grave, 
dn-idam<'nk <'Ompro,·:~da cm inspt"ção mé-dica. Sf.•ril atribuído o conceito 
da última a~·.:tliaçio. 

.o\rt. 303. Aa sCTVidor afastado do rxerdcio do cargo ou tmprego 
para o desempenho de mandato eletivo, para prestar ~rvlo;os a ootl'<» 
órgios do Poder Públi~_ou para ~umprir ml$sõt:s estranhu ao Senado 
Fj-do·ral. si'T:i atri!Juido o Conerito 2 (:~ntiguidade), indl'JX'fldentanentc 
da a•<tlla~a 

.\rt. Jm. S.-do dispn1S:1das de awliaçio, nio c:Qilcorrendo à .Pro
grr)~O, os ox·upanlr.s de c:1rgos do Crupo-Direçio e Assessonunento Su· 

~::~~:c J::S:~~~ ~~~~:ai. de c:~tgo l'fcti,.o, integrante do Quadro 

Parágnfo Unko. Es!iio igualm('l1tC dbpensad~ de avaliaçio os 
SC'T'.·idarn p~Xidonados nõl. Ultima reÍI'Tllncia quco lrltegr:r. :t. Mtrutun. de 
•ua Cl.usco, os quais m\o podi'Tiio concorrM' à Progresslio Horizontal. 

.\rt. 305. .-\ dillribuiçlo d:r. tot~Uda.dl' dos s~·r.·idmcs de cada Catl"· 
~oria Funt·ional. p<'lcx p•·rc<•ntuais <'Jtabd_ ... Ci~~ no art. 291, .br·~l'-i peb 
ardrm d~'Cr~ ... ntc da~ pontos obtidos. atnbumdo-sc- a Cont·e,to l aos pri· 
meiro<; 50'l {dn•tn••nta por t'('n!ol ,. o Cnnc•·itn 2 :r.os 50'1 r~·lnctllmta 
por t'<•ntn} re<lant~. 

~ 1" O:;·nrn•nclu t'mp.ltt• na d:r.~•ifk:1c;ln. dj't"rn·nlr~ da auli.l\'~"• 
t'\te ~I'T.i re,uh·ido •·m f~wr do Ser•·idor <jll<' l1aja ingre•sadu no S~·nõ~.dO 

~:·~:~:~~.;u-;;~t~ :.~~~~~ut~:~~ : s;n::i:-i:ld~~~,.!:cl~~~~~:. 111111~ 
~ 2? Prr>i.ltinda a t'mpalf', lerá prefrri·n~·ia. ~uceuivamente, o Scr

''idor; 

a) de melhor aprm:t·itamt'nto n.a apur.a~.io dat ilen~ I a 4 da Fidla 
tle .'\•·aliaçlio de DMempenha; 

b) de maior :t·mpo na nd .. r.~nt•i:l, 
C') dr maiur t<·mpo na ClasSC"; 

d) tk m:1ior 11•mpo n~ Catt'goria Funelooal; 

c) d(' m.:tior tt'mpa no S•·nad<l Fcodc-ral; 

fl dt' m:r.iar l<'lllpo no StTYi~-u Públicu Federal; 

I!) de maiN tempo til' Serviço Públim; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

h) Jn:liS id0110: f 

i) dt• maior prol<'. 

§ 39 Na apur:r.ç:lo ela~ t•ritl"rios indicados nas Mras f e g do § 2<:' 
d•·~lc- :utigo. sl'r:l. ~·omlderado t•.u:lusivamrnt(' n t ... mpo dt deti•·o t•:terdcio, 

~--.-.,- Pari- !;nS liõ ÇiY-dtite artigo, C'On'lideria.~e -concurm público 
~t' pnwa~ ou dt• provas t' titul_'?_s ( ~t, g;, i_ 1'.', da Constituiçio) o rea· 
illado de a<:ord•• cum as normas espcdfius aplicadas à <"l.p<:cic no Jmbito 
da .o\dmini,!raçioo Pública. 

Art. 3Õ6~ Na blpÓtes.,. d(' havrr apenas um St'rvidor a >C"r avaliado na 

~~:b~~~~ao~;~n;!oS:!, ~d'!~~~-.,r~ê~~~~~to n~·~:;·r;,a .~~~~~=~h~!nl::":~~a~; 
44 (CJIIDrt•nta t' 'luatro) ou ml'na~ d ... 4.5 (<lll:lrenta t' dnco) pontos, na 
:1puraçiio das i!t'llt 1 a 4 da Fieh.a de Avalinçàa dt• Dt'st•mp~·nhl'l. 

-~-rt. 3()7-'--------0~ Sc~~rt'~ ntJI!lrados. _ad_!l'litidos no <JUe obtiVM':Im 
Asçens:io Funciçmal se~:lo a\i!Iãdos n.a scp:unda :w:dia~:io que ~c- wrifkar 
:1p6s a dnta da e~t'rddo, ~~ho ~~ •. na pr!mdra, j:i pouuam o intt·r~ticio 
r•t:~hclecido nNte Rl'golamento, quando. ~nt:la. ser:lo auli.ado,, 

Subii(.Ç'Ila III 

DtJ Progrc~o VertíetJl (') 

Art. 308. A Pwgr ... ssio Vertical consi:Ue na mo_vimcnta~o do ser· 

~~~ia~~t~~~~('n:u~!~;: ~=f~~~~~~= ~=~~=::· i~:~~:ral da Classe 

origi~:~ff'~u d~~~r~~nt:.S nra':!á a~i~~do~'!re;r:t~v~~:~~% :i.r;a5: 
lntaçào. 

Art. 300. Corn."Drrerão li. Progr~uào Vertit':ll, no rMpectivo Quadro 
ou l.abela, o~ servidores integrantl'~ do Quadra P<mnanente e Tabel:~ 
Penn:r.n••nte, sali5Ít'itns o.' ~··guintc-s requisitos: 

J - íntent!do: 

II - grau di.' l'lt'OI.aridade, habilita~ãa profi~~!onal e. fonnaçáo té<.'Siica 
espcodaliud.a, nigidns pnra o destmpC'Ilho du attibm~'Ões da. cl;use p 

IJUe C'OTK'Orrem. 

mesc-~.rt. 310, O inter,tkio para a Pragrcuão Vt'rtícal será de 12 (doze) 

Art. 31l. A dassificaçào, para. tfeito de Progrcosslo Vertical, se-li 
dee~·nninada pelo ~·rit«io dl' m:r.ior te-mpo na Rcl1•rO:ncia. 

~ Jl' Verifi<'ando·sc- <'mpõ!.le na danifi<"açia, ter& preferôlnda suceJ· 
•i•amentl", o !.<'n·idor; 

a) de maior t<"mpo n.a Classe; 
b) dt• maior tempo na Dotegoria Funcional; 

·ct·dt" maior tempo dC" Senado Federal; 
d) de maiOr iempo ·no ServiçO- Púbti(.o Federal; 

e) d~· maior tt·mpo dr Serviço Público: 
f} mal$ idmo, e 

g) d~- ;;,ai?r p~i;_:-- -· ---

i 29 :"a :1puraç-.lo d<Js uitl"riOlo indicadas na~ letra~ tl e c do f 1" 
dt'ste artlgtl, ~erôl t'On~idt"Tado t'~clusivamentC" o tempo de efrtivo ner· 
ddo. 

_Ar!. 312. O infl'rstkio ,c-_r;\ eompotado em períodO!! corridos, srndo 
interrompido nos ('.a•os de af:ntamento do exerddo do ea~o ou emprego 
l'm de,-orri•ncia d .. : 

r - lict'Tiça ('!lffl p~·rda da wncimenta; 

11 - susprnsão disdplinar ou pn:vrntiva; 

Úl-- suspensão de con_tra_to de trabaibo,_sll!vO ~j.m·gozo dt auxlllo
doença: 

IV - condenaçio, pela Ju111ça Comum, a pena que nii.o impUquco 
em perda da funçio pública; 

V - afntament«, com ou se-m bnus para o Srnado Federal, p:1r3 

;:~~~'f:,~.~ ~tr:x~~~:~~bi~~~c:!~::dr:nd1~"~~:v~~ =: 
prnhar mls~lo l'Stranha ao S_enado._ 

\'1 - 'iagl·m ao <'~t .. rior, ~cm ónus p:r.ra o Stnado Ft•dNal ~al\'u 
se em gozo de fl-ria5 ou lk·enç:t. para tratamento de saúde. 

I 1~' Considrram.se perlodos ct~rridos, para os fins deste artigo 0!

conbdos de- data a data, sem !]Oalquer dOOuç'llo no re~ectivo c6mputt> 

i 29 Ser& r~tabeketda a t'Onl.agem da lnlentrdo, com os eleito• 
dela drt:'Qrrentcs a partir da dat.:t cm que :K' verificou o aJ'a$1.amento do 

~fr:!~id~:a:~~:;: :;u!~% ~Ii~;~;~~~~ ta~~~?J:J':~;l~~dC:S: 
no segundo. vcrificar·Jt' <jU<' a pena .aplicada niio foi m~is gra\'t' do que 
a de rt~Prenlio. 

i 3" Nos. caSO!! de lnterrupçilo relacionados no .. npuC des~ 1rtigo, 

~m~::J:~-:a ~,te p~[=;~ d;r: ds:'iut!9~:~eq~;:i~d:;s~~;::eJ:: 
e:terddo 

Art. 313. ()- cómputa de nda inters!lcio para. c-feito de ProgrC<õ~iiu 
Vrrtical eomcçarD. a p:1rtir do primeiro dia do m<"s dr julho. 

Art. 314. Para efeito dt' Progreniio Vertical. a estrutura da~ Catt·· 
goriu Fnndonai1, ~'Om vista à fixação da lotaçáo das respectivas Cl:ll.Sel, 
~cri a seguinte: 

1- na, compostas de- 2 (duas) ClassC"S: 
Claue RBR - 30f 
Ctassc- ·A·-- 701 

11 - n:u compostu de 3 (trlls) Classes, !Cm Classe Espedal: 

Clasw ''C- - 201 
Clant- RB" - 301 
Ciult' "A~- 501 

111 - nu C<lmpastas de 3 (trios) Classes: 

Classe "Espc·dal" - lOJ 
Clanc "8"- lSI' 
Cl~ne "A"- SM 

IV- nas cocnpostU-de 4 (quatro) C!uses: 

Classe .. Espcclal" - 101 
Claue '"C'- 20J 

Cluse "8" - 30S 
Classe •A" - 4M 
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V - nas compostas de S (cinco) Classes; 

Clas~ ·Especiar - 101 
Clu~ "D" -1~ 
Classe •c -- 2QS 
Classe "8" - 25S 
Classe"'A"-301 

§ J9 Os perccnruau e-specificados neste artigo ineldirio na lotaçio 
fiuda. pua a Dotegoria Funcional englobados. paB esse efeito, o Quadro 
Pennanente C' a Tabela Pennanen~. 

Arl. 315. A Subsecretaria de- Peuoal proo1denclari., mediante pu· 
bUcaçio no Boletim de Pessoal, até o último dia do mês de abril. os 
seguintes levantamentos, para fim de Progressito Vertical: 

I - das vagas edsten!C'S nas Classes OOtlnadu à Progressio; 

, II - do tempo de serviço dos servidores conc«!Tentes à Progrenia 
se-gundo 01 cri_t~fios estabeh:eidos no art. ~11; 

III - dos H'rvidores classificados l Progreulo; 

IV - dos $CTVIdores que nio con«~rrem i Prog:ressi:io, com a indi· 
c-açiio do motivo. 

li~~~fba:l~~ s?t:J~t=:~p~s~~ J~b~i5; ::~o!~~: 
prevaleeendo, para. eleito do item II, a 1ituaçlio C'ristente ern 31 de- dcozc-m. 
bro do ano !mediatamente anterior. • 

Art. 316. O servidor poderá reclamar ao Dlretor da 5ubsecret:aria 
de PeUD~~I. da f'C'S]>C'Ctiva das,ifieaçio, no prazo de!) (cinco) dias úteis, 
t-onlados da data de publkaçlo a que se refere o artigo anterior, devendo 
a r('('lamaçio ser infonnada lkntro de 5 (einco) dias Úlc-is de sC'u rece
bimrnto pt'IO órg~o de pe:rxllll. 

~ I'' Informada a n•c:l:lm~o. na forma dnte artigo. a Subst't·re
taria de PcssOlll a encaminhar& ao Diretor-Geral, para aprc-ciaçlo do 
Conselbo dto Administraçio. no prazo de 5 (cinco) dias úttis. 

ma~Í.~et?.m~:z~hge d~~f .. 7~~i:~~~~~~ j~'~!~;:11:m:n~·:~ 
lugar qui" lht• ''llmpet~ na lista ger3l di" dassificaçio. 

Art. 317. Para deito d~ Progres~iio Vcrlical, abre-se a vaga origi
n:irla na data; 

I - do faledmrnto do servidor: 
II - da publka~ào dG nto <JUr :1pusent:r.r, .. ~onerar, dls]1emar ou 

tlt•mitir o st•rvidor; 

III - da vig.~ncia da ~lo dco Progrt·s~ila Vt•rtieal, Progressão E~pecial 
t· Ascen~ào Func-ional; 

IV - da publka~·~u da lri <JUr criar o t'Uga ou do :1.10 qui" iMiiluir 
o emprego. 

~ 11' All<'indo.,c vaga nrlginári:r. rm uma Cla~S<.', !lio t'On~iderad.i' 
.tll<·rta~. na me~ma data, toclu ~~~ decorrente~ de- 'K'U provimento. 

~ 2V Par:1 <;fe-ita dr ProP-~~ào \'t·rÚc:r.l, -;s '-a~as \'Xlstrnte~ ou <JU<" 
\~h:1m a ocorrer, prevista nn lata~·àa d:r.s Classtl du Categorias Fuu· 
oanat~. J~:rãu t·omJdnadas. lndhtint.aml'lltt·, nn Quadro Pt·nnnnC'Jltc ou na 
Tabel~ P<'nnanentc, obs~rvada~ o re-gime jurídito du wrvidor co os limitt'\ 
d<' provlmt•n!o establ'l<-cJdo~ no art. 314. 

Art. 310. O sc-n·idor IJUe fi7rr jul;, Prn!!:re5s:la Vertical s~r:i ell'vado 
.i. Clas1e im~·diataml•n!e 'upt>riar ;, <tu~· pt'rlt'n~·:l, na rcsp~t:!i\·a C!atl"goria 
Fundonal. por uma dns :uoguinles formas: 

I - cx;-np~ndo ~·aga origin:Uia ou d<'t·nrrc-nte na Clas...., ["Ara a qual 
•>t-orr~·tz a progrrl•5tJ; <>U 

II - ll••·.amla, para n n0\':1 Cl:r.~w. o rcspt't·livo cargo ou cmpr~gu, 
nb~rnndo o limite da lota<,;ào da Claut•. fi:t:r.do no art. 314 • 

i 11' A e:t('C'ução do cli1posto no item II dcstco artigo dep~ncler:í 
:unda dt' rt't:UTl;OS nr<;:lffit•nt:iria, prõprin~ p:IT:I atcndrr li. despesa ('Om 
~ Progre~'>ão Vertical. 

§ 2<' Apó5 a realiznç.la das Pragrcs~ Vertk-ais, havendo vagas r<"
maneseentu nas C!:l:ue~ final e intermcdi:S.riu. sCT'lo t'Stu remanrjadas 
para a Cla.1~c inidal de (·:r.da Cat~·goria Fundona.l. 

Presi~~~t:'1; s:n:ro1!d~~~ ~~~~:o:ed~o a~~~2~~;s :;l'~oa~:gi~~~;: 
lrllt'mo. dcv~ndo ser public-ado no DU:írio do Conf!r~sw NadoTWI, até o 
último dia do mO:~ de junhil lk cada ano. •·igorando Sl.'ll~ eleitos a partir 
dr 1'·' de julho ~tzh~[uente 

,\ti, 320. (k.orreri Progre~s.io E)!)<'t:i.:tl t'm até a metade- du v~ga'i 
j•~i~I<.TIIt'~ na Clan,.. inicial de- ('adn Categoria Funt. i anal 

~ lY. lu ~·agas dl.'stlnadu à Progress.ão de que trata ene artigo. 
n~o prov1das por insulit'l~nei.:t dr candidata~ habilitados, !>erlO pTl'l'n· 
chldas mediante ~silo Ftzncioral ou acumuladas para a Progressiio 
'eguinll'. 

§ 21' Após a .aplic-açio do disposto no parAgrafo antCTIOI', penis· 

11i~~:~~ ~~:~<1e;r:;r~:f~s~,:~n::,úàe~~~:~iafu~~~:~a{a:~at~~~~~: 
a ju!~o da Comisslio Dirt'lo.ra, ser providas atravC.S de concu,o pilblkn. 

§ 3-&- À1 vagas e•istentes no Quadro Pe-rmanente conC<Irrc-r:io os ~r
\'idme~ Mlatutário1; e, h da Tabela Pcrmanentr. os servidon-s n•gidO<o 
pt"la Lcgitlaçil.o Tr.aba.lhi1ta. 

f .(1' Parõl. t·fcito dt· dikula da n1'1meto dr v:1ga~ de •rue !rata ..,;te 
3Tiiga, ()('(lrr~·ndo, mimrro Jmpar dt'. VJ[ta.s, a restante sl'rli. provida mr· 
diante- Pro,gre'~~('). ~~h·o M", na da~"fkaçio dos habilitados no proc~·uo 
wlc'tivo, a mrlhor rnt".dia tt'flha sido obtida por candidato conearrtnl~ à 

_ mt·lma Catrgaria _!õ'und'?n:lf. atra":és_ ~ ASCC'11$lo Funcional. 

~ 51' Ocorrendo apen:u uma vaga, esta ser4J provida dt acordo com 
o (Tit~~rio e:otahi"ICi:ida no parilgn.fo antCTior. 

Arl. 321. Canca:rrer~o à Progressio E~pedal todos o~ ,en·idoc-~ 
intl'grantes da Quarlm Permanentt' ou da Taliela Permanenll". observado 
o r<'~(X'ctlvo n•p:IITil' furidico, nlo importando a Clau.e a <JIIe pertençam. 

Parlig:r.:tfo único. llõla concorreriio à Progrl'SS.lo de <JUe !rab ntt• 
artigo os servidores po!lkionadOJ na primC'ira rrfer~nci.a dt Clanl" inldal. 

ped~.rt- 322. :o..'.lo I<' t•xig_!rá inlrr.;tiC'Ia p1ra. eftito de Progreu:l:o Es· 



4986 Sexta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A:rt. 323. A Progreuiio Especlal far-se-á mediante processo seleti'Yo 
interno, de cará_ter competitivo e eliminatório, _em que $edo exigidos 
nível de conbe<l_lmentos e grau de e:;colaridade compatível~ ao exerc(clo 
do novo cargo ou emptego. 

Parigrafo únic:o. _ -_Q proces~o s'eletivo de que trata este artigo ~enl 
reallzado na mesma ocasi1o do destinado à Ascensão funcional. 

Art. 324. Aplicu-se-ilo, para efeito da Progress!io Especlai, as llDr
mas de processo seletivo relativos à Ascensli.o Funcional. 

Alt. 325, _ /I._ Subs~re_tar!a _de pessoa~ ~irmll.da a existência_ d_e-

d~:::oor:n:~~~~;; Fcv~~~~::; cr:~a~~~:!s ).u;:;!~ã:E~;!~!f 

nas ~~s:él~c~!~mdes~:~~~:smàt!s;~g~::~~ 11E~~g~j, ~~u~:9:: ~s;;n~; 
abril de cada llno. 

U - até o dia 10 de agosto, a apura'Jlo da5 cursos preparat6rlos. (1 ) 

fi - até o dia 20 de ~osto,· a ·relação dGS servidores habilitados 

:a:::.s:~~~ !dPU::~~~ J:sr_Ref~ê~ :s~~:'!: :n::~ ~T!d!: 
bem eom:o daq_ue!a.s eill que .terlo posicionados. ( 1 } ~ 

Art. _326. A_Pr_ogrm4o Especial será efetivada mediante Ato do 
Presidente do Sens,do Federal, __ ~gs termos do a.rt. 52, n'? 38, do R.egi· 
mento Interno, devendo ser publicado no Diário do Congresso Nadbnal, 
Seção II, até o último dia dG m~ de agosto de ~da- an_q, vigorando seus 
efeitos a partú- de 1'1 de setembro subs~qüente. ( 1 ) 

Seção lll 

Da .Ascet!SJo Funcional(~) 

Art. J27. A Ascensilo Funcional consiste np. elevação do servid91. 
da Categoria Funcional a que pcrtenÇll para a de outro C:rupo, satisfeitas 
as exigências relativas a critérios seletivos e qualificaçilo fixados neste 
Reguiãmento. 

na ~:lra0R~Í~~~~~a ~uae cl~~ern~ia1~c!~ei'~~i=~:j~o~~;~ 
excetuand_o .o caso previsto no i 29 deste artigo. 

à qut ~~~; :~~d:-_am~~af:caltJiia:f:.~.r=-~er;~~~~ 
integt:mdet a estrutun da nova Categoria, seja a superiot' mais próxima 
da em que estava localizadG no momento ·da Atcensão. 

i J9 Fica a Subsecretarill de Pessoal <mtorb:ada a ptoceder o rema· 
nejamento de vagas n~ssáriQ ao ;~t_cnçllmento do disposto no parágrafo 
aDtetíor. 

§ 49 Na hip6te.-;e de a Refcrl'ncia de que trata o § 29 deste artigo 
integrar a estrutura de Classe superior à inicial. n Ascensão soro.ente po
derá efetiva.r·se: 

ativiàade qd!n~~~ ~~:,_~ia~~ ~$1=~:oef~~a ~iw~f~~ 
roaçlio técnit;':l. especializada. 

Art. 328. ObservaQo_o Qisposm no art. 332, poderá haver A& .. ~,_) 
Funcional pua o provimento de vagas existente! em todas 11~ Categorias 

=:~tu= ~d':cfO:cz%::~e e o~m/:b!f: :e:ee~~es;li=~~dda:i~!J; 
a que pertença o servidor. 

ParAgrafo único. Para os efeitos d~tc artigo, denominam-~e QUadro 
Permanente e Tabeln Permanente, respectivamente, o conjunto de cargos 
integrantes do sistema estatutáriG e o grupo de empregos regidos pela 
Legi!laçlo Trabalhista. 

artig~p;X!ão ~:=\ 11 ~~~ B::!ru~0n~?a: ~e!:a=~ 
Ch: ~a~~~a :e~r:ç~~t~ !~cle~:~s eCt~~n::~j:!o 1:S:d~~ ~ 
servi~~~~es~~~·~/oo~:ráp1'::":ef~endãllo {~~cio~~~iaj 
da respectiva Categoria FunciOnnl. 

Art. 330. Nlio :>e exigirá Lnterst!c:;o para efeito da .Ascensão _Fun· 
cíonal, 

Art. 331. A _cl:l$$ificaç!G dos h:!.bllitados à .Ascensão Funcional far· 
~'§t{~f~~e ~ =~cln notn obtida n~ seleçlo intcroa, na fonna 

§ 11' Havendo empate nn seleçio interna ou "" oon~ públiro 
de prOvas ou de provas e títulos, terá pi"eferêndm succniva_mentc: 

4) o que ingressou no Senndo Fedei"al medinnte o:oncurso púbUco 
de provas ou. de provas e títulos especifico para o Clll'go que ocupe ou ile 
.atividade sernelltante; 

b) o que ingressou, há mais tempo, no Serviço Público F~11; 
mediante concurso público de prCM!$ ou de provu e títulos para o cargo 
de atividad~ assemelhadas as do que ocupar; 

c) o de maior tempo no serviço no Senado Fedqal; 

d) o de mnlor tempo no serviço Público Federal; 
e) o de maior tempo no Serviço Públlco; 

f) o ma!s filoso; e 
g) o de maior prole. 

§ 29 Na apuraçlio do _tetteiro critédo referido na letra c do pará· 
grafo anterior, será considerada a dmta 'de ex.«e!eio decorrente da no
meaçlo ou admisslio. sem qualquer dedução na contagem, uivo na hi· 
p6tese de afastamento oorD perda de vencimento ou salário. c 

§ Jl' Seni considerado exclusivan:.ente o tempo de e!etivo exercJclo 
na apuração dos critérios in,dicad,o~ _nas_letras d e e do § l'? deste -~go. 

i 49 Considera-se concurso público de prova~ ou de provas e tf. 
tulos (art. 97, § 19, da Constitulçil:o}, para efeito dns letras a e b deste 

=~~ ~o ~~~o d~eAd:~~~ Mbu':'ns especlHcas aplicadas à 

Art. 332. Será reservado ao provimento por Ascensi1o Funcional 
metade das vagas e:'listentes na Classe inicial d11s comspondeotes Catt-
gorias ,Fuoclonais. 

insuf1cf:nci~5 d~a~~~~~=dh!b~li~sd~;:s::rJou~~~~~~:sã':n~~~~!s ir~: 
gressão Especial ou acumuladas p:un a Ascensão seguinte. 

a ex~t~~ciaA~~s :a~~~~~ll~ú~e:S~~:~~ ~~rácFe:nd~~~:·tfa:~~a~!~ 

tanto à Progresslio Esptlelial quanto à ~io Funcional, estas poderão, 
a. jul:~:o da Comlssio Diretora, ~ providD.S através de concurso público. 

cionÍ~ es~t:~~~~-t~tdanTa~cl:r~;=;~:t~ ~== ~~ 
pela Legislação Trabalhista. 

A'rt. 333. Para efeit9 de_ Ascensão ~uncional, ~flcll•SC a vaga na 
data: 

1 - do falecimento do servidor; 

II -- da pu.hlicaç!l.o do ato que aposentar, exonerar, dispensar ou 
demitir o servidor; 

lll - da publlcaç1o da lei que criar o cargo ou do ato que institulr 
o empfego; ou 

IV - âa V:igê"riCiil. -do ato de Progressão ou Ascensão Funcionais. 

Parágrafo (mico. Não l)(lderâ ocorr~ Ascernllo Funcionai cm claro 
de lotaçilo <lu Categor:!as Funcionais. 

vaila~\::êne~ ~;c:s!u;r=~~t'frigso~~o~:~ar~~~a s~a:~Fa: 
_à despesa deeorr-ente. -

Art._ ~·- _ Conflnnada a exiStêr;~Cia de recursos orçamentários, a Sub· 
sec(~_ll.r:ia -ac J"es~oal providen_ciuá, mediante publicação no Boletim de 
Pe.!-SOal, 05 seguintes levantamentos: 

I "':' até o último dia do mês de abril, a relaçll.o das vagas existentes 
nus Classes _iniciais dertinaila.s à Ascensão Funcional, apurada:'~ em 19 
de abril de cada ano; 

II - até o dia 10 de agosto, a apuração doo cursos preparatórios; (1.) 

Ill - 11té o dia 20 de agmto, a relação dos servidores habilitados 
!li .Ascenslo Funcional, por categoria, observada a ordem de classifieaçio, 
com a indicação das Referências em que :re encontram ilx:allzados, bem 
como daquelas em que serão po~idonados. ( 1 ) 

Art. 336. A A.seftlsão Funcional será cfctivada mediante Ato do 
Presidente do Senado Federal, nos tennos do art. 52, n9 38, do Regi
mento Interno, i!evendo ser publicado no Diário do Cong.rcsso Nacional, 
Seçilo II, até o último dia do mês de a_gosto de cada. ano, vigorando 
~cus efeitos a partil' de 11' de ~etembro iubseqüentc. ( 1 ) 

Spbseção I 

Do ProCC$80 SektWo (~} 

A.rt. 337, O p~o relciivo çonsUtui requisito bási~o à oonr:essl\o 
de Ascensão Funcional e ProgresslG Especial. 

Art. 338. O processo seletiyo far-se.â mediante seleção interna, dt" 
cnnl.ter competitivo e elirolnat6r:io, em que serão exigidos nívcl de C!Onhe· 
cimento e grau de complexidade rclatiyas ao ell:erclclo do novo cargn 
ou emprego, obedecidas, no caso, a forma e condições d('l reall:l!ação 

~d;r~\:: ~t~~~Í~~t::: a!~d~d~ncuno público de provas ou de prov3s 

i 19 A seleçáo interna a que se refere este artigo pl>derá ser sub~· 

~~~~~:. ~l:ia~"';~~ ;~ad~n~~rt.~~~: i~~s::ova~ °Ca~~o~v;un~ 
clona! a ser alcançada pela &cen~o. 

em !;~r:;\~~t~e~~~ ~::~~:~à~:i:ta da~~t=a~~ ~~rJ:~~Ü~ 
taram através do processo seletivo. 

Art. 339. Só poderá lnscrcver-re no processo se1etivo o scrvidw: que 
possua a escolaúdade e:dgida para ingresso na categoria funcloc3l a ~e 

n:;:~bud~~:~a~ ~~Q ecl~e a~=tt~, d~n~~cl~ean';,. decorrente ile ha i· 

Art. 340. A Comissão de Supervisão provli!enciará a realtzaç!i.o de 

;;~s J:~r~~ru:~~~G n d:P~~~~~-o processo selctivo, que se realtxaci 

§ 19 A Comissio de Supervisão, presidida pelo Diretor-Geral, será 
iiltegrad11 pelOs Diretot'es da Assessoria, da Secretaria Adminlstrattva, da 
SubScczetariu de Pessoal e por mais três membros, indicados pelo DireJ:or· 
Geral, dentre servidores que tenham participado como professores dm: 
cursos prepnratórios a que se refere este artigo. 

§ 29 O Diretor-Cernl designará os professores, examinadores e fis· 
caLs necessários ~-~ç!l.o dos cursos e ex.ecuçilo dos respectivos pl'O· 
cessos seiefivos. 

Art. 341. Do resultado dCI processo seletivo, nll. forma dos arts. 325, 
_ inciso m c 335, inciso lll, eaberú _;-ecurso à Comissão de Supervisão, no 

~r;f~t~ee5e~~:a:• !a~~ t~u~e~~ ~~~=:c:~ 
<lo preceituado DOS arts. 326 e 336. 

Parágrafo ún!co. Apóf decididas tod!IS as reclamações. nos tennos 

~~~~ Z:~bili!d: ::;!~~a ;:~~ert ::::e~ ad~r::ro 

Art. 342, A transferência far·se-â: 

I - a pedido do servidor, atendida a Conveniência do senir;o; 

II - "e"- officlo", no interesse da administração. 

§ 19 A transferência a pedid;, par~." cargo i!c ciuse intermediária 
()U final, ~_poderá ser feita em vaga .a ser provida pOr Progress!l.o Es· 
peclal e Ascensi1o Funcional. - -

§ 2Q A3 traaslerências nlo poderão e:tceder de um tCzÇ(tdo$ cargOr 
de c::a.da cla!~e. 

Art. 343. Caberá a transferência de uma J!'"L"'l outra categoria de 
denominaçlio diversa. 

§ 19 A transferência a pedld.o flea condicionada à _habilitaçllo e à 
quoüficaçiio próptia.s ao novo cargo. 

§ 29 A transferêDcia fu-se-:5. pata cargo de igual vencimento ou 
remuneração. 

§ J'1 O intentleio para a transferência será ile 365 dias nn classe. 

crito §a!Q a:~~s~~~oO: ePck:!a~~o'7=to~&~~~o. tos· 
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Art. 344. A reint~çllo. que decorrerá dtl declslo administrativa 

ou judicial, é o J:eingresso no :rerviço, com res.!an:ilnento dns vantagtns 
ligadas ao cargo. 

~ 19 Será sempre proferida em pedido de rec.Jn~tdera~au, em re· 
ctmos ou em rt'visão de processo, a decisão administ;ativa que deter
minar a reintegração. 

§ 29 A reintegração será felta no cargo anteriormente ocupado. 
Se este houver sido transformado, A rei_ntegração dar-~e-á no cargo resul· 
tante da transform,açllo c, :re Cll:tinto, em cargo ile vencimento ou ren:tu· 
neraçio equivalente, atendida a habilitaçllo profissionaL 

§ .3'} Reintegrado judicialmente o serv.ldo.r, quem lhe houver ocupado 
o lugar será dcstltu!do ae plano ou reconduzido ao corgG lltlterlor, sem 
direito 11 inilenizaçã.o. 

§ 4º O s,e-rvidor reintegrado será submetido ll inspcçllo médiea e 
J.posentado quando julgado incapaz. 

Seção VI 

Da Readminão ( ~) 

Art. 345. Readmissão é o reingresso, no servlç(), do sCJ:vidor demi· 
tido ou exonerado, rem -ressnrclmento de preju[:zos. 

§ 19 O readmitido contará o tempo ·iie servfçt> anterior. 

i 29 A readmlss!l.o far-se-á no exclusivo interesse da admini5traçfto 
dependerá de prova de capacidade, mediante inspeçllo médí.eu.. 

§ J9 Respeitada a habilitação profissional a readmissão fu·se-á em 
vaga destinada à. Progreuão Especial e à Ascensão Funcional. 

§ 4~ Far·se-:5. de preferência a readmissão no cargo anteriormente 
ocupado ou em outro de atribuiçõe5 análogas e de vencimento equivalente, 

Seção Vl·I 

Do Api'OVeUam.ento 

Art 3(6. Aproveit~cirto_, é o reingtcsso, no serviço, do servidor 
em dispof)ibilidadc. · . __ _ 

~ 11> Será obrigat6l'lo o aproveitacl~OtO do servidor cstávet em 
e.1rgo de natureza e venclntento compatlveis com o anteriormente ocupado. 

~ 21' O aproveitamento dep<!nden\. de prova de _capactda.de, medi· 
~nte in~pcça:o médica. 

lerên§c~'·'o ~:"!:~~r ~:Piedeuilis~~~tli~~~e âe, ~:~:SOva&; e:'atre~ 
de ma.kn tempo de serviço pública. 

§ .(9 Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada. a dispo· 
níbilidade se o servidor- não tomar posse no prazo legar, salvo 01) caso 
de doençn comprovaila em inspeçiio médie:a. 

§ 59 Provada a inCapacidade definitiva em inspeção m~dica. $C%'"1 
o servid.Ol' aposentado. 

Se!õiio VIII 

Da 11:!!067s6D(1) 

Alt. 347. Reversão é o reingresso, tto serviço público, do se-l"\lidor 
aposentado, quando insubsistentes os motivos da nposentadoda. 

Parágrafo úntc'o. Para que a reversão possa efetlvar.se, é necc~õirin 
que o aposentado: 

I - n1lo bajn completado 00 anos de ii!nde~ 

11 - nào conte mais i!e 30 anos de serviço, incluído o periodo de 
!natividade; 

Til -seja julgado aptn em inspeçáo de saúde; 

IV - -tenha seu reingresso considei"ado com~ de intcrt!sse da a.dmi· 
nistraçào, a jub:o da_ Q:Jmissão Diretora, 

Art, :WS. A revenio far-se-li, de preferênci11, no mQSJ.au cargo. 

§ 19 A critério da Comissão DiretOl'll., o aposentado poderá reverte 
:ilia~~~ ~hlli~~ ~ :=!~çlo diYcrsa. uma vez que, para C'lt~. 

desti~~a t ;;:s'io &;:~tu:-à ~~;a:~~~car-se cm yaga 

Art.. 349. ·Para efeito de dlspooibilidade oU nova. aposentadoria, 
-cootar-re-á integralmente o tempo em que o servidor esteve aposentado, 
nntey da reversão. 

A.xt. 350. A reversão podeni. ser processai!a a pedido ou "e~ officlo" • 

Seção IX 

Da Rcadaptaçiio (1) 

.Att. 351. Readaptnção é o reajustamento do ~ervidor em l'tmç-:lo 
ou situação mais compatível com a sua capa.cida·de, 

§ li' A readaptaçlio poderá ofetivar-se: 

I - mediante redução das atribuições do servidor;. 

U - pÕr melo de trmnsferêncill. 

§ 29 A r-eadaptação mediante reduçio das atrihuiçiks do servidor 
será cl'eEivada nas condições indicadas Do correspondente laudo médico. 

§ 39 A readaptação por traruferêncla. não acarretará numento ou 
reduç!i.o de vencimento e será feita "ex officio" ou a requerimento do 

~n~f:'de~~e a~~:~rlo~ ;:~:i~c:Ua~l:=i~~is ~~'! ~~r~~~ 
do novo cargo. 

§ 49 Na hipótese de [IIcapacldade definitiva,. ntestada. em laudo mé· 
<lico que conolua pela transEerêocill, a readaptação faNC.IÍ, obrigatOrJll· 
mente, na primeira vaga destinada à -Progressão Espe<"ial o à Ascensão 
F"unclonal. 

gress§i~u!~~~a!q~!;:sd~ ~~~:áa~J~s~a:ri~~~\ ci;!~f:~Jc~: 
§ 6Q A readaptação só produ7.irá efeitos a partir da data. i!c publi

ca,.;io do ato {J.Ue a determinu. 

~ 79 .'\ transferência, na hipótese da readaptação, fa.r-sc-á com ex· 
cli.ISãO da:! extgêncía~ de provM especiais c de interstício previsto neste 
Regulamento. 
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Scçii.o X 

Das Funrilc:r CratiflnJrlol 

di" c~~ia~~ :.s;:~~m~~~;:;:~:r~!~!d;d~u=:r;~,~;:;n:t-cn~::f~~: 
§ l'l' Resulvado o disposto n<K arts. :5:!, n'? 41, :S.S, c, 56, IJ, ., 57, k, 

n'• I e ~ do Regimento lntc:rno, as fun~ gratificadas sCTiio prrwid.1' 
t"Dmo di~põc me RC"gul:.mcnto. 

' 2<' As funções gratificadas slio prlvali~as dos SC:I'\'idorcs do Senadn 
Federal, tal~o as dl• Scc:~árlo de Gabinete.(') 

i 31' As !unçõc~ gratificadas. próprias da Subsecrdaria de EngenhJ.· 
ria. nlo poderlo ser desempenhadas por quem exl'rça qualqutor cmprl'~O, 

~n~~~~e~t~ ~a~:ía d~ri;:~:do mFc:'ra~~ cf)rlodo dife~te do horirio 

Scçio X[ 

Da" Sulmilulfüt':J 

Art . .:].S3. Ha~c.ot-1 substituições no Impedimento do ()('upantc de cu· 
go de direçáo. de provl~nto em c:omiuio. ou de funçio gratificado~, 
t"aso n~sário ao se-rviço. 

•Par1grafo únieo. Será retribulda, por todo o período, a substituiçio 

2;~u~~p:~;,p:Utfu~~:' gr~~fic:d;vd~~~~~;a~oafa:~·~~~!o:: 
lícença ~l:.T, situaçiio em CJ11<' a rctrlbuiçio será devida a partir d11 
dia da efetiva subJtituiçi;o. 

Art. 35(. A~ suh::tituiçôt'$ scriiu feit::u <.'OCTl ob.1ervlnd;~. d•· uDrma~ 
hai~adas pela Comissiin Diretora. 

Par;igraf6 únil"D, .só pod~·rá ser t!C~ignado substituto c1u••m pos\Uol 
as qualificações c habihtaçõn IK.'ttlõ:clri~s _aQ nc•n·ído do cargo "u luuc;ão. 

Seçio Xll 

Da Voaincla 

Art. 355. A vacincia do cargo decnrrcrá de: 

I- exOfll'Tação: {1 ) 

U - dem!sslo; 
III - progrenio funcional: (') 
IV- traoSierCnela; (') 
V - ascensão funcional; (~) 
VI- aposentadoria; (1); 

VIl - pos:w tom outro cargo; 
\'111- hlccimenM. 

t 1" DaNe·:S. ~xoneraç3o: 
I- a pedidO; 

II - ~ex offldo~. quando se tratar de cu~o t'm ('(lmisslo. 

~ 2<' Abrindo-si" \'aga originária t'm um:~ Classe, slo con~idrrad.l' 
abertas. M ml.'$ma dali!-, todu as di."COrrC"fltcs d<' seu prO\Iiml'nt•l 

'3? A vag:~ UC'(Irtcr.i na data: ( 1 ) 

II - da p1.1bli~~çiío do atu IJUI' ~po~cnf;~r, c•xO!ll'r,lf, di<jwnur cm 
demitir o :q·rvidDr; 

UI - da ,.;g.~nci;~. d•> :1111 de· Prugr~·ssj,o Vt•rtk·aL Prugrl'~Ü" t:•pc·l'ial 
e AsL'I.'DSão Funcional; 

IV - da publicaçlc1 dJ. lt'i qul' criar o c:1rgu ou do ato '1"'. in•tih•i• 
o t'mpr<"go. 

~ 4" Quando ·~ tratar de funç:ou gr.rtiHcolda. dar·sc-d; .1 ,,,.:tudo~ 
por displ'nsa a p<'dido, nu .. C'X uffic:io-, ou por dc-.titulçlo. 

CAPI11JLO II 

Da LotiJçdo 

Art. 356. A lotaçàD dos SC'I'Vidore~. pelos diVt"rsos 6rglcos. olx'de-cerá 
ias ncce55idades do sen·iço e será feita e:r offklc, mediantto distribuiçilo, 
pelfl Dirtotor.Ceral. {') 

P~r.i.grafo único. o~ dirlgentM dos 6rgiOJ rWistrlbulrio o p<•ssoal 
pc"la~ respcrti~a$ unidad{'s Integrante~. ficando m s~n titulares rt'$p00-
~áveh P"ln Joea!Juç3o ideal da· lotaçiio. 

;\11. 3.57. A lotaçlo nos Gabinete~ far-se·i -C'Om o~áncia do 
di~post(l nos artigos 52. n.ao -40 e 41,55 e .56, b, e 57, lc, n."" 1 e 2, dD 
RC!'gimmto Interno l' o~deceri aos seguintt'S limites:(~) 

I - Gabinete do Presidtonte 

1 Chefe dto Gabinete , . DAS .4 
1 Assenor'rknico ·······-········L·~~-~-~ .. J~--~~-
1 Coordenador de Publlc:açõe5 Esp«iais ...•.••. , . , • F<il 
2AssistentesT&nkos .•....• ;,,,,~················ FC.l 
3 Secrehl.rlos de Gabinete FC.2 ou 3 Sec:. Parlamentar 
1 Subchefe dto CabiDC'te , .•. , , , , •••••. , .•••• , , •••• ~- FC .3 

~ ~~~75:d~.t~~:~~~i~~.~~. ~~~~:~.~-: :::: ::~ ~:~ 
5 Au~lllares de Gabinete- _ •. , . , . : . .. _ .. n~·. ~.-~~-~ _ FC.4 
4 Contlnuos 
3 Motor!Jtas 

II - Cabincte dos Vict'·Presldentes e 11'.S«ret•hío 

1 Chefe de Gabinete-, .•• _ .•..••• r__,--.-. •••••• -. 

1 AssessOI' Téenko .................. _.;:,.~·-········ 
2 Assistentes Ticnit'OJ •••.• " ................... ,. • 
2 Secretários àe Gabinete FC.2 ou 2 See. Parlamentar 
1 Subchefe de Gabinete .. .. .. . • . ............... . 
1 Oficial dto Gabinete- , , .. , ..• .__., . ~ ............ .. 
3 Au:ciliarCJ de Gabinete .. . . .. • . .. ........... , ... . 
2 Contínuos 
!!.MOCorlSII 

III - Gablnett- do 21'. 3<' e 41'.Secret&ric;~s 

1 Chefe dto Cablnetto .•• , ••••. , •• , ................ _._ 
1 Assessor Témko ..•••• ~ .••• ,,, ••••• , ••.••• , •••• ~-,--
1 Assistente!' Térnit'O .•... ~,.,,,, ........... ,., .. . 
2 5ecfet&ri05 de Gabinete FC.2 ou 2 Sec. Parlamentar 
1 Subchefe & Cablnetto , • , • , •...•. L••-·. 

1 Ofidal de Gabincte .. ''"' ......... -..... 
3 Auxiliartos dl' Cabinett' , 
2 Contrnuos 
1 Motorista 

FC.l 

--FC.l-

. FC.3 
FC,_3 
FC .• 

FC.J 

FC.l 

FC.3 

FC.3 
FG.4 

IV - Gabinete dos Suplt'ntn de Sttretá.ri05 

I Chefe de Gabínetl' . . .. . ....... -· .... _ • 
1 Assessor Téc:nleo ............................... . 
2 Seerct&rios de Cabinctt" FC. 2 ou 2 Sec. Parlament:.n·~ 
3 Auxiliares de Gabinete .. : . . 
2 Continuas 
1 Motorista 

V - CahiDete do Llder de Partido Polltioo 

1 Chefe de Ca6int'lto 
1/u~essorTé-enit'O .......• " ..... "' ..... ~ ........ . 
2 Sttrcl:'iriM de Gabinete FG.2 ou 2 See. Parlamentar 
1 Ofidal de Cabln~e ... 
I Subchl'fe de Gabinete . 
3 Auxiliares de Gabinete . 
2 Continues 
2 Motoristas 

VI - Gabinett' dos Vicc-Lid~ e dos Presldmtes das Co· 
mhSÕI'1. Penn_anrntes 

1 Chefe de G:~binete 
l Assessor Técnlc:o ....•......•.......•........•. , . 
2 Secretários de Gabinete FG.2 ou 2 Stt. Parlaml'nlar 
3 Allt.lliares de Gabinete .... 
2 Contlnuos 
1 Motorista 

VII - éahlnete d05 Senadores 

1 Chefe de Gabinete ..•.. 
I Á5St'ssor Têeniro ........•....................... 
2 Sec~etárlos- dl' Gabinete FG.2 ou 2 See. Parlamentar 
2 Auxiliares di Gabinete - --
2 ConHnuos 
I Motorista 

VIII - Cabinete_ do Dirctor·Gt'Tal 

1 Chefe dc C..binf'l(' ..•... 
6 Assistentes T~eni«.l$ ..• , 
1 Cht'fe de Sl'n·i~ , . . . . . . . . ..........••......••.. : ~~~-rr~ ~ab~~~~~~·::~ ::~:::: ::::::~:::::::: 
1 Subchl'ft• de Gabinete ........ y .... 

S Auxiliares de Cabine!<' ..•.•.•••.•• 
of QjiltÍDUOS 
2 Motoristas 

IX - Gabinete !Jo S~c:retário-Ceral da Mesa 

-1 Chefe de Gabinete ..•.•• 
2 Secretários de Gabinete 
1 Sulx:befe de Gabinete .. 
S Au~iliares de Gabinete .. 
1 Continuo 
1 Motorista 

X - Gablncte do Consu!tor.Geral 

S Assistentes Jurídi(l()s .. 
I Chefe de Gabinete , _ 
1 Secretário ......•................•.. 
3 Assistentes de Gabinete 
1 Motorista 
1 Continuo 

XI - Gabinete do Diretor da Ane~soria 

FG.l 

FC ..c' 

FG.I 

FC. I 
yÇ.I 
FG.I 
FG.2 
FC.2 

FG.3 
FC .• 

FC.! 
FC.2 

"FC.3 
FC., 

2 Sttre-tários de Gabinete . . . . . . . . . . FC :2 
2 Assistentes Té<:nk<K . ..... . ....... ... .. FG.l 
1 Auxiliar de Controll:" dl' Informações . . . FG.3 
2 Auxiliares de Gabinete . FG.4 
2 Continuas 
1 Motorista 

XII -Gabinete do Diretor da Secretaria de Dlvulgaçlo e dt' 
Relações Públius 

2. Socretirlos de Gabinete ......................... . 

I Assistente Tknlco ············~····~·········~·· 
l Au~~:iliar de Controle de Informa~ •• , ._ 
~ ~~~i~~: de Cabinete .•.. ·-• •.. , •... 

1 Motorista 

Xfll - Gabinetes dos DiretOI'e'$ das ~lll'W Administra. 
liva. Legislativa c de Documcnta~o e Jnfonnaçio 

2 Seeret&rios de Gablnetc , . FC-."2 
-'1 Assistente Tknlcv ................ ~ ... .- •• ~... FC.1 

--=--I Ai:n:iliar de Controle de Infonn:IÇ6es FG.3 
- 2 Au.:dl!:r.re!'S de Gabblete . . . .. .. . . . .. • . FC .4 

Z Continuos 
!Motorista 

XIV - Cabinl'te do Oirefor da Sf'Crctaria de S~m·isos Espr
J:iais 

2 S~:er~tàrios dr Gabinctl:" . · · 
1 Assi~trnle Técniro ............. , .. . 
1 Au~iliar de Controle de Infonnações , 
-4 Au~iliares de Cabint11" . 
4 ContinuO$ 
l._Motorl~t( . 

-XV - Cabint'tl" dos Dimorcs de Subsl'CI'ttaria 

I Sl'<:rrtârío df' Gabinete.... FG.2 
1 A~~ieilh• T~co--.~'--'----'--''--'-''''······ FC.I 
I Auxil~_de Con.tr.Q.Ie de l~onnlçôes . -FG.3 
1 An~iliar de Gabinete . . FC . .C 
I Continuo 

-- f }I' A!Cm da lotaç-:io fixada nc~e :lrti!!:O, Õ Cabint"te podl'ri tl'r um 
meean6gr~fo de~ignado, a rcqueriml'nto do titular, pelo 1Q-Sc(Tctário. { 1 ~ 

JW--õi"" mrmhros_da_Cõmtss:&<~ Dirt>tor" c Llder. teriD o din>ito :a 
manter. alérn dfl ~MI Gabinctl' normal como Senador. o C~blnrtc ('(lrrl'~
pondente i função temporária que «C:'r('('fll, eom :1 lot:~ç3o n1gulament~r 
previ~ta. F} 

lJ!(' Cada Senador -~erá lndkar um Assessor Téenlc:o, tom lotação 
.: C'!C-t;rddo tm _,,.,_, Gatlim•tf'~él'-rontl'lltõido sob e> rt'Ji!lle da Conwli
d_l.çlQ __ d_•~ -~ilo -~- Tra,b:t.\ho __ ~ do Fu_!t_clo de Garantia por Tempo d•• 
Serviço.(~) 
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t 41' ~ vedada,. a qualquer titulo, a lotaç;lio em Gabinete, al~m do 
limite C!'stabl'lccido ne~te Regulamento, ro::nalvado o disposto no art. 52. 
item 40, do Regimento Intemo. 

i 51' O p.-~~nal dt"'lin;ulo à lotaçáo dM Gabinet<"~ ser.i Indicado 
ridos rc1pl:ctivo% tltularl"l'. obcdt'cldn as n~s ntabele('id.IH neste 
Rep1lamento. 

~ 6? O nÚrnl'l'o d(' !tJnÇ<kl gratifkad:~' M item II!. dfl Anc~n II, 

~~~es::t~:~("an~~;;l;~~(ldoat~~~~~~~;~:n ofa:Cro;;it~s:~ 
c_omtituL'ÍO_nal ou 11'~1. na mt'stna pmpnrç--lÓ ~ lotaç:lo rompleta de Cabi-
-iictc' de Senacfc;>r. p) - -

J 7Y As funções gratificadas eon~tantes deste •11igo só podl'l'ilo ,er 
prt'enehida• por ~ervidores :integrantes dO$ Quadi'Os de PcsSOlll do Senadu 
l'edt'l:ll. • 1 ) 

CAPITULO 111 

Do ll~>rário (:) 

Art. 358. Os s~dor('s do Smado Fedt'ral fk;m ~ujcitns i; jOS'Illda 
de· fO { quar<'nta) hura' :<emanai~ dt• trabalho. ( ~! 

§ ~~-Par-a o• fin~ deste ar11gO: nio 'ào comidt'l'ados dia~ útci~ c" 
~~~~ot e don:ungm, :.Mm d~ fec:iados to 01ctros crn qut' DiD haja t"Xpr~li· 

f 21' Para o ser11lço dto Cabinrtes, o hor&rio será estabel('('ldo pcoh>< 
re1pecti~os titularl'S obcdcdda a c:arga horária Sl'Jilanal a fJUl' e~tli ~ujl'it;a 
cada scn·idor por força de ll"i. 

' 39 Para O$ servidorC"S (.'JICIIrregados da limpeza l' manutl'nçlo dn• 
cdifidos. o horário ser:'i C'tab<-lt•t'Jdo pelo Oirrtor da Sub~t'(·rt•taria do· 
Engenharia. (') 

§ 4~ Para os motorista~ o hodrio sed e~tab~lc:ciUo pelo Direlm 
da Subsl:"cretaria dt• ServiÇO!- Geral~. OU\ido o Cht"Íc dn Scn.iÇo dl' Tran•· 
porte, ressah·adu~ <Js .:;uas dos <jll<' f'Stf'jam lotado~ cm Cahinelt'l. 

CAPITULO IV 

Da Frcqtibleid 

'gi;lrt~·, 359. A frcgt.it'lnda dos 1crvidorrs do S('nado Federal U'l':i rt·· 

1 - Pf'Tllnle o chefe imt"diato att'• o nivd dl' seçlro; 

II - quaDto a()!; Gabinete~ das Senadores, pcrant.- O\ rto!J>tt·ti\'O• 
litulat'l'S. 

' 1'~ Ertão isentos de ponto o Dlretor·Gcnl. o Secrrt.lritl-Ct•ral da 
"tesa, o Comultor.Ct'Tal, os DiTl.'tDI't"' da A.)'Jessoria. de St"'::rctaria. d•· 
Subsecretaria e da ReprC$Cntaçlo do Smado Fedl'ral oo Rio de• Janl'iro. 

§ 2" Ql•:~n<ilo a~ t'OI'lVMli,..n~ia~ dt> ,....rviço c.> l':\igifi•m, o:. re,pn1H;\.\·el• 

~omJ~~~~~~~~ ~~:;·J:~~~m.o nl'<'i'n:lrio, n enL'<"rTamMJto do 

ln<'n~~l ~bse~t':~'id; ~~/::e~~~a!d:.'~'::~oe~,:~t· ~t~l· 
I - dia1 dl' c:ompan-c.imt'nto, 

li - f:~lta~~ 

llJ - tontrada d<"pOil da hora rl'gl!Jarnmtar, o:-Dn1 a c~dflca~~O d(l 
tempo dto ~!T.'-m·, 

IV - salda.' anl('('ipadas. com regi5tro do tempo d~ ant('('ipaç-:io~ 

V - lkmça< f~riis, nojo, gala t' outro~ ('asos dt" ausc.'nei.a pl'C\'isloo. 
neste llt"gulammtn. 

e~d:.P:tf;;,t~:~v~ f~c 1=;~a:~!ose~o ú~: ~:.última 'Juln7ma dr 

Art. 361. --0 pon\(1 ter:i al~r1o tjllinu minuto< ante' -e en<'l'rracln 
c1uin:u- minutos dl'pois da hora ~stipulada para o inicio do ~~pedil'ntt 

f 19 O ponto será u:oinado e rubricadfl em c:ada órglo na form~ 
indicada rwste Rq;ulamento. 

f 2!1 Uma ve:~: t'nt'C'rraclo o DQnlo ck entrada, o linn ltrá rt'<.'Olhiclo 
pelo respon.qveJ, 'endo franqueado à rubria. dos scnidorl:"< dl'pois do· 
findo o cxpc-dientl'. 

i :w O lh•r<J de poDtfl. uma H·z etgotado. será ~neaminhado ao .... r. 
fJUi'I'D por int~io da SuhW(.Tt'\'aria dl' Pcsmal. 

/ut, 362. O de~conto cm virtude dt' falta• iDtl'rpol:~d3< ahrangt·t.i 
os sábados, doming~ e ftoriados se ntes ficarem compr<'t'lldldo~ entrr 
duas Jaltlb" Dào juJtifi<'ada1. 

Parigrafo ünico. Serio r.:le\ladas até 3 f~ltas cl:~rante o mês. mfltiudo1 
po: doença c.-omprovada em inspeção mfdic:a 

CAPITIJLO \' 

Do.s Dfrrlta:r c \'aflt6gnu 

SEÇAO I 

Do Trnrpo de Srrd{n 

Art. 363. ~6. feita em dias a 11:~~~ do t('rtlpo dt' scn.iço. 

f 1'1 O nÚOlt·ro di:' dtas u-r.i t'OfiVt'l'tid<l tom anos, c:onsldl'rado o a110 
~'Dtno de· 38.5 dias. 

i 2V Ft'ila a L'Dn\'C'l's.iO, M di~ rl"lUniC!'S, até- 182. nlo ~t'Tio ~:ompu· 
lados. anedondando--sc para um ano. quanto cxecdntm ent' númt'ro, no' 
ca~os de c:âk"Ulo pau efl'ito dt• :.posc:ntadoria. 

Ar1. 364. O peritx!o d1· ext'Tddo de mandato ft"<<C"Tal. estadual m1 

munidpal serl contado para tod~ os tofeitas le-gais, exccto ~ra prDgrt'l.'liill 
horilOfltal (L'O!l('('ito 1) ( 1 J 

Art. ~· Computar.,..,.{i IDtt-gralmentl', para cfeito de :~pmentadiM'iJ. 
t• di:cponibihdade, o tempo em qQe o servidor esti~r afastado t'm li('l'fll,'l 
para trataml'nto da pr6pri:1 saúdt'. 

Art. 366. Computar.st··.ã lnft'gralmf'nle, para t'fdto de aposentadoria. 
"ttmpo d~ scnoiço prestadu em ativldade pri\"ada aos lt'f\lldorl:"s 'Jill' rom· 
Jllt•tarem uu vmharn a romplt1ar 5 (dnco) anos d,• efetivo ext'rdeio.( 1 ) 

norm~~grafu únit'l.>. Para os fint deste artigo, obs~mar«"·iO :u. sl'guinft'' 

I - não se admitir.l a contagem de tempo de ati,·idade em dobro 
<III t•m outra ~'l.>fldiçio t-sp<.-<·ial; 

II - it;;.O S~· permiiir6. a rontagl'm cumulati\la de tcropa de sl'n'iÇ<' 
públko ~'llm o de ativitbdc_ privada. quando C'Onc:ontitantcs: 
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m - oão se acolherá a COiltagem de te~ de atlvidade .que- tenha 
~t:' ~~ p2h cooccsslo de aposentadórla pe!o sistema da previ· 

Art. 367. O $ervidOr instruírA o seU recjUerlmt'Ilto de contagem de 

:~;~; =~~~cf~~~r~~)setor comp«ente do Instituo Na· 

Art. 368. Computar-se-i Integralmente, para os efeitos pttvi$tos neste 
Regulamento: 

I - o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, pre&· 
~o em. cargo ou funÇio civil ou militar, em 6rg!io da adminlstraçlo 
dlretn, autarquias, empresas públicas ou sociedade# de economia. mista, 
Úlinterruptamente ou oli.o,. apmado à vista de- registro de Ireqüfficia ou 
de cl~mentos :regularmente averbados no assentamento individual do 5'CI'· 
vldor; 

II - o período de serviço ativo nu Fo~as Armaàai, prestado duran
t.e a paz, computando-se pc!o dobro, SOrnt'Ilte para o efctto de aposenta· 
daria, o tempo em opera~ bélicas; · 

que ~!e; ~/o~~r:U~~alc: ~:~1:;fn,~~tu~~~,.c:;~tn~~ado 
IV - o teinpo de ~ prestado sob qualque-r outra forma de ad· 

missão, desde que remunerado pelos cofres públicos, 

Art. 369, :e \'edada a acumulação de tempo de serviço prestado 

=-~:~~eni:s~~o ~~c:l :~un~~;, ~~~~rq~:S~ s:~d:~: ~= 
economia mista e empresa~; púb!Jcas. 

SEÇXO II 

Da Estabilidade 

. Suhseçio I 

Da Licença Mrtf Tratamento de S6údc 

Art. 380. A licença para tratamento de saúde será. a -pedido ou "ex 
officio ... 

a Jn~!;to ~~;l:~q~: ~:V:St:aJk:r-s:e. re;e~%teq:~~~~!~~:á;~~ 
~ldêncla do scrvid.Ol'. , · 

§ 2.~ Para licença abé 90 dias, a inspeç3.o $&á feita por médico 
&> Senado Federal, admitindo-se na falta deste, laudos de outtos médtco,.; 
de 6rgli0$ of!cla.is.. 

~ mêdi~:: A licença superior a 90 dlas dependerá de i~ por junt4 

§ 4~' A prova de doença poderá ser feita por laudo de médico do 
Senado Federal se, a juizo da Comissão Diretora, nilo for conveniente ou 
posslvel a ida de junta médica à residência do ~ervidor. 

§ 5'1 Será facultado à Comioislo Diretora,. em Cll$0 de dúvida razoã· 
vd, exigir a in~ç!lo pOr outro médico ou junta oficiaL 

_ § 6'1 O laudo, do tnédlco ou da junta, nenhuma rderêccia fará ao 
nome ou à natureza da doença de que sofra o servidor, salvo quando se 
tratar de fesõel> produ:Udas por aclâ:ente, de doença proflssit~nal ou de 
qualquer _dlu: J;UO!é;.tio.s referidas no art. 38L 

§ 7'l No curso da Ucecça, o servidor abster-!e-á de atividade remunc· 
ra:da, sob yena de interrupção imediata daquela ,e perda total do venci· 
mento. atê que reassuma o cargo. 

lj so Conil!derado apto em inspeção médica, o servidor reassumir& o 
exercfcio sob pena de se apmarem como faltas (Xl di's de ausência. 

adqu:· e::~bm~d:r;'~~2 :SeJ!,t g;rcl:,curso, para. cargo efetivo. § 9'1 No curso da licença, poderá. o servidor requerer inspeç11.o médica, 
no CáSO de se julgar cm condições de reas$Uillir o ~ciclo. 

Parágrafo único. A 6taDilidade db: respeito ao serviço público e não Art, 3131.. 
ao earg.o. aaçlo mental. 

Art. 371, O sexvidor emivcl só perdeJá o CSl'gO na extinção de~t!'; inca~citante, 

~;aiem:~~la m~~:~or:esbfpÓt~~n~;~da de í~:J~ u;,:rte;o~~ ~~f:;::~!)·, 
denaçll.o judklal. _ · necess.idade imediata da ap_osentadoria. 

SEÇXO III Parágrafo único. A inspeç[o, nQ ~:aso deste artigo, sexá feita obrlga· 
Dtu Férias (') :~:nJ~ ea~;t:e~:r~ médicos, da qual fará parte, pelo menos, um 

de f~ ;r; ~~~. 5~a:~o:: ~~~too~~oC:da~O n~orrnco;'~~d~~: Art. 382. Será integral o venc!m"ento do servidoz llt:enciado para tra· 
oeste Regulamento. !.T:tod~: :~~~:~~=~~os:~::; :::~do de doença profissio· 

~! 1:s ~e=~::e::Jtdo:c;: ~cJ:dd~ ~~~::â~ g~;::~~ Art. 383. A licença para tratan:~mto &: saúde será despaQbada: 

N.l~iomtl. I - por mais de 3 até 30 dias, pelo Diretor-Ger:i.l; ( 1) 

§ !!.~ Considerada n absoluta Qe~~.ridade do rervJso, ;15 féiiiU poderão 
m Interrompidas, garantido no servidor o goro do período restante, de II- por mals de 30 dias, pelo lO.Sccretário. 

preferência, dentro do ano de su~ conce~o. - § lO Nos ~lodos de recesso do Senado Federal, o DJretor·Cel'ill 

tra~~ Ni\o é permitido levu à conta de fhlu qualquer falta .ao _ I;!:á;:r.:!ed~~1~~:~r:fus~ itens I e Il deste art!go, c prorrogá-

§ 4<' Sornente.depofs de 365 dias de exercício adquirirá o servidor di- § 2Q 0 disposto 00 item 1 e no patágrafo antetior se apUca, de igual 
-reito a férias, modo, ao DirettX da Representação do Senado Federal no R[o de Janeiro. 

de s!!'ço ~ /efo1~~~~~md:!~~~~~~a~. sa1vo impetiOS2 necessidade § 30 O afastamento do servidor até 3 dias ao mês, por motivo de 
doeDÇll., comprovada em inspeÇ";io mMica, será objeto apenas de registro 

§ 6Q Por motivo de promoç!io ou tromferb:Jcla, Q servidor cm g02o pelo 6rgii.o de' pessoal. 

de férlas n!io $CI1Í. obrigado a inte=>mpê-las. - § 40 A. Subsecretaria de Pessoal, ao registrar 2 licença, fará. imediata 

0 
se! :d~~~:~n~af~ias, o sexvídor comunicari à autoridade superior comunicação do fato ao órgão de \otaç-:io do servidor llcendado.. 

Seçio lV 
Da8 LicençM 

Art. 373. Concedci'.:Se4 -liceoça: 

I - para. Uatamcnto de saúde; 
O -por motivo de_doença em pessoa da fam[lia; 

lU - para repousq à gestante;. 

IV- para ~exvlço mflitar obrigat&io; 

V - para trato de interesses particulares; 
VI - pCil' motivo de afastamento do cônjuge; 
VII - em caráter especial. 

Art. 374. Ao servidor ocupante de cargo em comiulo não ~ coo~· 
derá, nessa qualidade, licença para trato de interesses particuLares. 

Art. 315. A licença, dependente de inspeção médica, será concedida 
pelo prazo Indicado no cqtrespondente laudo. 

§ 11' Findo o prazo a que se refere este artigo, haver,á nova inspeção 
médica, dcvet1do o !audo ()Onciuir, conforme o caso, pela \'olta ao servlço, 
pela p~orrogaçlo da i{c~IWa' ou pela 11posentadoria. 

4 2.? A llcença podctá ser prorrogada "ex off!.cio~ ou a pedido. 

§ 3? O pedido deverá ser apr!!sentado antes do findo o prazo 
da licença; se iodefer!do, contat·SC·IÍ. como de licença o perlodo compreen· 
dido entno a datn do término e a do conhedmento oficial do despacho. 

Art 376. Terminada a licença. o :rervidor reassumirA imediatamente 
o exercício, nlvo prorrogaç!l.o. 

têrm~~,\~~~~~:.· s~ ~":Jde:~~:0d;=o~=ç~ dia~ '~ntados do 

~upe~:· a3V30 d~:.e~{~:n~:~ro:d~ he~~~V~vÍdo~~~ç3?f~r n:ad~ 
moléstia prevl~ta no nrt. 381. 

trat:f; l~\~i~;~! ~rJ;~~~c d~u:aJde~ o 
0s~~8~ ~~~~ri:b=iJ: 

a nova in!pt"ÇiO e aposentado se for íulgndo inválido parn o serviço. 

Parágrafo único. Verificada a h!p6tese deste artigo, 1> tempo neces· 
sárlo à i11spcç<\o médica 'erá considerada como de prorrogação. 

Art. 379. O servidor, cm gozo de licença, comunicará. ao cbefo ime· 
diato o seu endereço eventual. 

Sub.seçã.o O 

Da Licença par M'otk>o de Doença em Pessoa cUz Famílit% 

Art. 384, O servidor poderá obter licença, por motivo de doença 
na pessoa de asceodente, descendente," CQ!nteral, consangüin~ro ou afim, 
até 20 g:au civU, e do cônjuge, do qual não esteja legalmente sbparado, 
desde que prove ser Indi~eru:ável a rua assistência pcsroal e esta nio 
possa rer prestada simultaneamente com o exercício do ~go.. 

§ 10 No. forma deste .artrgo, a licença poderá igualmente ser obtida 
por motivo de doença em dependente que viva sob a "gu:uda e sustento 
do servidor. 

lj 20- Pro~ -ar-se ..i 11 ilõença mediante inspcçã~ médica. 

1j 39 A licença de que trata elite artlg_o será concedida com venci· 
menta integral até 365 dias. c com dois terços do vencimento, se exceder 
esse- prazo at.; 730 dias, 

§ 411 A licença por motivo de doença em pessoa da famtlia será 
despachada pelo lii..SCctet:ário. 

Subseção Ill 

Da Liccnfa paro ltepouro à Cestante 

Art. 385. A servidora ge~tante será concedida, mediante inspcçilo 
médica, licença por 120 dias, com vencimento integml. 

4 1<' Salvo prescrição médica em contrário, a licença pode~á ser 
concedida a. partir do Inicio do oitavo mês de gestação. 

i 20 A licença para repouso .à gestante será despachada pelo Dire· 
tor.CeraL (I) 

. Subseção IV 

· Da Licença pata Sert)fç" Mllita:r Obrigauirio 

Art. 386. Ao servidor que for ccmvocado para. serviço militar ou outxo 
enc:ugo da seguranÇl!: nacional será concedida Hcença. com vencimento, 
~alvo se optar pela vantagem pecunbirla que vier a perceber pela exe
<"Uçll.o dos referidos encargos. 

i 10 A licença será concedida à vista ~ documento oficial que 
prove a lncotporação. 

~ 21' Do vencimento descontar-se-i a importância que o servidor 
pefcebcr na qualidade de incorporado, salvo ~ optnr pelas vantagens do 
~erviço militar. 

§ 3? Ao servidor desincorporado conceder·lle·á prazo não excedente 
de 30 dln!~, para que ~ea.sSIJmll. o exerc!cio sem perda do vencimento. 

Novembro de !985 

Art. 387. Ao servidor oficial da reserva das Forças Armada~ ser-,!; 
concedida licença. com vencimento, dmante os estágios previstos pelO$ 
regulamentos militares, ressalvado o direito de optar pe!cn vencirnent01 
militare~. 

Art. 388. A llcença para serviço militar obxigatódo será despaOOada 
pelo Diretor-Geral. 

Suhseção V 

Do Licença pc~ra Trato de lnteres;e, Portlculare: 

Art, 389, Depois àe 730 dias de eEctivo e_~CJ'clcio, o ,enoJdor pod6-' 
obter ~nça, sem Wncimento, para tratar de Interesses ]?articulares. 

praz~ J: a~ ~~n~as~e que trata t>!rte artigo poderá ser concedida_ pe1o 

§ 20 O requerente aguardari. em exerdcio a concessão de l!~nça. 

§ 30 Ser.t negada • licença, quando inconventente ao interesse do 

'""""' § 41' Niio se conc_edCJ"á a licença ao servidor nomeado ou transferido 
antes de assumir o Cll:erdcio. 

~ 50 Só se coocedcrá nova llcença depois de decorridus 730 àia.s 
da terminação da anterior. 

i 6? O servidor poderá, a qualquer tempo, desistir da licença. 

~ 79 A licença para trato de interesses partículare~ sçrá o::o:ncedida 
pela Com!s!lão Diretorn. 

Subs~o VI 

Do Licenço par Motiua de Afastamento do Cõnjuge 

Art. 390. O seJ:"Vidor casado tçrá licença JCm vencimento ou remu· 
neração quando o seu cônjuge, ~ervidor civil ou militar, for mandado 
servir, e:~; offlcio, em outro ponto do território nacional ou no estrangeiro. 

§ l\' A licença dependerá de teqnerimento devidamente instruido, 

§ 21' A licença po~ motivo de afastamento do cônjuge será concedida 
pela Comissão DiretorQ. ( 1 ) 

Sub.!eção Vil 

Da Licença E-rpeclal 

Arl. 391. Após cada decênio de efetivo exercício, conccder-~e·á 
licença !!spccial de 180 dias, ao servidor que a requerer, com todos os 
direitos e vantagens do cargo. 

§ 1'1 Não-~ concederá Ucença especial se, l'm cada dec~nio, houv~r 
o servidor: 

I - sofrido pena de suspen~o; 

11_- falta~ no serviço injustíficadamente; 

III - gozado licença: 

a) para tratamento de saúd~ no prazo tup!'r!or 11 1110 dias conse
cutivos ou não; 

b) por motivo ele doença em pcsroa da famOla. por mais de 120 dias 
consecutivos ou não; 

c) para trato de interesses particulares, 

d) por n1otivo de afastamento do cônjuge, por mais de 90 dirui CÓll· 
sccutivo.~ ou não. 

~ 20 Cessada a interrupção prevista neste artigo, começa a correr 
nova contagem do decênio a partir da data ern que o servidor reasswnlr 
o exercicio do c:ugo, ou do _dia seguinte ao em que faltar ao serviço. 

§ 3? O servidor que ocu.par cargo em comissão ou funçiio gratifi. 

dc,~~i~a~~o ~:Js;;:ooud: ~~~a~~e~:\u~~/erderá o vencimento 

§ 49 E vedada a conversão da licença em vantagem pec_unhhia, 

Art 392. A lictmça especial poderá set gozada de uma só vez ou 
parceladamente, em períodos de 60 ou 90 dias. 

Parágrafo único. Quando se tratar d~ licença especial acumulada, 
o servidor poderá goti.Ja em pedodos de 180 dias consecutivos Ol; isola· 
dos. em um ou mals períodos de 180 dias em concorrência com períodos 
parceLados e em períodos parcelados. 

Art. 393. O seJ:"Vldor requererá a concessão da licença especial ao 
Diretor.Cernl indicando a forma por que deseja gozá-la. 

§ 11' A Subsecretaria de Pessoal, instrulr4 o pedido, esclar<.'ccndo, 
à vista dos elementos indicados no art. 395. se o s~vidOl' preenche o' 
requisitos legais pata a concesslo da licença o juntando o parccc:>r do 
Diretor ou Chefe do órgllo de lotaçlio do _servidor. 

§ 29 Deferido o requerimento. o órgão de pessoal promoverá a 
publicação oficial do ato e respectiva anotaçlo no assentamento indivi
dual do servidor, cabendo ao ~esponsávcl pelo serviço a arganizaçll.o da 
escala, que obedec_erá_ à ordem cronológica de entrada dos requerimentos 
dos intei:CSSados. 

Art. 394. Na organização dQ. escala a que se refere o § 29 do artigo 
anterior, SCJ'ão observados os seguintes requisitei: 

I - quando requerida para um período de. 180 dias, a licença e.~pe· 
ela! poderá ter in!clo em qualquer mês do ano civil; 

II - quando requerida para períodos parcelados. de 60 ôu 90 di!l5, 
cada período deve ter inicio e ti'rllllno dentro do ano civil; · 

III - deverão ~cr mencionadas as datas de início e término do~ 
períodos relativos à licença espccjal. 

Art. 395. No cômputo do decênio de eft:tivl> exercício, serão obser. 
vadas a~ seguintes normas: 

I - entende-se como tempo de efetiva exercfcio o -que tenha sido 
prestado, ininterrupta ou con=u.tivamcnte, à Unlilo l!' ao; EstadOJ, nos 
seus órg~os de administração dlreta ou lndirct11, apurndo à vlsb. de regis:. 

:':r::d!~e~~~~::~~o!~tod~na~!~!ftd0 o~r~rda~;Jemcnto~ regularmente 

II ~-a contagem do tempo de efctivo exercido scriÍ. feita cm dias e 
o lotai apurado convertido em anos, $Cm arredondamento, considctadcs 
de detivo exercido ~ afastamentos de que tr~ta o art. 288; 

III - não interromperão o curs:o do dc:>cilnio os dias intermediários 
entre o exercício de mais de um cargo, quando for domingo, feriado, 
ponto facultalivo ou outro em que, por qualquer motivo, n<\o hajn expe· 
dientê. 
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Arl 396. t: penniUdo ao servidor Interromper a l!cença especial, 
sem perder o direito ao go:-:o do restante do período, desde que, mediante 
requerimento à autoridade que a concedeu, obtenlm autorização para 
reassumir o exerc:icio de seu cargo. _ 

Parágrafo Únil:'o. O responsável pelo serviço comr.mlcar6- ao órgão 
de pessoal a data em que o servidor cm gozo àe Ucença _especial voltar 
ao exercício do cargo. 

Art. 397. No cômputo geral do lempo de serviço. para eft;oito de 
::tposent:~.doria, será contado em dobro o tempo de licenç:1 especial qu~ 
o servidor não houver gozado. 

SoçiloV 

Do Vencimento 

A:rt. 398. Vencim~nto é 11. retribuição pelo real e.~erc!cio do cargo, 
correspondente a padrão nu ~ímbolo fixado em lei. 

Art. 399- Além de outu.s hipótese.o; pre\-istu neste Regulamento, o 
scr\'idor perderá: 

I - o vencimento do cargo: 

blic:) sn1~~n~ :a::a:r~is~~~ ~~ ~r~o qe:nd~t~ a~~::m~~trto~r c~-~: 
cedido com ônus para o Senado. 

b) quando no exerdcio de mandato legislativO: federal ou estadual; 

II - o vencimento do dia, se não comparecer ao serviço, salvo por 
motivo legal ou moléstia comprovada: 

III - um terço do ,_-endmento diário, quando comparecer ao serviço 
dentro da hora seguinte à marcada para o inicio do e:orpcdiente ou (jU:lll· 

do se retirat antes de findo o referido período; 

IV - um terço do vencimento; durante· o afastamento,· por motivo 
de pri5io preventiva, pronúncia por crime comum ou denúncia por crime 

~uu:f~~~ ~~Ja a:~~~~~ec':ãdJ;e~~o c~Úe~e~~~v~bs~t~mso no 

V - dois terços do vencifuento, durante o período de afa~tamento 
em virtude de condenação, por sentença definitiva, se a pena não foi de 
demissão. 

peC:~~trib~d~ena~m:!.~d! ~~;~~e:' :f~:~~C:s. 0~{~~ l'd~:a~~~ 
vistos em lei, e não será objcto de arrestQ,_ seqüestro ou penhora, salvo 
quacdo se tratru:: 

I - de prestação de 4UmenlOS; 

II - de dívida à Fazenda PUblica, 

Arl 401. As reposições e indenl7.açõcs à Faze11d~ _Pública serão 
descontadas em parcelas mensais não ellcedentes da dl:Cima parte do 
vencímento. 

Pa:r:ígrafo único. Não caberi o desconto parc"elado quando o ser
vidor sol.icitar exooeração, abandonar o cargo ou auferir reL'Cb!mento q11e, 
pela natureza ou continuidade. caracl;erixe mli fé. 

SeçãoVI 

Das Vantagem 

Art. 402. Poderão ser deferida.s ao servidor as seguintes vantagens: 

I - ajuda de custo; 
II- diárias; 

lil - gratificações; 
IV - vantagem especial ( 1) 

Subseçio I 

Da Ajuda de Custo 

Art. 403. Secl. concedida ajuda de custo. arbitrada pela Corniss1i.o 
Direton,. ao servidor que, a serviço. do Senado Federal, dcstompenhar co
nmsão fora -da ~ede ou no estrangeb'o, 

Art. 404.. O serviclor restituirá a ajuda de custo: 

I - quaodo não se transportar para o lugar onde deva exercer a 
comissão; 

n - quando, antes de condu ida 11 incumbência, regres~M, pedir e:m
neraç!o. ou abandonar o serviço. 

lU - de representação mensal; (4
) 

IV - por serviço ou estudo no Pais ou no estrangeiro; 

V - pela execuçiio de serviço de natureza especial com risco da 
vida ou saúde; 

VI - pela convocaç!o extraordinária do Congresso Nacional; 

vb - pelo encargo d; membro de comisSões de con"'1rso C d"' ln· 
quérito; 

Vlll - pelo comparecimento às sessões como membro de órgã_o dt> 
dehbcração coletiva; 

IX - pelo encargo temporário de professor de curso de treinamento; 

X - pela execução de trabalho ttcnko ou cientifico; 

XI - ad~iooal por tempo de -~erviço; 

XII- de nivel superior.('} 

Art. 4(17. Cratíficação de função e a retribuição pelo exercício d<" 
encargoo de Chefia, de Assessoramento, de Secretariado e outros regu
larmente criados. 

Paro\grafo único. Não perderá a gratificação de função o servidor 

:J:,es!~~;e~~g=:Óri~~:ele~,e 1~:;~~~-~~~':;n~a:f~~~ ~~e~~dC:~~~~~~; 
-ou no estrangeiro, nos termos do art. 288, item IX, e hcença espcc•al. 

Art. 408. Serviço extraordinário é o prestado pelo servidor, por 
convoc:1ção prc-vi~ta na forma deste Regulamento, para execução de tarc-

~a:S ~~~ ~e~~,S;s~~~C:d~tF:t~:l ~0~o~~~~:sd~ec~~~!~~~~a~~:1~ "' 

~'I<:> _i,. gratificação de que trata e&te artigo não podrrá exceder, em 
cada dia, a 50% do valnr da remuneração diária do servidor, ressalv,a_das 
as tarefas- que forem estab.-Iccidas cm instruções baixadas pela Comi.&São 
Dirdota. 

~ 29 Aos integrantes do Crupo-Direção e As.~essoramento Superio
res, é :":eda~~-p~~ç1lo da ~tificação de (}'!C trata este artigo. ( 1 ) 

Art. ·:109. A gratificaç-:io de representação mensal ~erâ arbitrada pela 
Cõ"riiiSSãO Diretora e obedecerá a escalonamento de acordo com a hierar
quia dos cargos em comissão. 

Art. 410. A gratificação por s{'fVÍÇO ou estudo no País ou no e~· 
trangcfro setá arbitrada, em cada caso, p!'la Comissão Diretora e visará 
o_apcrfeiçoamcnto cultural e técnico do scr~·idor do Se11ado Federal.{~) 

A:rt. 411. A gratificação pela execução de 11erviço de natureza es
pecial com risco de vida ou saúde, regulada por legislação específica, será 
fflladll pela Comissão Diretora. (') 

voeaç~· e~};~or~nfr~i~~agzn~~:Ss~N~~~~~c~~~P~~&:~odo de con-

1 - a um mês de remuneração, quando a convocaçlio ultrapassar 30 
dias; 

n - quando inferior a 30 dias, a tantas diárias quantos forem os dias 
de convotaçiio do respectivo per!odo. 

A:rt. 413. A Com:iss1lo Diretora arbitrar& o valor da$ gratit~eações 
relativas aos encargos referidos nos incisos VII a X do art. 406. 

Arl. 414. E garantida ao servidor efetivo gratificação a~icional por 
tempo de serviço, calculada sobre os vencimentos à razão de 5% a cada 
qüinqüênio de serviço público, até 7 (sete} qüinqül!nios. (') 

~ 1<> Para tms deste artigo, apllcar-se-á o disposto nos arts. 288, 363 
e 368 deste Re_gulamen~o. 

-§ 29 O servidor, investido em cargo em comissão, pusará a perceber 
a gratificação adicional por tempo de serviço na base do vencimento do 
cargo em comissão. 

efeti~tqu~nro~~~~d:~~:~l J:!e~:1b~a~av:c:C~~ed~o c~~g~ar~ 
Comissão. 

f4.;. () seividõr" cOntiCUar:i "a -;;:uferir, na aPosentaàoria ou disponi
bilidade, a gratificação adicional por tempo de serviço. 

~ 59 Quando o servidor estiver percebendo, na atividade. a grati
ficação ~ base do vencimento do cargo em comissll:o e for ap<?Sentado com 
as Vanlãgens do- ç~go eietívo. a gratlfkaçll.o passara a ~er cillculada sobre 
o v-encimento deste. 

. § 11' A restituição 1: de exclus•va responsabilidade pes~oal e poderá § 59 A gratiflcnçiio adídonal será averbada .. e:t officio~ pela Sub-
scr feita, parceladamente, a cnténo da Comissão Dirctora _ secretaria de Pessoal à vista da certidão de tempo de serviço, admitido 

§ 21' Não bavel'll. obrigaç:1o de restituir; na foxma deste Regulamento, 

I - quando o r~esso do servidor for determinado ucx officio .. ou § 19 Cnbcrá à Subsecretaria de Pessoal apostilar a cooc~são do 
~~=~:· comprovad11 em ínspeçll.o mMka. que recomende esse pro· adicional de que trata este artigo no título do servidor. 

II - havendo e)(oneraçtto, a pedido, ap65 90 dins de exerclciQ no lu- § s9 --A- apO~iTa- ;erá- m;OVada sempre que se alic~ar o padrão Ou 

gar onde 0 servidor ellcrça a com!sslio. simbOio de vcncímento do cargo do servidor. 

Subseçlio II 

Das Dilric.s 

Art. 405. Diária é a retribuição devida ao servidor pelo compareci· 

~ad;o F!de:rZ:· c~juc:as:r:~~~11gr~~~a~~c~~~=l~ ~~:~i:a!: ScÍe 
1/30 (um trinta avos} do valor dã rcmuneraçlio mensal. 

pode~ 1: ~g:d:'~~rd~~af~: s~;:io~s~e n:t,~iJ~~ S~~~~~a( 1)ip6tese 
~ 2.'' 56 poderão ser cOnVQcadQs para o serviço relativo às sessOe~ 

referidas neste artigo os servidores que tenham comparecido ao exped•· 
ente normal do dia da realização da sessão. (~) 

~ 39- Os servidores integrante$ do Crupo-Direçio e Asse$Soramento 

~;i~i:~n~~li!i~! ~es~~~~atJ(cido!r~~jll e~m~~g:D~ef~:~. sr:f 
Subseçiio lli 

D~ Grllttf{icu.ções (~) 

Art. 406. Coneeder-se·á grntificaçi1o: 

I- de funçlo; 

II - pela prestaçlio de serviço ex_traordil)fu-io; 

Leg~~!5Taq~~;~à~~\:f[:~t~n~ef~tlof~:;te~~l~évcani~~ 
das ào Crupó-Outras . .\tivídadcs de Nlvel Superior, fará jus à gratifica
ção àe Nlvd Superior correspondente a 20'l de seu vencimento: 

! -:_se ~t!_ver s~jeito _!_j~_!_da __ de trabalho de 40 horas semanais; ( 1 ) 

II - se, por força da legislação específica, estiver sujeito ;,. jom:ida 
de trabalho inferior a 40 horas semanais. (I) 

§ lo;> A gratificação de nlvel superior a que se refere este artigo não 
~irá de base para 'o cálculo de qualquer vantagem. 

§ 29 A gratificação de nível superior, na qual incidirá o desconto 
previdenclllrio, será computada para o cálculo de provento de inativldade 
do servidor que contar tempo de serv:iço igual ou superior ao fixado para 
aposentadoria voluntária, desde que, ao se aposentar, a esteja percebendo. 

Subseção IV 

Da Vantagem Especial ( •) 

Art. 4la-;- O servidor que contar 6 (seis) anos completos, consecuti
vos ou não, de exercício em cargos em comissão ou funções de confiança, 
fl!-lá jus a ter adicionada ao vencimento do respectivo cargo efetlvo, como 
vantagem pessoal, a lmportâncía equivalente à !ração de I/5 (um quin
to): 

J - da gratificação de função respectiva; 
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II - da dífCI"ença entre o vencímento do ca:rgo·do Grupo-Direçio e 
Assesso~to Superiores e o do cargo efetivo. 

§ 1<> O act:és.cimo a que se refere este artigo ocorrerá a partir do 

~cl~sd!o ~:;~ ~:~~~!'~u { f:!;J:"~ &:f~~a~~t=m~Íe:er; 
l(l<' (décimo) ano. 

do, ~o 29 er~~n:~ f(~j)e ~rr:, ~a~~~rr~u;~:<'~~~v;~:~:r~~~:'J,~~ 
e!eito l cálculo da imporU.ncia a ser adicionada ao vencimento do cargo 
efetivo, o valor do cargo ou função de confianç-a exercido por mai~ tem-po, 
obedecidos_ os critérios ftJtados nos itens I e II deste artigo. 

~ 39 Enquanto e:~:ercer cargo em comissll.o ou função de confiança, 
o servido~ não percebera n parcela a cuja adição fez jus, salvo no caso 

r2gpJ:ox!~l:Qv~~~edn:ol~od~~~~~e~!i;~~~{~) prevista no art, 2Q, 

para §e~~to ~c 1cifcOS!nJ:~::::~~~l~ d~e~t~~~~~O~~ U:Yff:nt~~n~~~:~c~~ 
mento do cargo e!etivo, inclusive para qüinqü~ios. 

funç?ort.d:1:nfi?n~~~o~ii(O~e ~~~r~re~:d~su~u;a~~a:: e:;md~;i~o 01à 
adição de S (cinco) !rações de l/5 {um quinto) poderá optar pela atuali
zaçlio progressíva das parcelas, mediante a substituição da anterior pela 
nova, calculada com base no vencimento da gratificação dcHc cargo ou 
função- de mãíor valor, observado o disposto no ~ 2" do art. 416. 

Art 418. A contagem do periodo de exercido a que se refere o 
art. 416 terá inicio: 

I - a partir do primeiro provimento em cargo em comis~lio, intr· 

r;:~d~d~ ~~kD~;g~~. ~:ei~od~mz!~br~c1~r~~67stihtído na con-

II - a pruti:r da prime-ira designação para a função de confi;a1ça pos
_terior à instítuição do Grupo a que se refere este artigo ou, no caso de 
designação pree:~:istente, a contar da. data de vigência da Rc~olução nQ 17, 
de 25 de junho de 1973. 

Seção_ VII 
DtJS Concessões 

Art. 419. Sem prcju(zo do vencimento ou de qualquer direito ~u 
vantagem regulamentat, o servidor poder.â faltar ao serviço até 8 dias 
consecutivos, por motivo de: 

I - casamento; 

11 - falecimento do cônjuge, pais, filhos ou irmãos. 

Art. 420- Ao servidor estudante ~erá permitido faltar ao serviço, sem 
prejuízo dos vencimentos ou vantagens, nos dias de prova ou exame. 

missÍo 
1~i~~:~~~~~~~u~n::a~~~~at~e~~C:!a~ !~:~:o~~ 

§ 21> Em qualquer híp6tese, a concessão dependerá de comprovat?o, 
mediante documento háb,1, fomecido pelo 6rglio ou entidade competente. 

Seção VIII 

Do Dire1to de Petiçllo 

A:rt. 421. E assegurado ao servidor o direito de requerer ou repre
sentar. 

~ 1<> O requerimento ou representação, com o vis-to do Diretor ou 
Chefe direto do servidor, ~rá dirigido à autoridade competente, que deci· 
dirá, ouvida a Subsecretaria de Pessoal. 

§ 2Q O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade qur 
hom·er expedido o :lto ou proferido a primeira decisll.o, não podendo ser 
rrnovado. 

~ :}9- O re-querimento e o pedido de reconst?et'Dção ~e 2ue trat11 estl' 
-~~tifas~ei~~~~:tv:f:chados no prazo de 5 dzas e d~c1di os dentro de 

Art. 422. Caberá recurso: 

I - ~o índ~ferlmen!o do pedido de reconsideração; 

II - das decisões sub:re os recursos sucessivamente interpostos. 

§ 11' O recurso ser:í dirigido à autorida<:le imediatamente superior 
à que tiver e"Pedido o ato ou proferido a decisão e, sucessiv:tmente, em 
(•.>eala as.::r:ndentc, às dem.a:is autoridades. 

~ 2<> No encaminhamento do recurso observar·se-\Í o disposto no 
~ I~ do artigo anterior. 

Art. 423. O pedido de reconsideração e o recurso niio t~m efeito 
suspensivo, e o que for provido retroagirá, Mn ~cus efeitos, à data do ato 
impugnado. 

Art. 424. O direito de pleitear preS<.,-evcrá: 

I - em 5 anos, quanto aos atos de que dec-orram demissli.o ou cassa
ção de aposentadoria ou disponibilidade; 

TI - cm 120 dias, nos demais casos. 

~ lo;> O prazo de prescrição contar-se-á da data da publicação oficial 
do ato impugnado ou, quando este for de natureza ,reservada, da. data 
da cienci.a do interessado. 

§ 2" O pedido de reconsideração c o recurso, quando cabíveis, inter· 
rompem a ptescrição afi:"âüii:SVeZes: 

A:rt. 425. O servidor que se dirigir ao Poder Judiciário ficará obri
gado a comunicar CS!'la iniciativa a ~cu chelc imediato, a fim de que s~;>ja 
providenciada a remessa do processo, se houver, ao juiz competmte. como 
peça instrut~va da ação judicial. 

Art. 426. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesta 
Seção. 

SeçiolX 

Da Disponíbz1idnde 

Art. 421.- Extinto o cargo, õ servidor estável ficará em disponibili· 
dade com proventos proporci'!nais ao te-mpo de serviço, até ser _obriga
toriame1lte aProveitado em outro de naturc:::a e vencimentos t'Ompat[vei~ 
com o que ocupava. 

~ 11' R(>Stabelccido o cargo, ~erá obrigatoriamente aproveitado nele 
o servidor posto-~ ~i~ponibi\idade quando da sua extinção. 

§ 2<> O servidor em disponibilidade poderá ser aposentado. 
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S<ÇioX 

Da .Apo~entadoria (t) 

Art. 428. O servidor será aposentado: 

I - compttlsoriammte, aos 70 anos de idade; 

II - voluntaJiamente, quando contar 35 anos de serviço, se do séxo 
masculino, ou 30 anos de serviço, se do kmlnino; -

III - por Invalidez. 

~xer~d: d~ t~~dn~ J~e~=~~~~~o 7~m~~e ~~~~~~:~ ~~~~~;ft:~da~~ 
a qut' retroagirá o ato decÚJJ'atório da. aposentadoria compulsória. 

~ 2<:> A aposentadoria por Invalidez será precedida de 1Jcença para 
t.ratamento de saóde, por perlodo não inferior a 730 dias, salvo quando_ 
e laudo médico. desde logo, conclua pela incapacidade definitiva par;~ o 
~lll'Viço público. 

para ~tr~a;::o ar~d~~ ~~r ~~~erid; ~~ft~od~~oo d:rv~:.li~cnça 
Art. 429. O servidor será aposentado com vencimento integral: 

I --quando contar 35 onos de servis-o, se do sexo masC'I.llin9, ou_ 30 
anos de serviço, se do feminino; 

II - quando inválido em conseqü(}ncía de acidente OC<Jrrido em 
~~·iço ou em ll'irtude de doença profissional; 

UI - qua.ndo aCQrUetido das doenças discriminada~ no art. 381 c 
outras indicadll5 em lei. 

~ l9 Acidente ê o evento danoso que tiva- como cama imediata ou 
~cmotn. o el'ercido das atribuições inerentes ao ~argo. - --

~cM~!9 n;~~!:~i~e dea~~=t:t!b~~:o ::d:aq~enã6~0d~~:af~~ 
trabalho. 

~ 39 A prova do :tcidente $et;Í. feit:t em processo especial, no pm~o 

~:s~:;::; d~o;:~;e~:kad~op:~c~~~~nst®cias o exigirem, sob pena de 

~ 4<:> Entende-s~ por d()['t1Çll profl~~ional a que di!COITCT das condições 
do serviço ou de fatos n{'le ocorridos, devendo o laudo mé-dico estabe
lecer-lhe a rigorosa caracter!zação. 

ao fi~~o4;~~~ ?r~~~d~r;;u~:~~~i~c;~a~i ~~:v~td~:( 1rperior 

I - com o vencimento do cnrgD _cm comis~ilo ou da !unção dt: ~'On· 
;:~~;s~ qui:' esttve.r exo.>rce,"~do, sem int<'rrupçi1o, nos 5 (cinco) anos ante-

III - com pro~·ento C'Orrt":ipOndentc- ao vencimento da Classe ime
diatamente sup<>rlor da respectiva Categoria Funcicmal; 

IV - com p:ovento aumentado de 20% (vinte per cento) quando 
ocupante de- cargo da última classe da re~rctiva Categori-a Funcional; 

V - com a re-spectiva Gratificação de Nívd Superior, desde que ao 
se apose-ntar a esteja p<'fc<-bendo; 

VI - com a vantagem do item IV,quando ocupante de ç:argo isolado, 
.<(' tivet> nele pennane-ciClo durante 3 (~~) anos. · · '-

~ I" No caso do item Jl dl'Stc- !U'tlgo, _quando mais de um cargo ou 
função t;;onha sido exercido, 5erilo atribuídas u vant~gl"ns do Ck maíor 
valor, desde que lht> conesponda um exerci cio mínimo de 2 {dois) anos; 
fora dessa hipótcs<!', atribuir-se-io as vnntagl;'fls do c~~.tgo Ou funç!lo de
valor imediatamente fnferlor, dentre os exercidos. 

~ 29 A aplicação do ~eglme estabelecido n.os itern I e 1l deste artigo 
ell'Ciui as v:J.tltagens instituídas nos itens III, IV e VI do mesmo disJ?O
!o.itivo, salvo direito de opção. 

ment-;r~a 43~~ta:er:Id!~et~~o:!deP~~~'!:f: :,_e f~:'!~re~~~a a~~i~~ 
366, SQm.ente :rerá concedida quando, somados os te~ de S(lfViÇO público 

~/:~;!~~ed~r;;::~a~=fr!~a~~ o ( :~~ad)oran~ d~i~!,.~~~eeo Jo ~: 
Eemioino, e 25 (vinte c cinco) anos de serviço, s<' CJI:·combatente da St'· 
guoda Guerrà Mundial, ( 1 J 

Parágrafo Unico. Se a_ ~Oill_l!- dos tempos de :çerv!ço llltra.passar ps 
limites prcvl&tos neste artigo o l,>xCe$SO não sc:ri considerado para qual· 
quer efeito. 

Art. 432. A contagem de tempo de ativ!dade prevista nos arts. 368 
<" 4-30, ni\o se aplica às aposentadorias já con-ce<lldas. ( 1) 

Art. 433. Fora dos casos do art, 429, o provento :çer:\. proporcional 
ao tempo de ser:viço, na. razão de I/30 (um trintll avos) por ano. 

Art. -tU. O l_mlvC1lto de i11atividade 'erâ. revisto: 

I - setnpre q_ue houver modificaç5.o ge'tal de vencim~I!tOs, _n~o po· 
dendo sua elevaçào ser inferior ao aumento c~ncedido aos servio;\o:Cll_ em 
$l'iviàade; __ _ 

li - quando o servidor inativo for acometld~> de tuberculose .utiva. 
alienaçi\o mental, neoplllsla maligna, cegueira, !cpr~, paralisia !rrevers!vel 

!n in~n~:~~~~t~efra~;~d:t:a~v:~ d~dos dzv!':~~d~~nde esc~;~il(~s~~~~ 
Wormante ), positivada em inspeçli.o ihédlCil, pas~ando a ter, como pro
vento, o vencimmto que percebia em ativldade. 

Art. 435. l\ aposentadoria dependente de inspeçi'to médica será 
decl11.rada depoi.ç de verific:1da a impossibilidade de readaptação do ser
vidor. 

Art. 436. t\1lilip6tese de opção pelas vantagens do art. 430, o servidor 
não usufruh:á. do benef!clo previs.to no art. 416 deste Regulamento. (2) 

-Art. 437. Na apl!cnif.l,o do disposto no art. 430, ser& ~siderada a 
.RepresentaÇ'li.o Me-nsal, óesde que o servidor tenha t'Xercido o cargo com 
essa wntagem durante ~lo menos 2 (dois) anos. 

Art. 438_. 01: provtmtos de !natividade não poderão I."Xcede_;:,_ ~
caso algum, :10 tot~J da remuncraçllo percebidll- na atlvidade. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Seção XI 

Da Previdência e Auktâncfa 

Art. 43_9. O servidor do Senado Federal, conforme 11 nature~a de sua 

:~aa~· ~~~::~ ~~;!~~6(~~~Si)~~u~o dfn~~~~~ê~~~:n~~~ 
Prcvi_d~c~ Social (INPS), ~ufeito à C"ontribuição fixada por ld federal. 

Art. 44o, ).. famíl!a do servidor falecido -é assegurada pims(io 'nas 
base~ estabelecida~ Tia legislação específica. _ 

Parágrafo único. No caso de ter o servidor falecido em cons':'Jüêncin 
de acidente no trubalho, a penslo será completada até o total dos ven· 
t·imentos. 

Art. 441. .:0. f11mília do servidor falecido, ainda que ao tempo de sua 
morte estivesse ele em disponibilidade ou apOSM~tado, será ~;.'OtK'edido 
aul:.íJio.funera! correspondente a um m&s de remuneração ou provl;'fltos 

§ 1 Q A despesa eon-erá à conta da dotaçã.o orçamentária própria. 

~ 29 Quando não houver pessoa da Iamilia do servidor no local du 
falecimento, o :J.ux(lio-funeral será pago a quem houver proPJovido •l 

enterro, mediante prova das despesas, 

~ 3'? O pagamento dl" aw:.Hio-funeral obedecerá a processo sumário, 
.concluído no pr-az.o de 48 hPras da ap.re!mlnçiio do atestado de óbito. 

Art. 442. Será concedido transporte e uuxílio p:lt'll alimentação (' 
pousada à familia do senidor falecido no desempenho de encargo ou 
missi1o fora da sede .. 

,Art. 413. Após 3fl!> dias consce_utivos de li~nça para tratamentu 
de saúde, ~ conteqü(;neia das moléstias preYistas no :ut. 381, o servidor 
ter& direito a um mês de vcnclmento n titulo de au~í1io-doença. 

Al't. 444. O tratamento do acidentado ('Tl1 1etviço com::ri à co~ta
Uo Senado Ft.>deral. 

exigi;~Ía ~ ·la~~0o s;r;l~, ~=!~t~~ f:r tr~t0nt~·~l\t~e i!;~~~vefuJ~ ;~~ 
11.tendido no local da sede do _servl~ ser>Í concedido transporte, ,Ptlr conta 
do $~;>nado Federal, inclusive para uma pessoa da farn;Ua. 

~o s~tid~;s;tiv~:ia1~~~~~~r~Jvação, o salário-família será caneedidu 

r - por filho menor de ZI anos; 

H - J?Or filho inváliclt> de qualquer idade; 

III - por filha solteira, sem economia própria, de qu~lqu('f idade; 

l·ons!~~~d~~:e ~Z~::~t:0!o e:~~~i~lll;~~~ia~ue atingir a maioridad~· 

supe~o~ :r ~~te:~!~~~~ a~e .,~~~~Cl;~~~i:{~~; o:
0 ;;~~ai, 2: fu~u n~~ 

exerça atividade lucrativa. atê a idade de 24 anos; 

Vi - por fill10 de qualquer condição, ent.-ado, adotivo ou menor 
que, mediantC' autoriz~çr10 judidal, Vlva sob sua guarda e sustento, 

VII - por inn3o ou irmã solteir::~ maiOr, interditado por ~ticnaç-lo 
mental, que viva às ~nas expensas e do qual Sl"ja curador; 

VIII - por l"ltlto, de qu"' tenha a guarda e manutenção, median.h.• 
autoriznçã() judidal; 

IX - por fillia viúva, 5em ecimomiã pr6pria, de qualquer idade; 

X - por cônjugl", do se:w feminino, g_ue não ~~ja rontribulnte d~ 
in~tituição de pre\~a~nda social e não exerça ati\•idadl" remuneroda ou 
perceba pensão ou qualquer outro r~dimcnto, o:-m importância superior 
ao s~lário-fami!ia; 

XI - por mulhC'r solteiro, desquitada ou viUva, qu~ viva soP sua 
depend~·~ia <'COnõmica, de~de que ~olteira,. desquitada ou viúva - no 
mínimo há cinco anos - enquanto persistir u impedimonto legal de qual· 
quer da~ partes para se cBsar e niio tenha o encargo de alimentar a ex
csposu; 

XII - por marido inválido que viva às suas e-~:pensas; 

de P~J~~ ;ak~n~cv?~~ \~t q~~~ de~ e :i .. ~~~ a eF~~~~C:; sem condíções 

XIV - por Jl\ll" ou madra~ta, viú\'a. que viva às sua~ expen~as; 

XII - por padrasto, nas mesmas condições que o pai; 

XVI - por ll}iie solteira, que \'iva às suas expensas; 

XVII - por mãe casada, abandOnada pelo marido, desde que satis
feitos os requisitos legais; 

XVIII - ptu- irmiio ilwál.ido. 

Art. 447. O salário-família será pago na mesma base fixada em ll'i 
para o :>en'ídor óo Poder Executivo. 

AJ:t. 448. Qua~~o pai e mãe c~tiverem na ativ:idade ou na in:ttividade 
<" viviirem em c{}muni, o sal~r!o-família será concedido ao pai. 

~ II' Se não viverem em comum, o salário-família será concedidD ao 
que tiver os depe-ndentes sob sua guarda e, se ambos os tiverem, a con
cessão :rer.í garantida a um e outro dos país, de acordo COm a distribuição 
do~ dependentes. 

~ 21' Ao pai e à rnãe equiparam-s!" o padrasto e !lladrast:t e, na falta 
destes, os representantes legais dos Ineap~es. 

atrvo§ 0~ in?ti~~~~~~~ ;~t~o~~~d~~~ :s;s~;~_e o servidor, 

~ 4_Q O satirlo-famllia não está sujeito a qualquer desconto ou 
<.'{)ntribuíçilo, ainda que para flm de previdência social. 

CAPITULO VI 

Do .RegilniJ! Dísdplinar 

Seção I 
Da Acumulllçiio 

Art. 449. I:: vedada a acumulaç-:;io remunerada, exceto a prevista 
em Lei Comple!l'lcntar ou nos seguintes casos: 

I - a -de cargo técnico ou de11Hflco _com Outro de Profes~or; 

li - a de dois cargos privativos de Médico. 

§ II' A proibição de acumular proventos mio se aprica aos aposcn· 
tados., 'luant_o ao_cxerclcio de mandato eletivo, cargo em comissão ou 
a contrltto para prestação de serviços f~nicOS ou -esp~cializados. 
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i 29 Em qualquer hipótese, é proibida a aciUTlUlaçào remunenda 
de dois cargos do Quadro_ do Pessoal do Senado Federal. 

~ 39 Em qualquer ea~o, a <!Cumu~'>'iíO só sen\. permitld: quando 
ocorrer co!'l'elaçiio de maténas e compatibilidade de bor-.lrlos.. 

· Art. 450. A proibição de acumular estende·.~e a cargos, Eunções ou 
<"mpregos em autarqui11~, empresas públicas e sociedades de eeonotnla 
mista. 

Art. 451. O servidor não poderá exercer simultancatncnte mais de 

;~~:/:f!t~~s~i~a~:0e~;~~~~~rt0~e (?}ais di:' _um órgão de delibe· 

~rt. 452. Não constitui acum\Jlaçiio proibida: 

I - a percepÇ'J.O conjunta de pensões civis ou militares; 

1I - a percep<;lo de pensões com vencimento, remuneração ou salário; 

III - a percepção de pensões corn provento de disponibilidade ou 
aposentadoria; 

TV - a percepção de proventos quando resultantes de cargos legal
mente- acumuláveis. 

Art. 453. Verificada em processo administr4tivo a acumulação proi· 
l1ida, o servidor optar:\ por um dos cargos, funçõl:'s ou empregos, desde 
que provada a boa fé. 

ParAgrafo único. Prov~da a má fé, o servidor perderá os cargos, 
ftmções ou empregos que exercia e restitutri o que tiver perceb1do inde
vidamen.te. 

Seçii.o II 
Do.s Del)ercs 

Art. 454. Siio deveres do servidor: 

I - !lssiduidade; 

II - pontualidade; 

III- discrição; 

IV - urh:midade;. 

V - tealdadt: às instituiçõ~s constitu~ionai~ (' administrativa~; 

VI - observ-lncia das normas \~;>gais c regulamentareJ; 

VII - obediCncia às ordens mperiores, excl"ln quando manifesta
mente ilegais; 

VIII - levar ao conbcci!llento da ~utoridadl' su[H'tíor irregularidade 
de que tiver ciCncia em razão do cargo, emprego ou função; 

IX -:- zelar pela econon1ia e conservação do mat .. rial fJ;ue !he for 
~nfiado; 

X - providenciar para que est~jam sempre em ordern o~ seus a~sen· 
tamcutos individuais; 

~I - atl'ttder prontamente; 

a) às requisições para a ddesa da Fazenda J>tíb\ica; 

1•) a expediç-:io da~ cettidões requeridas para defesil de direito: 

XII - guardar sigilo dos atos, ilntes de dad~ ;, J.'!llb!icid~de e dos 
que n3o devam ser tornados públicos 

Seção III 
Da.ç ProibiçUes 

Art. 455. AP St'rvidor !!- proibido: 

1 - referir-se do modo depreciativo, cm jnfurm.lç~o. parecer ou des
pacho. \!.~ autoridades C a ato~ da ~dmini$lraç.io púb\ka, j)Odenclo, porém, 
em trabalho assinado, criticá·los do ponto de ,·ist.l .douUinário ou da 
organl~açlio do serviço; 

II - rl"lirar, sem prévia autOI'izaç;io da autorid.ldt• ~>Qmp~tentl:', qual· 
11uer documento ou objeto da r~partiçiio; 

nr - pramover manifestações de d~apre~ e fa;rer circular ou. subs
crever lista de donativos no recinto da repartição; 

IV - vit.ler-se do cargo para lograr proveito pessoal, em detdmento 
da ,dignid:tde da função; 

V- coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza polltieo
partidária; 

vr - participar da gerência ou administuçlo de empresa industrial, 
comercial ou agrícola; 

vti: ~ e:otewet _cOmércio ou _participar de sociedade comercial. e:«e~o 
como acianbta.. cotista ou comano;iitário;. 

VIII - J?ratlcar a usu:ra em qualquer de suas fopna~; 

IX - pleitear, como procurador, junto a reparti,.-6es p~blieti, salvo 
para receber subsídios de Senadotes ou vencimentos c wntagens de ser
vidores do Senado Federal ou de parentes até segundo grau; 

X -----IeCeber propinas, eomistr.ies. pl'eSente$ e vantagens de qualquer 
espécie, em razão de suas atribuiÇOes; 

XI - cometer a pessoa estranha 1t reparttçio, foxa dos casos leiJ:l· 
mente previ~tos, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seUI 
$\lbordina_diX; _ 

XII - fornecer a interessados estranhos ao Senado Federal, verbal
mente ou par escrito, infarmações sobre propOsições em 11.ndamento sigi
lo.olo; 

:XIII - fB.CI1itar a entrada de pessoas estranhas a qualquer deplmdên
cia do Senado Federal ou permiti!." que examinem llvr()j e documentos 
confiados í'l. $Ua -guarda ou escritura.çlo, salvo quando se tratar de s.ituaçlG 
vinctdad'a à:z eldgéncias do serviço; 

-- XIV - entregar às partes papéis destinados a outros órgãi?S ou repar
tições, ressalvada a permissão da autoridade competente; 

X.V - apresentar-se ao serviço sem cst'al' decentemente trajado e em 
condições satisfatórias de higiene pessoal;. 

Art. 456. Ê vedado ao .rervldor tervir sob a direçiío !mediltta do 
cônjuge au parente até segundo _grau, salvo em cargo ou função de con
fiança ou liVl'e escolha. 

Art. 457. Salvo quando em objeto de serviço, a nenhum s~rvidot' 
será permitido afastiU'-!>e do local de seu trabalho sem autorlza,..i\o da 
autorida.dt.: a que estiver subordinado, 
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Seçio lV 

Art. 458. O servidor .responde civü, penal e administrativamente 
pelo ext'reício irregular de suas atribuições, 

Art. 459. A responsabilidade civil decorre de procedimentO doloso 
ou culposo, que Importe em prt'juízo da F.uendn Nacional ou de terceiro. 

~ 1'1 A mingua de bens que respondam peJa indenlzaçilo de prejuízo 
<:311Sado à Fazenda Nacional, poderá. o servidor s!?r descontado em ptei· 
tações mensais que não excedam ii. décima partl' do seu venci~cnto ou 
remuncraç-lo. 

i 29 Trat;~ndo-se de dano causado a terceiro, responder-.l. o servidor 
perante a Fazenda Nacional, em açüo regressiva, proposta depois de tran· 
sitar. em julgado a dl•cis5.o de última in~tilncia, que houvM condenado a 
Fa:l!enda Nacional a indeni:zar o t~rceiro prejudicado. 

Art. -i60. A responsabilidad•• penal abrange os crimes e c:ontraven· 
ções imputados ao servidor que, nessa qualid:ule, os tenha cometido. 

Art. 461. A re.sponsabilidade administrativa resulta de atos otL omis. 
~~es praticados no desempenho de a.rgo, emprego ou função. 

Art. 462. & cominaç6cs civis, penais e disciplinares poderào cumu· 
lar-se, sendo, umas e outras, imlcpendentcs entre si, bem assim a.o; instln
cias civil. penal e administrativa. 

Seção V 

DaY Penalidade& 

Art. 463. São penas discip!inar~s: 

I- reprecruão; 

II- multa; 

III - suspensão; 

IV - destituiçào de funçü.o; 

V- demissão; 

VI - cassação de aposentadoria ou disponibílidrule. 

Art. 464. Na apllcaç-J.o da~ penas disclplinatcs serão considerados 
a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para 
o serviço públlco. 

Art. 465. Será punido disciplinarmente o servidor qui;', sem justa 
caw:a, debmr de submeter-se à Lmpeç-lo médica d(;"tcrminada por autori· 
da.de competente, ce"ando O! efeitos da pena logo que se verifique a 
inspeçiio. · · -

Art. 466. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos ca
sos de: 

I - desobediência ou falta de cumprimento dos deveres; 

II - falta de urbanidade e respeito para com qualquer pe55oa em 
áreas dos edifícios do Senado Federal; 

III - revelação de despacho e de\ibernçM ainda não dados à publi
cidade. 

Arl 467. A pena àe su.spens~o que não exCf'derá a 90 dias, seri 
aplicada em caso de falta grave ou de relfl'Ci.dência de falta sujeita à 
pena de repreensão. 

Parágrafo único. .Quando houver conveniência para o serviço, a 
~ de sus~ão poderá ser convertida em multa, na ba$e de 5()'lj do 
vallll:" diário do vencimooto, por dia de suspens!io, obrigado o servidor, 
neste caso, a permanecer em serviço. 

Art. 468. A destituição de funçlo terá por fundamento a falta di;" 
ex2Ç[o DO cumprimento do dever. 

Art. 469. A pena de demissil.o será aplicada nos oa.sos de: 

I - crime contra a administraçlio pública, nos termos da lei penal; 

ll - abandono do cargo; 

III - incOntinência pública e =nda.Josa, vicio de jogos proibidos 
e embriaguez habitual; 

IV - insuborüiooção grave em serviço; 

V - ofensa física em serviço contra servidor, ou· pessoa estranha à 
repa.rtiç1lo, salvo em legitima defesa; 

VI - aplleaçlio irregular dos dinheiros públicos; 

VII - revelação. de segredo que o servidor conheç.:c em ra71io do 

""""' VIII - lesão aos cofres públicos e dilapidação do património nacional; 

IX - corrupção passiva nos termos da lei penal; 

X - transgressão de qualquer d~ Iteii5 ae IV n VIII do ATI:, 455; 

XI- aeumulaçlio, de má Ié, de cargos, funções ou empregos públicos; 

XII - aceitação de representaçlo, pensllo, emprego ou comis:do de 
Estado estrangeiro, sem prévia autoriuç1lo da autoridade competente; 

XIII - falsificação ou uso de documento que Slll:Ôa falsifieado; 

XIV- .inru:siduidade descontinua, 

§ 19 Considera-:~e abandono do cargo a II.'Us&lcla do serviço, sem 
jusb. causa, por mais de 30 dias const'CUtivoo. 

§ 29 Considera-se inassiduidade descontínua a do servklO!' que, du
raote o período de 12 meses. falta;r ao serviço 6() dias l.nterpoladamente, 
sem causa jw:tificada. 

§ 39 Na hipótese dos parligrnfos anteriores, o fato de o servidOJ" 

~~ ~~;:tfvo;t=~~é~~o ~r;;~~~v~.as faltas, não anula nem 

§ 49 Na hipótese de perda de Iu::aç1ío por eondenaç§.o judlcl>al será 
baixado o respectivo ato dec!aratórlo-; 

Art. 470. O ato de demb:são mencionará sempre a causa da pen~· 
!idade. 

cada"!r:7!. no:~e~i~ ~~"!~~~:Z ~~{~e. d=~~~~o :à ~p~i~ 
dos atos de demissão fundados nos itens I, VI, VII, VIII, IX, XI, XIl e 
XIII do art. 469; 

Art. 472. Para imposição de pena dlaclp\inar, são competentes:: 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção II) 

I - 1 Comisslo Dtretora. nos ~ de demisdo e de CU5Ç1o de 
aposentadoria e disponibilidade; 

n- o io;>-Secretário, no.: C!li.IIOI de ~uspens!kl po:r maif de 30 e o.té 90 
dias e de destituição de funç1lo; 

III- o Diretor-Geral: 

a) de modo amplo, nos casos de suspensão de mais de l.5 até 30 dias 
e de multa; 

b) quanto ao pesroal de seu Gabinete, Serviços e Seções: diretamente 
subordiriados, nos ca5'0S de repreensão e suspensão; 

iv- ;-s~-;~6,nO:GeT8.f&'M:"esâ; o cOO.SUitO:r.Geral, oS" Dirctores da 
Asse~soria, e de Secretaria quanto aos servidores dos respectivos órgãos, 
110s asas de repreensão e su:;peosão de mais de 5 e até J.5 dias; 

nos ~s~ de~:;,~=~~ :~;=~:é 5ud:~ ao pessoal suboniinado, 

VI - o Diretor da Representação do Senado Federal no Rio de 
Janeiro, quanto ao pessool subordinado, nos casos de repreensão e SUS· 

pensão até 15 dias, 

nat' ;:~=f~oú~:~o~el~:~: ~!~e ndo xr~J~::;:: ~~~ 
pelo 1~'-Secrelário. 

Arl. 473. _Além 4a pena judfcial quo;: couber, serão consldeudos como 
de suspensio os dias em que o servld01' deixar de atendet às convocações 
do júri sem motivo justificado. 

Art. 4.14. Será cassada a. aposentadoria otL disponibilidadP :w ficar 
--provado que o fnativo: 

I - praticou falta grave no exe1cldo do cargo, emprego ou função; 

II - aceitou ilegalmente cargn ou função pública; 

- III _-aCeitOu representação; pensão, emprego Ol\ comissão de Estado 
estran~eiro sem prévia e_co~petenl~ aut~riz.a.ção; 

IV - pratiCIJu usura em qualquer de suas formas. 

.Parágrafo único. Será igualmente cassada a dispon1bilidade ao 
servidor que nlio assumir no pra:to legal o exercício do cargo ou função 
em que for aprowítado. 

Art. 475. Prescreverá a ação disciplinar: 

I - em 1 ano, quanto à falta sujeita às penas de {epressll.o, sus
penslio ~ destituição de função; 

11 - em 2 anos, quanto à falta sujeita à pena de demissão nos 
casos dos §§ _l? e ~ dQ_ ~ .. 4~; 

III - em 5 anos, qua'nto à falta sujeita: 

.:) à cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

b) à pena. de demissão, nO$ demais casos pre11istos neste Regula
- mento. 

Parágrafo único. Se a falta configurar tambêm ilícito penal, a pres· 
criçllo será a mesma da .ação penal. 

Art. 476. A preseriçlo começa a correr: 

I - do dia do eonhecimeuto do ilícito pela autoridade Competente 
para agir. · ' 

--- II- .do "'.·· ... =.que cess·u.a permanêilCl. ·, ~lcon 'nuaçlo, nas b~póteses de llicitos permanebtes ou continuados. 

Art. 477. O cW"So da prescriçãa intmompe-se:-
- - --- - - -

I - com a abertura de sindieância; 

.·_ !!- - -com ~ ínstaur~_ção d~ p~esso disc!plinar; 

III - com o julgamento do pro<:esso disciplfn;, 

Parágrafo únko. Verif:icada a interrupção, o de prescriç§o 
recomeçará do dia da interrupçlio. 

Art. 478. A pena. disciplinar e o oorrespondent~/caneelamento seriio 
regisb'ados nos assentamento_s .individuais do servi. 

Seção VI / 

i:Jã- Prisda Adnilnf-stratioi: c M S«Spcris~o Prcveil.tü;G 

Art. 419. C!!;lx-.. ll. Comi$5_ã_q_ Di,r_etora ordefoar, fundamentadamente 

~~ e;:!~t~ri~~ s:J~i~!i;~l ~ :.r:esá~:Oah~rd: 
"""· . I 

§ }9 O Presidente da Comissão Dlreiora, comunicll1á imediata· 
lmoet]te o fato i autoridade judiciária ~ente e providenciará no 
sentido de ser reali~:ado, com urgência, o sso de tomada de contas. 

§ 29 A prisllo administrativa não e dexá a 90 dias e poderá ser 
$Ustada no curso des.o;e pra:to, a qualqu tempo, pela autoridade qu6 
;a!n~~~:s~: ;~~=~~~ haja/ressarcido o dano ou oferecido 

Art. 400._..A su.spenslo preventiva/até 30 dias será ordenada pelo 
19-Secretário quando o afastamento sei'Vldo~ se fi:rer necessãria à 
liwe apuração da falta, conside:ra.clas, no caso, a influência. ou interfe

- rência do mesmo .na sua apnraç§.o. 

o ~áâ:af::e:io j~a:J!n~d~. ~:o oD!~~or~;;~~ ~~= 
efeitos, ainda que o processo não steja conchúdo. 

Art. 481. O servldOl'. terá 

serviço relativo ao período em que 
uando do proccs:!O nll.o houve7 resul

tado pena disciplinar ou esta se I "tar à repreensão; 

.rr - à contagem do período de afastamento que exceder o prn~:o 
da :ru~são disCiplinar aplicada; 

III - à. cOntagem dos períodos de pris!o administrativa e de sus-

Fa~~ r=~~o~ d!/ea~~O:~~~~~o :o~~$ as van· 
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CAP1TULO VII 

Do Proce&$0 Admln!stratico e .ma Revisdo 

Seçãq I 

Do Proce/l.SO 

nos ~~:·doAS=~~:~~e~e i~~~g~:~~-~: ~~ ~CW~:-
do 19-Secretário, que detenninará a sua apuraç!to Imediata em processo 
administrativo, assegurando-se ao a.::w:ado ampla defes.a. 

§ 19 Havendo dúvida quanto à veracidade ou e:o:atidão da Irregu
laridade a autoridade promoverá slndicânda sigilosa, visando à sua veri. 
ficação para fim do competente processo admil;listratlvo. 

~ 29 O processo precedei:á 11. aplicação du penas de suspenslio 
pot' mais de 30 dias, destituição de funçi'to, d(;"'llisdo e cassaçã.o de 
aposentadoria e- disponibilidade. 

§ 39 Promoverá o processo uma comissão designada pelo 1~'-Sec.r.e· 
tário e composta de 3 servidores de categoria nunca inferior à do acusado. 

-§ ·41> -Ão designar a comissão, o 19-Secretário indicará, àentre seu5 
membros, o respectivo presidente que eseolheri. um servidor para servir 
de secretãrio. 

§ 59 A comissão, semiii-e qui: necessário dedicará todo. o tempo 

::o~e;:~ J~~:~~o~ ~~~~dda:~~ig~cl:sro:, ele:bO::~ocd:Sref~:~~~ 
§ 6" O pram para . o inquérito será de 80 dias, prorroglivel por 

mais 30, nos casos de força maior, pelo 1·?Secrctárlo. 

§ 79 A coml$5liO procederá a toda.o; 11s diligollnclas convenientes, re· 
correndo, quando necessário, a técnicos otL peritos, 

Art. 483. Ultimada a instrução, citar-se·á o indiciado para apre. 

:lt!d~cl;~a s:a~:t~j:r!f ~:s 1=1~~~~~~a~~ta~~~S~:d~ 
Comi.sslio. 

20 
dt.t Havendo doi~ ou mais indiciados, o prazo :rerá comum e de 

§ 'i,.Q Achando-~e o indidado em lugar incerto e não sabido-, será 
oltado por edital com prazo. de 30 dias. 

§ 31> O prazo -de defesa poderá ~er prorrogado pelo dobro, para 
diligências reputadas imprescindíveis. 

Art. 484. Será designado "ex officioH, um servidor, de preferCncia 
bacharel em Direito, para defender o. indiciado revel. 

Art. 485. Concluída a defesa, a Comissão remeterá o processo ao 
!'.>-Secretário~ acompanhado de relatório, no qual concluirá pela inoct>n~ia 
Ou responsabilidade do acusado, indicando, nesta última hipótese, 11 dis
posição legal transgredida. 

õ ~~i~~~cl ~~~~~ b~:~. ~u1:-;~~{~;lodi:'~~~!o~~z~& 
20 diás. 

- - -§ 19 Não decidido o processo no prazo deste artigo, o indiciado, 
se afastado, reassumirá automaticamente o exercí-cio do cargo, aguor· 
dando aí o julgamento. 

§ 21' No caso de alcance ou malversação de dinheiro público, apu· 
rado em Inquérito, o afastamento se prolongar/i. até a decisão final do 
processo adm_inistrntivo. 

Art. 487. Tratando-se de crimt", o 1 ~'·Sec;etário providenciará a ins
tauração de inquérito policial. 

Art. 488. O processa sei-á. formado com autos .roplementa.res e, em 
se tratando de infraç1lo cujo julgamento seja não só da alçada admínis· 
trativa como. dA.. judiciária, os autos originais serlio remetidos à auto
ridade competel"Jit', ficando os suplementares no Senado Federal. 

ven::d~8,1:fe!: ~:Ua~~~;~a;~lodfufk~~~o, será permitida a inter· 

Art. 490. O servidor só poderá ser exonerado a r:edido após a 
condmão do pro~e.1so administrativo a que re.sponder, desde que re· 
conhecida sua inocência. _ 

Arl. 491. Os servidores ocupantes de cargos em Comissi'io, quando 
passlveis de penalidade, responderão a processo perante a Comissão Di· 
retora. 

Art, 492. Caracteri2.11do o abandono do cargo ou a inassiduidad~ 
descontinua, a Sub~ecretaria de Pessoal comunicará o fat.o à autoridade 

-competente que procederá na forma do art. 482 e seguintes deste Regu. 
lamento. 

- Seção II 

Dr:Reci.slio 

Art. 493. A ~ualquer tempo: poderá ser requerkla a revi5~o du 
procl;"sso administrahvo de qne lenha rl;"sultado pena disciplinar, quandfl 
se ~duzam fatos ou cir<::uosfânclas capa~:es de provar a inocl11cia d() 
:;ervidor ou justificar a atenuação da pena. 

Parágrafo único. Tra.tand~se de servidor flllecido ou desaparecido, 
a revisão poderá ser requerida. poT qualquer das pessoas cOOstantes dos 
assentamentos individuais. 

Art. 494. Correrá a .revisão em apenso ao processo orlgfnário. 
Pará~fo único. Não constitui fundamento para re\'i$!o a simples 

alegação de injustiça da penalidade. 
Art. 495. O requerimento será dirigido 11. Comissi'io Diretora que, 

;~gr:f~if~arloo~em~n~~ld~r;~~lio ~ C:1~~~á :::0~1\>:S~r~t~: 
Parágrafo único. Recebida o requerimento, o 19-Secretário o dis

tribuirá a uma comissão previamente designada, composta de três ser
vidores, sempre que posslvel de categoria igual ou superior à do re· 
querente. 

Art. 496. Na inicial, o requerente pedirá dia e hora para ~ulriçio 
das testemunhas que arrolar. 

Panigx:afo únloo, Será considerada informante a testemunha. que, 
residindo fora da ~ede onde funcionar a comis5ão revisora, prc:star ckpoi:· 
mento por es~::rito. 

· Art. 497. Cooduldo o encargo da comissão, em prazo nlo .exce
dente de 60 dias, será o processo, corp. o respectivo relat6rio, enca
minhado ao 19-Secretário que o submeterá a julgamento da. Comissll.o 
Diretora. 
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an~~~~ocoÍHr~~~~=.:n~J:; ~f; 
o prazo se renovari.. 

~~~!~~~1!ta~~d:: t~1:; J:;::~s;!. ~ji at~;oi: 
Vedada, em qualquer caro, a gravaçio da pena. 

Parágrafo único. Jul~a parcialmente procedente a revisão, substi· 
tulr-se..á :a pena imposta pela que couber. 

Scção IV 

Da As!IC$$Oria 

Art. 510. 56 poderiit> ser contratados paro o.>:.:crccr a funÇ':iO de 
Assessor, Auist'!Jlte de Assesooria c • .l,u~ilinr_dc Asse~$oria, c~!ldid.at<U_.que 
atendam aos seguintes requls.ito5: 

I- ser brui\círo; 
2 - ~tar no gozo dos direitos políticos e quite com as obrigaçõc:o; 

militares; 

3 - ter sido habilitado: 
I - em exame prueotécnico o: !llSpeçiio de saúde pelo Serviço 
Médico do Senadq_ Federal~ _ 
11- e-m pro= o:-!'Qritlt c cntre.nsta; 

4 - ter bom procedimento e idonetdad!>' mor!ll,__c_omprovada em do
cumehtos hábcis._sob e~clusivo julgamento da Comissiio Diretora; 

5 - ser portador de tlh!lo eh;- curso superior ndequado a esp_eciali· 
dade, indicada, de acordo com o intcr,esse do serviço, J?~lo Di· 
retor_ da Assc~sQl'ia, quando sl" trataJ de função contr;~.tual de 
Assessor; 

6 - ter conc\u[do o ensino de 21' grau, no caso de função_ COI)t<-Ltual 
de Assistente de .:\ssessoritl; 

1- ter· concluído o ensino" de l? grau, oo Cll.fO de função contratual 
de AuxUinr de Assessori:l. 

Art. 511. A Comi$Sl\O Diretora 11oderá, em atendimento à solicita,· 
Çlil) de Senador ou Comissão, autorizar o Dirctor da Assessoria a firmar 
contrato, em carátcr excepcional e para execução de tarefas t~cnicas ~
pedficàs, sujeitas a tcnno e retribuição prefixados, com entidades ou 
pessoai de reconbedda compcto}ncla profissional. 

CAPITULO II 

DlsporiçcJca Gerai& e Tramit6rla.s 

e fu~s5~~d~5n:~~~me~~~ ~~~~ocs:: o~Í~~~â~S:~~if~~~ 
por ato da Cotn!ssão Dlretora. 

Art. ·Sl6. Sempre que .te proceder a Ucitaç6es do Senado Fedenr.l 
destinadas a alienaçõe$, compras e realiuçlo de olnas _e serviços, será, 
para esse fim, constitulda, pm- de&ignaçio da Comis~ão Direto~a, comls
~ão intep-ada pelo Dkctor-Geral,. qqe a prc:~idiri, c mais 4 (quatro) mem
bros. 

servi~~- d~~na~o.~it~ç~~ ~~~~f!o e~ee~~~~~1~~~~0re~~::i!ti: 1~;;~ 
laçiil) trabalhista, ficará afastado da cargo que ocupar. em caráter efctJvo, 
cnqua11to perdurar aquela situaç1'm temporária, ~6 contand() o tempo d~ 
~iço corre_spondente para fios de promoção por antigüidade, disponi
bilidade, e aposentadoria. ( J) 

Art. 529. Mediante detcrmioaç-J.o da Comissão Dirc-tora, e para aten. 
der a necessidade abst~luta da administração, os servidores do Senado, 
11ortadorrs de nivel universitário, poderão ser designados para prestar 
serviços de natureza té-l.'llico-cientifi~a nos diversos ôrg:i.os <k Casa. 

Art. 330. Os servidores do Senado Federal poderão, autorizado;; 
[feia Comii'São Dirc_tcra, prestar serviços a outros órg:•c~ do Poo:ler Públi
t-o ou ac-eitar missões estranhas ao Senado. (2 ) 

~ 1 Q O afastamento de que trata este artigo ~erâ auto1·izado para 
fim determinaQ.o e "ªº--JloderJ. ultrapassar o prazo dl' 00 dias do t~rmino 
do mandato da Comissão Diretora que o concedeu. 

§ 2Q 9 disposto neste artigo não se aplica ao T~qtdgrafo Legis
lati,·o, ao- Técnico, em_ Cog~u)lic.ação- Social, ao Ass~sor Legislativo ou 
outro qualquer ocupante de ca_rgo de natureza técnica que não poderã(), 
em qualquer hipótese, afastar-se dos serviços do Senado. ( 1 ) 

Art. 531. O _servidor não _poderá ausentar-se do Pais sem prévia 
autorizaçãr> da Comisslro Diriitora. (2 ) -

Art. 532. Os servidores de portaria e de segurança, os motoristii 
e ascensoristas, quando em serv:iço, usarão uniformes, de acordo com 
modelos aprovados pelo Dlrctor-Geral. 

&"t. 534. Não have~·â equiparaÇão entre categorias ~ grupos, des
tes entre ~i, nem de classes a cargos, ou, aindo., destes aos de categorias, 
ou entre st -

Art. 535. Contar-so:-ão pCK" dw. corridos os prn;.:os previstos neste 
Regulamento. 

Parágrafo único. Não se computará no prazo o dia inicial, prorro. 
gando-se, para o primeiro dia útil seguinte, o vencimento do que incidir 

__ em dia em que não haja expediente-. 
Art. 536. O titular de_ cargo de direçiio, de provimento em co

missão, que responder pela direção de outro órgão, E.'m atet!dlmcnto ,); 
determinação da Comissão Diretora, não fará jus a nenhuma retribuição 
especial. 

Aii. -537. E facurtado ao servidor investido em-cargo em Comissão 
integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores optar pela te· 
tribu.ir;jo de seu cargo efetivo, acrescida. de 20% (vinte- por cento) do 
vnlor do nivel do t.'ll.l'go em comissão, sem fazer jus à Representação 
Memal., (~} 
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Art. 538. AOs eontfnuos lotados em Gabinete, na Stcretarla-Gcral 
da Mesa e aos que prestam serviços no~ Plenários das Comissões Técnicas = 

~ar!;r~t~~~~6ef:~~d:ap~:~sã~ ~~!Jf!~gd:i~c~~~t~~e não poderá ultra-

Art. 5_39. Cr>nside-rada a- nbsoluta nteessidade dr> serviço, oornpro-

::c:=~~ e~~o;~~: ~es%ot;:;~~=~~~~~~ap~J:a d~ri~~~ss~~ ~~ 
ton agrupar, erri setore!i, atividades afins e- fi:mr retribuições acess6rias 
nio previstas no Quadro de Pessoal - Anexo II de~te Regulamento. 

1 19 Em nenhum:i hipótes~. a retribuição a~6ria poderá ultra
passal' o valor do símbolo fixado para Chefe de Seçlo._ 

§ 21' A retribuição de gue trata este artigo é inacumuiãvel com 
qualquer gratific-ação de função. 

Art. 540. As atividades vinculadas a tmmparte, vigilânc-ia, operação 
de elevadores, telefonit~, conservação e limfve:;o:a, serviço de artífice o 

_%'r~~. ~~ae~:C:n::a~:.· o~le~~d~~eoFd~t;~~s 0â~et~::~~cc:~~~ ~~ 
interesse do Senado Fecleral. 

.:\rt. 541. O scrvidoi nQmitido, mediante contrató, para p~tação 
de serviço em qualquer órgão da Estrutura Administrativa do Senado 

r:~ed~· -r~::ai~e~á eu~!~i;W~~~c~~i:C:e~~~~lco da Consolidação das 

Art. 542. O nível de c:scolatida"dt:l, para efeito de dcsempe~;~bo de 

~~ c:s;a~!dáo FQ~~~~ ~:~ei~~~~a~o A~e~~tfx ~e a"!~! ;:~~~~~n~! 
Art. 543. A Subsecretaria de Pessoal, na cx~ução da lei telativa 

à criação ou extinção de cargos, republicar:l. o Quadro de Pessoal do 
Senado Federal - Anexo II - em organização que obedeça 11$ dlscl
p!inru; da Parte Permanente c Suplementar na forma deste Regulamento. 

Art. 544. O Diretor·Gcral exercerá o controle da legalidade dos 
atas administrativos praticados por Diretr>re: ou Chefes, no uso de suas 
competências exclusivas, representando, d~ Imediato, à Comissão Diretora, 
sobre a ilegalidade verificada, 

~ 19 A representação Sl.>Spende a execução do oto Impugnado até 
o final da decisão, a qual será tomada nt~ prazo de J0 dias contados do 
recebimento da representnção pela Comissão Diretora. 

§ 211 Esgotado, sem decisão, o pra7.o estipulado no parágrafo ante
rior, prevalecerá o nto impugnado, ate final soluçlto. 

Art. 545. 1!: proibido I) desvio de função, ainda que por :ieces
sidade de serviço. 

Art. 546. Aos alu3is titulares de cargos de dlreÇ§.o, de provimento 
efetivo, quando l"ll\o aprove-itados em cargo de dircç~o. de provimento em 
comissão, são assegurados todos os dire.itos, vantagens e prerrogativas 
~oaf;~~~f~~vr· {~c~~s~~. r~~senta~o, aplicando-se-lhes, de igual modo, 

Art. 547. O Quadro de Pe.s~al do Senado Federal, com a estru· 
tum e especificação pre-vistas neste Regulamento, será orgonlzado pclll 
Subsecretaria de Pessõal, na forma de autorização da Comissão lJiretora 
e segundo as alteraçôes legais que lnrem adotaclas na espéc-ie, 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Os projetas li
dos após publicados e distribuídos em avulsos ficaram_ 
sobre a mesa pelo prazo de 3 (três) sessões, a fim de ré~e
ber emendas, após o que serão despacha'dos às comissões 
competentes. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, 
por permuta com o nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- pi. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presid~nte, SrsL Senadores: 

O mundo político -estâ em festa, feSfã -que não é apenas 
dos poHticos, mas de todos qUi:mtos fazem a política, dos 
que, direta ou indiretamente, exercem a a~ividade políti
ca, nas Casas Legislativas, na intimidade dos. partidos, 
nas redaçõ_es dos meios de comunicação social. De modo 
especial, a festa de hoje é do jornalismo, daquilo que o 
jornalismo tem de mais autêntiCo e-respeifável. ~que foi 
editado um pacote, um pacote singular, o pacote de prê
mios com que a Essa exalta os que se destacaram duran
te o ano na dificil profissão do jornalismo. Dos prêmios 
concedidos queió destacar dois por dizerem mais de per
to a experiência do nosso dia-a-dia. O primeiro teve 
como grande vencedor o Correio Braziliense por suas re
portagens sobre o trágico fim do repórter Mário Eugênio 
e sobre a luta que travou para desvendar o crime e levar 
os seus responsáveis às barras do Tribunal. Ressalta-se 
ser a primeira vez que um jornal fora do eixo Rio-São 
Paulo é galardoado com o mais cobiçado dos prêmios 
atribuídos à Imprensa brasileira. 

Congratulo-me, pois, com os direto:res, editores e toda 
a equipe do Correio :Sraziliense. · 

O outro prêmio que quero destacar ê o da informação 
política, atribuído ao jornalista Rubem de Azevedo Li
ma. Conheci"-o nos distantes e saudosos· idos de 1945, 
quando ambos ingressamos na Faculdade Nacional de 
Direito do Rio dt" Janeiro. 

Durante cinco anos percorremos os mesmos cami
nhos. 

Concluído o curso de Direito em 1949, cedo o novo 
Pachar~l ingressou no jornalisni.o, no exercício de cuja 
profissão logo alcançou invejâveis tfiunfos. Não me atre
vo, porém, a descrever o Rubem, pois ele é por todos 
bem conhecido e como todos sabem, ele é a própria en
carnação da informação polftica. 
. O verdadeiro repórter político, Sr. Presidente, Srs. Se

nadores, de que Rubem de Azevedo Lima é exemplo, 
vive o acontecimento pofítico com a mesma intensidade 
que nós, os militantes da política, vivemos. Não raro ele 
tem influência decisiva nos rumos do País. Por isso, a lei
tura das reportagens e dos artigos diârios de Rubem é 
leitura obrigatória dos políticos, de modo particular dos 
que fazem o Congresso Nacional. 

Quem jâ foi eillreVistado pelo Rubens sabe que ele tem 
uma maneira peculiar de se informar. Não pergunta, dis
cute; não aceita de pronto a fnfórmação, questiona-a. b 
um apaixonado, quase um radical na defesa de seus pon
tos de vista. Faz~ inclusive, altas apostas nos desdobra
mentos dos acontecimentos e;-nem sempre ganha. Mas, 
sua paixão, seu-radicalismo,jamals O levou_ à distorção 
da verdade. Até sua maneira de discutir-e de questionar é 
uma maneira de chegar mais fundo à realidade do fato. 
Segue aquele velho axioma do jornalista, hoje infeliz
mente meio esquecidc. de que com o fato não se brinca. · 
Esse amor à verdade é uma prova do respeito e do amor 
que dedica à profissão. E como -ele exerce o seU múnus 
no meio dos políticos e parlamentares. é uma prova tam-

t bém do respeito e do amor que dedica à atividade que 
exercemos e à instituição de que Tazenios parte e encar
namos. 
~f tudo isso, congratulo-me com o Rubens, com o 

Rul::itd"s da Tribuna da Imprensa, com o Rubens do 
Diário Trabalhista, com o Rubens do Correio da Manhã, 
como Rubens da Folha de S. Paulo, com o Rubens do 
Comitê de Imprensa do Senado Federal, como Rubens 
de nossa convivência diâria, com O Rubens de todos nós. 

O Sr. Murilo Badar6- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. EJ<-• o aparte, 
nobre Senador. 

O Sr. Murilo Badaró- Senador Helv(dio Nunes, V. 
Ex• interpreta e-m home do PDS, os sentimentos que to-
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do_s devemos de homenagem ao Correio Brazlliense pela 
conquista do Prêmio ESSO de Reportagem, o que vem 

-demonstrar mais uma ve_z a fidelid~de que os órgãos da 
'"'-Cadeia Associada" guardam ao espírito Pioneiro de 
Assis_ Chateaubriand. Mesmo numa fase de notórias difi
culdades, esses bravos Jornalistas que seguem a trilha 
traçadu pelo imortal jornalista brasileiro, continuam rea
lizando o que há de melhor em matéria de Jornalisrno. 
Na r_eportagem, r:ta crôni'?3 política, estabelecendo o jor
nal com9 verdadeiro padrão de divulgação de nossa cul
tura e, ao mesmo temr)o, verdadeiro paladino da liberda
de. Solidari~g-me tam_béms:q!Jl V. ,::x• na homenagem 
que presta ao Jornalista Rubens Azevedo Lima, incorpo
rada a esta Casa, dela fazenQ:o parte como um dos seus 
luminares na Bancada de Imprensa. Rubens de Azevedo 
Lima, como jornalista, de certa maneira, ê um ali;:td9 do 
Senado, porque está impregnado do mesmo espírito des
ta Cusa, como um dos núdeos fundamentais da demo
cracia brasileira. V. Ex• fala tambê_m em nome do Parti-
do Democrâtico Social. - - - --

0 SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado à par
ticipação d~ V. Ex'., eminente Senador e Líder Murilo 
Badaró. 

O Sr. Nelson Carneiro -V. Ex• me permite um apar
te1 

O SR. HEL-VfDIO.NUNES -Ouço V. Ex~ com ~ui
to prazer, nobre Senador Nelson Carneir-o. 

0---Sr. -l'felson Carneiro - Nobre Senador Helvídio 
Nunes, o que distingue o bom jornal é o dever de noticiar 
o fato: "O coni.entar;·a.-r~vor oU c_oritra, depinde das con
vicções ou do ponfO de visfi-eíri_ que se coloca a direção 
do diário. O jõrnar que omite o fato não cumpre a sua 
missãO:-_ Este é, a meu ver, o d(visor de águasentre a I)"Jâ 
imprensa e i-boa imprensa, Porque o leitor, aquele -que 
adqUire urri exemr:Ha:r- ae quãlquer jornal quer ser infor
mado do fato. O comentário ficará por conta do jornal 
ou do leitor. Esta característica do bom jornal é a carac
terística do Correio Braziliense e de todos os jornais, e; 
como bem lembrou o nobre Senador Murilo Badaró, foi 
sempre a- característica da imprensa criada por Assis 
Cha~~ai.lbriand._O Correio Braziliense noticia o fato, dei
xan"dO ~--um_?u a outrO- o direito de comentar a f~yor ou 
desfavoravelmente. Por isSo ê que, ao noticiar o fato, 
coilQUisüi. este jOrnal ci .. Prêmio Essa de Jornalismo". E 
á CCitJ-cjl.iiSiaàtfaVéS-OCi trabalho do nosso Companheiro 
RUOem-AzeVOOo Liina que, da Bancada de Imprensa, co
nósdo colabora para. o preStígiO do Poder Legislativo e o 
serviçO dos mais altos interesses nacionafS. 

O SR. HELVIDIO NUNES --Nobre Senador Nel
son Carneiro: agradecimento especial pela participação
de V~ Ex.•, .homem que, aos muitos títulos que ostCnta, 
exibe, também, o de autêntico jornalista deste País. 

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• me permite, nobre Sena
dor Helvídio Nunes? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte, 
nob_rç _líd_<;_r do PMDB. 

·-o Si. Heno-""GueiroS- Nobre Senador Helvfdio Nu-
_,_neS, em nomé do PMDB manifesto a nossa solidariedade 

ao pronunciame.nto de V. ·Ex', ianto em relação à home
n:igcm e ao elogio ao Correio Bi-azmeOSe9 como ao bra
vo, lúcido e sensato jornalista Rubem de Azevedo Lima. 
Com relação ao Correio Bra.ziliense, este jornal foi alvo 
de um Prêmio. E p~eciso que se saliente que, embora 
aparentemente-o motivo da feportagem fosse policial, na 
ver:dade não tem nada de policial. Trata-se de uma po
siçãO corajOS:ã, avançada, do jornal, perscrUtando os es
caninhos e os bastidores da corrupção, da arbitrarieda
de. da tirania, da impostura. O Correio Braziliense disse
cou tudo isio, para revelar um crime que parecia insolú
vel, jâ, talv~·- caído no esq_uec~mento. Quanto ao nosso 
Jornalista Rubem de AzevedO Lima, tOdos estamos 
acostumados a ler, q_uase diariamente, a sua observação 
sensata, patriótica, ponderada, elegante. "f:jornalista que 
sabe criticar com veemência, sem perder a linha, sem 
perder a classe, sem perder o respeito por qualquer vulto 
por ele criticado. De modo que, em nome do PMDB, me 
associo ao registro e à homenagem que faz V. Ex• ao. 
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Correio Braziliense, esse bravo jornal que ganha o título 
de um concurso de renome nacional, jornal que ê uma 
espécie de vâlvula ou uma maneira que o Congresso tem 
de ver sentir o_ seu trabalho, o seu_ esforço. t claro que 
muitos pensam que um jornal daqui de Brasília deva 
transformar-se num boletim do Senado Federal e da Câ
l!lllra dos Deputados, o que_é absolutamente impossível. 
E possível ainda que alguns entendam que, muitas vezes, 
o Jornal não é minucioso, não ê completo, em informar, 
cm noticiai" o que s~ passa no Congresso Nacional. É evi
dente que ele não é um boletim do Congresso Nacional. 
Tem os seus padrões, tem que pesar e avaliar bem o seu 
notiClâria.. Tem-nos dado, fanto quanto possível, o Cor
reio Brazmense, um retrato exato e fiel do que ocorre no 
Congresso Nacional. Também acredito que o nosso Ru
bem LiTna, companhei!o permanente, diârio nosso, aqui, 
se~pre tem procurado, através do seu coinentãrio, dar 
mmor reõ:llce às posições e ob&ervações de Senadores no 
plenário da Casa. V. Ex~ recebe todo apoio e to_da solida
riedade do PMDB, neste justo e oportuno registro que 
faz_ neste instante. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Agradeço, nobre Líder 
Hélio Gueiros, de modo particular, à especial partici~ 
pação de V. Ex! no meu discurso, 

Encerro as minhas palavras, Sr. Presidente_e Srs. Sena
do_rcs.. d~ixando _bem exRlícito que ao Correio Brazillense 
presto, também à sua equipe, igualmente aos que O fa
zem, as homenagens do homem póbfico e do político. E 
a Rubem de Azevedo Lima, além das homenagens do 
homem p-úblico e do político, presto também as homena
gens do meu cor~ção. (Muito b,em!) Palmas. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

9 SR. PRESipENTE (José Fragelli) - Pela ordem, 
concedo_a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE:. E:NTREGUE À RE:VlSÀO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli ) -Concedo a 
paluvra ao nobre Sena.dQt Murito Badaró, como_Uder. 

0 SR. MURILO BADARú (PDS - MG. Como 
líder, rl"ronuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

É possível que o Partido Democrâtico Social possa ser 
acusado de muitas t::aisas. Mas não se pode acoimá-lo de 
radical, de intolerante ou de intransigente. 

Nosso comportamento nesta Casa; aPóS termos trans
mitido o Governo à Oposição, tem sido de uma com~ 

. preensão às vezes até mal interpretada com relação ao 
Governo e. a muitos dos problemas que afligem o Gover
no. 

O Senador Roberto Campos, num de seus artigos, 
como sempre escrito sem forma perfeita, do ponto de 
vista vernacular_ e da precisão vocabular, disse que; ... o 
momento de transição e as dificuldades por que passa o 
País exigem d~ nós muito maíS a- necessidade de apontar
mos caminhos ~o_ que estar fazendo publicidade dos er
ros do Governo". Até por que a próprra assunção do 
PMDB ao poder se ft::z de forma extremamente traumáti
ca, pouco convencional, após o sacrifício imposto pela 
doe-nça e_ pela morte do Presjdente eleito Tancredo Ne
ves. 

Porém na Câmara e no Se_nado, temos tido a posição 
que nos recomenda nosso espfrito público. Numa atitude 
que é determinada pelo sentimento de _responsabilidade 
diante das dificuldades que o País atravessa. Mas, nem 
por isto mesmo nossa voz se fez emudecida, diante da
quilo que nos pareceu susceptível de críticas e de reparos. 
Não houve um só equfvoco cometido pelo Governo que 
não tivesse sido objeto da nossa admoestação desta tri
buna e da tribuna da Câmara. O Senador Virgílio Tâvo
ra, e apenas para citar este eminente ex-Governador do 
Cea(ã, não tem-se cansado de, praticamente, todos os 
dia~. verberar, da tribuna, a política econômico
financeira do Governo, mostrando-lhe os erros, os des
vios de curso, as fórmulas distorcidas. É verdade que a 
imprensa, sempre muito generosa para conosco na sua 
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apreciação e sempre presente aos trabalhos do Senado, 
ainda está em lua~de-mcl com o antigo PMDB da Opo
sição, e, provavelmente essa tua-de-mel coma Nova Re
pública ainda não terminou. O que, de certa maneira, 
obnubila sua visão na identifiCaÇão de erros palpáveis 
que o Governo vem cometendo. . __ . 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, não nos falece_autori
dade para oferecermos críticas e as apreciações que va
mos fazer neste instante. Muito mais atê ao PMDBdo 
que ao próprio Governo. Porque se percebe, nas relações 
PMDB. é Governo algumas dificuldades, porque ne o 
PMDB perdeu os vezos de Oposição e é provãvel que 
nem o PDS tenha perdido os ca_coe~ de governo. 

Mas_, em verdade, o PMDB muito mais cedo do que se 
podia supor, está realizando no Governo, de forma mui
to mais negativa, aquilo que profligou quando o PDS era 
Governo. Vou citar alguns pequenos_ casos. o· PMOB, 
durante mais de lO anos- desta tribuna, que hoje é ocu
pada pelo eminente Senador Hêlio Gueiros e outros não 
menos ilustres pares, acusava o Governo de ter imposto 
ao País a maíor carga tíscal de todos os tempos, que dava 
ao Brasil a possibilidade de ser inscrito no Guinues _BoQ:k, 
como sendo recordista mundial dos imposto$, das ta-xas 
e dos tributos, em geral. Está o glorioso Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro, propondo um aumento 
de tributos. Tudo aquilo que foi dito sobre a carga fiscal 
maior do mundo jã não vale mais nada; passoU-se uma 
borracha sobre o passado. _Mas_ não é só isso. 
Questionou-se, durante tantos anos, criticou-se, da for
ma mais ab_undante, o famoso decurso -de prazo; que eia_, 
na opinião dos doutos Parlamentares peemedebistas, um 
acinte contra o Congresso, uma forma de desprestigiar o 
Poder Legislativo. Pois bem, o PMDB encontrou agora, 
Sr. Presidente, uma fórmula JUI,lito interessante do de:
curso de prazo:- manda para exame do Poder Legislativo 
projetas da magnüude de um pacote econômico, faltan
do apenas três dias para que o Congresso Nacional en-_ 
cerre. a Sessão Legislativa, .. E faça-se o_ favOr de votar, 
porque é importante para o País que o Congresso Nacio
nal vote em três dias, a toque de caixa, o projeto dessa 
importância!". 

t uma forma nova de decurso de prazo, porque em 
minha opihião- e eu peço vênia para externá-la ainda 
que desvalida - o _decurso dç prazo, que é usado em 
muitos países do mundo, em váriaS legislaçã~, foL ado
lado no Brasil como uma imperiosa contingência do Es
tado moderno de prover as necessidades de um_a_ admi
nistração que, a todo instante, está sendo solicitada por 
demandas cada vez mais cres~entes, de uma so_çiedade 
que passa por processos vertiginosos de mudanças. E o 
Congresso Nacional que, normalmente, é uma insti
tuição pesada, que decide demoradamente, eu diria de 
feição atê conservadora, não raro procedia lentamente 
diante das a_flições e das angústias dos administradores, 
que s_e_ viam abraços com problemas sérios na provisão 
de instrumentos legais para providências indispensáveis 
e inadiãveis. _ 

E ninguém poderá apanhar-me em flagrante de insiil
ceridade, porque nunca deixei de entender o decurso çl_e 
prazo como sendo uma instituição que em nada desme
rece o Congresso. 

Porque, certamente, Congresso não decide, Congresso 
que não delibera é um CongresSo defasado e desajustado 
à realidade dos novos tempos. Mas o PMDB jamais ad
mitiu o decurso de prazo. Mas, agora, Sr. Presidente, usa 
esse expediente sui generis. 

E só para tomarmos como exemplo, aqui está a men
sagem que cria o vale transporte. Foi enviada para a Câ
mara no dia 6 de agosto; convenhamos que a Câmara ti
vesse tido tempo para examiná-la. Mas vejam, Srs. Sena
dores. o prazo que se atribui ao Senado para examinar 
matéria dessa relevância. A Câmara terminou a trami
tação do projeto no dia 22 de no.vembro; exataminte há 
13 dias do prazo fatal de encerramento da Sessão Legis
lativa. E é natural; eu cófnj:lreendo, por exemplo, as an
gústias do Ministro -que- fez apelos calorosos, estã se va
lendo das suas relações pessoaiS no Senado, onde deixou 
um nome excepcional pela cordiaiídade com que sempre 
aqui agiu, pela eficiência, pelo comportamento êtico, o 
Ministro Affons-o Camargo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Mas, em verdade, trata-se de uma manifestação de de
sapreço ao Senado, deixar ao Senado apenas 13 dias ú
teis. Não, \3 dias corridos, porque, se nós descontarmos 
os domingos e feriados,- nós teremos o quê? 8 dias. 

Outro exemplo, Sr. Presidente, é essa famosa-con
venção da OrganizaçãO friternacional do Trabalho sobre 
Liberdade, Sindicalização, Proteção e Direito Sindical, 
que foi enviada para a Câmara em 1949. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Permite V. Ex" um apar
te? 

O SR. MURILO BADARÚ - Em seguida, nobre Se
nador. 

Foi enviada à Câmara ~ 1949. A Senadora Eunice 
Michiles não havia nascido ainda, a julgar pela aparên
cia de S. Ex• 

A Sr• Eunice Michiles - Obrigada, 

O SR. MURILO BADARÓ - 36 anos, Sr. Presiden
te. Estima~se, pressiona-$e o Senado, para que decida em 
36 horas. 

Plano Nacional de Informática: antes de falar no Pla
no Naciorial de Informática, quero ouvir o nobre Sena
dor Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Líder, queria, an~ 
tes de m~is nada, louvar o zelo de V. Ex" pela harmonia 
entre os poderes, para que haja uma participação efe6va 
do Congresso Nacional nas grandes decisões que interes
sam ao povo e à administração deste País, para que os 
erros do passado não sejam rolados, para que tenhamos 
uma mudança efetiva de comportamento. Agora, veja V. 
Ex•, sejamos racionais, nobre Líder Murilo Badaró. V. 
Ex~s têm criticado o monstruoso déficit fiscal deste Pals. 
Citou _o Sr. Senador Roberto Campos e V. Ex" mesmo 
tem brindado este País com críticas da sua lavra, das 
mais pertinentes e as mais agudas sobre o déficit fiscal. O 
Governo precisa-agir a-qui e agora, é o que se tem d_ito, 
no entanto, o Governo precisa ser prudente e amadure
cer as suas propostas, ê o contraponto que tem sido ofe
recido. O Governo fez as duas coisas: amadureceu a sua 
idéia e quer· agir, aqui e agora, em cima desse tenebroso, 
temerário e perigoso déficit fiscal. Eu pergunto a_ V. Ex.": 
deve o Governo esperar o mês de março para tomar ati
tude_diante do problema do déficit fiscal, ou o Governo 
seria criticado da mesma forma por omissão, por deixar 
de agir ou, o que é pior, por agir à sorTelfa, j)õr nãO tra
zer ao conhecimento do Congresso Nacional os seus pla_
nos _e a sua proposta? O que temos que discutir, Ex", é se 
a proposta é boa ou se ela é:_ ruim, se ela é nec~sãria, se 
ela é urgente; porque se ela o for, nãO acuse V. Ex" de 
querer Õ Governo transformar o decurso de prazo em re
curs_o de prazo, porque estamos aqui prontos para acatar 
uma proposta de V. Ex' de convocação extraordinária 
do __ Congresso Nacional, para que esta matérhi seja 
exaustivamente discutida, para que não fique_ nenhum 
ponto obscuro, para que não fique nada SOinbrio, para 

_que_ nada seja votado às esçonsas e com o desconheci
mento do Congresso. Sei que V. Ex•, coffio patriota, sei 
que V. Ex~. como homem interessado no bom relaciona
mento, na harmonia entre os poderes e na soberania des
ta Casa, sei que V. Ex' acataria ou acatará uma proposta 
dessa _n'ª-tureza. O que não pode é o País ficar mais um 
dia. rilais uma semana, o ·que é pior, mais quatro meses à 
espera de uma proposta para a solução do déficit fiscal. 
Agora, se não é boa essa proposta, é outra história qüe 
V, Ex~ vai dizer e vai dizer qua1 é a melhor alternativa 
pura se cobrir o déficit fiscal, O que não se pode mais é 
esperar que a inflação solte as suas amarras, ganhe pers
pectivas infinitas, venha para a famosa "argentinização" 
e nós fiquemos de braços cruzados oU, o que é pior, criti
cando a omissão e a indolência do Gove_rno. 

O SR. MURILO BADARÓ- Pelo que eu concluo do 
aparte de V. Ex• que me honrou muito, V. Ex• estã pro
pondo uma prorrogação nos trabalhos do Congresso; 

O Sr. Marcondes Gadelha- Acho que V. Ex• é quem 
propôs isso. 

O SR. MURJLO BADARÓ - Não; não. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Mas V. Ex• (ruer isso. 
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O SR. MURILO BADARÓ - Mas se V. Ex• não faz 
a propoSta, eu e-stou convencido, então, que o Partido da 
Frente Liberal em que V. Ex• é um dos principaís cori
feus, está realmente querendo que o Congresso seja ape
nas um agente homologador. Porque antes se criticava o 
Congresso e"xatamente porque simPlesmente foi mero 
agente homologador. Exatamente por causa do decurso 
de prazo que era objeto das mais acerbas críticaS dã 
Oposição, visto que n-o -entendimento de muitos, 45 dias, 
não eram suficientes para o exame de matérias importan
tes, quase sempre objeto dessas Mensagens. V. Ex• acha 
que devemos aprovar em quarenta e cinco minutos, um 
projeto que eu imagino seja este a que se refere a Impren
sa no chamado "pacote fiscal e financeiro". Mas veja V. 
Exf o Plano Nacional de Informática. O Programa Na
cional de Informática no Brasil foi votado em 1984. Pois 
bem, o Governo teve todo esse tempo para elaborar o 
plano. Remete-o para o Congresso no dia 31 de outubro. 
Veja bein Set-lador, dia 31 de outubro, matéria dessa im
portância e com tantas repercussões na vida dos cida
dãos, na vida das empresas e na vida da Nação em geral. 
O projeto no dia 7 de novembro ainda se encontra na 
Comissão de Constituição e Justiça onde estâ sendo exa
minado por aquele órgão na Câmara dos Deputado_s. Se · 
nós -admitíssemOS a hipótese de se_r ele aprovado hoje ou 
amanhã, o Senado teria segunda, terça e quarta-feira 
para se debruçar sobre a matéria deste relevo, Sr. Sena
dor. Compreende V. Ex• e compreende a Casa que mes
mo a nossa disposição e a disposição apresentada por V. 
Ex• de ajudar o Gover:no não se compaginam com o de
sapreço que isto significa para o Seila_do Federal, que es
tá vivendo uma fase su_i generis da sua vida. A Câmara, 
tem lO, 15, 20 dias, dois a 3 meses de prazo para exami
nar os prOjetas quando lá eles são aprovados e para aqui 
vem~ e as pressões que se abatem sobre a Casa são insu
portáveis no sentido de conceder-se a urgência e os pro~ 
jetos são examinados com pareceres oferecidos em ple
nârio:-convenhamos que isto não consulta aos interesses 
do Senado e nem aos interesses da Nação. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• me permite um aparte? 

(j sR~ Mu~Ili) BAOARÓ- Ouço V. Ex• com mui
to prazer. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Murilo 
Badaró. O seu oportuníssimo discurso não poderia dei
xar de abrigar esse aparte que va-mos dar a titulo de ache· 
ga. Há três meses que aquí declaramos e mostramos com 
números, não com conceitos meramente opinativos, que 
este déficit tinha que ser justificado pelo Governo, por
que os números que o Governo exibia em sua Mensa
ge·m, não batiam aritmeticamente com os cálculos feitos 
à base dos parâmetros por ele também apresentados no 
mesmo documento, à página 4. A resposta ficou de s~ 

·dada pela nobre Situação. Foi votado o Orçamento e a 
resposta não veio. E agora fazemos, mais uma vez. a se
gunda interpelação que é;" Afinal, qual o déficit real que 
abriga esse Orçamento?" Ou está errado o ofício de Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República ou estão 
errados os números apresentados na proposta orçamen
tária. Afirmamos isto, mostramo-lo por aritmética, e 
não por enunciação apenas de opinião, e até hoje não 
velo essa resposta. E é para cobrir este déficit hipotéticO, 
que não ê real, que vem agora aqui o 6ove:rno apresen
tar este .. pacote". Desculpe chamar de "pacote", mas é 
assim que Os jornais o estão designando, Sr. Líder, que 
até este momento não é do conhecimento ein termos de 
um paper, de um documento escrito nem da Liderança, 
nem da V ice-Liderança do Partido de V, Ex• E neste mo
mento, aumentando as dúvidas que nf 'em_os. recorda
mos que em agosto, quando se aproximavam do limite 
daquilo que chamava o Executivo o máximo previsto de 
déficit, em 1985, a ser atingido, graças às medidas anun
ciadas a serem tomadas pelo Governo, se mudou ~ veja 
discurso nosso do dia 14 do mesmo mês - o conceito de 
déficit de Caixa, e agora, testemunho insuspeito da Pre
sidente da Fundação Getúlio Vargas, e dos números- a 
inflação deste mês, não serã mais medida pelo IGP, o 
lndice Geral de Preços, e sim pelo INPCA. 

o--uoverno tem todo o direito, o Executivo, de fazer 
calcular sua inflação como ele bem entenda; mas não po
de, num fim de mês, em termos éticos, quando, pelo 
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IGP, que até o dia de hoje media a innação, alcançaria a 
N:!ção um número de 14,5 a 14,8% mensa\,para então se 
voltar para outro conceito JNPCA e dizer que a inflação 
vai se situar_ entre ] I e 12%~ Jsto é que queríam9s acresM 
centar ao lúcido discurso- de V. Ex• AbrimoS é·r-édíto" de 
confiança ao Governo; mas está-nos parecendo q_J.!e a 
maneira com que ele o está usando não ê a maneira rnais 
feliz. Ninguém adquire credibilidade senão com atas -
words, words but words, dizia Shakespeare- o vento le
var 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - V. Ex~ já ex
cedeu o seu te_mpo em 3 minutos. 

O SR. MURILO BADARÓ- Eu pediria a V. Ex• me 
concedesse uma prorrogação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu gostaria 
de consultar o Plenário, para que V, Ex• tivesse mais 15 
minutos a fim de terminar seu discurso. 

Consulto o Plenário se concorda com _esta prorrow 
gação, para que o nobre Líder do PDS possa continuar o 
seu pronunciamento. -

Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. MURILO BADARÚ - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Por muito menos, o ex-Ministro Delfim Netto foi cru· 
cificado pelo PMDB, acusado de manipular fndices. O 
Senador Itamar Franco aqui mesmo já brindou a casa 
com discursos memoráveis a. respeito, E o Governo, "ago
ra, faz Uma permuta de fndices,_ o nosso Senador Luiz 
Cavalcante, com a sua palavra cáustica, não raro aparw 
teava os oradores, ou vinha à tribuna, exataniente para 
admoestar o Governo contra essas tentatiVas que pare
ciam à opinião pública uma fraude. 

E aqui está, Sr. Presidente, a nota da Fundação Ge
tú'lio Vargas a respeito dessa troca de índice. Eu chama
ria apenas a atenção do Senad_o para esta frase, que, a 
um só tempo é irônica, mas generosa, no julgamento da 
Sr. JuliciriChac_el,_quando disse; "Não me parece que, do 
ponto de vista da teoria económica, os ministros estejam 
bem assessorados pelos economistas que o cercam".~ a 
Fundação "Getulio Vargas" opondo embargos à troca 
dos índices para cálculo da inflação"; que, segundo a 
maioria da imprensa de hoje, assinala que apenas a 'po
pulação brasileira, os poupadores brasileiros foram sur
rupiados em cer:ca d~ 3% de suas vantagens. 

Sobre essa questão do chamado "pacote econômico", 
a bancada, não tendo ainda conhecim~nt_o_Qfi_cial d,a ma
téria, designou, hoje, os Senadores Virgílio Távora e Ro
berto Campos, que são experts riesta matéria, para exa
minar o chamado .. pacote" do Governo, para sobre ele 
emitirinos depois opinião oficial. 

Estou apenas, Sr. Presidente, mostrando como o 
PMDB de ontem é tão diferente do _PMDB de hojl! ~o 
PMDB que acusava o Governo pelo decurso de prazo, 
que acusava o Governo pelo desapreço ao Congresso é o 
PMDB que manda hoje o projeto de aumento dos fun-
cionários públicos. _ _ 

Ora, Sr, Presidente, convenhamos- nem_o Senador 
Humberto Lucena vai-me negar a razão_- como é que o 
Senado e a Câmara, em tempos diferentes, podem, com 
absoluta consciência e convicção, discutir e examinar um 
projeto de aumento do funcionali~tnQ público federal, a 
quem se nega, neste instante, o 139 salãrio, objeto de tao
tas promessas do PMDB nos seus comíCios e nas praças 
públicas? De duas, uma; Sr. Presidente: ou se_ quer usar 
realmente o chamado. "decurso de prazo", inventado 
pelo PMDB, a nova fórmula, como diz o Senador Gade
lha, que já apelidou para nós esse expediente d~ ''recurso 
do prazo", não é o decurso de prazo, ê o recurso de pra
zo, essa fórmula do recurso do prazo pode estar escon
dendo a negativa de vários benefícios que os funcio
nários públi.cosjustarilen(e reclamam, e que têm direito, 
e que o Governo não lhes está dando. 

Sr. Presidente, os Vereadores do Brasil, que ainda na 
semana p~ssada inundaram esta Casa com sua honrosa 
presença, já foram vítimas de ·um equívoco do PMDB, 
que lhes acenou com a possibilidade de um projeto que, 
pelos erros nele contidos, acabou sendo objeto de veto. 
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Anuncia-se a remess·a para o Senado e para Câmara 
ou par..r a Câmara e pafa o Sehado, de outro projeto es
tabdecendo a remurler"aç_ão dos Vereadores, O Senado 
J'làO terá vinte e quui~o horas para examiná-lo. 
~ E.<> tau _certo de que Q sílêrl~iO ~a bancada governista, 
~!_ante a~ -~tos que não_ contéfn Sequer ~urzo -~e _v~lor, 
põr(fu_e_ sãq abSoiU.tii!n·ente neutros, mãf~rla factual, in: 
contraStável e incontestável, está convencida de que to
dos esses atos representam uma manifestação de desa
_rreç~_ :lo _§_~nad~~~~al_: 

O &. J::IIJmberto L~cena --Não apoia_do! 

O SR. MURILÜ -BADARõ ~ o·seiiaâO Federal não 
_tem, nunca teve, não terá cQndlções de decidir sobre um 
mecanismo de reforma tributária e fiscal, no País, num 
pmzo de 12 -horas. 

Pergunto ao Senador Luiz Cavalcante se é possível ad
. mitir uma coisa dessa. 

0Sr7tuiZ Cavalcante --Agora, que V. Ex• me coloca 
a faca nos peitos ... 

0-SR:MURlLO BAD-AR6~Não~ ·ao contrãrio, Se· 
nadorl Fiz uma pergunta não diretamente endereçada a 
V. Ex• Mas V, Ex' me honra muito com a sua inter
venção. 

_Q Sx.__Lgi1;_ C:~tv!IJ_çª-1!1~ ~- _ç_.fç_tn.__~t~jtp honrá para 
mim tã.mhém.___Sen~dor MurHo Badar6. EntãÓ eU a_pr~-
v~ítO a Oporturrtcra~--p~a"'radizet: 3V.-EX' -que jâ estãva 

.aqui armado do editorial do Jornal do Brasil de hoj~, dis
posto.~ lê-lo se oportunidade houvesse nesta Sessão. 
Mas, Ja .. 

o-SR. MURILO BADARÓ - Se e_u s_oubesse disso, 
não teria usado a minha munição agora; teria deixado 
para depois de V. Ex• 

O Sr. Lulz Cavalcante - Estou i~ieiramente de acor
do com _tQda a argumentação des_te editorial, que tem por 
título~ "lndices Domesticáveis", que condena a transfe
rência do cálculo dos índices para o IBGE, onde os seus 
diretores são demissfveis ad nutum, o que nãq acontece 
com aqu~les que na ~unda~ão Getú_lio Vargas calcula-_ 

~·Vãm os ÍndiceS d:ililhação até-ag-Õra. E não.r"esisto a ler 
um trecho desse editorial, que é o seguinte; 

..... Reduzir a fatora a pagar pelos títulos do Te
souro -. pela diminuição das taxas inflacionárias -
--que cobrem o déficit público, será o primeiro 
_efe~tSJ._O Go~erryo poderá_ ins_tituciona_l~zar o calote, 

- COm a faCã e O queijo-em s-uãs pfój)iías mã-õs. Onde 
se terá escondido ou para onde terá resvalado a in

- 4í~~nsaverc_re~íbTifd~de- --~~ue :se-~erert~ o -~àiSi=-
dCntC TãrlCredo ·NeVes?'·- . - -~ -- -- - -

Fica a interrogação do Jornal do Brasil. Muito obriga
do. 

_ -_Q SR...MÚRILÓ.J!M!1!!9 __ =- Ve_rn_~ C~s_a Cl.!Jt;_o ~-e
nadar Luiz Cavalcante já estava devidamente armado 
para oferecei, com autoridade, com a enorme autoridade 
que S. Ex• possui, a sua crítica, talvez_ até não ao. "paco

_t.e:,_que não conb_~c~mçs,_mas a Ul}'l decreto do_ Gover-
no. O que estranha à Nação, Sr. Presidente, é que o GvR 
verno nãO usa da faculdade constitucional de aplicar o 
decreto-lei. Eê-lo, há_ dias, no caso -da intervenção dos 
bancos, ainda que tenha pedido desculpas à Nação por 
e:star usa!1d_o um instr:umento_constitucional; fê-lo no inf
cio_do Governo, quando se tornou necessário, na criação 
de Ministérios. _Ser_iª rrtelhor is~o do que su9m_et~r o 

_ Cpngresso- Câ_mara e Senado- a este c~nstrangimen
to enorme. Pergunto: é lícito, também, ao Senado, recu-
&.a.r.. _numa posicão misoneísta, uma medida que pode 
n~l_a estar emb!l_tida_aJg_Q__que favoreça a população brasi
leira? Mas, como o Senado vai examinarem apenas 5 ho
ras um pr_ojeto_des_ta envergadura, desta dimensão? Con

-ve_nhamos, Sr. j?resident_e, que há nisto u~ equívoco e~
tõu_e_etti:i- Os_To"r"Daisjá-dão contra disto- de que a ir
ritação do Mi!!lst~_Q_~ que_!evou à precipitação desse fato, 
porque, se_ dependesse_da setlslbilidade política do Presi
dente José Sarne..YJ _g_ye é arytigo Senador da República e 
que prestou a esta Casa relevantíssimos serviços, Conhe
ce essa engrenagem, certamente que não. Agora, estou 
~rto de que o dever do Senado e da Câmara é não deixar 
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que seja aprovada esta matéria até o dia 5 para que o 
Governo a decrete por via do decreto-lei. Assuma-se a 
responsabilidade, se for em favor _da Nação, vamo-s 
aplaudir a matéria e vejam o cuidado com que a estamos 
tratando. NãQ_ entramos, ainda~. no mérito do chamado 
"paCOte-". A bancada está f<izéndo um exame, através 
dOS seus especialistas, para oferecer sua contribuição. Se 
Identificarmos na medida algo que favoreça o País, não 
há nenhum problema: estamos prontos e dispostos a 
aprovã-la. 

Mas o que estamos, aquí, reclamando é esta nova fór
mula inventad_a _pelo PM DB - o recurso do prazo. 
Mandam para o Congresso dezenas de merlsagens, fa!R 
tando apenas cinco dias para o encerramento dos nossos 
trabalhos. Era só isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
nada _mais do que isto. 

O Sr. Jaison Barreto- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÚ - Ouço V. Ex• 

O Sr. Jaison Barreto - Queiria cumpri"mentá-lo, 
nób"re- Sei1ador Mil filo Badaró, pelo tom com que aborw 
da os últimos acontecimentos deste País, prestando ho
menagem à lhaneza da argumentação, ao tom que V. Ex.' 
empresta ao seu discurso, e o faço -V, Ex.• há de convir 
e há de compreender-me- compungido e constrangido, 
porque durante oito anos na Câmara Federal e quase 
oito anos no Senado Federal, como Membro da Opo· 

_ siçãO; ciu-ví- cOisas-muitO mãís duras, muito mais acres, 
quando na análise do comportamento da Velha Repúbli
ca, O que aconteceu, com relação à manipulação dos 
índices, recebeu da parte de V. Ex' y.m tratamento quase 
benevolente, fosse em outros tempos e não fossem outras 
as pessoas, as coisas seriam bem diferentes. Foi uma des
façatez do Sr. Dilson Funaro em relação aos poupadores 
deste País, assacada mais uma vez contra o bolso da clas
se_ assalariada;_ um comportamento que mereceria dos 
homens de bem deste Congresso repulsa veemente. Ouço 
apenas o silêncio, compungido, dos meus ex
companheiros de Partido, a demonstrar que vai muito 
maior a- Nova RC:pública. Mas, de qualquer maneira, 
meus cumprimentos pel_o tom oposicionista que V. Ex• 
dá, que me faz até refletir quanto ao que dizem no passa
do. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex• 
que não aceite mais apartes, pois o tempo de V. Ex.~ estã 

-es"gotado. 

O SR. MURILO BADARÓ- Vou terminar, Sr. Pre· 
sidente. - -

O Deputado Amaral Netto, ofereceu dura, mas injusta 
crítica aO Líder Prisco Viana, acusandoRo de pouco con-

- tundente na OPosição." E o próprio Deputado Amaral 
Netto dizia que iria fazer uma "Oposição desvairada". 
Afinal de contas, o estilo é o homem, cada um de nós faz 
a oposição ajustada ao seu temperamento. É evidente 
que jamais o Senado Federal vai ter a oportunidade, e es
peramoss~a assim, -de ver aqui uma Oposição desvaira
da,- porque rtão é da índole do Senado, não é do tempera
mento do "Senado, não é da tradição do Senado. A Opo
sição há de ser feita neste tom, às vezes substituindo as 
palavras mais duras pelo toque da ironia, que fere muito 
mais-dõ que palavras que possam chocar. E nada melhor 
para castigar o PMDB do que dar-lhe como prêmio o 
sorriso irônico com que a Nação o castiga neste instante. 
Porque, nada mais parecido com o PDS de ontem, do 

-que o PMDB de hoje, apenas com o desfivelar das más
caras que a cada dia estãO caindo, como caiu a máscara 
da censura, Sr. Presidente. O PMDB, através do Minis
tério da Justiça, não foi capaz de asSumir a responsabili
dade de impedir a divulgação de um filme que violentava 
a consciência católica do povo brasileiro, um filme de 
mau gosto, um filme que não tem nenhuma importância 
como arte cinematográfica. É apenas uma das muitas 
novidades que a libertinagem vigente na Europa envia 
pelo mundo afora para consumo d_as nações pouco de
senvolvidas culturalmente - um filme que agride a 
crença da famnia brasileira que é o culto da Virgem Ma
ria. 

O Governo transacionou, atravês de expedientes pou
co ortodoxos, para impedir que o filme fosse divulgado 
-que o fizesse em sala especial ou que assumisse ares
ponsabilidade de censurá~lo. Mas, não, Sr. Presidente. 
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O PMDB estã tentando guardar a fisionomia de parti
do _que, ao chegar no Governo, jã se deixou dominar de 
algumas posturas que estão muito distantes daquele 
PMDB.~ 

O Sr. Humberto Lucena- Não apoiado! 

O SR. MURILO BAD~RÓ -- c.~ a quem a ~ação 
brasileira, num certo tempo, deveu grandes favores pela 
luta em favor das liberdades. (Muito be_!U! Palmas.) 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao emínente Senador Hurnbt!rto Lucena, que fa-
(arií como Líder. --

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB.Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden~e, 
Srs. Senadores: 

Não poderia o Se_nador Murilo Badaró, Líder do PDS 
nesta Casa, em nome da Oposição, fazer maior injustiça 
ao Presid_ent_e José Sp.rney dq_ que lh~ ::~_:tribuir rne_nQspre
zo ao Po_der Legislativo, particularmente ao Senado Fe
de_ral. 

Esta Casa e a NaÇão são testemunhas do zelo do_ Chefe 
dv. Nação pelo Congresso Nacio_nal. Basta lembrar que, 
a não ser nos primeiros dias do seu Governo, quando 
teve que reformular urgentemente a estrutura adm(cüs
trativa federal, S. Ex~ jamais lançou mão do decreto-lei, 
nos termos do art. 55 da Constituição FederaL 
~ claro que numa emergência, como a que recente

mente ocorreu com a deterioração financeira de mais 
três instituições de crédito, Sua ExCelência, após uma sa
tisfação solene e humilde aos brasileiros, assinou um 
decreto-lei que se justificava plenamente, pois visava a 
assegurar a correção dos passivos daquelas entidades de 
vez que, até hoje, só Os a.tivos eram reVIStos, o que contri
buía para o enriquecimento ilícito dos proprietários das 
instituições fínancéiras-que-Mfreram intervenções ou Jí
quidações extrajudiciais. 

Vejam o Senado Federal e a Nação que o GovetriO da 
Nova República inovou quando, em vez de fazer novas 
intervenções, limitou-se a liqUidar extrqjudicialmente o 
COMIND, o Banco Auxiliar de São Paulo e o Maison
nave, procurando desde logo garantir o direito dÕs titu
lares dos depósitos à vista e de cadernetas de poupanÇaS 
e comprometendo-se a assegurar, por 6 meses, o empre
go de todos os (u_n_cionários dos 3 bancos atingidos e, a
lém disso, tendo a coragem de dizer alto e bom som, 
como fez através do Min-iStro Dilson Funar9, aos ban
queiros internacionais, --que também não pag-iuia os-Ctê
dito~ dos bancos estrangeiros nessas instituições, porque 
a le1 seria cumprida para brasileiros ou não. Foi, real
mente, inusitado o comportamento do Governo nesse 
aspe-e!o. 

~or outro lado, sabem o Senado e a Nação que, até 
hOJe, durante o seu Governo, o Presidente José Sarney, 
em nenhum momento, utilizou-se da faculdade que lhe 
atribui a a tua! CarJa outorgada de enYiar mensagens ur
gentes ao Congresso para serem apreciadas por decurso 
de pr<tzo, Nenhuma _chegou até nós, o que inclusive con
tribuiu para que as duas Casas do Congresso_ Nacional 
mostrassem à Nação que ero possível agilizar a elabo
ração legislativa, através dos instrumentos regimentais, 
Tanto a Câmara quanto o Senado usaram o recurso da 
urgência para provar, à sociedade brasileira, que o Con
gresso poderia ser dinâmico, não processo legislativo, in
dependentemente do decurso de prazo, 

Não vejo, Sr. Presidente, Srs, Senadores, razão de ser 
na critica veemente e continuada ao regime de urgência, 
quando ele é uma norma regimental por demais can_he_ci.:
da, E, devo, neste instante, para ser justo, homenagear 
todas as lideranças partidárias, inclusive dà oposição, na 
Câmara e no Senado, que têm se mostrado portadoras 
do maior espírito público, dando a sua permanente cola
boração para que as mensagens de maior interesse públi
co sejam aprovadas nas duas casas dQ Congresso Nacio
nal. 

O Sr. Benedito Ferr~ira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• __ 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Hum_b_e_rto 
Lucena, não tenho _dúvidas, como quero crer, e a Casa 
toda concordou, quando o eminente Líder do meu Parti
do, Senador Muri!o Badaró, fez as_ressalvas quanto aos 
propósitos do Presidente José_Sarney, Em momento ai· 
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gum, poderlamos admitir que S. Ex• tivesse o propósito 
de minimizar a importância do Parlamento, vez_ que S. 
Ex' militou com brilhantismo, não só nesta cas:;t, mas de 
modo especial na Câmara dos Deputados, onde muitos 
de nós tivemos o privilégio de estar ao lado do então De. 
putado José Sarne_y. _Mas na verda9e, nobre Senador 
Humberto Lucena- e a,í é que tenho fundados r~c_eios, 
que nem com o brilhantismo nem com a inteligência e 
sobrt::tudo com essa coragem cívica e moral que sempre 
caracterizou V. Ex~, esse companheirismo de V. Ex~. Irá 
realmente: conseguir amparar o comportamento e a ati
tude de ce_rtos auxiliares do Governo do Presidente José 
Sarney. O Senador Ml.lrilo Bac!aró exemplificOu o ~so 
desse filr11_e, dessa agressão à honra e à dignidade e por 
que não dizer à formação do povo brasileiro, proibido 

· por lei vigente. E. no entanto, o Ministério- da Justiça, 
por escapismo injustificado, não lançou mão do instru
mento legal para coibir esse abuso e essa agressão, Mas 
do que isso, os livros didáticos que eStã:OSendo utilizados 
nas escolas de São Paulo, desgraçadamente dirigido por 
um Governãdor também correligionário de_V. Ex~. li
vros que estarreceram o Senado e a Nação, quando eu 
a·qU.f''õs troüxe e mostrei o tipo de ei1sino que se êstá mi
nistrando às nossas crianç~s, no poderoso. Estado paulis
ta. Graças a Deus, o Ministro Marco Maciel, com seu 
consenso, com o seu equilíbrio, parece que resolveu, de 
vez, o problema do livro didático, não só sobre esse as
peCto mas áté mesmo sobre aquele outro aspecto terrível 
que gravava, sobremaneira, o custo do ensirio i1o Brasil, 
via material escolar e ttvro didático. Mas eu pediria a V. 
Ex~ permissão, ainda, para mostrar que há certos auxi
liares do Governo que V. Ex• não conseguirã, real!flente, 
defender!: o caso do Ministro do Trabalho, que chama 
as nossas Leis vigente de entulho a"utoritárió-ma"S, a· esse 
pretexto; desrespeita até o texto da Constituição, quando 
legitima, com a sua omissão, até as greves no Serviço 
Público. E, sabe V. Ex~. que lá está no texto çia Consti
tuição, proibição às greves no Serviço Público. O Minis
tro Fernando Lyra- voltando ao caso do Ministérjo da 
Justiça, que chama a Lei de S~_gurança Nacional de entu~ 
lho uutoritário, mas não procura capitular os delitos nela 
previstos no Código Penal, através de uma simples Men
sagem ao Poder _Legislativo, onde o Governo conta com 
farta maioria e teria a boa vontade de todas as Lide
ranças, como V. Ex~ acaba de ressaltar, pÚã corrigir as 
distorções do nosso Direito Positivo. O Ministro do Pla
nejamçnto, que enviou para cá a Lei de Meios, o Orça
mento, consignando um déficit que sabemos não é o real, 
-mais de .:UI trilhões de cruzeiros que ascenderá, tran~ 
qüilamente, a casa dos 300 a 350 trithões _de cruzeiros. 
POr que não, juntamente, ou quase que co_n_comitante
inente_, _enviou para cá, essas soluções que agora se bus
C'"drn através do chamado "Pacote Fiscal"? Veja V. Ex• 
que o Governo vai sendo, realmente, colocado numa po
sição que reconhecemos não é a desejada pelo Presidente 
da República mas, lamentavelmente, não creio_ que possa 
V, Ex'. repito, com todas as suas virtudes de_ tribuno, e 
de político hábil, explicar e justificar a atitude desses au
xiliares. Desculpe-me V. Ex~ ter alongado tanto o m~u a
parte, mas não poderia deixar passar em branco este re~ 
paro, porque tenho certeza não há intenção de ninguém, 
nesta Casa, de minimizar o esforço do. nosso ex-colegª 
José Sarney, hoJ·e, ã frente da Presidência da Repúblíca. 
Muito Obrigado a V. Ex' 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador 
Benedito_ Ferreira, ainda estamos viVerido no Br-asir o 
"Sistema Presidericialista e como· tal o Chefe da Nação é 
qúe é o grande responsáver-por--iOcta -a--Adrriíil1StraÇão 
FedéaJ. O cscapismo de V. Ex•, ao critícar os seus auxi

-liares não vem ao caso porque no discurso -do nobre 
Uder do PDS e da Oposição nesta Casa, o que se viu foi 
a acusação frontal ao Sen.hor P~esidente da República, 
Qüe é, em última análise, o responsável também pelos 
atos do seus Ministros que são demissíveis ad nutum. 
Portanto, não vou descer a detalhes ao responder ao a
parte de V. Ex• quanto ao procedimento dos Srs. Minis
tros da Justiça, do Trabalho e da Educação, Acho que 
cada uin deles, tem a: sua responsabilidade perante o 
Congresso Nacion:::tl e V. Ex~ inclusive poderá tomar a i
ni_çiativa d_e convocá-los,, no dia que quiser ao Plenário 
dQ Senado Federa! para as explicações indispensáveis. 

O que quis acentuar com to_dã ênfaSe foi o apreço do 
Presidente José Sarney para c_om__o Congi'esso Nacional, 
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para com o Senado Federal, Casa a que pertenceu por 
~uito tetnpo. S!. Presidente e Srs. Senadores-, quanto às 
crílicas aO côamado "pacote econômico_" acho que tam
bém não procedem e tenho absoluta certeza- pelo _que 
conheço dos nobres Senado_res da Oposição, todos ho
mens públicos da maior categoria, competentes, estudio
sos - que, a exemplo dos Senadores do PMDB e da 
Frente Libt:ral, que já tomaram conhecimento prévio 
dos detalhes da mensagem governamental, chegarão à 
conclusão de que bem ao contrário do que foi assoalha~ 
do por todos os recantos deste País, essas proposições 
governamentais são salutares e vêm, ao contrário do que _ 
se pensa, mais antecipar a receita pública em 1986 do que 
aumentar inipó-Sfos. Senão vejamos, rapidamente, e isso 
será comprovado amanhã com a leitura dos documentos 
que deverão chegar ao Congresso Nacional na tarde de 
hoje, de \'ez que o Senhor Presidente da República os as
sinou esta manhã perante o Conselho PoiLtico e o seu 
Ministério, 

- NO qUe tãnge à pessoa física não há absolutamente 
porque se criticar o projeto do Governo. Em primeiro lu
gar, o a-specto mais simpátlco da propositura governa
mental é a redução substancial do pagamento do impos
to de renda na fonte, que e hoje considerado um verda
deiro confisco salarial. Basta que diga a V, Ex• que o im
posto de renda na fonte, segundo uma tabela progressi·
va, vai diminuir o ônus do assalariado, sobretudo do pe
queno e do médio, de 75 a 30%. Sendo de considerar, que 
sõ a p<lrtir de certo patamar, isto é, a partir de40 milhões 
de cruzeiros. é que haverá um gravam e maior para o as
salariado, portanto, na faixa privilegiada. Inclusive, a
baixo de 30 milhões não haverá aumento de impostos; 
pelo contrário, todas as faixas abaixo de 30 _rniliJ.Qes, 
como eu já afirmei, serão beneficiadas com a redução 
substancial do imposto de renda na fonte, o_ que equiva
lerá a um ganho real do assalariado brasileiro. E posso 
assegurar aos Srs. Senadores, que todos os assalariados 
estão Batendo palmas ne:~te instante, ao projeto de Go
vcrrio na parte referente ao imposto de renda da pessoa 
física~ 

Quanto à pessoa jurídica, não haverá também aumen
to de imposto. Apenas aumentarão os custos das grandes 
empresas. A microempresa continuará isenta de paga
mento do imposto; a pequena e a média empresa não so
frerão nenhuma alteração no que tange ao Imposto de 
Renda.. Somente as grandes empresas, consi_deradas tais 
as que .tiveram, no ano anterior, um lucr_o equivalente a 
2, a 3 bilhões de cruzeiros, num montante de 3.800 mais 
01:1 menos, deverãp pagar o Imposto de Renda semestral
menlc como já .o fazem as ins_tit_uições_financeiras. Isso 
para aliviar o Caixa do Tesóuro. Então, não hâ o aumen
to do Imposto de Renda da pessoa jurídiCa, O aumento 
de imposto haverá nos ganhos de capital porque pratica
mente não foram tributados ao longo de ~adas esses 20 
anos que antecederam a Nova República. Só o trabalho 
é que contribuiu para financiar o défiCit público do Go
verno. Agora, o Governo vai, realmente, cobrar IOF 
bt:m maiOr no chamado mercado a tenno, no mercado 
futuro, no mercado- de opções e no open e over night, o 
que é salutar, inclusive, pois contribuirã para desestimu
lar essa ciranda financeira em que se transformou.o endi
vidamento interno brasileiro, que de certo modo se tor
nou mais grave nos últimos tempos do que o próprio en
dividamento externo. Além dessa Reforma Fiscal a que 
me refiro, o pacote económico contém ainda dois outros 
itens: a redução de gastos públicos que não virá ao Con

-gre-s·so, porqUe é da responsabilidade do Poder Executivo 
e que contém medidas de extrema austeridade e que im
portartí sem- prejUízo dOS investimentos seletivos das em
presas __ estatãis, num corte de 10 trilhões de cruzeiros e 
m·afs as _chamadas prioridades sociais que contemplarão 
setenta e quatrO trilhões de cruzeiros nos gastos em ma
tériu de a!im,entação, educação e saúde em 1986, dentro 
rígorosnmente do _que está previsto no III Plano Nacio
nal de Des_envolvimento. 

O Sr. L()man(o Júnior - Permite V, Ex• um aparte? 

O Sr. Virgíli.o Tâvora- Permite V. E:v um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o Senador 
Lomanto Júníor, com muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Lamento in
for~a-~-~_Y· Ex~ que o seu tempo já concluiu, Comocain-
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da temos a Ordem do Dia., pediria-a V. Ex~ não conce
desse mais apartes. 

O Sr. Lomanto Júnior- Longe de mim, meu c_ar(} ~e
nadar Humberto Lucena. criar-lhe mais dificÕ.Idiáes na 
sua resposta. Tenho uma admiração profunda por V. 
Ex~. tornamo-nos amigos, saiba que enquanto eu estiver 
nesta Casa não criarei dificuldades ao brilho de sua Lide
rança, embora esteja aluando em campo oposto ao de V. 
Exl' Pelo seu talento, que todos aplaudimos aqui, estou 
sentindo que a coisa é tão difícil9e responder, e até acre
dito que V. Ex~ não conheça bem. Nuncª vi coisa tão pa
recida com o que aconteceu no passado; o Governo -
diz o nobre Senaodr Murilo Badaró ....:.. usou o processo 
de_decurso de prazo. Então, nobre Senador, vou ser breR 
ve para não prejudicar o seu discurso. Não tenho dúvida 
de que o célebre "pacote" que se anuncia tenha as carac. 
terísticas que V. Ex' acaba de descrever. Tenho impres
são que não haverá dificuldades para um estudo_ e até 
para a sua aprovação. Agora, eu não faço oposição ao 
País; faço oposição ao Governo. Não sou economista, 
mas tenho uma longa vida pública que me deu ·experiênR 
cias nos diversos setores, nas três esferas de _qoverno. 
Por isso espero que o projeto, como V. Ex' disse, não 
traga mais aflição, não traga mais preju(zos, não venha 
concorrer para aumentar a inflação. Acho-o até um pro
jeto bom, porque se não aumenta a alíquota, não aumen
ta a carga tributária. Tenho impressão que vai receber os 
aphlUsos desta Ca.sa e acrcclito que isso seja verdade, que 
a nossa carga tributária é 1,1ma das mais-pesadas do munR 
do. Talvez seja uma fórmula do Governo_ diminuir a carR 
ga tributária para aumentar a fiscalização e, conseqOenR 
temente, obter uina nova arrecadação. Agora, realmente 
o Presidente poderia convocar o Congresso. Por que não 
convoca extraordinariamente O Congresso? É um dispo
sitivo regimental que a Sua Excelência tem. Convoca o 
Congresso, mas mandar para nós examinarmos em dois 
ou três dias, realmente vai ser um_ tanto difícil, porque 
ninguém sabe _quanto tempo vai demorar na Câmara. 
Não quero mais me alongar pela estima que lhe tenho, 
quero apenas dizer que economia _nãQJ; _ ____brinquedo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador 
Lomanto Júnior, agradeço as palavras generosas a meu 
r.espcito e o tenho também na conta-de um grande amigo 
e companheiro. Apenas de início, discordaria de V. Ex•, 
para ficar com o III PND, quando V. Ex' disse que a 
nossa carga tributária é uma das maiores do mundo. 
Pelo contrário, o que está na mensagem do Govenio que 
acompanha o III Plano Nacional de Desenvolvimento, é 
que a carga tributária brasileira é de apenas de 17%, en
quanto em outros países _ela é bem maior. E não SI! trata 
de aumento de carga tributária, como já me referi no 
meu pronunciamento. Sei perfeitamente que V. Ex• será 
um dos primeiros, pelo seu esp(rito público, a dar apoiO 
ao projeto governamentaL 

Tenho para mim, nobre Senador, que a partir de hoje, 
com a chegada do projeto a esta Casa e por conseguinte, 
com o conhecimento de causa por todas as Bancada&, 
dentro de cinco dias, que é o que teremos até o dia 6, 
num regime de urgência, poderemos ter perfeitamente, o 
tempo necessário para aprová-la, porque ela será sobre
tudo de interesse dos assalariados brasileiros. 

O Sr~ Jutahy Magalhães- V. Ex' concederia Ym a
parte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pediria ao nobre 
Senador Jutahy Magalhãe& para ouvir o nobre Senado_r 
Virgílio Tãvora, que já havia solicitado aparte, anterior
mente. 

O Sr. Cid Sampaio- Solicito também, com a benevo
lência do Sr. Presidente, que me conceda um aparte. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, inicial
mente, endossando_ as palavras do Senador Lomanto Jú
nior, não queremos lhe causar maior-Constrangimento 
porque a sua inteligência deve estar hoje submetida a 
uma prova extraordinária, que é justamente a defesa des
sa aütudegovernamental com_o_um todo. Não vamos re
pisar aqueles argumentos já apresentados· no aparte 
dado ao Líder Murilo Badaró, mas apenas queremos 
lembrar a V. Ex' que o que aqui falarmos será baseado 
do que lemos nos jornais como sendo o "Pacote" porque 
dele não ternos conhecimento. Há pouco ou\rinlos a~cC>Jl
firmação de V. Ex' sobre a destinação dessas verbasjusR 
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lamente para o setor social. Mas, se duas, uma_- veja 
_bem V:-Ex~-- ou eSsas verbas já existem, ~nos inclin_a
mClSpãra-ra-r,-po-ís-n-~ro-COnhCCC-rrios o teor_do pacote ou 
não existem. Se n_ão existem, esses 74 trilhões de cruze\

_ros não vão diminuir em coislssima nenhuma o dêfícit,já 
que o aumento previsto, é de 60 ou 70 trilhões de cruz.ei
ros.._ Eminente Senador, gostamos de tê-lo como compa
nhcir.o_nesta_hatalha, é que algo tão importante, como 
seja, o desempenho da economia no ano de 1986, não ser 
tratado pelo Senado com essa ligeireza. Há quanto tem
po - e temos aqui, junto a nós, o D~ário do Congresso, 
'(Ex' e~tava aus!!nte quando enfermo- em que prova-

- ~_fu_os por ·:~"_lpij:is ··~" J!l~is "c" que esses dados da Men-
-gagem que configuravãm esse dê:ficit não eram çxafos. 
Houve promessas e mais promessas, inclusive de um fra
ternal amigo nosso que iria responder, como respondeu, 
ao Senador -Roberl<fCampos, para explicar essa magia 
da aritmética adotada, porque não era aritmética co
mum do sistema decimal. Mas, eminente Senador, em 
pouco menos de uma semana, com uma contestação 
frontal que existe, _que não é de hoje, é desde que esse 
orçamento foi dado_a conhecer, de que esses dados não 
são exatos,3.:omo vamos apoiar, examinar um assunto 
tão delicado como esse, apenas, digamos assim, pelo de
sejo de dar uma solução rápida quando Sua Excelência o 
Senhor Presidente d<J República tem dois outros recursos 
-seja o decreto-lei, seja a convocação d_e:steJ:o.ngre_sso. 
l\llas vamO$ examiná-19 com profundidade,_ com serieda
de, y_amoS dar realmente um conteúdo de credibUidade 
às nossas decisões, porque jUstamente a" Quilo que a Opo-

- - siçàó mai:f d_e~cja_ Ç que o Governo continue-também com 
essa credibilidade que, hoje em dia, nós já estamos ven
do, por futos sucessivos, que está. sendo ab.:dadp_. Aqui 
n_ilo _SO!I:!O~ Lni~igp_s, repetimos como o Senador Lo man
to Júnior, não somos adveisários do País, nós apenas So
_mos pessoas da Oposição que estão em adversidade ao a
tua! Governo, mas fazendo votos ele leve a Nação 4 um 
bom porto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu já salientei e o 
repito, nobre Senador Virgílio Távora, que o procedi
mento de v----:-EX~S~Cõffio Siulcãdas de Oposição, tanto na 
Cãmar_;t_dQ_~ __ Qt}_r_l_l!!!_<l_o_s, -~OJPO ~o Senado Federal, têm 
sido p_atrióti~o. V._ ~x~s. têm dado a sua contribuiç_ão 
para a solução dos grandes problemas de interess_e públi· 
co apoiando sempre as mensagens governamentais que 
têm sido encaminhadas pelo Governo José Sarney ao 
C_ongr_esso _Nac_i()_!!_ª-~· 

Agora, quanto ao-problema do déficit público, vou 
procurar as informações que V. Ex~ pede nos meios ofi
ciai.s, junto ao Sr. Ministro da Fazenda, para cotejá-las 
com os dados que V. Ex• dispõe. Tanto quanto sei, o dé
ficit público estimado no próximo exerc-ício é da ordem 
de muis de 200 trilhões de cru:zeiros. Esse pacote não vem 
todo ao Congresso NacionaL Como sabe V. Ex', só vfm 
ao Congresso Nacional as medidas de_ reforma fiscal; os 
gastos públicos e a"s prio-ridades sociais, dependem ape
nas de a tos do Poder _Executivo que já foram assinados 
na manhã de hoje. O Governo pretende com essa refor
ma fiscal con_seguir, para o caix_a do Tesouro Nacional, 
cerca de 65 ã 70 trilhõeS de Cruzeiros, em 1986. Temos 
mais cerca de lO a 15 trilhões decorrente do corte de gas
tos públicos. Só com a diminuição de juros, no mercado 
de títulos, tivemos cerca de quase 30 trilhões de cruzei
tos~ seglftfdo a~unciou ontem, na reunião com o Canse- . 

- lho Pofítico, o Sr. Ministro da Fazenda Dílson Funaro. 
Isso Tora outras inedidas que o Governo pretende tomar 
para fazer face ao déficit público. Mas, prometo a':· Ex' 
que vOu me esforçar para conseguir os esclarectmentõs 
que V._EX~ __ carece, porque sei que V. Ex• não esCá neste 
debate senão com o interesse de bem informar o Senado 
e a_ NaçãO. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HU_MB_ERTO LUCENA- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Jutahy Ma.galhães._ 

O ·sr~ .lutilhY Mãiiaihã"es-:- Meu riObre _Líder, e_mbora 
fazendo parte du Bancada da Mãioria, não considero 
que nós", da Maioria, tenhamos sempre qUe concordar 
com tudo_ que é feito e termos sempre de dizer amêm. 
Um_dos_ pontos a que devemos, prestar muita atenção 
em ter multo cuídado_, para não repetirmos os erros de 
poticps fl]eses atrás_, ê que esses números, esses dado_s se
jam se~pre fornecidos ?Om correção. Como diz o Sena-
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dor Virgílio Távora, e afirmo, como jã afirmei aqui, e 
pronunci_~mcnto, de acordo_com o interlocutor, os dados 

- se modificam, o déficit varia dê acoriio com aqUele que 
estú_ respondenqo à pergunta, à indagação feita por al
guém. Então, hoje tumbém podemos falar sobre o .. pa~ 
cote económico",_ que também, de acordo com o interlo
cutor, os dªdps se modificam. O que ouvimos, ontem'? 
Preços de hoje, esse "pacote económico" representa 20 
trilhões de cruzeiros. Com a inflação de 160%,já estamos 
voltando_ao ~rro do passado: ficamos adivinhando a in
flação." A cada instante e a cada mês estão modificarido 
os cálculos, porque a inflação nunca corresponde àque
les desejos de adivinhação das autoridades económicas. 
Entilo, o que ~cmos? Se a inflação for de 160%, essa re
duçilo do déficit de 20 Lrilhões de hoje corresponderia a 
Si trilhões. Todos falam em 60, mas ninguém chega ao 
cálculo exuto de 60 trilhões de cruzeiros, pois os dados 
estilo sempre alheios à realidade e aos cálculos que deve
riam -ser feitos com a rcspõnsabilidade de quem dirige a 
economia brasileira. Meu caro e nobre Líder, também 
deveríamos todos, em conjunto, fazer um protesto, um 
protesto contra essa ~od~rica~ãó dos índices da inflação. 

· Não podemos dourar a pílu1a dizendo que o salário não 
pode ser indexado de maneira diferente do capitaL Te
mos que ver que se retirou 3% das vantagens mensais do 
poupador. Então, procurou-se igualar o capital e o sa
lário por' buixo. Tirou-se de quem tinha, mas não se deu 
a qu_e_m~n5.o tinha. Esta ê maneira muito fácil de adminis
trar, retirando o direito daqueles que também são peque
h os poupadores, e qu6 Oão merecem ser punidos, com o 
foram, ·com essas medidas. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a contri
buição do aparte de V. Ex~ Tenho para mim que também 
devo, em nome _da Liderança do Governo nesta Casa, 
uma palavra, que espero trazê-la antes do dia 5, próxi
mo, ou pelo menos no dia 5, a respeito dessa modifi
caçilo dos critérios do Indice Nacional de Preços ao Con
sumidor, que passou a chamar-se, agora, por decreto 
presidencial. fndice NacLo_nal de Preços ao Consumidor 
Ampliado. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Cid Sampaio pa
ra, em seguida, concluir,_Sr. Presldente. 

o Sr. Cid SamPaio --Sr. Presidente, peço a· v: Ex~ és
tenda u tolerância também a um Representante do Esta
do de Pt!rnambuco, 

- Ü SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com muito 
prazer. 

O SR. CID SAMPAIO- Obrigado, Sr. Presidente. 
Nobre Senador, Humb_erto Lucena, Uder do PMDB 

no Senado, felicito-o pela a-nãtise que vem fazendo da 
Mensagem que o Governo enviará em breve ao Legislati
vo. As medidas propostas ·não se relacionam exatamente 
com os números. O quanto do déficit, o quanto do débi
to~ todo~ esses valores são passíveis de contestação e de 
interpretação, inclusive os critérios que os determinam. 
Existe um fato: esta Mensagem vai resultar numa dimi
nuição sensível do déficit público. Da maneira como foi 
organizada, vai atingir realmente aquelas forças que es
tão corroendo a e_conomia e as finanças do País. As me
didas d_o Govt::rn_o ªti_ngirão o mercado financeiro. Hoje 
quem analisa o mercado financeiro do Brásil, que vem 
da triste herança que re_cebem_os, observa que só o débito 
que o Governo tem em títulos, que corresponde a cerca 
de _320_ trilhões de cru_z~iros._projetados para o ano que 
vem, só de juros e de correção vai representar o desemR 
bolso por parte do Governo_ de cerca de_800 a 900 tri
lhões de cruzeiros. Quem vai _receber esse dinheiro? São 
aqueles que estão aplicando as suas poupanças sem em
pregar ninguém, sem produzir nada, no mercado finan
ceiro. Se para cobrir o déficit público o Governo taxa es
S3S operações, portanto vai buscar esses recursos naque
les que hoje estão _vivendo da especulação financeira, 
essa medida ê louvável e deve ser imediatamente aprova
da. Estas consideraçõ_es sobre um aspecto. Outro aspec
to, o sistema de incidência do -Imposto Sobre a Renda, e 
a- maneira como o Governo taxou, vai na realidade, nas 

_ dev:oluçàes, onerar justamente aqueles que têm uma 
grande renda. Se há alguma coisa que se possa dizer, e 
_ninguém pode contestar, ê que as diferenças de renda no 
Brasil é que estão causando o grande mal social que 
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ameaça até a estabilidade deste País, -e talvez respOilsâVel 
pela insegurança que hoje grasSa no Brasil. O processo 
de taxação vai realmente dimin_uir o c;léficitpúblico, atin
gindo a receita daqueles que têm uma renda grandemen-_ 
te diferençada da média da renda brasileira. Portanto, 
independentemente de um programa geral de combate à 
inflaçtío, de um programa de reformulação da economia 
brasileira, em si só esse projeto do Governo- é"altaril.ente
benéfico. porque, atravês do espírito criatíVo- ria reali
dade, dentro da situação em que encontra-mos, sô o 
espírito criativo e ima_gf:ooso dos nossoS dirigentes no se
to r financeiro poderão contornar as dificuldades em que 
vivemos-, a maneira encontrada pelo Governo para di
minuir o déficít realment~ atingiu o_ que Qlais prejúdlca 
hoje a Nação brasileira. Está de p_arabép.s V. Ex•, que de
fende essas_medidas~_Está de parabéns o Governo, que as 
enviou. Estou certo de; que esta Casa e a Câmara dos De
putados, em medidas __ que têm esses caracteres, haverão 
de rapidamente aprová-las, porque precisam ser imedia
tamente postas em prática. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ninguém melhor 
do V. Ex•, nobre Senador Cid. Sampaio, que sempre foi 
um crítico independente, inclusive do atual Governo em 
certa fase, no que tange à sua poHtica económico
financeira, para pronunciar as palavras que acabo de ou
vir. V, Ex• é um empresário vitorioso, um estudioso dos 
probtemas económicos do País, que os conhece profun- · 
damente. V. Ex• dá um depoimento insuspeito, depois de 
ouvir, como ouviu ontem, dos Srs. Ministros da área 
econômica, o detalhamento de todas essas proposituras 
enviadas ao Congresso Nacional. V. Ex• poderá contri
buir muito, no plenário "do Congress_o _e _ _d_e suas COmis
sões, para que essa iniciativa·governámental seja final
mente aprovada~ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, antes de cçmduir _este 
pronunciamento •. devo uma. palavra em defesa da glorio
sa sigla do PMDil. hoje tão malsinada, de maneira injus
ta,_pelo nobre Líder do. PDS, da Oposição, nesta casa, o-
Senador MuriÍo Badaró. 

O Sr. Murilo Badaró - Pelo contrário! Elogiei -o 
PMDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - S. _Ex• critiC9U; 
acerbamente, o meu Partido_, afirmando que estamos 
numa posição de incoerência. 

Devo dizer que tenho a minha consciência tranqUila, e 
os meus companheiros de Bancada também porque esta
mos dentro da Aliança Democ.I:ática, que é a gratide base 
de sustentação político-parlamentar do Governo José 
Sarney, cumprindo, dentro do possível, os compromis
sos assumidos em praça pública, quando da memorável 
campanha popular que elegeu Tancredo Neves, Presi
dente da República: 

Estão aí, no plano políticó~instítudonal, as-refOrmas-
fundamentais que estão devolvendo a democrac•a plena 
ao Brasil: as eteiç_ões diretas para prefeitos das Capitais, 
dos municípios das áreas de segurança e das estâncias hi
drominerais; a cohvocação da Assembléia Nacional 
Constituite livre e soberana; a liberalização de toda ale
gislação político~partidá,ria - que ainda está em anda'
mcnto, mas que certamente se conclui rã até- as eleiÇões 
do próximo ano -, para que elas possam ser limpas e 
cada vez mais livres, no Brasil, a exemplo do que ocorre, 
agora, com o Projeto de lei enViado pelo Governo ·ao 
Congresso Nacional, de iniciativa do Tribunal"SUPerioi
Eleitoral, instituindo o recadastramento eleitoral no Bra
sil, que vai acabar, definitivamente, com a fraude .em 
nosso País, expurgando os eleitores~fantasmas_ que, por 
aí afora, estavam viciando o nOSso sislema" eleitoral. 

Tenho para mim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
não há postura mais digna, mais altiva e mais pura de 
um Governo do que esta. E, portanto, nós do PMDB 
nos encontramos inteiramente à vontade para apoiá-la. 

De outra parte, também, está aí as medidas no cámpo 
econõ~ico-finanCeiro, ta.ntando-·sanear o mercado finan
ceiro e punir os responsáveis pelos desmandos, pelos es
cândalos. Por outro l~do, lembro as iniciativas do Go
verno para enxugar o chamado mercado de títulos e, por 
consequinte~ conter o endividamento interno. 

No plano social, destaco os programs prioritários, le~ 
vando às populações carentes deste País, sobretudo no 
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campo da alimentaçãq, da educação e da saúde, medidas 
altamente salutares que, sem dúvida algumi, n-ão-vão re
Soh/er o problema da sociedade brasileira, sobretudo de 
suas populações mais pobres, mas vão minorar, conside
ravehnente, a sua situação dentro de critérios ríg_idos que 
não contemplou o clientelismo eleitoral pois pelo con
trário, o Govefno estabeleceu parâmetros qU:e vão exf&ir, 

- -na-apHC-içãO--desses recursos, a maior austeridade possí~ 
vd _ _ 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, saio desta tri
buna de cabeça erguida, como peemedebista,_ como 
Lider do PMOB no Senado e como companheiro dos 
meus colegas dã: Frente Liberal, para prosseguirmos na 
nóssã luta e cotisolídar a Aliança Democrática; pira que 
ç!a possa assegurar continuida~e da açào político
administrativa do Governo José Sarney, que é um gover
no que merece, hoje, o re..<>paldO de cerca d_e 60 a 70% da 
opinião póblica brasileira, segundo as últimas pesquisas 
realizadas pelos institutos mais credenciados e também 
eleger, com o voto do povo, o sucessor do __ Presidente Jo
sé Sarney nas urnas de 1988. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~(Muito bem! 
Palmas.) 

COMPARECEM MAlS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Eunice Michiles - Alcides Paio -
Gaivão Modesto - Alexandre Costa - Milton Cabral 
- Aderbal Jurema - Guilherme Palmeira - Carlos 
Lyra -João Calmon- Amaral Pei~oto- Roberto Sa~ 
turnino - Amaral Furlan- Benedito Canelas- Ro
berto Campos- Marcelo Miranda- Roberto Wypych 
- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen -- Lenoir Var
g:as. 

O SENHOR PRESIDENTE (Passos Pórto)- APre
sidência convoca sessão e'xtraordinária a reafizar-se hoje, 
às I~ h roas e 30 minutos, destinad11 à apreciação das se

~guintcs matérias: 
- Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n~> 

24,_ de 1 984; c 
- Re-duções finais dos Projetas de Resolução n~'s 115 e 

126, de 1985. 

O SENHOR PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre 
a mesa, comunicação que vai Ser lida pelo Sr. 11'
Sccretário. 

É lida a seguinte 

Brasíliu, 26 de novembro de 1985. 
Senhor Presidente: 
Permito~mc vir ã presença de Vossa Ex.c~lênçia para 

comunicar-lhe que tendo me filiado ao Purtido Demo~ 
crátlco Trabalhista - PDT, passo a integrar a sua ban~ 
ca_da nesta Casa do CQngresso Nacional. 

____ Vaiho-mc do ensejo para renovar a VoSsa Excelência 
os meus protestos de estima c alto apreço. 
Atenciosam~ntc.- Ja_ison ~Jarreta. 

O SENHOR PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A co
municação lida vai à publicação. 

Sobrc _ _a ni.esa, pr_Ojeto de lei gue vai ser_ lido pefo Sr. I"'-
Secrctá~io. -

f: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 360, de 1985 

Retira do alienante as exigências de apresentação 
de certidões, quando o imóvel alienado já for financia
do pelo SFH e estiver sendo objeto de transferência a 
terceiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11' Nas operações de transferência-a terceiros de 

imóvel jã financiado pelo Sistema Financeiro da Habi
tação, apenas será exigido do alienante do documento 
oficial de Identidade, as Certidões Negativas referentes 
~s taxas, impostos devidos pelo imóvel e a declaração de 
quitação da Taxa de CondomíniO: 

- 'Pãragrafo único-. Caberá à entidade financeira provi
denciar, sem repasse de custo ao alienante, quaisquer do-
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cumentos adicíOOais que julgar necessários ã realização 
da operação. 

A rt. 21' Esta _Lei entrar~ em vigor na data de sua 
Pu91icação. 

Art. 31'_. Revoga~~se as disposições em contrário, 

Justificação 

A exigência quanto à apresentação de documetnação é 
_obrigatoriamente feita, pelo agente financeiro, ao com
prador de imóvel financiado pelo SFH. 

É evidente, portanto,_ que_ desnecessária se torna a re
petição da exigência, ao elienante, quando da venda, a 
terceiros, do referido imóvel. 

De certã forma, é provável que o agente financeiro te
nha até mais condições de fornecer informações sobre o 
mutuário do que quaisquer documentos a serem soma
dos _aos já fOrnecidos anteriormente. 

Além disso, o projeto vai ao encontro das Diretrízes 
Gerais do Programa Nacional de Desburocratização, 
pois procura "abolir exigências -desnecesárias e excessos 
burocráticos de Organismos públicos" já que pretende 
"elimíriar papéiS e documentos dispensáveis e estimular 
a melhoria do atendimento ao público nas repartições do 
Governo Federal". 

Vísa, portanto, racionalizar as operações de transfe
__rêQçjas __ de_ im.óveis já financiados pelo Sistema Financei
ro de_ Habitação sem apresentar nenhuma espécie de ris
co aos: seus Agentes Financeiros. 

A proposição é Prática, simples e de fácil execução es
peramos contar com o apoio dos ilustres colegas para a 
sua aprovação, acolhendo as sugestões que por ventura 
hajam por bem a ele oferecer. 

Sala das Sessões, em 28 de novembro de 1985. --Gas
tão Müller. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Eco
nomia.! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)_- O projeto de 
lei que vem de ser lido será publicado e remetido às co
missões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei de 
Câmara n~ 57, de 1980 (n'i' 4.625/77, na Casa de ori
gem), que acrescenta§ 5'i' ao art. 169 da Lei n"'4.737, 
de IS de junho de ·1965 -Código Eleitoral, tendo 

PARECER, sob n9 664, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto 

vencido dos Senadores Morvan Acayaba, Hélio 
Gueiros e Passos Pôrto. 

Em votação o projeto, em turno 6nico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

-s-entados. (Pausa.) 
· Rejeitado. A matéria será arquivada, feita a devida co

municação à Câmara dos Deputados. 

t: o ~eguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N'i' 57, de 1980 

(N'i' 4.625/77, na Casa de origem) 

A~rescenta_§ 51' ao art, 16~ da Lei nl' 4.737, de 15 
de julho de 1965 - Código Eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Acrescente~se ao_art. 169 da Lei n9 4.737, de 

15 de ju-lho de _1965, o seguinte§ S'i': 

"Art. 169. . ........................ . 

§ 5"' Para os fins previstos neste artigo, os can
didatos terão livre acesso a todos os locais onde se
jam- feitaS apurações." - . 

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2: 

Votação, em turno único, do llrojeto de Lei da 
Câmara n"' 58, de 1980 (n"' 1.693(79, na Casa de ori~ 
gem), que acrescenta parágrafo ao art 458 da Con
solidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 84 e 85, 
de 1985, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permencer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Octávio Cardoso - Sr. Presidente, peço verifi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai-se proce
der à verific<J.ção. 

Não havendo número em plenário para deliberação, 
vamos suspender a sessão por 10 minutos, e reabrí-Ia 
para a verificação de VOtaçãO. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 34 minutos, a sessão é rea
herta às 16 horas e 36 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Bene,dito Canelas)- Está rea:.. 
berta a sessão. Persistindo a falta de quor_um, a Presidên~ 
cia se dispensa de proceder a verificação solicitada. 

O Projeto de Lei da Câmara n~> 58/80;-ficam com avo
ta~ão adiada, 

Igualmente, as matérias da Ordem do Dia, em fise de 
votação, constituída dos Projetas de Lei da C~mara n~>s 
62/80 e 34, 48, 53; 57, 59, 63 e 81, de 1981, e 46/82; Pro
jeto de Lei do Senado 244/81_-Complementar; Requeri
mentos n~>s_425, 423 e 463, de 1985, ficam com ·a sua apre
ciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas) - Passa-se 
ao Item 18: 

Discussão, em turno único, da redação f(nal (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 
945, de t 985), das emendas do Senado ao P.tQjeto de 
Lei da Câmara n~' 60;de 1982 (n~> 3.427/80, na- Casa 
de origem), que dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da enfermagem e dá outras providências. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria voltará à Cârrnrrã-dos Deputados. 
Ê a seguinte a rcdação final aprovada: 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara nl' 60, de 1982 (n~> 3.427/80, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a regulamentação 
do exerdcio da enfermagem e dá outras providências. 

EMENDA No I 
(Correspondente à Emenda nl' 2-CSPC) 

Ao art. 29 do Projeto, acrescente-se o seguinte pará
grafo: 

.. Parágrafo único. A enfermagem é exercida 
privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de en
fermagem, pelO auxiliar de enfermagem e pela par
teira, respeitados os respectivos graus de habili
tação." 

EMENDA No 2 
(Correspondente à Emenda nl' 3-CSPC) 

Dê-se ao caput do art. 51' a seguinte redação, 
acrescentando-lhe os§* 1~> e 2Y: 

•• Art. 5~> A estrutura básica da instituição de 
saúde pública ou privada, inclui, obrigatoriamente, 
órgãos de enfermagem que integrarão sua adminis
tração superior. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ lY A direção do órgão de enfermagem serâ 
exercida, sempre, por enfermeiro, incluído nas defi
nições do art. 6Y; 

§ 2Y Comprovada a inexistente de profissional 
- disponfvel na ârea onde se localizar a instituição de 

saúde, por declaração do Conselho Regional de En
fermagem, as funções de direção de que trata o§ 1~> 
pOderão ser exercidas por técnico de enfermagem, 
sob supervisão de enfermeiro." 

EM~NDA No 3 
(Correspondente à Emenda nl' 4-CSPC) 

No arL 7Y, dê-se nova redação aos itens I e II, e 
acrescerúe-se os itens III e- IV:--

.. Art. 7Y .............. ~· ._._,,_.,.""., ..•...• 
I -o titular do diploma ou do certificado de 

Yéc.niçO elil Eníeii'inagem expedidO" de ac-ordo com~-
-- legislação e registrado pelo órgão competente; 

~ _fJ -~o titular do cjiploma ou do certificado legal
mente conferido por escola ou curso estrangeiro, re
gistrado em virtude de acordo de intercâmbio cultu
fal o ti revalidado no Brasil como diploma de Técni-

~~- co de Enrermã.gem; 
III- os Auxiliares de Enfermagem menciona

dos no "inciso I, do artigo 89, que contem com mais 
-··-dê lO (dez) anos de efetivo exercido na classe; _ 

IV- os Práticos de Enfermagem ou Enfermei
ros Práticos que se mencionam no inciso IV do arti
go- 8~>, por ocasião d~~a aposentadoria:" 

EMENDA No 4 
(Correspondente à Emenda. nY 5-CSPC) 

No art: 8~>, dê-se a seguinte redaçào aos itenS I, Il, IH, 
IV: V e VI: 

~'Art. 8? ··············-···--····--···~·1_ 

I -o titular de certificado de Auxiliar de Enfer
magem conferido por instituição de ensino, nos ter
mos da Lei e registrado no órgão competente; 

II -o titular de diploma a que se refere a Lei n~' 

2.822, de.l4 de junho de 1956; 
III _,._o titular do diploma ou certificado a que se 

refere o inciso III do art. 2Y, da Lei n9 2.604, de t 7 de 
setembro de L 955, expedido até publicação da Lei n9 
4.024, de 20 de dezembro de 1961; 

IV_- o titular de certificado de Enfermeiro Prá
tico ou Prático de Enfermagem, expedido até 1964 
pelo ServiÇO Nacional de ftS·ca~izacão da Medicina 

---=-eFúrmacia, do Ministério dã Saúde, ou por órgão 
congênefc da Secretaria de Saúde nas Unidades da 
Federaç~o. nos termõS·do Decreto-lei n~' 23.774, de 
22 de janeiro de 1934, do Decreto-lei nl' 8.778, de22 

-~de janeiro de 1946, e da Lei n~> 3.640, de 10 de ou
tubro de I 959; 

V- o pessoal enquadrado como Auxiliar de En
fermagem, nos termos do Decreto-lei n~' 299, de 28 
de fevereiro de 1967; 

VI- o titular do diploma ou certificãdo conferi
do por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis 
do País, registrado em virtude de acordo de inter
cfimbio cUJtural ou revalidado no Brasil como certi
ficadO -de Auxiliar de Enfermagem." 

EMENDA No 5 

(Correspondente à Emenda n~> 6-CSPC) 

No art. 11, qcrescente-se aos itens I e II as segui~tes 
alíneas: 

. "Art. 11. 
1-
l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes 

gi'tiVeS com ·risto de vida; 
_m) çuidados de enfermagem de maior complexi

dade técnica e que exijam conhecimentos de base 
cien.tíficã. ·e capacidade de tomar decisões imediatas: 

II-
d) particip:Jçào em projetas de construção oure

forma de unidades de internação; 
e) prevenção e controle sistemático da infecção 

_ hospitalar e de doença trasmissíveis, em geral; 
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f) prevenção e controle sistemático de danos que 
possam ser causados à clientela durante a assistên
cia de enferm<tg_em; 

g) assistência de enfermagem à gestante, partu
riente e puérpera; 

h) acompanhamento da evolução e trabalho de 
parto; 

i) execuçãO do parto sem distocia; 
j) educação visando a melhoria da saúde da po

pulação." 

EMENDA No 6 
(Correspondente à Emenda n~' 7-CSPC) 

Dê-Se ao caput do art. 12 a seguinte redação: 

__ "Art. 12., Ó TécniÇo de enfermagem exerce ati
vklade de nível m'écHo, envOlvendo orientáÇão e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em 
grau auxiliar, e participação no planejamento da as
sistência de .enfermagem, cabendo-lhe especialmen
te:-

EMENDA No 7 
(Correspondente à Emenda n~' 8-CSPC) 

Dê-se ao caput do art. 13 a seguinte redação: 

"Art. \3. O Auxiliar de Enfermagem exerce 
atiVldades de nível médio, de natureza r:epetitiva, 
envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob 
supervisão. bem como a participação, em nível de 
execução simples, em processos de tratamento, ca
bendo especialmente:" 

EMENDA NO 8 
(Correspondente à Emenda n~' l·CLS) 

Suprima-se o art. 21. 

EMENDA No 9 
{Correspondente à Emenda nç. 9-CSPC) 

Dê-se ao caput do art. 22 a seguinte redação: 

"Art. 22. Fica estendido aos profissionais de 
· enfermagem e de suas atividades auxiliares o direito 

à prisão especial." 

O SR. PRESlDENTE (Benedito Canetas) - Esgota
da a matéria consta.nte da OrQ.em do Dia, volta-se à lista 
de_oradores. 

A Presidência esclarece que houve modificação na Jita 
de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Lyra, por 
cessão do Senador Jorge Kalume. 

O SR._CARLOS LYRA (PFL- AL. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Brasil e especialmente A lagoas recordam nesta data 
o segUndo aniversário da morte de Teotônio Vilela. Ami
go, homem lutador, semi-empresário, boêmio e, acima 
de tudo, um sentido profundo dos direitos humanos, são 
as expressões que me ocorreram ao espírito para definir 
Teotônio Vilela em todas as suas dimensões, 

Poucos amaram como ele o seu rincão natal. Falo, 
ainda uma vez mais .• em termos de A lagoas e do Brasil, 
porque, nos momentos dramáticos e finais de sua exis
lência.já combalido pela doença incurável, quando luta
va contra a morte, era na sua amada e querida Alagoas, 
mais particul<!rmente na sua Viçosa e na sua Usina Se
resta, que se recompunha e se retemperava. Como ho
mem forte, para empreender as diversas e históricas ba
talhas políticas em que se viu en·volvido e todo o Brasil é 
testemunha. Eril como_s.e no recdndito ~as regiões ala
goanas. onde nasceu, cr_~ceu e brotou para a vida reen-. 
ç_ontrasse as_energtas perdidas. 

Assim roi Teotónio Vilela, soldado do Brasil a serviço 
da dcrriocracia, cuja meillórla, aqui ne.:;te plenário, que 
foi sua Casa, onde pronUnciou memoráveiS discursos, 
hoje reverenciamos. -_ · 

Foi. um hom"e~ q~e acreditou na força da democracia. 
A marca de _s~ª.PJ~t=I).Ça ficou inscrit~ no azul dos.Cêus 
brasileiros. Quando, divergindo do seu próprio pá.itído, 
resolveu se empenhar com todo o seu andai- e as suas 
energias-em favor da redemocratização do Brasil, eram 
poucos· oS que acreditavam no êxito de sua empreitada. 
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Naquele tempo, Teotônió Vilela estava integrado a um 
minúsculo ext:rcito de visionário$. Deu o ombro e lançou 
em frente o seu olhar, num gesto de gra_nde desafio que é 
próprio dos poetas, dos guerreiros e dos estadistas qUe -
têm visão 'do futuro. Passou a percorrer o Brasil de Nor
te a Sul como o andarilho, o peregrino da democracia, 
andava sem medo pelas vielas e lugarejos deste Brasil 
sem fim. Não se deixou jamais Cansar ou abater por reve
ses momentâneos ou assustadores. O seu compromisso 
era com o povo do Brasil que ele tanto amou. 

Lutou pela democracia, mas não como alguém q~eba
talha por um slogan como um gesto for_ma.t. Lutou Peta 
democracia no seu conteúdo mais legítimo, tal cómo en-_ 
tendemos no nosso mundo ocidental. Democracia em-
que a riqueza não ê de uma minoria, mas o rru~o áO- fia
balho e do esforço coletívo de toda uma coni.uniâade, n-a 
qual s.e premia e se reconhece o esforço e a iniciativã in
dividual de cada um. Entendia, pórêm, que i~mais _po
deríamos alcançar a plenitude do regime democrático 
com a permanência dos vigentes bolsões de pobreza que 
infelicitam várias regiões do nosso País e particularmen
te o seu, o nosso Nordeste. 

Esta era a sua preocupação dominante. A obsessão em 
que se transformou sua vida. Digna e -pro-veitosa obses
são. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, nesj.e momen
to em que na minha pequenina A lagoas se inicia a c_ons
_trução de um local para dar início às atividades da Fim
dação Teotônio Vilela, quero deix;ar aqui consignad_o o 
seu sonho, que ê o sonho de to<ios__qs brasileiros, em_uin 
de seus pensamentos que ficará para a História. 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex.~ um ~arte? 

O SR. CARLOS (..YRA Ouço V. Ex•, nobre Senador. 

O Sr. Gastão Müller - Senador Carlos Lyra, o 
PM DB não poderia ficar ausente nesta homenagem à 
memória de Teotónio Vilela. Mesmo que, simplesmente, 
com a minha palavra de Vice-Líder no exercício da Lide
rança, nós, do Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro, temos uma dívida de gratidãO com a figura de 
Teotônio Vilela, e com seu espírito praticamente ·quixo
tesco, criou uma nova imagem para o PI\:IDB no Brasil 
inteiro, ressaltando assim, de fatQ e de direito, as quaH
dades de um grande alagoano. De modo que o PMDB; 
presta também, atravês da introdução des1e aparte no 
seu discurso, uma homenagem à memória desse grande 
alagoano e notável brasileiro, que numa etapa da vida 
política nacional se destacou como o grande porta
estandarte da luta pelas liberdad~. 

O SR. CARLOS LYRA - Na minha modesta alo
cução, incorporo as palavras do Lid.er do PMDJi.. 

O Sr. Itamar Franco --:- Permite V, Ex~ um aparte? 

O SR. CARLOS _LYRA _- O_!..lço o Senador Itamar 
Franco, com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco- Apesar da nossa Liderança já 
ter aparteado V. Ex.f, eu queria juntar a minha voz à de 
V. Ex•, nesta homenagem que se presta, mais uma vez ao 
grande Teotônio Vilela. V. Ex' disse muito bem do com
promisso de Tootônio Vilela, Compromisso com a demo
cracia e com Q seu povo, compromisso esse, Senador 
Carlos Lyra, que alguns já estão esquecendo, neste ins
tante. Ox;a[á que o exemplo, a pcrtinãcia, dO combatente 
Teotônio Vtlela continuem a servir de exemplo a todos 
nós, que pretendemos e que queremos que o Brasil" seja 
uma verdadeira democracia. 

O SR. CARLOS LYRA- Muito agradecido pelo a~ 
parte nobre SenadQr namar Franco, 

E este, Sr. Presidente, o pensamento de Teotônío Vile
la, a que me referi: 

"Deus ordenou as cOisas com tanta sutileza e 
mestria que a gente fica encantada diante do mís
têrio 1âa vida, mesmo sabendo que ela tem fim. 1: 
que viver é exaltar não o que somos,mas para que 
somos. E nesse para que somos desaparece o indivi
dualismo e entra a humanidade, com todos ~s seus 
sêculos e toda sua possível eternidade." ··· ··· 

Teotónio VDela 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Cid Sampaio - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. CARLOS LYRA- Com prazer, nobre Sena
dor Cid Sampaio. 

-à-Sr. Cid Sampaio- Nobre Senador Carlos LY.ra, 
sendo conterrâneo de Teotónio, a sua homenagem tem 
um grande significado nesta Casa. Teotônio foi um ho
mem que, já condenado em vida, já vendo a vida se ex
tinguir a cada momento, conseguiu, no seu País, creseer 
enquanto a sua vida minguava; se agigantar enquanto o 
seu tempo__de éx~stência se -~Xtin_guia. De forma que a a
nálise quC V~Ex~ vefu fazendo dessa imagem que ficou 
para a Hh;tória do Brasil, desse homem que. como um 
cavalheiro andante, andou de Norte a S1,1l deferyde~do a 
liberdade, e que extinguiu-se, cOmo ele mesmo dizia, 
como a vela que se apaga até o último momento em que 
õ'.f.iUviÕ podC se manter em pé. Foi o que Teotônio fez e 
que V. Ex~ com tanto brilhantismo ressalta, que este e
xemplo sirva ao Brasil e, na sua história, outroS Teotó
níos possam igualmente defender a liberdade que o povo 
precisa para viver como um povo livre. Muito obrigado 
a- V. Ex~ 

õ'- Sr. Carlos Lyra - Nobre Senador Cid Sampaio, 
quero incorpOrar ao meu modesto pronunciamento o a- · 
parte de V. Ex• Muito agradecido. 

-E!"d ci quC tinha a ~izer, Sr. Presidente. (Muito b~m!) 

O SR. PRESID~NTE (Benedito Canelas)- A mesa 
assada-se às homenagens prestadas ao ilustre e saudoso 
Senador Teotônio Vilela. 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

OSR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: _ 

Ê meti desejo trazer ao conhecimento da Casa e desta 
Nação, fato inusitado ocorrido em plena Nova Repúbli
ca, nos tempos de restauração democrática, que lembra 
práticas que julgávamos para sempre relegadas ao ocaso. 
Melhor dizendo, devo, pesarosamente, reconh~cer que 
nem mesmo nos tempos da Velha Repúbljca se viu atítu
dc de tamanho desprezo pela autoridade que chefia a_i_n~ 
títuição parlamentar. 

Não importa, Sr. Presidente, que o Senado da Re
pública nesta tarde --já no final dos seus trabalhos -
não tenha o número suficiente de Senadores para o que 
vou dizer, mas há de ficar registrado nos nossos Anais o 
nosso protesto e a certeza de que V. Ex• há de tomar as 
devidas providências. 

Nu conformidade do que faculta a Constituição, e o 
Regimento Interno, apresentei requerimento de infor
mação, que levou o número 363, de 1985, visando solici
tar ao Poder Executivo o envio de cópia do inteiro teor 
do processo administrativo que autorizou, no curso do 
presente eXercício, o Banco Brasileiro de Descontos a ad
quirir cartas patentes ao Banco Comércio e l_ndústria d~ 
São Paulo. 

O pedido, Sr. Presidente, tem por fundamento o fato 
di.-: éStar em tramitação O Projeto de Lei do Senado n"' 56, 
de 1985, que, alterando dispositivo da Lei n"' 4.594, de 
1964, dispõe sobre a fiscalização a ser exercida pelo Ban
co Central nas entidades integrantes do sistema fin~ncei
ro. ---- -

V. Ex~ há de ver, no decorrer da minha fala, Sr. Presi
dente, que a gravidade se tornou mais fl_agrante, porq_ue, 
quando nós fizemos esse pedido, o Governo da Repúbli
ca já teria informações suficientes para decretar a inter
venção nesses bancos. E ai, Sr. Presidente, está a gravi
dade dos fatos. 

Por"" não se tratar de iniciativa lastreada no exercício da 
competência fiscalizadora do Congresso Nacional ou do 
Senado Federal -_Regimento Interno, art. 239, item I~ 
letra a - mas sim, a necessidade de esciqreçer assuntos 
submetidos a apreciação do Senado - art. 2_39, ite;rn I, 
letra b, do Regimento Interno-; foi o requerimento de
ferido, de plano, pelo Presidente José FrageiH e remetida 
a matéria ao Gabinete Civil da Presidência da República 
na forma regimental. 

Em -tcsposta- o que é de estarrecer, Sr. Presidente
alega o Presidente do Banco Central o seguinte: 

"A propósito, c.umpre-me ponderar a V. Ex• que 
a Lei n9 4.535, de 3l-l2-64, art. 38, disciplinou de 
forma rígida o denominado sigilo bancário, enume
rando expressamente as autoridades que, por inter-
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médio deste Banco, poderão ter acesso às infor
mações que se revestem desse carâter." 

Termina uí a citação do Sr. Presidente do Banco Cen
tral do Brasil. E, mais adiante, S. S• pondera ainda, dan
do lições, por certo, ao Congresso Nacional: 

-,,E ci:rto que-o" Poder Legislativo está contempla
do na proteção específica e excepciOnal da lei, con
soante estabeleci o f2"' do art. 35,já mencionada." 

Sucede, entretanto, que o mesmo dispositivo, no seu§ 
4~', impõe sejam tuís pedidos de informaçãO aprovados 
pelo Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal e, quando se tratar de Comissão P1,1rlamentar de 
Inquérito, pela mttioria absoluta de seus membros. 

E vem o Presidente do Banco Central dizer mais ain
da: 

"Pelos motivos expostos, conclui: "Assim, envol
vendo o pedido em foco matéria resguardada pelo 
sigilo b_;.mcário, lamento não poder atender à solici
~açào de início referida em face do_s dispositivos le
gais em vigor." 

Digo eu, Sr. Presidente, que as razões aduzidas, além 
de impertinentes, por não caber ao Presidente de uma 
autarquia exercer o controle da legalidade dos a tos prati
cado& pelo Presidente do Senado Federal, carecem tam
bém de fundamento jurídico. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não, com muito 
prazer, Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira - Eu só gostaria de acrescen
tar, que, além de impertinente, é insolente, porque desde 
quando um Presidente de uma autarquia pública poderia 
dirigir-se tilo insolentemente ao Presidente de um dos 
Poderes da.Repúbtica? Diga-se de passagem que, embo
ra haju umu subversão da ordem no nosso sistema brasi
leiro, na hierarquia das instituições, o mais alto poder, o 
Poder Legislativo, é o que legisla, é o que estabelece nor
mas, é o que determina o que deve ser feito: O Executivo, 
na realidade, ê um mero executor das leis. Como, no ca
so, o Poder Judiciário é aquele que faz e policia a apli
caçào--das leis. Logo, a não ser que os tecnocratas, neste 
Brasil, dentro daquele dito muito comum lá no meu inte
ríor goiano, de Que o· uso" do cachimbo faz a boca torta, 
ainda conservam essa maldita boca torta, é uma inSolên
cia para com o Presidente do Congresso Nacional- n.Q 
Caso S. Ex~. o Senador José Fragelli ~que não enviaria 
esse expediente, não estivesse S. Ex' revestido de autori
dade para exigir muito mais do que esse mero pedido de 
informação. V. E:x~ me desculpe por ter me alongado 
tanto, mas eu não poderia deixar passar sem esse regis
trL-, que V. Ex~ benevolentemente adjctiv_ou;só de imper
tinente. Mas, entendo- e V. Ex' me reteve- que eu 
precisava ser coadjuvado pela adjetiv"ação que realmente 
comporta, que é de insolente, além de irreverente e des
respeitosa. Muito obrig<J.do a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu que agradeço à in
tervenção de V. Exf, Senador BeneditQ Ferreira. E veja 
V, Ex~ que a adjet[vação cabe. No decorrer do meu pro
nunciamento V. Ex~ vaí obs•?rvar- e eu quero ver a ati
tude que o Congresso Nacional, particularmente o Sena· 
do da República, vai tomar com re(ação a esse pedido de 
informações negado pelo Banco Central - no decorrer 
da minha fala V. Ex• h:.í de sentir- a gravidade do procedi
mento do Presidente do Banco Central. Mais uma vez a
gradeço a intervenção _sempre generosa de V. Ext- para 
com o orador. 

O Sr. Carlos Lyra - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer 
ouço V. Ex~, Senador Carlos Lyra. 

O Sr. Carlos Lyra- Nobre Senador ltamar Franco, 
hoje pela manhã, o Sr. Presidente do Banco Central este
ve aqui para depor no inquêríto sobre o Suibrasíleíro. 
Com relação a esse assunto, S. s~ disse que entregou a 
sua resposta ao Presidente do Senado Federal e que está 
à disposição desta Casa para, a qualquer momento, ex
por o que foi requerido junto ao Banco Central. Era o 
que tinha a dizer a V. Ex9 em nome da verdade. 
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O SR. ITAMAR FRANCO .....,. Ém nome da" verdade, 
Senador Carlos Lyra, em nome ~a verdade o que caberia 
ao Presidente do Banco Central era responder ao pedido 
de informações. Essa é uma obrigação ·funcional que S. 
$! tem para com o Poder Legislativo. E veja V. Ex• que 
vou tentar destruir toda a argumentação que o Presiden
te do Banco Central utilizou. o_ absu.r'do de fãl~ -em sigilo 
bancário, uma prática com que não podemoS concordar 
quando se fala em nos novos tempos neste Pafs, E inicio 
com a tentativa de mostrar que não assiste nenhuma ra
zão ao Presidente do :Sanco Central parª_p_roceder como 
o fez. E continuo, Sr. Presidente: 

Cumpre, primeiramente, delimitar de forma precisa _o 
que se encontra acobertado pelo tão decantado "sigilo 
bancário". 

Sr. Presidente, daqui a pouco vou mostrar que não e
xiste s"igilo bancá~io em-determLnadas operaçõ~s, __ ope-_ 
rações que interessavam diretament_e aO Pres_id.ent_~t. çlQ
Banco Ce_nJraL 

Não vou levantar aqui nenhuma lígação, e nenl- faria 
isso, jamais o fiz nos anos que exêrço-nian-dato de Sena
dor da República, dos homens que hoje estãQ à frente do 
Banco Central com as corporações que até há pouco 
tempo - corporações bancárias - eles dirigiram. "Eni 
absoluto! Não quero estabelecer nenhuma ligação entre 
o Presidente do Banco Central e o seu antigo cargo em 
um determinado banco deste País. 

Nos termos da Lei n~ 4.595, de 1964, as instituições fi
nanceiras devem conservarem sigilo as operações ati v-as, 
as operações passivas, e os serviços prestados. É o que 
diz o art. 38 da lei de 1964. 

Operação ativa ou pao:;siva só pode ser entendida como 
aquela resultante de negócio jurfdico, dando por objeto 
o ato próprio ao âmbito de atuaçào das empresas finan
ceiras, conta corrente bancária, abertura de crédito, em-
préstimo, desconto de títulos etc. - ~ 

Por outro lado, a referência a ·~s_çrviços prestados" a.M 
lude, inequivocamente aos contratos de prestação de serM 
viços, tal como disciplinados na legislação civil pertinen
te. 

Ora, o pedido de informação apresentado tem por esM 
copo revelar os critérios adotados pelo Banco Centrªl do 
Brasil, no exercício de uma função eminentemente"àdmi
nistrativa. 

Veja que V. Ex• tem razão, Senador Benedito Ferreira. 
E resultaram na autorização para o Banco Brasileiro 

de Descontos adquirir cartas patentes do Banco Comér
cio e Indústria de São Paulo (art. 10, item IX e§ }'i' da Lei 
n• 4.595/64). 

Já nesta altura, Sr. Presidente, vale a pena se repetir e 
vale a pena se dar ênfase; o Governo já Sabia que iria in
tervir nesse banco. Isto torna, evidentemente a situação 
mais grave. 

Ê, portanto, impróprío e equivocado - e vale a re
dundância aqui -- invocar nó cáso vertente o disposto 
no caput do art. 38 da Lei n~ 1.964. O pertinente vem inM 
serto no§ 2'i' do mesmo artigo, facultando a autarquia soM 
licitar ser mantidas em reservas ou sigilo as informações 
prestadas. 

O caráter confidencial dos fatos revelados não decorre 
diretamente de lei, mas do juízo de oportunidade e con
veniência que esta confere à instituíção fiscalizadora das 
atividades financeiras. 

Outra questão a ser devidamente esclarecida é a relati~ 
va à invocação do disposto no § 4~ do art. 38 da citada 
Lei n~ 1.964, que reza o seguinte preceito: 

"§ 4~' Os pedidos de informações a que se refere 
os §§ 29 e 3'? desse artigo deverão ser aprovados pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal, e quando se tratar da Comissão Parlamen
tar de Inquérito pela maioria absoluta dos seus 
membros." 

A Constituição ao disciplinar o instituto do pedido de 
infOrmação dispõe: 

.. Art. 30. -A cada lliri"ã-das Câmaras compete e
labQrar seu regimento interno, dispor sobre sua or
ganização, polícia e provimento de cargos de seus 
serviços. 

Parágrafo único. _Observar-se-ão as seguintes 
normas regimentais: 

A Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal encaminhará, por intermédio da Presidên-

cia da República, somente pedidos de informações 
sobre fato -relaCionado Com matériã-legislativa em 
trâmite ou sujeito à fiscalização do Congresso Na

_Cional ou_ de suas Casas." -

tu tais, lembro a V. Ex~, como estudioso da matéria, que 
se lançou mão do expediente de induzir a empresa priva

. úu a obter dólares, no_ exterior. E não foi só induzida, 
m:.~s ccimihada, porque usou-se o artifício de manter a 

- correção ctil'nbil, s_e_rnpre menor que a correção mane-
Por força da lei maior existe tã__o-somente dois tipos de tária - e há uma série histórica cujos números estão 

-requerimento de informação: o que visa esclarecer fato - publicudos, não havendo como escondê.-los. A verdade ç 
relacionado com matéria legislativa em trâmite, e o que que, no ara de arranjar dólar para pagar petróleo e baju-
visã a esclarecer fíl(O_ suj~itg à fiscaliz~ção .do Congres_so lar: os.donos de automóveis deste Brasil, fomos levados à 
Nacional ou de suas Casas. O único ·entretânto sujeito a 

~~~~~~'~;~~õe" o"~~~~ ~; ~~ ~~~;~ág~~,~~~u;~e~ndo, ~~~~~~~!~~~~:~~:~;:,lf~~~~!:~f.;l~~E~'[f~~ 
44Art. ~5. _A_ lei ~~)ará_O processo de fiscali: porque com~m=ão-d~ãbra, cimento, aço e até maquinárío 

zação, pela _ _c;~n:!!=lfa dos Deputados e pelo Senado brasileiro --as grandes turbinas que estão sendo coloca-
Federal, dos a tos do P-Õder ExeCUtivo, inclusive os das_ em Tucuruí _são fabriç3das no Brasil. Assim, não h a-
da administração indireta.'' via necessidade de dólar para esses empreendimentos, 

-Assim sendo~- à Pr-eCeituado no referido§ 4Q do arC 38 ~e~:.~~;~ ~=~~rn~~~~~~~~:,r~:0°=i~â~~soj: ;~u~~~~: 
da Lei n9 I ,964, exigindo aprovação Plenária do Reque- pela metade do preço que era vendida à França e à Ingla-
rimentQ, só tem pertinência quando se tratar de iniciati- terra. Daí por que,_muitas y~zes, sem citar fatos objeti-
va tendente a ex.er~r fiscali~ação sobre atas administra- vos _c concreto.st ou números, como faço nesta oportuni-
tlvos. d:.~de, fiz aqul""n" apelos, não só a nós, como Senadores, 

Na outra hipóte~e. ou sej~. qua-~Õ 0 j,"edidO tiver por- - mas especialmente ao Ex._ecutivo~ à época meus correli-
obj~jvo ~_çl_:IT_eg:f_i!j-ª_~f.t:lajçg_islativa en:! t~~nsit~, _ne- gionúrios, receoso deJornar público essas terríveis ver-
n~um:J. incidência tem o digitado parágfafO. Ã deCisão dades, com medo de causar urn mal maior que seria a 
fundamenta~s~ ell} raZões lógicas, além das es,tritamente quebw das instituições financeiras nacionais. Então, fa-
juffdi_ç__a~~~_!!_Q_~u~sfo caso- contemplado a inicia ti- · zia os apelos para que deixássemos de andar a reboque 
v:aJnt_er~ss~ ·,;ç_?s-a,_-CQ__m_c_> unl--tõdo, pois ·a esta é cOmeti-- - da opinião pública, que parássemos de ser cortesãos das 
dtLa fu!!_ç_i!Q __ (is~Jtl_iza<jp!,__a~ Já no segundo caso, 6 pedido - --- momentâneas vontades populares. Pois bem, nobre Se-
interessa fundamentalmente ao solicitãn~e. por entender nado r Iiãfn<.i.i'-FranCo,-a esta altum, já rtão há mais como 
ne.c_ess~io o [ornecimenlo de subsldios suplementares à querer tapar o sol com a peneira. Tenho fundados re-
formação de um-JUíZO -relatiVO-ao méritO de dada ma- ceias que se o Presidente José Sarney, corajosa e estoica-
téria, mente, não decretar uma moratóri~ para os empresârios 

Agiu-Porta~tÕ.__,_ o_Sr.-PfeSfden-tea·õ--SenadCtdentro dos cjue caíram na armadilha do Banco Central e que toma-
~tfit9S l_i_~.it~ constjtl!ci9nais e regimentais,_ ao deferir o rum o maldito dólar, através da Instrução n~ 163, esses 
-nosJiO_%illLg~rilJi~_DIQ:_i}f]]_:!f!.~[-: __ - _~ __ • empresários do setor produtivo vão continuar quebran-

Tendo em vista a inusitada posição assumida- pelo a- do porque o seta r de especulação, sem dúvida alguma, 
tua! Presidente do Banco Central do Brasil, venho a esta repassou para os consumidores toda aq_uela hecatombe 
tribuna para encarecer a V. ·Ex~ a reiteração do pedido, das maXidesvalorizações e depois das minis e continua-
esclarecendo, se for o caso, ao Ministro Chefe do Gabi- das desvalorizações do cruzeiro _até equilibrar e nivelar o 
nere-eivi!, que é a autorida-de competerite para dirimir dólar como hçje, realmente, ocorre com os nlveis de in-
controvérsias jurídicas no âmbito do Executivo, é 0 fiação. Mas, na verdade, é que se não for decretada, a e-
COnsultor-Geral da República, e não o responsável pela xemplo do que se fez com a pecuária, não com a pe-

-~ôireção de uma entidade autárquica. cuária, mas com os zebuzeiros e V. Ex•, como mineiro, 
É certo que nem mesmo no recente passado, de triste lembra, apesar de jovem lembra-se, que foi essa moraM 

memória para o povõ brasileiro, se verificou atitud.e_ tão tória que acudiU Ufn p·equeno segmento da economia 
iJ1Sólita. Isso é uma verdade, Sr. Presidente. E a nossa esM brasileira que estava localizado no extremo norte do Es-
phança é de que nas praças públicas, Senador Benedito tudo de São Paulo, no triângulo mineiro e em alguns pe-
Ferreira, o povo venha a tomar conhecimento do que quenos munidpios de Goiás, Onde, realmente, estavam 
realmente está acontecendo. localizados os zebuzeiros daquela época e, talvez, ali no 

Ao longo dos últimos anos, formulei diversos pedidos sul da Bahia, alguns poucos ficaram em dificuldades em 
de informação, visando ter conhecimento do exato teor razão da orgia do zebu. O Goveino, àquela época, teve a 
dos contratos de empréstimos extero_os, firmados com a coragem de_ decretar a moratória e salvou a pecuária. 
comunidade financeira internadonal, tudo com base no Mas, hoje, nobre Senador Itamar Franco, a coisa é mui-
mesmo fundamento legal ora invocado, e jamais passou to mais grave, porque o problema tem caráter nacional e 
pela cabeça de qualquer autoridade executiva proceder todO 6 ·setôr produtivo, que caiu naquela armá.dilha go-

cde tal maneira. vernamental, verifica que a remuneração do cruzeiro es

O Sr.- Benedito _Ferreira- PermiÍe-_Y. Extmais uma 
interrupçãO ·no seu discurso? 

-O SR. ITAMAR FRANCO - Com prazer. 

-o Sr. Benedito F;rreira --Senador -Iiamar Fratlco, 
ainda há pouco eu comentava aqui com o nobre Senador 
Luiz Ca:.o.alcante que, sabe V. Ex' como sabe a Casa, é 
um homem sempre voTtado não s6 para a moralidade 
dos problemas econômicos e financeiros do Brasil, mas o 
que r,ealmente acompnha de perto todos esses proble
mas . .;~z:ttjo comentava Com S. Exf. que de hã muito ve
nho gdlrdando como se fora um segredo pessoal, receow 
so de tornar-me um pregoeiro do desânimo, do desalen
to, um alarmista ou, até mesmo, um incendiário, do mer
cado financeiro nacionaL Mas a verdade é que a esta al
tura não há mais como tentar escamotear ou tentar es
copder, porquç acho que já é do conhecimento de todo o 
Brasil esta triste realidade que estamos vivendo, tal a 
continuidade da quebra das instituições financeiras, 
como vêm ocorrendo nos últimos tempos no BrasiL 
Pr_eocu_pado com aquela tristemente famosa maxidesva
lorizaçãO, à época em que o Brasil não obtinha superãvit 
na balança cf:?mercial, e pl;"ecisando, a qualquer preço, de 
qualquer maneira, fazer a internação de dólares, esgota
da a capacidade de endividamento dos Estados, dos Mu
nicípios, da própria União e até mesmo das empresas es-

tá bem mais cara, via ORIN, do que o dólar, via cor
rcçào cambial, fora, repito, cominado a tomar o dólar. E 
nào tendo como repassar para os consumidores as tais 
maxidesvalorizações, essas empresas estão todas, ainda 
hojê, em eStadO de insOlVênCia. to que ocorrerá, nobre 
Senador Itamar Franco? É o que está ocorrendo, alguns 
se suicidando, aqueles mais briosos, mais vergonhosos, 
dando tiro na cabeça, dando tiro no peito, e outros en-

- tregando o seu maquinárío, o seu equipamento, para os 
baiiêos:EqüípaffiefrtoS·e patfíritOiiío que, em deSUSO'","õb
solctos, enfim, viram ferro-Velho, que, além de interrom
per a geração de emprego atual que propiciam esses em
preendimentos, passam a valer nada para esses bancos. E 
os bancos _estrangeiros que nos emprestaram esse dinhei
rÓ'? -Fiz.era·m~t\oCom-o· avãl dO-TeSouro NãCTõn-al~ 
Quebra a ínstituição -que fez o repasse- a instituição fi
nanceira brasileira, os banquinhos brasileiros- sem dú
vida alguma quem resgata a dívida, no final, é o des
graçado do exausto contr1buinte brasileiro, através de 
Cària tribuiâr1a, por'quee5-se5 einpréstlmos todos foram 
contraídos com o aval do Tesouro NacionaL Veja V. _Ex• 
que jã é momento de, como disse o Senador MurHo Ba
daró, hoje, em seu pronunciamento de, en passant, co
meçarem a desafivelar e a caírem as máscaras, Mas é ne
CesSário qll·e nós todÕs tireinõs-ãSiTiásCârãs e-salarnos às 
praças públicas para concitar nosso povo ao jogo da ver
dade, sem meias verdades e dizermos o quanto toda nos-



5H02 Sexta-feira 29 

sa geração precisa e deve, urgentemente, dispor~se_ a um 
grande sacrifício para resgatáiriios ·as desatinos que-; pela 
ação ou pela omissão, todos nós deles participamos. Só 
assim a dignidade e a honra nacional serão salvos e o 
Brasil reencontrar-se-á, há de se reencontrar consigo 
mesmo na caminhada que o Criador, tão generosam_ente, 
destinou a esta Pátria do Evangelho. f:, pois, essa longa 
ilitervenção no discurso de V. Ex~ para esse registro que 
de há muito vem atravessado na minha garganta, mas, 
receoso de tornar-me um alarmista, de promover uma 
desastrada corrida nas nossas instituições financeiraS-, vi
nha sofrendo essa angústia internamente. Mas, sem dú
vida alguma, não deixei de tentar administrativamente 
procurando as nossas autoridades responsáveis, à época 
meus correligionários, que me permitiam a íntim"idade, e 
nessa minha linguagem_ rl!dc expor~lhes as minhas preo~ 
cupações fundadas em dados objetivos, documentos. E 
não obstante todo esse esforço, a sffiiã.ção não foi solu~ 
cionuda. A solução pelo que vejo foi agravada_ a exef!l_plo 
do que ocorreu agora com mais essas 3 institui_Ç_õ_es fi~ 
nanceiras. E quantas outras, por certo, que estão indu~ 
zindo o Banco Central a essa atitude de chamar de sigilo 
bancário aquilo que ralmente não é. Talvez as razões que 
levaram o ilustre dirctor~presidente do Banco Central a 
ter essa atitude será o receio de revelar a verdade que, a 
esta altura, a não se que hajamos biblicamente, porque 
só a verdade nos libertará, divulgando~a de maneira tal, 
e enfrentando as conseqliéncias, honestamente Serlador 
Itamar Franco, a não ser desta forma, cu não vejo como 
possamos sair desse emaranhado, desse cipoal em_ que 
nos metemos graças ao-desvário do consumismo a qUe 
fomos levados, ou que nós pcrmítimos, õu levamos o 
povo brasileiro a cometer. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço mais uma 
vez a V. Ex' Senador Benedito Ferreira-. A linguagem de 
V. EK~ não é rude, é a linguagem do homem que sente e 
diz. E o diz na sua qualidade de cidadão e Senad()r da 
República. 

Faz bem V. Ex~ recordar a Resolução n~" 63 do Banco 
Central. Realmente, as empresas brasileiras foram quase 
que impelidas a buscar dólares, na época, através dessa 
resolução, porque era mais fácil, realmente buscar dóla~ 
res do que ter cruzeiros, o que levou, exatamente, a mui~ 
tas delas a essa situação, face à máxíma desvalorização 
que se processou em 1979. 

Mas a verdade, Senador Benedito Ferreira, é que eSpe~ 
ramos ainda, e no final do meu pronunciamento espero 
enfocar isso, algumas transformações, processos_ e méto~ 
dos, com esse início de novo Governo, na figura do emi~ 
nente e nosso prezado amigo o Presidente José Sarney. 
Mas, não é possíVel que atitudes como essas do Banco 
Central do próprio Presidente do Banco Central, possam 
realmente alterar todo ess_e mecanismo que se instalou 
no Brasil, escondendo~_se atrás do sigilo, quando não hâ 
sigilo, um simples pedido de inTormações do parlamen~ 
tar, do Governo. 

O Sr. Benedito Canelas --perrilite V. Ex• um aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•, com mui~ 
to prazer, Senador BeQedito Canelas. 

O Sr. Benedito Canelas - Nobre Senador Itamar 
Franco nestes 6 anos de Senado, aprendi a admirar V. 
Ex• pelas posições claras que V. Ex~ teve, como oposicio
nista, e hoje tem co_mo Governo. V. Ex• sempre colocou 
a verdade acima de Partidos Políticos e a conduta parla~ 
mentar de V, Ex• é um exemplo dignificante para este Se~ 
nado. Hoje, aitlda, farei um pronunciamento, no -qual 
vou tecer também críticas ao Banco Central. 

Enquanto presidia a sessão, quero deixar claro, senti 
que é revoltante ver um Parlamentar do quilate de V. 
Ex•, ao faZer uin pe-dido de informação para esta Casa, 
para o Congresso Nacíonal, ter protelado esse pedido de 
uma forma desrespeitosa. Não para com V. Ex•, mas 
para com o Congresso Nacional. Tenho a certeza e espe
ro que, nesta nova formulação, que não paremos, por
que os tecnocratas de hoje, Senador Itamar Franco, es
tão bem piores do que os de ontem. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Benedito Ca
nelas, primeiramente, o meu agradecimento às pãlavras 
generosas de V. Ex• 
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Se V. Ex• me permite, neste momento, dizer exatamen~ 
te isSo. Muita gente pode estranhar o comportamento do 
homem -que, hoje, faz parte da bancada do Governo. 
Mas, por fazer parte da bancada do Governo, Seriãdor, 
não posso quebrar os princípios que me trouxeram a esta 
Casa, pela representação, por duas vezes, do meu Esta~ 
do. Eu cr~io que com esta atitude, que muitos julgam ser•· 
uma atitude de rebeldia, eu estou, ao contrârio, ajudan~ 
do o Presidente José Sarney, para que Sua Excelência 
pOssa verificar, extamente, que é preciso mudar. E va
mos aguardar o pronunciamento de V. Ex• em seguida à 
nossa fala. 

Muito obrigado, Senador Benedito Canela~. 

Mas continuo, Sr, Presidente. Continuo nunca per~ 
dendo a fé e o otimismo que me mantém aqui, na tribu~ 
na. E, por derradeiro, meu caro Presidente Luiz Cavai~ 
cante, eu o saúdº, neste instante, no _momento em_ que v. 
Ex• preside o Senado da República, pela sua corage~, 
pela sua independência, pela sua presença sempre mu1to 
grata a todos nós, Mas, é meu propósito deixar patente 
que a insistência com que reivindico a prerro~ativa que_a 
função legislativa me confere extrapola, Presidente LU!z 
Cavalcante, no caso presente, o carâter pessoal. N~se 
ponto, tem razão o Senador Ben_edito Canelas. Podena, 
pura e simplesmente, apresentar a proposição, solicitan
do a respectiva votação plenária. Seria, entretanto, essa 
atitude, incompatível com o respeito devido à instituição 
parla-mentar como um todo e, especificamente, em re
lação ao Presidente efetivo desta Casa. Seria uma forma _ 
de desprestigiar a atitude lícita, legal e constitucional, 
adotada no exercícío regular do mandato conferido por 
seus pares. Impõe-se, não só revelar aos funcionários 
executivos o estrito limite da respectiva competência 
mas, sobretudo, preservar a autoridade da Presidência 
da Casa. 

Veja, Senador Luiz Cavalcante, e vejam meus caros 
colegas que me honram, neste instante, com as suas pre
senças e com a sua intenção: quando se pediu, Sr. Presi~ 
dente, através de um req_uerimento de informação, que o 
Banco Central enviasse cópia do inteiro teOr do processo 
administrativo que autorizou, no curso dO,aJ>jesente 
exercício, o Banco Brasileiro de Descontos ~Quirir 
cartas-patentes do Banco do Comércio e Indí\§tria de 
São Paulo, o Presidente do Banco Central silenciou e ar~ 
grriu, índevidamente, o sigilo bancário. E, foi mais alérrt: 
pediu uma resposta ao Senado da República. 

Eis, Sr._ Presidente Luiz Cavalcante, meus caros Sena~ 
dores, ~ que a imprensa revela hoje, e aí não há segredo, 
porque a operação já está sendo efetuada. E volto a fri
sar aqui, Sr. Presidente, não estou estabelecendo, na mi
nha condição de Senador da República, de Senador re
presentante do Estado de Minas Gerais, nenhum vínculo 
entr_e o Presidente do Banco Central e a sua anterior 
função como D.iretor do Banco Brasileiro de D.escontos, 
e-m absoluto, não faria e não cometeria essa injustiça 
com o Sr. Presidente do Banco Central. Mas, o que diz a 
imprensa hoje, Sr. Presidente? Nurii P.ilís que está bus~ 
cando o seu desenvolvimento, num País que deve ter cui~ 
dado com os grandes conglomerados, num País que deve 
estar atento para a formação desses pools, sejam eles na 
orderil financeira ou sejam eles em qualquer ordem eco
nômica, Sr. Presidente, o País tem qu_e ~tª'r atento. O. 
que se lê hoje, Sr. Presidente'? Diz que as 61 agências que 
sobraram do tal leilão que o Banco Central procedeu, 
não sei como, e aí r:tão há sigilo, não há lei, as 61 agências 
que sobraram, eu nem sei se é motivo de pasmo, Sr. Pre~ 
sidente, porque nós estamos tão acostumados com essas 
coisas, que eu acho que o povo não tem mais o que aten
tar para casos como esse, as 61 agências que sobraram 
serão oferecidas ao BRADESCO, serão oferecidas ao 
BRADESCO, oferecidas, repito, ao Banco-Itaú, que se 
comprometeram a comprar as cartas patentes das agên~ 
cias não adquiiidas dos bancos falidos. 

E aLeu quero ver, ~Senador-Benedito Ferreírã, i16s que 
demos aval ao Banco Morgan Garantee e a 243 bancos 
estraríiCiroS, qUe demos o aval do Tesouro Nacional, 
qu.Coi:ú"!"éífilmos o foro de Nova I ,rque, eu quero ver se o 
GOvefilo brasileiro vai oú_Ilão paé;ar i!sse endividamento. 

O Sr. Benedito Ferreira --São 26 bilhões de dólares! 
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O SR. ITAMAR FRANCO - Quero ver, Sr. Presi
dente, quero 'ver, Senador Benedito Ferreira. 

Então, repito, Sr. Presidente: 

"As 61 agências que sobraram serão oferecidas 
ao BRADESCO e ao Banco Itaú, quesecomprome~ 
teram a comprar as cartas patentes das agências não 
adquiridas, por jã serem as duas maiores insti· 
tuições bancárias do País." 

Vejam o monstro que estamos criando no sistema fi-
- nanceiro, Sr. Presidente, Srs. Senadores. E, se esse Pais 

não tomar cuidado, se os novos constituinteS que virão, 
não tomarem cuidado, daqui a pouco, Sr. Presidente, a 
União vai ficar nas mãos desses conglomerados financei
ros, se é que jâ não estâ. 

Mas, continuo lendo o que diz a imprensa de hoje, Sr. 
Presidente, pai-a ffiostrar ::1. _incoerência do Sr. Presid~tc 
do Banco Ce_ntral. Sempre o BRADESCO, Sr. Presiden
te, aí também há uma coincidência terrível, é uma coinci
dência interessante: mais uma vez, o BRADESCO, que 
recebeu antes da intervenção 30 ou 40 cartas patentes 
não sei por que, não querem informar. O nosso pedido 
de 19 de setembro de 1985- o BRADESCO, Sr. Presi
dente, e sempre ele, que jã vai receber, lã em cima, mais 
6l agências divididas com á Banco Itaú, o que vai ter 
mais o BRADESCO, Sr. Presidente'? O Banco Central
e, aí siffi, o Presidente do Banco Central pode, meu Sena
dor Cai-los Lyra,-aí sim o Banco Central tem sigilo, não 
tem que informar ao Congresso Nacional, não tem que 
diúr a nínguém, não tem que dar õenhU.ma informação 
à Nação - diz: 

"O Banco Centfal autoriza a compra dos êontrole 
acionârio do BancO Regional S.A., no Rio de Janeiro, 
pelo BRADESCO." Tudo bem, Sr. Presidente. Foi por 
isso que nós alteramos essa ordem institucional do País. 
Nós, Sr. Presidente, que nunca mudamos de partido, que 
fundamos o nosso MDB, fundamos o PMDB, e estamos 
aq-ui hã LO anos na nossa trincheira, nós não podemos 
concordar com isso. 

Hoje, Sr. Presidente, o Senador Murilo Badaró, em 
seu discurso, se referiu ao nos~o silêncio, e nós tínhamos 
que ficar quietos, silenies. O Senador M urilo Badaró, 
com o seu cavalheirismo, com o seu trato, com a sua 
condição de Senador de Minas Gerais, coril a sUa atitude 
que, às vezes, só os mineiros sabem ter, feriu muito mais 
do que se ele_ (oss~ incisivo, ou se esmurrasse a tribuna do 
Senado da República, quando chamou a atenção da 
Bancada_ do PMDB que já começa- e isso nos põe em 
dificuldade- que já começa a ser julgada pelo povo bra
sileiro. Nós não podemos, como Senador do Governo, 
como Senador do PMDB, concordar com essas atitudes. 

Mas, Sr. Presidente, a carta patente da sede do Banco 
Regional, vai ser desdobrada em 118 agências. Eu sei que 
amanhã o meu discurso não vai sair nem nas páginas po
liciais, mas não tem importância, porque vai ficar nos 
Anais do Senado Federal. 

Além da sede no Rio de Janeiro, o Banco Regional 
tem quatro agências em outras cidades, o Banco Regio
nal, controlado por uma holding chamada Proban~cia de 
Participações, com 33%, tendo como Presidente WeJ~
man de Queiroz e como Vice~Presidente o Dr. Célio 
Schuartz. 

O Sr. Virg:i1io Távora - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer. 
nobre Senador Virgflio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Lamentavelmente, não pude 
assistir O ínfciO do discurso de V~ Ex•, porque estava 
atendendo. as minhas funções de Secretãrio~Geral do 
Partido. 

O SR. ITAMAR -FRANCO - É uma honra tê-lo 
aqui. 

O Sr. Virgílio Távora- Quase acumulo a qualidade 
de V ice-Líder, aqui, do Governo. Mas, eminente Sena
dor, nós dissemos uma vez, çlissemos a segunda e disse
nrÕs a terceira, quando do Sulbrasileiro aqui apreciado 
no seu caso, que o Banco Central devia dar uma satis
facão ao povo. -porque, ao mesmo tempo em que ~sta~ 
vam nos solicitãndo encampar aquela atitude governa~ 
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mental, havia, também, a notlda estampada em jornais 
de que socorro, muitíssimo maior, estava sendo dado a 
determinados bancos. Não quero mais falar a expressão 
"banco", porque banco é como honra de mulher, sabe 
V. Ex•, uma vez perdida a credibilidade está _liquidado. 
Pois bem, os tempos passaram, e, coincidência, aquilo 
que o Banco Central se recusou a dize_r, os fatos mostra
ram, era justamente o auxílio _dado a essas entidades que, 
agora, estão sob intervenção. Mas nunca foi explicado 
por que, dias antes dessa intervenÇão, aliás, um mês e 
tanto, para ser mais preciso, foi autorizada uma emissão 
de ações de um deles, no valor de centQe quarenta e cin
co bilhões de cruzeiros. E os pobres infelizes que com
praram a prazo, além de terem perdido tudo o que labu
taram, ainda estão sendo devedores do banco. E o Banco 
Central não sabia da situação desse estabelecimento. 
Aqui não é uma crítica da Oposição, é um chama_mento 
à razão. Hoje, vagas esquisitas-de riõtícias percorrem o 
meio bancário, ao qual V. Ex• sabe que não pertenço, 
mas a maioria, o_u pelo menos grande parte dos di retores 
desses estabelecimentos, passando pela vida pública, que 
a nossa já foi longa, sempre conosco teve cantata. E jus
tamente vemos a.indiferença olfmpica com que o nosso 
estabelecimento maior da regulamentação de crédito, 
que é o nosso federal reserve, aqui o nosso Banco Cen
tral, assiste também à preparação de outras crises, sem 
que se digne a dar a este Congresso, com tanto sigilo, 
mesmo numa sessão secreta, es:ies esdarecimentoS neces
sários que o dinheiro que eles estão pondo nesses estabe- · 
lecimentos. Talvez não seja tomado como demagogia o 
que estamos dizendo, pois esse dinheiro ê do povo, não ê 
de nenhun dos cavalheiros que chefiam essas-entidades 
bancárias. Não é dinheiro do Povo? Estão pondo lá den
tro, novamente. Daqui, vamos assistir uma monótona, 
mas nonótona mesmo, repetição, até um pouco serôdia, 
novas intervenções, novf!.s explicações ao público, expli
cações que não convencem cois.a nenhuma. E se fazemos 
essa crítica, também não deixamos de apoiar aquele 
decreto~ lei que, justamente, acaba com a indústria de li
quidações, esperamos, se bem aplicados. Aqui não esta~ 
mos apenas para criticar, mas esse decreto-lei, essa pro
vidência, eminente Senador, devia ter sido tomada logo 
depois do caso do Sulbrasiteiro. Não é o desejo de sem
pre achar que o Governo faz tudo errado, ê o raciocínio 
frio que mostra que, àquela época, já deviam ter tomado 
essas providências. V. Ex~ pode dizer~ e o Governo ante
rior1 Errou também. Essa lei de indústria de liquidação 
já devia tei' sido modificada há muitíssimo tempo. Con
cluo, para totnar odiosa a citação, uma entidade finan
ceira cujo responsável, hoje, graças a essa esdruxulíssima 
forma de perdoar quem justamente_ pecou e condenar 
quem inocente é, isto é, o aplicador, no caso, está hoje ri
quíssimo, rriuito mais rico do que quando houve a liqui
dação, por coincidência é pesSoa muitíssimo conhecida 
deste Plenário. Mas, era este o aparte que eu queria dar a 
V. Ex• Alguma coisa precisa ser feitã, e coi:'agem-. E digo 
a V. Ex• que estamos muito à vontade para afirmar isso, 
porque, quando era Mário Simonsen Ministro da Fazen
da e houve a liquidação do H_alles, fomos os primeiros a 
dizer: mão forte acaba com toda essa história que aí _vive 
de mercado especulativo existente. Àquele tempo, teria 
sido resolvido por 21 bilhões de cruzeiros, o Governo en
campando as ORTN, essas ORTN íriclusive do Estado 
de V. Ex•, acabando com esse mercado aberto de forma 
desvairada. Tinha posto justamente nos eixos todo o sis
tema financeiro. Mas o que houve de lá para câ? Com 
medo da cirurgia, o doenle ___ teve quase septicemia. 
Desc.up~nos o alongado do aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu q~e agradeço, SenaM 
dor Virgilio Távora. E não há o que acrescentar ao apar
te de V. Ex', a não ser recordando que fizemos parte, V. 
Ex• como Relator, e aí sim o PMDB protestava, aí sim o 
PMDB levantava as suas vozes de uma maneirã. veemen
te, quando examinávamos o c_omêrcio- com o Brasil, o 
comércio europeu, e determinado cidadão, atravé$ do 
seu advogado - e na época se dizia que ele não tinha 
condições físicas nem morais - conseguiu levantar em 
um só dia trinta_ bilhões de cruzeiros, correspondente, na 
época, a trinta milhões de dólares. · 

O Sr. Virgílio Távora - Vinte e cinco. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Vinte e cinco! Pelo me
nos no_nos-so_r_~gi_sv_o;_jtõ_no~so computador- significam 
trinta milhões de dólares na êpoca. 

Aí nós _g~itá_vªm~s, nós 9o PMDB: agora não é possí
vel que_ o_ Ba_nco Cerltral não soUbesse realmente dessa 
intervenção. que ia intervir nesses bancos. 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Itamar Franco1 

Ó SR. ITAMAR FRANCO- E antes de intervir nes
se~imcQs-eJe facilitou, ainda deu recursos a esses banM 
cos. 

Mas o que é mais grave, quando V. Ex' diz assim,, unã 
sua indiferença olímpica", essa indiferença olímpica é 
gu-at:~do intere_ssa ao Banco Central, _aí ele permanece in
"dj_[ÇL~llte. cq_mÕ,_~ __ o C,a§~jg_q_ia~~ ~~tfega-dessa~ agên
cias ao BRA_OESÇQ, subdividindo-as em mais 118. A[ o 
BanCo Central tem a sua- iti.diferença oltm-pica. Mas, 
quiildo" se trata de informar ao Congresso Nacional, o 
Banco Central é rígido, aí há o sigilo bancário, vem a 
chancela do sigilo bancário. 

Sr~ Pt~id~-ªDt~c!e_t~rll}_inªr_L~ou ouvir o nobre 
_Senador Jor-ge-Kaiurrie. 

O Sr. Jorge Kalume- Muito obrigado a V. Ex' pela 
atenção. V. Ex~ é um homem obstinado e quew louvá~ lo 
por ísso. Continue assim. Se o Banco Central acha que_ 
não pode prestar a informação, porque é de caráter con
fidenC-íal, enqo vamos convocar para uma sessão secreta 
e -discutiremos· o assunto aqui em plenário, ou então em 
uma das comissões que V. Ex~ achar conveniente. Esta a 
resposta que devemos dar, convocar o Presidente do 
H:úi.Cô Cêntral pai-a vir prestar infort'naçõCs, pÜrque isto 
não pode ser negado a esta Casa. Esta .Qtsa está acima 
do Banco Central, está acima até do Poder Executivo, e 
tt!mos que da·r a nossa colaboração. Talvez, se não hou
vessem esses sigilos, não teriamos esses estouros de ban
cos que: contrihufram para prejudicar a população brasi
leira. A V. E.x• meus aplausos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja V. Ex~. nobre Se
nador Jorge Kalume, não vou insistir n~se ponto, não 
h.:Lhlgilo bancário coisa alguma, isso é conversa do Sr. 
PLCSidente.do Banco Central. Fwmação de Carta Paten
te_ não_ cabe sigilo bancário. Desde quando cabe sigilo 
b.:mcário. quando ele entrega, quando ele resolve esco
lher dois bancos+ pelos belos olhos, para entregar 61 
agências, quando ele resolve vender, entregar a agência 
do Banco Region-al dQ Rio de Janeiro ao mesmo bancO? 
Onde está o_ sigilo bancário. 

O Sr. Berilidito Ferreira- Permita-me, V. Ex' divergir 
do nobre Senador Jorge Kalume, porque, na realidade, 
seria valorizar o Presidente do Banco Central a um nível 
que, realmente, _acho que a razão dele não compadece. 
Põr-Que se ele dá uma resposta insolente da forma que 
deu. convocá-lo seria como que prestigiá-lo. Acho que 
esta instituição tem m_ais o que ~azer do -que valorizar 
esse- tipo de irreverência, de insolência para com o Con~ 

- gresso Nacional. Acho que ele deve realmente receber 
uma admoestação séria do Presidente da Casa, com uma 
cópia para o Ministro da Fazenda, que é o chefe dele, 
para que ele se enquadre e se comporte dentro dos parâ
metros e- dentro dos limites das suas atribuiÇões, respei
tando o Congresso Nací0i1ã.l e cumprindo com o seu de
ver de ofício, porqUe ele está sendo pago para tanto. · 
Peço desculpas ao Senador Jorge Kalume e a V. Ex• por 
estar rfielnfr-ometenôõ-tailto_n_o diSCUrso de V. Ex•;mãif
peço_P~rnii~~s~ J:~a~-~ f~~ê-lo por isso, porque acho que é 
um--âesáf<Yro-. --~-~-~- -~"~ -- '- ---- ~ ----- - = 

_ ·o S:R. ITA._MAR_~RANÇQ -_t_um prazer, nobre Se
nador Benedito Ferreira.-Senador Octavio Cardoso, nãO 
sei se y. Ex~ Que~- u:m:~parte, por:quejâ voU eiiceri'ar inell 
proríU.nciamento, pira permitír ao Senador Benedito Ca
nelªs usar a pal~vrª. 

O Sr. Octávio Cardoso- Sim, Senador Itamar Fran
co; 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. EX! com mui-
to pr::u:er. 

O Sr. Octávio Cardoso - Hoje pela amanhã, o Presi~ 
den:Le do Banco Central, o Sr. ~ernão Bracher, esteve-na 
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CP! do Sulbrasileiro_ e do H~BITt\SUL- que tenho a 
honra de presidir, e o nobre Senador Jorge Kalume tam
bém integra- e o Presidente do Banco Central, justifi
cando as três últimas intervenções, no COMIND, no 
A uxiliàr _e no Maisofmave, disse que teve o Banco Cen
ti:il u-m- ditifminado momerffõ de perplexidade, se inter
viria nos três ou não. Que, nã. verdade, um era um caso 
mais agudo, e dois menos agudos. Depois de alguma he
sitação, decidiram por intervir nos três. E dizia ele: "ago
ra sim, o mercado ~tii saneado". Eu tive a oportunidade 
de dizer ao Presidente do Ba-nco Central que eu jamais 
havia visto um anúncio de liquidB.ção extrajudicí3.1 em 
que_ não VieSse a informação de que_ a medida havia sido 
pnra. saneara mercado. E daí a um mês, dois meses, meio 
ano,-um ano, vinha outro pedido,-outra decretação de 
intervenção. Dizia eu ao Presidente do Banco Central 
·que isst:r-me- fazia lembrar as notas dos Ministros de 
Exército, nOs fnóffiéhtos de revolução ou de çontv.rbação 
interna, a nota é sempre assim: "reina a mais perfeita or
dem em todo o território nacional". Então, à declaração 
do Presidente do Banco Central de que o mercado estava 
sanado, eu perguntava se era apenas um ritual que se 
cumpria ou se era_a_-expressão de uma radiografia do sis
tema bancário. Ele disse "não, agora é para valer. O sis~ 
tem?- está saneado". Fi.l também uma pergunta, porque 
autoridades anteriores do Banco_ Central diziam, para se 
eximir, de certa forma, de responsabilidades por insti
tuições que perdernm _momentaneamente ou definitiva
mente u sua liquidez, diziam, algumas autoridades do 
Banco Central, que c banco tinha falta de pessoal e falta 
de instrumentos _legais para intervir em determinadas 
instituições financeiras ou na~ entidades b~ldings contro
ladoras dessas instituições financeira~. RespondeuMme o 
Presidente do Banco Central que eles não têm problemas 
de pessoal. que eles estão em condições de fiscalizar e 
não têm problema de deficiência de legislação. Que a de
ficiência que havia, o Presidente havia suprido, através 
de um decreto-lei, que era a correção monetária que ago
m tambêm se aplica aos bens dos estabelecimentos que 
sofram W.jtiidaÇão~ Então, nobre Senador, vejo uma falta 
de política ness_e _ _setor que V. Ex~ aborda, uma hora o 
Banco Central tem um poder enorme, u'm poder discri
cionário de fazer, deixar de fazer, intervir, deixar de in
tervir. liquidar, deix.ar de liquidar, conceder carta
pntcpte, negar carta-patente, selecionar estabelecimentos 
que podem comprar. vetiu estaOelecimentos que não po..: 
dcm comprar; outra hora o Poder Legislativo não tem o 
direito sequer de ,abter uma pequena informação do 
Banco Central. V. Ex• tem toda razão, esse assunto pre
cisa ser meticulosamente examinado por esta Casa e pela 
Câmara dos Deputados, porque não podemos continuar 
assistindo, de braços cruzados, entidades_ _menores, como 
é o caso do B<mc;o Central, comparado _ _ao Parlamento, 
como é o caso do Conselho Monetário Nacional compa
rado ao Parlamento, terem poderes que se nega ao Poder 
Legislativo. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO --Sou eu que agradeço. 
Sr. Presidente, com o aparte substancioso do Senador 
Octavio Cardoso, vou encerrar, na expectativa de que o 
Senado da República obtenha as informações neces
sárias. 

Não quero julgar, Sr. Presidente - já o disse aqui, 
nunca o fiz - quaiquer suspeição sobre o Banco Cen
trtJl, mas não posso entender a negativa de se responder, 
como diz o Senador Octavi_Q Cardoso, um simples pedi
do de informação do Senado da República, através· do 
Parlamentar. 

Era o- q-Ue eü tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obri
g~do pela atenção. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luis Cavalcante)- NobreS~ 
mu..!or ItarTuú Franco, quú() dizer a V. Ex• que será 
transmitido ao Presidente efetivo desta Casa a solici
taÇho de V. EX• para QU"é seja reiterado, atravês do 
Ministro-Chefe do Gabinefe Ciyil da Presidência daRe
yiúblic:.l, o pedido de informação de V. Ex' -

Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Canc;
\as. 
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O SR. BENEDITO CANELAS (PFL- MT. Pronun
cia o seguinte-discurso.) -=...Sr. Presidente e Srs. Senado~ 
res: 

A Classe Empresarial de Mato Grosso, a exemplo da 
de outros Estados brasileiros, encontra-se perplexa dian
te da decisão do Banco Central do Brasil de promover a 
liquidação ex.trajudícíal dos Bancos COMIND, Auxiliar 
e Maisonnave, sem conceder quaisquer garantias aos 
clientes desses Bancos com aplicações no Open Market 
ou no Overnight, pelo menos segundo as dedaraç:ões das 
autoridades do Setor, divulgadas pela Imprensa. 

A rcrplexidade, Sr. Presidente, decorre da constatação 
de que, de todos os dirctamente erivolvidos no problema 
(administraÇão dos Bancos, especialmente o Banco Cen
tml, acionistas c clientes) são ex.atamente os cHentes os ú
nicos a quem não cabe quaisquer parcelas de responsabt
!idadc pelos problemas que levaram esses bancos à si
tuação de insolvência. 

Pode-se afirmar que os aciOriistã.S; aõ- ffiã.iiterem uma 
administração incompetente ou desonesta, à frente do 
banco de sua propriedade, merecem ser punidos com a 
perda do seu capitaL 

É lógiw que os administradores desses bancos devem 
e precisam ser punidos pelos danos que causaram, espe
cialmente, se o fizeram de má fé. 

ND.o menos lógico seria o reconhecimento público da 
culpabilidade do Banco Central do Brasil, que nào ape
nas deixou de cumprir com o seu dever de impedir que 
e.'is~ bancos chegassem à situaçllo em que se encontram, 
mas ainda colaborou decisivamente para isso, seja inje-
tundo dinheiro nessas empresas às es_condidas do conhe
cimento público, seja permitindo c endossando a apre
sentação por esses bancos de balanços falsos, de que é e
xemplo o do COMlND, publicado há apenas 2 (dois) 
meses c que apresentava um lucro liquido da ordem de 
Cr$ 65.000.000.000 (sessenta e cinco bilhões de cruzei
ros). 

Aqui abro um parênteses, para dizer que também em 
operações confidenciais- pasmem, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores- concordando com a publicação de um ba
lanço publicado na imprensa nacional pelo Banco CO
MI NO, que apresentava um lucro de 65 bilhões de cru
zeiros exatamcnte há sessenta dias. 

Sr. Presidente, Srs.. Senadores: 
Como poderia, um cliente do COMIND duvidar da 

solidez de seu banco, se era essa a situação que publica
mente apresentava, com a conivência do Banco Central? 

Qual é, então, o·erro ou o crime cometido por esses in
vestidores, para que o Banco Central queira agora puni
los, transferindo para eles a responsabilidade que só é 
sua c pela qual deve responder? 

E que não se alegue que a decisão é absolutamente le
gal e que "o Banco Central tem o_ ~_ev~r de fazer~ liqui
dação das instítuíçõcs financt!lras no momento em que a
char necessário", como afirmou um dos consultores jurí
dicos do Banco Central, país desde a Roma antiga, todos 
sabemos, que "nem tudo d que ê legal é honesto", e nem 
interessa se o maior culpado é o Banco Central da Nova 
ou da Velha República, pois, em qualquer dos casos, o 
responsável é o Governo Federal. -

Pior aind:.~, os prejufzos que-eSsa decisão Vem causan
do aos clientes e servidores dos bancos atingidos é odes
crédito que atingiu toda a rede bancária privada, pois, a 
se confirmar que não há garantias para as apl"ícações fei
tas nesses bancos, até então aparentemente sólidos, é evi
dente que também não as há para os demais bancos, ge
rando um climu de incertezas e desconfianças, sendo -su
ficícrite um simples boato iniciado por mera brincadeira 
para gerar uma corrida a determinado banco, a exemplo 
da que ocorreu, há semana passada, com um estabeleci
mento de crédito considerado de grande porte para o 
Puis, e poderá ocorrer com qualquer dos bancos priva
dos, grandes ou pequenos. 

Se a íntcnçào do Goyerno é a estatizaçãO das ãj)li
caçõcs no mercado financeiro, a medida é cõ-ireta, mas, 
se não há a pretensão de desestabilizar o setor bancário 
particular, há que se_repensar essas medidas, e muito ra
pidamente, pois os seus efeitos funestos já começam a a
parecer, com a gnmde maioria dos investidores transfe~ 
rindo suas aplicações da rede particular de bancos para a 
oficial. 

Nesta horu, Sr. Presidente, apelo ao Excelentíssimo 
Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Dilson Funaro, pari:! que_ 

DIÁRIO-DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii) 

encontre uma soluçiio que evite a injusta puniÇão aos in
vestidorc_s, na sua grande maioria ocasion_ais- e abro a
qui, Sr. Presidente, um outro parênteses para dizer que, 
no meu Estado do Mato Grosso, conheço quatro aplica
dores ocasionais, homens que tinham suas propriedades, 
as suas fazendas de médio porte, que representavam 
tudo o que conseguiram com um trabalho honesto e 
prOfícuo, durante mais de quarenta anos de existência. E 
essas fuzendas foram vendidas, e enquanto aguardavam 
o surgimento de um novo negócio, aonde foram aplica
dos os dinhdros das vendas cxatamente'? Em um banco 
que teve a suu decretação extrajudicial decretada pelo 
Governo. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITO CANELAS - Sr. Presidente, te
nho certeza de que temos, como esses, ctezenas e centenas 
de casos. Eu não consigo palavras para externa r o deses
pero desses investidores. É em nome deles que faço este 
pronunciamento, porque não são especuladores de mer~ 
cado, eles não poderiam ficar com o dinheirO paralisa~ 
do, orientados que foram pelos advogados que fizeram a 
trunsação das vendas de suas propriedades, eles são os a
plicadore.'i ocusionuis. 

E justo, Sr. Presidente, pergunto, que esses homens 
percam totalmente o seu capital? Pela culpa única e ex
clusiva, no meu ponto de vista, do Banco- Central do 
Brasil, de concordar que se chegasse a es§a situação, 
principalmente na publicõ.Jçào do balanço desse banco? 
Qual nào é o investidor desavisado que, olhando um ba
lanço bancáriO" que aporita um lucro de 65 bilhões de 
cruzeiros, não aplica suas economias nesse banco, isto há 
sessenta dias da sua falência? 

Con_c_edo o aparte, com muita honra, ao nobre Sena
dor Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Senador Benedito Canelas, 
leio aqui na Gazeta Mercantil, de hoje, que das 367 agên
cias dos Buncos COMIND e Auxiliar, 251 já foram ne
gociadas ontem pelo Banco CentraL E 55 outras propos
tas _estão pendentes de decisão, restando apenas 61 agên
cias a serem vendidas, o que deverá oconer, segundo o 
jornal, nos primeiros dias do próximo mês. Será que essa 
negociação. e esta é a pergunta que faço, não prevíne o 
interesse dos clientes desses bancos falidos? Se não, me 
parece que o -Banco Central seria conivente com o calote, 
nUa é verdade? 

O SR. BENEDITO CANELAS - Agradeço o aparte 
Senador Luiz Cavalcante. E ainda lembro o seguinte: se
rá justo um desespero que poderã levar agricultores hu
mildes ao suícidio, ao se verem perdidos, e totalmente 
desprotegidos seus filhOs? Ontem, fazendeiros-; hoje, ho
mens que não têm uma casa para morar; ontem, ricos, 
momentaneamente, como fruto da venda de uma de suas 
propriedades, ou da sua única propriedade; hoje, com
pletamente pobres, com a roupa do corpo e com o seu 
carro, os ónkos bens que ainda restam. Será justo que 
essas vendas não atendam exatamente as partes mais 
prejudicadas, que são os funcionários dos bancos e ou
tros investidores? 

S_erú que não existe a possibilidade de uma análise? I! 
uma pergunta que deixo no ar. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR- BENEDITO CANELAS- Com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco- Vejo que V. Ex• vai fundo na 
-questão. n que a legislação brasileira entregou exata
mente ao Bunco Central não só a fiscalização, mas todo 
o controle do sistema financeiro brasHeiro. Não é possl
vel que este Banco Central não tivesse detectado, há tem
po - exatumente como diz V. Ex~- a 60 dias da inter
venção do Banco Central, publicado em balanço. É o 
próp_r_io Banco Centrul que confessa que já estava obser
vando essas operações ditas irregulares pelo banco_. E e
xatamcnte como V. Ex• diz, que os investidores foram a
vísados, onde a Nação foi avisada, onde o Congresso foi 
avisado e, onde, há poucos dias da intervenção, esse mes
mo Banco Central que quer negar informação ao Con
gresso nacional, entregava mais de 30 cartas patentes ao 
BRA DESCO? Por quê? Se esse banco já estava sob qua
se intervenção do Banco Central. Evidentemente são res
postas que V. Ex~ tem o direito e o dever de cobrar das 
autoridades responsáveis deste País! 
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O SR. BENEDITO CANELAS- Agradeço o aparte, 
e quero aqui deix:ir registrado um pedido: vou levar para 
o Mato Grosso o pronunciamento de V. Ex', muito mais 
profu-ndo, pelo conhecimento, do que o pronunciamento 
que faço, para mostrar que o que ocorreu é um mal que 
prejudica toda a Nação brasileira. 

Nobre Senador Itamar Franco, Sr. Presidente e Srs. 
Scnõ.Jdores, eu tenho notado, como leigo, que a firmeza 
com que o Ministro da Fazenda, Dr. Dilson Funaro, diz 
que não pagará aos bancos estrangeiros não é a mesma 
do Presidente do Banco Central, pois e.~te último já deixa 
na dúvida se vai ou não pagar, porque ele sabe o que vai 
encontrar pela frente. 

Sr. Presidente, deixo neste Senado da República uma 
indagaç-ão: será que teremos conhecimento se foi ou não 
pago? Ou será só o investidor bmsi!eiro, o pequeno in
vestidor que será punido pelo Banco Central? 

Tenho quase a certeza, Sr. Presidente, de que os ban
cos internacionais receberão até o último dólar do que 
lhes 6 devido. E, infelizmente, Senador Itamar Franco ... 

O Sr.Itamar Franco- O Banco de Tóquio recebeu na 
época certa. 

O SR. BENEDITO CANELAS- Exatamentc, Sena
dor Itamar Franco, e queira Deus que possamos ter co
nhecimento para, então, em defesa de todos os investido
res brasileiros, não deixarmos só a eles a culpa pela mã 
administração do Banco Central. 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador Benedito Canelas, 
pt:rmite V, Ex~ um uparte'? 

O SR. BENEDITO CANELAS- Com muita honra, 
Senador Benedito' Ferreira. 

O Sr._ Benedito Ferreira- Senador Benedito Canelªs~ 
V. Ex' uinda há pouco dizia "esses infelizes fazendeiros 
do Mato Grosso" - aliás, é pleonasmo chamar fazen
deiro de infeliz-, mas a verdade é que os fazendeiros de 
Mato Grosso aplicaram o produto dos seus ingentes sa
cri!kios, sacrifícios de suas existências nestes bancos. V. 
Ex~ também disse: "Ontem ricos", quando na verdade, 
nobre Senudor Benedito Canelas, fazendeiro só é rico nci 
inventário, pois ele passa a vida inteira como miserável; 
ele não ganha dinheiro, mas o economiza; ele o acumula; 
ele deixa de gastá-lo; ele passa privações e, afinal, vem 
um espertalhão qualquer da cidade e faz o que fizeiam 

- com esseS quatro citadcis por V. Ex• Mas isso realmente 
não é novidade no Brasil, novidade seria o contrário. A
gora, V. Ex' poderia ter lembrado que esse fato também 
não é novo no BrasiL As tais financeiras, as tais captado
rus de poupança, especialmente aquelas que não tinham 
_como fazer o by pass para especular fora do mercado ha
bitacional, que aplicavam até 800% ao ano - como há 
poucos dias até o próprio Presidente da Repóblica, 
parece-me já advertia os seus Ministros da área, para qae 
cuidassem de evitar esse tipo de ab\.ISO -, todas elas, 
captadoras _de poupanças, foram para o "beleléu." A 
verdade, nobre Senador Benedito Canelas - e aí real
mente cabe a culpa do Congresso Nacional- é aquilo 
que eu dizia h:.í pouco: ou nós, com a nossa formação 
cristã, passamos a viver mais biblicamente, exercitando 
mais os preceitoS Oo livro dos livros, especialmente no 
que diz respeito à verdade, dil1citmente seremos livres. 
Veja V. Ex~ até onde vai a nossa hipocrisia legislativa; 
veja V. Ex' até ondejá nos conduziu o nosso preciosismo 
jurídico: quando nós inserimos na nossa Carta Magna 
que ninguém pode ser preso por dívidas, senão por depo
sit{!rio infiel ou por pensão afimentícia, nós criamos para 
os nossos tribunais, a válvula para que os expérts intér
pretes do Direito, os nossos ilustres causídicos ilustres 
advogados, pudessem fazer com que esses pecu[atãrios 
simplesmente coloquem um vale na gaveta, confessam a 
intenção de pagar e está tudo arrumado - ninguém vãi 
ser preso, já que ninguém pode ser preso por dívida. No 
caso do peculato, com um simples vale na gaveta, confes
sando uma promessa duvidosa, uma promessa com uma 
intenção escrita de pagamento, o peculato é transforma
do cm dívida. Então, resguardados pelo nosso preciosis
mo e por essa preocupação de exibir fóruns de povos su
percivilizados, estão amparados pelo texto da Consti
tuição, todos esses malandros, tudos esses espertalhões 
que roubam impunemente o fruto, o suor, o sangue, o _ 
sucrifício de existências inteiras muitas vezes, até não são
chamados de ladrões. mas de espertos, porque esperto, 
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no Brasil, é também o sonegadgr de imposto que _conseR 
gue ludibriar o Fisco. De maneira que ou realmente nós, 
brasileiros principalmente nós, legisladores, assumimos 
urgentemente essa dura realidt~de, que é. ainda o estágio 
de desenvolvimento cultural do nosso Paí_s ou, então, 
que Deus tenha piedade de nós. Muito obrigado a V. Ex'-

0 SR. B_ENEDITO CANELAS- Agradeço o aparte 
de V. E:x,~. e enceri-o, Sr. Presidente, pedindo a Deus e a
creditando que esse alerta_ dará ens~9 aQ estudo Qe uma 
solução que não prejudique os únicos envolvidos que 
não têm qualquer responsabilidade pelos problemas que 
levaram os Bancos Comín-d, AuXiliar e Maisonnave à si
tuação de insolvência. Voltaremos ao assunto, Sr. Presi
dente, caso s(:ja necessário, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, 

O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DIS· 
CURSO _QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS.TERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pr9nu_ncia o __ se
guinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Recebemos, dos administiidores da Prefeitura Muni
cipal de Nova lguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, um 
circunstanciado_levantaÍnento estatístico, mostrando a 
decressão salarial que essa classe de servidores vem so
frendo, entre t 978 e 1985, ao mesmo tempo em que sus
tentam a necessidade da legalização de uma paga profis
sional condigna, destinada a sofrer reajustes quando as 
contingências económico-financeira as tornarem neces,;. 
sãrias. 

Em janeirO de 1978, um administrador ganhava oito 
mil cruzeiros mensais, quando o salario múlimo era de 
mil e quinhentos e seis cruzeiroS, significando vencimen
tos equivalentes a cinco e tr-ês décimos de salário mírii
mo. 

Elevado aquele salário, em 1979, para onze mil e du
zentos cruzeiros, o mínimo se situava em torno de dois 
mil e novecentos cruzeiros, passando aquela equivalên
cia a três e meio salários rilfnimos. Já em 1983, ganha
vam os administradores da Prefeitura Municipal poUco 
mais de cento e quarenta e sete mil cruzeiros, o corres
pondende a dois e meio salários ri1.íriimos. Em janeiro 
deste ano, passaram a perceber quatrocentos e vinte e 
cinco mil cruzeiros, quando o salário mínimo já era, em 
maio, de mais de trez;ent_os e trinta e três mil cruzeiros, 
significando 1,2% -- -

Finalmente, em novembro próximo; o salário mínimo, 
chegando a seiscentos mil cruzeírOs, terá ultrapassado os 
vencimentos dos administradores da Prefeitura Munici
pal de Nova lguaçu. 

Na verdade, essa distorção não ocorre apenas naquele 
município fluminense, um dos maiores do Pais, mas 
estendendo-se a mais de noventa por cento das cidades 
brasileiras, quando as prefeituras empobrecidas nem 
sempre têm condições- tão facilitadas nas 6rbitas.esta
dual e federal - para atualizar os venciroc;:ntos dos seus 
servidores. ao men·os na proporção da melhoria conferi
da ao salário mínimo. 

Isso tudo leva a cre-r na necessidade de uma reforma fi
nanceira que não apenas aumente os tributos, mas forta
leça a arrecadação dQs Estados e Municípios, a fim de 
que possam acompanhar -o ritmo de desenvolvimento 
nacional. 

Os últimos oito anos se constituiram no período mais 
crítico da nossa história, pela crescente desvalorização 
da moeda e _o _crescimento_dol! nossos débitos infernado
na is, quando o protecionismo alfandegârio, lá fora, re
duzia nossa capacidade de exporlação, influindo negati
vamente no superavit do balanço de pagamentos. 

Os co_rretivos são urgentes, devendo-se aplicar a partir 
do próx1mo ano, com vistas, principalmente, aos noss-os 
empobrecidos municípios. -

Era o que tlnhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mtiíto 
bem! Palmas.) 

-niÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Se_nado_r Jorge Ko.1lume. 

O SR. JORGE KALUME. (PDS - AC. Pronuncia o 
seguinte __ discurso.)--:- Sr._ P_residenti:, Srs. Senadores: 

Consternado, registro os falecimentos de doh;_amigos: 
oS Irmão-s José_§_~ntoriío Fecury, ocorridos respectiva
mente em 30 de maio na cidade de São Luís do Mara
nhão e 24 de novembro em Brasília. PesSoalrri~nte, pres
tei minha homenagem acompanhando o féretro desse úl~ 
timo. 

Ambos naturais do Acre,_ onde seus saudosos pais Mi
guel e Zayra Fecury foram desbravadores, tendo corno 
do_rnicíl!o Rio Branco. À semelhança de seu bondoso 
pai, abraçaram a profissão empresarial, através da qual 
""ajudaram a grandeza econômica do Estado acreano. 

Movidos por interesses particulares, transferiram-se 
do Acre e embora afa,stados dali hã quase duas décadas, 
seus nomes continuaram lembrados ante as suas marcan
tes personalidades e pelos serviços prestados à terra ma~ 
ter. 

José Fecury nasceu em 30 de maio de 1913 e era casa
--":do com a senhora Nfzia de Azevedo, de cujo matrimônio 
iiásêé!-t1fffi'-oS- filhos Antonio José, José Guilherme, Mir
tes, Denise e- José Roberto. 

E seu irmão Antônio, nascido em "25 de fevereiro de 
l_l:f09-, ira Cª$ãdo em primeiras núpcias com Araripina de 
Alencar, de cuja união nasceram Miguel, Dirce e Mauro, 
-este atualmente Prefeito da Capital maranhense; e do 29 
matrhtiõnio com a senhora Marai da Graça Lima, houve 
cinco filhos: Ivone, Fernando, José, Sidney e Pauh 

José e Antônio~ na t..erra acreana, tiveram participação 
ativa em todos os setores: no comercial, na sociedade e 
na pOlítica. 

,.\toaram na J\ssociação Comercial, com os seus pen
samentos voltados para a defesa dos interesses regionais; 
ajudaram e fundaram clubes de lazer e cqmo políticos sa
biam esgilnlir d:rrri acerto e sabedoria. &:>r isso são sem· 
pre lembrados numa prova clara e insofismâvel da ami
zade que desfrutaram no seio da comunidade. 

Era o que tinha a dize-r, Sr, Presidente. 

0 S.R.PRJ;.SID&NTE (João Lobp)- Concedo~ pa-
l_l,!yr-ª _:JQ _I10J?xe_ ~~11--ª-Qgr Ja_i~!!_ Barreto. --

O SR. JAISON BARRETO (PDT- SC. Pronuncia o 
_seguinte_ d1scurso.) - Sr: ?-residente, Srs. Senadores: 

Logo depois de assumir a direcão da,. ''TelecomuniR 
-ca-çõ·es-de-Santa Catarina Sjk-_ TE~ESC", em miíO 
pretérito, o_ seu Presidente, Dr- Peáro Ivo Figueiredo de 
Campos, homem público de antiga e construtiva atuação 
também. no ÇQni.ress~ .Nacional, deparo.uRse _com_ úm 
quadro que caracterizava uma demanda altamente repri
mida dos serv_iços d_a _Empresa, como conseqüência da 
su-spemão de qUa1Quef-COOtratO Ou prOcesSo objetivando 
a· -áfiVãção de novos terminais telefônicos nO Estado, no 
último qüinqüênio. 

E~Ji~ameif112 confQIJ!I~. se; -v~- em co~respondência hâ 
pQ_uço r~_b_id_~_g e_~-D~putadO Pedro IVo, os res·ultados 
dos estudos e levantamentos processados na attial Admi
ni~traç_?<?_, ~emo_!!st_r_ou _que a natural e desejável expan
são da TELESC permaneceu bloqueada pelas impo
sições da SEST /SEPLA_N, estab~lecendo limite rigoroso 
aos inve~tim~tos e a supressão do retorno de significati
vas p_arce_las_ do FUndo Na~ional das Telecomunicações 
- FNT. 
~:Remidos os -~_!llpromis~os herdados da gestão ante

rior, sobretudo os provenientes da ajuda do GruPo TE
LEBRÃ:S, pr"êsta-dS: na o-corrência das últimas inun-

_: daçÕes, entendi:u--0-econornista Peàro IVo que se fazia 
imperiosa a deflagração d_e UJ!la ação conjunta de todos 
os segmenlos rept:esentativos do Estado, com vistas à re
cupiração plena dessa atividade vit:il para o crescimento 
catarinense, 

Com eSsa finalidade precíi}ua, a TE L ESC encãminhou 
[t SESTTSEPLAN, atrlivés da Telebrâs, O seu PrOgrãmã 
de Dispêndios Globais- POG, referente ao quadriênià 
19!:!6/1989, ct!Paz de, confor_me sugerido na extensa ar
gumentação técnica constante do documento, viabilizar 
o projeto de expansão do parque telefônico do Estado, 
ainda_no corrente _e.~tercfcio. 
_:-o Prognlla dispÕe, basicamente, sobre o aparte de re

cursos para o prosseguimento das diversas etapas do 
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processo de expansão do parque operado, prevendo dis
pêndios mínimos com investimentos no ano corrente e 
no tr_íênio que s_e lhe segue. 

Para a cobertura dos comportamentos de 1986, orça
dos em CrS. 106.585.689, fotam computados os produtos 
de 73. 98% do Resultado Operacional Financeiro, de 
100% do Autofinanciamento previsto para o exercício, e 
de 52,83% do retorno do Imposto Sobre Serviços de Co
municações- ISSC, correspondendo a CrS. 106.294.126, 
CrS 106.191.563_e Cr$ 106.100.000, respectivamente. 

Dado o tempo decorrido desde a apresentação desse 
Plano. remetido a esta Capital em 27 de setembro próxi
mo passado. preocupa-se, com justo motivo, a direção 
da Empresa, com o ra:to de que a demora na solução do 
assunto provoque mais um adiamento do processo de ex
pansão projetado, ou se repitam os costumes do Gover
no passado. de contenção dos investimentos no setor, 
mediante o _bloqueio dos recursos arrecadas pelo citado 
Fundo Nacional das Telecomunicações e pelo Imposto 
Sobre Serviços de Comunicação - ISSC. 

O Presidente_ da República, a quem ora consigno o 
meu apelo veemente em favor da pronta aprovação do 
Programa de Dispêndios Globais da TELESC, não ha
verá de desconhecer os recl-ª_rnos de um Estado que ~_r_. 
segue tenazmente a prosperidade econômica e o bem
estar social de S.Ya gente. _ 

A aprovação da Proposta, dentro dos limites e prazos 
consignados, a par de assegurar investimentos percen
tualmente compatíveis com os recursos gerados pelo se
tor, garante, por igual, que a aquisição de equipamentos 
e a contratação de serviços serão promovidas junto ao 
empr~ariado nacional. 

O Presidente José Sarney sabe que, deferindo essa am
plamente justificada reivindicação da "Telecomup.i
cações de S~nt~ Catarina S/A --TELESC", ~tarâ pro
movendo a necessária retomada do processo de expan
são dos servtços telefônicos, que compreende a oferta de 
maior número de centrais e a agilização do transporte 
das comunicações -componente indispensável do pro
jeto mais amplo _que visa à continuidade do desenvolvi
mento do Estado de Santa Catarina. 

Era o que tinha a dize-r, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro
nuncia O seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Momentos existem r-a vída parlamentar em que o ho
mem, mais do que o poHtico, sente-se recompensado por 
todas as suas lutas, sente-se tocado, no mais profundo de 
s-eu ínti'rrio: peTa satiSfãÇiiõ- de saber-se humano. 

Vivo, neste preciso instante, um desses momentos ra
ros e privilegiados, por poder saudar, como Senador .da 
República e, agora, também como correligionârio, o 

·muito querido amigo, colega e conselheiro, ilustre Sena
dor Nelson Carneiro. 

E recordo Tancre.do Neves, anos atrás, quando, ainda 
como seu suplente e prestes a ocupar a sua cadeira no Se
nado, procurei-o em busca de um orientação que me 
guiasse os passos naqUele início de vida parlamentar. 
Disse-me ele, então, -que deveria eu mirar-me no exemplo 
de alguns Senadores, entre os quais incluiu o nobre Sena
d-or Nelson Carneiro, para_que nada precisasse temer em 
meus caminhos. 

Ingressando nesta Casa, em breve tempo compreendi 
o Quanto fora acertado aquele con~elho de meu anteces
sor. Porque, na convivência amiga com o ilustre Senador 
que hOje saúdo, aprendi a conhecê-lo e a admirâ-lo e puw 
de, de perto, testemunhar o seu espírito de luta e a sua 
capacidade de trabalho. 

Advogado, jornalista, professor, parlamentar, esse 
baiano·carioca, mais do que tudo brasileiro, dedicou 
vida e-eSforços em prol da Família e de seu bem-estar. 

Muitos homens ilustres e famosos souberam aquilatar 
a importância-sociãl da çélula famili~r. Entre eles pode
mos citar Camilo Castelo Branco, quand_o afirmou que a 
famnia "é a base fundamental da sociedade", e Balzac, 
ao dizer que considerava "a Família e não o Indivíduo 
como o verdadeiro elemento soCial''. 

A esses homens juntOu-se Nelson carneiro, em sua lu
ta. Tem tido ele uma vida política e parlamentar das 
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mais produtivas, sempre voltado para o povo, para a 
fatTiília e para os seus problemas. Ocupou a Presidência 
de Comissõ~ e de Associações-destinadas à defesa dos 
interesses públicos, tais Como a Comissã_o __ Especial de 
Defesa da Natalidade, a Comissão de Revisão do Códi
go Civil e a Associação Brasileira de Direito de Famflta, 
entre outras. 

Como parlamentar, é autor de mais de mil e duzentos 
projetas de lei e de mais de mil e trezentos pronuncia
mentos em plenârio. E, em todos e em cada um, deixa ele 
a sua marca de homem público zeloso, de político expe
riente, de lutador assiduo pelas causas que envolvem os 
interesses do homem brasileiro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, tendo sido privilegia
do com a honra de sua amiZade, jâ hã meses venho dili
genciando junto ao nobre Senador no sentido de 
convencê-lo a ingressar nas hostes do nosso PMDB. E 
hoje tenho a grata satisfação de saudã-lo como compa
nheiro de bancada, sabendo que agora, mais do que nun
ca, est:uemos juntos na luta comum por um Brasil me
lhor. 

Neste momento de encont_ro das idéias e dos ideàis, 
nesta comunhão partidária que ora se iniciil,"acodem-me 
à memória algumas palavras com que Pedro Nava pro
curou definir o conceito da verdadeira amizade. Disse ele 
que "aparentar-se pelo coração é ser amigo. É preciso 
dons inatos de solidã.riedade, bondade, compreensão, a 
que se juntain também o momento especial de superpo
sição e coincidência d:e interesses, Opiniões, princípios, 
regras, desregras - momento que pode ser fugaz ou 
transformar-se em duração da vida inteira". 

Senador Nelson Carneiro, meu correligioilârii:>, meu 
amigo, meu exemplo de luta, o PMDB alegra-se com o 
seu retorno. Desta tribuna, estendo-lhe as mãos, abertas 
em um gesto de fraternidade, e abraço o companheiro, 
saudando-o efusivamente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Enéas Faria. 

O SR. ENICAS FARIA (PMOB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.)~ Sr. Presiden_te e Srs. Senadores: 

Quando assumi o meu mandato como Senador daRe-. 
pública pelo Paranã, em meu primeiro dis_curs_o _da Trk 
buna desta Casa, entre outras colocações, fiz também 
uma abordagem acerca da participação e da presença do 
Paraná, ao longo da história, na ocupação de cargos e 
funções jurito :ao Governo da República. 

Naquela oportunidade, conquanto procurasse enfati
zar sob o enfoque do testemunho históriCo a ·contri
buição do meu Estado nos d_iversos setores do desenvol
vimento e da vida nacional, quiz também, por óbvio, 
sensibilizar as autoridades constituídas para o fato de 
que, por direito e mereciritenlO, era importante e justo 
que se ampliasse a presença do Paraná no contexto das 
funções-mais represen-tativ-as da Nação, principalmente 
na área do Poder Judiciário. Mostrei então, através de 
longos argumentos e sustentado na factualização dos re
gistras históricos, que pela tradição, pela cultura jurfdl
ca, pelo brilho e pela cómpetência dos seus juriStas, era 
hora de na Justiça se fazer justiça a partir do próprio 
princfp-io da eqíiidade, resgatando e conferindo ao Para
ná um número maior de cadeiras nos diversos tribunaiS e 
foros de Justiça do País. 

Entendo que, Sr. Presidente, já por ocasião daquele 
pronunciamento, mais do que cumprir o meu dever de 
reivindicar c defender os interesses do meu Estado como 
seu representante nesta Casa, mais do que isso, eu trazia 
para o conhecimento do Congresso Nacional e para os 
ouvidos do Gov~rno um apelo dos paranaenses e 
mostrava-lhe uma contradição e até uma negação quan
to à igualdade que deve presidir, dentro de um conceito 
federativo, a representatividade dos estados junto aos di
versos poderes da União. Citei, inclusive, que o último 
jurista paranaense a ocupar um cargo significativo junto 
aos Tribunais Superiores do País foi o saudoso senadqr 
Ubaldino do Amaral, em 1985, flagrando com isso quase 
um século de ausência paranaense nos meiosjufídicoS de_ 
alta instância, e, pelo próprio tempo, uma atitude cons
ciente ou inconscientemente discricionária, porque nega
dora de nossas tradições jurídicas, como se, no Paraná, 
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há um século não tenha nascido um jurista brilhante, 
competente e de renome suficiente para honrar os Tribu
nais Superiores do Brasil. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, agora, em 
tempo de outros homens e de outro Governo; em tempo 
de retomada dos verdadeiros valores humanos; em tem
po de mais seriedade e de mais sensibilidade política; em 
tempo de fortalecimento do regime federativo; em tempo 
de reconstrução da democracia; em tempo de transfor
in<lçÕes e da troca do velho pelo novo; em tempo de 
reinstituição do ético, da competência, da inteligência, 
da probidade e do espírito público como valores deter
minantes para credenciar os cidadãos _a o_~upar as 
funções mais- elevadas da representação dãSodedãde e, 
enfim, em _tempo de No_va Repóbtica, e por isso mesmo 
mais confiante e esperançoso, eu volto a esta tribuna 
para de novo pedir o apoiO desta Câsa e apelar 'para o 
espírito públicO e a sensibilidade política do Presidente 
José Sarncy, no sentido de que possa oParanâ ocupar o 
seu verdadeiro e- merecido espaço no contexto jurídico 
do País. 

Eu volto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para em 
nome do meu Estado, em nome do nome do povo para
naense, em nome das bancadas_ parlamentares que os re
presentam nas duas Casas do Congresso Nacional e hon
rado porque com o mais absoluto zêlo e reverência à cul
tura jurídica do Paraná, para dizer que o Paraná precisa 
e quer, para uma das vagas abertas no Superior Tribunal 

'_de R.ecurs.os, a nOmeação do ilustre jurista, Dr. Milton 
Luiz Pereira. 

Mas: Sr. Presidente e Srs. Senadores, minha responsa
bilidade_ de .Senador da República e de Primeir_o-

- Secretário desta Casa, não me permitiria, por imperativo 
de consciência e_ também pela independência e formilção 
moral do eminente Dr. Milton L.uiz Pereira, que lhes 
trouxesse_ esta_ postulação -sem lhes dizer que o Taça tão 
somente, com os olhos voltados para o engrandecimento 
da Justiça, _do Paraná e do Brasil. 

Cu-quero dí:Zer Sr. Presidente, que o meu Estado não 
está apenas reivindicando seu espaço através da ocu
pação de uma das_ cadeiras no egrégio Tribunal Federal 
de Recursos. Eu quero dizer, Sr. Presidente, é que ao 
fazê-lo. o faz com autoridade moral, porque eu falo, Srs. 
Senadores, não apenas do_ Juiz Federal emérito e corripe
tente,; __ não _apenas de quem foi um dos mais brilhantes 
advogados do Paraná; não apenas do jurista culto e de 
tnkligência lapidar, e não apenas, até_ para fazermos 
uma incursão política, de quem quando prefei.to da pro
gressista cidade de Campo do Mourão, cargo ao qual 
chegou tão somente pelos seus méritos de advogado de 
então, fez daquele, o município considerado modelo em 
todo o Brasil. 

Como se tudo isso não bastasse, eu falo também Sr. 
Presidente, é do respeitado professor de Direito, que ao 
longo dos te11,1pos vem formando gerações dos mais bri
lhantes advogados, juízes, promotores e juristas do meu 
Estado, à frente de cátedras junto às Faculdades e Uni
\'"ersidades; Eu falo é do ilustre mestre de Direito Penal, 
quC ensinou a mim e a muitos dos poiíticos que hoje ínt~ 
gram e representam o Estado e o povo paranaense nesta 
Casa, não apenas muito da ciência do Direito, mas tam
bém a consciência da honra e da cidadania; Eu fãlo é de 
quem como juiz já prolatou mais de 10 mil sentenças 
com brilho, o equilíbrio e sabedoria dos nossos maiores; 
Eu falo, de quem abriu mão de um dos mais brilhantes 
futuros políticõs na vida partidária, porque nasceu para 
ser juiz, num exemplo digno de vocação e consciência 
existencial, acima das conveniências e d_os atrativos do 
poder: Eu falo é do orador lúcido, corajosO e ci.tlto; Eu 
falo é de quem publicou diversos trabalhos Jurídicos, 
p-dra servir de raio de luz a m_ostrar à sociedade e aos_ seus 
pares um roteiro seguro em meio às vicissitudes; Eu falo 
é do homem probo, cujo exemplo de conduta- e honra 
dignifica a sua família ilustre. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é com esta 
indicaçã:o, e sentindo-rpe dignifiçado pela_ oportunidade, 
que esclareço porque rrago esta- postulação à Tribuna 
d_cs_t(! Cill>_<~ e digo porque, repito, o Paranã precisa e 
quer, como uma contribuição ao Brasil, a nomeação do 
Dr. Milton Luiz Pereira, para Ministro do Tribunal Fe
deral de Recursos. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSI!: IGNACIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: Semana passada, tive a oportunidade de me 
dedicar ao exame de farto material enviado pela ilustre 
Vereadora Etta Fern Gonçalves de Assis, de Vitória, 
contendo informações reveladoras sobre as ilhas de Trin.:
dade e Martin Vaz. 
C~ mO capixabã o· Senador pelo Espírito Santo, não 

poderia df:ixaf- de pronunciar-me; em função da gravida
de dos faios que ora passo a relatar. 

O Jornal Folha de S. Paulo publicou matéfia, no dia 
28/04/85, intitulada: "O Brasil deverá ter sua primeira 
bomba atômicu cm 1990", De acordo com as infor
mações veiculadas.pela jornalista Leila Reis, os estudos 
em andamento darão ao país a auto-suficiência 
científico-militar, no setor il.uclear, atê 1990. Quem faia 
mesma afirmação é o Diretor do Centro Técnico Aeroes
pacial (CTA), o Brigadeiro Hugo de Oliveira Piva, em 
entrevista concedida ao Jornal O Estadc;t de São Paulo, 
no dia 17 (08 (85. 

Segundo o Brigadeiro Piva, a bomba atômica brasilei
ra está sendo feita de maneira modulada, ou seja, cada 
fase do domínio do ciclo nuclear estã sob responsabilida
de de_um órgão, Por um lado, a Marinha, através do Ins
tituto de Pesqui.s:a Energéticas e Nucleares (IPEN), de
senvolve estudos com o objetívO de fabricar o re:ãtOr nü
clear, enquanto, por outro lado, a Aeronáutica, no CT A, 
procura chegar à fusão nuclear através do raio laser. De 
fato, ~s de.claraçõ~s_nos levam a crer que, se forem soma
dos os estudos em exec_ução no CT A com QS d_o IPEN e 
do Centro Tecnológico do Exército, o Brasil terá sua 
bomba atómica em menos de cinco anos. 

Esta meta é justificada, de acordo com_ os militares di
reta mente na questão, pela necessidade de o Brasil mos
trar ao mundo o seu domfnio n-a área da tecoglogia nu
clear e, conseqUentemente, ganhar prestígio internacio
nal no fechado círculo das potências atômicas. 

Pod_em acreditar os menos avisados qye __ as pesquisas 
estão mais adiantadas do que muita gente pensa. E- pior, 
Srs. Senadores, uma _das áreas previstas para a primeira 
exploração atômica brasileira, dentro do crono_grama de 
testes nucleares estipulado pelas Forças Armadas, é a 
ilha de Martin Vaz, perto da ilha de Trindade, no Ocea
no Atlântico, a l-200 Km da costa do Espírito Santo, 
ambas pertencentes, pela Lei Estadual n9 732 de 15 de se
tembro de 1953, ao município de Vitória. A outra área 
seria no município de Cachimbo, no sul do Parã,local de 
que dispõe o EMFA para realização de testes bêlicos. 

Sr. Presidente, sou_ da opinião de que a simples pers
pectiva de o Brasil vir a realizar testes atômicos com o 
objetivo de produzir artefatos nucleares traz à ton~ uma 
série de questões polémicas, envolvendo desde nossa coe
rência cqm <? princípio de desarmamento nuclear, que há 
mais de 25 anos defendemos em todos os foros e organis
mos internacionais que se preocupam com a interminã
vel política armamentista desses óltimos 40 anos, 'até 
nossa postura em defesa do meio ambiente, contra toda 
<l possibilidade de destruição deste verdadeiro santuário 
ecOiógtco que as linhas de Trindade e Martin Vaz repre
sentam. 

O Arsenal Nuclear Mundial. 

Em _agost.Q passado, pronunciei um discurso re
lembrando a trágica entrada do mundo na era nuclear. 
Me.~mo com a destruição das cidades de Hiroshinae Na
g:.lz<lki, Ní. 40 anos, a humanidade contínua investindo 
nas armas atômicas. Hoje, os EUA e a URSS constitUem 
as duas superpotências do mundo que junto de outras 
potências como a Inglaterra, França, Alemanha e Japão, 
detêm um arsenal nuclear capaz de destruir cem vezes o 
nosso planeta. 

Para comprovarmos o risco di destruição a- que o ho
mem submeteu o mundo, basta que façamos um balanço 
da corrida armamentisti:l. travada entre os EUA e a 
URSS. Chegaremos, dessa forma, à alarmante conclusão 
de que a realidade mundial é aterradora. 
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Senão vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores; .. Little 
BQy", a bomba que arrasou Hiroshima, tinha uma po~ 
tência de 13,5 quilotons, equivalente a 13.500 tonel.adas 
de TNT. Hoje, o arsenal nuclear estocado pelas superpo~ 
tências é de aproximadamente 15 milmegatons, ou 15 bi
lhões de toneladas de TNT. 

O poder nuclear dos EUA baseia-_s~_no .tripé fÕrmãdo 
por misseis balísticos interco_ntinentáis_IIBCM), mísseis 
lanc;:ados por submarinos (SL BM) e aviões
bombadeiros. De acordo com o Pentágono, os ICBM 
são pouco mais de mil, os Tttan 2, Minuteman 2 e oS Mi-_ 
nuteman 3, com um total de 2.500 ogivas atômlcas. Além 
disso, está em testes o MX, denominado pelo Presidente 
Reagan como o .... Peacekeeper", ou seja, .. guardião da 
paz", que transportará dez ogivas multidirecionals, sen
do que cada ogiva é 24 vezes mais poderosa do que a 
bomba de Hiroshima, capazes-de _atingir dez alvos inde-
pendentes entre si. . 

Quanto aos submarinos norte-americanos~ estes estão 
aptos a lançar um ataque nuclear a qualquer momenio. 
O "Poseidon", o .. Trident t" e .. Trident 2" são capazes 
de destruir 100 mil hiroshimas:Há também 270 aviões_,B-
52, FB-lll_ e, a partir de 1986, os bombardeiros supersô~
nicas B-1. Os EUA têm três modÇ\os de.m[sseis cruiseca
pazes de voar à pequena velocidade e baixa al_titude, con
tornando os obstáculos do solo e _enganado os ra.4ares 
inimigos. 

Essas armas, Srs. Senadores, são consideradas estraté
gicas, por seu longo alcance, e podem atingii' o território 
soviétlco lançadas dos EUA. Existem t~mbém as ar~as 
táticas de curto e médio al~nce, como_ os mísseis 
Pershing 2, dos quais há cerca de l20já prontos para dis
paro na Europa Ocidental. Em resumo, os EUA têm dez 
mil ogivas com potência de quatro mil megatons. 

Por sua vez, a União Soviética tem 1.400 mísseis l::la1ís
ticos intercontinentais, de cinc_o modelos diferente;~. dos 
quais o mais poderoso é o SS-18, com dez ogivas atômi
cas de até 750 quilotons. Só de fCBM a URSS tem mais 
de 300 instalados. . ." 

Os soviéticos contam tamhêm com três tipos de sub
marinos aptos a um ataque nuclear. Quanto aos bom
bardeiros estratégicos, a URSS tem 250 ''B.ackfire-B", 48 
"Bison-M", 125 "Bear''. 287""!3adg~r" e 136 "B}inder'\ 
conforme relatório do sistema defensivo da Nato1• de ju
lho deste ano. Existe também o AS-1 S~ que é o cruise so
viético. Com relação aos mísseis táticos, r:fURSS tem o 
SS-4, sendo que 120 destes_jâ estão instala.õos no Leste 
europeu, e ainda 400 mísseis SS-20, de três ogivas, pron
tos para disparo_. No cômputo geral, a URSS detém 
8.500 ogivas estratégicas, com potência _de_sete m_il mega
tons. 

Difícil avaliar a magnitude dessas cifras e a gravidade 
que elas representam, mas basta tomarmos um exemplo 
concreto. e teremos a real dímensão_da hecatombe nu~ 
clear que ameaça a humanidade. 

Conforme os cientistas, caso uma úiiica ogiva nuclear 
de um megaton de potência, equivalente a um milhão de 
toneladas de TNT, fosse lanç-ada sobre a Praça da Sé, no 
centro de São Paulo, um milionésimo de segundos após a 
explosão, a temperatura local chegaria a 5,5 milhões de 
graus centígrafos. A pressão do deslocamento de ar seria 
um milhão de vezes maior do que a pressão atmosférica 
normal. Desta forma, a primeira onda mortal, 
deslocando-se à velocidade da luz, seria de radiações ga
ma, nêutrons e raios-X, capazes de matar instantânea-
mente 1,8 mílhão de pessoas, e mais de 500 mil ficariam 
gravemente feridas, num raio de 2,5 km do centro da ex
plosão. 

Nas proximidades da explosão, num raio de 7 km, a 
intensidade da luz seria 600 vezes ·maior do que-ª Q_o Sol, 
causando cegueira imediata e definitiva para quem esti
vesse olhando na direçào da Pr_aça da Sé. As pessoas em 
São Bernardo do Campo, a 25 km da Sé, ficariam cegas 
pdr alguns minutos. 

Ao mesmo tempo, a enorme quantidade de calor libe
rada vaporizaria tUao,- causando morte quase instantâ
nea de quem estivesse a até tO km ô.o centro de São Pau
lo. Todos os objetos num raio de 13 krn entrariam em 
combustão espontânea, e a 18 km do centro da explosão 
as pessoas fic_ariam seriamente qüeimadas. 

Não é possfvel prever o número de pessoas que morre
riam nas semanas, _meses e an9s seguintes, devido à ra-
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dioa.tividad.e contida na poeira atômica que _pairaria 
sobre a cidade por algu'm tempo. 

Sr. __ Presiden~e, Srs. S_enadores, se tomãssemos. Vitória, 
a capital do me1,1 EStadO, como exemplo, caso esta mes
mu _!;lomba, de ap~nas 1:1ma_ ogiv~~ __ explodisse na P~-~ça 
Ç_o_s.ta PcfeTra-nõ- cen-~fõ_.-da ci~ade, não s<_>~ra~a uma~ú
ryic_'!- p~Ssõa-Pârtl Contar áhístórii:t. VitófiãSlmplesmente 
suiria ôo m·apa. --

A -nível mundial, a destruiçã<)serir:i"totál num eVentual 
connito nuclear entre os EUA e a URSS. O hemisfério 
n-orte seria totalmente destruído pelas explosões propria
mente ditas. e 2,5 bilhões de pessoas morreriam de fome 
e de doenças radioativas no resto do mundo, uma vez 
-que-a-guerra nuclear lançaria cerca de 100 milhões de to
neladas de ·rulige"m na atmosfera, impedindo a paSsagem 
de luz e calor, resultando no que os cientistas chamam de 
inveni.o·-nuclear. 

De- acO~do ~orr;·reTaiório divulgado pela CoffilsSãO 
-Cie-ntífica sobre Problemas Ambientais nos EUA, com 
um confronto nuclear ficariam irremediavelmente com
pro-metidas as colheÚas do mundo inteiro. Portanto, 
mCsTnO &i ha:t5itãõteS de areas·naa·afetadfiS-de iemôiilto -
pelas explOsões acabariam morrendo de- fome e _de 
doenças provocadas" por radiações nucleares que envol
veriam- toda a atmosfera. 

0- _inverno nuc]e;ar acabaria com. as chuvas de verão 
nos trÓpicos durante vários anos. A China seria outro 

- pafs seriamente ilfin&1do, póis suas reservas alimentícias 
.durariam menos de um ano. 

---:--Os exceSSos iiUcleares dos EUA e URSS tornaram im~ 
possíVel que um anulasse o outro. Argumenta-se que foi 
impedido, também, nesses 40 anos, um conflito entre as 
duas nações, mas isto é apenas um consolo no meio do 
pânico mudo, da coação psicológiCa, sob cuja influência 
viv_e-_a soCiedade moderna, ante a ameaça de extinção. 

O importante, Srs. Senadores, é notar _que a bomba 
nas_ceu de uma reação a um perigo -na época, o nazis
mo. Hoje, toda corrida nuclear está alicerçada na mesma 

·premissa: o perigo iffiinente de um ataque-surpresa nu
clear. 

Que eu me lembr~. Freud fo1 a·únicõ pensador a prO
por que o homem ansiava pela própria morte. Embora 
os próprios discípulos tenham recusado essa formulação, 
creio __ que a humanidade esteja perto de confirmá-la. Não 

-que CU qUé_ira ser pessimista mas, nas palavras do mate
mático e trsico Albert Einstein, ao receber a notícia da 

··""destruição de Hiroshima: "O homem não seria capaz ·de 
fazef-ísSo,mas o fez.-Cerfameilte~-rião será Capaz de fazer 
a III Guerra Mundial, mas a fará. Não sei como ela será 
disputada, mas já sei como será travada a quarta: paus, 

-pedras, tapas e mordidas." 

O Devaneio Apocalíptico da Arma Nuclear Brasileira 
St; Presidente, Srs. Senadores, diante deste quadro in

terriac1onar ameaça~dor, é proc~dente questionarmos: 
qual o objetivo do Brasil em produzir sua bomba atômi
·ca? fazer fr'l1to ao inimigO r Mas quem é o agressor po
tencial do Brasil?_A_Argentina? Caso este país viesse a ter 
a sua bomba atômica, transformar-se~ia em __ uma ameaça 
à nossa soberania nacional? Ou seria a India, primeiro" 
país subdesenvolvido a produzir este artefato nuclear, 
que estaria em condições, por isso, de invadir nosso terri
tório, representando um perigo para nosso povo? Certa
mente que não. 

Que estória é essa de pensar que uma bombinha atô
mica_qualquer, transportada por um Tucano ou um xa
vante. ou um fOg-uete da Avibrás, intimidará todo agres
sor ou nos colocará num pedestal de glória e admiração 
perante as potências nucleares? Nossas autoridades mili
tares sabem que um único submarino estratégicO, do típci 
"Trident", carrega 240 ogivas de hidrogênio, capazes de 
aniquilar em d"ez ffiin-Utos todo o poder de-fogo naCional 
e enyiar a um mundo melhor metade de nossa popu
lação. 

Portanto, prefiro acreditar na nossa vocação pacifista. 
Não digo isto por acaso, pois o mesmo já foi muito bem 
dito, em língua portuguesa, pelo Padre Antônio Vieira, 
pregando nas praças do Maranhão: ''nosso destino ê sem _ 
guerra,_~em Sal!&ue, _sem xuína". _ . 

Na época deJango, o seu Ministro das Relações Ex.te
riors:_s, __ J;_rn\;>aL~ador Ar~(tjq Castro, grande idealizador 
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do terceiro-mundisrilo bra_sileiro, propunha a política 
dos três D - Desenvolvimento, Descolonização e De
sarmamento. Nossos representantes no exterior sempre 
defenderam a paz e Propugnaram para que os conflitos 
internacionais fossem solucionados por entendimentos 
Oú_ por mediação.--Ein outras_ palavras, Srs. Senadores. 
sempre optamos Pelo carriinho da coexistência pacífica 
com todos os países, independentemente de seus regim_es. 
Esta- Política é consagrada por nossa tradição e sedimen
tada na vocação pacifista de nosso povo. 

A propósito, nunca é tarde para reafirmar que o Brasil 
assinoU o Tratado de Tlatelolco, que proíbe a prolife
raç~o das armas nucleares, e só não assinou o Tratado de 
Não-Proliferação Nuclear por considerá-lo dúbio, uma 
vez que não obriga Os países nU.Clearizados a nada, exign
do compromisso apenas dos que não possuem a bomba 
de não fazê-la. 

Sendo assim, não faz sentido o Brasil e a Argentina, 
ou qualquer outro país do Terceiro Mundo, lançarem-se 
em uma competição tecnológica que pode conduzir às 
-annas nucleares, como se isso agora fosse o prioritário. 
Pelo .. contrário, os--_ p<líses· latino-americanos devem 
juntar-se para resolverem a questão da dívida externa, 
·do . .analfabetismo, do saneamento básico, das centenas 
de favelas existentes no .. continente, e não competir pela 
tecnologia d_a bomba, que ameaçarã a todos indiscrimi
nadanrente·. 

Por que não, Sr. Presidente, Srs. Senadores, propor
mos ·um entendimento sério com a· Argentina, visando a 
um compromisso bilateral, pelo qual os dois países se 
comprometeriam a não construir a bomba atómica, 
permitindo-se a fiscalização mútua de suas instalações e 
delimitando-se um programa efetivo de cooperação in
dustrial e tecnológico para uso pacífico da energia nu
clear~ _buscando. ainda, e&t!!nder este compromisso à 
América Latina, para usá-lo como instrumento poHtico 
pela redução do_s arsenais nuclea_res de todo mundoJ 

Quero_ deixar b~(tl claro que o desenvolvimento de 
nossa teconologia no campo nuclear não se justifica_ so
mente por raZõeS militares de defesa nacional. Ela trans
cenae este CãMJ)o. Só ·os inegênuos não vêem que, no fu
turo, talvez não tão distante, a energia nuclear será indis
pensável a toda a humariidade. Por isso, se deixarmos 
que o Brasil fique muito distanciado nesta área, estare~ 
mos a criar uma nova situação de dependência que difi
cilmente será superada no futuro. As pesquisas nos 
domínios nucleares, que prevalecerão, são uma garantia 
da i ~l-dependência do Brasil. Desta forma, não podem ser 
consideras secundárias. 

Agora, ~ntre o avanço de nossa tecnologia nuclear 
para fins pacíficos e a perspectiva de realização de testes 
atômicos na ilha de Martin Vez, existe __uma grande dis
tância. Quero crer que os ministros militares também 
pensam assim. Hoje, mais do que nunca, é preciso dar 
continuidade à b1tª pela paz mundial no espaço demo
crático que se abr~ na América Latina e não deitar em 
bt!rço esplêndido, como se a Democracia insitucionaiiza
da fosse uma _panacéia atra.,.._és da qual tudo se resolveria 
automaticamente_. Afinal, foi em um regime democrático 
representativo, nos EU A, que se projetou, fabricou e 
lançou a primeira bomba atômica, sem que praticamente 
ninguém _soubesse Qe nada. 

As Ilhas são nossas 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as ilhas de Trindade e 

Martin Vaz (Q!_8.rit descobertas em 1502 pelos portugue-
ses, sendo que, por .quatro vezes, eStiveram nas mãos dos 
ingleses. Só em 1916, foram definitivamente anexadas ao 
território brasileiro. Durante a I Guerra Mundial, a ilha 
de_ Trindade foi utilizada çomo estação radiotelegráfica, 
depois como pn!sídio político, de t 924 a-1926, em segUi
d::J como posto de observação, durante a II Guerra. Em 
1953, foi incorporada ao Município de Vitória e, desde 
1957, ·furiciona comõ Posto Oceanográ fíco
Meteorológico. 

Trata~s_e de um paraíso ecológico, considerado como 
um ·dos locais mais isolados de todo o mundo. Nessas 
ilhas, as tartarugas gigantes, espécies em extinção, deso
vam. garantindo assim sua reprodução. De formação 
vulcânica. essas ilhas pres.ervam uma nora singular com 
samambaias gigantes de 6 metros de altura, Sem dúvida, 
é uma região sem igual no mundo, ofúecendo aos cien-
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tistas e estudiosos inesgotável potencial para pesquisas, 
as mais diversas. 

O Plano Diretor Urbano de Vitória, de acordo com a 
Lei Estadual n~' 3.158, dispõe, em seu artigo 244, letra 
''C", sobre as ilhas de Trindade e Martin Vaz 
considerando-se áreas de preservação permanente. Mais 
adiante, no artigo 280, inciso IT, estatui que o Município 
de Vitória providenciará o tombamento dessas __ mesmas 
ilhas. 

Não se discute aqui a propriedade das ilhas. Estas, de 
fato, pertencem ao Município de Vitória. O que se discu
te é a posse das ilhas e sua preservação de qualquer de-
predação. Caso se confirm~m as previsões de utilização 
da ilha de Martin Vaz para testes atómicos e da utili
zação da ilha de Tridaode para instalação de uma base 
aeronaval, responsável pela coordenação dos referidos 
estudos nucleares, seria a própria declaração de morte 
deste paraíso tropical. 

Pelo que tudo indica, este pode ser o destino das ilhas, 
se o tombamento~ as entj_dades ecológicas, a Secretaria 
do Meio Ambiente, a sociedade civil, não tomarem uma 
posição, e já, em defesa da Natureza. 

No que diz respeito à parte técnica, os estudos já esta
riam prontos desde 1981. Naquele ano, os ex-ministros 
da Marinha e Aeronáutica, o Almirante Maximiano da 
Fonsecã. e o Brigadeiro Délio Jardim de Ma"ios, respecti
vamente, fizeram uma viagem às ilhas, acompanhados 
por ofici"ãis riõrte-americanos que teriam aprovado oS es: 
tudos, não propondo qualquer modificação. Desde en
tão, de acordo com__uma publicação oficial do Gabinete 
do Ministro da Aeronáutica, intitulada Aerovisão, o fU
turo das ilhas é visto, pelo ex-Ministro da Marinha~ 
como um "imenso porta-aviões que ninguém afundará". 

Para complicar-ainda mais o quadro, os EUA já se 
propuseram a financiar o pfójetõ o"rçado, na sua fase ini
cial, em 350 milhões de dólares. Conforme matéria 
publicada pela revista "Afrique-Asie", editada em Paris, 
o governo norte-americano estaria disposto a investir
essa quantia inicial para instalação da base, com_o parte 
de um plano destinado a consolidar o sistema defensiVO
estratégico dos EUA no Atlântico-Sul. Cas.Q essas infcif
mações se confirmem,-o que estaria em jogo seria a pró--
pria soberania nacional sobre as ilhas, uma vez que estas 
são consideradas de extrema importância estratégica. 
Qual seria o interesse dos EUA em investir seus bélícos
dólares, a não ser o de exercer influência, político-militar 
sobre as ilhas e aumentar _a_ssim seu controle sobre o 
Atlântico-Sul, da mesma forma que a Inglaterra fez C.QPl 
relação às Malvinas? 

Parece atê coincidênica, Sr. Presidente, mas P.ã pouco, __ _ 
um dos gênios da política externa norte-americana con
fessou, a propósito da crise centro-americana;. "Só pen
sâvamos no Leste e no Oeste, nunca no Sul". Se analisar
mos a expansã.o da OTAN nos últimos lO anos, veremos 
que o flanco exposto se achajustã.mente ao sul do Trópi
co de C_âncer. Principalmente o Atlântico-Sul e o 
Pacífico-Sul. Nào é por acaso que a Inglaterra pretende 
instalar mísseis intercontinentais naS Ilhas MalvinaS, e a 
ilha chilena de Páscoa, no Pacífico~Sul, está a caminho 
de transformar~se em base nuc_lear norte-americana, de 
acordo com denúncias feitãS Ua- Conferência de Desar
mamento realizado em Genebra, em agosto -Pissâdó~ · 

Co_ovém ressaltar també!'l1 a posição de nosso_ repre
sentante nesta importante conferência. O Embaixador 
Celso_ de Souza e Silv:a não só elqgiou, como apoiou a 
iniciativa da Austráli~ e da Nov~ Zelândia de criar uma 
zona livre de armas nucleares no Paçífico-Sul. A postura
assumida pelo Brasil em Genebra corrobora nossa tra
dição pacifista e pode ajudar a conter a sinistra -p~átiCa _ 
das superpotências, nos últimos anos, de disseminar os 
arsenais nucleares pelos países aliados e amigos e pelas á
guas territoriais e internacionais de todo o_rnup.do. 

Ã meu ver, Sen.hor. Presidt~nte e Srs. Senadores, a dis
seminação geográfica desses arsenais faz surgir uma ou
tra preocupação, qual seja, a possibilidade de essas ar
mas nucleares serem lançadas, por procuração, de bases 
convenientemente localizadas fora do território dãs su.=
perpotências. Isto permitiria que hostilidades nucleares" 
se tornassem admissíveis em qu-alquer parte do mundo, 
não ficando apenas restritas ao hemisferio norte; atual-

mente saturado por tais armas e até agora considerado 
COrt:~O _o_ único cenário possível para a sua Utilização. 

A aProvação, nesta cõflferêricia, do tratado_ proibindo 
armas atórilicas no PaCífico-Sul coinprova que -iri.3.is um 
pequeno paSso concreto no campo do desarmamento 

--partiu de países desnucleiuizados, como a Nova Zelân
dia, e que, portanto, devemos também lutar para que o 
Brasil não seja transformado em peça estratégica de um 
sistema norte·americano de ataque nuclear a um suposto 
inimigo. 

A propól!ito, não é possível hoje determinar com qual
quer grau de certeza se as potências introduziram ou não 
arma_s nucleares na zona de aplicação do Tra_tado de Tia
telolco. O Peru, por sinal, vem protestando sistematica
mente contra as explosões francesas no atol de Mururoa, 
na Polin~i.a. Chegou inclusive a suspender relações com 
a França, reSponsabHizarido os testes nucleares franceses 
pelos constantes terremotos no seu território. 

~r. Presidente, proponho que o Brasíl defenda a 
criação de sua área livre de armas atómicas, no 
Atlântic:o-S_ul, livrando assim as ilhas de Trindade~ .. 
Martiri' Vaz, como iatilbêm as ilhas Malvinas, de uma 
destruição causa~a por radiações nucleares. Caso con
trârio, seria uma incoerência o Brasil propor em Ge
nebra o desai'ITlªmento e a cooperação para que zonas_ li
vres dessas armas possam ser iTnpiementã.das -no -niU.ndO, 
enquanto, internamente, os militares trabalham no senti-
do de'_~onfec<_:ionar esses mesmQs.artefatos.. ..., 

Esta ê a posição do Governo ·da Presidente José Sar
ney-:- manter o Br~sil e o Atlâtico-Sul à margem de ar-

. fias riucleares e de todo tipo-de confronto originãdo em 
outras regiõ_e.s, impedindo, desta forma, que a concor
rência entre as súperpotências seja exportada para nossa 
região. 

Para o meu Estado do Espírito Santo ê muito mais im
portante transformar as Ilhas de Trindade e Martin Vaz 
em um Pai'que Marinho, onde, preservando as riquezas 
naturais _d~s i_lhas, poderemos desenvolver inúmeras pes· 
quisas com a (auna e a flora abundantes que lá são en
contradas. Para isto, a Vereadora Etta de Assis e o pro
fessor Willis de Faria já pediram ao Governador Gerson 

·Cama ta o tombamento das ilhas em Caráter: de urgência. 
t. preciso que este pedido seja atendido imediatamente, 
antes que a Marinha reivindique as ilhas para utilização 
des_tes .. nef~tos testes atómicos. Segundo o professor Fa
ria, a -po-pulação capixaba pode contrair câncer de pele e 
sofrer alteraçõ~ genéticas por contaminação radioativa 
através da ingestão de peixes, caso as experiências nu
cleares se realizem. 

Concluindo, Se Presidente, Srs. Senadores, endosso, 
np _íntegra, a atitude da ilustre Vereadora Etta Fern 
Gonçalves de Assis que já tomou posição em d(:fesa -da
ecologia com o objetivo de preservar a vida que exite 
nestas ilhas e, indiretamente, a vida de milhões de cida
dãos brasileiros~ Sou ~ª opinião di:- que os gOvernos que 
desrespeitassem o meio em que vivemos, que subtri.etes
sem toda uma população a um genocídio ambiental de
veriam ser levados a responder pelos seus atas, perante 
um tribunal um tribunal de "Nuremberg" contra crimes 
danoso_s ao _ambiente. _. ______ -· . 

Creio qlle, no Brasil, ni_nguém defende a constituição 
de arteratos _nuclea_res, tal cofiO _é f~itO_:C?m vários países. 
O que se prete11~e-~ que se desenvolvam pesquisas capa
zes de as_segurar que o país possa ocupar o seuJugar eri~ 
tre as nações amantes da vida e da paz. . 

Muito obrigado, era o que tinha a dizer. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE~(Joâo LObo)- Concedo a pa
lav~-a ao nobre-Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.}.......:. Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O IV Plano Nacional de Desenvolvimento, o primeiro 
do atual_Governo, demonstra preocupação especial com 
os graves problemas sociais ·com- que -se defronta a 
Naçã_o-. Visu_aliza-se o objetivo- pii"Inordial do Governo 
de combater as causas da pobreza, a fome, õ analfabetis
mo, assegurando, ao mesmo tempo, o crescimento eco-

--nõmico e a distribuição mais jusra da renda nacional. 
Não nos iludãmos: a pobreza absoluta de grande par

cela da população jã assume características de calamida
de pública. Basta lembrar que, de acordo com dadÕ$ do 
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IBGE, em 1979, quando o ex-Presidente João Figueiredo 
tOmou posse, havia 6,2 milhões de desempregados no 
País, númerq esse que-ascendeu a 10,1 milhões apenas 
quatro ·anoS depOis, -em--1983, atingindo, então;· quase 
20% da população economicamente ativa, que,- naquele 
ano, era de 51,9 milhões de indivíduos. A partir de_ f970, 
acentuou~se a desigualdade na distribuição da renda, 
apesar das significativas taxas de crescimento do Prod~t
to Interno Bruto-(PIB}. 

Em 1980, por exemplo, os 60% mais pobres da popu
lação detin.ham apenas 19,33% da renda, enquanto que 
os 5% mais-ricos detinham 35,19%, e apenas 1% da popu
lação mais ricª detinham 15,09% da renda. 

QüaOdo o ex-Preside_nte Geisel ,iniciou seu Governo, 
em 1974, o índice inflacionário era de_34,5% e, ao térmi
no do seu mandato, em 1979, esse índice chegava a 40,8% 
apei1as. Em 1979, pois, no infcio do Governo Figueiredo, 
a taxa intlaciobâfia era de 40,8% ao ano. No final desse 
Governo, porém, durante o qual foram realizadas duas 
maxidesvalorizaÇ,ões do cruzeiro e reajustados os preços 
de vários produtos, que estavam contidos atê então, a in
flação chegou a 234% ao ano. E com esse índice inflacio
nârió ·tomou- posse o atual Go-verno. 

No setoi educacional, basta uma simples observação 
para mostrar o déficit verificado nos últimos 15 anos: em 
1970, havia 8 milhões de analfabetos; atualmente, hã 20 
milhões, incluindo-se os que mal sabem assinar o nome, 
consi~erados analfabetos funcionais. Em 1982,-56% das 
crianças na faixá etária de 7 a 9 anos e 22% dos jovens de 
10 a 14 anos eram analfabetos, sendo que 80% dessas 
ciía"iiçá_s_e GesSes joveriS se encontravam no Nordeste. 

Nos últimos 15 anos, foram planejadas e construídas 
gtãndes hídrelêtricas e usinas nucleares. No entanto, 
33% ~os brasileiros não dispõem, até hoje, de energia elé
trica em sUas casaS, sendo que 80% deles estão na área 
rural. Em 1975, foi assinado o Acordo Nuclear Brasil
Alemanha, que preVia a construção de 8 usinas nucleares 
até 1990. Hoje, porém, nenP.uma dessas usinas está t!m 
funcionamento, e o Governo estuda a possibilidade de 
reformular esse ac-ordo. 

O I PND, que abrangeu o período de 1972 a 1974- é
poca do chamado milagre brasileiro- não previa'a ne
cessidade de inc.entlva( a produção nacional de petróleo, 
decisão qUe só for tomada no final do Governo Geisel, 
embora a crise do petróleo tenha eclodido em 1972._Na
quela época~ o- petróleo ocupava 1/3 de nossa pauta de 
importações:· os 2/3 restantes eram tomados por bens de 
capital_e matérias-primas. A partir de então, o Governo 
inCeiltíVOLi ~a" indústria nacional de matérias-primas ·e
bens de capital, num esforço para substituir as impor
tações desses produtos, mantendo, porém, as compras de 
petróleo. --

0 II PND, relativo ao período de 1975 a 1978, previa o 
ajustamento da economia à crise do petróleo, e adotava 
uma política energética: que-objetivava reduzir a nossa 
depe~ridên~cia ·da petróleo. Surgiram, então, os projetas de 
prospecção de petróleo, o Programa Nacional do Álcool 
e o Plano de Ampliação de Geração de Energia. 

Q_ III PND, que abrangeu o_ período de 19SO a ~!B. 
mariteve a meta do crescimento econ.ômíco", denotando 
prcoc~,Ipa((,ªO especial com o agravamento da inflação. 
Desde 1979, as altas taxas de jurOs iriternacicinais, muito 
superiores às normalmente cobradas atê então, levar~m 
o País a transferir para o exterior parcela significativa da 
renda nacional, para pagamento dos juros da dívida ex
ternu. A política económica foi orientada no sentido de 
estimular as exportações e restringir as importações, 
num ingente esforço para gerar superávit na balança co
mercia!. Esse_esfqrço_sdntensificou a partír de 1982, erfl 
face da interrUpção dos empréstimos externos volun
tários. A política adotada com esse objetivo provocou 
sucess_ivas.,deSv~lur:izações da taxa de câmbio e, em con
seqüência, a expansào da dlvida pública em cruzeiros. O 
noss~ balanço de pagamentos. tradicionalmente defici
tário, apresentou um superávit da ordem de USS 517 mi~ 
lhões _em 198~. Em 1985~ espera-se que o ·superâvit co=
mercial ultrapasse a casa dos USS 12 bilhões. Entretan
to, essapolítica provocou o aumento das taxas inflacio
nárias, o desequilíbrio financeíro do setor pú6lico, a re-
cessão e o desemprego. Isso porque dificultado o acesso 
ao_s fimi"nciamentOs externos, o Governo recorreu ao 
mercado inteino e à emissão de papel-moeda. Em canse-
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qüência, cresceu dcscontroladamente o déf1cit público, e 
a taxa de juros internos atingiu índices elevadíssimos, 
contribuindo, ainda mais, para a expansão daquele défi
cit. Como os superávits da balança comercial foram pro
duzidos pelas exportações do setor privado, mas a dívida 
externa fora contraída pelo Governo, este se víu obriga
do a tomar empréstimos internos e emitir papel-moeda, 
em valor _correspondente às dívidas geradas pelos supe
rávit.s comerciais. Processou-se, então, a substituição do 
endividamento externo pelo endividamento interno. Em 
J 984 e 1985, reduziu-se a dívida externa líquida, mas 
ampliou-se a dívida interna. 

Assim, a transferência de recursos para o exterior,- a
lém de pressionar a dívida interna, causou a recessão e a 
inflação. Ante a demanda de recursos internos, 
elevaram-se as taxas de juros, que também contribuíram 
para o aumento do défict público. As altas taxas de jur~s· 
inibem as atividades produtivas, porque nãà há investi
mento que ofereça resultados tão lucrativos quanto o 
mercado financeiro. O emprisáriO que não dispões de re
cursos próprios se vê impedido_de __ ampliar seus negócios 
por causa do elevado custo dos empréstimos; e aquele 
que dispõe de recursos prefere inve.c;tir em papéis, porque 
são mais rentáveis. Em conseqüência, não há investimen
to nas atividades produtivas, responsáveis pela geração 
de emprego. Estan.:::a-se, assim, o crescimento da econo
mia. Daí o desemprego e todas as suas dramáticas seqüe
las. 

A primeira versão do IV PND, concluída em se
tembro, foi revista pOr ordem do Presidente José Sarney. 
O documento definitivo, entregue a S. Ex~ no dia 14 de 
novembro, -contém 9 capítulos, nos quais estão eXplicita
das as metas mais importantes do Governo, que deverão 
ser alcançadas até 1989. Esses capítulos são os seguintes: 
A Retomada do Desenvolvimento; Desenvolvimento So
cial; Desenvolvimento Económico: Ciência e Tecnolo
gia; Cultura; Política Ambiental; Desenvolvimento Re
gional e Urbano; Forças Armadas; e Relações Exterio-

Sabemos que a crise económico-financeira que atra
ve..<>samos é um empecilho a qualquer planejamento a 
médio e a longo prazo. Entretanto, esse planejamento ê 
necessário para estabelecer as diretrizeS da política eco
nómica, que afetam diretarrlCnte as atívidades indus
triaiS e agrícolas, inclusive para definir os próprios inves
timentos e prioridades governamentais. Essas infor
mações interessam, pois, nãO apenas aos órgãos do Go
verno, mas também a toda a Nação. Mesmo que seja a
penas huma carta de intenções ao povo brasileiro", 
como acredita Joelmir Beting, esse plano ê válido, pois 
expressa, na verdade, o compromisso do Governo de se
guir determinadas diretrizes, que lhe pa'recem mais acer
tadas para a recuperação económicO-financeira do País. 

Assim é_que o IV PND, ante a magnitude dos prOble
mas _económico--financeiros que nos afligem, se propõe ã 
ataca-los em todas as frent~. através das.seguintesmedi
das: corte nos gastos públicos; saneamento dã.s finan-ças 
das empresas estatais; rccupemção da carga tributária, 
deteriorada pela sonegação, pela inflação e pela reces
são; redução das taxas de juros, de modo a 
compatibilizá-las com ·as_taxas· externas; e renegociação 
da dívida externa em bases mais favoráveis. -- -

Planeja o Governo estãbilizar o crescimento da dívida 
interna em 6% ao ano, a partir de 1986, mantendo-o 
co~stante em relação o Produto Interno Bruto (PIB), 
CUJa taxa de crescimento deverã ser a mesma (6%). 
Reduzindo-se a dívida interna, reduz-se também a taxa 
de juros, que o GOverno deseja ver mantida em torno de 
16% ao ano. E uma taxa de juros razoável refletir-se-â 
não apenas no déficit público, restringindo-o, mas tam
bém no setor privado, possibilitando a retomada dos in
vestimentOs, ou seja, o aquecimento da economia, 

Observa-se que o Govern_o avoca-a Si a r"esponsabilida
de de reduzir as taxas de juros, mediante a contenção da 
divida pública e uma contração fiscal de Cri 31 trilhões 
- v~lores de 1985 -, a ser obtida através das seguintes 
med1das: cortes nos gastos públicos, recomposiçãO-de re
ceitas tributárias, tarifas realistas e prTvarização de com
pa_nhia.s estatais. Achamos, porém, que o sistema finan
ceiro interno deveria ser chamado a dar sua contribuição 
efctiva para a redução das taxas de juros. Isso não tem o
corrido. No comércio- e citamos apenas este exemplo 
-os juros nas operações de crédito ao consumidor são 
tão extorsivos, que "o Governo pretende estabelecer 
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uma referência para os juros cobrados nos emprestimos 
das financeiras na venda de carros e eletrodomésticos" 
contormc rC:velot.i. o Mfilisiro Dilson Funaro (i_n, O Glo~ 
bo, 14- I 1-85). 

Se o Governo conseguir restringir o déficit púbtico, 
forçar a queda das taxas de juros e, por conseguinte, a in
flaçi:iO, o seta r privado será estimulado a investir em ati
v idades produtivas, geradoras de emprego. Este é um 
dos objetivos principais do Governo, que pretende 
al'astar-se das atividades económicas propriamente ditas, 
para investir apenas em projetas de interesse nacional, 
em obras de infra-estrutura, nos serviços de saúde, 
dedicando-se, enfim, às-funções de sua competência eS~ 
recílica. 

- O sctor público cresceu exageradamente nos últimos 
-20 anos. Encontram-se nele órgãos modernos e eficien-
tes, ao lado de outros, arcaicos e ineficientes. Pesa-nos 
recOnhecer que nos últimos.se eriquadra_a maioria dos 
órgãos que se dedicam à prestação de serviços sociais. 
Ao invés de reformar ou extinguir os órgãos ineficazes, o 
Governo costumava criar outros, ampliando, ainda 
mais, a máquina estata[. Multiplicaram-se também os 
órgãos da administração indireta. Em face da crise _eco
nómica e da incapacidade do setor privado de absorver 
mão-de-obra, o setor público- foi onerado com o aumen
to indiscriminado do nú~_nero de seus funcionários. Infe
liZnlcntc prcvlaleceu o nep-otismo para pfeenchimento 
dos cargos. 

Em relação às empresas estatais, não poderíamos cor
tar _ _gustos indiscriminadamente, porque correríamos o 
risco de interromper a conslusãO-de ·abras que se torna
riam rentáveis a ctirto prazo. Além disso, temos de evitar 
quer u deterioração dos sei-viços essenciais, quer a dila pi
dação do património público. 

Sabemos que, desde meados da década de 70, diversas 
empresas estatais foram orientadas pelo Governo a con
trair cmpréstim~s·exte·r_!los, com o objetivo de financiai 
o dé~~it do balanço de pagamentOs. Mas a Situação fi~ 
nanccira dessas empre·sas agravou-se em face da alta das 
taxas de juros internacionais e das maxidesvalorizações 
do cruzeiro. Por isso, o programa-de sã.-neamento finan
ceiro das empresas estatais, que vai atingir, princípalen
tc, as dos setores elêtricos e siderúrgicos,~prevê a transfe
rência de pa~cela das dívidas dessas empresas para o Te
sou-ro Nacional, para que elas possam recuperar sua ca
pacidade de investimento. Entretanto, o Governo se 
mostru decidido a reduzir a interferência estatal nas ati~ 
vidades geralmente destina-das à iniciativa priVada. Com 
esse-objetivo, o Assessor Especial da Presidência da Re
pública para Assuntos Econômicos, Luiz Paulo Rozem
ber~~ __ coord~nador do Progra~a de Privatização, estuda_ 
a possibilidade e a conveniência de extinguir, fundir e 
vender algumas empresas estatais (in O Globo, 2-11-85). 

A máquina administrativa do Governo Federal estâ 
emperrada, conforme ·afirma o Secretário de Moderni
zação e Reforma Admitiistrativa (SEMOR), Gileno Fer
nandes, em artigo intitulado "O caos da BUrocracia", 
publicado pela revista Veja, edição de 30~10-85. Diz ele 
que "maior prova desse fato é o- pfano de prioridades s-o· 
ciais, aprovado pelo Presidente Sarney em maio e até a
g?ra paralisado". Já foram identificados 20.224 órgãos 
d1fcrentes no Governo Fcde:ral. Comentando as investi
gações realizadas por Gi!eno Fernandes, o arfkulista in
forma o seguinte: 

"O que já se descobriu, no entanto, é estarrece
dor - nenhum governo, em nenhUma circunstân
-cia, tem qua1quer possibilidade de funcionar di_reito 
com 6_0:000 repartições públicas vivendo sob o seu 
feto. ESses dados preliminares são suficientes para 
desmoralizar o argumento de que não há mais des
pesa nenhuma a cortar no Governo- e que ir mais 
~!ong~ com a tesour~ poderia _pro~ocar um grave co
lapso nã ãdmiriíS:traçâo. Nãõ fiá cófapso algum nem 
falta de dinheiro em muitos casos. Há, sirilplesmen
te, uma máquina desconexa que já não obedece 
mais aos canais de comando, venha d~ onde vier. f: 
o que o Ministro João_ Sayad transmitiu ao Presi
dente, num relatório de sete páginas, no qual deu a 
posição dos dezoito programas sociais considerados 
prioritários pelo Govenro. Desse total, segundo o 
ministro, apenas três estão funcionando satisfato
riamente -a mere_nda escolar, a suplementação ali
mentar de crianças e a vacinação contra doenças 
transmissíveis. Um dos exemplos de paralisia list.a-
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dos por Sayad estaria no programa de construção 
de presídios, para o qual o Ministério da Justiça re
cebeu uma verba de 330 bilhões de cruzeiros. O di
nheiro está há meses liberado, mas até hoje não há 
projeto algum no papel." 

Também o Ministro da Desburocratização, Paulo 
Lustosa, conforme divulga o mesmo artigo, "resolveu fa
zer sua própria iiiVesngação no interior da caixa preta_da 
administraçã~ pública - e o que encontrou foi uma pi· 
lha de organismos fantasmas e absolutamente inúteis 
nos quais campeia empreguismo." Após discorrer sobr; 
a "teia pavorosa" da burocracia, o articulista acrescenta: 

"Essa desordem administrativa não penas custa 
dinheiro- ela_Jaz, também, com que o dinheiro de
sapareça. Um rcJatório recente do Banc-o Mundial 
constatou que apenas- 26% dos recursos liberados 
pela instituição chegam, efetivamente, aos seus des
tinatários. O resto se perde em meio aos trâmites 
burocráticos." 

O Governo está no caminho certo ao identificar as fa
lha.., c dislorções que se acumularam, ao longo dos anos, 
na administração pública. Impende, porém, que as corri
ja corajosamente, para moralizar a administração e re
duzir o déficit público, pois aí está, sem dúvida, uma das 
causas principais de sua e1<pansão. Felizmente, o Presi
dente José Sarney se mostra _atento aos acontecimentos e 
mobiliza seus auxiliares a qualquer indício de irregulari
dade ou mal funcionamento da máquina administrativa. 
Haja vista a seguinte notícla, publicada no jornal O Glo-
bo, de 13-11-85: 

"O Presidente José Sarney está irritado com a i
noperáncia constatada nos diversos órgãos encarre
g-ados do controle de preços e do abastecimento. 

-Determinou, por isso, que a Secretaria de Moderni
Zação e- Reforma Administrativa (SEMOR), do_ Mi
nistério do Planejamento, inclua em seus estudos a 
reforni.ulacão do Conselho Interministerial de 
Preços (CIP), da Secretaria Especial de Abasteci
mefito e Preços (SEAP), da Superintendência Na
cional de Abastecimento (SUNAB) e a Secretaria 
Nacional de Abastecimento (SNAB). Segundo as
sessores da Presidência da República, Sarney pre
tende que até o fim do ano todo este arsenal fiscali
zador esteja reformulado. Essa medida faz parte da 
nova estratégia do Governo para combater a in
nacão e corrigir os abusos nos aumentos de preços." 

A reforma tributária, _a administrativa e a agrária vão 
contribuir para viabilizar os projetas econômicos e so· 
ciuis do Governo. E a Assembléia Nacional Constituinte 
se encarregará de promover as mudanças no campo ins-
titucional, já iniciadas. - --

0 pacote fiscal, que o Governo deseja ver aprovado 
ainda n~sta ses:!lào Jçgislativa, objetiva· reduzir a concen
tração .d~ re~d~, t~xando mais pesadamente os se~men

- tos soc1ats pnvilcg1ados. Pretende-se cobrar apenas o im
posto devido_, evitando- a taxação excessiva, que se cons
titui num ve-rdadeiro imposto C9_mpulsório e exerce pres
são innacionária, já que o Governo, ao devolver o im. 
posto cobrado a mais, tem de atualizar o seu valor me
diante a correcão monetária. Não há Previsão de aumen
to d~ c_a_rga tributária para quem ganha ãté 50 salários 
mínimos mensais, mas, a partir daí, a taxação será pro
gressiva. Está prevfsta a taxação das operações realiza
das no mercado _de opções, futuro e a termo, nas Bolsas 
de Valores, sujeitando-as ao pagamento do (mposto 
sobre operações Financeiras Correio Braziliense, 15-11-
85. O pacote econômic_o prevê a adoçào de várias outras 
medidas, algumas ainda sujeitas a confirmação, como a 
que _diz respeito ao recolhimento semestral do Imposto 
de Renda pelas empresas que auferem lucros anuais su
periores a 400 mil ORTNs, cerca de Cr$ 2,5 trilhões a
~ualmente:. O Governo espera reduzir o déficit público 
em 1986, calculado inicialmente em Cr$ 211 trilhões, 
para Cr$ 81 trilhões (in O Globo, 18-ll-85), 
- A propósito do assunto, o jornal O Globo, edição de 
12~_11-85, erri editorial intitulado "Aumentar não, Me
lhorar" faz comentários judiciosos sobre a questão. Pe
dimos vênia para ler os segu!ntes tópicos. 

"Não custa chegar à conclusão cristalina de que 
simplesmente uma melhor aplicação dos instrumen
tos de arrecadação do arsenal fazendârio e de suas 
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atuais dosagens obterá os resultados quantitativos
visados pelo Ministro Dílson Funaro. A questão 
não é de inventiva fiscal e_sim de conveniente mane· 
jo da máquina já -inventada. 

Todos sabemos, nessa matéria, quanto reina a 
desigualdade de tratamento. Ao lado de contribuin
tes que não têm como escapar às cobranças do fisco, 
e ·começam - caso do imposto de renda - por se-
rem obrigados à antecipação do pagamento, exis
tem outras categorias vivendo à sombra das i
senções discrirriínatórias, da sonegação;-da subcon
tribuição, da clandestinídade, das mil e uma formas 
de fuga das garras tributárias. As estruturas de so
negação saem habitualmente vitoriosaÇifa luta com 
os mecanismos de fiscalização da Fazenda, inclusive 
porque o Executivo se incumbiu -de implantar um 
labirinto jurídico e administrativo dentro do qual 
ele próprio se perde. 

Há quem calcule uma arrecadação adicional de 
30 trilhões de cruzeiros para o Tesouro, se a Fazen~ 
da desse curso aos processos de execução abertos 
contra os inadimplentes fiscais e, -rio entanto, em
permdos." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acreditamos que a cau
sa maior de todos os nossos problemas é o endividamen
to externo, responsável, juntamente com os gastos públi
cos excessivos, pelo endivídamento interno. Daí a ele
vação das taxas de juros, a inflação, o desemprego, en
fim, o agravamento das. nossas dificuldades~ 

Somente este ano, cOnfonrie divulga a imprensa, os ju
ros das dívidas externa e interna estão estimados em Cr$ 
91 trilhões, dos quais 65% se referem à dívida externa e 
35%, à interna. Isso significa que 20,5% da receita total 
do País vão ser gastos somente com juros, mantendo-se 
as dívidas estacionadas: É imprescindível, pois, para a 
retomada do crescimento econômico, que a rettegó
ciaçào-da dívida externa se faça em- bases mais favorá
veis. Essa decisão, porém, não depende apenas dã:s nos
sas autoridades. 

Na abertura dos trabalhos da Assembléia Geral da 
ONU, o Presidente José Sarney.defendeu o ponto de vis
ta de que a renegociação das dívidas externas dos países 
em desenvolvimento deve ser feita em melhores con
dições, considerados os aspectos políticos da questão. S. 
Ex• pleiteou que essas renegociações fossem feitas não a
penas entre os devedores e os banqueiros, mas também a 
nível de governo. Se fomos imprudentes ao deixar que a 
nossa dívida assumisse tais proporções- e fomos prati
camente forçados a isso pela necessidade premente de e
xecutar grandes projetõs, muitos dos quais se impunham 
para o desenvolvimento do País- certamente- o"s nosS-os 
credores também foram imprudentes ao conceder em
préstimos de tal monta, sem atinar para a impossibilida
de de seu resgate nos prazos- fixados. Investiram, asSíril", 
nos países em desenvolvimento, porque tinham petro
dólares cm abundância, e os investimentos eram vantajo
sos. Quando os preços do petróleo, afinal, caíram, os 
ãrabes retiraram os seus depósitos, e a-oferta de dinheiro 
caiu._ Os_ juros subiram vertiginosamente, onerando, 
sobremodo, os países endividados. Entretanto, como a
firmaram o saudoso Presidente Tancredo Neves e o Pre
sidente José Sarney- e reconheceu o Presidente fraq_cê.S, 
François Mitterrand, por ocasião de sua visita ao Brasil 
- não p-odemos pagar nossas dívidas à custa da misêiiã. 
e da fome de grande parcela da população biaSiieirã. 

A nossa dívida externa atinge a casa dos CrS 100 bi
lhões, e só poderemos resgatá-la através das exportações, 
se conseguirmos superávíts nã balança comercial. Mas o 
nosso grande esforço de exportação é prejudicado por 
mecanismos protecfohlstas. Os nosSOs principais credo
res, que são os Estados Unidos, impõem restrições à en
trada, no mercado americano, de nossos produtos, que 
têm preços competitivos, porque temos matéria prima ã:: 
bundante e mão-de-obra barata. Ultimamente, querem 
restringir também a entrada do álcool brasileiro no mer
cado americano. Esses problemas devem ser disCutidOS, 
no próximo ano, num ciclo de negociações comerciais no 
GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), quan.;. 
do o Brasil deverá defender sua posição e seus interesses. 

O Primeiro-Ministro da República Popular da China, 
Zhao Zlyang, que também nos visitou recentemente, de
fendeu o intercâmbio comercial entre os países do He
misfério Sul, assim como a cooperação recíproca, 
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exortando-os a substituírem os pagamentos de suas ex
portações pela troca de mercadorias, com o objetivo de 
mudar a ordem econômica iJlternacional, considerada ir
racional e injusta. S. Ex• não menospreza o diâlogo 
Norte-Sul, mas lembra que "o ponto de partida para a 
transformação econômica internacional deve dar-se en
-~r: os patses não industrialízados" (in O Globo, 2-11-85). 

No momento, porém, temos de enfrentar a realidade. 
Assim, no I PND da nova administração, no capítulo 
que trata da dívida externa, está explícita a decisão do 
Goverrio de transferir cada vez menos recursos da pou
pança interna do País para o exterior, a fim de que possa 
reaquecer a economia internamente. 

O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, James 
Baker, na Assembléia Anual do Fundo Monetário Inter
nacional e do Banco Mundial, propôs aos bancos comer
ciais daquele país, do Japão e da Europa que aumentas
sem o volume de seus empréstimos aos pafses endivida
dos para US$ 20 bilhões, nos próximos três anos. De 
nossa parte, gostaríamos que o Brasil prescindisse de no
vos empréstimos, dado o volume de sua dívida externa e 
os juros exorbitantes que a oneram, mas certamente, ain
da necessitaremos de aparte de capital externo, até que 
consigamos equilibrar as nossas finançaS. 

Felizmente, o- nosso parque Tndustrial está consolida
d_o, é competitivo internaCíOnã.lmente e participa a:tiva
mente do esforço de exportação. Espera-se que a re
dução das taxas de juros propicie a expansão das atívida
des industriais-, mediante novos investimentos, à taxa de 
7% ao ano, no período de 1986 a 1989, e o crescimento 
da construção civil, à t(lxa de 6% ao ano. 

A agricultura também gera divisas para o País, através 
de substanciais exportações,- além de abastecer o merca
do interno e a agroindústria. Mas a produção agrícola 
está sujeita a fenômenos c!imâticos, e sua comerciali
zaçãO: à instabilidade do merCado internacional. Apesar 

_ da_ext.ensão_das_áreas agricultáveis de que dispõe o Bra
sil, vários· fatores inibem o desenvolvimento da agricul· 
tura, cuJa Produtividade é baixa em várias regiões, onde 
se praticam ainda técnicas- prinlitivas. Em vários Estados 
produtores não há infra·estrutura de armazenamento e 
de transporte, o_ que impede o escoamento _regular dos 
produtos e, muitas vezes, ocasiona a sua perda parcial. 

A safra de grãos de 1985 alcançou cerca de 59 milhões 
de toneladas. Não obstante, o Governo está sendo obri
gado a autOrizar a importação-de feijão, arroz e milho. O 
Ministro da Fazenda, Dilson Funaro, pretende garantir 
a formação de estoques reguladores através da impor
tação, sempre que necessârio, a fim de evitar a falta de 
alimentos, a especulação e, pois, a alta artificial dos 
preços. 

O novo_ PND prevê o crescimento do setor agrícola à 
taxa de 5% ao ano e a expansão da área cultivada, que 
deverá incorporar 3 milhões de hectares até 1989. Para 
incentivar a produção, o Governo se propõe a facilitar o 
crédito ao pequeno produtor rural, garantir os preços 
mínimos, organizar a infra-estrutura de transporte e ar
mazenamento, imp,antar a reforma agráriã, Pretende-se 
distribuir 40 milhões de hectares de terras agricultáveis a 
l milhão e 400 mil famílias, cada uma das quais devere
ceber 28,5 hectares. 

Fazemos votos de que o Governo aja com determi
nação para atingir os objetivos colimados, inclusive para 
realízar a reforma agrária, contra a qual se têm levanta
do obstáculos de toda a ordem, embora se trate de uma 
medida oportuna e necessâria para modificar a estrutura 
agrária injusta e ineficieinte. 

Quanto ao transporte, parece-nos de toda a conve
niência que Se revitalize a cabotagem. Não se explica por 
que foi relegado a segundo plano esse importante meio 
de transporte e comunicação entre o Norte e o Sul. A ci
dade de Belém, por exemplo, fica isolada do resto do 
País, quando se interrompe a Rodovia Belém- Brasília, 
enquanto navios cargueiros per-manecem parados meses 
a fio, junto ao cais, no Rio de Janeiro, guarido poderia 
ser utilizados plenamente. 

A fim de baratear o ~ransporte rodoviário e, por con
seguinte, reduzir o preço dos produtos alimentícios, 
planeja-se a adaptação do motor diesel ao consumo do 
álcooL_ A medida é tecnicamente viável e, a nosso ver, jâ 
deveria ter sido adotada. 
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As associaçõ_es classistas do comércio poderiam ser 
orientadas a prestar assessoria administrativa e-contâbil 
às empresas comerciais de menor porte. Essa assistência 
é benéfica e, se implementada, poderia contribuir para o 
fortalecimento dessas empresas. 

Além disso, consideramos de suma importância a uti
lização das trading companies para viabilizar o aumentO 
da~_~xporta~ões_ d.a.s pequena.s e .médias empresas. 

Os Estados Unidos, em primeiro lugar, e, a seguir, o 
Japão e países europeus são os princiPais compradores 
de nossos produtos primários, como cafe, soja, cacau, 
madeiras, couros e outros. Por isso, muitas vezes, não te
mos condições de garantir os preços desses produtos e 
somos obrigados a ceder diante de eventuais exigências 
de nossos poderosos parceiros comerciais, porque fica- -
mos receosos de perder o mercado. Esses desequilíbrios, 
assim como a instabilidade dos preços, afetam a econo
mia nacional, deixando-a vulnerável às pressões dos nos
sos competidores. Defendemos, pois, a firme aproxi
mação com países do Terceiro Mundo, que se encontram 
em situação idêntica à nossa, para que possamos não 
apenas diversificar o número de nossos parceiros comer
ciais, mas também Unir nossas forças em defesa dos inte
resses Comuns. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, nota-se tam
-bém, o Plano Nacional de Desenvolvimento, a decisão 
do Governo de resgatar a imensa dívida social que os úl
timos governantes contrafram, ao relegar a segundo pla
no os ~erviços de saúde e assistência médiCa, a educação, 
projetas de habitação e saneamento báSiCo. Como a re
tomada do crescimento econômico a 6% ao ano não vai · 
eliminar imediatamente a pobreza, que atinge cerca de 
40% dos _brasileiros, o Governo pretende investir em pro
gramas sociais, COm o único objetivo de melhorar as con
diÇões de Vida da população de baixa renda, erradicando 
a miséria absoluta em que se enContram -16,5 milhões de 
brasileiros, assegurando-lhes alimentação, assistência 
médica e odontológica e, pelo menos, um salário mini
mo. Certamente essaS pessoas contarão também -com as
sistência social, a fim de serem encaminhadas ao merca· 
do de trabalho ou aos projetas de colonização, pois tão 
importante quanto o amparo devido aos nossos irmãos 
carentes é a sua integração à sociedade, de modo que 
possam sentir-se úteis, participa-ntes. 

Planeja o Governo diminuir em 40% a mortalidade in
fantil, oferecer ensino gratuito a todas as crianças de 7 a 
14 anos, inclusive merenda escolar durante o ano letivo, 
assim como alimentação para crianças pobres de zero a 
35 meses de idade- cerca de 15 milhões- e para ges
tantes e nutrizes. Aliás, cumpre lembrar que jâ foi inicia
do o Programa de Prioridades Sociais, que vai despender 
Cri 12 trilhões neste ano e Cr$ 24 trilhões a partir do 
próximo ano. Prevê-se a aplicação de cerca de CrS 96 tri· 
lhões - a preços deste ano - na área soda!, durante a 
vigência do IV PND. 

O fluxo regular dos recursos necessários à execução 
dos projetas de cunho social tem sido assegurado no mo
mento da elaboração de cada projeto, tendo em vista, 
naturalmente, os limites orçamentários. O Nordeste, 
cuja participação na renda nacional tem decrescido nos 
últimos 20 anos, terá que merecer pTioridade absoluta 
nos- Planos governamentais. Como a causa principal dos 
problemas nordestinos é a falta d'água, a irrigação deve
rá ser amplamente incentivada na região. Aliás, afirmam 
os técnicos que não falta âgua no Nordeste, mas, sim, 
uma política decisiva para o seu aproveitamento adequa
do. · 

Temos a esperança de que essa política vai 
concretizar-se. Está prevista a irrigação, nos próximos 5 
anos, de 1 milhão de hectares somente no Nordeste, pro
vidência essa que terá influência marcante no desenvolvi
mento agrícola da região e, pois, na criação de empregos 
e na melhoria do nível de vida da população, 

A Emenda João Calmon,já transformada em lei, trou
xe novas e:~peranças para a educação no Brasil, princi
palmente no Nordeste, onde se encontram 51% dos anal
fabetos brasileiros com idade superior a 10 anos. Por 
força dessa lei, a partir do próximo ano, 25% dos recur
sos da União serão empregados na educação. Este, a 
nosso ver, ê o verdadeiro ponto de partida para o desen~ 
volvimento do nosso País. 



Novembro deJ985 

O crescimento econômico_dg País deve superar a taxa 
de 7% este ano, quando, em 1984, foi de 4,5%; a taxa de 
desemprego, que alcançou 6,77% em setembro de 1984, 
reduziu-se para 4,8% em setembro deste ano (in O Glo
bo, 5-tl-85). Criaram-se 1 milhão e 800 mil novos em
pregos. Verifica-se, gradativamente~ a, recuperação do 
poder aquisitivo dos salários. O aumento real do salârio 
mínimo, deduzida a inflação, foi de 13%. Embora ainda 
insufidente, esse aumento foi o mais expressivo das últi
mas décadas. 

E verdade que a inflação, que apresentou índices decli
nantes em setembro e outubro, já se mostra ascendente 
em novembro. Talvez pudéssemos ter comba_tido mais 
tenazmente a inflação; talvez pudéssemos ter' reduzido 
.mais drasticamente os gastos públicos; no entanto, o sal
do desses 8 meses de. Governo é positivo. E o Presidente 
José Sarney tem merecido o reconhecimento e_o respaldo 
popular. De acordo com pesquisa realizada pelo Correio 
Braziliense,juntamente como Instituto Brasileiro de A$-. 
sessoria Técnica e Estatística e a Rede Manchete de Tele
visão, 82,8% dos brasileiros ap6iam o seu Governo, as 
diretrizes adotadas na área econô_mica, social e política, e 
se regozijam com o restabelecimento ~as franquia~ de
~ffiocráticas, cuja expressão_ mais ímportante foi a· reali
zação de eleições para prefeitoS das capítais, no dia 15 
deste mês~ 

DIÁRIO QO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Temos esperança, pois, de que o Presidente José Sar
ney possa transformar em realidade, no decorrer de sua 
gestão, as metas estabelecidas no I Plano Nacional de 
D~senvolv_imento da_ ~_Qva República. 

. Er_a o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a_ tratar, vou encerrar a sessão, de
-signando para a extraordinária das 18 horas e 30 minu
tos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de _Redação em seu Parecer n9 946, de 
I 985), do Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1984 
(n9 71/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
lo do Convênio Zoossanitâiio para a Importação e a Ex
portação de Animais e de Produtos de Origem Animal, 
cekDrado ~ntre o-Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Espanha, e c_oncluído em Madrid, 
a 12 de abril de I 984. 
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Discussão, em tiJfno único; da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redaçào em seu Parecer nl? 947, de 
1985), do Projeto de Resolução n'i' 115, de l 985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de llberaba, Estado de Mi
nas Gerais, a con~r~tar operação de crédito no valor de 
Cr$ 100.988.400 (cem milhões, novecentos e oitenta e 
oito mil e quatrocentos cruzeiros). 

DiscuSSão, eril turno úii_iCô-,-da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'~ 927, de 
1985). do Projeto de Resolução n'i' 126, de 1985, queau
t_odza a _ _e_r~Jelty_ra Municipal de São José dos Quatro 
Mllrcos, Estado de Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ l.l28.299.406 (um bilhão, 
cento e vinte e oito milhões, duzentos e noventa e nove 
mil, quatrocentos e se_is cruzeiros). 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Estã encerrada 
a sessão. 

(Levanta-.~ e a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

Ata da 238\1 Sessão, em 28 de novembro de 1985 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eu_ni
ce Michiles- Alcides Paio- Gal vão Modesto- Oda
cir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -
Hélio Gueiros - Alexandre Co$ta - João Castelo -
Américo de Souza - Alberto Silva- Helvídio Nunes 
-João Lobo- César Cals- José Uns- Virgílio Tá
vora - Carlos Alberto - Ma~:tins Filho - Humberto 
Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabi'al -
Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado 
- Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Caval
cante - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães- Lomanto Júnior -João Calmon- José 
Ignácio Ferreira- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro 
- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Ba
daró - Alfredo Campos - A-ma-ral Furlan -Severo 
Gomes - Bene_dito Ferreira - Henrique Santillo -
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller
Roberto Campos- José Fragelli -=- Marcelo Miranda 
-Roberto Wypych- Enéas Faria- Jaison Barreto
Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli 
- Alcides Saldanha - Octãvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. 
H~wendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

te. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs- trabalhos. 
O Sr. \<?-Secretário irá proceder à leitura do Expedien-

É lido o seg_uinte 

EXPEDIENTE 

OF!ClO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 

N9 752(85, de 28 do corrente, comunicando a apro
vação do substitutivo_ do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nl? 235/84 (n9 3.014/84, na Casa: de origem), que 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

dispõe sobre os requisitos para a \avratura de escrituras 
públicas, e dá outras proVidências. 

(Projeto enviado à sanção em 28 de novembro de 
1985.) 

--- --OF!CIOS 

Do Sr. J'i'-8ecretário da Câmara drn; Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro
jetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
-N• 199, de 1985 

(N'i' 4.111/84, oa Casa de origem) 

Dâ itova redação ao "caput" do art. 224 da Con
:solida~ã~ da~ Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de ]9 de maio de 1943. 

o·congresso nãciona1 decreta: 
Art. I 'i' O caput do art. 224 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovãda pelo -Decreto-lei n'i' 5.452, de 19 
de maio de 194~. mantidos os seus parágrafos, passa a vi
gorar com a seil;uinte redação: 

"Art. 224. A duração normal do trabalho dos 
empregados em bancos, casas bancárias e Caixa 
Econàmica Federal será_ de 6 (seis)'horas contínuas 
nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo 
um total de 30 (trinta) horas de trabalho por sema
na." 

Art. 2<? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cução. 

Art. 3'? _ Re_vogam-se as disposições em contrário, es
pecialmente o parágrafo úníco do art. 29 do Decreto-lei 
n<~ 266, de 28 de fevereiro de 1967, o art. 39 do Decreto.dei 

-'1'~ 943, de \3 de outubro de 1969, e a Lei n? 6.718, de 12 
de novembro de 1979_ 

_ LEGFSLAÇÃO CFTADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, 
de \9 de maio de 1943) 

_TITULO III 
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO H 
Das Disposições Especiais Sobre Duração 

e Condições de Trabalho 

SEÇÂO I 
Dos Bancários 

Art. 224. A duração normal do trabalho dos empre
gados em bancos e _casas bancária~ será de sei& horas 
contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, per
fazendo um total de trinta horas de trabalho por-semana. 

§ \9 A duração normal do trabalho estabelecida nes
te artigo ficará compreendida entre sete e vinte e duas 
horas, assegurando-se ao empregado, no horârio diário, 
u-m intervalo de quinze minutos para alimentação. * 29 As disposições deste artigo não se aplicam aos 
que exercem funções ôe direção, gerência, fiscalização, 
chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros car
gos de confiança, desde que o valor da gratificação não 
seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo. 

Art. 225. A duração normal de trabalho dos ban
cários poderâ ser excepcionalmente prorrogada atê oito 
horas diárias, não excedendo de quarenta horas sema
nais, observados os preceitos gerais sobre duração do 
trabalho. (Rcdação dada pela Lei n9 6.637, de 8-5-79.) 

Art. 226. O regime especial de 6 (seis) hóras de tra
balho também se aplica aos empregados de portaria e de 
limpeza, tais como porteiroS, telefonistas de mesa, contí
nuos e serventes, _empregados em bancos e casas ban
cáriãs. 

Parãgrafo úriico. A di~eção de cada banCQ organiza
rá a escala de serviç_o do estabelecimento de man~ira a 
haver- empregados do quadro da portaria em função 
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meia hora antes e até meia hora após o encerramento dos 
trabalhos, respeitado o lim-ite de -6-Tséis) hora? diárias; 

DECRETO-LEI No 266, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre o regime do pessoal das Caixas Eco~ 
nôrnicas Federais. 

Art. I~ As Caixas_Econômicas Federais, como au
tarquias bancárias autóno_mas, terão o regime do seu 
pessoal filiado à Consoliciação das Leis do Trab_l:l!ho, de
vendo os quadros_e retribuição do.;;_ seus servidqrés serem 
organizados e fi~ados pelos respectivos Cons.elhos Ad
ministrativos, homologados pelo Conselho Superior e 
submetidos à aprovação do Ministro-da Fazenda, ouvi-
do o conselho de Po.lític;LSªIarial. ~ -~ 

Parágrafo único -os .safários dos funcionários e di re
tores obedecerão aos .níveis de classificação das Caixas 
Econômicas e deverão ficar subordinados à realização de 
rec_eitas líquidas com a aplicação de tãxas de juros e de 
serviço-s- inferiores às exigidas pelas demais autarquias 
bancárias federais. 

Art. 2"' A c.ont_rataçã.o _de pCssoal para as Caixas 
Eco~L.c.as Federais far-se-á mediante concurs~J P:~~li-~ 
co dt!ttfovas e de títulos. 

Parágrafo único. Fica instituído para os- econo
miãrios o regime-de 40 horas de trabalho semanais. 

Art. 3<? Fica vedada a sindicalização dos._servidores 
das Ca:ixas -Econôt:Qieàs--Federats, rtão se lhes aj,Jican'do 
os dissídios co_letivos salariais. - -

Art. _49 Ficam assegurados os direitos ~dQuirrdOs e 
de estabilidade_ aos atuais servidores das CaiXas Econô
micas Federais e ressalvada a faculdade de. opçãO, Cf6Titfo 
de 60 dias, para continuarem como ·funcionário-s autâr
quicos, na forma das leis vigentes_, constituindo um qua
dro suplementar a extinguir-se. 

Art. 59 Este decreto-lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contr_ªrio~ 

H. Castello Branco - Presidente da República. 

LEI N• 6.718, 
DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979 

Dispõe sobre a duração da jornada de trabalho do 
pessoal da Caixa Econômica Federal. 

O Presidente da RepúbUca: 
Faço saber que o -congresso Nacional decreta e eu 

sansiono a seguinte lei: 
Art. i"' _A duração normal de trabalho do pessoal da 

Caixa Económica Federal- Ce:F, filiado ao regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho, será, por opção de 
seus empregados, a prevista nos Decretos-leis n~'s266, de 
28 de fevereiro de 1967, e_ 943, de 13 d_e outubro de 1969, 
ou a estabelecida nos arts. 224, 225 -e 226 d3. CO_J)S:Olf
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecreiO:Jei 
n"' 5.452, de 1"' d<:< mª-io de 1943, com as modificações in
trodu_;ddas pela legislação Posterior, inclusive o Decre_to_
lei n'i' 546, de 18 de abril de 1969. 

§ I 'i' A Caixa Econômica Federal organizará o Seu 
quadro de jJessoal, instituindo tabelas de salários básiéoS 
proporcionais às duas jornadas que alude o presente arti
go. 

§ 2'1 O Regulamento do Pessoal da Caixa Ecõnômi
ca Federal disporá sobre os requisitos para a desi&nã.-çãO 
e exercício- das funções de confiança que compõem as 
respectivas tabelas integrantes do seu quadro de pessoaL 

Art, 2<? Os atuais empregados da Caixa Econômica 
Federal poderão optar pela permanência na jornada de 
trabalho prevista nos Decretos-leis n~' 266, de 28 de feve
reiro de 1967, e n<t943, de 13 de outubro de 1969, o~ e_ela 
jornada estabelecida nos arts. 224 1 225 e 226 daCons_.oli-
daçào das Leis do Trabalho. -

§ !<? A opção de que trata este artigo deverá ser 'fOr
malizada dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de vigêngia desta lei, sendo que a opção produzi
rá os seus efeitos a partir da data em que foram homolo
gadas pelo Ministério da Fazenda as tabelas d~ s~lários 
básicos proporcionais às correspondentes jornadas _de 
trabalho, conforme dispõe o§ I~' do art_. l'i' desta lei. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 2"' A proporcionalidade a que se refere o parágrafo 
anterior efetivã:r-se-á a partir do próxima reajuste sala
riãl, assegur?ndo-se, em qualquer caso, a -irredutibi1ida
de dos salári~s _atUais para as optanteS de 6 (seis_) horas. 

Art. 3"' às no'vos·empregaOos da Caixa-Econõmica 
Federal, no ato de .admissão, farão a opção por uma das 
du-as jornadas de trabalho admitidas por esta lei. 

Art. 41' A opção peta jornada de trabalho prevista 
nos arts. 224, 225 e 226 da ConsolidaçãO -das Leis do Tra
balho será s.empre irretratávéL 

Parãgrafo úriico. Os empregados que optarem pela 
jornada de trabalho _estabelecida nos Decretos-leis n\> 
266, de 28 d~ f~v~rei.ro Qe ~9~7~_e n_l'_ 943, de 13 de ou
tubro--de 1969, poderão fazer, a qualquer tempo, nova 
opção pCla jornada de trabalho prevista nos arts. 224, 
:125 e 226 da Consolidação das Leis do _Trabalho. 

Art. 51' Esta Lei entrarã em vigor na data de sua 
publicf!.ção. 

DECRÜO:LEI No 943, 
QE 13 DI: OUTiJBiW DE 1969 

- AlterJt._ d~sposiçõ~ do De_~reto--lei n'i' _2~~ de 28 de 
fevereirO de -1967, e dispõe sobre o regime do pesSoal 
das Caixas Econômicas Federais e do Conselho Supe
rior. 

Os Ministros_ da Mf\rinha de Guerra, do Exército e da 
Aeronáutica Milítar1 usando das atiibuíções que lhes 
-'confere o a{L 1~' do Ato InstituCional n9 12, de 31 de 
agosto de 1969, combinado com o§ 111 do art. 29 do Ato 
InstituciQnal _n9 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam: 
- Art. !9 O art. 2'i' e seu parágrafo único e o art. 49 do 
Decreto-lei n9 266, de 28 de fevereiro de 1967, passam a 
-vigorar com a seguinte reÇlação: 

!'ArL 2'i' Os .direitos, vantagens ·e deveres do 
pessoal das Caíxas Econômícas Federais e do Con
_selho_Superior são os previstos na Consolidação das 
Leis do Trabalho e na legislação complementar sub
seqUente. 

Parágrafo único. A admissão de pessoal será 
obrigatoriamente feita mediante concurSo público 
de provas ou de provas e títulos. 

Art. 4<? Os atuais servidores das Caixas Econó
micas F~derais e do Cooselho Superior, sob relação 
jurídica estatutária~ deilfio d_o prazo de- 60 dias, a 
contar da data em que forem aprovados os respecti
vos quadros de pessoal e tabelas de retribuição, or
ganizados em função do regime trabalhista, poâe-
rão. optar pela permanência como funcion·ãrios aU
tárquicos fec!er"ais, constitUindo quadro suplemen
t<!r _a extinguir-se." 

Art. 29 Aos servidores das Caixas Econômicas Fe
derais e do Conselho Superior, sujeitos ao regime estatu
tário, que exercereni o difeito de opção--pelo regime da 
legislação tr~balh~sta, serão asseguradas, como vanta
ge!p P"essoal, nominalffiente identificável, e somente rios 
valo-res absOlutOs à data em Que~Se efetivãi'à opção, as 
vantagens do regime anterior, vedada a percepção cumu
Jativa de vantagens da mesma natureza, prevista-em am
bos os regimes. 
_ § li' i'! assegurada aos servidores abrangidos no pre
sente_ artigo a estabilid~de prevista na legislação anterior, 

§ 2"' Não prevalecerá, para quaisquer efeitos, eritre 
os servidores referidos neste artigo e os que foram ou vie
rem- a ser adiriitidos após 28 de fevereiro de 1967, o dis
posCO no artigo 461, e seus parágrafoS, da Consolidação 
das Lels do Trabalho. 

Art,.J_<;> _Fica in~tituíd,o o regime de 40 (quarenta) ho
ras de trabalho semanais para os servidoi-eS--regidos se-
gundo as normas do presente Deéreto-lei, inclusive os 
que permanecerem sob o regime estatutário. 

A_rt.. 41' Para a instauração do inquérito preVisto no 
ã_rt. 85.3 da Consol_ióação das Leis do Trabalho, as Cai
xas Econô~icas Federais ou o Con_selho Superior apre
sentarão reclamaÇão por esCritO à autoridade judiciária 
competente no prazo de 90 (novenla) dias, prorrogável a 
critério do Ministro da Fl!zenda, contado o prazo da 
data da suspensão do empregado. 

Art. 5"' Os servidores das Caixas Econômicas Fede
rais e-do Conselho ~uperior, admitidos pelo iegime esta
tutário, continuarão regidos por essa legislação até-o tér-
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mino do prazo estabelecido no art. 49 do Decreto n"' ~66, 
de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art. 
1:' do presente Decreto-lei. . 

§ \<? Os servidores r~feridos nes_te artigo não poderão 
manifestar opção pelo regime da Consolidação daS Leis 
do Trabalho enquanto não começar a fluir o prazo esti
pulado para ~sse fim. 

§- 2Q ,_Não s.erão admitidas quaisquer reclamações 
com fundamento. na legislação trabalhista pai parte dOS 
servidores a que se refere o presente artigo antes de ve_n
cido o prazo estabelecido para a opção, quando ficarão 
filiados ao regime da Coitsolidação das Leis do Traba
lho, se não optarem pela situação de funcionários autár
quiCos- fede-rais. 

§ 3~' As reclamações apresentadas com inobservân
cia do disposto neste artigo serão arquivadas, qualquer 
~~~-~ej_a a fase processual em que se encontrarezn. 

Art. 6~ As autoridades_ administrativaS continuam 
-competentes para apreciar e julgar quaisquer reivindi
caç.ões fundadas na legistaçào estatutâria e para a impo
~>lção_ de sanções disciplinares à vista de procedimentO 
funcional dos servidores no tempo em que foram regidos 
por aquela legislação. 

Art. 7"' As readaptações ou qualquer outra situação 
individual pendentes de solução definitiva- fundadas no 
regime estatutário interessando aos servidores que opta
rem pela legislação trabalisia serão decididas pelos Con

•selhos AdriiinlstrativOs das Caixas _e homologadas pelo 
Conselho SuperiOr, para o efeito exclusivo de enquadra
mento dos servidores atingidos, tendo em vista sua po~ 
sicão como integrantes _dos onovos quadros. de pessoal. 

Art. __ 89 Aos servidores admitidos sob o regime esta
tutário, que tenham sido filiados ao sistema da legislaç~o 
trabalhista, fica assegurado o direito de retorno à con
dição de funcionãrio autárquico federal, desde que ore
queiram dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar .da 
publicação do presente Decreto-lei, sem direito à per~ 
cepção de quaisquer vantagens financeiras pretéritas. 

Art. 9"' São declaradas sem efeito as normas, ins~ 
truções, portaria e resoluções administrativas baixadas 
em desacordo com o Oecreto-lei n9 266 de 28 de fevereiro 
de 1967 e com o presente Decreto-lei bem pomo tOdo e 
qualquer ato nelas fundado. 

Art. 10. O presente Decreto-lei entra em vigor na 
data de sua publicação revogadas as disposições em con
trário. 

DECReTO-LEI No 759, 
DE 12 DE AGOSTO DE 1969 

Autoria o Poder Executivo a constituir empresa 
públiea Caixa Econômica Federal, e dá outras provi
dências. 

O _Presidente da República, usando das atribuições 
que lhe confere o§ 1"' do art. 2Y do Ato Institucional n9 5, 
de 13 de dezembro de_l968, decreta: 

Art. 1<? Fica o Poder Executivo autorizado a consti
tuir a Caixa Econômica Federal- CEF, instituição fi
nanceira so_b _a forma de empresa pública, dotada de per
sonalidade jurídica de direito privado, com património 
próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Mi
nistério da Faz.enda. 

Parágrafo único. A CEF. terá sede e foro na Capital 
da República e jurisdição em todo o t,erritório nacional. 

Art. 2'i' A 'CEF terá por finalidade: 
a) receber em depósito, sob a garantia da União, eco

noilliãs pOpulares, incentivando os hábitos de poupança; 
b) conceder empréstimos e financiamentos de nature

za assistencial, cooperando com as entidades de direito 
pdblíco e privado na solução dos problemas s~ciais e 
econômicos; 

e} o-perar-no setor habitacional, como sociedade de 
crédito imobiliário e principal agente do Banco Nacional 
da Habitação, com O õP_fefivõ de_ facititar_e_ promover a 
aquisição de casa própria, especialmente pelas classes de 
menor renda da população; 

d) expJorar, -com exclusividade, os serviços da Loteria 
dO Brasil e da Loteria ESportiva Federal flos termos da 
legislação pertinente: 
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e) ex.ercer o 1T]Onop61io das operações sobre penhores 
civis. com cárátér permailenle-e deconHiiuidade; 

f) prestar serviços que se adaptem à sua estrutura de 
natureza financeira, delegados pelO-Governo Federal ou 
por convênio com ourras entidades ou empresas. 

Parágrafo único. A CEF poderá, observadas as con
dições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional 
realizar quaiSquer ou tias operações no mercadõ de capi
tal, restrita a subscrição para -revenda e a distrihlliçãó no 
mercado de títulos ou valores mobiliãiios aos pafiêis 
emitidos por pessoas jur!dicas de direito Público, empre
sas públicas e sociedades de economia mista. 

Art. 3" O Capital inicial da CEF pertericerã inteirai
mente à União e será constituTdo pelo total do patrimô
nio Hquido do Conselho Superiár das Caixas- Econômi
cas Federais e de todas as Caixas Econômicas Federais 
ora existentes, devidamente avaliados e cujo montante se 
estabelecerá através de ato do Ministro da Fazenda. 

Art. 4~' O patrimôniõ da CEF será constituído pelo 
acervo de todas as CaiXas Econômicas Federais e do seu 
Conselho Superior -incluídos etii tal acervo os hivires, 
direitos, obrigações e ações, _bens móveis e imóveis, do
cumentos e papêis de seu arquivo que lhe serão automa
ticamente incorporados. 

Art. 5~' O pessoal da CEF será obrigatoriamente ad: 
mitido mediante c_oncurso público de provas ou de pro
vas e títulos. 

§ \~' O regime legal do pessoal d,a. CEF será o da 
Consolidação das Gis Trabalhistas.~ 

§ 29 Poderão eventualmente ser requisitados pela 
CEF servidores dos quadros do servi público federal, 
das autarquias federais, ou das empres públicas e so
ciedades de _economia mista, exclusiva ~nte para o 
exercício de funçõ!s técnicas, mediante o resh,rcimento, 
pela CEP, aos órgãos de origem ou entidades de origem, 
dos proventos globais a que fizerem jus-os sefvidoreS re
quisitados. 

Art. 6~> Como instituição irltegrante do Sistema Fi- _ 
nanceiro Nacional, a CEF estará sujeita às normas ge
rais, às decisões e à disciplina normativa estabelecida 
pelo Conselho Monetário Nacional e à fiscalização do 
Banco Central do Brasil. 

Art. 7~> _Os recursos das Agências Estaduais da CEF 
serão aplicados obrigatoriamente nas respectivas juris
dições, de forma proporcional aos depósitos ali captados 
e aos resultados da venda de bilhetes de loteria no Esta
do. 

Parágrafo único. Tendo em vista a instalação de no
vas Agências ou Filiais e o desenvolvimento dos negó
cios da empresa poderão ser feitãs aPEic8.ções, até o limi
te de 10% (dez por cento) das aplicações totais da CEF, 
em áreas diversaS da origerri dos d~pósitóS: -

Art. 8~> Os diretores da CEF, respeitados os princí
pios da legislação em vigor, serão solidariamente respon
sáveis pelos prejuízos 011 danos causa_d_os pelo não cum
primento das obrigações ou deverc;s Impostos pela lei ou 
regulamentos que lhes definam os enca-rgos e atribuições: 

Art. 99 Os estatutos da CEF, expedidos pelo Minis
tro da Fazenda e aprovados por Decreto do Presidente. 
da República, estabelecerão a constituição, atribuições e_ 
funcionamentO dos órgãos que compõem sua estrutura 
b:\sica, 

Parágrafo único. Tanto na elaboração dos estatutos, 
quanto na implantação da estrutura geral e normas de 
funcionamento da CEF, serão observados, entre outros, 
os sezuintes Pt:i.Eo:!pios fundamentais: 

I --programação e coordena-ção das atividades, em 
todos os níveis administratiVos;' --- - ~ - · - · 

H - des-concentração da autoridade executiva, objeti
vando encurtar os canais processuais e assegurar rapidez 
à solução das operações; 

III - descentralização e desburocratização dos ser
viços e operações, eliminando-se as tramitações desne
cessárias e os controles supérfluos; 

IV - economia dos gastos administrativos, 
reduzindo-se as despesas de pessoal ao estritamenio ne-
cessário: - · 

V --simplificação das estruturas, evitando:.se o exces-
so de chefias e níVeis--hierárquicos; -

VI - incentiVo ao-aumento de Pr6dutividade de seus 
serviços. 

Art. to. Os resultados da exploração da Loteria Fe
deral e da Loteria Esportiva Federal que couberem à 
CEF como executora dessses serviços públicos serão des
tinados ao fortaleCimenlo do patrimônio da empresa ve
çiada sua aplicação no custeio de despesas correntes. 

§ -\\"' A CEF terá direito a uma comissão de venda a 
título de remuneração_ fixa pelos serviços de distribuição 
nacional dos bilhetes de loteria, cujo saldo líquido será 
anualmente levado à conta do Fundo de Reserva, para 
futuro aproveitamento em aumento- de capital. 

§ -29 A CEF contabilizará em separado todas as ope
raçõeS relatiVãs a eXplOração dos serviçt1s da Loteria Fe
deral-e dit Loteria Esportiva Federal, não podendo os re
sultados financeiros decorrentes dessa exploração, inclu
sive os referidos no parãfrafo anterior, ser considerados 
sob forma alguma para o cãlculo de gratificações e de 
quaisquer vã:ntãgens devidas a empregados ou adminis-
tradores. -

!:} 39 O limite máximo para as despesas efetivas de 
cU.StCiO C manutenção dos serviços lotéricos e para a co
missaó de venda referida no§ 111 assim como as nOrmas 

__ ___Mibre a contabilização da renda líquida decorrente da ex
ploração dos mesmos serviços serão estabelecidos em re
gulamento. 

Art. II. Fica vedado às instituições financeiras em 
geral e a quaisquer outras empresas, ressalvadas as Cai
xas Econômicas Estaduais já em funcionamento, o uso 
da denominação "Caixa Econômica". 
- Art. 12. AS- atu3.is Caixas- Econômicas Estaduais 

não poderão realizar operações vedadas à CEF. 
Ari. 13. Con-siderar-se-ão eytintos em 31 de de

zembro de 1970 o Conselho Superior das Caixas Econô
micas Federais e as Caíxas Econômicas Federais dosEs-
tados e no Distrito Federal. . 

Art. 14. Os atuais servidores do Conselho Superior 
e aas -caiXas Econônlicas Federais serão aproveitados 
como empregados da CEF, de preferênCia nas respecti
vas jurisdições, em conformidade com o que for estabele
cido pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único, OS dispositivos do art. 461 do 
Decreto-lei nl' 5.452, de J9 de maio de 1943, não prevale
cerão para efeito de equiparação entre os novOs empre
gados da CEF e os antigos servidOres dos órgãos públi
co-s indicados neste artigo. 

Art. 15. O Poder Executivo poderá baixar os atos 
que se fizerem necessários a assegurar a continuidade ad
ministratiVa do Conselho Superior e dos_Conselhos Ad
ministratiyos das Caixas Econôínicâ.s Federais, em fase 
de extinção, bem comõ ante_cipar a extinção prevista no 
artigo 13. 

Are 16. Os depósitos jUdiciais effi dinheiro relativos 
a processos de co_mpet~ncia dos juízes federais serão 
obiigiüorTãffiente--feitos na CEF, fiCando sujeitos à cor
reção monetária a contar do segundo _trimestre civil pos
te~_ior à data do depósitci,-fessalvadas as disposiç~?es le
gais- que fixem riiCYiiii!nto anterior para eSsa -cori'eção. 

Art. 17. Fica constituído a partir da data deste 
Decreto-lei o Fundo de Instalação da CEF, que Será ad
ministrado e aplicaOo de acordo com instruções haixil
das pelo Ministro da Fazenda. 

§ 19 O Fundo a que se refere este artigo reCeberá, en
tre ·outras êonti'ibuições, depósitOs correSpondentes à 
percentagem que vier a- sef fixada em regulamento sobre 
o preço do plano de cada bilhete de loteria vendido pelas 
Agêndas das Caixas EconómiCas Federais nos Estados e 
nO DistritO Federal. -

§ 2" Os re-Ctirsó"s do_ Fundo criado por este artigo se
rão ãPHCádOs na aquisiçãO ou construção de prêdio des
tinado-iloiseni®Scintra.is da CEF, bem como para pa
gamento de serviçOs- e·maleríais-indispensâveis à criação 
e instalação da empresa. 

Art. 18. Este Decreto-lei entrãrâ em vigo-r lla data 
de SIJa publicação, revogadas as disposições em con-

trár~. 
B asília, 12 de agosto de 1969; 1489 da Independência 

e 8 da Repúblíca. "'":'"'A. COSTA E SILVA- Antônio 
Delfim Netto - Hélio Beltrão. 

(Às Comissões de Leiislação ~ocia] e d<f Fi
nant;as.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 200, de 1985 - Complementar 

(N9 356/85 - Complementar, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Altera a redação do art. ]9 da Lei Complementar 
n9 45, de 14 de dezembro de 1983 e concede poderes~ 
Câmaras Municipais para efetuar o cálculo da remu
neração dos Vereadores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 O art. ]9 da Lei Complementar n945, de 14 
de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

, .. Art. 19 A despesa com a remuneração de V e
- readores não ultrapassará a 4% (quatro por cento) 

da receita efetivamente realizará no exercício." 

Art. 29 O cálculo da remuneração de Vereadores 
obedecerá à tabela -cOnstante do- art. 49 da Lei Comple
mentar n9 25, de 2 de julho de 1975, e serâ efetuado, se
mestralmerite, pelas Câmaras Municipciis, de acordo 
com os balancetes contábeis for-ne9idos pelas Prefeituras. 

~arãgrafo único. _ As datas de atualização da remune
raçã~ ~e que -trata_ este artigõ serãci fixa_~as, para efeito 
d-e Coõ.tagem da semestraHdadê, pelas Câmaras Munici
pais. 

Art: 39 Esta Le-i Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 595, DE 1985 

Excelentíssimos SenhOfes Membros do Congresso Na
cíonal: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevaâa àeliberaçãÕ de Vossas Ex
celências o anexo projeto de Lei Complementar qu~ ... al
tera a redação do art. 19 da Lei Complementar n9 45, de 
14 de dezembro de 1983, e concede poderes às Câmaras 
Municipais para efetuar o cálculo da remuneração de 
Vereadores". 

Conforme antecipei na Mensagem n9 68, de 18 de se
tembro de 19~-?Lr_el.l!:tiva ac_J ~gi~~Q_qe_Lei do Senado n~ 
124, de i985- Complementar (nl' 314, de 1985- Com
plementar, na Câmara d_os Deputados), o presente Proje
to visa, em bases mais consentâneas com a situação orça
mentãria dos Municípios, a atender às reivindicações dos 
Vereadores no que concerne à modificação das bases de 
c_álculo de sua r_e_onmeração. _ 

Brasíiia, 21 de riovembro de 1985. -José Sarney. 

Aviso n\"' 809- SUPAR. 
E-m 21 -de novembro de f985. 

A SUa Excelêncíã Õ S.enhor 
Deputado Haroldo Sanford. 
DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados 
Brasília -.DF. 

-E~~-I~ntfssimo S_~nhor Primeir~Secretário: 

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Men~ 
sagem do Excelentíssim-o Senhor Presidente da Repúbli~ 
ca relativa a projeto de lei C(!mplementar qu~ ... altera a 
redaçào do art. l9 da Lei COrilj)leritentar n~' 45, de 14 de 
dezembro de 1983, e concede poderes às Câmaras Muni
cipais para efetuar o cálculo da remuneraÇão cte Verea~ 
dores". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração~- Jo
sé Hugo_ Castelo B~anco, MiQisJro Chefe do Gabinete Ci
vil. 
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LEG/SLAÇifO CITADA 
LEI COMPLEMENTAR N• 25 

DE 2 DE JULHO DE t975 

Estabelece critério e limitês para" a fixação da re
muneraçio de Vereadores. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 
Art. )I' As Câmaras MuniciPais. fixarão a remünê

ração dos Verea~qres no final de cada legislatura, para 
vigorar ria subsequente, observados os critêrios e limites 
determinados na presente Lei Complementar. 

Art. 21' A remuneração dividir-se-â em parte fiXa e 
parte variável. 

§ ]I' A parte variável da remuneração não será infe: 
rior à fixa, e corresponderá ao comparecimento efetivo 
do Vereador e à participação nas votações. 

§ 2'~ Somente poderão ser remuneradas uma sessão 
por dia e, no mãximo, quatro sessões extraordinárias por 
mês. 

Art. J'i' É vedado o pagamento ao Vereador de qual-. 
quer vantagem pecuniária, como ajuda de custo, repre
sentação ou gratífiCação, nãO aUtorizada expressamente 
por esta Lei. 

Art. 49 A cemuneração-dos Vereadores não pode ul
trapassar, no seu total, os seguintes limiteS em relação 
aos subsídios fixados aos Deputados à Assemblêia Legis
lativa do respectivo Estado: 
r- nos Municípios com população até 10.000- {dez 

mil) habitantes, 10% (dez por cento); 
II -nos Municípios coiri população de mais de· 

10,000 (dez mil) a 50.000 {Cinqütmfa) mil habitantes, 15% 
(quinze por cento); 

III- nos MunicípTos cOm população de mais de 
50.000 (cinqUenta mil) a 100.000 (cem mil) habitantes, 
20% (vinte pOr cento); --

IV- nos Municípios com popUlação de mais de 
100.000 (~em mil) a 300.000 (trezentos mil) habitantes, 
25% (vinte e cinco por cento); 
V- nos Munidpios com população- de mais de_ 

300.000 (trezentoS mil) a 500.000 (quinhentos mil) habi
tantes, 35% (triri(a e cinco por cento); 

VI- nos Municípios de mais de 500.000 (qUinhentos 
mil) a 1.000.000 (um milhão) de habitantes, 50% (cin
qüenta po cento); 

VII- nos Municípios de mais de 1.000.000 (Unl-ffii~ 
\hão) de habitantes, 70% (setenta por cento); 

VIII- nas Capifais com população até 1.000.000 
(hum milhão) de habitantes, 50% (dnqüenta por Cento); 

IX-- nas Capitais cóm população de mais de 
1.000.000-(hum milhão) de habitantes, 70% (setenta por 
cento); 
X- a remuneração mínim·a dos Vereadores será de 

3% (três por cento) do subSidio dO Deputado Estadual, 
podendo, nesse caso, a despesa ultrapassar o percentual 
previsto no Art. 79 _ 

Parágrafo único. A remuneraçãO doS Veieadoi-is 
dos Territórios do Amapá, Rondônia e Roraima será 
calculada com base nos subsídios dos Deputados às As
sembléias Legislativas dos Estados do Parã, Amazonas e 
Acre, respectivamente. 

Art. 59 As Câmarãá--Mu-iliCípais que se instalarem 
pela primeira vez e as que ainda não tiverem fixado a re
muneração dos Vereadores podem deterrriinã-la para a 
legislatura em curso, obedecendo o disposto no artigo 
anterior. 

Art. 6<:> Poderão as Câmaras Municipais, não baVin~ 
do coincidência de mandatos legislativos estaduais e mu
nicipais, atualizar a remuneração dos Vereadores para a 
mesma legislatura, quando ocorrer fixação de subsídios 
dos Deputados, nos termos da Constituição do respecti
vo Estado. 

Art. 7<:> A despesa com a remuneração dos Vereado
res não poderá, em cada Muncípio, ultrapassar, anual
mente, 3% (três por cento) da receita efetivamente reafi
zada no exercício imediatamente anterior. 

Parágrafo único. Si- a--re"riúlneração calculada de 
acordo com as normas do art. 49 ultrapassar esse limite, 
será reduzida para que não o exceda. 

Are. 8<:> Na atual legislatura a remuneração dos v~ 
rcadorcs, fixada com base na L~i Complementar n9 2 de 
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vinte e nove de novembro de mil novecentos e sessenta e 
sete, alterada pela Lei ConlPlementiu -nil 23 -de dezenove 
de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro, não 
será reduzida. 

Art. 99 A população do município será aquela esti
mada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (I BG E), que fornecerá, por certidão, os dados 
às Câmaras interessadas. 

Art. 10. A presente Lei Complementar entra em vi
gor na data de sua Publicação, revogadas as disposiçÕes 
contrário. 

Brasília, 2 de julho de 1975; 1549 da Independência e 
87• da República. - ERNESTO GEISEL - Armando 
Falcão. 

LEI COMPLEMENTAR N• 45 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983 

EstabeleCe critério Pâr2 a reil:luneraçio ·de Verea- · 
dores. 

O Presidente da República, faço saber que o_ Congres
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei comple
mentar: 

Art. (<:> A despesa com a remuneração de Vereado-
res não ultrapassará a 4% (quatro por cento) da receita 
efetivamente realizada no exercício imediatamente ante-- . no r. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 31' Revogam-se as di~posições em contrário. 
Brasília, 14 de dezembro de 1983; 1621' da Independên

cia e 95~' da Repóblica. - JOÃO FIGUEIREDO -
Ibrahim Abi-Ackel. 

(Ã Comissão de c_C!_T!Stjtuiç_ã_o ~ Jt?tiça.) 

PARECERES 

PARECintES 
N9s L064, L065 é 1,.,06.6, ~e 1,985 

PABECER N.0 L064, DE 1!1115 

Da Comissão ele Eça.nomia, sobre a 
Mens-agem n.o _ 286, dê 1985 (n.0 582/85, 
na. origem) do Senh~r Presidente. da 
iRepúbllca, submetendo à aprovaçãO. do 
Senado Federal proposta. par& que seja 
autOrizada --a. Prefeitura Municipal de 
Paranaioá (PR) a _ ~ntrata.r operação 
de crédito no valor de Cr$_ 965.435.900 
(novecentos e sessenta e cinco milh9e:;, 
quatroceÍttos e tri~~--e _cinco mil_~ ~
~ Cnu\elros), junto iL Cal:sa Eeo
nômiea FederaL 

~jor: Se!l;ulor Albano. J1'ra,nco 

~Com a Mensagem n.o de 1985, o -Se
nhor Presi!'lente da República·- submete à 
deliberaçãO do Senado Federlil pleito da 
I'r.efe!tura. M)mlclpal de Parano.guá (PR) 
.qp.e obletiYa contratar i!llloo à Caixa Eeonô
mlca Fed_eraJ '!- seguinte operaçãO de crê" 
dloo: 

eame~tic,.. ela o)ll>raç.ão: 
A .:..._ Valor: CI$- 965.435,9 lnll (cor~ 

respondente a 3_5 .. 093,36 ORTN· de 
Cr$ 27.510,50 em fev/85); 

B- Prazos: 
I - dê .. ~arênciS~-; 1 ano; 
2·- de. amort!J<!'Ção: 4 ·anos; 
c - Encargos:' · 

1 - !uros .de &% .ao: a:no; 
2 - correção monetária: 6G% oo ín

dice de variação das ORTN; 
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i;> . .....,. . G~: ~ula.ç_iloo da.s. par
ceias do Imll,®ÍI> I!Pb."" 'l!rcula~ de 
Mercadorias .:..._ ICM; 

E - ~estlnação dos recursos: aqul.<l
ção de equipamentos para ooleta de 
lixo. 

o conselho MOlliltárlo, l)õac!IJmil oronDn
c!c:>l,i-.ll.~, Pe!<l eJ:!,camJ!!l>!l.m_enoo ç!o . 2edltto. 
nos termos do parecer do Baneo ·central do 

. Brasil que, l>l!aJisall<lo ,;..,· finanças ·do Mu
nicípio, constaoou. que .a margem· de pou
pança reiii daquela entidade, da ·ordem de 
Cr$ '17'.947';000 mostra-se bastante· superior 
ao maior d!S(lêndlo que a diyida consolida
da l!ltema. apresentará após a eretlvação 
do en1pré.stimo pretendido e conclui que a 
'lSSUiição dó.compromls.So não deverá trazer 
àquela entidade maiore-s pre-s~õe-s· na exe
c_ução orça.mell.tár!a de· seU.. fútur<>s exer
cic!Qs. 

A Secretli.r!a de Piànejamenoo di!- Pre.si
.d&ncla àa. ~públlc~t <SE:PLA!<I/S~EM)·ln
f.orl!)Oll nada. ter a. opor quanto à reíJ,l!?;a
~!ío.d9 emp.r~P. que a.Ca,l;><a ~nômll:a 
Ji'ede~al. oonsid~rll- Y}ilvel técnica, fl!l<?l!ll:m!ç~ 
.~ fJr!!J.!lcej,.am~nte-

as&im ·sêndo, ·eoncluinloa péla aeOihlmeu. ... 
to .. lia Mensagem, nós termoEr do segnÍnte: 

PROJETO· DE RESOU."QAO 
N.~ 151, DE 1985 

Autoriza & ~ef-eltura. Munlelpal de 
i'M-an'!K!lá .. (~) a ~lmtratar. <)per.II<Jão 
cj'e ,créd,l~ -"'" VJIIOr de Cr$. 96!i. 435 .. 9JIO 
(.novece~to$ ~ s..es~entfl., e cinço .~Ul~P 
qu~troc~tos e ~ti~ta_·e_ ~~~~.Q .~U ~ .. ~ 
vecentos crti~Q;S). . 

O Senido Federal-resolve: 

Art. l.Q !!li a Fret.eitura Mul)icipal de Pa
~anagu!Í, ·E:stado do Paraná, nos. termos do 
att. 2.0 da Resolução n.o 93; de· onze- de- ou
tJibro _q.e_ ~11 novec~ntos ~ setenta -~ seis. 
_do. Senado .:federal, autoljiada. a CQI)~r.atv 
operação ru.: crédloo no va!9; de. .. .·. " . __ . 
Cr1 96S .. 435.}0Q '(nçyejle,.tq8 _e ses,sen~!Í e 
~Ineó ·milhõe-s, quatrocentOs e trinta e cin
co miJ e no'vee~ntos . Cruzeiros), eorre8port~ 
dente a 35.093.36 ORTN de Cr$ 27. 510,50, 
de· fevereiro de 1985, junto a Caixa Eeonô
mlca Federal, e-sta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apolo ao De-senvolvimenoo '~
ela! - FAS, destlitlada à aquisição de equ!~ 
pamentos para coleta de lixo, naqll/ele 'Mu~· 
nic!plo obedecldll8 as condições admitldail 
pelo Banco Central do Brasil no :re<~pectlvó 
processo. 

Art. 2.Q Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 
1985- - VlrPllo TIÍV<li'a., Presidente even
tual - Albano Franco, Rl!laoor - Lenolr 
Va.rlll'\- Càrlos l(yra --severo Gomes
Amaral Furlan - Clil . Sampa.lo_ 

.PARECERES N ... 1.065 E 1.066, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resólnção n.~ 151, 
d'e'l985, da Comissão de Economia., que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de l'a
rana.guá (PR) a. centrata.r operaçãó ·de 
crédito no valor de Cr$ 965:435.900 
(n~vecentos e_ sessenta ·e c~nco milhões, 
Quatrocentos e trinta. e cinco mil e no
vecentos cruzeiros)" 
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PARECER N.0 1.065, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e .Jnstiça 
Relator: Senador Hélio GuelrGs 
O presente :Projeto de Resolução, da. Co

missão de Economia d<i Senado Federal, ço
mo conclusão de seu Pàrec:;er sobre a Men
sagem n.o • do Senhor Pres~dente ·da 
República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Paran!!.!!"Uá, Estado do Paraná, a contra
tar empréstimo no valor de Cr$ 965 .435. 900 
(nOvecentos e sessenta e cinco milhões, 
quatrocentos e trinta e c4tco ,mil e nove
centos ·ernzeiros) destinado à t:lnanciar a 
aquisição de equipamentos para coleta de 
l!xo,.naquele Munic!plo. 

o .pedido de autorizaçãQ foi formulado 
nos termos do preceituado_ no· ~r~ _ 2,0 da 
Resolução n.o 93, de 1976, do Senado Fe
deral, implicando, :POr· OOnséguinte, ·'a nã.o 
observância dos limites fixados no art. 2.0 

da Resolução n.o 62, de 1975, tàmbém do 
Senado Federal hl>ja vista que os recursoo 
a- serem repassados· serão provenientes do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento So
cial- FAS. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi 
elaborada consoante as p~eserlÇÕes legais e 
regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, 
por Isso, o nos.so encamlnhall1eJ;J,to favorá
vel, no que tange aos aspectos de constltu-. 
clonalldad_e; juridlcldade e técnica legisla
tiva. 

Sala das Comlsslies, 21 de novembro de 
1985. - Joaé' Jgnácio Ferreira, Presidente -
Béllo Gueiros, Relator - Alberto Silva. -
Nivaldo Machado - 'Luiz Cavalcante -
Alfredo Campos - Martins Filho - Améri
co de s~. 

PARECER N.0 1.066, DE 1.985 
Da Comissão de Municipl09 

RelatOr:· Senador Roberto Wj>pych 

Sob exame o Projeto de Resol:ução n.0 , 

de 1985, de autoria da Comissão de Ec()no
mia do Senado FederaJ, que objetiva autori
zar a Prefeitura Municipal,. de Paranaguá 
(PR) a contratar oueração "de crédito no 
valor de Cr$. 965 .435:900 (novecentos e s~s
senta e cinco milhões, quatrocentos e trinta 
e cln<:a mil, novecentos cruzeiros) destina
da à aqiúslção de eqiúpamentos para cole
ta. de lllro, para aquele Município; 

A matéria foi apreciada pela Comissão de 
Economia no que diz respeito aos a.Spectos 
financeiros, a qual conc.luiu pelo presente 
diploma legal tendo em vista a prioridade 
do programa a ..ser custeado pe,_o emprésti
mo e a capacidade de pagamento do solici
tante. 

A Com!.ssão de Constituição e Justiça pro
nuri.ciou-se pelo encaminhamento favorável, 
no -Que tange aos aspectos de -cori:stltl.iÇio
"alldade, juridlcldade e técnica legl$latlva. 

Nos aspectos que comPetem a, esta Co
missão, opinamos ·pelo acolhimento do plei
to, nos termos do proposto pela Com!s.são 
de Economia, tendo em vista a situação f!
nap.ceira aflitiva com que se defronta a 
maioria dos municiplos brasileiros; em face 
da concentração das ~eceitas. trlbutárlas a 
nível da União, e ser o .lnlltltuto do endivi
damento. o único. mecanismo de .. que dispõe 
para Implementar, o8 programas de traba
lho. 

Sala daS ·Comissões, .27- de novembro de 
!985. - Moaeyr Dalla, Presidente .c.... R<>ber-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

tO Wj>pych, Relator - Jorie KallllW>.- Be
nedito Ferreira. - Altevir Leal - Hélio 
Gueiros - Gastão Müller - Nlvaldo Ma
chado - Alfredo campos. 

PARECERES 
N•s 1.067, 1.068 e 1.069, de 1985 

PARECER N• 1.067, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Ml!!nsagem n9 
281, de 1985 (n9 576, de 18-11-85, na origem), do Se~ 
nhor Presidente. da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Minis~ 
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de São Sebastião (SP), a contratar ope~ 
ração de crédito no valor· de Cri 4.590.191.000, junto 
à Caixa EconômiC_a do Estado de São Paulo S.A. 

Relator; Sen~dor Le:noir_ Vargas 

-Com a Mensagem n9 281/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de São Sebastião (SP), 
com base no que estabelece o art. 29 da Resolução n9 93, 
de 11~10-76, do Senado Federal, para que possa contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 4.590.191.000 
(quatro bilhões, quinhentos e noventa milhões, cento e 
noventa e um mil cruzeiros), correspondente a 100.000 
UPC de CrS 45.901,91, em julho/85,junt0 à Caixa Eco
nômica do Estado de São P~ulo S.A., esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, 
no Mu_nicípio. 

Características da .operaçilo: 

A- Valor: CrS 4.590.191.000 (correspondente a 
100.000 UPC de Cr$ 45.901,91 em ju1f85); 

R-Prazos: 

I - de carência: 30 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 

C- Encargos: 

1-juros: 10,5% a.a. (BNH); 1% a.a.'(Agente Fi
nanceiro); 

2- correção monetária: pela variação trimestral 
da ORTN· 

D - .G~ratlti~-=- ~inculação d:e quotas~partes do 
Imposto sobre CirculaÇão de Mercadorias; 

- -_E--=:-Destinação dos recursos: execução _de obras 
do Projeto CURA, no Município. 

Segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica 
do Estado de São Paulo S.A., a operaÇão sob exame é 
viável, técnica, económica e financeiramente. 

Trata~se de empréstimo a que, por rorça das dispo~ 
sições contidas no art. 29 dã Resolução n9 93/76, do Se~ 
nado _Federal, não se aplicam os limites fixados pelo art. 
2<:> da Resolução n9 62/75 parcialmente Modificado Pelo 
art. J9 da citada Resolução n9 93/76 _e pela Resoluçãa.n9 
64/85, haja vista que os recursos a serem repassados pro~ 
vêm do Banco Nacional da Habitação. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo que a Caixa EcOnô
tnlca federal considúa viável, técrlica, econômica e fi. 
nanceiramente. _ _ 
~Assim sendo, concluímos-peta acolhimento da mens-a~ 

gem, nos termos do seguinte: 

"PROJETO DE: RESOLUÇÃO N9 !52, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Silo Sebastião 
(SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
4.590.191.000 (quatro bilhões, quinhentos e noventa 
rnilhões, cento e noventa e um mil crllZeiros). 

-O Senado Federal resolve: 

Art. !9 É a Prefeitura Municipal de São Sebastião, 
Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução 
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,1<:> 93, de I I de outubro de 1976, do Sendo Federal, auto~ 
rizada n contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
4.590.191.000 (quatro bilhões, quinhentos e noventa mi~ 
lhões, cento e noventa e um mil cruzeiros), correspon~ 
dente a 100.000 UPC deCrS 45.901,91, emjulhof85,jun~ 
to à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinada à execução de obras do 
Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2<:> Esta Rooolução entra em vigor na data de 
su<:~ publicação. 

Sala das Comissões, 21 de novembro, de 1985. -
Virgílio Távora, Presidente eventual - Lenotr V~rgas, 
Relator - Carlos Lyra- Albano Franco - Severo Go
mes - Cid Sampaio. 

PARECERES N• 1.068 E 1.069, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resoluçio n9 152, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Siio Sebastião (SP) a contratar ope
ração de crédito no valor de CrSi 4.590.191.000 (qua
tro bilhões, quinhentos e noventa milhões, cento e no
venta e um mil cruJ;eiros)." 

PARECER N• 1.068 DE 1985 
Da Comissão de Constituiçilo e Justiça 

Relator: Senador Fábio Lucena 

O Senhor Presidente da República, nos termos do arti· 
go 42, item VI, da CoQstituição Federal, submeteu ao 
exame do Senado Federal proposta no sentido de que 
seja a Prefeitura Municipal de São Sebastião, Estado de 
São Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, 
de \I de outubro de 1976, do Sen~do Federal, au~orizada 
a contratar operação- de crédito no valor de Cr$ 
4."590:l9LOOO (qUatr6bithões," quinhentos e nove-nta mi
lhões, cento e noventa e um mil cruzeiros), correspon
dente a 100.0()() UPC de CrS 45.901,91, emjulhof85,jun
to ã Caixa Econdrriica do Estado de São Paulo S.A., esta 
na qualidade de agente finahceirci do Ban-co Nacional da 
Habitação --BNH, destinada à execução de obras do 
Projeto CURA, no Município. 

o pedido ro_i formulado nos termos do que preceitua o 
art. 29 da Resolução n9 93, de 11~10~76, do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limites fixãdos no artigo 29 da Resolução n9 62/75, tam~ 
bém do Senado Federal, haja vista que os recUrsos a se
rem repassados provêm do Banco Nacional da Habi
taçáo. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil, o qual concluiu que a assunção 
de tal compromisso não deverá acarretar àquele Municí
pio maiores pressões na execução orçamentária de seus 
futuros exercícios. - - -

Outrossim, segundo o parecer apresentado pela Caíú 
Econômica do Estado __ çie São Paulo S.A., a operação sob 
exame é viável técnica, econôriiica e financeiramente e 
ouvida a iespeito a secretaria de Planejaffiento da Presi
dência da República (SEPLANJSAREM), informou 
nada ter a opor quanto à realização da operação em cau~ 
sa. 

A Comissão de Economia, na rõxma regimental, ao se 
pronunciar pelo acolhimento da pretensão, apresentou o 
competente projeto de Resolução ora sob exame. 

Assim, verifica~se que a proposição roi elaborada con~ 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorâvel, nõ que tange aos aspectos da Constitucionalida~ 
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.- José 
lgnácio Ferreira, Preside"nte- Fábio Lucena, Relator
Alberto Silva - Martins Filho - Nivaldo Machado -
Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante- Alfredo CampOs
Américo de Souza. 
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PARECER N• 1.069, DE 1985 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Roberto Wypych 

Sob exame o Projeto de Resolução n\' , de 1985, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de São Se
bastião (SP), a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 4.590.191.000 (qU-atrO bilhões, quinhentos e noventa 
milhões, cento e noventa e um crJJ~ei:ros), destinada à 
execução de obras do Projeto CURA, naquele Municr.: 
pio. 

A matéria fol apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo emprêstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de CQnstituicão e Justiça pronunciou~se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de_ Ecooomia, tendo em vista a situaÇão 
financeira aflitiva cum que se defrohta a maiQria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributáveis a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecani$mo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissõé;s, 27 de n.Qvembro de l985.- Moa
cyr Dalla, Presidente - Roberto Wypych, Relator -
Jorge Kalume - Benedi.to Ferreira - Altevir Leal -
Hélio Negreiros - Gastão Müller - Nivaldo Machado 
- Alfredo Campos -

PARECERES 
N•s L070, 1.071 e 1.072, de 1985. 

PARECER N• 1.070, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
279, de 1985 (n9 574, de 18-11-85, na orlgem),do Se
nhor Presidente da República, submetendo à apro-
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Mococa (SP), a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 6.108.015.000, junto ao Banco 
do Estado de São Paulo S.A. 

Relator: Senador Calos Lyra 

Com a Mensagem n'i' 279 JSS, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da_Prefeitura Municipal de Macaca (SP), com 
base no que estabelece o art. 29 da Resolução n9 93, de 
11-10-76, do Senado Federal, que objetiva contratar_ope
ração de crédito no valor de Cr$ 6.108.015.00(f (seis bi
lhões, cento e oito mil_hões e quinze mil cruzeiros)- cor
respondente a 250.000 UPC de Cr$ 24.432,06, emjanei
ro/85 -junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A, 
este na qualidade de__agente financeiro do_ Banco Nacio~ 
na! da Habitação - BNH, destinada à execução de 
obras do Projeto CURA, no Município. 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 6.108.015.000 (cottespondente a 

150:000 UPC de Cr$ 24.432,06 em JAN/85); 
B-Prazos: 
I -de carênciã: até 30 meses, 
2- de amortização: 240 meses; 
C- Encargos: 
- 1 -juros: 10,5% a. a (BNH); I% a. a (Ag. 

Fin.), -- -
2- correção monetária: pela variação trimestral 

da ORTN, 
3- taxa de administração do BNH: 2%; 
D - Garantia: vinculação de quotas-partes do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias; 
E- Destinação dos recursos: execução de obras 

do Projeto CURA, no Município. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
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Banco Central do Brasil que, analisando as_finanças mu
nicipais constatou que a margem de poupança real da
quela Prefeitura, da ordem de Cr$ 2.493,4 milhões, 
mostra-se bastante superior aos dispêndios que a sua 
dívida consolidada interna apresentará após a efetivaçãó 
do empréstimo pretendido, e concluiu que a assunção do 
compromisso não deverá trazer àquela Entidade maiores 
pressões na exeCuçãO orÇamentária de seus futuros 
exercícios. 

A Secretária de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quõ:).'nto à realização do empréstimo que o Banco do Esta
do de São paulo S.A. considera viável, técnica, econômi~ 
ca e financeiramente. 

Assim s_endo, concluímos pelo acolhimento da Mensa-_ 
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUCÃO N• 153, DE 1985 

At,~toriza a Prefeitura Munlcipal de Mococa (SP) 
a ('Obtratai' operação de crédito 'no valor de Cr$ 
6.108.015.000 (seis bilhões, cento e oito milhões e 
quinzentos mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: __ 
Art. 19 É a Prefeitura ~unicipal de Macaca, Estado 

de São Paulo, nos termos do artigo 2~> da Resolução n9 
93,_de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autori· 
zada a contratar operação -de crédito no valor de Cr$ 
6.108.015.000 (seis bilhões, cento e oito milhões e quinze 
mil cruzeiros) - correspondente a 250.000 UPC de Cr$ 
24A32~b6 ein janeiroj85 -junto" ao Ba-nco do Estado de 
São Paulo S.A, este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à exe
cução de obras do Projeto CURA, no Município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
sil no reSpectivo processo. ~ 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 2l de novembro de 1985, -
Virgílio Tâvora, Presidente eventual- Carlos Lyra, Re
lator - Lenoir Vargas - Albano Franco -Severo Go
mes - Cid Sampaio. 

PARECERES 
N•s 1.071 e 1.072, de 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n9 153, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Mococa (SP) a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 6.108.015.000 (seis bilhões, 
cento e oito milhões e quinze mil cruzeiros)". 

PARECER N• 1.071, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Fâbio Lucena 

O Senhor Presidente da República, nos termos do arti
go 42, item VI, da Constituição Federal, submeteu ao 
exanie do Senàdo F~deral proposta no sentido de que 
s~ja a. Prefeitu~a Municipal de Mococa, Estado de São 
Paulo, nos termos do artigo 2~> da Resolução n9 93, de ll 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
6.108.015.000 (seis bilhões, cento e oito milhões, e quinze 
mil cruzeiros)- correspondente a 250.000 UPC, de Cr$ 
24.432,06, em janeiroj85 -junto ao Banco do Estado 
de São Paulo S/A., este na qualidade de agente fin_ancei,:, 
rodo Banco Nacional da_ Habitação·- BNH, destinada 
à exec~ção de obras do Projeto CURA, no Município. 

O pedido foi formulado nos termos do que preceitua o 
art. 29 da Resolução n" 93, dç 1 t-10-76~ do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62/75, tam
bém do Senado Federal, haja vista que os recursos: a se
rem repassados provêm do Banco Nacional da Habi
tação. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil, o qual concluiu que a assunção 
de tal compromisso não deverá acarretar àquele Municí-
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pio maiores pressõe.co na execução orçamentária de seus 
futuros exercícios. 

Outrossim, segundo o parecer apresentado pelo Banco 
do Estado de São Paulo S.A., a operação sob exame é 
viável, técnica, econômica e financeiramente e ouvida a 
respeito Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República (SEPLAN/SAREM), info'i-mou nada ter a 
onor quanto [! realização da operaçãQ em causa. 

A Comissão de Economia, na forma regimental, ao se 
pronunciar pelo acolhimento da pretensão, apresentou o 
competente projeto de Resolução ora sob exame. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as pre:>crições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorâvel, no que tange aos aspectos da constitucionalida_
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 21 de nove_mbro de 1985. -José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Fábio Lucena, Relator
Alfredo Campos - Luiz Cavalcante- Hélio Gue:iros
Nivaldo Machado - Martins Filho - Alberto Silva -
Américo de Souza. 

I 

.PARECER ~' 1.072, DE 1985. 
Da Comi~o de Municípios 

Relator: Senador Robe to Wypych 
Sob exame o Projeto e Resolução n9 , de 198_5, 

de autoria da Comissão e Economia do Senado Fed~ 
ral, 9ue obj~t.iva autori4ar a Prefeitura Municipal de 
Mococa (SP) a contratar pperação de crédito no valor de 
crS ~.108.015.000 (seis ~1lhões, cento e oito milhões e 
qui~ze mil cruzeiros), destinada à execução de obras do 
PrOjeto CURA naquele município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu Pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
Cãfiã.cidade de- pagamento do solicitante. 

A Comissã-o de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo e-Ttcaminhame-nto favoiável, no que tange aos aspe_C_. 
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. _ _ __ · 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva c:om que se defronta a maioria dos ml.l~
nicípiOs brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a ntvel da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, 27 de novemb_r_o_d~; 19:85.- Mqa
cyr Dalla, Presidente. - Roberto Wypych, Relator. -
Jorge Kalume- Benedito Ferreira- e/restrição- Al
tevir Leal- Hélio Gueiros- Gastão MUller- Nivaldo 
Machado - Alfredo Campos. 

PARECERES 

N_9s ~-~-73, 1.07~ e 1.075, de 1985 

I 

' 

PARECER N• 1.073, de 1985 

D Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
280, de 1985 (Mensagem n~> 575, de 18-ll-85, na ori
gem) do Senhor Presidente da Repiíblica, submetendo 
ifaprovaÇão- do Senado Federal, proposta do Seõhor 
Ministro da Fazendà, para que seja autorizada a Pre

_feitura Municipal de Mogi-Guaçu (SP), a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 13.770.573.000, 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A. 

Relator: Senador Carlos Lyra 

Com a Mensagem n9 280/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da PrefeitUra Municipal de Mogi-Guaçu (SP), 
com base no que estabelece o artigo 29 da Resolução n9 
93, de 11-10-76, do Senado Federal que objetiva contra~ 
tar operação de crêdito no valor de Cr$ 13.770.573.000 
(treze bilhões, setecentos e setenta milhões, quinhentos e 
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setenta e três mil cruzeiros), correspondente a 300.000 
UPC, de Cr$ 45.901,91, emjulhof85,jurito ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qual_idade de agente fi~ 
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des~ 
ti nada à aplicação em estudos, programas e projetas que 
atendam às finalidades do Programa FINANSA/FI· 
DREN. 

Características da operação: 

A-Valor: Cr$ 13.770.573.000 (correspondente 
a 300.000 UPC, de CrS 45.901,91, em ju1ho(85); 

B-Prazos: 
1 -de carência: 30 meses (máxima) e 24 meses 

(estimada); 
2 - de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
I- juros: 10,5% a.a. (BNH) e 1,0% a.a. (Agente 

Financeiro): 
2 - c-orreção monetâria: variação trimestral das 

ORTN; 
3 - tax~ d~ ór~ã.o técnico: 2,0%; 
4- taxa de administração do BNH: 2,0%; 

D- Garantia: vinculação de parcelas do Impos~ 
to sobre Circulação de Mercadorias (ICM); 

E - Destinação dos recursos: aplicação em estu. 
dos, programas e projetas que atendam às finalida. 
des do Programa FINANSA/FIDREN. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se pelo 
encaminhamento do 'pedido, nos termos d_o parecer do 
Banco_Çentral do Brasil que, analisando as fmanças mu
nicipais constatou que a margem de poupança real da
quela Prefeitura, da -ordem- de Cr$ 8.723,8 milhões, 
mostra·se bastante superior aos dispêndios que a sua 
dívida consolidada interna apresentarâ após a efetivação 
do emprêstimo pretendido, e concluiu que a assunção do 
compromisso não deverá trazer àquela Entidade maiores 
pressões na execução orçamentár_ia de seus futuros 
exercícios. -

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLANfSAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo que o Banco do Esta
do de São Paulo S.A. considera viável, técnica, econômi
ca e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 154, DE 1985 _ 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guatu 
(SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
13.770.573.000 (treze bilhões, setecentos e setenta 
milhões, quinhentos e setenta e três mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, 
Estado cte São Paulo, nos termos do artigo 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede. 
ral, autorizada a contratar operação de crêdito no valor 
de Cr$ 13.770.573.000 (treze bilhões, setecentos e setenta 
milhões, quinhentos e setenta e três mii_cruzeiros), cor
respondente a 300.000 UPC, de CrS 45.901,91, em ju· 
lho/85, junto ao Banco do Estado_de São PaulQ S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio. 
na! da Habitação- B_NH, destinada à aplicação em es· 
tudos, programas e projetas que atendam às finalidades 
do Programa FINANSA/FIDREN, naquele município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processei. 

Art. 2<J Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. -
Virgílio Távora, Presidente eventual - Carlos Lyra, Re
lator - Lenoir Vargas - Albano Franco - Severo Go
mes - Cid Sampaio. 
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PARECERES 
N•s 1.074 e 1.075, de 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n"' 154, de 1985, da 
COmissão de Economia, que ~'autoriza a Prefeitura 
Municipal de MC?gi-Guaçu (SP), ~ _contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 13.170.5_73.000 (tre
ze bilhões, setecentos e setenta milhões, quinhentos e 
setenta e três mil cruzeiros)". 

PARECER No !.074, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Fábio Lucena 
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 

42, item VI, da Constituição Federal, submeteu ao exa
me do Senado Federal, proposta no sentido de que seja a 
Prefeitura Municipaf de Mogi~-Úl.ÜiÇU;~ Estado de São 
Paulo, nos termos d_oart. 29 da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a con· 
tratar operação ___ d_~_ crédito no_ valor de Cr$ 
13.770.573.000 (treze bilhões, setescentos_~Jl-~t~nta !:!li~ 
lhões, quinhentos e seteri.ta e três mil cruzeiros), corres~ 
pendente a 30Q,QOO UPC, de Cr$45-.9-01,91, emjuUro/85, 
junto ao Banco dQ Estad_o_ de Sã<! Paulo S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação_- BNH, destinada à aplicação em estlJ_dos, 
programas e projetas que atendam às finalidades do Pro
grama-FINANSA/FIDREN, naquele Município. 

O pedido foi formulado n~s termos do que preceitua o 
arL 29 da Resolução n9 93~ de 11-10·76, do Senado Fede
ral, im:plit1mdo, por conseguinte, a não observância dos 
)iniítes fixados no art. 29 da Resolução n9 62/75, tambêm 
do Senado Federal, haja vista que Os recursos a serem re
passados provêm do Banco Nacional da Habitação, por· 
tanto, considerada extralimite. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhanlento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil, o qual concluiu que a assunção 
de tal compromisso não deverá acarretar àquele Municí
piO maiores pressões na execução orçamentária de seus 
futuros exercícios. 

Outrossim, segundo o parecer apresentado pelo Banco 
do _ _&_t_a_do__d_e_ São Paulo S.A., a operação sob exame ê 
viável têcnica, econômica e financeiramente e ouvida a 
respeito a Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República (SEPLAN/SAREM), informou_nada ter a 
opor quanto à realização da operação em causa. 

A'- Comissão de Economia, na forma regimental, ao se 
ptóriunciar pelo acolhimento da pretensão, apresentou o 

_competente Projeto de Resoluç~o ~ra sob exame. 
Assím, verifica-se que a proposição foi elaborada con· 

soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis- à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~ 
vorável, no que tange aos aspectos da constitucionalida· 
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 2 r de novembro de 1985.- José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Fábio Lucena, Relator
Alfredo Campos- Américo de SQuza- Luiz Cavalcante 
- Hélio Gueiros - Nivaldo Machado - Martins Filho 

--Alberto Silva. 

PARECER 
N9 -1.075, de 1985 

Da Comissão de Municípios 

Relat_or: Senador Roberto Wypych 
Sob .exarrie o Projeto de Resolução n9 , de 1985, 

de autoriã. da Comissão de Economiª' do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Mogi-GuaÇu (SP), a contratar operação de crédito no 
valai de-CrS i'3.176.-573.000 (treze bill:lões, setecentoS e 
setenta milhões, quinhentos e seté'iita e três mil cruzei
ros), -destinada à aplicação em estudos, programas e pro
jetas que atendam às finalidades do Programa FINAN
SA(F1RPEN. 

A matérla fol apreCiada pela ComiSsãO de Econoffiíi ·
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prÍO· 
rida_d_e_d_o programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 
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A Comissão de Constituiç_ão e Justiça pronunciou~se 
-Pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec· 
tos de constitucionalidade, jui-idiçidade e técnica legisla· 
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a Situação 
financeira aflitiva com qtie se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face_ da concentração das receitas 
tributárias a nível da t,Jnião, e ser o instituto do endiviw 
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1985.- Moa
cyr Dalla, Presidente - Roberto Wypych, Relator -
Jorge Kalume- Bendito Ferreira- e/restrição- Alte
vir Leal - Hélio Cueiros - Gastão Müller - Nivaldo 
Machado - Alfredo Campos. 

PARECERES 
N• 1.076; 1.077 e 1.078, de 1985 

PARECER No 1.076, DE !985 

- Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
278, de 1985 (n? 573, de 18-11-85, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo ã apro
vação do Senado Federal, proposta do Seilhor Minis-
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Caraguatatuba (SP), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 9.180.382.000,junto 
ao Bane~ do Estado de São Paulo S.A. 

Relator: Senador Albano Franco 

Com a Mensagem n<J 278/85, o_ Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal pe
dido da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba (SP), 
com bu!:ie no que estabelece o art. 2<J_da Resolução n9 93, 
de II-I O· 76, do Senado Federal que objetiva contratar o
peração de crédito no valor de Cr$ 9.180.382.000 (nove 
bilhões, cento e oitenta milhões, trezentos e oitenta e 
dois mil cruzeiros), correspondente a 200.000 UPC, de 
Cr$ 45.901,91, em julho/85, junto ao Banco do Estado 
de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada 
à execução de obras do Projeto CURA, no Município. 

Características da operação: 
A-Valor: CrS 9.180.382.000 (correspondente a 

200.000 UPC, de Cr$ 45.901,91, em Julho/85); 
8-Prazos: 
l-de carência: 24 meses (estímada) e 30 meses (má· 

xima);-
2- de amortização: 240 meses; 
C - Encargos: 
I- juros: 10,5% a.a. (BNH) e 1,0% a.a. (Agente Fi· 

nancciro); 
2-GQ.rreção monetária: variação d~ UPC; 
3-taxa de administração do BNH: 2,0%; 
D- Garantia: vinculação das parcelas do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias - ICM; 
E- Destinação ôos recursos: execução de obras d_o 

Projeto CURA, no Município. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais constatou que a margem de poupança real da:. 
quclu Prefeitura, da ordem de Cri 2.426,8 milhões, 
mostru·s_e bastante ~uperior aos dispêndi9s que a sua 
divida consolidada interna apresentará após a efctivação 
do empréstimo pretendido, e concluiu que a assunçào do 
compromisso não deverá truzer àquela Entidáde maiores 
pressões- lia execução orçamentária d~ ~cus futuros ew 
xercfcios.. 

A Secretaria de Plancjamento da Presidência da Re
públh::u {SEPLANfSAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do emprêstimo que o Banco do Esta
do de São Paulo S. A. considera viável, técnica, econômiw 
cu e financeiramente. 
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 155, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caraguatatu
ba (SP), a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 9.180.382.000 (nove bilhões, cento e oitenta mi
lhões, trezentos e oitenta e dois mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. !9 ~a Prefeitura Municipal de Caraguatatllba, 

Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Reso
lução nt1 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operaqão de ~rédito no valor 
de Cr$ 9.180.382.000 (noVe bilhões, cento e oite0t_a_m1-
lhõcs, trezentos e oitenta e dois mil cruzeiros)·, corres
pondente a 200.000 UPC, de Cr$ 45.901~91, emjulho/85, 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A.! __ este na 
qualidade de agente financeíro do Banco Nacignaf da 
Habitação - BNH, destinada: à execução de obras do 
Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data de 
SUü J:>Ublicaçào. 

Sala das Comissões, 21 de novl<mbro óe_ 1985. """":' 
Virgilio Távora, Presidente, eventual - Albano Franco, 
Relator - l.lmoir Vargas - Carlos Lyra - Severo Go~ 
mes :;:-- Cid Sampaio: 

PARECERES N•s 1.077 e 1.078, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução nQ 155, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Caraguatatuba {SP), a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 9.180.382.000 (nove 
bilhões, cento e oitenta milhões, trezentos e oitenta e 
dois mil cruzeiros). 

PARECER N• 1.077, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Fábio Lucena 

O Senhor Presidente da República, nos termos do arti
go 42, item VI, da Constituição Federal, submeteu ao 
exame do Senado Federal, proposta no sentido de que 
seja a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba (SP), al:lto
rizada a contratar operação de crêdito no valor de Cr.S-
9.180.382.000 (noVe bilhões, cento e oitenta milhões, tre
zentos e oitenta e dois mi_l_cruzeiros), correspondente a 
200.000 UPC, de CrS 45.901.91, em ju1ho/85, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo _$.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação_
BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, 
no Município. -

O Pedido foi formulado nos termos do que preceitua o 
art. 2<:> da Resolução n9 93, de t 1-l0-76, do Senado Fede
ral, impticando, por conseguinte, a não observância dos 
limites fixad_os no artigo 2<:> da Resolução n<:> 62/75, tam
bém do Senado Federal, haja vista que os recursos a se
rem repassados provém do Banco Nacional da Hal:ii
tação, portanto, considerado extralimite. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil, o qual incluiu que a assunção 
de tal compromisso não deverá acarretar àquele Municí
pio maioreS pressões na execução orçamentária de seus 
futuros exen::ícíõS. ----

Outrossim, segundo o pare-cer apreSentado pelo Banco 
do Estado de São Paulo S.A., a operação sob exame é 
viável, técnica econômica e financeiramente e ·auvra:aa
respeito a Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República (SEPLANJSAREM), informou nada ter a 
opor quanto à realização da operação em causa. 

A Comissão de Economia, na forma regimentãl, ao-se--
pronunciar pelo acolhimento da pretensão, apresentou o 
competente projeto de resolução ora sob exame. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminham_e_nto fa
vorável, no que tange aos aspectos da constitucionalida
de, jtiridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Com-issões, 21 de novembro de 1985. --José 
lgnáCiO Ferreira, Presidente --Fábio Lucena, Relator
Alfredo Campos - Luiz Cavalcante- Hélio Gueiros
Nivaldo Machado - Martins Filho - Américo de Souza 
- Alberto Siha. 

PARECER No 1.078, DE 1985 

Da CoinisSão de M~nicípiOs 

Relator: Senador Roberto Wypy_ch 

Sob exame o Projeto de Resolução n<:>IJ de 1985, de au
toria da Comissão de Economia do Senado Federal, que 
objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Caraguata
tuba (SP) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 9.180.382,000 (nove bilhões, cento e oitenta milhões, 
trezentos e oitenta e dois mil cruzeiros), destinada à exe
cução de obras do Projeto CURA no Municfpio. 

A matêriã. foí apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos fTnanceírcrs,·a qual con
cluiu pelo pre.'>ente diploma legal, tendo em viSta a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capai::iôade-de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça, pronunciou-se 
pelo encamínhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos, pelo acolhimento do pleito, nos termos do propos
to pela Comissão de Economia,- tendo em .vista a si
tuação financeira aflitiva com que se defronta a maioria 
dos munic"íp"iós brasileiros, em face da concentração das 
receitas tributárias a nível da União, e ser o instituto do 
envididamento o único meCanismo de que dispõe para 
implementar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1985. --Moli
cyr Dalla, Presidente, - Roberto Wypych, Relator. -
Jorge Kalume - Benedito Ferreira - Altevir Leal -
Hélio Gueiros - Gastão Müller- Nivaldo Machado -
Alfredo Campos. 

PARECERES 
N•s 1.079, 1.080 e 1.081, de 1985 

PARECER No 1.079, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Me~sagem nQ 
277, de 1985 (n9 572, de 18-11-85, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à apro
vação 4o Senado Federal, proposta do Senhor Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Campo Limpo Paulista (SP), a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 
7.329.618.000,junto ao Banco do Estado de São Pau
lo S.A. 

Relator: Senador Virgílio Távora 

Com a Mensagem n<:> 277/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulis
ta (SP), com base no que estabelece o artigo 2<:> da Reso
lução n9 93, de 11-1076, do Senado Federal que objetiva 
contratar operação de crédito no valor _de Cr$ 
7.329.618.000 (sete bilhões, trezentos e vinte e nove mi
lhões, seisCentos e dezoito m-il cruzeiros) - correspon
dente a 300.000 UPC de Cr$ 24.432,06, emj~neíroj85-
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinada à execução de obras do 
Projeto cura, no Município. 

Características da operaçãO: 
A- Valor: Cr$ 7.329.618.000 (correspondente 

a 300.000 UPCs, de CRS 24.432,06 em )anf85); 
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B- Prazos: 
I - de carência: até 30 meses; 
2- de amortização;- 240 meses; 
C- Encargos: 
1- juros: 10,5% a.a (BNH); 1% a.a (Ag. F'.); 

2- correção monetária: pela variação trimestral 
da ORTN; 

3- taxa de administração do BNH: 2%; 
D- Garantia: vinculação de quotas-partes do 

lmposto sobre Circulação de Mercadorias; 
E- Destinação dos recursos: execução de obras 

do Projeto CURA, no Município. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais constatou que a margem de poupança real da-

--- quela Prefeitura, da ordem de Cr$ 3.208,-4 milhões, 
mostra-se bastante superior aos dispêndios que a sua 
dívida consolidada interna apresentará após a·efetivação 
do empréstimo pretendido e concluiu que a assunção __ d_o 
compromisso não deverá trazer àquela Entidade maiores 
pressões na execução orçamentária de seus futuros e
xercícioS. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo que o Banco do Esta
do de São Paulo S/ A. considera viável, técnica, econô
mica e fi_oanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 156, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Limpo 
Paulista (SP) a contratar operação de crédito no va
lor de CrS 7.329.618.000 (sete bilhões, trezentos e 
vinte e nove milhões, seiscentos e dezoito mil cruzei
ros). 

O Senado Federal resolve: 
Ait. -1<:> E a Prefeitura Municipal de Campo Limpo 

Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 
da Resolução nQ 93, de li de outubro de 1976, do Senado 
Fedi[-al, autorizada a cOntratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 7.329.618.000 (Sete bilhões, trezentos e vinte 
e nove milhões, seiscentos e dezoito mil cruzeiros) -
correspondente a 300.000 UPC de Cr$ 24.432,06, emja
neirof85 -junto ao Banco do Estado de São Pa1,1lo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da .Habitação - BNH, destinada à execução 
de obras do Projeto CURA, no Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectí~9 proce~o. 

Art. 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.- Le
noir Vargas, Presidente eventual- Virgílio Távora, Re
lator- Carlos Lyra - Albano Franco- Severo Gomes 
- Cid Sampaio. 

PARECERES NOS. 1.080 e 1.081, de 1985 

Sobre o Projeto de ResQlução nQ 156, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campo Limpo Paulista (SP) a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 7.329.618.000 
(sete bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, seis
centos e dezoito mil cruzeiros)". 

PARECER N• 1.080, DE 1985 
Da C001issão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Fábio Lucena 
O Senhor Presidente da República, nos termos do arti

go 42, item VI, da Constituição Federal, submeteu ao 
exame do Senado Federal proposta no sentido de que 
seja a PrefeitUra Municipal de Campo Limpo Paulista, 
Estado de ·são Paulo, nos termos do artigo 2<> da Reso
lução n~ 93, de 11 de outubro de t 976, do Senado Fede
ral, autorizada. a contratar operação de crêdito no valor 
de CrS 7.329.618.000 (sete bilhões, trezentos e vinte e 
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nove milhões, seisCentos e d:ez.oito m-i.l cruzeiros)- cor
respondente a 300.000 UPC de CrS 24.432,06, em janei
ro/85- junto ao Banco do Estado de São Paulo -S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinada à execução de 
obras do Projeto CURA, no Município. 

O pedido foi formulado nos termOs áo que preceitua o 
artigo 29 da Resolução n'~ 93, de íf-10-76, dO Senado Fe
deral. implicando, por Conseguinte, a não qbservância 
dÕs limites fixados no ar-tigo 29 da ResolUção n" 62/75, 
também do Senado Federal, haja vista C:jtie os recursos a 
serem repassados provêm do Banco Nacional da Habi
tação. 

O Co-nselho Monetário Nacíonal pronunciOU-se-J:ui:(o 
encaminhamento do pedido, nos ter-mos do parecer do 
Banco Central do Brasil, o qual concluiu que a assunção 
de tal compromisso nãõ deverâ acarretar àquefe Municf
pio maiores pressões na- exeCU.çãõ-orçamentãria de seus 
futuros exercícios. 

Outrossim, segundo o parecer apresentado Pelo Banco 
do Estado de São Paulo S.A., a operação sob exame é 
viável técnica, económica e financeiramente e ouVida a 
respeito a Secretaria _de -Pianejamento da- PresidênCia dã 
República (SEPLAN/SAREM), informou nada ter a 
opor quanto à realização da operação em causa. 

A Comissão de Economia, -na -fqrma regimental, ao se 
pronunciar pelo acolhimento da pretensão, apresentou o 
competente projeto de Resolução ora sob exame. 

Assim, verifica-se que a proposição fOi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aPiicãVeiS à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos da constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985._- José 
lgnácio Ferreira, Presidente- Fábio Lucena, Relator--:
Alfredo Campos - Luiz Cavalcante - Hélio Gueiros -
Martins Filho- Nivaldo Machado- Américo de Souza. 

PARECER N' 1.081, DE 1985 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Roberto Wypych 

Sob exame o Projeto de Res_olução n9 , de 1985, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Campo 
Limpo Paulista (SP) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 7.329.618.000 (sete bilhões, trezentos e vinte 
e nove milhões, seiscentos e dezoito mil cruzeiros), desti
nada à execução de obras do Projeto CURA, no Municí
pio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiroS, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado_ pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Coffiissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela ComissãO de Economia, -tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a níVel da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecaniSrriá de que _dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1985. -Moa~ 
cyr Dalla, Presidente - Roberto Wypych, Relator -
Jorge Kalume - Benedito Ferreira - Altevir Leal -
Hélio Gueiros- Gastão Müller - Nlvaldo Machado
Alfredo Campos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECERES 
Nii.082, 1.083 e 1.084, de 1985 

PARECER N' 1.082, DE 1985 

Da Comissilo de Ecqnomia, sobre a Mensagem n" 
__ 2.76, de I98S (n9 571, de 18-l_l-85,_na origem) do Se

nhor Presidente da República, submetendo à apro
vacão do Senado Federal, proposta do Senhor Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Agudos (SP), a contratar operaçã~ de 
crédito no valor de CrS 9. 180.382.000, junto ao Banco 
do Estado de São Paulo

1
S/A. 

Relator: Senador Albano Franc<J 

Com a Mensagem n'1 276/85, o_ Senhor Presidente da 
República submete à deliberaÇão do Senado Federal 
pleito da Pref~itura Municipal de Agudos (SP}, com base 
no que estabele_ce o_ artigo 2<1 da ResoJução R' 93,_de_ n
_IQ-7_6_, do_ Senado Federal que objetiva_ contratar ope
ração de_ cr-édito.de-CrS 9.180.382:000 (nove bilhões, cen
to e_oitenta milhõ~s e tr~entos e_ oitenta e dois mil cru
zeiros), çorresp~ndente -a 200.000 UPC, em juJho de 
1985,junto ao a.aoco dQ...Estado de São Paulo S/ A, este 
na qualidade de agente fiilã.nceiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, d-estinada à execução de obras do 
Projeto CURA, no Município. - • 

Características da operação: 
A-Valor: CrS 9.180.382.000 ·(correspondente a 

200.000 UPC, em julho/85; 
B-Prazos: 
I - de carência: até 30 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 
C -Encargos: 
I -juros: 10,5%- a.a. (BI\{H), 1%. a.a. (Agente Finan-

ceiro); 
2- co:rreção monetária: pela variação da UPC, 
3_ ~taxa de administração do BNH: 2%; 
D- Garantia: vinculação de quotas .. partes do impos

to sobre CirCulação de Mercadorias; 
E - Destinaçio dos recursos: execução de obras do 

Projeto CURA, no Munidpio. 
O Conselho Monetário Nacional pronunciouMse pelo 

encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Cel)tral_do Brasil que, analisando ~s finanças mu
nicipais constatou ciue a margem de poupança real da
quela Prefeitura, da ordem de Cr$ 1.910,0 milhão, 
mostra-se bastante superior aos dispêndios que a sua 
dívida consolidada interna apresentará após a efetivação 
do empréstimo pretendido,_e concluiu que a assunção do 
compromisso não deverá trazer àquela Entidade maiores 
pressões na execuç"ão orçamentária de seus futuros 
exercícios. 

t\ secretaria de_ Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREN) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo que o Banco do Esta
do de São Paulo S.A. considera viável, técnica, económi
ca e financeiramente. 

Assim sendo,_concluímÕs pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 157, DE 1985 

AUtoriza a Prefeitura Municipal de Agudos (SP) a 
_: ___ cOntratar operação de crédito no valor de Cr$ 

_9.180.382~000_ (nol'e bilhões cento e oitenta milhões, 
treZentos e oitenta e dois mil cruzeiros). 

-0 Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Agudos, Estado 

de São Paulo, noS termos do artigo 29 da Resolução n" 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal,-autori
zada a contratar operação de crédito de CrS 
9.180.382.000 (nove bilhões, cento e oitenta milhões, tre
_zentos e oitenta e dois mil cruzeiros), correspondente a 
200,000 UPC, em jUlho de I985,junto ao Banco do Esta
do de São Paulo S/ A, es_te na qualidade de agente finan
Céli'Odo BariCo Nacional da Habitação- BNH, destina
da à execução de obras do Projeto CURA, no Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 
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Art. --29 Esta ResoluçãO entra em vigor na data de 
sü·a--pLiblicação. 

Sala das Comissões, 21 de. novembro de 1985. -
Virgílio Távora, Presidente eventual - Albano Franco, 
Relator - Carlos Lyra --: ~~no!r Vargas -Severo Go
mes - Cid Sampaio. 

PARECERES NOS 1.083 E 1.084, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução 09157, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Agudos (SP), a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 9.180.382.000 (nove bilhões, 
éento e oltentii-inilhões, trezentos e oitenta e dois mil 
cruzeiros)". 

PARECER N' 1.083, DE 1985 

Da Comissio de Consdtuição e Justiça 

Relator:: Senador Fábio Lucena 
O Senhor Presidente da República, nos termos_ do arti

go 42, item VI, da Constituíç8o Federal, submeteu ao 
exame do Senado Federal propostá no sentido de que 
seja a Prefeitura Municipal de Agudos, Estado de São 
Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolução n'1 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito de CrS 9.180.382.000 (no~ 
Ve bilhões, cento e oitenta milhões, trezentos e oitenta e 
dois mil cruzeiros). coáesporidente a 200.000 UPC, em 
julho de 1985, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S/ A, este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação --- BNH, destinada à execução 
de obras do Projeto CURA, no Município. 

O pedido foi formulado nos termos do que preceitua o 
art. 2'1 da Resolução n" 93, de 11-10-76, do Senado Fede-
ral, implicando, por consequinte, a não observância dos 
litriites- fixados no artigo 2" da Resolução n'~ 62/75, tam
bém do Senado Federal, haja vista que os recuros a se
rem repassados provêm do Banco Nacional da Habi
tação. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parec-er do 
Banco _Central do Brasil, o qual concluiu que a assunção 
de tal compromisso_ não deverá acarretar àquele Municí
pio maiores preSsões- ·rm eXecução orçamentária de seus 
futuros exercícios. 

Outrossim, segundo o parecer apresentado pelo Banco 
do Estado de São Paulo S/ A, a operação· sob exame é 
viável, té_cnica, econômic:a ·e financeiramente e ouvida a 
respeito a Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República (SEPLAN/SAREM), informou nada ter a 
opor quanto à realização da operação em causa. 

A Comissão de Econorriia, na forma regimental, ao se 
pronunciar pelo acolhimento da pretensão, apresentou o 
competente projeto de Resolução ora sob exame. 

Assim, verifica-se que a proposiÇão foi elaborada cOn
soante as prescriÇões legais e regimentais aplicâveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos da constitucionalida
de. juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das ComissõeS, 21 de novembro de 1985. -José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Fábio Lucena, Relator
Nivaldo Machado - Alfredo Campos - Luiz Cavalcante 
- Hélio Gueiros - Albert_o Silva --:- Américo de Souza. 

J>ARECER N' 1.084, DE 1985 

Da Comissão de Municipios 

Relator: Senador Roberto Wypych 
Sob exame o Projeto de Resolução n9 de 1985, 

de autoria _da _Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que_objetiva autorizar a PrefeitUra MuniciPal de 
Agudos (SP) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 9.180.382.000 (nove bilhões, cento e oitenta milhões, 
trezentos e oitenta e dois mil cruzeiros), destinada à exe
cução de obras do Projeto CURA, no Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo pres_ente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade _do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 
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A Comissão de .Constituição e Justiça pronUnciou-se 
pelo encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspec
tos de constitudonalid_ade, juridicidáde e técnica Jegisla
tíva. 

Nos aspectos que competem a esta Comi_ssãp, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos_ t~mos do proposto 
pela Comissão de Economia., tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento _Q único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, 27 de n_oyembro de 1985.- Moa
cyr Dalla, Presidente - Roberto Wypych, Relator -
Jorge Kalume - Benedito Ferreira - (com restrição.) 
Altevir Leal - Hélio Gueiros - Gastão Müller - Nival~ 

do Machado - Alfredo Campos. 

PARECERES 

N's 1.085, 1.086 e 1.087, de 1985 

-Parecer n'.! 1.085, de 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"' 
246~ de 1985 (n"' 523/85~ na origem) ~'do Senhor Pre
sidente da República~ submetendo à aprovação do Se· 
nado Federal, prOposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D 'Oeste 
(SP) a contratar operação de crédito no "alar de CrS 
9.772.824.000 (no"e bilhões, setecentos e setenta e 
dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil cruzei
ros)". 

Relator: Senador Severo .Gomes 

Com a Mensagem n"' 246/85, o Senhor Presidente <4 
República submete â deliberação do Senado F~e_ôilll, 
pleito da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oes
te, que objetiva contratar, juntO_-à Cã.iXa EconômTca do 
Estado de São Paulo S/ A, esta na qualidade de agente fi"
nanceiro do Banco_ Nacional da Habitação, a segUinte 
operação de crêdito: 

Características da operação: 

A- Valor: Cr$ 9.772.824.000 (correspondente a 
400.000 UPC de Cr$ 24.432,06 em Jan/85); 

:8-Prazos: 
1 - de carência: até 30 meses; 
2 ~de amortização: 240 meses; 

C- Encargos: 
1-juros: 10,5% a.a. (BNH); 1' a.a. (Ag. fin.); 
2- correção monetária: pela ariação trimestral 
da ORTN; 

D- Garantia: vinculação de quotas-partes do lmpos~ 
to sobre Circulação de Mercadorias; 

E- Desti~aÇãõ--do-S-recursos:--execução de obras do 
Projeto CURA, no Município. 

O Conselho Monetârio Nacional pronunciou~se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do 
Município, constatou que ã. margem de poupança real 
do mesmo, da ordem de Cr$ 2.356,6 milhões, mostra~se 
bastante superior aos dispêndios -.que sua dívida consoli
dada interna ãpresentarâ aPós a efetivação do emprésti~ 
mo pretendido, e concluiu que a assunção-do compro
misso não deverá trazer, __ àquela entidade, maiores pres
sões na execução orçamentâria de seus futuros exerci
cios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM), informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo que, segundo parecer 
da Caixa Econômica do Estado d~:: São Paulo, constitui 
operação viável sob os_ aspectos técnico, económico e fi~ 
nanceiro. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da l\1_ensa
gcm, no~ termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 158, DE 1985 

Aut9riza a Prefeitura_Municipal de Santa Bárbara 
D'Oeste a contratar opera~ão de crédito no valor de 
Cr$ 9.772.S24.000 (nove bilhões, setecentos e setenta 
e dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil cruzei-
ros). --

0 Senado Federal resolve: 

A.rt. 1., ~a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara 
:D•õeste, Estado de São Paulo, nos -~ermos do artigo 2"' 
da Resolução n" 93, de ll de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 9.772.824.000 [nove bilhões, setecentos e se
tenta e dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil cru
zeiros), correspondente a 400.000 UPC de Cr$ 24.432,06, 
vigente em janeiro/85, junto à Caixa Econômica doES
tado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinada a financfãt a execução de obras do Projeto CU
RA, no MunicípíO, Obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

ArL 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 21 de noxembro de 1985.- Le
noir Vargas, Presidente, eventual - Seyero Go'OleS, Re
lator- Virgílio Távora- Carlos Lyra- Albano Franco 
- Cid Sampaio. 

PARECERES NOs 1.086 E 1.087, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução nt 158, de 1985, da 
Comissão de Economia, qu~ "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Bárbara D'Oeste a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 9.772.824.000 
(nove bilhões, setecentos e setenta e- dois milhões_,_ 
_oitocentos e vinte e quatro mn cruzeirosy~. 

PARECER N' 1.086, DE .1985 
-Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Fábio Lucena 

O presente Projeto de Resolução~ da Comissão de 
EconOril.iã do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n"' 246/8?, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura MuniCipa] de 
S-anta Bárbara o•oeste, Estado de São Paulo, nos ter
mos do artigo 2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 9.772.824.000 (nove bi
lhões, setecentos e setenta e dois milhões, oitocentos e 

- vinte e quatro mil cruzeiro$), correspondente a 400.000 
UPCs de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro/85, junto à 
Cãixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação- BNH, destinada a financiar a exe<:ução de 
ob_~as do P~ojeto CURA, no Município. 

--_- 0-pediCIO- de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2"' da Resolução nl' 93, de I 976, dO 
SenadO- Federal, implicando, por consegUinte, a não ob
servância dos limites fixadoS-no- artigo 2., da Resolução 
nl' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursOs a serem repassados S~rão provenientes 
do Banco Nacional da Habitação -- BNH, portanto, 
consirlerado extralimite. 

Assim, verifica~se ciue ã. Proposição _f_oi elabor"ada con
soante as_ prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento_ fa~ 
vo~ãv~l, no que tange aos a__spectos de constitucionalida
de: jllridicidade e técnica _legislath:a. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. -José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Fábio Luçena, Relator
Alfredo Campos - Luiz Otvalcante - Hélio Gueiros -
Nivaldo Machado - Martins Filho - Alberto Silva -
Américo de Souza. 

Novembro de 1985' 

PARECER No 1.087, DE 1985 
Da COmissão de Municípios 

Relator: Senador Roberto Wypyth 

~_Sob exame o Projeto de Resolução n"' de 1985, de 
autoria da Comissão de Economia do .Senado Federal, 
que objetíva autorizar a Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara D'Oeste_(SP} a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 9.772.824.000 (nove bilhões, setecentos e se
tenta e dois milhões oitocentos e vinte quatro cruzeiros), 
destinada à execução de obras do Projeto CURA, no 
Munídj5ío. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio~ 
l-idade do progfãina a ser custeado pelo empréstimo e ã 
·capacfd3de_ de pagamento do _solicitante. 

A ComiSsão de Coristituiçãõ e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos d_~ constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla~ 
th•a. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento-do pleito, nos termos do proposto 
Pelã. Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
finãnceira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu.~ 
nicfpiOs brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple-
mentar os programas de trabalho, _ _ _ 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1985.- Moa
cyr Dalla, Presidente - Roberto Wypych, Relator -
Jorge Kalume - Benedito Ferreira - Altevir Leal -
Hélio Cueiros - GaStão MUller - Nlvaldo Machado -
Alfredo Campos. 

PARECERES 
Nosl.o88, -1:089 e IMO, de 1985 

PARECER N° 1.088, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"' 
225, de 1985 (n"' 478/85, na origem) do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do SeM 
-nildo Federal proposta para que seja autorúada a 
Prefeitura Municipal de Várzea Grande (MT) a conM 
tratar operação de crédito no valor de CrS 
4.395.142.078 (quatro bilhões, trezentos e noventa e 
cinco milhões, cento e quarenta e dois mil e setenta e 
oito cruzeiros). 

Relator: S~nador Virgflio Távora 

Co'm a Melisagem n"' 225, de 1985, o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado Fede
ral pleito da Prefeitura Municipal de Várzea Grande 
(MT) que objetiva contratar junto à Caixa ~OI?-~mic_a 
Federal a seguinte operação de crédito: -

Caracterfsticas da operação: 
A- Valor: Cr$ 4.395.142.078 (correspondente à 

1\5.030,60 ORTN de Cr$ 38.208,46, em 
maio/85); ) 

B-Prazos: 

2- de ãmortização: 12 anos; 
C - Enc3rgõs: _ 

l -juros: 6% a.a~. 
2- correção monetária: 80% do, índice deva
riação das ORTN; 

D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo _-de 
Participação dos Municípios (FPM); 

E- Destinação dos recursos: implantação de galerias 
de âguas pluviais, meios.fios e sarjetaS. 

O Conselho Monetârio Nªcional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do 
Municfpío, constatou que a m·argem de poupança real 
daquela Entidade, da ordem de Cr$ 5.847,3 milhões, 
mostra-Se bastante superior aos dispêndios ·que a sua 
dívida consolidada interna apresentará após a efetivação 
do empréstimo pretendido, e conclui que a assunção do 
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compromisso não deverá trazer àquela entidade maiores 
pressões na execução orçamentâri"a de s_eus futuros 
exercícios. · 

A Secretaria de Planejamento da Pt:esid~!lcia da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Federal considera viável técnica, econômica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 159, DE .1985 

Autorizo a Prefeitura Municipal de Várgea Gran
de (MT) a contratar operaçio de crédito no valor de 
4.395.142.078 (quatro bilhões, trezentos e noventa e' 
cinco milhões, cento e quarenta e dois mil e setenta e 
oito cruzeiros). 

O Senado Fed~ral resolv~:_ 

Art. 1'~ 1:: a Prefeitura Municipal de Várzea Gran
de, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2'1 da 
Resolução n'~ 93, de II de outubro de 197~, do _Senado 
Federal, autorizada a contratar operação -de crédito no 
valor de Cr$ 4.395.142.078 (quatro bilhões, trezentos e 
noventa e cinco milhões, cento e_ q~arenta e dois mil e se
tenta e oito cruzeiros), correspondente a i 15.030,60 
ORTN de Cr$ 38.208,46, vigciilte em maio de 1985,junt0 
à Caixa Econômica Federal, esta _na _g__u_!lidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao· Desenvolvimento Sõdãl- FAS, 
destinado à implantação -de galerias de águas pluviais, 
meios-fios e sarje1as, naquele Município obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. . . 

Art._ 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Saia das Comissões, 21 de novembro e 1985. --Lenoir 
Vargas, Presidente evenlUíil. - Virgflio Távora, Relator, 
- Carlos Lyra - Albano Franco - Severo Goines -
Amarai Furlan - Cid Sainpaio. 

PARECERES 
N•S 1.089 e L090, de 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n'~ 159, de 1985, da 
COmissão de Economia_, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Várzea Grande (MT) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 4.395.142.078 (qua
tro bilhões, trezentos e noventa e cinco milhões, cento 
e quarenta e dois mil e setenta e oito cruzeiros)" 

PARECER N7 1.089, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

O presente Projeto de Resolução da autoria da Comis
são de Economia do Sen-ado Federa_!, como conclusão de 
seu Parecer sobre a Mensagem n9 ?25/85, do Senhor Pre
sidente da República, autoriza a Prefeitura Mu.nicipal de 
Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, nos termos do 
artigo 2'~ da Resolução n'~ 93, de II de outubro de 1976, 
do Senado Federal, a contratar operarção de crédito no 
valor de Cr$ 4.395.142.078 (quatro bilhões, trezentos e 
noventa e cinco milhões, cento e quarenta e dois mil e se
tenta e oito cruzeiros), correspondente a 115.030,60 
ORTNs de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de l985,jun
to a Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de ges
tora do Fundo. de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à implantação de galerias de águas plu
viais, ffieios-fios e sa_rjefaS, ·n-aqUele Município. 

O pedido de autorização forfõrmulado nos term_o_$ <k> 
preceituado no artigo 29 da Resolução n'~ 93, de 1976, do -
Senado Federal implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
n'~' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja visto 
que os recursos a serem repassados _serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
portanto, considerado extr_alimite. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à es
péçie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa-

vorável, que tange aos aspectos de constitucionalida____de, 
juridicidade e té.cnica legislativa. 

Sala das Comissões, em 21 d6 noveinbrO~ de 1985.
José lgnácio Ferreira, Presidente. - Martins Filho, Re
latOr:...__ Alberto Silva- Nivaldo Machado- Luiz Caval
c~_flt~- Hélio Cueiros- Alfredo Campos- Fábio Luce
na. 

PARECER N• 1-090, DE 1985 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Gastão Müller 

-Sob exame o Projeto de Resolução n'~ , de 1985, de 
aUtoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
qlle objeüva autorizar a Prefeitura Municipal de Vãrzea 
Grande (MT) tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
4.395.142.078 (quatro bilhões, trezentos e noventa e cin
co milhões, cento e quarenta e dois mil e setenta e oito 
cruzeiros} destinada à implan~ção de galerias de águas 
pluviais, metos="fiõs e sãrjê[ãS;-naqliele município. 

_A matéria foi apreciada pela Comissão de Eco_nornia 
no que diz respeito aos aSpectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
Capacidade de paganiento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pe!a Comissã_o çie Eçonomia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos ml,l
nicípios brasileiros, em face da con_centração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1985.- Moa
cyr Dalla, Presidente- Gastão Müller, Relator -:-_Jorge 
Ka1ume - Benedito Feri-eira - Altevir Leal - Hélio 
Cueiros - Roberto Wypych - Nivaldo Machado - Al
ftedo Campos. 

.PARECERES 
N•s 1.091, 1.092 e 1.093, de 1985 

PARECER N• 1.091, de 1985 

Da Co-missão de Economia, sóbre a Mensagem n9 
224, de 1985 (nli 477/85, na origem) do Senhor Presi
d~nte da -República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ) a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cin
qüenta e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil cru
zciros). 

Relator: Senador Virgílio Távora 

Com a Mens!lgem n9 224/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do_ Senado Federal 
pl<;:it~ da_ Prefeitura_ Municipal de Angra dos Reis (RJ) 
ciue objetiva contratar junto ao Bari.co de Crédito Real 
de Minas Gerais S/A, este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, a se
guinte operação de crédito: 
- CafacteiíStlc8s da opera_ção: 
A- Valor: Cr$ 14.6~9.236.000 (correspondente ã 

600.000 UPC, à razãO de CrS 24.43"2,06, em JAN/85); 
B-Prazos: 
l - de carência: até 30 meses; 

-z-_:__: de amort_ização: 240 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros: 7,5% a·.a., 
2- correção _monetária:-de acordo com a variação 

das ORTN; -
3- taxa de administração~ 2% do valor do emprésti

mo; 
D- Garantia: vinculação de quotas-partes do ICM 

e/ oU do EPM; 
E:.:_ DeStinação dos recursos: execução de Obras de 

implantaÇão e complementação de infra-estrutura urba
na no Município. 
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O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
.Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu~ 
nicipais constatOu que a margem de poupança real da
quela Prefeitura, da ordem de CrS 5.639.8 milhões!. 
mostra-se bastante superior aos dispêndios que a sua 
dívida consolidada interna apresentará após a efetivação 
do empréstimo pretendido e conc!uiu que a assunção do 
comprom"isso não deverã trazer àquela entidade maiores 
pressões na execução orçamentária de seus futurOs e-
xercícios. _ 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLANfSAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que o Banco de Cré· 
dito Real de Minas Gerais S/ A considera viãvel técnica, 
económica e financeiramente. 

O fim a que se destina o empréstimo é de elevado a!
cance ·s:ocial, pois a infra-estrutura urbana dos núcleos 
habitacionais do interior -é de precaridade a toda prova, 
representando a iniciativa o que de mínimo obrigatório 
tem o Governo para Com a população. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 1\ilensa~ 
iem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 160, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angra dos 
Reis ( RJ) a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e 
cinqüenta e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil 
cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Artigo !9 E a Prefeitura Municipal de Angra dos 

Reis, Estado do Rio de Janeiro, nos termo~ do artigo 29 
da Resolução n9 93, de_onze de outubro de mil novecen
tos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação -de crédito no valor de Cr$ 
14.659.236.000 (quatorze bilhões. seiscentos e cinqüenta 
e nove m-ilhões, duzentOS e trinta e seiS mil cruzeiros) 
correspondente a 600.000 UPC de Cr$ 24.432,06, vigente 
emjaneiroj85_,junt0 ao Banco_d~ Crédito Real de Minas 
Gerais S/ A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional de_ Habitação- BNH, destinado a ~e
cução de obras de implantação e ~::omplementação de 
infra-estrutura urbana no Município, obedecidas as con
dições_ __ admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res-
pectivo processo. -

Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala d::ts Comissões, 21 de novembro de 1985.- Le
noir Vargas, Presidente eventual- Virgílio Távora, Re
lator - Carlos Lyra - Albano Frattco- Severo Gomes 
- Amarai Furlan - Cid Sampaio. 

PARECERES~N•s 1.092 E 1.093, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n9 160, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Angra dos Reis (RJ) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$14.659.236.000 (qua
torze bilhões, seistentos e cinqUenta e nove D:iilhões, 
duzentos e trinta e seis mil cruzeiros)". 

PARECER N' 1.092, DE 1985 
D!l __ Ç_~missio de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

O Senhor Presideilte áa República, nos termos do arti
go 42, íteril VI, da Constituição Federal, submeteu ao e-

- ·xame do Senado Fede-ra! proposta no sentido de que seja 
a Prefeitura MUiiiCiP~ll de Angra dos Reis, Estado do 
Rio de Janeiro, nos termos do artigo 29 da Resolução J:i9 
93, c!e_ O!lZe _de outubro de mil novecentos e sententa e 
seis, do Senado Eederal, autorizada a contratar operação 
de crédíto no valor de CrS-14.659-.236.000 (quatorze bi
lliões, seiscentos e cinqüenta e nove milhões, duzentos e 
trinta e seis mil Cruzeiros) correspondenté a 600.000 
UPC de Cr$ 24.432.06; Vigente em janeiro/85, junt:o ao 
Banco do Crédito Real de Minas Ge_rais S/ A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado a execução de obras de 
implantação e complementação de infra-estrutura urba-
na no Município. --- - -·-· - -·· 

O pedido foi formulado nos termos do que preceitua o 
art, 29 da Resolução n9 93, de 11-10-75, do Senado Fede-
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ral, implicando, por conseguinte, a não ob!>ervância dos 
limites fixados no artigo 2o da Resolução n~' 62/75, tam
bém do Senado Federa_!, haja vista que -os -recursos· a se
~em repassados provêm do Banco Nacional da Habi
tação, portanto, extralimitc. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil, o qual concluiu que a assunção 
de tal compromisso não deverá acarretar àquele Municí
pio maiores presSões ria execução orçamentária de seus 
futuros exercícios. 

Outrossim; segundo o parecer apresentado pelo Banco 
do Estado de São Paulo S.A., a operação sob exame, é 
viável técnica; económica e financeiramente e ouvida a 
resPeito a Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República (SEPLAN/SAREM), informou nada ter a 
opor quanto à realização da operação em causa. 

A Comissão de Economia, na forma regimental, ao se 
pronunciar pelo acolhimento da pretensão, apresentou o 
competente projeto de Resoluç_ão ora sob exame. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada c_on
soante as prescrições legais e regimentais aPlicáveis à es
pêcie, inerecendo, por isso, o noss-o encaminhamento fa
vorável, no qUe tange aos aspectos. da constitucionalida-
de, jufidicidade e têcnica legislativa. _ 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. --José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator. 
- Nivaldo Machado -Hélio Gueiros- Luiz Cavalcante 
--Alfredo Campos- Américo de Souza- Fábio Luce-
na. 

PARECER N• 1.093, DE 1985 
D~ Comissão de MuniCípios 

--Relato-r:- senaoor -Jorge -Kaliime-

Sob exame o Projeto de Resolução n"' , de 1985, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federa], 
que objetiva autorizar a Prefeitura MuniCipal de Angra 
dos Reis (RJ) a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 14.659.236.000 {qu-atOrze bilhões, seiscentos e cin
qilenta e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil cruzei
ros), .destinada à execução de obras de implantação e 
complemento de infia~estruiura urbana, naquele municí
pio. 

A matêria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos_ aspectos financ"eiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo -e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A ComisSãO de_Constituição e Justiça pronunciOu~se 
pelo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidad_e, juridicidade e técnica legisla-
tiva. - -

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina~ 
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de E_conomía, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União,_e ser_ o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imp"le
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, em 27 de novembro de 1985.
Moacyr Dalla, Presidente - Jorge Kalume, Relator -
Benedito Ferreira - Altevir Leal - Hélio Gueiros -
Gastão Müller - Roberto Wypych - Nilvado Machado 
- Alfredo Campos. 

PARECERES 
N•s 1-094, 1.095 e 1-096, de 1985 

PARECER N• 1.094, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"' 
167, de 1985 (n"' 371/85, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à apreciação do Se-
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB), a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.492.599.767 (hum bilhão, quatrocentos e noventa e 
dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, sete
centos e sessenta e sete cruzeiros). 

Relator: Senador José Lins 

Com a Mensagem n"' 167/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
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pleito da Prefeitura Municipal de Campina Grartd~ que 
objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de 
Crédito: 

A - Valor: Cri 1.492.599, 767 (correspondente a 
67.506,50 ORTN de Cr$ 22.110,46 em dezembro/&4); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2- de amortização: 120 meses; 
C- Encargos: 
I - juros de 6% a.a.; 
2 - cQrreção monetãri{l: 60% do índice de ,variação 

trimestral das ORTN; · 
-D~- Garantia: Quotas do Fundo de Participação dos 

Municípios- FPM; 
E- Destinação dos recursos: implantação de meios

fios e sarjetas. 
O Conselho Monetário Naciqnal pronunciou-se pelo 

encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu~ 
nicípais, constatou qUe a margem de poupança real da~ 
quela Prefeitura, da ordem de Cr$ 10.482,1 milhões, 
mostra-se bastante superior aos dispêndios que a sua 
dívida consolidada _interna .. apresentarâ após- a efetuaçã_o 
do emprêstimo pretendido e ~.on~luiu que a assunção do 
compromisso Ílão deverá trazefàq\iet:a Entidade ma1ores 
pressões na ex:ecu_ção orçamentária de seus futuros 
exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto a realização do empréstimo que a Caixa Econó
mica Federal conSidera viável; técnica:,- -eoonômica- e -fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa~ 
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 161, DE I98S 
--- _Autoriza a Prefeitura MuÕi~ipaJ de Campina 

Grande (PB) a elevar em Cr$ 1.492.599.767 (hum bi
lhão, quatrocentos e noventa e dois milhões, quinhen
tos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e sete 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada ln
terna. 

O Senado Fedeial resolve: 
Art. 19-- É a Prefeitura Municipal de Campimi Gran

de, Estado da Paraíba, nos termos do art. 2'1 da Reso
luç_ão n9 93~ de onze de outubro de mtrnovecentos e se~ 
tenta e seis, do Senado Federal, autorizada a elevar o 
montante de sua dívida consolidada interna, em Cr$ 
l.492-.599.767 (hum bilhão, quatrocentos e noventa e 
dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, setecen
tos e sessenta e sete cruzeiros), correspondente a 
67.506,50 ORTN de CrS 22.110,46, vigente em de
zetnbro/84, a fim de que possa c.ontratar uma operação 
de crédito de igual valor junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Furi.do de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implan
ta_çào de meios-fios e sarjetas no Munidpio, obedecidas 
aS condições -admitidas pelo Bànco Central do Brasil q.o 

-respêctívo processo. - - -- - - - -"' 
A rt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1985. ~Álvaro 

Dias, Presidente em exercício - José_ Lins, Relator -
Virgílio Távora - Carlos Lyra - Alexandre Costa -
Gabriel Hermes - Severo Gomes. 

PARECERES 
N•s 1-095 e 1.096, de 1985 

Sobre o Projeto de Resolução nY 161, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 
1.492.599.767 (hum bilhão, quatrocentos e noventa e 
dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, sete
centos e sessenta e sete cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada''. 

PARECER N• 1.095, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
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Parecer sobre a Mensagem n"' 167/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campina Grande (PB) a contratar uma operação de cré
dito, no valor d.e CrS 1.492.599.767 (hum bilhão, quatro
centos e noventa e dois milhões, quinhentos e noventa e 
nove mil, setecentos e sessenta e sete cruzeiros) junto à 
Ca!Xa ECOnôinlc·a Federal, destinada a financiar a im
plantação de meios-fios e sarjetas, naquele Münicípio. 

O pedido foi formulado rios termos do preceituado no 
art. 29 da Resolução n"' 93, de t 1-10-76, do Senado Fede
ral, implicando por conseguinte, a não observância dos 
limites fixados pela ResOlução n"' 62/75, também do Se
nado Federal, visto que os recursos a serem repassados 
provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 
· O processo está instruído co_m todos os documentos 

que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finali
dade, bem como a Lei MuniCipal n<> 974, de 24-S-83 auto
rizad_ora do pleito sob exame. 

Ante o exposto, verifica-se que a proposição foi elabo
rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicá
veis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorãvel, no que ta~ge aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicídade e têcnica legislativa. 

Sala das CÓffiiSsões, 21 de novembro de i985. -JôSé 
Ignácio Ferreira, Presidente- Nivaldo Machado, Rela
tor - HéliO Cueiros- Lulz Cavalcante- Alfredo Cam-• 
pos- Fábio Lucena- Américo de Souza- Martins Fi
lho. 

PARECER 
N' 1.096, de 1985 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Jorge Kalume 
Sob exame _o Projeto de Res.olução n"' 161, de 1985, de 

autoria d& Corilissão de ~conomia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de -Ciitípi
na Grande (PS) a C_ontratar operação de crédito nó valor 
de Cr$ 1.491..599.767 (hum bilhão, quatrocentos e no
venta e dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, 
setecentos e sessenta e sete cruzeiros), destinada à im
plantação de meios-fios e -sarjetas no Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
na que diz respeito ãos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo emprêstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. -

A ComisSão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleità, nos termos do proposto 
pela Conlissão de Economia, tendo em vista a situação 
~nanceira. aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributái'ias a: iiível aa Uriião, c ser o instituto do endivi
damentg a únicq m~anisrp.<_> de que dispõe para imple
mentai os-programas de trabalho. 
· Sàlà dãS"CoiTiissões, 21 de nOvembro de 1985.- Moa
cyr DaliB, Presidente- Jo..ge Kalume, Relator- Bene
dito Ferreira - Altevir Leal - Hélio Gueiros - Gastiio 
Müller- Roberto Wypych- Nivaldo Machado- Alfre
do Campos. 

PARECERES 
N•s I-097, I-098 e I-099, de 1985-

PARECER N• 1097, DE 1985. 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n' 
231, de 1985 (n"' 492/85, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que o Governo do Distrito 
Federal seja autorizado a contratar operação de cri
dito no valor de Cr$ 702.372.620.154 (setecentos e 
dois bilhões, trezentos e setenta e dois milhões, seis
centos c vinte mil, cento e cinqiienta e quatro c[UZei
ros). 

Relator: Senador Cid Sampaio 
_Com a Mensagem n"' 231/85, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
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pleito do Governo do Distrito Federal que objetiva con
tratar, junto ao Banco Nacional da Habitação, a seguin
te operação de crédito: 

Característacas da operação: 
A- Valor: Cri 702.372.620.154 (corresponden

te a 15..301.500 UPCs, de Cr$ 53.437,40 em ju-
\ho/85); _ __ _ 

B- Amortização: em 216 parceras mensais, a 
partir de 1991; 

C- Encargos: 
1 -juros: 6,5% a.a. para a parcela equivalente a 

1.440.000 UPCs e 8,5%_ a.a. para as restantes 
13.861.599 UPCs; 

2 - correção monetária: de acordo com a va-
riação da UPC. . . . 

O empréstimo destina-se à construção de 33.500 Utii~ 
dades residenciais, sendo 27.500, no valor de 11.454.284 
UPCs (onze milhões, quatrocentos e cinqUenta e quatro 
mil, duzentos e oitenta e quatro Unidades Padrão de Ca
pital) através dos Projetas CIA DE HABITAÇÃO, 
PROMORAR, F!NC/FINEC, F!CAM/SEMAR e 
INSTITUTO, e 6.000, no valor de 1.440.000 UPCs (um 
milhão, quatrocentos e quarenta mil Unidades Padrão 
de Capital) através do Projeto João de Barro; e ainda de 
serviços de paviment3:ção, 'meiO-iío, passefo e âguas plu
viais em Ceilândia, no valor de 2.407.315 UPCs (dois mi
lhões, quatrocentos e sete mil, treZentos e quinze Unida
des Padrão de Capital), através do Projeto CURA. 

No mérito, o financiamento da contrução de habi
tações populares e de obras de infra-estrutl!ra urbana 
contribui para melhorar as condições de vida da popu
lação e, no Distrito Federal, pelo crescimento explosivo 
das invasões, justifica-se plenamente. 

Empréstimos para· tais finalidades, por outro lado, 
têm merecido a acolhida desta Cas_a do Legislativo. 

Assim sendo, acolhemos a Mensagem, nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 162, DE 1985. 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a_contra
tar operação de crédito no valor de CrS 
702.372.620.154 (setecentos e dois bilhões, trezentos 
e setenta e dois milhões, seiscentos e vinte mil, cento e 
cinqüenta e quatro cruzeiros.). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1"' E o Governo-do Distfito Federal autorizado 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
702.372.620.154 (setecentos e dois bilhões, trezçntos e se
tenta e dois niilhões, seiscentos e vinte mil, cento e cin
qüenta e quatro cruzeiros), correspondente a 15.301.599 
UPCs considerado o val_or no_mjnal da UPC de Cr$ 
53.437.40 (cinqtrenta e três mil, quatrocentos e trinta e 
sete cruzeiros e e quarenta centavos) vigente em jUlho de 
1985,junto ao Banco Nacional da_Ha_bitação, destinada 
à construção e urbanização·de _unidades residenciais nas 
Cidades Satélites de Brasflia-DF. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. - Le
noir Vargas, Presidente eventual - Cid Sampaio, Rela
tor-- Virgílio Távora - Carlos Lyra - Albano Franco 
- Severo Gomes .....:. Amaral Furlan. 

PARECERES 
N•s 1.098 E 1.099, DE 1988 

Sobre o Projeto de Resolução n9 162, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza o Governo do 
Distrito Federal a contratar operações de crédito no 
valor de CrS 702.372.620.154 (setecentos e dois bi
lhões, trezentos e setenta e dois milhões, seiscentos e 
vinte mil e cento e cinqUenta e quatro cruzeiros)". 

PARECER N• 1.098, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 

O presente projeto de resolução, apresentado pela Co
missão de Economia do Senado Federal, como conclu
são de seu parecer sobre a Mensagem ni.l 23l, _de 1985, 
autoriza o Governo do ~istrito Federal_a contratar ope-
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ração de crédito no valor de Cr$ 702.372.620.154 (sete
centos e doís bilhões, trezentos_ e setenta e dois milhões, 
seiscentos e VInte Inil e centó e cinqUenta e Quatro cruzei
iõS), correspondente a 15.301.599 UPC _considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 53.437,40 (driqUenta e três 
mil e quatrocentos e trinta e sete cruzeiros e quarenta 
centavos) vigente em_julho de 1985,junto_ao Banco Na~ 
cional da Habitação, destinada à construção e urbani
zação de unidades residenciais na-S Cidades Satélites de 
Brasilia-DF. 

O pedido foi fOrmulado noS-lermos d_o art. 51, combi~ 
nado com o art. 42, V, da Constituição Federal. 

Por um princípio de-economia processual, e visando a 
assegurar igual tratamento aos pedidos de empréstimo 
iilt:ern~_._ fo! ouvida a Comissão de EconOq:ria que apre
sentou o~iÕjeto de Resolução- em exame, 

O Processo estâ- instruído com todos os documentos 
que o habilitam a conhecer, perfeitamente, a operação, 
os recursos para satisfazer os compromissos e a sua fina~ 
lidade, bem como os demais instrumentos legais, perti
ne-ntes, conforme exige o Regimento Interno do Senado 
Federal. 

No mérito, a matéria foi examinada pela Comissão de 
Economia, que concluiu pelo Projeto de Resolução em 
tela, autorizando a contratação da operação, após uma 
acurada anâlise das finanças do DistritO Federal particu
larm-ente, sobre a sua Capacída\le~de pagamento. 

Ante o exposto, verifica-se que a proposição foi elabo
rada conso~ntc:: as pre~~rições legai~ e regimentais aplicá
veis à êSp"éeie, merecendo, por issO," Õ nosso ·encartlinhâ~ 
n1entõ favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.- Ni
valdo M9.Chãdo, Presidente- José Ignácio Ferreira, Re
lator -Alberto Silva - Martins Filho - Nivaldo Ma· 
chado - Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante - Alfredo 
CampOs - Américo de Souza. 

PARECER N• 1.099, DE 1985 

Da Comissão do Distrito Federal 

Relator: Senador Mauro Borges 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 ll, de 1985, de 
aUtoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar o Governo do Distrito Federal a 
contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
702.372.6~0.154 _( s~~ecentos e dois bill!ões, trezen~os e se-

-_ tenta e dois milhõeS, seiscentos e vinte mil, Cento e·cin
qllenta e quatro cruzeiros), destinada à urbanização e 
construção de unidades residenciais nas cidades-satélites 
de.Brasília~DF. 

A matéria -foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo pi-esente diploma legal, tendo em vista tratar
se de prciblemã do mais elevado interesse social e consi
derand-o a·-capacldade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Con_stituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável no que tange aos aspec
tos de constit\lcionalidadejuridicidade e técnica legislati
va. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia) tendo em vista a situação 
aflitiva das populações das cidades-satélites no qrie diz 
respeito ao problema habitacional e ser o instituto do en
dividamento o único mecanismo de que pode aquele Go
verno lançar mão para implementar os programas de 
trabalho e solucionar os graves problemas. 

SaJa das Com_issões, 26 de novembro de 1985. -
Mário Maia, Presidente eventual. - Mauro Borges, Re
lator - Lomanto Júnior - Marcelo Miranda - Cesar 
Cais - Nivaldo Machado - Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente 
lido vai à publicaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pô_rto)- Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 

Item 1: 

DisCussão, em turno úni-co, da redação final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu Pare
cer n9 946, de 1985), do Projeto de Decreto ~egista
tivo n"' 24, de 1984 (n"' 71/84, na Câmara do_s Depu.:. 
tados), que aprova o texto do Convênio Zoossani
táriO para a importação e a exportação de animais e 
de produtoras de origem animal, celebrado entre o 
Governo da República Federativa d_o' Brasil e o Go
verno da Espanha, e concluído em Madrid, a 12 _de 
abril de 1984, 

Em Oiscussãó a- fedação final. (Pa_usa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer-

rada, _ 
Encerrada a discussão .. a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimen_tO Interno. 

O projeto vai ~ promulgação. 

Ê a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
24, de 1984 (a~> 71/84, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, item I, da ConStituição, e eu, Presiden
te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1985 

Aprova o texto do Convênio Zoossanitário para a 
importação e a exportação de animais e de produtos 
de origem animal, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo ela Espanha, 
e concluído em Madrid, a 12 de abril de 1984. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I<:> É aprovado o texto do Convênio Zoossani

tário para a importação e _a exportação de animais e de 
produtos de origem animal, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Espa
nha, e concluído em Madrid, a 12 de abril de 1984. 

Art. 2<:> Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Passos·Pôrto)- Item 2:. 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
947, de I985), do Projeto de Resolução n~' 115, de 
1985, que autoriza. a Prefeitura rv_tunicipal de Ubera
ba, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 100.988.400 (cem mi
lhões, novecentos e oitenta e oito rnil e quatrocentos 
cruzeiros}. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a rerlação final é considerada 

def1nitivamente aprovada, nos termos do ar_t. 359 do .Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a- seguinte a re<fação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 115, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ,de 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba, Es
tado de Mina~ Gerais, a .contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 100.988.400 (cem milhões, nove
centos e oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. f9 É a Prefeitura Municipal de Uberaba, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução 
n"' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, au
tor-iZada a contratar operáção de crédito no valor. de Cr$ 
100.988.400 (cem milhões, novecentos e oitenta e oito 
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mil e quatrocentos cruzeiros), correspondente a 60.000 
UPC, considerado o valor nominal da UPC de CrS 
1.683,14, vigente em abril de 1982, junto ao Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais S.A_., este na quaHdade de 
agente financeiro do_ Banco 'Na-cionfl.l de Habitação 
(BNH), destinada à execução de obras de infra-estrutura 
urbana da apoio aos conjuntos habitacionais c!a 
COHAB-MG, existentes no Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. __ 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 3: 

Discussão, em turno único, da redaçào fin_a_l, (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 927, de 1985), do Projeto de Resolução n" 126, de 
1985, que autoriza a Prefeifura Municipal de São 
José dos Quatro Marc_os, _Esü,tdo_ de Mato qro_s_so__1 ':1 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
1.128.299.406 (um bi_lhão, cento e vinte e oito mí~ 
lhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e 
seis cruzeiros). -

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem_queira discuti~la, declaro~a encer~ 

rada. ' 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redacão fmal do Projeto de Resolução n" 126, de 
1985 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, iil."C1so-- VI, da Constituiç_ão, e eu, 
________ , promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1985 . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos 
Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.128.299,406 
(um bilhão, cento e vinte c oito milhões, duzentos e 
noventa e nove mil, quatrocentos e seis cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. i" t: a Prefeitura Muriicipal de São José dos 
Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso, nos termos do_ 
art. 2" da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de cré~ 
dito no valor de Cr$ l.l28.299.406-(um bilhão, cento e 
virite e oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, qua~ 
trocentos e seis cruzeiros) correspondente a 46.181,10 
Obrigações Reajustáveis . do Tesouro Nacional -
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 
24.432,06, vigente em janeiro de 1985, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e 
sarjetas naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. Concedo a palavra 
ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia q 
seguinte discUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
O País necessita adotar sérias e urgentes providências 

no campo da geração c da transmissão de energia elétrica 
para suprimento a díversas áreas do território naCional, 
sob pena de vermos repetirem-se os black~outs quejã nos 
deram o primeiro sinal da gravidade do problema em 
termos de Região Sudeste. Esses Black-outs, decorrência 
da falta de tinhas de transmissão adequadas, causaram e
normes prejuízos ao Pais, prejufzos incalculáveis e danos 
irreparáveis. _ 

O problema não se apresenta igual em todo o terri~ 
tório nacional, nem poderia. Porque há regiões onde e~ 
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xistem usinas hidrelétricas, mas faltam linhas de trans
missão para transportar a energia elétrica a· grandes dis
tâncias. Refiro~ me, especifiCamente, a ltaipu, a maior u~ 
sina hidrelétriça do Mundo, que a cada quatro meses põe 
cm operação uma nova turbina de 700 mil K w, mas cujas 
linhas de transmissão em 750 kolovolts ainda não fica~ 
ram totalmente prontas. Há oUtros casos, estes do Nor
te, onde a openwão é basicamente térmica, a partir da 
queima de óleo diesel ou gás, enquanto não se constroem 
as usina.s_ hidrelétricas necessárias à sua substituição. Es~ 
sus usinas não estão atendendo as crescentes necessidade 
locais. -Nuffi e noutrO caSo, o problenla físico para aso
ciedade rcnete-se exclusivamente num ·só: falta de ener~ 
gia para que a comunidade atenda as suas carências bási
cas mínimas e possa, então, desenvolver suas indústrias, 
funcionar a cidade, enfim. PõrQuC hoje, na verdade, nin~ 
guém pode prescindir da energia elétrica paia nada. o 
homem, hoje, mesmo nas cidades do interior,jâ se acos
tumou a ir ao interruptor e ligar a lUz de sua casa; já se a
costumou a acionar umachave e puxar a água do subsolo 
cótil. uma Oõmba clétrica; já se acostumou a ir a um escri~ 
tório, a· uma· r·ep~CrtíçãO, entrar no elevador, dizer o an
dar para onde quer ir e usufruir dO conforto de não ter 
que subir escadas; já está absolutamente familiariZado 
com o uso da geladeira, da máquina de lavar roupa, do 
liquidificador, do rádio e da televisão. Porque este País, 
hoje, é outro, o Brasil_desenvolveu~se e esses recursos já 
estão disponíveis em toda parte. E todos esses aparelhos 
exigem _energia elétrica para funcionar. Assim cOmo as 
indústrias, em face do preço do p_etróleo, acima de tudo 
um bem não renovável, estão sendo transformadas para 
funcionar suas máquinas e caldeiras a partir da energia 
elétrica, a eletrotermia. 

Ê natural que essas circunstâncias todas tenham leva
do o_ País a fazer investimentos maciços no campo da 
produção e da transmissão de energia elétrica a partir 
das águ<~s dos rios. São investimentos caríssimo$, tanto a 
geração de energia como o seu transporte em linhas de 
transmissão de alta-tensão e em extra~alta-tensão, para 
que, nas longas distâncias, a perda não seja prejudicial 
ao sistema. 

Todos sabemos que o País viveu- como ainda vive 
- momentos de grave crise económica, da qual estava 
saindo para poder reaplicar seus recursos e os recursos 
captados pela poupança externa em investimentos rentá~ 
veis e úte_is para a Nação. 

Se, -de um lado, a grande massa humana que se con
centra na Região SUdeste,_ onde vive mais da metade da 
população brasileira, demanda um consumo elevadíssi~ 
mo de cnergía efétriCa, na realidade um consumo cres
cente, que eleva a média de aumento da necessidade de e~ 
ncrgia elétrica no País como um todo a taxas que se si~ 
tuam em torn-O de II a 13 por cento ao ano, de outro 
lado há aspectos sociais relevantes, em regiões mais dis~ 
tantes, como o Centro~Oeste, como a Região Norte, que 
se isolarão cada vez mais dos grandes centros do Sul se o 
progresso não lhes for accessível,_ urgentemente. 

Não podemos mais aumentar o !"osso que vem conti
nuamente separando as Regiões Sudeste e Sul das Re
giões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que por si só já 
enfrentam as dificuldades naturais da distância, das se
cas c das cheias, do grande espaço físico a demandar prO
vidências _imensas para atender pequenas comunidades. 
Precisamos integrar a Nação como um todo, ocupar o 
nosso teriitório, estender os braços fortes e firnies -às po~ 
putações que lá se encontram ou que para lá se dirigiram, 
a fim de que, com o seu trabalho, assegurem a nossa ter
ra para os brasileiros e desenvolvam aquelas regiões, rc~ 

-- àUZíilOo- as disparidades existenteS. , 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,__ __ 
O Governo Federal necessita, urgentemente, rever as 

suas prioridades em relação à produção e transmissão de 
energia para a Região Centro-Oeste, sobretudo em re~ 
Iação u Rondônia, sob pena de causar prejuízos irrepará~ 
veis ao _desenvolvimento que o Estado viveu até há pou~ 
cos meses, diminuindo o seu ritmo de cresdmcnto e pre· 
judicando importantes segmentos empresariais que lá se 
instularam ou estão em vias de se instalar. 

E necessário realizar obra::,, já identificadas em levan~ 
tumcntos feitos pela ELETRONORTE, Empresa do Sis
tema ELETROBRÁS, responsável pela geração e trans~ 
missão a longa distância de energia elétrica na Amazônia 
Legul, abrangendo Rondônia. 
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. Essas obras são inadiáveis e visam a assegurar a ener~ 
gia necessária na época devida, sempre envolvendo pro
jetas de longa duração, por sua vez precedidos de demo-· 
rados estudos. 

Os estudos existem, seja no âmbito da ELE
TRÜBRÁS, seja--no ãmbito da ELETRONORTE, seja 
no âmbito da CERbN, companhia estadual de energia. 
EleS são programas plurianuais de invcstirilirito, c~om~ 
postos de grandes obras, abrangendo quase s_empre dois 
ou três perfodos administrativos nas empresas, e re
fqn.;am a necessidáde de um plancjamcnto consciencioso 
que permita manter, sem interrupção, seus principais 
projetas c suas equipes técnicas. Mas, para isto, será pre
ciso que se assegurem, além de aspectos técnicos, os re· 
cursos necessários às obras. Sobretudo os recursos. 

O que não pode é o setor elétrico, na conjuntura atual, 
sofrer os efeitos do quadro recessivo e inflacionário da e~ 
conomia, conjungado a um pesado endividamento. Isto 
causaria danos ainda maiores à economia. O equaciona~ 
mento dos problemas deve merecer novos enfoques das 
autoridades económicas federais, porque sem energia e
Jétrica farta e_ confiável será impossível manter~se o nível 
de progresso que Rondônia viveu até agora, ameaçando~ 
se até a cOntinuidade de projetas de vulto que estão em 
fase de implantação. 

Os recursos são imprescindíveis, porque somente atra~ 
vés- deles é que será possível a implantação, no tempo de
vido, das hidrelétricas em início de construção, tendo 
vistas as explosivas taxas de crescimento da demanda de 
energia, conseqüência· do próprio desenvolvimento do 
Estado. 

Para a consecução dos objetivos inadiáveis do setor e:
Jétrico - um setor que, frise~se, é altamente responsável 
e respeitado cm todo o País- é fundamental investir e
fetivamente nos projetas aprovados. 

Além da efetiva conclusão da transferência das térmi~ 
co.s a gás de Belém para Porto Velho, numa primeira_eta
pa, é necessário o equacionamento de fontes confiáveis 
para geração de_ energia no período que antecederá a en~ 
trada em operção da Usina Hidrelétrica de SamueL 

També-in está em compasso de espera a construção da 
Usina Hldr-e-létrica de Ávila, -a ser executada pela CE~ 
RON com recursos adicionais às linhas de crédito tradi~ 
cionalmente utilizadas pelo seta r elétrico, projeto de im~ 
pacto regional significativo, de -demanda assegurada 
para imediata absorção e de contribuição importante 
para a substituição de derivados de petróleo na geração 
de elctricidade. 

Têm-se como urgentes e inadiáveis- as obras da Hidr~~ 
létrica de Samuel, fundamental para o equacionamento 
do suprimerito a todo o Estado de Rondônia. Estudos já 
existem que demonstram, à saciedade, que a energia a ser 
gerada por Samuel estará integralmente comprometida 
com as necessidades hoje existentes em Rondônia. isto, 
de imediato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para atender 
somente à demanda reprimida ou em crescimento no Es
tado de Rondônia, sem considerarmos, portanto, as ne
cessidades, que também são urgentes, de Rio Branco, 
Capital do Estado do Acre, a qual se debate, igualmente, 
com graves crises de energia elétrica, toda ela igualmente 
produzida a parttr de fontes térmicas, de derivado de pe
tróleo ou lenha. 

Referi~me, até aqui, à parte de geração de energia. No 
entanto, indispensável, porque imposs(vel levar a energia 
sem elas, volto-me para as linhas de transmissão. Tão ou 
mais caro é o investimento_do Governo na implantação 
das linhas de transmissão, que igualmente requerem 
complexa e sofisticada tecnologia, a qual, para nosso alí~ 
vio~ os técnicos do _setor elétrico já dominam amplamen~ 
te. Mas as tinhas de transmissão, verdadeiras artérias 
que conduzem a energia por todo o corpo do País, são 
um investimento muito elevado. 

No caso específico da Região Centro~Oeste, em parti
cuhlr Rondônia, que está passando por crises quanto ao 
fornecimento de energia elétrica à população, enviei Ofí
cio n" 196/85, ao Presidente da Eletronorte, Dr. Miguel 
Rodrigues Nunes, solicitando solução para o abasteci~ 
menta de energia ao Est-ado que tenho a honra de respre
sentar neste Senado. 

Em resposta, o Presidente da Eletronorte informou 
que para Rondônia ser suprida com energia elétrica ge
rada na Região Sudeste, onde ainda há alguns exceden
tes,_ demandaria a construção de uma linha de transmis-
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são com l .200 Km de extensão, ligando Cuiabá a Porto 
Velho. A energia g'erada na Reiião Sudeste já chega a 
Cuiabá. Entretanto, além da extensão da linha de 1.200 
Km, Cuiabá não está com exc~dente_ de energia para ser 
fornecido a Porto Velho, devido ao antigo e já citado 
problema da falta de um sistema adequado de linhas de 
transmissão, não expandido devido às dificuldades eco
nómicas vividas pelo País. Informou-me o Presidente da 
Eletronorte que, desta forma, .. o atendimento ao merca
do de Cuiabá apresenta-se precário, com ãTta probabili
dade _de_ ocorrerem racionamentos". - --

Para suprir-se Rondônia - prossegue o Dr. Miguel 
Rodrigues Nunes _- s~ria necessária a construção de 
uma linha de transmissão mais longa originando~se nas 
Usinas de Itumbiara ou Cachoeira Dourada, no Rio Pa
ranaíba, na fronteira de Minas "com Goiás, o que aumen
taria a extensão da linha de transmissão para dois mil 
quilómetros". Como se vê, uma barbaridade: 2.000 k~1 
Só para os senhores terem uma idéia, a Unha de trans
missão de Itaipu tem 900 km de comprimento. Uma li
nha para levar energia a Rondônia teria 2.000 km! Ob
viamente, há problemas técnicos muito difíceis de se re- _ 
solver numa extensão dessas, ••com um custo muito ele
vado, superior, mesmo ao custo envolvido na expansão 
do parque térmico de Rondônia", como comenta o Dr. 
Miguel Rodrigues Nunes. 

Mas, hã outros problemas: -além dos condkionanieil
tos técníccis e ·econôm1cos referidos, a construção dessa 
linha de mais de 2.000 k_m deniãi'ldaria pelo menos três 
anos e meio para estar pronta, mesmo que houvesse re
cursos abundantes, e este não é o caso. Assim, essa linha 
estaria pronta juntamente com a Usina Hidrelétrica de 
Samuel. __ _ __ _ _ __ _ 

Conclui o ofício do Presidente da ELETRONORTE 
em resposta à minha consulta afirmando que "a sOlução 
mais adequada para resolver o_ problema de energia e!é
trica de Rondônia é a írriplantação de usinas hidr_elétri
cas locais, como Samuel e Ji-Paraná". 

E eu completo: mas é preciso que as obras seJ"am aceie-. 
radas. É preciso que não falfem recursos. Porque a si~ 
tuução é extremamente grave· em·Rondônia. 

No bojo dessa solução, Sr. Presidente, Srs. Senado_res, 
está a necessidade, também urgente e _inadiável, de ex
pansão da rede de distribuição_ e subtrans01issão_ a nível 
municipal. Neste caso, há uma previsão no âmbito do fi~ 
nanciamento concedido pelo Banco Mundial à Centrais 
Elétricas de Rondônia, a CERON. Mas é de importâricia 
transcendental que o Govcrn_o do Estado de Rondônia 
promova a necessária capitalização da CERON, de 
modo a que essa Empresa não venha a sofrerJimltação 
na implantação do projeto que exige contrapartidas sig~ 
nificativas em recursos em moeda nacional, hoje fora das 
possibilidades de financiamento por parte da EL&
TROBRÃS, como bem define o "Plano Integrado de A~ 
tendimento às Necessidades de Energia _Eiétrica no Esta~ 
do de Rondônia" elaborado. a partir da Portaria 
DNAEE !/84, em minhas mãos. 

A solução para o abastecimento farto e confiável de e~ 
nergia elétricã. a Rondônia-C-itá enquadrada numa série 
de outras providências, cOmO o imprescindível treina~ 
menta de seu pess-oal, capacitanÇo-o para o grande pro~ 
grama que tem à sua frente, nos moldes d__os_ __ que foram 
desenvolvidos pela CEMIG e pela COPEL, visando a fa~ 
zer com que a CERON se constitua, efetivamente, numa 
empresa sólida, viável e à altura das futuras necessidades_ 
do Estado. Haverá mão-de-obra capacitada, em face da 
disponibilidade de pe:;;soal de_ alto nível de qualificação, 
"decorrente da previsível diminuição do ritmo de expan~ 
são do setor elétrico do País, em outras áreas. 

Há que fazer, também como indicã:. o Plano por mim 
mencionado, um minucioso estudo do meio ambiente, 
que deverá ser encarado de_form_a majs enfática, pdnci~ 
pa!mente quanto aos aproveitamentos na área de a~ 
tuação da ELETRONORTE e, complementarmente, da 
CERON, no caso da Usina Hidrelétrica deÁ_vida. Tanto 
a ELETRONORTE como a CERON deverão trocar ex
periências e ir programando seus trabalhos conjunta~ 
mente. 

No mesmo caminho do elenco de medidas necessãrias, 
está a redução de geração com base e:m dedvacfos de pe
tróleo, um imperativo nacional. Isto se conseguirá com a 
implementação das h_idrelétricas de Samuel, Á v.ila e Ji
Paraná e com a construção de minicentrais térmicas mo• 
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vidas a lenha, em localidades isoladas, embora, neste 
particular, a economia seja pouco significativa no global. 

Para a rápida solução dos problemas mais urgentes es
tá a utilização de centrais termelétricas desativadas no 
setor e anteriomente localizadas na Região Sudeste, 
Corno as usinas térmi:caS de Campos, com duas unidades 
de 15 kw, e de São Gonçalo, com uma unidade de 11 mi( 
kw e outra de 14 mil kw, outrora pertencentes a FUR~ 
NAS Centrais Elétricas. 

Essas medidas viríam ao encontro das necessidades do 
Estado de Rondônia, que teve um alto grau de ocupação 
de seu território; sobretudo no último decênio, quando 
resgistrou um incremento populacional que até agora a
presenta o maior índice de crescimerito demográlicó ve-

--rificado no Brasil, a uma média de 15,2% ao ano, na pri-
meira metade dos anos 80. -

Dentro desse amplo contexto, em que o crescimento 
-populacional é decorréncia óbvia das oportunidades co
merciais, industriais, agrícolas e das atividades de mine
ração, sobretudo de ouro e de cassíteríta, o sumprimento 
de energia elétrica a Rondônia tornou-se um imperativo 
que urge ser atendido. 

Em 1969, foi criada a Centrais Elétricas de Rondônia, 
a CERON, que elaborou um plano de eletrificaçào para 
o então Território, o qual previa a instalação de novas u
sinas, a ampliãçãó e a reforma do sistema então existen-
te. ,_ 

'-O plano original da CERON, todavia, foi alterado, em 
fal.:e da falta de recursos humanos, materiais e financei
ros, acrescida do aumento da densidade demográfica, 
que geraram novos fatos. 

Apesar dos significativos aumentos no fornecimento 
de energia elétrica, sobretudo na antefase da transfor 
mação do Território em Estado e dura_nte a gestão de seu 
primeiro Governador, o Coronel Jorge Teixeira, o forne
cimento de energia elétrica em RonÇ!ônia é deficitário. 
Apenas para os senhores terem uma idéia, somente a me
tade das indúStrias sitUadas no Estado ê abaste_cida com 
energia elétrica. A crescente demanda, em decorrência 
do aumento populacional e da· dinamização dos setores 
produtivos, exige aumentos consideráveis na oferta de e
nergia !,!létrica. 

A_liás, a falta de energia elétrica ~o grande problema 
qUe enfrCnta o p~iQUe industrial de_ ~ondônia e isto está 
claro no item 2.2.1 do Plano elaboraçiq pela ELETRO.: 
NORT_C. R.ondônia, Pasniem, Senhores Senadores, só 
conta~êõnYusinas diesel elétricas e está com uma enorme 
demailda reprimida por falta de geração de energia e de 
redes de distribuição. EJ>tã em desenvolvimer:ttopela CE
RON um sistema de linhas que sô deverá estar pronto 
depois de 1988, que pretende implantar obras necessárias 
ao atendimento do seu mercado consumidor, de acordo 
com o Programa BIRD/ELETROBRÁS - Dísfi·i
buiçào 11. 

Na parte de_ produção, Rondônia dispõe de dois apro
veitamentos h_idrelétricos em andamento, embora muito 
atrasados, devido a crise económica que vive o País. O 
primeir-o, a Usina Hidrelêtrica de Samuel, com a potên~ 
cia programada de 216 mll quilowatts; o segundo, a Usi
na Hidrelétr_ica de Ávila, que tem o projeto básico, ape
nas o projeto, defmido em 28 mil quilowatts. Há outros 
estudos, mas somen.le_estudos, para pequenos aproveíta
mentos, como Primavera e Ouro Preto do Oeste, por e
xemplo. 

A situação em Rondônia, Senhores Senadores, é extre
mamente grave. Um crescimento de demanda de 12% ao 
a·no cbrflo no Brasil, exigirã que ao firn de seis a.nos se 
duplique a capacidade instalada, para atender ao cres
Cente· consumo. Quanto ao consumo de energia elêtrica 
no Estado de Rondônia, o mercado de energia de 1970 a 
1983 cresceu à taxa média anual de 29,4%. No período 
!979 a 1983, essa taxa de crescimento do consumo médio 
anual foi de 31,2%. Isto significa que, mantida essa taXa 
de demanda, será necessário duplicar a capacidade insta
!uda a cada dois anos e meio. 
CõnSlderando~Se a geração dos autoprodutores· no 

mercado de energia elétrica em Rondônia, a taxa de cres-
- cimento no perlodo 1970 a 1983 passa a ser de 32,9% e, 

nos últimos cinco anos, de 23,6%. Mantida a taxa de au
mento do consumo em 23,6%, a necessidade de se dupli
car-o parque gerador de energia elétrica será a cada três 
anos e meio. É uma situação séria, ter que duplicar um -
parque gerador de energia a cada três anos e meTo. Mais 
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sério ainda, mais grave ainda, com conseqüências extre
mamente danosas à população de um Estado é se não 
dupl~car esse parque. Isto significa demanda reprimida, 
iSto Significa indúStrias que não Se podem expandir, isto 
significa racíonamento de energia, isto significa falta de 
confiabilidade no sistema, isto significa, enfim, um trans
torno imensurável para a população, uma população, re
pito, crescente e carente de assistência e de apoio, que 
quer, pode e sabe trabalhar, para engrandecimento de 
Rondônia e do País, consolidando-lhe a importante 
fronteira Oeste. 

Julgo importante mencionar alguns números para V. 
Ex~s poderem dimensionar melhor o que acabo de falar. 

Em 1979, Porto Velho, a Capítal do hoje Estado de 
Rondônia, demandava 7.331 kw por ano. Em 1983, há 
dois anoS, portanto, a demanda subiu para 15.500 kw 
por ano. Duplléou, como se vê. Aríquernes, que ê um 
município progressista, demandava 39 kw por ano, em 
1979. Em 1983, passou para 1.083 kw por ano. Um cres
cimento extraordinário! Ji~Paranâ passou de 773 kw por 
ano, em 1979, para 3.834 kw por ano, em 1983. Vilhena, 
saltou de 241 kw por ano, em 1979, para t.068 kwfano, 
em 1983. Guajará~Mirim cresceu menos, porém, houve 
um crescimento significativo: passou de 975 para 1.628 
kw em 1983. 

A partir da política federal visando à ocupação e ao 
desenvolvimento de Rondônia, constituíram-se diversos 
programas de investimentos de infra-estrutura e de in
centivo à migração, que provocaram nova estruturação 
da administração púbfica, melhorando qualitativa e 
quantitativamente as informaçõeS- necessárias ao plene
jamento, tornando maís eficiente a alocação de recursos 
para a região. 

As elevadas taxas de crescimento mi_gratório realimen
taram o --prOcesso de intensifica_ção dos investimentos 
públicos e atraíram a iniCiativa privada. Esses fatores de 
política de desenvolvimento, uns atraindo outros e assim 
sucessívamente, até à estabilização do progresso, deter~ 
minar"ain diferentes estágtos de planejamento, refletindo~ 
se, obViamente, rias previsões do mercado de energia. 
Assim, é que todos os planejamentos para o Setor eléfri~ 
co falharam, foram subdimensionàdos, por mais boa 
vOntade que houvesse por parte das autoridades do se
tor. Por exemplo, em 1975, havia uma expectativa de o 
mcrcadõ alcançur, dez anos depois, em 1985, a dimensão 
de I r.:r,9 GigaWattsfhora produzidos. Hoje, a expectati
va é de que ultrapasse a necessidade de se:rem produ<!:idos 
323,4 GigaWattsfhora, o triplo, portanto. 

E as usinas, onde estão? 
E os recursos pára atender a demanda crescente~ que 

se multiplica geometricamente, onde estão? 
O plano, elaborado pela Eletronorte, registra, com to

das as letras, coisas qüe todos sabemos, mas que nunca é 
demais repetir, para que o Governo Federal como um 
todo, para que as autoridades do setor económico, preo
cupadas em fazer política partidária, quando deveriam 
estar envolvidas com os seus trabalhos específicos, sai~ 
bam o riscO que estão correndo não resolvendo proble~ 
mas sérios como o da falta de energia elétrica em Rondô
nia. Passo a citar, entre aspas: 

.. Existe uma relação bastante estreita entre a disponi
bilidade de energia e o desenvolvimento económico, as~ 
sim sendo, o setor elétrico se posiciona como um agente 
atívador do processo." 

Prossegue o plano: 
"O Estado de Rondônia necessita um melhor supri

mento de energia elétrica, tendo em vista que o atual 
nível de <ltendimento estadual, afetando principalmente 
o setor industrial. Urn desenvolvimento industrial repri
mido implica num setor primário deficiente, príndpal~ 
mente no que se refere à perda do valor agregado e à c.o
mercialização de sua produção, com reflex_os no m_erca~ 
do Consumidor de gêneros alimentícios, uma vez que os 
produtos in natura são exportados a preços baixos, sem 
poder de competitivídade com produtos.produzidos pró
ximos aos grandes centros consumidores u~;.banos. Além 
do mais, o Estado deixa de absorver parte da mão-de
obra do contingente populacional, ocasionando, tam
bém, um fator limitativo sobre a especialização de mão
de-obra". No que se refere ao atendimento à população 
-diz o plano~ no biênio 1982/1983 a taxa de atendi
mento residencial permaneceu quase que constante. 

Na Secretir1a de fildústria e Comércio e na CERON 
havia, em 1983,200 consultas para atendimento ao setor 
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industrial, dentre elas duas de indústrias de cacau, com 
investimentos da ordem _de 2 milhões de dólares e receita 
estimada em 15 mi!hões de dólares por ano. Como se vê, 
a falta de energia significa um Prejuízo enOrme: p-ãfá -o 
País. 

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo 
relatar algumas outras informações que são de estarrecer 
e que nos indicam a urgentíssima necessidade de o GoK 
verno Federal efetivamente agir com a maior presteza no 
que diz respeito à conclusão da Usina Hidrelétrica de Sa~ 
muel, à construção de Ávila e de Ji-Paraná: os deriVad_os
de petróleo consumidos em Rondônia são provenientes 
da refinaria da Petrobrás em Manaus e são transporta
dos até Porto Velho, via fluvial, em barcaças, que gastam 
nesse transporte, a mé_dia de oito dias no inverno_~ 14 
dias no verão. Esse combusUvel é tanq!Jeado em Porto 
Velho e distribuído, predominantemente, através de ro
dovias. As distâncias a p-ãriir de Porto Velo são, até Vi
lhena, 700 km. Até Guarajã-Mirim, 350 km. Para Costa 
Marques, o combustível é transportado em barcaças de 
G_uajará-Mirim até lá em seis dias 011 mais. E 50% do 
consumo do óleo diesel utilizado em Rondônia 
destinam-se à geração de energia elétrica. Imaginem só o 
custo, as dificuldades e a precariedade do abastecimento 
de energia elétrica ao Estado, que tem 18 usinas pelo in
terior, todas funciona-ndo à base_ de óleo_ diesel. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O desenvolvimento de Rondônia ou a estagnação do 
mais norescente Estado da Federação estâ nas mãos do 
Governo Federul, é d~ responsabilidade dos Ministros 
da área económica, que têm m~is do que o dever, têm a 
obrigação de destinar recursos suficientes e necessârios à 
produção e à transmissão de energia elétrica confiável e a 
custos mais reduzidos para a região. 

O sonho de milhares de brasileiros que para lá sedes
locaram, que lá se instalaram e que lá trabalham com o 
seu suor e o seu sangue derramados em busca da riqueza 
que os emancipe e, ajude o Brasil a reduzir as suas_ difi
culdades estará sendo desfeito ·ou Sendo construido, de
pendendo da sensibilidade e da seriedade dos Ministros 
da área económica. 

Rondõnia não pode parar! 
O progresso-que o_ Estado vem alcançando não pode 

ser estancado. Os brasileiros que estão em Rondônia não 
podem perder a espenmça de que têm condições de reali
zar um novo amanhã com o seu trabalho. Todos exigi
mos urgentes e sérias medidas nq sentido de qu~ o s~tor 
elétrico nacional, em particular a ELETRONORTE, 
seja dotado d9s _recursos indispen~âveis à conclusão de 
Samuel e à construção de Ávila e_Jiparaná, nesta primei
ra etapa, para atender as enormes deficiência-s que hoje 
se registram em Ron_dô_n_ill. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. O
DA C! R SOARES EM SEU DISCURSO; 

ELETRONORTE 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 

Presidência 

1.00.310.85 
Exm<.> Sr. 
Senador Odacir Soares 
Senado Federal 
70.160 ~Brasília (DF) 

BrasHia, 1"' de julho de 1985.._ 

Ass.: Aten_dim_e_nto- energét1co _ _ao Estado de Rondônia 
em especial à cidade de Espigão d'Oeste. 
Ref.: Oficio n'i' 131[85, de 22-5-85, que encaminha Ofício 
Circuhu n<.> 128/CME0/85, da Câmara Municipal de 
Espigão d'Oeste. 

Senhor Senador, 
Em atc_nção ao Ofic;io_dc V. Ext, informamos que esta 

ELETRONORTEvem desenvolvendo estudos de inven
tário do potencial hidrelétrico do rio Madeira, em espe
cial no seu afluente e rio-_ Jiparaná. 

A Centrais Elétricus de Rondônia_S,A. - ÇERON, 
também está estudando os aproveitamentos de poten
ciais hídricos de pequeno- e médio portes. 

Pode ver, portanto, V. Ex•, que, apesar das graves res
trições econômico-finani:-etras por que passa o setor elé
trico, temo-nos dedicado à procura de soluções para o 
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problema energético do Estado de Rondônia, que elimi
nem o consumo de óleo combustíveL 

Para solução a curto prazo dos problemas de atendi
mento às diversas cidades de Rondônia, foi criado, gru
po de trabalho pela Portaria DNAEE n9 1/84, de 4-1-84 
que preparou ·o relatório intitulado "Plano Integrado às 
Necessidades de Energia Elétrica do Estado de Rondô
nia", do qual anexamos cópia. 

Atenciosamente. - Miguel Rodrigues Nunes, Presi
dente. 

Brasília, 6 de setembro de 1985 
1.00.423.85 

Exm9, Sr. 
Senador Odacir Soares 
Senado Federai 
70.160- Brasília- DF 

Ass.: Suprimento de Rondônia com energia elétrica 
proveniente da Região Sudeste. 
Ref.: Seu ofício n\' 196/85, de 6-8-85. 

Senhor Senador, 
Em atenção ao ofício em referéncia, informamos-que 

para suprir-Se Rondônia com energia -elétrica provenien
te da Região Sudeste seria pelo menos, necessâria, a 

--construção de um<.) linha de transmissão entre Cuiabá e 
Porto Velho, numa distância de pouco mais de 1.200 km, 

Entretanto, Cuiabá, que é o ponto do sistema elétrico 
da Região Sudeste mais próximo de Rondônia, não dis
põe de excedentes energéticos porque o sistema de trans
missão que_a supre com energia elétrica não foi expandi
do, devido às limitações de recursos para investimento 
do s.etor eiétrico. Dessa forma, o atendimento ao merca
do de Cuiabá apresenta-se precário, com alta probabili
dade de ocorrerem racionamentos. 

Em vista do exposto, para suprir-se Rondônia, seria 
necessária a construção de uma linha de transmissão 
mais longa, originando-se nas usinas de ftu_mbiara ou 
Cachoeira Dourada, no rio Paranaíba, fronteira de 
Goiás com Minas Gerais~ o que aumentaria o compri
mento anterior em pouco mafs de 800 km. 

A linha de transmissão resultante seria excessivamente 
longa, com mais de 2.000 km de extensão, e com proble
mas técnicos _difíceis de resolver. Nossos estudos dessa 
solução indicam, adicionalmente, um custo muito eleva
do, superior ao custo envolvido na expansão do parque 

-térmico de Rondônia. 
Além dos condicionantes técnicos e económicos anti

tiõfmente referidos, a construção dessa linha Q.emoraria 
no mínimo três anos e meio, mesmo que houvessem re
cursos abundantes para tal, e faria com que ela iniciasse 
sua operaç-ão junto da UHE SAMUEL. 

Pelo exposto, V. Ex• pode notar que a solução mais a
dequada para resolver o problema de energia elétrica de 
Rondônia, é a implantação de usinas hidroelétricas lo
cais oomo a UHE SAMUEl_ e a futura UHE H
PARANÁ. 

Aproveitamos a oportunidade para expressar nossos 
protestos de estima e consideração. 

AtenciosaiTlCnte;-:__ Miguel Rodrigues Nunes, Pfesi
dente. 

O SR. PRESID~NTE (Passos Pórto) .:_Nada mais 
havendo o que tratar, vou encerrar a presente sessão, de
si~ ando para _a sessão or~in~ria de amanhã a segui~te 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i' 58, de 1980 (n"' 1.693/79, na Casa de origem), que a
crescenta parágrafo ao art. 458 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, lob n's 84 a 85, de 
1985, das Comissões: 

- d'é Legislação Social; e 
_:_ de Finanças. -

2 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<.> 62, de_l980 (n"' 1.871/79, na Casa de origem), que 
dú nova redação ao art. 5"' da Lei n_\' 6.678, de 14 de agos
to de 1979, que dispõe sobre a requisição de s_ervidores 
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públicos da administ_ração direta e autárquica pela Jus
tiça Eleitoral e dá outras providências, tendo 
PARECERE~ FAVORÁVEIS, sob n~'s 100 e 101, de 

1984, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça; e 
- de Serviço Público Civil. 

3 

V atação, em turno único, do Projeto de lei da Câma
ra n\' 34, de 1981 (n\' 3.658/SO; na Casa de origem), que a
crescenta parágrafo !10 art. 234 do Decreto-Lei n"' 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, tendo 

PARECER, sob n9 324, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, no mérito, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n\1- 48, de I9gl (n{4.708j78, n-a Casa de origem), que 
introduz alterações no 3.rtlgõ 243 da Lei n\' 4.7J7, de 15 
de julho de 1965 ~_Código Eleitoral, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.190, de 1981, da 
Comissão 

-:-de Constituição e Justiça. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãma
ra n\' 53, de 1981 (n"' 614/79, na Casa de origem), intro
duzindo ãlterações no Decreto-Lei n9 70, de 21 de no
vembro de 1966, e na Lei n~' 5.741, de i"' de dezembro de 
1971, que dispõe sobre cédula hipotecâria e a c_obrança 
de crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro 
de Habitação, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.143, de 1981, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<.> 57, de 1981 (n"' 2.109/79, na Casa de origem), que 
altera a Lei n"' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código 
de Processo_ Civil, na parte relativa ao procedimento su
marissfmo, tendo 

PARECER, sob n~' 12 de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com emenda 

que apresenta de n<.> 1-CCJ, e voto vencido, quanto à e
menda do Senador Lenoir Vargas. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cârila~ 
ra n\' 59, de 1981 (n9 1.894/79, na Casa de origem), que 
inclui na relação descritiva das ferrovias do Plano Nacio
nal de ViáÇão, instituído pela Lei n\' 5.917, de 10 de se
tembro de 1973, ferrovia transversal ligitndo Belém
São Luís-Teresina, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 149, de 1985, da 
Comissão -

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 63, dé 1981 (n\' 2.087/79, na Casa de origem), que 
modifica_ a redaçãO do§ 2\' do art. 20 da Lei n9 5.869, de 
II dejarieiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo 
"-PARECER FAVORÁVEL, sob n\' 877, de 1982, da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma-: 
ra n<.>-81, de 1981 (n9 3.123/80, na Casa de origem). que 
assegura os direitos de autores teatrais, tendo 

PARECERES, sob n9s 532 a 534, de 1982, das Comis-
sões: 

--de Educação e Cultura, favorável; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada em 

plenãrlo), pela constitucionalidade,juridicidade e, quan
to ao mérito, favorável. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<.> 46, de 1982 (n\' 903/79, na Casa de origem), que dâ 
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nova redação ao art. 125 do Decreto-Lei n"' 200, de 25 de 
fevereirO de 1967, e revoga a alínea d do § 29 do seu art. 
126, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n'S 612 e 673, de 
1982, das Comissões_:_ 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 244, de 1981- Complementar, de autoria do Senador 
Cunha Uma, acrescentando o§ 49 ao art. 29 da Lei Com
plementar n"' I, de 1967, qtie visa a reduzir, em casos que 
especifica, o limite mínimo populacional de que trata o 
inciso- I do mesmo artigo, tendo 

PARECERES, sob n' 945 e 946, de 1981,745 e746, de 
1984, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça -19 pronunciamento, pela 
constitucionalidade e jurídicidade; 2"' pronunciamento, 
favorável à emenda de Plenário; e 

de Municípios- J9 pronunciamento, favorável; 29 pro
nunciamento, contrário à Emenda de Plenárío, 

12 

Votação, _em turno _único, do Requerimento n9 425, de 
1985, do Senado_r Alberto Silva, solicitando seja anexa
do, aos Projetas de Lei da Câmara p'>'s 49, de 1977, III, 
de 1981 e 124, de 1983, que-trãmitam em conjunto, ao 
Projeto de Lei da Câmara n"' 38, de 1984, que altera dis
positivo da Lei n"' 4._726, de 13 de julho de 1965, que "dis
põe sobre os serviços do registro do comércio de ativida-

·des afins, e dá outras providências~- -

13 

REQUERIMENTO N• 423, DE 1985 

Votação, em turno único, do Requerimento ri" 423, de 
1985, 'de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Lfder do 
PFL, requerendo_nos termos do art. 371-Ç, do Regimen
to Interno, urgência para o Projeto de Lei da Cârriafa flo;> 
124, de 1985 (n"' 4.014/84, na Casa de origem), que proí
be a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras 
e dá outras providências. 

14 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 463, de 
1985, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
termos do art. 279, c, 4, combinado com o art. 195, do 
Regimento Interno, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto de Resolução n"' 15, de 1985, de sua autoria, que 
"dispõe sobre requerimento de informações e dá outras 
providências'-'. 

IS 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se

nado n"' 89, de 1983, de autoria do Senador N_~lson Car~ 
neiro, que dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 90 a 92, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e J_q:st;iça, pela constitucionalidade e 
juridicidade. com voto vencido dos Senadores Helvidio 
Nunes e_ Passos Põrto; 

-de Agricultura e de Senoiço Público Civil, favoráveis. 

16 

Votação, em primeiro tufito, do Projeto de Lei do Se
nado n9 85, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta dispositiVO à Lei Orgânica da Pre
vidência Social, ampliando a definição de dependente 
para efeito de assistência médica, tendo 

PARECERES, sob n9s 9, 10 e II, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituiçii.o e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridieidade; 

-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vehcido do Sena-

dor Passos Põrto. 

17 

Dis-cussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 131, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças 
como conclusão de seu Parecer n9 949, de 1985), que au
toriza o Governo do Estado do Paraná a realizar ope-
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ração de empréstimo externo n-o valor deUS$ 63,600,000 
(sessenta e três milhões e seiscentos mil dólares norte
americanos), tendo 
PARECER, sob n~ 950, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

18 

Discussão, em turno único, "do Projeto de Resolução 
n"' 134, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n9 964, de 1985), que 
autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
CrS 3.13 [.146.368 (três bilhões, cento ê trinta e um mi
lhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e 
oito cruzeiros) o montante_ de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER,. sob fl9 965, âe 19"85, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

19 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 135, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças 
como conclusão de seu Parecer nY 985, de 1985), que au
toriza o_ Governo do Estado de Minas Gerais a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de _US$ 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares n.orte-
americanos), tendo 

PARECER, sob n~' 986, de 1985, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela cQrlstitucionalidade e 

jurídicidade. 

20 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'? 136, de 1985 (apresentado pela Comissão de FinanÇas 
como conclusão de seu Parecer n"' 987, de 1985), que au
toriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar 
operação ·de empréstimo externo no valor de USS 
44,800,000.0D (quarenta e quatrO m-ilhões e oitocentos 
mil dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, sob n9 988, de 1985, -da Comissão 
..;.... de-_ CQnstituiçâo e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurídicidadc. 

21 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 137, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finança_S 
como conclusão de seu Parecer n"' 989, de 1985), que au
toriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a, realizar 
operação de empréstimo no valor deUS$ 100,000,000.00 
(cem mnhões de dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, sob n9 990, de 1985, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

]uriâiCfâade. 

22 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~ 138, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n"' 991, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura de Itapecuru-Mirim (MA), a elevar 
em Ct$ 147.658.086 (cento e quarenta e sete milhões, 
seiscentos e cinqüentã e oito mil e oitenta e seis cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 992 e 993, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, e 
-de Municípios, favorâvel. 

23 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
il~' 139, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo· 
nlia como conclusão de seu Parecer n'l'994. de 1985), que 
autoriza a Prefr;itura Municipal de Marília (SP) a elevar 
em Cr$ 2.400.000,000,00 (dois bilhões e quatrocentos mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua divid~ consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n9s 995 e 996, de_ 1985, das Comis
sões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade;e 
-de Municípios, favorável. 
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24 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 140, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n9 997, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Salto do Cêu (MT) a 
elevar em Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove 
milhões, novecentos e dezessete mil, trezentos e vinte 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 998 e 999, de 1985,_das Comis-
sões: c _ 

__ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

25 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 141, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de_ seu Parecer n"' 1.000, de 1985). 
que autorizà a Prefeiturã Municipal de Grajaú (MA) a e
levar em Cr$ 441.261.654 (quatrocentos e quarenta e um 
milhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e cin
qüenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.001 e f.002, de 1985, das Co
misf.ões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

26 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 142, de 1985 (aPresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n<? 1.003, de 1985), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Macaíba (RN) a 
elevar e:m Cr$ 1.053.744.275 (um bilhão, cinqíienta e três 
milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e 
vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.004 e 1.005, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicid:::~de; e 

- de Municípios, favorável. 

27 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 43, de 1985 (apresentado pela ComisSaO de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 1.006, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 
(MT) a elevar em Cr$ 4.473.178.930 (quatro bilhões, 
quatrocentos e setenta e três milhões, cento e setenta e 
oito mil, novecentos e __ trinta cruzeiros), o montante de 
sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n<>sl.007 e 1.008, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

28 

DiscusSãO, em turno úriico, do Projeto de Resolução 
n~ 144, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n<:> 1.009, de 1985), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Criciúma (SC) a 
elevar em Cr$ 2.724.658.100 (dois bilhões, setecentos e 
vinte e quatro mílhões, sCiSCentos e cinqUenta e oito mil e 
cem cruzeiroS) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n'l's 1.010 e 1.011, de 1985, das Co.:-
míssões: _ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ encerra-
da u sessão. · 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 minutos.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. Nl
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 27-11-85 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÀO·DO ()RADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurSo.)- Sr. Presidente, SrS. Senado
res: 

A data de hoje, à qual ainda há pouco se referiu o 
nobre Senador Jorge Kalume, assinala o transcurso do 
qílinqilagésimo aniversãrio da Intentona Comunista. 

Trata-se, sem dúvida alguma, de um fato histórico de 
indiscutível importância. E com o transcorrer dõs- ali Os; 
só se tem acentuado o sentimento de que é necessârio 
manter-se a vigilência permanente em defesa dos ideais 
de liberdade c democracia, pelos quais se imolaram ãS 
vftimas daquela, felizmente, fracassada tentativa de sub
versão da ordem, cm 1935. 

A propósito, os Ministros Militares editaram Ordem 
do Dia conjunta, assiriada: pelos MinistrOs -da Marinha, 
do Exércilo e da Aeronáutica, respectivamente, 
Almirante-de-Esquadra Henrique Saboia, General-de
Exército Leônldas Pires Gonçalves e Tenente-Brigadeiro 
do Ar Octávio Júlio Moreira Uma. · 

Esse documento, cuja transcrição requeiro, na forma 
do prescrito no <lrt. 233, itCm I do Regimento Interno, 
insere uma mensagem de alto sentido patriótico, que, 
pela sua importáncia, merece a maior atenção dos repre
sentantes do povo e, também, das lideranças, sejam do 
empregador ou do empregado, e de todos os setores da 
sociedade, hoje engajad.os no processo de transição de
mocrática e da consolidação e aperfeiçoamento das insti
tuições pertinentes. É esta a razão que justifica a sua 
transcrição nos An<ifs desta Casa, o que ocorrerá corri a 
leitura a que vou proceder. 

O Sr. Gastão Müller - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. __ NIVALDO MACHADÇ)- Pois não. Ouço o 
aparte de V. Ex•, ri obre Senador Gastão Müller. 

O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador, os Partidos 
aqui credenciados jã externaram os sentimentos das suas 
bancadas quanto ao assunto em pauta, tanto o PDS, na 
pessoa do eminente Senador Jorge Kalume, aparteado 
pelo eminente Senador Murilo Badaró e V. Ex•, em 
nome do Partido da Frente Liberal. De modo que cabe, 
então, ao PMDB, ressaltar que está totalmente solidáriO 
com a manifestação histórica dos três MiniStros da área 
militar quanto às comemorações que todo O ano se pres
tam àqueles cidadãos brasileiros que faleceram diante da 
Intentona Comunista de 1935. De modo que a solidarie
dade do PMDB com todas as outras Bancadas é no sen
tido de homenagear a memória daqueles brasileiros fale
cidos, conforme é histórico e de conhecimento do povo 
brasileiro. 

O SR. NIVALDO MACHADO - Senador Gastão 
Müller, acolho corri muita honra'para mim o aparte de 
V. Ex• o qual é, sem dúvida alguma, uma contribuição à 
justificativa para ingreçào rios Anais, _desse docuniento 
da maior significação pelo seu sentido, pelo seu conteú
do que é a Ordem do Di<i -dos Ministros das Forças Ar
madas, alusiva ao transcurso do qUinqUagésimo aniver
sário da Intentona Comunista. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não precisaríamos des
tacar nenhum período desse documento, porque, exami
nado um a um, todos ele.s se revestem da maior impor
tância, e todos na sua abrangénc"ía, no seu contexto ge
ral, expressam a profissão de fé em-favOr da democracia, 
reafirmada pelas For_ças Arrriadas, a sua cOnsciência de 
legalidade, o seu sentimento de amor à Pátria; repudia ri-· 
do os extremistas da_ esquerda e_ da diretta:A posição das 
Forças Armadas oferece segurança e tranqUilidade à so
ciedade, hoje, engajada no processo de f.farisiÇão denlo
cràtíca, sob a liderança do Presidente José Sarney, den
tro de um clima de ordem e trabalho. Estamos certos de 
que não teremos interrupção, nem lapsos ari.tidemocráti
cos e antiditatoriais na caillinhaâa democrática da 
Nação brasileira. Não temos dúvida de que há uma 
consciência vigilante das Forças Armadas, de que é ne
cessário defender-se a Democracia:; regime sob cuja égide 
o povo brasileiro resolveu viver e Pelo qual é Capai de fa
zer os maiores sacrifícios. 

A verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que a de-
mocracia, que antes preocupava-se, praticamente, com 
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as garantias e as liberdades individuais, evoluiu no cuno 
do século a tua! para a de[esa dos_ direitos socíais. do di
reito do homem a viver com dignidade, com direito à ca
sa, alimentação, educação, vestuário, enfim, com todo o 
direito que tem o homem hoje, há 15 anos do Terceiro 
M ili':nio, de_ viver e de fruir um padrão de vida ao nível 
da dignidade da pessoa humana. 

Esse objetTvo inalar da nova democracia brasileira, no 
Governo a tua!, sob a responsabilidade do Presidente Jo
sé Sarney, que traçou a diretriz de conferir prevalência 
ao social sobre qualquer- outra preocupaÇão. 

-- Feitas estas rápidas considerações, vou proceder, para 
que integre o pronunciamento que estou fazendo nesta 
hora, à leitura, na íntegra, da Ordem do Dia a que estou
me reportando: 

"Companheiros! 
Ontem e hoje. O passado e o presente. 
Cinqüenta anos nos separam de um evento dos 

mais tristes e lamentáveis da nossa história, que é 
deliberadamente rememorado para caracterizar, na 
perspectiva do tempo, a dimensão do s_eu descami
nho e a definição- dos parâmetros desejáveis para 
uma sociedade justa que estamos construindo. 

Nesse apreciar, ê de fundámental importância o 
cori.hecimcn-to e a ratificação da verdade, transferi
dos pelas gerações anteriores, o que nos permite i
dentificar os referenciais para plasmar um mundo 
melhor. 

-A experiência comporta-se como o sol. Se lhe 
dermos as costas, certamente veremos sombras, o 
que nos leva a insistir em peiriiã-nente "não" ao ab
sentismo, à indiferença, à omiSsão. 

Cinqüe-nta anos significam muito pouco na esca
la do tempo. No entanto, têm abrangência suficien
te para nos habilitar à percepção de mutações vela" 
das ou ostensivas, condicionando uma postura ade
quada diante dos desafios presentes, aguÇando-nos 
a inteligência para que possamos modelar uma so
ciedade em que a liberdade seja plena, como pro
jeção responsável do livre pensar e do livre agir. 

A avaliação rea[ista do mundo que nos cerca o
rienta o proceder em direção aos nossos sonhos 
mais caros, aos nossos ideais mais sublimes, aos 
nossos oQjctivos mais nobres. 

A inérçi_a, o comodismo e a indecísão são at"itu
des incompatíveis com aqueles que têm deveres e 
responsabilidades a cumprir, pois levam à cegueira e 
à surdez social. 

Num mundo em Conflito, os Conformados e os 
fatalistas são os vencidos. Os vencedores são os per
sistentes, os firmes, os tenazes e os que imprimem 
grandeza nas ações e intenções; ·as que acreditam na 
força da vontade, e que transferem à Nação as -infi
nitas potencialidades do seu próprio sei. Os fatos 
confirmam, em visão gratificante, que multas jã se 
comportaram com tais_posturaS notáveis e talento i
nexcedivel, marcando,_ -no tempo e no espaço, sua 
presença. Somente os que sabem ousar, somente. a
queles que não hesitam em cumprir o dever e man-
tér a lealdade é_ que fazem a história. - -

AtentosJto processo histórico, com seu cortejo de 
surpresas e inovações, e apoiados nos ensinamentos 
do passado, cabe-nos o esforço para montar o com
plexo mosaico do quadro presente. Mosaico que 
projete e materialize o ri. osso amanhã, críando as de
fesas capazes de evitar ã colisão da vontade de uns 
poucos com as aspirações mais Puras e permanentes 
da sociedade brasileira. 

É--a consciência plena do papel de cada geração 
no fluir c_ia história. E a percepção de que, mais do 
que so_br(!víver, deve a nacionalidaderealiZ(;lr-se em 
todas as Cscalas de valores, o que poderá não ocor

_rer comÇJ o predomínio de movimerit9 polítiCO-qUe 
-rlão Possua identidade com o meio social, com suas 
tendências, anseios e aspirações. 

Ê a reafirmação de um compromisso impostergá
vel, assumido desde longos tempos, firme na defesa 
dos safnidos postulados do Direito, da Justiça e da 
Democracia. - -

Do Direito, que inspire em cada cidadão a plena 
consciência do respeito ao império da lei e da or
dem. 
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Da Justiça, que a todos assegure as mesmas o
portunidades, isentas de privilégios ou discrimí-
nações. -

Da_ Democracia, qu_e_permit_a !l- çonsqiidação de 
uma sociedade livre e consciente da desvalia da imi
luçào d~ modelos decadentes, inspirados em ide_olo
gias espúrias e conflitantes com as heranças de for
mação e de cultura dos que nascem neste País. 

As pâginas de nossa história, fontes de exemplos 
e ensinamentos, constituem testemunhos eloqüentes 
e incontestes tia índole democrática e do espírito 
conciliador e ,solidário do povo brasileiro. 

Povo cuja his-tória é plena de autenticidade e de 
eqüilibrio, de lucidez e de desprendimento nos mo
mentos críticos da vida_ nacional, reiterando e ratifi
cando sobejamente nossa grandeza de espírito e 
magnanimidade de caráter. 

O momento exige reflexão. O momento reclama 
constante vigília cívica, coerente com a fidelidade a 
Uma vocação eminentemente ocidental e cristã, vi" 
sando a impedir que as futuras gerações sejam viti
mas de um sistema político que escravize o homem 
ao determinismo do Estado. Vigília -que pavimenta~ 
rU os caminhos para a consecução dos nossos ideais. 

Du coragem de todos, da sinergia de todas as 
forças, depende a resistência da famllia brasileira às 
investidas daqueles qUe pretenderem violentar nos~ 
sos princípios e nossa herança cultural. Temos valo~ 
res intangíveis para defender e posições inaHenâveis 
a sustentar, 

Por isso, no episódio de I 935 identíficamos uma 
t'fincheira da história, erguida sobre valores que dão 
perenidade ao reconhecimento que a Nação devota· 
aos heróis que souberam resistir. 

Os ideais que morrem são aqueles pelos quais os 
homens se recusam a morrer. Sobreviver, dentro de 
padrões dignos, exige sacrifícios, muitas vezes imen
sos. 

Aqueles a quem hoje homenageamos ratificam 
esta afirmativa. Na genuflexão ao passado encon
tramos a inspiração que jamais faltará para garan
tirmos o futuro- a causa de ontem continua a ser a 
nossa causa. 

No sacrifício, a crença nos valores supe_ríores e 
permanentes da profissão castrense, em particular 
os sentimeptos do dever e da honra, adquiridos pelo 
exercício da vontade e amadurecidos pelo pervagar 
largos tempos. 

No proceder altivo de ontem, a manifestação 
maior da consciência por uma causa nobre. 

_ __ No Brasil de hoje, um propósito sincero e uma 
ação deliberada pan' consolidar a democracia. Uma 
doutrina política que concilie responsabilidade e li
berdade com base na moral cristã, intimamente liga
da à nossa realidade psicossocial. 

Inspirados na mensagem, constantemente reafir
mada pelo Chefe~ da Nação a todos os compatriotas, 
assistimos à consolidação da verdadeira democra
cia. 

Vivemos democracia e para ela voltamos o me
_lhor de nós mesmos, certos e convencidos desta 
opção como sistema político ideal para os povos li
vres. 

Os combatentes de mar, terra e ar encontraram 
sempre exemplos para a superação de seus grandes 
desafios, quer no decorrer da Segunda Guerra Mun
dial, quer no combate ao terrorismo urbano e à 
guerrilha rural. E, para bem entender tais desempe
nhos, basta que recordemos que o povo brasileiro é 
a·essência e·p berço das_ Forças Armadas- parcela 
desse povo integra a Marinha, o Exército e a Aero
nãutica. 

Assim, nos idos de 35, a. reação das_ Forças_ Ar
madas contra a Intentona Comunista traduziu a 
vontade do povo, impedindo que uma minoria alie
nada ascendesse ao poder pela violência - pre
gação e praxis de seus estrategistas - na tentativa 
de esmagar nossos princípios democráticos. 

Marinheiros, soldadOs e aviadores! 
Há cinqUenta anos, precisamente, um punhado 

de homens bravos, leais e determinados foram leva
dos ao supremo sacrifício, vivendo o derradeiro pa
pel que a vid<i prÕfisstonallhes reservara. Era a ma-
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nifestação mais eloqíiente do valor atribuíl:l.o à defe
sa da dignidade humana e dos ideais de liberdade. 

Assim entraram para a história pelos umbrais da 
grandeza ... 

Honra e glória, pois~- aoS heróis de 35! 
Brasília-DF, 27 de novembro de 1985.- Alte. 

Esq. Henrique Sabóia, Miil.istro da Marinha- Gen. 
Ex. Leônidas ~il:es Gonçalves, Ministro' do Exército 
- Ten. Brig. Ar Octávio Júlio Moreira Lima, Minis
tro d'a Aeronâutica.'' 

Eis a mensagem patriótica das Forças Armadas, o seu 
compromisso com a Nação, pela Democracia e pel~fLT
berdade. 

Sr. Presidente, era o que eu- tinha a· dizer. (Muito 
Bem!) 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
to• Reunião (Especial), Realizada em 

24 de outubro de 1985 

Às dezessete horas do dia vinte_e quatro de outubro de 
mil novecentos e oitenta e Cinco, na Sala de Reuniões da 
Comissão de Constituição e Justiça, Ala Senador Ale
xandre Costa, presentes os Senhores Senadores Mauro 
Borges, Presidente, Nivaldo Mach~do, Luiz Cavalcante 
e Benedito Ferreira, reúne-se especialmente a Co.miss_ãO 
do Distrito Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Raimundo Parente, Lomanto Júnior, 
Alexandre Costa, Henrique Santillo, Mário" Maia, Alfre
do Campos, Lourival Baptista, Aderbal Jurema e Carlos 
Lyra. 

Comparecem, também, o Senhor SecretáriO de Agri
cultura e Produção do Distrito F:eder<j.l, _Dr. Leone Tei
xeira de Vasconcelos, o Senhor Secretário de Se_gurança 
do Distrito Federal, Dr. José Olavo de Castro, o Presi
dente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Dr. José Car
los Coutinho, o Assess_o:r _Parlamentar do Governo do 
DistiitO Federal, Dr. José Flávio de Oliveira, o Presiden
te da EMATER-DF, Dr. Flávio A. A, Couto, a Vice
Presidente da Associação de Moradores da QE-38=
Guará; Sei"thora Ivone Carneiro e outros. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente Se
nador Mauro Borges, declara abertos os trabalhos, edis
pensa a leitura da Ata da Reunião, que é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente, comunica aos seus 
pares, que a presente reunião se destina ao Cic_lo d.e De-
bates sobre Brasília, que os expOsitores de hoje falarão 
sobre o Tema Região GeoecotJômica_ e U$0 do solo do 
Distrito Federal. Logo após o Senhor Presidente faz à 
apresentação dos palestradores, que são: Dr. Silvano 
Bonfim, SeCfetái"io de Pla_nejamento do Ministério do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; Dr._ Cleon 
Ricardo dos Santos, Coordenador de Planejamento _Se~ 
torial; Dr. Humberto Gomes de Barros, Procurador
Geral do Distrito Federal; Dr. Aldo Paviani, Professor 
do Departamento de G~grafia-UNB: Dr. Jo_sé Carlos 
Coutinho, Presidente do Instituto dos Arquitetos d9 
Brasil- DF. Esclarece ainda que logo após a palestra de 
cada expositor, ê franqueado a palavra ao público, para 
debates com as devidas autoridades presentes na mesa 
dos trabalhos. 

Ao encerrar os debates, o Senhor Presidente, agradece 
aos palestradores, pelo atendimento ao convite de parti
cipação neste Ciclo de Debates, e, pela magnifica 
atuação de cada um, na palestra e nas respostas, agrade
ce também as demais autoridades presentes e aos público 
em geral. 

Dando continuidade, o Senhor Presidente determina 
que as notas taquigrâficas Sejam -publicadas em anexo a 
esta Ata, e que seja remetida uma cópia ao Governador 
do Distrito Federal, Deputado José Aparecido de Olivei
ra. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, assistente _da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 
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ANEXO À ATA DA IO. REUNIÀO DA CO
MISSÀO DO DISTRITO FEDERAL, REALIZA
DA EM 24 DE OUTUBRO DE I985, REFERENTE 
AOS PRONUNCIAMENTOS DOS SENHORES 
DR. SILVANO !JONF/M, SECRETARIO DE 
PALNEJAMENTO DO MINISTERIO DO DE
SENVOL-VIMENTO URBANO E MEIO AM
BIENTE: DR. CLEON RICARDO DOS SANTOS, 
COORDENADOR DE PLANE]AMENTO SETO
R!AL; DR. HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
PR.OCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDE
RAL; DR. ALDO PAVIANI, PROFESSOR DO 
DEPARTAMENTO DE GEOGRADIA-UnB; DR.-

cJOSE CARLOS COUTIN/fO, PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRA
S!L.DF E DR. LEONE TEIXEIRA DE VASCON
CELOS, SECRETARIO DE AGRICULTURA E 
PRODlfÇÀO DO DISTRITO F5DERAL E DI, 

-=- VERSOS OUTROS CONVIDADOS, ALEM DÓS 
SENHORES SENADORES, FEITOS DURANTE 
A REUNIÀO, QUE SE PUBLICA, DEVIDAMEN
TE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDEN
TE. 

Presidente: Senador Mauro Borges 
_Vic~-~residente: Senador Raimundo ~arente 

- T ntegra do Apanhamento Ta~uigrâfico da Reunião" 

"-o-sR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Srs. Con-
gressistas, meus Senhores, minhas Senhoras: ,___ 
" Cõnio estãva programado, vamos dar início, agora, à 

piimelra 'confeiênêiif do Ciclo de'Debates sobre Brasília .. 
Tenho a grande satisfação, como Presidente da Comis
são do Distrito Federal, de dar início a este Ciclo de De
bátes, que é da maior impoi'fânda para o conhecimento 
da problemática _de Brasília, sobretudo, agora, que esta
mas ã:s vf!speras de um ano eleitoral. Brasília, pela pri
meira- v:ez-, vai ~leger os seus representantes e_o represen
tante .do povo precisa saber o que o povo pensa e o que o 
-pOvo·quer:-Te-nho convivido com grandes segmentos do 

-povo de Brasília, de todos os niveis intelectuais e posso 
dizer, com muita seguran,ça, que Brasflía não tem- pensa
frféhí6 defiriido sobre a maior parte dos seus próprios 

- r)i'âtilenlas. Então, é absolUtamente necessãr_io que se de
Oaü.; qUe se discuta, para que da discussão nasça a luz e 
o·rcprésentante político do povo de Brasilia possa dizer 
que" repre.<ieilta ó pensamento do pó.;'o.' 

QUero, inicialmente, convidar para participar ·aqui da 
mesa os 'debatéadores que são o Sr. Ricardo _dos Sa_ntos, 
Coordenador de Planejamento.Setorial, Dr. Humberto 
Gomes de Barros, Procurador-Geral do Distrito Federal 

- . e-Di~ATdOPiiViilni, Professor do Departamento_de G_eo
grafia da UNB e, quero canvidar, também, de forma es
pccícll, para a Mesa, o Dr. José Carlos Coutinho, Presi
derúé do IAB, que nos avalisa aqui, nos ajuda ne_ste Ci
clo de Debates. Também o Dr. Silvano Bonfim, Secre
tário de Planejamento do Ministério de Desenvolvimen
to Urbano e Meio Ambiente. 

Convidamos o Governador Josê Aparecido sle Olivei
rà para fazer a abe-rtUra, não propriamente como debate
dor ou como conferencista, ele apenas ia nos dar a honra 
de fazer a abertura deste_ Ciclo de Debates, mas, motivos 
supe'ríóres e urgentes O impediram de nos dar esse pra
zer. Ele nos telefonou, há poucos minutos, e nos prome
teu mais adiante, talvez no final deste Ciclo, participar 
como conferencista sóbre os probl~mas de Brasília, o 
que nos dará muita honra e muito prazer. 

Pretendemos dar a palavra a cada um dos Srs. debate
dores para. durante um- prazo d; IS rri.iriutos, expor a sua 
visão Sobre o que representa a Região Geoeconômica do 
Distrito Federal e, ~mais especiahriente, o problema do 
uso do solo do DF. tum problema da mais alta impor
tância-que vai definir os rumos das atividades econômi~ 
cas e soci~ís, e que o_ Sr. Governador está vendo com 
IT!uita atenção e jâ inicioU algumas providências muito 
oportunas e enérgicas quanto às-diston;;ões a respeito dO 
uso do solo em Brasília. -- -

Após a exposição de cada um dos Srs. debatedores, 
dUremos oportU:rlidade a cada_um dos Srs. do plenáriõ, 
de formular perguntas sobre a qual têm interesse. Podem 
design.ar um dos debatedores de sua preferência para dar 
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a resposta. Caso não tenha preferência por nenhum de
batedor, a pergunta pode ser dirigida a todos, e o que de
sejar, o que se achar .. d_igamos assim, mais motivado, da
rá a resposta, dará o esclarecimento, 

Eu daría, inicialmente, a·palavra para uma exposição 
máxima de 15 m·inutos, exposição evidentemente sintêti
ca. não poderá abarcar todos os aspectos sobre a Região 
Geoeconõmica, só de passagem e, mais particularmente, 
o uso d_o_solo do DF. 

ConVidaria, ent~o. para fazer a primeira exposição o 
Dr. Silvano Boofim. 

O DR. SILVANO BONFIM- Sr. Senador Mauro 
Borges, Presidente da Comissão do DF no Senado da 
RepUblica, demais componentes da mesa, Parlamentares 
presentes, minhas Sr•s, meus Srs. 

Na. verdade, sentimo-nos relativamente frustrados 
·quando não temos aqui, para o início dessa reflexão, a 
presença de S, Ex! _Q Governador do DF'. Sem dúvida al
guma, S. Ex• teria _muitas coisas_ a nos dizer, e nós terra
mos algumas coisas a propor como reflexão, nesta opor
tunidade. 

Iniciaríamos cumprimentando a Comissão do DF pela 
promoção deste Evento que, sem dúvida alguma, é da 
maior importância para 'e'Sta Cidade, ainda órfã em que 
se introduz, hoje aqui neSta Comissão; para a discussão 
de uma questão que é _essencialmente política, como já se 
referiu S. Ex:• o Senador Mauro Borges .. pelo arranjo 
político, ainda por fazer, nesta cidadé de todos nós, nesta 
cidade Capital dos b,rasileiros. 

A Comissão do f;>F, sem dúvida alguma, tem desen
volvido_ algum esforço para suprir essa lacuna. O esforço 
que se reconhece, mas não podemos deixar de reconhe
cer a pequena relevância do trabalho que a Comissão 
vem desenvolvendo, no momento em que as questões 
fundamentais da cidade precisam ser postas à reflexão 
por cidadãos da cidade. Em que pese o interesse do Sena
dor Mauro Borges, homem qué, nós testemunhamos, 
ajudou a começar esta cidade. Trouxemos aqui a Revista 
n9 I da NOVACAP que acompanhava nos nossos tem-

- póS de estudantes já testemunha o esforço de S. Ex'- em 
favor desta cidade, um esforço que prossegue, no mo
mento em que S. Ex• se preocupa em dar a oportunidade 
em _que a cidade passe a contar efetivamente com repre~ 
sentação sua para discutir problemas que são seus,
problemas que interagein-com a região que lhe estâ à vol
ta. e pr-oblCm-a:s;·sem-dúvida, fundamentais para a pr6-
pria nacionalidade. 

A questão fundamental_para a Região Geoeconômica 
de Brasília, nessa síntese que somos obrigados a colocar, 
nós a repetimos como fundamentalmente de natureza 
política. Brasilia não tem quem fale por ela, episodica~ 
mente parlamentares, episodicamente governadores, as~ 
_sumem a postura da defesa da cidade, nem sempre a to
til idade desses Cliie ·assumem essa posição, efetiVamente 
preocupados com a questão fundamental que envolve a 
problemática de Brasília. Uma problemática que é séria 
e é vivida seriamente pelos que aqui labutam, uma 
problemática que vem sendo discutida pelas organi
zações de classe da qual o IAB é testemunha eloqUente, 
que vem sendo discutiva pelas associações de classe das 
quais podemos destacar, o Conselho de Economia, a Or
dem dos Advogados de Brasília, o Sindicato dos Sociólo-
gos, etc. --

Mas, no instante em que se coloca sob discussão algu
m os questões para as quais se prescreve um receituário 
articulado com a cidaõ~. com a sua população, há um 
embate de natureza política que a cidade não tem como 
vencer. falta a_ deçisão de fazer aquilo que, na cidade, se 
discutiu, aquilo .s.ue ~ nív~l Jnstrwnental se prescreveu e 
a cidade, cada vez mais envolvida por uma premência de 
p-roblemas que derivam fundamentalmente de sua limita
da dimensão espacial e de sua dinâmica expressão popu
lacional. 

Podemos nos ieferir, em Brasília; ein 1960, com 142 
mil habitantes_ e_, hoje, I milhão e 550 mil habitantes. 
Brasília em 1990, I milhão 950,2 milhões de habitantes. 
E a preocupação com um quadro populacional num ter
ritóritifC:duzido, 5.814 quilômetros quadrados, há que se 
levar a preocupação e que se examine neste Encontro -da 
ocupação adequada do território do Distrito Federal, da 
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ocupação adequada do território que lhe envolve, seja 
entorno, seja Região -Geoeconômica de Brasnta. 

éom essa reflexão populacional podemos rapidamen
te dizer que_ a população economicamente ativa ocupada 
do DF, hoje, está na ordem de4Q% do total da sua popu
lação. Devemos ter, hoje, empregados em Brasília, 600 a 
620 mil pessoas. Teremos, em 1990, 2 milhões de pessoas 
das quais 800 mil serão demandantes de empregos, man
tida a taxa que em hoje, nos encontramos, que se sabe 
não é das mais favoráveis. Obviamente, incorporar 180 
mil novos empregos de hoje até 1990 é trabalho sério 
para a ação governamental, é trabalho a ser refletido pe
los segmentos desta cidade, é trabalho sêrio a s~r refleti
do pelos Srs. Parlamentares, Parlamentares que espera
mos, Brasília comece a contar, já no ano que vem, para 
que possam, aqui, com toda a validade, discutir essas 
questões que, de normal, são arranhadas nos plenários 
nacionais, porque a questão de Brasília nem sempre aflo
ra para o contexto nacional com a importância que n_ó_s a 
entendemos, com a importância -que ela efetivamé-nte 
tem para os que aqui acompanham. Cento e oitenta mil 
novos empregos até 1990; 450 mil novas oportunidades 
de moradia nessa cidade. _Um crescim~nto que nós po
deríamos admitir até o ano que vem, de mais 80 mil pes
soas: 80 mil pessoas são os chamados jnvaso_r_es, são 
aqueles que não tiveram oportunidade de uma locali
zação habitacional decente pela inação histórica do go
verno. Se temos 80 mil em ha_bjtações sub-humanas, te
mos quase 150 mil nos fundos de quintais, nos fundos de 
lotes, o que será dessa cidade se não se percebe a sua ex
pansão territorial adequadamente conduzida, a sua ex
pansão territorial encaminhada a partir de prescrições, a 
partir de estudos que são iniciados, e que a medida em 

·que os governos mudam sem compromisso com a cidade 
alteram, também, esses estudos, deixando a Cidade a_ 

mercê desse crescimento que a todos nos espanta, e dei
xando, o que é mais sério, parte expressiva da população 
dessa cidade, sem condiçõ_es_da vida digna, que nós dela 
dispomos, e que somos obrigados, a oferecer uma parte 
para aqueles que nada tem. Entendo que as questões 
principais nós poderíamos delas tratar a partir das pro
vocações dos senhores que aqui estão presentes. Mas nós 
apenas estamos como ponto, em relação aos quais nós 
não temos como derivar nessa conversa, porque sem dú
vida isso nos introduz à _questão da conturbada ocu
pação territorial da cidade, muito se discute nesse instan
te, no momento em que percebemos que o Governo do 
DF, apoiado por uma legislação federal à falta de uma 
legislação que lhe é específica, e nesse momento volta
mos a nos referir à signifiCação, à relevância da falta de 
representação política do OF, pOrque se o DF tivesse a 
sua representação, é muito certo que o desdobramento 
da legislaçã_o_dc uso do solo já teria sido abordada _de_ 
maneira adequada no conjunto do Governo do Distrito 
Federal. Nós que estamos nessa Ctdade hâ 23 anos, nós 
que nascemos nessa região e que assumimos na época em 
que V. Ex" era Deputado no Rio de Janeiro, nós assumi
mos como estudante a posição de retornar para o nosso 
rincão para aqui ser um soldado a mais, um c;:ivil a mais, 
um braslleiro a mais a ajUdar a radic:ar, a consolidar a ci
dade_ amada_ por todo o Brasil1 por todos desejada. E fal
tando os meus três minutos fl:u reportaria novamente à 
questão política, que depois do esforço gigantesco da ge
ração política de Juscelino Kubitschek, Brasilia foi varri
da pelo furacão do pessimismo representado pelo ex
Presidente Jânio Quadros que, em não aceitando a cida
de, cm não aceitando a dimensão regional da cidade, em 
não aceitando a dimensão nacional da cidade se referia 
àquela época como estrada das onças, a estrada da inte
gração de Goiás, que :é a Belém-Brasília, a estrada 
An:.ípolis-Brasília. E nós ainda como estudantes teste
munhamos o desapreço ao esforço que se fez paTa im
plantar uma cidade que tinha sem dúvida alguma, um 
compromisso com a sua região, um compromisso com a 
Nação, porque no mesmo dia em que se aprovou por ato 
do Ex.ecutivo a constituição da NOVA CAP, se definiu 
que caberia à NOVACAP a construção de uma ferrovia 
ligando Brasília a Pirapora, credenciando a NOVACAP 
para articular a malha viâ_ria que partiria de Brasília. E a 
Cidade foi implantada, e sua seqüência, a sua escalare
gional não pôde se explicitar porque o ex-Presidente Jâ- _ 
nio Quadros assumia essa cidade como a cidade do ódio, 
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a cidade em que ele não se sentia bem, c por não se sentir 
bem por ela não trabalh9u, por ela deu somente testemu-
nho de desapreço. --

Sr. Senador, deixaria a minha participação, como li-_ 
mitado ao que coloquei, porque eu verificaria assim 
como rriiltto cansaTiVO, começarmos a dizer que a Região 
Geoeconômica tem tantos mil habitantes, são tantos mu
nicípios, no entorno são doze municípioS, isso Brasília já 
cst:í cansada de discuHr,já se sabe o que se tem a fazer na 
região, já se sabe que o que se tem a fazer no' entorno e já 
se saOe o que se tem a fazer nesta Cidade. É preciso que 
se-assuma a posição política e que nôs esperamos que 
essa posição política não seja assumida tão tarde, a par
tir da eleição da (epresentaçào no DF. !?. pfeciso que os 
representantes nª_cionais, hoje, busquem viabitlzar, não 
em nível de discurso, em nível de ação concreta, um es
forço substantivo em favor dessa região, em favor de 
uma população sofrida nessa região, em favor da popu
lação do próprio Distrito Federal, que temos no Plano 
Piloto, mas que temos Brazlândia e Planaltina; temos o 
Plano PilotO, onde se concentra a maior renda per capita 
nacional, e temos Bmzlândia, que detém uma defasagem 
de li vezes em relação à renda do Plano Piloto. 

São essas 0\S questões que acho talvez precisassem ser 
conversadas. Encerro a minha parte, Sr. Senador e Srs. 
presentes, pretendendo aprender com os demais exposi
tores aqui presentes. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE {Mauro Borges)- Depois des
sa cxcclente_exposição do Dr. Silvano Bonfim, nós ouvi
remos, agora, Dr. Aldo Paviane. 

O SR. ALDO PAVIANE- Sr. Senador, SrS. pi'esen
tes, companheiros de mesa: 

A exposiçlio do Silvano foi esclareceê:lora em muitos 
aspecto~. e acredito que algumas das coisas que iria colo
car já fo-rãm por ele colocadas __ e_escusado, portanto, fi
carmos examinando dados a respeito da Região Ge_oeco
nõmica e mesmo da Cidade. Um fato inconteste na atua
iidade de Brasí!ia em relação à Região Geo_econômi:ca. 
Passados_ vinte e cinco anos da inauguração da Cidade 
ela j:.í ~esse momento drena rendas da região, durante es
ses anos todos drenou população da região, consumido
res, produtos, alguns produtos da região, enfim, Brasília 
é o _entreposto. Dsas forças centrípetas captam para a 
Cidadt.! aquilo que ela necessita como fundamental, para 
o'scu crescimento. Não poderia ser de outro jeito e mes: 
mo Lúcio Costa previa que isso aconteceria num dado 
momento quando a Cidade passaria a comandar a região 
e a organizaria. O movimento contrário, quer dizer que o 
movimento centrífugo é também a favor de Brasília em 
algum sentido. fsto é, Brasília m~ssa a difunçiir_ ino-_ 
vações, ela difunde investimeotos. E aju_lgar pelas suces~ 
sivas tentativas de determos uma Região Geoeconômica, 
daqui comandad_a, eh vai tam_bém organizar o espaço re
gional. IsSo até foi motivo, Srs. Senadores e Srs. presen
l~s, de uma exposição de mOtivos, a já famosa "ll5", d_e 
26 de maio de 1977. Mas me dei o trabalho de cOmparar 
o que aconteceu com aquilo que era estipulado, nessa 
ll5, com a realidade, porque o geógrafo deve se prestar, 
inclusive, para essa crítica da realidade de quando mes
mo á maiS pungente esfO.fço, tenta organizar o espaço. 

Segundo a exposição de motivos, em escala local de 
Brasília, deveríamos ter contenção quanto ao crescimen
to. É justamente, hoje, a região ou a área geográfica que 
é mais dinâmiCa-, que cresce com mais ímpeto, cotlfoftne, 
inclusive, o colega Sr. Silva no Bonfim, acabou de expor. 

Em segundo lugar, a chamada escala de transição que 
seria o entorno, que seria uma região de controle, é justa
mente uma ária de franca expansão. A periferia está -se 
constituindo _nurrl vcrdadeir_o anel de captação, não só 
das migrações que já não se dírígem díretamente a 
Brusilia, aqui compree.ndida como Plano Piloto e Cída
dcs Sa'télites, essa região é a captadora dessas mig)·aç_ões 
de um lado, e o que é grave, daqueles que são expulsos 
do interior do Distrito Federal por questões da própria 
sclelividade espacial, econômica e social. 

Na terceira escala, a escala regional, que deveria ser de 
din<lmizaçào pela exposiçãO de motivos, ela é estática a 
rigor se formos ver alguns parâmetros de crescimento 
popubdonat, urbano, rural, e ela inclusive declina em 
alguns aspectos. 

_l?odcrá alguém me dizer que ela rcssur.ge sob o ponto 
de vista agrário, mas ela ressurge num certo sentido de 
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manter a população dentro da região, que seria dinami
zação. 
~COii1ci-a área já defimitada Como sendo a geoeconômi

ca é çnorme, acho que _çm escala de planejamento regio
nal não existe n;,~da seme_lhante, em termos de extensão 
territorial; e sendo os recursos escassos, acredito que 
uma idéia seria uma-retomada da região geoeconômica 
restringi-Ia de alguma maneira, para que evitemos a pul
verização desses recursos, e c-J.nalizando esses recursos 
pura projetas e-atividades específicas que tenham capaci
dade de reter mão-de-obra e dar respostas a investimen
tos e_conômicos e sociais. 

Tenho uma idéia de que deveríamos restringir a região 
geoccoilômíca, embOra isso possa ser contestado de for
m-:f política, acho que não poderíamos contestá-la sob o 
ponto de vista econômico e geográfico, então, canali
zaríamos os investimentos para projetas não poupadores 
de mão-de-obra, já que nisso vemos tambêm uma possí
vel retenção de problemas que acabam explodindo, diga
mos, dentro do Distrito Federal, não poderiani ser dife
re.:ntes, não há oportunidades aqui dentro e a região 
geoeconômica tem sido expulsara de mão-de-obra, 
Goit1nia qu~ o diga._ Então, a atividade não poupadora 
de rn_ào-de~obrã, de preferência projetas médios e peque
nos, que ocupem o recurso que é abundante, no caso o 
homem, quer dizer, a mão-de-obra, e fugindo se possível 
à tecnologia sofistica~a paga em dólares. 

Causou espécie a uma economista francesa que estagia 
no Departamento de Geografia! o fato de ter encontrado 
no Centro-Oeste, fazendas com aviões e comPUtadoreS. 

-Evidentemente essas máquinas entram com algum custo 
económico, social, que acredito tenhamos que nos posi
cionar. 

-Tenho su:úenúido que se tenha, por outro lado, conti
nuidade nos projetos e politicas adotadas, pois vejo o se
guinte esquema: na descontinuidade a que se referia, in
clusive, o cQlega Silvano Bonfim, vejo que algum fracas~ 
so, -descontinuidade ou o desaquecimento desses progra
mas, repercutem diretamente sobre a Cidade de Brasllia 
da seguinte maneira: qualquer projeto deflagrado ele dá 
feed back, ou seja, ele realimenta em algum sentido e 
com alguma dimensão a vinda de pessoas para a região 
geoeconômica, possivelmente, do Nordeste, do Sul, onde 
os gaúchos estão povoando o Planalto Central, pessoas 
que refluíram de migração de segunda, terceira ou quar~ 
tu elapa para São Paulo, de Minas Gerais, que entram 
para a região g~oeconômica como uma vãlvuta de escape 
de regiões que já não retêm população na área rural e pe
quenas cidades. 

Costumo sustent<~r que as frustrações regionais, quan
do esses projetas declinam, diria que quase como um 
granizo devastador, caem sobre a metrópole de Brasllia 
ou o seu entorno, que é a mesma coisa. Estou vendo que 
embora não tenhamos um limite geográfico estabelecido, 
funcionalmente não há diferença para a metrôpole de 
Brasília entre Braslândi"a, Luziánia ou Planlatina e os (ni
tres arredores aqui mais prôximos. Há uma verdadeira 
relação funcional que passa por cima do limite geográfi
co. 

Brasília, neste aspecto, então, acaba sendo a captado
ra dessas frustrações, e por sua vez acabaria sendo um 
verdadeiro_ trampolim para uma nova retomada das eta
P<lS migratórias daqueles que aqui dentro também se 
frustram quanto aos seus desejos de melhoria de quulida· 
d_e de vida, de saúde, de educação, de oportunidade de 
emprego, de habitação e etc. 

Gostaria de citar aqui alguém que pensa mais ou me
nos dessa forma, que é o Sr. Paulo César Assis, que con
:iidera que a região já pobre pode esvaziar-se ainda mais 
tragada pelo impacto atrativo de Brasnia. Isso tem acon
tecido, e os dados que o Sr. Silvano Bonfim muito bem 
trouxe, como an_teparo para as nossas discussões, mos
tram exatamente ess~ aspecto. 

Na Universidade de Brasília - brevemente vamos 
o!Crecer ao público uma obra que retrata essa realidade 
feita por diversos colegas nossos que compuseram uma 
-obra, que trata de Brasilia a ideologia e realidade- nos 
preocupamos e mostra extamente esse impacto de cresci
mento sem desenvolvimento, em Brasília e nos arredo
res, com o declínio, a frustração de esperanças de muitos 
que vão ou que tentaram se fixar na região geoeconômi
ctt. 

Puni finulizar, deixando também para o debate assun-
tos que provocativamente já lancei, estou propugna~do 
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por uma coisa que é um pouco utópica-, inãs que na falta
de prática, uma vez que o planejamcnto tem sido sempre 
- c redamamos isso - mais voltado para um planeja
mento físico e especial, estou querendo que nós todos 
Pensemos num planejamento que abarque uma certa 
contundêncfa, também o !ado social. Tenho reclamado 
- pelo menos na academia podemos reclamar essas coi
sas, quer dizer, na universidade se discute uma coisa que 
seria um perfif do emprego - tentado delinear um es
boço para Brasília em termos de o que ela terá para 1990 
para atender aos I 80 mil novos empregos que o Sr. Silva
no Bonfim estava dizendo que precisaríamos ter daqui a 
mais 5 anos. _ 

Tendo essa projeção o que poderia-ser dinanliz'-ado,-Õ-u 
nos arredores, ou dentro da cidade_, ou na 'periferia um 
pouquinho mais distante, para que esses 180 mil novo 
empregos apareçam? Um perfil de emprego para Brasília 
e um perfil de emprego para a região. Vai depender de se 
pensar o que é que queremos para essa região c o que é 
que queremos em função, inclusive, de políticas na ãrea, 
inclusive de eleições, com manifestações do v.oto e da 
voz, porque grande parte e diria_quase4/5 da população 
de Brasília participa apenas parCialmente como força de 
trabalho, mas não tem exatamente voz, quem tem vozes
tá no núcleo que é tido como Brasília, mas é apenas o 
Plano Piloto e os seus arredores, quer dizer ci bairro eliti
zado. Na oportunidade de uma_ abertura para o lado da 
expressão popular a voz dos oprimidos deverá ser ouvi
d<l. Ouvir os clamores: por melhores condições, numa 
etapa que ainda se pode manejar com as variáveis so-
ciais. 

Parabenizo o Sr. Senador, a sua equipe, pela idéia de 
tratar questão fundamentais, inclusive para mudança 
previsível p.ara os próximos anos e faço votos para o que 
estamos dizelJdO aqui tenha eco perante os Srs. Parla
mentares, perante o Executivo e perante a sociedade 
como um_ todo que jã se faz presente no Plenário, e que 
nós gostaríamos inclusive de ouvtr. Sr. Senador, obriga
do. (PalmaS.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Meus Se
nhorcs,,acabamos de ouvir a palavra do Dr. Aldo Pavia
ni, homem de grande conhecímento dos problemas re~ 
gionuis que retrata uma série de coisas muito imPOrtan~ 
tcs que poderão ser ampliadas na exp-osição através das 
perguntas dos Senhores~ 

Há um fenômeno interessante que gostaria de mencio
nar. Estabeleceu-se uma certa_ rivalidade entre a região 
do entorno, a Região GeocconômiCa e õ próprio Distrito 
Ft:deral. Por quê'? Porque as verbas que existem para esse 
dc:-;cnvolvimento são tão poucas _e são usadas pratica
mente só no DistritO Federal, e há sempre uma recla~ 
muçào, como ele dis_s_e muito bem, dessas âreas do entor
no que são as áreas mais imediatas de BrasíHa, primeiro 
circulo que participa diretamente da vida de Brasília e 
que sofre renexos diretos da Cidade c por sua vez provo
ca também sobre BrusHia um série de problemas que me
recem evidentemente maior atenção, são as chamadas ci
dades dormitório._Q pessoal só Yâí tâ para dorrilir. V_em 
cedo para cá, trabalha e volta, só passa o fim de semana 
realmente cm casa. É um problema complexo e já tive a 
preocupação desde o meu primeiro ano aqui no Senado 
de apresentar um projeto criando a região metropolitana 
de Brasífüi. Isto é, a procura de; integração do Distrito 
Federal com as áreas limítrofeS de Minas e Go"iãs para 
que houvesse um planejamento conjunto. Não se pode 
plancjar só para Luziânia, só para Formosa, só· para o 
Descoberto, ou só para Brasília. O_ planejamento tem 
que ser global, deve haver uma interaçãO entre essas re
giões, porque elas partidparri do que se pode chamar a 
grande Brasília. Então, é absolutamente necessário a 
criação dessa região metropolitana de Brasília. E é evi
dente que há muitas cidades que foram colocadas, talvez 
aLé por pressão política, dentro da região geoeconómica: 
que são muito distantes. Realmente, não têm uma re
lação mais ou menos imediata com Brasília, Poderíamos 
coloL·ar dentro da Região Geoeconômíca quase que a 
metade de Goiás, uma grande parte de Minas, mas isso 
perderia sentido prático, porque não teria condições de 
planejar o recurso para executar coisas que se refiram a 
esses problemas. Mas eles têm que ser encarados, sobre
tudo do ponto de vista dos equipamentos urbanos. Não 
se pode_ fazer um projeto de água para Brasília sem pen
sar no entorno, nilo se pode res_olver um problema de â
gu<l cm Formosa, por exemplo, que talvez possa ter re-
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cursos de mUilanciãis que completem Brasília no futu_ro. 
Essa Bacia do Paranoá, pelo que sei, jã está esgotada. 
T:eoricumente não se pode fazer muita coisa mais no l)is
trito Federal naquilo que depende, por exemplo, de ãgua 
da Bacia do _Paranoá, porque ela já eslá praticamente es
gotada. 

Ouviremos, agora, a palavra do Dr. Cleon Ricardo 
dos Santos. · -

O SR. CLEON RICARDO DOS SANTOS- Sr. Se
nador, demais integrantes da Mesa, minhas Senhoras 
meu Senhores: _ 

As p<llavras do Senador Mauro Borges podem servir, 
pralicamente, como introdução ao que pretendia dizer. 
Exatamerite purtimos do ponto de vista de que o maior 
problema de Brasília não é em Brasília, não estã em 
Brasília, não está no Oistrito Federal, mas está no entor
no do Df. esta área próxima que se convencionou cha
mar do entorno do DF: 

Realmente, nesta área, milhares de pessoas convivem 
com problemas diários de ausência de infra-estrutura ur
bana, de uusência de equipamentos sociais de toda or.
dem, de ausência de amenidades mínimas da vida urbana 
e, pó-r outro lado, cOnVivem Cóm problemas de transpor
tes, como salientou o Senador. Essas cidades não são ci~ 
dadcs inteiras, são cidades dormitório, apenas uma das 
funções urbanas se cumprem lã, a função de repouso. 

Há tOda -uma área em torno do DF em que vivem mi~ 
lharcs de pessoas e que apre-sentam problemas enormes e 
que vêm se agravando com o tempo. 

Um dos problemas graves que cOnstatamos nessa ãrea 
é o problema do excessivo parcelamento do solo nasci
dad!!S, municípios e entorno do DF. Os números que te
nho talvez até sejam ultrapassados, mas a informação 
que se tinha é_ de que há 350 mil lotes urbanos nestes mu
nicípios pequenos que rodeamo DF. Esses 350 mil lotes 
dariam p<.!ra abrigar mais do que a população hoje exis~ 
tente no DF e- no seu entorno. 

Há, portanto, necessidade, a partir desses problemas 
todos, de assegurar um mínimo de articulação entre as 
ações dos diversos organismos setoriais e _dos diversos 
orgunis_mos d()S diversos gov~rno§ que estão representa
-dos na área do DF Ou Governo de Goiás e de_Minas Ge
rais. Em função disso, jâ há longO temp'o, nós estamos 
participando de estudos que estão sendo feitoS pela Su
pei-Tntendê-ncia do Desenvolvimento -do Centro-Oeste, a 
SUDECO, o Governo do DF, o Governo de Goiás e o 
Governo de Minas Gerais, no sentidO de tentar estabele
ceLUm plano de ordenação para esta área do entorno. 
Como bem se referiu o Senador Mauro Borges, isto é 
uma medida de interesse e necessidade absoluta, a curto 
prazo, na medida em que essas populações devem dispor 
de_um mínimo de infra-estrutura e de um mínimo de 
condições de vida e Isto só poderá ser feito a partir do 
impluntamento global, envolvendo os diversos níveis de 
Governo e as diversas entidades setoriais fornecedoras 
de serviços, que atu:dm na área. 

A partir desses estudos que já se prologam por algum 
tempo, nós vínhamos defendendo a necessidade de se es-. 
rabelecer o que nós chamamos de macrozoneamento do 
ento~:no do DF - macrozoneamento, talvez seja uma 
palavra inadequada, talvez pudéssemos chamá-la de pla
no de ordc_na_çã_o espaçial do entorno do DF. Seria uma 
tentativa de dar um mínimo de organização, um mínimo . 
de estruturação, a esse espaço. Discordando um pouco 
do Professor Paviani neste ponto, acho que a partir desta 
organização física- o_ Professor Paviani disse, agora há 
pouco, que há muita preocupação física e pouca preocu
P<lçã_o com o social- dessa estruturação física, dessa or
ganização do ~paço, se pode ter com muito mais facili
dade, com rilUito mais coerência, um conjunto de ações, 
um conjunto de medidas que possam minorar as necessi
dudes de infra-estrutura desse espaço do entorno do DF. 

O entorno do DF é- como também salientou muito 
b_em o Professor Paviani uma área de tfansição, ela está 

_ rn:nrm escala de transição, não é o grande espaço do pro
jeto geoeConômito de Brasília e não é o espaço restríto 
do quadrilátero do DF, ou mesmo do Plano Pi_ioto. É 
um espaço que necessita ser articulado, ser controlado 
p<lf<l que as pressões permanentes que se ~xercem sobre a 
área do Distrito Federal,_sejam atenuadas, para que se 
possa estabelecer, efetivamente, uma transição entre o 
núdeo urbano central, apresentado por Brasília, e as pe
quenas localidades que se vão espalhando ao longo de 
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todo o espaço geoeconômico de Brasília. !!, portanto, 
necessário que si estabeleça o uso do solo adequado para 
o espaço que rodeia o DF. Es::;e uso _adequado do solo 
implica, no mínimo. em uma articulação mais adequada 
entre todos os loteamentos que existem em todos os lotes 
urbanos, pretensamente urbanos, que estão à disposição 
do público que os compra. ~ preciso que haja um míni
mo de possibilidade de circulação entre esses diversos 
n(icleos ___ que se formariam através desses loteamentos, 
feitos .de maneira· absolutamente descOntrolada, desorga
nizada. Ê n_eccssário se definir áreas de aptidão agrícola, 
indiscutível e que devam ser preservadas. Não é razoável 
que uma área, com um mercado em potencial, como é o 
DF, e com falta de oportunidade_ de trahalho, se utilizem 
áreas de potencial agrícola indiscutível para outros obje
tivos que não o de oferecer produtos alimentares a esta 
região. 

E preciso também definir nas áreas periféricaS dos nú
cleos urbanos áreas adequadas para o incentivo do pro~ 
ce.sso de industrialização. Deve~se definir, muito clara
me_ntc, o processo de expansão desses núcleos, de manei
ra organizada, de maneira ordenada. É preciso definir 
áreas com possibilidade de exploração mineral, e que es
sas atividades sejam estimuladas, desenvolvidas. Final
mente, o mais importante de tudo, ass_egurar que as.âreas 
onde se lOcalizam os mananciais, sejam pÍ'eservadas para 
que se assegure, a_o longo do tempo, a possibilidade, a 
manutenção, a existência de água em quantidade, pois 
que vamos necessitá-Ia, em escala crescente, nos próxi
mos anos. 

É preciso, finalmente, que se articule um programa de 
desenvolvimento que assegure a criaç-.lo de novas opor
tunidades de trabalho. Partimos do pressuposto de que, 
a partir desta organização física, que para os que estão 
mais familiarizados com o problema de planejamento 
urb<lno, a nível intra-urbano, corresponde mais ou me
nos aos objt:tivos de_um plano de uso do solo, a nivel ur~ 
bano, só que com escala e com grau de detalhes difecen
t_es, esse estudo, poderia servir como pano de fundo, di
gamos assim, para as ações a serem devolvidas pelos di~ 
versos níveis de Governo e, sobretudo, pelas agências 
re..'>ponsáveis pela oferta de infra-estrutura e pelas agên
cias respomáveis pela criação de programas de desenvol~ 
vimento, que assegurem uma Oferta maior de oportuni
dade de emprego. 

Finalmente, completando esse raciocínio, considera
mos que, a partir desse pano de fundo, a partir desse pla
no de ordenação espacial do entorno de Brasília, devam 
ser considerados os instrumentos necessários para o de
senvolviinento da região._ Esses instrUmentos incluem 
programas de investimento e infra-estrutura econômica e 
social, incluem instrumentos de carãter legal que pos
sam, de uma certa forma, controlar essa expansão des
controlada, expansão desordenada, desarticulada de lo
tes sol disant urbanos, inclusive pode-se imaginar aqui a 
possibilidade da utirização de uma lei que já existe, a Lei 
n9 6.766, que foi aprovada pelo Congresso e estudar-se a 
possibilidade de decretação do entorno de Brasília como 
uma área de interesse especial, para efeitos da aplicação 
da Lei n9 6.766, o que poderia contribuir para diminuír 
um pouco essa pressão-da subdivisão de ãreas em terre
nos Urbanos. E, finalmente, deve-se pensar na hipótese 
de se estabelecer um programa de apoio às prefeituras da 
cidade, da região, para que elas tenham melhores con
dições de dirigir os seus próprios interesses, sobretudo 
que possam atuar como instrumento de uma ação des
centralizada dos outros níveis de poder e, dentro de uma 
ótica -de apoio às ações locais, contribuir elas próprias 
para a ·melhoria das condições de vida dos seus habitan
tes e, com isso, assegurar o que se disse inicialmente me
lhores condições de vida em toda área do entorno dimi
nuindo, assim, as pressões que esse entorno exerce aluai
mente em Brasília. 

São algumas idéias, um p_ouco esparsas, mas que po
deremos, eventualmente, no debat~. desenvolvê-las um 
pouco melhor. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Acabamos 
de ouvir o Dr. Cleon, que nos deu uma outra visão do 
uso do solo, ç de outros problemas. _Devo chama' a 
aten_ç~o para um aspecto muito interessante. Quando se 
fez a desapropriação dessas áreas que constituiem, hoje, 
o Distrj~Q Federal, não houve dinheiro, não houve recur
sos. Ficou uma grandi área que não foi ainda desapro-
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priada, sob a alegação de falta de recursos. São áreas que 
pertencem a particulares, que não têm, digamos assim, 
uma plenitude de poderes para fazer o que querem des
sa'i áreas-; têm essas limitações que Brasília impõe. 
Parece-me de grande interesse que o Governo complete a 
dc~"llpropriação e faça de toda terra dentro do Distritá 
Federal uma terra pública, dando a destinação mais 
acertada. Não tenhQ d.4Yidus de que Brasllia, contrarian
do Loda a perspectiva antiga, de que a região do Planalto 
eram as piores terras desta região, tem uma alta vocação 
agricola, agropastoriL Brasília jâ está mostrando, no 
momento, que pode se tornar uma área de agropecuária 
sofisticada. A área do Distrito Federal é relativamente 
pequena, mas para cá vem gente com grandes experiên
cias: ex-diplomatas, gente que viajou muito pelo exterior 
e que tem grande experiência. lemos exemplos de coisas 
interessantíssimas aqui derivadas dessas experiências in
dividuais. Nem todos sabem que Brasítia já é, parece, o 
principal produtor de ervilha do País, coisa mUito inte
ressante. Podemos ter aqui uma atividade agropastoril 
de ponta, procurando desenvolver os produtos nobres, 
de alta rentabilidade: alimentos, queijos especiais. Isso 
pode c vai ser feito em Br<.~sília. 

Ê muito interessante que essas áreas que estão desocu
padas, esperando destinação, sejam rapidamente ocupa.:.-
das por atividade agropastoris, porque de qualquer for
ma é mais fácil, futuramente, dá uma outra destinação a 
uma área que esteja em utividade agropastorit do que 
submetê-la a invasOes, a grilagens, a condomínios fan_tas
mas. Havendo um proprietário sobre a área e ele traba
lhando é uma proteção para uma destinação mais nobre 
di! área. 

Ouviremos o último expositor para, em seguida, pas
sarmos ao debate, propriamente dito. Teremos o prazer 
de ouvir Q Dr. Humberto Gomes de_ Barros: 

O SR. HUMBERTO GOMES DE BARROS - Sr. 
Senador, parece-me que a matéria a mim confiada é tal
vez a mais árida, porque cuidará de textos legais. Preten
do, rapidamente, apresentar um esboço, dá uma bfeve 
notícia do que seja o problema da ocupação fundiária do 
Dhlrilo Fedeial. 

O Distrito Federal, como todos nós sabemos foi con
cebido no nosso sistema legal, no nosso ordenamento 
positivo, pelo art. 39 da Constituição de 189!, idêia do 
Distrito Federal no Planalto Central veio com a Re
pública, no entanto somente em 1960 é que se tornou 
realidade. Antes disso, em 1922, o Decreto n9 4.494 esta
beleceu os limites do Distrito Federal, o que se imagina
va rossem os limites rii:L localização prevista pela Consti-_ 
tuição, no Planalto Central. E se reservou através da fa
mosa c histórica Missão Cruz, um quadrilátero com 
14.400 quilõmetros, no centro de Goiás. Posteriormente, 
esse quadrilátero foi reduzido para a extensão atual de 
aproximadamente 5.800 quilómetros quadrados. Essa 
redução operou-se já quando Juscelino K ubitschek deu 
os primeiros passos para converter em realidade aquilo 
que -parecia um sonho inviável, um sonho impossível 
para os brasileiros, u transferência. da Capital. 

Parece, até, que_ Juscelino Kubitschek se terá traído, 
nu suu grandeza inh:ri_or, reduzindo aquilo que era de 
14.400 para 5.800. Na realidade é uma demonstração de 
sabedoria do nOS$0 pioneíro. Juscelino, apesar de agir 
rapidamente, agiu com segurança. E preocUpou-se antes 
da mudançu da Capitul, como examinar, aquilatar a ex
periência de Goiánia, uma cidade nascida em circunstân
cias semelhuntes à nossa, verificou que, Goiânia já-so
fria, de umu deformação resultante da especulação imo
biliária. Goiânia já, naquela época, sentia dificuldade de 
crescer planejadamcnle, como nascera, porque a iniciati
va privada, os empresários imobiliários já haviam cerca~ 
do a cidade e implantado embriões de loteamento. Jusce
lino pretendeu contornar essa situação e o fez através de 
dois artificias legais. Um que inseriu na própria Lei n9 
3.764, do art. 28 daJei e este art. 28 Qi~: 

"Os lotes de terra em que se dividirem, a partir 
da vigência dessa lei, as propriedades rurais existen
tes, até uma distância de 30 qüilômetros, do lad_o ex
terno da linha perimétrica no novo Distrito Federal, 
em áreas inferioreS a 20 hectares, só poderão ser ins
critos no registro imobiliáflo e expostos à venda, de
pois de dotados dos logradores públicos; e, para lo
teamentos, terão que ter serviços públicos de água 

encanada, luz elétrica, esgotos sanitários,_ meio-fio e 
pavimentação -asfáltica.'' 

Foi uma idéia genial no sentido de ampliar o território 
do Distrito Federal, livrundo o núcleo desse _território da 
açào desequilibradora dos loteamentos sem planejamen
to. Além disso, imaginou-se, também, seguindo a ~xpe
riénciU de Goiãnia e, nisso Goiás foi d~ fundamental im
portânciu, a desapropriação integral do território do 

- Distrito Federal. Brasília deveria ter, como o Senador 
Mauro Borges disse, o seu território inteiramente sob o 
domínio estatal. E, isso se fez através de desapropriações 
desenvolvidas na origem e, em sua maior parte, por 
Gohís. Essas desapropriações, no entanto, se desenvolve
mm até 1964. Neste ano, com o golpe de abr.il, surgiu 
uma doutrina que tomou grande vulto no Judiciário do 
Distrito Federal. Essa doutrina ressucitava um parecer 
de Pedro Aleixo, dado no calor da oposição, que uma 
parte do ParL~ãmento brasileiro desenvolveu contra a mu
dançu da Capital, no sentido de que a Constituição de 
I ~N I, ao dizer que: "fica pertecendo ao Distrito Federal 
uma área_de _ _terra de 14.400 quilómetros", ela havia alte
rado o confisco da propriedade privada existente no en
tão Estado de Goiás. Pessoas que viviam aqui, há cente
nas de anos, teriam sido confiscadas por esse -preceito da 
Constituição, Essa doutrina de Pedro Aleixo não foi le
vada a sério, na época, em 1960, em 1956, ela realmente_ 
se chocava com todos os dispositivos da Constituição vi
gente, até mesmo da I~ Constituição Republicana. 

No ent<.~nto, em 1964, ressurgiu essa doutrina nos tri
bunais, que sustentaram essa tese afirmando que se um 
território j:.í pertence todo ao Estado, não há o que desa
propriar; as desapropriações -foram paralisadas. En
quanto_ isso a cidude foi crescendo, foi se firmando, os 
servTças públicos se implantando, Brasília tornou~se irr~
versível e essa doutrina, finalmente, porque lhe faltava 
-até me permito dizer que faltava --seriedade, a dou
frína caiu por terra. E c_aiu num episódio muitO" interes
s·unte; por volta de 1967, se pretendeu implantar no Dis
trito Federal uma fábrica_ de cimento, que re~olheria um 
potencial imenso de impostos. Essa fábrica, nO entanto, 
deveria ser financiada pelo BNDE e, para se obter o fi
nunciti"mentO-deveria hipotecar o terreno onde seria im
plantada a fábrkâ propriamente dita, usando jazidas de 
calcáreo existentes no Distrito Federal. Na hora de fazer 
a hipoteca, o cartório de registras negou-o. Impetrou-se 
mandato de segurança e se sustentou uma_ tese não -de 
<..'OnLcúdo jurídico, mas sim, econômico._ O advogado 
sustentava - eu me lembro - na tribuna, que a terra 
precisaria ser hipotecada, o terreno precisaria ser objetO 
de hipoteca mas que, se o tribunal entedensse ser im
possível, a fábrica se deslocaria mais alguns quilômetros_ 
e seria -implantada em território do Estado de Goiás, 
onde seria possível essa hipoteca, e usando as jazidas do 
Distrito Federal, pagaria impostos à Goiás. Esse foi o 
grande argumento jurídico que levou a tese a ser abando
nada. 

Como se verifica, O direito._n·a- realidade, é filho da vi
da. Esta de_m_Q[a no processo das desapropriações term_i
nou re:mltando cm uma impossibílidade: a consolidação 
de Brasília, a implantação dos serviços públicoS, provo
cou uma valorização estrondosa naqueles terrenos que, 
a·ntcriorinente, pertenciam a fazendas longe dos centros 
produtores, nas fazendas não servidas de estradas e,_ se 
tornou, a partir daí, absolutamente impossível ao Esta
do,_ que enfrentava dificuldades, proceder as desapro
priat;àcs em bloco. Então, Brasília, hoje, tem Cerca de 
()_51,{. do seu território pertencente ao complexo adminis
tralívo do Distrito Federal, ao Estado, e. o restante, _os 
outros 35%. na mão de proprietáríos iridividuais, pro
prietários privados. 

Este foi_o grande mal, a fru.stração do sonho ·do Jusce:
lino que até _frustrou Brasília como a CaPital do-planeja
mentq_ Ç~tJe se imaginava que fosse. Resultou daf que 
Brasília não pôde ser submetida a um planejamento glo
bal já imaginado pelos expositOres que me antecederam. 
Hoje, para se desapropriar os 35% restantes a dificuldade 
ê imensa; basta dizer que, em janeiro deste ano, uma des
sas desapropriações que se encontrava paralisada -eu 
fui advogado nessa época e cheguei a fazer um depósito 
de 80 mil cruzeiros. que era absolutamente admissível 
pelo desapropriando - continuou a se desenvolver e, 
agora, em janeiro, o Distrito Federal, pagou o valor des-
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sa desapropriação, foram 6 bilhões de cruzeiros, acresci
dos de I bilhão e 200 milhões de honorários advocatíciõs' 
o que st= torna difíCil, porque hoje, dificilmente consegui
remos, com a dificuldade que atravessamos, de desapro
priar esta faixa de terra que nos' resta na mãO da iriiciati
va privada. 

A partir de 1964-, e hã que se creditar esse beneficio à 
Revolução, baixou-se a Lei n'i' 4.545, cujo art. 24 estabe
lece que o uso do território no Distrito Federal, o ·uso 

, dos bens pertencentes ao Distrito Federal, hã que se veri
ficar dentro de um crit~rio de precariedade. Todos os 
bens do Distrito Federal, inclusive, aqueles de uso rural._ 
deverão ser entregues para o uso sob uma cláusula de 
precariedade. Fosse o Distrito Federal todo desapropria
do, terlamos, hoje, um Estado com um controle absolu
to. 

Todos os contratos que se fazem eln relação à área ru
ral -tivemos um exemplo, agora, recentis&imo, quando 
ao apagar das luzes do último Governo, uma ârea gran~ 
de foi entregue à exploração sem qualquer critério vâli
do de di&.tribuição. Verificada esta distribuição caótica, o 
Governador José Aparecido, assessorado pelo Secretário 
Leone Teixeira, teve condições, com base nesse art. 24, 
da Lei n'i' 4.545, de declarar revogados todos esses con
tratos feitos ao apagar das luzes. Essas chácaras, esses 
m.óduios- iúrais retornam, então, ao Distrito Federal 
para me[hor destinação. 

Mas ao- pasSo que se tornou difícil a desapropriação, 
ocorreu também um outro fenômeno no Distrito Fede
ral. Aquelas pessoas que ficaram com a propriedade da 
terra remanescente, um grupo de pessoas, por volta de 
1977, teve a idéia de contornar aquele dispositivo do art. 
28, que previa que loteamentos aqui no Distrito Federal, 
e até uma distância de 30 quilômetros dentro do Estado 
goiano, só poderiam se fazer dentro daqueles requisitos: 
com asfalto, luz e água encanada. Essas pessoas imagina
ram um artifício- frã.udulento. Reuniram-se, constituíram 
uma escritura de condomínio e disseram~ ... Bom, nós 
aqui, não estamos fazendo loteamento. Estamos ne;te 
terreno, abrimos ruas no meio dele, mas aqui não há__um 
loteamento, há um condomínio. Isso tudo pertence a 
todo mundo". Só que determinado terreno só quem 
pode usar sou eu ou a pessoa a quem eu vender a minha 
quota. E através de uma troca de palavras estabeleceu o 
condomínio. 

ESse falso condomínio foi impugnado pelo oficial do 
29 Cartório de Registro de Imóveis, essa impugnação foi 
acatada e no processo de dúvida, pelo Juiz Carlos Go
mes San Romam. Mas, em grau de apelação, foi ela re
formada pelo Tribunal de Justiça que disse que aquilo 
nã_o era um condomínio, tomou e interpretou absoluta
mente de forma literal e consagroU esSa ff3.Ude cjue, des
de o início, então, é um surto de loteamentos, é uma pra
ga de loteamento que, hoje, se alongam por cerca 170 lo
teamentos e, aproximadamente, '20 mil lotes já detecta
dos. O Distrito Federal, refiro-me à cerca de 170 lotea
mentos, cerca de 20 milloies: por uma circunstância: os 
loteamentos, hoje, são-implantados aqui, no Distrito Fe
deral, sem planejamento algum, sem controle algum, 
sem notícia alguma ao Poder Público. Quem, hoje, tem 
um pedaço de terra pode chamar o agrimensor, pode 
contratar um tratar e criar o seu loteamento di:\lfarçat;lo 
sob o nome de condomínio. 

Com a ascensão do Governador José Aparecido, 
começou-se um trabalho dentro da Procuradoria da Se~ 
cretaria de Viação e Obras no sentido de por cobro a essa 
unomalia terrível porque, hoje, os ~oteamentos jâ se pro
pagam por todas as áreas de proteção ambiental que 
existem no Distr_ito Federal, já ocupam e comprometem 
toda a bacia do Rlo São Bartolomeu, nosso último e 
maior manacial de água potável para ·S~rvir à cidade, e 
deixarão seqlielas, talves, irreversíveis no território do 
Distrito Federai. 

O Governador baixou o Decreto n9 8.690--;ãtraVês ao 
qual proíbe que se construa onde exista um loteamento 
cland~tino e também que faça qualquer ligação de ser- A 
viços públícos. Esse decreto é o marco inicial de tod.a,.cej"' 
leuma que se desenvolve no Distrito Federal. Hoje, oSJ.dt
teadores já ameaçam o Distrito Federal com sanções'·~. 
no entanto_, não conseguem contornar e~a proib~do 
Distrito Federal e desenvolvem ainda aq~as velhas te~ 
ses. 
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O futuro da ocupação rural do Distrito Federal está 
hoje nas mãos do Poder Judiciário. O Poder Legislativo 
jâ nos equipou com normas suficieÔ.tes;· o módulo m~ni
mo no Distrito Federal, ou seja, a ârea mínima em qtie se 
pode partilhar o território rufai do Distrito Federal é de 
20 hectares . 

. A Lei n\> 6.766 estabelece os preceitos para a apro
~~cão dos loteamentos. A recente Lei n9 7.374, estabelece 
a possibilidade de o Distrito Federal atuar como substi
tuto de interesses difusos, de interesses da sua própria 
população para obrigar essas pessoas que causaram da
nos à ecologia a repará-los. Nós realmente estamos ar
mados. Precisamos que o Poder Judiçiãrio porque esta 
infeliz decisão e todos esses prejuízos que causou ao nos
so território. 

Eram essas as observações dessa breve e desorganiza
da exposição que eu queria trazer. Muito obrigado, Se
nador. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Os Srs. Se
nadores que nos deram a honra de permanecer, são cha
mados, agora, para uma sessão não nos dando mais o 
prazer das suas presenças. 

Acabamos de ouvir a palavra do Dr. Humberto, que é 
uma denúncia da mais grave importância para nós. Ve
jam bem, esse é _um dos assuntos Que precisam ser _pro
fundamente debatidos com o povo e que os futuros re
presentantes do Distrito Federal sejam verdadeir~s ala
vancas para que esse assunto seja resolvido, porque paira 
sobre o futuro do Distrito Federal uma seriíssima 
ameaça. 

Agora, então, nós passaremos, propriamente, ao de
bate, às perguntas. Eu. pediria que cada um fizesse uso do 
seu próprio microfone, não precisando vir aq~i~ desde 
que use o microfone para que todos possam ouvtr. Como 
eu disse, podem escolher um dos debated_ores para res
ponder ou podem dirigir as perguntas, aos debatedores 
e, conforme a natureza da sua exposição, assumirá o 
compromisso de fazer os esc~arecimentos. 

Então, podemos dar início -a essa parte. (Pausa.) 
Por favor, não tenham timidez. 

O SR. -Sr_. Presidente, vou quebrar o 
gelo, vou provocar, animar um pouco o debate. 

Acho que pela exposição do nosso eminente jurista, 
Dr. Humberto, realmente precisaríamos que as leis fos
sem cumpridas, dentro e fora do DF e teríamos, talvez, 
mais sossego para o futuro. Mas, a indagação que eu 
gostaria de fazer, de uma maneira mais_objetiva, é que na 
sua exposição o Senhor falou que, de agora para frente, 
esses loteamentos não contarão com serviços públicos. 

Pergunto se aqueles que já contam cOm serviços públi
cos poderiam ter esses serviços cortados? 

O SR. HUMBERTO GOMES DE BARROS -
Parece-me que sim, porque a Lei nq 6.766 estabelece uma 
série de medidas no sentido de fazer com que os lotea
mentos sejam, antes de implantados, avaliados d~da
mente, e fora dessa avaliação existe uma presunção de 
que aqueles loteamentos são nefastos à coletividade. E, 
por outro lado, o art. 38 da lei define como crime a con~
tituição de tais loteamentos. Ora, se ele de(ine como en
me tais loteamentos, ele estabelece, ele define, por conse
qüência, como produto de crime a_quelas construções e 
aqueles lotes. Se assim ocorTe, a ligação de serviços 
públicos pode até tomar características de u~a facili
tação à prática do crime, de uma co-autorta quase. 
Parece-me que é absolutamente ilícito se fazer isso. 

Agora, em verdade, o Estado há que agir com mode
ração e é por isso que se cobram a_té medidas imediatas 
do Distrito Federal em relação a isso. O que está haven
do é justamente isso, a lei prevê que, dentro do possível, 
o Estado faça, e o Estado do Rio de Janeiro tem feito is
so, a regularização dos loteamentos. Aqui em Brasflia 
essa regularização é sumamente dificil, até por causa des
se preceito da do art. 28, da Lei n'i' 2.874, em que os mó
dulos são mínimos, muito pequeno para que isso ocorra. 
Mas, de qualquer forma, temos Obrigação de cumprir is
so. Na verdade quanto àqueles lotes que estiverem com
prometendo até a ecologia nós iremos corta-lhes o~ ser
viços públicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Eu pergun
taria se essa decisão do Tribunal de Justiça do Distrito 
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Federal que facilitou, de certa forma, a existência desses 
loteamentos, se bem entendi o que o Senhor disse, não é 
passível de algum recurso superior na ãrea da Justiça, 
J)fOfifôVido pelo próprio Governo do Distrito Federal? 

O SR..l:lUMBERTO G_OMES DE BARROS-l:loje, 
essa decisão já tem oito anos, é de 77, se rtã_o engano, mas 
ela-tem-àiiis "Càfàcterísticas. A primeira é a característica 
de toda- a decisão judicial; ela soffiente se refere a um 
caso específico. E, por outro lado, eU é suscetível não de 
recurso, mas até de cassação, porque ela foi proferida 
num processo não contencioso, é o que se chama no nos
so jargão, processo de jurisdição voluntária, onde não 
ocorrem coisa julgada, é uma decisão administrativa do 
Trjbunal, onde não se faz co(sa julgada. Então, não nos 
preocupa, sequer, essa decisão quanto a isso. O grande 
efeito negativo é que se viu como elemento de propagan:. 
da. E uma coisa interessante, o Distrito Federal, como 
estrutura administratiVa, jamais esteve -afastado dó 
problema, pediam leis, êu até faria uma observação de 
leis, aqUi no Distrito Federal, leis é o que nós precisá ve
mos-, nonnas nós temos até demais. Precisávamos uma 
daqueles normas, naquele sentido que obrigasse a t?do 
cidadão do Distrito Federal a ter vergonha, porque é tsso 
que nós precisamos, executar essas normà:s. 

O SR. PRESIDENTE (Maur9 Borges)- Muito bem. 
Continua aberto o debate. 

Concedo a palavra a Sr'- Presidente do Instituto d.os 
Arquitetos do Brasil dada à prioridade_ dessa ârea. 

A SRA. MARIA PAULA SABÓIA GOMES- Eu 
gostaria de lembrar o que o Sr. Procurador-Geral esque: 
ceu, de que o primeiro loteamento, na realidade, não fo~. 
1:sse das Quintas da Alvor_ada, <? pJÍmeiro loteamento fo1 
o das Chácaras da Lagoa Bonita, na reserva biológica de 
Ãguas Emendadas, feita por um aôVogado de São P~ulo. 
Logo depois, veio o segundo loteamento, esse de Qumtas 
da Alvorada, ambos em 74 e 75, o julgamento é que foi 
em 77. Mas, quero dizer e fazer um apelo aqui através do 
Semid_o, é que o que nós precisamos é do amparo do Po
der Judiciário, tiorQue rieSSa época o Dr. Humberto Go
mes de Barros lutou desesperadamente para ser admitido 
como AsS\steiüe-do Ministério Público, nessa ação de 
dúvida, nesse julgamento do registro das Quintas da Al
vorada, e não foi admitido. A turma. do julgamento n_ão 
permitiu a nõssa assistência e o j~Igamento foi até mutto 
grosseiro, em relação ao Distrito Federal, nas palavras. 
Uma semana depois, no segundo processo do Sr. Ven
ceslau, da Lagoa Bonita, entrava emj~Igament? com o_u
tra turma e essa outra turma admitiu a nossa assistêncta, 
admitiu que o nosso procurador fízesse sustentação oral 
e mandou anular o registro desse outro loteamento. 

Num mesmo- tribunal, uma turma deçidiu de um ma
nei rã" e a outra turmá. dix:idiu de maneira diferentes. O 
que nós precisamos agora é-do amparo, não somente do 
Legíslativo, mas. do Judiciário, dos Srs. Juízes porque 
medidas urgentes têm que ser adotadas, agora, talvez a 
partir da próxima semana, e se não contarmos com ores
paldo não somente do Congresso Nacional, mas, nesse 
momento, do Poder Judiciário, da Justiça local, o Distri
to Federal ficará muíto desassistido, porque os lotea
mentos clandestinos estão sendo caracterizados, estão 
sendo levantados um a um, com muita justiça, com mui
ta seriedade e com muita competência._ A Procuradoria 
está recebendo os processo da Secretaria de Viação e 
Obras completamente instruídos e, certamente, a partir 
da próxima semana a Procuradoria já irá adotar as pri
meiras medidas. Se nós não contarmos com a compreen
são principalmente dos novos juízes, se não embarcarem 
na canoa do uso absoluto da pripriedade, porque os !a
teadores só têm falado à imprensa desse uso absoluto da 
Constituição, através do art. I 53 que garante aproprie
dade, mas se esquecem do item III do art. 160 quando 
diz que o uso da propriedade está condicionado a sua 
funçào social. Temos lembrado muito que não estamos 
discutindo o domínio da propriedade, os títulos de domí
nio das terras do Distrito Federal, estamos discutindo o 
seu uso condicionado ao bem comum. 

Naturalmente, sou dona, proprietária legítima de uma 
terra, como Iembfou rriuito bem um colega nosso, da Co
missão, não posso construir nela uma usina atômica, 
uma usina nuclear e não posso lotear, criar um núcleo 
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populacional sem assistência do Poder Público, que será 
obrigado até a prever e prover dos equipamentos ur~a
nos até cuidar da saúde da_quele novo núcleo populacJO
nal, como diz o Código Nacional de Saúde, que _determi
na que "o Ministério da Saude deverá ser ouv1do tam
bém nos parcelamentos urbanos e rurais". O que se dis
cuti muito no Distrito Federal, é o uso absoluto da pro
priedade, _"Sou dono, então posso fazer dela o que qui
ser". Em todas as ordens de jornais, em todos os proces
sos em que osJoteadores pretendem mostrar a regulari
dade dos seus loteamentos e empreendimentos, eles só 
alegam iSso, que são donõs, que seuS títulos estão regis
trados, I mas não conseguem demonstrar que os seus em
preendimentos estão aprovados pelo INCRA ou. pelo 
Governo do Distrito Federal e que o seu empreendtmen
to, num to4o, depois de aprovado, está devidame~te ins
crito no registro imobiliário. Nós só temos inscnto esse 
Condomínio Quintas da Alvorada que, infelizmente, 

-desgraçadamente, perdemos na Justiça no Segundo Tur
no, do Tribunal de Justiça e da Lagoa Bonita que o Tri-
bunal mandou anular. _ 

Já estamos providenciando junto ao INCRA a revo
gação, anulação da aprovação do projeto. então, o que 
fazemos, pedimos e rogamos ao Poder Judiciário é que, 
nesse momento, não falta ao Distrito Federal porque es
tará comprometido todo o futuro ~e _Brasília; as reservas 
hídricas, a reserva biológica de Aguas Emendadas, de 
onde partem as bacias de três grandes rios, inclusive, do 
SãO Bâftolomeu, e :l partir de dentro de 15 anos já tere
mos pro6iemãs de ágUa no Distrito Federai. Se a Justiça 
n'ão compreehder que a explosão demográfica e o aden
samento demográfico desordenado, sem a autorização_ 
legal e sem a autortz~ção do Poder Público, trará males 
irreparáveis às gerações futuras se a Justiça não nos es
tender a mão, todo o nosso trabalho, todo o empenho do 
Senhor Governador, do seu secretariado e muito espe
cialmente do Sr. Procurador-Geral, Dr. Humberto Go
mes de BarrõS, e do nosso Secretárip de Viação e Obras 
estará totalmente comprometido. 

O SR. PRESIDENTE (Ma_uro Borges)- Muito obri
gado à Sfa. Maria Paula Sabóia Gomes, por essa exce
lente intervenção. 

O SR. HUMBERTO GOMES DE BARROS- Sr. 
Presidente, eu gostaria de prestar um esclarecimento. A 
Ora. Maria Paula Sabóia Gomes,.que acaba de falar, 
colocar~ me realmente como herói; nesse assunto; mas na 
realidade a her()ína foi ela, porque era a minha chefe na 
época em que houve o caso e, por de~erminaçã? dela f?i 
que me bati com toda essa problemâttca, e contmua hoJe 
a coordenadora do grupo de trabalho que estâ fazendo 
esse levantamento, que é um trabalho primoroso e exce
lente, que hoje_ se- fa~. 

-- Agora, a propósito do Legislativo, eu gostaria de 
lembrar a V. Ex• que existe um Projeto de Resolução, na 
Câmara dos Deputados, n9 366 do Sr. Deputado Adail 
Vettorazzo, prevendo a criação de uma Comissão Pal:'~a
mentar de Imluêrito destinada a apurar eventuais irregu
laridades e descumprimentos de ~quisitos exigidos pela 
legislação do uso do solo em terras do Distrito Federal. 

Parece que, realmente, o Poder Legislativo poderia 
nos pr_es!~r __ ~ais essa colaboraç~o. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Sem dúvi
da. De quando é esse projeto? 

O SR. HUMBERTO GOMES DE BARROS- De 
1985. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - É recente? 

O SR. HUMBERTO GOMES DE BARROS- Re
centíssimo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Vou tomar 
co"iüiectment:O pessci"al e naturalmente me interessar, se 
bem que seja na Câmara dos Deputados, mas acredito 
que não haja muita dificuldade para que se instale, essa 
Comissão, que me parec_e será de grande utilidade. 

O SR. HUMBERTO GOMES DE BARROS -
Parece-me até como forum de debates. 

O' SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Exatamen
te_ Agradeço mais uma vez à Ora. Maria Paula Sabóia 



5034 Sexta-feira 29 

Gomes por essa sua patriótica participação, nesse assun
to tão importante para o- futuro da cidade. 

Concedo a palavra ao Sr.--José Carlos Coutinho. 

O SR. JO:sfl CARLOS COUTINHO- s:r: Presiden
te, Senador_ Mauro _Borges, Senhoras e Senhores. Em 
1974, tivemos o privilégio, nós da universidade e do Ins
tituto dos Arquitetos do Brasil, de•colaborar com o Sr. 
Senador Catete Pinl)eiro, então PreSidente dessa mesma 
Comissão do Distrito Federal, na organização e reali
zação _da _19 _ Semfuário dos_ P_r_oblemas Urbanos de 
Brasília. 

De lá para cã, muito tempci se passoU. Naquela oca
sião, muitos dos problemas que hoje enffentamos-ãpenas 
se delineavam e Coram denunciados com a necessária an
tecipação e antecedênda, foram levados ao conhecimen
to público através de estudos jâ bem desenvolvidos, con
forme se pode constatar pela leitura dos Anais. 

Muitas das ameaças que pairavam sobre esta cidade 
acabaram se concretizand_o ou_então em vias de se con~ 
cretizar. Uma das principais caracte;fsticas que assumiu · 
esse processo de urbanização feroz, porque passou 
Brasília, neste tempo, foi a centrifugação das suas popu
lações de menor renda, centrifugação essa às veZes crimi
nosa na periferia cada vez m:ils distante dos centros de 
interesses, -de trabalho, de recreação, abastecimento, 
educação e et.c. A ponto de_c_Qnstit_uir essa realidade, hoje 
dificílima de res.olver, que são os núdeos, assentamentos 
populacionais fora dos limiteS Políticos do Distrito- Fe
deral e dependendo _essas populações inteiramente da 
vida do Distrito Federal, , criando necessidade de sanea
mento, transporte, problemas de segurança e_ uma s~rie 
de outros problemas que todos c_onhecem. 

Isso aconteceu num períOdo em que as aecisões ~r;m
altamente centralizadas e que a opinião pouco fazia ou
vir a sua voz. poucas oportunidades tinha de- fazer che
gar as suas opi"niões à _quem decidia. Nesse _quadro, foi 
que s"e formou essa realidade urbana de Brasília que atin
ginios, nesses dias, e que nos compete encontrar uma so
lução-de prevenir inclusive males maiores para O Tuturo. 
Isso se faz no momento que as condições políticaS estão 
mudando. 

A meu ver, a realidade de Brasília corresponde exata
mente ao que é o resultado dessa política de expulsão, de 
afastamento deliberado às vezes das populações pobres, 
das ãreas do Distrito Federal é o resultado muito mais de 
um sistema centralizado, injusto, abjeto inuito bem re
presentado pelo Poder autoritário da ditadura que en~ 
carnou todos os valores e todos os prindpiás que nos le
varam a essa situação, representa muito melhor esse_qua~ 
dro do que os ideais democráticos e liber:iis-do plano ori~ 
ginal da cidade. ,_ .. -. 

AtingimOS hoje essa situação num outrO {ruadro polítf
c_o, instituCional e democrático. Estamos em vi:i de uma 
~emocratizaçã_o que esperamos se complete no inais cur
to_ prazo, no mais breve espaço de tempo, incluindo, in
clusive, a próxima coricretização-de uma representação 
política que todos desejamos seja uma representação po
pular e que represente, realmente, os interesses maiores-
da coletividade brasiliense. Mas, jâ é uma representação 
política e 9uan.to a isso, nos parece avanço.! 

Nesse novo_ quadro em que é possível discutir os 
prcbh:mas-e-owir --t-0-dasas-catrradas da-populaçãoiksde 
os técnit:;_os até os moradores,. par~ce-me que é possível 
aspirar alguns progressos, no que diz respeito à organi
zação do espaço desta cidade e da sua região. Então, eu 
ousaria lançar aqui -uma idéia de to_das as camadas da 
população, desde os técnicos até os moradores, parece
me que é possível aspirar-alguns progressos no que diz 
respeito à organização de espaço dessa cidade e da sua 
região. _ _ 

Então, eu ousaria lançar aqui um:i"ideiã. de que se lute 
por uma revisão completa e urgente_ do planejament.o 
desta cidade, que foi feito, diga-se de passagem, à bem da 
verdade, a duras penas, e com o maior esforço e compe
tência por parte dos técnicos do próprio GDF e de ou
tros setores dessa comunidade que fizeram de tudo para 
impedir que males maiores -ocOrresem e concretizaram 
muitas propostas de- contenção desse processo no PEOT 
- o nosso, hoje, famoso Plano Estrural de Ocupação 
Territorial de Brasília. 
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As novas condições e as novas atitudes dos governan
tes, em relação à população, me parece que estão a suge
rir que uma nova orientação também se dê a_esse plane
jamento, porque afinal ela orienta o processo de ocu
pação do território do Distrito Federal. 

Esta _ocupação, que _esteve voltada exatamente para as 
áreas periféricas mais afastadas, preservando com cuida
dos, às vezes excessivo, a Bacia do Para.noã e essa área 
delimitada pelo con~cido cinturão sanitário, me parece 
que esse plano está, hoje, a sofrer a necessidade de uma 
revisão. 

Nós já dispomos, inclusive, de recursos que nos permi
tem superar ~rtos obstáculos que estabeleceram as pre
missas técnicas desse critério de ocupação, e dispomos, 
como disse,_ de outras condições políticas, que exigem 
que -essa -revisão seja fe"ita. 

Nós estamos a caminho de horizontes de população de 
mais de 2 milhões de habitantes. Já atingimos 1,5 milhão 
e dentro dos próximos quinze anos devemos crescer, pelo 
menos, mais um milhão de habitantes dentro do Distrito 
Federal, sem contar com a sua região do entorno. 

Então, faz-se urgente essa revisão e não somente essa 
revisão dos planos, mas a própria remontagem do siste
ma de planejamento do Governo do Distrito Federal no 
sentido de dar melhor utilização da sua capacidade ~ni
ca fá c-om-provada. Isso seiia uma sug"estão, a nível local, 
que não gostaria de, neste momento, de entrar em maio
res detalhes, mas lançaria apenas como idéia, e conside
rando, também, que os problemas que ocorrem em 
Brasflia, na sua região, não são problemas originais, rião 
são píOblemas absolutamente originais, não são proble
mas absolutamente peculiares a esta cidade, mas são 
problemas gerais~ decorrentes do Próprio sistema econó
mico, político e social em que Se vive, considerando-se 
que muitos desses problemas são nacionais, me preocu
pa, também, o fato de que_ esses problemas encontrem o 
seu lugar na Constituição Federal; são problemas qu_e-cti
zem respeito à organização do espaço habitado, segundo_ 
conv_eniências e_ interesses s_ociais os mais amplos. Mas 
que interesses sociais se definãm, não sejam deixadOs de 
forma vaga, _como tê~ sido nas Constituições anteriores, 
que se _digam concretame[tte no qu-e Cotisistem, principal
mente _na sua especificidade relativa ao espaço habitado, 
que seJam pensados esses_ problemas de·ac_ordO também 
com os direitos e necessidades humanas, no sentido de 
pro~eger os ~ireito~ do indivíduo e assegurar proteção 
aos direitos __ cja sociedade; e_quê se discipline, através de 
critériOs, _dispositivos constitucionais, a produção desse 
espaço, quer pelo Poder Público, quer Pelo poder priva
do, pelos seus_setores privados. 

Lançaria, aqui, essas duas idéias, a escala local e outra 
a es.?~l~ nasion~l._aproveitando exatamente a realização 
deste evento que se dá num ambiente àrtde eSsas coisas 
t~~i~m_:_necessa~iamente, que aparecer. Nós estamos na 
presença- dos parlamentares:- dos políticOS deste País e 
utiliza.ndo, exatamente, um daqueles que têm mais se 
preocupado .com isso, que é o próprio Senador Mauro 
Borges, que nos revive a memória do Senador Catete Pi
nheiro,_ pelo seu_ interesse, pela sua dedicação a_ esses 
problemas. 

De mo_d~ que, neste momento, me faço depositário 
dessa sugestão e aproveitando, também, a presença de 
Juristas eminentes, como é o Dr. Humberto Gomes de 
Barros, a quem pediria, -inciusive·; sugestões_no sentido 
dp aperfeiçoamento dessa idéia, Para que, finalmente, 
nós_ pudéssemos ter, na nossa Constituição, no momeii.tci 
em cJU:e -ela é discutida iiltensamentC, algum dispositivo, 
algum artig~, enfim, algum espaço ei!J- que_as coisas pu
dessem ser_ previstas e os direitOs da sociedade brasileira 
assegurados. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Acabamos 
de ouvir as palavras inteligentíssimas do Presidente do 
Instituto Brasileiro de Arquitetura do Brasil, Dr. José 
Carlos Coutinho, que são da_ mais alta significação não 
apenas para Brasl1ia, mas para todo o País, tanto que 
peço, nesta oportunidade, a ele, que nos mande direta
mente ~ Consti~ui~te que se inaugurará no ano qtie vem, 
ou a m1m mesmo, cQmo Presidente da Comissão do Dis
trito Federal, ou a qualquer Constituinte, para qUe essas 
sugestões técnicas possam constar no corpo da Consti-
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tuição, não se preocupando muito, evidentemente, com 
o !:.~do técnico legislativo mas, sobretudo, com as idéias a 
respeito da organização espacial do Brasil, que me pare
ce-da maior importância. 

Com a pal?vra o Dr. Leone Teixeira, Secretário da 
Agricultura. 

O SR. _LEONE TE[XEIRA - Sr. Senador, Mauro 
Borges, Presidente da Comissão, Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, qUefo me congratular com V. Ex• 
pela iniciativa sobre esse ciclo de debates sobre Brasflia e 
com a Comissão do Distrito Federal, que v. Ex• preside. 
Certamente que daqui sairão recomendações da maior 
importância sobre o Distrito Federal. 

O tema de hoje, Região Geoeconômica e Us_o do Solo 
do PistritO Federal, realmente é um teina que nos convo
ca à uma reflexão, principalmente tendo em vista o de
senvolvimento do Distrito Federal, nestes llltimos anos, 
seu crescimento, as sUas necessidades sociais, somo-s ho
je, como disseram os. expositores que me antecederam, 
uma cidade pressionada por 70 mil desempregados, com 
uma previsão, feita pelo" Professor Salviano de uma ne
cessidade de geração de empregos até o Ano 2.000, de 
180 mil empregos, com uma agricultura iniciando, diga
mos assim, uma demarragem, uma decolagem, para uma 
tecnizaçào, já atingindo altos índices de p-rodutividade, o 
temainiCfal, quando V. Ex• fala em uso do solo do Dis-. 
trito Federal, talvez devesse constar o uso do solo e o dis
ciplinamento do uso das águas. 

Como V. Ex• sabe, o Ministério do Interior centraliza 
nel~ tod~ a política, toda a fiscalização do uso das águas 
no Brasil e esse uso das águas tem sido operado, ou pra
ticado de uma forma predatória generalizada. 

No Distrito Federal, isso, então, nem se fala. Nós te
mos, aí, QS problemas_dessas barragens, hoje, do Desco
berto, de Santa Maria, da Bacia do São Bartolomeu, a 
que se referiu o Procurador Humberto, sendo -que essas 
duas barragens nós já enfrentamos problemas sérios de 
práticas agrícolas que vieram se processando, através 
dos anos, e que_,_ hoje, até mesmo, ameaçam os nossos 
mananciais com agrotóxicos, tal a gravidade da situação, 
não obstante a ação enérgica do Governo. 

E preciso que_se diga que o Governo José Aparecido _ 
marca, no Distrito Federal, uma política enérgica, dura, 
contra esses abusos de toda sorte, contra aquelas conces
!iões espúrias, Pródigas, -gratuitas e freqUentes- de terras 

-que se faziam nessas âreas do Distrito Federal, doando 
de uma foi"ma indiscriminada áreãs, como se fossem pa
trimónio pessoal dos doadores e aqueles que recebiam, 
mantinham essas áreas çomo áreas de lazer, muitos de
les, outros não. produziam e muito bem e noS trouxe
ram, até mesmo um know how para a agricultura. 

Devo dizer a V. Ex• que. essa preocupação é uma preo
cupação· dominante do Go'-'.emo José Aparecido, que 
tem agido com uma coragem que todos os se-nhores já 
sabem. 

Essa revogação dos contratos de arrendamento a que 
se referiu o nosso companheiro Humberto Barros, atin
gindo todo um núcleo rural, demonstra, exatamente essa 
cor~g~, pois aí se instalaram interesses poderosos que 
já estão se agrupando em associações de arrendatários 
para irem à Justiça e para defenderem os seus direitos. 
A tê a-í, defenderem os seus di_reitos muito bem, mas 
~squ~Gendo---se -que -essas -terr~~o._-terras---Púhlicas, são 
terras Que o· Governo do Distrifo Federal manipula e di
reciona,_ essas glebas para uma função, como diz a Dr• 
Maria ~aul~, evidentemente social, e se assim não fora, 
hoje, nós teríamOs nó Distrito Federal um verdadeiro 
paraíso_da especulaÇão imobiliária, talvez um dos maio
res paraisos da América ·do Sul em matéria de lotemaen
to, de invasões, de apossamentos e de distribuição indis
criminada de terras. 

De forma que o Governo José Aparecido nunca preci
sou tanto da opinião pública, do Congresso e do Poder 
Judiciário para que isto·-se processe de uma forma emi
nentemente social, com uma transparêncía social, que é 
o que ele pretende e que a Secretaria da Agricultura vem 
procurando fazer. 

É preciso -qUe os Senhores, tomem conhecimento de 
que a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no 
que diz respeito ao aproveitamento dessas terras é de 
grande importância, pois que isto tudo afeta o abasteci-
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menta do Distrito Federal; afeta a geração de emprego, 
tudo isso está interligado, estâ interligado com a Região 
Geoeconômíca e com o entorno. Nós, hoje, não pratica~ 
mos uma agricultura e uma política agrícola divorciada 
do entorno e da Região Geoeconômica, nem se com:. 
preenderia este divórcio, porque a economia de Brasília e 
dessas duas regiões são interdependentes, uma afeta a 
outra. Se a região do entorno _e a Geoeconômica não u.:
verem também um ordenamento capaz de prever essas 
distorções e _evitar essas distorções, a curto e mêdio pra
zo, nós teremos aqui sítUação sOCial e económica das 
mais graves~ Dentre em pouco, nós teremos aqui as in
dústrias de esmagamento de soja, duas indústrias, e essas 
indústrias, certamente, serão alimentadas pela produção 
de soja que já é altamente expressiva dentro do DiStrito 
Federal e, também, da Região GeOeconômlCa--e do en
torno. Sô aí os Senhores jã percebem a integração de am
bas as regiões. De_ forma que eu quero me congratular 
com V. Ex• por este ciclo de debate e di~r a V. Ex~ que, 
dentre em breye, um novo decreto de arrendamento, já 
elaborado. pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, 
que tem t1do uma atuação, digamos assim, indormida, 
debaixo das maiores pressões, não só para se defender 
daqueles que querem manter os loteamentos clandesti
nos e fraudulentos, como para atender às necessidades 
internas do Governo de protecão e de orientação jurídi
ca. 

Dentre em breve, nós teremos esse decreto, que irã fi
xar novos critérios, critérios bem mals rigorosos à con
cessão desses arrendamentos, todos eles direcionados 
para a preservação das áreas agricultáveis do Distrito 
Federal, visando à produção agrlcola, visando à geração 
de emprego, dando às propriedades um caráter eminen
temente social, fixando novos critériOS-de distribuição de 
terra, levando em conta a vocação agrícola daquele que 
vai ser beneficiado com o arrenda,mento, daquele que vai 
se fixar no lote, morar ali, e não daquele que eventual
mente passa por lá e não encara a propriedade com esse 
fator social que nós pretendemos encarar. 

De forma que estas eram ·as breves considerações que 
eu gostaria d~ fazer a V, Ex• e aos membros da Mesa, an
tes de me retirar, para atender um compromisso, e dizer 
que no dia 28 de novembro estaremos aqui para trazer 
ao conhecimento desta Comissão o projeto do combina
do Agrobanco de Brasília, que é exatamente um projeto 
e o objetivo é exercitar essa política social, com a coope
ração da U niversiade de Brasília, do CN P:q e de diversos 
segmentos sociais do DistritO FederaL 

Aqui estaremos para transmitir a V. Ex•-e aos seus 
companheiros um tema que jã é do seu conhecimento 
profundo. pois que V~ Ex• é o grande inspirador desse 
projeto, e aqui viremos pilra, então, trazer à Comissão 
do Distrito Federal os detalhes desse projeto e as razões 
que nos levaram a escolher as áreas do I pê e do Riacho 
Fundo, talvez as únicas áreas disponíveis;-no Distrito 
Federal, em face exatamente desse abuso pródigo, dessa 
distribuição liberal, de verdadeiros testamentos políticos 
dos Governos anteriores. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

? SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Parece que 
esta querendo fazer uma pergunta, Dr• Eliete Abreu? 

A SRA. ELIETE ABREU- Sr. Senador, eu gostaria 
de fazer a seguinte colocação. Nota-se, através de noti
ciário locul, e até mesmo na reunião da hoje, que hã um 
grande sentido da ocupação do espaço ·geogrãfico, em 
Brasflia, voltado para a agropecuãria. 

Lembrando aqui a colocação do Professor Silvano 
Bonfim, eu gostaria de lembrar que, hoje, a agropecuãria 
ocupa muito pouca mão-de-obra. V, Ex' sabe que para 
ter um lucro numa fazenda é preciso mecanizá-la, logo 
V. Ex' terã poucas ofertas de emprego, muito maior pro
dutividade. 

A pergunta que faço é a seguínte: o que- pretende o 
Distrito Federal f~r para resolver a problemãtica da 
demanda de ocupação dessa mão-de-obra ociosa toda 
que é. mencionada pelo ProfeSsor Silvano Bonfim. ' 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Eu poderia, 
não apenas responder sozinho, o Dr. Bonfim responde
ria também, mas eu queria -responder pelo menos uma 
parte. Dizer que concordo exatamente com a Sr' e a rea-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

lídad.e do mundo mQstra __ que a população rural se reduz 
cada vez mais, a propoi'ções absurdas. Nos Estados Uni
dos. da América, que teril a niaiOr agricultura do mundo, 
17m menos de 3% de habitantes na lavoura, na agricultu
ra. uma prOdução_ fantástica. Só de milho, cerca de 230 
m!!hões de toneladas; nós aqui somandQ milho, arroz, 
feiJão, soja, todos os grãos, produzimos em torno de 55 
milhões de toneladas. Vem a vergonh~ d~ nossa compa
ração, em termos de lavoura, com o americano e é Uma 
proporção de gente. Aliás, pode-se dizer que isso é" um 
fenô~eno mundial; quantO mais numerosa a população 
no campo, mais atrasada a agricultura, menos rendimen
to-ela dá; e o inverso~ quanto menos e mais mecanizada 
uma agricultura de capital intensivo dá muito mais reSul~ 
ta.do. Mas al ocorre uipa_coisa: é a p~~te da agroindús~ 
tna. Quando nós tivermos a preocupação de levar' a 
agroindústria p-ara pertO da zona de produção·e procurar 
associar, como _é o caso do combinado Agrobanco,jã se 
e~prega muito mais gente. 1:: o caso, por exemplo, dessa 
usma ~e soja que vai ser instalada aqui, vai col_ocar cerca 
de 380, 400 pessoas, embora ela não esteja exatamCnte 
no campo. na área rural, ela é uma agroindústria, e va-i 
situur-se muíto-próxima da zona de produção do Distri~ 
to. FederaL Portanto, acho que na medida em que o Dis
tnto Federal faça uma agrícultura, sobretudo hortifrutí
gra?jeini., beneficie toda essa produção aqui, ela vai _9ar 
mutill_ emprego. 

O SR. SI L V ANO BONFIM- Não podemos preten
der responder à questão levantada pela Dr• Eliete, até
porque neste momentO, eu não trabalho no GDF. Mas é 
uma quistão, sem- dúvida, preocupante, porque a popu
lação ocupada no espaço rural do DF, estaria, hoje, a 
nível de 2,4%. A espectativa que nós levantamos que ha
veria necessidade da geração de novos empregos, até 
1990, 180 mil postos de trabalho, nos permite checar 
que, se não se modificar bastante a natureza das ações no 
am[?iente ruraj, nós teremos um crescimento da ordem 
de 4 a 5 mil postos de trabalho na ãrea rural. 

O Secretário Leone Teixeira já nos deu 'uma relativa 
tranquilidade que se está fazendo uma subemenda na 
forma de se entregar os arrendamentos no espaço rural 
do DF, porque, até hoje sem dúvida, as áreas normal
mente eram repassadas a quem comprovar a desnecessi
d~:__?_a área. J-:Iaveria necessidade de se demonstrar, pri
melro, a-capactdade empresarial, a gestão económica, as 
relações hancárias fáceis, para que-se capacitaSse ao rece~ -
bimento de uma área pública no Distrito Federal. Em se 
d~ndo uma articulação ao social pelo atual Governo, 
nos prevemos uma-expanSão da absorção da mão-de~ 
obra, mas não há ponto mais significativo de se minimi
zar a questão fundamental para os outros 170 mil. E, aí, 
nós percebemos QUe O rri.odelo pOlítico desejado certa
mente, vai esbarrar na condição factual de se b~scar o 
emp_rego no secundário -ou na indústria a partir do pri
máno, que é a indústria aqui, lembrada pelo Senador 
Mauro Borges. Uma vez que se sabe que o segmento ter
ciário n_o _DF é-!1 própria administração -pública, os pres
tadores de servtços estão relativamente contidos pelas di
fie~ idades da própria administração pública, que hã de 
gcnr na escala de 1986. um déficit público que se inicia na 
or~em d~ 2ll trilhões de_c_r_uzeiros, então percebemos li~ 
mitações terríveis para a administração pública, limi
tações terríveis para a própria expansão da atividade 
econômica, Assim, Dr• Eliete, nos parece--....;.... e o Profes
sor Coutinho lembrou bem- que temos que discutires
sas questõe:> aqui, e no Brasil, discussão que terã que nos 
levar a aphcar, com a maior rentabilidade social possf
vel, os poucos recursos de que dispomos. Recursos que, 
em sendo poucos, não se pode assistir passivamente a 
çlrenagem para rombo~ flnal)-ceiros de BRASILINVEST, 
rombos financeiros de DELFIM, rombos financeiros de 
Coroa-Brastel, de rombos financeiros, recenteS- do 
Sulbrasileiro. E, são alocações, no caso do SulbrasiÍeiro, 
bastante a tualizadas, da ordem de 1 trilhão e 300 bilhões 
de c:uzeiros. E se parte disso pudesse ficar aqui para di
nam~zação da pequena economia local, da pequena eco
nomJa da área. que envolve o Distrito Federal, achamos 
que seria-possível a minimização desse quadro. 

Na verdade, nobre Senador, a resposta para essa ques
tão só pode ser dada pelo Governador do OF, e eu, ape~ 
nas provocado, coloquei uma postura absolutamente 
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pessoal, cóm todo o respeito e amizade que dedico à Pro
fessora Eliete. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito beml 
Devido ao adiantado da hora, muitos têm compromis

sos, c~eio que poderia dar, apenas, mais duas ou três 
oportunidades de intervenção. Nós teremos atê o dia 5 
de dezembro durante todas as semanas, reuniões e algu

--masqu-e-stões pod~rão ser respondidas em outras oportu-
nidades. 

O SR. HUMBERTO GOME DE BARROS- Posso 
aproveitar a primeira oportunidade? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Pois não. 

O.SR. HUMBERTO GOMES DE BARROS- Só 
queria fazer duas observações. A primeira da exposição 
do Dr. Aldo Pavini.- O Dr. Aldo falou da necessidade de 
se criarem atividades que demandem o que temos em 
abundância, que é a mão-de-obra. Isso me lembra o mo
de.\ o do que se fez na grande revolução deste século, que 
f01 a revolução chinesa. A China se fechou e passou a 
utilizar a sua mão-de-obra. Os argentinos nos chamam 
às vezes de C~ina parda ou China crioula. Nós sempre 
olhamos a Chma talvez com um certo complexo de infe
rioridade, achamos que o termo chinês seria pejorativo. 
Eu digo isso raciocinando, assim, inconscientemente, 
porque, talvez, queremos fugir desse modelo e acampa~ 
nhar o modelo dos Estados Unidos e no final, termina
mos copiando o que há de mal nos dois lados. Nós pas
samos 21 anos copiando o que haveria de mal no socia
lismo, que é a [alta de liberdade, e o que havia de mal no 
capitalismo, que é a péssima distribuição de renda. Pare
ce que precisamos voltar a esse modelo porque são justa
~ente, esses projetas, do qual falou o Silvano - um pro
JC!o de alta rentabilidade social -porque não podemos 
nos esquecer de que nos Estados Unidos a população ru
ral é pequena: e a produtividade é altíssima;alimentando 
populações urbanas imensas, e, nu entanto, nas popu~ 
laçõ_es urbanas. reinà. uma desenfreada violência que 
aqm, ~ambêm, Já começOU -já não digo nem começou 
mas também copiamos. Talvez o retorno dessas popu
lações f!larginais ao campo seja o caminho para o nosso 
verdadeiro desenvolvimento. 

A segunda observação é a fespeito da observação do 
Professor Coutinho. 

Professor, ó Senhor ê urbanista, e lemb~o-me das suas 
intervenções numa briga há algum tempo quando se quis 
que o Congresso abrisse mão de sua prerrogativa de uti
lizar a venda de bens públicos para que o GoVerno do 
Distrito Federal pudesse alienar ãreas públicas e queijan
das. O Sr. foi à Ordem dos Advogados, Nessa época, eu 
era Conselheiro e, Como Procurador do Distrito Federal 
achei que devia ficar calado, mas, a sua oratória foi tã~ 
inflamante que eu disse: ~·vã às favas a Procuradoria do 
Distrito Federal porque sou cidadão de Brasília". E en~ 
trei, tambéin, na briga. 

Professor Cotifírili.o, darei uma s).lgestão a partir de 
um sentimento que tenho. Sou alagoano e havia na mi
nha cidade uma das praias, mais lindas que eu conheço, 
que é a praia do Francês. Voltei lá hã dois anos e verifi
quei que um coqueiral lindo que havia na praia do Fran
cês foi derrubado para que se implantasse um loteamen
to. Loteamento, diga-se de passagem, implantado sem 
qualquer infra-estrUtura, trazendo até problemas para o 
Estado, E hoje com essa experiência dos loteamentos 
aqui, tenho impressão de que a implantação de um núw 
cleo ~rbano demanda tanto investimento, é tão caro que 
devena ser monopólio do Estado, como é aqui em 
Brasília, A nossa experiência, apesar de fraudada, 
parece·me que deve ser adotada pela Constituição. Tal
vez seja- a salvação das cidades brasileiras. É uma suges~ 
tão. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) --Temos a 
presença, no momento, do Senador Benedito Ferreira, 
que estava em sessão e é membro da Comissão do Distri
to FederaL Eu me esqueci de pedir a todos que quiserem 
Tazer uma intervenção que declinasse o nome e se ocupa
rem alguma função pública ou qualquer outra função 
que tenha influência social, que também mencionassem. 
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O SR. MÂR!O MAGALHÃES'--- Mário Magalhães, 
Tecnico da Secretaria de Agricultura do Distrito Fede-
ra\. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Con_c_e.dg.a 
p-alavra ao Sr. Mário Magalhães. 

O SR. MÂR!O .MAGALHÃES - Aproveitando a 
oportunidade, porque estamos discutindo a região geoe
.conômica de Brasília, estou notando que estamos falan
do muito propriamente do Distrito Federal e a Região 
Geoeconômica de Br_asflia, no_ debate,_ parece-me ficou 
um pouco esquecida, _ 

Tenho participado ___ de alguns debates sobre o prOble-
ma d_o e_ot_orno da_ Região Geoecó_nê)mic~:e f!Qtei qile hã 
várias sugestões,_ várias idéias para alternativ..as __ de-
criação de_emprego, melhor cooperação técnica ~ntr_ç o 
Distrito Federal e as prefeituras do entorno, mas sempre 
se _esbarrou, pelo que tenho notado, nas dificuldades_ 
para a institucionali:t;ação própria do planejamento e a 
implantação desse planejamento. Sem desconsiderar o 
papel que a Superinte_ridência·do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, SUPJ;CO- órgão do Ministério -do Inte~ 
rior - vem fazendo nessa ârea, eu noto que entre O pla
nejamento e a exeCuÇão·v~i um.a distância muito gquid~ 
e também na origem dos recurSos àté a sua ·destinação 
própria no local que foi inicialrrient_e planeja_d_o. 

Eu me p·ergunto- sempre me ocorreu essa dúvida- . 
não seria; vam_ãs ôizer; inais interessante ·a criaçã_o de um 
órgão que centralizas_se a átividade_ ele_ planejamento e dC" 
execução, algo como uma companh_ia de desenvplvjmen_
to, não digo do Centro-Oeste pOrque é muito ampla, 
mas, pelo menos, uma companhia de desenvolvimento 
da Região Ge_oecon_ôinicá de J3;J;"asília? Não sei qual seria 
o contexto _em __ que entraria esse órgão, mas do ponto de 
vista técnico, estou falando como um têcnico- o plane
jamento_ fu_ncionaria .melhor ~e agregássemos à atividade 
de planejamento e_execu_ção, uma· companhia que tivesse 
também alguns recursos próprios e que pudesse, ela mes
ma, desenvolver esses projetas. Imagino, com isso, que 
se tornaria mais eficaz eSse procesSo de desenvolvimento 
do entorno de Brasília, rriais precisamente, da região 
geoe:conômica. .. _. 

&tau (alando _apenas como u_m técnico ·com al_gum,as · 
pesquisas em planejamento agrícola (planejamento e 
execução}, mas sinto que nos debates sempré colocam 
_essa dificuldade;, _da, organização ínstitudon_~l e ni_rigu~m 
sabe t!Xatamcnte precisar qual seria o processo de desen-
volvimento e implantação, por exemplo, de assentamen
tos rurais, de política de desenvolvimento urbano. Há 
muitos órgãos e pouca integração real. . . _ __ _ ~ 

Fica, então, mais uma sugestão para debate, para dis
cussão. Mujto _o.brig<ldo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bqrges)- Concedo a 
palavra ao Dr. Silvano Bonfim_ para responder às inter~ 
pclações do Sr. Mário Magalhães. 

O SR. SI L V ANO BONFIM - A questão colocad~. 
nós a vem_os muito interligada à faceta política do desen-
volvimento da região. _ _ __ _ 

Viemos acompanhando alguns esforços no sentidO de 
se definir um arraujo institucional qlie permiunun traba
lho integrado entre ocD_F, Goiás e Minas Gerais,· e a-ex
periência mundi3.1 revela que uma das questões, sem dú
vida, muito difíceis; ê essa de se organizar paritariamente 
organizações, entidades que se adotam como niveladas e 
que têm interess-e diferenciados em relação à totalidade 
da questãO. - -

É bom lembrar que _o Senador Henrique Santillo apre
sentou um projeto de lei propondo a criação de um Con
selho de Desenvolvimento para a Região Geoeconómica 
de Brasília, com a ídêia de se supervisionar o que está 
sendo pedido: estudar c propor diretrizes para o desen-
volvimento da região e supet_visionar etC, etc: · 

O Senador Mal!r_o Borges apresentou uma proposta 
ao projeto de lei complementar, um arranjo que permi
tisse essa interação mais- fluída, mais permeável. 

Testemunhamos, também; algumas ações passadas da 
SUDECO muito condicíonadas _a, interesses específicos 
de diril;entci e mUito-pouco conciliadas ao s_entido dare
gião como um todQ. _ 

Mais recentimente; a -SUDECO, parece, -esfâ se é"nCii
minhando para a elaboJ;"ação de um plano diretor de de
senvolvimento do cen.tro~Oeste no qual, sem dúvida, a 
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Regiáo Geoeconômica .estaria presente. Nos preocupa
mos um pouco com isso porque a região Centro-Oeste 
tem uma magnitUde territorial que nos leva à suspeição 
de que, possivelmente a SUO ECO acabasse não tendo as 
agilidades que estão s_endo requeridas, pela natllreza di
ferenciaçh da ação. Por exemplo,_ Brasília comp~rativa
mente à Porto Velho, comparativamente à Rondonópo
lis. 

-Achamos que o Centro-Oeste _ê algo com uma dim.e_n
sào. E, talvçz, se pudesse investir na idéia de reformu
lação da instituição da SUDECO, que tetn r.im Conselho 
de Administração, que é arremedo de Co_nselho, muito 
embora tenhamos todo o respeito pelos Srs. Conselhei
ro_s, mas temos que_qualifiCtlr como arremedo de Conse
Jh(,)_ quando se compara relativamente, ao Conselho _de_ 
uma outra ent[dade assemelhada_ chamada SUDI;.~~. 

Mas o Conselho ~a SÚDECO não precisa ter melhof 
expressão de composição, melhor expressão política 
para resolver as questões que lhe são postas: definir 
sobre propostas, aprovar acoidos, convênios, orça·men
to.s: programas, normas e tabelas de sal~rios, coisas ô!!S
sim. 
.. Em reiaÇ~Q_à _f],lndam~ntalida:de do processO de desen
volvimento da região Centro-Oeste, dentro da qual a re

. giào geoec-onômica é um subconjunto, teria que 
manifeStar-se o seu plano diretor. Como a SUDECO 
nào tem plano diretor desde 1972. Então, desd~.1972, 
que não se convC?l'sa seriamente no Conselho da SUDE
CO. Seriamente, no sentido da eficãcia da ação desejada 
como se co'lcica. - · 

Testemurhamos, ~cqmpanhamos e lutamosjâ bá, al
gum tempO pela queStão básica da·--itltegi:-_ãÇãO-Brasítia
Distrito Federal Região Geoeconômica. Sem clúv~da, es
tamos _já ª-çlm_j!J9.9o_gue hâ que se dar uma Independên
cia_ para esse sub-espaco. Uma independência de_ gestão 
ãtravés desses três .Estados. E se poderia, com muita 
tranqUilidade. ad~itir-se, sem ônus_ para o Poder Públi~ 
co, sem ónus maiores, tranqUilamente, uma-organização 
muito mais válida do que uma secretaria de comuiüM 
cução social que se pretende implantar. Seria, sem dúvi
da~ umª ;tção que ~merge da fundam~ntalidade da ques
tão que ·se di~cute: criar uma organização de abrangência 
micro_rregiOnal __ que pudesse,_inclusive, reportar-se à SU
DECO para as macrodefinições. A soltur:a que se encon
tr<~ se percebe como inaceitável porque não há como se_ 
comandar o processo de integração de três unidade$ se 
elas efetivamente não se integram, se elas não contam 
com uma organização apta, ãgil, capaz, têcnjca e politi
camente desenvolver esse processo interativo. 

De fonna que, na sua pergunta, já identifiquei a minha 
concordância gom a _r(!ceita que V. s~ dá, que seria exa
minar a possibilidade, ou do inlediatq rearranjo daSU-: 
DECO. ou da criação de uma organização de ambiência 

~ microespacial. 

O_ ~R:_ P"f3.ESI_DENTE (Mauro Borges)- Meus Se
nh-ores:-dev-idO o adia_ntãdo" da -hora, -temõs- que encerrar 
esta primeira reunião do Ciclo de Debates sobre Brasília. 

A.g!a!=le_ço, profundamente, aos Srs. Debatedores que 
-aqui compareceram, ao- Dr. Coutinho; Presidente do 

· IAB. e a todos os Senhor_es_ que tiveram o interesse de 
nos oUvir. ESpero contar co·m a presença de todos nas 
-próximu·s- rCiúliôcs de quintas-feiras às t 7 horas. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

(Levanta-se a reunia-o' âs 
__ l}'linutos.) 

COMISSii.O DO DISTRITO FEDERAL 
13~ Reunião (especial), realizada em 

31 de outubro de 1985 

Ãs- dciessete horas do dia trinta e um de outubro de 
19g5, na Sala de reuniões da Comissãõ de Co"ilstituição _e 
Justiça, A til S_enador Alexandre Costa, prese11:tes o~ Se_
nhores: Senador Mauro Borges; Presidente, e oS expÕsi
torcs Jael AntoniQ da Silva; Gerente do_ BNH em 
Brasília, Luiz Fernando de Moraes Silva; DiretorTécili
co e de Planejamento da SHIS, Sueli Franco N, Gonza
lcs; Profl' do Dept"' de Arquitetura~UnB, Manoel Augus
to de Almeida; Presidente do Sindicato da Indústria da 

- ConstruçãO Clvii-QF, Aref Assreuy; Presidente do Con
selho da Federãção dos Corretores de Imóveis, reúne-se 
especialmente a Com.issão do Distrito Federal. 

Novembro de 1985 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente Se
nador Mauro Borges, declara abertos os trabalhos, edis
pensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovad<l. 

Em seguida, o Senhor Presidente, comunica aos seus 
pares, que _a p-resente reunião se destina ao Çiclo de De
bates Sobre Brasília, e que os expositores de hoje falarão 
sobre o tema Habitação. Logo após, o Senhor Presidente 
faz a apresentação dos palestradores e os conviçiam para 
fazerem parte da mesa dos trabalhos. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, esclarece_aos pre
sentes, que logo após a palestra de cada expositor, é fran
queado a palavra ao ptibHco, para debates com as devi
das autoridades presentes na mesa dos trabalhos. 

Ç.o.oÜO\H;t_n_dp, _o Senhor ?residente,_ao enc~rr.ar os de
bates agradece aos palestradores, pelo atendimento ao 
convite de pãflicfJ'!aÇão ·neste Ciclo de _ _D_e_bates_, e, pela 
magnifica ãtuaçãã de cada uni, na -palestra e nas respos
tas, agradece também as dçmais autoridad_es presentes e 
ao público em geral. 

Antes de encerrar a reunião, o Senhor Pres[dente de-_ 
termina que aS-notas taqiligráficas sejam publicadas em 
anexo a esta Ata, e que seja remetida uma cópia ao Go
vernador do Distrito Federal, Deputado José Aparecido 
de Oliveira . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Kléber Alcoforado Lacerda; Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será_ assi
nada pelo Senhor Presídente. 

.. ANEXO . .À ATA DA 13• REUNIÀO DA CO
M!SS;IQ 0_0 DISTR!TO FEDERAL, REALIZA- -
DA EM 31 DE OUTUBRO DE 1985, REFERENTE 
AOS PRONUNC!AMENTOS DO DR. JAEL AN
TONIO. DA S!LVA; GERENTE DO BNH EM 
BRAS!L!A, DR. LU!Z FERNANDO DE MO
RAES S!LVA,' DIRETOR Tl':CNICO E DE PLA
NEJAMENTO DA SHIS, DR• SUEL! FRANCO 
N. GONZALES; PROF• DO DEPT' DE 
ARQUITETURA-UnB, MANOEL AUGUSTO DE 
ALMEIDA; PRESIDENTE DO SINDICATO DA 
INDVSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL-DF, DR. 
AREF ASSREUY; PRESIDENTE DO CONSE-_. 
LHO DE FEDERAÇÃO DOS CORRETORES D.E 
IMOVE!S, ALEM DOS SENHORES SENADO
RES E CONVIDADOS PARA OS DEBATES; 
FEITOS DURANTE A REUNIÃO, QUE SE 
PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA 
PELO SENHOR PRESIDENTE. 

Prisideilte: SCnador Mauro Borges 
Vice-Prcsidente: Senador Raimundo Parente 
(Integra do apanhamento taquigráfico da reunião) 

"CICLO DE DEBATES SOBRE BRASILIA" 

Tema: HãbifaÇâo 
Reu_ni1io çlo dia 31 de outubro de 1985 
Ãs 17:00 horas 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)~ Meus Srs., 
minhas Sr•s, vamos dar início à segunda série de debat~s 
sobre -Brasília. Tenho o prazer de convidar, para tomar 
parte à mesa, os debate.dores Joel Antônio da Silva, Ge~ 
rente do BNH em Brasília (Palmas.}; Sr. Luiz Fernando 
de Moraes e Silva, Diretor Técnico de Planejamento da 
SHIS (Patmasj; Sueli F:ranco Gonzales,' Professora do 
Departamento de Arquite(ura e Urbanismo da UnB 

-- (Palmas.); Manoel Augusto de Almeida, Presidente do 
Sindicato da Indústria d_e Construção Civil (Palmas.); 
Dr. Ares Ass_Reuy, Presidente do Conselho Federal dos 
Corretores de Imóveis (Palmas.) 

Temos a grata satisfação de retomar este ciclo de de
bates que, como ressaltei na primeira reunião, tem o 
maior significado para a formulação correta das so
luções dos problemas de Brasília, sobretudo agora que 
Brasília vai escolher os seus representa~ e é preciso 
que tenha, na mente do povo, visões corretas dos gran
des problemas de Brasília, apesar de ser uma cidade mui
to jovem e pelo seu próprio crescimento e responsabili
dade de cidade nacional, uma cidade que não tem res
ponsabilidades apenas com os seus habitantes, mas tem 
responsabilidades nacionais, também, e é muito impor~ 
tante que esses debates conduzam a uma visão realista e 
correta para a solução dos prÕblemas e que a.íude os fu-
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turos representantes a interpretarem corretamente o pen~ 
sarnento do povo. 

Nós vamos adotar o mesmo sistema da última reu~ 
nião, em conceder a palavra a cada um dos Srs. ExposiM 
tores que terão 15 minutos para exporem a sua visão do 
problema de hoje, que é o problema da habitação. Cada 
um falará por 15 minutos e, em seguida, abriremos os de~ 
bates, concedendo a palavra a cada um dos Srs., para fa
zer as perguntas que desejarem, dirctamente a cada um 
dos interlocutores ou, então, se não quiserem indicar 
quem irá responder, a pergunta será feita, e aquele que se 
achar mais adequ:Jdo 'responderâ._Em assim sendo, acho 
que poderemos ventilar esse tema que é de interesse mui~ 
to grande- e estou vendo, aqui, pessoas que já estive
ram comigo durante a semana, pessoas do Sindicato_ de 
Inquilinos de Taguatinga, que é uma organização mili
tante_c que discute e vive esse problema. Isto é muito im~ 
portante. Brasília é uma cidade realmente interessante, 
sob esse aspecto organizativo. A organização da socieda
de, aqui, chegou a tal ponto que supriu a deficiência da 
organização política. Nós vemos, aí, que as associações 
de ruas,. de quadras e de profissõeS- sãO centenas de or
ganizações que congregam o povo, de uma ou outra ma
neira, procurando unificar o pensamento e debatê-lo 
para que se defenda, da melhor maneira possível, o inte
resse popular. Portanto, nós chamaremos, aqui, para ini
ciar a sua exposição, o_ Sr. Jocl Antônio -da Silva, Geren
te do BN H em Brasília. 

O SR. JOEL ANTONIO DA SILVA- Em primeiro 
lugar, eu gostaria de louvar a iniciativa da ComissãO.do 
Distrito Federal, porque, realmente, nós, em Bras1lia, es
tamos necessitados de uma integração e de uma discus
são mais-ampla, com vistas a uma formulação concreta, 
definitiva e objctiva de uma política habitacional da Ca
pital Federal da__Rcpública. 

A minha exposição vai se ater, basicamente, a n[vel de 
uma retrospectiva da atuaçào do Sistema Flnanceiro da 
Habitação, no âmbito do Distrito Federal, porque não 
compete, exatamente, ao BNH formalizar essa política. 
O Banco é apenas mais um instrumento disponível e ao 
alcance dos Governos estaduais, de forma e alcançar os 
objetivos da maioria da população brasileira que é ter a 
sua casa própria. Nesse sentido, o Sistema Financeiro da 
Habitação jâ concedeu, no Distrito Federal, 102 mil fi
nanciamentos. Desse total, aproximadamente 55%- em 
torno de 60 mil habitações- foi sempre visando a área 
de interesse social - na faixa de atendimento à popu
lação de ganho de O a 5 salários m-íilTni.Os. Isto correspon
de a, aproximadamente, 30% do total de habitações 
construídas no Distrito" Federal e, somente na parte ha
bitacional, houve o envolvimento de recursos da ordem 
de 2 trilhões e 400 bilhões de cruzeiros, aproximadamen
te. Complementando a habitação, a casa, por trás existe 
uma série de outras providências que são necessárias. Na 
área de infraMestrutura de equipamentos comunitários 
públicos e privados, o BNH, também, já concede\! um 
volume significativo de recursos da ordem de 450 mi
lhões de cruzeiros- aproximadamente, 7,5 milhões de 
UPC. 

Na área de saneamento, águas, esgoto e desenvolviM 
menta urbano, os empréstimos coricedidos montam em 
18 milhões de UPC, algo em torno de I trilhão de crux,_ei~_ 
ros. Quer dizer, o somatório disso, ao longo de 21 anos, 
aproximadamente, daria um total de 65,5 milhões de 
UPC. que hoje daria, aprox.ima<:famente, 4 trilhões de 
cruzeiros. 

O importunte a ressaltar disso tudo é que, na maio;.f~ -
das intervenções, eu diria quase que a totalidade das in
tervenções feitas por intermédio do BNH, foram inter
venções no sentido apenas de cumprir Ufna programação 
estabdecidu pelos órgãos que miHtam, que cuidam do 
plancjameilto, ou qué cuidam da habitação no Di_~trito 
Federal. 

Importante ressaltar que; no meu entendimento pes
soal, acho que muito mais poderia ter sido feit_o. Na ver
dade, a indefinição ex_íStente e que me paréce que, no
momento, está procurando ser corrigida, quer dizer, a 
indefinição de uma política, de um planejamento, a lon
go prazo, para o Distrito Federal, é que tem causado 
conseqüCricias a ·olhos vistos. Quú dizer, a grande reiVin
dicação, hoje, da maioria da população, é exatamente 
habitaçUo. Além disso, como conseqUência, nos últimos 
6 anos, não se produziu habitação, no Distrito Federal, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

basicame_nte por intermédio do BNH. Muito pouca coi~ 
sa. números insignificantes. Tínhamos uma COHAB, 
que era·a-SHIS, que até idos de 1977, praticamente, 
1978, era a primeira COHAB, no Brasil, em termos de 
produção de habitação. Hoje, deve ser a oitava ou nona, 
em função, exatamente, dessa paralisação ocorrida, no 
Go\!erno passado. Basicamente, o que se argumentava, 
na época, ê que havia um fluxo migratório muito grande 
pamo Distrito Federal, exatamente em busca apenas da 
habitução. 

;A. conseqüência disso -, todos sabem exatamente o 
que aconteceu - temos um processo acentuado de inva
sões e sub-.habitações, aumentando sensivelmente o grau 
de insalubridade, inclusive, dessa população. Então, nes
se sentido, a minha intervenção ê curta, porque, na ver
dade, estamos aqui mais para ouvir do que para falar, é 
no sentido de que realmente tem que haver um interesse 
m:.~ior do Governo, no sentido de definir uma política 
concreta de habitação, no Distrito Federal, necessidade 
da integração de todos os órgãos envolvidos com a habi
tação, no Distrito Federal. Percebeu-se, durante algum 
tempo, que cada .um caminhava num sentido. Com isso, 
dcsperdicio de recursos, falta de objetividade, não aten
dimento ao social e esse, então, nos últimos tem-pos, não 
tem sido visto de forma nenhuma. 

Procurundo, exatamente, essa integração, a nossa 
agêricia do BNH, aqui em BrasHia, utilizando, inclusive, 
de estudos desenvolvidos, já há algum tempo, a nível feM 
dera! c do Governo do Distrito Federal, envolvendo, in

·clusivc, o Governo do Estado de Goiás e de Minas Ge
rais, Prop6s a díretoria do Banco Nacional da Habitação 
que ampliásSemos a nossa atuação, a nossa área de 
atuação da agência do BNH, hoje, que até há 15 dias es
tava limitada ao Distrito Federal. 

Como entendemos habitação como esse complexo 
maior que envolve inclusiYe a própria periferia da cida
de, a própria região do entorno, que são os denominados 
··municípios de entorno" que são os 12 municípios de en
torno, 11 em Goiás e um do Distrito Federal, então, pro
pôs a diretoria do Banco Naciorial da Habi~ação que 
ampliássemos também a nossa ãrea de jurisdição, deforM 
ma que, a agência pudesse também atender aos preitos 
des~as municipalidades, de maneira que tívéssemos, tam
bém, uma visão mais abrangente da Problemática habi
tacíonal, porque, nós técnicos do Banco Nacional da 
HabitaçãO, entendemos que não é apenas uma ação iso
lada, no Distrito Federal, que vai resolver o problema da 
habitação. Tem que haver uma intervenção, exatamente, 
nesses outros municipios que afetam diretamente a capi
tal da República. 

Concretamente, hoje, o que o Banco Nacional da Ha
bitação iniciou, em termos de produção de habitação, é 
exatamentc ~lguma _coisa que parece que está se vis
lumbrando, como uma nova poHtica, uma definição, um 
plano realmente de utuaçào, ao longo dos próximos três 
ou quatro anos, c que já está surtindo algum efeito, e já 
foi dada entrada, no Banco Nacional da Habitação, este 
ano;·quatto Projetas- é muito pouco airida, mas o Go~ 
vcrno, recém:.inStalado, o Banco Nacional da Habitação 
tambi;:m pussou por um processo de dificuldade orça~ 
men(ári:.~, que o próprio orça!Jlento do Banco, de 1985, 
só foi :.~provado no final de ãgosto. 

E.·iLÍlY_ari:LOS com á ano pratícamente_ terminado, quan
do foT aprovado o orçamento do Banco Nacional da Ha
bit:.~çào, ficando assim impedido de atuar, vamos diZer, 
muis rapidamente. Mas acho que a agência do Banco, 
nos coniatos que tem mantido, a nível de Governo Fede: 
rui, de Secretaria d_e Serviços Sociais e du nossa COHAB, 
que é a nossa SHIS- Sociedade de Habitação e Interes
se Social - temos procurado, exutamente, essa inte
gmÇãó; põrque-, sem ela, não conseguiremos levar a bom 
termo o problema habitacional no Distrito Federal. 

MuitO obrig<ido. (Palmas.) 

O SR. PRESJDENTE (Mauro Borges)- Ouviremos, 
agora, pelo mesmo espaço de tempo, o Dr. Luiz Fernan
do de Moraes Silva, Diretor Técnico de Planejamento da 
SHIS. 

O SR. LUIZ FERNANDO DE MORAESSILVA
Inicialmente, e1,1 gostaria de me congratular com o Sr. 
Senador Mauro Borges - Presidente da Comissão do 
Distrito Federal- e com o arquiteto José Carlos Córdo
Oa"Có-iitinho- Presidente do IAS/DF- pela feliz ini
ciativu de promover esse ciclo de debates sobre Brasília. 
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O momento é oportuno, estamos no início de um novo 
Governo no Distrito Federal, e Sr. Deputado José Apa
re-cido, nosso Governador, inaugura um período admi
nistrativo, onde a participação de todos, nas decis-ões go-
vernamentais, será a tônica fundamental. · 

A re:.~Jização desses debates, tenho certeza, produzirá 
subsídios preciosos à formulação de novas políticaS para 
o Distrito Federal. ' 

Vou dar um enfoque a uma retrospectiva do problema 
habitacional, no Distrito Federal, desde a sua criação até 
os dias de hoje. · 
I- O Problema da Hãbitaçào no Df 
Qualquer enfoque do problema da habitação popular, 

no Distrito Federal, deve, necessariamente, levar em 
conta as suas peculiaridudes, enquanto cidade pré
concebida. Porém, ter como marco tais condições não 
significa que, entre nós, o problema da habitação popu
lar tcnhu feições diferentes das outras cidades do BrasiL 
No seu nível mais abrangente, isto pode ser tributado às 
caus:.~s clássicas que provocam o problema em todo o 
Pais. No seu nível particular, influem Certamente as con
dições que cercam a implantação do Plano Piloto. As 
previsões inicia.is estimavam que as populações pobres, 
atraídas durunte a construção da cidade, seriam gradati
vamente absorvidus; um terço na área urbana, um terÇ-O 
na área rural e o terço restante, imaginava-se na época, 
deveria retornar aos seus locais de origem. (Costa 1974: 
21). 

Na verdade, a carência de habítaçÇ)es populares ante
cedeu a própria inauguração da cidade. Já em 1958, 
como indicu Ribeiro, eram proibidas novas construções 
n:.l Cid:.~ de livre, Proibição_ que não ir:npediu que a cidade 
provisória continuasse a crescer desordenadamente e, às 
veze.'i, em condições subnormais como foi o caso da Vila 
Sarah K ubistchck - e, em 1959, possuísse cerca de 
60.000 habitantes aproximadamente (Lins, 1981). Em 
1959, iniciava-se também a política de erradicação de in
vasões com a transferênCia da Vila Sarah Kubistchek e 
de outras invasões para a área de Taguatinga. No mesmo 
período, com a transferência da Vila Amaurí, surge 
Sobradinho e, no ano seguinte, surge o Gama. 

A política de erradicação continuou após a inaugu
n~çào da cidude, xespaldada por sua legislação comple~ 
mentar. O código de obras, criado para garantir as pre
missas urbanas do Plano Piloto, eliminou aqueles meca
nismos existentes nas legislações de outras cidades que 
permitiam o parcelamento do solo e a densificação das 
áreas urbanas, através da iniciativa particular. 

A legislação incentivou o surgimento de uma postura 
de assepsia, em relação ao Plano Piloto, cerne da política 
de ermdicação de invasões~ A culminância dessa política 
foi :.1 transferência de 12.000 barracos da "Vila do IAPI" 
para a periferia- de Tag'uatinga, Num loteamento de 
15.000 lotes onde seriam localizadas todas as invasões do 
Distrito Federal - a Ceilândia. (O nome deriva de CEI 
- Camp:.~nha de Erradicação de Invasões). 

Após alguns anos, a política de erradicação revelOu 
toda a sua ineficiência. A simples transferência de inva
sões não resolvia o problema habitacional, pelo con
trário, coostituía--Se num forte atrativo para o sufgimen-· 

_ to de novas invasões com as populações motivadas pela 
possibilidade de receberem um lote, face a inexistênciã 
de outras alternativas para a obtenção de moradia. TamM 
bém não melhorava as condições de hubitabilidade dos 
removidos, em muitos casos atê pioravam, pois rompia 
com os l:.~ços ínternos da comunidade e transferia seus 
membros para locais distantes do seu mercado de traba
lho {formal e informal), sobrecarregando-os com custos 
soo:.:iais c financeiros; finalmente, os novos locais não 
apresentavam melhorias significativas em relação à inva
são, a não ser um certo ordenamento urbano, as con~. 
di~;ões referentes à infra-estrutura, acis serviçoS e aos 
equipamentos urbanos eram em certos locais tão pre
cários quanto na invasão. 

Ao lado da políticu de erradicação de invasões foram 
executadas algumas ações para minorar o problema de 
habitação popular no Distrito Federal. Assim é que, em 
1962, o Governo do Distrito Federal criava a Sociedade 
de Hubitações EconômiCas de Brasília- $HEB, com a 
fin:.~lidade de possibilitar a aquisição de casa própria às 
pessoas de reduzida capacidade aquisitiva e promovei a 
progressiva extinção de invasões. Entre 1962 e 1964 a 
SH LB construiu 98 unidades habitacionais 'em Sobr_adi
nho. 
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Com a criação do SiStema Financeiro da Habitação
SFH c do Banco Nacional da Habitação - BNH, 'em 
1964, a SEB foi reestruturada, mudando a sua razão so~ 
cial para Sociedade de Habitações d~ Int~res~e Social 
Ltda.- SHIS, tornando~se à executora do plano nacio~ 
nal da habitação em todq o Distrito Federal. 

Até hoje (outubro/85), a SHIS construiu cerca de 
67.000 unidades habitacionais, sendo que deste total cer~ 

· ca de 60.700 habitações são populares. Apesas de núme~ 
ros tão significativoS- estima~se que perto de 335.000 __ 
pessoas residam em casas populares construfdas pela 
SHIS -,alguns fatores contribuíram para que esses re~ 
sultados nilo fossem s:atisfálóríOs: - ·· - · 

O processo dinâmico de expansão urbana, motivado 
pela po::;ição de não permitir a Henquistação de favelas" 
nem a agregação de novas áreas do Plano Piloto, acabou 
por formar um modelo de organização espacial campoS· 
to pelo Plano Piloto (centro) e cidades satélites (perife~ 
ria), característico das áreas metropolitanas brasileiras, 
no caso do Distríto Federal, mais exacerbado devido à 
separação fisica entre o centro e as áreas periféricas.-· 
Também a definição rígida de uso e ocupa-ção do solo, 
peculiar ao desenho do Plano Piloto; e à inexistência de 
terrenos adequados, a preços compatíveis, destinados à 
construção de habitações populares, praticamente defi
niram as cidades-satélites ç:omp campo de atuação da 
SHIS. Esta situação, como num círculo vicioso,. acabou 
por reforçar p papel do centro com prejuíz_ps para assa
télites. "A centralização excessiva de atividades no Plano 
Piloto", como aponta Carlos Nelson, "em detrimento 
das cidades- satélites e demais formas de assentamento 
pcrirérico, remeteria, em última [nstâ.ncia, à problémati
ca da concentração de rendas, Só ficoy no- Plano Pitoto 
quem teve condições de produzir o suficiente para 
desfrutá-lo. Umas três quartas partes da população do 
Distrito Federal não está nesse caso e, portanto, teve de 
dei:dlo ou não pode entrar. Paradoxalmente, não é 
possível a essa gente morar no Núcleo, mas lá ficou sua 
úniCa alternativa de trabalho, condicionada pela concen
tração de moradores com o mais alto poder aquisitivo, 
distribuidores potenciais de riquezas, e, neSse Sentido, 
empregadores e consumidores dos serviços executados 
pelos pobres ( ... ) ':(Santos, 1979: 17). 

Além do distanciamento do mercado de trilbalho, a lo~ 
calizaçã.o -dos conjuntos habita.cionaJs na-perífer1a ui"ba-
na também implicou numa roaior dificuldade 9"essas 
áreas serem beneficiadas com_ infra~estrutura, serviços e
equipamentos urbanos. Impediam-no: primeiro~- os 06s~ 
táculos (físicos e f'ina-rtcefróSJ inetente-il"â distânéiã, para 
os novos serviços a serem- iTist~lados e interligados às re
des já existentes; em segundo luga,r, a ímposibi}i_çl_!l_de_ daS 
concessionárias em acompanhar o ritmO de implantação 
das unidades residenciais (um conjunto habitaciOnal leva 
em torno de 8 meses para ser construído, enquanto que 
os prazos para as obras de implantação das rede$ de çS-:_ 

goto, luz, água plüvial c abastecimento de água serão 
função da distância a ser vencida). Deste modo, a maio
ria dos conjuntos _habitacionaiS de Brasília foram im
plantados com o mínimo de infra~estru_tura necissâria, o 
que resultou em custos s.ociais assumidos pela popu
lação. 

A nível dos conjuntos habitacionais, alguns fatOreS 
também influíram nos resultados. A adoção dos princí
pios urbanísticos do Pluno Piloto, tais como: zoneamen
to rígido de u~o~ e ocupação do solo, organização ·espa
cial como definições claras d~ função e ativídades, super
dimensionamento das vias de tráfego, a rígida hieraqui
zaçào_ do sistema viárío, as grandes-dimensões das âreas 
verdes e das áreas livres acabaram por criar dificuldades 
não s_ó_ no desenvolvimento dos núcleos, através_da urba
nizaÇão de suas ã_reas e da implantação __ da infra
estrutura básica, como também criaram obstáculos à im
plantação de equipamentos privados.de lazer, comércio e 
serviços ligados dirctamente às necessidades dos mora
dores. 

Um outro fator que restringiu significatiVamente a 
açà_o da SHIS foí a espCCialização de sua produção, vol
tada exclusivamente para a execução de unidades habita-_ 
cíonai1; prontas. Tal posição derivava do conceito de 
'"déficit fiabitacio~al". Imaginava-se que o problema da 
habitação popular resumia-se ria questãO de uma mãior 
ou menor quantidade de habitações disponível. Hoje o 
conceito de d_éficit está superado, Muitos teóricos enten
dem que a solução do problema da habitação poPular é 
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um proce~so em que a construção da casa é apenas uma 
etapa, e que outros fatores, como localização, por exem
plo, tem uma importância fundamentaL 

O direcionamento da ação dl:! SHIS acabou por limitar 
seu -alcance, já que deixava de atender, Yice aos Umites 
impostos pelos custos das habitações, os segmentos po~ 
pulacionais que não possJssem o:n·endimentos exigidos 
para o financiamento da unidade habitaci.onal. Apesar 
dos esforços em aumentar, através da redução de custos, 
a oferta de habitações para as populações mais pobres, a 
"demanda" sempre cresceu a taxas superiores às da ''o
ferta". Este fato, decorrente de fatores limitativos como: 
cre.scimento demogrãfico, processo inflacionârio etc; re
percutiu diretamente na qualidad_e e no t~anho das ha~ 
bitaçõcs construídas (cada vez mais perdia-se qualidade 
em favor da viabilização da oferta). Mesmo assim, a 
oferta de habitações só atingiu as populações com ga~" 
nhos acirna de 2,5 salários mínimos, deixando de benefi
ciar parcelas significatívas da população com ganhos in
feriores a esse valor, Entretanto, apesar de estarem ex
cluídaS da oferta da SHIS, essas populaÇÕes eram indire-
tamentc beneficiadas pela ação do Governo: não só por~ 
que a oferta de nov~s habitações pode significar uma 
maior disponibilidade de habitações precãrias (1), mas 
também pela possibilidade dessas novas habitações agre
garem mais uma família, pela coabitação ou pela cons
trução de mais uma unidade residencial no fundo do lote 
(2). Neste sentido, a politica de construção de casa, ser
viu em certa medida, para reduzir os índices de cresci
'mento das invasões. 

A partir de 1979, com decisão do_ Governo Lamaison 
em_ eliminar o volume da produção de conjuntos rle_habi
tações populares, com vistas _à redução do flu}(p imigra
tório para Brasília, e de condicionr as novas construções 
à existências prévia de infra-estrutura (ãgua, luz, esgoto, 
elc,) __ de equipamentos comunitârios (educação, saúde, 
lazer, etc.), ocorreu uma grande redução na oferta de ha
bitações populares e, conseqüentemente, um créscimo 
significativo dã deinanda. 

Em 1975 o levantamento efc!tuado pela Secretaria de 
Serviços Sociais, apontava a existência de 1.509 barracos 
en1 14 invasões com um total de 7.286 habitantes. Em 
1981, diante do crescente número de invasões, o governo 
do Distrito Federal criou o GBR- Grupo para Habi· 
taçõa de Baixa Renda, grupo consultivo decisório, con-s
tituído por Secretários de Estado. Posteriormente bus~ 
cando uma atuação mais efetiva foi criado, em meados 
de: 1982, o grupo executi\'O para assentamento de inva
sõCs- GEPAFI, no âmbito da SHIS, diretamepte vin
culados_a_Secretaria de Serviços Sociais. A atribqição bã~ 
sic<~ do OEPAFI era subsidiar as QeCisões do Governo 
no trato do problema das invasões através da elaboração 
de estudos, pesquisas, projetas técnicos e programas arti
culados com outros órgãos. 

Em 1983, a SHIS, através do GEPAFl, promoveu o 
cadastrumento geral das invasões. A população residente 
nas invasões, então, atingiu a 86.830 pessoas- em 1979, 
ela era de 7.286- distribuídas em 90 invasões, em 1979, 

· · erarff 14, localizadas em todas as regiões adm~nistrativas. 
A partir do cadastramento, o grupo elaborou o~ progra
ma de assentamento populacional de emergência- PA
PE, articulado ao BNH através do PROMORAR. 0 

·programa utilizava duas alternativas bãsícas para aso
lução do problema de invasões: 

-Urbanização das invasõ~ no próprio local do as~ 
sentamcnto, desde que fosse viâvel e do interesse da po~ 
pulaçà.o. 

- tr~nsfcrência ·da população para áreas próximas 
aos assentamentos originais, no mesmo contexto urbano 
em que estavam localizados. 

Durante os últimos anos o GEPAFl promoveu a im~ 
plantação de cinco assentamentos: Vila ltamaracá, no 
Gama; Quadra 18, em Sobradinho; Vila São José II. erp . 

(I) Al&-u~ ;~utOres,. Como W. R. Thompson, acredifam que "efeito-fii:-
tra~líO"' tem tambf:m influências na redu~o dos prc~os e nos aluguf:is das 
""habitações precárias". Outros, como H. H. Harms. nil.o acreditam nesm 
rcncxos. 

(2) Apesar de proibid~ pela legislação vigente no DF muitos mutuãrioo 
ao receberem suas "habitaçl!es, promovem a construçil.o de uma nova resi
dência no fundo do_ terreno._ Esta alternativa é tida por muitos técnicos 
como i_nc_onvc:nicntc porque sobrecarrega a infra-estrutura local. Entretan
to. na pr;itic:a ela tem se revelado muito cftcaz; reforça o orçamento d<> 
usuário c coloca no mercado mais unidade residênciaJ_ para alugue! servida 
por infnt-<:struturu. 
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Bntzlândia; a QE 38 no Guarã 11; e a expansão na QNL 
de Taguatinga. Encontram-se .em fase de conclusão -os 
projetas de Candaq_golândia e Vila Buritis- Planaltina, 
No período de 1982 a 1985, através do PAPE, foram 
_constrUídas cerca de 6.623 unídades habitacionais. 

As ações empreendidas através do. PAPE reduziram 
sensivelmente a população residente em assentamento 
precários: de 86.830 habitantes, em 1983, a população 
caiu para 59,095 habitantes (dados pesquisados em se~ 
tembroj85), Porém apesar dos resultados positivos, .a 
açào empreendida pelo GEPAFJ não foi acompanhada 
pelos projetas de melhorias progressivas. A idéia que 
subsidi8.va a a"ção do grupo previa, após o assentamento 
iniçial, a implementação de ações seqaenciais, objetivan~ 
do _gradativamente introduzir no assentamento maiores 
níveis de habitalidade; como conseqüência algi.lns dos as

-SCnfãmentos encontram~se provados de benefícios urba
nos, tais como: _rede de esgoto, rede de águas pluviais, 
pavimentação, equipamentos cãtnunitários e urbani
zação (meio-fio, calçadas, ponto de ónibus, etc.) 

Além da fãlta de complementação do trabalho dese
volvido através do PAPE, conta negativamente a especi
ficidade da oferta vo(tada unicamente para as popu
lações invasoras, Não houve, paralelamente ao trabalho 
desenvolvido pelo GEPAFI ações que atingissem tam
bém outros segmentos populacionais carentes. 
• Hoje uma avaliação superficial, com base unicamente 
nas inscrições da SHIS, aponta um total de 113.562 
famífias pretendentes à casa própria (3). O que numa 
previsão mais otimista, SignifiCaria uina necesSidade de 
100.000 habitações, para abrigar um terço da população 
do DF; isto, sem levar em conta que a avaliação inciuí 
somente_o::; dados disponíveis na SHIS, alguns deles pes~ 
quisados há I a_no. o que, sem dúvida; tOrna o número 
pouco confiável. 

Hoje,~verifica-se que as açõcs desenvolvidas na ârea da 
habitação, de um modo geral, não tiveram os impactos 
esp~rados. Com ex.ceção feita ao PAPE, que em pouco 

· mais de 2 anos reduziu a população invasora em 46,9%, 
o problema da habitação continua afetando a vida de um 
número significativo de brasilienses. . 

Não é preciso ser especialista para perceber que entre 
nós, para não falar no País inteir_o, a questão habitacio
nal vem se agravando. Nos últimos meses, os jornais vêtri 
indicando, com certa regularidade, o agravamento da si:..-
tuaçào; a SHIS vem recebendo diariamente abaixo
assinados, requerimentos e pedidos de novas habitações; 
no seio da população vem surgiildo associações e movi-
mentos reivindicatórios com ~lação à h_abitação. 

Diante deste qUadro, o Governador José Aparecido 
criou, através do Decreto n9 8.743, de 23_ de julho de 
l985, o Grupo Consultivo da Política Habitacional para 
as populações-de baixa renda. O grupo é composto pelos 
Secretários de Estado que atuam na área f,).a habitação e 
conta com assessoramento de técnicos d_os diversos ór~ 
gãos do complexo administrativo do GDF, ·que execu
tam a politica habitacional, entre eles a SHIS. 

A nível de suas competências, a SHIS elaborou a sua 
programação trienal de obras para o período 86 a 88. A 
programação prevê a construção de 29.639 unidades ha
bitacionais com investimento total de 29 mílhões de 
UPC o que significa I trilhão e 7 bilhões de cruzeiros, 

Gostaria de chamar a atenção que o Piano_ da ~HIS, 
que deve ser encaminhado do BNH e que foi ei:lcarninha:
do aO Governo, o valor do investimento é de 1,7 trilhão. 
O BNH, conforme disse o Jair, gastou, desde o inicio do. 
trabalho, 2 trilhões e 40 bilhões. Pretendemos fazer mais 
do que 50%. 

Para 86, é prevista a construção de 10.156 unidades 
habitacionais; em 87, 8.464 habitações; e em 88 também 
8.464. . 

A programação da SHIS _deverâ integrar a política ha
bitacional a ser formulada pelo Grupo Consultivo de_ 
Política Habita~io!lal. 

{*) Os projetos urbunos desses assentamentos nilo fornm desenvolv!d03 
pelo GEPAFT. 

(3) o..., total apontado nas insc:riç(les, cerca de 65.329 famnias são caudido
tas aos programas do Planhap; 36.398 famflias estão inscritas. no Pro· 
nhasp (a!JliSO Progra~a Institl.lto), deStinado a sClVidores públicos do 
GDF e do Governo Federal; c cerca de 11. (35 si\ o famnias moradoras 
em invaSões. 
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O ~E:SIDENTE (Mauro Borges) - Peêo qÜ.e 
cada um anote as partes mais relevantes da exposição 
para fazerem perguntas, porque o assunto realmente é 
quente, é do momento. 

Convido a Dr' Sueli Franco Gonzalez, professora do 
Departamento de Arquitetura da UnB, para proferir a 
sua palestra. 

A SR• SUELI Ffl.ANCO GONZALEZ- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Senhores, mais uma vez eu me 
vejo diante de um público para tratar do assunto de polí
tica habitacional ou do problema habitacional do Distri
to Federal. 

Em geral, temos encontrado os grupos mais Variados e 
tratado desse assunto; isso já tem ocorrido, no passar 
dos anos, muitas vezes, e cada vez mais, e hoje, particu
larmente, pela excepcionalidade do local que estamos, 
no Legislativo, a expectativa é sempre cada vez maior 
para que saiam_os da falação, da coisa escrita, da coisa 
falada, e a expectativa ê sempre boa quando vamos parar 
de falar e vamos começar a ver alguma coisa ou a fazer 
alguma coisa. 

Então, ê nesse sentido que eu trouxe algumas colo
cações que me parecem importantes, isto é, colocações 
ao nível do encaminhamento prâtieo, que seria, vamos 
dizer, a preocupação maior no mOrilento, uma preocu
pação, inclusive, ligada ao tamanho do problema que te
mos hoje no Distrito Federal. Esse tamanho, segundo 
consta, se traduz numa quantidade, num dêficit de 100 a 
150 mil unidades residenciais dentro do Diistrito Fede
ral. E não se traduz só em número, mas cada vez que 
abrimos os ramais, que ligamos a televisão, que andamos 
pelas cidades-satêHtes, que sabemos notícias, e da dra
maticidade dessa questão habitacional dentro do Distri
to Federal. Só em Taguatinga e Ceilândia, o dado que te
mos, além das notícias, é de mais de 90 mil famílias habi-
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tanclo um_ªs_com as outras, isto é, mais de uma famflia 
em uma unidade residencial. Há_setores hoje em Ta.gua
tinga em que se registra uma média de quatro famílias 
por lote, em média. 

Tudo isto está associado, tambêm, a um dado que me 
parece que ê bom que conheçamos. ~um dado um pou
co antigo, já i;jl.ie é dá Censo de 70 a 80. Na medida que 
temos dentro do DF _urn crescimento demográfico enor
me, sempre bem maior do que nas outras unidades brasi
leir;Is, que foi da ordem de t 18%, na dêcada, no Distrito 
Federat se desdobrarmos esse dado, no Ph;no Piloto, só 
cresceu 49.%, na década, desses 118%, enquanto nas 
cidades~ satélites cresceu quase 200%. O crescimento foi 
de quase 200%. E pior, ainda, na área de Luziâni3., isto é, 
nas áreas onde a população que não consegue morar no 
Distrito Federal,_ embora esteja comprometida com_ o 
trabalho dentro do Distrito Federal, que não consegue 
morar aqui, que mora no caminho para Luziânia, que 
mora-em Brasilinha, mora em Santo Antônio do Desco
berto, os dados do crescimento ·dessas áre~s_, na década 
de 70/SO~·são impressionantes. Temos 709%, em Luziâ
nia; temos 1.467%, em Ptanaltina de Goiás, em cresci
mento ·na "dêcada; e temos 2.230%, de c~escimento em 
Santo Antônio do Desçoberto. Bom, grande parte dessa 
população é população perifêrica do Distrito Federal, ê 
população comprometida com o trabalh9 dentro do Dis
trito Federal. Então, ao dêficit habit:icional que nós fala~ 
mos que ía de 100 a 150 mil unidades residenciais dentro 
do Distrito Federal, se somariam mais essa outra grande 
qiiestão que ê a de que o Distrito Federal teria obrigação 
de.oferecer moradia para as pessoas que estão trabalhan
do dentro da sua árCa e que atualmente estão morando 
fora do Distrito Fed~r!ll. Isso implica em dizer que o dé
ficit ê muito maior do que de tOO ou 150 mil. 

O que riós temos em termos de política habitacional, 
em termos de maneiras e formas práticas de enfrentar 
esta questão? O que se teve atê hoje? Teve-se uma políti
ca extremamente tímida, para não dizer uma política to
talmente incapaz de enfrentar esta .questão. Como é que 
se da isso na prática em termos críticos? Nós temos, no 
Distrito Federal, uma vantagem exepcional sobre qual
quer outra cidade brasileira, isto ê, o Governo do Distri
to Federal tem a posse do solo, quer dfzer, tem a posse de 
um dos meios principais da produção habitacional. Mas, 
o· qtie -ele faz com este solo? Ele segura esse solo mais do 
que qualquer outro especulador e, quando o libera, o faz 
exclusivamente de uma única maneira. Se a gente apelar 
um poUco a( pata a lembrança -·os moradores do Dis
trito Federal - eu pergunto se teve alguma forma dife
rente de uma única e exclusiva maneira de se liberar solo 
para residência no Distrito Federal, isto é, conjuntos re
sidenciais, e essa licitação que-a·TERRACAP faz de vez. 
em quando de algumas e poucas unidades? A rigor, ê 
uma formula única nesses 20 anos de Brasília, que co
meça a dar a impressão, cria atê um efeito que eu diria 
quase que cultural, pois a gente se acostuma tanto com 
esta forma de só liberar áreas residenciais através de con
juntos habitacionaiS, que c-orileça a parecer que não exis
te nenhuma outra alternativa. A gente é !evadi atê a es
quecer como-·crescem as outras cidades brasileiras, que 
não crescem por conta de conjuntos habitacionais. 

Então_, são sempre arrancos de oferta de áreas residen
ciais _por conta de conju!lto residenciais, e sempre fora 
dos perímetros urbanos. Esta ê a característiCa pririci"pal. 
Por outro lado, a produção residencial, tambêm vincula
da. a_ eSfa _forma de liberação de áreas em grandes mo
mentos- em mOrheiltos estáticos, a gente poderia dizer 
-, é liberada sempre por conta de uma produção tam
bém_e~clusivamente de um tipo: conjuntos residenciais. 

Desta forma, o que que aconteceu? As cidades satélites 
cresceram basicamente e surgiram-esses conjuntos todos; 
por conta dos conjuntos, surgiu-o Guará, surgiu todo o 
aumento de Taguatin&a na L Norte, na M Norte, na cei:. 
Jândia, no P Sul, etc. Cada um desse lugares foram mo
mentos ~ro _que surgiram conjuntos residenciais, e cada 
um, à medida em que o tempo passou de pior qualidade, 
em termos de área, em termos de qualidade construtiva. 
Assim, a· gente tem uma política- não sei se Poderia 
chamar isto de política ou de uma forma viciadissima
de oferta ou de produção habitacional no Distrito Fede
ral. Por outro lado, para tratar desse problema, o Distri-
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to Fesferal tem condições favoráveis. A primeira pergun
ta que a gente coloca ê por que essas condições não são 
aproveitadas, ou bem aproveitadas? Uma delas ê o po
tencial da terra urbana. Mas essa .terra urbana, a grande 
área extra-urbana deverá se transformar numa área ur
bana. E eu me pergunto por que que não se aproveitam 
as áreas vaZias dentro das áreas urbanas. Nem estou me 
referiiido a Plano Piloto_que é o filê mignon, mas trouxe 
atê um desenho aqui, que não sei se será enxergado à dis
tancia, mostrando por exemplo, Taguatinga e Ceilândia. 

Todas essas âr~s_riscadinhas são grandes áreas vazias 
dentro do perímetro urbano da cidade. Fora essas áreas 
vazias em Taguatinga e Ceilândia, e:rtiste uma infinídade 
de.áreas que nós_c_bamamos. nintersticiais", áreas de uso 
indefinido. Então,-0 solo dentro dos perímetros urbanos 
da cidades-satélites e do Plano Piloto é passível de preen
chimento. Não é necessário que a gente tenha essa difi
culdade que sempre ê colocada, de cada vez que se preci
sa se fazer uma expansão urbana é preciso ver a infra
estrutura, ê precisO uma série de gastos que, de uma certa 
forma, são colocados com empeCilho ao aumento dessas 
áreas. Fofa as áreas vazias dentro dos perímetros urba
nos, temos áreas potencialmente densificáveis. Eu sei que 

- existe uma polêmica muito grande dessas questões em 
torno do Plano Piloto, e as cidades satélites? Tem os feito 
estudos na Universidade em cima de Taguatinga e Cei
lândia que têm, atualmente, 4 patamares de população 
em cima do loteamente. original, sobre-ocupando essa 
área, e ê perfeitamente possível se desenvolver, nessa 
mesma área onde ê hoje Taguatinga, Ceilândia, esses 4 
patamares em habitações adequadas, densificando essas 
cidades, ocupando seus vazios e aproveitando, nessa 
densificaçãO, toda uma infra~estruturajá disponível. São 
aspectos que a gente poderia dizer quase que técnicos, 
que demandam o quê? Uma solução técnica por si só não 
resolve os problemas, ela apenas se apresenta para que a 
decisão política assuma alternativas técnicas que a gente 
possa jorgar- essa seria uma delas. Todas elas são al
lernativas vinculadas ou à liberaçãO do solo ou a uma in
tervenção nas condições do próprio processo de cons
trução, que eu falei ser um processo muito simplista: só 
se pensa em construir no Distrito Federal através" de con
juntos residenciais, ou só se pensou atê hoje. Isso descar
ta toda uma possibilidade. 

Ontem mesmo, a televisão mostrou os inquilinos da 
Ceilândia, por e:rtemplo, reivindicando "por favor, dei
xem que nós façamos noSsos barracos." Eu pergunto: 
que mistério existe por aí, que impede que exista uma de
cisão políticã qtie dig~;~. "façam seus barracos, a terra está 
aí", Isso gera uma espécie daquele pesadelo que a gente 
tem e não sabe porque acontece, nem porque deixa de 
acontecer, é uma questão de decisão política e eu não 
vejo a onde esteja a complicação dessa decisão~ já que o 
Plano Pil_oto foi atê hoje preservado de invasões, e outras 
coisas que possa deixã-lo mais feiõ ou menos bonito. 
Mas, as cidades-satélites, eu pergunto por que não po
dem ter barracos? E1as estão cheias de barracos. Por que 
não pode haver novos barracos? Por que nosso País não 
assume a sua própria pobreza, em termos da forma 
como a cidade se apresenta? E por que, por outro lado, 
não se faz um esforço para diversificar as formas de me
lhorar esta situação. atravês de diversificação de formas 
de organização e formas de construir diferenciadas? 

Entrou uma outra moda aí: que ê o cojunto residencial 
entrou um pouco na berlinda e, agora, entrou o mutirão. 
Tudo bem! Não vou discutir o mutirão aqui, agora, mas 
é uma outra forma de se organizar para produzir habi
tações. Existem milhares de outras formas que podem 
aparecer por aí, assim como também existem muitas for
mas de se construir barato, diferentes dessa construção 
que reduz cada vez mais a área çfas construções, quedes
casca a casa, deixa a casa descascada. 

São soluções extremamente simPlistas e primárias. 
Duas soluções que se apresentam neste País constante
mente - não é de h-oje, isso -: casa popular ~ a casa de 
área mínima; área mínima de 60 metros quadrados hã 
cerca de 20 anos, atualmente, aqui em Brasília, jâ ê de 18 
m2 a chamad:;~. '"'casa embrião." Ou, então, uma outra al
ternativa inteligentíssima que surgiu de uns temp·os para 
cá, qUe é_a casa inacabada, quer dizer, a casa de tijolo fu
rado e um telhado. Ontem apareceu, tambêm na televi-
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são, umas casas em que o vento foi destelhando, e o nos
so Secretário de Obras Púb,lica '.lisitando. Serâ que a 
nosa tecnologia só conSegue c"Qegar até aí? Não consegue 
discutir todas as possibilidades .que nós temos de produ
zir coisas de boa qualidade cotn baixo custo? 

Nós estivemos, numa época, discutindo -porque o 
pessoal têcnico sonha muito, na t.J!liversidade nós so
nhamos mais ainda, e começamos a inventar coisas que 
nunca acontecem-, conversamos com o pessoal técnico 
da Administração Regional de-Planaltjna e quase conse
guimos engatilhar um trabalho, onde utilizávamos es·ses 
recurl!os na produção habitacional, de uma forma diver
sificada e possível de produzir com boa qualidade e bài
xo custo. Era simplesmente um engajamento da Admi
nistração Regional trazendo, em forma de su,bsfdio, assl
tência técnica para a produção das habitações de Plana1-
tina. Aí" teni também uma outr:a questão: é que inclusive 
na nossa área profissional de arquitetura e de engenha
ria, existe uma. "caridade" que é não exigir a responsabi
lidade técnica para as habitações com menos de 68ml no 
Distrito Federal. Isso. significa que esta libe~ação de assi
tência técnica, 90% da construção habitações e significã, 
também, uma possibilidade a mais dessas habitações te
rem má qualidade. 

Quando falamos em subsídio-habitação aqui no Dis
trito Federã.l, ele. pode ser através do solo e pode haver 
um subsídio também através de assitência técnica, cóm a 
entrada de técnicos, com a entrada de tecnologia através 
de Administração .Regional, por exemplo. ~ o engaja
mento de determinados técnicos para acompanhar, para 
projetar as habitações. 

Uma outra questão ê a organizativa. O mutirão é uma 
forma de organização, mas existem milhares de outras 
formas de assodação'que devem ser deixadas à vontad~ 
Se uma pessoa, is-oladamente, quer construir a sua casa:, 
ela deverá ter condições para isso. Se ela não quer finan
ciamento do Sistema Fin.anceiro da Habitação, ela deVe 
ser livre de não quere'r financiamento, e não vai ser por 
isso que ela não vai ter uma área liberada de chão para 
fazer a sua habitação. 

O meu objetivo era jogar um poucO essas coisas aqui 
para' discutirmos; no sentido de duas questões principais: 
o que falta realmente é uma decisão política em cima de 
uma certa complexidade que o próprio problema deman
da, para que abandonemos um pouco todos esses prima
lismos que até hoje envolveram as políticas habitacionais 
que nós tivemos aqui no Brasil.( Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Ouviremõs, 
agora, o Dr. Mano;l Au_gusto de Almeida. Presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil de Brasnia. 

O SR. MANOEL Al)G!)I)TO DE ALMEIDA- Sr. 
Presidente da Comissão do .Oistrito_.Fe.ç:lera_l, Senador 
Mauro Borges Srs. Expositores, Minhas Sras. Meus Sr~: 

Brasília nunca teve um verdadcjro planejamento habi
tacional. C dou-~ 51 cidade, para administrar o País e, em 
função da transferência dos Po.deres. da República e da 
fixação dos núcleos avançados de alguns de seus órgãos 
considerados indispensâveis para o início de seu funcio
namento, foram sendo construídas algumaS _unidades ha
bitacionais em diverSas superquadras. Á medida que no
vos órgão!; iam sendo transferidos, novas unidades habi
tacionais iam sendo construídas. A par d'ísso,'· a então 
Fundação da Casa Popular e a Caixa Econ.ôm.içª"--
encarregaram-se de levantar moradias nas quadras ·700 
da Asa Sul para os funéiOnários d·a NOVA CAP e OOné~ 
xos. 

Tudo foi feito, ilo ·entanto, por pressão de n~s.ida~ 
des emergentes e não de acordo com urn plano racional e 
ordenado. As próprias cidades-satélites, que Lúcio CoSta 
previa como necesS~rra para o final deste século, co
meçaram a surgir mesmo an'teS de inaugurada a cidade, a 
21 de abril de 1960. Seu Surgimento tornou-se imperioSo, 
pois urgia abrigar os candangos que para· aciui se deslo
caram para construirem a nova CapitaL 

Um quarto de século depois desta inaugurada, a falta 
de pfanejamento persiste. Com a ãrea da Asa Sul já pra~ 
tícamente ocupada e com a Asa N arte em parte construí~ 
da, o déficit habitacional em Brasília é elevadíssimo, 
como se pode aferir pelo alto preço dos aluguéis. Como a 
procura é maior que a oferta, os preÇos sobem a patama~ · 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

res proibitivas para uma expressiva maioria da popu
lação brasiliense. 

Como sempre, a clas.se média-baixa e as classes de me
nor renda são as mais sacrificadas por essa situação. A 
classe média-alta e os suficientemente endinheirados 
têm, com maior ou menor sacrifício, as Penísulas Norte e 
Sul à sua disposição. Mas as demais são premidas por 
um problema dos mais cruciais. Enquanto uma parcela 
vê defasar-se, substancialmente, seus proventos no paga
mento dos aluguéis, outra, bem maior, vive em con
dições subhQ:lanas, 

A tais condições a levou uma política habitacional im
provisada, onde a demagogia vem entrando como ele
mento de destaque. Exemplo flagrante disso é o que 
ocorreu na Candangolândia. Uma área nobre, próxima 
ao lago, foi transformada numa favela de falsa alvenaria. 
O que ali se fez, mais que um erro foi uma punhalada no 
bom-senso. Nada há ali que justifique o nome de cons
trução. Nada se construíu que mereça o nome de resi
dência, embora· humilde. Levantaram-se barracos de al
venaria que não resistem a ventos um pouco mais fortes. 
E, no momento em que o Lago preocupa por seu já alto 
grau de poluição, exigindo vultosos investimentos para 
salvâ-lo e salvar a cidade da inabitabilidade, nenhuma 
obra de infra-estrutura foi realizada ou sequer planejada 
para evitar mais uma fonte poluidora. De outras provi
dências de estrutura humano.habitacional também não 
há notícia. 

DevC! fazer aqui um parênteSes. Quando escrevi isso, 
eu não tinha notícias, e ontem à noite eu vi pela televisão 
que til! vez por essas chuvas que ocorreram, se n-ª'Q me en
gano, mais de 10 casas tiv~;t:am os se:us telhados arranca
dos lá na Candangolândia, e o nosso Governador, on
tem, ao fazer uma vis1ta, declarou que será ãg'orã -execu
tado - e ele vai desviar os recursos - a rede de águas 
pluviais. 

Anuncia-se também que a Favela do Paranoá. yai s~r 
objeto de providência semelhante. Nela segundo cãicu
tos, estão .sediadas cerca de 20 mil famílias. Se tal assen
tamento ocorrer, Brasília será vítima de um desastre de 
c.on~eqüêncía.s imprevisíveis. Ainda há tempo de repen
sar o assunto e de se planejar um núcleo uróano de, pelo 
menos, simples decência.... . _ . , 

A falta de habitação já é, de .si, um problema social 
dos mais graves. M.as a falta de uma política habitacio
nal reflete-se diretamente na crise que, há alguns anos, 
avassala a indústria da construção civil. O desemprego e 
a c.on.s.eqüente marginalidade, tanto de adultos corno a 
de menores, são duas das conseqilências mais desastro
sas. 

Como se sabe, a indústria da construção é o setor que 
_mais emprega mão-de-obra não qualificada depois da 
..agricultura e apresenta um alto valor adicionado. Segun
do tecen_t,e_~St\ldO_setorial e que nos foi remetido há dias 
pelo Banco de Boston, cada emprego na construção civil 
cria mais três na economia, pois é ela quem sustenta as 
indústrias cimenteira e cer~rnica na sua. totalidade e, em 
menor escala, inúmeras outras, como as de vidros, de si
derurgia, de tintas, de materiais elétricos, de madeiras, 
ete:. Gera, ainda, segundo o mesmo estudo, o maiór em
prego em relação ao investimento, pois, com o mesmo 
montante, ela cria 57 vezes mais que a indústria automo-· 

- bil(stica e 25 vezes mais que_ o s~tor ~o-..:~Ieiro. 
A crise que, a partir de 1982, afetóu a indústria d_a 

construção, de um modo geral, em to~o o País, fez-se 
sentir,- rriãJs_pt?Sadamente em Brasília. Na Capital daRe
pública, ela· já vinha sciírenáo ãceilt~ãc;io--declitii(f desde 
qUilndo a Asa Sul teve praticamente esgotados suas áreas 
·e a Asa Norte foi perrri.anecendo com suas supet·qt"•ciras 
ociosas em poder de órgãos· públicos. 

Para ::;e ter uma idéia da crise brasilíense, é'converiien
te atentar para dados da CODEPLAN, segundo os quais 
houve, em abril/junho de 1985/1984,- mesmo período 
-uma retração de aproximadamente 20% no volume de 
obras em andamento na construção civil, o que levou a 
Uma queda de 7,1% no volume de emprego no setor. 

No primeiro semestre deste ano, a média mensal das 
obras em andamento foi 22,3% menor que ã 'de igual 
período do ano passadO. Já as incidências de"novas obras 
fo"ra'rn reduzídas em 13,9%. A queda atinge, por igúal, o 
volume de obras concluídas, atingindo 17,4%. 
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Importante ainda é o. dado segundo o qual, ao fim do 
primeiro semestre do corrente ano, computou-se um to
tal de 382,8 mil m1 de obras licenciadas e ~inda não ini
ciadas. 

Isso se reflete, evidentemente, nos níveis de emprego. 
O volume de mão-c;fe-obra .absorvido pela indústria da 
construção civil no Distrito Federal, calculada a partir 
do estoque de obras em andamento, indica que, no pri
meiro trimestre do corrente ano, a mêdia mensal de ope
rário (20,5 mi11, caiu t 1,6% em relação a igual período do 
ano passado, quando se havia registrado a média de 23,2 
mil trabalhadores. 

A agravar o problema, há a circunstância de Brasília 
continuar ostentando um elevado crescimento. popula
cional, que requer um crescente número de habitações de 
todos. os tipos. Urge, pois, o estabelecimento de um pla
nejamento habitacional criterioso, que leve em conta 
tanto a ocupação das áreas ociosas dentro do Plano Pilo~ 
to. como a demarcação de outras. A Professora Sueli ci
tou o exemplo de Taguatinga, mas existe, tambêm, em 
outras cidades satélites, dentro do perímetro, áreas que 
poderiam ser utilizadas. 

Segundo se anuncia, algumas dessas já estão sendo pe
.nalizadas. Mas, pelo que se depreende do noticiário, o 
fator habitacional entra, apenas, como subproduto. A 
ocupação dos espaços à margem das vias que levam às 
.cidades-satélites têm por objetivos primeiros a fixação, 
nas proximidades do Plano Piloto, das classes de renda 
mais baixa e o barateamento do transporte para os gran
_des núcleos populacionais periféricos. 

A proposta de Lúcio Costa, oriunda de seu louvável 
humanismo, mere.ce, natuialmente, a devida atenção e 
considei-ação: Mas a questão social tem de ser analisada 
por s-eu múltiplos ângulos, m~smo porque ela está inti~ 
mamente ligada à económica e à financeira. Se deve 
levar-se em conta o barateamento dos transportes, não 
se pode ignorar que essas áreas, se devidamente planeja
das para não se transformarem em meras favelas., hão 
que ser dotadas de infra-estrutura urbana: redes de água, 
de esgotos sanitários e pluviais, de energia, de telefone e 
de arruamento asfáltico. E ainda há que se atentar para o 
fato de que a densidade populacional à margem das 
estradas-parque vai congesüoná·las de veíCulos, exigin
do, a curto prazo, siia duplicaÇão ou iripJjcãção. 

E voltamos ao ponto inicial desta despretenciosa ex
planação: urge a implantação de um plano habitacional 
para Brasflia, que contemple, por escalas de necessidades 
e de urgência social, as diversas classes, levando·se na -de
vida conta o uso e aproveitamento das áreas mais apro
priadas, 

Para 'as classes de baixa renda ou de rendas modestas, 
que Os últimos anos revelaram incapazes de _adquirir 
ímóve,is (ou que, já tendo adquirido, foram causa de alta 
inàdimp\ência) há que se encontrar um meio de as suprir 
mediante uma construção subsidiada, advindo os subsí
dios, talvez, com as idéias aqui apresentadas pela Profes
sora Sueli, também de taxas mais elevadas impostas às 
cfasses de maior renda. 

Outra forma de baratear os custos de construção, seria
a utíllzação, pelo Governo do Distrito Federal, da fabri
ca-de placas de argamassa armada - que ele está insta
lando, destinadas à multiplicação de escolas, para o er
guimento de casas populares. O Governo de Goiás está 
utilizando esse .sistema que, aliado ao recurso do muti
rão, está alcançando amplo sucesso, pois resultam em 
nú.cleos habitacionais de perfeita decência social. 

Ê lógico que o planejamento para o setor não depen
de, única e exclusivamente, do Governo dO Distrito Fe· 
dera!, pois está ligado à política habitacional do País, co
mandada pelo BNH. E são patentes as dificuldades que 
este órgão vem atravessando. 

Além disso, os custos da construção são gravados por 
altas anormais e exageradas nos preços dos materiais bá
sicos. O Sindicato da Indústria da Constmção CiviLde 
Brasília tem denunciado, pela imprensa e diretamente 
juntõ às autoridades, essa anomalia, sobretudo no tocan
te à indústria cimenteira que, composta em cartel e usan
do de. subterfúgios até ílegais, dita os preços que bem en
tende,.ejâ se está conseguindo adeptos de outros equipa
mentos e ma terias- elevadores, hoje, já estã formando 
cartéís, o vidrojâ form_ou, e, por aí afora iâ estão surgin~ 
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do muitos_ outroS. Para finalizar e não abusar po_r·mais 
tempo da paciência dos Senhores, quero externar minha 
convicção de que, se se implantar uma política habitacio
nal consonante com as necessidades de Brasília, não só 
esse problema como muitos outros que afligem a ciâade, 
como a do descm)prego, mediante a ativação da cons
trução civil, serão efetivamente sanados. 

Muito obrigado! (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Ouviremos, 
agora, o último Expositor- o Dr. Aress Assreuy- Pre
sidente do Conselho ·Federal Qos COrretores de Imóveis 
que falarâ sobre o problema com um enfoque natural
mente diferente ca-da um procura-um ângulo. 

Com a palavra, portanto-, -o Dr. Aress Assrauy. 

O SR. ARESS ASSREUY - Nobre Senador Mauro 
Borges, digníssimo Presidente da Comissão do Distrito 
Federal, Srs. Expositores, Srs. Representantes da lm~ 
prensa,- minhas Sras., Meus Srs.: 

A implanta-ção da Capital da República ~o Planalto 
Central, em I 960, proporcionou o surgimento de um 
pólo de atração de correntes migratórias regionais, 
tornando-a na década de setenta no maior aglomerado 
urbano do Cent:r_o;.Oeste brasileiro._ 

A transferência da Capital Federã.i para uma região 
até então praticamente desabitada, onde prevaleciam as 
ativídades de economia de subsistência, trouxe para o 
Planalto Central uma população de elevado padrão de 
consumo de bens e serviços, constituída de funconârios 
públicos dos diversos escalões da adminstração federal e 
representantes do Corpo Diplomático. -Todo esse pes
soal, somado à população jâ existente que para aqui veio 
para a construção da_nova Capítal, provocou grande im
pacto econômico e profundas modificações sociaiS rio 
panorama da região. 

A convergência de todo o Sistema Rodoviário N_a.cio
nal para Brasília, por outro lado, viabilizOu a afluência 
de grande contingente humano para a Capital Federal, 
além da pressão exercida pela Região circunvizinha 
sobre os equipamentos locais, gerou grande fluxo migra
tório e criou excedentes de mão-de-obra sem possibilida
de de absorção nas atividades produtivas locais. 

BRASILJA: EVOLUÇÃO RECENTE 

O Crescimento ciemogrãfico cfo Distrito Federal,em
bora tenha diminuídQ de intensidade nos últimos anos, 
ainda apresenta taxa bastante elevada (5,8% a.a.). Este 
fato exige das autoridades governamentais um grande es
forço para atender às diversas aspirações e necessidades 
deste contingente populacional. D~sa.s aspirações e ne
cessidades entre outras podem ser destacadas: habitação, 
emprego, escola, lazer, assistência à saúde, educação, 
etc. 

Dado o perfil jovem da população local, os cât~ulos 
iniciais indicam que ingressam a cada ano mais de 3D.OOO 
pessoas no mercado de traba_lho do_ Distrito F_ederal na 
procura do primeiro emprego. Ess~ número ê bastante 
significativo para as ativid"ades produtivas, exigindo um 
esforço gigantesco do sistema econômico local para 
atender a essa demanda de emprego~ quadro agravado 
ainda mais numa situação de recessão econômica pro
longada em todo o país, e tambêm no Distrito Federal, 
onde já se registra um grande número de desempregaPos 
e subempregados. 

Observa-se que a c()nsolidação de Brasília como_ Capi
tal da República, no período 75/79, trouxe como conse
qUência a queda do ritmo do volume de construção, le
berando significativa parcela da mão-de-obra migrante 
- em sua grande maioria não qualificada -e que hoje 
constitui O eXplosivo setor informal da economia-lo_cal_ 
(biscateiros, ambulantes,_ etc.), residindo em grande par
te, e'm habitações subhumanas, alêm de comprometer os 
núcleos urbanos, atravês do acelerado processo de ex
pansão' é surgimento de invasões no Distrito Federal. 

O Governo do DistritO Federal, atento & preservação 
da Capital da República e, especialmente do Plano Pilo
to, jâ delimitou o seu território·, através do PEOT- Pla
no Estrutural de Organização Territorial. Esse plano 
classificou o espaço d0 Distrito Federal em cinco·catego-
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rias de âreas, cujo objetivo é orientar a ação sobre ele, de 
uma forma sistemática e que se resume em: -

-Áreas de preservação (Plano Piloto e adjacências); 
-Áreas de valorização e dinamização (cidades satéli-

tes, conforme suaS características);- ' 
--Áreas de expansão (eixo Taguatinga, Ceilândia e 

Gama); 
--Ã reas rurais, e 
~-Áreas de Conservação dO meio ambiente_natural. 

Vale ressalta_r que em razão do _dinamismo da Capital 
da República, devem ser reexaminados os parâmetros 
que determinaram o mencionado plano, verificando-se 
se as suas recomendaçf)es ainda se aplicam à realidade 
ãtuaJ. 

A ECOWOMIA LOCAL 

Do ponto de vista de absorção de grande contingente 
de mão-de-obra junto aos setoreS prodUtivos locais, São 
a-s seguintes as perspectivas: 

Setor Primário: a a&ropecuária no DistritO Federal, do 
ponto de vista de sua dimensão, é absolutamente insigni
ficante, e que aliada à alta tecnologia utilizada, especial
mente em culturas de exportação, absorve apenas 2% do 
População Economicamente Ativa - OCupada Local, 
sem possibilidades de alteração--desse quadro, em função 
também da exigUidade de seu espaço geográfico. 

O Setor Terciário, -pela sua capacidade de absorção de 
mão~de-obra no mercado de trabalho formal e informal, 
passa a ser aquele que mais reflete os desequilíbrios seta
riaiS-e- regiOpais da economia. 

Vale ressaltar que as atividades terciárias historica
mente não criam efeitos dinâmicos, pois a sua expansão 
está diretamente relaCionada c:om_as funções econômicas 
exercidas pelas cidades, isto é, o dinamismo dos setores 
produtivos primários -e secundários. 

No Distrito Federal, segundo o IBGEt o setor ter:
ciáríõ; em 1983, 3.bSOrvia cerca de -S3,0% -da População 
Economicamente Ativa Ocupada: A atividade de pres
tação de serviços, com 30%, portanto a mais representa
tiva, é também a que agrega a maior parcela de pessoas 
de:> mercado informal (ambulantes, biscateiros, etc.). A 
Administração Pública, a segunda na ordem de represen
tatividade, com 19% da PEA-ocupada, vem ao longo do 
tempo diminuindo sua importância relativa, em decor
rência de as atividades governamentais já estarem prati
camente consolidadas, mantendo-se apenas o crescimen
to vegetativo. , 

Os outros dois segmentOs do setor terciário que detêm 
um certo grau de participação no total da PEA-Ocupada 
são "Comércio de Mercadorias"~ .. Atividades Sociais", 
ambos com 12,0% de ocupação de mão-de-obra, pouco 
podem contribuir. "Comêrcio de Mercadorias", por 
força do processo recessivo ao Iongo desses últimos qua
tro anos vem registrando quedas sucessivas em seu de
sempenho, não conseguindo sequer manter o nível de 
atividades. J4 -.. Atividades Sociais" que corresponde ba
sicamente à prestação de serviços educacionais e hospita
lares, e que, no caso do Distrito Federal, o maior empre
gador nessas atividades ê o próprio Governo, tambêm 
vem-se estabilizando nos últimos anos. 

O setor secundãrio do Distrito Federal apresenta um 
perfil idêntico aos Municípios do Planalto Central, onde 
prevalecem micro, mini e pequenas unidades industriais, 
tipo familiar; outros fatores relevantes a serem observa
dos são os baixos _índices de capitalização dessas empre
sas; não vinculação às atividades de produção de insu~ 
mos ou de be~s de capital, e não préstação de serviços 
para as chamadas indústrias polarizadoras ou dr:< ... ala
vancagen'l industriaJH. 

As indústrias aqui existentes coiiStituem-se basicamen
te de três categorias: indústrias vinculadas à construção 
civil, indústrias direcionadas para o consumo da pOpu
lação e, por último, aquelas voltadas para o consumo do 
Governo. 

Quanto à o~upaçã_o de mão-de-obra pelo setor secun
dário, também segundO o IBGE, em 1983 este segmento 
da ecOnomia abrigava em todos os.seus ramós_de~tivi
dades apenas 15% da População EconomiCamente 
Ativa-Ocupada. 

A construção civil participà coni. 8%, inclusive o pes..: 
s9al têcnico e administrativo; além de serviços de conser-
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vação e reparos, ajardinamento, instalação de meio-fio, 
etc. ConSiderando-se apenas o operariado não qualifica
do, essa participaÇão cai signrficatiVamente (4,5%}. Essa 
participa-ção reduzida- que pode ser alargada, decorre, 
de certa forma, _da diminuição das atividades na área de 
construção, sej<J, pelo processo recessivo que atirige tam
bêm a economia" local, seja pela inexistência de lotes para 
construir. 

ó si:gmerito lndústria de Transformação no Distrito 
Federal g_ye <Jeveria ter _uffi considerável grau de ab
sorção de mão-de-obra .a nível loCal, tem o seU perfil 
idêntíco aos Municípios do Planalto Central, onde as ati
vidades industriais exisfentes são constituídas basica
men-te-de pequenãs unidádes chamadas "Tradicionais", 
Desta forma, a sua particlpação ê relativamente diminu
ta, quando comparada com os demais segmentos gera
dores de ocupação da mão-de-obra. Tsto decorre, em 
parte, porque o Distrito Federal não possui um parque 
industrial dinâmico. As indústrias aqui estabelecidas têm 
pouca participação no abasteCimento do mercado local. 
O consumo brasiliense ficg1, portanto, a mercê da_ pro
dução de outras regiões, que ê onerada pelos custos de 
transporte, coiltribufndo, assim, para a elevação dos 
preços na Capital da República. 

A indústria de transformação, obedecendo a uma ti
pologia industrial adequadaao DF que não comprometa 
o seu espaço físico, o meio ambiente e as funções precí
puas de cidade-capital é o ramo de atividade que detém 
possibilidade de absorver considerável parcela da mão
de-obra local. 

DEMANDA HABITACIONAL 

O crescente déficit habitacional existente no Distrito 
Federal é causado pela incapacidade do sistema qe pro
dução de habitações em atender aos d.iferentes segmen
tos da sociedade, a nível local, bem como em suprir a
procura de imóveis por pessoas que migram para 
Brasília, espontaneamente ou de forma induzida, como 
se verifica atualmente na instalação da Nova República. 

Estimativas preliminares indicavam em 1984, a exis
tência de um déficit de 100.000 unidades habitacionais. 
Este déficit inclui os lotes sobreocupados (mais de uma 
residência por lote), invasões e acampamentos. Valeres
saltar que nessa mesma época, só no Plano Piloto, inclu
siVe Lago e Setor_ de Mansões, havia uma capacidade d~ 
abrigar-se c_erca de 15.000 famíliã.s, isto sem se conside
rar os respectivos n fveis de renda. 

Nas Cidades-Satélites, também há considerável núme
ro de lotes vagos, ao lado de alta densidade de utilização 
de terrenos, causada pela sua sobreocupaç1lo. 

Considere-se, também, que nos últimos dois anos foi 
intensificado o processo de assentamento de populações 
carentes, através do Programa de Assentamento Popula
cional de Emergência - PAPE, além de pequenas ~x
pansões da manha urbana destinadas à população de 
maior poder aquisltivo (criaÇão de novos conjuntos n.o 
Lago Sul e do Setor de Mansões em Taguatinga). 

Destacam-se ainda os novos núcleos habitacionais, em 
fase de infra-estrutura, SAMAMBAIA -com capacida
de prevista para abrigar 60.000 famílias e CTDASP ;___ 
qeu acomodaria os funcionários públicos de média e bai
xa renda. 

Registra-se, finalmente, a existência de grande quanti~ 
dt~de de imóveis edificados pelo S~H. principalmente em\ 
Taguatinga, que em função do desnível entre seu custo e1 
_o poder aquisitivo dos interessados, não deixoq_ con
dições de serem absorvidos pelo mercado. 

Considerar, também, que o maior aglomerado urbano 
do Distrito Feder_al_- a cidade satélite de Ceilândia- é' 
resultado de transferências de invasões, e que hoje, mes
mo com sua população quintuplicada, sequer atenuou o 
problema dos assentamentos irregulares. pelo contrário, 
o Distrito Federal tem registrado a cada ano t1;m número 
considerável de invasões. 

Alé.m_ do nuxo migratório, a falta de oportunidade de 
emprego tem contribuído para que o uso da posse do lo
te,- iló caso das invasões e do ágio, no caso dos nú_cleos 
habítaciona"is, funciónem, de fato, como condição de 
Sobrevivência, através de sucessivas transferências. 

A complexidade do problema habitacional no Distrito 
Federal exige um conhecimento mais aprofundado de 
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suas dimensões e implicações, vez que, a busca ao atendi
mento à demanda por habitações no Distrito Federal, 
além de melhorar a qualidade de vida de suas popu
lações, propiciará--o lnáemento das atividades da cons
trução civil e seus efeitos multiplicadores. 

Neste particular, Brasília que já chegou a ocupar mais 
de 47.000 operáriOs na construção -civil (1973), em de
zembro de 1984 registrou 19.500 operários trabalhando 
nesse setor, queda que vem se verificando mais acentua
dumente a partir de 1981, com pequenas oscilações. 

A retomada do processo_ de dinamização da cons
trução civíl_ no Distrito Federal é, portanto, uma necessi
dade urgente, seja pela carência de habitações seja pela 
impossibilidade de se adiar ações q~e visem a geiaçãO de 
empregos, especialmente para mão-de-obra não qualifi-
cada. -

A atividade da construção civil, face à sua suscetlbili
dade às crises conjUnturais; deve, -no entanto, Obedecer 
da forma mais rígida ·possTvel~ no que-respeita às-cons
truções públiCas, um cronograma pré~estabelecido, in
cluindo as obras de responsabilidades dos órgãos fede
rais, a fim de que sejam evitados novos piques de cons
trução, ocasionando maior _fluxo migratório, elevação 
dos preços de material de construção, entre outros efei
tos negativos. 

ESTRA Tf;G I AS G ERA!S 

-Considerar o conflito bãsico e relevante que reside 
na dupla função de Brasüia: Brasília enquanto Capital 
Federa! - que recebe, trata e analisa infoririações, e, 
posteriormente, retransmite as decisões- e, Brasflia en
quanto Pólo Regioilal - que corresponde ao papel de 
Brasília dentro _do contexto dP_ Centro-Oeste; _ ~ _ 

- Fomentar maior integração intergovemamental do 
Distrito Federal com os Estados de Goiãs e de Minas 
Gerais. objetivando açQes co~;~juntas que au-lnentam as 
ofertas de serviços e emprego no Distrito Federal e no 
seu Entorno, tendo em vista que- os problemas locais 
mais relevantes têm__ origem-fofa do Distrito _F~deral; 
-A política habitaciorial deve estar em perfeita sinto~ 

nia com as diretrizes dos governos federal e local no _que 
diz respeito à geração de empregos e a conseqUente ge
ração da renda~ É praficamerite-illlPossível eliminar o dé
fiCit habitacional sem .se conSiderar q J:lroblema ao em
prego da população. Estudos têm demonstrado que as 
pessoas migram em primeiro lugar, em busca de empre
go e, em segundo lugar, à procura dos chamados serviços 
urbanos (educação, saúde e habitação, etc.). 

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

- Conscientizar-se de que o Distrito Federal tem uma 
demanda habitacional, atípica -e acentUada - com_li~ _ 
cença do nobre_expositor Luiz Fernando, que entende 
que ela é idêntica à do resto do Brasil-, isto é, além das 
necessidades locais. o_ Dis_trito _f:ederal deveria suprir 
também a procura por imóvel oriunda do resto do País,_ 
através do co_ntínl!o pro"cesso rriigratório~ Desta forma, o 
simples atendimento desta pressão de demanda inviabili
zaria o Distrito Federal como Capital da República; vis
to que o espaço geográfico é extremamente exíguo pará 
abrigar os assentamentos requ~ridos, inclusive -com as 
atividades produtivàs, necessãrias à ocupação das popu• 
lações, o que remete a solução do problema para um es
paço mais amplo, no caso, o Entorno do Distri1o Fede:
rar. 

-Nortear as ações das instituições vinculadaS ao 
problema habitaciOnal (TERRA CAP e S{-IIS) np -campo 
estritamente social, com programas especialmente dirigi
dos às populações de baixa renda. Estas famílias devem 
ser assentadas, preferentemente nas ãreas invadidas peri
féricas às cidades-satélites, utilizando-se inclusive, de re
cursos a fundo perdido do SFH e do sistema de cons
trução através do processo de "mutirões", com infra
estrutura m[nima (água e luz); 

-Centralizar o·cadastramento das famOias residentes 
em invasões e efetuãr o levantamento s6cio-econômico 
das mesmas, inclusive retrospectivO,a fim de possibilitar 
a adoção de critériOs transpoarentes quando do assenta
mento dessas populaç-ões; 

-Promover licitaÇões seletivas.que abranjam diferen
tes nívCiS de renda- e não como se faz hcije onde as Hei-
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tuções são na base de quem paga mais caro; o pobre não 
tem direito, não tem vez nas licitações que são feitas-. 
contemplem sistema de preferência qUe beneficie pro
gressivamente as famílias m?-is carentes que residam na 
área de expansão ou próximo a ela, e criar, ao mesmo 
tempo, mecanismos que atenuem as transferências de 
propriedad~ 

--Intensificar o processo de desapropriação de ãreas 
com possibilidades de assentamento populacional e, 
prinCipalmente, de loteamentos "disfarçados" que vêm 
desfigurando a malha urbana do Distrito Federal, com 
conseqUências imprevisfveis, respeitada a -legalidade dos 
condomínios; 

-Na expansão dos núcleos habitacionais e na 'im
plantação de novos assentamentos relevar aspectos do 
processo de verticalização (APs), em relação ao de hori
zontalização (casas), tais CQmo: infra-estru-tura tisica, 
transporte, abastecimento, inalteração do process·o de 

- -ocupação; proximidade de emprego, etc. 
~Antes de implantar novos núcleos habitacionais e 

respeitados os níveis de renda da população, viabilizar a 
utilização dos lotes de propriedades do Governo e de 
particulai-:_ estes com taxação progressiva- como for~ 
ma de atenuar __ o déficit habitacional do Distrito Federal 
a um_ custo-- prãticarl!en~e nulo; 

,.._ Verificar·a pÕs-sibltidade de criação imediata de nú
cleos habitacionais com demandas específicas como o 
caso do SIA e com infra-estrutura disponível e em ex
pansão: o Lago Norte. 

- Erradicar favelas localizadas dentro e na periferia 
do Plano Piloto, tais com-o as do CEUB, Vila Planalto, 
etc., reassentando suas famnias e01 áreas de expansão ur
bana;. 

- Racio_nalizar a utilização dos recursos financeiroS 
disponíveis nos órgãos ligados ao problema habitacio
nal, redirecionando-os para as suas atividades-fins 
(TER RACAP~8S:apenas 23,7% dos recursos para as 
atividades_-fins.) 

Nós, Sr. Presidente, com muita honra, fazemos parte 
do grupo de trabalho que foi designado para estudar a 
reformulação do Sistema Financeiro de Habitação em 
uma das grandes reivindicações_ nossas, corretoras de 
imóveis, uma vez que nos inte~a apenas que a comuni
dade seja bem servida e que haja imóveis para serem ven
didos, não temos interesse que seja dessa ou daquela for
ma. O sentido da reivindicação nossa é a cr_iação do Mi
nistério_ da Habitação. Nós entendemos que o !tomem, 
como homem, precisa de duas coisas importantes para 
sobreviver, antes de mais nada: primeiro, a alímentação 
-e nós não temos no Brasil o Ministério do Abasteci
mento - e, segundo, a habitação - e nós não temos o 
Mínistêrio da Habitação. 

Existe o Ministêriú do Desenvolvimento Urbano, e 
nós -pregamos e- discutimos que desenvolvimento urbano 
não é habitação. Habitação é quatro paredes e um telha
do; desenvolvimento urbano é uma etapa posterior. Não 
se pode continuar corri 15 milhões de unidades habitacio
nais em déficit, crescendo e exigindo anualmente mais 
650 Unidades habitacionais por ano. Nós não temos con
dições de ficar esperando o desenvolvimento urbano 
Para construir habitações. 

Nós precisamos de um Min"istério que seja iõieiramen
te voltado para a habitação, um Ministério que utilize os 
dinheiros do BNH, que são a caderneta de poupança e o 
Fundo de Gifantia- ísto é, dinheiro do público que es
tá em mãos do BNH ~ exclusivamente na habitação. O 
dinheiro a ser gasto no desenvolvimento urbano, no sa
neamento bãsico, - que é muito ímportante também, 
diga-se de passagem - deve ser dinheiro público e não 
dinheiro do público. Esta tem sido a nossa maior reivin
dicação na área governamental. 

Lamentavelmente, não temos sido ouvidos, mas nós 
somos, como corretores de imóveis, os precursores dos 
caminhos a serem seguidos. Nós antecipamos as tendên
cias que a sociedade vai seguir. Inclusive Brasflia inicial
mente foi vendida, através dos corretores de imóveis em 
todo o Bi'asil. Nós temos uma grande_ dose de responsa
bilidade nesta cidade, nesta Capital. E assim sendo, nós 
estamos pregando a criação do Ministério da Habitação, 
e esperamos que os nossos homens públicos, dentro de 
niurto pouco teinpo, entendam esse ponto de vista nosso 
e crie esse Ministérío, e que-a toda gente que estã aqui 
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hoje preocupada e tem suas casas, não lhes falte o dinhei
ro· i1ecesS~!io _l?ar~ _isso. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Meus Srs. e 
minhas Sr's, passaremos agora à etapa do questiona
mento, do debate. 

Pediria a cada um que fizesse uso da palavra, que vies
se ao microfone próximo. Se não quiser, pode vir aqui e 
utilizar este da esquerda ou da direita, também voltado 
para lá. 

Seria interessante que, ao fazer a pergunta, indicasse o 
seu nome, e se exerce alguma tarefa ou algum cargo, 
também. Podem fazer perguntas espontaneamente. Vou 
chamar a pes~oa inscrita em primeiro lugar; em seguida, 
poderão fazê-lo individualmente. 

Concedo a palavra ao Sr. José Edmar da Costa, Presi
dente da Associação de Moradores da QN:q de Tagua-
trngã. - --

o SR. JOS~ EDMAR DA COSTA- Senador Mau
ro Borges, gostaria de estender um pouco as minhas per
guntas, porque acho que estou intrínsicamente ligado a 
esse prob[ema. 

Gostaria de perguntar ao Sr. Senador por que a Coo:_ 
missão do Senado nunca atuou como um órgão legislati
vO, um órgão da comunidade de Brasília. 

Qual foi a atitude da Comissão do SenaQo em termos 
de acionar o Governo do Distrito Federal para tomar 
m~didas que visas~em o problema social em Bn_1silia 
como um fató? Faço esta pergunta porque, em seguida, 
vou dar respostas às reivindicações que tenho aqui pre
sentes. 

Gostaria de perguntar a V. Ex' o seguinte: nós esta
mos aqui, agora, vendo o Governador José Aparecido 
novamente continua{ a mesma política que era emprega
da pelos governos anteriores, vendendo lotes em lici
tação pública na cidade-satélite de Samambaia, política 
essa empregada erradamente durante esses anos. Pergun
taria se a Comissão, no caso, não poderia fazer com que 
o Governador ouvisse a comunidade, ou seja, fizesse de 
Samambaia uma cidade que viesse a resolver um proble
ma sOcfal, e ·não transformã-Ia em um outro meio de re
ceita de imóveis, de situação especulativa para o GDF, 
como é o-caso. S. Ex• estã usando Samambaia como re
ceita para o GDF, quando ela deveria ser uma cidade 
que, dispondo de cerca de 60 mil lotes, resolvesse todos 
os problemas sociais de uma comunidade carente, o que 
não está acontecendo. Assim, gostaria de perguntar se 
esta Comissão tem condições·de bloquear essa venda de 
lotes em Samambaia. Esta é uma das perguntas. Gosta
ria de estender-me um pouco mais ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) --Seria bom 
responder esta primeira; depois, prosseguiremos, senão 
fica muito comprido. -

Devo dizer- e há um engano muito grande, uma fal
ta de __ conhecimento da realidade - que a Comissão do 
Distrito Federal é um órgão técnico como hã vários ou
tros no Senado. Quando o Senado recebe algo que sere
fere aos Transportes, à Saúde, à Educação ou ao DistritO 
Federal, remete o assunto à Comissão qualificada para 
isso. No caso, os assuntos do Distrito Federal que che
gam ao Legislat[vo, à Casa do Senado, são remetidos 
para a Comissão do Distrito Federal. Mas ela, absoluta
mente, não tem poder de ingerência na administração do 
Distrito Federal, não tem uma tutela sobre a orientação, 
seria uma atitude descabída, a Comissão do Distrito Fe-_ 
deral querer imis_cuir-se na orientação política do_ Gover
nador. O que pode fazer- não é só n~ Comissão do 
DiStrito Federal, mas em qualquer comisSão ou no Ple-
nârlo do Senado ou da Câmara - uma crítica. Aqui 
tambêm é Brasil. Esta representação ,.,ue existe aqui no 
Congresso é uma representação do u1asil. Sendo aqui 
um território brasileiro, qualquer Deputado ou Senador 
pode usar da palavra, pode fazer críticas ou elogios.ao 
Governo. 

Veja beml A Comissão do Distrito Federal não tem 
nenhum poder especial para interVir. Ela trata especial
mente dos. problemas ligados ao orçamento, à organi
zação do Governo do Distrito Federal e faz uma fiscali
zação financeira; através do Tribunal de Contas do Dis-
trito Federal, vinculado ao Senado. 

4 

Portanto, o que nós estamos fazendo aqui, com esta 
reunião, é uina forma de intervenção política, exatamen
te trazendo os problemas, permitindo que você. um jo-
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vem interessado nos problemas de Brasília, possa usar da 
palavra, trazendo para os meios de comunicação, televiw 
são, jornal, a sua palavra de crítica. Isso é muito imporw 
tante e esta é a contribuição democrática que podemos 
dar. Mas a orientação do Governo é dele mesmo, o_u do 
Presidente da República, que o nomeia. A nomeação do 
Governador é feita exclusivamente pelo Presidente, sem 
dar satisfação a ninguém, a nãõ se-r-realmente ser apro
vado pela Comissão do Senado_. Mas a aprovação não 
cria uma condição de cobrança posterior, de inter
venção. 

Portanto, o Presidente é responsável pela política do 
Distrito Federal, sobre a ação administrativa. Se o Presi
dente não está gostando, ele pode demitir ou, então, cha
mar o Governador e dizer: "Olha, isso é assim, assim, eu 
gostaria que vo-cê mudasse", porque ele ê um delegado 
do Presidente da República. Mas, nós mesmos, não te
mos uma ação sobre isso. O que podemos fazer é esta 
ação política. 

O SR. JOSÉ EDMAR DA COSTA- Aproveitando 
um pouco mais a colocação de V. Ex•. gostaria de salien
tar que, no caso do Governador do Distrito Federal, na 
realidade ele não ê um Governador, mas um executor de 
medidas do Presidente da República, não é isso? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Ele ê no
meado pelo Presidente da República, com a aprovação 
do Senado. 

Eu, por exemplo, inicialmente pensava numa solução 
democrática, mas que não tirasse a ínicia_tiva do Pre!')i
dente da República. Porque aqui, depende muito ainda 
'-e vai depender sempre, porque os problemas não têm 
diminuído mas aumentado - do Governo Federal. Eu 
acho que uma eleição do GOYernãdor, em determinadas 
circunstâncías pode trazer um conflito com o Presidente 
da República e, evidentemente, prejudicar o relaciona
mento. Mas esse é um lado que eu acho pequeno diante 
da possibilidade do povo eleger o seu Governador, ê um 
"senão" pequenq. 

Acho realmente preferível a solução da eleição, embo
ra possa haver esse risco, tanto que, no inicio eu propus 
que houvesse um plebiscito: o Presidente, tendo interesse 
em nomear um cidadão para Governador do Distrito 
Federal, indicaria esse nome à população e faria um ple
biscito. Se o povo concordasse, ele nomearia. Essa é uma 
solução realmente democrática e que mantém esses 
vínculos de cooperação com a Presidência da República. 
Mas isso é tão complicado, tão difícil, que eu estou con
vencido de que o melhor mesmo é a eleição direta para: 
Governador. 

O SR. JOSI'i EDMAR DA COSTA- Senador, com
pletando ainda maiS a minha pergunta ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Peço a V. S~ 
que seja breve porque aind<! há outros debatedores que 
desejam falar. 

O SR. JOSE EDMAR DA COSTA - Tudo bem! 
Mas eu estou tão envolvido com esse problema de habi
tação que gostaria só de enfocar que fui um dos elemen
tos citados pelo Governador como insuflador d_e inva
sões, como criminoso e tudo mais - e provei a S, Ex.• 
que nada disso aconteceu, nunca fui realmente aquela 
pessoa indicada. Fiz parte de um grupo de trabalho que 
apurava essas invasões e cheguei à conclusão que real
mente tem muita coisa errada dentro do próprio Gover
no. As causas, os problemas estavam lá dentro mesmo, 
quando estavam alegando a outras pessoas. 

Agora, fez-se novamente um grupo consultivo -
como V. Ex• falou- que foi criado em fulho de 1985. 
Tent.ei fazer parte desse grupo, pelo menos para partici
par de alguma reunião, para expor algumas conside
rações que eu acho viáveis, mas nunca fui convidado. E 
acho que poucas vezes, inclusive, esse grupo reuniu em 
termos de debates_L t um grupo fechado que resolve, a 
portas fechadas, esses problemas. 

A;sim, gostaria de colocar para V. Ex~ que será feito 
um documento para ser encaminhado ao Sr. Governa-_ 
dor e a toda a Nação, no· sentido de que Brasniaé a única 
cidade do Bra.sil que não tem lotes para pobre, e justa
mente onde todos os terrenos são da própria Uniã~, do 
próprio Governo. Nesta mesma cidade não hã lote para 
pobre. Os únicos lotes aqui são na Península Norte, 
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Península Sul, que são para a classe rica. Eu gostaria de 
enfocar que esta Comissão pesa nas suas c.ostas, Sena
dor, a maior responsabilidade na falta de uma represen
tação polítfca em Brasília, a ação que o Governo vem tow 
mando em_refe.rência à cidade de Samambaia. A Samam
baia não pode ser desviada do papel, do objetivo, do pa
pel social desta cidade. Eu acho se deve bater, devewse 
proVocar uma reuniãO a nível de comunidade e. com este 
grupo de trabalho, para ser debatido profundamente este 
problema. Brasília rião pode ficar ... Olha, no meu setor, 

· Senador, só para dados que o Sr. queira ter, eu posso 
levá-lo ao setor meu, pequeno, onde o Sr. vai encontrar 
mais de 20 lotes com mais de 20 famflias, com mais de 
fOO pessoas em cada lOte de 300 metros quadrados. E eu 
vou diz.er mais, em mais de 5 lotes o Sr, vai ter uma pri
vada so·mente para atender a essas 100 pessoas. Isso é em 
função da falta de lotes para pobre em Brasília. Essa 
política pesa rigorosamente em cima de seus ombros, Se
nador, esta responsabilidade, que o Sr., ao meu ver, ê o 
véíC-Ulõ que pode realmente forçar uma conversa dessa 
mais ampla e mais aberta junto com o Governo, e sendo 
responsável, porque não basta só fazer reivindicações a 
nfVel de Governo c não ser ouvida. Nós temo-s que fãzer 
reivindicações e sermos vistos como pessoas que real
mente somos os carentes realmente, somos as pessoas re
presentativas desta terra, e, Oxalá, que chegue nosso de
putado logo, para poder tomar uma posição enérgica, 
uma posição executiva diante disso tudo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito bem, 
José Edmar. Você falou com muita energia, mostrou a 
realidade d.o problema. É disso que precisamos: discutir 
com franqueza o problema. 

Já disse o que podemos fazer e não fazer. Entretanto, 
em termos eleição ano que vem. Já foi um passo bem 
grande. Veja bem, é uma representação nacional do 
povo de BrasHia. Não uma representação local. 

No meu ponto de vista, para a cidade de Braília a re
presentação política local é mais impOrtãriie do que a na
cional, porque interfere diretamente com os problemas 
que você fala. Um senador de Brasma ou um deputado 
de Brasília não tem mais poderes do que um senador do 
Ceará ou um deputado do Rio Grande. Tem natural
mente. maiores conhecimentos, maiorCl) responsabilída
des, por ter sido votado, mas, legalmente, não tem mais 
n.enhum. poder. 

Portanto, a decisão de um legislativo local, seja que 
nome -venha a ter, é da mais alta importância, De qual
quer forma, essa eleição do ano que vem, com a escolha 
de deputados e senadores, sem dúvida nenhuma vai ser 
um passo decisivo, inclusive para que na Constituinte já 
se tenha alguém com a responsabilidade de advogar o le
gislativo local. 

Gostaria de dar a palavra a outro, porque há muita 
gente pedindo aí. Depois Você voltaria. 

Não pergunte só a mim, não. Aqui sou mais um coor
denador. Os outros ê que são debatedores. 

O SR. LINDO MAR PEREIRA (DITCtor SOdãt -da 
Associação de Moradores de Sobradinho)- ·Senador, 
ouvi do nosso companheiro da SHIS uma previsão para 
86, de construção d6 tO mil residências no Distrito Fede
ral. Eu acho que até agora, diante dos expositores aí, 
nada foi dito a respeito de resolver o problema atual do 
Distrito Federal, que é o problema dos inquilinos. Só 
10.000 lotes pedimos para Sobradinho, para resolver o 
problema dos inquilinos de Sobradinho, fora mais 30 mil 
de Taguatinga, Ceilândia e outras cidades-satélites que 
estão também enganjadas nesta luta. Veja que por parte 
do Governo nã.o há nenhuma previsão para resolver o 

-problema dos inquilinos no Distrito Federal. A SHIS es
tá com um projeto para Sobradinho de c.onstrução, pare
ce,_ que de duas projeções e 33 residências. 

Realmente não precisamos dessas 33 casas nem tão 
pouco das duas projeções. Precisamos de 30 mil lotes 
apenas, comuns. 

Deixa o problema da água, que vamos resolver, deiXa 
o--problema ... Nós construímos as fossas, nós cavamos, 
como- nós chamamos no Nordeste, a cacimba e resolve-
mos o problema. Não precisa se preocupar com infra
estrutura, porque o resultado você vê Da Ceilândia~ Ho~ 
je, se paga 20 e poucos mil cruzeiros daqueles lotes. Se 
for dar infra-estrutura, vai acontecer como está aconte
cendo COJTI as_ c_asas da SHlS: ninguém pode pagar a 
prestação. 
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Então, eu gostaria que fosse sugerido ao Governo do 
Distrito Federal que nos dê apenas os lotes. Faça o ar
ruamento, co.loque luz, que construimos- não se preci
sa da construção-, e que o BNH financie o material, 
que não prejudique os construtores, mas que também, 
não prejudique aquéles que vão morar e que vão habitar 
nestas residências. 

Era isso que eu tinha a dizer. 

O Sr. Presidente, a SHIS não fornece lote. A SHIS for
ne~_e_ habi_tação~ Lote foge da nossa competência. Os 10 
mil e poucos lotes que estão previstos para 86 ê dentro de 
uma programação que nos foi .fornecida de possibilidade 
de aquisição de lote por parte da TERRRACAP -
SVO. Não podemos, apesar de querer, fazer 100 mil, 150 
mil unidades, porque para a SHIS construir ela precisa: 
de ter o local. Assim como vocês precisam de um local 
para habitar, a SHIS precisa do local para construir. 

Então, este problema de fornecimento de lote não é 
conosco. Quando propomos lO mil lotes, ou 20 mit, ou 
30 mil lotes, é dentro da possibilidade de atendimento às 
necessidad~ da SHIS de construção, mas não às necessi
dades, população. A SHIS pleiteia o lote junto à TER
RACAP para fornecer habitação. Agora, se não conse
guimos, não podemos fazer mais nada. 

O SR. PRESJDENTE (Mauro Borges) - Eu queria 
fazer um esclarecimento. Esse assunto realmente é mais 
ligado .à TERRACAP, claro, dentro de uma polítiCa su
perior. 

Convidamos, tanto parã prlmeira conferência, que foi 
de uso do solo do Distrito Federal, e para esta de hoje, 
de habitação, convidamos a respresentação da TERRA
CAP. Infelizmente não compareceu. 

O SR. - Que essas sugestões sejam le-
vadas ao Governador do Distrito Federal, que é o juiz 
supremo de todas essas autarquias hoje no Distrito Fe
deral, que essas sugestões sejam levadas a ele, porque 
aqui hã representante de autarquias que não têm poder 
nenhum de decisão. Que as sugestõeS sejam levadas, e 
parabenizo a S. Ex• o Sr. Presidente da Comissão· do 
Distrito Federal, por esta feliz iniciativa de trazer ao Se
nado Federal pessoas humildes para discutir em con
diÇões de igualdade com os Srs. Que essas sugestões se
jam levadas ao Governador do DistrítO Federal, ele que 
tem o- poder na mão, que decida. Ele pode intervir na 
TERRACAP e pode intervir na SHIS também, Ele tem o 
poder. Não estou dizendo. que a SHIS resolva, porque a 
SHIS não pode resolver nada, mas, sim, o Governador 
do Distrito Federal. 

O SR. - Eu só queria acrescentar uma 
coisa. Essas duas projeções e_ as 33 casas, que estamos 
pretendendo fazer. em Sobradinho, são áreas que a SHIS 
jã possufa. Nâo conseguimos essa ãrea agora, não. Trin
ta e seis lotes de habitação fa:rriiliar são remanescentes de 
outras áreas que a SHTS já detinha a posse. As projeçõeS, 
realmente temos a posse dela e vamos fazer. Agora, for
neCer terra nâo é da competência da SHIS. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- vamos ano
tar, porque há muita gente querendo fazer pergunta, va
mos anotando o nome de cada um, para chamar. Fiei 
mais ordenado. Portanto o jovem que está lá pode fazer 
uso da palavra. 

O SR. ADELOR ALVES LOPES- (Associação dos 
Inquilinos de Taguatinga) -Neste Governo do Distrito 
Federal que está aí lá quase seis meses, muito se falou e 
nada se fez. 

A nossa preocupação é justamente com este problema 
de moradia. O que questionamos, Senador, também é o 
Projeto Samambaia, como a quase maioria das asso
ciações questionam. Por quê? Se o projeto comporta 62 
mil lotes e foram vendidos mil e300 lotes, por aí já se tira 
que o carente não tem acesso a esses lotes, porque, se
não, o GoVerno jã teria vendido esses 62 mil lotes. 

Então, Senador, o que eu gostaria de perguntar é se o 
Governo do Distrito Federal veio para as mudanças, 
veio realmente para dar uma atenção às pessoas caren
tes,_ou este ê um Governo simplesmente de vitrine, um 
Governo em que não se faz nada? Porque, até o presente 
momento, o que nós temos vistos no Distrito Federal, 
permita-me a franqueza, o que.se viu até hoje, primeira

. mente, foi a derrubada da Boca da Mata, das pessoas 
que ali. ocupavam aqude terreno, porque t. il~ ali nã.1 
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foi invasão foi a ocupação do solo, o que acho que é um 
direito de todo mundo, e simplesmente o Governo falou 
assim: não, vou limpar a ârea, 

O que nós questionamos ê que este mesmo Governo, 
que pegou um aparato- eu estava presente lá, acho que 
havia mais de 2 mil policiais para derrubar aquela barra
queira lá-, por que este mesmo Governo não pega esses 
2 mil policiais, os funcionários da TERRACAP, que pa
rece que é o único órgão do Governo que está amarran
do aí, não libera os lotes - porque ele não pega esse pes
soal todo e leva lá para o Samambaia, faz um grande 
multirão e atende às necessidades dos carentes? Por que 
o GOverno não toma medida que realmente venha de en
contro às necessidades do pessoal carente? Porque, até o 
presente momento, Senador, o que temos visto do Go~ 
vernador é que as Associações são simplesmente politi~ 
queiras, que elas estão ar é para desestabilizar o Gover~ 
no. Não tem nada disso. A realidade é outra. O que esta~ 
mos querendo, Senador, é moradia. Nós queremos mo
rar. Nada mais justo do que isto: morar. t uma coisa que 
é um direito do cidadão bJ.asUeiro, e o Governo se nega a 
fa:rer isso. 

Então, Senador, gostaríamos de lançar uma sugestão: 
por que o Projeto Samambaia não se volta para as ques~ 
tões realmente sociais'? e, também, eu, como representa o~ 
te da Associação, me posiciono prímeiramente contra a 
simpatia do Governador com relação ãs 54 projeções do 
Moradia Econômica. 

Se o Governador vai gastar 40 bilhões nessas 54 pro
jeções, ele deveria gastar esses 40 bilhões no mutirã_o, que 
ficaria muito nl.als erh conta, porque, pelo que nós sabe.. 
mos, pelo conhecimento que temos, a moradia económi~ 
ca serã construída em 30 e 60 metros. ~uma ãrea limita
da. Nós defendemos a posição de que o Governo, se não 
quiser gastar muito, porque acho que é até uma obri
g~ção do Governo gastar com o povo, porqUe nós gasta~ 
mos, nós pagamos ãgua, luz, esgoto, IPTU - inquilino 
paga I PTU, para o Sr. ter uma idéia - por que ele não 
pega esse dinheiro e aitre as ruas - como çolocou o 
companheiro aH -, abre as ruas e deixa o resto, que nós 
fazemos? Por que ele não dá um lote de no mínimo 240 
m? Porque, se for para dar aquela vergonha da L Norte 
tambéxr nem compensa, um lote que tem 18 metr_os, 
aquilo lâ é uma vergonha. Por que ele não abre um lote 
que dê para uma famOia viver, não vegetar? Que dê para 
uma família plantar um pê de alface, uma couve e, com 
isso, possa melhorar até as suas condições de alimen~ 
tação? , 

Eu gostaria de perguntar à ComisSão, não só a V. Ex•; 
Sr. Presi~ente: não seria agora a hora e a vez de o Gover
no tomar uma posição definida? O GoVerri_o~Volt_a:r_:-os 
olhos para as questões sociais? Agir, porque Talar já S~ 
falou demais e nada se fez. Se formou comiSSão disso, 
daquilo, dessa e daquela e até o presente momento não 
se formou nada. 

Este Governo é do povo ou este Governo ê dos ric_os'f 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Jã falei aqui 
do relacionamento oficial da Corriissão com o Qovern~
dor. Não temos ingerência nO Governo. Devjdo A minha -
própria posição aqui de conduzir, de coordenar os traba~ 
lhos, não ftca ·bem para mim critiCar nem defender. O 
que posso fazer é dar a palavra, para que vocês falem 
com toda a liberdade. Não me_ cabe a mim tomar a defe
sa nem explicar por quê. Talvez se o Governador mari
dasse alguém, um representante, poderia fazê-lo. Aqui 
hã, de certa parte, elementos ligados ao Governo que po~ 
deriam dar as explicações. -

Só quero dizer que o poblema do Governo não é só 
habitação_. Tivemos __ uma herança terrível de anos de di
tadura, em que o povo não falava coisa alguma, ninguém 
falava, como você está falando aqui, -com esta liberdade, 
senão era encanado logo na saída. (Risos) 

O que podemos fazer é exatamente dã.r esta liberdade 
de o povo falar. Aqui é um fórum -de debates. De manei
ra que isso vale. O que você falou naturalmente vai saif, 
vai ser publicado, o Governo tomará conhecimento. 

Realmente, sou testemunha do esforço extraordinário 
que o Governador tem feito. Trabalha de madrugada até 
à noite, e tem encaminhado uma série de problemas gra
ves de Brasilia. Ele tem procurado encaminhamento. São 
poucos meses, não-dá ainda para amadurecer uma fruta. 
:1: preciso pelo menos mais tempo. Sou testemunha, pelo 
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menos peSsoal, do esforço extraordinário que ele está fa~ 
zendo, e com coragem. Por exemplo, nessa parte fun~ 
diária, _ acab?r com esses loteamentos~fantasma, ocu
pação indevida. Ele está botando o dedo na ferida, den
tro da caixa de marimbondos, contrariando uma série de 
interesses. Disto sou testemunha. 

No entanto, não me cabe aqui ter posição de defensor 
do Governo. Para compreensão, devo dizer que proble
ma talvez não tão grave quanto o da _habitação é o 
problema de transporte, que atinge aos que têm habi~ 
tação e aos que não têm, atinge a todo mundo. 

O SR. ADELOR ALVES LOPES- A gente anda de 
bicicleta! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Um trans~ 
porte caríssimo, e que tira, muitas vezes, quase 30% do 
orçamento de uma família. É muito grave. 

O problema do própria trabalho. Temos cerca de 70 
mil desempregados em Brasília. ~ uma cidade que está 
cheia de problemas, mas cabe a Vocês falarem. Cada um 
puxa a brasa pata a sua sardinha. Isto é muito justo. 

O SR. AD ELO~ ALVES LoPES- Só para concluir, 
Senador. 

Já estivemos com o Governador José Apârecido. Por 
sinal é até conterrâneo, não sei como sai_u aquilo de lá 
{Risos) 

Veja bem, Senador, o que nos preocupa também é o 
seguinte: O Governo nos garantiU que num- prazo de 6 
meses apresentaria uma proposta concreta de solução. 
Se não me falha a memória, no dia 8 agoia faz 6 meses 
que ele está no poder. Não fez nada, absolutamente na
da. 

Não pertenço a Parti4o nenhum, o meu partido é a 
minha necessidade, é a condição em que vivo -de inquili~ 
no. 

O Governador de Goiás, lris Rezende, com 3 meses, 
pode não ter feito muito, mas pelo menos no caso para o 
pessoal ver que ele faria ele fez. E por que este não fez 
pelo menos uma? A única coisa que ele fezfoi derrubar os 
barracos do Paranoá, desabrigar aquelas famnias caren
tes que Já estavam, que entraram na invasão não foi por 
livre e espontânea vontade. Não. Ninguém vai para uma 
invasão porque quer, não. Se as pessoas vão para uma 
invasão é porque elas não agüentam mais. Os aluguéis 
estão um absurdo. Quem ganha um salário mínimo está 
pagando 250 mil de aluguel. O salário mínimo está em 
333 mil 120 cruzeiros. Não tem condições. 

O SR. O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Esta 
oportunidade de_ Você falar, e estou vendo daqui a jovem 
que vai certamente falar também, Representante da As~ 
sociação dos Inquilinos do Guará, vai mostrai'- a -drama
ticidade desse problema. Afmal de contas, Vocês vão ter 
a oporturiidade do voto ti. o ano que vem. E a maior críti~ 
ca que o povo pode fazer ao Governo é não votar nele, 
quando chegar a hora. Agora, é precisO ouvir' as expli
cações. Como eu disse, a minha posição aqui não é a de 
defender o Governo. Dou alguns esclarecimentos, que 
não posso deixar de fazê-lo, mas, na verdade, é preciso 
ouvir as duas partes. 

O SR, AD ELO R ALVES LOPES- Só para encerrar, 
Sr. Presidente. 

Gostaria de convidar as pessoas que têm unl VincUlo 
com a reivindicação de moradia, para a grande passeata 
que nós faremos -em Taguatinga no dia lO de novembro. 
Essa passeata tem a intenção de mobilizartoda a Tagua~ 
tinga. E se nada der certo, mobilizar o pessoal, para levar 
ao Palácio do Buriti, com data de chegada, sem data de 
saída. --Nós vamos acampar nas ruas e iião il'emos para 
o jardim não. nós vamos para a rua mesmo. -

O_ SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito bem, 
Adelor. 

lrefL!pS ouvir, aQui, _agora, a sr~ Ivone Carneiro. 

A SR• IVONE CARNEJRO ~-Eu, como represen
tante da QE-38 da Associação Comunitãria de Morado
res e CQOlpradores de Casas, estou solidária com o meu 
amigo inquilino de Taquatinga porque nós não quería~ 
mos compartilhar com você não em Taguatinga - va
mos direto ao Paláçio do Buriti, vamos ac~mpar lã a QE 
38 está dtsposfa a isto a qualquer hora ir~morar lã, por
que Já ê confortável, tem tapetes, tem sanitários e é bom, 
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ouviu? Então, o nosso problema ê em relação ao Grupo 
Consultivo-do GDF. como disse o nosso colega, até ago
-r-a nada tem feito- só se omitido. -Coro_ª_ defasagem de 
moradias no Distrito Fede_ral, foi visto pelo Governador 
Jóse Ornellas que somente,- corno disse o nosso colega 
Darei,- quem não tinha rendimento nenhum, ou acima 
de dois salários mínimos e meio - resultado: as pessoas 
que ligaram para Brasília - poucas eles - fizeram o as
sentamento da QE~38, Candangolãncia e nova QNL. O 
Governo Olhou .. p::~ra quem fez barracas mas uma como 
eu que vi levantar mansões do 28, das bacias que estamos 
embaixo, vi nascer todos, vi nascer do Córrego da Vila 
Mau ri o Lago Paranoá- nunca tivemos casa, nunca ti
vemos o direito de casa. Resultado: lã, como a SHIS- o 
nosso representante vem ali- antigamente só dava casa 
para quem podia pagar mais e até hoje é assim e o colega 
de_ Sobradinho pode esperar que as motos que vão para 
lã serão deste jeito - ê taxativo. Ou você ganha porque 
apresenta uma renda X ou você não ganha imóvel --e, 
para onde você vai? Você tem vergonha de fazer invasão 
mas, infelizmente, companheiro, vai surgir' mais- invasão 
e a SHIS não vai aguentar a demanda e terã que sair de 
lá. O problema é o seguinte: esse povo como o da QE-38 
e da Candangolândia, são 1 mil e 600 famílias que adqui
(iram casas desses invasores- adquiriram por que? Pelo 
mal cadastramento do GEIPAC, da Secretaria de Ser
viços Sociais porque é exemplo: se o sr. morava com a 
sua familia, tendo 8 filhos, ganhava o sr.e a sua esposa 
uma casa e os seus 8 filhos, cada um, uma casa - eles 
vtnderam, voltaram para a casa do pai, compraram mo
to.s, carros e terrenos e estão bem de vida. Agora, o infe
liz, como 324 famílias dentro da QE-38, pessoas que, 
após se aposentarem, o DASP díz- você se aposentou, 
reduziu o seu salãrio tem 30 dias para despejar aparta~ 
menta funcional. O infeliz, com o filho desempregado, 

_ .com a nora e 3 netos, vendeu o carro, vendeu a mama
deira, vendeu a panela e comprou uma casa na QE-38 e, 
agora, o GDF quer despejar,- mediante o nosso colega 
da SHJS, -essas fammas tem viúVas que ganham 307 
mil cruzeiros, e que o genro não mais aguentava aquela 
viúva, a cunhada e o resto das dt;(mais donas de cas_a, 
comprou uma casa na QE-38 e disse: "aí é que tu vai"fi~ 
car porque tu tá na fave_la mesmo e é aí que tu vai ficar". 
A SHlS diz o que? Fomos à SHIS. A SHIS .disse que o 
problema é do Sr. Osmar de Melo. Fomos ao Sr. Osmar 
de Melo. O Sr. Osmar de Melo disse que õ problema é da 
SHIS. Voltamos à SHIS. Pegamos o Nazareno e quase o 
matamos lá dentro da SHIS. Resultado: Q _Nazareno 
suou. Por que compraram? Compramos por necessida
de, porque não podemos pagar ao BNH a prestação 
exorbitante que ele nos cobra sem respeitar os nossos 
fndices salariaiS e ~é uma ve'râadeira mentira o índice que 
ele cobra, -ele cobra bem a mais. Quem entrar na Jus
tiça, ganha tudo. O Codemut está aí para isto. Resulta
do: a dona SHIS diz que é do GDF. Eu chego lá no Dr. 
Moacir que é quem está representando o GDF que é este 
Sr_. aqui -o Dr. Martins diz: "A SHIS disse que é no 
GDF'? Disse, Dr. "Então vou mandar o Nazareno embo
ra". A corrupção está dentro do próprio GDF, dentro 
da própria SHIS, dentro da própria Secretaria de Ser
viÇo:i"Sõciais.-Por que? Uma faxineira da SHlS me en
controu dentro do corredor e disse o seguinte: "Dona 
Ivone.__ a Sr• é daquelas casinhas que venderam? "Sou 
sim". Eles me prometeram, para que eu não ftcasse tris~ 
te, que, na hora em que tomassem uma lã dos que com~ 
praram, eles iriam me dar uma". Quer dizer: a pessoua. 
chegou em Brasília há I anos e está trabalhando lã como 
faxineira e essã gente que comprou é pioneira, assalaria
da, que cresceu e envelheceu com Brasília - como eu 
que estou chegando aos 40 anos- o que vou dizer para 
minhas filhas, como fica a condição psicológica dos fi~ 
lhos da gente? despejados? Nós não queremos nada de 
graça não. Nós queremos é ter o direito de pagar- nós 
compramos. Agora, venderam por que? Porque deram 
·casas para pessoas que não precisavam de casas- agora 
o que- acontece? O Grupo Consultivo do GDF diz que 
pede que a pe.~oa que tem uma renda de 3 salãrios míni~ 
mos, nãQ tenha possuído imóvel no Distrito Federal nos 
últimos 25 anos, tenha dependente e provar que estã pa
gandQ alUgUel. Vocês pediram isto para alguém do as~ 
sentamento? Mentira, vocês não pediram isto porque foi 
dado casas só para solteiros- 50% são solteiros. E exis~ 
te mais o seguinte- disse ao própfio Nazareno: "Naza
reno, me explique como uma pessoa que ganhou um 
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imóvel da SHIS- dois ou três imóveis- e o qUe -acon
tece é que a pessoa ganha o imóvel ou compra o imóvel, 
ela o quita para o nome de um filho. O que acontece? Ela 
vai para a invasão e aluga a casa dela. Aí, o GEIPAC e a 
SHIS vem e dá a casa para o infeliz novamente. O illfeliz 
tem uma casa na QE-38, tem uma õutra alugaaa e que 
não estã mais no nome dele e ,a casa ~ d.ele e quem recebe 
aluguel é ele. O que se tinha que olhar é que essa pessoa 
não tinha casa há 10 anos e se realmente, tinha depen
dente que não fazer como a famila do meu lado em que a 
mãe ganhou casa, com ·g filhos solteiros e que estavam, 
na oportunidade, acampados na favela - estão enten
dendo? - só vieram quando estaVãm distribuindo casas 
-todo mundo recebeu casa. Agora, nós que estãmoS na 
favela, agora somos despejados? Nós temqs o nosso di
reito e _temos que ser respeitados. Nós somos cidadãos 
brasileiros, morando na "barba" do Presidente da Re
pública. Tenham paciência- isto aqlii não é mordomia 
para estarmos aqui não. Isto aqui é nosso, ê construído 
com nossos impostos. O salârio de vocês é pago com-o 
nosso dinheiro e a SHIS tenha paciência, porque atê a 
sardinha, a fâbroca de sardinha, está mudando a emba
lagem - que a SHIS mude o seu critériO monOpoliza
dor, dentro do que ela quer- do seu próprio interesse 
- social, não. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ma,J,IrO Borges)- Vejam vo
cês, a importância do debate democrâtico, da liberdade 
de palavra. Esta é uma das maiores contribuições que o 
Senado ou que o Parlamento brasileiro pode dar, trazen
do, aqui, para dentro do seu _Congresso, a liberdade da 
palavra. 

Ouviremos, agora, o Sr. Abeci José Teles. 

O SR. ABECI JOS:ê: TELES - Gostaria de iniciar 
com a pergunta: por que no início, a rede de televisão fil
mou e agora que estamos fazendo as nossas reivindi
cações, se omitem? Agora que ê o momento de tornar 
público as nossas reivindicações, enquanto que apresen
taram apenas colocação teóricas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Esta per
gunta você tem que fazer pata eles. 

O SR. ABECI JOSÉ TELES- Mas eles estão ouvin
do .. 

A Nova República naseeu sob o berço de dor de Tao
credo Neves. Então, os civiS se apresentaram· tnUiló se
dentos para tomarem o poder, com proposição democrá
tica. Agora, com essa proposta de que vai reintegrar à 
SHIS as casas, doam a quem doer, nós perguntamos, en
fatizando até a pergUnta _da colega: isto ê uma propo
sição democrática ou é apenas a continuação do poder 
autoritário sob outros rótulos? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Também 
não me cabe dar a resposta --você joga a resposta e ela 
irá pairar na consciência de cada um. Cada. um pode fa
zer a sua própria conclusão. O fato é que nós estamos 
passando de um regime autoritário para um regime de
mocrátiCo cuja maior virtuõ.e é exatamente esta ......,... do 
povo poder falar, ter a compreensão dos setores da Im
prensa, dos órgãQs de c;omun_icação ,de massa, levar essa 
palavra, multiplicá-la, para ser do _con_hecimento do 
povo e dar as eleições livres para que cada um possa se 
manifestar e derrubar ou manter o Governo, conforme o 
resultado que ele está trazendo ao povo. 

O SR. ABECI JOS~ TELES- Continuando, existem 
colocações bem claras. Nós saireffios pacificamente. 
Fala-se em explodir bujões de gâs para derrubar tudo 
que foi construído porque ninguém pode ser lesado na
quilo que tinha. Fala-se, também, que nós vamos pro
mover uma ação contra a Justiça - já está dito que é 
caso encerrado c;: que ninguém ganha nada e não vo~ di
zer que a Justiça é parceira do Governo mas na Vara da 
Fazenda Pública é difícil encontrar-se um processo ga
nho por um inquilino ou por um réu. Então, o dinheiro 
que a SHIS gasta para manter não sei quantos advoga
dos, seria o dinheiro para se constrUir -alguns módulos 
quando forem const_ruir lã- precários ou não, mas ser
vem. Então, iremos--à ONU, iremos ao Vaticano, iremos 
ao Governo que estiveram aqui- ontem, já fomos lâ
mas o -caso não vai ficar-aSsim, porque, gastamos o que 
tinhamos na compra do módulo e agora para investir, 
para tornar o módulo um lar habitado, porque quando 
entrei, encontrei 500 mil baratas como fõi dito. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Agradeço 
ao Sr. Abeci José Teles e concedo a palavra ao Sr. Ro
berto Martins. 

O SR. ROBERTO MARTINS- Sou 2'>~ Secretário da 
Associação Comunitária da QE 38, gostaria de fazer um 
esboço e dirigir uma pergunta ao Sr. Representante da 
SIHS aqui presente, o Dr. Luiz Feranando de Moraes 
Silva, que é: "BrasHia tem um grande problema que se
não for solucionado agora, não será mais, ela se tornará 
um Rio de Janeiro, com invasões para todos os lados, 
que na verdade não passam de favelas. Esses problemas 
que até::fgora não citei é a migração. A maior causadora 
da criação de favelas. 

Com a evacuação da área rural para as grandes cida
des cai sensivelmente a produção agrícola, do nosso País, 
obrigand_o assim que o Governo aumente cada vez mais 
as-importações, aumentando assim a crise financeira do 
nosso País". 

Bem. Srs._ infelizmente o BNH trasnformou o sonho 
da casa própria em um monstruoso pesadelo, sabemos 
todos que os financiamentos do BNH são destinados a 
ramllias com renda de O a 5 s_aládos mfnimos, com base 
no exposto pelo Dr. João Antonio da Silva, repn!sé.ntan
te do BNH, de acordo com determinações do SiStema Fi
nanceiro da habitação, o mutuário deve pagar, no máxi
mo, 25% do seu salário que no caso dos que ganham 5 
salários mínimos seria em torno de 450 mil cruzeiros. Só 
que o número de contratos que têm sua prestação neste 
valor, é muito pequeno e com isso temos um número 
~rescente de mutuários inadimplentes, que podem ser 
confirmad.os peta repiesentante do BNH. 

-As famílias que_ moram nas subabitações, ou sejam 
elas: barrocos de fundos, casa_s que_ foram construídas 
pela SHIS para e-rradicar invasôeS que agora estão nas 
mã_osde especuladores pessoas essas que, até hoje, estão 
inscritas mi SHIS, que não se sujeitaram ao pesadelo do 
BNH, que poupam nas cadernetas de poupança, que 
~estinam fundos _para a construção <de habitaçõ_es popu
lares e que não têm como adquirir uma u~idade alravês 
de órgão regulador que é a SHIS. Vejam, os Srs. que es
sas pessoas poupam e na realidade, milhares e milhare$ 
delas não conseguiram até hoje, obter uma unidade atra~ 
vês do órgão regulador que é a SHI_S, aqui em Brasília. 

Essas pessoas que hoje tiveram a oportunidade de 
comprar uma unidade para a sua ocupação, ocupação 
essa subumana, porque os módulos que foram entregues, 
na QE-38, Candangolândia e QNL, são módulos para 
uma ocupação realmente subumana. Essas pessoas que 
compram essas casas, sujeitas a serem despejadas sob a 
simples alegação de comprarem a sua casa de uma pes
s_oa que não deu valor a unidade que: foi agraciada pela 
SHIS e que não era o legítimo dono. 

Agora pergunto ao Dr. Luiz Fernando de Moraes Sil
va, representante da SHIS, se é justo ou não isso? Expli
que para as pessoas aqui presentes, o por quê? 

O SR. LUIZ FERNANDO DE MORAES SiLVA
Vou aproveitar para responder também a Sr• Ivone. 
Quando a SHIS- não estou _falando por administrações 
anteriores, mas estou falando agora que continua valen
do a velha- exige um determinado nível de salário para 
dar uma moradia, não é porque ela quer não, isso é uma 
exigência do BNH e que não podemos fugir disso. 

Quanto a acusação de corrupção, no cadastraniento, 
- desconheço isso, não sei se existe e acho que se existe de

veria ser levado à Justiça com a acusação_ forrrial para 
que se apure os resultados por escrito. Acho que é muito 
rácíl chegar aqui porque o cadastramento não foi feito 
pela SHIS, o cadastramento foi feito pela FundaçãO do 
Serviço Social e esse negócio de que "o fulano ganhou, 
mais a mulher ganhou e oito filhos ganharam", tudo 
bem, seo isso aconteceu varnps levar para à Justiça para 
que se apure os resultados e os responsáveis, porque isso 
é realm~nte ilegal e irregular. 

S_ó_ gostaria que isso fosse levado a sério e nã:o-:_s_imples
mente citado, numa reunião, para depois deixasse cair 
no esquecimento. Acho que se isso aconteceu, gostafi~a 
que a Comissão dos Compradores de Casas, na QE-38, 
levasse isso à frente, botasse na Justiça e apurasse os res
ponsáveis, porque isso não pode acontecer. Agora-acho 
o seguinte, se isso não for conseguido, que não seja le
vantado ou jogado lama nas pessoas que tentaram traba
lhar à sério. Não estou falando, não foi na nossa admi-
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nistração e não acredito _em corrupção a este ponto, pois 
conheço o pessoal que fez o cadastramento. 

Quanto à pergunta do Sr. Roberto Martins, realmente 
não sei da justiça ou nãQ. Qüando o Sr. diz "que na QE-
38 foram distribuídas habitações subumanas", acho que 
elas não são tão subumanas assim, porque houve pessoas 
que compraram. Se há pessoas que compram ê porque 
há possibilidade das casas serem melhoradas. 

Quando a SHIS entregou, quando_ o Governo do Dis
trito Federal, na época, fez o QE-38, ampliação do QL 
Norte, Cadangolândia e Planaltina, a intenção não era 
dar uma habitação acabada, porque nós como habitação 
acabada não poderíamos nunca cobrar lO% do valor do 
salário mínimo. É isso que se paga lá. Então o que acon~ 
tece, a SHIS procurou dar- no meu modo de entender 
- o início de uma habitação para que o próprio mora
dor, do jeito que falou o representante de Sobradinho, 
"que me dá o lote com ponto de luz que eu faço o resto" 
e para isso damos· mais do que o ponto de luz, damos â
gua, esgoto e o início de uma habitação. Nós não fala
mos nunca que aquela habitação é acabada e nem po
deríamos, uma habitação sem revestimento e apenas 
com a ligação d_o ponto de luz interno. Isso não pode ser 
considerado habífação aC3.15àda em lugar nenhum. 

A quéstão_dajustiça, da retomada ou não, não vou en
trar no mérito da questão, porque isso aí como o Sr. Ro
berto Martins disse "que não ia acusar a Justiça de coni
vente com o Poder Público", acho que quando uma_ pes
soa comprou um lote, ela sabia o que estava fazendo, sa
bia do noticiário que foi vinculado pelo rádio, televisão e 
jornal que aqueles lotes não poderiam ser vendidos, in
clusive, os moradores d.a QE-38 não detêm a posse do 
imóvel, os Srs. compraram um termo de ocupação. Os 
Srs. jã imaginaram se eu resolver comprar um termo de 
ocupãção onde quer que seja, no Brasil, se isso vai valer 
perante à Justiça} Nãovai! Os Srs. não têm a posse do 
imóvel, l<_>go, não podem vender e não são donos daqui
lo. 

Se é justo que sejam retiradas as moradias que os Srs. 
compraram com muito -suor e sacrificio? Acho que tam
bém não é. Os Srs. ter_iam o direito de ter comprado? 
Acho que também não teriam. Há uma falha no ponto 
de atendimento de fornecimento de habitação por parte 
do Governo do Distrito Federal? Há e ninguém nunca 
negou isso. O que se pode pretender? Pode-se pretender 
corrígir uma falha que já havia, desde 1979, que só faze
mos - além desse foro_ecimento do PAPE. PROMO
RAR, da Habitação. no QE-38, QNL, Candangolândia, 
Planai tina, Itamaracá e Sobradinho- h,abitações para o 
Governo do Distrito Federal e até gostaria que o repre
sentante de Sobradinho ainda estivesse presente, quando 
ele fala "que não precisa das JJ casas e dos 2 blocos em 
Sobradinho", mas os funcionários do Governo do Dis
trito Federal precisam, é para isso que estamos fazendo e 
estamos trabalhando dentro do que podemos fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) --Devido a 
hora já adiantada e o fato de muitas _pessoas possuírem 
compromissos precisando de retirar, vamos apressar um 
pouco. _ _ 

Pediria ao Sr. Raimundo João de Souza para falar. 

O SR. RAIMUNDO JOÃO DE SOUZA- Soure
presentante da Comunidade de Vila Nova, quem não co
nhece que reside na 908 Norte a 916 Norte, dentro da
quele Setor de Grandes Áreas I.soladas Norte, 

Gostaria de fazer uma pergunta, aliás, quero fazer 
várias ao Dr. Luiz Fernando de Moraes Silva. Por exem
plo, quais foram os meios qUe a Comissão da Secretaria 
de Serviço Social terminou agora, nesses 90 dias, a res
peito das Comunidades? Será que o Dr. Luiz Fernando 
de Monl.es Silva já tem alguma proposta que possa dar 
para nós sobre o que foi resolvido, para onde aquela co
munidade de Vila Nova vai ou não? 

O SR. L\JlZ FERNANDO DE MORAES SILVA
A Comissão é da Secretaria de Serviço Social e n~o che
gou nada para a gente, ainda. 

O SR. RAIMUNDO JOÃO DE SOUZA - Ótimo. 
Agora, eu faria outra pergunta. Será que há, de acordo 
com a Comissão do Distrito Federal, possibiHdade de na 
comunidade de Vila Nova, haver um assentamento para 
aquela comunidade ali, naqueles arredores? Porque tem 
muito espaço, mas não sei. Estou perguntando, gostaria 
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que o Exm~> Sr. Senador fizesse uma colocação, ·porqu_c_a 
comunidade me cobra para ver os trabalhos, através dos 
programas de rádio, televisões, e todas a reunião que rtõs 
temos com a comunidade, principlamente, aos dQmingos 
às 14:00 horas, então tem uma maioria sempre procuran
do o que ficou resolvido. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Como eu já 
disse aqui, nós- não ín1efvlri:to_s_fl.o Governo. Nós faze
mos, geralmente aqui às sextas-feiras, e sempre há algum 
motivo para não f<:~zer, tíma audiêncta públíca. Nós rece
bemos comissões atendemos pessoas, individualmente. E 
geralmente, nós encaminhamos, quando o assunto é de 
interesse geral, não é uma coisa pesso-al, nós encaminha
mos ao governador para que se ele, se já tem conheci~ 
menta, ficar conhecendo mais uma vez, se ele não tem 
passa a conhecer. N_ós encaminhamos a ele pOrque é da 
competência dele resolver isto.. __ . 

A Comissão do Distrito Federal não pertence ao Go~ 
verno do Distrito FederaL Tem vínculos administrativos 
com ele. 

O SR. RAIMUNDO JOÃO DE SOUZA- Ess. per
gunt.a que eu fiz é por um motivo: a nossa comi.midã..d"e é 
um pouco grande ali, e que toda aquela comunidade que 
mora nas quadras 908 a 916 Norte, eles não pagam pas
sagem. Porque eles moram aH e trabalham todos naque
las laterais da Asa Norte. Aí nós temos um medo~ pOr
que mesmo todo mundo trabalhando naquela regional, 
jâ passamos gnmd"es dificuldades. Agora, aí há um tal 
medo desta comunidade de ser transportada dali para lu
gares distantes, é que, além dos seus empregos, que cor
rem o risco de perder os seus empregos, aumenta em 
dobro, ou tríp(o na necessid_ade que já sofremos. 

Por isso essa perguntõ.l que eu fiz. S_e_há, de acordo com 
a ComisSão do Distrito_ Federal, um debate para ver se 
há condições de_ a gente ficar por aqueles arredores. 

Agora, o mais é quC Cu continUo pédTndo aqui, e lá na 
Secretaria de Serviço Social no próprio Governo do Dr. 
José Aparecido, é que de tenha uma prioridade. Porque 
o chão a terra, todos nús sabemos que a terra é da 
Nação. ~gora, a gente visa também que há setores carí~ 
simos, há setorcs que impedem à comunidade carente, 
mas eu acho que dentro do bom senso quem tem direito 
deveria receber. 

Eu não estou aqui crifícando o Governo, não estou 
aqui criticando ninguém. Eu acho que os companheiros 
ai jú fizerum o que realmente jú deviam ter felto. _Mas eu 
estou aqui para pedir apoio para a comunidade; e por: 
que eles necessitam, c eu acho que aquilo que é necessi
dade a gente tem que estudar o caso, para haver o ampa
ro sociul muis favorúvel. Só isso. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito bem, 
me pa.-rccejusto o que você falou. A contribuição qt.ie eu 
posso dar, além do que jú está sendo feito, é remeter o 
m<!b rápido passive( õ.lO Governador as cópias. Logo, 
amanhã ou depois estarão prontas e nós vamos enviar os 
debutes ao Governador. Mas_ele vai tomar conhecimen.:
to, talvez ele vá chamar às falas selares da sua própria 
administração. Talvez sirva de subsídio para ele, de certa 
forma a opinião pública extravasada aqui. 

Vamos ouvir agora ·a Sra. lia Costa. 

A SRA. LIA COSTA- Sr. Ptesidente, Srs. Membros 
desta Comissão. 

Eu ~ou representante da Comissão Ve_l_hacap c pergUO~ 
to o seguinte: Senador, o Dr. Osmar de melo esteve co
nosco na Velhacap, somos 26 fõ.lmílias. Eu moro lá há 27 
anos, e tem gente com 25, 22 anos. E o Dr. Osmar de 
Melo esteve conosco lá c nos deu essa esperança de as
sentamento da Velha~.;up. Depois da visitã dele, surgi~ 
uma cerca que-a :Co-oboHinica para nos fech"ar na pa"rte 
debaixo onde nós moramos. Então tem um mês q_ue nós 
estamos lutando com as autoridades para que até quere~ 
solva o nosso problema de Velhacap, que a cerca não 
seja construída. Então fui infOrmada que é irreversível 
essa cerca. 

Então nós gostaríamos de colocar esse problema por
que me-parece que há um desentrosamcnto na adminis
tra~ào praticamente dita. Porque o SDO é contra o as~ 
sentamcnto Velhacap, e o GP Brasília tem um projeto 
lindo, m;Jravilhoso para a área. Então nós gostaríamos 
de uma ajuda da Comissão do Dis.trito Federal a respeito 
do projeto lá para a Velhacu.p. E nós rejeitamos reatmcn-
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te as casinhas lá da Candangolândía, porque, na realida
de, nós moramos bem. É casa de madeira, é simples, mas 

- hôS moramos bem. Então a minha reivindicação à Co
missão é Cssa. 

E quero· parabenizar a nossa Dr~ Sueli pela colocação 
que ela fez sobre moradia. Está de parabéns, porque, se 
realmente, simplificassem como ela colocou, o processo 
de grupo, de moradia c de terra, seria maravilhoso. Está 
de parabéns. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito bem, 
Dona Llõ.l. O que a Sm. disse vai chegar ao conhecimento 
do Governador, que é autoridade, digamos, que dá a úl~ 
tima palavra. 

Vamos ouvir agora o Francisco Pereira Lima, para 
rt:-rminar, devido ao adiantado da hora. 

O SR. FRANCISCO PEREIRA UMA - Nós esta
- mos na dúvida, Sr. Senador, se o Governo quer ouvir o 

povo ou se quer pagar o povo com o preço da democra
cia, e uma democracia até então de" sacrifício -_e rome. 

O Governo sabe mais do que qualquer um de nós que 
o problema habitacional é tão grave quanto o problema 
social, por questão salarial. Em tudo o Governo tem de
monstrado que na Velha República e na Nova República 
eh.! tem se portado como um simples arquivista que pega 
os processos e arquiva c convida o povo para reuniões e 
dá satisfaçõe.s, sem soluções. Contudo, o Governo atual 
da Nova República tem dado ênfase às palavras, mas 
com pouca generosidade. Não tem sido diferente da V~
lha República. Os problemas que ele tem levado ao povo 
não têm sido de menor importância para sacrificar maiS 
a população trabalhadora. 

Nós estamos falando de habitação, nós estamos falan~ 
do da SHIS. E as mulheres tiveram a infelicídade de ter 
um nome feminino dCSHIS, que é um nome feminino. É 
o "x~· que nunca· teve uma equação correta. Nunca nin~ 
guém- conseguiU definir o problema da SHIS. Contudo, 
teve propostõ.l dentro da SHIS que o Governo daria o ter~ 
rena. é uma ~xpressão muito de Brasília de que aqui dá
se tudo, mas cobra-se tudo taf!1-bém, e financiava apenas 
o mat_~rial, cOntudo, essa proposta foi válida. Nós temos 
propostas de dois pais de Brasilia que deixaram a cidade 
órffi há ·cerca- de pouco mais de vinte anoS: Oscar Nie
mcycr c Lúcio Costa. Deixaram a cidade órfã, voltaram, 
agora, propensos- a assinalar .o Congresso Naciona(·
n:io sei qual o cargo que ele pretendeu ter -e desenga~ 
vetavam projetas de fazer ciclovias à beira do lago. Mas 
ciclo via ü beira do lago para ·quem, se o mesmo está po
luído'?_ O próprio morador do lago que pretendia· fazer 
cooper à beira do Iagó, Já Protesta a desnccessidade da
quela dclovi<l. Mas o pc."soal de Ceilândia, mais alasta
do; Sobradinho, Gama, etc., que é a massa trabalhadora, 
que, é a massa que sustenta a Nação, eles estão lá no meio 
dOs ratoS, dos perni!ongos, da !ama, do tifo, etc. Se o Sr. 
Governador se envolve com a hospitalidade dos pais que 
deixaram a cidade órfã, que nem sequer acreditaram no 
projeto deles, cu digo que não acreditaram, uma vez que 
projetaram BrasHi3 para 250 mi[ habitantes, Taguatinga 
para 45 mi! habitantes·, e tiveram a infelicidade de dizer 
que deturparam a obra-prima deles. Não, eles não acre
ditaram na obra gigantesca que eles mesmos criaram. Af 
foram embora de Brasília, deixaram a cidade órfã. Aí 
sUrge o Paranoá, .surge a Candangolândia, que até hoje, 
para quem c."tá aqui- eu também estou desde 1959 em 
Brusília- é uma vergonha. Eu acho que com tudo isto, 
ele deixou uma lembrança triste para todos os candangos 
de Brasília~ Vocês já observaram que ele fez_ dois esquele
tos magros c colocaram na Praça dos Três Poderes? Eu 
achu 4uc ele representou muito bem o que ele quis dizer 
com o futuro dos candangos de Brasília. 

S.r. Presidente, tenho muito medo de que as nosssas 
palii:vras Sejam um pouco aproveitadas pela adminis~ 
tEu;ão pública. Pois eles usam o dinheiro público como 
se. deles fOs..,e. Eles_ aplicam o dinheiro público como se 
cstivcss_em fazendo uma aventura. Temos exemplOs da 
obra-prima construída, de Taguatinga a Brasília. Já 
acQlltcccu comigo: o meu carro quebrou a pouco mais de 
um quilómetro na entrada daquela via Taguatinga
Brasniu, õ.1 chamada Vi"a Estrutural. Tive que pegar um 
guincho," vir até o Sctor de Indústria para voltar a Taglia
tfnga: ·Sabe quanto eu andei, Sr. Presidente? Eu andei 
mais ou menos vinte quilômctros, a- um Quilómetro dis
tante da minha casa. Então, o Governo c9otinua gastan
do o dinheiro dessa natureza. 
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Volto a fa~r um apelo: por que não dar os terrenos ao 
pesso<ll que requisita, financiar o material e, às vezes, atê 
aplicar a mão-de-obra do próprio dono que comprou o 
terreno, que ganhou terreno, e aplicar essa mão~de~obra 
dde para ele mesmo? Ele não está dcs_empregado, Sr. 
Presidente'! Então, vamos empregar esse pc.'isoal. E nada 
melhor de que ele para construir o seu próprio ninho. 
Temos ;;tqui um exemplo vergonhoso: os famosos aparta
mentos que estão projetados e_m Brasília, de 30 metros 
quadrados, que me desculpem o Sr. Oscar Niemeyer e o 
Sr. Lúcio C os tu- isso é vergonhoso; isso é acreditar que 
o.Lrabalbador brasileiro nunca vai sair da miséria, que o 
Brusil nunca vai ser auto-suficiente para a solução dos 
problemas de seus tmbalhadorcs. O Que é pena, Sr. Pre
sidente. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR._ PRESIDENTE (Mauro Borges)- Temos que 
encerrar agora. 

Convido os presentes_ para a próxima reunião nO dia 7 
de novembro. quinta-feira, à mesma hora. O tema será 
••Jntlustrializllção e Abastecimento'', assunto muito inte~ 
ressante que aborda problemas de emprego, facilidade 
de vida, de menor preço de géneros alimcntícíos, etc. 

Agradeço a todos. _Mais uma vez, quero explicar a 
nossa posição aqui: esse conclave não tem nada com o 
Distrito, Federal, a conduta dos nossos trabalhos e _de 
ni'io interferir na optnião de cada um. Cada um diz como 
·quer, natura(mente com o respeito a certas normas de 
respeito mútuq, mas, fora daí, há toda liberdade, e não 
me cabe fazer a defesa. 

Apenas poderia dizer uma coisa para vocês pensarem: 
quando juscelino pretendia fazer Bmsília houve uma 
op-osiçüo tremenda, di:cendo que ele ia jogar dinheiro fo
r.:r; ia construir aqui uma cidade, fantástica, que o Brasil 
eslava precisando de muitas outras coisas, ele foi malha
do demais. Chegaram a dizer que a _estrada daqui para 
Belém foi aberta u "estrada das onças". E, hoje vocês 
vê_em a importância de Brasília para o Brasil para nós to
dos. para a conquista dos nossos sertões.. 

Sem querer deferider o Governador, eu diria, interes
sante, cu só tenho visto criticas dos moradores, de modo 
geral. Quer dizer. ele justamente mexeu numa área mais 
rica, meteu outro dedo cm outra caixa de marimbondos. 
Não sei Se vocês sabem que eles já detectaram as ligações 
c/and..:stinas de água, que estilo roubando a água, sem 
pass<!r pelo relógio, 500 milhões, é meio bilhão por mês, 
mais ou menos. Talvez, no futuro, quando a ciclovia esti
ver pronta, muitos de vocês poderão andar por lá e parti
cipar, digamos, do lago, torná~ lo mais democrático, e 
não apenas dos proprietários das c;Jsas, Este é um as
pedo 4ue cu queria ressa(tar, porque ele é evidente. 

Entã.o, alé outra vez_ Muito obrigado. (Palmas.) 

.... -COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

3• reunião, extraordinária, realiazada em 
21 de novembro de 1985 

Ás onz~ h.oras do dia vinte c um de novembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco, na saia de reuniões, na Ala 
Senador Alexandre Cpsta, presentes os Senhores Sena
dores Odaór Soares, Presidente, Mauro Borges, Gastão 
Mül!cr, Cesar Cais e Carlos Lyra, reúne-se a Comissão 
de Segurança Nacional. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhon .. -s Senadores Moacyr Dalla, Benedito Canelas c 
Milton Cabral. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Se
nador Odacir Soares, declara aberta a reunião, e dispen
sa a leitura da Ata_da reunião anterior. que é dada como 
õ.lprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente, concede a 
palavra ao Senhor Scnõ.ldor Mauro Borges. que emite pa
recer favorável, ao Projeto de Lei da Câmara n~' 130/85, 
que ""Altera 9ispositivo de lei n~> .5.70_1, de setembro de 
1971, que dispõe·sobreo Magistério do Exército". Po!ito 
em discussão e, cm seguida em votação, é o parecer do 
Rdutor, aprovado por unanimidade. Continuando o Se
nhor Presidente, concede a palavra ao Senhor Senador 
Gastão MUller, que emite parecer pelo arquivamento, ao 
Projeto de Lei do Senado n~' 61/83, que '"revoga os 
Decretos-Lei n~' 1.866, de 9 de março de 1981, e 1.937tde 
27 de abril de 1982". Posto em discussão e, em seguida, 
em votação, é o parecer do Relator, aprovado peta Co
missão. Continuando o Senhor Presidente, concede a pa~ 
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lavra ao Senhor Senador Cesar Cals, que emite parecer 
pdo arquivamento, ao Projeto de Lei da Câmara n~' 

255/83, que "Revoga e altera dispositivos da lei n~' 
6.620, de l 7 de dezembro de 1978, que define os crimes 
contra a Segurunça Nacional, estabelece a sistemática 
paru o seu processo e julgamento e dá outras providên
cius'". Posto em discussão e, em seguida em votação, é o 
parecer do Rel;.~tor, aprovado por unanimidade. 

Nuda mais h;.~venrlo a tr;,tH!J, o Sc_nhQr Presidente, en
cerra a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Ca
mcllo, Assistente da ComissãQ,_a presente Ata, que, após 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE MUNICIP!OS 

9~ Reunião (Ordinária), r'eãlizadit em 21 de 
Novembro de 1985. 

Ãs onze horas do dia vinte e um de novembro de mil 
novecentos e_pitenta e cit;~co, na-Sãla da Comissão, na 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Se
nhur Senador Moacyr Dalla, Presidente, reúne--se a Co
missão de Municípios, com a presença dos Senhores Se
nadores jorge Kalume, Nivaldo Machado, Gaivão Mo
desto, Gastão MUller, Lourival Baptista, Roberto Wy
pych, Altevir Leal, Hélio Gueíros e Marcelo Miranda. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Amaral Furlan, Bçnedito Ferreira, 
Octávio Cardoso, José lgnácio Ferreira, Alfredo Cam
pos. Alcides Saldanha, Luiz Cavalcante, Alcides Paio e 
Ncl.son Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, de
clara aberta os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
Reunião anterior, que é data como aprovada. 

A seguir, passa-se á apreciação das matérias constan~ 
tes da pauta e são relatados os seguintes Projetas de Re
solução da Comissão de Economia, ás seguintes Mensa
gens Presidenciais: I) Mensagem n~' 135, de 1984, do Se-
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Marília (SP) a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 2.400.000.000 (dois bilhões e quatrocentos mi
lhões de cruzeiros). Relator: Senador Marcelo Miranda. 
Parecer. favorável. Aprovado por un3.nimidade. 2) Men
S<Igcm no:> 138, de 1985, do Senhor Presidente da_ Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos-
ta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoií- -
zada a Prefeitura Municipal de Grajaí (MA) a contratar 
operação de crédito no valor de Cri 441.261.654 (qua
trocentos e quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e 
um mil, seiscentos e cinqüenta e quatro cruzeiros). Rela
tor: Senador Jorge Kalume. Parecer: favorável. Aprova-
do por unanimidade. 3) Mensagem n'~' 194, de 1985, do 
Senhor Presidente da República, submetendo á apro
vação do Senado FCderal, propo:;;ta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipul de Criciúma (SC) a contratar operação de crédito 
no. valor de Cr$ 2.724,658.100 (dois bilhões, setecentos e 
vinte e quatro milhões, seiscentos e ci_n_qüenta e oito mil e 
cem cruzeiros). Relator: Senador Marcelo Miranda. Pa
recer: favorável. Aprovado por unanimidade. 4) Mensa
gem n9 182, de 19B5, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à uprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriza-

d<~ a Prefeitura Municipal de Macaíba (RN) a contratar 
~op12ração de crédito no valor de Cr$ [.053_744.725 (um 

bi!hàu, cinqílenta e três milhões, setecentos e quarenta e 
quatro mil, setecento:; e v(nte e cinco cruZeiros). Relator: 
Senador Jorge "alume. Parecer: favorãvel. Aprovado 
por unanimidade. 5) Mensagem n'i' !86, de 1985, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Sen:.~do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
:z;enda, p<~ra que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Tangará da Serra (MT) a contratar operação de crédi
to no valor de Crl4.473. 178.930 (quatro bilhões, quatro
centos c setenta e três milhões, cento e setenta e oito mil, 
novecentos e trinta cruzeiros). Relator: Senador Gastão
Müllcr. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 
6) Mensagem n~' 181, de 1985, do Senhor Presidente da 
República, submetendo á aprovação do Senado Federal, 
proposta ~o Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Salto do Céti (MT) 
a contratar operação de cré_dito no valor de Cr$ 
439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove milhões., nove
centos e dczessete míl, trezentos e-vínfe cruzeiros). Kela
tor: Senador Gastão Müller. Parecer: favoráveL Aprova
do por unanimidade. 7) Mensagem n~' 137, de 1985, do 
Senhor Presidente da república, submetendo á apro-

-vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fa..:enda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Itapecuru-Mirim (MA) a contratar operação de 
crédito no valor de Cri 147.658.086 (cento e quarenta e 
sete milhões seiscentos e cinqUenta e oito mil e oitocen
tos c ~eis cruzeiros). Relator: Senador Jorge kalume. Pa
recer: favorúVCL Aprovado por unaniinidade. Prosse
guindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador M:ucelo Miranda, que emite parecer con
trário ao Projeto de Lei dà Câmara n'i' 151, de 1985, que 
"Declara de Utilidade Pública, o Tiistituto Administrati
vo jesus Bom Pastor, com sede em Andraâina, Esfado de 
São .Paulo .... Colocado em discussão e votação, não há 
debates, sendo o parecer aprovado por unanimidade. 
Dando prosseguimento_ aos trabalhos, o Senhor Presi
dente coriccae a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalu
me:, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câ
nwra n~' 120, de 1985, que "Autoriza a reversão â Com
panhia Agrícola Usina Jacarezinho, do terreno que men
ciona, situado no Município de Jacarezinho, Estado do 
Paraná". Cõlocando em discussão e votação, não há de
b<ltes, sendo o parecer aprovado por unanimidade.-A se
guir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
M<lrc~lo Miranda que emite parecer favorável, na forma 
do Sub;.,titutivo oferecido pela Comissão de Constituição 
c Justiça da Cãmara dos Deputados, ao Projeto de Lei 
da Câm:_~ra n~' 229, de 1984, que "Acrescenta§ 49 ao arti
go 6"' do De.::rcto-Lei n~' 1.691 de 2 de agosto de 1979, 
pam ~lutorizar o Poder Executivo a fixar a percentagem 
de participação dos Municípios no produto da arreca
dação da Taxa Rodoviâria única, atendendo-se ao limi
te minimo de vinte por cento do total arrecadado". Co
locado em discussão e votação, não há debates, sendo o 
p:trcccr aprovado por unanimidade. Assim com a pala
Vt:l, o Senhor Senador Marcelo Miranda emite parecer, 
pelo arquivamento, do Projeto de Lei da Câmara nY 201, 
de 19!:0, que "Ex<.:lui, dentre os considerados de interes
ses da Segurança Nacional, o Município de Três Lagoas, 
no Estado de Mato Grosso do Sul". Colocado em dis
cuSSão e-votação, é o parecer aprovado por unanimida
de. Conlinuando, o Senhor Marcelo Miranda emite pa
recer. por nova consulta à Comissão de Constituição e 
Justiça, com a _Emenda !~CM, que oferece, sobre o Pro-
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jeto de Lei do Senado Federal n~' 298, de 1983, que "Alte
ra a redução do~ 4'-' do Artigo 27, da Lei n'i' 2.004, de 3 de 
outubro __ dc 1953'". Colocado em discussão e votação, 

-- iiào há dcbu_tes, sendo o parecer aprovado por unanimi
dade. A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Jorge Kalume, que ~mite parecer, pelo 
arquivamento, ao Projeto de Lei do Senado n~' 219, de 
19!.:3, que "revoga o Decreto-Lei n9 1.170, de 10 de maio 
dt.: 197 l e dá outras providências". Colocando em discus
sUo c votação, é o parecer aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião la
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a pres·ente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

5' Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de 
novembro de 1985 

Ãs onze horas do dia vinte de novembro de mil nove~ 
centos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, na Ala Se-
nador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Se
nador Albano Franco, Presidente, reúne-se a Comissão 
dt..: Mi nas e Energia, com a presença dos Senhores Sena
dores Gabril Hermes, César Cais, Luiz Cavalcante e Al
berto Silva. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Sena9ores Od~cir Soares, Altevir Leal, Mauro 
Borges, Hélio Gueiros e Milton Cabral. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos c dispensa a leitura da Ata da 
Reunião anterior, que é dada como apmvada. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Césai Cais, que emite parecer favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara n~' 074, de 1985, que "Dá nova 
redução ao artigo 14 do Decreto-lei n9 538, de 7 de julho 
de 1938, que organíza o Conselho Nacional do Petróleo, 
define: suas atribuiçõeS e dá outras providências." Colo
cado cm discussão, não hú debates, sendo aprovado por 
unanimidade. Continuando com a palavra, o Senhor Se
m1dor César Cais relata o item 1 da pauta, relativo ao 
Projeto de Decreto Legislativo I!? 043, de 1983, que "A
prova o texto do Convênio sobre Imunidades e Privilé
gios da OLADE (Organização Latino-Americana de 
Energia), adotado durante a VI Reunião Ordinária de 
Ministros da Oü\DE em 1975". _O. Senhor Presidente 
coloca em discuss1f0-e,_ em seguida em votação, não hã 
debates, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
A indu com a pala via, o·senhor Senador César Cais rela
t<l o item 3 da pauta, relativo ao Projeto de Decreto Le
gislativo n~' 4, de 1985, que "Aprova o texto do Acordo 
de Coupcraç--J.o na Área da Energia Nuclear para fins 
pacíli<.:os entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Venezuela, concluí
do cm Caracas, a 30 de novembro de 1983". Colocado 
em discussão e em votação, não há debates, sendo o refe-
rido projeto aprovado por unnnimidade. 

Prosseguindo, o- Senhor Presidente comunica aos 
membros presentes, ter recebido correspondência da 
Agroquimica S.A., comunicando ter aquela empresa 
produzido álcool carburante, a partir do processamento 
da bútaút doce. CuJit qualidade é superior à especificada 
pt!lo CNP~IAA, para fins carburantes. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
ComiSsão, a presente Ata, que lida e aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Fede.raJ aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição~ e eu, José Fragelli, Presidente, pro

mulga a seguinte: 

RESOLUÇÃO N• 138, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, a contratar ope
racão de crédito no valor de Cr$ 1.128.299.406 (um bilhão, cento e vinte e oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, 
quatrocentos ~ seis cruzeiros). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, nos t~rmos do artigo 2• 
da Resolução n• 93, de 11 de outubro de de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.128.299.406 (um bilhão, cento e vinte e oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e seis cruzeiros) correspon
dente a 46.181.10 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
24.432,06, vigente em janeiro de 1985, junto à Caixa Econônüca Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de galerias de ãguas pluviais, meis-fios e sarjetas naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolu;;ão entra em vigor na data dé. sua publicação. · 
Senado Federal, 29 de novembro de 1985. -José Fragelli, Presidente. 

1-ATA DA 239• SESSÃO, EM 29 DE NO
VEMBRO DE 1985 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

Submetendo à deliberação do Senado o seguinte pro
jeto de lei: 

-Projeto de Lei do Senado n" 361/85-DF, que 
institui no Distrito Fedtra.l o imposto sobre a pro
priedade de veiculas automotores e dâ outras provi
dências. 

1.2.2- Ofícios do Sr. ]<l-Secretário da Câmilra dos 
Deputados 

Encaminhãndo à revisao do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 201/85 (n"' 
6.249/85, na Casa de origem), que cria órgãos na es
trutura básica da adminiStração do Distrito Federal, 
e. dá outras providências. 

-SubstitutiVo da Câmara dos Deputados ao Pro
jeto de Lei do Senado n"' 9/83 (n" 5.328/85, naquela 
Casa), que inclui, entre as contravenções penais, a 

SUMÁRIO 

prática de atas resultantes de preconceito de raça, de 
cor, de sexo ou de estado civil, dand.o.nova redação à 
Lei n~> LWO, de 3 de julho de 1951- Lei Afonso-Ari
nos. 

1.2.3- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

PrazQ para apresentação de emendas ao Projeto de 
Lei ela Câmara ""' 201/85, lido anteriormente. 

1.~.-~-:-:-:- Leitura de projetos 

- :P(ojeto de Lei do ~enado nl' 362f85, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a 
regalia da prisão especial em favor do radialista. 

-Projeto de Lei do Senado n~" 363/85, de autoria 
do Sr. Senador Gastão Müller, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da adoção de mêtodos ou_sistemas 
d_e proteção _à fauna aquática, quando da existência 
de barragens. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 

-Recebimento das Me!l~agens n<:>s 320 ~ 322/85 
(nl' 627 a 629, c;l_e_l985, na or].gem), pelas quais o Se
nhor Presidente da República, solicita autõriiação 
para que os Governos dos Estados da Bahia e do 
Cearã possam contratar Operações de crédito, para os 

fins que especificam. - Recebimento das Mensa
gens n<:>s 323 a 325f85 (n~"s. 630 a 632/85, na origem), 
pelas q·uais o Senhor Presidente da República, solici
ta autorização para que as Prefeituras Municipais de 
Corumbá - MS, Mauã - SP e Àrapiraca - AL, 
·possam contratar operações de erMita, para os fins 
que especificam. 

-Recebimento do Ofício n<:> S/48/85 (nl' 
2_.423/85, ~a origem); do Sr. Governador do Estado 
de Minas Gerais. solicitando, autorização do Senado 
Federal a fim dê que aqueJ~ Estado possa realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
150,000;000.00, para os fins que especifica. 

1.2. 7- Discursos do Expediente 

SENADOR NIVALDO MACHADO - Criação 
da Fundação Nacional para Educação de Jovens e 
-Adultos - EDUCAR, em substituição ao 
MOBRAL. 

SENADOR JOÃO LOBO - Necessidade de 
maior divulgação do Brasil e de seus produtos no ex
terior, tendo em vista a constatação do desConhc!:d~ 
menta de nosso Pais pelo povos estrangeiros. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Oiretor-Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÀO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MARIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor· Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Ad[unto 

1.2.8 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinâria a realizar-se 
segunda-feira, dia 2 de dezembro, às lO horas, com 
Ordem do Dia que designa. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de _Lei da 'Câmara n"' 58/80 (n'il_l.693J79, _ 
na Casa de origem), que acrescenta parãgrafo ao art. 
458 da Consolidação das Leis do Trabalho. Votação 
adiada por falta de quorum. 

PrOjeto de Lei da Câmara n-'~ 62/80 (n~' 1.871/79, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 51' 
da: Lei n~'Q.678, de 14 de agosto de 1979, que dispõe 
sobre a requisição de servidores públicos da adminis
tração direta e autárquica pela Justiça Eleitoral e dá 
outras providências. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 34/81 (ri'~ _:3.65~/80, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
234 do Decreto-lei n~' 2.848, de 7 de d~zembro de 
1940 - Código Penal. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 48j81 (n'~ 4.708/78, 
na Casa de origem), que introduz alterações no art. 
243 da Leí n'~4.737, de IS de julho de 1965 -Q5digo 
Eleitoral. Votação adiada por falta de quorum. 
.. Projeto o de Lei da CâmÚa n~' s3j8t ln'~614j79, na 
Casa de origem), intro-duzind_o alterações do 
Decreto-lei n'~ 70, de 21 de novembro de 1966, e na 
Lei n'~5.74l de li' de dezembro de 1971, que dispõem 
sobre cédula hipotecãria e a cobrança-de crédito hi
potecário vinculado ao sistema finariCeírO- de habi
t~ão~ Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da_Câmara n'~ 57/81 (n'~ 2.~_Q?j79, 
na Casa d_e origem}, que a1tera a Lei n~' 5.869; de 11 
de j3.neiro de 1973 -_Código de P!o~esso Civil, r::ta 
parte relativa ao procedimento sumaríssim"o. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 59/81 (n'~ 1.894/79, 
na Casa de origem), que inclui na relação descritiva 
das ferrovias do Plano Nacional_de Viação, instituído 
pela Lei n'~ 5.917, de lO de setembro de 1973, ferroVia 
transversal ligando Belém-São Luís-:-Tçresi.na .. 

1
:V.o

ta.;:ão adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 63/81 (n'i' 2.087/79, 
na Cas.a de .origem), que modifica a rc!dàÇão-do § 211 
dq_ art. 20 da Lei n'~ 5.869; de 11.dejaneiro de 1973-
Código de Processo CiVil. Votação adiada por falta 
de quorum. -

Projeto de Lei da Câmara n' 8TJ81 ~(11'1 3.123/80, 
na Casa de origem), que assegura os direitos 4_e ã~itó= 
res teatrais. Vo.tação adiada por falta de quorum. 
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Projeto de Lei da Câmara n'i' 46/82 (nl' 903/79, na 
Casa de origem), que dá nova redação ao art. 125 do 
Decreto~ lei n'~ 200, de 25 de fevereiro d~ 1967, e revo~ 
ga a alínea d do§ 211 do seu art:t26. Votação adiada 
por falta de quorum. · 

Projeto de Lei do Senado nl' 244/81 - Comple
mentar, acrescentando o parágr'afo 4'1 ao art. 21' da 
Lei Complementar n'~ 1/67, que v~sa a reduzir, em ca~ 
sos que especifica, o limite rilínimo populaciOnal de 
que trata o incisO I do mesmo artigo. Votação adiada 
pcir falta de quorum. 

Requerimento n'~425J85, solicitando seja anexado, 
aos Pn:úeto.s de Lei da Çãmar.a_ (19S, 49/7?, 1 J 1/81 e 
124j83, que tramitam em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara n'i' 38/84,_que altera dispositivo da Lei 
n9 4.726, de 13 de julho de 1965, que dispõe sobre os 
serviços do registro do comércio de atividades al).ns, e 
dá outras providências. Votação adiada por falta de 
qu-orum. 

Requerimento n'~423J85, de urgência parã.O-PrOje~ -·
to de Lei da Câmara n'~ 124/85 (n'~4.0l4/84, na Casa 
de origem), que proíbe a pesca de cetáceo nas águas 
j~.,t_ti_scticionais brasi_lei~a_<;; dá qutras providências. Vo-
_tação adiada por [alta de quorum. ---

Requerimento n'i' 463/85, solícitando nos termos 
do art. 279, c, 4, combinado com o art. 195, do Regi~ 
menta Interno a inclusão em ordem do dia do Proje
to de Resolução n'i' 15/85, que dispõe sobre requeri
mento de informações e dá outras providências, Vo
tação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n9 89/83, que dispõe 
sobre a proibição da caça ao jacaré e_dá_outras provi
dências_. Vota,.ii.o adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n'~ 85/83, que acrescenta 
dispositivo à Lci Orgânica da Previdência Sociai1 am~ 
pliando a definição de dependente~para efeito de as~ 
~.ist.~ncia médica. Vot_açio adiada por falta de quorum. 

ProjefO de Resolução n~> l31 j85j _que autoriza o 
Governo do Estado do ~ar~ná __ :~ re'alizar 9peraçã9 de 
empréstimo externo no valor déUS:$ 63,600,000 {ses.:

---senta e três milhões e seiscentos mil dólares norte
americanos). Discussão encerrada, ficando a votação 
adi~da_ po~ falta de quorum. 

Projeto de __ Resolução n9 _134/85, que autoriza o 
Governo do Estado de São Paulo a elevar em CrS 
3.131.146.368 (três bilhões, cento e trinta--e uin mi~ 
lhões, cento e quarenta e sei!; mil, trezentos e sessenta 
e oito cruteiros), o_ montante de sua dívida consolida~ 
~a. Disçussã9 encerrada, fican~o a votaçãO ~diada 
pÕr f"ãfta de Quorum. · -

Projeto de ResoluçãO n'i' 135/85, que autoriza o 
Governo do Estado de Minas Gerais a realizar ope~ 
raçào de emprêstimo externo, no valor de US$ 
60,000,000~00 (sesserita milhões de dólares norte~ 
americanQS):-Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n'~ 136/85, que autoriza o 
Governo do Est<!-do do Rio de Janeiro a realizar Ope
ração de empréstimo externo no valor de.- USS 
44,800,000.00 (quarenta e quatro milhões e oitocen
tos mil dólares norte~americanos. Discussão encerra
da, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resoluç~o n'~ 137/85, que autoriza o 
Governo -do Estado do Rio de Janeiro a realizar ope
ração de empréstimo no valor de USS 100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-americanos). Discus
são encerrada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

·Projeto de Resolução n'~ 138/85, que autoriza a 
r>réfeitura Municipal de Itapecuru~Mirim (MA), a 
elevar em Cr$ I47.65iL086 (cento e quarenta e sete 
milhões_, seiscentos e cinqUenta e oito mil e oiten_ta e 
seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolida~ 
da, Discussão encerrada, ficando a votação a-diada 
por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n'~ 139/85, que autOriza a 
Prefeitura Municipal de Marilia (SP) a elevar em Cr$ 
2.400.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos mi~ 
lhões de cruzeiros), o montante de sua_dívida consoli~ 
dada. Discussão encerrada, ficando a v_Qtação adiada 
por fitlta de qUorum. - -

Projeto de Reso.lJ.J.ção n'~ 140/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Salto do Céu (MT) a elevar 
em Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove mi
lhões, novecentos e dezessete mil~ trezentos e vinte 
cruzeiros), o montante de sua d_ívi<@ consolidada. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiad~ .. por 

· falta de quorum. 

Projeto de Resolução n'i' 141/85, que autoriz<1. a 
Prefeitura Municipal de Grajaú (MA) a elevar em 
CrS 441.261.654 (quatrocentos e quarenta e um rni~ 
lhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e cin
qUenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Oiscu~ão encerrada, ficando .a votação 
adiada por falta de quorum. 

ProJl::to de Resolução n9 142/~5. que autoriza ·a 
Prefeitura Municipªl de Macaíba (RN) a elevar em 
CrJ 1.053:744.275 (hum bilh~o, cinqUenta e três mi~ 
lhões, !léteCentóS e quarenta e quatro mil, duzentos e 
setenta e cinCo' cruzeiros), o montante de sua díVida 
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consolidada·. Discussão encerrada, ficarido a votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 143/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Tangarâ da Serra (MT) a 
elevar em Cr$ 4.473.178,930 (quatro bilhões, quatro
centos e setenta e três milbi:íe:s, cento e setenta e oito 
mil novecentos e trinta cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resoluç~o nl' 144/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Criciúma (SC) ~ elevar em 
Cr$ 2.724.658.100 (dois bilhões, setecentos e vinte e 
quatro milhões, s~· centos e cinqUenta e oito mil e 
cem cruzeiros), o ntante de sua dívida consolida
da. Discussão ence ada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. , 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JORGE KALUME- Protesto de S. 
Ex• contra a realização de leilão em que foi arremata
da Placa de ouro, oferecida a Rui Barbosa por Sena-

dores da Primeira República, em homenãgenl â sua 
brilhante participação na Conferência de Haia. 

SENADOR ODACIR SOARES, como Líder
Aspectos sobre a viabilidade da ratificação da 87• 
Convenção da Organização Internacional do Traba
lho. 

SENADOR JOÃO CALMON- Ingresso do Se
nador Nelson Carneir.o nos quadros do PMDB. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Inicio, na 
Universidade de Brasflia, do curso de introdução ao 
estudo da cultura negra no Brasil. 

SENADOR GASTÃO MDLLER- Discui.-so pro
ferido por S. Ex• de saudação ao Senador Nelson 
Carneiro, no momento do sell reingresso no PMDB. 

SENADOR CARLOS ALBERTO - Defesa da 
criação do Ministério do Menor Abandonado. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS - Proposta' 
apresentada por cidadãos de Ouro Preto-MG, de 
que seja inaugurapo no Panteão dos Inconfidentes, 
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naquelã cidade, o busto do ex-Presidente Tancredo 
Neves. 

SENADOR ODACIR SOARES- Conquista pela 
equipe do jornal Çorreio Braziliense do Prêmio Essa 
de Jornalismo. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4 - ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO 
ANTERIOR 

Do Sr. Itamar Franco, pronunciado na sessão de 
28-11-85. 

Do Sr. Aloysio Chaves, pronunciado na sessão de 
28-11-85. 

3 - MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE:-L[DE:RES DE PARTIDO 

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER-
MANENTES 

Ata da 239~ Sessão, em 29 de novembro de 1985 
3~ S~~ão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Passos Pôrto 

ÀS Ú HORAS E-30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS •. SENA_DORES: 

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Odacir Soa~es -:-\ 
Aló'ysio Chaves - Gabriel Hermes - Hêlio Gueiro& -
Alexandre Costa - Américo de Souza- Helvídio Nu
nes - João Lobo - Jos~ Üns - Virgílio Távora -
Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena 
o:- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Nivaldo Macha
~o ~~uilherme Palmeira- Luiz Cavalcante"""'"'"': Louri
~at B'aptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães -
João Calmon- José Ignâcio· Ferreira- Nelson Carnei
.ro - Itamar Franco - BeneçJi_to Ferreira- Henrique 
Santillo - GastãO Müllei- - Roberto Campos - Jos~ 
Fragelli - Marcelo Miranda- Cario~ Chiarelli- Alci
des Saldanha - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista oe pre
sença acusa o comparecimento de 36 Srs. Seriadores. Ha
vendo nUmero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos trabalhos. 
O Sr. 1"'-Secretârio irá proceder à leitura do Expedien

te. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente, submetendo à deliberação do Se
nado projeto de lei. 

MENSAGEM 
N• 319, de 1985 

(N"' 625/85, na. origem) 

&celentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
r&l: 

Nos termos d_o artigo S 1, combinad_o com o artigo 42, 
item V, da Constituição, "tenho a honra dê submeter à· 
elevada deliberação de Vossas Excelênc_ias, acompanha
do de Exposição de ~ot!vos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, o anexo projeto de lei que .. institu.i no 

Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veícu~' 
los automotores e dã outras Providências". 

Brasília, 28 de novembro de 1985. -José Sarney. 

EM!> 
N~ 051/85~GAG Brasília, :f6_ de novembro de 1985~ 

Excelentíssimo Senhor Prçsidente da República 

Tenho a honra: de encaminhar a Vossa Excelência, em 
anexo, o projeto de lei que institui, no Distrito Federal, o 
imposto sobre a propriedade de veículos aUtomotores. 

2. Esse novo tributo consta da Emenda Constitucio':' 
nal n'i' 27/85, aprovada pelo Congresso Nacional no dia 
23 do corrente. Em_ seu artigo 29, acrescenta o incisO III 
do artigo 23 da_ C_o_ns_tit_uição, nã forma seguinte: 

"Art. 29 O artigo 23 da Constituição Federal 
passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos: 

.. Art. 23. ···~··•~·····~······•·••••"'•••• 
IIl- propriedade de veículos automot_ores, ve

dada a cobrança. Qe imposto ou taxas incidentes 
sobre a utilizªcão de veículos. 

1. .. O imposto sobre a propriedade de veículos auto
motores su!:!stitui a Taxa Rodoviária Única, de_ compe
tência da União._ 

4. Por esta raZão, Senhor Presidente, o projeto 'tri.cor
pora os requisitõs eSsenciaiS daquéla Taxa, tais como a 
definição de contribuintes, o fato gerador, a base de câl
-::ulo, as alíauotas e as isenci'il";<< • 

5. Quanto às isençóes, JUstifica-se a exclusão da 
U_nião, Territórios, Estados, Municípios -e respectivas 
autarquias; porque passam, com a transformação da 
taxa em imposto, a gozar da imunidade prevista no inci
so HL do artigo 19 da Constituição. 

6. Para que o Distrito Federal possa arrecadar o im
posto no exercício de 1986, é imprescindível que o proje-. 
to seja encaminhado ao Senado Federal para votação em 
regime de urgência, nos termos do artigo 42, inciso V, da 
Constituíção. 

Neste ensejo, renav,Yossa Excelência os protestos 
de meu elevado apreço. 

Cordialmente- José Aparecido de Oliveira, Governa
dor do Distrit-o Federal. 

~PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~' 361, de 1985-DF 

Institui no Distrito Federal o imposto sobre a pro
priedade de ve(culos automotores e dá outras provl
-dênCí8s. 

O SenaDO Federal decreta.: 

Art. l~' Fica instituído, no Distrito Federal, o im
posto sobre ã propriedade de veiculas automotores devi
do ariualmente, a partir do exercício de 1986, pelos pro
prietários de veíCulos aU.tomotores registrados e licencia
dos nesta Unidade da Federação. 
·-§·-·};,..,--'·O 'VaJ~r do- iffiposio serâ recolhido diretamente 
pelo contribuinte na rede bancária autorizada, nos pra
zos e formas previstos no regulamento. 

§ 2~' O imposto é vinculado ao veículo. No caso _de 
sua alienação, o comprovante do pagamento serâ trans

. ferido ao novo proprietário para efeito de regi~tro ou 
averbação no órgão de trânsito. 

'§ 3<? No caso de transferência dQ veículo regulariza
do de oUtra Unidade da Federação, não será exigido 
novo pagamento do imposto, respeitando-se o prazo de 
validade do recolhimento anterior. 

§ 49 · Em razão do ano de fabricação, o Governador 
do Distrito Federal poderá excluir determinados veícu
los da incidência d-o imposto. 

Art. 2"' A base de cálculo do imposto é o valor venal 
do veículo automotor. 

§ I"' . Para a fixação do valor venal poderá ser_levado 
em consideração o preço usualmente praticado no mer
cado do Distrito Federal, os preços mêdios aferidos por 
publicações especializadas, a potência, a capacidade má
xima de tração, ano de fabricação, o -peso, a cilindrada, o 
número- de dx-os, tipo- de cõmbustível, a dimensão e o 
modelo do veículo. 

§ 2"' No caso de veículo novo, o valor venal será o 
preço comercial tabelado pelos órgãos competentes ou, 
na su~ falta, o preço a vista constante do documento fis
cal emitido pelo revendedor ou pela autoridade federal, 
por ocasião do desembaraço. 

§ 3<? A base de cálculo prevista neste artigo constará: 
de tabela trimestralmente corrigida que deverá ser publi
cada antes do trimestre da ocorrência do fato gerador. 
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§ 4'i' O Governador do _D_istrito Federal poderá_ redu
zir a base de cálculo do .imposto quando a situação de oro:. 
dem tecnológica, estratêgica ou política assim recomen
dar. 

Art. 39 As alíquotas mãximas do imposto sobre a 
propriedade de veículos automotores são: 

I -7% (sete por cento) para carros de passeio, incluSI
ve de esporte e de corrida, bem como com_io_nçtas de uso 
misto e veículos utiUtâ_rios; 

Ü- 3% (três por cento) para os vefculos mencionados 
no item I, detentores de permissão para transporte públi
co de passageiros; 

III- 2% (dois por cento) para os demais veículos, in
·clusive motocicletas e ciclomotores. 

Art. 49 São isentos do PMamento do impOst?:-
1 -os veículos empregados em serviços agrícolas~ que 

apenas transitem dentro dos limit~s das propriedades_ 
agrícolas e que pertençam; 

rr- as ambulâncias; 
III- o Corpo DiplomáticO a.Cleâitado junto ao Go

verno Brasileiro; 
IV- as máquinas agrícolas e de terraplenagem~ desde 

que não circulem em vías públicas abertas à circulação. 
Parágrafo único. O regUlamento disporá sobre a for

ma do requerimento e reconhecimento da \senção. 
Art. 5q O registro inicial de veículos automotores, 

quando feito até 31 de março de cada ano, ensejará o pa-
gamento integral do valor anual do imposto. Dentro ~e_ 
cada trimestre subseqUente, o registro -determinará a re
dução de 1/4 (um quarto) do. valor do imposto, portn.::-
mestre. - -

Parágrafo únicO. O regulamento disporá qu3::nto aO 
calendário do recolhimento do imposto e renovação do 
registro,- podendo ser utilizado 9 último alg3:rism~"4a 
placa do veículo. ________ _ 

Art. 6~t Os propiietârios de veículos autorriotõres, 
que não efetuarem o recolhimento do imposto no prazo 
do regulamento, ficarão sujeitos à, multa de 50% (cin
qGenta por cento), calculada sobre o valor do iit:Jposto 
corrigido monetariamente pelas variações percentuais 
das Obrigações Reajustáveis do .Tesouro Nacional -
QRTN, na ocasião do pagamento. 

Parágrafo único. A correção monetária dos tributo~ 
de competência do Distrito Federal, não recol~idos n_~s 
prazos regulamentares, será aplicada independenteme~te 
de ser o recolhimento espontâneo oU medi_ante ação fis-
calizadol;'a. -

Art. 7~ __ O pagamento do impm;to sobre a Propriedaw 
de de veículos automotores exclui a incidência de taxa ou 
imposto que grave a utilização do ve(culo. ·_ 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se apli
ca às multas ou sanções previstas no Regulamento do 
Código Nacional de Trânsito. _ _ 

A rt. gq O disposto no § 4"' do artigo 1"' não dispensa 
o proprietário das obrigações estipuladas no Código Na
cional de TrânsitO. 

Art. 9~t Esta Lei entra em vigor na data de s~~ pllbH~-
cação. _ - . -- ---

Art. 10. Revogam-se as disposições em contráriO. 
Brasília, em de de 1985. 

(Às CQmissões de Gonstituiçã_o e Justiça, do Dis~_ 
trilo Federal de Finanças.) 

O FI CIOS 

Oo Sr. H-Secretário da Câmara dos Deputados, 
encaminhando à revisão do Senado autógrl.f()s dos 
seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 201, de 1985 

(N"' 6.249/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da ~epúbtica 

Cria órgãoS na estrutura básica da administração 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 

O Congresso -Nacional decreta: 
Art. I"' Ficam criadas, na estrutura básica da admi

nistração do Distrito federal a _que se refere o art. 19 da 
Lei n9 4.545, de lO de dezembro de 1964, as seguintes Se-
cretarias~ 

1- Secretaria da Cultura - SC; 
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II -Secretaria da Indústria, Comércio e Tufisnfo -
51CT; 

III- Secretaria do Trabalho - STb;, 
-IV- Secretaria de Comunicação Social- SCS. 
Art. 2~ A cada uma das Secretarias a que se-refe:reo 

artigo anterior compete: 
I -Secretaria .da Cultura; 
Estudos e pesquisas de natureza cultural; promoção 

da cultura; memória pública, fomento à tradição e ao 
folclore e intercâmbio cultural; 
II- Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo:· 
Estudos e p~quísas relativos à indústria, ao comércio 

e ao turismo; regUlação das atividades industriais, co~ 
mercíais e turísticas;_estímu[o ao desenvolvimento indus~ 
trial, comercial e turístico; promoção e assistênc~a ao 
cooperativismo da indústria, do comércio e do tunsmo; 
promoção e assistência técnica e tecnológica às micro, 
pequena e média empresas; · 

II I - Secretaria do Trabalho: 
EStudos e pesquisas sobre mão~de-obra; formação e 

aperfeiço.amento de mão~de-obra; assistência ao t~ã._ba
lhador; integração social do trabalhador; as_sistência às 
associações comunitárias, classistas e sindicais; mercado 
de trabalho; sistema de emprego, salário e renda do tra~ 
balhador; poHtica de lazer para o trabalhador; 

IV- Secretaria de Comunicação Social: 
Relacionamento com a imprensa: relações públicas; 

publicidade e propaganda; pesquiSa de Opinião pública e 
regulação da comunicação social. 

Art. 39 Para fins de ex"eicício do controle e da super
visão de que trata o art. 3"' da Lei nq 4.545, de 10 de de
z.embro de 1964, fica vinculada à S!!C.fetaria da Cultura a 
'Fundação Cultural do Distrito Federal. 

Art. 49 Ã Secretaria de Educ;1ção e Cultur_a passa a 
denomirmr~se Secretaria da Educação - BE. ·· 

Art. 5q _ficam criados os cargos de natureza especial 
de Secretário da Cultura, SecretáriO da fndli.stria, Co~ 
mércio e Turismo, Secretário do Trabalho e de Secre
tário de Comunicação Social, corii os vencimentos, van
tagens e prerrogativas dos demais Secretários de Estado. 

Parágrafo único. O cirgo de Secretário de Educaç~Q 
e Cultura passa a denominar-$e Secrc:-tário da Educação: 

Art. é O Conselho de Arquitct.ura e Urbanismo de 
que tratam os arts. 29 .e 69 da Lei nq 4.545, de 10 de de
zembro de 1964, passa a denominar-se Conselho de Ar
quitetu_r_a,_ ~rb:i_niSmo e Meià_-A[llbiente. 

Art. 7"'- Os dispositivos da Lei nq 4.545-, de lO de de~ 
zembro de 1964, a seguir enumerados, passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 

.. Art. 49 

iV -:...· S~~;e·t;;ia· d~· Ed~~;~ã·d :.E~~i~~ ·d;~~~ .e 
-- z...- graus e Ensino Suple.tivo; 

Art. 5"' ........... , ...... _ .. !. ··-·-·~-··.:-•· ... 

e.). i~~~~·bi~~s~-d;~"ait~[d~d~ d; ~p~;t~·~ ~~t;;s 
"que lhe se.iam atribuídas. 

Art. 69 Ao Conselho de Arquitetura, Ui-banis
- mo e Meio-Ambiente compete: 

a) orientar os planejamentos urbanístico e arqui
tetônico, com apoio nos óYgãos próprios da Secreta
ri::! de Viação e Obras, bem como as ações referentes 

--;à -defeSa e à conservação do meio-ambiente. 

Art. 89 Para o desempenho de encargos temporários 
de natureza relevante, o Governador do Distrito Federa.I 
poderá prover até_3 (três) cargos de Secretário Extraordi
nário, com os yencimentos, vantagens e prerrogativas 
dos demais Secretários de Estado. 

Art. 99 O Secretário Extram:dinário djsporã de as
sistên~ía técnica e admini~~ratJva necessária_ ao: desempe
nho da riiissào de Que for illcumbido, na forma a ser re~ 
gulamentada por decreto do Governador do Distrito Fe
deral. 

Art. 10. Fica o Governador do Distrito Federal au
torizado a abrir crédito especial até o montante de CrS 
4.000.000.000 (quàtro bilhões d·e cruzeiios) para ateri"di
mento das despesas resultantes da aplicação do disposto 
ncsia tei, uSando os recursos do Orçamento do Distrito 
Federal para o corrente exerCício~ 
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Art. II. O Governador do D"ístrito Federal expedirá 
os atas necessários à adaptação da estrutura administra
tiva do DistritO Federal às diposições da presente lei. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua pubU-
·cação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em c-Ontrário. 

MENSAGEM N• 412, DE 1985 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do _art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submetei- à .elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de exposição de motivos do Se
nhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto 

-de lei que "cria órgãos na estrutura básica da adminiS
tração-do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Brasília, 29 de agosto de 1985. - J!)Sê Samey · 

EXPOSJÇÃO _pE _MOTIVOS N• 042/85-GAG, DE 2 
DE AGOSTO DE 1985, DO SENI-!OR GOVER
NADOR DO DISTRITO FEDERAL. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
José Sarney 

· Digníssimo Presidente da República Federativa do 
Brasil 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a elevada honra de submeter à superior consi~ 

deração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei 
que ciia órgãos na estrutura administrativa do Governo 
do Distrito federaL 

A estrutura em vigor, estabelecida no ano de 1964, 
quando Brasília pouco mais era que um canteiro de 
obras e sua população representava apenas dez por cento 
(10%) da atuat, encontra-se hoje totalmente superada 
diante do acelerado crescimento desta cidade que tem a 
grave responsabilidade- de ser a sede dos Podere~ da 
Uoiã_oL_: ___ -_ -

Pussadas duas décadas, modificaram=se 'serisivellneitte- · 
as condições políticas, econômicas, sociais, culturais e 
urbanísticas existentes em fins de 1964~ qua-qdo porJorça 
da. Lei nt 4.545, de lO de dezembro daquele ano, 
instituíaMse a organização básica ainda vigente. 

A transferência quase completa dos _órgãos da Admi~ 
nistração Federal para Brasília vem exigindo melhor de
sempenho do Governo local, que não dispõ~de uma es
Truturaç.~_o orgânica compativel com os encargos que lhe 
são cometidos. Em conseqüéncia, funções governamen
ta_is de indiscutível relevância ncam profundamente pre
judicadas em sua execução, dentre as quais cumpre des
tacar: 

-promoção do desenvolvimento equilibrado e ade
quudo das atividades industriais e comerciais, inclusive 
as relacionadas com o turismo; 

-agilização dos processos de proqução, divulgação e 
recuperação culturais; 

.-intensificação e melhoria qualitativa e quantitativa 
da comunicação social; e 

--dinamização, promoção e proteção do trabalho. 
Essas atividades, de inquestionãvel significação para 

uma so.ciedade moderna e participante como a d_o Distrl
to Federal, não .estão sendo tratadas com a devida priori
dade, visto que, na ação governamental, vêm sendo exer
cidas por unidades orgânicas a outros fins destinadasA 
Temos, assim, com evidente impropriedade, os interesses 
da indústria e do comércio confiados à Secretaria de 
Agricultura e Produção, o turismo, a cargo de órgão re
lativamente autônomo, vinculado ao Gabinete do 09-
vernador, os assuntos do trabalho tratados pela Secreta
ria de_ Serviços Sociais, a cultura, sem a merecida auto
nomia, na Secretaria que cuida desta e ao mesmo temo 
da educação, a comunicação social confinada no aca
nhado espaço de uma coordenação a nível departamen
t<~l. 

Estudos levados a efeito em várias oportunidades, re
sultantes de insistentes reivindicações de entidades de 
classes, órgãos da imprensa e de expressivos segmentos 
da sociedade, conduzem inevitavelmente à conclusão de 
ser imperiosa a modernização administrativa do Distrito 
FederaL Nesta linha de raciocínio não há como protelar 
a tidoçào de providências reformuladoras, há muito re
clamadas, inadiáveis e necessárias a um governo que se 
propõe ir ao eficõntro dos mais legítimos anseios da co~ 
munidade. 
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Com vistas à solução de problemas atuais e à pre
venção de seu provãvel .agra;,amento no futuro, é que se 
pretende a criação de órgãos adequados_ ao atendimento 
específico daquelas atividades. Esses órgãos com compe
tências e finaHdades previstas em lei, serão as Secretarias 
de: 

Comunicação Social; 
Indústria, Comércio e Turismo; 
Cultura; e 
Trabalho. 
O relacionamento do Governo_ com a opinião pública 

requer, no regime democrãtico, o estabelecimento de ca
nais de comunicação desimpedidos, dentro de uma pers
pectiva de abertura da administração pública para a so
ciedade e de prestação de contas dos atas de gestão. No 
caso especifico de Brasília, o intereSse público pelas coi
sas e atas de sua Administração não se Umifa às frontei
ras do Distrito Federal nem às do seu_e_otorno mais ime
diato, mas se estende a todo País. 

Acresce que a atividade de Comunicação Social 
desenvolveu-se e especializou-se; ·na so-ciedade mo_derna, 
a um ponto em que já não é possível ao Administrador 
conduzi-ta improviSadamente. O convívio Com_ Qi'gãos de 
comunicação de massa, empresas prestadoras de serviços 
nessa área, entidades de pesquisa de opinião pública e 
outros, deve ser conduzido por profissiona:is Para esse 
fim preparados. A nova atitude não pode nem deve 
restringir-se ao Palácio do GOVeiilõ,- mas~ emanando 
deste, deve impregnar o comportamerito_de todos os ór
gãos da Administração. E tal resultado só será alcançado 
se a Comunicação Social, ombreando-se às outras 
funções do Governo, ror atributo de uma secretaria, e 
não mais de uma coordenação ou assesso_ria. 

No decorrer dos 25 anos de sua existência, vem o Dis
trito Federal participando progressivamente, do proces
so do desenvolvimento econômico~social do País. 

Brasília roi projetada para estabilizar-se no ano 2000 
em torno de seiscentos mil habitantes. Jã nos primeiros 
25 anos de sua existência ostenta população quase três 
vezes_ superior, caminhando a passo acelerado para ter 
cerca de tres milhões de almas no final do século. Esse 
crescimento demográfico reClama, imperiosamente, a 
criação de novos emprep;os. 

Os estudos levados a efeito indicam que o problema 
do desemprego em Brasília só -pode ser conjurado atra
vés do estímulo (L implantação de indústrias de pequeno 
e médio portes, pão poluentes, e capazes de multiplicar a 
oferta de trabalho. Tal encargo, pela sua natureza e mag
nitude, não pode permanecer no âmbito de um simples 
núcleo. subordinado à Secretratia. de Agricultura e Pro
dução,_ como ocorre no momento, exigindo a criação" da 
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, com a fi
nalidade primeira de promover o desenvolvimento in~ 
dustrial de Brasília e de seu retorno ímediato. 

A Pasta da Indústria, Comércio e Turismo ora pro
posta vem preencher uma lacuna funcio_nal na estrutura 
do Governo e terá destacada participação na elevação da 
qualidade da vida comunitária, através da orientaÇão 
que poderá empreender com vistas à geração de novos 
empregos. 

Por sua vez, a Secretaria da Cultura significa a primei
ra resposta objetiva ao proCesso de valorização da cultu
ra ·nacional, em perfeita consonância com as diretrizes 
traçadas pelo Governo Federal, materializadas na 
criação do Ministério da Cultura._No âmbito do Distrito 
Federal, a exemplo do sucedido na esfera federal, a nova 
secretaria resultará do desmembramento da Secretaria 
de Educação e Cultura, de sorte a conferir mais autono
mia à administração_dos assuntos culturais, quase sem
pre relegados a segundo plano. 

Os argumentos justificadores da criação do Ministério 
da Cultura são igualmente válidos na sustentação de 
nossos propósítos, evidenciado que a Secretaria de Edu
cação e Cultura, diante da complexidade das atividades a 
ela pertinentes, não reúne condições de atender, simulta
neamente e com igual eficiência, aS exigências dos dois 
·campos de sua competência. Corirefeito, o crescimento· 
demográfico do Distrito Federal, gerando constante au
mento da demanda na área do ensino, mobiliza a quase 
totalidade dos recursos destinados, àquela secretaria ~m 
detrimento da Cultura, fadada esta a conquistar o seu 
próprio espaço atravês de uma secretaria com a finalida-
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de _específica de administrar as atividades culturais em 
nosso meio. 

Vale assinalar que algumas Unidades da Federação, 
antecipando~se ao Governo Federal, implantaram as 
suas Secretarias de Cultura. O exemplo mais próximo e 
mais sig-nifiCativo legou-nos o saudoso Presidente Tan
çn!dO Neves que, quando Governador, criou a Secretaria 
encarregada de preservar o rico patrimônio cultural de 
Minas Gerais. Um dos seus compromissos seguintes roi 
a criação do Ministério.da Cultura, que ele não pôde rea
lizar, mas que Vossa Excelência, como intelectual, incor
Porou à reforma administrativa preconizada pela Nova 
República. 

A Secretaria da Cultura não virã implicar em aumento 
substancial da despes;:L pública, dado que absorverá ór
gãos já existentes na estiutura atual da Secretaria de 
EduqaçãÇl e -CUltura e bem assim entidades à mesma vin
culada. 

A criação da Secretaria do Trabalho justifica_-se plena
mente. Há muito era reclamada pela coletividade do Dis
trito Federal, espeCialmente pelos trabalhadores e seus 
órgãos de classe. 

Órgãos idênticos foram criados e vêm runcionâ.ndo 
com êxito em quase todas as Unidades da Federação. 

A criação da Secretaria do Trabalho inspira~se funda
mentalmente na filosofia de valorização do homem e do 
trabalho e numa política de efetivo combate ao desem
prego. 

No documento básico - .. Compromisso com a 
~ação'' - Tancredo Neves, Vossa Excelência mesmo, 
A!!reliano Chaves, Ulysses Guimarães e Marc.o Maciel 
a_fir_mara~ que a Aliança Democrática tem .. compromis

_sos impostergáveis e fundamentais.cóm a Nação brasilei
ra na adoção de medidas de emergência contra a fome e 
o desemprego". 

bo início do ano de 1_281 a maio de 1985 foram gera
dos no mercado formal de trabalho do Distrito Federal 
enl torno de 54.000 novos empregos. Este crescimento 
apresentou-se bastante inferior ao crescimento da popu
lação economicamente ativa, que foi estimada em mais 
de I 20.000 pessoas no mesmo período. Levantamentos 
procedidos pelo Sistema Nacional de Em-pregos (SINE) 
mo~tram que som~nte a área de _Serviços foi respo_ns~vel 
por 85% dos empregos gerados. Este fato evidencia a 
grande importância do setor para a manutenção e -am
pliação do nível de emprego, bem como demonstra a 
pouca importância relativa da produção local (Indústria 
- 2.300 empregos, Construção Civil-- 5.000 empre
gos). 

A necessidade de atribuir ao Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo - unidade orgânica de apoio técnico, no 
mais alto nfvel da Administração- a orientação do pla
nejofmento ecológico, a coordenação de iniciativas dire
tamente r(!!adonadas com <?interesse ecológico e, ainda, 
as diretrizes norteadoras da defesa e conservação do 
meio ambiente, conduz a inserção no anteprojeto de dis
põsitívo que altera sua denominação para Conselho de 
-Arquitetura, ~rb~nismo e Meio-Ambiente. 

Essa medida vem ao encontro da preocupação do Go
verno cm estabelecer um plano global de desenvolvimen
to de suas atividades, observadas as diretrizes da Política 
Nacional do Meio~Ambiente, de forma a compatibitizar 
o desenvoll{imento económico-social do Distrito Fedefal 
e área contígua com a proteção e preservação dos recur
~o~ _ _?mbientais, a fim de assegurar melhor qualidade de 
vida no Território do Distrito Federal e seu Entorno 
Funcional. · 

As mesmas razões básicas que levam meu Governo a 
pretender a criação das Secretarias justificãm também a 
inclusão no anteprojeto de norma que permite ao PoPer 
Executivo local prover até _3 (três) cargos de SeCr'etãrio 

- Extraordinário, destinados ao desempenho de encargos 
tempOrários de natureza relevante, a exemplo do estabe
lecido para a Administração Federal pelo Decreto-lei n\"' 
200, de 25 de fevereiro de 1967, cujo art. 37_autoriza o 
provimento de até 4 (quatro) cargos de Ministro Ex
traordinário. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência os meus protestos de alta estim"a e distinta 
consideração._- Deputado José Aparecido de Oliveira, 
qovernador do Distrito Federal. 

Sâbado 30 5053 

LEGlSLdÇiiO CITADA 

LEI N9 4.545, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a reestruturação administr-ativa do 
Dis~rito Federal, e dá outras providências. 

O Presidente d!i República: 
__ FaçQ sabe( que o Congresso Nadonal decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

TITULO I 
Da EStrutura Administrativa 

Art. 19 A estrutura básica da administração dÓ Dis
tritO Federal compreende: 

a) a Secretaria do Governo (SEG); 
b) a Secretaria da Administração (SEA); 

. c) a SeCretaria de Finanças (SEF); 
d) a Secretaria de Educação e Cultura (SEC); 
e) a Secretaria de Saúde (SES); 
f) a Secretaria de Serviços Sociais (SSS); 
g) a Secretaria de Viação e Obras (SVO); 
h) a Secretaria de Serviços Públicos.(S~J~); 
i) a Secretaria d_~ Agricultura e Produçao (SAP). 

Art. 29 (ntegram ainda a administra-ção do DiStrito 
Federal: 

a) o Gabinete do Prefeito (GAP); 
b) o Conselbo_de Arquitetura e Urbanismo (CAÚ), 
c) o Conselho de Desenvolvimento Económico 

(CDE); 
d) o ConSelho de Educação do Distrito _fed~ral 

(CED); 
e) outros Conselhos ou .Comissões que vierenl a sei 

criados por lei ou por ato çfo Poder ExecUtivo do Distri
to Federal; 

f) vetado; 
g) a Procuradoria Geral (PRG); 
h) os órgãos da administração descentralizada. 
Parágrafo úniCO. As Secretarias, o Gabinete do Pre 

feito e a Procuradoria Geral são dirigidos, respectiva 
mente, por um Secretãrio, um Chefe de Gabinete e um 
Procurador-Geral os quais, .. ~ Vetàdo ·~·serão livremen
te escolhidos e nomeados oelo Prefeito. 

TITULO II 
Da Administração Descentralizada 

Art. J9 A admírlishação descentralizada da Prefei-
tura do Distrito Federal comPreende: 

I - Sem personalídade jurídica: · 
a) as administrações regionais; 
b) os serviçoS ou estabelecimentos relativamente au

tónomos. 
II - Com personalidade jurídica, as autarqUias, em

presas ou fu_n~ações instituídas por ato do Poder Públi
co. 

§ i" Cada um dos órgãos que integram a adminis
tração descentralizada fica obrigatoriamente sujeito à 
supervisão e controle da Secretaria interessada em sua 
prinCipB.I atívidade, sem prejuízo da auditoria firianceira, 
a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças. 

§ 29 Os assuntos de interesse dos órgãos da adminis
tração ... Vetado ... indireta serão sempre encaminhados 
através da Secretaria incumbida da supervisão e controle 
do órgão, na forma deste artigo. 

TITULO IÜ 
Da Competência 

Art. 49 Os assuntos compreendidos na competência 
de cada uma das secretarias são adiante especificados: 
l- Secretaria do Goverrio: Coordenação do Sistema 

de Planejamento e Elaboração Orçamentária; acompa
nhamento da execução de Planos e Orçamentos; supervi
são do Sistema Regional; Estatística. 

II - Secretaria de Administração Pessoal; Material; 
TransporteS Internos; Doc_umentação; Adminit:tração e 
Vigilância de Próprios do Distrito Federal; Organização 
e Métodos. 

II I - Secretaria de Finanças; Receita; Despesa; Con
tabiliPade; Administrações Fazendárias, FinanCeira e 
Patrimónial; Auditoria Financeira. 

IV - Secretaria de Educação e Cultura; Ensinos Ele
mentar, Médio,,_ Supletivo e Emend~~tiVo; Atividades 
Culturais e Intercâmbio. 
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V - Secretaria de Saúde; Saúde Pública; Assistência 
Médicas. Dentária e Hospitalar; Atividades Comple
mentares. 

VI - Secretaria de Serviços SociaiS; Recuperação e 
Orientação Social; Assistência ao Menor; Assistência à 
População Desfavorecida, Habitações Econômicas de 
Interesse SociaL _ 

VII- Secretaria de Viação e Obras: Urban'isrri(i e Ar
quitetura; Estudos e Projetas de Parque-s e Jardins; Fis
calização de Construções; EstruturaÇão Físíca-do Distri
to Federal; Zoneamento; Rodovias. 

VIII - Secretaria de Serviços_Púl:>licos: Transportes 
Coletivos; Telecomunicações; Controle ou Adminis
tração dos_ Serviços de Utilidade Pública; Limpeza Urba
na; Abastecimento de Água; Esgotos; Energia Elêtrica. 

IX- Secretaria de Agricultura e Produção; Expansão 
Económica; Agricultura; Assistência ao Agricultor; 
Abastecimentot Defesas Sanitárias Animal e Vegetal; 
Recursos Naturais. 

Art. 5" Ao Gabinete do Prefeito compete: _ 
a) assistir ó Prefeito ein suas representações sodal e 

política; 
b)_ju_nç:io~r cq!!l~ s~!!r~_do P~~feito; 
c) iricumbir-se das atividades de divulgação, relações 

públicas, esporte e turismo, alêm de outras atribuições 
que lhe forem cometidas. 

Art. 6"' Ao Con,~lho de Arquitetura e Urbani~mo 
coippcte: 

a) orientar os planejamentos urbanístico e arquitetô
nico, com apoio nos órgãos próprios da Secretaria de 
Viação e Obras; 

b) opinar sobre os projetas de urbanismo e arquitetu
ra a serem executados na ãrea do Plano Piloto; 

c) coordenar iniciativas "diretamente relacionadas 
com o interesse urbanístico do Distrito Federal; 

d) exerce_t: ou!ras atri~!,!!.ç_Õ~e 1]1~ f.Q_re~metidas. 
§ i"' O Conselho será presidido pelo Prefeito, que lhe 

fixará a composição e as normas de func~on{lmen!9· 
§ 29 Serão nlembrQs natos do Conselho o autor do 

Plano Urbanístico de Brasília, o autor do Plano Arquite
tônico de Brasília e o primeiro Presidente da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. 

(Às Comissões do Distrito. Federal e de Finanças.) 

Art. 5\' Recusar a entrada de alguém em estabeleci
mento público, de diversões ou de esporte, por precon
ceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena- prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) 
meses, e multa de I (uma) a 3 (três) vezes o. maior valor 
de referência (MVR). 

Art. 6<:> Recusar a entrada de alguém em qualquer 
tipo de estabelecimento comercial ou de prestação de 
serviço, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de es
tado civil. 
_ Pena-. prisão símples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) 
meses, e multa de.l {uma) a 3 (três) vezeS O maior valor 
de referência (MVR). ·-

Art. 79 Recusar a inscriÇão· de aluno em estabeleci
mento de r!ilS,ino de qualquer curso ou grau, pOr precon
ceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena- prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (linl) ano, 
e-multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor de refe
rêjJcia (MVR). 

Parágrafo único .. Se se t.!atã.r de ·estaJieledmento ofi
Ciafde en.stiio, a pena será a perda do cargo para o. agen
te, desde que apurada em inquêrito regular. 

Art. 8\' Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo 
público civil ou militar, por preconceito de raça, de cor, 
de sexo ou de estado civil. _ 

Pena - p~rda do cargo, depois de apurad·a "ã respan·
sibílidade em inquérito regular, para o funcionário dirj
gente da repartição de que dependa a inscrição no con
curso de habilitação dos candidatos. 

·A rt: 9<:> Negar emprego ·ou trabalho a alguém ePI au
tarquia, sodeôade de economia mista; e"riipresa· colices
sionãrl.a de Sefviço'público ou empresa privada, por pre
conceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena- prisão simples, de 3(três) meses a 1 (um) ano, 
e multa de I (uma) a 3 (três) vezes o maior valor de refe-
rência (MVR), no caso de empresa privada, perda do 
cargou para o responsãvel pela recusa, no caso de autar
quia, sociedade de economia mista e empresa concessio
nária de serviço público. 

Art. 10. Nos casos de reincidência havidos· em esta
bel«::cimintos particulares, poderá o juiz determinar a 

1fen-a--idTciollal de suspensão do funcioniõiê"õto,-por pri
ro· não superior a 3 (três) meses. 

Lir:it..-1 ., u·t, " 
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Art. II. Esta lei entra em Vigor na data de sua publi
cacão. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrât;io. 

(À Corizissão de Constituicão e Justica.), 

PARECERES 

PARECERES 
N•s 1.100 e 1.101, de 1985 

Po\RECER No 1.100, DE 1985 

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" n" 
40, d«: 1985 (n<? 66-530/85, na origem), do Senhor 
Governador do Estado de Santa Catarina, solicitando 
autorização do Senado Federal para contratar ope-· 
ração de empréstimo externo, no valor de DM 
10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães) desd
nado ao Programa de Saneamento Básico do Estado. 

Relator: Senador Jaison Barreto 

O Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, 
na forma do art. 42, item IV, da Constituição, solicita ao 
Senado Federal a necessâria autorização para contratar 
operação de cré_dito externo no valor de DM 
10_.~.000.!...00 fd~ mi!hões de marcos alemães), destiQ.a
do a financiar o Programa de ""SãrieanientoBãSico daque
le Estado. 

De acordo com as informaçõ~;s contid~.s no processo,. 
a situação geral da dívida fundada do pleiteante, 
apresenta-se Conforme quadro abaixo: 

Posição da Dívida Fundada (em 31-8-85) 

l -Dívida Intralimite· 
2- Dívida Extralimite 
3- Dívida Externa 
4 - Operação sob exame 
5 - O_utras operações 

Montante Global 

2.017.782.909.030 
781.398.144.040. 

1.782.495.679.25.6 
40.000.000.()00 

836.800.000.000 
5.492.476.732.326 

Para efeito ·de anâlise sobre a capacidade de pagamen
to do postulante, teríamos a segUinte situação. 

l'-:.slçio ~~ C;>I'UÇ:Õo ~· Ut~oar;:O-:. ;-:-s~~r!or 

SUBSTITUTIVO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 9, de 1983 

r- .... 62/7S ch·lda ""'n~a~a C:X .. ~R·~'·CI'~t..'"OO ; ~,-~a~a;~o 

(i;• 5.32st8s; naq~ela Casa) 
Dê-se ao projeto-a-seguinte redação: 

Inclui, entre as contravenções Penais, a prática de 
a tos resultantes de preconceito de r~, de cor, de 
sexo ou de estado civil, dando nova redaçilo à Lei n" 
1.390, de 3 de jnlho de 1951 - Lei AfonSo Arfnos. 

O Congresso Nacio~ai decret1,1: 
Art. lY Constitui contravenção, punida nos termos 

desta lei, a prática de atos resultantes de preconceito de 
raça, de cor, de sexo ou. de estado civil. 

Art. 29 . Será considerado agente de contravenção o 
diretor, gerente ou empregado do estabelecimento que 
incidir na prática referida no art. 19 desta lei. 

DAS CONTRA VENÇOES 

ArL 39 RecUsar hospedagem em hotel, pensão, esta
lagem ou estabelecimento de mesma finalidade, por pre
conceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena- prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 
e multa de 3.(três) a lQ (Ciez) .vezes o maior valor de refc> 
rência (MVR). 

Art. 4" ~ecusar a venda de mercadoria em lojas de · 
qualquer gênero, ou atendimento. de clientes em restau
rant~, bares, confeitarias ou locais semelhantes, abertos 
ao público, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou 
de estado civil. 

Pena- prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) 
meses, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior Valor 
de referência (MVR). 

"'' hrll~.- .~ 

M.:.nt~:nlo Ole!:>al 2,on 

crc: .. .;1.ranto rc:'l f,nual O,S82 

Dl1f.;nd1o anu•l ~:-âx11110 O,CJ& 

(I) Encontra·m-se em tramitação no Senado F~dera1 
·mais duas operações no valor total de USS 
119.600,000.00 

Coflsiderando o quadro anterior, verifica-se que~ntes 
mesmo da realização da operação sob o exame, o endivi-. 
damento total do Estado jã eXtrapolaria os limites fixa. 
dos pelos itens I, II e III do art. 29 da mencionada Res.o
lução n<? 62/75. Com a inclusão da aludida operação au
mentaria tal extrapolação. 

Não obstante, levando em consideraçã_o a grave si
tuação financeira em que se encontram os estados brasi
ieiros, em função do centralismo fiscal nas mãos da 
União, não dispondo, portanto, de alternativas para ge-
_ren~iar as sua:;_ astivida_des q_Úe ~ão SC?ja o L~tituto do e;n
div.ida:Inentõ,-effi ·carater eX.cepcional, acolhemos o pedi
do nos termos do. seguinte: 

C< O 
ltrl:1""."""'l 

t,sn 

1,020 

C<J 
ll·IH.cu\ (l) C< O 

ltr!:~.~~l 

'"·~oo s,cu 

ll9,~00 1,UD 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
~fQi63;-de 1985 --

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães) 
de\tin~da ao Programa de Saneamento Básico daque.
le Estado. 

O Senado Federal resOlve: . 

Art. I 'i' É o Governo do Estado de Santa Catarina 
autoriza~o .~ realiz~. com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo,' no valor de DM 
10.~0.000,00 (dez milhões de marcos alemães), ou o 
eqUivalente em outras moedas, de principal, junto a gru
po financiador a ser indicado sob a orientação do Minis
tério da Fazenda e do Banco Central do Brasil destinada 
a financiar o Programa de Saneamento Bási~ daquele 
Estado. 
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A rt. 2"' A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclu'sive o exame das 
condições creditícias a ser efetuado pelo Minif!tério da 
Fazenda_ em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art. 19, item II, do Decreto n9 74.157, de6 
de junho de 1974; obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política económica
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n9 6,515, de 29-5-85, autorizativa da ope
ração. 

Art. 3~> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publiCação. 

Sala das Com.tssõ.es, 26 de novembro de 1_~85. --:- Lo-" 
manto Júnior, Presidente- Jaison Barreto, Relator
Alexandre Cósta --Helvidio Nunes- Carlos Lyra
Marcelo Miranda --Jorge K~ume ~ César Cnls- Cid 
Sampaio - Roberto Campos._, 

PARECER No 1.101, DE 1985 
Da Comissão de Constitui~ão e Justiça, sobre o 

Projeto de Resolu~ilo n9 163, de 1985, da Comissão 
de Finan~as, que "autoriza o Go-verno do Estado de 
Santa Catarina a realizar operado de empréstimo 
externo, no valor de DM 10.000.000,00 (dez milhões 
de marcos alemães)". 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão _de Fi~ 

nanças do Senado.Federal, como conclusão de seu Pare
cer sobre o Ofício_"~" _nl' 02, ae 1985, autoriza o Gover
no do Estado Santa Catarina<!.- contratar empréStimo ex
terno, no valor OM _l_O.OOO.OOO~OGTd-ez milhõés _de mar
cos alemães) o_u o equivalente a outra moeda, d_es~fnado' 
ao Programa de Saneamento Bâsico daquele Estado. 

O pedido foi forni.ulado rros lermos do preceituado no 
item IV, do art. 42, da Constitu_ição Federal, que reza: 

.. Art. 42. Compete privativamente ao senado 
Federa{: 

rV :..::~~t-~ri~;; ;~~;êsti;~s:~~-e~;~õ;~ ~~ ;~~;~-
dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou
vido o Poder Executivo FederaL" 

O Processo estâ instrufdo com todos os documentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente, a· operação, os 
recur~os,para satisfazer os compromissos, bem como_ os 
instrtimB'ntos legais exigidos pelo Regimento Interno do 
Senado Federal. 

O mérito da matêria foi apreciado pela Comissão de 
Finanças que concluiu pela aprovação_ do pedido, tendo 
em vista o seu caráter prioritário e a situação das fi~ 
nanças do solicitante que o obriga a recorrer ao mecanis
mo do endividamento para poder implementar os seus 
programas de governo sem prejudicar as atividades bási-
cas e inadiáveis. _ 

Assim, verifica-se que a prOposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
VOJ;"ável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridfcidade e têcnica legislativa, 

Sala das_ Comissões, 28 de novembro de 1985.- José 
Ignácio Ferreira, Presidente - Lenoir Vargas, Relator 
- Helvídio Nunes~ Martins Filho- Nivaldo Machado' 
- Hélio Gueiros- Luiz Caval.cante- Roberto Campos. 

PARECERES 
N•s 1.102 e 1.103, de 1985 , 
PARECER No 1.102, DE 1985 

Da Comissão de Finan~as, sobre o Ofício "S" n9 
41, de 1985 (n" 66.531/85, na origem), do Senhor 
Governador do Estado de Santa Catarina, solicitando 
autoriza~ão do Senado Federal para contratar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 
52,000,000.00 ( cinqüenta e dois milhões de dólares 
norte-americanos), destinada ao financiamento par
dal do II Programa de Rodovias AUmentadoras da
qnele Estado. 

Relator: Senador Jaison Barreto 

O Senhor Go,.ernador do Estado de Santa Catarina, 
_na forma do art. 42, item IV, da ConstituiçãQ.~licita ao 
Senado Federal a nece&Sária aut.Jrizãção pará contratar 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

operação de crédito externo no valor de US$ 
52,UOO,OOO.OO (cinqUenta e dois milhões de dólares norte

- ameljcanos) destinada ao financiamento parcial do II 
Pr9grama. de Roq.oviils Alimentadoras daquele Estado. 

Sãbado 30 5055 

De acordo com as informações contidas no processa

dõ,- a sfüüü;ão geral da dívida fundada do pleiteante, 

ajm~senta-se confOrine- quadro abaixo: 

Posição dá Dívida Fundada 

1 

2 

3 

4 

5 

Dívida Intra-limite 

Dívida Extra-limite 

Dívida Externa 

Operações sob exame 

Outros cm tr.:tmitaç.'io 

Montante qlobal 

Em 3LOS.BS 

2~0l7,782.909,030 

781. 39 8.14 4. o 40 

1.782.495.67~.256 

s2o.ooo.ooo:ooo 
3C,6 .. 8oo.ooo.ooo 

5,492.476.732.326 

Para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação: 

LI:1ITES DO POSIÇÃO DA OPERAÇÃO STTUAÇ'i\0 

ART. 29 DA 

RES. 62/75 

Montante global 

Crescimento R~al 
anual 

Dispêndio anual 

máximo 

TRILHÕES 

2,039 

o ,582 

0,436 

Considerado o quadro anterior, verifica-se- que antes 
mesmo da realização da operação sob exame, o endivi
damento total do Estado já extrapolaria o(s) limite(s) fi
xado{s) pelo(s) item(s) I e III do artigo-29 da mencionada 
Resolução 62/75. Com a inclusão da aludida operação, 
aumentaria tal extrapolação. 

Não obstante, levaqdo em consideração a grave si
tuação financeira em qUe se encontram os Estados brasi
leiros, em função do centralismo fiscal nas mãos da 
União, não di~pondo, portanto, de alternativas para ge
rencíar as suas _a,tividades que não seja o instituto do en
dividamento, em carâter excepcional, acolhemos o pedi
do nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 164. DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
realizar opera~io de empréstimo externo no valor de 
US$ 52,000,000.00 ( cinqüenta e dois milhões de d6la· 
res norte-americanos), destinado ao financiamento 
parci~l do II Programa de Rodovias Alimentadoras 
daquele Estado. 

O Senado Federal resolve:_ _ ___ _ 
Art. li' É o Governo do Estado de ·santa Catarina 

autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo ext~rno no valor de US$ 

• 52,000,000.00 (cínqüenta e dois milhões de dólares norte~ 
án'lér\Canos), ou o equivalente em outras moedas, de 
princip"ál, juritó a gruPo finari.cíador a ser indicado sob a 
orientação do Ministêrio da Fazenda e do Banco Central 

DIVIDA SOB EXAME POSTERIOR 
FUND.~DA E OUTHOS A CONTRA-

(TRIWÕES) (BILHÕES) TAÇi\0 
lTRILHÕES) 

4,561 936,800 5,492 

1,020 119,600 1,140 

dO"Briisil, destinada ao financiamento parcial do II Pro-. 
grama de Rodovias Alimentadoras daquele Estado. 

- A rt. 29 A operação realizar-se-ã nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícías a ser efetuado pelo Ministério da 
FãZenda em articulação com o Banco Central do Brasil; 
nos termos do artigo 19, item II, do Decreto n974.157, de 
6 de junho de 1974, obedecidas as dep1ais exigências dos 
orgãos encarregados da execução d.a política econômico
financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na 
Lei EStadual n9 6.292, de _6-_11-85, autorizadora da ope;. 
ração. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, 

Sala das Sessõ~, 26 de novembro de 1985.- Lomanto 
Júniof, Pfesidente- Jaison Barreto, Relator- Helvídio 
Nunes - Alexandre Costa - Carlos Lyra - Marcelo 
Miranda - Jorge Kalume - César Cais - Cid Sampaio 
- Roberto Campos. 

PARECER N• 1.!03, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e_ justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n~' 164, de 1985, da Comissão 
de finaqças, que "autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de USS 52,000,000.00 (cinqUenta e 
dois milhões de dólares norte-americanos)''. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Fi

nanças do_Sen_a_do Federal, com9 conclusão de seu Pare
c~r sobre o OffciQ "S" nl' 02~e 1985, autoriz~ o Gover-
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no do Estado de Santa Catarina a contratar erilpi'êsti.Iho 
externo, no valor deUS$ 52,000,000.00 (Cinquenta e dois_ 
milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente 
em outra moeda, d~tinado ao financiame'nto parCiãl do 
II Programa de Rodovias alimentadoras daquele Estado. 

O pedido foi formulado nos termos dq preceituado no 
item IV, do art. 42, da Constituição Federal, que reza::-

"Art. 42, Compete privativamente ac,-Senado 1 

Federal: · 

IV- autoriza.r empréstimos, operações ou acor
dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos 
Estados, do Distrito Fed~ral e dos MunicípioS,-ou-
vida o Poder Executivo Federal." 

O Processo será instruído com todos os documentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente, a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos, bem como os 
instrumentos legais exigidos pelo Regimento Interno do 
Senado Federal. 

o mérito da matéria foi" apr-eciado pela Comis_sãQ_.@ 
Finanças que concluiu peta aprovação do pedido, tendo 
em vista o seu carátc;r prioritário e a situaçãO --das fi~ 
nanças do solicitante que o õbriga a recorrer ao mçcanis~ 
mo do endividamento para poder implementar os seus 

-.programas de governo sem prejudicar as atividades bâsi~ 
cas e inadiáveis. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as precrições legais e·regiméntais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida-
de, juridicidade e t~nica legislativa, _ _ _ ~ ___ _ 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1985.- José 
lgnácio Ferre ira, Presidente - Lenoir V argas, RelafOi- -
- Helvidio Nunes- Martins Filho- Nivaldo Machado 
-Hélio Gueiros- Luiz Cava_lcante- Roberto Campos. 

PARECERES 
N•s 1.104 e 1.105, de 1985 

PARECER N'J.104, DE 1985 

Da COmissão de Finanças, sobre o Ofício "S" n<~ 
42, de 1985 (GG 532/85, na origem), do Senhor Go
vernador do Estado de Santa Catarina, solicitando 
autorização do Senado Federal para contratar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 
57,600,000.00 (cinqüenta e sete milhões e seiscentos 
mil dólares norte-americanos), destinada à liquidação 
dos compromissos externos existentes vencidos e 
vencíveis em 1985. 

Relator: Senador Jaison Barreto 

O Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, 
na forma do art. 42, item IV, da Constituição, soJicita.ao 
Senado Federal a necessária au!Orização para contratar 
operação ·de crédito externo no valor de US$ 
57,600,000.00_(cinqllenta e sete milhões e seiscentos mil 
dólares norte-americanos), destinada a financiar a liqui
dação dos compromissos externos existentes, vencidos e 
vencíveis em 1985. _ _ __ _ __ 

O pedido_ vem acompanhado dos seguintes documeri-
tos: -

1- Lei Estadual n" 6.485, de lJ-12~84, publicada-nO-
Diário Oficial do Estado n<? 12.607, de 12-_12~84; 

2- Lei Estadual n'~ 6.547, de 21-6-::85, publicada no 
·Diário Oficial do Estado n" 1_2.738, de 27-6-85; 

3- Avisos SEPLAN n<?s 255 e 256/85, de 26-2-85, e 
785/85, de 31-5·85; 

4-Credenciamento BACEN/FIRCE n'ls _CREJ:?E, 
- 85/071, de 6·3-85, e CREDE- 8Sf252, de 10-7·85; 

5- Exposição de Motivos n<? 105, de ll-6-85, do Mi
nistro da Fazenda; 
6- Despacho aprobatório do Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República, publicado no Diá_dº Oficial da 
União de I0-10~85; -
7- Documentação exigida pela Comi~são de Fi~ 

1 _nanças desse Sena® Federal. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã9_ II) 

I- Dívida 
2- Dívida 
3- Dívida 

Posição da Dívida Fundada 
Em 31-8-85 

- -"inirã~iimite 2.017,782.909.o:m 
Extra-limite 781.398.f44.040 

Externa 1.782.495.679.256 

4- Operação ·sob exame 
5- ou-tros em tramitação 

Montante ilobal 

Novembro de 1985 

576.000:000.000 
300:800JJOO.OOO 

5.492.476.732.326 

Para efeito de análise sobr_e_ a capacidade de _ _pagamen~ 
to dp postulante, teríamos a seguinte situa-ção: 

Limites do 

Art. 29- da 

Res. 62/75 

Trilhões_ 
Posição da Operação sob Si tuaçã_o 

Dívida Fu!!:_ exame e ou- p:.ster.:j.or ã 
dada (trilhiieS tros (bilbÕes) rontratação 

M:>ntante -Giobal 
Ccesc.iJ'rto_nto real 

anual 

Dispêndio anual 

:mã.:dr.o 

2,039-

0,582 

o ,436 

Considerado o quadro anterior, verifica-se que antes 
mesmo da realização da operação sob exame o endivida
mento total do_Estado já extrapolaria o(s) limite(s) fixa
dos(s) pelo(s) iiem(s) I e III do art. 2'1 da mencionada Re
solução n<? 62/75. Com a inclusão da aludida operação 
aumentaria tal extrapolação. 

De outra parte, constatada a inexistência de disponibi
lidade orçamentária para saldar os compromissos já 
existentes, outra fonte de financiamento não dispõe' -
aquele Governo que não seja o crédito externo. 

Assim, no que pese as fortíssimas preSsões orçamen
tárias sobre os futuros exercícios que ficarão Stljeitas as 
finanças daquele Estado, em caráter excepcional, acolhe
mos o pedido, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 165, de !985 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catariila a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 57,600,000.00 (cinqüenta e sete milhões e seis
centos mil dólares norte-americanos), destinada à li
quidação dos compromissos externos existentes, ven
cidos e vencíveis em 1985. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 b o Governo do Estado de Santa Catarina 
au~orizado a realiza~, com a garantfa- da União, uma 
operação de empréstimo --externo rlõ ___ valor-- de USS 
57,600,'000.00 (ciilqüenta e sete milhões e sc;iscentos mil 
dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras 
moedas de principal, junto a grupo financiador a ser in
dicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do 
Banco Central do ·Brasil, destiri.ada a financiãr a liqui
dação dos compromissos externos existentes, vencidos e_ 

vencíveis 'em 1985. 
Art. 2<? A operação realizar-se-á nos termos aprova~ 

dos pelo Poder Executivo F~deral, inclusive o exame das 
condições creditícias a ser efetuadQ pelo Ministério da 
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos~termos do a,rt. I'~, item Ii,-do Decreto n<~74.l5-7, de 6-
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômiCo-

- financeira do Governo Feder~!, e, ainOa, o disposto na 
Lei Estadual n<~ 6.547, de 21 de ju_nho de 1985, autoriza~ 
dora da operação. -- -- - - - -

Art. J'?_ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. - --- -

Sala das Comissões., 26 de novembro de 1985. -
Lomanto Júni~r, Presidente - Jaison Barreto, Relator 
- Helvídio Nunes - Alexandre Costa - Carlos Lyra -
Marcelo MifaRda- Jorge Kalume- Cesar Cais- Cid 
Sampaio - Roberto Campos. - -

(trilhÕes) 
4,561 936,800 5,492 

1.020 - 119, 6UO l,HO 

---PARECER No 1.105, DE 1985 

o-a Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução o_'1 165, de 1985, da Comissão 
de Finam~-as, que "autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina a realizar operaçio de empréstimo 
e~terno, no valor de USS 57,600,000.000 (ciilqiienta 
e sete milhões e seiscentos mil dólares norte-
americanos)". -

Relator: Senador Lenoir Vargas 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Fi
nanças do _Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer :iObre o OfiCio. "S" n'~ 2, de 1985, autoriza o GOverno 
do Estado de Sinta C_atarína a contratar empréstimo ex~ 
terno, no valor de US$ 57,600,000,000- (cinQUenta e sete
milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos) ou 
equivalente em outra moeda, destinado à liquidação dos 
compromissos externos existentes, vencidos e vencíveis 
em 1985. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
item IV, do art. 42, da Constituição Federal, que reza: 

"Art. 42. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

······--··············-'········-·······..,.-. 
- -lV -autorizar empréstimo, operações ou acor
dos externos;- de qualquer natureza, de intere&Se dos 
Estados_, do Distrito Federal e dos Municípios, ou
vido o Poder Executivo_ Federal." 

O processo está instruído Com todos os documentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente; a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos, bem como os 
instrumentos legaís exigidos pelo Regimento Interno_ ~o 
Senado Federal. 

O mérito da matéria foi apreciado pela Comissão de 
Finanças que concluiu pela aprovação do pedido, tendo 
em vista o seu caráter prioritário e a situação das fi
nanças do solicitante que o obriga a recorrer ao mecanis
mo do endividamento para poder implementar os seus 
programas de governo sem prejudicar... J.tividades bási
cas e inadiáveis. _ 

Assim, verifica:.se que a proposição foi elaborad-a con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, jurídicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de i985.- josê 
Jgnácio Ferreira, Presidente - Lenoir Vargas, Relator 
- Roberto Campos - Luiz Cavalcante - Hélio Gueiros 
- Hetvrdio Nunes- Martins Filho - Nivaldo Machado. 
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PARECERES 
N•s 1.106 e 1.107, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 235, de 1985 
- Df (Mensagem n'i' 397, de 1985, na Presidência da 
República), que "altera dos arts. 1~', 29, 39;491 10 e 
11 da Lei n~' 6.450, de 14 de outubro de 1977, que 
"dispõe sobre a Organizaçiio Básica da Polícia 
Militar do Distrito Federaln. 

PARECER N• 1.106, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

Originârio do Poder Executivo, nos termos do arf. 51, 
combinado com o art. 4_2, item V, da Constituição Fede
ral, a presente proposição submetida ao Senado, visa a 
alterar a legislação referente à Organização Bâsica da 
Polícia Militar do Distrito Federal, de acordo com are
daçào que o Decreto-lei n9 2.010, de 1983, estabeleceu 
para vârios dos seus dispositivOs. 

Na sua exposição ao __ Presid~nte da República, o Go
vernador de Brasflia assinala que a documentação apos
ta à proposição .. recebeu parecer favoráVel d_o_ Estado
Maior do Exército, na forma do OfíciQ )11' 038/IGPM/1, 
de 5 de junho de 1985", enquanto a matéria deverâ tra
m,itar no prazo de trinta dias, emprazamento que ocorre 
pela primeira vez no atual Governo. 

O art. 1<:> da redação proposta suprime a expressão_ "e 
segurança interna", constante da lei vigerite; enquantO o 
art. 2~> é supressivo dos itens II e III da legislação em vi
gor, qua conferem à PMOF as_seguintes atribuições:_ 

.. II- atuar de maneira pfeventiVa, como força 
de dissuasão, em -lOcais ou áreas específicas onde se 
presuma ser possível a perturbação da ordem; 

III- atuar, de maneira repressiva, em caso de 
perturbação da ordem, precedendo o eventual em
prego das Forças Armadas." 

Já o art. 3~> da redação proposta- que, na vigente, se 
resume a subordinar a PMDF ao Secretário de Segu
rança Pública é bem mais explicito, in verbls: 

.. Art. 3"' A Polícia Militar do Distrito Federal 
subordina-se administrativamente ao Governo do 
Distrito Federal e, para fins de emprego nas açôes 
de ma.nutenção da ordem, sujeita-se à vinCulação, 
orientação e ao planejamento e controle da Secreta
ria de Segurança Pública." 

Suprimiram-se no art. 49 da legislação em vigor, as ex
pressões finaiS "de acordo com as díretrizes do Secre
tário da Segurança Pública", enquanto o art. 10 do pro-
jeto determina que o Comandante-Geral da PMDF sttia 
"ofiCíal da ativã, do último posto, da própria corpo
ração" e nãQ "oficial superior- combatente, do serviço 
ativo do Exército". 

Mas acrescentam-se ao caput os seguintes parágrafos: 

"§ l'? Sempre que a escOlha não recair na ufi
cial PM mais antigo da Corporação, terá ele prece
dência funcional sobre os demais oficiais PM. 

§ 2"' O provimento do cargo de Comandante
Geral será feito mediante ato do Govcifniidor do 
Distrito Federal, após aprovação do nome do indi
cado pelo Ministío do Exército, observada a for
mação profissional do Oficial para o exercício do 
Comaildo.'' 

Finalmente, o art. I t, que apenas disciplina, atual
mente, a nomeação do Comandante-Geral pelo Gover
nador do Distrito Federal, declara: 

"Art. 11. O Comandante-Geral da Polícia Mi
litar do DistritO Federal poderá, também, ser exerci
do pro General-de-Brigada da ativa do Exército ou 
poí Oficial superior combatente da atiya, preferen
temente do_ posto de Tenente-Coronel ou Coronel, 
proposto pelo Ministro do Exército ao Governador 
do Distrito Federal." 

Preliminarmente, as alterações constantes nq projeto 
não apresentam qualquer discrepância em' relação ao 
texto constitucional, nem colidem com qualquer precei-
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tuaÇão jurídica hierarquiCamente superior, mas 
coadunam-se com a sistemática vigente, guardando fide
lidade à técnica legislastiva. 

No mérito, não se produzem alterações substanciais 
na organização da Polícia Militar do Distrito Federal, 
mas permite-se que o seu comandante saia dos próprios 
quadros, enquanto se libera a corporação de certas mis: 
sões relativas à ordem pública. 

Constitucional, jurídica e fiel à técnica legislativa a 
proposição, ressente-se, no entanto, da necessária ade
quação à siste_mática em vigor, devendo-se evitar persista 
a falta de referência do disposto no art. 11, do Decreto n"' 
88.777, que regulamenta o Decreto-lei n "'667, de 2_deju
lho de 1985. 

Para elidi'r essa colisão de propósitos, propomos a se-
guinte: 

EMENDA N• 1 DA CCJ 

D"ê-se a segUinte redação ao art. 10. 

"Art. lO. O Comandante-Geral da Polícia Mi
litar do Distrito Federal, será um oficial da ativa do 
último posto, da própria Corporação, portador de 
Curso Superior de Polícia." 

Sala das Comissões, 9 de oUtubro de 1985. -José 
lgná.cio Ferreira, P_residente- Martins Filho, Relator
Octavio Cardoso - Nivald-o Macliado ....:. Nelsón Carneiro 
-Fábio Lucena- Luiz Cavalcante- José Lins. 

PARECER No 1.107, DE 1985 
Da Comissão do Distrito Federal 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

A proposição sob exame, de iniciativa do PQder __ Exe
cutivo, emendada pela Comissão de Constituição e Jus
tiça, que opinou pela sua constitucionalidade,juridicida
de e técnica legislativa, altera os arts. I~', 21', 3'r', 4<:>, 10 e 11 
da lei n~" 6.450, de 1977, dispondo sobre a Organização 
Básica da Polícia Militar do Distrito Federal . 

Ressalta a Exposição de Motivos, que encaminha o 
projeto do Governador do Distrito Federal, que a alte
ração proposta mereceu a aprovação do Estado~ Maior 
do_ Ex.éicito~ -

:A supressão, no art. I 'r' da proposta, da expressãO "e 
segurança-interna" não lhe prejudica o rriêrito, o mesmo 
ocorrendo com a supressão dos itens II e III do art. 2"', 
sobre<! dissuação, como interferênciapreventiva, na pre
sunçã-o de perturbação da ordem, refetente à interve
niência, repressiva, como antecedente ao emprego das 
Forças Armadas. 

Também a alteração do art. 3'r' torna mais explícita a 
su_bor~inação da PMDF ao Secretário de Segurança 
Pública, enquanto a supressão dÕ art. 4"' di legislação em 
vigor, em--suas expressões finais, permite o a'cesso ao co
mando oficial da PMDF, desde que no último posto da 
ativa. 

O acréscimo contido nos§§ l'r' e 21' deste artigo, subme~ 
tendo ao Governador o nome indicado pelo Miriist;o do 
Exército, reafirma a condição de força auxiliar da 
PMDF, enquanto _a alteração do art. 11 apenas feiiera 
essa possibilidade _ dJ:: escolha, acrescentando que o 
Comandante-Geral da PMDF pode s_er General-de
Brigada da ativa do Exército. 

Como advertiu a douta Comissão de Constituição-·e· 
Justiça, no projeto, não há alterações substanciais na or
garii_zação da Polícia Militar do Distrito Federal, princi~ 
palmente no que tange à opção quando ao seu 
Comando-Geral, seja da própria Força ou do Exército. 

De todo aceitável a emenda proposta pela Comissão 
~eJ:~!!stituição e Justiça, dando nova redação ao art. _10, 
para exigir Curso Superior de PoHcia do Comandante da 
Corporacão. 

A iniciativa sob exame resulta em aperfeiçoamento da 
le'gislaçào em vigor, sem produzir-lhe qualquer mudança 
de ordem substantiva, contribuindo,, necessariamente, 
para a melhoria dos serviços prestados pela PMDF ao 
povo de Brasíli~, na preservação da sua segurança e das 
garantias constitucionais. 
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Opinamos, por ·estas razões, pela aprovação do proje
l5J, cori:t a emenda qlle lhe apôs a Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

Sala das Comissões, 26-de novembro de 1985.- Mau· 
r o Bo~ges, Presidente - Lomanto Júnior, Relator -
'MPrio Maia - Marcelo Miranda - Cesar Cais - Nlval
do Machado - Alexandre Costa. 

PARECERES 
N•s 1.108 ·e 1.109, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei do Senacfo n~' 266, de 19SS. 
DF (Mensagem n~'208, de 1985), que "Aprova o Es.. 
tatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombei~ 
ros do Distrito Federal, e dá ·outras provi~ências", 

PARECER N• Ü08, DE 1985 
Da Comissão de CoDstltulçãÕ e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 
De iriiciatiVa do Senhor_ Presidente da República, e 

nos terinos do art. 57, combinado com o art. 42, ~tem V, 
da Constituição Federal, vem a exame desta Comissão 
Projeto de Lei que. "aprova o Estatuto dos Bombei:l-os 
Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e 
dá outras providências". 

A Proposição se faz acOmpanhar de ExposiçãQ. de MO
tivos do Senhor Governador do DistritO Federal, escla
recendo que o+ "Decreto-lei n"' 667, de 2 de julho de 1969, 
ao reorganizar as Policias Militares e o Corpo de Bom~ 
beiras dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal 
os colocaram sob controle e coordenação do Estado 
Maior do Exército, através da Tnsp~toria Geral das Poli· 
cias Mifità.reS ~ IGPM, nos termos do artigo 2<:> do refe-
rido Decreto-lei. 

No execício dessas funções, à IGPM compete coope
rar no estabelecimentO da legislação básica dessas Cor
porações Militares, v asada sempre na legislação especifi
ca pertinente às Forças Arnladas, que, inclusive, lhes ser· 
virá de fonte orientadora e delimitadora". 

A condição jurídica dos b.ombeiros Militares do Dis
trito Federal é definida pelos dispositivos constitucionais 
que lhes. forem aplicáveis, pelas-disposições do Estatuto, 
das leis e dos regulamentos que lhes deferem direitos e 
prerrogativas, ~ lhes impõem deveres e obrigações. 

Necessário é que se destaque, para o fim de se alertar a 
Douta Comissão di Rt:dação, quando da elaboração de 
redação ffiial da Proposição aprovada, para duas imper
feições datilogrâficas do texto origina.l: a primeira, no § 
2"' do art. 54, que deveria se referir aos Bombeiros Milita
res na inatividade; a segunda, ao inciso VIII, do art. 93, 
que deveria se referir à tranSferêricia ex.officio para a re
serva remunerada, que se Verificará sempre que o bom
beiro militar tiver sido empossado em cargo 'público per
manente, estranho à sua carreira, cujas funções nãQ se
jam de magistério. (Giifou-se,) 

Considerando que há amparo jurídico constitucional 
para a Projeto; que, até que seja legalmente disciplinado 
o regime próprio de pénsões para Os bombeiros Militares 
do distrito Federal ser-lhes-à aplicado o disposto nos 
arts. 69 a 71 da lei n"' 6.022 (anterior Estatuto dos Bom~ 
beiras Militares do DF), somos, por jurídico e constitu
cio-nal, nó âmbito desta Comissão, pela sua aprovação, 

Sala das Comissões, 17 de outubro, de 1985.- Nival· 
do Machado, Presidente- Martins Filho, Relator- Al
berto Silva - Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante - Nel
son Carneiro - Robert& Campos - José Lins. 

PARECER No 1.109, DE 1985 

Da ComiSsão do Distrito Federal 

Relator: Senador Alexandre Costa 

No"-ãffibito_ da Comissão do Distrito Federal, a Men
sagem de número 208, de 1985, do Exceientíssimo Se
nhor Presiden_te da República, estabelecendo o Est!\tuto 
dos Bombeiros-Militares !;lo Corpo de Bombeirqt do 
Distrito _federal, já vem tardia, em razão das profundas 
alterações que a Lei número 6.880, de 9-12-1980, estabe
leceu na regência dos assuntos de pessoal das for'ias ar
madas brasileiras. Por esse motivo principal e, secunda
riamente, pelas causas que a vigênCia do atual Estatuto 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal têm imPosto 
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prejuízos insanãveis a esses servidores do bem~comum, 
sOmos pela aprovação integral da proposição presiden
cial ora em exame, com nova redação para a alínea c, do 
parágrafo 4~>, do ar.tigo 93., nos seguintes termos: 

EMENDA N• 01-DF 

Dá nova rcda~ão à alíilea c, do parágrafo 4<:>, do ar
tigo 93, da Mensagem Presidencial n9 208~ de 1985, 
do Projeto de Lei do Senado n<:> 266, de 1985. 

Art. \I' A alínea c. do parágrafo 4~, do artigo 93, do 
Projeto de Le_i do Senado 266, de .19~5, passa a ter a se
guinte redução: 

Parágrafo- 4~' 

a) ......... , .••••••••••.•• , • K ....... ~ •••••• 

h) .......... ~-·-··•"''""""'"'''"'"''' 
c) O tempo de serviço será contado apenas para 

promoção por antigaidade e para a transferéncia 
para a inatividade que serâ efetivada com a remune
ração calculada com base no SQ\Qo integral do_ pos
to, quando o Bombeiro-Militar contar mais de 25 
anos de s_erviço e tenha ex_ercido cargo relevante e de 
confiança, sendo amparados por este dispositivo to
dos os Bombeiros-Militares que até a pres_ente data 
tenham sido transferidos ex-officio para a _reserya _ 
remunerada." 

Justificação 

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal é órgão in· 
tegrante do complexo administral.ívo dó G9Vemo do 
Distrito Federal. Seus inembros, conforme prevê o pre
sente Estatuto, poderão ser designados para cargos de 
natureza civil. Alguns destes cargos são de carãter rele
vante e da __ estrita confiança- dó Governador do DF e a 
Nomeação de Qualquer integranie da Corporação para 
exercê-los honra-a sobremaneira. A par deste fato, recu
sar convite da autoridade máxima do GDF implica em 
sério constrangimento para o militar dis_tingUdo_, acostu
mado a cumprir todas as missões que lhe são atribuídas, 
mesmo com sacrifíCiO pessoal. 

Nesta Lei, que estamos analisando, jâ são contempla
das com a passagem para a reserva, com remuneração 
calculada com base no soldo integral, três outras si
tuações em que o B.M não consegue atingir os 30 anos 
de serviço. art. 51, item III, art. 92, §I 'i', e arL 93, item 
III. 

Com maior razão é de justiça que aqueles que, já pró
ximos ao final de sua carreira, em razão de relevantes 
serviços ·prestados ao Governo do Distrito Federal, não 
sejam prejudicados em sua aposentadoria, ao serem 
compulsoriamente transferídoS, ex-officio, para a reser
va. 

Tal fato é mais significativo na medida _em que a dife
rença, entre.os vencimentos na ativa e os proventos na 
reserva, jâ ê extremam~ni~ -desíav.oráve\ aos inati~os, -
tornando-se dramática nO caso daqueles que são transfe
ridos apenas com os proventos-calculados com base.em 
cotas do soldo. 

Sala das ComiSSõeS, 26 de novembro de 1985. ,....-, 
Mauro Borges, Presidente --Alexandre Cost~, Relator 
-...Marcelo Miranda ---César Cais- Nivaldo Machado 
- Mário Maia - Lomanto Júnior. 

PARECERES 
N•s. 1.110 e 1.111, de 1985 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 14, de 
1985 (Projeto de Decreto Legislativo nº 89-B, de 
1985, na Câmara dos D~putados) que "aprova o tex
to do Acordo Cultural entre o Governo da República 
Federativa d_o Brasil e o Governo da República Demo
crática de São Tomé e- Princípe, concluído em 
Brasília, a 26 de junho de 1984". 

PARECER N9 1.110, DE 1985 
Da Comissão de Relat(jes Exteriores 

Relator: Senador Itamar Franco 

Chega a esta Casa do Congresso Nacional, para os 
fins previstos no art. 44, inciso I, da Constitu_ição, a 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Mt:nsagem Prcsiden_cial n9 273, de 1984, que-encaminha 
o texto do Acordo Cultural entre o Governo da Repúbli
ca J:edcrativa do Brasil e o Governo da República De
mocrátic~ -~de $~o _ _T_oQ1ê e __ Prinê:fpe, concluído em 
Brasiliu, a 26dejunho çte 1984. 

Sobre os objetivos, colimadps pelas Partes Contratan
te,-; esclarece a Exposição de Motivos subscrita pelo 
Chanceler: 

"0 prc:;entc ato visa a criar instrumentos capazes 
de fo-rtakcer os vínculos culturais entre os dois paí
ses de expressão portuguesa. O objetivo básico do 
A-c-ordo é o de promover a cooperação nas áreas da 
cultura, das artes_ e dos esportes, _disciplinar c orien
tar o intercâmbio de estudantes-convêniq de gra
duação -e -pós-graduação e facilitar o reconhedmen
to--de -diplomas ·e títulos expedidos por -eStãbdeci
mentos de ensino de uma das Partes Contratantes e 
naciomiís da outra.'' 

Na parte preambular do texto os respectivos Gover
nos evocam os laços de amizade ç _de compreensão que 
unem os dois povos e proclamam a intenção de intensifi
cur as relações bilaterais. 

_São os seguintes os campos em QUe a mútua Coope-
raç::ío se desenvolverá: 

-c.u_itu_ra; 
-educação; 
-:--artes; 
-esportes: e __ 
- intercâmbio de professores._ 
Serão envidados es.forço_s no-_ Sentido de tornar mais 

conhecida a cultura de cada país aos nacionais da _outra 
Parte Contratante, organizando-se, para tanto, confe
rê_ncias, concertos, expbS:fÇões e programas de_ intercâm
bio de publicaÇões. 

Prevê-se, na medida do possível, a adoção de critéríos 
idênticos rio que tange o .acesso_às facilidades edyca_cio~ 
nais existentes em cada território, notadamente ten-dq em 
vista o ingresso nos cursos de graduação e p·ós
gtaduação. Para tal finalidade far-se-á comunicação 
anual relativa às áreas de estudo disponíveis e aO n"i.ímero 
de estudantes que poderão ser recebidos. 

Os estudantes que vierem a ser selecionados, de co
mum acordo, gozarão de isenção de taxas e gravames es
colares bem como do exame de admissão, quando exigi
do. Os titulas e. diplomas conferidos serão reconhecidos 
em amb_os os Estados. 

Foi eleita a negociação diplomática como forma de 
implementar as disposições do Acordo, cabendo aoS re
presentantes dos governos elaborar os planos concretos 
de intercâmbio cultural e educacionaL 

Considerando o notório interesse brasileiro em pro
mç_v:er uma_aprox_imação em todos os campos _com os 
p-aíses de língu<~ portuguesa _da África _que recentemente 
conquistaram a independência política; entendemos 
oportuna e conveniente a iniciativa. 

Ante_ o exposto, opinamos pela aprovação da matêria 
na rorma do Projeto de Decreto Legislativo-oriundo da 
Cámara dos Dcputãdo~. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de_\985.-Tid 
Sampaio, Presidente- Itamar Franco, Relator --Ama
ral Peixoto - Nelson Carneiro- Jorge Kalume- Car
los Lyra - Virgílio Távora- Jutahy Magalhães. 

PARECER N• I. III, DE 1985 
DÍl Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senado_r João Calmon 

OProjeto-ae-Decretõ Legislativo n'i' 14, de 1985 (n\"89-
B, de 1985, na "Cãrnara_-dos Deputados), "aprova o texto 
do Acoido Cultural entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República DemocrãtiCã 
de São Tomé _e Príncipe;-concluído nesta Capital em 26 
de junho de 1984". 

o· Acordo em tela expressa que os dois países, udesejo
sos de fortalecer os laços comuns __ de amizade e com
preensão ... " e de "promover e desenvolver as relações 
nos campos da cultura e da educação", convieram em es
tabdec.cr cooperação nos campos da cultura, educação, 
esportes e intercâmbio de professores. O acordo est.abe
kcc condições especiais para o ingresso de estudantes 
aos cursos de graduação e pós-graduação, reconhecendo 
q-ue a volta ao País de origem dos estudãntes benefi-
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ciários é condição imprescindível para que se possam 
haurir vantagens mútuas deste intercâmbio. 

O es1reitamento dos laços culturais com os países de 
língua portuguesa é prioridade indispensâvet, do ponto 
de vista_ da nossa história e nossa cultt.lra. Atravês do 
conta_to ~o til outros países qu~ possuem a mesma expres
são, eStabelece~se.uma troca proffcua que_enriquece, em 
última análise, a própria identidade nacionaL 

Assim sendo, somos de parecer que 3. matéria deve ser 
aprovada por esta Comissão, nos termos do projeto de 
decreto legislativo em epígrafe. 

-Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. -
Gastão Müller, Presidente - Joio Calmou, Relator -
José Lins - Ãlvaro Dias - Jorge Kalume - Nivaldo 
Machado. 

X'ARECERFS 
Nl's l, 112 e 1.113, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei d,. Cãma.ra 
n.o 45, de 1985 (n.0 4.972-B, de 1985, nà. 
Oâmara dos Deputados) que "altera a 
estrutura. da Categoria. Ftm.clolllll ore 
Nutrlcionlsta, do Grupo-Outras Atlvi
llades de Nível Superior e dá. outras pro
VidênciaS". 

-PARECER N.0 1.112, DE 1985 
Da ·Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Benaclor Mário Ml\ia. 
O presente projeto de lei de lnleiatlva do 

Sr. Presidente do. Repú:bllca. tem por objetl
vo a.Itero.r a ootruturo. do. Co.tegorla Func!o
lllll de Nutrlc!on!sto., do Grupo-Outras At!
v!dades de Nível Superior. 

A a1teração visa a corrigir a forma. como 
está atua.Imente estruturada o. referida ca
tegoria, no Plano ·de Cla.ssificação de car
gos, equiparando-a. com outras categorias 
de Igual e.seolarldade e responso.bilidade. · 

o Projeto teve tramitação e aprovação 
pacifica na Câmara dos Deputados, cujo.S 
órgãos téenioos pronunciaram -se pela sua 
constlttrelonalldade, jurldicldade, e, no seu 
mérito, pela sua oportunidade e perti
nência.. 

NOS8a posição colnctde inteiramente com 
a ~posição dos órgãos técnicos di!. Casl!. de 
origem, pela justeza e oportunidade do Pro• 
.jeto, pols a correção do a tua! Plano de Clas
!llficação de (largos no que se refere a essa 
laboriosa classe de Nutricion!stas é medida 
das mais prementes e necessárias. 

llomos .portanto, no âmbito desta Comls
são, pei11. aprovação do Projeto. 

Sala das Coml&.ões, 2 ·de outubro de 1985. 
- Alfredo Campos, Presidente - . Mário 
Maia, Relator - Jutab;y Magalhães - Vir
gílio Távora. 

PARECER N.0 1.113, DE 1985 
Da Comissão de Fillli.IIÇIUI 

Relator: Senador Marcelo Mlr,.nda 
A Proposição que vem para. revisãG do 

Senado resulta da aprovação, pela Câmara 
dos Deput'ldos, de seu · Projeto de Lei n.0 

4. 972-B, de 1985, originário da Mensagem 
n.• 986, de 30-1-85, do Presidente da R.epú
bl!ca formulada com bMe no art, 51 da 
Constituição Federal. 

Segundo a Exposição de Motivos n.o 39, 
de 23-"10-85, do DASP, a proposta eleva a 
referência da cla.sse inicial de Nutrlclonls
ta, permitindo que os atua!.s servidores pos1-
_ciOI!~ad9<1 na referência NS-1 a NS-4 poosam 
'Ser. automa~camente loca.llzadoo na. refe
rência NS-5, !nicla.l da classe A; P'll:~llel!!-
mente, inclui na categoria a cl""""' . O . e 
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s.ere.«centa. quatro referências na estrutura, 
possibllltando aos respectivos ocupantes 
e.ting!r a referência NS-25. com Isso, iguala 
e. categoria funcional de Nutrlcionista às 
demals de escolaridade superior. 

Destaca a mencionada Exposição de Moti
vos que os efeitos decorrentes da lei não 
retroagirão; que, pois, não emejarão pa- · 
gamento de quaisquer diferenças de retri
buições; e que o alcance das referências 
acrescidas exige comprovação de suficientes 
recursos orçamentários e sua liberação pela 
SEPLAN. 

Na Casa· de origem, o Projeto !o! apro
vado em sua versão orlglnlll. 

A vlsta do exposto, opinamos pela apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n.0 45, 
de 1985. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 
1985. - Lomanto Júnior, Presidente -
Marcelo Miranda, Relator - José Llns -
Roberto Campos - Carlos Lyra - A!cides 
Saldanha - Helvídio Nunes - Alexandre 
Costa. - Américo de Souza. 

PARECERES 
~ 1.114 e 1.115, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei da <lâmara 
n.0 .99, de 1985 tn.0 4.977-B, de 1985, na 
Casa. de origem),·:que "altera a estrutu
. ra •da. Categorii Funcional ,de Enge
nheiro ne Operações, ® Grupo--Outras 
Ativída.des de Nível Snperlor, e clã ou
tras providências''. 

PARECER .N,o 1.114, DE 1985 

(Da C.o.Dlssão -de Servíço ·Público Civil) 

Relator: Senador .Jutaby Magalhães 

. Eneaminliado à Câmara dos Deputados, 
mediante mensagem do Poder Executivo, 
nos termos do art. 51 da Constituição, o 

:projeto de le-i, sob exaine, "altera a .-estru
tura da Categoria Funcional de Engenheiro 
de Operações do Grupo-Outras Atlvídades 
de Nlve! Superior, e dá outras providências. 
iniciado seu _encaminhamento pelo DASP·, 
em janeiro último, em prosse·gu1mento à 
revísão da política salarial, com vístas à 
atualização do Plano de Classificação de 
Cargos, atendendo ao objet!vo de corrigir a 
estz;;tura daquela eategoria funcional, pa
ra manter slmllltude com outvas catego
rias de igUal nivel de dificuldade e com
plexidade". 

Elevada a !I'eferência da classe inicial 
permite-se que os a.tuais ser.vidores nas re~ 
ferências NB-1 e NS-2 possam 1oc'a.!!za~-se 
automaticamente na referência NS-3, ini
cial cia classe, incluindo-se, na categoria, a 
classe C, com o acréscimo de quatro r<tfe
rências na estrutura, ampliado o horloofite 
funcional dos servidores até a referência 
NB-5. 

As referência!' acrescidas serão atingidas 
mediante progressão funcional, exlglné!o-se 
a comprov.ação da existência de recuroos 
orçamentários suficientes ·e sua liberação 
pela SEPLAN, não ensejando o pag;amenta 
ele qulj.isquer diferenças de .retribuições 
atrasadas. 

·Na COmissão de COnstituiÇão e Justiça da 
Câmara dos Deputados, foi unanimemente 
aprovado o parecer do .relator, Deputados 
Hamilton Xavíer, pela constitucionalidade, 
jurldlcidade e técnica leglslati\'a do projeto, 
que obteve parecer favorável da Comissão 
de Serviço Público e da COmissão de Fi
nanças .. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

A propooição atende a Insistente e justa 
reivindicação dos. Engenheiros de Opera
ções no Servíço Público Civil, estruturando 
a carreira em novos moldes e melho·rando
lhe a ascensão funcional, de maneira nuús 
apropriada ao seu nivel de forinação. 

-Assim, no méi-H.õ, oPinamOs pela aprova
. ção do Projeto de Lei da Câmara n.O gg, de 
1985. 

Sala dáS Comissões, 20 de novembro de 
1985. - Alfredo Campos, Preslden te .~ 
Jutaby Magalhães, Relator ...:. Nivaldo Ma
chado - Hélio Gueiros - Jorge Kalume. 

PARECER N.o 1.115, DE 1985 

(Da. Comissão de Finanças) 

Relator: Senador Carlos Lyra. 

Submetido ao Con_gresso _ Nacional nos 
termos do art. 51 da COnstituição, pela 
Mensagem n.0 91, de 30 de janeiro de 1985, 
do Senhor Presidente da República, o pro
jeto de lei em exame tem como ·objeto a l>l
te:nação da estrutura .da Categoria Funcio
nal de Eugenhelro de Operações Código NS-
918, do Grupo-oOutras Ativldades .de .Niv.el 
Superior, a que se refere a Lei n.0 5-.645, de 
10 de dezembro de 1985. 

A estrutma da referida oategorla Fim
cional passará a contar com 4 (quatro) 
clas.ses, medlante o acréscimo -da. "C" de 
acordo com o pro}eto, que prevê tambéin ·a 
eliminação das referêncla;s NS-1 e NB-2 e 
a lllclusão das referêncl<IS NS-22 a NS-25'. 

iEstabeleee, de outra parte, a proposição, 
que os servidores alcançados por suas dis
posições serão posicionados nas nov_a.s. clas
ses, mantiáas 'as atuais rMerências de sa
I~rio, ~xceto ·_quanto aos situados nas <refe
rências NS-1' e NS-2, que .serão automatica
mente localizados na referência ln!clal da 
classe A, NS-3 . 

Dispõe também o projeto que a tramita
ção e a solução de pedidos de transferên
cia e movimentação de Btlrvldo.res, apr~:
sentados ·até a data de sua vigência, s:; 
~';,";.':formado. em !e!, não serão prejudica-

AJnda de acordo oom a proposta do Ell:e
cutlvo, ·as despesas decorventes da aprova
ção da medide, correrão à conta das dota
ções pr6prlas d,o Orçamento da União e ·das 
~l!tarqui~s·. 

· D 'j;rrojetO. eneonum-se acompanhado da 
E.M. n.0 028, de 22 de janeiro de 1985, do 
Diretor-Geral do DASP, a qual ressalta que 
o acesso às referêneias :acrescidas efetivar
se~á por meio de progressão funclonal,ol>ser
vadas . ·a·s ·n-orrn:,tS leg'ais · ~ Tegulamentares 
pertinentes, segundo as quais deve ser com
provada ·a existêncl·a de !l"ecursos orçamen
t'ários suficientes e sua;!lberação pelo 6rgão 
competente. · 

Ol>serva ainda o Diretor-Geral do 
Dli:SP na re!er!da E.M. n.O 28/85, que os 
efeitos financeiros decorrentes da aprova
ção da ·m-edida não .retroagirão nem darão 
ensejo ao pagamento de quaisquer dlferen
.ças de "etrlbu!ção de atrasados. 

-,Go:m_ pareceres favoráveis. ao seU acolhi
l)iento das Comissões de COnstituição e Jus
tiça, de Servíço Público e de Finanças, da 
Câmara dos Deputados, o projeto foi apro
'V'ado naquela casa, vindo ao senado para 
revlsão, noo termos do art. 58 da Lei :Maior. 

Nesta Oasa, a matéria foi distrlbuida às 
Comissões de Servíço Públ!co Civil e de Fi
nanç·as, . tendo a primeira opinado pela sua 
aprov.ação no mérito. · 

Sábado 30 · 5059 

A esta. Camisão. c~ o ex~e da pro
posição sob o aspecto finaneeiro, em con
formidade com o. a;rt. 108 do RJegimento In
terno. 

Sob esse enfoque, cabe assinalar que as 
despesas decorrentes da aprovação- da me
dlda em tela correrão· à. conta. do orçamen
to da União e das autarquias federais, e . 
conforme também já mencionado acima, 
seus efeitos financeiros não retroagirão. 

. Diante de todl> 0 exposto, nada haven· 
- do a opor &o .a:colhimento da matéria, opi

m>mos pela 'aprovação do ![>l"Ojeto. 
Sala das COmissões, . em 28 de novembro 

de 1985. - Lomanto Júnior, Presidente -
Carlos Lyra., Re1ator - Roberto Campos -
José Llns - Marcelo Miranda - Cid Sam
paio · __:. Alcides SaldaDha. - Alexandre 
Costa· - He!vidio Nunes - Américo de 
Souza. .. 

PARECERES 
N'ls 1.116 e 1.117, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 
-uo, de 19!15 (n.O 4.964-B, na Casa de 
origem), que "fixa os valores de retri
btúção da ·categoria Funcional de En
gen~e•ro de Pesca a que se refere a Lei 
n.0 6. 550, ·de 5 de julho de 1978, e dá 
ou_t~s p~vj.dên~la.s'' • 

PARECER N.0 1.116, DE 1985 

Da Comissão de Serviço Público Civil 
Relator: __ Sen_ador Hélio Gueiros 

O presente p:rojeto de lei, de iniciativa do 
Poder E1'ecutivo e encaminhado ao Legis
lativo pela Mensagem n.o 9, da:tada de 16 
de-janeiro de .1985, fixa os valores de retri
bu'ção da Categoria Funcionai de Enge
nheiro de Pesc_a, a que se refere a Lei n.0 

6.550, de 5 de julho de 19.78, 
Ao tra:rnltar pela Câmara dos Deputados, 

a -matéria foi objeto de acurado _exame pe
la COmissão de Constituição e Justiça, que 
opinou pela sua constitucionalidade, juridi
cidade e _técnica legislativa com cinco 
emend_as. passando, _em seguida, às Corri's
sões de Serviço. Público e _de Finanças, que 
não pfet·eceram. óbices à suà aprovação, nos 
termos em que o colocou a primeira das 
Comissões. 

Consoante as normas regimentais, cabe 
a esta Comissão de Serviço Público Civil 
pronunciar-se· ta·mbém sobre o mérito do 
projeto. 

Este, sem _dúVida, afigura-se-nos incon
testável, pois enseja a def'n!ção das Clas
ses em que se comporá o Grupo Ocupacio
nal de' _Engenheiro de Pesca, que só teve 
.sua inclusão no Novo Plano de Classifica
ção de Carl!"os <PNCC), aprovado pela Lei 
n.0 5.645,de 1970, com a edição· do :Qe'cr<t-. 
to n.0 88.911, de 24 de ou.tubro de 1983, ao 
mesmo tempo que permitirá c enquadra
mento dos. engenheiros que . vêm exercendo· 
as atribuições !Pr6px!as de. Engenheiros de 
Pesca, nos. Territórios · Fed€rats de Amapá 
e Roraima e n<t ex-Território Federal de 
R<;>ndõnla.·. · · 

-- :.An·te o. -e~o.sto, -So~oo pe:ta. aP.rovaçiO ~do 
Projeto de Lei n.o 110, de 1985, da Câma
ra dos Deputados (n.0 4. 964-B, na Casa de 
origem). 

Salà das Comissõe-s, 20 de novembro de 
1985.. -Alfredo Campos, Presidente - Hé
lio Gueiros, Relator - Nivaldo Machado -
Jutahy Magalhães - Jorge 'Ka!ume. 



PARECER N.• 1.117, DE 1985 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Trata-se de Proposi<;ão encaminhada ; c

lo Poder Executivo. nos termos do art.l 51 
da Constituição Feder~. objetivando. a fi
xação dos "\'alares de retrilbuição da Cate
goria Funcional de Eng·enheiro de Peaca, 

Aprovada a --matér:a ria casa de órigern 
e submetido à revisão do senado Fe..deral, 
em a:tenção à _norma contida no art. 58 do 
texto constitl,lcionaL cabe-nos a sua análi-
se sob. o enfoque fina_nce:tro. · 

O projeto em tela visa a discipjinar o re
gime de vencimentos da categoria em ques
tão, · incluída no Grupocoutras At!vidades 
de Nível Superior regulada pela. Lei n.O 

· 6.55(1-, de 5 de julho de 1978. a qual esta
belece diretr'zes para a cias.sificaç,ão d~ 
cargos, empregos e funções do Serviço Ci
vil dos Territórios Federais. 

Di«põe · a medidà que a composição da 
Categoria de Engenheiro de Pesca far-secá 
mediante a transposição de servidores efe
tivados por concurso público ou ocupantes 
de empregos permanentes, desde a vigência 
daquela lei, nos Territórios FederaJ,s .· d9 
Amapá, de Roraima e no então Territór{o 
Federal de l't<;>ildônia, em atividades J,ig~
das à agricultura e à pesca que se erlcol\" 
trarem nesta situação até o ato de criação, 
da categoria, que pos.suam o grau de esco:.. 
!aridade ex!gido e que logram aprovação 
em processo seletivo especifico. 

Determina _o texto ~m -questão, ainda, que 
ao servidor 1ncluido na ·ca:tegoi'la~ -ap---ucar
se-á a l'eferêl:lcia de valor ·de vencimento 
ou salári9. i.gu.al. ou superior roais próxlm. o 
ao percebido na data da vigência do ato 
que o transpuser. 

Preceitua, ademais~ o documento _.ora 
apreciado que o ingresso, far-se-á na ;refe
rência inicial da classe A, mediante con
curso público de :provas, no reg'me celetis
ta, exigindo-se dos candidatos a compro
vação de diploma em cur.so superior de En
genharia de Pesca ou habilitação e«uiva
lente a registro no Cons<'>lho Regional res-
pectivo. · 

Além de fixar em 40 horas a prestaçã() 
mínima de trabalho- ·semanal, a sugestão 
autoriza a ascerisão ·fl.lnclona.~ de ocupantes 
de outras categorias fllnciOlials, ·ao meSmo 
tempo que veda a percepção de atrasados 
ou indenízação de qUalquer espécie relacio
nada com as suas disposições. 

Consoante resulta evidenciado, a provi
dência se adstringe à formalização juridi
ca tendente a regularizar o si~ tema d·e -re
muneração da Categoria. Funcional de Enc 
genheiro _de Pesca referente aos Território,s 
Federal«. 

Resulte-se, por outro lado, que a,. Classe 
Funcional referida i á fora inelmda no 
Grup<i--Outras 1\.tlvidades de- Nivel Superior, 
nó · âmbito do funcionalismo da União, 
atrayés do Decreto. ;n.o·ss.91l, de 24 .. <:1e ou
tubro de 1983. · 

Evidenciando-:se a conveniência da ado
ção da medida proposta e inexistind()_ 91:!1-
ce 'de ___ natureza -~anc~t~·a, ?ma vez que as 
despesas decorrentes cõfrerão -~à- c_çm~ _d!t_s 
dotações próprias, oonsta!ltes dos orÇS:~·~n
tos dos Territórios Federais dp AmB;pa e 
de Roraima e. do ex-TeJ;ritói'' o Fede~al_ de 
IDlndônia opinamos pela acprtlvação do pro-
jeto em exame. -

Sala das Comissões.- 28 de novembro de 
19-85.- Lotnan~o Júnior, Pres~dente- Jor-

DIÃ_RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

gé Kalume, ReiJ<tor - Roberto Campos -
Carlos Lyra - José Lins - Marcelo Miran~ 
da - Cid Samll'Üo - Alcides Saldanha -
Helvídio Nunes - Alexandre Costa. 

PARECER;ES 
N'1s l.U~ ll. 1.119, de 1985 
P~CER N.0 1.118, DEl985 
DÁ COMISSAO. DE SERVXQO 

PúBLICO' CIVIL 

. Sobre -o· Projeto- de Lei da. Câmara 
n.O 114, _de 1985, que "altera a eS~nitura 
da Categoria Funcional de DatJ1ógrafo, 
do GrupO-Serviços Auxil~ares; e dá ou .. 
tra.s providências". 

Relatotr: Senac1or Jorge Kalume 

Com a M<>nsagem n.0 122/85, o EliiD.o Sr. 
Presidente da República encaminhou ao 
Congresso Na~ional, nos termos do· art. 5-l 
da COnstituição, projeto doe lei visando a 
al,terar a estrutura da Categoria Funcional 
de ])atiJógrafo, Código SA-802 ou LT.SAc802, 
do Grupo-Serviços 1\.uxillàres. 

_ -~a forma da Proposição, os ser-vidor-es 
-atu,almente PosiciOnados ·nas i'eférências 
NM,a .a-Nl\<1,11 !icà!h automaticamente lo-

~calizados' na referência NM-12 (parágrafo 
-úniCO do' il.l't. 1.0 ), ·sem que <\SS!l alteração 
-a-carrete' elevação automática de venclmên-
to ou salário· (art. 2.0 ) de toda a categoria. 

O pre-enchi~ento- dos cargos·-,_das · çlasses 
especial e intenne.diârias fa·r-se-á medlari_t~ 
progressão runcional ou outraS formaS re
gulares de provimento, como dispõe o § 1.0 
do-art. 2.0 , esclatecendo o § 2.0 -que os ser
vidores _atingidos pala alteração ~serã'P po
-sicionados nas nOvas classes da cât~goria 
funcional, mantidos PS ati.Iais valores de 
"vencimento ou salário. 

_E, finalmente, dispõe_ 9 .art. 3.0. que a 
"nova estrutura d~ _cl~$-~ _ da._ Categoria 
Funcional de Datilógrafo rião prejudicará a 
tramitação e a solução de pedidos de trans
fer€jncia e_ moVUm!entação de .. serv'ldores", 
apresentados até a data do inicio de vigên
cia da lei :pro i etada. 

Na ~sl~ão de Motivos do então Dl
retor-_Geral ·dO D~P •. afirina:-.s:e <itte "t~l 
C:Ol'lJQ Sf:. e;ncqntra, atuahnente, ·a eStrutura 
da ref.rlda. categoria . .funciona) .deve ser 
eo:J:.r!gida consoante as .. providênciàl; ~erais 
de revi8ão salarial, a-dotadas pelo Governo". 

Na Cã:mara dos -neputados, o Projeto re
c.e®u pareceres ta varáveis ile todas as Co-
püssõ-es.. - - - - - -

Na verdadie, a melhoria proposta está. 
•acorde Ml11 uma série de. outras medidas 

.. recent,emé:nte .idotada# pelo .. :f:oclet Executi
vo, no. sentido de dar melhor tratall\entb 
a várias carreiras' do serviço público f~
deral. ·uma vez-· evidante o aviltamento sa--· 
1arlal snfrklo • pelos servido):es públicos em 
geral. -O.Pmjeto tentá, pe!o·menos·parclal"' 
mente,. corrigir a significativa per<il' do 
·poder aquisitivo dess'a classe, .slstematirià
m~nte relegada a segundo plano pelo Poder 

- Público.: A simples veriflcaç1\o dos venci
mentos atribu!dos às referências NM-.9 a 
NM-11, ~variando i1o -Cr$ 250.000 a c Cr$ 
270_375, em· Jimefro de 1985 IDecretoo)..e! n.o 
2..2_0<1, de 27 de dezembro cde 1984, e tabe
las do DASP constentes do.prócessó) mos
tram que a partir de mala de 1985, ·tais 

. s~_Ijr~d9tu- e.s_tav~m_-:rece;l:!e!tdo menQs que 
- Üll:1 trabal]lª-dor braçaJ sem nenhuma qua-

lificação· e ·ao cyt;'al ·se garante. o sa..lário 
mínimo. 
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/\. me!h~ria que se lhes acena com a lei 
projetada pe,.mlt!r-lhes-á a percepção de 
v>encimento ou salário de Cr$ 530.753 .. no 
valor já reajustado em julho deste ano. 11. 
medida é, portanto, meramente, paliatJ,va, 
uma vez <:rue a partir de novembro, com 
c reajustamento do salário minlmo, a 
situação xrersistirá, atingindo servidores até 
qlXase1 a -l'leferên-cia __ NM-20. 

--Entretanto, Por outro 'lado, não se:. pode 
dclxar de louvar a iniciativa, sobretudo, por 
p~rmit.ir a melhoria da situação· de fun
cionários .antigos, uma v-ez que a .refe:rênÇia 
final antes NM-24, passa 'a ,,er NM-32. 

Pêlo .exposto, opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissé\?s, 20 de novembro de 
1985.- Alfredo CampOS, President-e- ;Jorge 
Kalume, Relator - Nivaldo Mâchado 
Jut.ahy Magalhães - H'Jio GueirC•'· 

PARECER N• 1.119, DE 1985 
Da ~missão de Finan~as 

.Relator: Senadcr-Loinanto.Júnior 

O preijeto de 'lei s-ob_ exame teve origem 
na M·:nsagem n.0 122, d·~ 25 f'l'l> feVPl' :il"Q 
de 19!3-5, do Exce1entis.simo Senh{lr Pre-si
dente da nenública, ae<J-mpanhada <'le E~
posicõó de ]\<!Otivos do Sephor Diretor-Goral 
<li> D/\.SP, ~. nu ·context-o da polit'ca de re
visão salal'ial_ Ck> Go·verno, visa a alterar a 
estrutura dã. Categoria Funciona( C! e_·_ Da
tilógrafo, Código SA-802 ou LT-S/\.-802. dO 
Grupo .. se~viços Amrili are~~_ observadas as 
segUint-es regras: 

a} a raferêncla inicial. da ·classe A de.c::,o;;l\ 
ca+.e_goria passará a ser NM-12, na qual 
serão posicionados <is atuais datllóg<afos de 
réferências NM-9 a NM-11 (cf. parágrafo 
úhico· do art .. 1.0): 

b) _ a f-era e~sa hipótese, a alteração es
trut-ural introduzida na Cat.egoria não acar
r.etará .elevação automática de vencimento 
ou salário (cf. caput do art. 2.0 ); 

· c) .o pr·.ee'mchlmento dos cargos das classes 
constantes .do anexo especial (NM -30 a 
NM-32) e intermediárias C CNM-24 a ·NJIÍ:-
29), B (NM-17 a ·I'!'M-23) e /\. (NM-12 it 
NM-16) - ocorrerá mediante progressão 
funcional ou outras formas r-egulares d.a 
provimento (c!. § 1.0 co art, 2.o); 

d)' os .-ervidores atingidos por tal alte
. ração serão posicionados nas novas_ clas.':l-es, 
tnap.tidos q,s atuaia v.alores de vencimentos 

. ou Ea!ári<)s ( § 2.0 do art. 2.0 ); 

- e) -não serão prejudicadas as pendentes 
.tramitação e 'i!olução de transf.:!rência e m-o
vimenta.ção .de s_e-rvidores, com o adv-~nto 
da neva --estrutura de cla:::.ses dessa :Cate
gooia Funcional Cart. 3.0 ); 

- !) a, despesa correrá à conJa_ a.., Mtá
cões Q_rf'am·entária~ próprias da. União e das 
autawuias a que pertançam tais· servidores 
Csrt'. 4.0 ); 

g) oS •effito-s firianceiros vigoram a partir 
d? vigência da lei, na data de sua publica-
ç?o tart._ õ.oJ.- · 

ft p'Js aurovacão pela Câmara dos Depu
i·.- ""·'"'.o::. <'· .... A e c:-::11heu nar·::!cere.s unan1mementP. 
favorável~ na.:; Oomi".sÕes Permahentes 
e_, tão- ouvida~:. ~.o:.c::a PrDDosiçiío 'v·Zm a esta 
Casa, em-'---grau ·de revLsão_, -bndo j<)-.- con
tada com a aprovação da- nrec.Iã.ra -Oo:Uis
E'-1 de Serviço Público Civil. 

3. --No que-tang·e à ó+ica financ-"itS: cabe
T'"~s onjnar também favoravelmenté inclu-
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$1ve ouanto aos aspectos_ de oportunidade 
e c.::·nveniê.nG:Ia. ela medida. qua, por certo, 
além de conferir maior di~iõade fvndo
:nal a uma ·sofrida c~tegoria c'le servi<"""'l"';s 
cie inestimável pré~timo no .c;erviço público, 
r.mh-ora nem -seml_)re reconhef"ido. )lav~rá 
ee r·'1ntribuir para o estimlllo à m<:!iOr ·efi
ciência da própria Administração. Federal 
com·n um tod·o. -

Sala eras Comis::õ.es, 28 doa novembro de 
1 oR!l __ Carlos Lyra, Presidente -- Loma.nto 
Júnior Eventual Relator - Alcides Sal
danha'- Marcelo Miranda - José Lins -
Roberto Campos - Belvídio Nunes - Ale
xandre Co~Sta. - Américo de Souza. 

PARECERES 
N9s 1.120 e 1.121, de 198'5 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 

123, de 1985 (n.0 5 .180-B, de 1985, na 
Câmara- dos Deputados), que ~'cria car
gos em Com.issã.o no· Quadro Permanen
te da Secretaria do ~bunal Regional 
do Trabalho da 2.• Região, e dá outras 
providências". 

PARECER N.0 1.120, DE 1985 
Da Conússão de Serviço Público Civil 
Relator: Senador Jorge Kalwne 

O presente projeto de lei, originário do 
Tribunal Superior do Trabalho, tem por 
objetivq criar 5 (cinco_) cargos em _co-missão 
no Quadro Permanente da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2.• Re
gião, sendo 3 (três) cargos DAS-101 para 
Secretário de Turma, e 2 (dois) cargos 
DAS-102, para Subsecretário do Tribunal 
Pleno, no Grupo Direção e Asses,soramento 
Superiores (TRT. 2.o DAS. 100). ~ ·~~ 

Na justificativa que acompanha a propo
sição,' é explicado que foram criad.Et..S ~ 
(três) hovas Turmas .de Julgamento pela 
Lei n.O -7.119/83, sem a cOrrespondente 
criação dos cargos. Pretende, :portanto, este 
projeto de lei, sanar essa missfuJ. · 

·Quanto à crjaçfuJ de 2 (dois) cargos DAS-
102 de Subsecretário do Tribunal Pleno, 
deve-se ao -acr-éscimo do volume de~ servi
ços resultante da a.tuaçáo jud!cante das no
vas TUrmas de Julgamento, cujas ativida
des burocráticas. desenvolvem-se na Secre
taria do Tribunal . Pleno . 

O projeto teve tram,itaçíto pa<lifica e re
cebeu parecer favorável das .COmissões de 
Constituição~ e Jusflça, de Serviço Púlblico 
Civil e de F...:_nanças, tendo sido, da mesma 
forma, aprovado em Plenário na Casa de 
origem. · 

Não temos, no âmbito desta Comissfu:l do 
Senado Federal, nada a opor oom relação 
à proposição, na medida em- que procura 
solucionar o problema hoje existente no 
Tribunal Regional do Trabalho da 2.• Re
gião, dotando-o dos Cargos em Comissão 
de que necessita para o seu satisfatório 
.funcionamento. 

Nosso parecer, portanto, é pela aprova
ção do presente projeto de lei. 

Sala das COmissões, 20 de novembro de 
1985. - Alfred<:> CamPQS, Presidente - Jor
ge Kalume, Relator- Nivaldo Machado
Jutahy Magalhães - Hélio Gueiros. 

PARECIÍR N.0 1.121, DE 1985 

Da Comissão de Finanças 
Relator: Senador Lo-manto Júnior 
o projeto de ·lei sob exame, proposto à 

Câmara dos Deputados pelo Excelent!ssimo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

S.<mhorc 1\linisko )?residente do Tribunal 
Superior do Trabalho, em 22 de março do 

. corrente ano, acompanhado de justificati
va oriunda do Tribunal Regional do Tra
b-alho da 2.a. __ R,egi_ão, visa a criar, no _Qua
dro Permanente da Secretar.'a daquela Cor
te Regional do Trabalho, três cargos em 
cnm!ssfuJ CDAS-101) de Secretário tie Tur
ma e dois {DAS-102)' de Subsecretário do 
Tflbunal Pleno (df. art. 1.0), a serem posi
cionados na respectiva escala de níveis por 
ato da Presidência do Tribunal (cf. art, 2.0 ), 

correndo as despesas à conta dos recursos 
orçam-entârios próprios (art. 3.0 )_. 

Na mencionada justificativa, alude-se à. 
necessidade de sanar onússão havida. na Lei 
n.0 7 .11'9/83 que, por um lado, instituiu 
três novas Turmas naquele Tribunal Regio
nal e criou os respectivos cargos efetivos, 
mas não os trêS -cargos em comissão de Se
Cretário de Turma., e, por outro, ao ll!Sti
tulr GrupüS de Turmas com competência 
j udiclárla, em níveis aproximados aos de 
Trtbunal Pleno,. deixou de prever a criação 
de dois cargos de su~ecretário do Tribu
nal Pleno, ora indispensáveis para atender 
à evidente sobrecàrga de trabalho desen
volvido na Secretaria. do Tribunal Pleno. 

A proposição já mereceu pronunciamen
to favorável, à unaninúdade, nas Comis
sões Permanentes da Oâmara dos De<pu
tados, cujo Plenário aprovou a redação fi
naJ em 12 de agosto p.p. Nesta Câmara Re
visora, também vem de receber .parecer fa
_vorável da. COln!ssfuJ de Serviço Público Ci
-vil, quanto ao mérito. 

Não pode, pois, ·esta Comissã-o de Finan
ças, furtar-se a acompanhar essa. tendên
cia francamente favorável, de vez que, sob 
a; ética financeira, nada há a opor quanto 
à aprovaçfuJ do presente projeto de lei da 
C,âmara, ao· -contrário, sfmdo até de salien
ta-r a con venlência e a oportunidade de des-

- !J'esa dai decorrente, à vista das bem fup
dadas razões, acima sintetizadas, que jus
tificaram· tal iniciativa por parte daquela 
Cólenda Corte. 

:Ei o nosso voto, s.m.j. 
~ Sala das Conússões, 28 de novembro de 

1985. ~- Carlos Lyra, Presidente, eventual -
Lomanto Júnior, Relator - Alcides Salda
nha ...:.. Marcelo Miranda - José Lil1.s -
Roberto Campos - Helvídio Nunes - Ale" 
Jtitndre Costa - Américo de Souza.. 

PARECERES 
N9s 1.122 e 1. 123, de 1985 

~ _ 'Sobre o l'r<>jeto de Lei n.0 246/84, da 
Câmara dos Deputados (n.0 1.768-B, de 
1983, na. Câmarit.), que _"autoriza a per
muta dos terrenos que meD.clona, situa
dos no Munlcipio de Foz do Jgna.çu, Es
tado do Paraná.". 

PARECER N.o 1.122, DE l985 

(Da Conússão de Agricnltnra) 
Relator: Senador Alcldes Palo 
Nos termos do art. 51 da OO!IlStitulção Fe

deral, o Poder Executivo submete à apre
claçfuJ do Congresso Nacional, através da 
Mensagem n.o 293, de 1983, com exposiçfu:l~ 
de motivos do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda, o texto do decreto que aut.Qr.t~a 
o Pode.r Executivo a promover a permuta 
do . terreno ·de propriedade da União . Fe
deral (área de 37.258,20 m•) :por área equi
valente de propriedade da Jtaipu-Blnaúlb-
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na! no Munieipio de Foz do Iguaçu, Estado 
cloParanã. · 

Esclare-ce· 3:'-expO.Slçã.o de motivos que 
aoompanha a Mensagem Br.esiden-clal que 
a área perteneente à União foi por ela. 
adqu!rlda ,na forma da ConstituiçfuJ Fe
deral e do art. 1.0 , rullnea e, do Decreto-lei 
n.o !), 700, de 1946. ~ ~ · · · 

Na OâJrul;ra dos ·Deputados, o projeto foi 
aprovado eom pareceres favoráveis das 
doutas ComLssões de Constituiçfu:l e Justiça, 
tie Agricultura. e Politica Rural, e de Fi
nanças, sendo remetido à apreciação do 
Senado Federal consoante estabeleça o art. 
58 de nossa Lei Fundamental, 

Nada se pode opor ao projeto, do :ponto de 
vista estritamente. técnico, de vez. 'que o 
Ministério da Agricultura oontln uará dis
pondo de área em condições equivalentes 
para o desenvolvimento de suas at1vidade.s 
na região. 

Opinamos, :pois, pela autorlzaçfuJ da per
muta, nos texmos do Projeto de Lei n.0 1.783, 
de 1983, da Câmara dos Deputados. 
É o parecer. 

Sala. das Comissões, 27 de agoSto de '1985. 
- Martins Fílho, Presidente - Alcides Paio; 
Relator - Gaivão Mõd.esto ~- ~Nivaldo Ma-
chado - Roberto Wypych.. ~ 

p AMCEI!J N .o 1.123, DE 1985 
('Da Comissão. de Finanças) 

Relator: Senador Marcelo Miranda 
. O projeto de !e! em exame, submetido ao 

Congresso Nacional pelo Poder Executivo 
por melo da :Mensagem n.0 293, de 1983,. 
acompanhado da E.M. n.0 104183, do Mi
nistro de Estado da. Fazenda; tem como 
obj·eto a autorização legislativa ao Executi
vo no sentido de viabilizar a permuta de 
terreno pertencente à. União, com área de 
37.256,20 m2, poor área equivalente de pro
priedade da Itaipu-Blnacional, no Munici
]JiO de Foz do Iguaçu, l!hl!l.do do Paraná. 

Aprovada na Câm~ara dos Deputados, após 
as manifestações favoráveis no mesmo sen
tido das .Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Agricultura e Politica Rural e de 
Finanças, a matéria. vem a esta Casa pa·ra· 
revisão, nos termos do art. 58 da. Con.stitul
·çfuJ. 

Ao opinar no mérito pela aprovação da 
medida, a Com!ssfuJ de Agricultura e PQ!í,. 
tlca: Rural da Câmara dos Deputados o fez, 
tendo ~em vista "que a operaçfuJ de permu
ta· não afetl>rã. o patrlmônio de qualquer 
das partes nela envolvida!'. 

No Senado, a. apreclaçfuJ sobre o mérito 
da Proposição ooube à Comissão de Agri
cultura, que opinou pela aprovação do pro
jeto, após ressaltar em seu pa.T"ecer: 

>'Nad3. se pode opor ao_ projeto, · .dO 
~ ~:ponto de vista estritamente técnico, .'d<) 

vez que o Ministério da Agricultur-a 
continuará dispondo de área em Cl)ndt
ções !O<!ulvalie'nte~r; '.P"""" o desenvol'l(l
mento de suas ativldades na .região,/' 

Pa-rece-n.OO oPortuno -.reiseltar ciue, ... se
gundo a E.M. n.0 104/83 citada, do Ministro 
de Estado da. Fazenda, a par de a área per
tencente à Unifu:l ter sido adquirida em 
conformidade com a Coiist!tulç~fuJ e com. ô 
Decreto-lei n.O 9.760/46 (art. 1.0 , e), o· Ser
Viço do Patrlmônio da Unifu:l, assim como a 
Secretaria Geral daquela Pasta, opinaram 
pela autorização da permuta. 

A esta Comissão cabe o exame da maté
ria, no que pertine ao aspecto financeiro. 
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Sob esse en!oque, nada há .;,. opor à aproe 
'"(II.Çâo da medida, porquanto da permuta 
eiJi;; alvitre não resultará repercussão, quer 
~2~ reeeita, quer na des~esa pública. · 
. <iP\Mlte de todo o exposto, opinamos pela 
'aprovação do projeto. 

Sala das CotnissÕ<es, 28 de novembro de 
1!)!15: .. c:..... Lomanto ., Júnior, Presidente ~ 
Màrc.b!ó iliira.n:da, Relator - José Lins -
Roberto campos - Américo de Souza -
Carlos Lyra. - Alcides Saldanha. - Helvi
dio Nunes - Alexandre costa. 

PARECERES 
N'1s 1.124 e 1.125, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 126; de 1985 (~.0 4.957-B, d~ 1985, 
na.· origem) qUe "fixa. os valores de .re
tribuição da Categoria Funcionai de Fi
SioterajJeuta, do -Grupo-Outras Ativida.
des de Nível Superior, C<idigo NS-900, 
e dá. outras providências''. 

PAREOER N.o 1.124, de 1985 
Da. Omtissão de Servü;o Público civil 

·Relatc>r: Senad<!r Nivaldo Machado, 
De Iniciativa do Senhor Presidente da Rle

pública, vem a exame desta .eolliÚS6ão, nos 
termos· do art. 51 da OOnstituição, projeto 
de lei. t\Xando os valo~ dle retribuição da 
Oategorla Funcional de Fisioterapeuta, do 
Grupocoutras Atlvid!tlies de Nivel Superior, 
Cód~go NS-900, e dando outras providências. 

A Exposição de Motivos do Senhor D!re
tor-Geral do DAS!', que ac<lnlpan'hou a pro
posição. quando do seu envio para Inicio da 
tramitáção, eoola.I"ece que a matéria "visa 
não só a suprir a Administração Federal 
com os servi<;os dos aludidos profi.sslonals,. 
mas prlncipa.Jmente. a solucionar a situação 
dos atuala Fisioterapeutas que pertencendo 
anteriormente . à categoria Funcional de 

;Técnico d<> Rleab!IItação, juntamente = 
o Terapeuta Ocupacional, com a edição da 
Lei n.o 7. 218, de 19 de setembro (!e 1984, 
não puderam ser definitivamente Integra
dos. na nova estrutura estabelecida para a 

'Categom Funcional de Terapeuta O<lupa
cional. por constituir profissão distinta da 
que trata a citada Lei n.0 7 .218, de 1984; 

Assim, em decorrência dos estudos feitos 
pelos órgãos técnicos deste Departamento, 
tornacse neééssãr!o a edição dJe lnstrU:me.nto 
legal · para adequàr a medida> proposta à 
escala salârial que estabelecerá os valores. 
de retribuição das re!érên~ 'dos cargos 

. QU emprego& que, Irão, .integrar C'ategorla 
Funcional dé Fls~!li;erapeuta no Gru]Ío~OU-
. tras ~tividalie-s. de· Nivel Superior" 

IAsslm; o projeto estabelece que àa claSses 
integrantes 'da Categoria Funcional de Fi
sioterapeuta, · criada com funda!ll1ento no 
art. 7.0 da' Lei n.0 5.'645, de 19'7(}, oorre.Spon
derão u.s referênci'as de vencfmentó ou sa
lárjo estabelecidas nó seu 'Aliexo:- · · 

Mais, que o;s servidores )'Joslcionados nas 
referências NS-1 a NS-4 da antiga Cate
go$ c'le 'lJécnlco de R;eab!Iitação; pórtado~ 
res de hllib!Htação legal para o e~ercici9 
qa profissão de fisioterapeuta, integrarão a 
Categoria Funcional de Fisioterapeuta com 
posicionamento, automático n!L referência 
NS-6, inicial da Clasoo "A". 

Destaque-se, que o preenchimento . dos 
cargos ou empregos da Olasse E•pecial e das 
intermediárias da categoria Funcional de 
Fisioterapeuta far...se-á mediante progres
são funcional ou outras formas !egala de 
·posicionamento. · · 

DIÁRIO DO CONORESSONA'CIQNAL (Seção II) 

OOnslderando que M despesas com a sua 
execução correrão à conta dà.s dotações pró
prias do Orçamento da União e das autar
quias Federala, somos, no âmbito desta 0'<>
mlssão, pela aprovação do projeto . 

. .~a.Ja- d"'! Co~, 20 de novembro de 
1985. - Alfredo campos, Presidente - Nl
vãildo Màchado, Relator - .Jutalcy Màga
lhiies -. HéJio GUelros - .Jorg<> l!;a111Die> 

PAIIIEOER N.0 1.125, de 1985 
na Coimissão de Finanças 

Relator: Senàdor Lomanto JÚllior 

O presente projeto de lei, já aprovado 
pela Câmara dos Deputados, trata de as
sunto reterente às classes integrantes da 
Categoria Funcional de Fisioterapeuta, cria
da com base no art. 7.0 da lJel n.0 5.645, de 
10 de deool!lbro de 1970. 

Em face do. disposto no art. 51 dlli C~
t!tufção Federal, a iniciativa da Proposlçijo 
coube ao Senhor. Presidente da ·República 
que, através da Mensagem n.O 5~, ~~ !~~! 
a ~encaminhou ao OOngl'e§lP Nacipl;J.aJ !1?1'-ra 
sua apreciação. A re!eridà Mensagem se 
fez acompanhar da Exposição de Motivos 
n.o 184, de 4 de dezembro de 1984, do se
nhor D!retorcGeral do Departamento Ad~ 
mlni.strativo do Serviço Pú.1>JJ.co1 ria q)laj 
fotam infomnadl!S as razões de otdem legal, 
técnica e aclmlni.strativa que justlficM!l a 
!!l~<!ld!', be!U epmo '!- nwess!<! ' ão 
(le !'W pr6prio P'l<ra '\ill;>. fQ 
Çõ';n.$eqii"'ntemeqte, trltt!L '!- Pl'9 
s~\ll' ·ef#t9~ lega~. 

o prój e to de lei sob e:a:ame fi~ o~ vaJ.<>res 
de retnl;>uiçá9 r;lio.' Qategorl!' · :rm!C!oriª! de 
Flslotei'a.péuta, Indicando, no Anexo que o 
'l-Comp;:Lnh.íJr, ~ :r.ef~r~nc~ d~ ven . . clm. <ento.s 
011- .s.alárlos com'!gpondentes 4 elas.;;~ inte
sra\ltils da .·referida Oategoria Funclmla!. 
4léll]. disso, a proposição soluc~ona a ~tua
~ã.p da antiga Ga~egoril!- Fun.clonal d·e 'Pée
íúco da. ~jl.bllil(açi\Q, !'lltllt.r.l~!ldo que os 
seus s9rviüore.9 pOsicionadoa nas referC:n
cias NB-1 a NS-4, portadores de habilita
ção legal para o exercielo da !P'OOflssão de 
Fisioterapeuta, passarão a inbegrar a oa
tegorla Funcional de Fisioterapeuta, com 
posicionamento automático na referêinela 
NS-5, !nic'al da Classe "A", como constru do 
Anexo do projeto de IeL 

pb.serva-se, portanto, qU., a Proposição 
VW,a a estabelecrer normas de admlnlstra
~á,O de pessoal pertlnentea à determinada 
~aj;egoria de servidores públicos, dando so
lução técnica adequada à sua .atual situa
Ção em conformidade com as regras legais 
e ~td1Wnl§trp.t}V~!!!' que .regem a matéria. 

Qua!lto aos dispêndios que a execução· da 
. medida . pr<J!posta acarret~rá, depois de 
transformada eni lei, é de se observar que 
o art. 5.0 do projeto indicou a nec=árla 
fonte de recursos~ estabelecendo que jla des
pe.sa. . . eQrrerá à conta das dotações pró
prlás do Orçam<>ilto d<!i•.União e das autar
.qutru> federais''• 

:Hlm f~tce (lq e><posj:Q, nól,G V<!!llO.S, q_uanto 
a ~eíl' 4il !!P."lJl'etêllciil< da Q:!~ao de 
Fln,a,pç!l§, Ill'llh~ ppijl<l ~ acql4lm,ento da· 
l'f~pPS!çiío, 11}'4!!~t~I)dO..l!P>S, as.;;lm, pela 
lill!> a]J:.fQViJ4'"'· 

Sala das Clomlssões, ~8 de novembro de 
19Sô. ...,.. ÇW:!l>!< lipa, ~ente eventual 
- i.omanto Jfurlor Rlefator ·..:.. Américo de 
Souza - ·'Roberto Campo$ - Helvidio Nu
nes - Aicid'"' Saldanha. - Alexandre O>sta 
""' pi4 l:>a,.;o:pllio - JO!!é gns. · 
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PAREcERES 
N<;'s 1.126 e 1.127, de 1985 

SObre o Projeto de Lei da. Câmara. 
n.0 . 100, de 1985 (n.0 5.082-B, de 1985, 
na. casa. de orim->m), de Iniciativa do 
Presidente da República, que "autoriza. 
a.o:reversão, à Compa.nhta Agrioola Usi-

--na.- J"acarezinho, do tel"reno que men
ciona1 situado no Municipio de laca
rezinho, ~ do Paraná". 

'PARECER N.0 Ll26, DE 1985 
Da. Comissão de Municípios 

Relator: · Senador Jorge Kalume 

O I!rojeto rol> exa=e, de iniciativa do 
EJ<mo. Sr. Presidente da República, viaa a 
aútorlzar o Poder Executivo ·a promover a 
reversão 'ao património da OOmpanh!a Agrí
cola Usina Jacarezinho, oom. sede na rua 
Vinte e Quatro de Maio, n.<> 208, 11.o andar, 
Munlclpio e Estado de São Paulo, do terre
no, oom área de 435.800m2- (quatrocentos 
e ·trln ta e cinco lm.II e oitocentos metros 
quadrados), ~tuado na Rodovia Jacarez!
nho-Melo Peixoto, no Municiplo de Jaca
re21nho, Estado do Paraná, por ela doado 
à U'!l!ão Federal, através d'a Esc;ritura Pú
blica lavrada em 22 de julho de 1985, àa 
fls. 1 a 3v do Livro n.0 135, do Tabelião 
Reynaldo SeiTa, da Comarca de Jaca.rez!,~ 
nho - PR, transcritru mo cartório de Re
gistro de Imóvcia da. mesma Cmnarea sob 
o n.o 8.991, à.s :ns. 6 do Livro 3j, em 6 de 
••gosto de 1985. 

Historia a E:x;posição de Me>tivos anexa à 
Mensagem n.0 179, do E:x:mo. Sr. Presidente 
da República, qu<> essa área de terreno 'foi 
doada à União ,'a fim de nela se construi]," 
ó aeroporto de Jacarezinho. Porém, o Ml
nl.stério da Aeronáutica, sob cuja jurledlção 
se "encontrava a área, não se interessou em~ 
construir o aeroporto e aquiesceu em que 
sej-a revertido a propriedade da doadora. 

o Projeto mereceu aprovação na Câmara 
dos Deputados, onde passou pelo CJ:ivo da 
Oomi.ssão de Oonstltoição e Ju.stiça - e das 
outras comissões comJ?etentes. 

C"'be a esta Oomissão opinar e:a:clusiva
men te sobre o mértto. 

Não há dúvida de qu~ o Projeto deve ser 
aprovado. O que ele pretende é permitli' que 
a União restitua a uma ~resa privada a 
propriedade de um ~erreno doado a ela, 
União, por- essa mesma ·empresa, com finaJ.i-' 
dade q~e não foi cumprida: a construção 
de um a~ .... J.-to . 

Não há por que conservar ·a União, para 
si, a propriedade e posse de um trecho de 
terras a que não vai dar d""tlnaçã.o algu
ma. J!l Justo que a doadora a receba de 
volta. 

Somos, pois, pela aprovação do ProjetQ. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 
1985. ·- Moacyr Dalla, Presidente. - Jorge 
Kalume, Rel:ator - Marcelo Miranda; -
Nivaldo Machado - Gastão Müller - Gal
vão Mod~to - Lourival Baptista - Ro
berto Wypych - Altevir Leal. 

PARECER N.0 1.127, DE 1985 

Da Comissão de Finanças 
Relator: Senador Helvfdio Nunes 

Trata-se de propoSição de lniclakiva do 
Senhor Presidente da República, eneaanl,
nhada junto à Mensrugem n.o 179, de 13 d~ 
março de 1979, com o escopo de autoti;!:ar 
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o Poder Executivo a promoV.er a. reversão 
ao património da companhia Agrlcola Usi
na Jacarezinho, sediada no Munlcf»!o e Es
tad.o de São Paulo, de um ter.reno com área 
de 435.8oom• (quatrocentos e trinta e cinco 
mil e oitocen~os metros quafuados), locali
zado na Rodovia Jacarezinho-Melo Peixo
to, no Munlc!pio de Jacarezinho, Estado do 
Paraná. 

O mencion-ado terreno hwv:la sido doado 
à União Federal, através da Escritura Pú
blica lavrada em 22 de julho de 1958, no 
Tabellonato Reynaldo Serra, da COmarca 
de Jaearezinho, Estado do Paraná., e trans
crita no Cartório do Registro de ]móveis 
da mesma comarca, em 6 dé agnsto de 1958. 
o terreno foi aceito pela União através do 
Decreto n.O 44.832, de 8 de novembro de. 1958. 

Na- Exposição de Motivos que acompanha 
a Mensagem Presidencial, o então Ministro 
da F"azonda esclarece que a área foi desti
=~~ construção do Aeroporto de Jaca-. 

Alssinala, adiante, que ,o Mlnis-tério da 
Aeronáutica, sob cuja Jurisdição se encon
trava o·- aludido terreno,, desinteressou-se 
do mesmo e ·não· chegou a constrnir o proJ e
tado aeroporto, revertendo assim o terreno 
à jurisdição ;lo Ministério da Fazenda, para 
administração pelo Serviço do Património 
da Uni~o. Este órgão, assim como a Sácr_e
taria Geral do mesmo Ministério, opinam 
fatoravelmen•te à reversão ao antigo pro
prietário, segundo declara a aludida Expo
sição de Motivos. 

O Projeto de Lei em questãO já tra.rnltou 
pela Câmara dos Deputados, sendo aprova
d-o em Plenário, após· :r:eceber pareceres fa
voráveis das Comissões Técnicas consul>ta
das. Vem, agora, a esta casa revisora, pas
sando pela.s COmissões de Munlc!p!oo e de 
Fln<lllças. 

Do .ponto de vista de finarnças públicas, 
embora se afigure como redução do patri
mónio da União, deve-se levar enl conta 
que esta não mais pretende dar-lhe a utili
zação projetada e nem revela lnteresse por 
outro us-o econômioo _alternativo. Portanto, 
parec.e .salutar que se faça ·a reversão ao an-
tigo proprietário e doador. · 

Assim, não havendo na;da que imp·eça o 
aeolhimenro, da matéria. no que se "refere 
aos as1nctos de competência desta COmis
são, opinamos, favoravelmente à aprovação 
do Proj"to de Lei da Câmara n.0 120, de 1985. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 
1985.- Lomanto Júnior, Presidente- He!
vidio Nunes, Relator - Alcides Sal.danha 
- Alexandre Costa. - Cid Sampaio - José 
Lins '- Roberto Campos - Carlos Lyra -
Américo de Souza. · 

PARECERES 
N9s L 128 e 1.1~9, de i.H85 
Sobre o Projeto de Lei da. Câmall'à n.O 

109 ·c!(, 1985, · (n.0 4.963-B, na origem) 
que' "íiXll. os valores' de retril!uição da 
Ca~goria Funcional de TécnicO· de · Es
tradas e dá outras pro~dências". 

PARECEJ1, N.0 1.128, DE 1985 
na Comissão de Serviço Público Clvil 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

Coln R M·ênsagem n.0 8 de 1985, o Sr. 
Presidente da República subm.ete à consi
deração do Congrasso ·Nacional projeto de 
lei que fixa os valores de retribuição das 
cla~es integrantes da Categoria F_uncional 
de Técnico de Est~adas, incluída no Grupo
Outras At!vidades de Nível Médio, Código 
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NM-1046. ou LT"NM-1046, conforme refe
rências estabelecidas no Anexo. 

OO_projeto dispõe sobre o ingresso na 
class-e inicial, mediante concurso público 
(art. 2.0) _e op_ção por transp-osição (art. 3.0 ) 

-e estabelece, neste último ca-sO, qual a re
.ferência de valor de vencimen t9 ou !'S~áfio _ 
a ser aplicada (art. 4.o). 

Na Exposição de Motivos,_ o ~ntão Diretor
Geral do Departalll!ento Administrativo do 
Serviço Públ!co - DASP, esClarece que "a 
retribuição ora proposta objetiva manter 
sim!l!tude com as já fixadas para outras 
categorias de igual nivel de complexidade 
e dificuldade. 

Na Câmara dOs Deputados o projeto re
ceBeu pareeeres favoráveis de toda.s as C-q
missões, sendo de observar-se que a de COns
tituição e -~ustiça .Ofer~eu_ três em.en~as. de 
câráter m.erameri.te .. fo'fmal: a-'Pi'imeira, pára 
atastar o conflito entre ·os. arts. 2.cr· é a.o, 
acrescentou, no início do art. 2.0~ a ex
preSsão {{ressalvado o disposto no art. 3.0

"; 

a segunda, visando: ·a fixàr melhor o ins
tante que se deseja- precisar, substi.tuir· a 
~re_ssão- "a 31, d~ .out1,1-b;ro de 1!~74'~. por 
{~em 31- de outubl"' de 1974"; finalmente. a 
terceira, para eyl.tar que a. ''vaéátio legis", 
se , ~stenda por 45 dias~ nos termos do art. 
JS da. Lei de .Int~odução ao Çódigo l;Hv!l, 
d·eu nova redação ao art. a.o, pará, supri
mindo a ref-erência à cláusula revogatória, 
por desnecessária, detenninai" a vigência 
da 'lei projetada a partir de sua publica
ção. 

Como se percebe, é de toda conveniência 
a acolhida à proposta dó Poder Executivo, 
CQrrigindo-.se a situação anômala qu·a hoje 

-caractar:l~a as categorias funcionais, obj.eto 
da Proposição. E. na verd-ade; por principio 
de Justiça, a medida se impõe para manter 
similitude com as já fixadas para outras 
categorias de igual nivel de complexidade 
e dificuldade. 

P-alo exposto, meu _voto ·é pela provação 
do Projato. 
Sala das COmissões, 2 de outubro de 1985., 

.. - Alfredo Campos, Presidente - Hélio 
Gueiros, Relator - Jutahy Magalhães -...:.:. 
Virgil~o Távora. 

PARECER N.O 1.129, DE 1985 

Da Comissão de Finanças 
Relator: Senador-- Marcelo Miranda 

A Proposição que v-em para exame de 
mérito origina-se da Mens,agem n.o 08/85 
·do Poder Executivo, tendo sido aprovada 
na .Câmara dos Deputados si:>b n.O 4.963-B, 
de 19?5. 

Cria a categoria funcional de Técnico de 
Estradas· e fixa as eorresponden tes refe
rências de vencimento ou salário (art. 1.0 ). 

Transpõe para a nov·el categoria os ocupan
tes de cargo ou emprego de Auxiliar de 
E;ngenheiro, COndutor de Topografia, Auxi
llar de Condutor de Topografia e Mestre 
de Obras, vinculados às atividades de cons
trução, conservação e sinalização de es
tradas e obras de arte (art, 1.0 ). Afora essa 
transposição, o Ingresso na categoria ocor
rerá na classe inicial, mediante concurso 
público de provas e formação especializa
da, exigida comprovação de conclusão de 
ensino do segundo grau ou equivalente (art. 
~."'). Ao servidor transposto serã aplicada 
a referência de valor. de retribuição igual 
ou Superior mais próxima à percebida (art. 
4.0). Os ~f~ltos flnaneelros vigorarão a partir 
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da publicação do ato de ·transposição, mas 
a-em direito à diferença de, vencimentos ou 
salário com éfé!to retroa.t!vo (arts. 3.0 , ln 
fine, e 5.0). 

Na Casa de origem o Projeto recebeu 
aperfeiçoamentos jurid!cos, antepondo ao 
texto do art. 2.o "Ressalvado o -disposto no 
art. 3.0 desta lei, .... "; substitutndo no art. 
3,0 a expressão "a 31 de Qutubro de 1974" 
por "em 31 de outubro de 1974"; e e.sta
belecendo o Inicio da vigência para a data 
da publ!cação da Te! (art. 6.0 ), transferindo 
a clâusula revogatória para art. 7.0 

Esclarece a Exposição de Motivos n.O 26, 
de 26 de janeiro de 1~82, do DASP, que as 
a tr!bu!ções da categoria propOSta se inse
rem especificamente na.s _ativida~es fins do 
Departamento Nacional de Estradas dei Ro
dagem; que a retribuição proposta objetiva 
manter similitude com as já fiX'adas para 
outras categorias de igual,_ nível de com
plexidade e dificuldade; e que a medida só 
se tornará efet!va após a necessária libe
ração dos recursos próprios. 

A despesa oorrerá à conta dos recu~sos 
orçamentários do DNER (art. 5.0, ln fine). 

A vista do exposto, opinamos, n<> méritO, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câ.-
mara n.0 109; de 1985. · 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 
1985. - Lomanto Júnior, Presidente -Mar
celo Miranda., Relator - Alexandre Costa 
- Helvidio · Nunes, contrário - Alcides 
Saldanha - José Llns - Roberto Campos 
- Carlos Lyra. - Américo de SO'QZa. 

PARECERES 
N9s L 130 e 1.131, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n.o 143, de 1985 (n.o 4.961-C, de 1985, na 
origem), que ''fixa. os valores de retri
buição do Grupo-Arquivo, do Serviço 
Público Civil do POder Executivo, e dá 
outras providências". 

PARECER N.O 1.130, DE 1985 
Da. Comissã-o de Serviço Público Civil 

Relator: Nivaldo Machado 

De iniciativa do Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. S1 de cons
tituição, vem a exame desta Comissão Pro
jeto de Lei da Câmara fixando os valores 
de retribuição do Grupo-Arquivo, do Servi
ço Público _.Ci-vil do Poder Executivo, e dan
do outras providências. 

A ProposiÇão se fez acompanhar, quando 
do seu envio à Câmara dos Deputados pa
ra Inicio de tramitação, de ExJlOS,\ção de 
Motivos do Senhor Ddretor-Geral do DASP, 
esclarecendo: 

"De conformi-dade com o art. 4.o da 
Lei n.O 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, e tendo em vista o estudo levado 
a efeito pelos órgãos técnicos deste De
partacrnento, torna-se necessária a edi
ção d-e. instrumento legal para adequar 
a medida propOsta à escala salarial 
que estabelecerá os valores de retribui
ção· das referências dos cargos ou em
pregos que irão Integrar o Grupo-Ar
quivo. 

Dessa forma, a retribuição proposta 
objetivou manter s!mll!tude com as já 
fixadas para outras eategorias funcio
nais de igual n!vel de escolaridade, 
complexida.de e dificuldades." 
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Asslm. o Projeto estabelece que: 
- aos iD.Ivels de cla&si!ieação de· e:mpre-

1100 lntegraiJJtea do Grupo-Arquivo, cóiilgo 
LT-A!R-2300, oril>do com fundamento _ no 
art. 4.0 da l.<ei n.• 5.645, de 1970, conres,pon
dem as referências de salário especl!icad.oa 
em seu anexo; 

- a primeira composição das categorias 
funcionais do Grupo-Arquivo ,...á efetàw
da · mediante reela&\lifica.ção dos atua.la 
ocupantes de cargos ou empregos perma
nentes da atual sistemátàc.a do Plano d& 
Classificação de Cau'gos com atàvidadoo.que 
se identàfiquem com <IS categorias funcio
nais a que se. referem; 

- tal (oollllpOSiçãoJ far-.se-á de forma a 
situar, na c"'tegorla funcional de arqillvlsta, 
os cargos ou emP-regos cujos ocupantes pos ... 
suam diploma de .Airquivologlsta ou habili
tação legal equivalente; na de 'l;éenico de 
Arquivo, os ca.rgos .ou ell1pregos, cujos 
ocupantes .possuam d~ploma de Téenlco de 
Aniuivo ou habilitação equivalente; . 

- tais servidores devem manifestar, !J)GT 
e.scrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, ®n
tados da data de vigência desta Lei, o de
sejo de serem reclassificados nas Iio;-as ·ca
tegorias, sem alteração do roopectivo regi
me Juridwa. 

Considea:-ando q11e a iuiciativa encontra 
r&:P.aldo constitucional e, nll<ia. haVlendo que 
obstaculize a sua ·nprmal tramitação, so
mos, no âmbito desta Comissãó;- pela sua 
aprovação. ~- -

SaJa das Comissões · 20 de novembro de 
1985. - Alfredo Ca.mpo5, Presidente, Nival
do Machado, Relator. - Jutahy Magalhiieto 
- Hélio Gueiros - .Jorge Kalume. 

PARECER N.0 1.131, DE 1985 

Relator: Sena4or Jorge Kalume 

Trata-se de projeto de lei encaminha<io 
pelo iPóder Exeeutãvo, visa.ndo à . fixação 
dos va.lores de ~retribuição das c .. tegorla.s 
Funcionais de Arquivistas e de .Técnico de 
Aninivo, lnteg~antoo do Grupo-Arq_ui,'O, có
digo LT-AR-2300, cxi..OO com fundamento 
no art. 4.0 da Lei n.o 5.645, de 10 de dezem
bro de 1970. 

A matéria na Casa de origem, foi a.pre
c!S<ia pelas' Oornl&sõoo de . constituJ,ção e 
Justiça, de Serviço ~úbllco e_ de Finanças, 
anteriormente à sua aprovaÇao em Plená
rio. 

Cabe-nos, neste p!IJS$0, o~ exame da pro
posição sob o enfoque financeiro," nos ter~ 
mos do art. 108, VTI, do Regimento Interno· 
desta Casa RevisOra. 

O Projeto, em suma, cria as referência'" 
de salário em ca<ia uma. das classes em Q.Uj 
se subdividem 0.11 Categorias Funcionais cl
tadis; atendendo as dlretrize.oadmlnlstrau.:; 
vas .pertànentes à hipótese, vale dizer, lns
tltui padrões de retribuição ~m perfeita 
harmonia eom os valores a trlbuidos- aos de
mais grupos de natureza idêntica no· Ser
viçO Público Fec;leral. 

Dispõe a Proposição, ainda,. sobre o cri
tério de preenchimento das mencionadas 
referências, ficando estabelecido que a pri
meira composição dessas C-ategorias Fun
cionais sea:-á feita med!an te ~recJ.asslfica.ção 
dos atuais ocupantes de cargos ou empre
gos permanentes cuj"'" atividades se lden.
t!flquem oom a dos empregos ora criados, 
.sem direitA> a diferença de vencimentos ou 
saláriO<! oom efeito retroa.til'O. O ingresso 
,I!.Oilteriormen~·a. """" prlmeira. lotação tu-
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111>-á na referência inlcial da ela.'lBe ·A. me
diante concurso público. 

No que ~e ao ã.mbito financeiro: 
merece reg:tstro·o·fato.de que a despesa ne
l!essária à implementaçji.o das normas eon
ti<!as no projeto oo~á à conta. das dota
Qiies -prórpr!a.s do Orçamento da Uuião, não 
b.We.n"dó, !Iiicla!ml\nte, qualquer aumento 
de gastos. 

:Oe destacar-se, por der.radeiro, que o 
diploma em ela;b<>ração não prevê retroação 
de·-suas normas. resultando, dai_. inexistên
cia !ie' ·pagalnento de eventuais atrasa<ios. 
. Não havendo obstá.ewo. que possa ser 
\)po,.to. ao ae:?lhllil.en tç. . çla propoSição, e 
tendo em vista tratar-se de m.,ql.da e<:tm o 
oblet!vo de dar efeito ao Pl!'Jio de .Çiw;oifl
cà.ção de Cargos ms.tãt)tido pela Lei n.0 5.845, (je 1970 ~ Sómós pilâ aProvação. do Prol~to. 

Sà.la das COmissÕes, 2& de . novétú.bro de 
1985. ~ . Lon>.imto J'únior, Pr.elli!iente -
Jorge KalUnie, Relator - Aien:ndre Oosta 
- Relvidlo Nunes - · Aleldes Salibinha. -
. Ma>-oolo Mira.IJda -· José IJns - Cal1.os 
Lyra -,.. ROberto Campos; 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelii)- Do Expedien· 
te lido, consta o Projeto de Lei da Câm_~ra nl' _201, de 
1985, que receberâ emendas perante a primeira cOmissão 
a que foi distribufdo pelo prazo de cinco sessões ordi
nárias, nos termos do art. 141, II, b, do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}- Sobre a mesa, 
prójetOs de lei que vão ser lidos pelo Sr. 1~>-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI ~O SENADO 
N• 362, de 1985 

uDispõe sobre a. regalia da prisão especial em fa~ 
vor do radialista." 

O Congresso Nacional decret~t: 

Art. I~' O rad(alista, assim definido na legislação que 
disciplina o respectivo exercício profissional e devida~ 
mente inscrito no sindicato da categoria, tem direito à 
prisão especial. -· _ 

_Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de SUa 
pubHcaç_?.o. 

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

JustifiCação 

Exercente de uma profissão das mais nobres, devida
mente disciplinada em lei (o Decreto n~ 52.287, de 28 de 
julho de 1963), o radialista deve, a exemplo de outras 
profissões, ter Q direito de_beneficiar-se Q.a P!isão espe-
cial. · T 

Tal o objetivo da presente pr<?posição, que esperamos 
ver aprovada e convertida -em 1ei. -

_Sala das Sessões, 29 de nOvembro de 1985.- Nelson 
carReiro. - - --

(À Co"miSsão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 363, de l!Í85 -

D~spõe sobre a obrigatoriedade da adoção de méto
-dos ou sistemas de proteçio à fauna aquática, quando 
-~~ existên_ci~ de barragens. 

O, Congress"O N aciona[ decreta: 

Art. I~> _As barrãgens que implicarem na alteração de 
cursos d'água deverão ser construídas de forma a garan
tir a preservação da fauna aqílícola. 

Art. 2"' Todos os projetas para a construção de bar
ragens devem incluir estudos sobre o impacto da obra na 
fauna aquática, bem como os métodos e sistemas de pro
teção a serem adotados. 

Parágrafo único: Caberá à SUDEl'E- Superinten
dência do Desenvolvimento dã. Pesca - a análise dos 
projetes. de construção das Qarragens, com as seguintes 
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finalidades: avaliar os sistemas ou métodos de proteção à 
ictiofauna; determinar ou aprovar programas de traba
lho; fiscalizar, quanto aos aspectos técnicos, as obras, 
programas e serviços aprovados. 

ArL 3~> As entidades públicas ou privadas, responsá
veis por barragens jâ existentes, serão obrigadas a cons
truir eclusas ou escadas de peixes, sempre que a SUDE
PE - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, 
assim o determinar. 

Art. 4"' No caso de obras financiadas ejou executa
das pelo poder público~ a liberação das verbas será con
dicionada à aprovação, pela SUDEPE - Superinten
dência do Deseli.volvimento da _pesca, das obras de pro
ti-Çãõ à ictiofa.una. 

Art. 59_ Ficam isentas destas obrigações as barragens 
pequenas, de terra simples, com altura máxima de até 15 
metros, construídas em propriedades particulares, com 
finalidade agrícola, que não impliquem em alteração de 
cursos d'água de uso comum. 

Art. 6Q O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da 
mesma. 

Art. 7" Esta lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8~> Revogam-se as disposições em contrário . 

Justificação 

O processo da reprodução é a adaptação mais impor
tante _do Peixe ao méio-anibiente e funciona de acordo 
com padrões mais ou nienos determinados, estreitamen
te influenciados pelas condições físicas e climáticas. 

Os peixes de água doce desovam em três tipos de am
biente: águas paradas, ãguas correntes e terrenos inund_a
dos. Muitos dos peixes cultivados ou natív_os, embora 
desenvolvam-se bem em águas represadas, são próprios 
de ambientes lóticos (rios) e, na época da reprodução, 
emigram rio acima, em pares ou em grandes cardumes. 

Grande parte dos peixes d'água doce da América do 
Sul, naturais ou aclimatados, dependem da migração 
para a desova e conseqilente~ente,,para·a r,eproduçào. 

EsPédês como o cUTíriUrtã COmUm, (Prochilodus sp), 
piau comuro_(Leporinus sp), beiru (Curimatus sp),piabas 
(Astynax sp) e outros, necessitam deslocar-se para pro
criar e a construção de represas ou açudes, impedindo o 
livre trâõsito dos peixes causa considerâvets danos à fau-
na ictiológica. · __ _ 

Quando o sangradouro é de fãcil acesso e o volume de 
água represada ultrapassa a cota de repleção, os cardu
mes localizados a jusante da barrag~m atingem a bacia 
hfdráulica, unindo~se aos peixes do açude ou barragem, 
migrando todos para a montante, procurando condições 
ideais para a desova. Neste caso, a piscosidade do rio 
nada sofre, país o P.roduto da desova, bem como parte 
dos reprodutores, permanecem no açude._ 

Entretanto, quando os sangradouros não oferecem 
condições de livre trânsito, o processo de reprodução é 
seriamente comprometido, reduzindo substancialmente 
a piscosidade dos reservatórios e dos rios. 

Com o objetivo de resolver este problema, garantindo 
a preservação da ictiofauna, são construídas as escada_s 
de peixes e as eclusas, que permitem aos cardumes subi
rem os cursos d'água para a desova. 

No açude Pilões, _conforme Osmar Fontenele, do Ser
v}SQ.A~ Pi~cicult.ura d_o Cearã, apóS a constrUÇãO" da esca
da de peixes, em 1960, foi constatado que aproximada
mente 7.200 peixes a cada 24 horas subiam para a mon
tante, entre eles o curimatã, o Piau, a traíra. Como exçm~ 
p!o dos problemas e perdas causadas pela impossibilida
de de acesso do açuQe o pesquisador cita: 4'n~~ proximi
dades do sangramento do açude Aíres de Souza•:, mu
nicipio de Sobral, Estado do Ceará, em um único_ dia de· 
pesca, foram capturados I 18.000 peíxes que tentavam 
emigrarpara a desova'', 

No Sul, nas bacias dos Rios lguaçu e Uruguai, peixes 
como a carga (Cyprimus Carplo), o bagre (Rhamdia que
len), o surubim (Pseudoplatystoma sp), a traíra (Hoplias 
sp) entre outros, são reoffiicos, isto é, dependem da dinâ~ 
mica da correnteza Iluvial para sua reprodução. Estudos 
realizados pela Eletrosul, entre 1943 e 1977, constataram 
que ~stes animais necessitam migi3.r soo~ a 600 kriljano, 
contra a correnteza, a fim de que possam encontrar estí
mulos para a preparação gonadal, para o próprio atO clã
desova e para a descida ou "rodada", após a repro
dução. 
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A construção de barragens altera a dinâmica fluvial, 
com a passage_m de ambiente lótico para lêntico e conse
qüente alteração no ciclo vital dos peixes. A estática dos 
ambientes fluviais resultará assim em sério prejuízo, tan
to para a fauna, quanto para as populações que depen
dem da pesca, razão pela qual a obrigatoriedade da cons
trução de obras, garantindO a piscosidade dos cursos 
d'água e reservatórios, é do maior interesse social e eco
nômico. 

A preservação das várias espécies de peixes; a garantia 
da manutenção ou, até mesmo, da expansão da pesca 
como atividade econômica; o fornecimento às popu
laçôes de alimentos sadi_os e ricos em proteínas, iustifi
cam a adoção de medidas legais, objetivimdo a conser
vação da fauna aquática brasileira. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1985. - Gastão 
Müller 

(Às Comissões de Constitulçao e Justiça e de Agri
cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Os projetes li
dos serão publicados e remetidos às comissõ~ compe
tentes. (Pausa.) 

A Presidência recebeu as Mensagens n9s 320 a 322, de 
1985 (n"'s 627 a 629/85, na origem), pelas quais o Senhor 
Prysidente da República, nos termos do arl 42, item VI, 
da Constituição; s-olicifa autorização para que·os Gover
nos dos Estados da Bahia e do Ceill"â jjossãffi contratar 
operações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu as Mensagens n"'s 323 a 325, de 1985 (n"'s 630 a 
632/85, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da 
República, nos termos do" arl. 42, item VI, da, Consti
tuição, e de acordo com o art. 29 da Resolução n"' 93/76, 
do Senado Federal, soliçita autor~aç_ão para que às Pre
feituras MunicipaiS de Corumbã (MS), Mauâ (SP) e 
Arapiraca (AL) possam contratar operações de crêdito, 
para os fins que especificam. 

As matérias Serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição- e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~A Presidência 
recebeu o Ofíci0-Sf48, de 1985 (n"' 2.423/85, na origem), 
do Governador do Estado de Minas GeraiS, ~o licitando, 
nos termos do item IV do ar~. 42.da_ Col}stituição, autori
zação do Senado Federal a fim 9.~ que aquele Estado 
possa realizar operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 150,000,000.00 (cento e cinqUenta milhões de 
dólares norte-america-no.~). para os fins que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões dç f'jnanças 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, por per
muta com o nobre Senador Jorge J(alume. 

O~SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José F_ragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senªdor João Lobo. 

O SR. JOÃO LOBO (PD_S_=-PI. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. S_e_nadores: 

Sempre me causou estrallheza, quando me ausentei do 
País, viajei pelo exterior, mas poucas vezes em que viajei 
pelo exterior, sempre me suipreertdeu o descoiihecimen
to, a ignorância total que esses países, principalmente es
ses grandes países da Europa e da Ásia, têm d_o Brasil. 

Creio, Sr. Presidente, que o meu conhecimento da 
Costa do Marfim, ou de Bangladesh, ou de qualquer re
moto país da Ásia, talvez seja equivalente ao que eles 
têm do Brasil, no exterior. Dificilmente encontra-se um 
estrang~ro que saiba a posiÇãO geográfica do Brasil ou 
mesn'l'o a língua que se fala no Brasil. E isto é lamentâvel, 
pois até dentro da América_ Latina, onde o Brasil ocupa 
uma posição de grande destaque pelo seu tamanho terri
toriai, mas, fica isOlado pela língua: O único pafs da 
América Latina, da América CeJJtral, do Caribe que não 
fala o espanhol é o Brasil. 
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E, possivelmente, dizia eu, Sr. Presidente, o isolamen
to da língua seja talvez o r~ponsável por essa ignorân
cia, Por esse desconhecimento em que o Brasil vive no 
exler-ror. 

Estive recentemente na Síria, depois na Turquia, e na 
Grécia. E eu esperava que a Síria, como o maior Contri
buinte da corrente colonizadora deste País, a mais forte 
corrente rolgrató(Ía do País foi dada pela Síria,"~ni _ne
nhuma dúvida. Pensei que lã a situação fosse diferente 
pela proximidade dos parentes; da- correspOndência tro~ 
cada entre oS h~9itant~s deste País e os h~bitantes.da 
Siría.. ~ _ 

Mas qual não foi a nossa surpresa, Sr. Presidente, ao 
verificãrmos que, mesmO nuril país como a ~iria,_ é total e 
completa a ignorância sobre a realidade brasileira, sobre 
os produtos brasileiros. Nada se sabe n~quele país, a não 
ser talvez algum parente máis diretamente ligado com 
um que more aqui neste País, eles tenham qualquer notí
cia da nossa situação econôrpjca,.geogrãfica e teiritQdal. 
Para não falar da Grécia; ou, talveZ, da TUrquia, que, 
surpreendentemente, não tem qualquer relação com os 
pafses árabes, com a Síria. A Turquia não tem nenhuma 
relação com os países ârabes, nem na língua nem ·na 
raça. E estas coisas talvez surpreendam também a todos 
nós. 

Veja, Sr. ~resident~: acho que estava no tempo do 
- Brasil começar um esforço de divulgação para abrir no

vos mercados, para criar uma realidade que nos deixasse 
opções para as nossas exportações. Sempre que n6s to
-mãvarilcls café nà Grécia- ou na Turquia, vinha acompa
nhando aquela xícara de cafê ou aquele envelope conten
do café, uma tarjeta em cores brilhantes, muito bem fei
ta, muito bonita, dando a n-otícia de que nós estâvainõS 
bebendo o delicioso café da Colômbia, ou o açúcar de 
Cuba, maS nenfi-Uina ·refei'êricia, nesses países, aos produ
tos prinCípais- da exportação do Brasil, que são o café e o 
açúcar. · 

Buscamos as razões ·disso, Sr-. Presidente, mas não 
conseguimos nos convencer que elas fossem suficientes -
para que ocorresse esse fato. t verdade que a nossa Em
baíXada na Síria é lamentavelmente inexpressiva. Disse
nos o Sr. -Embaixador, CJ.ue é Um gentleman e que nos 
prestou toda a sua assistência quando lá estivemos, com
pondo a delegação do Brasil, dos parlamentares ameri
canos descendentes de sírios, o Sr. Embaixador Amaral 
deu-nos a notícia de que a Embaixada na Síria, um país 
que tem tão estreitas relações com o Brasil, tinha apenas 

seis funcionários, contando, entre esses_ seis, Um motoris
ta, um jardineiro e um co-ntínuo. Então, praticamente, 
essa Embaixada não existe e nem tem condições de fun-
cloilar. --

Na Grécia, o Embaixador Alarico da Silveira, um ca
valheiro, um funcionário de carreira, cioso das suas obri
gações e -das suas responsabilidades de embaixador, 
cU:inulou-nos de gentileza e de assistência; mas a limi
tação da sua Embaixada deixava-nos absofutamente 
constrangidos em solicitar qualquer assistência daquela 
Embaixada. 

Q Sr..., Odacir Soares - Permite V. Ex!- um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. JOAo"tOBO -Concedo com muita honra o 
-a-parte ao--TiObre Senadoi- Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares - V. Ex.~ tem absoluta razão 
quãtldõ-registra a ignorância de outros p8íses, õu de ou
tros povos, em relação às questões brasileiras, em re
lação ao nosso Pais. Mas eu acho que V. Ex_!- não deveria 
se surpreender com essa ignorância de outros povos rela
tivamerite ao Brasil oU às questões brasileiras. Porque, 
até-êSte mOmento, do ponto de vista interno, ao nível in
terno do .nossO PãíS; V. Ex• há de convir que o próprio 
GoVerno brasileiro, até este momento, ignora ainda qual 
a tax.a de inflação deste mês de novembro. Ora, se o pró
prio Governo brasileiro, até este morrreilto, ignora qual a 
taxa de inflação verificada durante o mês, imagine V. Ex.• 
querer exigir de outros povos que conheçam as questões 
b!asilci~as e que conheçam o a·rasil, se o próprio Gover
no internamente desconhece a nossa realidade, quando 
tem dúvidas,_ quando demora em fixar uma taxa de in
flação, já-fixada inclusive pela própria Fundação Getúlio 
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Vargas. V. Ex.• tem razão. Eu não desejava de modo ne
nhum, com esse aparte, diminuir a impOrtância do dis
curso çie V. Ex.•, nem m.uito meriOs traze;r a ele qualqUer 
outra conotação, mas desejava apenas a V. Ex• que nós 
não devemos nos surpreender com essa ignorância de 
outros povos, porque nós, internamente, até _este mo
mento, estamos discutindo ainda, a nível governamental, 
qual deve ser a taxa_a ser-fixada_atê o dia 30 de novembrq 
deste ano, quando a Fundição Getúlio Vargas fix_:i em 
15%, o IBGE em 11%, e os diversos institutos governa
mentais e pa~t.iculare_s fixam cada qu~l uma tax.a de in
flação, preferindo o Governo fixar-sé, por sua vez, na
quela de mais baixo teor. -- ~ ·---

Q SR,. JOÃO LÓBÓ - Agradeço o aparte do nobre 
Senador. 

Prossigo, Sr. Presidente, dizendo qUe é lamentãvel que 
este País, que ~enta aquecer a sua indústria, os seus meios 
produtivos. "tenta fazer crescer a sua agricultura, não cui
de de abrir novos mercados, de gerar novas oportunida
des para as suas exportações. 

Creio que não resta dúvida que a propaganda é a alma 
do negócio. Não é por infantilismo, não é por desejo de 
dispensar recursos que firmas como a Caca-Cola, c·omo 
a Gillete, como a B_rahma, gastam verdadeiras fortunas 
na própaganda dos seus produtos e do seu nome, 

O Brasil, que atravessa uma fase crucial do seu desen
volvimento, despreza. esse meio de vender melhor, colo
car melhor os seus pmdutos, para aquecer essa indústria, 
gerar emprego· e aumentar a sUa produção. 

É lamen_tável, Sr. Presidente, que nosso País, no está
gio- em que nos encontramos, não tenha captado o alto 
papel que resulta da divulgação da sua história, dos seus 
produtos, da sua. geografia, do seu folclore, junto ao 
mun~~ des_envolvido, que gera um mercado quase que 
ilimitado para colocação desses produtos, que são, co
inumente, aviltados no preço internacional, pela falta de 
compradores, pela falta de locais onde colocâ-los. Mas 
quem não conhece não compra. Não é possível que paí
ses como a Turquia, que mal sabem da existência doBra~ 
sil, a não ser o nome do grande jogador de futebol que 
era Pelé. Nada, absolutamente, nada a Turquia sabe 
sobre o Brasil. Nem que tipo de Pa[s, nem o que produz, 
o que faz, a Hngull que fala. E não se vê o menor esforço 
dos poderes competentes desse País, no sentido de escla
rece-r-; de- divulgar, de contar uma história tão bonita, 
uma geografla tão fantáStica, como é a geografia doBra
sil. 

Eu sei que nós não temos o apelo que a Grécia faz da 
históiia, onde qualquer caco insignificante de cerâmica 
refaZ a história de um povo, qualquer pedra tombada 
nos mais ermos recantOs da terra, significa guerras enor
mes que abalaram povos e mudaram civilizações. O Bra
sil não pode fazer apelo à História, pois a nossa história 
é re_c_ente, mas tem outros pontos que podiam ser vanta
josamente abordados e divulgado_s no exterior, para faci
litar a importante colocação dos nossos produtos. Por
que, Sr. Presidente, só cresce, só produz quem encontra 
colocação, quem encontra compradores para os seus 
pi"odutos. Fãbrica nenhuma, produtor nenhum vai au
mentar a sua produção de arroz, de soja ou de café, se se 
sabe, de antemão, que o seu preço serâ aviltado, que ele 
não encontrará compradores para o seu produto. 

Era, pois, Sr. Presidente, a minha intenção, nesta tar
de, fazer um apelo aos poderes competentes, à atenção 
do Presidente José Sarney, para que começe, autorize 
uma campanha de divulgação da nossa geografia, da 
nossa histói'ia, das nossas belezas naturais; enfim, de to
das essas riquezas que fazem o apanágio e a grandeZa da. 
Terra brasileira. 

E~a est~. Sr. Presidente, a intenção do meu discurso 
desta tarde. Se_ eu conseguir fazer com que os poderes 
competentes de_st~ País prestem atenção ao fator impor
tante do comércio internacro-nal, à geração de mercados 
compradores, eu me julgaria muito feliz por estas pala
vras modestas que pronunciei. 

à Sf. Milton Cabral~ V. Ex~< me permite uin aparte? 

O SR. JOÃO LOBO - Com muito prazer, ouço_ V. 
Ex• 
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O Sr. Milton Cabral- Senador João Lobo, V, Ex~, 
como sempre, quando vem à tribuna, aborda questões 
realmente interesSantes e essa é uma delas. A criação de 
uma imagem positiva do Brasil no exterior e essa ima
gem, que V. Ex• reclama e com jt.Jstificada razão, con_1o 
V. Ex~ mesmo tem observado e todos n()s membros do 
Congresso Nac_ional, quando viajamos ao exterior, das -
distorções que encontramos por toda parte, a respeito do 
que é o Brasil. Isso tem que ser colocado em termos de 
uma meta, de um objetivo, -de mobilização de todos os 
órgãos do governo que atuam na átea externa, não so
mente o Itamaraty, mas também as outras entidades, 
como a EM BRATUR, as empresas estãtais, que também 
atuam por lá, para que haja urna ação coordenada, pla
nejada, bem estruturada para se vender uma imagem me
lhor do nosso País, não somente visando atrair turistas, 
o que é um bom negócio para o País, maS realmente, 
para valorizar o povo brasileiro, mostrar que o Brasil é 
realmente um país de grandes possibilidades, e que tem 
um grande destino, uma potência emergente, que de fato 
o é, Para que isso seja conseguido efic:izmente, terá que
resultar de uma ação planejada, de uma ação bem mon
tada, que mobilize todas as entidades do Goveritõ. Eu 
me congratulo com V. Ex• pela oportunidade de suas ob
servações. Era apenas o desejo de me sotidarizaç cOm as 
colocações de V. Ex' 

O SR. JOÃO LOBO- Eu agradeço, Senador Milton 
Cabral, a participação de V. Ext em meu discurso, ho
mem que_ conhece profundamente' a nossa realidade ex
terna, pois é um gr3.nde vl3.jal'l'tt!, que conhece tanto a 
América, como a Europa, a França, Bahia etc. 

Mas, Sr. Presidente, eu encerro estas palavras, apenas 
dizendo que nunca compreendi toda essa guerra, toda 
essa revolução que o Sr. MiniStro Gusmão fez contra o 
IBC, contra o IAA. Falou-se em corrupção, falou"Se em 
dispersão de recursos, em inconipetência e nuõca ·o Sr. 
Ministro tocou neste aspecto, que o IBC e o IAA n,ão es
tariam cumprindo a sua missão de divulgar os nossos 
produtos e de abrir os mercados internacionais pai:'a eles. 

Eu tinha a impressão, Sr. Presidente, que o principal 
papel, que se poderia atribuir ao IBC ou ao IAA, seria 
abrir os mercados internacionais a-o café. brasileiro, ao 
açúcar brasileiro, ao álcool brasileiro, mas não; a coisa 
ficou restrita a um tom doméstico- de empreguismo, de 
não sei o quê, de picuinhas internas da Administração dÕ 
próprio órgão. 

Acho, e aqui quero me apoiar nas palavras do Senador 
Milton Cabral, que isto deveria ser uma ação planejada 
de Governo, de-um projetõ de comércio, de um projeto 
de crescimento das nossas exportações) para que elas 
cresçam e encontrem mercado. E elas só encontrarão 
mercado se nós conseguirmos formar uma boa imagem: 
destes produtos e deste País; se isto não for feito, não-te-
nhamos a ingenuidade de pensar que os outros países vi
rão ao Brasil procurar, espontaneamente; os nossos pto~
dutos. Porque a agressividade no comércio é uma coisa 
conhecida: todo o País que quer comerciar os seus pro
dutos~ trata os seus futuros client~ com muita atenção 
com muita informação e Cortr!sia. 

Sr. Presidente, encerro estas palavras, esperando que 
elas surtam algum efeito, ou resultem em algum proveito 
para as exportações e o comércio brasileiro. (Muito bem! 

· Muito beml) 

COMPARECEM MAlS OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Alcides Paio - Gaivão Modesto -
Alberto. Silva - Cesar Cais - Carlos Alberto ~ Mar
condes Gadelha - Carlos Lyra - Lomanto Júnior -
Amaral Peixoto- Alfredo Campos- MaUro Borges--
Enéas Fariã-:- Jaison Barreto -Jorge B_ornha~e_n_
Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizªr-se segunda
feira, dia 2 de dezembro, às lO horas, destinada à apre
ciação das redações finã.is das Emendas do Senado aos 
Projetas de Lei da Câm~ra n9s 9, 9,e 19~2-e 55Lde ·1984. 

O-SR. PRESIDENTE (José Fragetli) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação~ em turnO únicO, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 58, de 1980 (n9 1.693/79, na Casa de ori
gem), que acrescenta pãrágrafO aO irt. 458 da Con
solidaç_ão das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERESFAVORÃVEIS, sob n's 84 e 85, 
de 1985, das Comissões 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Votação do projeto, em tlll'_no único. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado.' 

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, requeiro verifi
cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Será feita a 
vertficação solicitada pelo nobre Senador Odacif Soares. 

A Presidência vai suspender a sessão por lO minutos, 
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Sena
dores a plenário. 

Está suspensa a sessão. 
(Suspensa às 15 horas e 3f5 miizutos, a sessão é rea

berta às 15 horas e 34 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está reaberta 
a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se 
dispensa de proceder a verificação solicitada. 

O Projeto de Lei da Cãrnara n"' 58/80, fica com avo-
tação adiada. _ 

Igualmente, as matérias da Ordem do Dia, em fase de 
votação, constituída dos ProjetQS de Lei da Câmara _n9s 
62(80, 34, 48, 53, 57, 59, 63 e 81, de 1981, 46(82; Projeto 
de Lei do Senl.ldo n"' 244/81, Complementar; Requeri
mentos n9s 425,423 e463, de 1985; Projetas de Lei dQ_Se
nado n'i's 89 e 85, de 1983, ficam com a sua apreciação 
adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrio) -.=_ Passa-se à 
discUSSão d(dtem 17 da pauta. --

Discussão, em turno único, -do Projeto de Reso
lução n<:> 131, de I985 (apresentado pela Comissão 
de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 949, 
de 1985), que autoriza o Governo do Estado do Pa
raná a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USI 63,000,000 (sessenta e três _milhões e 
seiscentOs mil dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, sob n9 9~0. da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela cOnstítucionali-

-dade e juridicidade. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, fica a votação adiada :Põr falta 

de quorum. 

O sR: PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 18: 

Discussão, em turno único, d9 Projeto de Reso
lução n<:> 134, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n<:> 964, 
de 1985), que autoriza o Gove-rrio do Estado de São 

_p_aul_o a elevar em Cri 3.131.146.368 (três bill:'l.ões, 
cénto e trinta e um milhões, cento e-quarenta e seis 
mil, trezentos e sessenta e oíto crUzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 965, de 1985, da Comissão 
-de Cons_tituição e Justiça, pela constitucionalí-

- dade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro- a discus

são. 
Encerrada a d_iscussão, fica a votação adiada por falta 

-di-Qu-OrUm-. --- - -

Novembro de _ _l985 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ---:: Item 19: 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de: Reso
lução n9 135, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 985, 
de I 985), que autoriza o G_oVerno do Esta.do _ _ge Mi
nas Gerais a realizar operação de empréstimo exter
no, no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões 
de dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, sob n9 986, de 1985, da Comissão 
....;. -de Constituição e Justiça, pela constitucionali

- dade e jllrfdicidade. 

E:in discussãO ri_ Pto]eto. (PauSa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, fica a votação adiada por falta 

de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 20: 

Discussão, em turno tinico, do Projeto de Reso
lução n"' 136, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 987, _ 
de 1985), qua autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a realizar operação de empréstimo exter-

-no no valor de USS 44,800,000.00 (quarenta e qua
tro milhões _e __ ojt_ocentos mil dólares norte
americanos), tendo. 

PARECER, sob n9 988, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidadeA 
Em discussão o projetO, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, fica a votação adiada por falta 

de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 21: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n"' 137, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de _finanças como conclusão de seu _Parecer n9 989, 
de 1985), que autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a realizai' operação de empréstimo nova
lor de USS tOO,OOO,OOO.OO (cem milhões de dólares 
norte-americanos), tendo 

PARECER, sob n"' 990, de 1985, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em di_scussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
· Encerrada a discussão, fica a votação adiada por falta 

de quorum. 

-0 SR~ PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 22: 

Discussão, em turno único, do Projeto- de Reso
lução n9 (38, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 991, 
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
ltapecuru-Mirim (MA), a elevar em Cri 
147.658.086 (cento e quãrenta e sete milhões, seis
centos e cinqUenta e· oito mil" oitenta e SeiS cfitZei.: 
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 992 e 993, de 1985, das 
Coniissõi!s: 

-de Constit~çâó e Justiça, pela constituciona- ~ 
lidáde e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Fica a votação adiada por falta de quor_um. 

O SR_. PRESlDENTE (Passos Pôrto) ~Item 23: 

Discussão, ein turno único, do Projeto de Reso
lução n"' 139, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 994, 
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Marília (SP) a elevar em CrS 2.400.000.000,00 (dois 
bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob nYs 995 e 996, de 1985, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade; e 
--de Municípios, favoráVel. 

Em discussão. (Pausa.l _ . _ . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. 
Fica a votação adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Item 24: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução nY 140, de 1985 (apresentado pela Comis_são 
de Economia com conclusão_ de seu _Par_ecea:_ n"' 997, . 
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Salto do Céu (MT) a elevar em CrS 439.917.320 
(quatrocentos e trinta e nove milhões, novecentos e 
dezessete mil, trezentos e vinte cruzeiros), o mon
tante de sua _dívida consolidada, tendo __ _ _ 

PARECERES, sob n'1s 998 e 999, de 1985, das 
Comissõe:s: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionaM 
!idade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão. (Pausa.) ___ _ __ _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

sãO. 
Fica a votação adiada por falta de. quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 25: 

DiscUssão, em turno úniCo, do Projeto de ResQM 
lução nq 141, de 1985 (apresentad_o pela Comissão 
de Economia cQmo ___ conclusão de sell Parecer n\' 
1000, de 19.85), que autoriza- o PrefeÚura Municipal 
de Grajaú (MA) a elevar em Cr 441.261.654 (quaM 
trocentos e quarenta e um milhões, duzentos e ses
senta e um mil, seiscentos e cinqUenta e quatro cru
zeiros) õ montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.001 e 1.002, de 1985, 
das comí:Ss_ões:. -· . 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favOfável. 
Em discussão ao projetO. \_Pausa.) 
Não haverido quem peça a palavra, encerro a discus-

são. _ _ 
A votação da matéria fica adíada, em virtude da falta 

de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 26: 

Discussão, em turno únícO,_do Projeto de Reso
lução n~' 142, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n' 
1.003, de 1985), que autoriza a Prefeitu"ra Municip-al 
de Macaíba (RN) e_ elevar em Cr$ 1.053.744.275 
(um bilhão, cinqUenta e três milhões, setecentos e 
quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n's 1.004 e 1.005, de 1985 das 
CurriisSões:: _ -

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade_ e juridicidade; e 

-de MunicÍpios, favorável. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusM 

são. 
A votação da matéria fica adiada, em virtude da falta 

de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - ltem 27: 

Discussão; em turno único, do Projeto_ de Res_o
Jução n9 143, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia Como conclusão de seu Parecer n9 
I.006, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Tangará da Serra (MT) a elevar em CrS 
4.473.178.930 (quatro bilhõ_es, quatrocentos e seten
ta e três milhões, cento e setenta e oito mil, novecen-

tos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.00·7 e 1.008, de 1985, 
das Comissões: . 

_ _:_.de CoõStituição e Justiça, pela constituCionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão a" PrOjeto. cPaúsa.) 
NãO havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A votação da matéria fica adiada, em virtude_ da _falta 

de quorum. 

~€:? SR. PRESID_~NTE_ (Passos Pôrto) -Item 28: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 144, de 1985 (apresentado peta Comissão 
dé Econo{Ili~ ÇQmo conçlu~ão- -de seu Parecer n9 
1.009, de 1985); que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Cridúma (SC) a et.evar em Cr$ 2.724.658.100-
(dois bilhões, setecentos e vinte e quatro milhões, 

- Seiscentos ·e cin'qíié:rita-e OitO ·mil e cein cruzéiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

------c- PARECERES, sob n's. 1.010 e 1.011. de 1985, 
das Comissões: 

--de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e jurídicidade; e 
~ de Municípios, favorável. 

Em discussão o Projeto. (Pau~a.) _ -· 
Não havendo quem peça a palavra, encerro. a_ discus

são. 
- ~ ~otaç~~ do Pro~~!o. ~Ca adiada: _por falta de quorum. 

-o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -:-Voltamos .à 
lista de oradores. 

Q Si; Jorge Kalume -Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma reclamação. 

o· SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)_- Concedo a 
palavra a V. Ex' 

O SR. JORGEKALUME (PDS- AC. Para uma re
clamação. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presidente,_de
ploravelmente, sou obrigado a retornar a esta tribuna 
para p-edir providências sobre o assunto de que tratei 
aqui no dia 27; quando o Jornal do Brasil noticiou que 
uma -peça de ouro, ofertada por 45 Senadores, no ano de-
1907, a Ruy Barbosa, iria ser leiloada naquele dia. Hoje, 
para minha indignação e surpresa, contando com a cola
boração do nobre Senador Luiz Cavalcante, que me deu 
o recorte desse jornal, leio na Coluna do Zózimo do Jor
nal do Brasil do dia 29 de novembro de 1985 a seguinte 
notícia: -

SEM MEMORIA 

--.A --plã:ca de ouro com 710 gramas oferecida pe
los 48 Senadores da I• República a Ruy Barbosa 
pelo sucesso conseguido co_m sua participação no 
encontro de Haia foi vendida anteontem no Leilão 
de Leone. 

eo martelo bateu para a oferta de Cr$ 71 mi
lhões, vale dizer o preço do ouro da peça. 
- ~~o novo propri~tário da preciosidade não fez se

gredo de seus planos futuros: vai derreter a placa 
para aproveitar o ouro. E arrematou taxativo: 

..:..... Não tenho nenhum compromisso com a His-
tória.- - - --

• A placa de Ruy Barbosa esteve a um passo de 
ser preservada. 

• O Senador Luis Viana Filho chegou a visitar o 
.Jei_l~o. para_estudar a compra da peça, que seria in

corpOrada ao acervo do Museu do Congresso, mas 
no dia da venda não apareceu para fazer. a oferta em 
nome do Senado. 

O Si. Benedito Ferreira - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Já ouvirei V. Ex• 
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Quero, neste momento, excluir o nome do estimado e 
·respeitado Senador LÜíz Viana Filho. S. Ex• prestaria 
um favor se pudesse faz_ê-lo financeiramente. 

Sr. Presidente, mais um~ v_~ quero pedir à Casa, enca
re_cidamiote, qUe preServe a memória ilaciOrial, que pres
te mais e_sse se;rviço 1 Nação, entr-ando em·contato com 
esse cidadão, que não quer saber da História, ma-s nós 
queremOs, porque um Pafs sem memória não ê digno de 
viver, Sr. Presidente, não é digno de ser independente, 
não é digno de ser so_berano. E aqui vale repetir um pro
vérbio grego que diz;: "Na lei de Deus, três classes de pesM 
soase-tram -os que não sabem e não perguntam; os que 
sabem e não ensinam; e os que ensinam e não praticam". 

O Sr. Benedito F~rreira- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Estã na hora, Sr. Presi· 
dente, de tomarmos providências. Vamo-Dos cotizar, Se 
a Casa não dispuser de recursos para isto, e Comprar essa 
peça, custe o Que custar. S. preciso preservar qão só a me~ 
mória nacional, mas tarnbêm a memória do 8r8.nde Ruy 
Barbosa, o- Conselheiro R.uy _Barbosa, esse paladinO do 
Direító, da Liberdade e_ da Justiça, que soube também 
honrar o nome da nossa Pátria, inclusive nQ exterior. Ff .. 
ca, pois o meu registro, para que eu não seja omisso pe
rante a História do meu País. Eu gostaria de ouvir o 
nobre Senador Benedito Ferreira. 

o- SI--: &õedito Fei-reira - A minha- pro-pOsta, nobiC 
Senador Jorge Kalume, era exatamente a que V. Ex• aca· 
bou de propor. Tendo em vista as dificuldades do Tesou
ro· Nacional, nós, que estamos preconizando permanen
~em_e.nte .a con~enção de despesa, deveríamos dar um 
ex.einplO edificarife. Cada 'um de nós, na medida das pos
sibilidades, deveríamos nos quotizar, para resgatarmos 

- -essa placa ~ão significativa pa"ra a- História do Senado 
Federal. Peço a V. Ex• me inscreva entre os que vão cola
borar, antes que essa placa seja destruída, dissolvida ou 
vendida para outro colecio-ria:dor. Mas- quem sabe
apelando para o patriotismo da pessoa que o adquiriu, 
poderíamos até readquiri-la pelo mesmo valor ou por 
um v_alor um pouco_ maior, de maneira que não venha 
onerar ta11to o bolso d_e cada um de nós. 

Pediiia, portanto, qué ·v. Ex• me inscrevesse na re
lação dos que vão contribuir prazerosamente para ores
gate da placa. 

O SR. JORGE KALUME- Agradeço a V. Ex• 
A primeira providência terã que partir da Mesa do Se

nado. A Mesa do Senado deve procurar saber se essa 
placa já foi derretida ou não. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Jorge Kalume, 
eu queria lazer uma sugestão a V. Ex• 

O SR. JORGE KALUME - Compete à Mesa fazer 
isso. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador~ eu queria fa-
-zer uma sugestão. -

O SR. JORGE KALUME- Quanto à coleta, nós a 
faremos. Eu contribuo com a importância que forneces
sária, contanto que se preserve a memóri"a nacional, a 
História, rrincipalmente, a memória desse grande e in
compar_ável patrício qué foí Ruy Barbosa. 

O Sf. Od~~if S.Oare,s - E_u queria apenas dizer a V~ 
Ex-•, na esteira do SeUJ)fOnunciamento, u seguinte:_ de
pois qUe nós adquiríssirilos a placa, a doássemos ao Se
nado Federal. 

. O SR. JORGE KALUME - lógico! Não poderia· 
mos dividir a placa entre 69 Senadores; queremos 
comprá-la Para o Museu do Senado Federal. Agora, per
gunto, Sr. Presidente: onde estão Ministério da Çqltura, 
qtie foi criado há pouco tempo? Oilde estâ o Ministério 
da Educação, que mudou a sigla MOBRAL para EDU,.. 
CAR? Para que serviu isso'! Será que mudando de siglá. 
val)lOS: melhorar a mentalidade brasileira? Não, Sr. Pre
sidente! O que se precisa é aperfeiçoar o-que se tem. Fica, 
pOis; irieu apelo ao Poder ExecutiVo- tambêm, para que 
evite essa desonra, essa afronta à História brasileira. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, ouço 
V. Ex~ 

O Sr. José Lins - Senador Jorge Kalume, V. Ex• 
pode aproveitar o discurso que profere e propor à Mesa 
que constitua uma comissã.o para recuperação da peça, à 
custa dos Senadores que poderiam se cotizar para isso. 
Se o Governo Federal quiser cooperar, muito beril! Acho 
que a iniciativa de V, Ex.• é dar maior impOrtância:. Real
mente, essa é uma peça histórica, de valor inestimãvel, 
que o Senado tem obrigação de salvar. 

O SR. JORGE KALUME- Obrigado a V. Ex' por 
essa compreensão. Devo fazer uma revelação: no ano 
passado - devo revelar isto ao Senado - chegou ao 
meu conhecimento, em caráter reservado, confidencial, 
que um documento da mais alta valia do Senador F~;:de
ral ia ser vendido no Rio de Janeiro, em leilão. Esse doM 
comento era do Senado e foi cedido ao _Poder Executivo, 
e seria vendido para uma empresa inglesa. Imediatamen
te, fiz meu protesto, alertando o Presidente Figueiredo 
contra essa ignorância,- contra essa afronta, e parece-me 
que deu resultado. Então, fica aqui o meu protesto e-dos 
demais companheiros. 

Gostei, e incorporo ao _meu pronunciamento, da com
preensão de todos os companheiros, tais como os SenaM 
dores Milton Cabral, José lins, Benedito Ferreira, OdaM 
cir SoareS e todos os demais que nos aplaudiram. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu gostaria, 
inicialmente, de louvar a iniciativã do nobre Senador 
Jorge Kalume, que tentou, realmente,- no dia do _leilão, 
através de pedido feito em Plenãrio, que o Senado FedeM 
ral pudesse resgatar uma peça histórica, sobretudo para 
nós, porque foi uma oferta dos Senadores de então ao 
Senador Ruy Barbosa, _que voltava de Haia. 

O Sr. Presidente, prudente, ficou procurando a melhor 
forma, naquela tarde, de dar solução ao problema e com 
isto tentou, através_ do Senador Luiz Vina, fazer o pregão 
da peça que estava em leilão. Lamentavelmente, tam
bém, o Senador Luiz Viana não esteve no instante em 
que ela foi levada a leilão~ 

Mas, gostaria de, na eventualidade de _a Presidência 
designar o nobre Senador Jorge Kalume, que sempre 
tem proCurado preservar a memória do Senado Federal, 
para que·seja o nosso representante a diligenciar a recu
peração 'desta peça e, quanto à forma de pagamento, 
examinaremos, os Senadores e a Mesa dirigente da Casa. 

O SR. JORGE KALUME- Sr. PresjQ.ente, gostaria 
que a Mesa, neste momento, mandasse telefonar para o 
representante do Senado Federal, no Rio de .Janeiro, 
afim de saber onde se encontra a peça. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex' é, ago
ra, o representante da Mesa para tomar essas providên
cias. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --Concedo ,a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares, que falará 
como Líder do PDS. _ 

O SR. ODACIR SOARES_(PDS.- RO. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A Nação brasileira está- vivendo, nos dois últimos 
anos, a fascinante experiência dos seres que se encon
tram em estágio de profunda transformação. 

Desde a campanha realizada em defesa das eleições diM 
retas para Presidente da República, estamos assistindo, 
no País, a verdadeira sucessão de providências que coli
mam um só propósito: a efetrva conquista da democra
cia. 

Não se silenciaram, ainda, as vozes dos candidatos às 
prefeituras municipaiS, nem Se completaram os debates 
sobre os rumos do País, a partir dos resultados dãs 
eleições recentemente realizadas; e já nos lançamos, no 
Congresso Nacional, ao esforço concentrado da análise e 
votação de tantas matérias. cOmplexas muitas- e polêmi
cas outras. 

Por que tamanha urgência? __ _ 
Seria a- árlShl-de atingir-se rapidamente o estágio -de 

maturidade política? Ou seria, antes, o receio de se ficar_ 
indefinidamente na situação atual? 
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Temos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que as transfor
mações devem ser processadas com sensatez e senso de 
oportunidade. "Natura non facit in saltos", é a regra 
fundamental da evolução. 

Temos, também, que as opções verdadeiramente signi
ficativas devem ser plenamente assumidas, para que se 
alcance maior grau de liberdade, jamais maior nfvel de 
dependência. 

E temos, ainda, que as grandes decisões devem ser to
madas após a anâlise de todas as suas conseqUências, so
pesadas todas as alternativas possíveis. 

Referimo-nos à Convenção n9 87, da Organização In
ternacional do Trabalho. 

EncontraMse em tramitaçã_o, nes!a Casã,_a Mel)sagem 
n9 256, da Presidência da República, datada de 31 de 
maio de 1949, e que trata -da Convenção n'i' 87, relativa à 
liberdade sindical e à proteção do direito sindical, adota
da em São Francisco, Estados Unidos da América, em 9 
de julho de 1948, por ocasião da 31• Sessão da Conferên
-Cia lnternacional do Trabalho -_OIT. 

Como é do conhecimento dos eminentes Srs. Senado
res, a Câmara dos Deputados aprovou, no ano findo, o 
Projeto de Decreto Legislativo n\' ~8, ratificando o· texto 
da referida ConVenção, cujos pontos básicos destaCamos 
a seguir: 

I) os trabalhadores e os empregadores, sem dis
tinção de qualquer espécie, terão o direito de constituir, 
sem autorização prévia, organiZações de sua escolha bem 
como o direito de se filiar a essas organizações, sob a ú
nica condição de se conformar com os estatutos das mes
mas (art. 2~'); 

2) as organizações de trabalhadores e de empregado
res terão o direítõ de elaborar seus estatutos e regula
mentos administrativos, de eleger livremente seus repre
sentantes, de organizar a gestão e a atividade dos mes
mos e_de formular seu programa de ação; as autoridades 
públicas deverão absterMse de qualquer intervenção que 
possa lim-ITar esse direito ou entravar o seu exercício legal 
(art. 3Y); 

3) as organizações de trabalhares e de empregadores 
não estarão sujeitas à dissolução ou suspensão por via 
administrativa (art. 4~>); 

4) as disposições anteriormente apresentadas serão 
aplicadas às federações e confederações das o_rganizações 
de trabalhadores e de empregadores (art. 6~"); 

5) as organizações de trabalhadores e de empregadoM 
res terã-o o direito de constituir federações e confedeM 
rações, bem como de filiar-s_e às mesmas, e· toda organi
zação, federação ou confederação, terão direito de filiar
se às organizações internacionais de trabalhadores e de 
empregadores (art. 5~>) 

6) ratificada pelo país-membro, a Convenção entra
rá~rn .._._tgor_ dQZ~-rn_~es __ após __ Q r~gis~ro _d_q fa,tQ_Il:i_Oi~etQ~ 
ria Geral da OlT (art. 15); 

7) todo membro que tenha ratificado a presente 
Convenção poderá denunciá Mia ao expirar o prazo de dez 
anos, contados da data inicial da vigência da Conveiição, 

-sciído que a denúncia somente se tornará efetiva um ano 
após haver sido registrada (art. 16). 

A Mensagem que 'trata da Convenção n\' 87- repeti
mos- encontra-se no Congresso Nacional desde 31 de 
maio de 1949, não tendo tramitado até 1966. 

Após parecer emitidCfem 1968, a Mensagem somente 
voltou a ter tramita,ção regular em 1980. 

Como se nota, a lenta tramitação, no Congresso NaM 
cional, da Convenção n~' 87, revela dificuldades em sua 
aceitação.. -

Em que razões se fundamentam tais dificuldades? 
O primeiro obstáculo decorre de que a Convenção 

leva ao regime da pluralidade sindical, ao preconizar que 
um mesmo agrupamento profissional pode ser represen
tado por mais de um sindicato, em urna mesma Çase terM 
ritorial. 

A segunda dificuldade firma-se na declaração de que 
os trabalhadores não necessitam solicitar ao poder públi
co autorização prévia para conStituírem seus siriaiCãtos. 

A contribuição_sindical obrigãtória é o fundamento do 
terceirO óbice. É certo que, _ao estabelecer que o traba- _ 
lh_ador tem o direito de não se filiar a qualquer sindicato, 
eStâ implícito o impedimento imposto pela Convenção à 
contribuição compulsória -de todos os trabalhadores e 
empregadores. 
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Essas razões não impediram a ratificação da Con~ 
venção apenas no passado. Nos dias atuais continuam 
elas a fornecer os principais argumentos aos trabalhadoM 
res brasileiros, que não desejam sua adoção pelo País. 

Nossas afirmações, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
encontram, entre outros, fundamento em pesquisa reali
zada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
lndústrià--:.:.::..- CNTI, cujo relatório temos em nossas 
mãos. 

A consulta realizada pela CNTI atingiu 39 federações 
e 386 sindicatos, totalizando 425 entidades, Das 39 fede
rações ouvidas, 36 manifestaramMse c_ontrârias à ratifi
cação; nenhuma delas foi favorãvel à ratificação; 3 
admitiram·na com a condição de manter-se a unidade 
sindical. Entre os 386 sindicatos, os números são tam
bém_igualmente expressivos: 346 foram contrários à ratiM 
ficacão: 12 sindicatos pronunciaram-se favoravelmente a 
ela; 8 aceitaram-na, porém impuseram a eXigência de 
não se quebrar a unidade hoje existente no síndicalismo 
brasileiro, '20 outros Sindicatos apresentaram restrições 
de outras naturezas. 

O Si. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES-:- Com muito prazer, Se
nador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex' traz à discussão, 
neste Plenário, matéria da maior importância e cori.tradi· 
tória, realmente. V. Ex• deve saber que, durante muitos 
anos. quando na realidade não se pensava em aprovar 
essa Convenção, os pedidos dos sindicatos eram n.o sen
tido oposto - que essa Convenção fosse aprovada. No 
momento em que ela começou a ser discutida e passou a 
haver possibilidade d~ sua aprovação, a grande maioria 
dos sindicatos passou a solicitar que ela não fosse apro
vada pelo Senado._Mas a indagação seria: nós estamos 
de acordo com a atilallegislação? A atuallegislação feita 
em 1939, na época do Estado Novo, uma legislação que é 
essencialmente no sentido fascista- com intervenção do 
Estado nos sindicatos- será que nós temos que manter 
aquilo que está aí? Ou teríamos que fazer a modificação 
de acordo com as conveniências, inclusive, da classe tra
balhadora? Há re_ceio, realmente, de que, com aprovação 
pura e simples dessa matéria, os sindicatos fiquem sem 
condições de sobrevivência. E, é este receio Que temos 
que mostrar, que pode não ter fundamento, porque exis
tem possibilidades de evitarmos que isto ocorra, existem 
possibilidades de evitarmos tirar o tapete debaixo dos 
pés de todos os sindicatos, permitindo apenas a existên
cia de 2, 3 ou 4, no máxímo, no Brasil. Essa possibilidade 
existe. Hâ uma interpretação errónea de que ternos que 
examinar essã cõtiYefição, na sua inteireza, e temos que 
aceitáM!a integralmente. Ê um posicionamentO- errado, 

- equivocaào; podemos fazer ressaivas e-temos que ver que 
a próptia Constituição brasileira determina que a contri
buição é obrigatória. Então, a Convenção não pode ir de 
encontro à letra fria da Constituição, ou tudo isso pode 
ser sanado e melhorado. Lógico que não podemos fazer 
emendas à Convenção, porque é proibido, mas podemos 
fazer certas reSsalvas sem tomar certas atitudes que evi
tem. Mas temos que decidir, se somos a favor ou contra 
o pluralismo sindical, temos que decidir isso. Não é 
possível que o Congresso continue ignorando matéria 
desse tipo, que está há 37 anos tramitando nesta Casa, 
tem que discutir e decidir, decidir a favor ou contra, mas 
tem que decidir. Por isso, muitas vezes, quando se discu
te sobre prazo para tramitação das matérias, muitos são 
contra a fixação de prazo, mas temos que dar também 
razão àqueles que acham que há necessidad_e de um pra
zo para tramitação das matérias-. Porque não é possível 
que umil matéria dessa esteja há 37 anos no Congresso, 
sem solução. V. Ex' faz bem em trazer essa questão adeM 
bate, porque _são assuntos que temos que de_cidir sobre 
eles, e temos que ver se a atuall~gislação_ deve ou_ não ser 
mantida na sua inteireza, porque esta também é a ques
tão básica d.a discussão: Q.evemos manter esta legislação 
fascista__que está af, ou deveremos modificá-la? Este, o 
ponto de vista que eu queria levantar. 

O SR. ODACIR SOARES- O aparte de V. Ex', for
muladO de maneira muito clara, "-ontêmjndagações a 
que ele mesmo respondeu. V. Ex•, ao indagar, cuidou 
também de responder a essas indagações. Na realidade, 
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o de que se cuida hoje, no sentido de aprovar essa Con
venção, é um cuidado que não tem correspondência, a 
meu ver com a realidade da legislação trabalhista e com 
a realidade da legislação sindical. Na realidade, preci
saríamos, antes de discutir o teor d~sa ConvençãC? aqui 
no Senado, porque ela jâ foi aprovada na Câmara dos 
Deputados, era de se_ discutir das necessidades imperio
sas e urgentes, de se reformular toda a legislação traba
lhista brasileira e também a le_gislaç;ão que cuida do fun
cionamento e da vida dos sindicatos porque, inegavel
mente, esta última vem ainda dos tempos do Estado 
Novo e está marcada por seu teor de corporativismo. De 
mOdo que estou de pleno acordo CQIU V. Ex'1 quandQ le
vanta essas premissas, essas indagações, pois, na realida
de, _elas coincidem com as indagações que a sociedade 
brasileira formula diariamente. 

Estamos lutando para que o País realmente se reincor
pore à vida democrática, e ao-mesmo tempo, precisamos 
cuidar também do aprimoramento da legislação ardi..: 
nâria e de certas leis que estão aí, cheias e plenas de ca
suísmos, casuísmos esses completamente ccinilitantes 
com qualquer espírito democrático a ·ser incluído em 
qualquer sistema democrático de Governo. __ _ 

De modo que V. Ex• tem absoluta razão, levanta inda
gações, como eu disse, e for_am, conseqüentemente, res
pondidas por elas próprias. Incorporo o aparte de V. Ex' 
ao meu discurso e verifico que ele tem inteira procedên
cia, na medida em que nós, legisladores, precisamos cui.:
dar da adequação ·da legislação ordinária, no caso da 
própria Consolidação das Leis do Trabalho, que se, por 
uma razão qualquer, não precisasse ser adequada à reali
dade brasileira, precisaria até, em decorrência elos inú
meros julgados dos próprios Tribunais trabalhistas, ser 
adequada, do ponto de vista _legislativo, à própria juris
prudência dos Tribunais: Agradeço o aparte de V. Ex' 

O Sr. Gabri~l Hermes- Permite V. _'?x' um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES- COm muito pra:z:e~. 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, é preciso no
tar que essa Convenção está hã tantos anos parada, mas 
não é apenas no Brasil; entre as nações mais eminentes, 
das mais fortes, e muitas menores, também não foi 8indã 
aprovada. Acredito até que essa não aprovação, eSSe cui
dado do Senado, se liga a uma posição caUtelosa, pelas 
divergências. Disse muito bem o Senador Jutahy Maga
thães que laivez esteja por trás dela, dentro dela, aquilo 
que se charnoJ.J_ "espírito fascista" ou uma.. "alma fascis
ta". Acreditamos; ela nasceu neste período, mas a verda
de é que cabe realmente atenção, cuidado e a pergunta: 
por que outras nações eminent~_s, grandes, quo: defendem 
com tenacidade a liberdade sindical, a mantêm com certa 
cautela'? Posso até, e creio que não estou errado, citar ·os 
Estados U nídos, por exemplo. A penas para mostrar a V. 
Ex' que no caso, realmente, pensar, estudar, amadurecer 
é necessário. 

O SR. ODACIR SOARES - Eu diria a V. Ex• o se:_ 
guinte: essas convenções são discutidas no foro interna-
cional por representantes do Pod_er Executivo, e nos Es- " 
tados _soberanos, onde ela n_ão foi a1nda_ implementada, 
como é o caso do Estado brasileiro, isSo decorreu, de cer
to modo, a partir de certo momento, da própria acuida
de, da própria sencibílídade cJo parlamento ou dos parla~ 
mentos que, respondendo às aspirações das classes dos 
trabalhadores, consideram essa conven_ç_ão __ cgntrâria aos 
interesses das classes trabalhador_as. E é o que procuro, 
neste momento, ao abordar a questão, porque todos te
mos recebido diariamente, nos nossos gabinetes, cente
nas de telegramas, memoriais de sindicatos, de confede
rações e d_e_ federações de trabalhadores, operárias, -das 
classes assalariadas, no sentido de que ela não seja apro~ 
vada no Senado Federal porque, neste momento, contra
riaria os interesses das classes trabalhadoras e quebraria 
a Unidade das classes trabalhadoras exatamente no mo
mento em que o País se abre para a Democracia e em ciue 
essa uriidade é mais necessária. 

Neste momento, mais do que a."rltes, deve ser observa
do que a unidade das elas~~$ _tra!,alhadoras é Jl\ais neces_
sâria do que antes, porque exatamente neste momento. 
elas precisam estar fora do _controle do Po<;t,er_ executivo
para que, através dos se.us movimentos, das suas greves, 
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possam realizar as pressões legítimas que qualquer socie
dade democrática permite. 
- O Sr. Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex'? 

O SR. OhACIR SOARES - Com muito prazer! 

0- Sr._ Gabriel Hermes - V. Ex' fala da posição das 
classes trabalhadoras. Vivo uma vida sindical longa, por-

- que. fui PreSidente do meu Sindicato, Presidente da mi
nha Federação, fui e 'sou Dit:etor da Confederação das 
Indústrias, a classe patronal. Tenho recebido também 
çent~l'!ã.S de telegr_amas e telefonemas, pelo meu convívio 
irúiiro pTõximo com os elementos dirigentes das classes 
trabalhadoras. E por- que - e dou agora uma: infor
mação- dentro d3. nossa própria Cl.asse,-da classe em
presa_rial, dos empregadores não há uma convergência de 
pensa~_en~o_? -

O SR. ODACIR SOARES - ~verdade! Devo men
cionar .líderes da classe empresarial que estão contra a 
aprovaçãO da Convenção: 

- O Sr. Gabriel Hermes- E outros estão a favor. Isto, 
aiÕda~-Ontem, em uma reunião que tivenlõs em Porto 
Alekre, da Confederação Nacional d~ fndústr!a, o assun-

~ tO foí debatidO e i:tch~mos; naquela altura, de retirá-lo de 
pauta precisamente por não haver homogeneidade de 
pensamento dentro das classes empres~riais, e, sobretu
do, sentindo esta posição das classes trabalhadoras, uma 
moVtm.entaÇâo nacional. Aqui, acho que a posição do 
Senado tendo sido de cautela, de p-rudência, aconselhan-

- do prUdência, ela nos aconselha ·a continuar tendo prU
dência, e não agora, nO final de uma legislatura, puxar de 
õnde se encontrava enterrado a moção e trazer e_aprovar 
de afogaditho. 

- - O SR. ODACIR SOARES- Além das consideraç_Çjes 
que _faço em torno da matéria, também chego a esta con
clusão: _açl:J.o que, neste momento, não temos Por que 
apressar a aprovação dessa _Converição, já por tantos 
anos aí arqUivada ou nos trâmitês do próprio Poder Exe
cutivo, do próprio Poder Legislativo. 

-o:-sr. 'Joslüils......: Per~ite V. E:rf• uni~ aparte? 

O SR. ODACIR SOARES- Com muito prazer, Se
nador José Lins. 

__ Q_ Sr. José Lins- V. Ex' traz realmente à _Casa ma
téria de surna_importância. Eu também como o nobre co
lega tenho recebido dezenas e dezenas de telegramas pe
dindo para votar conta a apiovação dos termos dessa 
Convenção. Agora, creio que o discurso de V. Ex• cha
mando a atenção para a gravidade da análise desse 
problema e o aparte do Senador Jutahy Magalhães fo
ram sumamente oportunos. E deduzo que nós teríamos 
uma solução para encaminhar uma decisão a respeito 
desse assunto. Eu descartaria, nobre Sendor, a possibili
dade de nós simplesmente esquecermos esse projeto, não 

- _deba_tê:..Jo e pão ~otã-lo'- -

O SR. ODACIR SOARES -_ É o que defendo. 

-- 0-Sr.José Lins- Ele deveria ser analisado, rião a cur
to prazo, talvez devamos deixá-to para março, para abril 
a yotação da matêria, mas analisarmos no sentido, a que 
se_ referi!! 9 Sena~or Jutahy Magalhães, e aprovar aquilo 
que é conveniente ou não aproVa-lo no todo. Porque cer
tamente o texto da Cqnvenção não ê em si totalmente fn-_ 
desejável. Alguma coisa pode ser razoável, embora ii.ão 
saiba eu no momento o que seria razoâvel, o que não se
ria. 

O SR:' O'ÔACIR. SOARES - Nobre Senador José 
Uns, dentro do contexto de reformulação legislativa, le
gal ou constitucional aa· pi'ópria sociedade brasileira, te
nho idmpressão de que· a própria convenção por si mes
ma,-eStá defasada, na medida em que ela prescreve orde
namentos jurídicos que podemos inserir na Legislação 
ordinária do País ... 

Ó Sr. José Üns - Exatamente! 

O SR, ODAC!R SOARES - .. -.-e conceitos jurídicos 
quç podem ser in_Serídosria_própria Constituinte, na pró
pria Carta Magrla que a Assembléia N;3,ciq~a}_ Consti
tuinte_ vai deliberar~ aprovar a partir de 1987. Acho _que 
V. Ex• tem razão. 
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O Sr. José Lins- As sugestões seriam analisar com 
mais profundidade_essa questão e aprovar aquilo que for 

- conveniente e não aprovar o que não for. Em segundo, é 
realmente. trabalhar em cima de uma legislação moder~ 
na, adequada, ampla que venha a satisfazer a classe tra
balhadora. Mesmo porque, nobre Senador, se aprovar
mos o texto dessa Convenção, só daqui a o_n~ anos po
deríamos nos eximir de continuar cumprindo-a-

O SR. ODACIR SOARES- Ê porque, por outro la~ 
do, temos que consiclerar tambêm, dentro da discussão 
desta questão,_ que a meu ver deve ser deixada de lado
a discussão em si, não, mas a sua apreciação deve ser d_ei
xada de lado, porque tenho a impressão de que o Con
gresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federai e, em seguida, a própria Assembléia Nacional 
Constituinte, com_ muito mais" amplitude, com muito 
mais legidmidade, ·podem modernizar a nossa legislaçãõ, 
n"ão só ã legíSI3.ção sindical, aquela que trata da vida e do 
funcioÓamento dos sindiCatos, como a própria legis
lação ttabalhista que, sqb_certos a~p-ectos, está absoluta
mente defasada, está de certa forma revogada até por de
cisão dos nossos Tribunais trabalhistas e que precisa ur
gentemente ser adequada à realidade histórica que o Pafs 
atravessa. 

o·sr. José Lins- Diante desSas solicitações, se essa 
matéria entrasse Para ser votada com um todo, eu certa
mente, votaria contra. 

O SR ODACIR SOARES- Prosseguindo, Sr. Presi
dente: 

Em termos percentUais, a pesquiSa levou ãs seguintes 
conclusões: 

1) entidades favoráveis à ratificação, sem- reSfi'içôes: 
2.83%; ~ 

2) -entidades favoráveis à ratificação, desde que se 
mantenha a unidade siridical: 2,58%; 

3) entidades faVOtávbiS à ratificação, mas que apre
sentaram alguma restrição: 4,70%; 

4} entidades contrárias à ratificação: 89,89%. 
A pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Indústria conduz a duas conclusões 
básiCaS: ·a de qu~ "a quase totalidade das entidades sindi
cais de industrjãrios teme bastante a instituição da plura
lidade no BraSil" e a de que "os líderes sindicais preten
dem ( ... ) um sindicalismo livre, sem atrelamento ao Po
cteT Público;'~ l>esejam, pois, que se alcance o regime de 
liberdade, respeitados os princípios da ordem pública, 
do bem comum e da união_ de todos. 

Tratando da questão "Pluralidade versus Unidade", 
em selllivro "A Orgariização Sindical Brasileira e a Con
Venção 87 da OIT", Efrên Córdova, Perito da OIT e 
Conselheíro Técnico Principal do Instituto Brasileiro de 
Relações do Trabalho, assim se expressa~ 

"(, .. )convêm acrescentar que vários países do Terceiro 
Mundo se opõem hoje ao princípio de pluralidade, ale
gando que as disputas derivadas de um movimento sindi
cal dividido, prejudicam os trabalhadores e afetam o 

--pro-cesso de desenvolviQlento. Também no Brasil, a opi
niã-o majoritária, tanto por parte dos trabalhadores 
como dos empregadores, favorece o sindicato único por 
categoria e base territorial. Um documento de trabalho 
p-reparado pelo Centro Nacional de Recursos Humanos 
(CNRH) demonstrou que este tipo de estrutura é ampla~ 
mente aceito, tem legitimidade frente aos atares das re-. 
lações de trabalho, principalmente no próprio movimen
to sindical, e proporciona um órgão que une os trabalha
dores de uma categoria, permitindo, assim, apreehder e 
expressar os interesses das bases. Outro estudp, realizado 
pelo Ceiitro de EstUdos-de Cultura Contemporânea (CB
DEC) demonstrou que os Sindicatos por locais de traba
lho, categoria e base territorial unificada a cada nível, 
çonstituem a organização unanimemente aceita. 
,: .. 'No Brasil, o respeito ao sistema unitário de represen

tação sindical tem longa história e tem sido reclamado 
por numerosas orgilniiações de trabalhadores. O rept1~ 
dio ao pluraHsmo aparece como uma constante na gran~ 
d~ maioria dos congressos operários cel<!brados nos últi~ 
m-OS anos. No inoffiento atuàl, as principais centi'aiS.sin
dicais têm_expressado, também, seu apoio a uma estrutu
ra unitária. A CUT pronuncio~-se nes~e sentido em 
agosto de 1983, enfatizando a necessidade l;ie._uma cen-
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trai sindical única. Embora a CONCLAT tenha, tam~ 
bêm, se manifestado a favor da extinção da atual Comís~ 
são de Enquadramento Sindical, seu pronunciamento 
não deixou d(LVida sobre sua posição em favor d-a unida~ 
de sindical. O Congresso de 1983, por exemplo, reivi~di~ 
cou a elaboração de um anteprojeto ·de lei sobre a orga~ 
nização sindical, baseado na existência de um ~ó síndica~ 
to em cada ramo da economia e e-m uma mesma base ter~ 
ritorial. Além disso, é clara a posição do VI Congresso 
dos Metalúrgicos de São Paulo, celebrado em 1983, no 
qual se ressaltou continuar a ~'luta pela manutenção à 
unidade sindicat, repudiando~se todas as tentativas de_ 
pluralismo sindical". Outras confederações apóiam, por 
sua vez, a idéia de organi~ações unitârias em todOs os· 
níveis. 

.. Deveríamos salientar que 81% dos trabalhadores~~ 
trevistados na pesquisa efetuada pelo CEDEC em 1981 
se mostraram favorâveis ao sindicato único por catego~ 
riil como existe hoje". 

Terminando a anâlise, Efrén Córdova observa qu~. "a 
eventual aceitação do princíPiO da pluralidade daria, 
sem dúvida, lugar a um aumento do número de sindica· 
tos, que atualmente ê de 8.690, divididos quase pela me~ 
tade entre o setor urbano e rural". 

Em verdade, a proposta realizada pela grandp maioria 
·dos trabalhadores bra_silc;b);>s~ no sentido da não ratifi~ 
cação, pelo Brasil, da Convenção Ji9 87, revela, a nosso 
ver, fundado temor de que a pluralidade sindical lhe ve
nha impor perdas maiores do que as sofridas nos últimos 
anos. 

Todos conhecemos a luta ingente que os sindicatos 
brasileiros travaram, naS tiltimas dêcadas, para conseR 
guir alguma autonomia, mesmo estando to_talmente atre
lados ao Estado, pois dele dependem para sua formação. 
Não só isso. 1:: o Estado que lhe dita as regras internas· de 
funcionainento; é ele que tem os poderes de suspender as 
atiVidades dos sindicatos e cassar-lhe a autorização de 
funcionamento. 

No entanto, os sindicatos brasileiros têm resistido he
roicamente a todas as pressões que o GO"verno lhes fez, 
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tipo áe controle do Estado na organização, adminis
tração e atividades desenvolvidas pelas associações 
de emPregados e empregadores, como também afas
ta toda a ingerência do Governo na elaboração de 
seus estatutos e regulamentos. A amplitude desse 
conceito representa, para Battendieri, .. uma drâsti
ca e radical subversão do sistema sindical brasileiro, 
alienando-lhe peculiaridades e singularidades já es
Úa.tifiçadas depois de longa experiência legislativa". 

"Além do mais, todo um sistema embasado em 
princípios éticos, filosóficos e políticos, consubstan
ciando as aspirações nacionais e exprimindo a vo
cação das classes produtoras ~ empresários e tra
balhadores- não poderá ser destruído por força de 
convenções internacionais sem pôr em grave fisco a 
·segurança das organizações classistas jâ exísténtes"! 

A inconstírU.cionalidade da "liberdade sindical'' se evi~ 
dencia, segundo Battendieri; com a simples leitura do ar~ 
tigo 166 da Constituição em vigor:-

.. Ê·Iivre a associação profissional ou_ sindical; a 
sua constituição, a representação legal r.as con
venções coletivas de trabalh_o. e o exercíCiO de 
funções delegadas de poder público serão reguladas 
em lei." 

Não resta dúvida_, Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, de 
que estamos diante de uma situação sui generis. A legis
lação _brasileira de todos os tempos procurou sempre in~
tituir sindicatos que fossem atrelados ao Gov~rno, 
vendo-os como .. órgãos consultivos e têcnicos no estudo 
e solução, pelo Governo Federal, dos problemas que, 
económica e socialmente, se relacionarem com os inte
resses da_ cfaise", Ra defifliÇãõ dada- pelO "Decreto ri~' 
19.770, de 19 de fevereiro de l93"1. 

Analisando a tutela imposta pelo Governo_ aos si_ndi
catos, o Prof. José Albertino Rodrigues (Jornal doBra~ 
sil, de 31-3-85) assim se expressou: 

nos últimos anos. Não hã dúvida, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, de que a resistência somente fói pOsSíver--- -
graças à unidade sindical. 

"Todos os estudos feitos a respeito-do Síndicâto 
no_ Brasil, constatam que, desde que se inaugprou a 
-prática de legislar abundantemente io_bre o assunto, 
assistimos à perda de autonomia do sindicato. O seu 
reconhecimento como órgão de colaboração para 
cOm o Estádo tem comO contrapartida a sua tútela 
pelo Estado. Em outros termos, os sindicatos só são 
livres para apoiar o Governo- e, sempre que eles se 
opuseram às diretrizes governamentais, sofreram a 
i!rtervenção pelo Ministério d~ Trabalho e a repres
são yiolt;:nta por parte da polida e de todos os ór
gãos incumbidos de zelar pela segurança do Esta~ 
do." 

Os trabalhadores brasileiros estão também conscientes 
de que, no Brasil, a politica trabalhista e sindical, desde 
sua implantação, após a revolução de 1930, jamais obe
deceu a qualquer plano predefinido.~ por isso que estão 
interpretando a proposta de adoção da Convenção n~' 87 
como medida que visa a propósifOs es-cusaS. 

De fato, os trabalhadores brasileiros gostariam de re
ceber do Governo_ a garantia de que a ratificação da 
Convenção não é mais um de seus casuísmos, como tan::
tos outros presentes na CLT. 

Propomos~ então, Sr. Presidente e Srs. Senadores que, 
antes de ratificar a Convenção, dê o Governo brasileiro 
provas concretas de que realmente pretende democrati
zar as relações entre o capital e o trabalho. Que seja, as
sim, aprovada nova lei de greve, que se retire de nossa le
gislação todo e qualquer impedimento à autonomia Sín~ 
dica!, que se permita aoS funcionários públiCoS o direito 
de sindicalização, que se concretizem as reposições sala
riais, que se demonstre, enfim, que o trabalhador terâ 
seus direitos efetivamente preservados. 

Procedendo assim, estar.â o Governo se firmando jun
to à classe trabalhadorã; e a ratificação da Convenção 
não serâ um ato isolado, mas o coroamento de um con
junto de medidas há tanto esJYCradas pelos brasileiros. 
Por outras palavras, queremos enfatizar que os trabalha
dores do Brasil preferem sanear a legislação brasileira a 
perderem sua unidade sindical, conquistada a custa de 
tanto sacriffcio. . --- - - _ 

O tema de que tratamos, exige também profunda 
análise do ponto de vistajufídico. Em matéria publicada 
no O Estado de S. Paulo, de 23 de maio de 1985, sob o 
título "Plu,;:alismo sindical representa retrocesso", 
disserta-se sobre estudo realizado pelo advogado Nêrio 
Battendieri sobre a inconstitucionalidade da adoção, 
pelo Brasil, do texto da Convenção n~' 87. Eis alguns 
pontos do arti!;o: 

.. 0 conceito d~ liberdade sindical defendido pelas 
Convenções 87 e 110 prega a ausência de qualquer 

E. então, o caso de perguntarmo-nos: não é a unidade 
hoje existente, no meio sindical brasileiro, fruto da 
reação aos anos de arbftrio? Como tal ê, sem dúvida, as
pectO qúe deve ser preservado, se se quer, de fato, a" de
mocracia no Brasil. 

E indagamos, aiilda: não são os atu·ais movimentos 
Conduzidos pelos sindicatos brasileiros, quase todos eles, 
vitorioSos? Não é esta a razão que está levando o GOver
no a cogitar do enfraquecimento -do trabalhador brasilei
ro? 

H<i outro aspecto que atemoriza os trabalhadores. 
quando se trata da pluralidade sindical: a lembrança da 
fracassada experiência realizada no Brasil, atê 1937, a 
partir do Decreto n~' 24.694, de 12 de julho de _1934. Os 
trabalhadOreS; naquele período, dividiram~se, em conse
Qüêricia da ãtomfzàção de suas organizações. Empresas 
havia em que dois ou mais sindiCatos lutavam eiltre si. 
São co-n1leCidos, Por exempfo, os cil"sos: da Light e da 
Leopoldina Railway. 

Também os _trabalhadores brasileiro&-jâ perceberam, 
de forma aguçada, que estão ocorrendo grandes trans
formaç_õ_es no quadro político brasileiro, o que estâ ensC.: 
jando grande mobilidade dos partidos políticos. Há, em 
conseqUência; a desconfiança de que o desejo de romper 
a -~:nldade d.os _m_ovir~:u~~tos sindicais faça parte da tãtica 
utilizada põr partidos políticos intereSsados em dividir, 

·, para poderem obter adeptos em zonas afinadas com ou
tras agremiações políticas. 
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A propósito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso 
que se diga que a dsão da cúpula dos movimen_tos sindi~ 
cais brasileiros em duas frentes (Central O nica dos Tra
balhadores- CUT, e Conferência Nacional das Classes 
Trabalhadoras - CONCLAT} expressa, sobretudo, a 
divergência dos partidos politicas que as dominam. 

Há, também, quem afirme que a adoção da Con~ 
venção n~' 87 seria sucedâneo dQ .. pacto social" --:---"en
tendimento proposto pelo Governo e, em princípio, re
jeirado pelas lideranças sindicais para adequar as reivin~ 
dicaçõeS trabalhistas à política económica" (Folha de S. 
Paulo, edição de 12-11-85}. Tal ê a interpretaçã-o que o 
P-rcsidinte do Sindicato dos Metalúrgicos de São PaulO e 
titular da CONCLAT, Joaquim dos Santos Andrade, dá 
ao assunto. E acrescentou, ainda: a ratificação da Con
venção n~' 87, Ç num artifício que os estrategistas do Go
verno estão considerando como um fator que impedirá a 
ocorrência de greves no Pais durante dez anos". 

De fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o artigo 16 da 
Convençào __ n~ _8_7 et;._ta.b~l_e_ce __ qu~ "todo membro que te
nha ratificado a presente Convenção poderá denunciâ-la 
ao expirar- o prazo de dez anos, contados da data inicial 
da vigência da Convenção, por meio de um ato comuni
cado ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho e por ele registrado. A denúncia sornent_e se 
tornarâ efetiva um ano após haver sido registrada". Não 
há. pois razãO que justifique,. nesse momento de tran
sição política que vivemos, a aprovação da referida Con
venção. 

A ratificação da Convenção n~' 87 c_onduz à extinção 
do recolhimento universal, entre os trabalhadores, da 
contribUição siridical, principal responsável pela manu
tenção da maioria_ dos sindicatos brasileiros. Sem os re
cursos provenientes da contribuição obrigatória, não po
derão Sobreviver os pequenos sindicatos. 

Não sendo compulsória a contribuição sindical, os re
cursos seriam originârios de pequeno número de sindica
lizados: apenas 19%. 

Segundo afirma a Folha de S. Paulo, de 2 de-junho de 
1985, ao tratar da contribuição sindical, 

"o que está em jOgo - concordain Governo e 
sindicatos- é a própria sobrevivência (dos. sindica
tos). O fim do imposto vai quebrar 95% dos sindica
tos do Brasil ( ... ). 

E esclarece mais aquele órgão noticioso: 

"Em média, a Contribuição Sindical_ corresponde 
a 20% da receita dos sindicatos de empregados, e 
JO~ da dos sindicatos patronais. Há casos em que 
essa participação chega a 85% ( ... ).O próprio Minis
tério do Trabalho não fica mais atrás: o orçamento 
deste ano é de Cr$ 90 bilhões, dos quais Cr$ 17,4 bi~ 

-li"IOes serão conseguidos atr-avés do imposto sindi
cal." 

Não são apenas os sindicatos de trabalhadores os que 
fazem restrição à Convenção n~' 87. Também o setor pa
tronal não a quer aprovada, conforme informa: a Folha 
de S. Paulo, de 14-11-85, ao referir~se à declaração do 
Coordenador do Grupo 14 e Diretor do Departamento 
de.Cooperação Sindical da FIESP, Roberto Detla Mao
na. Afirma o jornal que 

"a extinção do imposto sindical ameaçaria igual
mente a sobrevivência de dois terços dos sindicatos 
patronais." 

Para finalizar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, faça~ 
mos nossas as palavras do Dr. Arnaldo Sussekind, ao 
concluir eXcelente artigo publicadO na Revista L Tr, de 
~etembro últirno,_ sob o titulo "Jurisprudência -da OIT 
sobre a Convenção 87": 

.. Em face do eXposto não há dúvida de que a rati
ficação da Convenção n~' 87 pelo Brasil modificarâ 
profundamente a legislação sindical vigente, 
melhorando~a em muitos pontos, mas gerando 
sérios problemas em outros, principalmente se essa 
adesão ao tratado não for precedida de reformas su
cesSivas, inclusive-no PlanO constituci_orial, com a fi
nalidade de preparar as entidades sindicais para a 
plena aplicação das normas internacionais em tela. 
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Impõe-se, por isso, que, paralelamente à ampla 
divulgação do conte_údo _da. Convenção n9 87 e das 
conseqUências jurldicas de sua ratificação, sejam 
ouvidas tanto as associações cultUrais de expressiva 
representatividade, çomo os partidos políticos e, 
principalmente, as entidades sindicais e de trabalhaw 
dores_." 

Tomando-se por base os resultados obtidos pela pes
quisa realizada pela Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Indústria, os trabalhadores brasileiros não 
querem a ratificação da Convenção n"' 87. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senf!.~ores-:
(Muito bem!) 

"DOCUMENTO A. QUE SE /{EFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO" 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA 

OF. CNTI-N"' Em 20 de novembro de 1985_ 
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na In

dústria, preocupada com a possibilidade de aprovação, 
também no Senado Federal, da Mensagem n"' 256/49, do 
Poder Executivo, referente à ratificação da Convenção 
n<:> 87, da Organização Internacional do Trabalho, enca
minhou oficio a tOdas as federações filiadas e sindicatos 
de industriá rios solicitando pronundamento sobre o asw 
sunto. 

Embora pudesse pronunciarwse de livre iniciatiVa, a 
consulta às bases tem a vantagem de demonstrar, de 
modo tão real quanto possível, o entendimento dos in
dustriârios brasileiros e de suas entidades de classe. 

Cautelosamente, a Confederação não quiz 
pronunciar-se sem ter a certeza de estar interpretando a 
livre manifestação dos industriârios. 

Foram recebidas respostas de 39 federaçêies e de 386 
sindicatos, totalizando, portanto, 425 entidades. , 

Os pronunciamentos podem assim ser resumidos (Ver 
quadro n"' l, anexo}: 

a} entidades contrárias à ratificação (quadros n"'s 2 e 
3): 

I - Federações: 36 
2- Sindicatos: 346. 
b) entidades favoráveis à ratificação da Convenção,-

sem restrições (quadro n"' 4): 
I -Federações: O 
2 - Si:odicatôs: 12 
c) entidades favoráveis-à ratificação, mas· mantida a 

unidade sindical (quadros n"'s S e 6): 
I -Federações: 3 
2- Sindicatos: 8 
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d) entidades favoráveis à ratificação, mas com "ou-
tras re~tricões" (quadro n"' 7): 

I - Federações:- O -
-2 :__ Sitidicatos: 20 
Em termos percentuais, podemos chegar às seguintes 

conclusões: 
a)_ en!i<!ades favoráves à ratificação, sem restrições: 

2;83% (dois inteiros e oitenta e três centésimos por cenw 
to): 

- b) entidades favoráveis à ratificaçãO, mas mantida a 
unidade sindical: 2,58% (dois inteiros e cinqUenta e oito 
centésimos por cento); 

-c) entidades favoráveis à ratificação, mas com outras 
restrições: 4,70% (quafro inteiros e setenta centésimos 
por cento); 

_d) entid?des_con-trárias à ratificação: 89,89% (oiterita 
e nove inteiros e oitenta e nove centésimos por cento). 

Separando as federaçõ~dos sindicatos, temos os se
guintes percentuais: 

a) Federações (39 responderam): 
I -contrárias à ratificação: 12,30% 
2- favoráveis à ratificação, sem restrições: 00% 

_ _ ~ -favoráveis à ratificação, mas mantida a uni-
~ -da de sindical: 7, 70% 

4- favoráveis à ratificação, mas com outras res
trições: 00%. 

b} Sindicatos: 

1 -contrários à ratificação: 89,63% 
--- -2-- favoráveis à ratificação, sem restrições: 
3,10% 

3- favoráveis à ratificação, mas mantida a uni
dade sindical: 2,09% 

4- favoráveis à ratificação, mas com oUtras res
_triçõ_es: 5,18% 

Observ_a-se, por conseguinte, que a grande maioria de 
entida_des sindicais de industriários (92,30% de federações 
e 89,63% de sindicatos) é contrária à ratificação da Con~ 
venção em ap-reço. 

Nenhuma federação é favorável à plena ratificação, e 
apenas 3,10% de sindicatos é favorável a essa forma dera
tificação. 

As condições fixadas por certos sindicatos situamwse, 
muitas delas, entre as incompatíveis com os princípios da 
Convenção. Se admitirmos que t.ais sindicatos, não sati~w 
feitas- ãs condições impostas, seriam contrários à ratifi
cação, teríamos mais 7,26% de sindicatos a aull).entar o 

-R- A T I F r C A Ç Ã O 

F A V O R A V E•I s .. CONTRARIAS 

ENTIDADES Sem res Desde que man. Outras 
triçõeS tida a unida restri. 

sindical - ções -

FEDERAÇÍ)ES 

SINDICATOS 

Notas: 
1- Favoráveis sem restrições- São as entidades que 

admitem a plena ratificação da Convenção n"' 87, isto é, 
se'm imporem quaisquer restrições~ 

2- Desde que mantida a unidade sindical -São enti
dades que só admitem a ratificação se for mantido o regiw 
me de unidade sindical. Entendem que a Convenção não 
importa em admitir a pluralidade sindical. Esta, segundo 
esclarecem, é prejudicial ao sindicalismo brasileiro. 

1-2 

de 

03 36 

08 20 346 

3 - Outras restrições - Entidades que admitem a raw 
tificação, desde que, -sejam observãdas certas condiÇões, 
como a pf:fmailência da Contribuição Sindical, ou que 
seja co-rtcedido aos sindicatos o direito de escolher e11tre 
a unidade e a pluralidade sindical, ou que seja adÕtada a 
sindicalização obrigatória indispensável para Çl exercício 
de qualquer emprego, etc~ --

4 :.._ Contráriãs - Entidades que se manifestaram 
contrárias à r~tificação da ConVehção n~ 87. Dois argu-

Sábado 30 5071 

número dos que são CQntrários, ficando, assim, em 
96.89%. 

Os que são favoráveis à ratificação, desde que mantida 
a unidade sindical, entendem que a Convenção .não estaw 
belece, necessariamente, a pluralidade sindical, mas ape-
nas dão liberdade plena de constituição de sindicatos. 

Data vênia, essa plena liberdade, definida pela Con
v"enção--coirio o direito concedido aos tr~balhadores e 
empregadores "de constituir, sem autorização prévia, or
ganizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar 
a essas organizações" (art. 2"') é, sem dúvida, a insti
tuição do regime da pluralidade sindical. 

Não nos parece, deste modo, que haja possibilidade de 
"nloniS:mo sindical", dentro dos preceitos da referida 
ConVenção. 

Nessa forma de entendimento teríamos que todas as 
federe_ações nãq aceitam a ratificação, uma vez que as 
três únicas que se mostraram favoráveis, condicionaram 
a continuidade do regime da unidade sindical. 

....A verdade que resulta indiscutível de tudo o que foi 
apurado da consulta às bases, acima referida, é que a 
quase totalidade das entidades sindicais de industriâricis 
teme bastante a instituição da pluralidade sindical no 
Brasil. 

A experiência vivida durante o interregno de 1934 a 
1937 demonstrou que, em nosso País, esse regime impor
tou em enfraquecimento de nossas entidades. Em muitos 
casos, se tornaram presas de fáceis manobras de políticos 
ou mesmo de empresários que fomentavam a criação de 
siiidicatos- p-ara se o'poi'eni ·aos jâ existentes e atuantes. 

O que os líderes sidicais pretendem é, sem dúvida, um 
sindicalismo inteiramente livre, sem atrelamento ao Po
der Público. Mas pretendem que isso aconteça dentro 
dos princfpios das ordem pública, do bem comum, e, 
so?.remodo, da união de todos. Unir para fortalecer é o 
lema. Somente com a Uniãõ de todos teremos um sindi
calisino forte e atuante, Capaz-de" representar os legítimos 
-anseios de todos os industriários. 

A pluralidade sindical não favorece essa união. 
Assim exposto, espera a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores_ na Indústria que, atendendo aos anseios 
dos industriários braSileifos, que encontram correspon
dência em outras, talvez em todas, categorias profissio
nais ou econômicas, seja rejeitada a Mensasgem em refe
rência (n"' _256/49), por ser ato que muito contribuirá 
para a paz sOcial nesse imenso País .. 

Valemo· nos do ensejo para formalizar proteStos de es-
tima e consideração. _ _ 

Atenciosamente, José Calixto Ramos, Presidente. 

Obs. 

mentes são os mais--suscitados: institui o pluralismo 'siri
dica!, o que é prejudicial para o sindicalismo brasileiro, e 
enfraquece os sindicatos. Há ainda os que consideram a 
pluralidade_sindicat_como um regimeadotado na Europa 
após á Guerra Mundial, mas atualmente ultrapassado e 
incolnpat1vel com a -realidade brasileira. 

5 ~Os comprovantes encontram-se em poder da 
CNTL 

. 6 - Deixaram de se pronunciar: 8. 
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Quadro 02 
FederaçÕes contrárias à ratificacão -aa CCil.~~nc~.o n9 87 da O. I. T. 

NO folE 

01 - FTI no Estado de Santa Catarina 

02 - FTI Metalú-rgicas, Mecânicas e :ae- Material 
Elét.rico do Estado do Rio Grande do Sill 

03 - FTI Metalúrgicas, Mecânicas e de M<:!.te_rial 
Elétrico do Estado do Rio de Janer~o 

04 - Depatt.::rmento- p-rofissional--da' F'l'r de· (:l;rté 
fatos de· Borracha de são Paulo - ~ 

05 - Federação Nacic:ina:J,. dos Trabalhadores nas 
Indústri'as Urbanas 

06 - FTI da Construção-' e'- do Hoó-.ffi"á"rio do- Est~ 
do do Pará e T. F. do Amapá 

07- FTI-Metalúrgicas,·"Mecânicas e d? I-laterial 
Elétrico do Estado de São Paulo 

08 - FTI de Fiação e Tecelagem do Estado 
são Paulo · 

de 

09 - FTI Ex-trativas do Estada de São Paulo 

10 - FJ!l: _Urbanas do __ Estado de São Pãul.o 

11 - FU da Construção e dQ Mobiliãtio_ do .Est,! 
do da SãO' Paulo. 

12 - F7! dO VestUário do EStado !fe São Paulo 

13 - F:l'I do Papel, P..,pelão e Cortiça do Estado 
do Rio Grande do Sul 

14 - FTI Químicas e Farmacêuticas do Estado do 
Rio Grande do Sul 

15 - FTI do vestuário do Estado do :S.io Grande 
de Sul 

16 - FTI do Estado do Rio Gran-C:te do Norte 

17 - FNT! Gráficas 

18 - F'I'I do Papel, Papelão e Cortiça "do Estado 
do .Rio de Janeiro 

19 '"': FTI de Artefatos de Cou:ro-do Estado
RJ, são Paulo e Minas Gerais 

20 - FTI de Fiaçã·o e 'I'ecelagem do Estad..o 
Rio de Janeiro 

do 

do 

21 - FTI da construção e do .Mõbiliário do Est~ 
do do Rio de Jãnei:r'o 

22 - FTI-·do vestuário do Estado do Rio da J!!:_ 
neiro 

23 - 'f'II. de Alitn.?ntação db Estado do Rio 
ga."le.f-,f--(1 

de 

25 - C'L'I de Fiação ·e 'l'ecelagem do NoÍ'te e No!_ 
-·ó:õ.ste 

-- cÕNoiçÕEs 

- Contrãria à ratificaçao; 
- A Contribuição- Sindical ,deve ser ~xtinta gradat!, 

vamente. 

- Rejeita a ratHi_cação; 
- O_ II Congresso Estadual de trabal:laclores metalúr 

gicos, reunindo 2G s.i.r.d1C.:J.tor., .c..:J..~ll.,.§m rejt::J.t:1. ~ 
ratif.icaçFL_O~.- - - --

- Pela não- útificação; 
- Contribuição sindical - os 20% de:;tinados à CUn 

ta Emprego e Salário devem ser distribuídos e!i 
tre as entidades sindicais. 

- Contrário à ratificação;_ _ 
- A Convenção implantará 1'uma baderna sindical". 

- Contrária ã ratificaç~o; 
- A convenção reflete a_ sind_icaJ,ismo na 

que nada tem a ver com o bras:i,leiro. 

- Contrária ã rÇ~.tificaçãó. 

- Contrária ã ratificaÇã~6; 
- A liberdade e autonomia sindical <.levem ser CC!! 

quistadas de modo que não haja div!sioriismo; 
- Manifesta-se em nome d_e 36 _sindica,tq-s. 

- Contrária à ratificação; 
- A contribuição sindical deve ser rnantida. 

- Não deve ser ratificada. 

·-
- Contrária à ratificação. Pondera os prós e con 

tra, para os trabalhadores. 

- Contrária. Ouviu os sindicatos filiad9s que se 
znanifesta.ra.rn contrários. 

- Contrária ã- ratificação._ 

- 'l'otalmente contrãriã 5 -r:~ti.Êicaçãoi· 

- A Convenção"n5.o deve ser ratific~ãa". 

- Contrária ã ratificação. Admitiria a ratificaÇão 
parcial. 

- Contrária- ã ratificação. 

- contrária à ra.Úficação. 

- contrária ã ratificaç-ão. 

- "Não deve ser· ratificada". 

- contrária _à ratificação. 

- Contrária ã ratificação. 

- contrãria ii ratificação. 

- Contrária ratificação-. 

~ "Não deve ser ratifica_da". 

- contrária à ratificaçã-o. 
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CONDIÇÕES l 
- "Não- deVe ser ratificada". 

2 7 - F'l_I do Esta do de Pe rnarnbuco - Contrária à ratificação. 

28 - F'li do Vestuário de t-Unas Gel:-aiS_ - Contrária ã ratificação. 

29 FU de Alimentação do' ES-tado ~. M. Gerais - Contrária ã ratific.a"Ção. 

30 - F'l'I do_ l!St~do C!_o. Maran.bãQ- - Contrâria ã l-atificaçã'O. 

31 - FTI do Estado de Goiás - Contrária à ratificação. 
.. 

32 -- FTI do EsUtd~ do. Ceará - Contrâ:ria ã ratificação. 

33 FTI do Estado do Amazonas - Contrária à ratificação.'· 

34 - FTI no Estado de Ala'goas - '"Não deve ser ratificada". 

35 - FTI de Artefatos de Borracha da Estado ~de 
são Paulo 

- Preocupa-se com a ratificação'; 
- Deve ser mantida a unidade sindical; 

36 - FTI do Estado de Serqipe 

Sindicatos conti-árlos à. i-atificação da CODvem;ão ri~> 87 
da OIT 

O 1 ~STI da Construção Civil de Crato - CE. 
02 - STI da Construção e do Mobiliário de Florianó-

polis. _ 
03- STI MetalúrgicaS, Mecânicas e do ~ateria! Elé

trico de São Caetano do .Sul. 

04 _: STI da ConStrução e do Mobiliãrio de ·Teófilo 
Otoni. . . 

05- STI do Papel, Celulose, Pasta de Madeira para 
Papel, Papelão e Cortiça de Aracruz. 

06 - STI de FfãçãÕ de- Teceiagem: de Paulista e Iga-
rassu - Pe. ~ _ 

07- STI Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elé
trico de Cahoeira do Sul - RS. 

08--Sindicato dos.OfiChirs Marceneiros e Trabalha
dores nas'Indústrias de Serrarias e de Móveis de Madeira 
de Parnambuco. 

09- STI da Construção e do Mobiliâ.rio d~ Erechim 
-RS. -· 

·ro- STI da Construção e do Mobiliário de Bento 
Gonçalves - RS. 

11 - STI do Papel, pepelão e Cortiça de""São Gonçalo 
e Magé- RJ. 

12- STI'de 'Fiação eTec~lãgem do Muni"cípio-do Rio 
de Janeiro. 

13- STI de Alimentação de Ub~Lândia. 
14-STI Metalúrgicos de Pitangui- MO. 
15- Sindicato dos OfiCiais Ma_rceneiros e Trabalha

dores nas Indústrias de Serrarias e.de Móveis de Madeira 
no Estado de Goiás. 

16- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elé-
trico de Brasflia. __ 

17- STJ Metalúrgicãs, Mecânicas e de Material Elé-
trico de Osasco. _ = _ . . 

18- STJ de Alimentação de Mogi-Mirim - SP. 
19- STI de Fiação e Tecelagem de Rodeio --RS. 
20 - STI de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de 

Louça e Porcelana de Porto_Alegre e São Leopoldo. 
21- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elé

tricos ·de Montenegro - RS. 
22 -STI de Alimentação de Montenegro. 
23 --sTI da .Construção e do Mobiliâ.rio de Barra do 

Piraí. 
•24- STJ de Panificação e Co_nfeita_ria dos Municípios 

de Ilhéus e Itabuna. 
25 -STI da Construção Civil de Crateús- CE. 
26'- STI da Const_rução ~ do Mobiliârio 4e Al:igõas~ -
27- STI de Fiação e Tecelagem do Municipio de Na-

zarÇ- BA. 
28- Sindicato dos Oficjais Alfaiates, Costureiras e 

Trabalhadores na Indústria de Confecções de Roupas da 
Cidade de Salvador: 

- A contrib.uição sindical· deve permc-.nec~r. 

- A unidade sindical deVe pe.rrnanecer 

29- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elé~ 
trico de Barra do Pirar, Valença, Mendes, Vassoura, En
genheiro Paulo de Frontim e Piraí- RJ. . . 

30 -Sindicato dos Oficíais Eletricistas e Trabalhado
res na lpdústria de Instalações Elétriéas, Gás, HidráulÍ~ 
c_as- e~ Silriit_á_d;is de Manaus. 

31 - STI _de Cerâ111ica para Construção de Nova 
lguaçu. _ -

31.....: STJ çle Aliment~ção de Gaiânia. __ 
33- STI da ConstruÇão e do Mobiliáfio de Carazi

nho- RS. 
34- STI de Energia Hidroelétrica de Uberlândia. 
35- STI da_ C~mstrução e do Mobiliário de Vacaria 

-RS. 
36...,.... STJ do ~apel, Celulose, Pasta de Madeira para 

Papel, Pepelão e Cortiça de J aboatão - PE. 
37- STI da Construção Civil de Cajari -MA. 
38 :..._Sindicato dos ofici3.is Marceneiros e -Tribalha

,dores nas Indústrias de Móveis de Madeira e de Serraria, 
_Carpintaria, Tanoaria, Madeiras, Compensados e Lami
nados, Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeira de 
Belém. . 

39 - STI do Açúcar de Itapeffiirim - Es. 
40-......: STl de Artefa(os de Borracha de São Leopoldo 

-RS. 
-41-:.:..... STI de Fiação e Tecelagem de Jaú - SP. 

42- STI da Construção Civil de Souza - PB. 
43_- STI de Fiação e Tedagem _9-"e Jacareí- SP. 
44- STI de Artefatos de Borracha de Campinas. 
45- STI de·Fiação e Tecelagem de Sant'ana do Li-

vramento - RS. 
46 ...-,;-. STI da Construção e do Mobiliário de Tupacire-

tã-RS. -
47- STI de Alimentação de Blumenau. 
48 - STI de Instrumentos M usicaise de Birllquedos 

de Blumenau. 
49-STI da Construção-e da Nobiliário de-i31ume~ 

nau. __ 
50- STI_de Fiação e Tecelagem de Blumenau. 
51- STI Gráficas de Blumenau. 

--52 ....... STI Metalúrgicas, Mecânicas e de Mateiral Elé
trico de B_lumenau. 

-- 53.- STI de Vídros, Cristais, Espelhos, Cerâmíca, 
Louças e Porcelanas de Blumenau. _ 

54 --STI de Energia Elétrica do Vale do Itajaí --SC. 

55 --STI da Construção e do Mobiliário do Balneârio 
de Camboriú. 

56- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elé
trico de Vacaria 

57- STI de Fiação e Tecelagem de São Leopoldo, 
"SapuCaia do Sul e Esteio - RS. 

58- STI do Vestuârio de São Leopoldo, com exten
são de Base em Portão - RS. 

59·- STI de PãPel, Papelão e Cortiça de São Leopol
do- RS. 

60 - STI da Alimentação de Rio Grande. 
61--STI de SabãO e Velas, Pieparação de óleos Ve

getais e Animais, Resinas Sintét[cas, Perfumarias e Arti
gos de Toucador, Tintas e Vernizes, Adubos e Colas, 
Formicidas e lnseticidas e de Produtos Químicos para 
fins Industriais_ de Porto Alegre, Canoas, Esteio e São 
Leopoldo. 

62 -Sindicato dos Oficiais Eletricistas e Trãbalhado
res nas Indústrias de Instalações Elétricas, Gâs, Hidráu
licas e Sanitárias de Porto Alegre. 

63- .STI da_ Consh:ução Civil, de Mãrmores e Grani
tos de Olaria, de Cimento, Cal e Gesso, de Ladrilhos Hi
drâulicos, e de Produtos de Cimento e de Cerâmtcã pãra 
Construção de Porto Alegre. 

64- STI de Panificação e Confeitaria, Massas Ali
mC?Titícias e Biscoitos, Produtos de Cacau e Balas, Laticí
nio e Produtos Derivados, Torrefação e Moagem de Ca
fé, Doces e Conservas Alimentícias e do Mate de Porto 
Alegre. - --
~5- STI do Fumo de Porto Alegre. 
66- STJ-da Construção Civil e do MoQiliârio de Pe

lotas. 
67- STI de Artefatos de Borracha de Gravata{ -

RS. 
68"- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de Material I;J.é-

trico de Saflta Maria - RS. 
69-- STI da Construção e do Mobiliário de Jacarei. 

· 70 --STI do Papel, Celulose, Pasta de Madeira para 
Papel, Papelão e Cortiça_ de Caçador. 

71 - STI da ConstruçãO Civil de Santa Maria. 
72- STI-do Vestuário de Parobé- RS. 
7'3 ~ STI de Alimentação de Lajeado - RS. 
74- STI do Papel, Papelão e Cortiça de Canela -

RS. . 
15 --STJ de Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça de 

Campo Bom, com base territorial nos Municípios de Sa
pifã:nga; -taquara;·fgrejinha, Novo Hamburgo, Dois Ir
mãos, Estância Velha e Parobé, 

76--=.. SJI de Afirrienta9'ãci d~ Niterói. . 
TI- STI da Construção e do Mobiliârio de Maringâ 

-PR. 
/8- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elé

trtco de Campina Grande - PB. 
19- STJ de i='iaçào e Teceía-gem de Miraí- MG. 
80- STI da Extração de Madeiias e da Lenha de 

Dionfsio - MO. -
;81 _;-STI da ExlraÇã_g de MadeiraS e da Lenha de 

Carbonita. 
82 --STI da Coflstrução Civi19,e Vitória d_o Mearim 

-MA. 
S3-"STI de Fiação e Tecelagem de Sobral. 
84- STI do Curtimento de Couros e Peles de Forta

leza. 
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85- Sindicato dos Mestres e Contra Mestres a Indús
tria de Fiação e Tecelagem de FQrtaleza. 

86- STI da Extração de Sal de Fortaleza. .- _ _ __ . 
87 - STI de Cimento, Cal e Gesso de Salvador e Mu-

nicípio de Simões Filho. -
88- Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Trabalha

dores nas Indústrias de Móveis de Madeiras, Serrarías, 
Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e La--
minadas, Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeiras 
de Itajaí - se. 

89- STI de Fiação e Tecelagem de Florianópolis. 
90- STI da Construção e do Mobiliãrio de Campi

nas, V alinhos, Sumaré; Cosmópolis, Jaguariúna, Paulí-
nia, Americana e Amparo. _ __ 

91 - STI da Extraçào de Ouro, Diamantes, Metais e 
Pedras Preciosas no Estado do Rio Grande do Norte. 

92- STI de Carnes e 'Derivados, Rações Balancea
das, Panificação e Confeitaria de Concórdia --~-C. 

93 - STI da Joalheria e Lapidação de Pedras Precio
sas no Estado do Rio de Janeiro. 

94- STI da C_onS.t_rução Civil de Manaus. 
95- STI de Papel, Celulose, Pasta de Madeira para 

Papel, Papelão e Cortiça de V alinhos ---:--SP. 
96- STJ de Fiação e Tecelagem de Tatuí e ltapetinín

ga. 
97- STI de Fiação e Tecelagem dé-Taubat~ Caçapa

va e Pindamonhangaba. 
98 - STI Gráficas de Sorocaba-Itu. 
99 --STI da Construção e do _Mobiliário dC SOrocaba;

-SP. 
I 00 - STJ de Energia Elétrica do Estado do Espíritq_ _ 

Santo. 

101- STi da Construção e do Mobiliário de Ca-
choeiro de Itapemirim. · 

102- STI da Cori_strução Civil de Sobral - CE. 
I 03 - STI do CirrteptO, Cal e Gesso de Sobral. 
104- Síiidicato dos OficiaiS Marceneiros e Trabalha-

dores nas Indústrias de Serrarias e de Móveis de Madeira 
de Fortaleza. 

105- STI de Panincação e Confe1taria, MassaS Ali
mentícias e Biscoitos de FOrtaleza. 

106 - STI da Extração do Sal de Aracati, no Estado 
do Ceará. 

I 07 - STI da Construção Civil da Cidade do _Salvâ-__ 
dor. 

108- STI do Trigo, Milho, de Mandioca, Massas 
Alimentícias, BiscoitoS, Produtos de Cacau_ e__Bags da 
Cidade do Salvador. 

109- STI da Construção _Civil de IlhÇJJ.J!, 
110- STI Extrativas do Estado do Amazon:1s. 
111- STI de FiaÇão e Tecelagem de São Miguel dos 

Campos- AL. 
112- STI da Construção Civil do T. F. do _Amapá. 
113- Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Trabalha~ 

dores nas Indústrias de SerrariaS e Móveis de Madeira
do T.F. do Amapá. 

114- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de MaL~rial 
EléÚ'ico de Maceió. _ _ __ _ 

115- STI Gráficas de Maceió. 
116- STI de CalçadQs de Maceió. _ 
117- STI de Panificação e Confeitaria, Trigo, Milho, 

Soja, Mandioca, Moagem de Café, Ind. de Massas Ali
mentícias Biscoitos no Estadó de Alagoas. 

118- STI do Açúcar no Estado d_e Alagoas. 
119 - STI da Extração de Madeiras e Lenha de Aço-

cena. __ , -
120- STI da Construção CiVil de SãQ Luis~ J?aço do 

Lumiar e São José de Ribamar - MA. 
121- STI da Construção Civil de ltapecuru-Mirim 

-MA. 
122- STJ da Co.nstfuçãO -Civil de Coroa tá- MA. 
123- STI da Construção e do Mobiliário de J_a!ID-

GO. 
124-- STJ da Construção~ dQ M_obiliário de Goiânia. 
125- STI da Construção e do Mobiliário de Brasília. 
126- STI de Material Plástic_o e nas Indústrias da 

Produção de Laminados Plásticos de São Paulo e Caiei
ras. • -

127- STI da Produção de Gás de São Paulo. 
128 ~STI de Calçados de São Paulo. 
129- STI do Fumo de São Paulo. 
130- STI da CQo_s_tr_qçjo e do MobiliáriO "de São José 

do Rio Preto. 

131 - STI da Construção e do Mobiliário de São Cii
!os.- SP. 

132-- STI da -AliinentaÇão d~ Santa ~lta _do- ~assã 
QuatrO - SP. -

.133 ~- S1J_ çh~: A.rtefàtõs de Borracha de RibeirãO Pre
to. 

134--:._ STI Extrativas de Rancharia -Estado de São 
Paulo. 

135- STI de Artefatos de Borracha de Monte Alto 
- SP. 

136- STI de Papel, Celulose e Pasta de J'l1adeira para 
Papel e Papelão de Mogi Guaçu - SP. 

137- STI Metalúrgicas, Mecânicas e _de Material 
E\étriCo de Limeira- SP. 

138- STI_ de Vidros, CristaisJ Espelhos, Cerâmi~as 
de Louça e Porcelana de J undiaí, ltatiba e Louveira -
SP. 

139- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de" Material 
Elétrico de Cruzeiro- SP. 

140- STI da Construção e do Mobiliário de Cruzei-
ro. 

14 t - STI de Alimentãção de Cruzeiro. 
142- STI de Alimentação de Bebedouro - SP. 
143- STI da Construção e do Mobiliário de Bauru 

-SP. 
144- STI de Alimentação de Pirajuí, Bauru e Agu

dos. 
145- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

Elétrico de Araras. 
_ 146- SII _da Construção e <Jo Mobiliário de Araras 

_,.--_SP._ 
-- 147- STI GráficaS de Araraquara- SP. 

148 - STI de Artefatos de Borracha de Americana -
SP. 

149- STI da ConstruÇão e d_Q __ Mobiliãrio de Rio do 
Sul- se. 

150 ~ STT Met~iúrgicas, Mecânicas e- do- Material 
Elétrico çie J oaçaba ~ SC. o -

151 - STI Metalúrgicas, Mecânicas e dO- Material 
Eléltrico de Jar~$Uá do ~_ui -:- se. . 

152-_STI da ConSti-Üção e do MObiliári-o deJl.mdiaí. 
153 - STI de Curtimento de Couros e Peles de Estân

cia Velha - RS. 
- 154- STI de Alimentação de Encantado - RS. 

155-STI Químicas-e Farmacêuticas_ de Caxias do 
Sul. 

l56 -STI da Construção e-do Mobiliário de Canela 
-RS. 

157- STI de-, Calçados de Campo Bom -RS. 

158- STJ Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Bento Gonçalves. 

159- STI da Purificação e Distribuição de Âgua e em 
Serviços de Esgotos no Estado do Rio Grande do Norte. 

160- STI da Construção Civil de Mossoró - RN. 
161- STI da Construção e do Mobiliário de Teresó

polis. 
162--STI MetalúrgicaS, Mecânicas e de Material 

Elétrico de São Gonçalo. 
163- STI do Papel, Celulose, Pasta de Madeira para 

Papel, Papelão e Cortiça de Pirai- RJ. 
164- STI da Construção Civil, de Lad. Hid. e Prod. 

de Cim. Máriam. e Gran. e da Construção de Estradas, 
Pav. e Obras de Terraplenagem em Geral do Município 
do Rio .de Janeiro. -

165 - STI d_e Chapéus, Guarda~Chuvas, Bengalas, 
Pentes, Botões e Similares do Município do Rio de Ja
neiro. 

166- STI de Calçados, Luvas, Bolsas e Peles deRes~ 
guardo e Material de_Segurança e Proteção do Trabalho 
do Município do Rio de Janeiro. 

167- STI Sindicato dos Oficiais Alfaiates, Costurei
ras e Trabalhadores nas Indústrias .de ConfeCções de 
Roupas e de Chapéus de Senhoras do Munic[pio do Rio 
de Janeiro. 

168- STI de Panificação, Confeitaria -e de Produtos 
de Cacau e Balas e de Torrefação e Moagem de Café do 
Município do Rio de Janeiro. 

169- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Petrópolis. 

170- STl da Construção e do Mobiliário de Petrópo;;-
lis. 

171 - STJ do Vestuáiio de Petrópolis. 
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172- STI de Fiação e Tecelagem de Nova Friburgo. 
173-"STJ de FiaçãO- e Tecelagem de Duque de Caxias 

e São João do Menti, do Estado do Rto de Janetro. 
174-- STI da Energia Elétrica de Campos. 
175- STI da ~onstruçào Civil de Cafi!p9s . 
176 -STI de Alimentação de Barra Mansa, Volta 

Redonda e Resende. 
177- STJ Síõdicato dos Oficiais Alfaiates, Costurei

ras e Trabalhador~s na IJ?dú_stria de Confecções de Rou
pas de Barra do Pir"ãí. 

178- STI da Construção Civil e do Mobiliário de 
Floriano- PI. 

179- STI de Produtos Químicos para fins Industriais 
de Preparação de Úleos Vegetais e Animais e de Sabão e 
Velas no Estado de Pernambuco. 

f80 --STI di Ext_r:itção dO Mármore, Calcário e Pe-
dreiras do Estado de Pernambuco. 
'181- STI de Artefatos de Couro d_e Caruaru-: PE. 
182- STI da Construção Civil de Caruaru. - -
183- STI do Açúcar de Porecatu- PR. 
184- STI da Coi1strução e do Mobiliário de Parana

guã c..... PR. 

185- STI de Alíriitmtação de Londrina. 
186- STJ de Artefatos de Couro e Curtimeilto de 

Couros e Peles do Estado do Paraná, 
187- STI Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Tra

balhadores nas Indústrias e Serrarias e de Móveis de Ma
deira, Movéis de Junco e Vime, Vassouras, Escovas e 
Pincéis, COrtinados e Estofos do_ Estado do Paraná. 

188 - STI da Pesca e da Extração do Óleo da Baleia 
de Lucena - PB. 

189- STI do Beneficiamento de Fibras Vegetais e do 
Descaroçamento de Algodão do Estado da Paraíba. 

199- STJ Gráficas de Campina Grande- PB. 
191- STI Urbanas da Paraíba. 
192- STI da Construção Civil de Tucuruí- PA. 
193- STI de Fiação e Tecelagem de Santarém- PA. 
194- STI da Construção e do Mobiliário de Marabâ_ 

-PA. 
195 --St'I Exfi'ativas de Coiumbâ- MS. 
196- STI Metalúrgica, Mecânica e Materiais Elétri

cos de Campo Grande - MS. 
197- STI da Construção e do Mobiliário de Campo 

Grande. 
198 - STJ de Alimentação de Campo Grande. 
199- STJ da Construção e_ dQ Mobiliário de Uber-

lândia. 
200- STI d.o Açúcar de Ponte Nova- MG, 
201- STI da Construção Civil de Patos de Minas. 
202- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

Elétrico de Juiz de Fora. 
203- STI da Construção e do Mobiliário de Juiz de 

Fora. -
204- STI Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 

e em Oficinas- Mecânicas de ltaúna- MG. 
205- STI da Extfação de Madeiras e da Lenha de 

Itamarandiba- MG. 

206- STI de Extração de Ferro e Metais Básicos de 
Itabira- MÓ~ 

207- STI Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Tra
balhadores nas Indústrias de Serraria e de Móveis de 
Madeira de Governador Valadares. 

208- STI da Extração de Ferro e Metais Básicos de 
Congonhas, Belo v'ate e Ouro- Preto. 

209- STI Síridicato dos Oficiais Alfaiates, Costur-ei
ras e Trabalhadores na Indústria de Confecção de Rou
pas de Belo Horizonte e Contagem. 

210- STI de Laticínios e Produtos Derivados de Belo 
Horizonte. 

211 - STI Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétri
co de Barbacena. 

212 a 259- A FTI de São Paulo manifesta-se por sfe 
representando 48 sindicatos filiados. 

260 a 283- A FTI do Estado do Ceará fala_ em nome 
de 23 sindicatos filiados. 

284_ a 320- A __ FTI Mçtalúrgicas, Mecânicas e de M_a
terial Elétrico de São paulo expressa a manifestaÇão de 
vontade de 36 sindicatos filiados. 

320 a 346- A FTI Metalúrgicas, Mecânicas e de Ma
terial Elétrico do-Rio Grande do Sul diz que 26 sindica
tos da categoria manifestaram-se pela rejeição da Con
venção (não ratíficaÇão). 
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Convenção n~ 87 da OIT. 02- STI Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elé~ 
trico de Ataraquãra e Américo Brasiliense. 

07 _:..STJ de Alimentação de Itajaí. 

Sindicatos favoráveiS à ratificação, sem restrições 

01- STJ Sindicato dos ofic;iais Marceneiros e Traba-

03- STI de Procfulos FarmacêuticoS dO Recife. 
04- Sil Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elé· 

trico de São Josê_ dos Campos. 

08"_..,. STI da Construç3.o _Civil do Território Federal 
de Rorafma. 

09 --STJ da Construção Civil, Olaria e do Çimento, 
Cal e Gêsso de Barroso- MO. lhadores nas Indústrias de Móveis de Madeira, Serrarias, 

Carpintarias; Tancarias, Madeiras Compensadas e La
minadas, Aglomerados e Chapas dt Fibras de Madeira, 
de Móveis de Junco e Vime e de Vassouras e de Cortinã
dos e Estofo~ de S,ão Paulo. 

05- STJ da Extração de-Óleos Vegetai~ e Animais do 
Estado de Alagoas. 

1 O - STI de Refinação, Destilação e Exploração de 
Petróleo no Estado do Paranâ. 

NOME. 

06 - STI de Destilação e Refinação de Petróleo de 
São Jose dos Campos. 

- ---· ..ltif!cação- da Convenção n9 87, mas 

mantida a unidade sindical. 

11-STI Gráficas de_Caxias Q.o Sul. 
12- STI do Vestuãrio_ de Nova Friburgo. 

Quadro OS 

~-~-·--dh-,0-0n-~-tr.-.~~~-o-e_d_o-Mo-b-il-ió~r-io_d_o_E-st-~-------r----_~A~~-n-~-Pç~ã-o~de-~--se_r_r-at~i~fi-ca~d-.,------~ 
d) de~ :P.!.ntD.• c::a"t..adna - Não deve haver a pluralidade sindical, mas 

02 - F!ri & Alimentação do E_stado de sã~-)_aulo 

03 - F7I Extrativas d.o Est.ado qe,M. __ Gerais 

um :sistema, de un,idade sindical decidido pe 
los próprios _trab~lha.dores ~ _ -

- A cont_dbuição sindical deve s~r -_ ~xtinta, 
gradat.ivamente, num perlodo de seis. anos. 

- Apoia a Convenção mas desd~ q~~ m~~l;itl~ 'a 
unidade sindical. 

- SÓ admite a- ratificação se mantida a mtid,! 
de sindical. 

Convenção n9 87 da O IT. 

Sindicatos favoráveis à aprova~ão, mas mantida a uni
dade sindical 

02 --STJ de Artefatos de Cour9 .do;-_ ~ão Paulo. 

03- STI Metalúrgicas, Mecânicas_ e de ~aterial Elé-
trico de Santos, São Vicente, Guarujâ e Cub_~t~o~ -

?5- 8'!1 Petroquíinica do MuníeípiO do Rio de Ja~ 
ne1ro. 

06 --STI de Laticínios e Produtos Derivados de.Três 
- Çora:Ções. 

07- STJ Metalúrgicos de Sabará. 
Ol- STJ de Carnes e Derivados de Nanuque- MG. Q4-_Sil de Fiação e Tecelagem de Brusque - SC. 08 - _STI da Construção Civil de Ca_taguases - MO. 

N9 OE 
ORDEM 

01 

02 

03 

04 

Sin~J:.~t_o_s que se pronunciaram a favor da ratifi.cacão- da 

DENOMINAÇÃO 

STI Qu!micas e Fa.rrna 
cêutica.s de Osasco 0 
Cotia 

STI de Artefatos de 
BOrracha de campos 

STI Luvas, Bolsas e 
Peles de Resguardo e 
de Material de Segu
rança e Protexão ao 
'l'rabalho de Sao Pau 
lo -

CONDl:ÇÕES 

Cada sindiçato deve 
se especializar etn 
defender uma faixa 
~de trãbalhadores 

Cada sindicato deve 
rã ter um nÜLnero m! -
nimo de: associados-

Admite o sindicato 
por empresa. Enten 
ele que a ratifica= 
ção da convenção 
não extingue o mo
nismo sindical. 

Admite a criação de 
sindicatos unitári
os por ramo de in
dústria 

C. SINDICAL 

MJI:NTER EXTINGUIR 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

l 

SUBSTITUIÇÃO 

OU ·ÇONOIÇÕES 

- Para obter emprego o tr_!. 
balhador deve ser assoei,! 
do do sindic_a_tq; _ 
- _r:ederas:ões e confeder,! 
çoes serao sustentadas ~ 
los si,n<}icato~ que pagarao 
as guotas a elas detitin_! 
das. 

- Extinção em duas ou três 
fases; · 
- Cobrar a contribuição a~ 

!!s~~~~=lda~ei!der;~~~:: 
confederações. I 

Extinção grada_tiva, inic]:. 
ando pela Conta Emprego re 
Salário 

- Exti'nção grad-attva:; 
- Os sind.-iea't!CS <dreeUUi.liio 
sobre os :re'C\lr$'0S p~:c-11. cas 
federa-çÕe$ e eon:f~Uera<Pies 

Quadro 0.7 

OBSERVAÇÕES 

:P.:.tr.a substituir 
a •!: .. ~. ind.ica: 
~lllf:tt.lillidades ,re 
\'1/.C'.:m>.Ío salar,ia'L 
!hPnut, doaçõt:ls =.. :h:aba.lhado-
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N9 DE 
ORDE:M 

05 

06 

07 

08 

u 09 

r 10 

11 

DENOMINAÇÃO 

S:l1Net. Mec. e de M_e 
1e.nl::ai.i Elêtrico de 
~Bêrn:ardo do Campo 
e lll.ia.dema• 

sn: dEr AL:i·mentação de 
&t:rafi-na1 ~au::rêa - RS 

sn:r: Qu!m:teas e :rarma 
ciuucas de Montene 
gro -

~n: dã. Extração do ·l?'e. 
~- nos:: listados dÕ 
P:t~.,._ A:maza:Jnãs e Mara 
niaO:: -

sn: de seuarias 4 car 
pmta~s·,. T"anoa"t"ias7 
Ha:leiras Compens<t~.das 
e .Laminadas:,. Aglomera 
do:s e Chapas de Fi 
bras de Madeira de Ni 
m.:qae -

STJ: Met. Mec. e de Ma 
ter,:t.al Eletrico d8 GÕ 
iânia -

12 ST:c em Oficinas Mecã 
nicas de Terezina -PY 

13 S"rl da construção e 
do Mobiliário de Ci.! 
norte - PR. 

14 STI Metalúiaic:as . de 
Divinôpolis 

rrs ~II dàl COnstrução Civil 
t:h~es-t:tG 

!-' 16 Sl'll- M>lU:=.. Hec. Qo de Nat:.e 
~ El:l€ttoi co dót &atim~ 

17 S!lll d"a· BX·traÇâQ de Fer 
r!S ~ Netrais B.âsicos de: 
B,tJid, Hb r.:tz:on te 

18 511" Met-- Mec. e de Mate 
r.ti.al Eiétclco ~e 
tiba 

:rt;ui!! 
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CONDIÇÕES 

Admite ~e a Conven 
ção 87 nao institui 
a pluralidade sindi 
cal. Dá ao trabalh 
dor o di rei to de es 
colher entre a uni 
dade e a pluralid? 
de sindical. 

Deve ser aprovada 
na íntegra na que 
trata de liberdade 
e autonomia sindi 
cal e independênci 

~~s a~i~~~~~os fre!J 

A pluralidade= deper; 
derâ da população 
da cidad,e. Ex:: até 
500.000 habitantes 
haverâ um sind,icatc 
da categoria. Àcim 

~:1;~~~~~~, d~~idi:~ 
r~o, di~i_di~, O\: 
nao, a. categoria. 

O temor à existência 
1 de vários sindicatos 
1 amedronta os que não 
fazem nada_ QU _ pouco 

, fazem pela categoria 

A parte da vida sin 
dical control_ada p~ 
lo Governo tem as 
despesas custeadas 
pelo Governo 

- A Convenção não de 
termina a pl_uralida= 
de, mas abre condi 
ção ~ara livre ass:§ 
ciaçao; 
- A estrutura por ca 
tegoria depende da 
vontade dos trabalh_! 
dores; 
- os sindicatos mais 
representativos nada 
sofrerão fH:ando atê 
fortalecidos. 

C~ SINDICAL 
MANTER EX1'INGUifl. 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

SUBSTITUIÇÃO 
- - -OU CONDIÇÕES 

- Extinção gradativa. As 
federaçoes e confedera 
ções serão mantidas por 
contribuições dos s.tndi 
cates, não el(!vadas. -

- Extinção gradativa; 
- Sindicalização em ma§_ 
sa da categoria; 
- ContribuiÇÕes dos si!!. 
dicatos para as federa
ções ·e confederações 

- Haverá sindicalismo 
mais autêntico; 
- Extinção rio -prazo máxi 
mo de 2 anos. 

- Extinção em três anos~ 
no má.ximo; 
- _ Federaxões e confeder~ 
çoes serao mantidas p~ 
los sindica tos. 

Contribuição doS empre2! 
dos. Dessa contribuiçao 
o sindicato repassa as 
partes da federação e da 
confederação: I 

- No prazo de um ano; 
. - contribuição direta 

dos associac1os. 
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OBSERVAÇi:lES 

As federações e 
confederações' se 
r;lo substituídaS 
p/ CUT ou CONCLA 
e serão sustenta 
das pelos sindi= 
c<>.tos. 

Estaria o sindi 
calismo passan = 
do por modifica 
çãO necessária:-
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DENOMINAÇÃO 

19 S1'I. Cerveja e Bebidas 
em Geral,. do Vinho, do 
Azeite e Oleos Aliment! 
cios, da Torrefaçâo e 

20 

!>lo agem de Ca fê e do 
Frio do Est~ do Paraná 

STI Prod. Qu:i.m!cas para 
fins Industriais, de 
Prod. Farmacêuticos, de 
Tintas e Vernizes, de 
Sabão e Velas. de Resi 
nas Sintét1cas, ® AdÜ 

e~; ~g;~~~~~s a: :f~~~! 
rial Plást1.co do Munic:' 
do nJ, c/ base territ~ 
nos Hun ~ do RJ e Duque 

_de. C:axias •... _______ .. 

Convenção n9 87 da OIT 
Sindicatos que não se pronunciaram sobre a ratificação 

01- STJ de Vtdros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de 
Louça e Porcelana de Blumenau. -

02- STJ de Fiação e Tecelg,_gem de São João Del Rei. 
03- STJ da Construção Civil e do Mobiliário de 

Santo Antônio de Jesus - BA. 
04- STJ de Calçados -de Caçador -.SC. 
05- STI de Extração_ ·de Ferro e Metais Básicos de 

Belo Horizonte. 
06- STI da Construção e do ·Mobiliário de 

A imo rés- MS. 
07- STI da Construção .~-dó MgbHiário de Salto. 
08- STI de Cimento, Cal e Gesso de São Gonçalo, 

ltaboraí, Maricá, Saquareina, Araruama, São Pedro d_a 
Aldei<.~ e Cabo Fdo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - C.oncedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador JQã9 Calmon. 

O SR, J0.10 CALMON PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERA- PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobrC Senador Nelson Cl)rneiro para uma 
comunicação 

O SR, NELSON CARNElllO (PMDB - RJ, Para 
uma comunicação~ _Sem revisão do orador.)_ -:=.:-Sr. 
Presidente e Srs.-Senudores: 

Ao agradecer as generosas palavras do meu querido 
amigo e velho companheiro João Calmon, quero 
comunicar a V. Ex9, nesta oportunidade, que estou 
encaminhado à mesa a de'!"idu CQmunicação _de _que 
ingre&sei na Bancada do Partido do Movimento 
Dcmocrátíco Brasileiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESlD~NTE (Passos Pôrto)- Córicedo a 
palavra ao nobre Senador Milton Cabral. (Pausa.) 

S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbat Jurema. 
S. Ex' não está presente. =-
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

(Pausa.) __ _ 
S. Ex• não es_tá presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 

Carneiro. 

O SR, NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ, 
Pronuncia o seguinte díscursó-:) =..;,.."Sr. Presidente_e Srs. 
Senadores: . . · 

Iniciou-se na Universidade_p:e ~r;:Lsília, para enc_e~-rar. 
&e a 19 de dezembro, a prímeíra etapa da introdução do 
uso _de cultura_ negra np _ cnsi_no _ bras~leiro, _com a 
partiçipação de _quarenta prOfessores elo !I'~ Z9_graus, da 
Fllndaçào Educadonal e do Go.verno (jo_ Distrito 
Federal, através de suas assessorias ~d~ .cultura _afro· 
brasileira. 

'Pri.!pura-se o corpo docente para uma experiência 
piloto, a partir de março nas escolas da red_e oficial de 
Brasília. 
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CONDtÇÕES SUBSTITUIÇÃO 
ou cmmrçOES 

oi!.SERVAÇCiES 

Os cursos de História da África e de Cultura Negra no 
Brusil serão _roini&trados nos currículos de BrasHia, 
buiicando a.conscientização simultânea de pais e alunos, 
nas aulas e nas reuniões das associações de pais e 
mestres. 

A proposta, partida dos movimentos negros do Brasil, 
foi encampada pelo Ministro da Cultura e a adesão 
imediata do Ministro da Educação. 

Esta experiência pioneira de Brasília busca- uma 
integração maior da comunidade, eliminando-se os 
últimos resquícios de preconceito racial. 

O curso de introdução ao estudo da cultura negra no 
Brasil será _c_ealizado .no Instituto Central de Ciência da 
Universidade de _Brasília. com os professores Adalgisa 
Maria Vieira do Rosário, José Flávio Sobra Saraiva, 
José Alves Donizetb e Frei Félix Neefjes, para 
professores de História e Organização Social e Política 
Brasileira, da Fundação Educacional do Distrito 
Federal. 

Trata-se dé uma· iniciativa das mais louváveis, tendo
se cm conta o fenômeno da europeização inicial" do nosso 
ensino, seguida~ a partir da quarta década deste século, 
.de uma certa influência cultural oo_rte-americana.- se 
houve um tent}Jb, -até o século passado, em que o País 
cultivou O ch~mado indianismo, de inspiração 
prcaominantemente literária e arUstica, chegou a vez de 
atentarmos, também, â nossa negritude. Vale salientar 
q1re o berço _da civilização não foi o Mediterrâneo nem a 
A1iia, mas o Egito, que fica no Continente Africano, 
,onde também Se desenvolve_u uma poderosa comunidade 
mw.;ulm;,toa, de crescente particípação na História 
UniversaL 

Hoje, como há os "brazilianistas", nos Estados 
Unidos, principalmente, temos, na Europa, os 
africanistas, não apenas referindo~se à cOritribuição 
civilizatória qª_q uele Continente. há milénio, mas o papel 

._que a Ãfrica está c_onvidada a desempenhar no próximo 
século, finalmen~e livre de todos os "tl0lsões_r8.cistas. 

.Queremos louvar os Ministros da Educação e da 
"Cultul-a, por essa importantíssima iniciativa. 

Era o que:._tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! P<~.lmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
.palavra ao nobre Senador Gastão Mü]ler •.. 

O SR. GA~TAO MÜLLER (PMDB - MT, 
PronullCia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. 

· =senuaoreS: _ 
: __ Ontem,. nuql_~ Jün_gel~. festa c[vica, o PMDB, sob a 
Presidência do Deputado Ulysses Guimarães, 
recepcionou -o nobre Senador Nelson Carneiro. cjue 
rct.ornà. à mílitância politica no PMDB. 
· Coube·me, por designação do Líder Humberto 

-Lucena, saudá-lo em nome da nossa 6anç'ada, no 
Senado. Naquela oportunidade, fiz o pronunciamentô 
que agora leio, a fim de cons_tar nos A_nais do Çongress_o 
Nacional: 

Sr-:-Prcsidente Ulysscs Guimarães, 
Srs. Senadores, 
Srs. Deputados, 

-·· 
Meus Senhores, 
Minhas Senhoras: 
O nobre Senador Humberto Lucena, nosso Líder no 

Senado, determinou que eu, em seu nome, como seu 
Vice.Uder, __ [izesse a saudação de boas vindas ao 
eminente Senlldor Nelson Carneiro gue retornou às 
fi!t:iras do PM DB. 

O Senador Humberto Lucena não está pres-ente, por 
estar participando, neste momento, de uma reuníão do 
Conselho Político da Presidência da República. 

Esse fato foi para mim muito bom, pois deu-me a 
opOrtunidade de saudar uma das figuras mais notáveis 
da vi"da" pública brasileira - o digno Senador Nelson 
Carneiro. 

st. Presid<Ú'lte, tenho 'cOmo idéia pessoal, que os 
Partidos Políticos devem estar sempre de portas abertas 
para receber novos_ cQrrelígionários, bem como para 
aqueles. que desejam se desligar da Agremiação. 

Naturalmente, é mais agradável que os Par_tidos 
fiquem com as portas mâis abertas para receber novos 
companheiro.~ e não para os Ver sair. 

No mom·ento, portanto, pergunto: é da maior alegria, 
diante de se estar aplaudindo a entrada de um novo 
adepto, ou a Volta de um companheiro, ou mais, de um 
filho pródigo que retorna às origens? Acho que a terceira 
hipótese é a mais 9-dcquadu, ou seja, Nelson Carneiro 
retorna e é recebido de braços abertos no seu PMDB de 
onde se des"ligou por- motivos que n5o cabe, agora, 
comentar. O importante é o seu retorno. Quãlquer 
PartLdo político do Brasil, tenho certeza, sempre terá um 
Imenso orgulho em ·tê~lo nas suas fileiras. 

Em aparte a nosso amigo Nelson Carneiro, em 
plenúrio, como _Uder do PMDB, fiz o convite público 
que retornasse ao PMDB. Naquela oportunidade não se 
dtfiniu, mas eu tinha certeza absoluta que o fato se 
concretizaria, como está acontecendQ. 

Não vou aqui, nestas simples palavras, dizer o que 
representa Nelson Carneiro, não só para o PMDB, não 
só para o Senad·o, não_ só para a Bancada, a qual já 
pertence,_ que é nossa, mas, antes c acíma de tudo o que 
representa Para o ~rasil, a figõ.rã inSigne· de Nelson 
Carneiro. Seria chover no molhado ... 

Cabe-me, portanto, Senador Nelson Carneiro, dar-the 
as boas vindas, em meu nome pessoal, do dinâmico 
Líder Humberto Lucena e de.toda a Bancada do PMDB 
no Senado. . 

Contamos com as suas luzes, com a sua autoridacle, 
~uu ·orieritaÇão e, acima de tudo, com a sua experiência, 
paralelamente. à sua grande autoridade, corno cidadão e 
como congressista. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra_ ao nobre Senador Carlos Alberto. 

o-sR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN. Pronuncia 
o seguinte dis.cur_so,) ~Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A pobreza sempre existiu no mundo, mas, na 
sociCdadc agrári3, a família era uma instituição sólida, 
havia mais solidarieda_de humana, e as crianças pobres 
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ou órfãs nunca er:.lm _Q.\!samparadas. U homem se sentia 
certamente m_ais seguro, pois não lhe faltavam o abúgá e 
o alimento. 

A indústria e a técnica, porém, deram início a uma 
grande transformação _na _humanidade. Verificgu-se_ a 
urbanização rapidamente, a população cresceu --em 
quantidade nunca antes imaginada, s1:1rgiram as 
megalópolcs no Brasil e no mundo. Calcula-se que 80% 
da população brasileira se concentra nas ãreas urbanas. 
É natural que as pessoas sejam atraídas pelo 
desenvolvimento económico, por melhores condições de 
vida. A urbanização é, pois, inevitável e seria benéfica se, 
no mesmo tempo, se elevasse a produtividade agrlcola 
com os recursos da mecaniz.ação. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, apenas 10% da populõ.lçãÕ está radicada no 
campo e, no entanto, além de abastecer. o me;rcado 
interno, ela ainda produz excedentes exportáveis. No 
Brasil, porém, a urbanização se- tem process_ado 
desordenadamente, por força do êxodo rural.. das 
migrações internas, e as cidades são pressionadas pelos 
contingentes_ populacionaís que, a Cada ano, vêm 
acrescer o númer9 de seus habitantes. Tampouco- a 
mecanização da lavoura se tem verificaci.o
concomitantcmcnte em- todo o País, de modo a aumentai 
tumbém a produtividade agrfcola. 

Daí a pobreza que ostentam as periferias urbanas, a 
multiplicação das favçlas e mocambos .. E n'nscem mai_s 
crianças exatamente nas camadas mais pobres da 
popular.;Uo, notoriamente sem recursos· para prover as 
suas necessidades básicas. 

No bojo dessa grande transformação por que passa a 
humanidade, observam-se Os chociues d-e valores 
culturais, a massificação da sociedade e a desagregação 
da família, fenômeno qu~. nos países subdesenvolvidos, 
atinge milhares _de crianças e adolescentes. O menor 
abandonado é produto da dissolução da famllia, cuja 
estrutura foi profundamente abalada pela 
industrialização, pela urbanização, pelo crescimento 
demogr<'ifico ace:lera.do, pelo êxodo rural, pelas 
migrações internas. 

O problema, há algum tempo, é bastante. grave n-o 
Bra~il, tão grave que, em 1975, a Câmara dos Deputados 
in~tituiu uma Comissão Parlamentar de l"'quérito, por 
iniciativa do Deputado Nelso_n_Marchezan, destin~da a 
investigar o problema da criança e do menor_caret}-te.s no 
Brasil. Essa Comissão, conhecida como CPI do Menor 
Abandonado, estudou exaustivamente as causas e os 
efeitos da marginalização social em nosso País, da qual 
as crianças e os jov-ens são as maiores vítimas. E 
calculou, em 1976, que já havia, no Brasíl, cerca de 25 
milhões de menores carentes e abandonados. Hoje, eles 
são 30 milhões! 

Ninguém ignora que esses menores, muitas vez~s. SãO 
levados à criminalidade ern decorrência não apenas do 
abandono moral a que são rCtegados, mas também do 
abandono material - precárias condições de s~úó_e, 
alimentação, higiene e moradia. Ora, as crianças e 0-s 
jovcils são criaturas em desenvolvimento fisico e tpel1t1l.l, 
que requerem atenção especial1 alimentação adequada, 
educação, assistêncla m_édica e odontológica. Só ã_fome 
jú produz seqUelas terríveis no se_Qcorpo e na sua merite. 

Também nas famíl_ias mais abastadas encontram-se os 
menores-problemas, carelÍtes certameitte de inajS 
atenção e orientação d.os pais, vítimas, muitas vezes, da 
desagregação da (amília. A ele~ certamen!e não faltam 
recursos materiais, mas falta formação morai e cívica. 

A Dedaração dos -Direitos da Criança,_promulgada 
pela ONU em 1959, da qual o Brasil é signatário, diz o 
seguinte no seu Princípio n~" 6: 

"Para o_ desenvolvim~nto completo e ~armonioso de 
sua personalidade, a criança precisã de amor e 
compreensão. Criar-se-á_, -~empre que possível, aos 
cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em 
qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança 
moral e material; salvo ciccunstâncias excepcionais, a 
criança de tenra i __ dade não será apartada da mãe. À 
sociedade e às autor_idadcs públicas caberá a obrigação 
de propiciar cuidados especiais às c;ri_;tnças em (amlHa e 
àquelas que carcc.em.____de meios_ adequados de 
subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial. e de 
outra natureza em prol da manutenção dos filhás de 
famílias numerosas." 
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Rt:za o Principio n9 7 _da mesma Declaração: 
"A crianÇa terá direito a receber educaçãO, que será 

gratuita e Compulsória pelo menos no grau primário. 
Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a 
sua cultura geral e capacitá-la, em condições de iguais 
oportunidades, a desenvolver as suas aptidões, sua capa
cidade de emi_tir juízo e Seu senso de responsabilidade 
moral e social, e a tornar-se um membro útil da socieda
de. 

Os melhores interesses da criança serãõ a diretrii á 
nortear os responsáveis pela sua edUcação e orientação, 
cab~!ndo esta responsabilidade, em primeiro lugar, aos 
pais. 

A criança terá ampla oportunidade para brincar e 
divertir-se, visando aos mesmos propósifcis da sua edu
cação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar
se-ào em promover o gozo deste direito." 

Ora, a nossa Constituição prescreve a obrigatoriedade 
do ensino dos 7 aos 14 anos e a sua gratuidade nos esta
belecimentos oficiais (in CF, art. 176, § 311, II). No entan
to, sabemos que 8 milhões de crianças brasileiras não são 
sequer matriculadas nos estabelecimentos de ensino e 
que há 30 milhÕes de menores carentes entre nós. Trata
se de uma_injustiça social cometida contra se.-~s inocen
tes, e de profundas repercussões no futurO do País. -POr 
isso o acolhimento dessas crianças e a ·sua educação de
vem constituir um objetivo nacional permanente, porque 
é UirJa questão de segurança nacional. A maior riqueza 
de um país não é a quantidade de sua população, mas, 
sim, a sua qtiaHdade. Assim, se relegamos ao abandono 
as nossas crianças, jamais romperemos as barreiras -do 

-subdesenvolvimento. Urge, pois, que adotemos uma 
política rialista e objetiva, visando a acolher todas as 
crianças· e menores carentes existentes em nosso País. 
Trata-se ·de urriã: responsabilidade sOlidária do Governo 
e""' de toda a sociedade brasileira. Esta deve participar não 
apenas exigindo que o Governo ampare todas as 
crianças e· menores abandonados, q1as, também, contri
buindo fin-anceiramente, se preciso for, para a solução 
do problema, que tem implicações profundas. A insegu~ 
rança nas grahdes cidades, a violência urbana, o aumen
to da criminalidade e a superpopulação carcerária são 
problemas decorrentes daquele primeiro, que não foi so
lucionado. Apenas esta conclusão óbvia já é suficiente 
para ·que o Governo organize um programa de âmbito 
nacional, de que participem o Poder Público federal, es~ 
tadual e municipal, as empresas públicas e privadas, as 
-entidades religiosas, os políticos e a sociedade de modo 
geral, com o objetivo de abrigar, alimentar e educar os 
menores abandonados, preparando-os para o trabalho e 
a vida. O Governo já conta com os trab_alhos assisten
ciais da Legião Brasileira de Assisténcía (LBA), que 
mant~m v :árias creches, porém não em número suficiente 
para atender à demanda, e da Fundação Nacional do 
Bem-Estar do Menor (FUNABEM), instituições que lu
tam permanentemente com a falta de recursos, não obs
tante mere((am integral apoio, para que possam estender 
sua ação a·todos os recantos do Território Nacional. 

O Sr. João Benedito._de Azevedo MarqUes, Procurador 
de Justiça do Estado de _São Paulo, ex-Presidente da 
F:.undação _Estadual do Bem-Estar do Menor, em confe
rência proferida para os delegados e oficiais da Polícia 
Militar do Esta~o do Paraná, discorreu sobre o proble
ma do menor cõm muíta competência. O jornal O Esta
do de S. Paulo, de 7 de junho do corrente ano, publicou 
essa palestra, da qual peço vênia para ler alguns tópiCos: 

"Aigumas medidas efeÜvas precisam ser tomadaS-em 
defesa do menor, entre as quais reputamos essenciais as 
seguintes: 

1 - trariSformaçãO do 111 grau da _escola e_m tempo in
tegral, evitando-se que a criança permaneça na rUa, onde 
apreende toc!os os vícios e dando-lhe, além da educação, 
alimentação, vestuário e as-siStência médica e odontoló
gica; 

2- implantação de creches e dinamização da_ pré
eScola, seja ela pública ou privada, envolvendo-se de 
modo especial a iniciativa- privada, de tal forma que o 
trabalhador possa produzir, estando com seu filho assis~ 
tido pelo Estado ou pela empresa; 
3- câpacitação dos funciOnãrioS que-atuam nos ór

gãos ªs_siste~ciais, para que os mesinoS p·ossam, eficaz
mente, proteger, assjstir e educar as cri~nças sob suares
ponsabilid?-de; 
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4- remuneração justa do menor trabalhador e abri~ 
' gação da empresa de possibilitar o estudo do_ menor, em 

particular até a conclusão do l~" grau; 
5 - conscientização e envolvimento efetivo da comu

nidade e da fgreja, através de todas as confissões religio
sas,_ para que se inobilizem para eliminarmos a Chaga do 
~enor marginalizado." 

- .. Ninguém nasce menor infrator. Para se chegar à de
linqUência, passa-se pelo abandono e começa-se pelos 
pequenos furtos, furtos qualificados, numa escalada 
para o roubo, o tóxico, o homicídio e o latrocínio. 

Se o menor delinqUente v[ve numa sociedade profun
damente desumana e injusta, é preciso acusar e mudar o 
modelo econômico e social, concentrador de rendas, esti
mulador de privilégios e da impunidade dos delitos de 
colarinho branco, responsável pelo verdadeiro genocidio 
social perpetrado contra a criança brasileira, marginali
zada, sub_nut_rida, doente e carente de educação e for~ 
mação profissíonal. Se as nossas crianças estão 
transformando-se em delinqUentes, todos nós temos nos
sa parcela de culpa pela nossa omissão e nosso comodis
mo". 

E, sobre a necessidade de combater os tó;dcos, sobre 
os males que causam à saúde física e mental e sua_ in
ITuéncía na criminalidade, lembra o conferencista: 
- "A legislação deveria ser mais severa, em particular 
com Os traftcantes, e o Estado deveria desenvolver em to
dos os níveis programas de prevenção e de esclarecimen
tos rias escolas, isso sem falar de combate sem tréguas ao 
traficante adulto, verdadeiro câncer que contribui para 
minar o organismo social". 

A seguir fala sobre a necessidade de o policial ser pre
parado e conscientizado para lidar com o menor infra
tof, Cóifcluindo com estas palavras lapidares: 

"Apesar das imensas dificuldades para a realização de 
um trabalho eficaz, isto não é motivo para desânimo, 
mas sim um desafio para a polícia e, principalmente, 
para a sociedade brasileira e o policial, como cidadão e 
funcionário do Estado que, em primeiro lugar, toma 
contacto com esse drama. E deve enfrentá-lo para que 
iniciemos, efetiVamente, um processo de mudança que 
redima o nosso País dos erros que têm sido cometidos 
em relação à infância e à adolescência e juntos, polfcia e 
coniunidade, se; dêem as mãos para a construção de uma 
Nação mais justa e fraterna e onde os quase 30 milhões 
de menores Ca.ri::ntes não constituam 30 milhões de teste
munhas de acusação de uma sociedade desorganizada 
qtie, enquanto continUar a desconhecer as necessidade 
básicas do menor, não pode ter a pretensão de ser_ uma 
grande potência e muito menos uma democracia". 

Parece-nos, também, que o Governo deve pôr em prá
tica uma política de planejamento familiar, levando às 
camadas de menQt poder aquisitivo, por interrrl.édio dos 
Mlnistérios da Saúde e da Previdência e Assistência So
cial, as informações e os intrumentos necessários para 
que os casais possam controlar o número de seus filhos. 
Esse planejamento já é feito pelas classes mais abastadas. 
No entanto, é um direito inalienável dos pais, conforme 
proclamou a Organização das Nações Unidas, no texto 
da sua Resolução n~" XVIII, assinala também pelo Brasil, 
em Teerã, em 1968, quando _se realizava a Conferência 

- Internacional sobre Direitos Humanos. Somente em 
1974, porém, na Conferência Mundial de PoPulação, 
realizada" em Bucareste, o Governo brasileiro esboçou as 
normas básicas de sua poHtica demográfica, reconhecen
do que "a capacidade de recorrer ao controle da natali
dade não deve ser um privilégio das famílias abastadas e, 
por isso, cabe ao Estado proporcionar as informaçõeS e 
os meios que possam ser solicitados pelas famílias de re~ 
cursos reduzidos". 

Entretanto, somente agora o Ministério da Saúde v_ai 
executar o Programa de Saúde Integral da Mulher, ini
cialmente em apenas t 1 Estados brasileiros, com o obje
tivo de orientar as mulheres sobre os métodos antiCOn
cepcionais naturais e artificiais e de cuidar de sua saúde 
de mago geral. Ora, consta que se realizam três milhões 
de abortos por ano, no Brasil, e este fato já é suficiente 
para que o Governo faculte às populações carentes os 
melas de evitar a g-ravidez indesejada. E 400 mil criançaS 
morrem anualmente em nosso País, antes de completar 
11.meses. Cruel e desumano é o controle da natalidade 
através d_o aborto e ?a mortalidade infantil. Por isso 
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achamos que o Governo deve levar aos pais que o deseja
rem os meios de ç:ontróle da natalidade. Ademais, pode- _ 
mos inferir que, se os pais puderem decidir livremente 
quanto ao número de seus filhos e ao espaçamento entre 
eles, certamente não os abandonarão-.-n controle da na
talidade deve ser feito livremente pelos casais, mas o alto 
índice de mortalidade infantil é um dado que denigre um 
país que se considera civilizado. 

Sr. Presidente, Srs. Senador!$, é verdade que o Gover
no enfrenta iinen-sas-dificuldades financeiras, pressionan
do_por todos Os lados para liberar verbas, seja para 
cobrir despesas urgentes, seja pã.ra financiar investimen
tos inadiãveis. No entanto, apesar dos problemas tre
mendos com que se debate o País, de sua premente ne
cessidade; de recursos, estamos exportando capital líqui
do, a fim de pagar uma dtvida externa que infla e se agi
ganta à simples variação das_taxas de juros_ nos Estados 
Unidos ou n~ Inglaterra. Defendemos, pois- coriiO pre
coniza, aliãs, o Chanceler Olavo Setúbal- a negociação 
política de nossa dívida com os países credores, assim 
como a alteração do sistema financeiro interna~Torfãl;Jâ
ultrapassado, estabelecido por ocasião da Conferência 
de Bretton Woods, após a II Guerra Mundial. O próprio 
ex-Secretãrio de Estado norte-americano, Henry KJssin
ger, propôs a adoção de um Plano Marshall para a 
América Latina, o que demonstra a grande visão poHtica 
do referido estadista. Se os: Estados Unidos adotassem 
esse plano para ajudar os países latino-americanos a se 
desvencilharem dos grilhões_ do subdesenvolvimento, 
certamente seriam ma:is respeit.ados e eVitariam convul
sões internas iliss.éS países; noS quais freqUentemenfe in
tervêm a pretexto de evitar a comunização. Como disse o 
saudoso Presidente Tancredo N!!ves, e reafirmOu r~e_!l
temente, noutras palavras, o Presidente José Sarney, nã-o 
podemos pagar a dívida externa à custa _da fome e da mi
séria do povo brasíleiro. E nenhum credor que se consi;. 
dere civilizado poderã exigir do devedor o resgate de sua 
dívida a esse preço. -

Sr: Presidente, Srs. Senadores, se quisermos extíngU:ír 
a miséria ·e a fome no Tei'rifõrio-Nacional, se çtuísermos 
reduzir sensivelmente as taxas de violência urban;a e cri:
minalidade, temos de investir m-aciçamente na cri_anç!l e 
no menor abandonados. Nã_g_ podemos admitir que-30 
milhões de menores carentes se transformem em margi~ 
nais e enveredem pelos caminhos do crime. Não pode
mos admitir que, por falta de alimentação adequada, as 
crianças brasileiras que conseguem sobreviver apresen
tem deficiências físicas e retardãrrif:nto mental. E é pro
fundamente constrangedorejnjusto CfUe~-quimdo o Go
verno apenas anuncie a impláiitação da reforma agrãria, 
que deve fixar tantas famílias no campo; "fazendeiros_ se_ 
armem e levantem suas vozes contra a medida. :e. depri
mente e revoltante que padres e líderes sindicais sejam 
assassinados pela única razão de defenderem os direitos 
legítimos de pobres e humildes posseiros. 

Todos esses problemas agravam, direta ou indireta
mente, o problema do menor abandonado, que, repito é 
uma questão da segurança nacional. Neste caso, a omis
são é criminosa. É preciso agir. 

Falamos na necessidade. de elaboração _de um progra
ma de âmbito nacional, de que participem o Poder Públi~ 
co Federal, estadual e muriicipal, as entidades públicas, 
privadas e religiosas, os políticos e toda a sociedade bra~ 
sileiia~ De nada adiantam m-edidas paliativas ou iriiciati,:. 
vas isoladas. Por isso propomos que se crie o Ministério 
do Menor, que ficarâ encarregado de elaborar esse pro
grama, 'COm o objetivo de amparar as crianças e os me-
nores carentes ou abandonados, dispensando-lhes cuida
dos e assistência -ifttegf"al, desde a mais tenra idade até a 
sua profissionalização. A·esse Ministério ficarão" afetas 
as entidades, jã existentes, que se dedicam à assistência 
ao menor, como a FUNABEM, as FEBEMs, aLBA. A 
atuação desses_órgãos junto aos menores depende muito 
de sua direção. Se alguns são_ acerbamente criticados, ou
tros são elogiados pelo seu desempenho. Por exemplo, 
em Mogi-Mirim, no Estado_ de São Paulo, a FEBE_M_ 
tem Sido muito bem-sucedida ultimamente: As 337 
crianças que abriga, em regime de internato_ e semi
internato, estudam, trabalham e são bem remuneradas. 
Não hâ ociosidade_ nem violência, e as _crianças se mos
tram satisfeitas (in Q_ Estado de S. Paulo, 4wi2-84). Esta 
unidade pode servir de exemplo para outras que enfren
tam dificuldades. 

O ""SENA I--~ o SE!\! AC tambêm poderão colaborar 
cOln esse Ministério, nos centros urban~s, no que diz res
peito à profissionalização do menor. E sugerimos, inclu
sive, que o novo Ministério cde escólas agrícolas em 
todo o País, -tambêm com a finalidade de acolher e _edu
car-Os menoreS carentes. Hã outra iniciativa-bem Sucedi
da nesse setor, em Bras_ília. Trata-se da Granja das Oli
veíras, cujã eXperiência· Pode ser aproveitada. Ali, os me
nores- âos 13 aoS 17 anos, que já 'tenh3:m cursado_ até a 
terceira série, não somente aprendem uma profisSão -
panificaçãO, marcenaria, relojoaria, -serigrafia, entre oU
tras - mas, também, são encaminhados ao mercado de 
trabalho através do órgão denominado Colocação de 
Menor no. _Mercado de Trabalho (CMMTRA). As 
crianças são levadas à Granja das Oliveiras através dos 
CentrOs de Desenvolvimento Social das cidades-satélites 
e lã permanecem durante 6 meses, período de duração do 
cur-so. São atendidos 480 garotos por semestre, todos do
sex-o masculino. A Granja ocupa uma área de 63 hectares 
e já produz, para o -consumo, verduras, legumes, feijão, 
milho, peixe e carne -de porco. Os demais produtos são 
fornecidos pela SAB (in Correio Braziliense, 26-5-85). 

Vê-se que a manutenção dos menores carentes não é 
necessariamente onerosa, pois eles podem contribuir efe
tivamente para o seu Sustento, e devem fazê-lo. O traba
lho é saudável, mas a ociosidade é a porta de todos os 
vícios. É preciso que se ensine aos menores, além das pri
meiras letras, o cultivo da terra, a fabricação do pão, a 
arte de fabricar móveis e brinquedos ou de consertar sa
patos, enfim, que se lhes dê uma profissão, para que te
nham condições _de trabalhar e viver honestamente. 
Além disso, devem receber aulas de Religião, deve-se 
despertar neles o amor à Pátria, o sentimento de fraterni-
dade e _solidariedade.__ _ 

Sr: Presidente, Srs. Senadores, não podemos ignorar a 
· influência_ m.ar.cante exercida pelos meios de comuni

cação na_ formação de nossa juventude. A televisão está 
ligada em todos os lares, desde os mais ricos aos mais hu
mildes. Os jornais, O râdio e a televisã.o dão destaque aos 
crimes, à violência, aos filmes pornográficos. Mui tas ve
zeS, 'Ci"bãftdido é o herói do- fihn6. Desperta-se, ass~m, o 
adolescente para o mal, condicionando-o para a delin
-qüêfiCia. As nóvela:S inoSff3.m uma sociedade permissiva: 
e exitiim -costumes extremamente livres; nos programas 
humorísticos, fii:Z-s'e chacota das mulheres virgens e feias, 
como se se tratasse de um estigma; nas propagandas, 
apela-se para o ·sexo e o consumismo. 

Por isso, dirigimos um veemente -apelo aos meios de 
comuriicação em geral, para qUe eXerçam espontânea
mente um controle responsãvel na matéria publicada 
pela imprensa ou exibida nas telas; piira que selecionem 
oS-filmes e as novelas, tendo em vista os nossos valores 
culturais, que têm sido inteiramente menosprezados; 
para que não admitam críticas ferinas, noS prograinaS 
humorísticos, em matéria de ordem moral; para que se 
conscientizem de qUe, sem o seu concurso, serã muito 
difícil formar uma juventude mentalmente saudãvel. 

Gostaríamos de lembrar também que o problema do 
menor abandonado tem merecido atenção especial dos 
Parlamentares, inclusive do Governo, haja vista os pro
jetes de lei em tramitação sobre. a matéria. Uns preten
dem facilitar o processo de adoção, outros concedem in
centivos fiscais àS empresas qtie empregarem determina> 
do núm-ero de -m-enores, outros dispõem sobre o salário 
do menor, outros limitam a idade do menor aprendiz, e 
assim por diante. Pareceu~me muito oportuno o Projetj) 
de Lei n~> 5.084, de 1985, de autoria do _Poder Executivo, 
que "dispõe sobre a regulamentação da atividade de mãe 
Social". A proposiÇão cria tim Sistema de atendimento ao 
menor abandonado através de casas-lares, que podem 
ser agrupadas em uma aldeia ou vila de menores. NaCo
missão de COnstituição_eJustjça da Câmara dos Deputa
dos, o Parecer do Relator, Deputado Osvaldo Melo, foi 
aprovado por unanimidade, encontrando-se o Projeto, 
no momento, na Comissão de Trabalho e_ Legislação So-
Cial. - · 

Tambêm merece menção o Projeto de Lei n~> 5.871, de 
1985, de autoría do Deputado Adail Vettorazzo; que 
"proíbe a apresentação de traillers atentatórios à moral, 
nas sessões de censura livre", __ _ 

Destaço, de modo especial, o Projeto de Lei n~> 5.281, 
de~ 1985, de autoria do Deputado Marcondes Pereira, 
que "autoriza o Poder Executivo a criar o Ministério --do 
Bem-Estar do Menor". Aprovado na Coqlissão de Cons-
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tituição e Justiça da Câmf!ra _dos Deputados, o Projeto 
deve ter -sido encaminhado ~. Comissão de Educação e 
Cultura. 

Deixamos evidente, pois, que _a nossa sugestão sobre a 
criação do Ministério do Menor Abandonado não é ori
ginal. E, alêni do projeto de lei supracitado, a própria 
CPI do Menor Ab~ndo_nado chegou a esta conclusão. 

~·-urge uma ação mais eficaz.. ditada pela Presi~ 
dência da República, à qual dever* subordinar-se o 

--órgão potenCiádor de esforços. Somente um orga
nismo coin a força de um ministério, centralizando 
um sistema de atendimento, poderâ atingir, em es~ 
cala nacional, a plenitude do problema. 

Caso contrário, a ação governamental continua
rã repreSentando uma gota d'ãgua num vasto ocea
no de carências." 

Ao concluir, reiteramos nosso apelo ao Presidente da 
República para que crie o Ministério do Menor Abando~ 
nadO -~ou Ministério do Bem-Estar do Menor, como 
propõe o Deputado Marcondes Pe~ira- o,qual deverâ 
ser previamente planejado, em bases cientificas, tendo 
em vista apenas-o fim a que se destina e a magnitude do 
problema. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador ~lfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro· 
riuncia-o ·seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena~ 
dores: 

Há dias, um grupo de cidadãos naturais de Ouro Pre
to, liderado pelo Secretário-Geral do PMDB naquele 
M uni_cípio, entregou ao Governador Hélio Garcia e, pa
ralelamente, a D~ Risoleta Guimarães Tolentino Neves, 
uma proposta das mais significativas. Solicita o grupo 
que, no próximo dia 21 de abril, seja inaugurado, no 
~'Panteão dos Inconfidentes", naquela cidade de Ouro 
Preto, o busto do ex.-President_e Tancredo de Almeida 
Neves. _ 

Nada mais justo, Srs. Senadores, do que essa homena
gem, rendida a um homem que, mais do que político, foi 
sfmbolo da democracia, foi mártir da liberdade do povo 
brasileiro. 

Nasce um homem- cresce, viveJ morre. Nasce, tam
bém, o herói; e cresce, e vive, mas não morre. Pois, atra
vés dós séculos, existirá na História e 'viverâ na memória 
do povo - de um povo que habita a mesma terra que ao 
herói Ofereceu berço e sepultura. 

Minas Gerais e Tiradentes- Minas Gerais e Tancre
do Neves. A Terra e o Homem- a História e o_ Herói. 
bois homens, duas -Vlãas- QUe, de muitas formas, 
fundiram-se_em apenas uma, naquela simbiose que desa~ 
fia tempo e espaço, que existe para alêm da dimensão 
mesquinha dos anos ou dos séculos. 

Porque esses dois homens, separados no tempo por 
164 anos, aproximaram-se na comunhão dos ideais de li
berdade e hoje vivem juntOs nas pãgínas dos livros de 
História, encontram-se próximos em seus espaços de 
glória. _______ _ 

E mister, portanto, que pennaneçam também unidos 
em um panteão onde os heróiS: são resguardados para a 
lembrança das gerações--roturas. 

Eram tempos negros e amargos aqueles, nos quais ho
mens subjugados politicamente, mas livres em esp[rito, 
tramavam, nas sombras, a independência de sua Pãtria. 

Neles viveu Tiradentes a sua história, "neles morreu 
para os homens e nasceu para a glória. 

Eram tempõs negros e afnargos aqueles, nos quais ho
mens subjugados politicamente, mas livres em espfrito 
aguardavam, ansiosos, pelo raiar de uma nova época. 

Neles viveu"Tancredo Nevc:s a sua história, neles exis
tiu c_omo herói vivo, antes de: morrer para os homens e 
nascer para a glória. 

"As alvoradas da liberdade não surgem como um 
acontecimento natural. As manhãs da liberdade se fazem 
com a vigília cOrajosa doS homens que exorcizam com fé 
os-Tantasmas da tiran_ia,'~ - disse Tancredo, em agosto 
de 1984, ao deixar o Governo de Minas Gerais. 

Não importa se a vigília ê vivida nas trevas do Brasil 
Colôniia, em uma conjuração minei"ra que busca livrar o 
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País da tirania estrangeira, ou se açontece no alerta da 
madrugada que precedeu o dia em que existimos hoje, 

Importa é terem sido, ambas, o testemunho do sacrifí::...
cio de homens que sonharam a liberdade e viveram por 
ela e para ela. 

Ouro Preto pede ao Governo de Minas Geraisoo d_irei~ 
to de incluir Tancredo de Almeida Neves entre os Incon
fidentes, ali preservados para a imortalidade. 

Procuremos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, analisar 
o significado da palavra "inconfidência~>. Segundo Au
rélio Buarque de Holanda ela expressa a .. falta de fideli
dade para com alguém, particularmente para com o so
berano ou o Estado". 

Há dois séculos atrãs foram chamados de inconfiden
tes homens que negaram fidelidade à Coroa portuguesa e 
revoltaram-se, não apenas contra o pagamento de im
postos indevidos, mas principalmente pela liberda_d_e do 
Brasil. 

Como duvidar, então, do acerto de se considerar Tao
credo um inconfidente do século XX? Ele que, na sua lu
ta, provou de sobejo seu inconformismo com o_s regimes 
de exceção, fosse o do Estado Noi{O, fosse __ o dos vinte 
anos da ditadura militar que antecedeu o último 15 de ja
neiro? 

São João dei Rey teve o privilégio de constituir-se em 
berço de dois heróis nacionais de dimensões incomensu
râveis: Tiradentes, em 1746; Tancredo Neves, em 1910. 
Nascidos na mesma cidade; mortos, ambos, em um dia 
21 de abril. Acaso? Ou o reviver, quase do~s seculos_ de
pois, dos a tos de hecoísmo que fazem a história d~ liber
dade? 

Deixemos que Ouro Preto abrigue a lembrança desses 
dois filhos de Minas _que assinaram, com o sangue dos 
mãrtires, seu nome na História. __ _ 

"Para descansar, temos a eternidade", disse, erepetiu 
vârias vezes, Tancredo Neves. Hã pouco mais de seis me
ses partiu ele para a almejada eternidade. Permitamos 
que descanse da luta naquele pedaç_o de terra em quere
pousa, na sua São João dei Rey. - - - -

Mas consistamos, também, que uma escultura perpe
tue a sua memória no Panteão dos_Inconfidentes, para as 
gerações que trilharão, sequiosas da Verdadê, os cami
nhos inéditos do futuro. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
seguinte discurs_o.) -_Sr. _Presidente_!_ Srs. Senadores; 

Só o julgamento, a condenação e a cadeia farão justiça
aos covardes_ policiaiS CiVIS e itliiitares qUe assassinaram 
pelas costas o repórter Mário Eugênio, no dia 11 de no
vembro do ano passado. Mas a conquista do Prê_mio 
Essa de jornalismo, em nível nacional, já começa a fazer 
justiça à aguerrida equipe do Correio Br"azlliense,- cujo 
trabalho levou à identificaÇão dos criminosos, entre eles, 
o principal, O coronel Laura Me_lchíades Rieth, que I'!~ é~· 
poca era Secretário de Segu:i'anÇà Pública do Distrito Fe
deral. 

Foi um trabalho árduo, perigoso e obstinado. Osjor"- _ 
nalistas e a direção do jornal não se intimidaram ante ~s 
ameaças recebidas por cartas ou, pessoalmente, por tele
fone. O apartamento de um repórter foi revirado. Sabe
se Deus à procura de quê, o carro -de outro teve suas ja
nelas quebradas e os pneus furados. E muitos foram· 
várias vezes acordados durante a noite com ameaças de 
violências. · -- -

A brutalidade do_s criminosos não et).Con!r_q_u _eco "!\ 
redação do jornal; transformou-se em _pregaç[o- para o 
deserlQ. A imbecilidade: _dos _q~e raciociilall)-_ pelas armas, 
dos que usam e abusa_m 9-a-força~Para atingir __ ~euf_es~~ 
sos QbjetiVos, não desviqu, em_ momento algum, a eqllípe 
dõ COffêiõ Brazilieuse-de seu ru.m-Q-:--dtsc-o-b-rir-e-mostrar 
à opinião pública os homens que na calada_ da noite fria 
de 11 de novembro assassinaram à traição o ~epórter que 
saía de seu trabalho, na rãdio Planalto. · · 

Os resultados desta atitude digna e ?Orajosa d_o_s_ c~_m
panheiros de Mário Eugênio foraffi divulgados firta
mente através das páginas do jornal. Em várias ocasiõ.es, 
os repórteres fizeram-o tr.abalho que cabia~ polícia:, m:is 
que ela se recusava a fazer. O levantamento da _hora do 
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crime ê um exemplo. Munidos de cronômetro, repórte
res,-- fotógrafos- e· funcionários d-ã Rádio Planalto estabe
lecer:am o exalo momento da m_orte de Mãrio Eugênio: 
23 horas, 52 minutos. -- - - -- · 

Formou-se entre os policiais um pacto sinistro, o pac
to d_<i- =üdeSínVestigaçãó''", pode~se dizer. Voluntariamen~ 
te,_ os hOriii!-ns encarregados -de- -apurar o Crime 
de_sviavarri-se das pistas ·ou as desprezavam, por mais 
concretas. que foSsem. 

Acontece qu~ entre os jornalistas também se formou 
um pacto, o pacto da verdade_, "doa a queql doer"; como 
gostava de dizer o repórter assassinado. A qualquer hora 
d'? dia !)U da ?Oite, com sC!l, chuva, ventos ou _tr~"'oada_s. 
os jornalistas perseguiam a noticia, incansáveis, honran
do o compromisso assumido ein editorial pelo jornal no 
dia seguinte ao assassinato: descobrir quem matou o 
companheiro. 

Estarrecida, a população lia -nas pãginas- do jornal a _ 
Confirmação do que se suspeitava des_de o início: o envol
vimento de polk:fais no crime. Co.:ii1o o~ fat9s vieram 
comprovar, houve rriaiS do que o envolvimento de poli
ciais; eles .foram os mentores e os autores do b_rutal ho
micídio. HQmens pagos para proteger a stiCi~dade de cri
minosos cometeram o rilais grave- dos crimes, 

"Boí manso quando vira brabo é pior que o brabo, 
pois Jã conhe~e tudo", dizia Guimarães Rosa, com sabe
daria. Isso pode se aplicar nesse caso: policiais que viram 
bandidos são piores que bandidos, pois jâ conhecem tu
do. Este híbrido mortal, o policial-criminoso, é aterra· 
dor, po-iúem as armas e o poder de escamotear as iiives~ 
tigações, de driblar a justiça. 

E-a justiça teria sido fatalmente dribJada não fosse a 
abnegação dos jornalistas agora duplamente recompen
sados com os Prêmios Vladimir Herzog, de Direitos Hu
manos, e Essa~ de Jornalismo. Afiás, triplament~ recQm
pensados, porque a elucidação do crime e a identificação 
dos ãsSãSsinos, em si, repreSentam Seril dúvida um Gran
de Prémio~ - - - - -

..Dias~após o bárbaro assassinato, tive a oportunidade, 
desta_mesma tribuna, de clamar por Justiça, de_exigir, de 
viva v:oz, a punição para os criminosos. Agata, associo
me à__j~sta satisfação da equipe -do Correio Braziliense ao 
conquistar o Pr-êmio Essa. Tambêm me- sínto recompen
sado com a identificação pública dos as_sassirfo.s e confio 
no descortino dos jurados. Estou certo de que o Tribunal 
do Júri condenará esses homicidas que amargarão não 
só a morte de Mário Eugênio, mas vários outros assassi
mltos que cometeram atrâs das grades. Ê o que merecem. 

Em meu di_scurso após o crime, disse que confiava na 
Justiça Divina, mas achava necessário Vigiar de pertõ a 
justiça dos homens. Pois foi esse trabalho, essa fiscali
zação, que fizeram os jornalistas. A justiça pode - e 
deve - ser -cega; os jornalistas não podem, não devem 
ser e não o foram. Ao contrário, maritiverãin-se de olhos 
bem abertos, alertas à menor tentativa de desviar as in
vestigações de seu caminho. B houve, diga~se de passa
gem, freqaentes tentativas desse tipo. 

Enfim, prevaleceu a garra dos jornalistas, a justa in
dignação pelo assassinato do colega, o amor à verdade 

- que situa esta profissão ent:i'e aS mais belas. Meus since
ros parabéns à equipe do Correio Braziliense, que tão 
nobremente soube honrar o compromisso maior do jor
nalismo sadio: a verdade. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palnlas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não hâ mais 
aradares __ inscritos. 

Nida mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinãria de segunda
feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
p_e)'! _Ç(!missão 9-e Redação em seu PareCer n''' 967, de 
1985), da Emenda do- senado ao Proj~to de Lei da Câ
mara n'i' 9, de 1982 (il'>~ 3.048/80, na Casa de origem), ·que 
facu1ta ao segurado a retificação do enquadramento cor~ 
respondente a seu tempo de filiação à Previdência Social. 
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Discussão,em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parece_~ n• 969, de 
1985), da Emenda do __ S_c;nado ao_ Projeto de Lei da Câ
mara n'>~ 55, de 1984, (n"' 759/83, na Casa de origem), que 
determina que os depósitos e repasses dos órgãos públi
cos federais do Norte e Nordeste sejam creditados, obri
gatoriamente, no Banco da Amazônia S.A.- BASA e 
no Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB, respecti
vamente. 

O SR. PRESIDENTE (PassOs Pôrto)- Estâ encerr·a
da a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 16 horas e 30 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITA· 
ÁIAR FRANCONA SESSÃO DE 28-11-85 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÀ.O DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or· 
dem.)--:- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Regís!_rO, com-pesar, o falecimento do Dr. Jair Negrão 
de Lima. 

De família ·ilustre de Minas Gerais, foi o Dr. Jair Ne-. 
grão de Lima meu suplente em 1974. Foi Vice-Prefeito 
de Belo Horizonte, não tendo assumido o_cargo, quando 
o hoje_ Qeputado Federal Jorge Carone foi deposto da 
Prefeittiiã-em 1964. De família respeitada, teve como ir
mãos OtacHio Negrão de Lima e Francisco Negrão de 
Uma - ex-Governador_ da Guanabara. 

Pr_efiro, neste instante, Srs. Senadores, recordar a figu
ra de- J.ã.íf Negrão de Lima, não apenas como político 
tradicional das Minãs Gerais. Recordo-me quando em 
maio de 1974, em São João dei Rei, procurei o eritão De
putado Federal Tancredo Neves, sobre sua disposição de 
concorrer ou não ao Senado da República. Naquela épo
ca Dr. Tancredo Neves não pretendia concorrer ao cargo 
de Senador da República. Deixando, portanto, em maio 
de 1974, a Prefeitura de Juiz de Fora, renunciando ao 
meu mandato, tíve, através do Presidente Tancredo Ne
ves, o desejo_ de ver formando a nossa chapa ao Senado 
da República, em um momento difícil, o Dr. Jair Negrão 
de Lima. 

No encontro na casa de Tancredo Neves, o Dr. Jair 
Negrão de Lima ... 

Não sei, Sr. Presidente, se V. Ex• está contrariado com 
a homenagem que presto, neste instante, ao eminente ho
mem público de Minas Gerais, mas creio que a tradição 

-- do Senado tem permitido, mesmo não sendo na hora da 
prorrogação do expediente, que se prestem as devidas 
homenagens. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não; eu não 
estou contrariado. Se V. Ex! tivesse pedido a palavra 
para uma comuilicação como essa, eu a concedefia. Mas, 
V. Ex~ pediu a palavra pela ordem, e não estã formulan
do uma questão de ordem. Mas V. Ex•_ pode continuar 
_com o seu pronunciamento, que não nos contraria de 
forma alg!lma. 

O s:R:--ITAMAR FRANCO- Aliás, Sr. Presidente, 
eu nãO" gostaria de_ interromper o pronunciamento que 
faço sobre a figura de Jair Negrão de Lima. As interpre
üiçôes regimentais são bem diferentes. E quando o Sena
dor ou Deputado pede a palavra pela ordem, Sr. Presi
dente, riUnca _sigOifica que ele vá pedir ã palavra pela or
dem para levantar questão de ordem. Mas seria realme;n
te difícil, neste instante em que lamento a perda do gran
de companheiro de lutas, que viesse a di~er a irritação de 
V. Ex• ou das interpretações regimentais. 

Prefiro,--ainda que interrompido por V. Ex•, dizer da 
figura de Jair Negrão de Lima. 

Ç)_ §ir~ }\'l_u_ril() __ Ba~a_r~--= -~~~~~~Y .___~~~-~~-~parte? 
O SR. iTAMAR FRANCO-- Coni muito prazer. 

O Sr. Mllritõ Badaró- De vez que o Presidente inter-
preta como sendo comunicação o discurso que V. Ex• 
pronuncia, eu, então, peço licença para interrompê-lo, 
para então apresentar á minha solidariedade pessoal, 
como amigo fraterno do Dr. e tambêm em nome do 
PDS. O Dr. Jair Negrão de Lima pertenceu a uma estir-
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pede homens públicos mineiros que prestaram ao Ilrasil 
o melhor dos seus serviços. Ele, como Otacílio Negrão 
de Lima, como Francisco Negrão_ de Lima, e uma. série 
de outros irmãos que pontificaram na sociedade míneira
como médico&, matronas Uusti-es, ele prestou relevantis
simos serviços a nossa coletividade. E V. Ex• lembrou 
bem, ele foi suplente de V, Ex• como Sen~dqr da Ri:.~ 
pública. Não teve a oportunidade de exercer o mandatõ, 
segundo me parece. Mais nem por isso, ele esteve ausente 
de todos os acontedmentos importantes da vida mineira. 
A sua morte causa entre nós urTt gra~de pe:sar, e a Sua au~ 
sêncla deixa uma grande saudade. ~ 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Murilo Bada~ 
ró, recebo o_aparte de V. Ex• 

QuanOo, ria interpre.taç:ã~ do Sr. Presidente do Sena~ 
do, fui interrompidO, exatamente historiava um pouqui~ 
nho de 1974, para mostra a simplicidade de Jair Negrão 
de Lima. 

Naquele momento, no Rio de Janeiro, que ao lado de 
Tancredo Neves resolveu aceitar ser o meu suplente em 
um momento, Srs. Senadores, em que ninguém acredita~ 
va na vitória do MDB em 1974. 

Tive em Jàif Negrão de Lima Um _g_rãhdê cÕinJ)anheiro 
de lutas. Enquanto percorria o ESiado de Minas Gerais, 
em uma campanha desigual- meu caro Senado! M!.!rilo_ 
Badaró,- Jair Negrão de Lima permaneceu na trinchei
ra de Belo Horizonte_ajudando em muito a nossa vitória. 
E V. Exf __ se refere exatamente a ele nãO ter assumido se
quer uma vez o mandato de Senador. Vãrias vezes tentei 
que ele assumisse esse mandato.' Mas o seu desprendi
mento, a sua simplicidade de harpem públiço- não quis 
que ele realmente aqui convivesse conosco. 

Mas, Srs. Senadores, nessa recordação triste de Jair 
Negrão de Lima, em que a figura do mineiro sempre es
teve presente na sua vida, o seu liberalismo, não aquele -
liberalismo das frases soltas e vazias, da atmosfera da in
cultura, da demagogia. Jair Negrão de Lima representou 
a estirpe dos políticos de Minas Gerais, e o fazendo, o fez 
dentro da sua tradição familiar e dentro das mais caras 
tradições liberais do nosso EStado.- _ _ -

Ao reverenciar, neste instante, ainda de que de uma 
maneira simples, a sua ftgura, peço a Deus que o receba 
na sua eternidade, na certe_za de que Minas e o Brasil 
perderam um grnade homem público, uma figura excel
sa, dentro do seu carâter e da sua condtlta política .. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALO YS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 28-1/-85 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. -

O SR. ALOYSJO CHAVES (PDS- PA._Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena.dore~: 

Venho hoje à tribuna do Senado para fazer um regis
tro que é, tambêm, um indeclinável dever de justiça. 

Já ressaltei anteriormente, nesta Casa, o-pa:pel relevan
te da Sociedade Teu to~ Brasileira, com sede em Bonn, na 
divulgação dos assuntos d~_interesse cultural, econômi
co, social_ e político do Brasil na República Federal da 
Alemanha. Essa meritória ent_l_(Jade comple"tou 25 anos e 
realizou um seminãrio, durante o período de 10 dias -
do dia 21 ao dia 31 de out1.1bro -com re~lizações imporR 
tantes que envolveram ilustres personalidades brasileiras 
e alemãs. 

O registro que vou faz._er é o relatóriO- que-eu recebi do 
Professor Herm_ann· M. Gorgen~ Presidente dessa entida
de, que de maneira sucinta, mas minuciosa, esmalta a 
importância desse trabalho e das contribuições que fo
ram apresentadas durante os festejos da Amizade Teu to~ 
Brasileira, em Bonn: 

OS GRANDES FESTEJOS DA AMIZADE 
TEUTO-BRASILEIRA EM BONN 

(PRIMEIRO SIMPÓSIO TEUTO-BRASILEIRO NA 
ALEMANHA) 

Perante um auditório de mais de 500 pessoas- repre
sentantes da vida econômico-ftnanceira, cultural e ecle
siástica da Alemanha e do Brasil-, iniclaram-se os Dias 
da Amizade Teuto-BrasUeira com uma Academia Festi
va em Bonn, Capital da República Federal da Alema
nha. Na présença do ex-Presidente da República- Karl 

Carstens, que visitou o B_rasil de 5 a 10·4-82, falaram, 
realçando gs_ méritos da Sociedade Teu to~ Brasileira, nos 
25 _-?.nos ~e sua existência; O MinistrO d3. CooPeração 
Econômicà, Dr. Jiirgen Warnke (r-eP-resentando o Chan
celer Federal Helmuth Kohl)) o Ministro de Estado do 
Ministérip das.Rela,ções_Exteriores, JUrgen Motlema.nri e 
o Embaixado"r Ivaõ Batalha. O Presidente da Sociedade 

~ Te_mo-B-rasileira, Prof~ssor Dr. Hermann M. Gorgen 
discursou sobre o teml;l. ''As Relações entre a Cultura e a 
Economia" à luz dos 25 anos de atividades da instHuição 
que fundou e à preside desde 196_0. -
_Acontecimento singular foi_ a primeira audição mun

diaf da$ "Variações sobre o Híno Nacional Brasileiro", 
de autoria do compositor brasileiro David KorenchenR 
dler, executados pelo Quarteto Markl e entusiasticamen
te_ãplaudidas. O compositor brasileiro, presente à inau
guração, agradeceu comovido à manifestação da platéia. 
O Professor Gorgen entregou então ao Embaixador Ba
talhã-a Partitura original das variações como-preseO:te da -
Sociedade T~;uto-Brasileíra, numa homenagem ao Brasil. 
, "Nunca houve na República Federal da Alemanha, 

um Simpósio sobre uin país amigo como este~. "Dias da 
Amizade Tento-Brasileira", disse por ocasião do almoço 
oferecido à delegação brasileira, o Ministro Jiirgen 
Mollemann. Esses e outros julgamentos s_emelhantes fo-
ram proferidos com freqUência por autoridades brasilei
ras e alemãs durante todo o Simpósio, que se prolongou 
do dia 21 ao dia 31 de outubro de 1985, celebrando com 
brilho o 25~' aniversário da Deutsch-Brasitianische Ge
sellschaft. 

~rês grupos de eventos podem distinguir-se nessa co
me;moração: 

- 19) Cínco exposições referentes ao Brasil e às relações 
Brasil/ Alemanha: 
- Realízou-se no prédio da Representação do Sarre, em 
Bonn, uma noite brasileira quando da abertura da expo
síçào sobre Hans Staden. As peças da exposição vieram 
da terra natal do viajante alemão do século XVI -
Homberg. 

Quatro artistas brasileiros mostraram a numerosos vi
sitantes os seus quadros, desenhos e gravuras nos .salões 
da Representação de Bremen e no Ibero Club. Foram 
eles: Luís Figueiredo, Misabel Pedrosa, Xavier e Lúcia 
Maciel 

A cooperação entre o Brasil e a Alemanha, no campo 
da pesquisa, ciência e tecnologia, foí apresentada em 
quadros alusivos que mostraram o alcance e a importân~ 
cia desse tipo de relações entre os dois países tão pouco 
conhecidas mesmo entre brasileiros presentes. 

~ O ponto alto das exposições, na casa da Baviera, tam· 
bém em Bonn, foi a apresentação dos escritos originais 
de Von Martius e Von Spix. Pela primeira vez foram ex~ 
postos aos olhos do púbfico a Flora Brasíliensís de Von 
Martius e os desenhos dó grande zoólogo Von Spix
propriedades da Universidade de Erlangen, terra natal 
dos doJs cientistas. ·-

De grande repercussão foi, também, a mostra dos 40 
desenhos e quadros de Rugendas, natural de Augsburg, . 
na Baviera. O governo de São Paulo colocou esta va
liosíssima coleção à disposição da Sociedade Teuto
Brasileira, numa simpática homenagem ao seu jubileu de 
prata. Pela primeira vez, desde 1928 -data em que esse 
acervo foi vendido ao governo de São Paulo pelo Estado 
da Baviera, as obras de Rugendas voltam à sua terra de 
origem, O Presideti.te Gorgen, sensível à extrema genero
si-dade do Governador de São Paulo, agradeceu em dis~ 
curso oficial, o privitégio dessa concessão. _ 

Uma exposição de livros, composta de traduções da li
teratura brasileira ao alemão e de livros de vãrias proce
dências sobre o Brasíl interessaram a quantos percorre
ram as salas da Casa da Baviera. 

Nesses mesmos dias tiveram tambêin a ocasião de ver 
as xilogravl.iras do artista alemão Alfred Pohl que repre
sentam personagens dos ~omances de Jorge Amado. 

Finalmente, o Dr. Hans Becher explicou, reportando~ 
se a livros e documentos históricos, a importância-das 
pesquisas do Barão Von Langsdorff que, no século pas:
sado, foi um dos cieritistas acompanhantes da Princesa 
Leopoldina. 

2<?) O segundo grupo de eventos do Primeiro Simpósio 
Brasileiro, da Sociedade TeutoRBrasíleira concentrou-se 
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em seis temas tratados durante sete dias consecutivos: 
dois dias foratn dedicados aos problemas de Economia e 
Finanças; Um dia, à Cu_lttu:a, Literatura,-Arte e Música; 
um dia, à Igreja e às Re!igiões populares no Brasil; um 
dia, à Pesquisa, Ciência e Tecnologia. Os problemas 
políticos e sociais foram objeto de discussão no dia 30 de 
outubro enquanto que no dia 31 -último dia do Sim pó-. 
sio-- fái debatida a cooperação entre o Brasil e a Ale
manha no campo da política de desenvolvimento, no 
presente e no futuro. Trinta e_ seis conferências foram 
proferidas por brasileiros e alemães. Entre os conferen
cistas brasileiros destacamos o Embaixador Ivan Bata
lha, o Diretor ct'a EMBRAER, Irajã Ribas; o Presidente 
da Companhia Siderúrgica do Tubarão- Arthur C.G. 
Santos: o Presidente da Vale do Rio Doce Internacional 
- em BrUXelas - Dr. Josê C. Ditzel; o Cônsul Hans 
Prayon - V ice-Presidente_ da Companhia Hering de 
Blumenau; o Presidente da Fundição Tupí, de Joinville, 
Rauf Schmidt. As conferênciaS dos empresários brasilei
ros Citados, iluStradas por slides e filmes, despertaram a 
admiração da numerosa assistência. 

No dia da Cultura, participaram, do lado brasíleiro a 
_Pr~?fessora Escritora Maria Josê de Queíroz que tratou, 
com brilho e elegância, da figura do alemão_ na literatura 
brasileira; o Professor Erwin Theodor Rosenthal falou 
sobre a literatura alemã no Brasil; o Dr. Antônio A. Bis-
po, do Instituto de Estudos Himnológico, de Colônia, 
apresentou tese sobre a contríbuição alemã à cultura mu
sical brasileira: o Professor Gladstone Chaves de Mello 
se pronunciou sobre a noção de cultura brasileíra. 

O momento de maior relevância no dia das Igrejas foi 
a conferência do Bispo O. Boaventura -Kloppenburg 
sobre «Qs católicos afro-espiritistas no Brasil" e, bem as
sim, o pronunciamerito -do Cardeal Dom Agnelo Rossi 
sobre o surgímento das comunidades eclesiais de base. O 
Bispo E. L. Steh\e- dirigente da_ Adveniat, expôs as re-
lações entre o Brasil e a Alemanha no que concerne aos 
auxílios dessa instituição à Igreja na América Latina e, 
especialffiente, no BrasiL 

Grande parte do SimPósio foi dedicada à Cooperação 
Tento-Brasileira no campo da pesquisa-, ciência e tecnO
logia. I nU meros projet_os, em curso ou jã realizados, fo
ram expostos pelo Dr. Peter Engelmann, Dr. Herzog, 
P_!'gr: Dr, Martin Fiebig e Dr. Hans Becher. 

Menção à parte merecem os temas expostos durante o 
dia consagrado à política e aos problemas sociais: o· en
carregado dos negócios da Embaixada brasileira em 
Bonn, Ministro Adolf Libert Westphafen discorreu 
sobre as relações políticas do Brasil e da Alemanha sob o 
ponto d_e vista brasileiro. O Prof. Cotrim Neto abordou 
o tema do sistema par~idá_rio no Brasil, enquanto que o 
Ministro do Tribunald-e Contas da União, Alberto 
Hoffmann, apresentou comunicação s_obre os municí~ 
pios no sistema tributário brasileiro. Conferência sobre
maneira vªliosa foi a do Consultor Geral da República, 
Dr. Paulo Brossard, sobre o Sistema Social e a Politica 
Social no Brasil, incluindo a difícil questão da reform~ 
agrária. 

No último dia, afinal, o diretor ministerial Anthon 
Zahn prestou conta da cooperação Brasil/Alemanha no 
que se refere ao desenvolvimento econômico, tecnológi~ 
co e cultural. 

Seguiram-se debates visando às perspectivas futuras 
das relações Brasil/ Alemanha dos quais pãrtiCiPafam, 
do lado brasileiro, os senadores Lomanto Júnior e 
Gabriel Hermes, Ministro Alberto Hoffmann, deputa~ 
dos S1egfred Heuser e Celso Peçanha, e o consultor geral 
Dr. Paulo Brossard. Do lado alemão devem citar-se os 
trabalhos do Conselheiro ministerial Dr. Klaus Von 
Horn, grande especialista das relações econômicas entre 
o Brasil e Alemanha, enquanto que o secretário de Esta~ 
do do Ministério Federal das Finanças, Dr. Hansjorg 
Hafe(e tratou do problema das dívidas externas do Bra~ 
siLO professor Gerd Kohlhepp, da Universidade de TO~ 
bingen, fez uma conferência muito aplaudida sobre os 
condícion~mentos geogrãficos do deseJ?_volvimento eco

. nômico do Brasil. O Dr. Carlos Oberacker, cujo lívro 
sobre a contribuição teuta à Nação brasileira, em nova 
edição na línsua portuguesa foi oferecido aos participan
tes do Simpósio, discorreu sobre a importância da imi· 
graçà() aleinã no desenvolvimento económico e social do 
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Brasil. O prof. Dr. H. Keflenbenz, da Universidade de 
Erlangen, analisou a· tontribuição do cmpre:;ariado ale
mão no progresso econômico do Brasil de hoje. O prof. 
Hcrmann M. Gorgen- que dfríSluOSTfabalhos do Sim~ 
pósio - durante os ,sete dias de duração, ocupouwse do 
crescimento populacional do Brasjl apresentando e dis
cutindo cifras atualizadas, verdadeiramente inql!ietan
t~s. O Pmf. Siebenma_nn, da Urifversidade_ de Sankt 
Gallen, na Suíça, abordou a figurã do caboclo na litera
tura brasileira. O DfretQt do Departamento Cultural do 
Ministério das Relações Exteriores - Dr Barthold C. 
Witte - responsável pela política exterior cultural da 
Alemanha, fornececeu dados sobre a atual situação do 
intercâmbio teuto-brasileiro, baseado no tratado cultu
ral de 1969. O Consul Geral, Dr. Walter Repges- estu
dioso da situação da Igreja na América Latina, conside
rou as mudanças ocorridas na Igreja Brasileira, enquan
to o Prof. Dr. Manfred Spieker, da Universidade do Os
nabrUck, apresentou os seus notáveis estudos so_bre 
"Polítíca e econoriüa na~ TeOlogia da Libertação". _O 
prof. Gorgen, por sua-Vez, incluiu na sua comunicação a 
relação das Ign:;:jas alemãs com as igrejas brasileiras. 

Muito esflecial referência deve fazer-se à exposição do 
encarregado de politica latino-americana no governo 
alemão- Dr. KuUak-Ublíck, sobre as relações políticas 
da Alemanha com o Brasil à luz do pensamento alemão. 
O Dr. Johannes Auge!, da Universidade de Bielefeld, es
tudou o desenvolvimento do Nordeste do Brasil desde a 
fundação da Sudene. __ 

Durante os debates do último dia do Simpósio, o Dr. 
Ferdinand, do Departamento de Imprensa e Infor-
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mações do governo alemão, cuidou dos_ problemas da in
formação nos dois países, tendo sido intensamente inter
pelado sobre os programas da rádio e da televisão na 
Alemanha acerca do Brasil, considerados, pelos presen
tes, coino .. muitO negativos". 

Um almoço oferecido pelo Vice-Presidente do Bun
destag---- Dr. Westphal e uma recepção para os partici

-pautes desse Primeiro Simpósio, na casa- do prof. Gor
gen, contribuíram para a aproxiniação- de brasileiros e 
alemães amigos do Brasil. Vários deputados alemães, 
além do grupo de parlamentares brasileiros convidados 
pela Sociedade Te-u to-Brasileira, assistiram àS co:ilferên
cias e debates, manif6Stando sua admiração pela profun
didade e seriedade dos temas abordados. 

Um terceiro grupo de eventos constou de missa ponti
fical e concerto de piano. 

A missa pontifical, celebrada pelo Cardeal Dom Ag
nela Rossi. de Roma, concelebrada pelos bispos D. Boa
ventura Kloppenburg, de Salvador Bahia e D. Emil 
Stehle; dirigente da Adveniat, com a assistência do Prela
do Passavanü, pãroco da Catedral de Bonn, foi assistida 
por inúmeros brasileiros, residentes na Alemanha, além 
dti diplomatas e funcionários da Embaixada e membros 
do corpo diplomático latino-american?. O t;>rganista, 
prof, Brettschneider, executou peças de autores brasilei
ros, sendo a missa em gregoriano. A pregação- de Dom 
Kloppenburg tratou da situaçãO da Igreja no Brasil e das 
razões do sentimento religioso nacional 

A pianista carioca Alcione Accarino deu um conceff.o 
de piano de que constaram composições de Ernesto Na-
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zaré e Villa-Lobos, além de Debussy, Beethoven e Cho-
pin. • 

Sr. Presidente, este relatório demonstra o nível dessas 
comemorações. Poucas veze.s se realizou um .seminário, 
um simpósio, uma reUnião, com a efetiva participação de 
pessoas de tão alta envergadura íntetectual, especialistas 
no campo da economia, dos problemas sociais, dos. 
problemas_políti.;;:os, dos problemas culturais, além de re-_ 
nomados artistas que, pela manhã e à tarde, participa
ram de debates que se alongaram, por várias horas, pren
dendo a atenção de quantos tiveram acesso a essas reu
niões que tiveram grande repercussão em Bonn, na Re
pública Federal da Alemanha. 

Foi mais unl trabalho realizado pela Sociedade Teuto
Brasileira nesse esforço de aproximação da civilização 
brasileira na Alemanha e de divulgação do Brasil no ex
terior. 

Não participei desse evento, Sr. Presidente. Fui honra
do com convite muito antes da realização, para proferir 
uma dessas conferências, cheguei a escrevê-la. Fui auto
rizado pelo Senado a realizar esta viagem, mas proble
mas de saúde impediram-me de comparecer a Bonn. 

Julgo-me, pori':m, no dever de trazer ao conhecimento 
do Senado, para que conste dos nossos Anais, este rela
tório, ao mesmo tempo em que, expressando o sentimen
to da Casa, nianifesto a nossa gratidão e o nosso reco
nhecimento pelo meritório trabalho realizado atê hoje 
pela Sociedade Tento-Brasileíra. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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~----CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fragelli, Pre

sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 30, DE 1985 

Aprova o texto do Convênio Zoossanitário para a importação e a exportaÇão de animais e de produtos de 
origem animal, cele:J>rado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, e concluído em 
Madrid, a 12 de abril de 1984. 

Art. 1• É aprovado o texto do Convênio Zoossanitãrio para a importação e a exportação de animais e de pródutos 
de origem animal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, e concluído em Ma
drid, a 12 de abril de 1984. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 2 de dezembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

CONVtNIO ZOOSSANITÁRIO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA ESPANHA PARA A IMPORTAÇÃO E A 

EXPORTAÇÃO DE ANIMAIS E DE PRODUTOS DE ORIGEM 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
o Governo da Espanha, 

ANIMAL 

Com o fim de facilitar o comêrcio de an_imais e de produtos de origem animal, assim como de preservar seus respectivos 
territórios de ocasionais introduções de doenças infecto-contagiosas e parasitárias dos animais, inclusive doenças transmissíveis 
ao homem, 

Decidiram estabelecer o presente Convênio: 

Artigo I 

As autoridades centrais de saúde animal dos dois países redigirão um Protocolo mediante o qual se fixarão as con
dições sanitário-vet~rinárias para a importação-exportação de animais vivos e produtos de origem animal, origin~rios e proce
dentes do território de uma das Partes Contratantes e destinados ao território da outra. 

Artigo 11 

Ambos os· Governos se comprotrü~tem a oferecer as garantias e cumprir Os requisitos zoo~ssanitários estabelecidos pelas 
autoridades centrais de saúde animal de cada país para importação de animais e produtos de origem ariimal, de acordo com as 
condições estipu1adas ni:l f>rotocolo que seja acordado. 
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Diretor~Geral do Senado Federal Impresso s_ob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo ASSINATURAS 
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Diretor Industrial 
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Diretor Adjunto 

Artigo III 

Exemplar Avulso: CrS 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

CrS 6.000,00 

Os scrviçoS __ centrais de saúde aniroal_dos dois Estados trocarão mensalmente Bol~tins Zoossanitários com dados es
tatísticos das doenças infecto-_coníágiosas e parasitárias dos animais constantes das Listas A e B do Escritório Internacional de 
Epizootias - ElE. 

Igualmente se comprometem a comunicar imediata111:ente, por via telegráfica ou similar, o eventual aparecimento, em 
áreas de exportação, de qualquer foco de doença da Lista A, no que diz respeito a animais, cuja notificação seja considerada 
obrigatória pela ElE, detalhando sua exata localização~geogrâfica, os dados epizzotiológicos ou de difusão, bem como as medi
das adotadas para-sua erradicação ou controle, inclusive as medidas-fêfêrêntes à exp-ortação. 

Artigo IV 

As Partes Contratantes se comprometem a facilitar: ~ 
a) a colaboração entre os laboratórios,dos serviços sanitâriósde ambos os Estados; ~ ~ . 
b) o intercâmbio de especialistas em saúde animal,~com o fim de informar-se sobre o estado sanitário dos _animai~ e 

seus produtos e as realizações científica~ e técnicasneste campo. -

Artigo V 

As autoridades centrais de saúde animal dos dois Estados se entenderão diretamente nos assuntos relacionados com a 
execução do presente Convênio e no estupo 4~ eventll.aismodificações do I'r.o.tOC()lO, n;ferentes à aplicação_dest<e Convênio. 

Artigo VI 

Os Governos @Spectivos se comprometem a suspender imediatamente a exportação de animais e seus produtos no caso 
de existência ou aparecimento no país de qualquer das doenças especificadas no Protocolo que vier a ser celebrado e que possam 
estender-se ao país importador. 

Artigo VII 

Para facilitar a aplicação do presente Convênio, assim como o estudo de qualquer modificação do seu texto, criar-se-á 
uma Comissão Mista, formada por representantes de cada uma das Partes Contratantes. 

A Comissão terã as seguintes funções: 
a) estudar o desenvolvimento da aplicação do presente Convênio e propor aos respectivos Governos as medidas a se

rem tomadas para conseguir-se a aplicação mais eficaz das disposições do mesmo; 
b) apresentar, para aprovação dos respectivos Governos, as' proposições relativas a modificações das disposições do 

presente Convênio; _ __ _ _ · · . 
c) bus.car soluções para as questões litigiosas relacionadas com a aplicação e a interpretação do Convênio; 
d) submeter aos respectivos Governos propostas de cooperação sobre temas relacionados com o presente Corivêriío, 

resultantes de critérios emanados de Organismos Internacionais reconhecidos como competentes pel?s Governos de~ambos os 
países. 

Artigo VIII 

As obr_igações finan~ceiras contraídas pelo Governo da Espanha em decorrência do presente Convêriiq serão cumpridas 
pelos Ministérios e Organismos executores do mesmo, mediante aplicação dos créditos estabelecidos nos orçamentos ordinários 
de cada uma das entidades, sem necessidade de recorrer à solicitação de créditos extraordinãrios e suplemé.ntaÇão de créditos. 
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Artigo IX 

O presente Cónvêriió-ênttarã em vigor trinta dias após a data em que ambas as Partes notifiquem reciprocamente, por 
via diplomãtica, o cumprimento de_ seus- tequisitos constitLidoiíais pa"ra ·a entrada em vigor. 

A duração deste Convênio será âe 5 anos, prorrogáveis tacitamente por.períodos.sucessi_vos de 5 ai!os, a não ser que 
uma das Partes Cohtratante~·Q denuncie por escrito com uma antecedência míninfâ"de 6 meses da data do imediato vencimento. 

A denúncia do presente Convênio não af«tará ·as programas e projetas em execução acordados durante seu período de 
vigência, a menos-que ambas as Partes convenhanl em contrâ_!io. 

Feito ein Madrid, aos 12 dias do mês de abril de 1984, em dois exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, 
sendo ambos os textos igualmente autênticps. _ 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro. 
Pelo Governo da Espanha: Fernando Morán López. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• I39, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 100.988.400 (cem milhões, novecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2.•-da Resolução n• 93, de 
li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 100.988.400 (cem mi
lhões, novecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros), correspondente a 60.000 UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 1.683,14, vigente em abril de 198.Z, junto ao Banco do Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da -Habitação (BNH), destinada à execução de obras de infra-estrutura !Írbana de apoio 
aos conjuntos habitacionais da COHAB-MG, existentes no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 29 de novembro de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente. 

1- ATA DA 240• SESSÃO, EM 2 DEZEMBRO 
DE !985 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Comunicaçio 

Do Sr. Senador Nelson Carneiro, referente à sua 
filiação no Partido do Movimento Democ:r:_â_tic:o Bra
sileiro - PMDB. 

1.2.2 --Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n' 364/85, de autoria do 
Sr. Senador Nivaldo Machado, que altera os artigos 
311 e4"~" do Decreto-lei n" 2.173, de 19 de no.vembro de 
1984, que instituiu a GratiJicáção Judiciária devida 
aos funcionários pertencentes aos Orgãos do Poder 
Judiciário da União, do Distrito Federal e dos Terri
tórios. 

!.2.3 - Comunlcaçio da Presidência 

· Recebimento da Mensagem O' 326/85 (n' 633/85, 
na origem}, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública, solicita autorizãÇão para que o Departamen
to de Estradas de Rodagem de Santà Çatarin-ª_::. 
DER/SC possa contratar operação de crédito, para 
os fins que especilica. 

SUMÁRIO 

1.3 --ORDEM DO DIA 

- Redação final da Emenda do Senado a Projeto 
de Lei da Câmara n'i' 9/82 (n~' 3.048/80, na Casa de 
origem), que faculta ao segurado a retificação do en_
quadramento correspondente a seu tempo de filiação 
à Previdência Social. Aprovada. À Câmara-dos Depu-· 
tados. 

- Redação final da·Emenda do Senado ao Projeto 
de Le(da Câmara n9 55/84 (n' 759/~3, na Casa de 
origem), que determina que os depósitos e repasses 
dos Órgãos Públicos Federais Qo Norte e Nordeste 
sejam creditados, obrigatorian1ente, no Banco da 
Ama~ônia Sf A. - BASA e no Banco do Nordeste 
do Brasil S/ A. - BNB, respectivamente. Aprovada. 
À Câmara dos O~putados. 

1.3.1 - Discurso após a Ordem d~ Dia 

SENADOR NELSON CARNE/110- Extonsão 
de benefícios aos sei'vidores da Fundação SESP. 

Í.3.2 - Deslgnaçio da Ordem do Dia da pt'Óxloia 
sessio 

1.4 - ENCERRAMENTO 

2 - ATA DA 241• SÉSSÃO, EM 2 DE DE
ZEMBRO DE 1985 

2.1 -ABERTURA 

22- EXPEDIENTE 

2.2.1--0ficios do Sr.l'~-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
·si![fulirtes proji!tos:· 

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 202/85_ (n'~ 
6.935/85, na Casa_ de origem), que altera a redação 
do parâgrafo único do art. 566 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pet-o Decreto-lei n9 
5.452, de_IY _de maio de 1943, assegurando o direito 
de sindicalização aos empregados da Caixa Económi
ca Federal. 

-Projeto de Lei da Câmara nY 203/85 (n9 
5.385/85. na Casa de f?rigen:t), q_uedenomina ''Aero
pÕrto Internacional Tancredo Neves .. o Aeroporto 
InternaCional de_ Confins, em Confins no Município 
de Lagoa Santa, EstadO áe Minas Ge_rai~. 

- PiojC1o- de. Lei da Câmara n.., 204/85 (n~ 
6.615/85, na Casa de origem), que cria Juntas de 
ConcHiaçào e Julgamento Ílas Regiões da Justiça do 
Trabalho, define áreas de jurisdição e dá outras pro
vidências. 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 36/85- (n'~ 
5 I /84, na Câmaru dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo Comercial entre o Go_verno da Re-
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pública Federativa do Brasil e o_ Governo da Re
pública_ Islâmica do Paquistão,- cOUcluído eni 
Brasi\ia, a 18 de novembro de 1982 .. 

-Projeto de Dec_rçlo .Legislativo n.,_ 37/85, (n9 
91/85, na Câmara dos Deputados), _que ap_ro~a o 
Acordo entre o Governo 9-a República Federativa Qo 
Brasil e a QrganizUção das Nações Unída.s para- o 
funcionamento do CScrit.ól:io._~m SrasHia da Comis-
sà<l l::conômica para a América Latin.a, corÍcluído ein 
Suntiago, Chi,le. eni 27 de julho de 1984. -

2.:t2 -· Plll'eceres encaminhados à Mesa 

2.2.3 - Comunicaçio da Presidência 

~r azo para apresentação de emendas ao Proje:to _de 
Le1 da Càmara n'i' 204/85, lido anteriormente. 

2.2.4 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senad_o_n~ 3§5/85._~~ ~utoria 
do Sr. Senador Nelson_Carnei~(J, que introdu-z mOdi
ficuc;;ões na legislação previdenciária, extinguindo o 
instituto da perda da qualidade de S_egurado e insti~ 
tuindo, em seu lugar, o do sobrestamento temporário 
da qualidade de segurado. 

-Projeto de Lel do Senado nv 366/85, de autoria 
do Sr. Senador Alcides Saldanha, que dispõe sób-re a 
obriga.toriedade de concun;o público para admissão 
em emprego nos órgãoS e entidades da Adminis
tração Pública Direta e 1ndtreta e rias fundações ins
títuídas ou mantidas pela União, e fixa Critêrlos para: 
estabelecimento de .limite de idade para ínscríção em 
concursos -públicos. 

- Projeto de Lei do Senado nv 367/85, de ~utoria 
do Sr. Senador Gastão Müller, que fixa o valor da 

T;.~xa de Lnscriçào ç EXpediente cobrada pelo Agente 
Financeiro nas operações de transferência de imóveis 
financiados pelo Sistema Financeiro de Habitac;ão. 

2.2.5 - Requerimento 

N'i' 471/85, de autoria do Sr. Senador José Ignácio 
Ferreira, soiícítando que tenham tramitação conjurt_
ta os Projetas de Lei do Senado n"s 261/8~ e 1501_~5_. 

2.2.6 - Discurso do Expediente 

SENADOR ENi!AS FARIA- Defesa dos Proje
to:; de Resolução n"s 149 e 150/85, de autoria da Co
missão' Diretora, que aprova o Plano de Classíficação 
de Cargos e Empregos e dispõe sobre o Quadro de 
Pessoal do Senado Federal e aprova o Regulamento 
de Pessoal do Senado Federal e dâ outras providên
cias, respectivamente. 

2.2.7 - Comunicação da Presidê'ncta 

- Referente a indicação do Sr. Senador Roberto 
Wypych, para representar o Senado Fed~-ial, nã ter
ceira Conferência de Presi_d.entes dos P~rlamentos 
Democráticos de Língua Espanhola, a realizar-se, na 
Cidad~ do f\.1êxico. 

- Rcccbime_nto do Ofício n9 S/49/85, _(n~' 1671_85, 
na origem), do Sr~ Oovernado_r_do ~tad_o da ~ahia, 
solicitando uutorização do S.enado Federal a fim de 
que aquele Estado possa reali~ar operação de em. 
pré.o;timo externo, no valor de_ US_$ 38!400,000.00, 
para os fins que especifica. 

--Convocação- de sessão extra_ordinâria a 
rcalizur-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Or
dem do Diu que designa. 

-Convocação de sessão conJunta a realizar-se ho
_ie, tts 19 horas, com Ordem do Dia que deSiin'a. · 

2.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei __da Câmara.~:t' .58f8Q (n' 1.69.3/7?, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao ait. 
458 da Consolidação das LeiS do Tra~al_ho. Votaçio 
adladã por fa.lta: de quorum. 

ProjetO_d~-_"J~.ei da -Ç_âmaran' 62/_80 (n' 1.87lj79, 
na Casa de origem), qui dá nova redaçâo ao art. 5" 
da Lei-n~' 6.678, de 14 de agosto de 1979, que dispõe . 
sobre ii. requisi~p de serv_iciQres públicos da adminis
tração di reta e at.i~ãrquica pela Justiça Eleitoral e dã 
outras providências. Votaçio adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei da Câm3.rà--il' 34/81 (n'~' 3_.658/80, 
na Cása de origem), que acrescenta parágrafo ao árt. 
234 do Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal. Votaçio adiada por falta de 

Projeta de Lei d_a C;lmar; n'i'_ 4~/81 Jn' 4.708/78, 
na Casa de origem), que introduz alterações no àrt. 
243 da lei n'i' 4.737, de 15 dejulll~ de 1965 -Código 
Eleitorul. Votação adiada pai falia de quOrum". 

ProJeto de Lei da Câmara n~' 53/81 (n" 614/79, na 
Casa de origem), introdu:dndo a,_lterações no 
Decreto-lei n'i' 70, de 21 de novembro de 1966, e na 
Lei n'i' 5.741 de \'i' de dezembro Qe 1971, que dispõem 
sobre cédula hipotecária e a cobrança de crêdito hi
potecário vinculado ao sistema financi:lró--de habi
taç_ão. Votação adiada por falta de qÚorum. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 57/81-(n~' 2.109/79, 
na Casa de origem), -que altera a Lei n'i' 5.869, de 11 
de janeiro de_l973 ..- Código de Processo Cívil, na 
P'!-rte rel~ti'-:_a ao procedimento sumariíssni.o. Votação 
adiada pa·r~ faltu de quorum. - · 

Projeto de Lei da Câmara n'i' 59/81 (n~" 1.894/79, 
na Casa de origem), que inclui na relação descritiva 
das ferrovias do Plano NaciOnal de ViaçãO, institUído 
pe1u Lei n9 5.917, de lO de setembro de __ l973, ferrovi::J. 
transversal ligando Belém-São Luiz-Teresina. V o .. 
tação :11diad~ por falta de quorum. 

Pr<_?jetó de Lei da Câmara n9 63/81 (n'i' 2.087/79, 
na Casa de origem), que modifica a redação do_§ 29 
do art. 20 da Lei n"' 5.869, de II de janeiro de 1973 ___:: 
Código de Processo Civil. Votação adiada. por falta 
de quorum. 

,Projeto de Lei da Câmara n~' 81/81 (n9 3.123/80, 
na Casa de origem), que assegura os direitns de auto~ 
rcs teatrais. Votação adiada por falta de quo111m. 

Projeto de Lei da Câmara n9-46/82 {ti~' 903/19~ õa 
Casu de origem), que dá nova redação ao art. 1_2;!) __ do 
Decreto-lei n9 200, de 25 .de fevereiro de 1967, e revo
ga a ulfnea d do§ 2~' do seu art. 126. Votação ádiada 
por falta de quorum. 

.:~-·~p~f~'je·to"'·de -Leí do Senado n~'244/8l
C0mplemcntar, acrescentando o parágr<:J.fo 49 ao art. 

._2_9 da Lei Complementar f!'~ 1/67, que visà a r~duzir, 
em caso.s que especi1ica, ·a limite mitlimo pop-ulacio
mll de que trata o inciso I do mesmo artigO. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n"' 131/85, que autoriza o 
Governo do Estado do Paraná a realizar operação de 
.em,préstimo externo no valor de Us$ 63,600,000 (ses~ 
~'>enta e três milhões e seiscentos mil dólar~_nort~ 
americanos). Votação adiada por falta de quorum. 

_ J>rojeto d~ Resoluqào· n"' 1~4/85, q~e_ autoriza o 
Govcmo do Estado de São Paulo a elevar_ em Çr$ 
3.!3l.l46.368 (três bilhões, cento e triôtã itU.iU ini~ 
lhões. cento e quarenta e seis mil, trezentos- e sessenta 
e oito cruzeirQs}, o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falii (fc!' QUorum. 
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Projeto de Resolução n~' 135/85, que autoriza o 
Ooverpo 49 E~tado de Minas Gerais a realizar ope-.. 
raçãO de empréstimo externo, no valor de USS 
60,000,000.00 (sessenta milhõ~ de dólares norte
americanos}. Votação adia ... por falta de -quorum.-

Projeto_ de_ Resolução n'~' 136/85, que autoriza o 
GovernO do Estado do Rio d~ Ja,neiro a realizar ope
raçã.o de emprésthno externo no valor de USS 

- 44,800,00lJ.otr (Quarenta- (:Ç'Quã.tro milhões e oitocen
los mil dólares .norte-americano). Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n" 137/85, que autoriza o 
GoVerno do Estado do Rio de Janeiro a realizar ope
rãção de empréstimo no valor de USS 100,000,000.00 
(cem mHhões de dô(ares norte-americanOs). Votação 
11díada por falta de quorum. 

Projeto de ResQiução 'n' 138/85, que autoriza a 
Prefeitura MuniCipal de Itapecuru-Mirim (MA), a 
elevar em Cr$ 147.658.086 (cento e quarenta e sete 
milhões. seiscentos e cinqUenta e oito mil e oitenta 
esei·s·cruzeir9S), o montante de sua dívida consolida
da. Votação a~iada por falta de quorum. 

ProjetO de Resolução n" 139/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Marflia (~P) a elevar em CrS 
2.400.000.000.00(dois bilhões e quatrocentos milhões 
dt! cruzei.ros), o fuontanle de sua dívida consolidada. 

. Votaçio_ .!'diada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~' 140/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Salto do Céu (MT) a elevar 
em Cr$ 439.917.320 (quatrócentos e trinta e nove mi
lhões, novecentos e dezes~ete mil, trezent.os e vinte 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Porjeto de Resolu.çã_o n' 1_4.1/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Grajaú (MA) a elevar em 
Cr$ 441. 261.654 (quatrOcentos e quarenta e um mi
lhões, duz_entos e sessenta e um mil, seiscentos e cin
qüenta e __ quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
cónsolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n"' 142/85; que autoriza a 
Prefeituta Municipal de Macaíba (RN) a elevar em 
Cr$ 1.053.744.275 (hum bilhão, cinqUenta e três miK 
Jhões, setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e 
setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. Vota~o adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolusão n"' 143/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (MT) a 
dev-ur em Cr$ 4.473.178. 930 (quatro bilhões, quatro
centos e setenta e três milhões, cento e setenta e oito 
mil novecentos e trinta cruzeiros), o montante de sua 
dívldu consolidada. Votação adiada por falta de quo-. 
rum. 

Projeto de ResoluçãO n"' -144/85, quC autoriza -a 
Prefeitura Municipal de Criciúma-(SC) a elevar em 
Cr$ 2.724.658.100 (dois bilhões, setecentos e vinte 
quatro milhões, seiscentos e __ cinqGenta e oito mil e 
cem cruzeiros). o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

Re_querímento n' 425f8S, solicitando seja anexado, 
aos Projetas de Lei da Câmara n's 49j77, lll/81 e 
124/83, que trarhitam em conj"un(o com o ProJ"eto de 
Lei da Câmara nQ 38/84, que altera dispositivo da Lei 
n"' 4.726, ae l3 de julho de 1965, que dispõe sobre os 
serviços do registro do comêrcio de atividades afins e 
dá ourras providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Recjuefimento ·nQ 423/85, de urgência para o Proje
tO- de Ui~-da Câmara n9"124j85 (n"' 4.014/84, na Casa 
de orige!ll), que proíbe-a pescá de catáceo nas águas 
Jurisdicionais bmsÍieira e dá outras providências. Vo~ 
ta~ão adiada por falta de quorum. 
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Requerimento n'i' 463/85, solicitando nos termos 
do art. 279, c, 4, combinando com o art. 195, do Re
gimento Interno a inclusão em Ordem do Dia do 
PrOjeto de Resolução _n' 15/85, que dispõe sobre re
querimento de inrormaç·ões e dá outras providências. 
votaçio adiada por ralta de qaoruiL 

Requerimento n'l 461/85, solicitando nos termos 
do art. 76 do Regiinento Imerno, a· Constituição de 

- uma Comissão ESpecial Mista, composta de 3 Seria- -
dors e 3 Deputados, para, no prazo de IZO dias, orga
nizar os ·atos_de comemoração do ccnt_enário do. nas. 
cimento--de dois eminentes vultos baianos Dr. Otávio 
Mangabeira e Dr. Ernesto Simões Filho. Votação 
adiada por falta de qaonm. 

Projeto -de Lei do Senado nt 89/83, que dispõe 
sobre a proibição da caça ao jaca~ c dâ outras provi
dências. 'Votaçio ~da por falta de fiiiOIUI· 

Projeto de Lei do Senado n• 85/83, que acrescenta 
dispositivO à Lei Orgânica da Previdência Social, am
pliando a definição de dependente para efeito de as
sistência mêdica. Votação adiada por falta de quorum. 

2.3.1 Comunicação da Presidência 

Adiamento, por falta de quorum, da indicação ·do 
Sr. Senador Roberto Wypych, feita pela Presidência, 
no Expediente da presente sessão, para representar o 
Senado em conclave parlamentar na cidade do Mê,O
co. 

2.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR JORGE KALUME- Viagem realiza
da por S. Ex• a Damasco, integrando comitiva de Srs. 
Parlamentares. 

SENADOR MILTON CABRAL. Como Líder
Sugestões apresentadas por S. Ex• visando sanar a 
defesagem havida na - m-áqUina da administi:ição 
pública. 

SENADOR CARLOS ALBERTO. Como Líder
Críticas ao não cumprimento de metas prometidas 
pelo Ministério da Administração, em consonância 
com o livro Desafio das Oposições. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Conside
rações sobre o crescimento da participação do setor 
de intermediação nnanceira -na rerúia bruta nacional. 

SENADOR LO MANTO JIJNI08. ~ Reestrutu
ração _da Tabela de Pessoal da CEPLAC~ 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Declaração 
do Secretãrio do Tesouro do Governo norte
americano a respeito da criação de um fundo visando 
ajudar os países endividados. 

SENADOR JUTAHY MAGALHiiES- Refle
xões sobre o Sistema Parlamentarista. 

SENADOR JOÃO CALMON- Retração na de
manda de novos financiamentOs para cultivo da se
ringueira. 

SENADOR GASTiiO MlJLLER c... Esclarecimen
tos sobre acusações de que o ex-Senador Filinto 
MUller, teria autorizado a deportaÇão da Srt Olga 
Benario' ·Prestes~ _ _ 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Viagem 
dQ Ministro Marco Maciel à Argentina, por ocasião 

da III Reunião da Comissão Mista do Convênio de 
Intercâmbio Cultural Brasileiro-Argentinõ. 

' • SENADOR NIVALDO MACHADO- Reivindi
cação dos TêcniCos eni Contabilidade da RFFSA, de 
Recife __.:: PE. - -

SENADOR ALFREDO CAMPOS - Análise 
sobr:e a problemática.do Sistema-Financeiro de H3bi
taçào.: 

2.3.3 - Com.,.h:ações da Presldêoda 

,..... Término.do prazo-para 3pre.seiltação de_emendas 
ao Projet_o d~ Resolu~o Íl' ~4'5/85. 

-Transferência. pa~ as 21 horas, da sessão con
jlmta anteriormeiite corivocada para as 19 horas de 
hQje. 

Z.3.4 - Designaçio da Ordem do Dia tb próxima 
sessio 

2.4 ~ ENCERRAMENTO 

3-ATA DA 24Z• SESSÃO, EM Z DE DE-
ZEMBRO DE 1985 

3.1-ABERD.JRA 

3.2-.::. EXPEDIENTE 

3.2.1- Oficlos do Sr. 1"'-Secret,rlo da Câmara dos 
Deputados 

- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetos: 

Projeto de Lei_da Câmara n"' 205/85 (n"' 6.332/85, 
na Casa de origem), qUe revoga o Decreto-lei n"' 251, 
de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 206, de 1985 (n'1 
6.968/85. na-Casa de origem), que dispõe sobre a in
clusão de servidores da Administração Federal di reta 
-e das autarquias federais no Plano de ClassificaçãO 
~e Cargos, i~stituído pela Lei n9 5.645, de lO de de
zeinbro de 1970, e dá outras providênciaS. 

3.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa 

3.2.3 - Expediente recebido 

- Lista n9 7, de 2 de dezembro de 1985 

3.2.4 - Comunicação da Presidência 

Prazo para oferecimento de eme-ndas ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 206/85, lido anteriormente. 

3.2.5 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n'~ 368(85, de autoria do 
Sr. Gaivão Modeslo, que dispões sobre a política de 
atendimento à infância e à adolescência. 

3.2.6-- Apreciação de matéria 

'Proposta feiia pela Presidência nã sessão anterior, 
indicando o Senador Roberto Wypych, para repre-

- Sentar o Senado na 3• Conferência de Presidentes dos 
Parlamentos Democráticos de Língua Espanhola, a 
realizar-se no Mêxico, de 5 a 7 do corrente mês. 
Aprovada. 

3.3- ORDEM DO DIA 

- Rci:(uerimenro·- n9 419/85, solicitando infor-
- ni."ai;õtSs ju.nto-aO Poâú EXeci.úíYó-soOre o monfarite 
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dos dêbitos vencidos das Cooperativas Centralsul, 
Coi'ltrisa e COntrijUi -pãra ·com o- Banco Nacional de 
Crédito COOperativo- BNCC -,e a Companhia de 
Financiamento da Produção - CFP. Aprcn'lldo. 

~ Emenda da Câmara- ao Projeto de Lei do Sena
do n• 198/79 (n' 3.171/84, naquela Casa), de autoria 
do Senador Nelso11: Carneiro. Que. disciplina o exerci~ 
do da profissão de detelive partiCUlar. A-,rovada, à 
ComissàOI' de Redação: · 

-Projeto de Lei da Câmara ·n9 177/85 (n• 
5.89~/85. na Casa de oJigem), que retifica, sem ônus, 
a' Lei n• 7.276. de lO dedezembro_de 1984, que .. Esti .. 
mã ã Receita e-- FiXa ã DesPesa da Uftião para o 
exerciç_io financeiro de 1985". AprOY•do, com emen
da. Ã Comissão de Redação. 

- Projetõ_ de Lei do ~nado n9 173/85, que altera 
dispOsitivo--da Lei n9 6.515. de 26 de dezembro de 
1977, possibilitando o divórcio entre pessoa nunca 
antes divorciada e outra já divorciãda anteriormente. 
APrOftdo, em 2' turno. Â Câmara dos Deputados 

-Projeto de Lei da Câmara n9 f23/8S (n"' 
5.180/85, na Casa de Origem); que cria cargos em cO;. 
missão, no cjuadro Permanente da Secretaria do Tri
bunal Regional do Trabalho da 2• RegiãO e dá outras 
providências. Aprovado, em I"' turno. 

3.3.1 - Matérias apredadas após • Ordem do Dia 

Redação fin-al_ do Projeto de Lei no Senado n9 198, 
de 1979. constãnte da Ordem do Dia da presente ses~ 
são._ Aprovada, nos termos do Requerimento n• 
472(85. Ã Sanção 

Redaçào final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 177/85, constante da Ordem do 
Dia da presente sessão. Aprovada, nos termos do Re
querimento n9 473/85. Ã Câmara dOs Deputados. 

3.3.2 - Discurso proferido após a Ordem do Dia 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homena
gens triliUtaâas- Pelo- Cons_elhO Estadual de Cultura 
do Estado _da_ Bahia ao es_critor Adonias Fifho, pelo 
transcurso do 7fft aniversãrio de_ seu nascimento. 

3.3.3 - Comunicação da Presidência 

Convocação d~_sessão extraordinâra ~ r~lizar:se 
aniUrlhã: di-a 3-11-85,-às lO horas, -co~m Qfdem -do :Di3 
que_ designa. 

3.4- ENCERRAMENTO 

4- DISCURSO PRONUNCIADO EM 
SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. João Calmon, proferido na sessão de 29-ll-85 

5- MESA DIREtORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 
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Ata da 240ª Sessão, em 2 de dezembro de 1985 

3~ Sessão Legislativa Ordinária~ da 47~ Legislatura 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume--- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles ___,..Alcides Paio --Gaivão Modesto --Aloy
sio Chaves- Gab~iel Hermes - Hélio Gueiros- Ale
xandre Costa - João _Castelo - Américo de Souza -
Alberto Silva- Hel_vídio NUnes- João Lobo- César 
Cais- José Liris- Virgfi_io Távora --Carlo.s A-lbe{to 
- Moacyr Duarte -,M_artinS Fi_lho- Humberto_Luce
na- Marcondes G3delha- Milton Cabral ..:.... AdeiOãf 
Jurem a ~Cid Sampaio- Nfvaldo Machado ....... LlliZ
Cavalcante- Louriv:d Baptista - Passos Pôrto - Ju
tahy Magalhães- Lomanto ~9.nio_r- _I:uiz Yian_a,~ 
João Calmon - José lgnácio Ferreira ....:.. Moacyr Dall_a 
-Amaral Peixoto -_Nelson Carneiro_- _Itamar Fran
co,- Murilo Badaró -Alfredo Campos- Severo Go
mes- Benedito Ferreira;__ Henrique Sari.tillo- Mauro 
Borges - Gastão MUller - José Fragelli - Marcelo 
Miranda- Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Ene

'as Faria- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Car
los Chiafelli - Alcides Saldanha - Octa:Vio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 56 Srs. Seriadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs trabalhos. 
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-

Secretãrio. 

h lida a seguinte 

Brasília, 2.de dezembro de 198-5. 
Senhor President~: __ __ . _ . . 
Permito-me vir à presença de Vossa Excelência, para 

comunicar-lhe que tendo me filiado, no dia 13 último, ao 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro _
PMDB, passo a integrar a sua bancada nesta Casa do 
Congresso Nacional. 

Valho-me do ensej_o para renovar a_Vos_sa ExcelênCia 
os meus protestos de estima e alto apreço. 

Atenciosamente, - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - A comuni-
cação lida vai à Publicação. _ _ _-

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser tido pelo Sr. 1"
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 364, de 1985 

uAtre'ra os arts. 3"' e 4" do Decreto-lei n9 2..173, de 
19 de ~ovembro de 1984, que instituiu a Gratifkaçio 
Judiciária deYida aos funcionários pertencentes aos 
Orgãos do Poder Judiciário da União, do Di~to Fe-
deral e dos Territórios." 

O Congresso ~acional decreta: 

Art. l'l O art. 3" do Decreto-lei n"'2.173, de 19 de no
vembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Parágrafo único._ O valor a ser incorporado se
rá o correspondente ao percentual máximo atribuí
do à categoria funcional a que pertencer o· aposenta
do." 

Art. 2"' O art. 4" do Decreto-lei n92.173, de 19 de no
vembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte rçdação: 

''Art. 49 Aos funcionários já aposentados a-in
corporação da Gratificação Judiciária rar-;;e-á na 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. José Fragelli, 

razão do percentual máximo atribuído à categoria 
funciorial em que ocorreu a aposentadoria." 

Art. J9 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. . 

· ~ Art. 4"' Revogam-se as disposiçõ~ em_ contrário. 

J~~ti.~c~~o. 

O Decreto-lei n"' 2.173, de 19 de novembro d~ 1984, 
instifuiu, em favor dos funcionários pertencentes aoS Or
gãos do Poder Judiciário da Uriião, do Distrito Federal e 
dos T errítórios, á Gratificação _Judiciária, a ser paga, 
para o pessoal em atividade, na base do percentual de 
80% (oitenta por cento), incidente sobre o vencimento do 
cargo efetivo. - · 

Para os já inativados, porém, deferru o mesmo benefí
cio na razão tão-somente do percentual de 40% (quaren
ta por cento), calculado sobre a parcela básica dos pro-
nm~ · · 

Tal tratamento, já se vê, sobre se.r extremamente injus
to e dise:riminatório, gera distorções curiosissinlas no 
que se refere à concessão de indigitada Gratificação- aos 
i nativos. 

Assim é qu-e o funcionário apoSentado após- a edição 
do precitado decreto-lei faz jus ã Gratificação Judiciária 
no percentual de 80% (oitenta por cento), enquanto que 
outro funci_onário de igual categoria e referênCia, Pelo só 
fatO de se hav~r inativado em data anterior ao advento 
daquele diploma legai, percebe a mesma GratificaÇão na 
base de apenas 40% (quarenta por cento). Como se per
cebe, a discrimiriãção ãcontece não só entre ativos e ina
tivos, mas, também, entre o própriO pessoal na inativida-
de. ~ ~ ' o~ -~-

Ora, quef:tloS parecer que ao Poder Público, até por 
uma questão de eqüidade, cabe dispensar tratamento 
igualitário a seus servidores, estabelecendo paridade ab~ 
soluta entre vencimentos de ativos e inatívos. 

Este, fácil é concluir, é o objetivo perseguido pelo pro~ 
jeto ora apreseõtã.âo, que, por consubstanciar medida de 
irrecusável justiça, merecerá, temos certeza, o irrestrito 
apo-iametlto dos eminentes. Pares. 

Sala das Sessões. em 29 de nOvembro de 1985. - Ni-
valdo Machado. - - - --- - -

-LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEIN• 2.173, 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 1984 

Altera o Decreto-lei n.{> 1.341. de 22 de agosto de 
1974, e dá outras proYidências. 

Art. 3" A Gratificação Judiciária. sobre a qual inci
dirá o desconto previdenciário, será incorporada aos 

- proventos do funcionário que a tenha percebido na data 
da aposentadoria. 

Parágrafo único_. O val_or a ser inc9rporado será o 
correspondente à média dos percentuais atribuídos ao 
funcionário. nos doze meses imediatamente anteriores à 
inativação. _ _ _ . _ _ . . 

Art. 4"' _ Aos funcionários j_â aposentados a incorpo
ração da Gratificação Judiciária far-se-á na razão da me
tade do percentual máximo atribuido à categoria funcio
nal em que ocorreu a aposentadoria. 

(Ãs ComisSões- de ConstitUiÇão e Justiça, de Ser-_ 
viço Público Çivil e de Finanças.) 

O SR. PRFS1DENTE (José Fragelli)- O projeto lido 
será pu_!)licado e remetido à.s comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu a ~ensagem n'~' 326, de 1985 (n"' 633/85~ na _5)ri
gem), -pela qual o Senhor Presidente da República, noS. 
termos do art. 42, item VI, da Constitulção, e de acordo 
.com_ o art. l" da Resolução n""93f76, do Senado Federal, 
_so~i~ita <J,Utoriza<;;ã_o para que o Departameilto"de Estra
dãS de Rodagem de Santa Catarin_a_- DER/SC possa 
contratar operação de crédito, para os fins que- eSpecifi

,.ca. 
:::- A matéria será despachada às Comissões de Economia
e de ConstituiçãO e Justiça. 

o· SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida {)ela -COmissão de Redação Cm seu Parecer nt 
967, de 1985), da Em(:nda do Senado_ao Projeto de 

-~_-=::Lei da Cümara -n.., 9, de 1982 (n"' 3.048/80; na Casa 
de origem). que faculta ao segura.Po a_retifiçação do 
enquadramento correspondente a seu tempo de fi
liaÇão à Previdência Social. 

Em discussão a redação final._ (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a enrra~ 

da 
Encerrada a discussão, a redação final é cons1derada 

delinítivam-ente aprovada, nos termos do art. 359 do Re-. 
gímento lnterno. 

A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 

E seguinte a redação final aprov~da 

~edaçào final da emenda do Sendo ao Ptojeto de 
Lei da Câmara 11'19, de 1982 (n"' 3.048/80, na Casa de 
origem), que faculta ao segurado a retiflcacão do en
quadramento corregpondente a seu tempo de flllaçio à 
Previdência Social. 

Emeeda nt 1 

(Correspondente à Emenda n"' 1-CLS) 

Ao caput do artigo 1': 
Onde se lê ·~salãrio-de-coÍ1tribuição ... leia-se salário

base. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - 1- Z: 

Discussão. em turno único, da redação final (ore-
recicla pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 
969, de 1985), da Emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n' 55, d.! 1984. (n" 759/83, na Casa 
de origem). que determina que os depósitos e repas
ses dos órgãos públicos federais do norte e nordeste 
sejam creditados. obrigatoriamente. no Banco da 
Amazônia S.A. - BASA e no Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. - BNB, respectivamente. 

Em discussão .a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quein queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

defiriitivinitiil"te aprovada, nos termos do a~t. 359 do Re~ 
.g-imento Interno. 

A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 
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Ê a seguinte a redação final aprovada 

Redaçii.o final da emenda do senado ao Projeto de 
Lei da Câmara no? 55, de 1984 (n_'1759/83, na Casa de 
origem), que determina os dep6sitos e repasses dos ór
gãos públicos federais do Norte e Nordeste sejam cre
ditados, obrigatoriamente, no Banco da Amazônia 
S.A. - RASA, e no BanCQ do Nordeste do Brasil 
S.A. - BNB, respectivamente. 

Emenda n"' 1 

(Corr_e_spondente à Emenda n'i' l-CF) 

Dê-se ao artigo 1'>' a seguinte 1-edação: 

"Art. l"' Os depósitos e repasses dos órgãos 
públicos federais do Norte e Nordeste serãq cre9ita
dos, obrigatoriámente, nO Banco da Amazônia S.A. 
- BASA, e no Banco do Nordeste do Brasil S.A.
BN B, respectivamente, em contas especiais, como 
receita da U ni_ão." 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. -

Concedo a palavra ao nobre S~nador Nelson_ Carnei
co. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - Rl. Pro
nuncia o seguinte dis.curso.) ~Sr. Presid~nte,_ Sr~. ~~n:o:
dores: 

Ã Fundaç.~o Serviços -de Saúde Púbilca_ é o mais efi
ciente instrumento utiliZado por aquela Secretaria de Es
tado - a mais desf~!cada de verbas orçamentárias -
pura atendimento prinCipalmente à finalidade de pre
venção médico-sanitária, nUm País assolado pelas ende
mias mais diversas+ sujeito a surtOs epidêmicos diferen
ciados, com elevadíssimo íridice _de- mortalidade infanttl, 
praticamente dois terços da populaç-ão comprovando um 
quadro nosológico desafiador. 

Nesse contexto, cumpre ressaltar a atuação do seu re
duzido pessoal, fiel ao5 objetivos e _finalidades da insti
tuição, fundada há quarenta e três anos e executando, 
desde 1942, ações de saúde pública, essencialmente em 
municípios do interior sobretudo nos mais_ carentes de 
recursos de saúde e saneamento, quando continua 
gravíssimo o problema da interiorização. da medicina. 

Com atgumas dezenas de têcnicos _de hlvcJ ,superior--:
médicos, engenheiros., odontológos e enfermeiros_,_ que 
trabalham, realmente, em regime de tempo integral e de
dicu~ão exclusiva, presw.m eles assistência médico
sanitária permanentemente em mHha~_s de municípios. 

Quase todo esse pessoal possui curso oficial de_for
muçõ.o em Saúde Pública, ministrados por escolas ofi
ciais que preparam sanitaristas. 

Entrehtnto, os diplomas legai$ que beneficiam a classe 
não atingiram os servidores da Fundação SESP, esqueci
dos pela Lei n9 6.455, de 1976; pelo Decreto ]19 79.456, de 
1976 e pelo Decreto-lei n~' 2.195, de 1985. 

Diante disso, encaminhamos veemente_ apelo ao Mi
nistério da Saúde, no sentido de que se estendam os be
nefícios dispensados, até agora, a s"ervidorcs assemelha
dos, pelo Decreto-lei n"' 2.195, de 25 de dezembro de 
1984, que.concede gnHificação _d_e incentivo funciOnal, 
correspondente a oitenta por ce·nto ·sobre o salário ou 
vencimento parOJ o grupo Saúde Pública, carreira de Sa
nitarista. 

Os servidores pertencentes ao quadro do Ministério da 
Saúde, inclusive o. pessoal" da_ SUCAM, receberam tais 
benefícios, enquanto os técnicos da Fun_dação SESP con-~ 
tinuam excluídos, 

Nl\o é possível continue essa situação de disparidade 
salarial, que fere o princípio da- isonomia. Por isso mes
mo esperamos que o Ministro da Saúde atenda à legítiv 
ma reivindica~ão dos sanitaristas, que tão relevantes ser
viços prestam à saúde pública no País. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PR!lSIOEN'tE (José Frege\\i) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, de
sig_ryando para a ordin~ria de hoje, a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

VotaçãÕ, em turno ún-Úi~~- do Projeto de Lei da Câma-
ra n9 58, de 1980 (n9 1.693/79, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 458 da Consolidação .das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 84 e 85, de 
1985, das Comissões: 

-de LegiSlaçãO So<:ial; e 

----:-_de ~iJt~-:aças. 

V~tação, em turno ú~ico, dO Projeto de Lei da Câma
ra no 62, de 1980 (no \.871/79, na Casa de origem), que 
dá _nov-a redução ao art. 59 da Lei n"' 6.678, de 14 de agoS
to de 1979, que dispõe sobre a reqUisição de servidores 
públicos da administração direta e autárquica pela Jus

. tiça _EI<_?itoral e dá outras providências, tendo_ 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos \00 e lO I. de 
1984, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça; e 

- de Servito Público Civil. 

V:õta.Ção; e_m ~ufnç:._ tin_ico,_· dO_P~ojeto de Lei da Câma~ 
r:i n9'j~, cte -I98Un"'_3.658/80,_1J-a Cas'ª" de origem), que
acresce-'nüi pa-tâgfafo acrart. 234 do Decreto-l_ei n9 ?:848, 

'de 7 d_e de~cmbro de 1940 - Có-digo Penal, tendo 

PAREÇER, sob n9 324, de 1981, da_ Comissão 

~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no mérito, favorável. 

4 

Votação, em turno Unico, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 48, de 1981 (n"' 4.708/78, 'na Casa de origem), que 
introduz alterações no art:243 da Lei n'il4.737, de 15 de 
julho de 1965 --Cóaigo Eleitoral, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no \.190, de 198\, da 
Cómíssuo-

--de Constit_ui_cã_o__e_J!Istiça. 

s--

Votação, em tui'no único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 53, de !981 (n9 614/79, na Casa de origem), intro
duzindo altáUções no Decreto-lei n9 70; de ·~r deno
vembró de !966, c na Lei n" 5.741. de 1"'-de dezembro de 
1971, que díSpõem sobre cédula hipotecária e a cobrança 
de crédito hipotecário vinculado ao sistema financeiro de 
habitação, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n•l.l43, de \981. da 
Comissão 

- de_ Constituição e Justi~a_ 

V~tação, em tl!rno único,_ do Projeto de Lei da Câma
ra n9 57: de 1981 (n"' 2.109/79, na Casa de origem), que 
altera a Lei n'il5,869, de 11 de janeiro de 1973- Código 
de Processo Civil, n<\ parte relativa ao procedimento su
marfssimo~ tendo 

PAR~ÇE~=· so_~ n"' 12, de 198?, d~ ~omissão 

- d_e CÕnsÚtuição e Justiça~ favorável, com emenda 
que apresenta de n" 1-CCJ, e voto vencido, quanto à 
emenda, do Senadoi Lenoir Vargas. 

Vot<tção, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 59, de 1981 (n9 1.894/79, na Casa çle origem), que 
inclui na rela~ào descritiva das ferrovias do Plano Nacio
nal de Viaç;io, instituído pela Lei n"' 5,917, de lO de se-
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tembro de 1973; __ ferrovia tranSverSal ligando_Belém
S1ío Luis-Teresina, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 149, de \985, da 
Comissão-

- de Transportes, ComuniCações e Obras Públicas. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ru n"' 63, de_l981 (n."' 2.087, na Casa de origem), que mo
difica a redaçào de§ 2"' do__art. 20 da_Lei n~' 5.869, de 11 
de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 877, de 1982, da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câma
ra n" 81, de 1981 (n9 3.123/80, na Casa de origem), que 
assegura os direitos de autores teatrais, tendo 

PARECERES, sob n"'-532 a 534, de 1982, das Comis-
sàes: 

-de Educaçiio e CultUra, -favorável; 

-de Legislação Social, favorável; e 

-de- Constituição e Justiça (audiência soJidtada em 
plenário), pela co_nstitucionaljda_9e, juridicid<J.de e, quan-
to ao mérito, favorável. - -

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 46. de 1982 (n"' 903f?9, na Casa de origem), que dá 
nova reda,_çãO ao art. 125 do DeC'reto-Jei n"' 200. de25 de 
fevereirO de 1967, e revoga a alínea d do§ 29 do seu art. 
126, tendo_ 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 672 e 673,de-
1982,- das Comissões: 

- de Serviço Público; e 

- de Finanças. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 244! de_l98I- Comp~ementar, de autoria- do Senador 
Cunha Limã:, acresCel1tã.ndo o parágrafo 49 ao :irt. 29 dã. 
Le_i C_omplementar n9 1, de 1967, que visa a reduzir, em 
c:i~-oS CjLle_ -~-pÍ!cifica, o li~ite_,~inimo_ populacional de 
que tmta o inciso l do mesnlo artigo, tendo 

PARECERES. sob nos 945 e 946. de 198\,745 e 746, 
de 1984, das Comissões: 

...... -de Constituição e Justiça- l"' pronunciamento, péla 
constitucionalidade e juridícídade; 29 pronunciamento, 
favorável à Emenda de Plenário; e 

-de Municípios - 19 pronunciamento, favorável; 2"' 
pronunciamento, contrário à Emenda de Plenário·. 

12 

Votação, em turno dnicb, do Projeta· de Resolução n9 
131, de 1985 (apresentado pela COmissão de Finanças 
como conclusão de seu Parecer n9 949,de !985). que au
toriza ó GOverno ·do Estado do Paraná a realizar ope-· 
ração de emprésfiiilO externo no valor de USS 63~600,000 
(sessenta e três milhões e seiscentos míi dólares norte
americanos), tendo 

PARECER, s_oh n"' 950, de 198,5, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurídicidade. 

13 

Votação: em turno úi:tko, do Projetq de Resolução n9 
134, de I 985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 964, de 1985), que au
toriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
Crl3.13!.146.368 (três bilhões, cento e trinta e um mi
lhões, centq e_ quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e 
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oito cruZeiros) o mOntante de sua dívi~a consolidade, 
tendo · 

PARECER, sob n~' 965, de 1985, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
135, de 1985 (aprese·n-tado pela Comissão de Fimi.nças 
como conclusão de seu Parecer n~' 985, çle l98~). que_ au
toriza o Governo-do Estado de Minas Gerais a rCa]izã.r 
operação de empréstimo externo, no valor de USS 
60,000,000.00 (sessenta -milhões de dólares norte
americanos), tendo 

PARECER, sob nt 986, de 1985, da Comissão .. _ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
136, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finªnças 
como conclusão de seu Parecer n~' 987, de_l985), que au
toriza o Governo do EStado do Rio de Janeiro a realizar 

·operação de empréstimo externo no valor de US$ 
44,800,000.00 (quarenta e quatro milhões e oitocentos 
mil dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, sob n~' 988, de 1985, da Comissão 

-de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
ju(idicidade. 

16 

Vota~ão, em turno único, do Projeto de Rçsolução n~' 
137, de 1985 (apresentado -pela Com_is!iãO de FinanÇas 
como conclusão de seu Parecer nl' 989, de 1985), que au
toriza o Goverrt.o do Estado do Rio de Janeiro a realizar 
operação de empréstimo no valor de USS 100,000,000.00 
(cem mithões de dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, so_b n~' 990, de 1985, da Comissão 

...:.. de Constituiçijo e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
,t-38, de 1985 (apresentado -pela Comissão de Economia_ 
como conclusão d_e s_eJ.J_.Pare'i::er n"' 991, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de ltapecuru-Miriin (MA), 
a elevar em Cr$ 147.658.086 (cento e quarenta e sete mi
lhões, seiscentos e cinqaenta e oito mil e oitenta e seis 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n'~s 992 e 993, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

18 

·Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
139, de 1985 (apre::ieritãdO pela Comissão de Economia 
como conclll'iãO de seu Parecer n'~ 994, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Marília (SP) a elevar em 
Cr$ 2.400.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos mi
lhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

"PARECERES, sob n~'s 995 e 996, .de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

]9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 
· 140, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 

como conclusão de seu Pa~ecer n~' 997,de 1985), que au-
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tori:t;a a Prefeitura- Municipal dC? Salto do Céu (MT) a 
elevar em, CrS 439.917.320 (quatrocentos e trinta e noVe 
milhões, novecentos e dezessete mil, trezentos e vinte 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nl's 998 e 999, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela cOnstitucionalidade e 
juridicidade; .e 

-de Municípios, favorável. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
141, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 1.000, de 1985), que. 
autoriza a Prefeitura Municipal de Guãjaú (MA) a ele
var eril Cr$-Ml.261.654 (quatrocentos e quarenta e um 
milhões, dUzentos e sessenta_ e um mil, seiscentos e cin
qUenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívi.da con~ 
solidadda, tendo 

PARECERES, sob n~'s l.OOT e 1.00·2, de }985, das Co
missões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favoráveL 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
142, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n'~ 1.003, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Macaiba (RN) a-ele
var em Cr$ 1.053.744.725 (um bilhão, cinqUenta e três 
milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e 
vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua divida canso· 
lidada, tendo 

PARECERES, sob n'?s 1.004 e 1.005, de 1985, das Co-
missões: 

- d~, ConstittiiÇã~-e JUstiça, Peía con~titUdonalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

22 

Votação, em turno único, ~-o Projeto de Resolução n'~ 
143, de 1985 (apresentado pelá COmissão de Economia 
como conclusão de seu Pat:ecer n~' t.006, de 19&5), que 
autoriza a Perfeitura MJ.!nicipal de Tangará da Serra 
(MT)"a elevar em Cr$ 4.473.178.930 (quatro bilhões, 
quatrocentos e setenta e três milhões, cento e setenta e 
oito mil, novecentos e trinta cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARE~ERE~Csob n'~s 1.007 e 1.008, de 1985, das Co
miss(!es: 

-de Coristltliição e Justiça; pela constitucionalidade e 
juridicidade; e - -

-de Municípios, favorável. 

23 

Votação, e·m turno único, do Projçto de Resolução n~' 
\44, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n'~ 1.009, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Criciúma (SC) a ele
var em Cr$ 2. 724.658.100 (dois bilhões, setecentos e vinte 
e quatro. milhões, seiscentos e cinqUenta e oito mil e cem 
cruzeiros), o montante de $Ua dívida consolidad_a, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.010 e l.Oll, de 1985, das Co
missões: 

~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

24 

Votação, effi t~rno único~ do-Requerimento n~' 425, de 
!985, do Senador Alberto Silva, solicitando -seja anexa:~ 

Dezembro de 1985 

do, aos Projetas de Lei da Câmara n'ls 49,_de 1977, I 11, 
de .1981 e 124, de 1983, que tramitam em conjunto, õ 
Projeto de Lei da Câmara n<> 38, de 1984, que altera dís~ 
positivo da Lei n~' 4.276, de 13 de julho de 1965, que .. dís~ 
põe sobre os serviços do registro do comércio e ativida~ 
des afiris, e dá oUtras providências". 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 423, de 
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Líder do 
PFL, requerendo nos termos do art. 371, c, do Regímen· 
to Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~ 
124, de 1985 (n<> 4.014/84, na Casa de origem), que proí~ 
be a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras 
e dá outras providências. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 463, de 
1985, do Senador Jutah§ Magalhães, solicitando, nos 
termos do art. 279, e, 4, combinado com o art. 195, do 
Regimento Interno, a inclusão em ordem do dia do Pro
Jeto de Resolução n~' 15, de 1985, de sua autoria, que 
"'dispõe sobre requerimento de informações e dã outra,s 
providências". 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 461, de 
1985, de autoria do Senador Lomanto Júnior, soticitan~ 
do, nos termos do art. 76 do Regimento Interno, a -~ons
tituiç_ão de uma Comissão Especial Mista, composta de 3 
senadQres e 3 deputados, para, no prazo de 120 dias, or
ganizar os a tos de comemoração do centenário do nasci
mento de dois emim;:ntes vultos baianos, Dr. Otãvio 
Mangabeira e Dr. Ernesto Simões Filho (dependendo de 
Parecer, a ser proferido em Plenário, da Comissão de 
Educaç_ão e_Cultura). 

28 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' 89, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré e 
dá outras providências, tendo 

· PARECERES, sob n'~s 90 a 92, de 1985, das Comis
sões; 

-de Constitui~~~ e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido dos Senadqres He1vfdio 
Nunes e Passos Pôrto; 

-de Agricultura e de Serviço.Público Civil, favoráveis. 

29 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado o'? 85, de 1983,_ de autoria do Senador Nelson Car~ 
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei Orgânica da Pre
vidência Social, ampliando a defmição de dependente 
pará efeito de assistência médica, tendo 

PARECERES, sob n9s 9, JO.-e 11, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurídicidade; 

-de Legislaçã() Social, favorável; e 

~de Finanças, favorável,com voto vencido do Sena~ 
dor Passos Pôrto. 

- -O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada màiS 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 35 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 33 Srs. Seriadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 11'-Secretãrio irã proceder à leitura do Expedien

te. 
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E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS 

Do Sr. }<.>-Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minh~ndo à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N~' 202, de 1985 

(N.0 6.935/85, na Casa de origem) 

Altera a redação do parágrafo nnieo 
. do art. 566 da Consolidação das Leis do 

Tralmlho, aprovada pelo Df'Cl""to-lei n.• 
5.452, de 1.0 de maio de 1943, assegu
rando o direito de .sindica.l.iza.çã.o aos 
empregados da Caixa Econônüca Fe
deral. 

O Congresso Nacional decTeta: 
Art. 1.0 o :parágrafo único do art. 566 da 

COnsolidação das Leis do Tra.balho, apro
vada pelo Decre<to-lel n.o 5.452, de 1.0 de 
maio de 1943, passa a vigorar com a oe
guinte redação: 

"Art. 566 .......... ----- ......... -- .. 
Parágrafo ún!oo. Excluem-se da proi

bição constante deste artigo os empre
gados das sociedades de economia mloc 
ta, da Caixa Econôm!ca Federal e das 
fundações criadas ou mantidas pelo Po
der Público da União, dos Estados -e 
Municípios." 

Art. 2.0 Esta L~ entra em vigor na da.ta 
de sua publicação. · 

Art. 3.• Revogam-se as dlsposlções _em 
contrário, es:peclal!mente o art. 3.0 do De
creto-lei n.0 266, de 28 de fevereiro de 1967. 

LEGISLAÇJí.O CITADA 
OONSOLIDAÇAO DAS LEre 

DO TR.ABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, 
de 1.0 de mslo de 1943. 

'l'ti'ULO v 
Da Organização Sindical 

CAP;!TULO I 
Da Institnição Sindical 

SEÇAO IX 
Disposições Gersls 

Art. 566. Não podem sindicalizar-se _os 
servidores do Estado e "" da.s !nBtituições 
;paJraestatais. 

Parágrafo único. · Excluem -se da proibi
bicW constante deste artigo os empregados 
daS socleda<les de economia mista e das 
fundações eriada.s ou mantidas :pelo Poder 
Público da União, dos Estados e Municípios. 

DECREl'O-LEI N.O 266, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 
Dlspoo ·sobre o regime do pessoal das 

Caixas Eoonômicas Federais. 
o Presidente da República, usamdo da 

atribuição que lhe confere o § 2.0 do art. 9.0 
do Ato Institucional n.O 4, de 7 de dezem
bro de 1966 

1 - Considerando que todas a.s autar
quias •bancária.s têm o regime do seu :pes
soal vinculado à consolidação das Leis do 
Trabalho; · 

2 - COnsiderando que as Caixas Econô
mlcas Federsls são .. utarquias bancárias 
tiplca.s, decreta: ....... ~ ......... ~ ............... "' ... ·-· .... . 

Art. 3.0 Fica vedada a sindicalização dos 
servidores daS Cslxa.s Econômicas Federsls, 
não se lhes aplicando os d!ssidlos colet!V<>S 
sulanals. · . ................................. -~··· ... . 
' ... ·-··-· ... ·-·-· .............................. . 

(A Comissão ele Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N<;> 20~, de 1985 

~ iN. • 5. 385/85, na Casa de origem) 
De Iniciativa do Sr. Presidente da 

.~República 

Denomina "Aeroporto Internacio
nal Tancredo Neves" o Aeroporto In
ternacional de Confins, em Confins, 
no município de Lagoa Santa, .Estado 

de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Fica denominado "Aeroporto 
·Internacional Tancredo Neves" o Aeropor
to Internacional de Confins, em Confins, 

·nó Muii1cípio de Lagoa Santa, Estado de 
Minas a_erat.s. 

Al't. 2.0 Esta lei entra em vigor na da
ta de sua publicação. 

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

MENSAGEM N.O 238, DE 1985 

Excelentlsslmos SenhOres membros do 
COngresso Nacional, 

Nos termos do art. ·s1 da Constituição 
Federul, tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos do 
Senhor Ministro de Estado· da Aeronáuti
ca, o anexo projeto de lei que denomina 
"Aeroporto Internacional Tancredo Neves" 
o Aeroporto Internacional de COnfins, em 
COnlins, Distrito de Lagoa Santa, no Esta
do de Minas Gerais. 

· Brasilla, 26 de abril de 1985. - José Sar
ney. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O 025/GM-3, 
DO MINISTll:RIO DA AERONáUTICA 

Excelentissimo Senhor Preside.nte da 
República. 

Tenho a ·honra de submeter· à. elevada 
consideração de Vossa Excelência, antepro
jeto de lei que denomina "Aeroporto In
ternacional Tancredo Neves" ao atual Ae-

. t.oporto In ternaclonal de Confins, Distrito 
de Lagoa San ta, Estado, de Minas Gersls. 

2. Neste momento de luto nacional com 
a perda do grande estadista Dr. Tancredo 
de Almeida Neves, Presidente eleito do 
Brasil, o Ministério da Aeronáutica sente
se_ no honroso dever d~ homenagear tão 
Insigne brasl!elro, propondo a Vossa Exce
lência que o Ae-tQ:POito de Confins seja de
noininado «Aeroporto Internacional Tan
credo Neves". 

3. A propositura se justifica por vários 
motivos; entretanto, dois cabe ~essultar: o 
primeiro, no sentido de perpetuar e ligar 
à memória e o nome de tão ilustre f_igura 
à A_eronáutica brasileira; e, o segundo por 
ter sido o Aeroporto de Confins construido 
com a ajuda do Governo e do povo do Es
tado de Ml!!as Gersls e inaugurado quan
do o Dr .. Tancredo de Almeida Neves era 
Governador de Minas Gersls. 

Valho-me do ensejo para reiterar a Vos
sa Excelência meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. - Octávio 
Júllo Moreira Lima, Ministro da Aeronáu
tica. 

(As Comissões de Trànsportes, Comu ... 
nicaçõe8 e Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 204, de 1985 

Parãgrafo Unú::o - Os Tribunais Region_ais do Traba
lho, por decisão de duas terças partes de suas bartçadas, atendendo ao __ 
interesse pÜb1ico e ãs peculiaridades locais, poderão modificar a ju
risdição das Juntas de Conci1 i ação e Julga-mento, respeitado -.0 di_spos-(N"' 6.615/RS, _na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Cria Juntas de Conciliação e Julgamento 
nas Re-giões- da Justiça do Trabalho. de

. fine ãreas de jurisdição e dã o\.ltras 
Providências_. - -·· · 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art." 19 - A Jurisdição Oaç;Juntas de Conciliação ·e 
Julgamento serã fixada_ pelo Congresso- Nacional~ quando de. sua cria-

. ção. 

to no a_rt. 29 da Le1'_ n? 6.94T, de 17 de s.eternbr_o de 1981. 

Art. 29 - Ficam c.riaQ~s. na la. Região da Justiça 
do Trabalho, treze Juntas de Conciliação e__Julgamento, assim distri
bu1das: onze no Estado-do Rio de Janeiro, sendo cinco _na cidade do 
RÚ1 de Janeiro(36a. a 4Da.)' e -Uma nas_é;idedeS de IÚb0Y.'a1,-MacaE, Ma

·gé',' Ni1Õp-olis, Rio Bonito e São Gonçalo(2a.'); duas__ no Estado do Espi
rita Santo, sendo uma nas cidad~s di? Vit._Õri_a(3a.) e Linhares. 

Art. 39 - Ficam assim definfdas as ãreas .de_ jurisdi 
ção das Juntas de, Conciliação e: Ju19amento~ localizadas nas_ cidadeS 
abaixo, pertencentes ã la.-Região'_da JUstiça do Trabalho: 



5092 Terça-feira J -- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Dezembro de I985 

a} no Estado do. Rio de_ Janeiro: 

- rtaborai:- o -res-pectiVo munidpio e o de Silva 
Jardim; 

II - Ma't:aê: o respectivo municlpio e o_s d_e Conceição 
de Macabu e Casirni ro de Abreu; 

b) 'no Estado do_ Espirita Santo: 

Linhares: o respectivo municipib e o~ de Rio Ba
nanal, Jaguarê, São t-~ateus, Concei_ção da Barra e P&dro Canãrió. 

49 - Ficam criadas, na 2a. R~gião_ da Jvstlça do Tra 
balho,- Estado de Sãõ"Paulo=,·--rHnt_a- é __ dvas--Juht:as de Conciliacão e JuT 
gamento, assim disÚibuJQa_s; .. õito na çida?e de_ sãO-~ Paulo_ (46a. : ã_ 
53a.), uma em AmP,aro; umc; em·Assis, uma em_Bragançã-PauTí~tã, umã em 
Campinas(3a.), uma __ em Capr~-ãrf·, dUas -~m Cuhatâg_(3Çl.. _e 4a.), uma em 
Cruzeiro, uma em rernan-dÕp-oliS, -duas em·Guaruihos(3a. e 4a.) uma em 
Itapetinga, uma em Itatiba, uma em Jales, uma em Ds_a~_co(_2a,), uma em 
Ribei~ão PretoFa.), uma el!l·santo André("3a.), três em Santos --0a: ã. 
6a. ), uma em Sao Bernardo do Campo(4a.), uma em São Coe ta no do Sul 
(2a. ). uma em São Jose dos Campos(2a.) e uma em -são Jos.é do Rio Pre-
to(h). · ·· 

Art. 59 - Ficam assim 'deT'inidéS as -ãr·ea:s de juris.d.i 
ção das Juntas de Go__n:c.ilíãcão e JulgarnentQt 1oi::a11zadas· nas cidade~ 
abaixo? pertencentes ã 2a.-Região da.Justiça do Trabalho, Estado· de 
São Paulo: 

I -Assis: o·res-pectivo municiPio e oS de "BOrã', Cân 
di do Mota, Cruzãlia, FlorTnea, João Ramalho_, Mãracal, Palmital, Para-= 
guaçu P_auJtsta, PJ atina .e_ Qt.J!Itã;._ 

_, II - Bragança Paulista: o respectivo mur;icipfó e- os 
de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Jarinu, Joarlopblis, Tia;ar€, _Paul is 
ta, Pedra_B_ela, Pinhalzinho, Piracaia ·e Sotorro'; -

III - Capivari: b réspf>c__tjva munfcipio e os de Cerqui 
1ho, Elias Fausto, Laranjal "Paulista, Momtiuca, Monte l~or, Rafiird e 
Tietê; 

IV - Cruzeiro: o resp-e-ctiVQ_munidpio e o_s de 
Areias, Bananal, Ca_choeira_Paulista, lavrinhas, Queluz, São José:- do 
Barreiro e _Silveiras; 

V - Fernandó-polis: o- resPectivo ffiuriicipib ·e és de
Es.tr-eJa O' Deste, Guarani D'Oeste, Jndiapo"fã, Maceáofda-, Meridlarlo,' Ml 
ra Estrela, Pedranõpolis~ Popul i na, Sã é. João ·das Duas Po.ntes e Turma-=-
1 i na; 

VI - Itape-tinlnga· o respectivo municTpio e os de 
Angatuba, Capão Bonito, Ce~ãria Lange, Gu-arel. Porangaba, São f1iguel 
Arcanjo e Tatu1; 

VII JaU: o_ resp_ectivo municipi·o·e' oS'-de Badri, Bar 
ra Bonita, Bocaina, Boracêia, Dois CO_r"regos, Igaraçu do Tíete, Itc"-=
pui, 1<\ocatuba, Mineiros dÕ Tietê, Peder·ncira.s e Torrinha; 

VIII - Presídente Prudente: o respectivo m<.~nicipio e_ 
os_ de Alfredo 1>1arcondes, ~lvare~ l·',óchado;·_Anhumas, Caiuã, ·caiabu, F'lo 
ra Rica, Iepê, indiana,l{àriãpolis, r-',artinÕ;lDlis, Nara~diba, Piquero-=
bi, Pirapozinho, Presidente Be_rna.rdes 1 Presidente Epitacio, Presiden
te Venceslau, Rancharia,- Reg~nte feijÕ, Santo Anastã_Ci_o, Santo ,Expedi 
to, Tac-iba e Tar_aõai __ ; - -

IX- Ribeirão Preto: o._respecf'ivo munic'ipio e os de 
Cravinho~? Dumont, J.ardinÕPol is, Sãõ Simão, "Serrana e S'ertãoziliho; 

. X-- Rio Claro:· o respectivo municipio e os _de Ara-
ras_, Corumbatai, IpeUna~ H i raPina, Leme e Sêiritci' Gertruões; 

XI - São José do Rio Preto: o respectivo m~nicipio e 
os· de Altair, Bady Ba_ssitt, Bã.hê,rr.o, Cedral, _Guapia~u;· lcém, ·Jaci, J~ 
sE B.onifãci_o, __ Miras~ol,-Mirassolandia, Monte Apra2ivel, Neves Paulis
ta, Nipoã, Novd Granada, Onda Verde, Palestina, Poloni; Fontes Ges-
tal, Potirendaba, Tanabi, Uchoa e UnJão_ Paulista; -

XII - Amparo: o·res-pectivo municipio e os de Jaguari'Q_ 
na, Pedrei r a, Monte Alegre do Sul e_ Serr_a Negra; 

XIII·_ Ja1es: o respectivo munidpio e os de Parana
puã, Santa Albertina, Urânia, Dolcin_Õpolis, 'S'a'o~ Fnmcisco, Aparecida 
D'Oest_e, Palmeira D'Oeste, Sanq. Fê ·do Su1, San-ta Rita ·o•oeste, Santa 
Clara D'Oeste, Ruóin'éia e Três Frontei'rá~-· -

Art. 6Q -- ficam exc1uidos da juri_s.di,ção das· Juntas 
de Conciliaçãa_e Julga'mento de Botucatu, O·S munícipios de Gua_rei e Po 
rangaba; de Guaratinguetã, os. Municlpios de Areias, Cachoeira Paulis-=
ta, .Lavri_nhas, Queluz e Silveiras; de I tu, os Municlpios de Capivari,. 
Elias Fausto· e Rafard; de .Jaboticabal, o Municipio de Sertãozinho; de 
Jundiai, o Nunicipio de Jar_inu; de r~ogi-Mirim, ·a ~1unicipio de Socor 
r·o;_d~ ~urinho·~-; o Municipio de. Palmital; de Presidente Prudent.e,_ õ 
f'.l~mclplo de P1quete e de 'Votuporanga, os de McriCian_o e Pedranopo
hs. 

Art. 79 - ficam cri.adas., _na 3a. Região da Justiça 
do Trabalho, Estado de Minas Gerais, Vinte e três Juntas de 

Concil iaç~o e Julgamento, assim dist:ri'tiuidas: -sete na cidade de Belo 
Hori~õnte e uma naS--é.fdades d_e Betim, .. C.aratin9~ .• Cna1:1bu, COnTagem, 
Form1ga, I_taEira, Ituíutaba,_,Juiz de fora, Lavras, Sãntos Pumont, São 
Lourenço, Teofilo _Otoni, L~~_ã,_ yter:l~_ngia __ ~- Yespasi;mo. 

__ _ Art. 89 - f\cam assi'm- defini-das as ãi-eã:s- de Jurisdi 
Çao d~s Juntas de Conclliação e Ju_loament9 l_ocalí?adas n"es-__ ,ci_dadeS 
a~a ixo, pe~tencentes ã _ 3a :-}feÇilêõ· aã Juit fça ao Tr_Bba 1 ho, Estadõ- de 
M1nas Gera1.s: __ _. - - ---

J ·- Ca.ratinaa-: o rt?s·p~ctivomuniclpio e os_de--Con
~ei_ção ~e I~anema, Cõrrego _NoV_º-' Dom Cavati, Engenheiro Caldas.-- Fer
nandes 1 oun nho, I a pu, I nh~rim, Ipanema, Manhuaçu, ~anhumfrim, _)'oi:r~-

---ne, Preside~te Soares, San~ana do Man_rluaçu, São João do Orfefité Sim-o 
n~sia, Sobralia e Tarumirim; -· ' -.. - ' ~ 

II - Congonhas: ~ respectivo municipio ·e o·s de Belo 
Vale, Moeda e Ouro. Branco; 

I!I - Fonnfga: o r-espe-cflvo municipio e os de Agua
'nil~ Arcos,_Ba!JlbU1, Campo ~elo, Car.deias, CapitOlio~ CristaiS?- Doresõ 
pol!s• _§uape, Iguatama, f'.\cdeiros, Pains, Pimenta, PiuÍ, Santana do Jã 
care, Sao Roque de Minas, Tapiral e ~~-r:gem Bonita; -

~V - Itabjra:_ o r-..e-osre·ctivo mvnicipio e os de Carme:.. 
sia.! Ferros,_ Jtambé do Mato Dentro, Passabem, Santa f"1aria_da l_tabira 
e Sao Sebastião-ao Rio Preto;. 

. V - Ituiutaba: o respectivo municipio e os de Cacho 
e1ra ~ourada, Campina ~erde, Canâpolis, Capi!}Õpolis, _Centt_alina, Co-:: 
mendacor Gomes, Fronte1ra, Frut~l, Guarinhata, Ipiaçu, Itapagipe, Itu 
rama, Planur~ .. Prata, Santa Vitoria, São Francisco de:Sales;- -

... -. _ _ _}I_- TeÕ!llã D~ooi:,o ~espe~~iYQ.)iunici_Pl_o != os de 
A ... ale-1a, CamPanano. Cara1, Fre1 Gaspar, lta1pe, Jtambacuri, Ladai
nha, ~~alacacheta, Nova f'.iOdica, Novo Cru2eiro, Ouro Verde de ~1inas Pa 
yão, Pescador, Poté e São -~o_-?ê' do Divino; _ _ • -

___ . .- .Y!I .- Ubã: o r~specthio_l!ll:l~icipio e os- de. Araponga, 
B~az Pwes, ~1V1_nes1a, ~ores do Turvo, Ervalia_, Guarani,GuidoV.)l Gui 
ncema, Merc~s. Paula Candido, P-iraUba, Rio Põ:-nba, Rodeio, São G~ral::' 
do, Senador Finnirlo, Silverâilia, Tahuleiro, Tocantins e Visconde do 
Rio Branco. 

. Art. 99 - Fi_cam exc1uidos da jurisdição das Juntas 
de Conciliação e Julpamento de Barbacena, os 'Municlpios de Bra:z- Pi
res, Dores do Turvo, Merc~s. Rio Pomba, Senador Firmino, Si1verãnia e 
Tabuleiro; de Catague:ses, os 1'-luniclpios de DivinCsia, Guat·ani, Guido
va1, Guiricema-, Paula Când'i'do, PiraÜba, ROdeiO, São Geraldo, Tocãn
tins, Ubâ e Visconde do Rio Branco; de CoQ-SE:Theiro La-:aiete, os l~uni
c'ipios de Con?onhas, P.elo Vale. l'loeda e O.uro BrancQ e de João 1-'tonleva 

·de, os f·1unicipios de !tat..ira, Jta~bé do.r·:ato Dr;ntro., rassa~em e Santã 
f'.~aria ·de Jtabira. -

-- · _ Art. 10- Ficam criadas,_ na_ lia. Região da_ Justip 
do Trabalho, Estado do Rio Grande do Su1, oito Juntas de Con·cniaçao 
e Julgamento, assim distribuidas: duas na cidade de Porto Alegre 
'(l6a. e 17a.) e uma nas cidades de Canoas(3a.) ~ Esteio, Gravatai, Nci
vo·Hamburgo(3a. )? São Borja e _Triunfo. 

Art._ 11 -:: Ficam assim definidas as ãreas -de jurisdi 
ção d.as Juntas de Concil(açãc e~-..1ulqamento, localizadas nas cidadeS 

- a?aixo, pertencentes ã 4a. -Região dà Justiça do Trabalho, Estado d_o 
R1 o Grande do Sul: 

I - Po.rto Al~gre": o respectivo municipio e os de A1 
varada, Cac~oelrinha e Viarnão; 

-u Canoas: o respe-ctivo municipio; 

do Sul; 
III Esteio! o respectivo municlpio e o de Sapucaia 

IV Gravata i: o respectivo municipiO; 
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V _- -s-ão _Borja: -o-respeCtivO ~unidp~o e os de Porto 
Xavier~ Sào Paulo das MlssÕeh São Nícolau, Roque Gonzalez, Santo An
tônlo das Missões, SantíaQO, Jaguari e São-frands~o d'=- Assi~; . 

Câmara., 
VI ~Triunfo: .o re;s-p-ectivo muni c-i pio e o_ de Geriera1= 

Art. 12 - Fica excltildo da jurisçlição _da Junta de 
éonci1 iação e Ju,lgamentp de Porto A1 egre O Munidpfo de _Gravat.:-a_1. 

Art. 13 - ficam criadas, na 5a. Região da .,Justiçã 
do Trabalho.- cinco Juntas __ de_ Conciliação- e Julgamen.to_, -no Estado_ da 
Bahia, assim distribu1das: uma nas ddad_es de Salv_ador(l2a.), C.amaça
ri(2a. ), Gua"nambi, Itamaraju e Paulo Afon~o. 

ArL 14 - Ficam assim definidas as ãreas çle S~ri_sd{ 
ção das J_untas de Condl'i_ação e ~ulgamento, -lo~alizadas nas ddadeS 
abaixo, pertencentes ã Sá. Região· da Justiça Qo Trabalho, no Estado 
da Bahia: 

_ _I - G~anambi: o respectivo rou.niclp-fo ·e os de Cacu
lê, Caetite, Candiba, Tbiassucê, Jgaporã, \1acaraci,·Lic.1o5o Almeida, 
Ouro Branco, Palmi:!s do t-1onte Alto, R-iactlo d.~ Santana, SeLastião Laran 
jeiras e U:-andi; · · ~ 

Il - r'tamai--aju: o respectivo municipio e os de Alco
baça, Caravelas, Guaratinga, Ibirapuã, Itanh'ém, Lajedãó, Medeiros--Ne
to, Mucur'i. N()va Viçosa, Porto _Seguro, _Prado, Santa Cruz de __ Cabrâlia 
ê Teixeira de Freitas. - . -

Art. J5 - Ficam criadas, na 6a. ~e[ião tia. Jus_~_iça 
do Trabalho, seis Juntas de Conciliação-e Julgarflento_, ass~!'_l distribuí 
das: "quatro no Estado de Pernamóuc_o, sendo u~a ryas cidades de ReciTe 
(lOa.}, Barreiros, Gar~tnhuns e .,:.Petrol i na e duas no Estado de Al agoas·, 
sendo uma nas cidades de Maceio(2a.) e Arapiraca. _ 

Art. 16 -Tícam assim definidas as ãieas de jurisdi
ção das JUntas de Conçjliaç:âoe Jl.lTgarnento'~ lOcalizadas nas cidadeS 
abaixo, pertencentes ã 6â. -Região -da Justiça do Trabalho: 

a} no Estado_de Pernambuco: 

1 - Reçife: _o respectivo_m_unicip;o·--e-os de Camaragi' 
be, Olinda e São Lourenço d_Çl Mata e o 1eri:'Jtô"rio de Ferna_ndo d_e ~orq-:
nfla; 

I! - Barreiros: _o_ respectivo rnuniclpio "e os de- Rio 
For-moso, SãO Josê da CorOa GranQ_e ___ e. S_i ri_hha.êm e no· EStadO _df? A lagoas 
os municipios de JacuiPe. Jundiã e Maragogi;- -

IIl - Garanhuns: o respeCtivo munic_ipio e os de. Ãguas 
Belas, Angelim, Bom Conselho, Br:ejão, c_acho_eidnha,·-_ca.e.tiis, Calçado_. 
Canhot inho, Capoeiras, ·correntes, I ati , I bi rajuba, Jupi, Lageado, la
goa do Ouro, Palmeir:iria, P~ranatamc., Saloã, Sao'Josê_e·Terezin_h~; _ 

IV - Petrolina: o respectivo munic'1pio-·e os de Afrâ.:.. 
nio, Araripinã, Our:icuri, Santa Maria da Boa Vista_ e Trindade. 

b} no Estado de. Ala_goas: 

> -- r - P.rapiraca:_ o respe~tivo muni·ciPio e os de B-e-
lém~ to i tê Cfe No ia, F".efra Grand.e, rQaCi. Girau do Ponciano, Lagoa da 
Canoa, Limoeiro de Ar.adia, Mar. Vermelho, Minódor do ~!'::grão, Palme:ira 
dos rndíos, Paulo Jac.into, Quebrangulo e T~quaran-~;· - _, . 

H - r-~a~ei_Ê: o re>_spectivo munic1P-io e os de Afalai_a, 
Barra de Santo Ai"ltõnio, ~~·arechai Oeodoro~ Hessias_, Pilar;_ Rio Largo 9 

Sa'nta Luzia do Norte e Sçt-uba.. 

~rt. 17 - Ficam ·eXc1uído·s -da jud:::!dição __ das_ Juntas 
de f_onciliaç_ãO e Ju1ff~illef1_}.o .~e Cabo~ o~ __ Mun_~C~J?ios _tle ~io Formo_so,São 
Jos:e da Coroa Grande e s·irínhaêm e--a~ Penedo,_ os MunicJpioS de Arapi
raca, feira Gr'ande, lagoa da Canoa e L im_oeiro_ de Ana~1a. 

Art. 18.- Ficam cY-iadas, na 7a. Região7~ da Jus-fiça 
do Trebalho, quatro ju.n-t:.as de CoriciliaÇão·~é Julgamento, as$im_ dist~i_-. 
buldas: duas ~o Maranhão, nas ddades de Sacabal _e =r_mper-áfriz; uma nO 
E.stado do PiauT, na cidade de Terezfna e outra no Estado do Cearã, na 
cidade de Qui xeramobim.: ~ - -

Art. 19 -_FiCam assim definjdas a$ _ãreàs de ju_rísdi 
.-ção·_das -Juntas df Cons;i.lJaçãõ _e~Jul_gamento·;--lói:allzâdas -_n_a~ ctdadeS, 
abaixa, pertenc_entes a 7ã. Resf'iao dá Justiça do. Trabalho: 

a) no EstadQ ~o Maranhão-: 

J - B_t~~aba1 :_o_ respe-cti\10-_nii!'~~ic)pio e os de Coroa-
tá', I garap'ê-Grande, L~qo- dà- Pe-dF-a 1 Lago do Junco,' Lago Verde, lima 

Campos, Olho D'~gua das Cunhãs, Paulo Ramos, Pedreiras, Poção de Pe-
dras, São i.uls Gon:;;aga do Maranhão. São ___ Ma.t.eus_ d_o _Moaraphão e Vi't;.J?rino, 
Freire; 

. • II_- ImperaÚ:l.z:: o respectivo munidpio e oS de Açaj_ 
lãndià, Amarante do Maranhão,- Es"trei"to,_ Joãô Lisboa., Montes Altos,Por 
to-fflu1co. e-·sílio:-NovO;- - - - - ---- -

b) no Estado do Cearã: 

____ QUixeramobim: o respe~'f!:iv6 mu_niçlpio e os de ·Boa 
Viagem, Senador Pompecr. Solonõpolê'. Pedra Branca e Jaguaretama. __ 

Art. 20 - Ficam criadas, na Sa. Região- -da- Justiça 
do Traba1 ho, trêS_ Ju~tas de_ Conc;._n ia __ ção e JUlgament.-p, no Estado do. P! 
rã, assim dis.tribu~~as: uma na cidade de- Bel~mpa.) e l!ma em Altam1ra 
e 1-fàrabã,- com juds.,.diç'ão nos re_specttvos mun1ç1p_ios. . 

Art. 21 -·Ficam criadas, na.9a .. Regiãd-_ da- Jus"tiça
do Trabalho, Estado .do Paranã, onze> Junt_as de Conciliação e Julgamen
to, assim distribu1das·: trê·s na ci9ád~ de Cur~tiba""(Sa. ~ 7a.} ~ uma 
nas c_idades de Cascavel, Foz do· Iguªçu, Franc1s·co Beltr21o,Jrat1, Ja
carezinho, L_pndrinc.[2if. r, Pa_ranavaJ e Umü~ar_am·a_. 

.ção .da,s 
abaixo, 
Paranã: 

A;t~. 22 ~- Fic~m ~ss"im d~finidas as ãreas oe-jurisdi 
Juntes de Concilia.ção e Julgamet\to, lo~~lizadas nas cidt~deS 
perten~centes ã 9a. Regiâp da Jus_tiça· do Trab~lho_, __ Estado d_o 

. I - Cascavel; o r.e_spectivo rriuniClpio e os' de Boa 
Vista da Aparecida, Braganey, Ca_felãndia, Ca"pi~ão · LeÕnidas Margues, 
Catanduvas, Céu· Azul, Corbélia, GUarania.çu, Tres Barras do Parana e 
Vera .Cruz do Oest'e_; 

_ II - FO?~ do -~~~açu: o fe-spé-c~5vo riiup_i_~fpio e ~s de 
Matelandia~ Media_neira, Missal, Santa "l"erezinha de Tta1pu e Sao Mi-= 
~ue 1 do_ Lg\,laçu; 

, ___ III.- Franci.~cb .B_eltrã'o: q-Yes'Pe-ctiYo mLif'liclpiO e o·s 
de Amp'êre, Bã.rracão-, Capánéina, Iioís Vizfn~hÕs,-Enêas Marques, Marmelej_ 
ro, Nova ~rata do Igt,~açu,. Pêrola do O_este, Plana_Tto, PranchHa, Real_! 
za. RenasÇença, Salgado Filho, Salto do L_ontra~ Santa Isabel de Oeste 
e Santo Antõni o do Sudóe-s te; -- - · 

JV - Tra·r;-: -o- re-s-pe-cti_yo munic'ípio e os de Irnbitubá, 
Ii-rãcio Ma'rtins; Ipiranga~ Jvaí. Ma-11et, Prudentõpolis, Rebouças, Rio 
Azul, São João· do Triunfo e Tei;i:.ejr~ Soares; 

. V - Jacarezinho: ·o respe-ctivo muni·tipio e os de An
d.irã, Bar-Y.à do·Jact!-i-é", tambar~, tarlÕpôliS, Guapirama, Jõaqu_im Tãvo
ra, Quatiquã, Ribeirão Clar~ e ~a~to:Antôniô da Platina; 

____ _VI - Paranavaí: .o respectivo·municipio e os· de Alto 
Paranã_, Amaporã~ Cruzeiro do" Sul, GUair~çã,Inajã,-Jar:<)im_Olíncia, Mira 
dor, Novà Alian.ça do I vai ,_Nova Espera!J_ça,_~ara1so do Nort;. P~rana.!:I 
ty, Paranapo~ma, Santo _Antonio do Caiua,_ Sao Carlo.s do Iva1, Sao Joao 
do ~ai ui, Tamboara~~ Terra: RiCa e UniflQr; -

VII - Umuarama: o respectiVo. municipio e Os de Altõ~ 
nia~ Alto Piquiri, Cruzeiro do O_eSte, Oouradi'na, Francisco Alves, Ic.! 
raima, Iporã, Maria Helena, Mariluz, Nova Olimpia, Pêrola,_S'ão Jorge 
do Patrocínio, !apejara~ Tapira. Tunél'ras do Oeste e Xambre. · 

._ . Art. zj_- -·ficam excluídos -da jurisdição das Juntas 
de ~onciliação e· Ju1~rnen_t_o. de COrnél.i~ Proc.Õpfo, ..P~ Municípios de An 
dirã. ·sarra do Jaca-re, Cambú·ã, Jacare.zinho _e_Santo P..ntõnio da Plati-= 
na e· de f~arin9â, o_s de Alto Pa~.anã, Cruzeiro· de S]ll~ Nova t:sperança, 
Paranacity, PaNnavai ~ .Sio Carlos_ do !vai e Uni flor. 

Art. 24 ~ ficam críadas, n~ lOa. ReQião da Justiça 
do Trabalho. de:! Juntas dE: C0nci1ia-ção e _Jis1gamenta_~·-àss.im d_istribui
das:.duas no Distrito Federal, na cida.d_e de_Brasi.lia{_9_a._e )Oa.); cin. 
co no Estado Çe Goi~s. sendo duas na ~i_da_de .de ·Goiãnia(3a. e 4a.} e 
urna· rias· cidad_es de Ar:agúa-i"rla! Ca\ala'o- e R_; à Verde; uma no Esta dó de 
Ma_to Grosso, na cidade de ·RondOiiõpolis e duas no Estado .dÓ Mato Gros
so do Su_1, naS cidades de Dourados. e Trés Lagoa$. 

. . _ Art~- 25 - ficarii assím'd-efinidas_ .3_s ã~ea's ·de jurisdi. 
ção.. das .. Juntas d_e Ccncil iação' e Julga!Tiento .. 1"ocal izadas nas ci-dadeS 
aóa.ixo, pertencentes ã _10a. Região da Justiça do Trabalho: 

a) no Estado de GoiâS: 

·-I ~- Goiãnia: o respectivo municlpio e o:. ·_de ·_Ani
cuns_, Aparecida de Goiãnia, Aracu, AragQiâni_a~ Avelinõpolis, Bela Vis 
ta de Goi.ãs, Brazabra_t'ltes, CampE-stre de Goiãs,_ Catura'{, Cromínia, GOT 
anira,-GuapÕ~ Hidro1ãndia, Jnhum?S, Mairipotaba, Nazãr'io, Nerõpolis7 
Nova Voen_ez_a, Palmeiras de Goiãs. Piracanjuba, Santa Bãl"'.bara de Goiãs, 
Trindade e Varjão; - -
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II - Araguairia: o ré$pectivo municiEio e_. os de Ana
nãs~ Arapuema, Babl!lçulândia, Colinas de Goiãs, filadelfia~ ltaporã_de 
Goiãs,·Preside_nte Kennedy e_Xafi!bjoã_; __ ~- ----: . ____ _ 

III - Catalão: o- 'respectíVo ·m-unic.ipio e o~ d~ · -~nhan
gtlera, Campo Alegre de_ Go_iãs, .Corumbaiba.t -ç~:~~art. Davin~polis._GOian-:-_ 
dira, 1-parneri, Nova Aurora,, Ouyidor,_Santa Cruz r;le Goias e ;rr~s Ran
chos; 

IV - Rio Verde: o rêspeCtivo municlpio ~-OS d'e-:Cat:ho 
eirá Alta-, Qu-irinÕpólls, Santi!l Helena· de GàiãS._ ·e- Serra_nõ_po-liS; - ,.-

b) no Estado de Hato Gros;So.:_ 

RondOnõP-olis~ o -re·spe_tti_v:o mUrifcip16" _e ·oS -de- Alto 
Garça'S,_ Dom Aquino, Guiratin9a·; ItiQuira·, Jiteiaxp,"JuScimeira_,' Pedra 
Pr~tB:. e Poxerê!o; - -- · - · · 

C) no Estado_ dE> Mato ~Gro:sso do. _-Sul:. 

I -.Dourados:, o re:spect ivo municÍPiO ·e os de Ç;;ara-
pé, De:'ldâpolis, fãtima-dO Sul, GlÕda de_OQurados, Jtcporã~· T>".ar.>caju 
e Rio Brilhãnte; · 

II - Três ·La!;mas: o re.s.pectivo munici-p·;o· e os df. S.el 
viria~ s·rasilândili-, 7\gua C1õra e Jnoc~ncia. - -- ~ - .-, --

· _ _ _ Art. 26 - Ficam excluJdo_S_ ~da_ Juri.sçiição- d! Ju~ta de 
Conciliaçao e Julgamento de_ Goiânia os munlcipios d_e Damo1ândia e Po.n 
talina. -

_ Art. 27 - Fi_cam criadas, na lla. Região da Justi_ça 
do Trabalho, tres _Juntas de .Conciliação e Julgamento, no· Esta,do do 
Amazonas, na cidade de Man_au'S(5a. a 7a. ).~ 

. _ Art. 28 - Ficam criadas!. na 1_2a. Região _da Justi_ça 
dO Trabalho, Estado de _Santa Catarina, tres Juntas de Conciliação- e 
Julgament_o_, assim distrjbuj_das: uma ____ nas cidades de, Joi_nvi_11e(2a_.J, Ma 

"fra e São Migue_l do Oeste. -

Art. zg ·.,. Ficam ass_im' definidas as ãreas de j.u_risd; 
ç~o das Juntas de Concil iaçio e Julgariieinto;-localiz.,ç;das .nas cidàdeS 
aba h: o, perten_centes ã 12a.- Região da Jüst_iça do Trabalho, no EstadO 
de Santa_ {:_atarina: -

I - Joinvill.e: o- r·e-spettii.ro intmi-cípíõ ·e os de Ara
quari, Guaruva, São Francisco do Sul, Coru.oã, Guaramirim, Jaraouã do 
Sul~ Massararid_Uba e Schroeder; · ·- - · -

II - 1-'iafra: o respectivo municÍpio e os de ~êmpo Al~ 
gr~. ItaiÕpolís, ~~~ante "Ca_StelÇ; Põpª~duva, R'ío-r~egrinho e Sao Bento 
do Sul; 

III - S"Úl- Miauel do OeSt~: o reSpectivo municipio e 
os de Anch"ieta, Camp::-o-Erê, cUnha f'orr,_o~scanso, Dionl~l~ Ceri::juei_ra, 
Guaraciaba, Guarujâ do Sul, Jtapiranga,- Jv'.aravilha, Monda1, Palma So
la, Romel~nô.ia e são Jo_s'é Pb Cedró. 

Art. 30 :.. Ficam excluidos da jurisdição ~da Junta_~e
Conc"iliação, e Julgamento d_e Joinvil,-e os _nninic:'i:Pios de Camp-~ P.le:gre e 
São- Bento do S~l. 

Art. 31 - Fiéa"rn c·_riadas~. na ·l~a'._:),egião -?-a Ju~tiça 
do Trabalho, três Juntas de Conci1iP.ç~p e-Julgamento; a·s-~im dístri"bui 
das: no EstadQ. da Pa_n(íba, wna nas Cidades de Guar-abira e ·sou-sa e .nO 
Estado do Rio Gr;;nde do Norte, uma na Cidãde-de Goiê.nin!la-. 

Art. 32 .:-· Flcam cssim- d~.fHíidas- a_S âYeas--de juriSdr 
ç6o das Juntç.s. ·de:" C.or:;cof1 i a cão e_ JUTga.l71enfo~- 1 o·c_a 1 i_l.ãdcs· _ l'lãs ê:ida.dêS 
abaixo, pe-rten·c~ntes à l:.~a:· Regíriõ~aa- JustTçã do Trabalho: 

a) no Esta.do da Paraft.a:-

I - Guarabira: o respectivo munidpió_ e os de Ala
ÇJoinha, Araçagi, Arara,_ Arar:una, Sai~ da ~1raição,-sar.ãne-ff"as~ Barra 
de Sant~ Rosa, Belém, õorborema, Cclcimba de D~ntr?• Caiçara; Cuítegi, 
Dona Inez, DuaS.Estradas, _TtapõrdrOca~ Jacarau, lc._goa de D_entro,- Ma
t:"i~ f{arr.anguape, Mataraca, Mulurigu. Pilões, Pilõez.inhos, Pirituba, ·Rio 
Tinto, Serra da Raiz, Serraria, Taéima e So1ãnea; 

_ II - Sousa: o respect~vo ___ m~~icipio e o_s ___ de_Nc.zarezi-. 
nho, São- Jose d_a Lagoa Tapad~, Castro, Santa- Cruz. Cajazeiras, _Cacho
eira dos !ndíos, Bom Jesus, São Jo·sê de __ P1ranhas, ~onito 9e Santa Fé, 
Monte Horebe, Pombal, Lagoa Paulista, Catolê do _Rpcha, Jer>icõ, Ri" acho 
dos Cavalos, BreJo dos ·santos, Bom Sucesso, Brejo· do C""rui, Belém do 
Brejo do Cruz·, São Beni.o. · 

Bal~ Formos_·a_, 
. zi_a Flo_resta_, 

b) ·no Estado dÔ_ Ri_o_ .Grande do .. Norte: 

Goiani.nha: o -;esp;~~i_v_o m.lln~~íPio e os de' Aris, 
Breji nho, Can~JUaretama_, Espi ri to Santo, Montanhas, Ni ~ 
Pedro. Velho, são Jos"é do Mipibu·e Vila tlor . 

Art. 33 --Para at_ender ao funcionamento .das novas 
Juntas de Çoncilia_ção e ',Julgamento, -inSt:it,u)d~s por esta ·lei·, ·ficam 
-criados, na Justiça do Trabalho: 

. ·r--- 'na--la. R~giâo:·--d~z cargos-·de .Juiz- d~ Trabalho 
Pres1de~te de Junta·; qu.atro car'gos de _Juiz do Tr.abalho SubstitutQiVin 
te _f~nÇoes de Vogal_; nove cargos_ em comissão_ d~ ·oiretor_ · d.E! ··:s:ec·reta-=
ria; no~e- car~os dé .íecnfc;o·Judiciãri:õ; d~zess~te cargos_ ·d~· .O~}cj~_l 
d~ ~.ust1ça. Avaliador; dezoito· cargos de Auxiliar Judiciãrio; ""noV~ ca'r 
go~ de Agente de Segu~Stn~a Ju~i,c~aria e nove, cargos de Atendente Juélt 
ciario; :-:- ·· · ·· · · · -.: · 

II·- na 2a. Regiãcl":-~tdrlta cargos de Juiz' do T.t4ba:-
1ho Substituto; sessenta funções· de Vogal; trinta ·cargos em Co~issãO 

de .Diretor de Secretar1!_; trinta côrgos de T~t.niCo Jvdiciã_r_io_.; sess~_h 
ta cargos de Oficia~l~de~Justiça~A~aliaêior; se.s~enta-car9os· de Au~i-= 
}iar Judiciirio; "quarenta e do_i_s_ c~rgos de A9ente 9e.S~gurança __ Júdici 
aria· e trinta cargos de. Atendente Judic.iã;rio; ~ 

Iii - na -3a. Região: de.zoH9.cargos deJ Juiz do Trãb~--
lho Presieieote de Junta; nove ca_rgos de Juiz_ 4o T~Q.balho_ Subs.tituto; 
trinta e sei-s funções de Vogal; _dezoito cargos em comissao àe Oiretor 
de Secretaria; dezoito cargoS de Técnico Jud"iciãriO; trinta ··e seis 
cargos de Oficial de_ Ju~tlça· Avaliador; trinta e seis cargo~ de Auxi
liar Ju:dü:iãrio;- tr:inta e seis carg_os de_Agent~ de Segur-ança ·Judiçi-a-
-da e de-zoito cargos de Aterldente Judic __ iario; · 

IV - na 4a. Região:_ oito cargos. <je Juiz d~ Trabalho 
Presidente d_e __ JUnta; três cargos Qe Juiz do Trabalho Substitl!'_to; de
zesseiS_ fu_nções de Vogal; o_jto cQrgos em comissão de Dir.etor _de __ Secre 
taria; oito carg-os de -"[é_cnfcó Judiciãrio;· oito cargos 2e Qficial óe: 
Ju$tiça Avaliador; dezes~eis c;Ç;rgos de_ Auxiliar Judiciaria; oito car
gos de Agente de Segurança Jüdiciã_ria. e ojto cargos de Atendente Judi 
C'i~rio;- ' · - · -.- · ...,.. 

_ V~_-~ r1a 5a·; RegiãO: ~c;-nco carg~S de Jui_z du Tr.a"h_alho 
Presidente de Junta; três -·carg'os de Julz do Traba-lho Substituto; âéi 
funções_d,e Vogal; cinco cargo"s em comis-são de Diretor de setretaMa.';
cinco cargos _d~ _iftc_ni_Cq_ Jud~ciãrio; nove· cargO? de Oficial de Justi_ça 
Ava_li_ador; dez_ carg'e,~ d_e -Au:xi.ljar. 'Judíciãtio;· ~fnco_c.argos_de Agent~ 

·de Segunmça Judicíariã: e .Cfnc_o car!iJOS de Atendente J_u~i~iario; --

Vl _- na 6a. ·Região:_ seis cargos de ~uiz do Trabalho 
Piesidente de _Junta; quatro ~~r::gos de Juiz Ço Tr~balho Substi~uto; do 
ze- funções d_e VogQl ; sei~ cir:gos · em cônli ssão- de Di retor · . de Secr~ta:; 
rfa; um_ cargo ·em·comi_ssã_õ dEL Distribuidor dos Feitos· d~s Jul)tas_ _ dé 
Conciriação e Julgamef!tO de MaceiÕ;_ seis cargos de Têcliico Juâ1ciã; 
ri._o;_ se_is car_gos de ~_fjci_al __ de_ Justiça Ava}jat!or_; doze car2oS de fwxi 
lia.r Judiciãrio; -Qfto c~rgos de Agente de Seguranç~-Judiciaria e seiS 
cargos de_ A tendente Ju_di.ciãrro; · - -, = 

vn ~-na ]a.· Re~i-ão: três. Carg~s_ de Juiz do Tl-ab~fho 
Presidente de Junta; dois ca·r~ de_ Juiz _dei _}rabalho SubStituto;- seis 
funções ae· 'íogal; três cargoS em- comíss""ão de Diretor · de Secretaria·; 
três cargos d~ ~cnico Judic.tãrio; sel.s_ cargos· de _ _Oficial de Ju_stiça 
A_valiador; tres cargos de Aux_ili~r Judiciãrio; tres_ cqrgos.-de _Agente 
de Segurança J~c~diciari.a e ·tr~s c.argos de A tendente _Judic~iãrio; 

VIII - n~ 8~. R~~iãO::- t~ês cai9os d"e ::iUiz dei Tra~a1tl~ 
Pre$idente _de Jt!nta; dÇis cargOs d~ Juiz do J.rabalho Substituto; sei_s_ 
·funções de Vogal; trêS car9os- ém coririSSãó de D_ireíoi de_ Secretaria; 
três cargos de Técnico J_udi_~iãrío; três Cargos de ·oficial de Jus.tiça 
Avaliddor;,tr~s car2_os ~e Au.~il.ia_r ~udiciãrfq-; três cargo~ de Agente 
de Sequranc_a Judicia!""ia.e tfes ca-rgos de Atendente Judiciaria; 
--. . - . -. ·Ix ·--_n~ 9a. -P:egi"ªÔ~-- Q(lze Câr:gos de JuiZ" .dO .. Trapalh; 

Presidente de Junta; sete _car§os de Jui_z d9"Trabalho S_u_b_sti_tt_.rto; vin
te e duas funções de Vogal; onze cargos em comissão de Diretor de- Se-:-
cretõ_ria; onze cargos" de Têcnico_Judiciãrio_; -~inte _e dois cárgos de 
Ofi_cia1. de .Ju.sti,Ça A~aliªdor; vinte e_dois <.a roeis de Aux_iliar ~ufli.dã 
rio;_ nove carg_os_~e Agen~e de Seg~rança Judiciâria e onze _cargns _® 
Atendente Judiciaria; -- - -- - _ . 

. _ X - na lOa. Região: dez car9os de Juii do Trabalho 
Pres1dente ~~ Junti!l; cinco cargos de Juiz do_ Trabalho Substituto; vin 
te funçõeS de V2ga~·; _dez :a~o~ em c?tnis~ão de Diretor de Secretari~i 
dez :argos d~ Tecmco .Judl.C1?-no;- qu1nze cargo~ de Oficial __ de Justi_ça 
Aval1ador; v1nte _c~rg~s de A~xiliar Judiciãrio; ·nove carg2s de Agent~ 
de Segurança JudlcJana e onze cargos de Atendente Judiciaria; 

XT ---na- 1 la. Região: três cargós de Juiz db Trabalho 
Presidente de Junta; doi$.. ca_r~os de Juiz do T:aba 1 ho Substltuto; seis 
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funções de Vogal; três-· cargOS em·--comi_$s_ão __ :de __Di re!_O-r d~ .?ecret.arta; 
três cargos. de Téc.n_fcO Judic_firi_Q_;_ qyatro ca_!:gos tf_~ Ofici.al d~ Ju~ti
ça. Avaliador; seis cargos de Au>;iTia_r Judic_i~rio;_ quatro cargo_~ o-_ de 
Agente ·de Segurançll Judiciãria e--três ·car~õs de Atend_~nt_(~~~~içiã!:?~i 

. _ ParãQrafo Un~c_o - At,_ê_a_ data: da e-Jetiva. inStalação. 
de cada J--!Jnt~ de ~Co_~ci1iação e_ Julgamento ora criada, fica mantida a 
atua~~ sompet~nci~_dos Juiz~~ de Direjto_das _r.esp_ect1_vas ãreas de ju· 
ri.sdlçao_~-- por força· dos arts. 668 e ~69, da Consolidação das Leis_ do 
Trabalfiõ, aprovada- pe1o .Decreto~- lei nl? 5.452, de 19. de_ _maio d~ 1943. · 

XII -na 12a. Região: -tres-cargos cJ€- Juiz da _Trabalh_o __ 
Presidente de Junta; dois .cargos de_ Juiz do Trabalho- Substi~uto_; seis 
funções de Vogal; três Cargos em cõrnissão_.de Oir~tor_ -de S~cret~ria; 
três _ca-rgos de Têcnico Jud"iciãrio; t_ris catgos de: Õ1i.Ci_a_t ele_ Jus-t,iça--_ 
Avaliador; seis carsos de Auxili_ar _,udiciã'rio; seis· cargo~ de A.g_ei)te· 

-. _ .. "" ._ ... Ãrt._ 36_- ·a preenchiJnento dos._car:gos de provimento 
.. efeti__yo. previ~to .f.lesta leí _far-se-ã de_acordo c9m ~s·r~onnas J~gaiS ·-e 
r~gul a!!!enJ_a_res .• _.obs~rvadas as ,dispos_içoe_s do § 29_ do art_. lOS _da e&!1~ de Se:gurança Judiciaria e três car§oÇde Atendente Judic'i~_rio; ____ : . 

XIII- na l3a .. Região_:-dois_c·argo·s de""-JuiZ-ôo-Trabalho 
Presidente de Junta; dois ca\gos_·de -~uiz,Jjo Trâ.b~lh(! S.ubstjtuto; qua_:
tr~:r funçÕE7s de V~gal; d_pis. _c.ar-9os ~m "ç.omj,S~S~o de Dj_reto':" d.El: _Secreta.--~ .. 
ria; .dois cafgo~ de lecn'iCo Judi-ciar:-i!J; dois carsos, d_e .Ofjci~J. de Jus . 
tiça--Avaliador; quatro carsos d~ Au)!::iliar Judid_a_rjo; dois cargos .:-.?e 
Agente de Segurança Judiciaria e dois cargos de Ate:nd~~t_e __ .:!udiciãr,iO_.: 

t1tuiçao f~deral. ·· · ·-

. __ . Art. 37 .: As d~spe_sas_ .çec·orrentes da exec-ução desú 
1~1, se.rao at~n~id~ com a_s dotações· orçamentadas da Justiça do lraba 
,l~o, ·ou com credi.t~ adicjonais .. __ -

Parã9rafo·Vnícõ - Para àda exiircente de funç~() _ 
§ 'lQ • _ás- ·recúrSoS deS:li.rüid-os, ãs -J,nStal ~ções das 

novas- Juntas de Cone i 1 iaç_j"o e, Julgamento_ .serip_ 1 iberç.P_os e :des.tinados 
d~ forma eqUitativa ·e proporc:ional ãs Re~íões, toma!ldO-se Por base -.o 

.numero ºe Juntas_com que cada um~ delas e contemplada por esta le~. de ~ogal, criada por ~sta lei' haveri üril s'uç-lente~, ~ 

Art. __ 34 __ ":' Nas Jocalid~des_pnde jã _·ex h tem J_untãs. de 
Conciliação e_ ~ulcam~ntofic_arn rnan_tidas_ .;s- respectivas ãreas ae juriS 
dição, COJ!l as·-31têra-ções desÜ1 ler: ' · _ _ · -

_ ~-=. .§.2Q- Cabet:"~_âQ-Tr:H)~na1 SL!pe_rior do Trabalha .pr~
m?ve_l';, _sQ~ J::~pa_1se. a aloc_a_çã_o_dos recursos de que trata e.ste .artigo,-
~(! ft?rm2 dQ paragraf(! anteríor. - -

Art. 35 -As alterações de.juri_sdiçi'o Oecçwtente~ blica:_çãci. 
Art. 38 ..J Esta_l'ei _ en_tr~ em- vigOr n.a data de ~ua !?.!!. 

da cria.ção·de -nOVas Juntãs de Cor:1Ci1iaçã-o e-·Jul@men.fo-, Prevista r~es
ts lei, procesSãf-·se:.ão ã-me-dida em que s·e'1nsta1a.rel] t.ais õrg'ãos . ..,-·--

MENSAGEM N.o 513, DE 19à~ 

Excelentíssimos Se·nhores Membros do 
COngresso' Nacional: 

Nos_ termos do art. 51 da constl~ulção 
Fe<Wrel tenho a honra de submeter a ele
vada <Íellberação de- vossas_ Excelências, 
acompanhado de Exposição de :Motlvçs dos 
Senhores Mlnistros de Esta.do da Justiça, 
do Trabalho e Chefe da Secretaria de 
Planej amento da Presldê_ncLa dá. R.epúbll
ca, o an-exo projeto .de lei que ~4cria JWltas· 
de Conciliação e Julgamento nas RegiõeS 
da Justiça do Traballl._o, define áreas de ju
risdição e dá outras r>rovidências~'. 

Brasília, 18 de outubro de 1985. - .José 
Sa.rney_ 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.O 500-GA):I/85, 
DE 8_ DE OUTU:SRQ :OE 19à5, DO__§_ 'SE
NHORES MINISTROS Of!EFE . DA SE
CRETARIA DE PLA.NEJAMENTO PA 
PRESID!!:NCIA DA. REPúBLICA, E DOs 
SENHORES MINLSTR0S mi ES'!1ADO 
DA JUSTIÇA E DO TRABALHO. 

!Exceientí.ssimà Senhor Presidente da Rec 
públlca, · - - · 

Temos a honra da ~ub;neter à ~levada 
consideração de ·vossa p;xcelência, com vis
tas ao; Congresso Nacional, o anexa ante
projeto de lei que objet!va criar 106 (cen~ 
to .e sei.s) JuntM de Conciliação e Julga
mento na JUS_tiça do Trabalf}o e~ d~fil~it as 
respectivas áreas .de jurisdiç~Q, bem __ çomq 
as ode algumas já existentes. 

O a.s.>unt<>_ toi_ obje\o de estu~dos ,realiza
dos por Gr.upo de Trabalho coru;tituidq de 
representantes 9o Egrégio Tribw;L_al Supe
rior do Tral;>alho e destas· SecretariM de 
Estado, tendo sido examinadas- .pi-opostas e 
solicitações encaminhadas ~Io_s Tribunais 
Regionais do Trabalho, pelo Degislativo Fec 
deral e Legis1at_ivo_s Es~dua~ e Municipais, 
Sindic-atQ~r;_ -Associaçõ~-_Çie Classes ·e Clubes 
de Servlço. - -

O referido Grupo de _ _Trª_balho concluiu, 
finalmente, pela nece.s.sidade de se ·criar_27.6 
(duzentas e se.tenta e seis) juntas de Con-

ciliaçã.o e Julgament<>, com 9 qu_e s., atendec 
rá; de forma satisfatória, aos crescentes 
reclamos de wna Justiça do Trabalho mais 
'ágil e, oonseqüente~ente, mais ~pai-elba
da, quando aclonada para dirimir· os -con
flitos entre. os elementos_ das classes obrei
ras-e patronais, particul"arm,ente em deter
minados centros urbanos_ 

Q'utross~. cumpre notar . que, p~r.a a 
C>lfnpos!ção e !unclonamentdl de tais ór
~ãos !o! prevlst<> um quantitativo min!
~o de cargos e funções a serem . çr1ados, 
tanto no quadro da magistratura quanto 
nos do,s serviços amtlllares. 

Na ·elaboração do anteprojeto em tela, 
levou-se em oonslderação a nohna báSica 
prevista na Lei !i.0 6.947, de 17 de setembro 
de 1981, que estabeleceu d!retrizes para a 
criação e funcionamento de JuntM de C9n
clllação e ,Ju1gamento. 

--COnvéiD esclarec:·!?:r que a ~cretaria de 
Planejamento da Presidência da Repúbli
ca, ao apre-Ciar a viabilidade de_ recursos 
financeiros para a consubs.tanciaçao da co
glta.da -inlclat!va, emltliu parecer, em 1982, 
pela conveniência de ._, 276 (duzentas e se
tenta e seis) novM JuntM propostas, !n1-
cia1mente serem !nsta!a.das, gradatlva
merite. à 'ra~ão de 1/3 (um terço) em cada 
exe·rcíció. 

Em função disso, o cOlendo Tribunal Su
perior ao Tra;balho consult<>u os Regionais 
a respeito da prioridade dM Juntas a se
rem in.sti~uídas e .apresel}j:ou_ -poya propos
.t~~--q\1_~ . .analisada conj~_!!t8:mentt: com 88 
<:UversM sollcltações, resUlto-u na ponde
ração de se criar 106 (cenjp,<~.-';€is)_ Juntas, 
quantidade que, embora supre por peque
na. m:a_rgem o terço sugerido,_ representa o 
niíriimo neCessário. 

Por últim'iÇ"às áreas -de -jurisdição das 
Junta.s_d-e Conçiliação e JulgaM-ento, que se 
PfeOOndem criãr, compreendem o resPec• 
tivo Mllníc!pio e os Ilmítrofes, respeitada 
a_distância fixada pela Lei n.0 6.947, de 17 
1e setembro de 1981_ Por sinal, nos moldeS 
do princípio adota.do pela L<>! n.0 6.563, de 
11l de setembro de 197?.~ Sal_ientamos tá!ll

-bém que com- a aqrn.ngêncfa de outrqs. Mu~ 

nicípios na base terr)lx>rial da Junta de 
Conciliação e JulgamentO, as partes serão 
diretamente beneficiadas, uma vez que a 
Justiça especializada estará mais próxima 
dos conflilx>s trabalh!stas que a ela com
pete dirimir. Além disso, oontribuirá para 
desafogar a sobrecarregada justiça c<>mum. 
Para delinútação dM ár.eas de ju_rlsdlção 
foram consultados os Tribunais Regionais 
do Trabalho, que unanimemente adotaram 
esse critério e fomecerani os respectivos 
Municípios componentes de ca.da .Tunta~ 

, Aproveitamos a oportunidade para re
novar a Vossa EJ>celêncla protesl<:>s do nos" 
so profundo respeito. - .Toão. Say;od, Minis
tro-Chefe da. Sec. -de Planej. da Presidên
cia da. República --'- SEPLAN - Femãndo 
Soares Lyra.,. Ministro da Justiça - A)mir 
Pazzianott<> Pinto - Mlnlstro do Trabalho. 
Aviso n.o 707-SUPAR. 

Em 18 de outubro de 1985. 
Excefentlsslmo Senhor PrimeÍro~Secretá

r!o: 
Tenho a h ;nra de encaminhar a essa Se

cretaria a Mensagem do Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, acompanha
da de Exposição de Motivos dos Senhores 
Ml.nistros de Estado da Justiça, d<r Traba
lho e Chefe da secretaria de Planeja.menc 
t<> da Presidência_ da Repúbllea, relativa a 
projeto _·de Jt~ que "cda Jilnt~ de Concl
liação e Julgamento nas Regloes da Justi
ça do Traball1o, define áreas de J ur!sdlção 
e dá outras providênclas"-

Aprorelto a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência p>;otest<>s de elevada es
tima e consideração. - .l<JSé, Hugo Castelo 
Br8.nco, Ministro Chefe do Gabinete Civil.· 

LEGÚ>LAÇAO PERTINENTE, 

Í:,.EIN.0 5:630, 
I)E 2 OE DEZE!ABRO DE 19'00 

E~tal;ekce normas para a. criação de 
. órgãos dC_ prim~ü·a instância da Justiça 

do Trabalho e dá out.·as providêuc .. aJ. 
O P~esiçlente da República: 
_Faço s_aber g_ue o Congres.So N_acional de

Creta e eu sanciono a seguinte lei: 
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Art. 1.0 A criação c!.e Juntas de conci
Haçãa ·e ~ulgamento ·está condí«ionada _à_ 
existência, na base te:rrif.orialprev!.s_ta para 
sua jurisdição, de mais de 12 mil e_mpr~_ga
dos e -o ajuizamento, durante t:ês an< .:; c-::m_~ 
secutivos de, pelo meno.s, duzentas e qua
renta reclamações anuais. 

§ 1.o Nas área.-s de jUrisdição onde já 
existam Juntas, só: serãO criados novos ór
gãos quailC.o- a_ f~eqüência de reclama;r':'es, 
no p:riodo previsto neste artigo, exceder, 
.~guidamente. a mil e quinhentos processos 
anuais. 

§ 2.0 A jurisdição das Juntas &6 poderá 
ser a.5t~:~t.ida aos munieípios ou d5s~r!tos 
situad.as num ra!o máximo de ses.s:enta ~ui
lômetros, desde .que os meios de condução 

· para a respeetlva sede se-jam diãrios e 
regulares. 

t.,"'tF P:·.ra efeito do 'lUe dis>õe e»te ar
t.IIJQ- ·as Jtintas qe Oonclllação e Julgamento· 
a:, -os Juibês de Di: dto invesU.::os Ca adn:ii-
nistlação da Justiça. d.o, T:at.ali1o encaltá::C 
P,:harão; tn·ansalm.wte, a.c Ti~bun~ Sup~r~o.: 
do Tl'à.'bsiho, na forma das instruções_ por 
este expecõl ""as, b-~letins f-~t1.t"s!ic.os :5o r·· o
vlmento Judiclárlo-tra baU>Ista. · 

Art. 2.0 As· propostas de criação óe no
vas Juntas sal'ão enc:a.m~nh::.·das à. Presi
dência do Tribunal SupeJior do Tca.baLo, 
que .se p:-::mune:ará. s.:::.bre a sua nec .. s.'il..iade, 
d-e- acorõo oom- o.o:; crHé1Ios adotados n·esta 
lei. · · -

Parãgr.afo úniC'J. Os- órgãos respvt}.s~vafs 
pelos ·serViços estati.o:·Ucos fOTnf!c~rão ~ªo 
Tribuna.! Superior <io 'l'rabalho, sempre que 
·!·:llcitaC.os, os dsdos neooF'!árf:Js à instrPç5.o 
dP.s ·propostas ri e- criação d..e Juntas de oon
clli?ç~.o '=.Julgamento.- -

A1't. 3.0 O disposto no § 2.0 C.:o art.:go 1.0 

nb.o s~ aplica às Juntas. ce Co.n.cmação e 
Julg-amento j!\- criadas na __ p.ata _õe b}ício 
da. vigência. desta lei. 

Art. 4.0 E3ta lei entrará em vigor na 
dS.ta. de i-ua public:~cã·:>. revGg-adas a:; di.t)
po-=1<:-fH~S E.'m cont!"âri·o. · 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 !1.947 
DE 17 DE SETEMBRO DE 1!ll!f 

Estabelece :Q.Onna.s para criação e fun
cionamento de Juntas de Conciliaçâo e 
Júlga~entó, e dá 9utras providências. 

O Presid<mte da ~pública., faço saber que 
o CongresSo Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art. 1.0 A criação de Junta de Cancl
Jiação e Julgamento está condicionada à 
existência, na base territorial prevista para 
.sua jtirlsdlção, de maiS de 24.000 (vinte e 
quatro mil) empregados ou a.o ajufzamen
to, de média igual ou ·superior, no último 
tr:i.ênio-,. de p~lo -menos 240 (duzentas e qua:. 
renta) reclamações anuais. 

Parágrafo. único. Nas áreas de jurisdição 
de· juntas, só serão criadas novas unidades 
quando a freqüência de reclamações, em 
cada órgão .Já eXistente, exceder, seguida
mente, ·a 1.500 {mil e quinhentas) recla
mações ~r ano. 

Art. 2.0 A jurisdição. de uma Junta de 
Conc!llaç~o é Julgamento só podérã ser es
tendida. a Municípios s.ltuados em um raio 
máximo de 100- (cem) quilômetros da sed-e 
e desde que· existam facilidades de acesso 
e meios de condução regulares. · 

§ 1.o Para eobr!r área territorial situada 
entre duas ou_ ma.i$ jurisdiçõeS~_ g~ -não 
compofte InstalaÇões- de Junta, JX)derá o 
-'frlb>,mal ~glonal do Trabalho propor a In
clusão de área em qualquer das jurisdições 
limitrofes, ainda que fora do raio de 100 
(cem) quilômetros, respeitados os requisl-
tos da parte ftnal do caput deste artigo. 

§ 2.0 Aprovada pelo Tribuna.! Superior 
do Trabalho, a .proposta de que trata o. pa· 
rãgrafo anterior terá carát~r. de urgêhcia. 

§ 3.0 Para conveniência da distribuição 
qa Justiça, em jurisdlçõ:es de grandes âi.s
tânclas a percorrer, .o Tri)?unal Re~onal 
do Trabalho poderá regular o deslocam.ento 
de Junta~ com recursos ,próprios; visando ao 
recebimento de reclamações e à realização 
de audiências. 
c- Art. 3.0 · Os Distritos que se trdnsforma.
rem em Municiplos, ressalvado .o disposto 
!lO art. 1.0 , conservarão-a mesma jurisdi
ção trabalhista. 

- Art. 4}' Para. -efeito do que dispõem os 
arts. 1.0 e 2.0 des~a Lei, as Secretaria. dos 
Tribunais Regiona.Ls do Trabalho deverão 
enviar ao órgão de Estatistlca. e Estudos 
Económicos do Tribunal Superior do Tra
balho, mês a mês, bol€t!m estatístico, se
gundo modeio aprovado- por este Tribunal, 
do movimento de ações das Juntas de Con
c!l!ação e Julgamento da Reglão e, semes
tralmente, dos Juíws de Direito encarrega
dos da. administração da Jus:Jça do- Tra
oãlho. 

Parágrafo único. Os ·órgãos responsáveis 
-pelos serviços esta.t!.st!cos, no PaíiÇforne

cerão. ao Tribunal Superior do Trabalho, 
sempre que solicitados, os dados n~cessários 
à. instrução das propostas de criaÇã"6 ou de 
modificação de jurisdição de Juntas. 

Art. 5.0 A apreciação de propostas para 
a criação de novas JUntas de Conclllação e 
Julgamento i!lo Pais. pelo Tribunal Superior 
do Trabalho, somente será feita a interva
los minimos de.:( (dois) anos, a partir da. 
vigência desta lei. 

Ar:. 6.0 o.s critérios fixadOS ne.St3. lei. 
para c.~ar ou modificar jurisdiçãO dê Jun
ta& de Conciliação e Julgamento, não regu
larão as unidades sediadas em ârea.s de in-:
teresse da Segurança Nacional. 

Art. 7.0 Esta lei· entrará em vigor na 
da ta de sua publicação. 

Art. 8.0 Revogam-se a Lei n.0 5.630, -de 
2 de dezembro de 1970, e demais disposi
ções em contrário. 

Brasíllat 17 de set.embro de 1981; 160.0 da 
Independêillcla_ e 93.0 da República. 

LEI N.0 6.563, 
DE 19 DE SETEMBRO DE -1978 

_ Cria Juntas de cOnciliãçãO e Julga
mento nas Regiões dã J'ustiça do Tra
balhQ, _define jurisdições, e dá outras 
pY.OvidénCias. -

o Presidente da República 
Faço saber que o COngresso Nacional de

creta e eu .sancioD.o a seguinte Lei: 
· Art. 1.0 - _São ·crta.Qas, na 1.a. _RegiãO da 

JuotiÇa do Trabalho, dezenove ·Juntas de 
Conciliação e Julgamento, no Estado do Rio 
de -J~néiro, _assim dist~il_?uídas: _dez na _ci
dade do Rio de Janeiro. (26.• a 35.•) e uma 
nas ci-dades- de Ara_ruam~.- Ba.rra do Pir~í, 
Duque de Caxias (3."), Niterói (3.•). Nova 

-Iguaçu (3.•), Petrópol!s (2.•), São João do 
Meritl, Volta Redonda (2.•) e Teresópol!s. 

Dezembro de 1985 

Art. 2.0 Ficam assim definidas as áxeas 
de jurisdição da.c; .Juntas de Conciliação e 
Julgamento localizadas nas cidades abai
xo, pertencénte.s à 1.• Reglão da JUStiça do 
Trabalho: 

a) no Estado do Rio de Janeiro:-

I -Rio de.Janeiro: o respectivo Munlci
plo; 

II __;- Araruam~: o respectivo Município 
e os· de Cabo '"Frin. Casimiro de Abreu, São 

-Predro da Aldeia_ L Saquarema; 

III - Barra. do Pirai: <> respectivo Muni
cípio e os de Mendes, Miguel Pereira, Pau
lo de Frontin, _Plr~i, Valença e Vassouras; 

IV __: Campos: o respectivo Município e 
os de Conceição d1e Maeabu, Macaé, Sã.G 
Fidêlis e São João da Barra; 

V - Duque de Caxias: o respectivo Mu-
nicípio e o de Magé; . 
· VI - Itaperun.a: o respectivo Mun!ciplo 

e os de Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, 
Ita.ocara, Lage do Muriaé, Miracema, Na
tividade, Porciúncula e Santo Antônio de 
Pádua; 

VII- Niterói: o respectivo Municip!o e o 
de Maricâ; 
-.VID- Nova Friburgo: o respectivo Mu

nicípfD e os de Bom Jardim, Cachoeiro de 
Ma·cacu, Cantagalo, Carmo. Cordeiro, Duas 
Barras e Sumidouro; 
-IX - NOva Iguaçu: o respecti~o Municí

pio e os .de Itaguaí e Paracam bi; 

~ -X - Petiópol!.s: o respectivo Munlcipio; 
XI - São Gonçalo: o respectivo Municí

pio e os de Itaborai e Rio Bonito; 
XII - São João do Merltl: o respectivo 

Município e o de Nilõpa:Iis; 
XIII - T&resópolls: o respectivo Muulci

pio; 
XIV - Três Rios: o respectivo Município 

e O> de Paralba do Sul, Rio da& Flore.S e 
Sapucaia; 

XV - Volta Redonda: o resp~tivo Mu
D:icípio e os ·cte B-arra Mansa e Resende; 

b) no Estado do Espirita Santo: 

I - Vitôrla: o respectivo Municlpio. e os 
de -Gariacica, Guarap.ari, Serra, Viana-e ·vi
la Velha; 

rr- Cachoeiro do Itapemlrim; o respee
tivo 1\!uniçípio e os de Alegre, Alfredo Cha
ves, -Anchieta, Apiacá, Atílio Vivaequa, Bom 
Jesuo do Norte,. Castelo, Guaçui, Iconha, 
Iúna, Itapetnirim, Jerónimo· Monteiro, Mi
moso do Sul, Muniz Freire, Muqul, Piúma 
Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e SãÓ 
José do Calçado; 

m - Colatlna: o respectivo Munlciplo e 
os de Baixo Ouandu, Fundão, Iblraçu, Ita.
guaçu, Itar8111a, Linhanes, !Pa.ncas, Santa 
Teresa e São Gabriel- da Palha. 

Art. 3.0 São criadas, na 2.• :Região da 
Juotlça do Trabalho, quarenta e uma Juntas 

- de Ooncl!ia.ção e Julgamento, sendo qua
renta. no Estado de São Paulo, assim d!.s- -
tribuídas: treze na cidade de São Pawo l33~ 
a 4&"l. duas nas cidades de São Bern&rdo 
do Campo (2." e 3.•) e CUba.tão e uma nas 
cidades de A!açatuba, Avaré, Ba.ruerl, Ba
tuca tu, Campinas (2.•), Catanduva, Dlade
ma., F'ranco da Roeha, Guaratlngu,etã, 
Guarullios (2.•), Itapecer>ca. da Serra, Itu, 
Ja.bot!cabal, Jaca.rei, Jaú, Jundiaf (2.•), 
Marília, Mog!-Mirfm. Ourinhos, Preslden-
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te Prudente, São João . da 13oa Vista, São 
José do Rio Pard~> e_Volcupqranga; e uma 
no Estado de Mato Grosso do Sul, na_ cida
de de CampO· Grande. 

Art. 4.o Ficam ;..s.im definidas as âfeas 
de jurisdição das Juntas de Conciliaçao e 
Julgamento, localizadas nas cidades abaixo, 
pert.encentes à 2.• Região da Ju.s1:.!ça· do 
Trabalho: 

a). no Estado d~ São Paulo: 

I - São Paulo: o respectivo Municipio; 

II ·.c:.- Americana: o respectivo Muni~lpio. 
·.os de OOsmópoliS1 Nova Od.ess~. Santa 
"irl)ara D'Oeste 'e Sum·aTé; . 
i:[{ c.C.··Araçil:tuba: o respectivo Municip!o 

e os d~ Bento de Abreu, Bllac, Blri_~:ni1 __ ~,: _ 

rttama Coroados Gabriel Monteiro, Gl!
cério duararapes,' Nova Lusitânia, Pená po
lis, Rub!ácea, Turiúba e Valparaioo; 

IV _ Arara:quara: o respectivo MunJciplo. 
e os de Américo Brâ.siliense, Boa. Esperan
ça do sul, Matão, Nova Europa, Rincão e· 
santa Lúcia; 

v - Av.aré:. o respectivo Municipio é os 
de Arandu, Oerqueira César, -ltaf, Itatinga, 
Maduri, ·óleo, Parana.panema, Pir";JU, San
ta Bárbara do. Rio Pardo e Tejupa; 

VI - .Barretos: o respectivo·Munic~pio ~. 
os d<> Coli!;a, Colômbia, Guaracl, Ipua, Ja
borandi, Olímpia e Severln!a; 

VII -"- Barueri: o respectivo Município e 
os de carapicufba, Itapévi, .Jandirâ, Pira
para do Bom J<>sus-e Santana de Pll.malba; 

VIII - Bauru: o xespectlvo Município e 
os de Agudos, Arealva, Aval e Plratininga: 

IX - Botucatu: <> ~spectivo Município e 
os de Anh<>mbi Arelópol!s, Bofete, Conchas, 
os. de caxap!cÚ!b~. Itapevl, Jand!ra, Pira
ras, P<>rangabà, San ta Maria da Serra e 
São ·Manuel; . 
· x -, camp!nru;: o respectivo Munieipio e 

os dê Pau!!nea e Val!nhos; 
XI _ catanduv-a: o respectivo. Munlclplo 

e os· de i\,rira!lha, Cajobi, Catinguá, Iblrá~ 
Irapuã, rtajobi, Monte .Azul Paull,<lta, Novo 
Horizonte Palmares Paulista, Paraíso, Pln
dorama, Piranji, gales, Santa Adéli.a, Ta
bapuã e Urupês; 

XII - Cubatão: o respectivo Município; 
XIII _ Dladema: o respectivo MunicíC 

pio; 
·xrv _ Franca: o .respectivo Munlclplo 

e os ll.e_ Batatais, Orls!ais Paulista, Itirapuã, 
Jerfqua.ra, patrocínio P.atl~ta, Restinga_, 
Ribeirão Corrente e São JOOé da_ Bela Vll;-
ta· . o 

XV Franco da !Rocha: . o respectivo 
Municipio e os de Caieiras, Cajamar, 
Francisco Morato e Mairiporã; 
. XVI - Guaratlnguetá: o respectivo Mu
·nic!plo e os de Aparecida, Areias, Cachoei
ra. Paulista, ··Cruzeiro, cunha, Lagolnha, 
Lavrlnhas, Lorena, PiquetJe, Queluz, Rosei
ra, São Bento do sapucaí e Sllveiras; 

XVII - Guaru!hos: o respectivo Munlc 
c i pio e o de Aruj ã; 

XVIII - Itapecericã da serra: o respec
tivo Município e os de . :E:!nl>JI-G.uaçu· J.u
quitiba e Taboão da serra; 

XIX _ Itu·: o respectivo Munic!pio e os· 
de Boituva, Cabreúva, Capivari, Elias l."aus- . 
to; Indaiati!ba, P<Jrto ·weliz, Rafa.rd e Sal
to; 

XX - Jaboticabal: o respe<>tivo Munl
Cipio e os de Barctnha, Bebedouro, Cân
dido Rodrigues, Dobri!-da, l."ernando_ PrJJS
tes, Guariba, Monte_ Alto, Pitangueiras, 
Pontal, Pradópolis, Santa Erne.stina, Ser
_tãozinbo, Ta.!açu, Ta.!úva, Taquaritinga e 
Vista Alegre do Alte; 

XXI - J'ae.areí: _ o .respectivo_ Municipio 
e os de Igaratá, Sa.nta Branca e Santa Isa-
bel; . . . -

XXII - Jaú: o resPectivo Município e os 
de Balirl, Barm Bonita, Boca!na, Bora.cé!a, 
Dois Córregos, Tgarar;u do Tietê, Itapuí, Ita
catu~~~ ~neiros do_ Tie!-ê e Pederneira.s; 

- -~XXIII .é:.. Jundiai: o :respectivo Município 
_ e -os de campo: Limpo Paulista, Itatiba, 
Itupeva,. Jarinu, ·Louveira, Morumgapa, 
Várzea Paullsta e Vinhedo; 

c XXIV -Limeira.: o re-spectivo Município 
e os de Cordeirópolls e Iracemápol!s; 

XXV -- Marilla: o respectivo Mun!c!pio 
. e os de . Alvaro de Carvalho, Echaporã, 

Cualmbê, Garça, Getul!na.," Júlio Mesquita, 
Lupér,cio, Lutécia, Ocat.çu, Oriente, Oscar 
Bre.ssane, Pompéia. Quintana e Vera Cni:z; 

_XXVI - Mauá: o respectivo Munic!plo e os·· de Rio- Grande- da Serra e Rilie!rão 
Pires; 

XXVII - Mogi das C'cuzes: o respectivo 
MunicÍpio e os de Blrltiba-Mlrlin, Guarare
ma e Salesópo!ls;. 

XXVIII - Mogl-Mirim: o respectivo<Mu
nicipio e os ·de Aguas de Lindóia, Amparo, 
Artur Nogueira, Concha!. Itapira, Jagua
riúna, Lindóia, Mogl-Guaçu, Pedreira, San
to Antônio de Posse, Serra Negra e S9oorro; 

XXIX ;...-OSàsCo: o re-spectivo_ Muntcipio; 
XXX·-' Our!nhos: o respectivo MUnicipio 

e os de Bernardino de Campos, Campos 
:Novos Paulista, Chavante.s, Ibirarema;Ipau
çu, Palmital, Ribeirão do Sul, Salto Grande, 
Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro- dó 
Turvo, Sarl}.taiá e Timburi; 

·XXXI- Piracicaba: o respectivo Municí
·pio e os <:I e Aguas de São Pedro; Charquea
da, Rio das Pedras e São Pedro; c . -

XXXII - Presidente Prudente: o respec
tivo Municipio e os de Al_fredo. Marcqndes, 
Alvares Machado, Anhum~ Calabu, F'lora 

· ruca, repê, Indiana, Mariápol!s, Martinó
pol!s, Narandiba, Piquerobi, Piquete, Pira
pozinho, Presidente B~>rnardes, Presidente 
Epitácio, Presidenta Venceslau, Rancharia, 

.Regente Feijó, Santo Anast~cio, Santo Ex

.pedito, Taciba e Tarabai; 

XXXIII - Ribeirão Preto: o respectivo 
Municlpio e os de Cravinhos, Dumont, Jaro 
dinópolls, São. Simas e-_ Serrana; 
. x.X:x:rv ~··ruo Claro:-_o respectivo Muni
cípio e os de· Corilmbã.t3.f, Ip_eúna, rtirapina·, 
Leme e Santa Gertrudes; - -

XXXV - Sarito André: o respectivo Mu
·tlicíp~o; 

XXXVI- Santos: o respectivo Munic!plo 
e os de Bertioga, Guarujá, Praia Grande 
(afi\ Solem ar), São Vicente e Viclmta de 
Carvalho; 
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XXXVII - São Bernardo do ca_mpo·:" o 
respectivo Município; , 

:xX:z:vnr .:__ são ·caetano do Sul: o res
p-ectivo· Munl'Cipio; ,. 
- XXXIX .,.- São Carlos: o respec.tiVQ tg!u
niciplo e os de Apalil.ndia Brotas, ~1= 
v ado e Iba té; 

XL - São Jóão da Boa Vista: o nespec
tlvo Municipio e os de Aguai, Aguas da Pra
ta, Pinhal e Santo Antônio do Jardim; . . 

XLI- São José do Rio Pardo:'U respec
tivo Munic!pio e os de Ca.conde, Casa Bran
ca., Divinolàndla., Itob!, MO!loca., São Sebas
tião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Var. 
gerir Grande do Sul; 

XLII ~ São José do Rio Pteto: o -respec
tivo Município e os de Ba.dy Bassitt, Bálsa
mo, Cedral, Gua,piaçu, Icém, Jaci, José Bo
nifácio, Mirassol, Mirassolândla, Monte 
Aprazível, Neves Paulista, Nlpoã, Nova Gra
nad~, Onda Yerde, Palestina, Poloni, P~- . 
{es Gesta!, Potirendaba, Tanabl, li'choa e 
Ufilão Paulista; · 

~III- São .José dos Campos: ·o respec. 
tivo Munic!pi9_ e os de. Caçapava, Campos 
do Jordão, Jambelro, Monteiro Lobato, Na
tividade da Serra, Para.!buna e Santo An
tônio do Pi!lhal; 

XLIV - sÓrocaba.: o respectivo Munlc!
pio e os de Araçoiaba da Serrà, Cap.ela do 
Alto, Iperó, Ma.!rinque, Salto de Pirapora e 
Votorantim; 

XL V- -suzáno: o respectivo Munjciplo e 
os de l!1erraz de Vasconcelos, Itaquaquece-
tuba e Poá; . _ 

xLVI ~ :Taubaté: o respectivo Municipio 
ec. os de Pindamonhangaba, Redenção da 
~~etta; _São Luis do Paraiti_nga e .T:rememb,é; 

XLVII - Votuporanga: o respec'tlvo Mn
nlciplo e os ·ie Alvaro Florence, Américo de. 
Çampos, Çosmorama,- F'loreal, Magda, M<i
rid!ano, -Nhandeafa, Pedranópol!s, Sebastla
nópolls do Sul e Valentim Gentil; 

b) no Estado de Mato Grosso: 
I - Cuiabá: o respectivo Municipio e os 

de Acorlzal, Aripuanã, Barão de Melgaço, 
Chapada dos Guimarães, Diamantino, Nossa 
Senhora do Livramento, Rosário do Oeste, 
Santo Antônio de Leverger e Várzea 
Grande; 

.'II c:.:- doruínbã: o respectivo Municlpio e 
os de Ladário e Porto Esperança; 

c) no Estado de Mato Gros.s~ do Sul: 
.campo Grande: o respectivo Municipio 

e os de Aquldauana, Corgulnho, Bandeiran
te, Jaraguari, iRibas do Rio Pardo, Rochedo, 
Sidro1ândia e Terenos. 

Art. s.o São criadas, na 3.• · Região da 
J o Trabalhá, dezessete Juntas de 

- . e Ju,lgamen~, sendo treze no 
Minas Gerais, assim distribuidas: 

tim!l:n•s cidadl!S de Beti!ll, ContageJl1, Co
ronel l."abric!ano, Dlvinópol!s, ItaJubá, João 
Monlevade, Quró Preto, Passos, Poços de 
CaldB.s, Ponte Nova, Pouso __ Alegre, Sete 
Lagoas e Varg!nha; três no Distrito !."e
dera!, em Bras!l!a (6.6 e s.•); e ·uma. no Es-
tado de Goiás, na cidade de Goiânia. . 

Art. 6.o Fioam assim definidas as áreas 
de .rurlsd!ção das Juntas de Conclllação e 
Ju1gamento, local!zadas nas cidades abaixo, 
pertencentes à 3.• Região da Justiça do 
Trabalho: 
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a.) no Estado de Minas Gerais: 

I - Belo Horizonte: o respectivo Muni
clplo e os de Bald!m, C!leté, Jaboticatubas, 
JO.Sé de Melo, Lagoa Santa, Nova Lima, Ra
posos,· Rio .Acima, Sabará, Santa Luzia, 
Santana do Riacho, Taquaraçu de M1nas e 
Vespasiano; 

U - Barbacena: o respectivo Municipio 
e os de Alto Rio DOce, Antônio Carlos, A:ra
citaba, Barroso, Blas Fortes, Brás Pires, 
Capela Nova, Caran'dai, Cipotânea, Dester
ro do Melo, Dores do Turvo, Ewbank da 
Câmara Ibert!oga, Mercê; Oliveira FOrtes, 
.Paiva, Ressaquinha, Rio Pomba, Santa Bár
bara do Tugúrio, Santa Rita do Ibitipoca, 
Santos Dumont, Sena.dor Firmino, Senhora 
dos Remédios, Silveirânia e Tabuleiro; 

nr- Betim: o respectivo Munid;>lo e OS 
de Bonfim, Bruma.dlnho, Crucilândla, Ibi
rité, Igara.pé, Mateus Leme, Pieda.de dos 
Gerais e Rio Manso; 

IV - Cataguases: o respectrvo Municiplo 
e o.s de Além Paraíba, Argirita., Alltolfo 
Dutra, Barão de Monte. Alto, Div!nésia, DOna 
Euzébia, Estrela Dalva, Guarani, Guldoval, 
Quiricema, Itamaratl de Minast Laranjal, 
Leopoldinà, M1ra.dotiro, M1raí, Muriaé, Pll.l
ma, Patrocínio do Muriaé, Paula Cândido, 
Pirapetinga Plraúba, Recreio, Rodeiro, San
tana de Cataguases, Santo. Antônio do 
Aventureiro, São Geraldo, Tocantins, Ubá, 
Vieiras,. Visconde do Rio Branco e Volta 
Grande; 

V - Conselheiro Lafaiete: o' respectivo 
Munlc!pio e os de Belo Vale, Caranalba, 
Casa G,-ande, Catas Altas da Noruega, Con
gonhas, Cristiano Otoni, Desterro de Entre 
Rioo, Entre Rlo.S de M1nas, Itaverava Jecea
ba, ;Lamim, Moeda, Ouro Branco, Piranga, 
Porto Firme, Presidente Bernardes, Quelu
zlta, Rio. Espera, Santana do.s Montes, São 
Brás do Suaçui e Senhora de Oliveira; 

·vr - contagem: o respectivo Murilciplo e 
o de Esmeraldas; 

Vll -· COJ onel Fa.briclàno: o respectivo 
Mun!clp!o e os de Antônio Dias, Belo Olien~ 
te, Joanés!a, Ipatinga, Mesquita e Timóteo; 

VIU - DivlnópO!ls: o respectivo Mun1ci" 
pio e os de Camacho, Catmo do Cajuru, 
Cláudio Itaguara, Ibapecerico., Uatio.luçu, 
Itaúno., 'pedra do Indalá e São Sebastião do 
oeste; 

IX - Governa.dores Val.o.dares: o respec
tivo Município é os de Alpercata, Divino das 
Làranje!ras, Gall!éla e Vlla Matias; 

X - Itajubá: o respectivo Mun!clp!o e 
os de Brazópolls, Conceição da. Pedra, Con
·ce!ção do.s . ouros, Consolação, Delt!m Mo
reira, Gon~ves, Marmelópolls, Natércia, 
Parisópolls, Pedralva, Piranguçu, Plrangul
nho São José do Alegre, Sapucal-M1rim e 
wericeslau Braz; -· 

XI -'·João· Molevade: o respectivo Mu
nlcip!o e os de Alvinópol!s, Barão de Cocais, 
Bela VIsta de Minas, Borll Jesus do Amparo, 
Dionis!o, Dom Sllvério, Itabira, Itambé do 
M~to Dentro;· Jaguaraçu, Marllérla, Nova 
Era Passabém Rio P!rac!CI!>ba, Santa Bár
bara San ta Maria do Itablra, São Domin
gos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo 
e São José do Goiaba!; 

XII -'- Juiz de Fora: o respectivo Mun!
clplo e os de Belmiro. Braga, Bicas, Chá
cara, Chiadoi, CorOD.-el PacP.eeo, Descoberto, 
Guararã, Lima nua.rte, Mar cte Espanha, 
:t\farlpá de M1nas, Matias Barbosa, Olaria, 
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Pedro Teixeira, Pequert Plau, Rio Novç, 
Rochedo de Minas, Santana do Deserto, 
Santana do Garambéu, Senador Cortes, 
Simão Pereira e São João Nepomuceno; 

XIII - Montes Claroo: o re,spect!vo Mu
nicípio e os de Bocaiúva, Botumirlm; Bra
sll!a de Minas, Capitão Enéas, Claro dos 
Poções,. Coração de Jesus, Cristá!la, Enge
nheiro Navarro. Francisco Dumont, Fran
cisco Sá, Grão Mogol, Iblaí, itacamb!ra, Ju
ramento, Lagoa dos Patos, Mlrabela e Ubai; 

XIV - Ouro Preto: o tespectlvo :Munt
cipio e os de Acalaca, Diogo de Vasconcelos, 
Itab!rito e Mariana; 

XV - Passo.s: o respectivo· .Município e 
os de Alpinópolill, Capetlnga, Cássla, Cla
raval, Delfinópolls. Fortaleza de. Minas, 
Ib!rac!, Jacui, Pratápolis, São João Batista 
do Glória, São Sebastião do Paraiso e São 
Tomás de Aquino; 

XVI- Poços de caicias: o respectivo Mu-. 
nicíplo e os de Andradas, Bandeira do Sul, 
Botelhos, Cabo Verde;· Caldas, Campestre, 
carvalhópo!ls, Divisa Nova, Ibltiúra de M1-
n,...; Ipu!úna, Mo.cha.do; Poço FUndo e Santa 

.. RUa de Caldas; 
XVll - Ponte Nova:. o respectivo Muni

c!p!o e os de Abre Campos, Amparo da 
·Serra, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Caputi
ra, CÓ!mbra, Guarac!aba, Jeq11J!.rl. Maj;!pó, 
Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, 
Raul Soares, Rio .Casca, Rio. Doce, Santa 
Cruz do Escalva.do, Santa Margar!d:a, Santo 
Antônio. do Grama, São Miguel do Anta, 
Silo Pedro dos Ferros, Serlcita, Teixelras, 
Urucâllla ·e Viçosa; 

XVIU - Pouso Alegre~: o respectivo Mu
nicípio e os de Albertina, Borda ~,Mata, 
Cachoeira de Minas, cambuí, Congonhal, 
Bom Repouso~ Bueno Brandão, Cam.andu
caia, Córrego do Bom Jesus, '&pírito santo 
de Dourado, Estiva, Extrema, Inconfiden
tes, Itapeva, Jaeutinga, Munhoz, X-fonte 
Sião, Ouro Fino, São João da Mata, São 
Sebastião da Be1a Vista, Santa Rita do Sac 
puca!, Senador Jo.sé Bento, Sllvianópolis e 
Toledo; · 

XIX - São João De! Rey: o respectivo 
Município e os de Cassiterita, Coronel Xa
vier Chaves, Dotes de Campos, Lagoa. Da,u
rada, Naza~no, Prados, ·Resende Costa, Rl-
tápo!ls e Tlradentes; · 

XX - Sete Lagoas: o respectivo Muni
cípiO e os de Araçai, Cachoéira de Macacos, 
Caetanópolis, Capim Branco, Co;-dlsburgo, 
Fortuna de Minas, Funllândla, Inhauma, 
Jequitibá, 'Matozlnhos, Paraopeba, Pedro 
Leopoldo, Prudente de Morais, Ribeirão das 
Neves e Santana de Pirap~ma; 

XXI - Uberaba: o respectivo Município 
e os de Aguas Compridas, Campo Florido, 
Conéelção das Alagoas, Conquista, Pírajuba, 
Sacramento e Verisslmo; 

XXII ~ Uber!ãnd!a: o respectivo Mu
niclp!o·e o.s de Aragua,ri, Cascalho Rico, Es
trela do Sul, Gruplara, Indianópo!ls, Monte 
Alegre de Minas, Nova Ponte e Tupac!
guara; 

. XXIII - Varglnha: o respectivo Muni
expio e os de Boa Esperari.ça:, Caml;mqulra, 
Camp:;tn_ha, Careaçu, Carmo-- da Cachoeira, 
Conceiçao do Rio -Verde, Coqueiral, .Cor
dls!p.ndla, Elói Mendes, Fama, Hellodora, 
Illc1nea, Jesuãnia, Lambari, Monsenhor 

Dezembro de 1985 

E'aulo Nepl?muceno, Paraguaçu, Santana da 
~arge~, Sa<_? Bento Abade, São Gonçalo do 
..... a~'L:1C3:I, Tres Corações:, Três Ponta.s e· Tur
vola:ndia; 

b) 'no DU:trito Flederal: 

_Brasília, cidades adjacentes e dema:Ls 
nucleos populacionais, integrantes do Dis
trito Federal; 

·c) no Estado de Goiás: 

I·-. Go!ánia: o respectivo Muitlclplo e 
os de Anlcuns, Aparecida de Golãnia, Ara
goián!a, A ve!l'nópolls, Bela Vls.ta de Goiás, 
Brazabrantes, Campestre -de Goiás, Caturaí 
Crominia, Damolândla, _ Goianira, Guapó' 
Hldrplándia, Inhumas, Malrlpotaba, Nazá.: 
rio, Palmeiras de Goiás, Plracanjuba; ·Pon
tallna. Santa Bárbara de Goiás, Trindade 
e Varjão; ~ 

II - Anápolls: o respectivo Município. 

Art. 7.0 São criadas, na 4.& Região da 
J'ustiça do T.rabalho, Estado do R!o Grande 
do Sul, onze Juntas de Conclllação e Jul
g:amento; assim distrlbufdas: duas na ci
dade de Porto Alegre (14.• e 15.&) e uma 
na.s_ cidades de Camaquã, Ca.noa.s (2.•), Ca
razinho, Caxias do Sul· (2."), Frederico 
Westphalen, Gualbá, Novo Hamburgo (2.•), 
Osório e Rosário do Sul. 

Art. 8.0 Ficam assim definidas as áreas 
de jurisdição das Juntas de Concll!ação e 
Julgamento, localizadas nas cidades abo.lxo 
pertencentes à 4.• Região ·da Justiça dÓ 
Trabalho, Estado do Rio Grande do Sul: 

I - PDrto Alegre: o respectivo Munlcipio 
e os de Alvorada, Cachoe!rinha, Gro.vatal 
e Viamão; 

Ir -.,. Bagé: o respectivo Munlcipio e os 
de Dom Pedrito, Lavras do Sul e Pinheiro 
Machàdo; 

III'_: Bento Gonçalves: o respectivo Mu
nicípio é os de Carlos Barbosa, Garibaldi, 
Guaporé, Nova Ar~u;á, Nova Bassano, Nova 
Prata, Par~í e Veranópolis; 

IV - Cachoolra do Sul: o respectivo Mu
nicípio e os de Agudo, Caçapava do Sul, 
Faxinai. do Soturno. Dona Francisc~. En
cruzilhada do Sul, Restinga Seca e San
tana da B!Ja Vlst!l; 

V - Camaquã: <> respectivo Municiplo e 
os de Dom Feliciano, São Lourenço do Sul 
e Tape.s; 

VI - Canoas: a respectivo Município; 
VII - Caraiinho: o :fespectivo Município 

e· os . de Campo Real, Chapada, Colorado, 
Con.Stantlna, Espumoso. Ronda ·Alta, Ron
dlnha, Sarandi, Solbach, Soledade, Tapera 
e Victor Grae!f; 

VIII - Caxias do Sul: o respectivo Mu
nicipio e. os. de Antônio Prado, Farroupilha, 
Flores da Cunha e São Marcos; 

IX - Cruz Alta: o respectivo Munlclplo 
e çs de Co:p.dor, Ibirubá, Panambí, Pejuçara, 
Santa Bãr)lara do Sul e Tupanciretã; 

X - Erechlm: o respectivo Município e 
·os de Aratlba, Barã_o de Cotegipe, Cacique 
Doble, Campinas do Sul. Erva! Gra.nde, 
Gaurama, Getúlio vargas .. Itatiba; do Sul, 
Jacutlnga, Machadinha, Marcelino Ramos, 
Mariano Moro Maximiliano de Almeida, 
Paim Filho, sa'nanduva, São José do O:nro, 
são Vo.lentim, Severiano de Almeida e VIa
dutos; 
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'XI.:... Frederico Westphalen: o respectivo 
'Munlclplo e os de Alpestre, l!raga, Calçara, 
Campo Novo ·co"ronel llicaco, Erva! &co, 
Humaltá rráí Llberato Salzano, Mlragual, 
Nojl<lai, Palineira das Missões, Palmlt!n~o. 
'Planalto, J;l,edentora, Roue!O Bol11ito, Sao 
Martinho, Seberl, Tenente. Po):tela, ·Três· 
J;'a::so.s ·e Vicent.e nutra;· 

'xrr - Guà.Jba: o respectivo Município e 
o de Barra do Ribeiro·; 

XIII - Ii1lí:. o ·respectivo Município e.os 
'de Ajurlcaba, Augusto Pestana e Santo Au-
gusto; ·· 
. XIV .,.- Lajeado: o: respectivo Municlplo 
e os de· Anta Gorda, Arroló do Melo, Bal\<)s . 
Cais'a!·."Bom Retiro ·do sul; cruzelro.do sul, 
Encantado, Estrela,· :Foritoura Xavier, Il67 
polts, Muçulll, Nova llréscla, Putlnga e Roca 
~es; . . 

. XV -· Montenegro: ·o respectivo Munl
clpio e os de SS!vador do Sul e TaqulU'I; 

XVI- No1(o Hamburgo: o respectlvo.Mu-· 
niclplo e os de campo 110m, Dois Irmãos, 
EstâD.cla Velha, Iyoti, Nova Petrópolls e 
Saplranga; 

·XVII. -'- Osório: o respectivo -Munlcípi• 
e -os de Santo .António da Patrulha, Torre 
e Tramandàl; · 

XVIII .:..., Passo Fundo: o respectivo MU· 
nlciplo e os de. ArVorezlnha, Casca, Clrlaeo. 
David canabarro, Mairau, Seraflna·Corrêa, 
Sertão e. TJl,pejara; · 
. XIX'- Pelotas: o respectivo· Mw;>lclp!o e 

os 'de Arrolo Grande, Cangussu, Erva!, Ja
g'uarão, Pedro Osório e l!lratlni;· · 
~ ...:. ruo. Grande:· o .rl!s:i>e~t!vo Municí

pio e os de Mostardas, Santa Vitória do 
Palmar e São José do No~; 

xxr· ~ Rosário do sul: o respectivo :!,!lu• 
n!clp!o e os de Ca~u!, São Gabriel e São 
V!eente do SUl; 

:X:xii - santa Cruz do sul: o respeetivo 
Município ·e os de. Ar:ço!o do. Tigre, Cande
lária,. Rio Pardo, . Sbbradmho, Venãnelo 
Aires e Vera Cruz; 

XXIII- santa Maria: o respectivo Munl
clpló e os de Formigueiro, Júlio .p.e casti
l!loa,. Mata, Nqva. Palma,. Sii<l Pearo i!Q':Suf 
e São Se~; 

XXIV _ aantana do Livramento: o res
pectivo M\núc!plo e o de Quarai; 

:XXV _ santa Rosa: o respectivo Munl
c!plo e os de Alectlnl, Boa ,ista do Burlcá, 
Campina das Missões, Cândido Godól, Ctls
slumal, G!ruá, Horlzontlna,. ~ndependêncla, 
Porto Lucena, santo crista, Trés de Maio, 
TUcundava e TUparen~; . 
· XxVI _ Santo Angelo: o ri'S~ctivo Mu
niclp!o e os de Bossoroca, Caibaté, catuipe, 
Cerro Largo, chlapeta, Guarani da-s Mis
sões e São Lulz Gonzaga; 

XXVII --' são Jerónimo: o respectivo Mu
niclplo e os de ArtOlo dos Ratos, llut!á, Ge
neral Câmara e Triunfo; 

XXVIII _ São Leopoldo: o respectivo 
Muhicip!o e os de Esteio, Feliz, Portá?, São 
SebastiãO dD cai e Sapucala do Sul' 

XXIX- Taquara: o respectivo MU!llciplo 
e os ae caml!ará do sul •. canela, Gramado 
Ígrej!nha, Rolante, São Francisco de. ·Paula 
e Três Cor·oa::; -
xxx -·urugua!ana:. o respectivo Muni

c!plo e os de Alegrete e Itaqul; 

XXXI·- Vacaria: o resp~ctivo Múnicip!o 
e os de ·Ba.rraeão, Bom JeSlls, E<smeralda, 
Ib!acá, Iblralaras e Lagoa Vermelha. 

Art. 9.o São criadas, na s.• Região da 
Justiça do Trabalho; cinco Juntas de Con
ciliação e Julgamento, ·no Estado da Bah!a, 
sendo uma na cidade de Salvador UI.•) e 
Uma nas cidades de camaç.arl, Conceição do 
Colté, Jacob!na e &nhor do Bon!lm. 

Art. 10: Ficam assim definidas as áreas 
de jurisdição· das Juntas de Conciliação e 
·Julgamento, locallza;das nas cidades abaixo, 
pertence!ltes .;,. s.• Região da Justlç~ do 
Trabalho: 

a) .no Estado da llahla: 
I - Salvador: o respectivo Municlp!o e 

os de Itapurlca, Lauro de Freitas, Salinas 
da Margarida e Vera cruz; 

n ~ Alagolnhas: o respectivo Mun!ciplo 
e os. de Acàjutlba, Aramar!, Catu,, Entre 
Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Ma
ta de São Jóão, Ourlçangas, Pedrão e Po
·juca; 

m - camaçar!: o respectivo· Municlplo; 
IV - Conceição dÓ Colté: o respectivo 

.Munlclplo. e. os de Retirolândla, Rlachão do 
Jaeufpe, Santaluz, Serrinha e Valente; 

V ~ Cruz das Almas: o respectivo Mun!
c!plo e os de Caehoelra, Castro Alves, OOn

. ~!!I'ÇJ'o do· Almeldà, Dom Macedo Cost;a, Go
)!:Í>l'Ílad.or Mangabe!ra, Murltlba, Santa Te
reslnha, Santo António de Jesus, São Fellpe, 

·São Félix e Sapeaçu; 

VI - Feira de Santana:•o respectivo Mu
nl<:ipio e os de 4gua Fria, Amélia Rodrigues, 
Anguera, António Cardoso, .Birltlnga, can
deal, Conceição da Feira, Conceição do Ja
culpe, Coração de Mar!J<, . Ichu, Ipecaetá, 
Irará Lam&rão, Santa . Bárbara; Santanó
polls.' santo Estevão, São Gonçalo dos cam
pos, Serra Preta, Berrinha e Tanqu!nho; 

VII :.... IJ.h<\us! ó respectivo Munlciplo e os 
de Una .e Uru'çuea; 

VIli.-'- Ipiaú: o respectivo Mun!clp!o e os 
de Aure!lno Leal, Barra do Rocha, Dário 
Melra, Gongogi, Ibirapitanga, lblrata!a, 
Itag!bá, Ubatã. e Ubaitaba; 

IX - Itabuna: o respectivo Munlclpló e 
os de Alma.cUna, Buerarema, · CaiD.ac'a.n, 
Coaracl, Flr!nlno Alves, Floresta Azul, Go
vernadór·LomantooJúnlor, Iblcaral, Itaju do 
Colônia, Itaju!pe, Itapé, Itapitanga, Itor<>
ró, Pau Brasil e Santa Cruz da 'l(!tória; 

. X - Jacoblna: o respectivo Mun!ciplo e 
os de ·Caém, Miguel Calmon, M!tangaba, 
Saúde, &rrolândla e Várzea do j?oço; · 

XI - Jequlé: o respectivo Município e os 
de Alquara, Itagi, Itaquara, Itlruçu, Jagua
quara, J!taúna, Lafaiete Coutinho e Manoel 
Vito;rlno; -

· XII - Juaze!ro: o respectivo Munlciplo; 
XIII-'- SantO Amaro: o respectivo Munl

ciplo e os de São Francisco do Conde, Teo
doro Sampaio e Terra Nova; 

XIV - Senhor do Bonfim: o respectivo 
Mun!clpio e os de António Gonçalves, Cam
po Formoso, It!úba, Jaguararl e Plndobaçu; 

XV ....'.. Simões Flllho: o· r~spectlvo Munl
clpio e os de candeias e São 'Sebastião do 
Passé; 

Xvx ....:. V!Llença: o respe.;tivo Munlclp!o e 
os de Calru, Ca111amu, Ituberá, Nilo Peça-
nha e Taperoá; .- · 
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XVII - VItória da _conquista: o respee
tl\·o Munic!plo e os de Anagé, Barra do 
Choça, Belo Campo, Caatlba~ Cândido Sa,les, 
"Itambé, Itapetlnga, Planalto e Poções; 

b) no Estado de Sergipe: 
I - Aracaju: o respectivo· Munlciplo e os 

de llarra dos Ooquelros, Estância, ltabala
na, Itaporanga D' Ajuda, Lagarto, Nossa §0-
nhorP <to SOcorro, Salgado e São Ctlstóvao; 

II • - Marnlm: ~ respectivo Mun!c[p!o e 
os de Areia Branca, Capela, Carmópolts, Dl
vlna Pastora, General Maynard, Japa:f'a.~u .... 
ba, Laranjeiras, Malhador, Plrambu, R!aC 
chuelo, Rosário do catete, Santá Rosa de 
Lima, Santo Amaro das llrotas e Slrlrl. 

· Art. 11. É criada, na 6.a Região ila Jus
tiça do Trabalho no Estádo do Rio Grande 
do Norte, uma JÍmta de eonclllaçã<> e Jul
"~mento !la cidade de Natal (2.&): 

Art. 12 . Ficam assim definidas a8 á!eas 
de jurisdição' ·das Juntas de Concll!açao e 
Julgamt!nto localizadas nas cidades abai
xo, pertencéntes '\ 6.& Regiãjl da Justiça do 
Trabalho: 

a) no EStado "·" Pernambuco: 
r - Recife: o respectivo Municlplo, os de 

Olinda e São Lourenço·· da Mata e o· Terri
tório de Fernando de Noronha; 

II '- cabo, o respectivo Munlciplo _e os de 
Barreiras, . Ipojuea, Rio Formoso, Sao José 
da Çoroa Grande e S!rjnhaém; 

m - Caruaru: o respecti'.'Q Mun!clpjo e 
ilS de Agrestlna, Alt!nho,. lla.ira de Guab!
raba, Bezerros, Bonito, C&:moclm de São 
Félix, Frei M!guellnho, Riacho das_ Almas, 
Salré, Santa Cruz do Caplbar!be, São cae
tano, São Joaquim do· Monte, Tac:ilinbó, 
Türitama e Vertentes; 

IV - Catende: o respectivo Municlp!o e 
·os de llelém de Maria, Canhotlnho, CUplra, 
Jurema, .Làgoa dos Gatos, Marai~, Panel&rs, 
são Benedito do Sul e Qu!papá; 

v - Escada: o respectivo Município e os 
de Amaraj!, Cortês e Rlbêlrão; 

VI - Golana: o respectivo Municlp!o é o 
de Tanibé; 

VII - J'aboatão: o respectivo Mun!clpio e 
os de Chá _de Alegria, Chã Grande, ·Moreno, 
Glória do Goitá, G:ravatá, Pombos e Vitória 
de Santo Antão; 

VIII - Limoeiro: o respectivo Mrinic!plo 
e os de Bom· .Jardim,, .C~ina, CUmaru, 
Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, 
Orobó, Passira, Pauda.lho, Santa Maria do· 
Cambucá, SaJgadlnho· e Surublm; 

IX - Nazaré da Mata:. o respectivo Mu
nicíPio e Os. de Aliança, Buenos ~es. Con
dado Itaquitinga, Macaparana, Sao Vicen
te Férrer, Timba.úba, Tracunh~ém e Vicên
cia; 

X - Palmar!'S: ,; respectivo Municlp!o e 
os de Agua Fretá, dameleira e "aaquim 
Nal::iuco e, ·no Estado de_ Ala.goas, os de COlô
nia Leópoldina e Novo Llno; 

XI - Paulista:. o respectivo Municlp!o e 
os de Igaràssu e Itamaracá; 

)di .- Pesqueira:. p respectivo Municip!o 
t! os de AlagoLnha, Arcoverde, Belo Jardim, 
Bulque, Pedra, Poção, Sanharó, São Bento 
do Una, &rtãnia e Venturosa; 
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b) no Estado da Paraiba: 

I - João PeS.iiOã: o res-pectivo Munleiplo 
e oo de Alhandra, Bayeux, Cabedelo,-caldas 
Brandão, Espirita Santo, . Gurlnhém, !ta
baiana, Juriplranga, Laplnha, Maman,gua
pe, Mar!, Moge!ro, Pedra de Fogo, iP!lar, Rio 
TintO, Santa Rita, Saué e São Miguel de 
Tal pu; 

II --Campina Grande: 0- respectivo Mu
nicípio e os de Alagoa Gra.n.dle, Alagoa Nova, 
Areia, Boqueirão, Esperança, Ingá,. Itatuba, 
Juarez Távora, Pqctnhçs, :Remigio, Serra 
Redonda e Soledade; -

c) no Estado de Alagoas: 

I - Maoeló: o respectivo Município e os 
de Atalaia, Barrã de Santo A.lltônlo; Mes
sias,"Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte 
e Batuba; 

IL .c;.. !Penedo: o respectivo Munlc!plo · e 
os de Arapiraca, Campo Alegre, , Campo 
Grande, Cortiripe, Féira Grande, Feliz De
serto, Igreja Nova, Junqueiro, Lagoa da 
Canoa, Limoeiro de Anadia, Olho D'.Agua. 
Grande, Placa.buçu, Porto_Real do _Colégio, 
São Brás e São Sebastiã'!; 

d) no Estado do Rio Grande do Norte:_ 

I - Na.tãl: o respectivo Município e os 
de Arês, .Bom Jesus, Ceará-Mi;rim, Edua.rdo 
Gomes, !elmo Marinho, Macaiba, Monte 
Alegre, Nfsla Floresta, Poço Branco, São 
Gonçalo do Amarante, São José do Mlplbu, 
São Pedro, Senador Elói de Souza, Senador 
Georgina Avelino e Vera Cruz; 

. II - Macau: o respecth·o Munlc!plo e os 
de_Açu, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, 
Carnaubais, Gallnhos, Guamaré, Ipangu~Çu, 
Jantlaíra, Parazinho, Pedra Grande, Pedro 
A ve!lno, Pendências, São Bento do Norte e 
São Rafael; 

III - Mossoró: o respectlvo.Municiplo e 
os de Apodi, Areia Branca, Baraúna; ca
raúbas, Fellpe Guerra, GovemadorDix-Sept 
Rosado, Grossos. e "Q"panema. 

Art. 13. .É criada, na. 7.• Região da Jus" 
tiça d<> Trabalho,.no Estado do_~~t:~nhão, 
uma Junta de Conciliação e JulgaMento na 
cidade de São Luis (2.•).-

Art. H. Ficam assim de!lnld<is aos áreas 
de jurlsdlção das -J.untàs de ConclU.ição e 
Julgamento, localizadas nas cidades abaixo, 
pertencentes à 7 .. • Região da Justlç11 dó- _Trll-
balho: · 

a) no Estado do·Ceará: 
I - Fortaleza: o respectivo Município e 

os de Aqulra.z, caucala, Maranguape e :Pa
eatuba: 

II- Crato: o respectivo Munic!plo e os de 
Abalara, Altaneira, Aurora, Barbalha, Brejo 
Santo Carirlaçu, Farias Brito, Jardim, Jua
oolro dó Norte, Mllagres, Missão Velha, Nova 
Olinda, Porteiras e Santana do Carlri; 

m-,.- Iguatu: o respectivo Munlc!plo e os 
de · Aooplara, .. carlúS,. Cedro, Icó, · Jucás, 

Lavras da ·Mangabelra, oiós e Várzea Alec 
gre; . . 

IV - Qulxadá: o respectivo Munlc!plo e 
o de Qulxeramoblm; 

V - SObral: o respecilvo Munlclplo e os 
de Alcântara, Cariré, Coreaú, Frech!eirinha, 
Groairas, Ibiaplna, :.Ma.ssapê, MeruoCa, Mu
cambo,. MOraújo, Pacujá, Rerlutaba, San-
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tana d.o Acaraú, São-Benedito; Senador Sá, 
Ubaja.ra. e Tlanguá; 

b) no Estado do Maranhão: 
São .Luís: ó respectivo Munlc!pio; 
c) no Estado do IP!atú: 
I - Tereslna: o respectivo Municiplo e, 

no Estado do Maranhão, o de Tlmon; 

II - Parnaiba: o respectivo. M;tlniciplo e 
os de Burlti dos Lopes e Lnls CQrrela. 

Arj;. Hi. · São criadas, na s.• Região. da 
Justiça do Trabalho, duas Juntas de Oon
cll!ação e Julg,.mento; assim·· dlstrlbuidas: 
um~< na cidade de Man,.us, Estado d.o Ama
zonas, e uma em Boa Vista, Território" de 
Roraima. 

Art. 16. Ficam assim deflxúdas as áreas 
de jurisdição das Juntas de Conclllação e 
Jnigamento, Jocallzadas nas cidades abaixo, 
pertencentes à 8.• Região da Justiça do 
Trabalho: · 

a) no Estado do Pará: 
I - Belém: o respectivo Municlplo e os 

de Acará, Ana.Iiindeua., Bujaru, -sál,-a.terra 
e Sou.re; 

II -"- Abaetetuba:" o respectivo Município 
e"os de Balão, Barcarena, cametá, Igarapé
Mlri, Moju,. Muaná, Pont;L ·de; Ped:fas· e 
Tucuru!; 

-m --Breves: o "espectlvo Munlcipio e 
os de Almeirim, Bagre, OurrallrihO,- Gurupá, 
Melgaço, Oeiras do Pará, Portel e S~o Se
b.Stlão da- Boa Vista; 
-lV -:-.. Capanema:- o res);)€etlvo MunlcliJiO 

e os de Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, 
Capltão Poço, Nova Timboteua, Ourém, Pel
xé-Bol, Primavera, Sa!lnópolis, Santa Maria 
do Pará, Santarém Novo e Vise_u; 

V - Castanhal:. o respectivo "Município e 
os de Benevides, Colares, Curuçá, Igarapê
Açu, Inbangapi, Iritula, Magalhães Barata, 
Ma.raeanã, l4arapanl111, Paragomlna.s, San~a 
Isabel.do Pará, Santo António do Tauá, Sao 
Caetano de Odivelas, São Domingos do Ca
pim, São Francisco do !Pará, São Miguel do 
Guamá e Vigia;· 

VI - Santarém: o respectivo Munlcipfo 
e os- de Alenquer,- P v.eiro, -Far<,>, Itaituba, 
Juruti, Monte Alegre, óbldos, Orlximlná e 
Prainha; 

b) no EStado do Amazonas: 
I-- -Manaus: o- respecllvo Município; 
-II - Itacoatia.r~: o_ respMtiyo MW1lcípio 

e os de __ Autazes, Borba, Itaplranga, Nõ\~a 
Ollnd·a do Norte, Silves e Urueurltuba; 
_ ~ Ili ...:_ Parint!iw: ·a respectivo Munlciplo e 
os de Barrelr1nha, Manés,· Nbamundá e 
Ur:ucará; · · -

c) no Estado do Acre: 
Rio Branco: o respectivo M\lnicípio e os 

de Bras!léia, Sena Madureira e Xapuri; 
d) T~rrltórjo de Roraima: . 
Boa Vista: o respectivo· .Município ;; o de 

Caraeara!; 
e) Território do Am-apá: 

Macapá: o respectivo Município os de 
Amapá, Calçoene, Mazagão e, no Es'tado do 
Pará, os de A!uá e Chaves; 

f) Território de Rondônia: 
Porto Velho: o respectivo Município e o 

de Guajará-Mlrlm. 
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Art. 17. São criadas, na 9.• Região· da 
.Tust:lça do Trabalho, sete .TWltas ode Conci
Jlação e. Julgamento, sendo quatro no Esta
do do- Paraná, nas cidades de Apucarana 
Cornéllo Procópio, Guarapuava e Maringá' 
e três no Estado de santa Catarina na; 
cidades de -Fiorlanópo!ls (2.•), caçador e 
Joaçab'!-. · 

Art. 18. Ficam a.s>:lm definidas as áreas 
de jurisdição das Juntas de Conclllaçãll e 
Julgamento, nas· cidades aba.lxo locallzadas 
.pertencente!; à 9.• Região da J'tistlça dÓ 
Trabalho: 

a) no Estado do Paraná: 
I - Curltlba: o repectivo Município e os 

de Almirante Tamandaré, Araucária Bo
calúva do Sul, Oamplna Grande dJ Sul, 
Campo Largo, Colombo, Contenda, Lapa, 
Mandlrituba, Quátro Barras, Quitandinha, 
iPiraqtu: a, n:o Branco do Sul e São José .j1os. 
Pinhais; · 

II·-"- i\.pucãtana: ·o respectivo Município 
-e o.s de Arar:ongas, Bom Sucasso, Bo.rrazó
polls, Califór_n1a, Camblra, Faxina!, Jagua
pltã, ,Tandaia do Sul. Kaloré, Marílándia do 
Sul, Marumbl, Rio Bom, Rolândla., Saba.u
dla, São João do !vai e São Pedro do Iva!; 

c:lU_- OornéJ!Q prçeóplo: O ]i>Spectivo Mu
trlciplo e ós de :Abat!á, Andlrá, Açai, Ban
deirantes, -Barra do .racaré, Gambarâ, Con
goninhas, Itambaracá., JaCarezlnho, Jundlai 
dO .Sul, Leópolls, Nova América da cc:inl. 
Nova Fátima, Rancho Alegre, Ribeirão do 
Pinhal, San:a Amélia. Santa Cecllla do Pa
vão. Santa Mariana, Santo Antônio da Pla
tina, Santo A:ntónio do Paraloo, São Jerõnl
mo da Serra, São Sebastlãi:i da Amoreira 
Sertaneja e uraí; ' 

IV.- Guarapuava: o respectivo ~1un1ci
plo e o.s de Inácio MartinS; Pinhão e Pru
dentópo!!s;. 

V -·Londrina: o respectivo Munlc!plo ~ 
os de _Alvorada do Sul, Bela: Vista <lo p,._ 
ra~so, C.?.mbé, Ibiporã, .rataiZlnho, Prime!i'O 
de Maio e Sertanópolis; 

VI - Mari•ngá: o respeetlvo· Município e 
os de Alto Paraná, As~orga., Atalaia, Colo
rido; Cruzeiro do Sul, Ddutor Camarg<l, E.'1-
~nheiro .Beltrão, Fênix, Florai, F]o_rerta. 
Flórida, Guaraci, Iguaraçu, Itambé. Iva~u-_ 
ba·~ Japurá, Jussara. Lobato, ~randa.g,l:tYl'. 
Mandaguari, Marialva, Munhoz de M~1o. 
Nossa Senhora das Graças, Nova Esperan'}~C 
Ourlzona. PaisSandu, Paranacity, -Pr·~!idente 
castelo ·Branco, Quinta do so~ sa,ta p< 
São Carlos do Ivai, São Jorge, São Tomé. 
T..erra Boa e Unlflor; · · · 

VTI - Ponta Grossa·: o respectivo Hun~
ciplo e os de Castro, Imbltuva, Ip!ranga, Ira
ti, lvaí, P-almeira, Pirai do Sul, Por:~o ·i\mn
zonas, São ·Joãa'do T!illtilfO, Teixeira Soa te-; 
• Tibagi; 

YIII - Paranaguá: o respsctivo Municí
pio e os de Antonina, Guaraqueçaba, Gua
ra tuba, Matlnhos e Marretes; 

IX - União da Vitória: o respectivo Mu
nlclplo, os de Bltufuna, CruZ Machado, Ge~ 
neral. Carneiro. Mallet, Paula Freitas, Pa1.1lo 
Jrrontln, Porto Vitória, Rio Azul, São Ma
teus do Sul e, no Estado de Santa Caeari
na, o.s de Irineópolls, Matos Oosta e Porto. 
União; 

b) .no Estado d~ Santa Catarina: 
I - Florianópolis: o respectivo MuniclC 

pio e os de Aguas Mornas, Angellna, Anltá-
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]lOils, Antônio carlos, Biguaçu, Garopaba, 
,GI>'<&na.dor· Celso . Ramos, Palhoça, Paulo 
b:·pes, Rmcho Queimado, Santo Amaro da 
Imperatriz, São Bonifácio e Sao José; 

!I - Blumenau: o respectlyo Municlpio e 
oo do Ascurra, Benedito Novo, Inda!o.~ Gas
par. Pomerodé, Rio dos Cedros, Rodeios ~ 
Timbó; 

J: I """':"" ]?rusque: o respeettv<:> Munieiplo e· 
os de Bo:uverá, Guabiruba, oanellnha, Ma,
jor · Gerclno, Leoberto Leal, Nova Trento, 
São João Batista e Vldal Ramos; 

IV - CaÇador: o respectivo Mu.Íllclp!o e 
m: de Attoio .Trinta, Fraiburgo, Lebon Régi.s, 
Rio das ./Ultas, Salto Veloso, Santa Cecil!g e 
Videira; · 

V :__ ·chaPeeó: o respectivo Município e ó.• 
d·e Abelardo Luz, Aguas de Chapecó .. Cru\>!, 
Caxambu do Sul, Coronel Freitas, Cunha
porã, Faxinai· <los Guedes, Nova Erechim, 
P~lmitos, Pinhàlzinho, Qullombo, Si\o Dl~ 
mlnga.'5, São ·carlos, saudades, xanxerê e 
Xoxim; 

VI - Concórdia: o respectivo Mun!ciplo 
e os de !pira, Ipurhirim, Iranj, Itá JE1.bo..: 
rá. P·'<ltlbli, ·Pira tuba, Ponte Serrada, Pre
siãeíJ e: Castelo Branco, seara, Vargelo e 
Xa.vàntina; 

VJI -- Crlclúma: o respectivo Mu\}lcip!o 
e DS _de Araranguà, Bom Jà:rdim da Se!"ra., 
Içar~. Jacinto MachadO, Lauro Mü!ler. ·Ma
;.·.;.c3.já, Melelro, Morro da Fumaça, Nova 
Veneza, Slderópolis, Sombrio, Tlmbé do Sul, 
Ttlrvo e urussanga; 

VII! - Itajai; o. resp<ict!vo Munic!pb c 
os do Be!neár!o de C2mborlú, Barra Velha, 
Cambortú, DhOta, Itapema, Lulz Alves, Na
vegantes, Penha, Piçarras, Porto Be!o e Ti
jucas; 

IX --'- Joaçaba: o respectivo Município e 
os de Agua Doce, Campos Novos, Caplnzal. 
Catanduvas, Erv·al Velho, Renal D'Oeste 
lbio:;ré, La'erdópol!s, Ouro. Pinheiro Preto; 
Tangará e T:rez.e Tílias: 

X -- .Jolnv!lle: o respectivo Município e 
os <le Araquarl, Cantpo Alegre, Ooru]>á, 
Garuva,' Guaramirlm, Jaraguá do Sul, Mas
.1)aranduba, São Bento do Sul, São Francis
co do sul e Schroeder; 

XI - Lajes: o respectivo Mun!ci'lio e os 
de Anita Garlbaldi, Bom Ret!ro,,CÚn]lO Be
lo do Sul, CUrltlbanos, Ponte Alta, São Joa
quim, Sáo .José do Cen-ito·e Urublcl; 

XII - Rio do Sul: o respectlvo Munlci
pio e os de Agrolândia, A!!ronômlca, Alfredo 
Wagner, Atalanta, Aurora, Dona Erna, Ibi
rama, Imbula, Ituporanga, Laurentino, Lon
tr1:5, Pet:'o!ándla, Pouso Redondo, Preslden" 
te a~túllo, Presidente Nereu, Rio do .Campu, 
R!p d·1 Oeste, Saleto, Taló, Trombudo ·cen
tral e Witmarsum; 

XII! - Tubarão: o respectivo Munlclp!o 
c os de Armazém, Braço do Norte, Grão Pa-

rá, Gravata!, Imarul, Imbltuba, Jaguaru
J:!lay Lag:un&,-Orleati s, Ped:talLGilUldt:ll,-lUO 
Forttma,: Santa Ros3.. de .I.Jma, Sii.o .' ... udge
ro, São Martinho. e Treze de Maio. 

Art. 19. As aiterações de juriSdição d~
corrente:s r.a criação <ie novas. Junta.s d2 
Conc!Jiação e Julgamento, previstas na pre-· 
sente lei, se. processarão à medida. qUe se 
Instalarem tais órgãos; 

.i\!'t. 20~ Ficam criados na Justiça. do Tra
balho: 

I _,.:.. na 1.a Regi~o: deL::nove cargos de 
Juiz d~ Trabalho Presidente de Junta; 
tr-:ze cargo~ de Juiz do Trabalho Substitu
to; t'·inta t:> _oito_ fup.çõ.es de Yog_al; ·dezeno
ve cargos em conússão de Dir.etor _de Secre
t;i!.rJa; dezenove cargo.<; de Técn)'co Ju.diciá
rio; dez.~nove cargos· de Oficlal de Jnstica. 
Avalhdcr; tr!·1to c oito c.:..r~os de Auxil!ar 
Judiciário e t.rlnta e oito de Atendente Ju
diciário; 

II -~-na 2 . ..: RegÜio! quãi-C:nti e 1mi CÇ~.rS:o.o; 
de Ju!z do Trrb:\Jho Pre'tirl•=:nt2 de Junta; 
vinte e sete cargos de Juiz do Trabalho 
substitl!to; oitenta e duas funçées de Vog>l; 
q:.~~r!:~t!l e i.1.:::.. ca":'go- ~::n_ !!Oln~ão_çle Pl
ret:r de Secretaria; quarenta e. um cargo:; 
de Técnico. Judiciário; quarenta· e um ear" 
gos de Oficial de Justiça Avaliador; olten
~ e doi. C:lrgos de Auxiliar Judiciário e .oi
tenta e dois de Atendente Judiciário; 

lli - na 3~" Região: dezessete,cargús de 
Juiz <!o Trabalho Presidente de Junta: onze 
c."gos de Julz co Trabalho Substituto; 
tr~Ilt..". :! quatro funçõE!$_ de Vogal; dezessete 
cargos e-m com!ssã,o de Diretor de Secreta
ria; dezessete cargos d~ Técnico Judiclái'io: 
clc"esset.e cargos de Oficial de Justiça Ava
liador; trinta e quatro cargos de Auxiliar 
Judlc!árlo e trinta e quatro de Atend,nte 
Jr:qciár:~; 

JV - na 4.a Re~ão: onze cargos de Juiz 
do Trabal!>o Presidente de Junta; vinte e 
du~ funçoes de Vogal; onze, cargos eln co
missão de Dlretor de Secretaria· onze cargoo 
à<l TéCJllco Judiciário; onze ca'rgo.s de Ofl
.clal de Justiça Avaliador; vinte e dols car
go! de Auxlliar Judiciário e. vinte e dois 
de Atendente Judiciário; 
, V - na 5.• Região: cinco cargoo de Juiz 

t:o Tlabalho Pres!d.onte de Junta;·. três car
gc~ de. Julz do. Trabalho Substituto; dez 
funções de Vogal; cinco cargos em comls
: .:Lo de Dlret.or de Secretaria; cinco cargo.<~ 

de ·Técnico Judicl"-rto; cinco cargos de 0!!
clal de Justiça Avaliador; dez cargos de 
AuxiJlar Judiciário e dez de Atendenb Ju-
c:Iclá rio; ~ 

VI -~- na a.• Região: um cargo de Juiz do 
_Trabalho Presidente-de Junta; duas funções 
de Vogal; um cargo em comissão de D!re
'::r de S~cretaria; um. ea.rgo de Técnico 
Jud!clár)o; ·um cargo de Of!clal de JusU
ça Avaliador; dois cargos de Auxll!ar Ju
diciário e dcls de Atendcnte Jud!ciãr!o; 

VU - na 7.• Região: um cargo- de Juiz 
d<J 'i'rabalho Presidente de Junta; duas 
funções de Vogal; um cargo em comi.s.são 
v.~ Diret.or de Secretaria; um ·c.l.rgo d-e 
Técnico Judiciário; um cargo de Oll.c!aLde 
JusU:;a A\'>llaõor; deis cargo; de Atpdliar 
Judiciário e dois de. Atendente Judiciário; 

VIII - na n.• RegHo: dois carg<>s de Juiz 
. <lo 'Il-abal11o Pre.sl.dente de Junta; um car
gn de Jui3 do Tral.;slh:l S:J!n~itutc: quatro 
funções de V{)gal; çlo!s cargo~ em. coqlt.s
~o cte Di.retQr de Secretaria; dois cargos 

de Técnico Jud!clárlo; dois cargos de orJ
dal d·? Justlça Avaliador; quatro cargos 
de Auxll!ar Judiciário e quntro de Aten
d·ente Jud!ciãr!o; 

J.X - na 9.a R.:-gião: ~ete cargQ.i de Jui2; 
io Trabal11o Presldente de Junta; quatro 
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c~rgos de Jucz do Tranalho ·Substituto: 
ouatorze funções _ _de Vogal; sebe cargos elll 
C·:,mls.:ão de Dl.retcr._ de· Secretaria; sete 
e:irgos de Técnico J~dic!árlo; sete cargo~ 
de Oficial d.e Jmz!ça Aval!ador; quatorze 
<·argos de Am;lllar Jud'c!árlo e quatorze de 
A tendente· Judlclárlo. 

P1rágref'l único. P~ra cada exercente 
d>e runção de Vogal criada por esta Lei, .ha
verá um Suplente. 

f.rt. Zl. As de~pesa:s: cnn1 a execução da. 
vt~·.~en .. -zo L91 serão atendidas com dotações 
orçamentárias da Justiça do Trabalho ou 
com créditos. adicionais. 

Art . .22 •. Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 23.· iRievogam-..e as disposições em 
contrário. 

Brasllla, 19 de setembro de 1978; 157° da 
Independência e 900 da República. -
ERNESTO GEISEL - &rmando Falcão 

r 1s ComisSÕI?S de Constituição e JUstiça, de Legis-
la(ào Social e de Finanças. 1 · 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 36, de 1985 

(N~> 51/84, na Câmara dos Deputarlos) 

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Islâmica do Paquistão, concluído em 
Brasflia, a 18 de novembro de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I\' Fíca aprovado o texto do Acordo Comercial 
entre o Governo du República Federativa do Brasil e o 
Governo du República Islâmica do Puquistào, concluído 
cm Bra:-;ília, :J I g de novembro de 1982. 

Parágr:.Jfo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
c~mgrcs_s_o Nacional quaisquer a tos de que possam resul
tar revisão deste acordo, bem como é,tquclcs que se desti
nem a estabelecer ajustes complementares. 

Art. 2~> Este decreto legislativo entra cm vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM No 85, DE 1984 

Exi.!eleiltíssimcis Senhores Membros do CongressO Na
cional: 

De conforl11idade com o disposto no art. 44, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada c9nsidcraçào de Vossas_ _Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo Co
mercial entre o Governo da República. Federativa do 
Brasil e o Governo da República Islâmica do Paquistão, 
concluído em Brasília, a 18 de novembro de 1982. 

Brasilia, 21 de março de 1984.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAOC~ 
l/DAljDOC/DPL/058/830 (846) (E29), DE 19 DE 
MARCO DE 1984, DO MINISTÉRIO DAS RE~ 

LACQJ;OS EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo 
Presidente _da .República 
Senhor Presidente, 

Tenho a hOnra de submeter à consideração de Vossa 
ExcelUncia o anexo Acordo Comercial. concluído com o 
Governo da República Islâmica do Paquistão em 18 de 
novembro de 1982, em Brasília. 

2. A celebraç~o do menci:onadQ instrumento jurídico 
teve como objetivo fortalecer e diversificar o comércio 
e;otre o Brasil e o Paquistão, no contexto dQS esforços 
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brasileiros de aproximaÇào com 'os países asiãticos por 
meio do adensamento das relações bilaterais. 

3._ Para alcançar tais propósitos, o Acordo contem
pla, além dos meios tradici0il3.is, faVoreCimeilto de ope
rações e entendimentos a,_ C!J.Tto -e longo pra_zb)i entre em
presas, concessão de licenças de imp9rtação e expor
tação, e a cláusula de nação mais favorecida - outros 
instrumentos de agilização do comércio, tais como; in
centivo das Partes Contratantes a visitas einpresariaiS e. 
reaJiza.ção.de feiraS e exposições em ambos os países. 

4. Particularmente importante é o disposto no Arti
go IX, que institui Comissão de Representantes, cujas 
reuniões serão realizadas alternadamente no Brasil e no 
Paquistão, sempre que as Partes assim estimem neces-
sário. Incumbe à Comissão velar pelo fiel cumprimento 
do Acordo, resolver problemas pendentes e considerar 
propostas que visem à expansão e diversificação do co
mércio bilateral. 

S. Trata-se de Acordo que atende plenamente aos in
teresses comerciais convergentes do Brasil e do Paquis
tão, motivo pelo qual permito-me submeter a Vossa Ex
celência ci anexo ~projeto de Mensagem ao Congresso 
Nacional, a fim de que o_ referido ato internaciOilal sejã.
enc-.J.minhado à apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. ---Ramiro Slllaiva Gp;erreiro. 

ACORDO COMERCIAL ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA ISLÂMICA DO PAQUISTÃO 

O Governo da República Federativa do Brasil e 
O Governo da República lslàmica do_ Paquistão,_ re

presentado por seu Presidente, 
Desejosos de desenVolver, estender e fortalecer ?.s re

lações comerciais entre os dois países com base na Igual
dade e benefício _mútuo, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes, de conformidade com as leis, 
normas c procedimentos em vigor em seus respectivos 
países, tomarão todas a:S medidas neces~árias_ para facili
tar, fortalecer c div_ersificar o comércio entre os dois_ paí
ses. 

ARTIGO II 

Com vistas a_ut_i_ngir os obfetiv_os menc_ionados no Ar
tigo I do presente Acordo, ambos os Governos encoraja
rão empresas e organizações importantes de seus_ respec
tivos países a examinar a possibilidade de entendimentQs_ 
a curto e longo prazos, e, quando necessário, a coricluir 
tais contratos, medhmte consentimento rnútuq, 

ARTIGO III 

Ambos os Governos comprometem-se a cone(:d~r __ li
cenças de importação/exportação sempre que neces
sário, de conformidade com as leis_~ regu_[amentos em v~
gor em cttda país. 

ARTIGO IV 

Ambos os GovernÕs conceder-se-ão mutuamente em 
suas relações comerc;ia,is, tratamento de nação ~ais favo
recida, de conformiQ.!ldC com as_ dLsposições ~ decisões 
do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GA "[T). 

ARTIGO V 

Com vistas à concretização dos objetiv_os previst<?_~ 
neste Acordo, cada Governo. encorajará e facilitará, a 
realiza~ão- de visitas de empresários e delegações empre
sariais, _b_cm como a r:ealização, em seu território de fet
rus de comércio. e exposições a cãfgo de empresas e orga
nizações da outra Parte, d_e_ conformidade com as_!eltt. e. 
regulamentos vigente no país. 

ARTIGO VI 

Todos os pagamentos e encargos referentes ao comér
cio entre oS dois países-·eretuar-se-ão em moeaa lfVr_e-

DI~RJO DO CONGRESSO NACIONAL (~ção li)_ 

mente conversível, de conformidade com as normas vi
gentes em _cada pafs. 

ARTIGOVn·-

Os bens exportados de uma à outra Parte Contratante, 
no_s_termos do presente Acordo, serão de origem da Par
te exportadora para consumo no território da Parte im
portadora. Tais bens não sei"ão reexportados pãra terCei-
ros países. 

ARTIGO VIII 

Os preços dos bens comercializados no_ âmbito do pre
sente Acordo serão" _determinados. com ba,se ~os preços 
do merCado mundial. 

ARTIGO IX 

L é:ôm vistas à concretizaçao- das 'meias:·e-ObjetiVOs 
do presente Acordo, as Partes C6tltr-atantes instituirão 
uma Comissão de-representantes;-designados pelos res-
pectivos Governos. --

2. A Comissão reuni_r-se-;i alt~rnadament.e .no. Brasil 
e no Paquistão, sempre que as~ Partes julgarem rleCes- · 
sário. 

3 A Comissão deverá: 
a) analisar a impleme-ntação do previStO n6 Presente 

Acordo; 
b) examinar e recomendar medidas para a solução de 

problemas que possam surgir durante a implementação 
do presente Acordo ou no curso do desenvolvimento das 
relaÇões comerciaiS entre os dois pã.íSeS; 

c) considerar propostas apreseritadas por qualquer 
das Partes Contratantes, no âmbito do presente Acordo, 
com vistas à maior expansão -e diversificação do comér
cio entre os dois países. 

-.-ARTIGO X 

Sujeita ao desenvolvimentQdo comércio e _suas conse
qüentes necessicfades, será _dada preferência, para o 
transporte dos bens comercializados, a navios debandei
ra dos dois países. 

ARTIGO XI . 

Cuda uma das Partes Contra_tantes notificará a outra 
da conclusão das_resp~t.ívas formalidades constituci_o
n<Us necessárias à aprovação do presente Acordo, o qual 
entrará em vigor 30 (trinta) dias a contar da data da se-
gunda notificação. _ __ 

1. O presente Acordo terá vigência por um período 
de 3 (três)_ a.nos, automaticamente renovável por perío~ 
Otls igu_ais c sucessivos, a menos que uma das Par~~ noti
fique a outra, com uma anteGedência mínima de 3 (três) 
meses da data de expiração do período de validade, de 
sua decisão de_ terminá-lo . 
. Feito em Brasília, aos I 8 dias do mês de novembro de 
1982, em dois exemplares originais nas linguas portugue
sa e-inglesa, sendo ambos os textos igualmente autênti
cos. 

: P.;I_Q GQverno da República Federativa do Brasil: Ra
õiil-o Saraiva Guerreiro. 

Pelo Prt:;si9entc da República Islâmica do Paquistão: 
S.M.Á. KÍlairi. 

(-Ãs Comissões de Relações Exteriores e de Econo
mia) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 37, de 1985 

(N"' 91/85, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o Acordo entre o Governo da República 
Feder3tiva do Brasil e a Organização das Nações 
Unidas para o funcionamento do Escritório em 
Brasília da Comissão Econômica para a América La
tina, concluído em Santiago, Chile, em 27 de julho de 

-1984. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado, com ressalva, o texto do 

Aco_rdo el"!trc o Gov~rno da_ ~epública_ Federativa do 
sr~;sTl e a OigarfiÚ<;;ãC:idaS_ NaçõeSUOldaS para o funcio- . 
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numento do -Escritório em Brasília da Comissão Econô
mica pÚa a Amêrica Latina, concluído em Santiago, 
Chile, em 27 de julho de 1984. 

Parágrafo ~nico. A ressalva é relativa à seguinte éx- · 
pressão, constante no· art. V do Acordo: 

"Não obstante, tai~ gastos poderão ser parcial
mente cuSteados por contribuições de instituições 
brasileiras com as quais a CEPA L mantenha convê
nio para a prestação de cooperação técnica." 

Art. 2'i' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de_ sua publicação. 

MENSAGEM N• 375, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

De conformidade com _o disposto no art. 44, inciso I, 
·da Constituiç_ão Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado de Relações Exteriores, o texto do Acordo entre 
o Governo_ da Rep_úblíca Federativa do Brasil e a Orga
nízaÇã(> das Nações Unidas para o FunciOnamento do 
Escritórío em Brasília da Comissão Económica para a 
Améiicã Latina, concluído em Santiago, Chile, em 27 de 
julho de !984. 

Brasília, 16 de outubro de 1984. '--João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
DNU/DAI/DPC/236/921 (008}, 

(B46) DE IS DE OUTUBRO DE 1984, DO 
MINISTIO.R!O DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o S_enhor 
-João Baptista de Oliveira Figueiredo. 

Presidente da República, 
Senhor Presídente, . 
Tenho a --hOnra de submeter à alta consideração de 

Vossa Excelência o anexo Acordo entre O Governo da 
RepúbfiCU: Federativa do Brasil e a Organi-zação das 
Nações Unidas para o Funcionamento do Escritório eni 
Brasíliu da Comissão Económica para a América Latina 
(CEPA L), concluído em Santiago, Chile, em 27 de julho 
de 1984. · 

2. O início do funcionamento ___ do _Escritório em 
Brasília data de 1977, concomitantemente aO fe_cham_enc 
to do Escritório no Rio de Janeiro. Para tanto, desde 
essa época, a CEPAL firmou dois Convênios com a 
IPE/\jSEPLAN tendo por objetivo a prestaÇão de coo
pemçào técnica. No primeiro Convênio (1977 a 1981) 
inciuia·se entre_as funções do Escritório, a de "represen
tar o sistema CEpAL no Brasil"; no segundo (1981 a 
-1984), essa disposição foi suprímída, por ter sido consi~ 
derada inadequada aos limites e objetivos de um instru~ 
menta de prestação de cooperação técnica. 

3. A celebração do referido Acordo de Sede vem dar 
suporte jurídico às atividadeS da CEPA L no Brasíl. Pot 
intermédio desse Acordo fica reconhecida a representati~ 
v idade do Escritório da CEPALjunto ao Go_verno_brasi~ 
leiro, delimita-se a área de abrangência de suas ativida· 
des e conferem-se, formalmente, direitos, privilégios e 
imunidades aos funcionários_ do Escritório e aos técnicos 
de peritos estrangeiros contratados para prestar co-ope
ração_ técnica n_o Brasil. 

4. 0- documento .a sei- assinado com a CEPAL 
m"àntém~se dentro doS- pãdrões dos acordos de sede qUe-o 
Brasil tem assinado Com OfganismOS~ fn-tún<Lcionã}S;Oe 
que a FAO é o exemplo mais re&!nte. Importa ressaltar 
que a assinatura .do instrumento não -obríga o Governo 
brasileiro a qualquer contribuição financeira à Comis.· 
são. 

5.- Terido em vista o interesse do Governo brasileiJ:Q 
e da CEPAL em regulamentar o funcionamento e are~ 
presentatividade do Escritório da Comissão em Brasília, 
permito-me submeter a Vossa Excelência o anexO Proje. 
to de Mensagem ao Congresso Nacional, a fi"m de que o 
ato internaCional em pauta seja encaminhado à- apre~ 
ciaçãcr ao- Podei Legislativo. 

Aproveito a-oportunidade para renovar a VOssa: Exce-.
l~ncia, Senhor Presidente, os protestos do meu miís PrO~ 
fundo -respeitO.·- Ramiro Saraiva· Guerreiro. -
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚ!II..ICA 
FEDERATIVA DO !IRASIL E A ORGANIZACÃO 
DAS NAÇ0ES UNIDAS PARA O FUNCIONAMEN
TO DO ESCRITO RIO EM !IRASILIA DA COMIS
SÃO ECONOMICA PARA A AMi::RJCA LATINA. 

O Governo da RepUblica Federativa do Brasil e 
A Organização das Nações Unidas, através da Comis

são Económica para a América- Latina (CEPA L), 
Desejosos de dar continuidade a iniciativa-de coope

ração de interesse do Governo brasileiro nas âreas de 
competência e atuação indicadas nos programas de tra
balho da CEPAL, 

acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

A Comissão Económica pará a América Latina e os 
Úrgàos a ela ligados - Instituto Latino-Americã.no- de 
Planificação Económica e Social (ILPES) e Centro 
Latino-Americano de Demografia_(CELADE)- serão 
representados junto ao Governo ·-brasileiro pelo Escri
tório da CEPAL em Brasília. 

ARTIGO li 

O Escritório da CEPA L em Brasília executará ativida
des de pesquisa, treinamento de recursos humanos e ou
tras modalidades de cooperação no campo do desenvol
vimento'econômico e social, em cumprimento a progra
mas e projetas previamente acordados com os órgãos 
competentes do Governo brasileiro. 

ARTIGO III 

A direçào e a administração das_atividades do Escri
tório da C EPAL em Brasilia caberão ao Diretor do Es
critório, designado pelo Secretário Exec~tivo da Comis
são Económica para a América Lattna. 

ARTIGO IV 

O Escritório da CEPA L em _Brasília, seus funcióriários 
internacionais e os peritos e técnicos estrangeiros contra
tados para trabalhar na execução das atividades previs
tas no artigo II gozarão dos direitos, privilégiáS e imuni
dades estabelecidos na Convenção sobre Privilégios e 
Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo De
creto n9 27.784, de 16 de fevereiro de 1950. 

ARTIGO V 

A Comissão Econôni.ica pã.ra a América Latina será 
responsável pelos gastos decorrentes do funcionamento 
do_ Escritório em Brasília. Não obstante, t;:tis gastos po
derão ser parcialmente custeados por contribuições de 
instituições brasHeiras com as_quais a CEPAL mantenha 
convênio para a prestação de cooperação técnica. 

ARTIGO VI 

O presente Acordo entrará em vigor na data em que a 
Organização das Nações Unidas, através da CEPAJ., 
acusar o recebimento da notificação do Governo de que 
o Acor_do foi aprovado segundo _as normas constitucio
nais br<:~sileiras. 

ARTIGO VIl 

Emendas ao presente Acordo poderão ser propostas 
por qualquer das Partes. Qualquer emenda, desde que 
mutuamente concertada, poderá ser efetuada por troca 
de notas e entrará em vigor n-a data em que a Orgarii~ 
zaçào das Nações Unidas, através da CEPAL, acusar o 
recebimento da notificação-do Governo de que a emenda 
foi aprovada segundo as normas constituciona.i_s_brasileí-

ARTIGOVIll 

O presente Acordo poderá ser terminado por acordo 
mútuo ou mediante denúncia, efetuada por escrito, e 
com antecedência mínima de um ail.o. --

ARTIGO IX 

O presente_ Acordo é assinado em dois_ o_riginais, em 
português e inglês, sendo ambos os textos igualmente au~ 
tênücos. 

Santiago, Chile, 27 de julho de 1984. 
Pelo Governo da República FederatiVa do B_rasil. Ra

miro Saraiva Guerreiro. 

DIÁRIO DO CONGR.ESSO NACIONAL (Seção II) 

Pela Organização das ~ações Unidas: Enrique V. In
gleslas. 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT 
OF THE FEDERA TIVE REPU!ILIC OF !IRAZ!L 
AND THE UNITED NATIONS ON THE FUNC
TIONING OF THE BRASILIA OFFICE OF THE 
ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AME
RICA 

The Government of the Federative Republic of Brazil 
aild 
The United Nations throagh the Econ01:nic Commís

sion for Latin America {ECLA), Desiring to give conti
nuíty to co~operation activities which are of interest to 
thc:: Brazilian Government in the arcas of competence 
U:ád operation setforth in_ the programmes of Work of 
ECI,.A, Agree to the following_: 

ARTICLE I 

Thc Economic Commission for Latin America!l and 
-the organs affiliated to it- the Latin American lnStitute 
for Economic and Social planning (ILPES) and the Latin 
America_!l Demographic Center (CELA DE)- shall be 
representend vis-à-vis the Brazilian Goyernrnent by the 
EÇLA office at Br_asilia. 

ARTICLE ll 

The ECLA Office at Brasília shall_ carry out research 
activities, training of human resources and other forms 
of co-operation in the iield of economic and social deve
lorment in pursuance of programmes and projects pre
viously agrced upon with the competent organs of the 
Brazilian Government. 

ARTICLE lll 

Thc Director of the Office, who shall be appointed by 
t_he Exec:utLve Secretary uf the Economic Commission 
for Latin Amcrica,_shall be responsib!e for the manage
mcnt and administration of the activities of the ECLA 
DTiiêe aCBrasma·. 

ARTICLE IV 

The E.éLA Office at Brasilia, its 'iTitef.naÚÕnai staff 
members and the foidgn experts and technicians recruiM 
ted work on the activities referred to in Article II shall 
enjoy the-rights, privileges and immunities laid_down in 
the C_onv~ntion on the Privileges and Immunities of the 
United Nations, promulgated by Decree n'i' 27.784 of 
february 16th, 1950. 

. ARTICLE V 

The Economic Commission for Latin America shall be 
rcsponsible for the operating costs of the Brasiliã Office. 
Nevertheless, those costs may be partty defrayed by con
tribuitions from Brazilian institutions with which 
ECLA has ooncluded agreements for the provision of 
technical co~opcration. 

ARTICLE VI 

This Agreement shãll enter into force on the date on 
wh~ch the United Nations, through ECLA, acknowled
ges "'receipr of the notífication by the Government that 
the Agrecment has been approved in accordance with 
Bmzilian constitutional pro"isions. 

ARTICLE VIl 

Amendments to this Agreement may be prOposed by 
either of the Parties, Any amendment on which there is 
mutual a_greement may be effecetd by exchange of notes 
and shall enter into force on the date on which the Uni
ted Nations, through ECLA, acknowledges receipt ofthe 
notification by the Government that the amendment has 
been approved in accordance with Brazilian constHutio
nal provisions. 

ARTICLE VIII 

Thís agreement m.ay be terminated _fll' mutual _ag_~ee
mcnt ar by denunciation in Writing with at least one 
year's notice. 
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ARTICLE IX 

This A?reem~nt is signed in duplicate, in Portuguese 
and Enghsh, bemg both texts equally authentis:;. 

Santiago, Chile, 27 JUly i9S4. -
For The Governmeitt Of the Federative Republic of 

- Brazil: Ramiro Saraiva Guerreiro. 
For the United Nations: Enrique V. Ingleslas. 

(Às Comissões de Relações Extertores e de Econo
mia.) 

PARECERES 
PARECERES 

N•s l.l3:z. e 1.133, de 1985 

PARECER No 1.!32, DE 1985 

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" n~' 
47, de 1985 (GG 1.050/85, na origem), do Senhor 
Governador do Estado ~o Maranhão, solicitand_9 au
torização do Senado Federal para contratar opefação 
de emprés:Hmo externo, no valor de USS 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares 
-,merlCanos), ··destinada ao programa de refinancia
mento da dívida externa daquele Estado. 

Relator: Senador Alexandre Costa 

O Senhor GÕv~r~ador do Estado do Maranhão, na 
forma do art. 42, item IV, da Constituição, ·solicita ao 
Senado Federal a necessária autorização para contratar 
o-p-eração -de crédito externo no valor de USS 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares ameri
canos), destinad~ a financiar a li_qüidação dos compro
missos externos existentes e vencíveis em 1985. 

O pedido vem acompanhado dos seguintes documen
tos: 

l. Lei Estadual n'i' 4.096, de 12~10-79, publicada no 
Diário Oficial dq Estido--dé 15~10-1979; 

2. Lei Estadual n~' 4.627, de 15-5~85, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 20-5~85; 

3. Avisos SEPLAN n'i's 685, de 7~11-85 e 785/85, de 
31·5·85: .. . . .. . 

4. Credenciamento BAC.EN/FIRCE n'i's CREDE 
.85~416, deJ3·11-115; . 

5, Exposição de Motivos n<:> 276, de 20- I l-85, do Mi
nistro da Fazenda; 

6. Despac~o aprobatório do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, publicado no Diário Oficial da 
União de 26-11-85; 
'7. Documentação exigida pela Comissão de Fi

nanças do Senado Feder;al. 
Pela documentação _apresentada, constata-se que a 

operação em tela servirá para equilibrar as finanças da
quele Estado, no que diz respeito aos compromissos 
vencíveis em 1985, em moeda estrangeira. 

No mérito, o financiamento de_obrigações financeiras 
dos Estados com novas operações de crédito externo tem 
sido um dos poucos mecanismos que dispõem essas uni
dades para continuarem implementando os seus progra
mas Q_e trabalho sem prejudicar as atividades básicas e 
essenciais às suas populações. 

Portanto, à vista do reconhecimento da prioridade da 
presente operação pelá Ministro Chefe da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República e levando em 
conta ql!-e esta Casa tem se manifestado favoravelmente 
em todos os Ca.sQs- de empréstimos de" rolagem de dívida, 
SOmos pelo acolhimento do pedido nos termos dos se
gúíntes: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NY 166, de 1985 

. ____ ,t\l,ltQç_j~a-~_Çove~no_do Est~do_~o M1_1.ranhão_a rea-
l_jzar opeTaçào de empréstimo externo, no valor de 

_ ;..:J;_SS ~7 ,0~0,000.00 (quarenta e sete milhões de ~óla
res norte~americanos) deStinada ao re-financiamento 
dos compromissos externos existentes e vencíveis em 
1985. 

O Senado Federa] resolve: 

A~t., I 'i'. É~ Governo -do Estado do M-arã:flhão auto
rizad~ a realizar, com a garantia da União, um:i !Jpe-, 
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ração de empréstimo êxterno no valor de USS 
47,000,000.00 (quarenta c sekmilhõ_es de dólares norte
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de 
principal, junto a grupo fman~iador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério da Fazellda e_do Banco Central 
do Brasil, destinada a fmanciar a liqü_idação dç.s_com
promissos externos existentes, v_encidos e vencíveis em , 
1985. 

Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprova
dos pelo Poder E~ecutivo Federal, inclusive o e;.;;ame ~as 
condições creditfcias a ser efetuado peJo Ministério da 
Fazenda em artic1,1lação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art. {9, item II, do Decreto n974.157, de6 
de junho de 1974, obedecidas as dem~is exigências dos 
órgãos encarregados daex.ecução d_a política económico
financeira do Governo _Federal, e, ainda, o disposto nas 
Leis Estaduais n9s 4.096, Ue 12-10-79 e 4.627, de 15-5-85, 
autorizadoras da operação. 

Art. 3"' Esta resolução entra em vigor_ na data de sua 
publicação. -_ 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1985.- Lo
manto Júnior, Presidente- Alexandre Costa, Relator
José Lins - Marcelo Miranda - Carlos Lyra - Helví~ 
di o Nunes (contrário}--Roberto Campos- Cid Sampaio 
- Américo de Souza. 

PARECER No 1.133, DE 1985 

Da Comissão de Constitqição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n"' 166, de 1985, da Comissão 
de Finanças, que "auJ:oriza o Governo do Maranhão 
(MA) a realizar operação de empréstimos externos, 
no valor deUS$ 47,000,000.00 (quarenta e·sete mi
lhões de dólares norte-americanos), destinados ao 
programa de refinanciamento da dívida externa da
quele Estado". 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

O presente projeto de resolução, da _Comissão de Fi~ 
nanças do Senado Federal, como conclusão de seu Pare-_ 
cer sobre o Oficio "S" n9 , de 1985, autoriza o Go
v~rno.do Estado_ de Maranhão {M:A_)_ª_®n!Iªtar_e_n:mK~S
timo externo, no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e 
sete milhões de dólares norte-americanos), d.estinado ao 
programa de re·nnanciarilento da dívida externa daquele 
Estado. _ _ _ -"'"' -

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
item IV, do art. 42, da Constituição Federal, que reza: 

"Art. 42. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

IV- autorizar empréstimos, operações ou acor
dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou
vido o Poder Executivo Federal." 

O processo estâ instru(do com todos os docu.lll:en~os 
que habilitam conhecer, perfeítamente,-a operaÇão, os 
recursos para satisfazer os compromissos, bem como os 
instrumentos legais exigid~s pelo Regimento Interno do 
Senado Federal. 

O mêrito da matêria f~i apreciado pela Comissão de 
Finanças que concluiu pela aprovação do pedido, tendo 
em vista o seu carãter prioritário e a situação das fi
nanças do solicitante que o obriga a recorrer ao nt~!lÍS
mo do endividamento para poder implementar os seus 
programas de governo sem prejudicar as atividades bãsi
cas e inadiáveis. 

Assim, verifica~se que a propOsição foi elaborada corf
soante as prescrições legais e regimentais apticãveis à es~ 
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaro_iphamento fa~ 
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1985. -
José lgnácio Ferreira, Presidente- Hélio Gueiros;Relà
tor - Hehídio Nunes (contrário)_-~_ivald~_Machado -
José Lins- Nelson Carneiro- Lenoir Vargas- Rober
to Campos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECERES 
N's 1.134 e 1.135, de 1985 

Parecer n9 1. 134, de 1985 

.J)_a Comissão de Finanças, sobre o Ofício "S'' n9 
39, -de 1985, do Senhor Governador do Estado da Pa
raíba, solicitãndo a modificação da redação da Reso
lução n"' 120, de 5 de dezembro de 1984, do Senado 
Federal, que "autoriza o Governo do Estado da Pa
raítla a realizar operação de crédito externo no valor 
de USS 15,100,000.00 (qu.inze milhões e cem mil 
dólares norte-americanos'_'_). 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

NoS termos do art. 42, (tem IV, da Constituição, o Se
nhor Governador do Estado.da Para[ba solicíta· ao Sen;.t
do Federal a modificação da redação do artigo }9 da Re
solução, de 5 de dezembro de 1_984, que "autoriza o Go
verno do Estado da Paraíba a realizar operação de em
préstimO externo no valor de USS 15,100,000.00 (quinze 
milhões e cem mH dólares), destinado à liquidação dos 
compromissos existentes e vencíveis etri 1984 e 1985". 

Esclarece_o mandatário paraibano que o referido arti
go l ~> estabeleceu um cronograma-contratação para 
19!:!4, no montante deUS$ 4,700,000-.00 (qUatro milhões 
e setecentos mil dólares) e, de USS 10,400,000.00 (dez 
milhões e quatrocentos mil dólares) para 1985. E que, 
devido a exigíiidade d6 tempo, não foi possível contratar 
a P<lrceta referente ao ano de 1984. 

O pedido, em questão, se enquadra em casos análogos 
que tem merecLdo a acolhida da Casa, até mesmo porque 
trata-se de matéria já ~utor_izada e que não importa em 
nenhuma obrigação acessória para aquele Estado. 

Assim, no que pese os efeitos danosos que poderã ficar 
sujeito essa unidade da federaÇão, em função dos encar
gos financeiros da operação, opinamos pelo acolhimento 
dQ pleito, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No J67, DE 1985 

Modifica a redação da Resolução n9 120, deSde 
dezembro de 1984, do Senado Federal, que "autoriza 
a- Ga-verna- do Est1!dg da P3miba a.realizar_operação 
de empréstimo externo no valor -de USSi 
15,100,000.00 (quinze milhões e cem mil dólares), 
destiriado à liquidação dos compromissos existentes e 
vencíveis em 1984 e 1985". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 O artigo \<?da Resolução n9 1~0. de 5 de de

zembro·d~ 1984, passa a vigorar com a seguinte redação~ 

"Art. 1'1 É o Governo do Estado d__a Paraíb;:s. 
autorizado _a realizar, com a Gai"antia da União; 
uma operação de empréstimo externo, no valor de 
USS -15,100,000.00 (quirize milhões e cem mil dóla
res norte-americanos) ou O equivalente em outras 
moedas, de principal, junto a grupo financiador a 
ser indicado, destinada à liquidação de compromis.
sos externos jâ existentes e vencíveis em 1985.'-' 

Art. 29 Esta Reso(Üção entra em vi&or na- d~ia de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1985.- Lo;
manto Júnior, Presidente- Helvídlo Nunes, Relator
Marcelo Miranda - Alcides Saldanha -Cid Sampaio
Américo de Souza - Alexandre Costa - Carlos Lyra ___.. 
José Lins- Roberto Campos. 

PARECER 
N9 1.135, de 1985 

Da Comissão de Corisütuição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n9 167, de 1985, da Comlssio 
de Finanças, que "modifica a redação da Resolução 
n9 120, de 5 de dezembro de 1984, do Senado Federal, 
que "autoriza o Governo do Estado da Paraíba a rea
lizar operaçilo de empréstimo externo no valor de 
US$ JS, 100,000.00 (quinze mDbões e cem mll dólares 
norte-americanos), destinado à liquidação dos com
promissos existentes e vencíveis em 1984 e 1985". 

Relator: Senador Roberto CampOs 
O presente Projeto de resolução, da Comissão de Fi

nanças do Senado Federal, como conclusão de seu pare-
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cer sobre o Oficio "S" nQ 39, de 1985, modifica a redação 
do llrt~ I~> da Resolução n~' rzo; de 1984, do Senado Fede
ral, a fim de possibilitar que o art. {9 da Resolução n'~ 
120, de 5 Qe dezembro de 1984, passe-a vigorãr com a se
guinte redação: 

"Art. 19 É o Governo do Estado da Paraíba 
autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo, no valOr de 
US$ 15,100,000.00 (quinze milhões e cem mil dóla
res norte~americanos) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto a grupo financeiro a ser 
indicado, destinada à liquidação de compromissos 
externos jâ existentes e vencíveis em 1985." 

O pçdid6 foi formulado nos termos do preceituado no 
item IV do art. 42, da Constituição Federal e o processo 
dSiã.Ínstruído cmTitOcióS OS'doci.uUentOs qUe habilitam 
Co-,l"J)ecú- pedeitamenl~ a operação, objeto da autóii~ 
zaçào~ bem como, dentro do prazo de validade exigido 
pefa feiiSiaç~o pertinente. 

Ante o exposto, verifica-se que a proposição foi elaho~ 
rada consoante as prescrições legais e regimentã1s aplicá
veis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favoiável, no que tange aos aspectos ~e constitu
cionalidade, juridicidade e têcnica legislativa. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1985.- José 
lgnácio Ferreira, Presidente- Roberto Campos, Relator 
--=Hélio Gueiros- Nivaldo Machado- Nelson Carneiro 
- Alfredo Campos - Lenoir V argas- Odacir Soares-
Helvídio Nunes. 

PARECERES 
N•s 1.136 e 1.137, de 1985 

SObre o Projeto de Resolução nQ 75, de 1984, que 
"cria a Categoria Funcional de Adjunto de Seg!Jrança 
Legislativa e dá outras providências". 

PARECER No 1.136, DE 1985 
Da CoMissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador "MUtíns"""Fllhlf 

De iniciativa da Comissão Diretora, vem a exame des
ta Comissão Projeto de Resolução, criando a Categoria 
Funcional de Adjunto de Segurança Legislativa e dando 
outras providências. 

A iniciativa visa colocar os Adjuntos de Segum.nça Le
gislativa em situação dos Assistentes Legislativos, favO
recidos-, que foram, com a criação da Categoria de Ad
junto Legislativo. 

Destaca a Proposição que à nova Categoria Funcional 
são inerentes atividades de nível superior, vinculadas à 
segurança da Casa, a q_ue corresponderão os valores de 
referências das respectivas classes, previstos na escala de 
nível superior (NS) e, que nas classes .. Especial", .. B" e 
"A" serão aproveitados os atuaisAgentes de Segurança 
Legislativa, distribuídos, do maior para o menor nível, 
em acordo cOm o seu atual posicionamento funcional. 

Estabelece, mais, o Projeto que servidores pertencen
tes a Categoria Funcional diversa da de Agente de Segu
rança Legislativa que, até a data da entrada em vigor da 
Resolução, estejam há mais de I (um) ano, prestando_ 
serviços na função de segurança e que, por meio de re
querimento,· no prazo de 60 (sessenta) dias, serão apro
veitados na Categoria Funcional de Adjunto de Segu
rança Legislativa, por transposição, mediante Ato da 
Comissão_ Diretora da Casa~ 

Prevê âíniciativa, ainda, que a lotação dos cargos 
tra-nspostos será feita: obedecendo-se à correspondência 
dos valores de referências de vencimentos na Categoria 
de origem e, na sua ínexistência, na menor Referência da 
Classe .. A" da Categoria Funcional de Adjunto de Segu-
rança Legislativa. ' 

Considerando que o Projeto beneficiará de forma ge
nérica os Agentes de Segurança Legislativa; e que corri
girá distorções existentes no escalonamento da Categoria 
Funcional, de forma a elidir o grande distanciamento en
tre os Agentes de Segurança Legislativa e os Inspetores 
de Segurança que, na prátléa, exercem atividades"igual; e 
não ~xistindo óbices quando ao aspecto juridico-
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constitucional, somos, no âmbito desta Comi~s~o, _pel;;t 
aprovuçüo do Projet_o. _ _. 

Sala das Comissões. em 2 de sctemJJrQ .de 1985.- José 
lgnácio Ferreira, Presidente. -Martins Filho, Relator. 
- Nelson Carneiro - Alfredo Campos - Odacir Soares 
- Moacyr Duarte~ Hêlio Gueiros- Nivaldo Machado 
- Américo de Souza. · 

PARECER N' 1.137, DE 1985 
D~ Comissã_o de Finanças 

Relator: Senador Alexandre Costa 

Apresentado pela Comissão· Dir~tQ_ra, o presente Pro~ 
jcto de Resolução objCtiva criar a Categoria Funcional' 
de Adjunto de Segurança Legislativa, intermediária: en~ 
trc a Categoria Funcional de Agente de Seguranca Legis~ 
btiva e a de fnspetor de SegUrança Legislativa, integrada 
no Grupo-Atívidade de Apoio Legislativo Código SF
AL -NS. 

Nos termos do art. 2? do, ProjetO. a~-s _oCU:pfintes de 
C.1tegoriu Funcional, que sC intentã _cJiar, são-lriCrentes. 
as atividades de nível superíor alí pfêVistaS. 

De acordo com a Justificação, a finalidade.essencial 
do Projeto sob t;xame ~a de colOCar oS Agentes de Segu
rança Lcgislativã. em situação de igualdade com a do~ 
Assistentes Legislativos, os quais, pela Resolução n'i' 63, 
de I 983, foram beneficiados com a instituição ·da Cate
goria de Adju_nto Legislativo. · · 

A sililação inclhar se justifiCa quandO-s-e con-S~ãt:li,o" 
grande distanciamento entre os Agentes de Seguraiiça 
Lcgisluti\'.1 e os lnspctores de S~gur<mça, o que, exa.ia
mcnte; enseja a criação da categoria intermediáría aqui 
proposta, 

No. âmbito da competência desta ComiSSão Olio __ há o 
que objetur. 

Ante o exposto, somos pela apiovaÇào ·-d-o preSente 
projeto de reso!u((':ÍO. 

Saiu das Comissões, em 26 dC ·n-ovembro de 1985, -
Lomanto .Júnior, Presidente:_ Alexandre êosta, Relator 
-Marcelo Miranda- Jorge Kalume- Jaison Barr:eto 
- Carlos Lyra- César Cais- Cid Sampaio- Roberto 
Campos. 

PARECER 
N• 1.138, de 1985 

Da Comissão de Educação e Cultura, 
sobre o Projeto ·de Lei da Câmara n"' 93, de 1985 

(o9 3.724-B, de 1984, na Casa de origem), que"dis~ 
põe sobre a conservação do Memorial de Juscelin-o 

K~bitsebek''. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

O Projeto de Lei n'~' 93, de 1985 (n9 3.724;-B, de·l984, 
nu Câmara dos Deputados), apresentado pelo ilustre De
putado João Herculino, auto_riza o Poder Executivo a to-. 
mar a medidas necessárias à manutenção e conservação 
do Memorial de Juscelino Kubitschek, através da Fun
dação Pró-~emóría, do Ministério da Edu~~ão. -

Em sua justlficativ:.i <> aOtô!' _da prci_posiçãO·afirma qué, 
.. Alguns anos após a sua inauguração, verifícà-se que a 
receita df:corrent~_9<1_ cobrança de ingresso ê insuficiente 
para u preservação do Memorial em- toda a sua iti.teire-. 
za". Assim, cur:npre que o Poder Público, a~~!.!!l_.E:io qo 
que ocorre em outrQ~ países_ do mundo, preserve e man-
tenha ugucle notável mausoléu. -

O projeto de lei erri exame é bªst;:tnte feliz em_ se~s ~is
positivos, tanto por contribuir para a presCrvaÇão da nie
mória de um dos mais destacados ~!adí~t.as _ nac_ipnais, 
quanto por zelar por monumentO Tin]iai-da Capiial Fe
deral. Para , isso, indica o _órgão competente para a 
função, ou seja, a Fundaç.ão- Pi6-Mémória-. Se~ndo ób
vios e previsíveis os problemas de manutenção do mau
soléu com busc nq r~ceita de in&rcssos, consideramos que 
o Projeto de Lei completa o problema com a solução 
correta. -

Assim, somos pela sua aprovação. 
Sala dm: Comissões, em 21 de nove_mbro de 1985, -

Gastão Müller, Presidente. -.Jorge Kalume, Relator.
José Lins - Álvaro Dias - Nivaldo Machado. 

DIÁRIO DO CQNGRESSQ NACIONAL (Seçãoii) 

PARECER 
N• 1.139, de 1985 

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Pro .. 
jeto de Lei da Câmara n9 119, de 1985 (Projeto de Lei 
~nQ 343~8, de 1983, na Casa de origem), que Hestabe~ 
Ieee normas sobre a utilização dos livros didáticos (! 

dá outras providências." 

R"éiatOr: Senador Jorge"-Ka"hime 

··oProjcto de-Lei da Câ~ara n(> 119, de 't983"(Pf0jeto 
&I<:.Ln9-313~B,-d<; 19_83, na c.asa de origem) estabelece 
que os liVros didáticos aâotados Pelos estabe[ecimentos 
de ensino de l" e 2'l graus deverão ser utilizados- durante 
o período. rf!lnimo de três an?s. Sendo_ necessária alguma 
altcraç1ío _do-_ livro, está Sêrã anexada pela escola. Em 
cas_o de n1lo observância da norma, estãbelecimentos de 
ensino -e editoras sujeitam-se a· uma multa reajustável. 

-=~A- proposição em exame é digna dos maiores elOgiOs 
por abordar uma questão crucial ligada à democrati
z:.tç1ío da educação. Dados obtidos junto a professores 
reve!arum que cerca de 90 por cento dos livros efetiva
mcnte disponíveis nas escolas são descartáveis. Nã.o bas
tassem os custos já etevados do ma teria( escotar, das rou
pa~, dos transportes e do próprio tempo dispendido na 
esco"la, os ·alu-nos pass~ram· a ser onerados, nos últimos 
:anos, por este item de luxo. Assiste-se ao paradoxo de 
um p3is em desenvolvimento, onde o acésso à educação é 
esca::so e desigual, ter que gastar seus minguados recurM 
sos em materiu! didático, rejeitado pelos próprios países 

·desenvolvidos. -

~RJ:.C:Cnt'einenie;-o Decreto n~' 91.542~ de [9 de agosto de 
198_5, prOscreVe este m,od_elo.de -obrado Progr~ma Na
cional do Livro Didático, esforço meritório no sentido. 
de ate-nder à rede escolar pública. Embora o Poder Públi
_co, _Como grande comprador, tCOha condições de influen-__ 
ciar slirlificativamente o mercado, é necessârio-estabele
cer normas gerais qU:e minimizem o desperdício, como 
faz o presente __ Projeto de Lei. 
-- Exatamente pelo SeU mérito e pela importâilCia dO 
problema que aborda, a Proposição em estudo merece 
algumas contribuições para ampliar o seu alcance. Pri
meiro, cllbc estabeleç:er rnais claram~nte que a responsa
bi!idadç de alterar o livro didático não pode recair sõbre 
a escola. Até em virtude do respeito aos direitos autorais, 
tal ónus cabe-às editoras, podendo as mesmas fornecer as 
alterações através da escola. 

Segundo, qual uma rede que visa -a apanhar um núme
ro maior de peixes, o Projeto pode ser esmerado no senti
do de abranger também os chamados livros~cadernos. O 
orçamento dos alunos e suas famílias tem sido atingido 
nilo só pelas pretensas edições revistas, que se sucedem 
c~lerem~nt~, mas também pela utilízação de obras que 
-~csc~tam espaços para o aluno opor suas respostas, 
!mpedtndo o ~eu us~ ulterior. Embora o dispositivo do 
Projeto em tela lmpfícítamente atinja este úpo de livro 
didático, _cumpre explicitar chuamente que estas obras 
contraríam frontalmente os interesses do consumidor 

•'ÃsSiiif Séh'do, nosSo Voto é favorável à aprovação do 
Y.rojeto de Lei da Câtn.<J.r:a n'i' J l ~, de 1985, com a adoção 
das seguintes emendas~-

EMENDA N' I - CEC 

_Acrescente-se ao art. I~' o seguinte: _ 
"Parágr~fo único. Os e_x.ercícioS que impeçam a uti

lização dos __livros didâticos por outros alunos deverão 
sú-ãpresent<Jdos sob a forma di;: suplemento separado. 

EMENDA N' 2- CEC 

Dê,.se a seguinte redução ao art. 21': 
--:-"~Ar~ -2.,- _Sempre que se fizer necessária qualquer 

aJter.açu.o no livro didático, durante o prazo a que alude 
o ~aput do urtigo anterior, esta dever_ã ser fornecida pela 
cdttonl, pre_fercntemente através da escola, para 0 fim de 
sua anexaçao ao referido livro." 
----oi__S:.~I~ das Comíssões, 21 de novembro de 1985.- Gas
tã.o Mliller, Presidente,_ Jorge: ~alume, Relator -·José 
Lms - Álvaro Dias - Nivaldo Machado. 
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PARECER 
N• 1.140, de 1985 

Da Comissão de Transportes,. Comunica~ões ~ 
Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 
145, de 1985 tn~ 4.362~8, de 1984, na origem), que 
denomina usenador Nilo Coelho'' a rodovia BR-428, 
que liga Cabrobó a Petrolina, no Estado de Pernam~ 
buco. 

. Relator: Senador Luiz Cavalcante 

O presente projeto, de iniciativa do ilustre DepUtado 
José Mo_ur~. dá a denoomina_çào "Senador Njlo Coelho" 
à BR-428,-i-odovia que liga: Cabrobó a Petrolina, no EsM 
tado de Pernambuco. 

Justificando a hornenagem que_ se procura prestar ao 
homem público, cujo conceito junto aos seus çoncida~ 
dãos é a ímagem perfeita, positiva e acabada do_ político 
voltado inteiramente aos _problemas de sua gente, do seu 
Estado, o ilustre pr-opositor quer, também-, homenagear 
o Estado de_ Pernambuco, onde nasceu Nilo Coelho, 
onde teve sua formação, sua ação política, administratiw 
va e empresarial, fatos que recomendam a ocupar lugar 
de destaque na historiografia pátria. 

Diz, ainda, o a11.!dido documento de justificação que: 

"As geràções de homens públicos que nos segui
rem, terão, em Nilo Coelho, o exemplo pungente, 
eloquente e mesmo inigualável de homem do inte
rior que, pintado de sua simplicidade, ascendeu, 
com a mais elevada dig'nidade e eficiência, a altas 
funções poHticas e -administrativâs deste País
continente, passando pela Assembléia Legislativa 

_do seu Estado, pela Câmara dos Deputados, por 
várias vezes, pelo Governo de sua"LJnidade Federa
tiva, pelo Senado Federal, ond~ liderou a bancada 
do Gov~rno e presidiu a Instituição. 

Como Presi(Íe;;te dO~êOD.gr~_so. N~~ional, o valo
roso pernambucanO se constituiu no mais lídimo, . 
autêntic_o_e liberal político de seu tempo, defenden
do, sempre _com altivez e independê-tlcia, as prerro
gativas e a soberania do Poder Legislativo, função 
em que a morte o colheu, em plen~ luta na conquis-. 
ta dessa independência de que era ardoroso defen
sor, interrompendo uma das mais belas e ex.pressi-· 
vas carreiras políticas de nossos dias. 

Foi sempre um bravo. Em todas as ocasiões que 
tais qualidades se faziam necessãrias, surgia como 
um trovão. Autêntico, sincero, amigo, valorizava 
sempre as coisas do espirita e_ as virtudes humanas. 
Destarte, tinha, indistintamente, o respeito de to
dos.. 

A dímensão de um homem é medida pela sua de
cisão nos momentos mais graves. Nilo Coelho, na 

~~~~~~, n~~~~~~:'re incomensurável, jamais decep-

Seu coração _não resist~u à força de sua bravura. 
Seus ideai_s, sua consciência cívica, suas aspirações 
em relação às necessidades do seu povo, traduzidos 
em sua luta diuturna, eram superiores ao quadro 
polítíco~económico-social de sua época. 

SucúiribiU, é vefdaâe. Mas ~eixou o exf!mplo griM 
t_ante de respeTto à sua 9_bra ~·_com~ sabemOs, um 
Pais é fruto da obra de seus fi.lhos, sobretudo-daque
les que ofereceram os maiores sacrificios à Pátria. 

Sua vida foi edificante. QúalqUer jovem 'póde Se 
~irar no se~ ex.emplo, _onde s.ô ex.iste grandeza, reaM 
hzações, respelto à causa pública e amor ao seu po
vo) pelo qual sacrificou-se n'tt medida exata de sua 
devoção. 

Lego_u-nos .e)~.traordinário exemplo d~-~~~lução 
política, que s_e extrapola dos sertões. calcinantes 
para o palco político nacional, interpretando virtuM 
des, sentilp~ntos, ang_ústias, aspirações e vicissitudes 
do povo brasileiro. 

Era lntréptdo, rmpetuoso, dinãmico, sensível. ca
loroso, afetivo. Figura representativa de sua gente, 
acostumado __ aos desafios,_ de ânimo forte_ e imbatí
Vel, calcinadO pela seca e pelas agruras do sertão, 
cujas vicissitudes impregnavam o sangue que lhe 
corria nas veias. 
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Afirmou, ao atsú.mir a Liderança da Maioria, no 
Senado; 

.... A minha palavra continu_a impregnada das coi
sas de minha região. N asei e cresci na minh~a_ distan
te Pctrolina, vendo e ouv_indo _o corretdi!.S ãguas do 
São Francisco,_ o decantado_ rio de un_idade nacio
nal. Das reminisCências de infância ou desta Tribu-, 
na do Senado contemplo a Pãtria com um mesmo 
sentimento, o de sua indestrutível unidade." 

FÕf homem dotã"do de ampla viSãO dÕs Proble
mas do País e do mundo, profundamente cônscio 
dos valor_es e intimamente integrado na vida da Re
gião que representava e na vida nacional e universal. 

Hã figuras humanas fadadas a estar permanente
mente em nossa imaginação, como se nascidas com 
o privilégio de viver numa dimensão especial, onde 
somos forçados a reconhecer sua predestinação tér
rena, deixando-nos o rastro i"ndelêvel de sua salutar 

, imagem gravada positivamente numa permanente 
· contribuição para sedimentar Os valores humanos. 

Mostrou, Nilo Coelho, com todas as letras e de 
forma eloqüente, em gesto extremamente dramáti
co, que o dirígente máximo do Congresso Nacional 
deve ter sempre voz. livre e independente., represen
tando um poder escolhido deliberadamente pelo po
vo, em sua ação constitucional suprema de escolher 
democraticamente seus representantes. 

Homem do sertão, a ele dedicou seus maiores .es
forços e capacidade de realização, para solucionar e 
encaminhar questões seculares -como a seca e as 
vicissitudes do sertanejo. _ _ 

Os problemas do Nordeste, apesar de tudo, con
tinuam desafiarido a capacidade das autoridades 
responsãveis do País, insolúveis e à espera de quem 
esteja à altura de resolvê-los. 

Como discreto porta-voz do povo pernambuca
no, tivemos a presente iniciativa, num gesto de reco
nhecimento e gratidão ao exponenCial homem 
público de nps_so Estado, cuja grandeza humana, 
realizações e autenticida_de devem ser cultuadas, ao 
darmos seu nome à Rodovia Federal BR-428, que 
abraça o rio São Francisco a ele tanto ligado e berçp 

, de sua_ origem, num gesto que, nilo-temos dúvida, 
serã homologado pelas personalidades polítiCas do 
País, por'quahto o homenageado, pela sua obra bela 
e fecunda, é digno das mais expressivas venerações 
de seu povo. _ 

Este é o testemunho mais eleyado, para o mo~ 
rnento, que podemos prestar a uma vida dedicada 
por inteiro ao interesse público, agora jã incorpora~ 
da à nossa memória, enriquecendo o patrimônio 
sócio~político da nacionalidade brasileira. 

Em sua cidade natal, por ocasião de seu sepulta
mento, lia-se numa das faixas que a população local 

' levou às ruas, num reconhecimento profundo do 
amor que aquela gente humilde lhe dedicava: 

.. Sobre os alicerces que você deixou, construire.: 
mos a Petrolina que você sonhou," 
- Tomemos mais algumas de- suas "palavras de ho
mem cívico, de homem político, de homem que ama 

_CORl_flroJund!9ade sua Pãtria: 
"Um Brasil economicamente forte, politicamente 

estãvel, socialmente justo, um Brasil de br3.sileiros 
irmãos, civis e militares, pretos e branc_o_s. Um Bra
sil caboclo, um Brasíl brasileiro. O Brasil de hoje, o 
Brasíl de amanhã, o Brasil de todos nós,"_ 

Ba(iiado Nilo, nome do rio benfaz;c;:jo que- banh~ 
e fertiliza há já milênios as terras do Egito, cresceu 
ele também às margens de outro rio benfazejo - ó 
velho Chico -de quem ouvia dfuturnamente a voz 
e os murmútíos~ como a aconselhã-lo a tornar-se 
grande, a arrebentar as correntes acanhadas e 
pobres das fronteiras de sua região, para gritar; em 
alto e bom som aos c;lesavisados e necessitados bra
sileiros lições de amor à Pãtria, de boa convivêncj._ª 
polítíca, de amor e responsabilidade, de luta pela 
prosperidade, de maior j ustíça social, de forma 
compatível com as dimensões deste nosso Pais
continente, como agiu sempre no decorrer de sua fe
cunda vida. 

Na biografia de Nilo Coelho não se observa atos 
mesquinhos, atos de perseguições ou de arbitrarie
dades, Foi personalidade sem mãculas- altivo pe
rante os poderosos e humilde diante dos oprimidos, 

.DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em seu Estado, como Governador, rasgOu estia~ 
das; construiu açudes e escolas em todos os rincões 
de seu território, uma em cada dois dias; estimulou 
a industrialização, chegando a criar 30 mil empre-
g_os diretos; abasteceu 40 municípios de âgua;-pavi
iiie-rltou '750 quilômefroS ·de estradas, interiorizou o 
iúeridiinento rtiêdico-sanitârio em 92-pequenas cidaw 
des que· o descõnheciam; e eletrificou centenas de 
c_omunidades. 

Foi homem inquieto, permanentemente preocu
pado, pois sentia qUe no Brasil quase tudo ainda es
tá por fazer, onde a injustiça social ê extremamente 
grave e desumana, o que lhe tirava a tranqUilidade, 
por ser justo, humano e respeitar os princípios cris
tãos. 

~te sertanejo bravo, que parece _ter herdado 
aquelas virtudes essenciais dos heróis pernambuca.
nos, merece posição de destaque na historiografia 
pátria. Sua memória deverã constituir chama, per
manentemente acesa, a iluminar a capacidade de 
realização_ de todos os brasileiros e permanente luta 
pela fedenção do Nordeste. 

Tentou, por todos os meios, resgatar milhões de 
brasileiros que teimam em sobreviver sob a bandei
ra da miséria, vítimas de grave injustiça social e do 
desrespeito aos mais come-zinhos e legítimos direitos 

- fUndame.ntais da pessoa humana. . 
Encarnou o espírito do Legislativo, 

confundindo-se com a Instituição, como exemplo 
lapidar de imagem de pureza a ser perseguida e es
pelho de independência cívica. 

O Brasil, o Estado de Pernambuco! o Senado Fe:
deral, o Congresso Nacional e a política brasileira 
ficam devendo a Nilo Coelho, à sua obra, às suas 
realizações, dívidas irresgatãveis, as quaiS-, somente 
a juStiÇa da história saberá dar-lhe as dimensões 
apropriadas, no panteão dos grandes homens desta 
Nação." _ 

Do ponto de vista que cabe a esta Comissão examinar, 
cumpre assinalar que nada encontramos que obstaculize 
a tramitação da matéria, razão pela qual somos pela sua 
aprovaçã!), na forma como se encontra no Projeto de Lei 
da Câmara n<1 145, de 1985. 

Sala· das Comissões, 28 de novembro de _1985.
Alexandre CÕsta~·Pl-esídente- Luiz Cavalcante, Relator 
-_Roberto Wypych __ - Jorge Kalume. 

PARECER 
N• 1.141, de 1985 

Da Coinissão de Educação e Culturã~ sObre-o Pro
jeto de Lei da Câmara n<:> 148, de 1985 (n<:> 3.295-B, de 
1984, na Casa de origem), que Hdispõe sobre a i
senção de limite mínimo de idade para admissão de 
professores às escolas oficiais em decorrência de con~ 
curso público". 

R(!lator: Senador Gastão Müller 

O Projeto de Lei n<:> 148, de 1985 (Projeto de Lei n"' 
3.295-B, _ _de 1_984, na Casa de ()rigein), Visa a modificar o 
artigo 34 da Lei n{' 5,692, de I~ de agosto de 1971, que 
fixa diretrizes e_ bases p.ftra o ensino de I 9 e 29 graus. 
-Acrescenta~se àquele artigo dispositivo que permite a ad
missão ao serviço público de professores portadores de 
h:.tbilítaçâo específica de 29 grau antes dos dezoíto anos 
de idade. . 

Atualmente não se permite o ingresso no serviço 
público de funcionários menoreS de d"eZõito anos. No en
tanto, a necessãria flexibilidade da legislação educacio
nal permite que um jovem termine o seu curso de 2"' gra:u 
antes daquela idade. Do ponto de vista dos fatos jurídico 
e social, nada impede que tais jovens tenha_m um traba
liiOi=e"gUtar. Quant_o à remuneraçã·o, o ingresso dos pro
fessoreS menores de dezoito artõs no metcado de traba
lho não implicaria em concorrência desleal para com os 
maiores. Pda legislação e jurisprudéncia, não se pode 
pagar mCnos-ao -menor, a não ser que ele seja aprendiz 
devidamente registrado, o que_ não é, evidentemerite, o 
caso do magistério. _ 

Levando em consideração que recebimento do certifi
cado de co"nclusãQ do ensino de 2<:> grau coloca seus por
tadores em pé de igualdade quanto à habilitação, inde-
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pendente da· idade, não vemos por que afastar do serviço 
público o grupo dos menores de dezoito anos. As neces
sidades de professores habilitados para o ensino de 1~" 

grau~ sobretudo da I' à 4' séries, são óbvias no Bra:siL 
Desta forma, nosso voto é que este Órgão Técnico 

aprove o Projeto de lei da Câmara n<:> 148, de 1985, des
tacando o seu mérito e a sua oportunidade. 

Sala das Comissões, 21 de_ novembro, _d~ ~985. -José 
Lins, Presidente - Gastão Müller, Relator - Álvaro 
Dias _: Jorge Kálume - Nivaldo Machado. 

I'ARECER 
N• 1.142, de 1985 

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Pro-
jeto de Lei o9 172, de 1985 (n9 2.266--B, de 1983, na 
Casa de origem}, que "autoriza a desapropriação e o 
tomb_amento, por necessi_dade pública, do imóvel em 
que nasceu Graclliano Ramos, em Quebrangulo, no 
Estado de Alagoas". 

Relator: Senador Gastão" Müller 

Aprovado pelo plenário da Câmara dÕS Deputados. o 
Projeto ~e Lei n9 172, de 1985 (n"' 2.266-B, de 1983, na 
Casa de origem), de autoria do ilustre Deputado Albéri~ 
co Cordeiro, objetiva a desapropriação e o tombamento 
pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Na~ 
cional (SPHAN) da casa em que nasceu Graciliano Ra~ 
mos, erh Quebrangulo, sendo a mesma transformada em. 
pOJo de atraçào cultural e turística no Estado de A lagoas. 

Após citar longo trecho da obra "Vidas Secas", o Au~ 
tor justifica a proposição encarecendo o '.l:alor para a lite
ratura nacional da produção do filhO de Quebrangulo) 
de onde saiu em tenra idade para uma verdadeira pere- · 
grinação pelo mundo do sertão e da cidade, do lar e da 
vida pública, das muitas amizades e inimizades, que for
maram o lastro de vivência e densidade humana ~pelha
du. e_m seus romances. 

Assim, no curto período de vinte anos (1933--1953), 
Graciliano Ramos publica "Caefés", "São Bernardo". 
"Angústia", "Vidas Secas" e "Memórias do Cárcere", 
clássicos da literatura brasileira. já traduzidos e estuda
dos ern mais de duas_dezenas de países da Europa, Ásia e 
Américas. 

COncluindo Su-a justificaçãO, o Ilustre Deputado Al
bérico Cordeiro _adverte ainda que o seu propósito n'ão é 
o de perpetuar a memória de Graci}iano Ramos, porque 

-eterna ela o é, mas o de conservar como patrimôniO his-
tórico e cultural do Brasil a casa em que nasceu, em 
QuebrangLJ.Io, nas terras das Alagoas. 

O projeto em exame, que pretende transformar a casa 
de Graciliano Ramos em pólo de atração cultural e turís
tica, tem o mérito de chamar a atenção dos brasileiros 
para tão grande autor e tamanha obra literária. A desa
propriação e tombamento de sua casa, com ess_a finalida
de, torna~se louvável ato de justiça para com aquele que, 
artista da palavra, vestiu-se com o hábito de extrema· 
modél;tia e veracidade. Dele, ao prefaciar "Memórias do 
Cárcere", falou Nelson Werneck Sodré: 

"Ninguém, entre nós, chegou tão perto do que a 
criatura humana possui de mais íntimo. Ninguém 
soube m.ostrar os c;omplexos e variados lados da na
tureza_humana, a sua capacidade quase infinitã de 
grandeza, o segredo de suas paixões, e o motivo de 
seus impulsos. Tais tipos retirados à realidade, tra
.duzem, para nós, os altos e baixos de uma sociedade 
inteira, em determinada época, e constituem um 
corte profundo". 

Mais preocupado com as dimensões sociais do cotidia-. 
no dos homens, esse sertanejo solitá(o e arredio sabi,a 
tambêm olhar para si mesmo, sem a complacência dos. 
ensim_esmados, mas - como_ muito bem expressou sua 
esposa Heloisa.......;. cOm uma vi$ãO acerbarne.ntc; crítica da 
n;ali.daQe. Desta visão nem ele mesmo ~scapava, 

Em dois momentos, pelo menos, Giadl1ãno Raffios-_se--
despe aos olhos alheios. Não nos referimos às "Cartas", 
nem à monumental "Memórias do Câcere", obras pós
tumas. Ao contrário, dois outros fragmentos de sua al
ma, pouco conhecidos, falam-nos com singeleza de sua 
pessoa, contextuando~a no torvelinho das inúmeras dr~ 
cunstâi1Cias vividas por ele e abraçadas com determi
nação, sem fataliSmo.. 
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Em 1943, dez anos antes de morrer, deixa-nos publica-
da a seguinte autobiografia: - - -

"Nasci em 27 de outubro de 1892, em_Quebrangulo, 
Alagoas, donde saí com dois anos. Meu pai, Sebastíão 
Ramos, negociante miúdo, casado com a filha dum cria
dor de gado ouviu os conselhos de minha avó, comprou 
uma fazenda em Buíque, Pernambuco, e levou para lá os 
filhos, a mulher e os cacarecos. Ati a seca matou o gado 
-e seu Sebastião abriu uma loja na vil_a, talvez em 95 ou 
96. Da fa_zenda conservo a lembran_ç!rde Amaro Vaquei
T9 e de José Baía. Na vila conheci An_dré Laerte, cabo Jo
sé da Luz, Rosenda Lavadeira, padre José lgnâcio, Feli
pe Benício, Teotoninho Sabiá e família, seu Batista, 
dona Marocas, minha professora, mulher de seu Antô~ 
nio Justino, "pe'rsonagens que utilizei muitos anos depois. 

Aprendi a carta do A B C em casa, agUentando panca~ 
da. O primeiro livro, na escola, foi lido em uma semana; 
mas no segundo encrenquei: diversas viagens à fazenda 
de um avô interromperam o trabalho, e logo no começo 
do volume antipático a hístória besta dum Miguelzinho 
que recebia lições com os passarinhos fechou~me. por ai~ 
gum tempo, o caminho das letras. Meu avô dormia 
numa cama de couro cru, e em redor da trempe de pe
dras, na cozinha, a preta Vitória mexia~se, preparando 
comida, acocorada. Dois currais. o chiqueiro das cabras, 
meninos e cachorros numer.osos, soltos no pátio, cobra~ 
em. quantidade. Nesse meio e_ na vila passei os meus pri~ 
melros anos. - -- o,-,--~- - -

Depois seu Sebastião aprumou~se e em 99 foi viver em 
Viçosa, A lagoas, onde tinha parentes. Aí entrei no tercei
ro livro e percorri várias escolas, sem proveito. Como le-
vava uma vida bastante chata, habituei~me a ler roman
ces. Os individuas que me conduziram a essi vício foram 
o tabelião Jerónimo Barreto e o agente do correio Mário 
Venâncio, grande admirador de Coelho Neto e também 
literato, autor _dll.ro ~onto que principiava assim: "Jeru
salém, a deicida, dormia sosSegadamente à h,1z pálida das 
estrelas. Sobre as colinas pairava Uma têilue neblina, que 
era como o hálito da grande cidade adormecida". Um, 
conto bonito, que elogiei demais, embora intiinamerite 
preferisse o de Paulo Kock e Q de Júlio Verne. 

Desembestei para a literatura. No colégio de Maceió, 
onde estive pouco tempo, fui um alun_o me_díocre. Voltei 
para Viçosa, fiz sonetos e cOnheci Paulo Honório que em -
um dos meus livros aparece com outro nome. Aos dezoi
to anos fui com a minha gente morar em Palmeira dos 
índios. Fiz algumas viagens a Buíque, revi parentes do 
lado materno, todos em decadência. Em começo de 14 
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"Leitura", RJ,junho, 1943 apud CARTAS, RJ, Record, 
1981). 

Noutro Auto-retrato aos 56 anos (1948), traça com 
pinceladas ainda mais fortes, as Hnhas essenciais de seu 
iliiterário espiritual de homem que questiõna e-dis_corda 
de tudo, ao qual é indiferente estar preso ou solto. Apre
ciemos mais estes sinais de intimidade que Graciliano 
Ramos nos legou: 

._.Nasceu_ em 1892~ em Quebrangulo, Alagoas. Casado 
duas __ vez~s. tem sete filhos. Altura 1,75. Sapato n~' 41. 
ColarinhO n'? 39. Prefere rião andar. Não gosta de vizi
nhos. Detesta rádio, telefone e campainhas. Tem horror 
às pessoas que falam alto. Usa óculos. Meio calvo. Não 
tem prererêricra· por ·nenhuma comida. Não gosta de fru~ 
tas nem de doces, indiferen~e à música. Sua leitura predi
leta:_ a Bíb_lia . .Escr_~veu "Caetés" com ,J4 anos d~ idade. 
Não dá preferê-ncia a nenhum dos seus livros publicadOs. 
Gosta de beber aguasdente. É_ ateu. Indiferente à Acade· 
mia. Odeia: a burgUesia. Adora cria,nça_s. ___ Romancistas 
brasileiros que mais lhe agrada: Manoel Antônio de Al
meida, Machado de Assis, Jorge Amado, José Lins do 
Rego e Rachel de Queiróz. Gosta de palavrões escritos 
falados. Deseja a morte do capitalismo. Escreveu seus li
vros pela manhã. Fuma cigarros .. Selma" (três maços 
por dia). É ínspetor de ensino, trabalha no ~'Correio da 
Manhã". Apesã.r de o acharem pessimista. Discorda de 
tudo+_Só_ tem cin_co tc:;:rnos de roupa, estragados. Refaz 

-Seus ró_mances ·várias vezes. Esteve preso duas Vezes~ É· 
lht: indiferente estar preso ou solto. Escreve à mão. Seus 
maiores amigos: Càpitão Lobo, Cubano, José Lins do 
Rego e José Olympio. Tem poucas dívidas. Quando pre
feito de uma cidade do interior, soltava os presos para 
construírem estradas. Espera morrer cOm 57 anos.',. 

A elevação da obra de Graciliano Ramos, portanto, 
não se mede apenas por sua capacidade de penetração 
n<ls incongruên~ias de nossa realidade nordestina, e brasi
leira, como um raro "momento de consciência humana", 

-- mas também se alcanÇa, como outrora ã. disciplina estói
ca e monacal costumava preceituar, pela superação das 
contradíções internas num ato de suprema liberdade, 
apesar das lirriitações do circunstancial e episódico, do 
efémero e acidental. 

Certo passo de "Memórias do Cárcere" explica com 
nitidez o que, em seu "Auto-retrato", afirmara-:--'""Esteve 
preso duas vezes. É-lhe indiferente estar preso ou solto". 
Vamos diretamente ao trecho mencionado: 

enjoado da loja de fazendas de meu pai, vim para o Rio, "Aquela viagem era uma dádiVa imjx"evista. Estivera a 
onde me empreguei como foca de revisão, Nunca passei desejá--ia inten-saniente, considerando-a difícil, quase ir-
disso, realizável, e alcançava-a de repente. Sucedera-me um de-

Em fim de 19"15, -embrenhei-me de novo em Palmeira sastre, haviam pretendido causar-me grande mal -o 
dos lndios. Fiz~m_e negociante, casei-me, ganhei algum m<ll e o desastre ofereciam-me u_m princípio de liber-
dinheiro, que depois perdi, enviuvei, iornei a casar, tação. Os çiois choques seguidos, desemprego e cadeia, e 
enchi-me de filhoS,- fui eleito prefeito e enviei-dois rela~ também os telegramas ofensivos eram úteis: 
tórios ao governador. Lendo um desses relatórios, perturb<Jvam-me, embrulhavam casos enfadonhos, 
Schmidt imaginou que eu tírihái:llgUrifromance inédito e obrigavam-me a um salto arriscado, e nessa deslocação 
quis lançá-lo. Realmente, o romance e_xistia, um desas- datas e fisionomias se_ tQltavam de. _espessa névoa. 
tr~ Foi arra_p-jad~em 1926 e a.P~~eif ~!![ 1~3~. J;:~ Parecia-me que saldava uma dívida, me livrava de pesos 
princípio de I9JO larguei a Prefeitura e días depois fui interiores. Qualquer favor acaso ali recebido _findava .. 
convidado para diretor da Imprensa Ofic_iaL Demi.ti-m_e___ Bom que me deixassem partir esquecido e em silêncio: 
em 1931. -- est'âvámos quites. E. nesse ajuste de contas.figuravam go-

No começo de 1932 escrevi os primeiros capítulos de 
"São Bernardo", que terminei quando saí do hospital. 
As recordações do hospital estão em dois contos publica
dos ultimamente, um em 6ue_nos Aires, outro aqui. Em_ 
janeiro de 1933 nomearan:r·:m"e diretor da Instrução 
Pública de Alagoas - disparate administratiVO que ne-
nhuma revolução poderia justificar. Em março de 1936, 
no dia em que me afastavam deste cargo, entreguei_à da
tilógrafa as últimas páginas do "Angústia", que saiu em 
agosto do mesmo ano, se nào_est_Ql). enganado, e foi bem 
recebido, não pelo que vale, mas porque me tornei de ai~ 
gum modo conhecido, infelizmente. 

Mudei-me para o Rio, ou antes, mudaram-me para o 
Rio, onck: existo, agora. Aqui fiz o meu último livro, his
tória mesquinha- um casal vagabundo, uma cachorra e 
dois meninos. certa: mente não gostar de viagens, sempre 
vivi de arribada, como um cigano. Projetas não tenho. 
Estou no fim -da vida, se é que a isto se pode dar o nome 
de vida. Instrução quase nenhuma Josê Lins do Rego 
tem razão quando afirma que a minha cultura, modera
,da. foi obtida em almanaques" (texto publicado em 

verno e particulares. Sem guardar ressentimentos, 
aliviava-me de obrigações". 

Nt~ seqaênciã de homenagens autênticas e duradoura~, 
que se devem a alguém de tal grandeza, nada melhor e 
mais justo do qUe ã:Tnlciartva·do ilustre Autor do Projeto 
n"' 172, de 1985, rio sentido de ttrar ao olviclo e preservar 
dos_estrugos do tempo o modesto lugar onde veio à luz o 
imortal e hoje mundialmente celebrado filho de 
Quebrangulo. 
_ll_ciis a "casa'' (0ikos/eco), -prhl1eiro -pcinto de inserção 
humana num ecossistema mãís amplo e mais Coniplexo, 
-ª-9: lugar por excelência o_nde as ~ovas gerações vão bus
car Inspiração e motivos pal-a viagens mals ousadas 
rumo ao futuro, mesmo quando a chamam de lar, 
f<.~mília _ou simplesmente "raízes", terra, pâtria ou chão 
dOs--prímeíros vagidos e passadas. 

Este propósito revela~se oportuno sobretudo quando 
se tem em mira Graciliano ~amos, cujo legado merece o 
maior do_s apreços como figura ímpar em sua região na
tal e numa fase em que o Brasil dava grandes passos à 
procura de sua identidade cultural. 
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Por todos estes motivos, votamos pela aprovação da 
Proposição. 

Sala das Comissões, em 21 de novembro de 1985.
José Lins. Presidente- Gastão MUller, Relator- Oc
távio Cardoso- Jorge Kalume- João Calmon. 

PARECERES 
N•s 1.143 e 1.144, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 63, de 1985, 
que "isenta do ImPõStO sÕbfePrõdUtOs IiiciüStrializa
dos o material fotográfico nacional". 

PARECER N• 1.143, DE 1985 
'--:---,Da Comissão de Constituiçii.O e Justiça 

R~lator: ~enador Martins Filho 

O Projeto em exame, de 'âut~ria do e_minentê' Senador 
Jorge Kalume, objetiva isentar do Imposto sobre Produ
tos Industrializados, pelo prazo de dez anos, o material 
fotográfico nacional. 

Na sua justificação, -ressalta "a importância da foto
grarLa para o desenvolvimento cultural de um povo, 
dada a sua u.tiJi;zação cada vez mais larga no registro e na 
divulgação de fatos" e, ainda "como meio de documen~ 
tação de eventos históricos". 

Sustenta, o Autor, ademais, que a Lei Maior já corlce
de imunidade par.a o livro, o jornal e os periódicos, assim 
como para o papel destinado à sua impressão. O coro
lário que daí se extrai, no seu entender, é que a isenção 
do IPI para o material fotográfico "é complemento lógi
co ~ naturai daquela imllnidade, que se tornaria plena, 
haja vista a utilização, em grande escala, da fotografia, 
na elaboração de material didático". 

Esposamos idêntico ponto de vista. 
A proposição, assim, pela ótica sob a qual a enfoca

mos s-e apresenta revestida do caráter de oportunidade e 
· conveniência. Logo, não havendo impedimento constitu

Cional ou legal quanto a sua tramitaçãO e _estando ela 
conforme a técnica legislativa e ao abrigo da regimentali
dade, somos pela sua aprovação, no âmbitO deste Cole
giada. 

Salu das Comissões, 25 de setembro de 1985, -José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Matins Filho, Relator
Moacyr D~rte - Aderbal Jurema - Octávio Cardoso 
- Luiz Cavalcante ~Alfredo Campos - José Lins -
Jutahy Magalhães - Severo Gomes. 

PARECER N• 1.144, DE 1985 

D~ Comissão de Finanças 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
_A Proposição que vem para e_xame de mérito quer 

isentar do IPI, pelo prazo de 10 anos, o material fotogrâ
fico nacional. 

Enfatiza a justificação a importância da fotografia 
para. o -de_senvolviment,o cultural, dada sua utilização 
cada vez mais larga ~o registro e na diVulgação dos fatos 
e como meio de documentação de eventos históricos, 
equiparando a reproduoq.ã,o d~ imagem às demais formas 
_de __ co_rn_l,l_l]icação. oes-taca seu emprego na educação e no 
'ensino. Considera a isenção proposta um complemento 
lógico e natural à imunidade atribuída ao liv_ro, ao jornal 
e aos periódicos, pelo art. 19, item III, alínea a, da Cons
tituição Federal. Ressalta, finalmente, o i_ncentivo que a 
desonemção fiscal propiciará ao desenvolvímento tecno
lógico e industrial nacional, no ãmbito da fotografia, en
tendendo que ela contribuirá para elevar o setor à con
dição de fonte suPlementar de divisas. 

Não há dúvidas de que a produção de material foto
gráficQ_~x!ge .;;omplexa tecnologia, só obtenível durante 
longas pesquisas e contínuos aperfeiçoameiatos indus
triais. O gr_au de desenvolvimento atingido pelos países 
que atualmente produzem instrumen-tos e insumos foto~ 
gráficoS per_11_1ite afírmar.-cõm segurã.nça, que ·se torna 
impossível promover a produção brasileira sem amparo 
do Poder Público, inclusive retirando a tributação do 
I PI. 

!ratando-se- de produto praticamente ausente na in
dústria brasileira, sequer será afetada a Receita Tribu
tária arrecada pelo Tesouro Nacional. 
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À vista disso o parecer; no iriêrlto; é pela aprovação do 
Projeto dt: Lei do Senado n9 .63, de 1985. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de_l985. -:-_Lo
. manto Júnior, Presidente- Helvídio Nunes, Relator
Alcides Saldanha- José Lins- Jorge Kalume- César 
Cals - Martins Filho - Jutahy Magalhães - Carlos 
Lyra - Virgílio TáVOra ~-Albano Franco. 

PARECERES 
N•s 1.145 e 1.146, de 1985 

PARECER N• 1.145, DE 1985 

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio HS" n9 
45, de 1985 (GC z-.385/85, _na origem), do Senhor 
Governador ~o Estado~de Minas Gerais, solicitando 
autorização do Senado Federal para contratar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 
120,000,000.00 (cento e vinte milhões de dólares ame
ricanos), destinada ao programa de refinanciamento 
da dívida externa daquele Estado". 

Relator: Senador Marcelo Miranda 

O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, na 
forma do art. 42, ilerrÍ--IV, -da Constituição, solicita- aO 
Senado Federal a necessáriã. autorização q;_<ira· contratar 
operação de crédito externo no _Valor áe US$ 
l:m.ooo,ooo.oo (cento e vi!1te·m-ilhões de dólares ameri
canos), destinada a finariciar a liqul9-açào dàs CQmPro
mi.ssos externos existentes e vencí~~s em 19~5. 

O pedido vem acompanhado doS seguiiltes do-Cuilféti-
tos: ---

t. Lei Estadual n9 3.433, d_e 27-i 1-84; PUblicada nO 
Diário Oficial do Estado de 28-11-85; - -

·2. Avísos SEPLAN n" 1.664; de 5-ll-85; 
3. Crcdenciamento BACENfFIRCE n'>'s CRE_DE 

85/098, de 18-3-85; _. • , . . · -
4. Exposição de Motivos n9 273, de 18-11-83, do MT-

nistro da Fazenda; • 
5. Despacho aprobatório do Excelentíssimo- ·senhor 

Presidente da República, publicado no Diário Oficial_ da 
União de 20-11-85; 

6. Documentação exigida pela ComisSão- de Fi
nanças do Senado Federal. 

Pela documentaçã_o apresentada, cons_t_ata-st; que a 
operação em tela servirá pãra equilibrar as ITtlanças da
quele Estado, no _que diz respeito aos compromissos 
vencíveis em 1985, em moeda estrangeira. 

No mérito, o financiam_ento de obrigaçQ_es financeiras 
dos Estados com novas operações de crédito externo tem 
sido um dos poucos mecanismos que dispõem essas uni
dades para continuarem implementando os seus progra
mas de trabalho sem prejudicar as atividades bãsicas e 
essenciais às suas populações. _ _ _ 

Portanto, à vísta do reconhecimento da prioridade da 
presente operaç~o pelo Ministro- Cliefe da Secretaria de 
Planejamento da Presidência Qa República- e levando em 
conta que esta Casa tem se manifeSl<ido favoravelrilellte 
em todos os casos de empréstimOs -de rolage-m de Qívida, _ 
somos pelo acolhimento no pedldo nos termos do se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 168, DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerilis a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$120,000,000.00 (cento t vinte milhões de dólares 
norte-americanos), destinada ao programa de refi
nanciamentoi da dívida externa daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o GoVeino de Minas Gerai$ autoriza_do a 

realizar, com a garantia da Uni~o. uma operação de em
préstimo externo no valor de USS 120,000,000,00 (cento 
e vinte milhões de dólares norte--americanos),- ou o C:QU_i
valente em outras moedas, de principal, junto a grupo n~ 
nanciador q ser indicado sob a orientação do Ministério 
da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada ao 
Programa de RefinãnciamentO da dívida externa daquele 
Estado. 

Art. 29 A operação realizar~se-á nos termos <iprova
dos pelo Poder Execu_tivo Federal, inclusiv~ o exame das 
condições creditichis a ser cfetuado pelo Ministério da 
Fazenda em articulação com o 13anco Çen_tral do Brasil, 
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nos termos do art. 19, item II, do Decreto n9 74.1571 d~ 6 
de jll~~g de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômiCo
tin_anceira do Governo Federal, e, aínda, o disposto na 
Lei Estadual n<? 3.437; de 27-1 1-85 autorizadora .da ope
ração. 

Art. 39 Esta ResoÍução entra em vigor na data de 
sua pubficação . 

. Sala das Comissões, 25 de novembro de 1985.- Lo
manto Júnior, Presidente- Marcelo Miranda, Relator 
.....: José Lins - Cid Sampaio - Alcides Saldanha -
Helvidio Nunes, contrário-

PARECER N• 1.146, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, SQbre o 
Projeto de Resolução n9 168, de 1985, da Comissão 
de Finanças, que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a realizar operação de empréStimo ex
terno, no valor deUS$ 120,000,000.00 (cento e vinte 
milhões de dólares norte-americanos), destinado ao 
Programa de refinanciamento da dívida externa da~ 
quele Estado. 

Relaton Senador Alfredo Campos 

- - · O presente Pró)eto de Resolução, da Comíssão âe Fi
m~nças do Senado Federal, como conclusão de s_e_u Pare
c_er sob_re o Ofício "S." n9 4,5 de 1985, autoriza o Gov~rno 
do EstadO ·dê Mínas ÇJerais a contratar emprêstiri:to ex

. terno, riO valor deUS$ 120~Uoo;ooo.oo (cento e Vinte mi~ 
lhões de_9ólareS nõrte-americanós}, destinado ao Pro

gi'ãma de refinanciamento da dívida externa daquele Es-
. tudo. ,. -~ ..... -·- · 

o pedidO ror formulado nos termos do preceifuido no 
~tem IV ~_do art. 42 da Constituição Federal, que reza; 

"Art. 42. Compete- privativamente ao SeDado 
J=:~d~ral: 

IV -autorizar empréstimos, operações ou acor
dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou
vido o Poder Executivo Federal." 

O Processo está instruldo com todos os Qocumentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente, a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos, bem como os 
instrumentos legais exigidos pelo Regimento Interno do 
Senado Federal. 

O mérito da m<~téria foi apreciado pela Comissão de 
Finanças que concfuiu pela aprovação do pedido, tendo 
em vista o seu- carâter prioritário e a situação das fi
nlinças do solicitante que o obriga a recorrer ao mecanis
mo -do" endividamento para poder implementar os seus 
programas de Governo sem prejudicar as atividades bá
sicas e inadiáveis. 

Assrm: VeriiTca~se que a propOsição foi elaborada con~ 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, mereCendo, por isso, o nossO encaminhamento fa
voráVel, no qui tange aos aspectos de constitucionalida
de, -jlliidicidade -e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de_l985.- J:osé 
Ignácio Ferreira, Presidente - Alfredo Cainpos, Relator 
- Hélio Gueiros - José Lins - Nivaldo Machado ....., 
Heivídio Nunes, contrário - Jorge Kalume - Carlos 
Lyra - Roberto Campos. 

PARECERES 
N• 1.147 e 1.148, de 1985 

PARECER No 1.147, de 1985 

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "s'-.- n~ 
46, de 1985 (274/85, na origem), do Senhor Governa
dor do Estado do Acre, solicitando autorização do Se
nado Federal para contratár operação de empréstimo 
-e~terno, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte mi
Uiões de dólares norte-americanos), destinada a car~ 
rear rect.n'Sos para o Programa Rodoviário daquele 
Estado. 

Relator: Senador Marcelo Mi~anda 

O Sefth-or Governador do Estado do Acre, n_a forma 
do art. 42, item IV, da Constituição, solicita ao Senado 
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Federal a necessária autorização para contratar ope
ração de crédito externo no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte-americanos) destinada a 
financiar o 'Programa Rodoviário daquele Estado . 

O pedido vem instruído com toda a document(lção 
exigida pelo Regimento Interno e pela legislação perti
nente, bem como com as informações relativaS às fi
nanças daque[e Estado, que permitem conhecer detalha
damente os compromissos· e os recursos-· que financiarão 
ã presente operação. 

O Aviso n<? 252/85, ratificado pelo de n9 1.399/85 do 
Senhor Ministro da Secretaria de Planejamento da Presi
dêncía da Repúblíca reconheceu a priorídade da ope
ração, sob exame e atestou a capacidade _d_e_ pagamento 
daquela unidade. 

O_ exame das condições creditícias da operação serã 
efetuado_ pelo_ Ministério ela Fazenda, em .articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, in
ciso H do Decreto n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
com o grupo financiador, 

No mérito, o finanCiamento de Programas Rodo-' 
viários Estaduais, com operações de crédito externo, 
constitui~se, hoje, em um dos raros mecanismos que dis
põem os seus administradores, tendo em vist~ a insufi~ 
ciência das receitas tributárias e alternati-vas financeiras 
compatíveis com as exigências de suas populações. 

Ante ó ~posto, opinamos pelo acolhimento nos ter
mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLU(:ÃO 
N"' 169, de 1985 

Aôtoriz3 o G~verno -do EStado do Acre a realizar 
operação de empréstimo extérno, no valor de USS 

___ :20,0Q9,000.09 (vinte l!lilhões de dólares norte
americanos) destinada a cair e ar r'ecursos pará o pro
grama Rodoviário daquele Estado. 

~~ 9 Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~-o Governo do Estado do Acre autorizadO 
a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo, no valor deUS$ 20,000,000.00 (vin
te milhões de dólares norte-am_ericanos), ou o equivalen
te erp outras mo~as, de principal, junto a grupo finan
ciado_r a ser índicado sob a orientação do Ministério da 
Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a fman
ciar o Programa Rodoviário daquele Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprO-va~ 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias a ser efetuado pelo Minist~rio da 
Fazenda eni. a(ticulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art~ 19, item II, do Decreto n"' 74.157, de 6 
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências -dos 
órgãos encarregados da execução da política económico~ 
fin~nceíra do Governo Federal, e ainda, o disposto· na 
Lei Estadual n9 815, de22.;3-85, autorizadOra da ope
ração. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
pu~licn:ção. 

Sala_das Comissões, 28 de novembro de 1985.- Sena
dor Lomanto Júnior, Presidente.- Senador Marcel() Mi
randa, Relatoi-.- Senador José Lins- Senador Roberto 
Campos- Senador Carlos Lyra- Senador Helvídio Nu
nes - Senador Alcides Saldanha - Senador Cid Sampaio 
- Senador Américo de Souza - Senador Alexandre Cõs-
ta. 

PARECER 
N9 1.148, de 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolu~~;ão n<? 169, de 1985, da Comissão 
de Finanças, que "autoriza o Governo do Estado do· 
Acre, a realizar operação de empréstimo externo, no 
v_alor de U.sS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte americanos). 

Relator: Senador Hélio Cueiros 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Fi
nanças do Senado Federal, como conclusão de seu Pare

, cer sobre o Ofício _''S" n9 46, de 19_85, autoriza o Govef-
- no do Estado do Acre a contratar empréstimo externo, 

n?_ valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte _ american9s) de.stinado a carrear recursos para o 
Progra_ma Rodoviário daquele Estado. 
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o pedido foi rormulado ~os termos do preceituado no 
item IV, do art. 42, da Constituiçã? _Fe~eral, que reza: 

"Art. 42._~ Compete privativa-mente a_o Senado 
Federal: 

......... ·-·.-- --~-~~-~--~-~--~-----· ~ .. 
IV -autorizar empréstimos, operações ou acor~ 

dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos 
Estados, do Distrito Federal e dos MunicíPiõs, ou
vido o Poder Executivo Federal." 

O Processo está instruído com toQ._os os documentos 
que habHitam conhecer, perfeitamente, a opefação, o~ 
recursos pam satisfazer os- corriprõmissos, bem como os 
iristrumentos legais exigidos pelo Regimento Interno do 
Senado Ft!deral. 

O mérito da matéria foi apreciado peta Comissão de
Finanças que concluiu pela aprovação do pedido, tendo 
em vista o seu caráter prioritário e a situação das fi
nanças do solicitante que õ obriga a recorrer ao mecanis
mo do endividamento para poder implementar os seus 
programas de governo sem prejudicar as atividades bási
cas e inadiáveis. 

Assím, verifica-se que a proposiçãO folelaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constítucíonalída
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1985. -Josê
Igná<:io Ferreira, Presidente. -Hélio Gueiros, Relator. 
- José Lins - Nivaldo Machado - Helvídio Nunes, 
contra- Lenoir Vargas- Nelson Ca.rn.eiro- Roberto 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do expedien
te lido consta o Projeto de Lei da Câmara nq 204(85, que 
receberá emendas, perante a primeira comissão a-que foi 
distribuído, pelo prazo_de cind_Q_;$_essões ordinárias, nos 
termos do art. 141, item II, alínea b do Regimento Inter-__ 
no. 

Sobre a mesa, projetas que vão ser lidos pelo Sr. 1?
Scretário. 

São lidos os seguintes_: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 365, de 1985. 

4 'lntroduz modificações na legislação previden
eiária, extinguindo o instituto da perda da qualidade 
de segurado e instituindo, .em seu lugar, o do sobresta
mento temporário da qualidade de segurado:., 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 A Lei no? 3.80'7, de 26 _de_ agosto de 1960 (Lei 

Orgânica da Previdência Social), passa a vigorar com as 
seguintes modificações no Capítulo I do Título II, que 
trata os Segurados, dos Dependentes e da Inscrição. 

.. An. 79 O sobrestamento da qualidade de se
gurado importa suspensão, por igual tempo, dos di
reitos inerentes a essa qualidade. 

Art. gq Terã sobrestada a qualidade- de segu
rado aquele que, não se achando em gozo de benefí
cio, deixar de contribuir por mais de 12 (doze) meses 
consecutivoS. -

§ 3?_ A retomada das contribuições devolve 
imediatamente ao segurado os seus direitos previ
denciãrios, sem- qualquer restrição, especialmente 
quanto a períodos de carênçiasjâ_cumpridos." 

Art. 29 Esta lei entrará em Vigor na data de sua 
publicação. --

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A chamada desvinculação da previdência social, im
posta ao segurado_ que tenha perdido tal qualidade pela 
falta de contribuições durante mais de três anos e que 
implica a necessidade de submeter-se novamente aos 
períodos de carência próprios de ~ada benefício, é norma 
totalmente arbitrária, inteiramente contrária aos princí
pios que inspiraram o surgimento de seguro social e sem 
precendentes nas legislações de outros pa[ses. 

Conhecem-se, entre nós, casos de trabalhadores que, 
havendo contribuído durante vinte ou vinte e cinco anôs, 
não conseguiram,- após haver completado sesseritá e cin~ 

- -<:o an-os de idade, aposentar~se em virtude de terem para
do_ de contribuir alguns anos. 
H,Ettf contrapartida, não se concebe que possa a insti-· 
tuição previdenciária reter para si o resultado das con.tti
buições de tantos e tantos anos seguidosc 

e: preciSO; portanto, modificar tal sistemática que per
mite tanta injustiça. 

O que aqui se sugere, pois, é a substituição do instituto 
jurídico.previdenciário da perda da qualid-1.de de segura
do pelo do sobrestamento temporário da qualidade de 
segurado, valendo este pelo tempo que durar a inter
rupção'das contribuições seri1 prejuízo para Os demais di
reitos. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1985. - Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 3.807 

De 26 de ~gosto de 1960 

DispOe sobre a Lei Orgânicã di Previdência So-
-cial. -

·-··r Ã~·co~~~s~5~; de. Co~~;it~;;;;~ ·j~;~t;~ ~ ~d;-r;. 
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 366, de 1985 

_-:Oispõe sobre a obrigatoriedade de concurso públi
cO- para admissão em emprego nos órgãos e entidades 
da Administração Pública Direta e Indireta e nas fun
dações instituídas ou mantidas pela União, e fixa cri
térios para estabelecimento de limite de idade para 
inserição em concurso públicos. 

- O Congresso Nacional decreta: 
__ Art. 19 _ A._aQmissão em emprego nos órgãos e enti
dades da Administração Pública Federal Direta e lndire
ta, bem como nas fundações instituídas ou mantidas pela 
União, dependerá de aprovação prêvia em concurso 
público. _ . 

Parágrafo único - Prescindirá de concurso a admis
são para exercício de função de confiança o~J,_em empre
go de natureza temporária, por prazo determinado, des
de que previamente criados por ato administrativo que 
disponha explicitamente sobre o limite de vigência dos 
respectivos cOntratos de trabalho. 

Art. 2? Os ó_rgãos da Administração Indireta e_ as 
Fundações instituídas ou mantidas pela União não po
derão estabelecer limite máximo de idade inferior a 35 
(trinta e-cinco) anos, para inscrição em concurso pdbii
co. 

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

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

-A instituição do concurso público é hoje, indubitaVel
mente, um dos principais mecanismos de democrati
zação do processo de mobilidade social nas sociedades 
modernas, além de constituir-se em instrumento eficaz 
de aprimoramento do padrão funcional dos agentes do 
serviço público. 

A Constituição vigente prescreve, no§ l9 do,art. 97, a 
exigência de concurso público para primeira investidura 
em Cãt&Oirúblico, como forma de tornar o ingresso no. 
funcionalismo acessivel a todos os cidadãos. 

- --verrfica~·se,- eô-fretantõ, qu·e a experiência do s_erviço 
Público tem relevado tratamento desigual no tocante ao 
provimento de cargos públicos ( .. estatuários") e à admis
são em empregos públicos (regidos pela CL T). Se no pri
meiro caso prevalece _o preceito constitucional de ingres
~o mediante concurso, no caso dos 04celetistas" tal reque
sito não vem sendo rigorosamente observado. __ 

Acresce a istO o fato de que as entidades da chamada 
Administração Indireta, em especial as empresas pdbli-
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cas e sociedades de econom~a mista, e as fundações de di
reito privado institilldas ou mantidas pela União, pores
tãfeih sujeitos ao regíffie da CL T, raramente utilizam o 
concurso público como forffia de recrutamento e seleção 
de pessoaL _ 

Ora,- o extenso con~igente de servidores públicos regi
dos pela CL T supera, atualmente, por larga margem, o 
efetivo de funcionários públicos do quadro· da Adminis
tr"ação Direta e Autarquias. Alíâs, basta computar so
mente o efetivo de algumas grandes corporações estatais, 
tais como PETROBRÃS, FURNAS e TELEBRÃS, 
para se obter um número de "empregados públicos" su
perior ao .quadro de funcionános estatutários. 

Parece-nos, portantQ, medida de elevado alcance ad
ministrativo, social e moral submeter esse vasto universo 
de posto de trabalho às regras de recrutamento e provi
mento que o legislador constituinte sabiamente inscreveu 
em nossa Carta M-agna. 

Quanto à exceção preceituada no parágrafo único do 
artigo J9, visa a atender à realidade administrativa que 
impõe a necessidade de contratação de especialistas e 
substitutos temporários, geralmente em carãter de ur
gência, sem que, no entanto, tais contratações configu
rem ingresso nõ quadro de pessoal das entidades estatais 
a título permanente. 

Oútia queStãO q-Ue urge disciplinar na área da Admi
histrãÇão.Púbiica dl_z respeito ao limite rriáx1mo de idade 
para inscrição em c6ncufsõs~Públicos. As raras entidades 
que promovem cotíCurso público para seleção de pes
so_al, apresentam a tendência a reduzir cada vez mais esse 
limite de idade, como ocorreu em concurso recente do 
Banco do Brasil, que fixou em 28 anos a idade máximl!_ 
para inscrição, fato que provocou grande insatisfação 
em todo o País, como demonstraram as repercussões na 
imprensa. 

Numa época em que se agrava de forma dramática o 
problema do desemprego em nosso Pais, impõe-se, com 
a maio_r urgência, que as entidades da Administração ln
di reta prestem também sua cooperação à política gover
_namental de combáte ao desemprego, dando oportunid
de a que um segmento mais amplo da força de trabalho 
tenha acesso a esses empregos em condições de igualdade 
com candidatos mais jovens. Deve ser ressaltado, a pro
pósito, que o problema já recebeu solução adequada na 
esfera da Administração Direta e Autárquica,_p_ois a.~_ 
n9 6.700, de 23 de outubro de 1979, fixa em 50 (cinqUen
ta) anos a idade máxima para participação de concurso 
destinado a ingresso naquele setor da Administração. 

Ante o -exposto, esperamos que a presente Proposição, 
inspirada fundamentalmente no principio de eqUidade, 
venha a receber o acolhimento dol! ilustres pares, 
c.onstituindo~se assim em contribuição às políticas gover
namentais nesse- importante setor da vida nacional. 

Brasília, 2 de dezembro de 1985. --Aicides Saldanha. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Ser~ 
viço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 367, de I985 

Fixa o valor da Taxa de Inscrição e Expediente 
cobrada pelo Agente Financeiro nas operações de 
transferência de imóveis financiados pelo Sistema Fi
nanceiro de Habitação. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l?_ Nás operações de transferência de imóveis fi

nandados pelo Sísterii.a Financeiro de Habitação o 
Agente FinanceirO SorriCitle po~rã cobrar a Taxa de Ins
crição e Expediente (TIE) que não excederâ a 2% (dois' 
por cento) do saldo dev~dor. 

§ Jq Caberá ao ~~dedor ~responsabilidade pelo pa
gamento de t% (um por cento) do saldo devedor, ficando 
o restante 1% (um por cento) na responsabilidade do ad~ 
qulrente, · 

§ 2q A taxa- de_t% (um por cento) de responsabilida
de do adquirente fi-ca limitada ao teta de 15 (quinze) 
Unidades Padrão de Capital - UPC. 

Art. 29 Esta_ lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. · 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justifica~;ão 

Pesquisas realizadas entre diversos agentes do Sistema 
Financeiro de Habitação demonstraram a disparida~e 
existente no que se refere às taxas cubrad_as em Qperações 
de transferência de imóveis. _ _ 

O maior prejudicado com tal diversidade de valores, 
encontrada entre os vários agentes, é sempre o mutuário, 
na maior parte das vezes leigo no assunto, levado a efe
tuar negócios com empresas onde lhe são cobradas _taxas 
superiores ao devido. 

Compete a nós, legisladores, proteger o cidadão brasi
leiro dessa espécie de extorsão, e tal finalidaP,e só serã al
cançada com a padroni2:ação das taxas a serem cobradas 
pelos vários agentes.. __ _ ----~ _ 

Tomou-se como_l;.ase para es.ta unificação de valores a 
taxa cobrada pe{& Caixa EconQmica Federal, 9rgão que, 
por sua natureza: oficial, oferece maiores garantias de 
proteção aos interesses- do povo. - · 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1985. - Gastão 
Müller. --

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Eco
nomia.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os projeto 
que vêm de;_se_r_\ido·s serão publicados_ e remetidos às co-
missões competentes. ___ - -

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serã feita pelo 
Sr. l'i'-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
No 471, de 1985 

Nos termos do artigo 282, do ~~gi~ento Int~rno, re~ 
queremos que tenham tramitaÇão conjunta Os seguintes 
projeteS: -

• Projeto de Lei do Senado nt;> 261, de l984;e 
• Projeto 4e Lei _9_g_$~nado n9 150, de 19~5. 
Salas das Sessões, 2 çie dezembr-o de 1985.- .lO:.sl Ig

nádo Ferreira, Presidente da Comissão de Con.si.iiüiÇãO-e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li) - O requeri
mento será publicaco e incluído em Ordem dO Dia, nos 
termos do Regimento-Interno. 

Há oradores inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Enéas Faria, Por

cessão do nobre S~nador Luiz Çavaica_!lte. 

Ó SR. ENJ!:AS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, e Srs. Senadores: 

Há algum tempo esta Casa me honrou pela grande 
maioria de seus votos, conduzindo-em à l~Secretaria do 
Senado Federal. --

Vale dizer, colocando, em grande parte, sobre meUs 
ombros a responsabilíàiide pela administração das coisas 
do Senado_ Federal. 

Administrar, Srs_. Senadores, é buscar a eficácia, admi
nistrar é buscar· o bom caminho, administrar é buscar, 
coordenar, harmonizar, mais prqduzir e mais trabalhar. 

Busquei, ao lado dos companheiros da Comis,são Diw 
retora, e inspirados pelo Presidente Jqsé Fragelli, bus
quei esse caminho, faroliiido dia a dia, momento_ a mo
mento, minuto a minuto, farõlíza,do pela decênCia, pela 
"moralidade e pela honradez, não podendo a_dmitir e nem 
podendo i;naginar que o sensacionalismo de quem quir 
que fosse cOrtasse n_a honra do $en~do F'éderal, _no dizer 
de Rui, "os bifes sangrentos para ·saciar a glutoniCe de 
parte de populaçãO que com isso engorda e_ cresce". 

Esse teJ;ll sido o nosso coqt_pçrtamento cm todos os 
atos, em todas as atitudes aqui no Senado, f_ederal. 

Mas havia, e há, Srs. Senadores, e bem por isso lhes 
chegaram às mãos há poucos dias; dois projetas de reso
lução, Havia e há questões da mais alta irilportâricia,-dos 
mais alto significado, que exigem ser resolvidos. 

Não seria por temor, não seria Pór covardia e não se
ria por comodidade que deixaríani.os de enfrentãr os 
problemas, buscar soluções e trazer propostas a V. Ex', 
como o fizemos. __ _ . - -

Dois projetos de resolução vieram à luz nesta Casa, 
tratando do funcionalismo público do Senado. E por c}ue 
se tratar do funcionalismo público do Senado? ~ bom 
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que se diga, Srs. Senadores~ que hoje nós temos aqui, 
nesta Casa, uma formidável forca de trabalho: mas é ne
cessário que se diga que, administrativamente caótica", de 
certa forma amorfa, e quase que impraticavelmente ad
miniStrâvel. 

Para que V. Ex• tenham uma idéia, aqueles que não es
tão mais afeitos ao dia-awdia às coisas do Stroado, eu nào 

.sei como_ ordenar, não sei como condu::dr o trabalho, por 
exemplo, de um "artífice de subencarregado". 

E essas coisas, e esses fatos, e esses cargos, e esses em
pregos se rip"eteni. às mancheias aqui na nossa adminis
tração. Era preciso que o funcionalismo público do Se-
nado, que tenho para mim. em regra, capaz, como talen
toso, como operoso, como trabalhador, como qualifica
do~ fosse ordenado de modo a produzir mais, com mais 
economia. 

Por isso, chegaram às mãos de V. Ex• os projetes de 
resolução. 

Mas, de que forma isto ocorreu, Sr. PresiCfente e "srs. 
Senadores'? Esses projbtos de resolução têm uma his
tória. Não saíram do sob braço de _ninguém, não saíram 
de sala hermeticamente fechada, não sairam fruto do in
teresse de quem quer que seja, se não do interesse maior 
de ordenar a administração nesta Casa. E para tanto, 
limpida e cristalinamente, o Sr. Presidente do Senado, 
cm 26 9.5=-_ agos!o de 1985, __ em ato _público, assinou o ..\_to 
n"' 152; _instíWindo por comissão um grupo de trabalho 
para odei-i1âfiSínfoimações a respeito deste assunto. E 
quando digo de público o fez, porque imediatamente a 
imPrenSa tomou conhecimento, e a-própria assinatura 
do ato foi feita em reunião ampla no Auditório Petrônio 
Portella, quando Já se reunia uma quantidade razoável 
.de funcionários" do Se~ado, que naquele momento conw 
cluíam um cursO -d·e adêstrãmento; de aperfeiçoamento, 
ins.tituído nesta administração. O grupo de trabalho foi 

_çqnstituíd(l _ _p_?r funci!Jnários especia_Iizados, de alta qua
iiTi.CaGàõ e que, 'fiátanfõ-elãflto-rempõ, vem lidando com 
as coisas funcionais desta Casa: oito funcionários deste 

- niv_~l ê~.i~iii-ú&ar~r§_i~~-!~~lJal~.~· AO final desta pro
. posta, se agregou a este grupo de trabalho o Conselho de 
Administraçã_? do Senado, vale dizer, outro tanto de 

- f~n_çi_Qn-ª_r_íos, tr_azen4o_ a_sua _c~n~ri~uição pàr<:L_ este_e~tu;. 
~o. ~i~~_a_não_s~iis[eit_õ~: nOmeãtytos um -OUtro-grupo de 
trab<~1ho paru reVer tUãõ aquilo q-ue havia sido feito, rea
valiar tudo aquilo que havia sido feito para ser aqui pro

_ posto. 
De agosto até aqui, medeou o tempo em que esse tra

balho foi realizado ab_ertamente. E eu digo mais: quando 
chegou às mãos de V. Ex~. já aprovado pela Comissão 
Dirctora,_jâ dadq ciência aos Srs. líderes nesta Casa, 
digo mais que foi feito de forma c(ara, (ímpida, crista tina 
e participatíva. Após ser lido aqui, neste plenário, o pro
jeto, e de ser~!hes entregue os avulsos, reproduzindo o 
seu texto, daqui saí e me dirigi ao Comitê de rmQrensa 
do Senado, não sem antes ter expedido, pelo órgão pró
prio, convite a todos os órgãos de imprensa credenciados 
nesta Casa, para lhes dar ciência e com eles debater essa 
-questão 

Ainda não satisfeito, Srs. Senadores, ao final ·do expe-
~-'dici'He daquele dia, às 18 horas, iniciamos uma reunião, 

c-onvidando todos os funcionários interessados no Audi
- fóriõ~ Pctrônio Portella, e lá, das seis da tarde, às lO da 

noite, debatemos. democraticamente, esses projetas. 
Nã.d"a escondido, nada no desvão, nada orientando 

par-a o interesse, que não o intere-sse maior, de fazer com 
que o funcionalismo nessa Casa, primeiro, fosse respeita
do na sua dignidade; segundo, encontrasse caminho de 
asct"Inião furiciõnal que, respeitando o mérito, a cãpaci
dade, a força de trabalho, o fizesse ascender profissional-

-mente. E, ao mesmo tempo, ordenando essa força de tra
balho _para que constituísse, como deve constituir; o ins
trumental da nossa ação, como Senadores, e do Senado, 
como fim. 

Assim foi feito, Srs. Senadores, assim foi feito, St. Pre
sidente. 

O Sr. João Lobo~ Permite V, Ex~· um aparte'? 

O.SR. ENltAS FARIA- Com muito prazer, ouvirei 
"\!.Ex' 

O Sr, João Lobo- Senador Enéás Faria, cli quero, 
não_ s6 como membro da Mesa, da Comissão Díretora, 
inas cOmO Senador, Prestar O meu ~estemunho da vei-aciw 
dude das afirmatiVas que v.- Ex~ está produZindO il.este 
mOmento, ao abordar o Projeto de Resolução _que a C o-
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missão Diretora encaminhou a esse Plenário. Não co
nhecia os detalhes irüciajs de toda a elaboração,_ de todo 
o trabalho que presidiu a confecção daquele Projeto de 
Resolução. Mas nós, da Mesa Diretora, assistimos à ex
posição-detalhada, feita pelos membros do GrUPo de 
Trabalho, que elaborou este Projeto de Resolução. Nes
~a. ocasião,_ i-lós tom arrio~ _conhecimento minuciosamente 
de. tOdOS-os po-ntos abordados no Projeto de Resolução, 
e tratamos de nos assegurar de que ninguém, no Senado 
Federal, nenhum funcinãriO, desde o mais graduado ao 
menos graduado, iria ter prejuízo na nova ordenação, na 
nova catalogacão fu_nc!onal, que aquele Projeto de Reso
lução ia dar ao _f~ilcionalismo do Senadq. Indagamos 
vários aspectos, tanto eu como os outros membros da 
Comissão Diretora, e só depois de nos certificarmos de 
que todos os direitos estavam sendo respeitados criterio
sam~nte, que se abria uma vereda nova para os funcio
nários desse Senado poderem ter ascensão funcional que 
.a sua cómpetêtlcia, a sua dedicação lhes permitir; tudo 
isso fot verificado antes de nós assinarmos o relatório 
gue V. EX• fez Pãra o encaminhamento deste projeto de 
Resolução. Mas eu não estranho que esteja acontecendo 
esta celeuma em torno disto, nós já esperávamos. Porque 
esse Projeto de Resolução, apesar de não prejudicar new , 
nhum funcionário- desta Casa, também não promoveu 
ninguém, não aumentou ordenado de ninguém, não me
lhorou situacão funcional de ninguém. Todos os direitos, 
todas as posicões serão mantidas no novo orden~mento 
que o Projeto de Resolucão, apresentado a este Plenário, 
vai dar ao funcionalismo do Senado. De forma que eu 
quero me solidarizar com V. Ex• e dizer que, como 
Membro da Mesa Diretora, assinei, con.,.cienciosamente, 
esse relatório e acho que é uma esplêndida ocasião, que o 
Senado tem para dar um ordenamento rucio_nal ao seu 
TúflciõnaliS:mo. Era este o aparte. 

O si.- ENf:AS FARIA..::..._ Senador JoãQ Lo.bÕ, âgra
deço o testemunho e o aparte esclareced_or de V. Ex• E 
volto a cnfa_t_i~ar as palavras de V, Ex.• _ _ -~ 

Com esses projetos que aí estão, não se cria um únicp -
cargu, não se cria um único emprego. Vale dizer, não se 

_CQO(n::tta ninguém, aliás, não se contrata ninguém .neste 
Senado desde que a atual Mesa Diretora assumiu o seu 
mandato. Não contrata, porque conhecemos uma força 
de trabalho e não conhecemos o ordenamento. Digo-lhes 
com sinceridade -que não sei se é~ necessário contratar 01,1 
não contratar, desordenado c_o_mo está, não é possível 
medir aquilo que os nossos funcionários podem realizar. 
Não se contratou, os projetas de resolução não contra
tam, não se promove ninguém, não se prejudica ninw 
guém, não aumenta salário ou vencimen!o de ninguém. 
Apenas se ordena o funcionalismo público do Senado. 
Apenas se procura dar um caminho racional. E se insti
tui, isto quem sabe possa ferir ínteresse·; se inStitui, dora
vante, se aprovado pelos Senhores esse Projeto de Reso
lução, se institui, "éiTI substituicão ao privilégio, ao com
padrio, ao pistolão; se institui o critério do mérito, da ca
pacidade, da capacidade de trabalho, do esforce de cada 
um e daquilo que ele dá ao Senado. Daqui para frente, 
sim, aqueles que mais derem, aqueles que mais puderem, 
aqueles que mais tiverem, esses terão um caminho a per
correr._. Ma~. ai~da assim e apesar de tudo, apesar de 
tod.o o esclaredmentõ feito, de todos os c_9nvites e con
vo_caçàes feitas, ainda assim algumas voZes se levantaa 
rum, não para ajUdar, não para apontar eventuais falhas. 
eventuais ef!"os,_ que nós não somos perfeitos e perfeito 
ningu_ê_m_é, e é póSsivel, quem sabe, que, no bojo da pro
posta, exista- alguma coisa que possa ser melhorada, 
quem sabe alguma coisa aduzida, quem sabe alguma coi
sa retirada. E_st<J.mos abertos, prontos e pedindo sugestão 
mas as vo_zes se levantaram, foi para, mais uma vez, ten
tar dt!lle&rii', não Um Senador, não uma Mesa, mas dene
grir a imagem do Senado. 

O Sr. Américo de Souza,- V. Ex' me permite um 
aparte? 

O SR. EN tAS FARIAS- Mas, é preciso que _os se:.. 
nhores saibam e por isso estou, hoje, aqui, na tribuna, 
certo e convicto que caminhamos o _melhor caminho, que 
desfraldamos a bandeira da moralidade, não fugiremos 
ao confronto com quem quer que seja. Estaremos defen

-âcndo o nosso ponto de vista, porque é.o ponto de vist_a 
que,-encendemos, ·melhor pode contribuir para a grande
-za--desta Casa, 

Tem o ap~rte V. Ex• 
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O Sr. Américo de Souza- Nobre Senador Enéas Fa
ria, conhecendo V. Ex' corno _cónhecem_os, a V. ~x.~ e ao 
eminente Presidente desta Ca~a. nobre Senador José 
Fragelli, temos certeza de que os a tos de uma Mesa pre
sidida por S. Ex' e secretariada por V. Ex' são absoluta
mente cobertos de toda a honradez e _lisura. Trazemos 
com a n_ossa palavra, neste rápido ap3i-te~- nobre Senador 
Enéas Faria, a nossa solidariedade pessoal à Mesa Dire
tora desta Casa a quem rendemos nossa homenagem e 
aplaudimos pelas atitudes tomadas. Muito obrigado. 

O SR. EN~AS FARIA -Agradeço o aparte de V. Ex• 
Cheguei, hoje, pela manhã, do meu Estado mas jã 

pude conhecer o que a imprensa de Brasilia noticia e, 
quem Sabe, até a imprensa nac1oriid. Eu folgo em saber 
que a nossa atitude~ Sr. Presidente e Srs. Membros da 
Mesa Diretora do Senado Federal, apenas constituiu 
uma antecipação àquilo que o Poder Executivo está, 
também, tentanto realizar. Vejo uma matéria e já tenho, 
aqui, anexado o s_eu respectivo avulso- matéria publi
cada por um dos jornais desta Capital em que será apre
sentada, hoje um: 

"Projeto de lei que ampara cerca de 193 mil servi
dores de tabelas especiais, emergenciaiS~-coriVenía:.. 
dos e FAS, integrando-os ao Grupo Permanente do 
Serviço Público, visa a· aplicação de processo seleti
vo para a inclusão dos atuais servidor~s de nível mé
dio, portadores de diploma de curso superior pre
tendentes ao Plano de Classificação -de Cargos, à ca
tegoria de nível superior_ etc." 

A matêria, ainda, faz uni-comentário: 

"Tudo isso é necessário, porque ao invés de cum
prir a lei as sucessivas - isso no plano do Poder 
Executivo - administrações passadas preferiram 
beneficiar alguns, admitíndo-os por artifíciOs legais, 
como convênios, tabelas especi<i.is, e mesmo-atravês 
de recontratações de aposentados". 

O Sr. Alexandre Costa - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. ENtAS FARIA~ Já concederei o aparte a V. 
Ex• 

Diria que, no Senado, nós nos vimos ultrapassados 
pelo tempo; nós nos vimos aqui a nossa legislação e o or
denamento do nosso funcionalismo ~.rOdído pelo"pãSsar 
do tempo. Era preciso que em algum rriõmentO _s__e colo
casse mãos à obra e, com coragem, se fosse (,esolver essa 
questão. 

Ouço o aparte do nobre Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa :-_Nem viria ao plenário, -nem 
haveria necessidade, porque estava no meu gabinete ou-:.. 
vindo as explicações de V. Ex' Uma frase me trouxe aqui 
quase às carreiras. V. Ex• diz que a Mesa da qual V. Ex• 
faz parte, levantou aqui a "bandeira da moralidade". Se 
levantou a bandeira da .moralidade é porque isso, sem 
dúvida nenhuma, era uma Casa imoral. Ê uma com
preensão lógica. 

O SR. EN1!:AS FARIA -Sã?- palavras de V. Ex' 

O Sr. Alexandre Costa~ Bonf, são conclusões que ti
ramos. Porque não haveria necessidade dessa grande 
bandeira de moralidade que V. Ex• trouxe do Parao.â 
para levantar perante tantos Senadores, homens. p~bli-: 
cos da maior dignidade, da maior probidacte, da maior 
seriedade, que vêrri dirigindo o Senado, pelo menos, du-
rante quinze anos que aqui me encontro. - -- -----

0 SR. EN11AS FARIA- Eminente_Senador Alexan
dre Costa, é uma satisfação debater com V. Ex' Mas sO 
pediria que V. Ex• elevasse o som para que eu possa ou
vir V. Ex' 

E uma satisfação debater t:om- V. Ex• Só pedia e volto 
a pedir ... 

O Sr. Alexandre Costa- Há um ex-Presidente qLJ.e_se 
enco_ntra presente. 

:O SR. ENl!:AS FARIA- ... que V. Ex' não ponha na 
minha boca ·o que eu não disse. Disse o que disse ê vou 
repetir. É que era preciso se hastear a bandeira da mora-
lidade, para que.. • · 

O Sr.Aiexandre CostlJ- Mas, V. Ex O SR. EN~AS 
FARIA- Hoje, as ascerisões, as promoções etc. etc se 
fazem por qualquer critério, menos o critÇrio da compe-
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tência, menos o critério da' quaHficação, menos o critério 
do esforço do trabalho. Se não são esses os critérios ob
se-rvadores, algum~ cois~ de errado ~tá acontecendo. 

O Sr. Alexandre Costa- Mas, o trabalho que V. Ex• 
!!Presenta é que eu vou combatê-lo. E vou _expHcar não 
para chamar de amoral, mas para chamar de omisso. 

O SR. ENtAS FÀRIA -Eu vou debater com muita 
alegria com V. Ex• 

O Sr. Alexandre Costa- OU para chamá-lo de omis
SD. 

O SR. ENtAS FARIA - Mas, vamos elevar o plano 
dos debates, nobre Senador Alexandre Costa. 

O.Sr. Alexandn Costa- Mas, eu não estou baixando 
o plano de nada nobre Senador Enães Faria. Quem bai
xou o plano foi V. Ex• chamando um colega seu de amo~ 
ral que aqui se encontra presente. 

0 SR. E;NtAS FARIA- Absolutamente, tenho pelo 
Senador que V. Ex~ aponta o maior respeito, a maior de-
Uicação·e uma amizade fraterna ... 

O Sr. AleXandre Costa- Aqui dirigiu esta Casa, o Se-
nador Jarbas Passarinho anterior a V. Ex~ é um homem 
também do maior gabarito. 

O SR. EN€AS FARIA - Nenhum deles teve a opor
tunidade ou vontade política de fazer o que eu estou fa
zendo. 

- O Sr~ AleXaiidre Costa- Eu quero apenas dizer, a V. 
Exf;_ os outros Srs. Senadores que acietem eti dispenso a 
bandeira, essa grande _bandeira de moralidade que_V. Ex• 
traz do Paraná, para implantar aqui dentro do Senado 
da República. 

O -SR. ENÚS FARIA - Ela estâ plantada e precisa 
tremular sempre aqui, Senador. 

O Sr. Moacyr Dalla - Perniite V. Ex• um aparte 
nobre Senador'? 

O SR. ENtAS FARIA- Com muita honra nobre Se
nador Moacyr Dalta. 

O Sr. Moacyr Dalla- Ouço V. Ex• eminente Senador 
Enéas Faria, com o máximo respeito e com a serenidade 
que sempre paufar·am os meus atas de homem público. 
Há 26 ailos lido com a vida pública: Deputado Estadual 
várias vezes, Vice-Prcsidente e Presidente da minha As
semblêia, Secretário de Estado, Deputado Federal, Sena
ê!'õf -e PfesidCnte desta Casa, ouvi e confesso de púj:>tico:_ 

'Us palavras de v_. Ex! a mim não afetaram. Fiz um co.m
promisso ... 

·- '-.0 SR. EN tAS FARIA - E nem tinham esse ende
-- - reG'h eminente Sena-dor, nem tinham esse endereço e 

qil~~db disse ao eminente Senador Alexandre Costa que 
-ao-Senador _que S. Ex~ apontava, eu dedicava respeito, 

-- admiração e amizade pessoal, agora nomino: é V. Ex• 

O Sr. Mo~cyr Dalla --Muito obrigado. Fiz um com
promisso coni a minha consciência em~obséquio da ami
zade, _do amor que teqho por esta Casa e pelo respeito 

-aos m'eus pares, de não levantar a poeira que estava as
sentando~ _Mas pCrmita-me V. Ex~, com a aquíescência 
do Sr~e.residente, é nece;;sãrio, é imperioso que_se falem 
determinadas coisas nesta Casa, para que não pairem 
dúvidas sobre a correção e probidade da Administração 
anteder. 

O SR. ENtA5; FARIA- Emi~e'?-te Senador Moacyr 
DaJJU,_ o que se está propondo, o qUe se está fazei:tdo 
nada tem a ver com o que passou. 

O Sr. Moacyr D~la- Não. A proposta não está efetí
vamcnfe esclarecida. 

o sR. ENtÃs -FARIA'=- Nada tem_a ver Com o que 
p;,~:;sou. Tein a_ ~er c-om o q-ue virá. Nós precisamos orde-
nar para a frente. -- -

O Sr. Moacyr Dalla- Disse-me há pouco o preclaro 
Senador Moacyr o'uarte: "Moacyr, ainda é cedo para fa
lar". Mas eu v-ou falar. Vou falar pouco, mas depois direi 
o re-sto. Agora que se abriu este espaço e surgiu a opOrtu
nidade indeclinável_. vou romper o compromisso de silên
cio que tinha com a minha consciênci.fi.~ e vou ~plicar a 
cOnduta da Presidência, na gestão passada, porque me 
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cloe_u muito ser alvo de ataqu~ infundados e críticas in
justas, sem dar-lhes resposta enérgica. Senador, eu já sou 
bisavó~ E_u tenho. n~ta c:om 171lnos e um bisneto de outro 
filho di:: criação.-T~nho vários filhos de criação que são 
Médicqs, Engenheiros e Advogados e aos quais devo 
uma satisfação p-ública. 

Encontrava-me em meu Gabinete de 19-Vice
Presidente, determinada manhã, quando recebi convite 
do eminente e saudoso Senador Nilo Coelho, pedindo 
que o acompanhasse ao Centro_ Gráfic:o para uma inau
guração. Evoco o testemunho de vários Senadores, den
tre eles está o Senador João Lobo, está o Senador Nélson 
Carneiro e vários Outros. Lá, durante a solenidade, um 
servidor fez apelo a Nilo Coelho formulando veemente 
solicitaÇão no sentido da implantação do sistema de clas
sificãção de cargos no quadro de pessoal do CEGRAF, 
para que fOssem transformados os cargos de celetistas do 
CEGRAF para o reg~me estatutário. Em seu discurso, o 
Senador N i! o Coelho prometeu atender àquele pleito, 
promovendo a transformação dos cargos celetistas em 
estatutários. Quis o destino que esse compromisso solene 
e firme só viesse a ser honrado em minha gestão._Vejam 
minha cautela e prudência em não desacreditar meu an
tecessor_. Faço um desafio a esta Casa: vou renunciar ao 
meu mandato, aqui, agora, e jamais procurarei eleger-me 
para qualquer oUtro c<irgo público, se for constatado que 
contrariei ou tenha deixado de atender qualquer com
promisso assumido pelo ex-Presidente Nilo Coelho, ou 
se mudei um único-dir'etor nomeado ao tempo do Sena
dor Nilo Coelhq. eu o substituí n_uma triste e inexéirável 
eventualidade, por que S. Ex• veio a falecer no exercício 
da Presidência, em circunstâncias, que todos bem conl'!e
cem. 

O SR. ENHS FARIA- Ê verdade. 

O Sr. Moacyr Dalla - Em homenagem a sua me
mória, não dispensei um só diretor por ele nomeado ou 
mantido, não substituí ninguém, a ningüém prejudiquei. 
Ao contrário, se podia ajudar, ajudava porque sou ho
mem de coração, Agora_, o que aconteceu'? Isto pouca 
gente sabe e quase ninguém menciona, porque pouco .va
lor se dá aos homens públicos neste País assim como não 
se lhes reconhece a -extensão dÕs sacrificíos- que suas 
funções éxigem. O ano' passado, Sr. Senador, em meio ao 
clima conturbado e à.s. agruras que cercaram a trami
tação do Decreto-lei n<:' 2.024 - em razão do qual su
cumbiu valorosamente o Senado_r Nilo Coelho- a mim 
me coube, Sr. Senador, presidir desde a I• atê a 9• sessão 
convocadas para apreciação da matéria. Na nona sessão 
houve inusitado impasse entre dois Srs. Deputados, que 
quase se' mataram em plenáriõ. Minha pressão subiu e 
mais tarde vim a sentir-me mal em razão dos esforços e 
geStões para conter os ânimos. No outro çíi_a cedo o Se-
nador Nilo Coel_h9 foi a minha residência e disse-me: 
"Não vá hoje, Moacyr. Você está-cansado. Eu vou presi
dir a ses!lào". E realmente foi. Os episódios daquela ses
silo, ia! o clima reinante e o nível de radicalização exis
tente, vieram a vitimar fatalmente o Senador Nilo Coe
lho. Os mesmos:fatos e circunstâncias se repetiram por 
ocusiào das discUssõ~s e votàÇõe8 dos Decr_etos-leis_ n9s 
2 . .035, 2.065, Emenda Dante de Oliveira, Emenda Teo
dOro Mendes, Colégio Eleitoral - todo aquele tumulto 
que V. Ex~ conhece repercutiu intensamente no Gabinete 
da Presidência. Daí minha ,expressão ao passai- a Presi
dência da Casa ao preclaro Sr. Senador José Fragelli. 
Disse a S. Ex~: '"Vou rezar pela sorte de V. Ex~ Esta é 
uma Casa pesada, difícil de se administrar". 

Devo dizer, Sr. Senador, que me sinto bem e em paz 
com minha consciência, porque, sem falsa modéstia, 
prestei relevantes serviços à minha Pátria e cumpri meu 
dever. Sei o que se passou dentro daquele gabinete, fora 
daquele gabinete, nas madrugadas e jornadas estenuan
tes, com deputados e senadores que são testemunhas, 
acossado por telefonemas ameaçadores. Estamos pagan
do caro até hoje, eu e familitareS, Porque todos aqueles 
episódioS e o drama ViVido deixaram profundas cicatri
zes no estado de_s_aú_de d~ minha esposa. Por isso é efeti
vamcnte necessário que tudo se diga e que aqueles fatos 
venham a lume. E assim o será não agora, mas no mo
mento de me despedir do Senado. Revelarei _à Nação os 
sele mil e tantos pedidos de einprego de muitos _dos ho
mens exponenciais desta República, inclusive de quantos 
posteriormente se entregaram à tarefa de atirai' pedras 
contra o ex-Titular d~.st_a _Casa. Estão comigo, Sr. Sena
dor. estão guardados. Muito obrigado. 
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O SR. ENl!:AS FARIA- Sr. Seõado~ Moacyr Dalla~ 
o que ouvi V, Ex~ dizei Já ·caitheço. E por conhecê-lo e 
portanto de grande parte partiCiPar é i:{ue~reiter:o- ã-adnii
racão, o respeito c a amizade que tenho por V. Ex~ Até 
mesmo em respeito a V. Ex• e a cada um dos Srs. Sena-.. 
dores é .que peço a V. Ex• que me dê, na condição de ]9. 
SCcretáriQ, a oportunidade de procurar melhorar, apri
morar, deixar mais pCrfcltó o servtço desta Casa. 

O Sr. Moacyr D~lla- Louvo a atitude de V. Ex~ Nà9 

bom demais e não ter sabido dizer não aos seus eminen-
l~s _pares. 

O Sr. Lomanto Júnior - Permita-me V. Ex.• um apar
te? 

. o ~SR-:-PR_ESU)~l'r'rE (JOSé Fiã-genn-:- Eu soliC'itarla 
a V. Ex~ que não d~se mais apartes, pois faltam apenas 

____ dois minutos para que V. Ex• termine seu discurso. 

O SR_, EN.I!:AS FARIA - Eu pretendo concluir, Sr. 
e_T_csídente~ mas já havia dado o aparte a S. Ex~ egostãria: 
de ouvi-lo. 

o estou contestando. Tenho o direito de fazer_ um çi~_a
bufo acerca daquilo que se passou, porque as entrelinhas 
do pronunciamento de V. Ex• podem conduzir a outra 
con_c_lu_são. de reprimen .. da à gestão anterior. Nesse. caso, O Sr. Lomanto Júnior- Eu vou dar um testemunho e 
se não me defendo, dirão "E um covai;de"; se falo, ou- vou fazer possível para contrariar o meu estilo_. __ Q!;Us me 
tros dirà.o: "Está excitado"; Entãp, vamos -~uard~r a cutiiu~ou ~-e várias virtudes, ~as não me deua_quilo.que 

' hora do acerto de contaS. eucstJmai!a re:;!lmente _possutr, 9ue era o poder da smte~ 
- ---- ·- - ~e:;:Masvoutentardarumdepotmentosobreotrabalho, 

O SR. EN tAS FARIA- Eminente Senador, não tem nrto vou referir~ me ao aparte. Eu conheço, eu vivi 6 dra~ 
entrelinhas com relação a V. Ex•, e, se tem, passo a bor~ ma do meu querido amigo Moacyr Dalla, e sei o quanto 
rucha conscientemente. j)--""_~_sofn;y.,_Çom o~()!égio Eleita!, S. E~~ pagou um 

Mas eu queria dizer, para que nenhuma dltvida rnajs trjbutO ITiU-itO-pesado. Na(jU:ife mOmento -difícil S. E~ se 
paire, que vim à ttib_u_nl:l_hoje para falar desse _ass~unto portou com uma dignidade sem par. 
não porque te~ o~rrido isso ~u aguilo, hoje, ontem, hã' Mas éUqllero dar um depoimento, tãffibéni', pa-;:;: fazeir 
dez anos ou ha _vmte anos .. Nao. _E porque se procurou justiça, Eu fui da Mesa anterior, eu sofri também com 
faze~ ~fgu~a cotsa de m~netra mutto clara, transpMarente, ele, eu paguei 0 tributo. Nós fomos ameaçadOs, S. Ex• 
parttctpattva, e alguns n~o ~n(enderam. __ A!guns _mr~, Srs. disse várias vezes aí, porque queríamos cumprir com dig-
Senadores, por~ue t_odos ttvcrarn conhectmento. d1sso e nidude, como cumprimos até 0 dia da sucessão presiden-
to~s, eu set, estao dlSp~stos a colaborar, est~o dt.spost~s cial. Vou falar do projeto de v.~~~. eu já 0 li, mas antes, 
a aJUdar. <?u~ro dar maiS um t~s~emunho .. Ftquet S{lb~n_~ nas nossas caminhadas matinais, nas nossas mad(uga--
d? que ~oJe Ul?da, co~_ o . .Prop~S_lto_de colabora:, de aJu- das, nos acornpanhum sempre um dos dois funcionários, 
~ar, d7 aperfcJ_ç?ar, ~ emmente Senador A)exan~re Cos_- que são nossos companheiros naquelas caminhadas. E 0 
ta pedm, reqmsl_tc:u a presença do gruyo de trabal~o, de funcionário de nome Caio, o zeloso funcionário do_Sena-
alg~ns que partJC!param da el~_?_~raçao _desse pro~eto, _e do, _disse-me:_ Senador~ estamos _fazendo um trabalho 
ded1co~ horas do s:u tempo pr~oso p_ara ?uv1r, d!SCU~Jr sério, constituiu-se uma comissão, i rilais isentã no senti-
esu~enr com relaçao a esse ~rOJeto. _FtqueJ sabendo dts- do de ord~nar. o que é natural, depois de um certo tem-
so ha p~lllco. Portanto, eu se1, est~o mt_eressad?s em que po, é preciso que haja para quem conhece e vive. a admi-
tudo_scJa melhor, em que tudo seJa mats perfetto. quan- nistruçlio públieu ... 
do d1go que algumas vozes se levantaram, e até lev~ana
mcnte, essas vozes não e_stão no Senado. Mais uma vez Se 
procurou ou se tentou denegrir a honra do senado. To~--
dos aqueles que participaram, todos- os órgãos de im
prensa que participaram do nosso trabalho no Co_mitê d_e 
Imprensa, todos forum unânimes em estampar nas suas 
púginas, cm declarar nas suas rádios, em mostrar nas 
suas televisões a lisura_çom que rnais uma vez se procedia 
neste Senado. Exatamente aqueles que não vieram, exa
tamente aqueles que nlio compareceram, aqueles foram 
ouvidos, e não sei quem, e foram levianamente tratar da 
matéria, c foram desinformadamente tratar da mat~ri1:1, e 
forum mais uma vez querer-criar um tipo de celeuma que 
não existiu, e que não deve existir. 

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V, Ex• um aparte1 

O SR. EN tAS FARIA - Ouço V. Ex• com muito 
prazer._ 

-O sa. EN1tAS FARIAS -Tudo isto foi erodidO'pelo 
tempo-.---------

O Sr. Lornanto Júnior- ... as reformas administrati
vas se sucedem, quanto mais o ordenamento. Se saLum 
honrado Senador da Presidência, que é o Senador Moa~ 
cyr DaUa, entra o Senador José Fragelli, que é um ho
mem que peca relo excesso de di_gnjdade, se é que é 
possível se pecar pelo excesso de dignidade. Ãs vezes S. 
Ex~ contraria_ até assuntos dos mais justos, naquela dúvi· 
da atroz, do administrador zeloso, de que haja alguma 
ei\'a de erro naquele pedido. Se há um homern que ultra

- p<tssa os limites da dignidade e da honestidade, na 
exuçào da coisa pública, este homem é José Fragelli. Pro
curem saber como S. Ex' se comportou no Governo do 
Esúidõ- dO Ma-to Grosso, às vezes alé prejudicava o ex

- _ç;es_so Q(!__zelQ_ na_.§,Qlucão d~--~b~as q~e_ eram imperativas à 
__mi_rn_inistrªcjo_,_tMui, _no Se_nadg,_§_. Sx~ tem-se portacl_o 

O Sr. Moacyr Duarte_ Nobre Senador Enéa!' Fa~ia,_ assirn. Pediu - eu sei porque a-companliei"i1eSsã i!xpo-
a amizade fraternil que me vincula ao nobre Senãdor sição que esse funcionário me fazia- e disse: V. Ex~ vai 
Moacyr Da H;,~ me permitiu a liberdade de advertir S. l;.x', ter um documento sério, o Senador vai-se organízar por-
amistosamente, de que <:linda era ceCfo para falar,- isto que h~ uma anarquia em termos de cargos, pois há 7 ou 8 
porque se encontra sub judice a decisão do Senado F.e.d_~~ cutegorias funcionais. Isto desestimula, não se cria um 
rale, diga-se, decisão não da M~s.a. mas do _Senado Fe- ··rcgtme ·de Promoção que realmente atenda às necessida· 

dera! que, por sua unanimidade, ~provou pro}eto de re~-- --~i~~ n~:~~~~/:is~~le:s~~~~i:snoá%~~o~e~sd~~·rt~~~teé %~~: 
~~~cão reestruturando os quadros do seu funciona_fu: - - -=-versávamos- sobre o assunto. Eu H e não vi sei:j_uer algo 

SR. ENtAS FARIA- É bom que V. Ex• enfatize is
so: é uma resolução e não uma atitude pessoaL 

O Sr. Moacyr Duarte- Encontrando-se sub judice 
!ssa matéria... · 

O Sr. Moac)'r D~la --Quero agradecer a V. Ex• a_êo~ 
·ase- que dá, E uma atitude do Colegiada do ~enado. 

O SR. ENtAS FARIA - Do Colegiado. 

O Sr. Moacyr D~arte- Encontrando-_se essa matéria 
11b judice, no meu entendimento, só seria oportuno um_ 
ronunciamento do ex-Presidente Moacyr Dalla no mo
lento em que, em sua última instância a Justiça ma:ni
:stussc o seu aresto terminativo. Daí porque tive a liber
udc de, numa intervenção_ amiStosa, dizer coloquial_
lente ao Senador Moacyr Dalla que_ ainda era cedo_para 
Je S. Ex~ se pronunciasse. S~:~bcmos todos nós, Senador 
!oacyr Da !la, com esse seu grande coração, que V. E;lC.• 
!vez tenha tido um único e grande ·pecado: o de _ser 

que pudesse vislumbrar um protecionismo ou ilm benefí
ci<J a este oU' aquele, mesmo porque o assunto, segundo 
me relatou e segundo eu comprovei no trabalho, não se 
referia e não promovia, não melhorava a categoria de 
ningué11_1, mas_ apenas disciplinava, fazia uma reforma na 
estrutura humana .do Senado, no sentido de se obter um 
melhor funcionamento. Tenho, nesta hora, de levar os 

. cumprimentos a V, Ex•, que foi responsâvel pela exe
cução, foi o que coordenou a exe:cução de~te trabalho. V. 
Ex~'rccebeu a delegação do Presidente José Fragelli para 
fazer isto, V. Ex• pode ficar tranqüilo, pode ter a sua 

-co_Mdêil"Cia""in-teífáinente tfanqüila de que cumpriu o seu 
--- devei-Como f9-S"i:cretário. Ã Casa. c9mpete ex:aminar o 

- ffUOidliCl,Teu estou certo de que este doc_umento, depois 
ao·ex:.irife necessário, obterã a aprovaçãÕ do Senado e se
rá um documento útil a ordenação administrativa de 

--n"óSsicCasa:-São essas as palavras que queira trazer. Eu 
-compreendo e sei o drarna de quem quer fazer alguma 
coisa, já pasSei Por tudo isso. Recordo-me que- às ve-
zes _$os to de citar coisas da minha vida- quando eu pre-
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tendia, antecipando ao Gover~o Federal,· fazer a refor~ 
rria~ad-mlriisiraUva-dci meu EstadoJ antes mesmo de que 
se lizcs.sc_ a_reform_a. feder;~.!._ ~u sei as dúvic!as que foram 
lcvantad:.~s, eu _sei as oposições que foram colocadas, eu 
sei ãs criticas injustas que sofri e posso, hoje, aqui, dizer 
a V. Ex,,_ pergunte aos governadores que me sucederam, 
a todos eles, dentre os quais um colega nosso, nesta C:i
sa, se a reforma administrativa que lá fo"i'féifa,-criticada, 
aú.asadã; inSulbdi,--diiíam que eu queria prejudicar o 
fuoç_i_Qoali~m.o, se ela n_ãÇ~ se con~t_itui num instr~mento 
mais vigoroso Para O processo--de des_erivo!Vímento da 
Bahia. Havia um emperramento quando se dizia que o 
meu Estado er:<t um e Estado ingovernável, provamos 
que não era, e estl:l. reforma a.dministrativa foi um instru
ilíCrtfo-Válido para esta comprovação. Parabéns a V. Ex• 
pelo seu trabalho e fique certo "só se atira pedras em ár
vores" que dão frutos". 

O SR. PRESJD~NTE (Fazendo soar a campainha.) 
-Solicito a V. Ex~ que encerre o seu pronunciamento, 
pois já se excederam quatro minutos. 

O Sr. Alexandre Costa- Eu desejaria, Sr. Presidente, 
dar o meu último aparte, pequeno e rápido, sem compli
cações. Apenas para dizer ao Senador Lomanto Júnior 
que não estou a puxar em paletó de ninguém, sou até um 
abanador de "paletó'' de quem quer trabalhar, de quem 
quer progredir, de quem quer encontrar uma solução. 
Mas compreendo que nesta Casa a Mesa Díretora recebe 
uma delegação nossa, que não é a proprietária da Casa. 

O SR. ENEÁS FARIAS-~ por isso que V. Ex• hoje 
vê uma prestação de contas. 

O Sr. Alexandre Costa- Quero ratificar a V. Ex• que 
n~o convoquei nenhum funcionário para me prestares
clarecimentos, foi-me oferecido e me hQprou muito a 
presença deles em meu gabinete para as explicações que 
mC deram. O que acho é que V. Ex• tem razão em traba~ 
lhar e lutar e encontrar as boas soluções para a adminis~ 
tracão da Casa, mas. com isonomia. O Senado da Re-

-----pública não é holding, não pode continuar sendo a holw 
ding do Rio de J<~neiro, a holding da Grãtica, a holding do 
PRODASEN, a holding do Senado. Os trens da alegria 
que aqui foram feitos, entre os quais sofreu as maiores 
acusações o Senador Moacyr Dal.la, verificaram-se tam
~ém aqui dentro do Senado, os jornais não falaram e ne
n-hum de nós cíta sequer o núniero. O que se pretende 
COrri O projCto-ae V. Ex', que cu louvo, é amparar o que 
e;-.tá aqui dentro e deixar as holdings espalhadas por aí, 
todas desprezadas. 

O Slt. EN tAS FARIA- Eu vou chegar lá, nobre Se
nador._ 

O Sr. Alexandre Costa - Isso não aceito. Não posso 
· aceitar um regime de CL T no qual uns têm "A" e outros 

têm .. 8", em que uns recebem dez é outros recebem Vin
(e .. Se V. Ex~ fiz.er isso ... 

O SF.. ENt:AS FARIA - Doze e quatorZe. 

O Sr. Alexandre Costa- Se V. Ex• atingir todos os: 
âmbitos d1:1 administr:lção do Senado, V. Ex• receberá os 
meu:_ louvores e o roeu voto de aprovação. 

O SR. ENt:AS FARIA - Quero agradecer, Sr. Presi~ 
!=!ente, primeiro a gentileza de V. Ex.• e a paciência em me 
pcnn!tir mais dois- ou tr.ês minutos, para que conclua, e 
agradecer os apartes dos nobres Senadores Alexandre 
Costa e Lomanto Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) . .::_Solicito a V. 
Ex• que não conceda mais apartes. 

O SR._ENtAS FARIA- O que me trouxe, em verda~ 
de, à tribuna, além das explicações que V. Ex• merece, 
foi fazer alguns reparos quanto àquilo que os mal~ 
informados acabaram por noticiar. 

Vi, em algumas notl:l.s, se anunciar por aí que se vai 
proceder a uma efetivação de servidores. Servidores são 
Cl T, era preciso, pelo menos, um pouquinho. o elemen
tar conhecimento de legisl<~ção trabalhista, para que nin
guém íncoi'n!sse -no erro que estão incorrendo, de tratar 
d~ forma tào.l;tftrbara ale! ou os acontecím~ntos, para in~ 
formar da maneira como estamos informando. 

Pelo projeto não se efetíva ninguém, apenas se organi~ 
za a força dt!- trabalho jâ existente, através de agrupa~ 
mentos de inúmeros empregos com denominações as 
mais diversas, reunindo-os em categorias funcionais 
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compatíveis, integradas em um plano de classifiCaÇão de 
C<.trgos e empregos, segundo O princ[pio de classificar, em 
uma mesma categoria funcional, empregos e trabalho_e 
rcmunenu;r:io semelhantes. -

2. Hierarquização dos cargos e empregos segundo 
categorias funcionais e g_rupos oC:up_aci~nai~ definidos 
com bases nas atribuições exercida$. põr seus O<?upantes. 

3. Eliminação de tabelas especiais- e cOntratos -CLT 
fora do quado de pessoal, através de treinamento e pro
cesso selctivo para integração ao novo plano. Não cabe, 
no entendimento de ninguém, que-se Vâ cfetivarna Iegis
l:.tção CL T aqueles que já são CL T. 

O Sr. Murilo Badarõ- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ENÉAS FARIA- Se o Sr. Presidente m_e per
mitir, darei com muita honra. 

Ô -SR. PRESID~NTE (José F;agelli)- Tratando~se 
de Líder da Bancada, permito o aparte, porque acho que 
S. Ex~. tem esse direito. -

O Sr. Murilo Badaró - Muito obrigado! 

O SR. ENI':AS FARIA- Ouço V. Ex• 

O Sr. Murilo Badar6- S.enador Enéas Faria, a Lide
ntnça do PDS não coloca, nO mhito, embargos ao traba~ 
lho que V. Ex• presidiu, realizado através de uma comiS
sào de especialistas da Casa, e· também não discordo da 
necessidade de promover uma rearrumação admini~trã
tiva da Casa. Todavia, ~ !3an~da d_o PDS opõe séria,s 
restrições ao Governo Federa_! por ter encaminhado ao 
Congresso, às duas Casas separadamente; -projetas de 
grande importância e, alguns, de rep_ercussão na Vid~:i-de 
toda a. população, faltando apenas quatro dias para ter
minar a sessão legislativa. 

O SR. ENt!:AS FARIA- O que é proftindamente la
mentável, concordo com V. Ex• 

O Sr. Murilo Badaró- Não só lamentável, mas é real· 
mente uma precipitação que, de certa maneira, acaba 
por significar um desPrestígio para O Congresso. Por esta 
mesma razão, Senador Enéas Fai'ia, SCm entrar ryo méri
to do trabalho de V._ Ex.', __ qucjá mandamos examinar, a 
Bancada do PDS, e esta é a posição que a Liderança vai 
defender na reunião de hoje, não vê, com muita simpa
tia, a t~:amitação desse n_rojeto,_ faltando apenas t~ês dias 
para encerrarmos a sessão._legislàtiva. É assunto que deve 
ser submetido a e:»amc mais_Oemorado.dos Sr~. Sêriildo~ 
rcs, das Comissões Técnicas_ da Casa para, priirieiro~·va
lorizar o tr_abalho da Comissão _e, em segundo lugar, não 
abrir os flancos do Senado a ataques que, muitas vezes·, 
são feitos de (arma preCipitada. decorrentes de julga
mentos também precipitadoS.- EU queria, por- iliil aever 
de lealdade, transmitir a V. EX' Cs_ta nossa posiç~ci. 

O SR. ENtAS FARIA- Nobre Senador Murilo Ba~ 
da ró, a nossa- obrigação, penso- que nós a cumprimos; a 
nosso dever - creio que o cumprimos - foi produzir 
este trabalho_, foi entregar à consideração elos Srs. O mo
mento em que V, Ex~s vão aprová-lo ou rejeitã-to_é de V. 
Ex~s e não nosso. A nossa parte _fizemos. Caberá p.os Srs. 
rcnlizar a sua parte. Mas, outro item, Sr. Pr~idente, que, 
t;.tmbt:m, não tem um tratamento condiienfe corri a ver
dade, é quando se diz que iremos desrespeitar aqueles 
que, tendo feito concursos no-paSsãdo e aprovados nes
ses concursos, seriam preteridos ou teriam _os seus luga
res tomados por atitude pouco raz.oãveis dessa l'y1esa. O 
projeto assegura o aproveitamento futuro dos concursos 
para datilógrafo ~ _a_s,ses~or parlame11:tar, os ~ois_únlcos 
concursados q·ue nós temos, ainda, na Casa, cOm pes~o_al 
pendente de aproveitamento. Para es~>es c.1rgos, o proje
to não admite enquadramento de a tua is servidores. Está 
no seu art. l3:_ _ _ 

"A extinção dos cargos e empregos indicados no 
artigo :.mterior, ocorrerão: 

~ ... ' ·~ -· ... , ....... --· .... ~.-.- .. ~. ~-·-:~ .... ,_, --

1 I -empregos de assessor parlamentar, c de da
tilógntfo quando vagarem, após o término do prazo 
de validade do conc!lrso.público realiiaôo para o 
seu preenchimento inicial." - -

O Sr. Carlos Chiarem --Permite V. Ex•_ um aparte? 

O SR. ENI':AS FARIA - Pois não. 

O Sr. Carlos Chiarelli- Sr. Presidente, ilustre Sena
dor Enéas Faria, o meu aparte é muito rápido e muito 

objctivo, apenas rara ratificar, em nome da Bancada do 
Purtido da Frente Libt=ral, a manifesta.ção do Sena_dor 
J<Jão Lobo, nosso ilqstre colega c correligionário que, in
clusive como membro da Mesa,-ao taCo da Senadora Eu
nice MíClíilles, ao lado do Senador Marcondes GadeJha, 
ao lado do Senador Guilherme Palmeira, integrantes do 
nosso ~artido, participaram dos debates e da elaboração 
desse antcptojeto. Por isso, a Liderança reitera, chance
h~: rubrica a Posiç1i"O- d"os ·companheiros que integram a 
Mesa a manifestação do Senador Jo"ão Lobo, dizendo da 
iniportáncia qUC damos·a uina tentativa, a um esforço 
sério de rco·rdenamei"lfo e modernização administrativos 
~que· nU o quer dizer crítica ao passado~ que que_r_ dizer 
uma visão para a frente. E como nós somos homens da 
Frente, temos essa visão võltadã para o presente e para o 
futuro. E o nosso desejo de que essa proposta, que tem 
s:ido abertamente exposta à comunidade do Senado e à 
opinião pública, tenha o estudo a participação e a opi
nião de toda a CaSa e, partítularmente, dos Senadores, 
de. maneira _que ela sCja não um prOduto da Pressa, mas 
capaz, pela densidade do debate, ser duradoura e capaz 
de atender à:s pi'Opl'iuS expectativas de intenções da Mesa 

-que a submete, como deveria, democraticamente ao de· 
bate da Casã. 

O SR._ E~_ÉAS FAR~A- Eu agradeço a V. Ex~. nobre 
Scmldor C..tr.lõ-i Ch!atelli, -

"'E _pura _encerrar, S·r. PrC§idente, vou tecer algUmas 
considerações a resj:Jc!ito dos órgãos VinculadOS-ao Sena
do, muito bem levantado pelo Senador.Alexandre Costa. 

A rcpresen~aç.ào que ~_em os no Rio de Janeiro é parte 
integrante do Senado Federal; os funcionários que H es· 
tão, sãO funcionários do Senado. Portanto, não existe 
ui11 cOrpo Ou um apêndfCe-estranho. É apenas uma repre~ 
.senlaçào do Senado Federal nu antiga Capital Federal. 

Os dois outros órgUos, o CEGRAF e o PRODASEN, 
se constituem em órgãos vinculados. O PRODASEN, é 
um órgão que conta hoje com c~rca de 330 ou 340 fun
ciomírios, busicamente técnic_os em computação, em in
form{!tica e cibernética e que tratam, com muito zelo, 
com muito carinho e c:om muita proficlênCia daquele ór· 
g-ao~Vlnculado. Não passam de-330 ou 340 funcionários 
C, basicamente, "téçniços. Mas, e.u gostaria de diur, para 
_atender ao_que levantou o emiriente Senãdor, que a co
missão especial não incluiu, no trabalho apresentado 
nesses projetas de Resolução n9s \49 a !50, os quadros 
do pessoal do órgão supervisionado porque: primeirO
esses órgãos p·ossuem ·camcterlsticas próprias inerent~s 
àS-aiividades. industriais que desenvolvem, pois ocupam 
uma. força de trabalho com formação técnico
profissional e especit~lizada sendo _um da área_ industrial 
grúliea c o outro da área de processamento de dados. 
Doi.s- a situação sub-judice no caso_ do CEGRAF, da 
Gráfica,_de seu regimejúrídico impediu ser tomada qual
quer providência a nível adroinistratjy_o, no rnoinento 
·que a comissão especial iniciou o trabalho ora apresenta
do. 

As autonomias administrativa e financeira dos dois 
órgãos não permitem englobar no mesmo projeto as re
formulações dos seus quadros de pessoal, pois o trabalho 

,_proposto diz respeito fundamentalmente ao plano de 
pessoal e às categorias funcionais inerentes às atividades 
admin_L·w:_,ll.i'II'IJ.S~e_do processo legislativo. Portanto, are
visão da situaÇão dos quadros de pessoal do CEGRAF e 
do PROOASEN será a próxtma etapa, tão logo seja, ad
ministrativamente, possível e adequado. 

Só _quero aduzir que já estamos .adiantados também 
'nesse trabalho. _ _ 

- S[~ PresidentG,_Srs, Senadores~Cumpr"ia~me vif à tribÚ
na dizer o que disse, mostrar o que mostrei, rebater o Ctue 
rebuti, para que fique definitivamente cfaro que o traba-

-lho 4_L!e fizemos está fundado na decência, na honradez e 
no bom propósito de servir ã. -eSta Cas~. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
-=~·o':SR. PRESIDENTE (Jose- Fra&elli) -_~ DéVimdo 

rc:tli!.i.l_r-:_sc, na cíêlaJe dÕMéxiCo, no períodO ·de 5 a 7 do 
corrente mês, a teiCeiru COriferé"i1.Cl:i de -firesidenteS~dos 
Parl<tme-ntar Democráticos de Lingua Espanhola, a Pre

-·sidênda, atendendo a convite do Governo daquele País, 
propõe- <H:i" plCnário, o nome do SenadOr Roberto Wy
pych para representar o Senado Federal naquele concla
ve. 

Nos tc_rmos dá artigo 44, § I~', alínea b, 1, e§ )1' do Re
gimento Interno, a presente proposfa será votada após a 
On.lcm do Dia. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência 
recebeu, do Governador do Estado da Bahia, o Oficio n9 
S/49/85, ·(n9 167/85, na origem}, solicitando, nos termos 
do item IV do urt. 42 da Constituição, autOriZação do 
Senado Federal a fim de que aquele Estado possa reali
Z<.tr _operaÇão de empréstimo externo, no valor de UsS 
Jg,400,000.00 (trinta e oito milhões e quatrocentos mil 
dólares norte-americãnos), para os fins que especifica. 

A matéria será despach:.~da às Comissões de Finanças 
c Je Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às !8 
horas e 30 minutos, desfinãda à apreciação das seguintes 
matérias: 

-ProjetO-de Lei da Câmara n~' 177, de 1985; 
- Emenda da Câmara ao ProJeto de Lei.do Senado n"' 

198. de 1979: 
-Requerimento n9 419, de 1985; 
- Projeto de Lei do Senado n'i' 173, de 1985. 
-Projeto de Le_i da Câmara n~" 123, de 19&5. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Nos termos 
do art. 55,* 19, "in fine"; da Constituição, a presidência 
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, 
no plenário da Cãmara dos Deputados, destinada à 
aprl:ei<!çào do Projeto de Decreto _Legislativo n_<:> 28, de 
19S5-CN (9~ sessão); eu. mensag-em.n'i' 62, de 198.5.-CN (i' 
scssiíol, referentes,- respectivamente, aos Decretos~ leis 
n'.'s 2.159 e 2.161, de- ~984. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altcvir leal- Mário Maia- Eunice Michiles- AI
c ides Paio - Gaivão Modesto - Aloysío Chaves -
Gabriel Hermes- Américo de Souza - Alberto Silva 
- Cesu.r Cals - Marcondes Gadelha - Luiz Viana -
José lgnácio Ferreira- Moacyr Dalla- Amaral Peixo
lo - A(frcdo Campos - Severo Gomes - Benedito 
Ft:rreira- Saldanha Derzi- Roberto Wypych -Jorge 
Bornhuu~en - Alcides Saldanha- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi) ·- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n<? 58, de 1980 (n~' I .693/79, na ·casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 458 da Con
solidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS. sob n's 84 e BS. 
de 1985, das Comissões 

-- üe Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em votação. 
O Senhore&_Senadores que o aprovam queiram perma

nç_eer __ senhtdos. {Pau.sa.) 
- Aprovado. 

O SR. MURILO BADARÓ - Sr. Presidente, peço 
vér_incação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - Será feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Murilo Buda
ró, 

A PresidCncia vai susp'endcr a sessão por 10 minutos, 
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Sena
dores a plenário. 

Está suspensa a sessão, 

(Suspl'nsa às 15 horas e 40minutos, a sessão érea
hcrta·à,l' !5 horas e 52 minutos.) 

_o SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta 
a scssüo. 

SolÍcito aOs Srs:'SenudÕres que-ocupCm os séuS fUgares 
para votar. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o 
nobre Líder, do PMDB? 

O.Sr. Humberto Lucena -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Como vota o 
Líder do PDS? 
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O Sr. Murilo Badaró - Sim. 

O SR. PRESIDENTE.(José Fragelli)- Como_ vota o 
Líder do PDTI (Pausa.) 

Nessa ocasião ocupei a tribuna sau_dand_o o evento, 
coino tambêm ti a mensagem amiga, do Presidente do 
Congresso Nacional, Senador José Fragelli, dirigida ao 
seu colega sírio. A frlensagem do Presidente Fragelli, feio 

S. Ex' não se encontra presente. 
Como vota o no_bre Ljder do p-TB? (PauS?.) 
S. Exf não se encontra presente. 

_______ para constar deste meu pronunciamerito. • 

Como vota o nobre Líder do PFL? 

O Sr. Carlos Chiarelli - Sim. 
O SR. PRESID~NTE (José Frag:elli)- Os Sr~. Se~a-

dores já podem votar. -

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Alcides Paio 
Alcides Saldanha 
Américo de Souza 
Carlos Alberto 
Carlos Chiarelli 
Cid Sampaio 
Enéas Faria 
Eunice Michiles 
Gastão MUller 
Hélio Gueiros 
Humberto Lucena 
João Ca.lmon 
João Lobo 
Jorge Bornhausen 
Lourival Baptista 
Luiz Caválcante 
Marcelo Miranda 
Martins Filho 
Mauro Borges 
Milton Cabral 
M urilo Badar6 
Nivaldo Machado 
Roberto Wypych 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se todos os 
Srs. Seandores já: v.otaram, vai-se _proceder à- apuração. 
(Pausa.) 

Votaram SIM 24 Srs. Senadores. 
Total de votos: 24. 
Não houve quorum. 
Em razão disso, fica prejudicada a votação. 
O Projetá ~e Lei da Câmara n~> 58/80, fica com a vo

tação adiada. 
Igualmente, as demais matérias da Orde_rn_ do Dia, to

das em fase de votação, constituída dos Projetas de Lei 
da Câmara n• 62/80 34, 48, 53, 57, 59, 63 e 81, de 1981; 
46/82; Projeto de Lei do Senado n9 244/81-
Complementar; Projetes de Resolução n~>s 131, 134, 1_35, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144, de 1985; Re
querimentos n'ls425, 423,463 e461, de 1985; Projetas de 
Lei do Senado n"'s 89 e 85, de 1983, ficam Com a sua apre;. 
ciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo 
número, deixa de ser submetida a votos a indicaç_ão ~eita 
pela Presidência no Expediente, indicando o Sr._SI!oad_or 
Robert_o Wypych para representar o Senado na Terceira 
Conferência de Residentes dos Pªrlamentos Democráti
cos de Língua Espanhola, a realizar-se na cldàde do Mé-
xico. 

O sR. PREsiDENTE (José Fragelli)- Volta-se à lis
ta de oradores. 

ConcedO a palavra ao nob_re Senador Jorge Kalume, 
como Uder do PDS. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Como Líder. 
·Pronuncia o seguinte discurso.)--:-:: Sr. Presidente,-Srs. 
Senadores: _ . _ 

Não poderia deixar de registrar nesta opoftimidade, 
antes que chegue o recesso parlamentar, a viagem que 
empreendemos a Damasco, como p_artícipes da numero-
sa delegação brasil~ira, atendendo ao convite do Pa~l!!:..,_. _, 
mento da República Árabe da Síria, para o PríriieltO- -
Congresso de Parlamentares Americanos de _Qri~_em 
Árabe, realizado entre o-s dias 26 e 30.de outul:uode!'!te 
ano. 

Ei-la: 

AO PRECLARO PRESIDENTE DO 
PARLAMENTO SIRIO 

Há-mUito tempo alimentava eu o desejo de visitar 
a Síria,_conhec~T-C? s~eu farlamento, corlVersa~ com 
seu povO: tomãr conhecimento das rafzes de onde 
provieram inumerâveis brasileiros, descendentes 
dos habitantes dessa terra mi\enar_. dessa civilização 

_ que vem dando, ao longo dos séculOs, lições de vida 
ao resto do mundo. · 

Quando recebi o convite para chefiar uma del;
gação de parlamentares brasileiros, senti que esse 

-anseio estava prestes a se realízar. 
No entanto, ainda não é desta vez que realizarei 

· esse intento. O calendário político brasileiro -com 
eleições marcadas para IS de novembrÕ- impede 
que o Presidente do Congresso se afaste do Pafs no 
presente momento. 

O homem público não é inteiramente dono dos 
anseios __ de seu coraçào. _ _Muitas vezes, o seu dever 
p-recisa ser colocado adiante de suas aspiraÇões pes
soais. 

Estou certo de qu~e_ps_parlame_nta_res, tª'!ltQ da 
"Sfria como do Brasil, enfrentam os mesmos tro
peços, possuem as mesmas intenções, aspiram ao 
bem-estar de seus respectivos povos. Apesar da dis
tâncía-qUe ilos separa, o homem é sempre o mesmo; 
e as origens comuns de tantos sfrios e brasileiros tor-· 
nam mais estreitos esses laços. 

Por isso, interpretando o pensamento do povo 
brasileiro, desejo expressar aos parlamentares sírios 
nossos sentimentos de amizade fraterna e de solida
riedade política, almejando para os nossos colegas 
sucesso em sua missão histórica de encaminhar e re
solver os problemas de suas populações. 

Brasflia, 20 de outubro de 1985.- José FragelU, 
Presideilfe :do Congress-o Naçional. 

Po~o afirmar que o Congresso, destitufdo de qual
quer natureza, reuniu cerca de SOO delegados dos países 

-das três. Américas: Norte, Sul e Central. 
Dentre os vários assuntos ali tratados, a paz era a pa

-lavra de ordem para' a região atualmente conflagrada. 
bem como para o mundo. 

Nossa presença em Damasco nos proporcionou uma 
- idéia saudãvel c;la República Árabe da Síria, que se en

contra em pleno desenv-olvimento nos- campos social, 
-econôm"ico, administrativo e educacional. Foi~nos poss!

vel aferir a grande estima e admiração que os sfrios nu
trem pelo Brasil. 

certamente é um reflexo da migração de seus antepasR 
sados que para câ vieram ajudando-se e ajudando o nos
s'o progresso. 

Viajamos pelo seu interior e tivemos oportunidade de 
Conhecera hidroelétrica do rio Eufrates, construída pelo 
P_res-~_de_n_t~- i{afez Al-As~ad, com_ cap~cid~d~ g~radora de 

'800,})00 Kw, que também forn~~~ energia pára o Líbano e 
a Jordânia. A represa Cfeu oP_ortunidade de sacudir o de
serto sír1o, toimú1do grande parte de seu território agri
_ç_ultável, pois irriga 640 mil hectares. A ârea bepeficiada 

- fei}resenia hoje pãra o-PãíSagrã:nâe fornecedora de pro
dutos agrícolas, que o abastece satisfatoriamente e con
tribui- para engrossar sua divisas com as exportações. 

Chamou-me atenção a cidade moderna Alssaura, obra 
- do Pr~id~nt.e Assad, pl~_n_tada em pleno deserto, graças 

à hJóro~~t-_6~. e_ ~ue, hQie abriga m_ais Qe_ 4~_miLha~ita~
teS, cons-truída dentrO da moderna tecn-ologia- e- ptOpi
ciltOdõ--ColífOTt~ -~p!e~_ci a·_s_el!S -~óf:adores. 
Tive~OS Õ-pra~er ~e-n--mentalmente ao passado visi

tando Palmyra, que teve o reinado de Zenób{a, onde co
nhecemos as suas belíssimas e indescritíveis ruínas, bem 
~on_servadas naq~ele mundo di? sol _e arei_~· 

-- oatn~o 'ê; Stm, fãVOr~·um--ã-Cãpital viVa, alegfe, mo
derna. con.tra.sJam;t.o çom a parte antiga e conservada, 
gqtç~s ao-. civismo de seu g~verno e seu povo. No campo 

- · educaciÕnal. D3.milsco~ com pouco mais de- 2 milhões de 
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hubitantes, abriga em suas universidades 120 mil estu
dantes., índice elevado, se considerada a sua população. 
O ensino na Síria é gratuito do jardim da infância ao su
perior, e o Governo ainda fornece o material didâtico, 
inclusive lápis e papel. 

No cam-po social, o Governo alimenta as crianças até 
completar os três anos de idade, sem discriminar con
dições social e econômica. E o trabalho ê realizado com 
esmero e especial a9-uidade. 

O Sr. João Lobo- V. Ex' concede-me um aparte, 
nobre Senador Jorge Kalume? . . 

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex', com gran
de prazer. 

O Sr. Joio Lobo- Nobre Senador Jorge Kalume, in
terrompo o discurso de V. Ex• para prestar o meu depoi
mento, pois tambétive a honra e o prazer de fazer par-
te da delegação brasileira que compareceu ã reunião do I 
Congresso de Parlamentares Americanos de Origem 
Árabe. 

Voltei também encantado e surpreelldido, agradavel
mente surpreendido por aquilo que não estávamos pre
parados para ver e receber. Claro que sabíamos que Da
masco era a çidade ~maiS a~tiga do mundo, talvez com 4 
mil anos. São Paulo, já depois de Cristo, nos primeiros 
anos do Cristianísmo, deixoU a sua passagem naquele 
célebre episódio de Damasco, que tivemos oportunidade 
de ver aquilo hoje tr~nsformado J:fll_ horto florestal, em 
igreja, ein Culto comemorativo daquele primórdio da ci
vilização cristã. O surpreendente em Damasco é exata
mente a feição que V. Ex•·está enfocando: a evol1:1ção, o 
modernismo que tomou conta da velha Síria, da mãe 
-sfria, a mãe dos povos árabes. Hoje, a Siria é um país al
tamente progressista e desenvolvido. O seu governo é re
publicano e tem, na pessoa de H afez Al-Assad, um diri
gente de mão talvez um pouco pesada demais, no entan
to, está dando uma feição jnteiramente moderna, inteira
mente progressista à sua velha e tradicional Síria. 
- Enfatizou v-: Ex' o que está acontecendo no campo 
universitário: o ensino ê Inteiramente gratuitO toda a 
mocidade que quiser cursar as universidades, encontra 
to~_al e completo apoio do governo sfrio, inclusive pilra a 
sua especialização -nos paises mã.is desenvolvidos, como 
França, Inglaterra, Alemanha ou Estados Unidos. En
fim, a Síria de hoje é quase que um acampamento de 
construção -esta foi a impressão que tive. Em todos os 
recantos, em todos os lugares do territóriO sírio, há uma 
efervescência de construção, hã um dinamismo novo in
tegrando aquela velha terra, origem e berço da humani
dade. Nós, brasileiros, descendentes de sírios, ficamos 
encantados em poder ver que a Síria não ficou esquecida. 
adormecida no passado. A Síria se prepara para ocupar 
o seu lugar no mundo moderno, com estudo, com a evo
lução da tecnologia e do seu meio científico. Para nós, 
brasileiros, foi uma surpresa muito agradável podermos 
constatar tudo isto, Louvo, pois, V. Ex• pelo brilhante 
discurso· que faz, nesta tarde, no Senado, destacando to
dos esses aspectos da terra síria. 

O SR. JORGE KALUME - Este depoimento de V. 
Ex~, nobre Senador João Lobo, contribui para dar maior 
ênfase ao meu teStemunho, a esta impressão que tambêm 
colhi nessa viagem que juntos fizemos à terra dos nossos 
antepassados, tanto quanto as suas palavras pronuncia
das neste momento, foi brilhante o discurso que V. Ex• 
pronunciou no plenário daquele Congresso, que abrigou 
cerca de 500 parlamentares e não parlamentares, cujas 
palavras ecoaram por aquele ambiente, deixando- pos
so confessar mais uma vez - magnífica impressão. 

Além de ter Qbtido uma visão panorâmica admirâvel 
_desse- pals árabe,- visitando inclusive Maloula, a terra 
-onde nasceu meu inesquecível pã.i. posso registrar que o 
póvo sírio alcançou um elevado grau de cultura, cuja 
preocupação ê manter, ao lado da paz, o progresso e o 
bem-estar nacionàl. O seu atual Presidente Hafez Al
Assad, estadista que tem correspondido aos anseios do 
seu povo, vem administrando com o mais elevado espíri
to de justiça, probidãde, e, enfim, dignidade plena, o que 
o credencia à estima de seus _gOvernados. 

Desta tribuna consigno especial agradecimento ao 
Presidente sírio, O Excelentíssimo Senhor General Hafez 
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Al-Assad, que, com a sua presença, inaugurou o evento; 
e pela admirável recepção que nos ofereceu em seu palá
cio, agradecimento extensivQ aos Sr~. Parlamentares, na 
pessoa do Presidente do Parlamento, o·Exmo Sr. Depu
tado Marmud Al-Zobi. (Muito b~m! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Milton Cabral, como Líder do 
PFL. 

O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -: Sr. _Presidente, Srs. Senadores: 

Os últimos 20- anos-da ação governameiltal, no campo 
econômico, foram mais do que suficientes para demons
trar, com muita nitidez, as limitações que persistein na 
administração pública para executar com eficiência as 
suas atribuições específicas. · 

O crescim-ento do défiCit Público, o endividamento ex
terno, a irracional expansão de numerosas empresas es
tatais, a multiplicação de órgãos, o aumento absurdo da 
inflação, tudo isto revela que a máquina do Executivo 
tornou-se obsoleta com o passar do tempo, permanecen
do defasada, em face do rápido processo de moderni
zação observado em vãrioif setoreso da economia brasilei
ra. 

Não constitui nenhuma novidade a notória incapaci
dade de a administração pública deste País resolver efi
cazmente os grandes problemas nacionais, fato que se 
tornou crônico, ressalvadas, evidentemente, algumas ex
ceções ... Aí, creio, estão maior de_ todos os desafios para 
o Presidente José Sarney. Os_eiri-os acp.m.ulados assumem 
proporções colossais, tanto que o problema número um, 
que é a fonte geradora de graves distorções- cOmo a in
flação - passou a- ser a administração pública. 

O própriO Governo, aliás, já tem erii :;;eu poder o diag
nóstico dessa situação. 

Julgo conveniente enfatizar que-a-refOrma:- Ora em eS
tudo no âmbito governamental deve considerar alguns 
aspectos fundamentais deste magno problema. Trocan
do em miúdos, quero-dizer que não tem sentido tratar-se 
tão - somente de novo estatuto_ para servidores públi
cos; de reduzir diferenças entre níveis salariais; do paga
mento do 139 salário; da unificaÇão dos diversrticados re
gimes no serviço público; da elaboração de novos_ estatu
tos para as empresas estatais, etc .. Hã que se tratar si
multaneamente de questões substantivas: como reduzir 
efetivamente as empresas estatais; reduzir o número de 
órgãos públicos; simplificar a es_trutura governamental; 
eliminar funções superpostas, etc, etc, etc-... Erii.- ol.irta~r 
palavras: não só melhorar a situação do servidor público 
pela perspectiva de uma carreira profissional estimulan
te, como também modernizar e racionalizar o próprio 
sistema governamental. 

Não serâ SufiCiente - dfVO repetir - refortna per~ 
functória, que ofereçã soluções aparentes. A refOrma em 
cogitação há de ser abrangente. O primeiro ponto a ser 
considerado para esta pretendida ação estâ na: f:labo
rt.~ção de uma adequada estratégia, que possibilite a ple~ 
na realização de diretrizes bem formuladas, claras e obje
tivas. 

Não estou aqui pensando em nada utópico. Desejo, 
sim, ver a admin-istração pública dar um salto qualitati
vo, através de uma reorganização institucional realista e 
calcada em bases rigorosamente pragmáticas. 

Essa estratégia deve levar em conta o fato de que o 
País se prepara para realizar outro grartde projeto, de 
transcendental importância, qual seja a implantação da 
nova ordem constitucional. ~erâ necessário, pois, iniciar, 
no mais breve prazo, a reorganização do Poder Executi
vo, como demonstração de que as mudanças prometidas 
são "prá valer", e não mera retórica eleitoreira. Sem que 
a administração pública se transforme em eficiente agen
te de desenvolvimento; fica coiilpro-riietido o principal 
mecanismo de que dispõe a sociedade para a tão reela· 
mada revisão da vida nacional. E sem a administrãçãõ 
operar eficazmente, as mudanças não acontecerão. Urge, 
pois, rapidez nas decisões. -- -- -

O Brasil já possui razoáv_el_experiência em reform-as 
administrativas. Afirmam os "experts" que aS iniciativas 
nesse sentido têm-se mostrado frustrantes,_ vez que_ja
mais conseguiram elimina~; a distância existente- entre a 
capacidade operacional da burocracia implantada e as 

crescentes exigências impostas pela aceleração do pro
cesso de desenvolvim_en_fo s.ócio-econômico .. Hã sempre 
um considcrãvcl atraso que não permite à maquina go
vemainental acompanhar o ritmo das transformações. 

Na década de 60, em virtude dos propósitos desenvol
vimentistas -dos GovernOs da época, realizou-se o maior 
esforço de modernização dos serviços públicos, que cul
minou com a edição do Decreto-lei n"' 200, de 25 de feve
reiro de 1967. 

Cinco PJ:inclpios constitúlram a base daquela reforma: 
plrinejamento, coorderiação, descentralização, delegação 
de competência e controle. Fases distintas podem ser no
tadas_ na sua implementação. 

Prorurou-se primeiramente a descentralização de atri
buições e a racionalização de rotinas, ao lado de ampla 
divulgação dos Qb}etivos da iniciativa, e ênfase no prepa-
ro de recursos humanos. -

A partir dessa fase, evidenciou~se a necessidade de mo
dificação estrutural das instituições, do aperfeiçoamento 
de-Seus métodos de opefaÇã-o, e implantação dos progra
mas específicos. 

Com o pasSar do tempO, porém, os esforços dirigidos 
à modernização da- máquina burocrática foram-se di
luindO~ --A partir de 1974, com o agravamento da conjun
tura econômica, as- prioridades governamentais 
concentraram-se em outro-s setores, como o energético, a 
substituição d~s impõrtações sob~etudo com- a implan
taçU:o da indústria m_ecânic.a_pesada-e da petroquímica, o 
desenvolvimento da Produção alcooleira, o aumento da 
exploração ·do petróleo nacional, etc ... Assim, uma vez 
mais o interesse pela máquina administrativa ficou para 
trás. 

No fim da década, o Governo retomou, em parte, o 
empenho se agilizar o seu sistema administrativo. Em 
1979, foi instituído o Programa Nacional de Desburo
cratização. Pretendeu este, no entanto, apenas eliminar 
do "estado desenvolvimentista" todo resquício do retró~ 
grado "estado cartorial". ~ 

Em resumo, Senhores Senadores, a reforma iniciada 
em 1967, com o Decreto--lei n"' 200, a rigor, não pôde ser 
concluída; o Programa Nacional de Desburocratização 
não acabou com os excessos e muito menos atingiü as 
causas do emperramento e dos_ desregramentos, dos 
quais a inflação é o prin-cipal efeito. 

E agora, o que está fazendo o Governo? Somos sabe
dare:; de que _o Executivo jâ deu grandes passos nesse 
sentido ao iii.stituir uma Comissão Geral para a Reforma 
Administrativa, cuja tarefa principal é reestruturar por 
completo a administração pública federal. 

Ambiciosos são seus objetivos. Entre eles inscrevem-se 
ai-da formulação de nova Lei Orgânica da Adminis
tração Pública Federal; desenvolvimento _da reforma dos 
órgãos da Presídência da República e dos Ministérios; 
reforma das entidades da administração indireta (autar
quias, sociedades de ecOnomia mista e empresas públi
cas); das fundações públicas, do estatuto das estatais e 
do sistema de planej'amento e orçameiito. Igualmente se 
pretende definir novas normas para a admissão, pro
mOção e !reinamento de funcionários públicos. 

GOs,taria de enfatizar a necessidade da definição de 
três linhas de açãQ específica: I) a reorganização institu~ 
cional dos grandes órgãos diretores em cada campo de 
atiyidade; 2) melhoría das condições de trabalho, justa 
remuneração e estfmulo profissional Para o servidor 
público: 3) aparelhamento adequado das repartiçõeS e 
serviços. Tudo sob a ótica da eficiência e da economia de 
gastos, face â relação custo/beneficio. 

O _Sr. _Benedito Ferreira - Nobre Senador Milton 
Cab(Ul, permite~rri.e V: Ex'? 

O SR. MILTON CABRAL - Pois não, nobre Sena~ 
dor! 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Milton 
Cabral, V. Ex' _aborda, no momento, uma questão im
portante: essa preocupação, que já vem de longe, de uma 
reformula~ão d(! serviço público brasileiro. E veja V. Ex• 
como realmente_ há que se deplorar o desperdício que 
houve, por exemplo, à época em que se criou o DASP, 
quando se estruturou o DASP, e enviamos pessoas para 
o exter!IJr, para qu~lificação, para estu__dos, para profis
sionalização, enfim, para c_riar um corpo de elemenfos 
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dentro do DASP, para nos dotar de uma estrutura admi~ 
nistrativa e de pessoal realmente à altura. Mas, lamenta~ 
vclmci1fC, o DASP começou, de certo tempo a esta parte, 
ser tratado como u-m__(ilho bastardo dentro da Adminis
tração. E tanto é verdade, que o último Censo de Pes
soal, que, por sinal, não foi cOmpletado, só iniciado, foi 
feito em 1977, o DASP não tem, como acredito que Q _ 

Ministro Aluísio Alves, hoje, assumiu aquele acervo, 
realmente como informar com segurança sequer o núme~ 
ro de funcíoi:táfios ou servidores da nossa União. Mas 
uma coisa é certa: se levarmos em conta o que está ocor
rendo nos Municípios e nos EstadoS, em termos de cus
tos de administração, podemos avaliar o que vem ocor
rendo na Admínlstração federal, também em termos de 
custos. Porque, veja V. Ex~: se de 1970 a 1984, a correção 
monetária das ORTNs foi da ordem de 14.140%, as des
pesas dos Municípios brãsileiroS com pessoal cresceram 
86.000%. É de ass_ust_ar, mas esses são os números reais. 
Enquanto nos Estados, ao lado das receitas que cresce
ram 58.000%, em contrapartida, a despesa de custeio de 
pessoal, nos Estados da Federação, cresceu em 63.000%_ 
- vale dizer, quase cinco· vezes, também, àquilo que 
ocOrreu com as ORTNs. Há que se alegar que sérios e 
muitos erlCargoS fOi-ã:m trarisferidos para a órbita d_o Es
tado. Não tenho d_(t vida alguma; a urbanização da nossa 
população passou, realmente, a requerer mais do Esta~ 
do. Mas, seriam juS~ificáveis, seriam esses número-s ab~ _ 
surdos de crescimento de despesa aceitáveis e razoáveis, 
seriam compatíveis com as reais necessidades da Admi
nistração Pública no Brasil? Aí, pois, onde realmente é 
oportuno o pronunCfa:meflto de V. Ex•, trazendo a deba
te essa questão, até porque ela se presta para nos colocar 
em brios, para que não sejamOs alcançados pela Consti
tuinte sem que tenhamOs regulamentado o art. 64 da 
Constituição, que •~dorme" hã 18 anos, aguardando que 
tomemos a inici_ativa de, atravês desse artigo, disciplinar 
os gastos com- pessoal da Administração Pública Fede
ral, Estadual e Municipal. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MILTON CABRAL- Eu é que agradeço a _v. 
Ex• Seitador Benedito Ferreira. E, realmente, para adi
cionar mais uns números dos citados por V. Ex', queria 
lembrar que na atual Administração do Presidente José 
SarrieY já foram identificãdos mais de 200 mil órgãos na 
estrutura governamental. E, recentemente, o Sr. Minis
tro Aluísio Alves denunciou a existência de 240 mil fun~ 
cionários ociosos. Esses dois números já dão uma idéia 
de grandeza dos problemas que fazem com que a Admi
nistração Pública brasileira continue sendo de mâ quali
dade. 

Mas, Sr. Presidente, eu tinha'elaborado um trabalho 
mais detalhado, inclusive, justificando_a posição que vou 
-assumir a -partifaeste-instánte, e Vou deixar de comentar; 
passo o trabalho para a Taquigrafia, a flm de encurtar o 
tempo do debate. 

O Sr. Carlos Alberto - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL- Ouço V. Ex• 

O Sr. Carlos Alberto - Nobre Senador Milton 
Cabral, apenas para fazer uma advertência a V. Ex•: que 
não se baseie muito em informações do Ministro da Ad
ministração - não se baseie porque V. Ex• poderá co~ 
meter equívoco da tribuna do Senado Federal, até por
que o Ministério da Administração, hoje - eu o c_onsi~ 
dera- e o Ministério do _faz-de-conta, o Ministério das 
promessas. O MinistrO Aluízio Alves_ tem tido um com~ 
portamento não muito condigno dentro da Nova Re~ 
pública. Veja V. Ex• que ele prometeu a reforma admi~ 
nistratíva, fez uma--Celeuma, o noticiário foi muito graO~ 
-de; anunciou a reforma da _estatuto, a divulgação tam
bém foi nluítO grande; foi anunCiado pelo Ministro o 13"' 
salário, que não saiu; prometeu _acabar com as mordo
mias e as mordomias do_Ministério da Administração, é 
bem verdade. têm aumentado a cada dia, porque co
nheço casos de jornalistas que estão viajando às custas 
do Miriistêrio da AdministraçãO para· fazer turismo, in
cluSive nç Estado do Rio Gr-an-de do Norte, em hotéis de 
5 estref~s. Eu gOstaria de dizer ísto, para qüe V. Ex' não 
venha a cometer falhas, amanhã: que não se baseie muito 
nas declarações do Ministro da Administração, pois na 
ve-rdade, é o que tem feito o Ministro, até o presente mo-
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menta, dentro da Nova República, e acredítO que a opi
niã-õ J)óblica exige respeitO. E respeito é bom. Aí estão os 
funcion-árioS públiCos penalizados por um Minisfro ir
responsável. que anunciou que poderia dar o 13~' salário 
e, depois, o Ministro da Fazenda veio e disse que não ti
nha condições de dá-lo. e. apenas uma advertênci~ a V. 
Ex•: não use os númercis do Ministério da Admlnis
tração, porque V. Ex• poderá "Cair do Ca"Vãl0''. 

O SR. MILTON CABRAL- Sr. Senador Carlos Al
berto, é mais do que conhecida a posição de V, E~• d_e ra
dical adversário do Ministro Aluízio Alves, sobretudo 
conseqüente da política local no Rio Gran"de do_ Norte. 

O Sr. -Carlos Alberto- Não! Não tem nada de radi-· 
cal, __ eu apenas estou mostrando;a ve_rdade. 

O SR. MILTON CABRAL ---Não pretendo 
envolver-me na política do Rio Grande do Norte. 

Agora, quero_ dizer a V, Ex• que o_ Mini_stro _Aluí_zí~ 
Alves está estudando, seriamente, os problemas dã-Pis
ta, da qual ele é titulai. E só 6 elenco de medidas, que 
acabei de citar aqui, e vou repetir, dá uma idéia da gran
diosidade da tarefa que o_ Mi_nistr9 _tem que __ enfrentar. E 
são problemas de soluç_(k:s .cHflçe.!s. ---·· ~~-----~-

O Sr. Carlos Alberto- O 13'>' salário? 

O SR. MILTON CABRAL- E que exige, realmente, 
um levantamento muito sério também. 

O Sr. Carlos Alberto- O 13~' salário? O 13'>' salário? 

O SR. MILTON CABRAL- Só para terminar- um 
momentinho! Vou responder a V, Ex• _ _ 

Veja bem, reduzir di~re_n_ç_ª$~_tre níveis salari1_1i_s, -de_-
todo o funcionalismo público. O pagamento do 13~' s_a
lário, que não depende dele, mas sim do Ministério da 
Fazenda, _da situação econômica do P~ís, do Tesouro 
Nacional, não é uma decisão daquele MinistériO ... 

O Sr. Carlos Alberto- Mas foi uma promessa que ele 
fez! 

do Rio Grande do Norte, onde, convenhamos, já ê uiná
espécie de feudo da velha e querida, por todos nós, Pa-
raíbU. - -

O SR. MILTON CABRAL ....:..-A-diferença, nobre Se
nador, é que quando eu digo "não quero me meter na 
política do Rio Grande do Norte, porque faço Política 
na Paraíba, "é porque quando o paraibano deseja_ se me
ter na política de outro Estado, vai lá e ocupa o espaço. 
Estú aqui o nobre Senador Aderbal Jurema, e estão os 
govem!!dpres ~o Rio Qrande do Norte, que são de ori
gem O a Par alba, que vão lá e ocupam o espaço. Mas eu, 
estando nã Para1ba, e _fa~_endo politica ria- Paraíba, me 
sinto impedido. -

Mas eu queria pedir a atenção dos Srs. Senadores para 
õ se-gUirite:- ·esse-problema do Ministério da A<l_minis
tração não é o ponto central do meu pronunciamento; o 
ponto principal deste pronunciamento de hoje é aQordar 
a necessidade de profunda reformulação administrativa, 

-qU-ejUJgo- õportuno, ·começando por três decisões funda-
mentl:lis. -- _ 

A primeira diz respeito á criação do Ministério _da 
Econo-mia. Está mais do que evidente, e mais do_que 
c-o-mp-roVada _a in_convenieJJte existência _de.do!s. M_i_~;ti$-

-urWs-plã"nejaiiao~e~exe_Cutã._ndo medidas_ no campo e~
nômico: O Ministério da Fazenda e a Secretaria de pla
nejamento da Presidência da República- que funciona 
COmo"- Ministério, pois o seu chefe é um Ministro ~ ~ão 
um assessor do presídente,_A S_EPLAN coordena, plane
ja, executa, interfere, intervém, etc .. ~A S_E_ST, por exem
plo, é um organismo fantástico, com e;xuberaote comp_~ 
tên.cla para tudo entender, uma auto-suficiência ímpres
sio-nani~ e enorm·e Capacidade de interferir. Os resulta
dos não têm sido bons. A eficiência di:ts eStatais terá de 
ser-cUldada effi cada Ministério sob total responsabilida
de do mesmo. A ingerência estranha ao meio nu-nca dâ 
ce~rto. 

A existência de dois Ministérios com atllação.nas mes
ma _áreas da__ economia_ tem sido a fonte de c_oR_stantes 
conf1itos e até <Je crises polfticas. Confrontos entre o Mi-

O SR. MILTON CABRAL- ... d(! unificação dos _di- nistério da Fazenda e_a Secretaria de Planejamento da 
versificados reg'imc!s do serviço público. Ele prometeu es- Pi'esídencia da Repóblica hoje- instituída como Minis-
tudar seriamente e propor ao Presidente José Sarney, tério - têril sido inevifá-veis, em virtude das superpo-
que sempre ressalvou: "na medida d_o_possfvel,dª§ ~on:___ sições em várias ãreas, sobretudo_ pelo papel executivo 
dições econômicas ... ·~- _ _ __ _ ___ _ que-asecreurria assumiu. 

- -··- -==----==--==rwsconmtos prejudicam a imagem do Governo, pois 
OS~. CARLOS ALBERTO"'":":' !enh_Q os_reco_r~~-~o-ª--- ___ çs_~_passa a exibir falta de firmeza na formulação e con-

jo_rn~is, em que ele anunc_ia o 139 s~ário para o servidor dução da política econômica, além da dualidade provo-
publico... ___ --~-~~~·~=~CUL prejudicíal retardamento em muitas decisões impor-

O SR. MI_LTON__ÇA.B~AL :-:-:-'_ .. a -~-'ab~?rªçã_o dos ~s- _ t~nt:~ face á necessidade ~a :onciliação de ambos. o~ Mi-
tatutos das empresas, enfim, há um número_dePrO~bie~ -- -- msteno.~ e~ !orno das postçoe~ que assu~em prehmma_r-
mas muito sérios, de implicações das mais abrangentes ment~·-Ê fac1l ~:rceber .que~ m_ter-re~açao de âreas ena 
que demandam tempo. Agora, temos que aguardar a pa- cond~ça? prop1C1as â d1v:r~encta, CUJO .extravasamento 
lavra final do Sr. Ministro que, acredito, irá jus~ificar _ao pubhco resulta e':! preJUIZOS à_ autondade ?o G?ver-
por que razão 0 13~' não saiu e por que essas refouria__s__d__a_ __ no;gerando ex~ectat1vas. em relaçao ao futu_ro tmedtato. 
sua área ainda não foram coOcluídas. Mas só 0 levanta- Para exemplificar, vejamos o que está acontecendo. 
menta de .20 mil órgãos_ e há quem diga que vai a 60 Na elabor~ção do O~çamento da União, que é o princ!-
mil órgãos neste País_ então, só esse levaflfánierttõ exi- pa.l mecamsmo da_açao govern~mental n~ camp? econo-
ge tempo, e ele não pode se precipitar. m1co, a superpostção de funçoes ampha constderavel

O Sr. Benedito Ferreira- Permíte-me v. Ex• um apar
te? 

O SR. MILTON CABRAL- OuÇo V. Ext,.com mui-
to prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira- Serei breve e acho que atê 
que seria oportuno para amenizar um pouco a tônica, 
que já Vai tomando 6 disc1.1rso de V. Ex•, que é sério., ne
cessáriõ e oportuno. Mas·--v. Ex• realmente me surpreen~ ~
de. V. Ex_~ realmente é nascido na Paraí_ba? Essa é a mi
nha pergunta. Porque, s_e V. Ex• é nascido na Paiiíba:v~ 
Ex• é a exceçãO, aliás, para justificar ã i'eigra, porque é_o ___ -
primeiro paraibano, que ouço d_i:z:er _que não quer se me
ter na política de outro Estado. Qual dos Estaçiqs rtQI_;:_ 
destinos que não tem a presença atuante dos paraibanos 
e normalmente no comando? Essa é a pergunta que-eu 
coloco a V. E:":-', porque, no Esta.do de Pernambu~co, Por 
exemplo, está lá o Senador Aderbal Jurema, está lá Jo
sias Leite; no Ceará, ·a mesma coisa. De maneira que V. 
Ex• tlllvez para confirm-ar a·-regra; Venha a ser ex·ceção; 
como bom paraibano, para justificar a regra, diz da tri
buna, alto e bom som, que não quer se meter na Política 

mente as_ discussões .. Por !_S$0 não tem sido possível 
obter-se uma peça de melhor qualidade. Suponho que o 
_orç~mento brasileiro é o mais emendado e remendado 
-d() _mUriCfo,);assemoS a- ãl_8iillS deTalhes. 

O Orçamento Fiscal é preparado pela SEPLAN, mas é 
implementado pelo MiniStério da Fazenda. O Setor que 
arrecada é da Fazenda, mas a definição dos dispêndios é 
do oütúi Ministério. 

Em abril de 1979, o Conselho Monetário Nacional foi 
transrerldõ-ào~1niSlériõ-da Fazenda para: a SEPLAN. 
~m a_~Osto do _meSin_o ano ·retornoU á Casa: de origem. 

_-----çrn 11::!~~~ ~epol_s, ~,IJI sl::te""rit~ro o <;onselho Intermin~ste~ 
- ria( dC preçoS sâiu dã 6r6ita -era Fazenda para a SE- __ 

PLAN. Em dezembro daquele mesrrio ano foi _a vez da
C:omi~são ~e Coordenaç~o d~ Con_trol_e Interno passar 
éià FaZetlda.pár-a ã' SEPLAR"Em· ffiarÇá deste ano, o 
CIP _retornou à Fazenda, Com ele, foram a Secretaria 
E~pécial de Abastecimento e preços e a Superintendência 
Nacional de Abilste-cíiri!::ntO, mais a secretaria Central de 
CoÕtrOJe hlterrlo e a Comissão de Coordenação do Con-
trole Interno. -
_ Es_te v~_t e vem de órgãos é bastante revelador d_esfa: iri~ 
conveniente sUPerp-osição de a-tribUiçõeS: ~--o caS·o-da re-
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cém criada Secretaria do Tesouro Nacional na estrutura 
báSica dO MTriíStéfiõ- dif"Fãzéiida, para substituir a atual 
SecretarTa- Executiva da Comissão de Programação Fi-
nanceira. 

Este novo organismo~ a paitir de janeiro de 1986, fal-á 
o acompanhamento da execução do Orçamento da 
União,_ inclusive no tocante às contas do chamado Orça
mento -Monel.ái'io (súbsídios ao trigo, ·aquisição de pro
duto_s a_gropecuários, incentivos_ à exportação etc ... ). 
Espera-se, dessa forma, a unificaÇlo dos recul'$os de Caí· 
Xa do TeSOuro, preconizada pelo art. 92 -do Decreto-lei 
n"~' 200/67, além do controle das responsabilidades finan
ceitas-diretas e indiretas ass_umidas pelo mesmo Tesouro, 
mediante a concessão de avais e outras garantias, inclusi
ve no exteríor, bem como o controle dos haveres mobi
liários de propriedade da União. Se cabe _à Fazenda a··~ 
execução desse controle, nem por isso deixa a SEPLAN 
de -ínterferir em ,diversas fases do processo. _ 

E por ai, Sr. Presidente, eu sigo analisando essas su
perposiçõeS- que deixo"-de comentâ-:..tas, em detalhes, para 
não _l!le este_~der por mais tempo nesta Tribuna. 

Devo salientar,- ainda, Que o gigantesco Orçamento 
das Estat_ais __ não e_s~eve incorporado ao orçamento ,da 
UniãO, env-iado agOra ao exame do Congresso Nacional. 
ApeSar do -esTorço das nossas autoridades, não se conse
guiu a tão- desejada unificação dos orçamentos fis.cal e 
monetário. 

Ve)ã~se -OUtro âspecto dessa momentosa questão: 
Trata-se da elaboração do Plano Nacional de Desenvol
vimento, atrav~ da_ SEPLAN. Qu~l? faz_a arrecadação 
de -ffiel.Os~Uem cOnllece -metfio-r o comportamento dos 
diversos setores, o _que produzem e pagam de contri
buição fiscal,l)ão_é_quem faz a montagem final do Plano _ 
de Desenvolvimento. Daí a ficção que_ tem caracterizado,_::
negativame_nte e sem exceção,. todos _os PNDs até h9je. 

Os nossos Planos não passam de mera carta de in
tençõ_es.. _t isto tão ve_rdad_eiro que nunca foi feíto um ba-. 
lanç_() visâ.ndo demonstr.lr o quanto foi cumprido das 
me!as fixadas. É por_ isso que estou apresentando uma 
_em~-nda neste ·novo PN.Q,_ ora em exame no Congresso 
Nacio_nal, qt..ie vai obrigar os-órgãos c·ómpetenfes do Go~
verno -a submeterem ao Poder Legislativo um completo 
bnlanço_~as rea~izações preconizadas até 180 ~ias, venci
do o período de vigência do respectivo Plano. 

Uma outra prova do papel execUtivo_ da SEPLAN ~tá __ 
na administração direla de fan,ástíc_QS recllf.SO_S financc;i
ros através do_ RND_ES, -ª __ quem está subordinado-.. -- , 

Estou convencido, Srs. Se_nadores, que jã é tempo de 
pôr-se um definitivo parad_eiro a esta dualidade miriiste-:
rial. A complexidade do estágio em que se encontra _a 
nossa economia demanda solução rigorosamente técni
ca, sem qualquer consideração de ordem personalista. t 
preciso enfatizar que não estou i,nteressado em favorecer 
ou prestigi~r quem quer que seja. 
_ O __ qu~_ 9~ejo, e_ este é o ní"eu empenho, é contribuir 
pa~fl a m01ltageffi de um sistema de ord_enação fiscal/fi
nanceiro capaz de formular e conduzir eficazmente a_ 
política econômica, com a utilização de mecanismos á- . 
geis e solidamente estruturados, sob um único comando. 

,._A suge5tão, que me parece simples e objetiva, ·está riá 
criação do Ministério da Economia, tendo este como_ 
prineipill atribuição o comando da política econômica. 
crnovo Ministério, resultante da fusão dos atuais Minis
térios da Fazenda e SEPLAN, deveria contar com Secre- -
ta rias responsáveis, pelo menos, em quatro âreas básicas: 
Planejamento e Orçamento, Receita Federal, Tesouro 

-Nacional, COffiêTCio Exterior e uma- Six:-retariã-Geràl. 
As atribuições- de assessoria econômica da Presidência 

da Rep_óblica continuariam, como eStão atualmente es-
trufUra·daS~ comO vêm send9 exercidas. · 

Õ Sf~ BediditO -Fefreira-:.._ -Perffiite v. Ex• mais uma 
obServaÇão? ·-·- ' 

O SR. MILTON CABRAL- Pois não, -senador B~ 
!")-'?dito Ferreira. 

O Sr. Benedit~ F~rreira - Nobre Senador Milton 
Cabral, quant~ a essa miscigenãção de atribuições,_coisà 
que pesa sobre o Ministério da Fazenda, ela é evidente. 
O Brasil mudou, o mundo mudo_u, mas a precípua finali-

- dade do Mi~i~tério d~- Fazend~, especialmente dep()ÍS 
que se criou o Minisfériõ-do Planejamento, foreietíva-
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mente abandonado. Veja V. Ex.• que, com o estabeleci
mento do art._ 196 na Constituição vigente, retirou-se dos 
agentes de tributos federais, os antigos lisCais, a partici
pação na multa e na arrecadação~ Para suprir aquilo que 
era considerado uma imoralidade, e que provocava, sem 
dúvida alguma, injustiças e iniqUidades. Agentes inescru
pulosos, motivados pela participação que tinha nas mul
tas, autuavam às vezes até desnecessária e absurdamente. 
Tentou-se suprimir a: ralha com a chamada remuneração 
de produtividade, que acabou afinal~ sendo estendida a 
todos quantos eram do quadro, mesmo aqueles que fi
cam dentro da repartição batendo máquina ou fazendo 
coisa alguma. O certo é que veio o desinteresse a níveis 
tais que não tenho receio nenhum de afirmar a V. Ex• 
como já o fiz a SU:a Excelência, o Seflhor Presidente da 
República, e aqui nesta oportunidade para o País todo, 
que nada mais fácil do que duplicar a receita federal, 
nada mais fácil! Basta a chamada Secretaria da Receita 
Federal resolver funcionar. AgOi':i,- serii. dúvida alguma, 
não há que se exigir dos agentes de tributos mais do que 
eficiência, o que nãõ basta, o que não ê bom, o que não é 
necessário, porque o indispensável seria obter-se dos 
agentes de tributos, além da eficiência, a iniciativa e a 
criatiVidade. E sabe V. Ex• que só com o lucro, só com a 
vuntagem, só com a perspectiva de uma melhor remune
mção é que o homem é induzido a buscar dentro de si a 
iniciativa e a criatividade. Logo, se o Ministro Dilson 
Funaro levar para dentro do Ministério da Fazenda a 
sua capacidade empresarial - e pressuponho que ele 
deve ser um empresário bem-sucedido - ele haverá de 
buscar um caminho, um meio de criar nos agentes de tri
butos essa expectativa de vantagens, e fazer a mâquina 
arrec-.:1dadora funcionar. Porque na verdade, Senador 
Milton Cabral, nem sequer sobre; o talonârio de notas 
fiscais a Receita Federal exerce controle algum. Eu darei 
como exemplo a V. Ex~ Q ca_s_o do Estado de São Paulo, 
onde, por absurdo que pareça, sequer se autentica os ta
lonários de notas fiscais. Daí por que Goiás, Mato Gros
so do Sul, o velho Mato Grosso paga per capita lO% de 
ICM mais do que qualquer um dos três Estados, isolada
mente, mais do que o Estado_ de São Paulo. Como é 
possível que São Paulo, tendo 41% dos que declaram, 
dos que estão sujeitos à declaração do Imposto de Rend_a 
-e nesses três Estad_os que eu citei para V. Ex' só temos 
4,7%, vale dizer 1/10 daquilo que tem em São Paulo; lo
go, sem dúvida alguma, o poder aquisitiVo do paulista é 
muito, maior como pode São Paulo, com esse imensurá
vel poder aquisitivo, pagar ICM, per- capita, menos do 
que pagam os três pobres e abandonados Estados do 
Centro-Oeste brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Nobre Sr. Se
nador Milton Cabral, o tempo de V. Ex' j4 está termina
do. 

O Sr. Benedito Ferreira - Eu peço desculpas ao Sr. 
Presidente, mas realmente o assunto ê empolgante, por
que fala de perto especialmente aos Estados menos favo
recidos do Brasil. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MILTON CABRAL- Nobre Senador Benedi~ 
to Ferreira, V. Ex• toca em pontos interessantes, Agora, 
na minha opinião, põr-melhor que seja a experiência em
presarial do Ministro Dilson Funaro, ele terá sempre di
ficuldades para atingir as metas que ele traçou se não 
contar com uma administração ãgil, eficiente, uma estru
tura apta a se aprofundar nos problemas nacionais, com 
soluções Cxeqíiíveis; e V. Ex• mesmo aponta algumas das 
falhas na arrecadação dos tributos. Agora, com essa su
perposição que eu denuncio, aqui, com esse retardamen
to que acontece cada vez que surge uma medida impor
tante que o Governo deseja tomar na ãrea econômica, é 
preciso conciliar as duas posições, do Planejamento e da 
Fazenda. O fatO do Planejamento ser \,lm órgão também 
executivo, o que é uma aberração- urn órgão que pla
neja, é., também, executivo, porque ele planeja para a 
economia como um todo, para o País como um_ todo. 
como um assessoramento da Presiçiência .da República 
-ele tem o BN DES, tem a SESP, tem a SAREM, sob o 
seu comando e intervindo a todo m_omento. 

Sr. Presidente, mais alguns minutos e eu terminarero 
meu pronunciamento. 

DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

O segundo ponto desta análise diz respeito ao Canse~ 
lho Monetário Nacional, instituído pela Lei n~' 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, com a finalidade de formular a< 
política da moeda e do crédito, objetivando o progresso· 
econômíco e social do País. O.CMN herdou, ao longo r 
dos anos, funçõ~ que o tornaram excessivamente pode
roso. 

A instj~uiç_àO do ÇMN deu-se no tempo em que foi eli
minadll a prerrogativa do Congresso Naci6nal de legislar 
sobre matéria financeira. 

As decisões tomadas no âmbito do Coi1selho, embora 
relacionadas com os principais temas- da economia na
cional, co·mo por exemplo inflação, crescimento econô
mico e direcionamento da poupança nacional, não resul
tam do amadurecimento de idéias suficientemente deba
tidas. 

Tornar:um-se rotineiras as decisões a priori ou ad refe-
rendum do Conselho, sendo seu plen~rio utilizado ape
nas para sancionar medidas já adotadas pelo Governo. 
lgualmente, há o caso curioso de reuniões que se proces
sam por consulta telefônica e dessa forma substituem as 
reuniões formais, que deveriam constituir-se em discus

-sões aprofundadas. 
Também a composição dos membros deste Conselho 

Monetário foi diversas vezes alterada ao longo de sua 
existên"cia. Com isso, o órgão sofreu um proCesso de it~
chação'~ com a multiplicação de representant~, hoje, 
com mais de trinta membros. Esse fato tornou, n~ práti
ca, dirícil a tomada de decisões com báse em debates rea
lizudos no seio do Conselho. Aliás, como está, trata-se 
Qe um<l assembléia com a participação de grupos privlle
ghtdos. 

Vejamos, Senhores, a atual composição do Co~::etho. 

Seu Presidente é o Ministro da Fazenda. O Ministro
Chefe da SEPLAN é o _seu Vice-Presidente. Participam 
ainda do Conselho ps Ministros da Agricultura, do Inte
rior. da Indústria e do Comércio,- do Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, os Presidentes do Banco Cen
tnll do Brasil, do Banco do Brasil,_ da Caixa EcOnômica 
Federal, do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social, do Banco Nacional da Habitação, do 
Instituto de Resseguros do Brasil, da Comissão de Valo

-res- Mobiliários, o Diretor da Cacteira,_deComércio Exte
rior do Banco do Brasil, os Presidentes do Banco do 
Nordeste e do Banco da Amazônia. Acrescentem-se a es
ses outros Qez membros nomeados pelo Presidente da 
República entre brasileiros de notória capacidade em as
suntos ecOnômico-financeiros. 

A presença de expressivos líderes empresariais incita a 
quest_ão da eqUidade de tratamento aplicado aos diversos 
grupos da sociedade. Com base nos próprios critérios 
a dotados pelo Governo, não vejo como se justificar ,a au
sência daquele colegiado de líderes trabalhistas, e ~-de re
presentantes dos profissionais liberais. t fácil concluir 
que a fórmula adotada para a designação dos represen
tantes da área privada não tem sido compatível com a es
sência do renovado regime democrático, pois a compo
sição como está privilegia determinados segmentos da 
sOCiedade. Aliás. este tema nos leva a outro-igualmente 
deli~ado: o acesso prévío de representantes de determi
nados grUpos econômicos a entendimentos de natureza 
sigilosa que ·se travam no CMN, o que não se coaduna 

_com o natun1l princípio da isenção no processo decisórío 
sobre áreas de vital importância que afetam os rliffios dã
economia. 

Esses aspectos põem em pauta a vulnerabilidade do 
CMN a grupos de pressão. Segundo comentários na im
prensa nacional, a exemplo de O Globo, em 3 de maio de 
1985, o Conselho Monetário Nacional tem sido o canal 
acolhedor de reivindicações de bem montados Jobbies, 
_que tratam dos interesses de seus grupos. 

Conclu_i-se, portanto, como imperiosa a reformulação· 
deste CMN. pela eliminação- de todos os representantes 
de grupos financeiros e econômicos, e redução dos repre
sentantes governamentais. N_ão tem o menor sentido a 
p<lrtlcipUção simultânea de um Ministro de Estado, ten
do do seu lado a presença, também como titular, de um 
ou mais de seus subordinados. ~ria críVel um Presidente 
de J,lm banco estatal opinar e votar contra a posição as
sutTiida por seu Ministro? O que seria admissível é que 
estes titulares do 2\' escalão participassem como 
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membros sem direito a voto, simplesmente como asses
sores. 

O CMN precisa, com urgência, voltar a ser um órgão 
colegiado com participação apenas dos titulares dos Mi
nistérios que atuam no campo normativo e produtivo da 
economia: Fazenda, Agricultura, Comércio e Indústria, 
Minas e Energia, mais o Presidente do Banco Central, 
estando este revestido da indispensâvel independência, 
como a seguir comentarei. Portanto, um Conselho de 
cinco titulares e não 32, como -se observa atualmente. 

Assim sendo, devolver~se·ia ao CMN a função supe
rior de formulação das grandes linhas de política econô
mica, com a tomada de decisão colegiada. Para faCilitar 
o debate e o acolhimento de sugestões e reivindicação 
poder-se-ia admitir, na estrutura do referido Conselho, a 
organização de câmaras setoriais, representativas das 
atividades produtoras de empregados e empregadores, 
em escalão inferior, sem interferência direta com as reu
niões do colegiado. 

Um terceiro aspecto, que entendo ser necessário alte
rar para conseguir-se a desejada modernização da admi
nistração pública. é concernente ao Banco Central do 
Brasil, cujas atribuições estão definidas pela Lei n' 6.024. 
Ali[Js, uma lei considerada nos meios financeiros como 
falha de difícil interpretação, contraditória, Construfda 
pela fusão malfeita de leis anteriores. 

No caso-_ brasileiro, o Banco Central não tem passado 
de Um mero apêndice do Ministério da Fazenda, e dC 
uma secretaria executiva do Conselho Monetário Nacio
nal. "estando o-seu processo deci5:ório permeável às con
dicionantes políticas. 

A exemplo do que ocorre em outros países, julgo im
prescindível que o Banco central possa apresentar eleva
dO grau de au(onol'niã. e ampliar a sua competência es
pecifica.- Em abril d_este ano, o Jornal do BrasD, em ma
téria intitulada ''Ditem a Burocrático'', fez estas conside
rações: ·~Nos países ondC as estruturas financeiras adqui
r1núU niais solidez e respeitabilidade - como acontece 
com o Federal ReserVe S)l:stem, nos Estados Unidos-, a 
política mon~tária é praticada com grande grau de auto
nomia e rura_mente influenciada por fatores partidârios. 
Basta considerar, por exemplo, que o Presidente atual do 
FED - como é conhecido o Banco Central americano 
- foi nomeado áinda-i-JOs tempos do Presiderite Jimmy 
Carter. Seu estilo de administração é o colegiado, e sua 
orientaÇãO é respeitada por um Governo republicano e 
um Coii&resso com enorme poder de influir em questões 
orçamentárias, monetárias· e fisCais. Raramente o voto 

----de um Presidente do FED, em matérias relevantes para a 
vida econômica, é vencido e, na última vez em que isso 
aconteceu, o Presídente em exercício· durou pouco no 
cargo. Há, portanto, uma eleyada dose de coerência in
terna na administ"r-âÇão desSe !5rgão e no respeito que a 
ele devotam os outros seginentos da administração 
pública''. 

Continuando, o autor da matéria esclarece: "A inde
pendência das instituiçõe$ monetárias em relação ao res
to do Governo não quer dizer, no entanto, que o Banco 
Central americano seja livre para atuar dissociado da 
realidade de sua moeda ou da e:conomia do País. Sua in
_dependência ê um corolário do equilíbrio das instituições 
e não do inverso. E sua eficiência depende também da 
-eficiência do conjunto. O Executivo trabalha de forma 
harmoniosa e rápida, sobretudo rápida, e o Legislativo 
sabe como temperar a Casa Branca através do trabalho 
das Comissões Técnicas do Senado e da Câmara, ou de 
Comitês Conjuntos, cujo voto é decisivo em matérias re
levantes para a vida nacional". 

lnfelizment~. é o_ptra a expefiência brasileira. 
O que acontece com o Banco Central do Brasil? Tem 

dificuldade em executar sua principal missão, que é cui
dar da estabilidade da moeda, pois freqUentemente essa 
função está em conflito co_m interesse políticos imedia
tos. Conseqüentemente, a ''-performance" da política 
monetária é sensivelmente inferior às ex"igências impos
iúS Pela sofistiC"ação já atingida por nossa economia. 
Nilo _é simples acaso a nossa longa convivência com o 
processo inflad0i1âr10~ cujo ilívelhõje atingido ameaça à 
própria estabilidade social e polftica. 

Analisando-se sua finalidade, podemos verificar, Se
nhor Presidente, Senhores Senadores, que o Banco Cen-
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trai do ,Brasil não pode estar sujeito a tantas inj~nções-a em uma da~ páginas do lívrO do Senador Humberto Lu-
que o obriga o Ministério da Fazenda, ou a tantas vicis- cenã_ é um artigo publicado em Janeiro de 1983 no-Jorn81 
situdes, !:O mo as que lhe impõe o Conselho Monetário O Estado de S. Paulo, pdo jornalista Fernando Pedreira, 
Nucional. Nestes novos tempos democráticOs, deverá que diz o seguinte: 
antes constitUir-Se em õrgãõ Verdadeiramente livre, para 
bem poder cumprir sua finalidade, em consonância com O problema do Brasil de hoje é menos 
os mais elevados preceitos éticos. ---económico-financeiro do que "moral e político". 

Ou seja; propondo-se a ajustar 0 volume dos meios_de Es"tilmos escorregando por um plano inclinado. Não 
pagamento às reais necessidades da economia naciõilal e -é-possfvel acabar c_om a inflação, não ê possível re-
à manUtenção de seu processo de desenvolvimento em cup-erar a economia e restaurar a confiança dos ci-
ritmo adequado: a regular 0 suprimento adequado e dadãos no seu próprio país enquanto tivermos à 
oportuno dos recursos financeiros necessários ao furic10- nossa frente um governo desmoralizado e desacredi-
namento normal dos diversos setores da economia; a --urdo. 
atuar no sentido da estabilidade dos mercados financeiro Diz ainda o Jornalista Fernando Pedreira - isto em 
e de capitais; a aperfeiçoar as instituições e os instrumen- 1983: Há tecidos que suportam mal os remendos; entre 
tos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema eles está o da respeitabilidade e da autoridade dos_admi-
de pagamentos e de mobilização de recursos; a zelar pela nistiadofe-S. 
liquídez e solvência das instituições financeiras; a satisfa- Sr. Presidente, Srs. Senadores, as mentiras deslavadas 
zer u demanda do meio circulante, indispensável à ativí- e desavergonhadas, usadas pelo Sr. Ministro da Admi-
dade econômico-firialiCeirã da coletividade. Propondo-se nístração,- Jornalista Aloísio Alves, comprometem a res-
- repetirrios-- --à ctim-prif tarefas tão relevantes, não peítabilidade do grande povo brasileiro ao Governo da 
deve estar o Banco Central sujeitoa forças conflitarit_eS; chamada Nova República. O íriforni.afíVo DF Repórter 
característicãs-de disputas pelo poder. Ao contráriO dís- que todos os Senadores Deputados Federais recebem 
so, ele deve situar-se firmemente acima das influências diariamente, pela manhã, em seus apartamentos, publi-
resultantes dessa luta. coll no ~ia 27 de novembro, em uma de_suas páginas 0 

Assim considerando, imaginO um Banco Central inde- seguinte comenrãfiõ:- As p-romessas do Ministro ---0 
pendente do ExeCutivo e do Legislativo, algo semelhante Ministro du Administração prometeu que, no -pacote tis-
ao Federal Reserve Bank- dos Estados Unidos, ou do cal de hoje, uma das medidas vai dar um golpe de morte 
Bundesbank - da República Federal da Alemanha. A no velho esafio dos carros oficiais. E concluiu, com oti-
DircfõriU-do Banco seria indicada pelo Presidente da Re~ mismo que o seu número será reduzido de 60 por cento. 
públicu e aprovada por maioria do Senado Federal, tal Mus explicou que haverá um plano, que está em elaboM 
como acontece com os embaixadores. ração, etc. Sí diz o articulista do DF Reporter: não ê bom 

O mandato seria fixado de modo a cobrir _dois perfo- confiar muito. O ministro prometeu o 139 salário, não 
dos governamentais distintos. Os diretores, uma vez em- saiu; pror:neteu um novo estatuto, não saiu; prometeu a 
passados, só poderi::~m ser afastados por um voto de des- rcforrriã- adminstrati~a, não saiu; prometeu regularizar a 
confiança do Senado Federal, e nunca por decisão minis- situação d~sapart~mentos funcionais e não regularizou. 
teria!. Estaria, dessa forma, institucionalizado um órgão -"Diz ainda o articulista - ele ê bom prometedor. No 
em condições de administrar os inevitáveis conflitos ge- Ministério ~igueiredo tinha um MiniStro que-, põr causa 
rados das aspirações da sociedade e a efetiva clisponibili- disso, ganhou até apelido" ... _conclui a nOta d-o DF Re-
dade de recursos. pórter, "esquecendo que o Ministro prometeu acabar 

Tais são, Senhor Presidente, Senhores Senadores, os com as mordomiaS, não acabou". O Ministério da Ad-
três aspectos_que julgamos capazes de contribuir para a miniStiãÇão~- comrindado -pelo Sr. Aloísio Alves, é no 
solu_ção de muitos de nossos problemas económicos. As- presente momento o Ministério, no meu entendimento 
saciadas, e_ssas três allernativa_s oferecem, tenh_o _ _çer_teza, do faz de conta. Já diziam os romanos: o tempo conduz~ 
condições objetivas para aprimorar a eficiêriciã--iúi con: -----verdade pela mão. A verdade de uma farsa- montada 
d_ução da política econômica brasileira, sendo altamente através do lobby - ai está ... -Como explicar à Nação 
compatível com a consolidação do processo democrático promessas~ rião cum_pddas? Merlttrãm. Mentiram ontem, 
que estamos vivendo no _País. e hoje mentem novamente. -

E.~tou convencido que a contribuição que ora tragõ ~Ó - ----s-r: Presidente, Srs. Senadores, mentiram ontem, usan-
Plenário desta egrégia Casa oferecerá subsídios _à _reorga- do a retórica demagógica nOs palanques; mentem hoje, 
nização institucional do Poder Executivo, certamente --travesti dos de homens das esperanças do povo, vendedo-
uma das prioridades da Nova República. (Muito_beml) -~es- del~tJ:SõeS." Esta não deve ser a Nova República Pie-

Era o que tínhamos a Oizer, Senhor Presidente.- CorilZiiOã-pelo Excelentíssimo Ex-Presidente Tancredo 
Neves. Como também não acredito que o Presidente Jo-

0 SR. PRESIDE~IE (José Fr_agelli) - Conc!!~do __ a ___ __!ê Sarney q~~~--~~~D?_r_Jllar _a Noya Ree~blic~ _em _r~-
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto. publiqueta da mentira e da fars-ã. -- - ----- -

_Aproveito, neste meu pronunciamento, as palavras do 
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS - RN. Como Viee-líder do PMDB- Hélio Gueiros, no-livro desafio 

~:~.e~e~~~~~~:ia o seguinte discurso.) --Sr, Presidente, da~_2)J?_?_~iç?~~~-:·~ um abs~rdo que 0 Go':e_rno diga que 
Trago aqui uma posição do PTB, nesta Casa, d[;;tl~- ---=--:~nãq po-aepagar--ao seu-SemâOCo-que-eteaevé-r'eCeõer. 

do quadro que foi -ailtÜICía-ao pelo Ministro da Adminis- Não é possível aceitar-s_e essa estória de que o erário não 
tração aos funciçmários públicos e civis da União. Pro- tem dinheiro, porque, como eu jâ disse aqUi;Se fõrmcis 
~essas e mais promessas foram feitas e não cumpridas, esperar. no Brasil, que o Tesouro tenha dinheirci Pafa"sa-
dlga-se a verdade. Não venham aqui, Sr. Presidente e tisfazer às necessidades públicas, nós vamos chegar ao 

século vindouro e ele não terá condições. O Governo tem 
·srs. Senadores, dizer amanhã que a nossa posição ê uma que dar prioridade à situação dos Servidores Civis da 
posição em decorrência da poHtica do meu Estado, o Rio União e: deve pagar a ele, pelo menos, 0 salário reajusta-
Grande do Norte. O que nós queremos ê cobrar aqUilO do, que lhe foi roubado pela inflação. Palavras do Sena-
que foi prometido à Nação; o que nós queremos é ares- dor Hélio Gueiros, em aparte ao discurso do Senador 
posta concreta das promessas que foram feitas à opinião b 
pública brasileira. -- _Hum_ erto Luçena, de apoio às reinvindicaçõ_es feitas Pe

los servidores civis da União, através do 1"' Encontro Na-
" Mentiram-me. Mentiram-me ontem, e hoje cional dos Servídi:ires Civis- Federais, em 4 de abril de 

mentem novamente. Mentem de corpo e alma, com- _1983. Já o_ Senador_ ~umberto Lucena dizia O_seguinte: 
pletamente. E mentem de maneira tão pungente que Os próprios em.pregados··das empresas públicas têm rea-
ucho que mentem sinceramente." __ _jus_te~c!U_es~~~~ ~o l3_"' _s?_~ª~!o. _ _?n9--l!-~nto issC?, oss~rVido_-

Versos do professor Romano _de Sant' Ana, que rCs--pUbTíC:õS cívís Oã--UrliãO- e ae suas ãúf<liqllíaS, QUe 
abrem o poema "A implosão da mentira", tão em também são filhos de Deus, continuam penalizados. 
voga no governo da Nova República. Além da repos-ição salarial, do reajuste semestral, os ser

vido_!"~§_tam_bêm reivindicam <?.P?g!lm~'"!~O-do q~ salâri9,_ 
Sr. Presidente e SrS-.- Seiladores, meditei muitO~ o-n-- que é uma vel_ha conquista dos trabalhadOreS brasileiros. 

temm lendo o livrci "Desafio das Oposições", de autoria Ali:ís, hoje, os trabalhadores já recebem atê, por conta 
do Senador Humberto Lucena. E, dos trechos colocado do Fundo PIS/PASEP, o 14"' salário, enquanto os serví-
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dores públicos' federais, nem sequer o 13"' salário- pala
vras do Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB, 
nesta Casa. 

O Sr. Alfredo Campos- Permite V. Ex~ um aparte? 

-O SR. CARLOS ALBERTO - Com muita honra, 
nobre Senador! 

O Sr. Alrredo Campos - Senador Carlos Alberto, es
t<J010S_ escutand_o o_ seu_ discurso com bastante atenção, 
atê porque, nesta CaSa, como Presidente da Comissão_de 
Serviço f!úblico Civil, temos olhado as atitudes tomadas 
pelo Mini~tro Aluíziq Alves, da Administração, e toda a 
problemúttca do funcionalismo público federal. Quero 
dizer a V. Ex• que, alêm de ser muito acertado, é muito 
bom para o servidor público que se.traga para este recin
to, para esta Casa do Co_ngresso, esta discussão que_tan
to interessa a milhares de pessoas no Brasil. Mas, eu gos
turia .de dizer a V. Ex• que nós, do Governo, algumas ve
zes, mterpelamos a Administração Federal, principal
mente o Ministro da Administração, Aluízio Alves, que 
e•,tá há pouco tempo na chefia_daquete Ministêrío e, por 
is~o_ me_!'_mo, ainda_não_ logrou consertar tanta _coisa que 
estava e que continua errada, neste País. Com relação a 
um problema que me toca de perto, que é o Estatuto do 
Servidor_ Públic_ó_. eu gostaria de levar ao conhecimento 
de V. Ex~ que foi o Senado Federal, através da sua Co
missão de Serviço Público Civil, que.solicitou ao Minis
tro Aluízio Alves que não mandasse, em regime de ur
gência, o anteprojeto do Estatuto_ dos Servidores Civis 
da _l)niào, porque as duas Casas do Congresso Nacional 
não gostariam de ser obrigadas a discutir, em tão pouco 
tempo, um problema tão importante para todo o servi
-~or púl:!Iiso. Q~eríamos, sim, que esse anteprojeto vies~>e 
para cá com um tempo razoável de debate, para que pu
qêssemos discuti~lo profu!"ldamente em tudo e trazer o 
funcionalismo p"úblico federal para discuti-lo também. 
No momento em que pensamos em dotar o Pafs de uma 
Legislação séria; no momento efn que pensamos em do
tar o País de uma Constituição que possa reger os desti
nos do Brasil por alguns anos, que ainda temos pela fren
te, nós não poderíamos, definitivamente, pensar em do
tm o servidor público do seu regulamento maior, sim
plesmente de afogadilho, simplesmente de um momento 
rara o outro. Solicitamos ao Ministrõ que eSse debate 
pudesse ser travado, não somente nas duas Casas do 
Congresso, mas através de suas representações, de suas 
e_ntidad~~ representativas. Por isso, até hoje, felizmente 
esse anleprojeto não veio ao Congresso Nacional. Mas 
nós estamos fazendo debates nas suas associações d_e 
classe e, _há _poucos dias, fizem::~s realizar no Senado Fe
deral, sob o PatrocíniO da Comissão de Serv-iço PÓblico 
Civil, um encontro das principais entidades de classe do 
servidor público, para discutir profundamente o ante
projeto do Esta__tuto do Servidor Público. Por issci, não 
cjUcrenâõ-me alohg-ar-rriais para que possamos continuar 
escutando_::~s_suas críticas que, em boa hora, vêm a _este 
recinto, nós gostarfamos de dizer que a Adffiinistração 
Pública está atenta para o problema do servidor público, 

~- ·gue-é-urrt~dos graves e grandes problemas que temos no 
Puís, c que o Ministro Aluízio Alves ao prometer remo
delar a Administração Pública, no início do seu manda
to, o fez no propósito de rea[izá-lo bem e temos certeza 
que assim será feito. É evidente e necessário demonstrar 
a V. Ex• que o tempo para consertar tanta coisa errada 
ainda ê pequeno; nós devemos, por isso mesmo, dar 
como estamos dando um voto de confiança, não só ao 
Ministro da Administração, mas a todo o Governo Sar
ncy, .rorque, afinal de contas, há muita coisa errada que 
prectS<t ser consertada. Agradeço a V. Ex' 

O SR. CARLOS ALBERTO - Agradeço, penhora
damente, o aparte que V. Ex~ me faz respondendo aos 
dois S~_!Hldore§ _ _Q_q_ PMDB, Hélio Gueiros e Humberto 
Lucena, p_cirque até aqufSÕ fiz ler palavras encontradas 
!lO _livro "_l?s~_~o das Oposições", 
- Jurã qYie aPeilTtsdiSSC-aqui Uma -coisa C[Lü!, na verdade;
saiu _de_ Q_en!rO de_mim:a cobrança do 13"' salário, nlas 
que também esta cobrança está sendo feit::~ pelo Senador 

_ Hélio Gueiros e pelo Senador Humberto Lucena, de 
acordo CCúT\õ- JiVTõ- "Desafio- das OpOsiçÕes". 

o que e· mais"iliferessa'nte, ilobre senador, é que aqui 
eu nào estou, de fOrma-nenhuma, fazendo crlticas levia-
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nas ou tão pouco íiljuslas ao Miiiístr.Q d{l Administração. 
Foi o próprio Ministro que divulgou, através de .lQ.da a 
imprensa nacinal -e, diga-se de passgem, Com grande 
lobby em rádio, jornal e televisão_~ a CQ_O~~ssão_d_o 13' 
salário para os servidores públicos_da llnião. 

E eu pergunto: o 139 salário saiu? O 13'<' salário vai 
sair? O Ministro mentiu? Mentiu! 

V. Ex• deseja um aparte? 

O Sr. Alfredo Campos- Desejo,-sim, ftobre- Senador. 

O SR. CARLOS ALBERTQ -Tem-v. Ex• o aparte. 

O Sr. Alfredo Campos - Nobre SenadQr_ Car!Qs Al-
berto, desejo dizer_que, no correr da minha pequena vida 
pública, estive _muito ligado ao _funcionalismo público, 
não só na esfera federal, mas na esfera estadual e munici
pal, que fui presidente, como V. Ex• deve saber, de _enti
dades de classe nesse setor. 

O SR. CARLOS~A,LBERTO --.Oíga'.se de passagem. 
V. Ex' é um d_o_s maiores ·reprCSenta:ntés da_ categ~ria, 
nesta .Casa. - -

O Sr. Alfredo Campos' --Agradeço a V. Ex' 

O SR. CARLOS_ ALBERTO - V. Ex• tem tido sem
pre a preocupação para com os funcionários públicos da 
União e dou o meu testemunho. V. Ex• recebe os meus 
aplausos. 

O Sr. Al(redo Campos- Muito ob-rigado. Conliti.Uiúi
do, Senador Carlos Alberto, neste breve aparte que dese
jo dar a V. Ex•, eu quero lembrar-lhe é que sempre luta
mos, há m1,1ito tempo; desde que foi iO.stif\iídO O f39 sa
lário para a classe trabalhadora_ no Snt.S.il, nós, O?_funçi_Q.· 
nãrios públicos, lutamos pelo 139 salârio e esta luta, Se
nador Carlos Alberto, foi feita i:m vârios Estados no âm
bito municipal, estadual e federal. Ainda me lembro,que, 
na campanha que conduziu o inesquecível Tancredo Ne-
ves à governança do meu Estado, nós dizíamÇJs e S, Ex• 
também dizia em praça púbtica, que iria conceder o 139 
salário. E hoje, Senador Carlos Alberto, temos 9 1_39 sa
lário para os servidores públics do meu Estado, Minas 
Gerais, mas o 139 salário, é m-ister lembrar aqui, só foi 
dado no final dos dois anos em que Tãcredo Neves ocu
pou a governança do meu Estado. E agora, o Governo 
José Sarney- e·acho muito certo V. E_x• cobrar isso não 
tem nem um ano ainda de Governo. o· Governo José 
Sarnay assumiu outro dia os destinos da Pátria. 

O SR. CARLOS ALBERTO - -Permita-me um 
contra-aparte. Em nenhum momento aqui culpei o Presi
dente José Sarney. Acho apenas que o Ministro da Ad
ministração foí irresponsável ao anunciar para a Nação 
que daria o 139 salário, quando não dependia de S. Ex• 
Foi irresponsável, vendeu ilusões aos Servidores Públi
cos da União .. Aqui, em momento algum, atingi ao Go
verno JOsé Sarney. Estou me_ dirigindo tão-sarnento ao 
Ministério da Administração. 

O Si. Alfredo Campos- ~ bom que V. Ex', Senador 
Carlos Alberto, faça este reparo em seu .discurso, se bem 
que ainda sou daqueles que acham que é impossível ata
car uma parte determinada do Governo sem atacar o 
"Governo como um todo. Não conheÇ-o o Gover_no sim
plesmente numa parte; o Governo _é bom n.i_sso, o Gover
no é mau naquilo, não! Ou o- Governo está .raz9ãvel em 
tudo ou mal em tudo. Isso seria... • 

O SR. CARLOS ALBERTO -Não, Ex', não vamos 
cometer injustiças ... 

O Sr. Alfredo Campos- No momento em que o Go
verno mente, como quer V. Ex•. é o G_o_ver_o_o_in1(:Íro que 
está mentindo~ E o que quero lhe dizer é que o Governo 
fará tudo para dar o 139 salãrio .. 

Não vi e não tenho informação alguma no sentido de 
que o Governo houv~sse prometido para uma data pre
determinada a concessão desse importante beneficio 
para o servidor público que é o 139 salário. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Amanhã trarei todos 
os jornais que te·nho arquivado em meu gabinete em que 
o Ministro da Administração promete o 139 salário para 
o ano de 1985. Tra_rei amanhã ao plenário. 
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. (LSJ'. M[redq_ Campos -:- Se o Ministro da Admims
- traçào prometeu o 139 salário para este ano, S. Ex• deve 

ter Iutado, como sei que lutou, com todas as suas armas, 
. _ggm~to_das as ~u.as. forças para qUe essa con~são fo$Se 

dada_ a_o servidor público._ Infelizmente, como sabe V. 
Ex•, o ideal é dtferente da realidade .. Quase nunca o ideal 
~campanha a realidade como_ deveria ser. L<:lrnentavCl
mente, Q Ministro d."! .1-\dtl).in_istração ?inda nã~ teve con~ 
dições, dentro desse_ em.ar-»nhado de d_ificu_ldades, d_e 
conseguir cumprir a sua promessa de dar oJ39 salário. ao 
sent:id_o_r_ público. Mas _tenho certeza de que esse 139 s.a
lário será concedido ao servidor_ público dentro de pouco 
tempo; será dado no momepto em que .tivermos con~ 

_9ições de assim procedermos. Temos. c~r:l..ez.a de que V. 
Ex.t haverá de aplaudir essa concessão que não s_e co.nse
guiu por tanto tempo e que em pouco mais de um ano s_e 
conseguirá. Muito obrigado a V. EX'_ 

O SR. CARLOS ALBERTO - Sou t;u quem agrade
ce a V. Ex', e gostaria de acrescentar que_ sinto-me orgu
lhoso em tê-lo_ participando do meu pronunciamento 
nesta tarde. 

o_ SR •. PRE.SIDE..NT~ (José Fragelli)- Cçnfmnico a 
V. Ex' que o seu tempo jâ se esgotou. · 

O SR. CARLOS ALBERTO - Sr. Presidente, vou 
encerrar. Apenas para completar, vou ler aqui para o Se
nador Alfredo Campos e vejam, Srs. Senadores, como se 
!fSa dois pesos. e duas medidas - mas vou completar 
para o Senador Alfredo Cilmpos as informaÇões do Se
nador Humberto Lucena, ainda no seu livro, porque es
tou me apoiando no livro "Desafio das Oposições", do 
senador HUmberto Lucena. 

Ainda o Senador Humberto Lucena: "Sei que o Mi
nistro José Carlos Freire ... ". Ainda era-o Ministro José 
Carlos Freire, vejanr s"6. e hoje S. Ex• é Líder ·do Gover
no. Disse S. Ex~: 

----'-'Sei qrie o Sr. Ministro José Carlos Freire, por 
--quem tenho muito apreço, pois acho q1.1e, .I;_ealmen-

te, tem, se comportado com muita idoíÍeidade e 
muita competência à frente do Departamento Ad
ministrativo do Serviço Público, encaminhou, há 
muito tempo, ao Palácio do Planalto, umà mensa
gem acompanhada de projeto de lei, instituindo o 
J39 salário." 

Isto é o Senador_ Humberto Lucena quem diz: 

"Mas, até agora não foi enviado aQ Congresso 
Nacional expediente respectivo, sob a alegação do 
Ministro do Planejamento de que não havia recur~ 
sos disponíveis para atender a esse encargo do Te
souro Nacional." 

Y(!ltO, aí, ao argumento do Senador Hélio Gueiros-de 
que~ enquanto isto ac<?_ntece com o serviÇo público, a em
presa privada tem que pagar, vá buscar recursos onde 
houver, inclusive no sistema bancário, a juros escorchan
tes. 

Diz ainda o nobre Líder Humberto Lucena: o Projeto 
.do __ novo Estatuto do Servidor Público Civil da União. 
Há_mais de_dois ano_s que_ o DASP concluiu esse trabalho 
-tenho informações fidedignãs- foi para o Palácio- do 
PlanaltQe.lá_se encontra, aguardando também o seu en
caminhamento ao Congresso Nacional. 

Não sou eu Que estou dizendo não, Sr. Presidente, é o 
Senador Humberto Lucena, que hoje é Líder do Gover
no. 

No di~_urso do Líder do PMDB, no dia 4 de abril de 
_1983, um trecho muito importante para -esta Casa, deVe 
ser _destacado. Respondendo ao Senador Aloysio Cha~ 
ves, o Líder do PMDB, faz a seguinte colocação: 

''Sabe _Y. Ex• que todo o arcàbouço jur[dico
con~titucional, in~lusive em m:ité.ria de servidor 
público, vem da área federal. V. Ex' está convidado 
a assinar comigo, ou melhor, a votar uma proposta 
d~ __ Emen~a Cons~itucional assegurando o 139 _sa
lário a todos os fUncio-nãii.os Públicos Civis da 
União." 

E, pergunta o nobre S.enador Humberto Lucena ao Se
nador Aloysio Chaves:__ uv. Ex• aceita a idéia?" 
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Agora é preciso perguntar ao Senador Humberto· Lu
cena: quando é- qUe nós vimos aSsinar esta emenda, para 
votarmos e concedermos o 13Y salário aos SerVIdores 
Públicos da União? 
-. M<::ntirarl:i~;, sr. ~fesideOie,, m_entír_am 'oniem, e hoJe 
J!l:entem novamente. Qu_e dizer __ das mentiras do Miriistró 
da Admini_stra-çãO? _Que resPosta daria o nobre Lídei
H~mb~rto Lucemt -~s su~s ~~locações no_ passado? 

A_pre~ento, nesta _oportunidade, Sr. Presidente, Srs. 
_S"ei1ado_teS~ vol()S de pesa:r. Estamos enceàando a nossa 
SêSsão >íe.~_fí~lãtfva deste ar:ao,já no dia 5 inicianios o reces
So Pa-rláfn."e~tar, é t-~nhci que dirigir -a todos os servidores 
~i vis da ~nião_ o meu __votp cte pesar; votos de pes~r _à 
grande família de servidores públicos da União; engana: 
dos pela retó~ica demagógica .dos vendedores de ilusões! 

Muitoo _o_brig-~do~- ~r~. Preside'n~e. (Mui~o biin!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferr~ira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Reiteradas vezes tenbo oçupado a tribuna da Casa na 
--tentativa -de chamar a atenção dos homens do Executivo, 
como de resto. de. toda a Nação, para um doS mais graves 
e sérios problemas do Brasil e que, inadvertidamente, foi 
sendo_relegado, como se fora uma matéria de menor im
portância. 

Trata-se, Sr. Preside_qte, do crescimento desmesurado 
da participação do setor de intermediação financeira na 
renda bruta nacional. E devo lembrar a V. Ex~, porque já 
o disse "n" vezes, que esse setor participava com.3.4% da 
renda bruta nacional em 1960 e já em 1980, ulttapassava 
a _casa dos 9.5%. Isto seria muito bom, Sr. Presidente, se 
realmente significasse um processo de_ enriquecimento do 
País. Mas, na realidade, os nossos economistas, mestres 
em cQnfundir simples processos de transferência de ren
das com enriquecimento, não se aperceberam que nesse 
mesmo espaço de tempo a agropecuária, que participava 
em I 960 com 30% na formação da renda bruta nacional, 
chegara em 1980- e ainda deve permanecer a essa altu~ 
ra, se é que ainda se encontra nesse patamar- a 10%. 
Vale dizer que enquanto o setor de intermediação finan
ceira triplicou a suã participação, a agropecuãria -e aí 
embutido também o setor do extrativismo e da pesca
teve reduzida a 1/3 a sua particiPação. 

-Mas, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, que eu clamava 
contra esse desmesurado crescimento do setor de inter
mediaçãO financeira, eu apontava o absurdo do luxo, a 
suntuosidade, a ostentação, a aquisição dos melhores e 
~ais caros pontos comerciais das principais avenidas de 
todas as cidades, as instalações luxuosas que ofendem e 
humilham a maioria daqueles homens de mãos calosas 
que procuram as agências bancárias no Brasil. As propa
gandas mais caras-;· essas que nem mesmo as multinacio
nais- ous-am fazer, senão partilhando entre alzumas con
gêneres, os nossos bancos as vêm mantendo e sustentan~ 
do. E a proliferação de agências, Sr. Presidente? E cada 
uma mais suntuosa-do que a o~~~a. ~ 

Na verdade, é um setor que sempre atuou- e ainda 
P!!rece que insiste em atuar- violentando todas as re
gras da economia. num total desrespeito aos custos de 
fatores. E tudo isSo para quê, Sr. Presidente? Tudo isso 
para vender, na verdade, a expressão certa não seria ven
der, não seria empre:;tar, mas sim alugar- alugar o di
nheiro. Porque no Brasil, de certo tempo a esta parte, a 
expressão certa nãO é mais emprestar dinheiro a juros, e 
sim alugar _dinheiro. Mas o grave é que toda ostentação e 
todo e_sse corolário de propaganda, de luxo, de agências 
suntuosas_, _de instalações altamente sofisticadas, para 
oferecer uma m~rcadoria_ que tem sua oferta seinpre, in
variavelmente, muito aquém da demanda que é uma 
cOnstante na nossa .economia. 

Pois bem. Sr. Presidente! Se o salário do pecado ê a 
morte como ensinava Paulo aos romanos, eis que aque-
les que fizeram "ouvidos de mercadpr". ou por conve
niênCias outras, o Cer.to é que as nossas advertências não 
surtiram efeito - e a resultante aí esta. 

Os jornais de ontem e dç hoje, Sr. Presidente, nos dão 
noticias. de a. quantas andam as nossas instituições finari
ceíras._Na_v~~~dade, Sr. Presidente,_e ---:-.eu falo muito à 
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voÍltadC, porque ao tempo de governista nesta Casa: a 
minha postura não foi oUtra senão a de intentar:.adve~tir 
ao::; meus correligionários para esse absurdo, para essa 

.distorção criminosa da. noss_a _economia. Daí ppr qu~, 
hoje. ao voltar a esse aspecto, a essa questão fundamen
tal da nossa economia, faço-o muito à vontade, porque 
não há como- e eu dizia ainda há poy.co ao ilustre De~ 
pu' tudo e ex-Ministro Ronc:J_on_ Pacheco, que nós teriiõS o 
dever de fazer oposição ao Governo, mas nunca -fazer 
oposição ao_ Pais quando estamos na Oposição, e de 
apoiá-lo quando 'governistas, mas apoiá-lo às vezes até 
com criticas con-sffr.ifiVas, contrariand(,) ~ome.ntanea- · 
mente os correligionários, para induZi-los ao acerto, pelo 
bem do nosS.O País. _ _ _ _ _ __ _ 

Dai pOr ·que, Sr. Preside\lte, sem dúvida alguma, é 
bom que se rememore aqui o que ocorreu com o setor fi
nanceiro brasileiro, de maneira talvez um tanto quanto 
tímida, ligeiramente fiz a abordagem desse aspecto da 
questão, mas na intimú:lade; nos bastidores da adminis
tração, elaborei quadros e trabalhos levando à época aos 
Ministros respOnsáveis pelo setor, para demonstrar a 
grande responsabilidade das _nossas autoridades mone
tárüiS para ifhecatombe qua jã então, hã cerca de quatro 
ou cinco anos, eu antevia, talvez motivado pela cautela, 
pela desconfiança, pelo receio do homem da roça. O cef
to ê, Sr. Presidente, que, em que pese a preponderança 
do .. economês", dessa confusão inventada para que nin
guém entenda a coisa mais elementar em economia, que 
é aqUele rato de quem gasta mais do que economi~a tem 
que tomar emprestado, e q4em toma emprestado tem 
que pagar juros, o ce-rto é que possuído. por esse receio e 
fiel a esse aprendizado do homem da rOça, submeti jâ a 
este Plenário alguns desses nomes que eu trago- aqui, 
como fiz em várias oportunidades- repito- às nossas 
autoridades monetárias, então meus colegionãrioS -do 
Governo. 

E, agora, _Sr. Presidente, espero que os novos gover
nantes, os homens d.a Nova República tenham a bravura 
e a coragem moral de tentar corrigir, enquanto ê tempo", 
es!la enorme distorção que - admito - o próprio Go
verno Federal foi levaÇIQ a cometer, mas inequivocamen_
te levado porque deixou se envolver no proceSso do dis:-
tributivis_mo, naquela preocupação demagógica de corte
jar o povo. V. Ex•s são testemunhas do quanto eu tenho 
verbcrado no político brasileiro essa preocupação de ser 
agradável, de cort.ej<Jr as momentâneas vontades popula~ 
res, de tcr_:H..itudes de pais que nós não desejaríamos que 
fossem pais dos nossos netos. porque preocupados em 
cortejar e agradar. A verdade_(;: que o Goveino Federal, 
pura permitir o consumismo desregrado e desbragado 
implantado neste País, precisando acudir a npssa_ crón_ic;~ 
e mais do que crônic_a deficitária balança de pagamentos, 
e nos últimos anos também crônica e altamente defici~ 
tária balança comercial, outro caminho não teve senão 
induzir, depois de_ esgotar a capacidade de endividamen~ 
to da própria União, a capacidade de endividamento dAs 
empresas públicas da União, dos próprios Estados e mu
nicípios de suas respectivas empresas públicas, a empresa 
privada através de um facilitário sob o nome de Reso
lução n~ 63 do Banco Central, e naturalmente com soar~ 
tifícioS de manter a correção_ monetária sempre· maiS ;!Uã. 
do que a correção c_ambial- trago aqui, uma série his
tórica Para demoristrá-lo - certo é que foi a forma que 
se encontrou nos últimos anos de captar dólares no exte
rior para, convertendo-os em cruzeiros, entregâ-los à 
PETROBRÁS, para pagar--a noSSii""conta de petróleo. 

Pois bem, Sr. Presidente, hoje a PETROBRÃS, Cl11 
números redondos, lem um déficit de caixa, porque não 
ressarcida pelo Fundo ÚnicO de Equa\iúção de PreçOS-, 
que é mantido pelo Tesouro Nacional, subvencionado, 
na ordem de 10 trilhões de cruzeiros. Mas, na realidade, 
um ligeiro levantamento, apropriando os preços pratica
dos cm 1985, consiçle\an.do o mesmo volume de consu
mo no ano de 1984, a verdade é_que a PETROBRAS_já 
registra um prejuízo ·supeflor-a 24 trilhões de cruzeiros, 
de janeiro a 30 de novembro último. Daí Por que, Sr. 
Presidente, com este déficit de caixa de 10 trill:Jões çie cru
zeiros a PETROBRÁS não vem podendo sequer fazer 
face aos seus compromissos com osTorn~edQT~_cle_ál
cool. Mas o certo é que o período a que me reporto, en
tre os dois chamdos_ piCos de crise do petróleq, precisâva-
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-mos ca-rreai dólares para o Brasll d(; qualquer forma, e 
_1~\)..fqL[Eci_~_~omo'? Foi que, "em 29- de setembro ae-1973. 
se decretou uma cOrreÇão cambial de 2.17%, e Uma co"r:-
_r_~çãQ monetária de 12.65%; __ em 20/12,_ uma nova desva~ 
lorizãção dO dólar, na ordein de 19.66%,' desvalorizaÇão 
do câmbio, e_com a correçãp monetária nas ORTNs, e 
nas LTNs de 24.90%. Em 16 de revereiro de 1977, com 
uma desvalor~za~ãO -cam_~ial ~ 36.6i. conha u'!la dC:sva~ 
lorizãçãO -da OR.TN de- 37.4-8% - -

E, assim vamos até 23"de abril de 80, quando tivemos a 
chamada maxidesvalorização, a primeira, tristemente 
chama.da maxidesvalori_za~o - uma correção cambial 
de 106.6% contra uma correção na ORTN de 55.96%. E 

_ d.aí na r a a frente, i!l_Vari~velment~. as correç:ões cam~iais 
passaram a ser sempre menores do que as cofreçÕes mo-
netárias. · --

Ora, Sr. Presidente, a explicação está aqui na balança 
comercial, porque a partir de 74, na série histórica que 
tragO atê 1983, somente a partir de 1981 é que o Brasil 
passou a ter superávit na sua balança comercial, ·que fo
ram num crescendo ao ponto de atingirmos, hoje, com 
muita vaidade, com muito orgulho, casa superior aos lO 
bilhões de dólares e correspondentes a quase 50% de sal
do positivo na balança comercial. 

Na realidade, Sr. Presidente, essa artimanha, essa 
malícia do. Poder Executivo., para induzir os empresários 
a tomarem esse dinheiro, porque toda a vez que se visita
va um banc.o em _busca d_e_recursos a oferta dos_ gerentes, 

-sem dúvida nenhuma. de dinheiro mais barato era o 
dólar". E, consultando os interesses do Banco Central e 
p·or conseqüência do GQvern_o Federal, foi o ~mpresaria
do brasileiro induzido -eu diria qtais do que induzido, 
foi comi nado a tomar esses dólares-, mas, com a rastei
ra, Sr. Presidente, da max.id'esvalorização, a exemplo da
quela de 21 de fevereiro de-84, que foi de 203.36%, sem 
dlTVida alguma, a não ser-aquelas empresas que traba
lhando com eletrodomésticps ou bens ~urâv~s, enfim, 
aquelas poucas e raras empresas que puderam repassar 
<lOS seus consumidores os custos da maxidesvalorização 
e da subsqüente mini e continuada desvalo_rização do 
cruzeiro _em relação a-o dólar, teriam que se tornar insol
ventes. E o que eu dizia àquela época, Sr. Presidente, era 
que isso redundaria nas desnacional_izações, na estati
zação- ou nú quebra do sistema financeiro nacional, e, 
desgraçadamentt est_amos camighando_ a largos e acele
rados -passos para a pior das alternativas que é quebra, 
sem dúvida alguma, dessas instituições, dirigidas e orien
tadas, a serem verdadeiras as declarações dos diretores 
do Banco Central, algumas delas já estavam preparando, 
através de_seus dirigentes, carreando r~ursos para o ex
terior, montando outros negócios, outras atividades, 
fõra- dos limites das fronteira do Brasil, de maneira tal 
que, quebrada a instituição, pelo menos, os seus dirigen
tes, na-expectativa da impunidade, aliãs, a nossa própria 
ConstitUição, produto do nosso preciosiSmo jurídico, já 
estabelece que -ninguém pode ser preso por dívida. En
tifo-;- Basta-um--desses caloteiros, um desSes irresponsâ
veís, colocar um vale na gav_eta qizendo que tem intenção 
de pagar, estará ele fora do braço daju~tiça, assegurado 
·cc:in·.~tifUciõnâlmenté, uma yez que, confessa a intenção 
de pagar, o furto passa a ser dívida, o desvio passa a ser 
empréstimo, logo, não há como prendê-lo. 

Sr-:- Presidente, tenho em mãos e encaminharei à Ta
quigrafia, matéria publfcaaa n-o JorRai d(dirasil, edição 
de ontem, dia 1~> d_e dezembro, para a qual chamaria a 

--atenção dos Srs. Senadores, porque descreve o tortuoso 
caminho do dinheiro do COMIND no exterior. Indica 

- locais, instituições, estabelecimentos, e até o montánte 
dn dinheiro desviado, que ascenderia a 3 trilhões e 300 
bilhões de cruzeiros. . . 

Em outra matéria, tem-se notícia de que o Banco Cen
tral já encontrou um passivo, nessas instituições, de 6 tri
lhões c 800 bilhões. Mas, declara o Diretor; "Não posso 
dizer nadJt,_ain_d_a,_s_~ Se~á_maior do que o anunciado". 
"Uma coisa é certa"; diz ele, .. a venda das cartas paten
tes dará apenas para cobrir 25% do que está a descoberto 
nus rassivós do COMIND e do Auxiliar, podendo arre
cadar, no máximo, I trilh~o e 500 bilhões''. 

Sr. Presidente, é o desgraçado da agricultura, é odes
graçaLio dO puxador de enxada, é o infeliz do homem de 
rii?to~; C<.tlosas que vai pagar esses outros 4 bilhões e meio 
de Cruzeiros, ahaVés do Tesouro Nacional'? 
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Na r.ealidade, nossas autoridades monetáriaS ilão po
dem sequer gozar do beneficio-da ignorância, Porque, se-

~gunac,-c,---propfió Diretor, aqui- não sei se por cochilo 
-diz que o Banco Central está às voltas com 128 pro
cessos de instituições financeiras; e o quadro é complica
do. Se há, como parece, intenção de alardear e criar até 
uma· Corrida, hoje, nas instituições financeiras, com esse 
tipo de declaração, eu, que, por escrúpulo, eu que, por 
receio de promover um falso alarme, no meio dos peque
nos poupadores que confiam nas nossas instituições fi~ 
nanceiras, e a elas acorressem para recuperar ou retirar 
suas poupanças, sem dúvida alguma, eu estaria prestan
do um desserviço ao País: Mas aqui está, Sr. Presidente, 
no Jofilalllo Brasil, edição de ontem, como que para jus· 
tificar a atitude e a nova filosofia do Banco do Brasil, 3té 
o título da inatéria é o seguinte: "Banco <:enlral tem 
n9va filosofia para as liquidações - rapidez, sigilo, efi~ 
ciência formam a nova filosofia do Banco Central para 
os casos de liquidação extrajudicial" e aí enumera e dâ 
esse número absurdo de 128 processos. 

Mas o certo, Sr. Presidente,-ê que, desgraçadamente, 
pelo que se vê na matéria do Jornal do Brasil, além desse 
cochilo do Diretor do Banco Central, o mesmo Banco 
Central que chega a: cometer excesso de zelo em sonegar 
info"rmaçõeS a v: Ex•, conio Presidente do Senado Fede
ral, a pretexto de sigilo bancário, não se peja de dar en
trevista aos jornais, a um jornal de grande çirculação, 
como é o caso do Jornal do Brasil, e dizer que há 128 
processos de inst_ituíções li_nanceiras e que o caso é com

' plicado. Isso sim, Sr. Presidente, deveria ser tratado com 
·sigilo bancário, para impedir uma corrida a ~es bancos, 
a essas instituiÇÕeS financeiras, o que provocaria o caos 
na economia. Por outro lado, é o mesmo Jornal doBra
sil, óa mesma página, que inostra, num trabalho de peS~ 
quisa, num trabalho de reportagem realmente elogiãvel, 
como eles con:;eguiram desvendar a atuação dessa qua~ 
drilha, dessa gang, que dirigia essas instituições financei
ras, e como, e para onde, e o quanto em milhões de dóla
n .. -s eles aplicaram, investiram no exterior, não somente 
em propriedades, mas até mesmo em outras empresas, 
mas de pieferência no Caribe, em Montevidéu, em Nova 
Iorque, nas Ilhas Cayman, enfim, é um roteiro, Sr. Pre
sidente, que realmente vale a pena ser acompanhado d~ 
perto pelos Srs. Senadores, para que po!lsamos todos, a 
exemplo do que já consegui fazer, apropriar-se da gravi
dade c das responsabilidades que pesam sobre os Qmbros 
da Nova República; para sanear o nosso mercado finan
ceiro. 

Espero, em Deus, que os nossos Ministros tenham a 
bravur~ .e a mOral bastante, e à altura, que o Pals está a 
exigir dos seus homens públicos. 

Com essas palavras, Sr. Presidente, agradeço a paciên
cia cOm que oS colegas me ouviram até aqui. 

Er.:t o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BE
NEDITO FERREIRA EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 

Jornal do Brasil, 1~-12-85~ 

BC TEM NOVA FILOSOFIA PARA AS LIQUI
DAÇ0ES 

São Paulo - Rapidez, sigilo e eficiência formam a 
nova filosofia __ do Banco Central para os casos .de liqui
dar.;ào extrajudicial. O BC está às voltas com 128 proces
sos em instituições financeiras e o quadro é complicado. 
Tem de enfrentar uma série de ações na Justiça que im
pedem o_ fim_ da líquidação da Delfim e Coroa-Brastel, 
por exemplo. Está envolvido em uma negociação entre 
um grupo estrangeiro e dois sócios brasileiros para ten
tar solucionar o caso Brasilinvest. E descobriu um caixa 
2 do- B~ulco Regional, com Cr$ 300 bilhões em ações não 
declanldas, que cobre em seis vezes o Passivo da insti
tuk;ào. 

O diretor da Ãrea de Fisclização do Banco Centi'al, 
Tury Caldas, acha que a nova filosofia já começou a ser 
posta cm prática na liquidação do Comind, Maisonnave 
e Auxiliar. Na véspera de ser decretada a falência dos 
b':lncos, foram destacadas 200 técnicos, que, em sigilo, já 
t;S_tavan} Preparados púa- iniciar os trabalhos assim que a 
noticia da liquidação fosse divulgada. Esta- semana, este 
bat<.tlhào já estava reduzido a 70 pessoas e as 384 agên
cias dos bancos comerciais estavam vendidas. 
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-Como nenhum dos controladores do Comind, Au
:ot.ilia~ e Maisonnave entrou com ações na Justiça, foi 
possrvel vender as agências - comenta satisfeito Ttipy 
Caldas. 
Recuperar o que perdeu. 

Neste segundo semestre, o Qcpartamento de Con~role 
de Processos AdministrativoS e de Regimes Especiais 
(Dcpad), do Banco Central, organizou um amplo levan
tamento das liquidações extrajudicials em-andamento no. 
Pais. O GovernQ já empenhou em instituições falidas 
CrS 30 trílhões, dos quais CrS 25 trilhôes através do Ban-

OlÁR-10. 00 ÇO.NGRESSO. NA_CIONAL (Seção li) 

co Naçional da Habitação e CrS S trilhões através _do 
B:mco Cenúãl. O GovernO ilào -qUer ter prejuízo e pro
cururá recuperar o que aplicou, revelou Tupy Caldas. 

___ No caso_ d,o_ B.iâ!lCO Brasilinvest de Investimentos 
(881), aguarda-se pam esta semana uma decisão final: o 
Citicorp apresentará dois sócios nacioiiais para o Grupo 
Ferruzzi assumir o Br~silinvest, que deve comprar_o seu 
controle po~ Cri 400 ~ilhões. Com estes recursos, o pas
sivo de Cr$ 380 bilhões do Brasilinvest estaria totalmente 
coberto. 

Tupy Caldas também acha provável que termine logo 
a liquidõ.tr;ão do Brasilinvest, mas sua preocupação estã 

. VAJÜAC?iD CNomiAL E VAA;[AÇ#iO !1?\S ORru- PER1<XXl1.968 a 1.985 
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voltada para os bancos do Auxiliar, Comind-e Maison
nave. ~~o trabalhO de levantamento nestas instituições 
ainda está no seu começo. O passivo que conhecemos é 
de Cri 6 trilhões· e·80Cfbilhões. Não posso dizer áinda se 
será m"ãlor do que o anunciado", observ~. 

- Uma coisa é cÇrta: ~-_venda das cartas-patentes darã 
apenas para cobrir 2.5% do. .que está descoberto nos passi
vos d_o Comind e do Auxiliar. Poderemos arrecadar, no 
máximo, CrS I trithão e 500 bilhões. Temos ainda os 
imóveis e o patrimônio dos dirigentes, mas esse levanta
mento é demorado . 

VEhiFIC,.çXO DOS EFEITOS DOS EMPRES'l'IMOS CONTRATADOS EM DO!..AM:S 

COM BASE NA RESOLOçlO- 63/BACER 

VA!W\d!O CIII!IAL 

"""' US$ V>R. (I) """' a.; ;amo VAR.. (I) VAR.(I) 
llS$,/aW< 

04.02.68 3.200 J>N./68 28,..C8 

04.02.69 3.905 +22,03 J>N./69 36.27 +27,35 ·-24.15 

1.9.03.69 3-975 MI\R./69 36,.91 

3Q.03. 70 ... 460 +12,20 >Wt./70 ...... 17 +~9,67 -61,23 

~~-OS. 70 4.530 IOII./70 .CS,.D6 

03.05.7l S.lGO +13,90 IOII./11 53,.25 -fl8,l2 -30,36 

ll.D6-: (1 - 5.250 Jm../iJ. 54.,.01 

14.07.72 5.930 +12,95 JIJL../72 66,93 +23,92 -84,.71 

05.09. 72 5.990 =-172 68,46 

29.09. 73 6.120 + 2,17 tD:./13 77.12 +12,65 -482,95 

l4.l2. 73 6.180 rD../73 79,0.7 

20.12. 74 7.395 +19,66 I:&l./74 lOS,<Cl +33,31 -69,.43 

28.01. 75 7.S10 J11N./75 .106,.76 

21.01.76 9.195 +22,.49 Jl!:N./76 1.33,34 +24,.90 -10,96 

16.02. 76 9.370 n:v./76 335,90 

J.6.02. 77 12.800 +36,61 n:v./77 186,.83 +37,-CB -2,38 

09.03. 77 12.980 >Wt.m l90,5l 

03.03. 78 16.530 -+27,35 M!IR../78 248,.99 +30,70 -12,15 

27.03. 78 16.845 11BR.~B 255,-41 

28.03. 79 22.990 +36,48 ABR-/79 350,.51 +37,.23 -2,06 

19.04. 79 23.650 ABR-/79 _350,51 
23.04.80 48~860 +106,60 ABR./8o 54.6,.64 +.5S,.96 +47,50 

J.4.05.80 49.935 

__ /80 

566,86 

18.05.81 84..260 +68,74 M'II./81 930,.53 -+64,16 -t-"6,.66 

26.05.81 85.80 WU:./Bl 930,."'53 .. 

25.05.·82 163,85 -+90,97 mi./82 1.775,.71 -+50.,83 + 0,15 

07.06.82 166,21 OI.N./82 1.873,.31 

17.02.83 291.95 +75,20 F.EV./B3 3.085,.59 -+64,.71 +13,.95 

21.02.83 379.5-41 n:v./83 3.085,.59 

21.02.84 l.lSl.OO -+203,.26 mT./84 8 .. 285,.49 +~68~52 +17.,09 

24.02.84 1.176,00 FEII'./84 8.285,49 

3J...Ol.BS . 3.567,00 -t-203,32 . .FEII'./aS 27.510,50 +232,.03 -14,.12 

OBS. - A C:orreÇ:i.o Cambial invar~avellnente foi mantic5.a .em nf.ve:l.z: :l.nfll!!:riores .._ 

· Correçio tno~etiria de 1968 a 19SD~ 
V.ariacão no perl._odo 1. 968/1980 

olif~ f:m:JJ : 
Va.riecão no pe:riodo 1.980/1985 

US§ 7.200,..C5 • 
ORTN 4.932.26 I. 
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EXPORTAÇOES BRASILEIRAS POR ~ ~ illill J[Q!) 

., 1. 974 I. 975 I. 976 I. 977 1. 978 
.!! ! i f..!!!!!!.!!.! .U . .!! ----,.,---t-----,--+----,r--!-----,.---!-----.--1 

VALOR VALOR 

_!:::- 7.95~,.,!1.- _1~_o,o TOTAL -"GE"'R'-A-"L __ 

i' CANADA 95,4 1,2 136~2 1,6 
~--~ . -----· .--·~ - ·-·· ... ,. ... - . --·····-
1 I 
I' ESPANHA--------I---. _31!_2_,_!1 _ ___!,!__ .---~ _ 4,2 
~--· ·-· .. 
i ESTADOS UNIOOS ---'1_, • .:_73"7'-'''-'1-[--'2'-'1_,,::.8-l--'1~3_1_d_ ~ 14_. 
. .--ASsociAçJ;O EUROPE-IA oEU-1 --
. VRE COIIERCIO . I 300,5 ·-- 3,8 310,2 3,6 

~i Ass'óci".\'ÇjQ -LAriNo:AHERícÃ:-.- 917-T~~--5-· t.l97 s u 8 
~E LIVRE COM(RClQ _____ !-----,----~--··-----~--I 
, 68NSELHO OE ASSISTEMCIA E-~ •.95 9 5 o 762 1 O,O 
-~ON_()~I CA MOTUA - . .,._- .. •W - I • • 

~: ~~:i:goA~~~~~ANO 13~1_ 012 ___ 18_,_2_j __ 0,2 

~~~~ru riÃnE_E_c_o_No_"_I_cA_E_u_Ro_:_
1 
___ 2_ • .._._3_._7 __ 30_,'-'?_

1 
__ 2_._<_11_,_9-1-2-7_,_ a_ 

ORIENTE MEDIO 

~~-•R_I_c•---~--
: ÀSlA E OCEANI1\ 

, RESTO DO MUNDO 

331,2 4,2· 

5,2 

. 69615 ... 
309,3 3,9 

445,8 5,2 

39914 4,6 

664,8 "lc .z 

402,1 4,6 

VALOR VALOR 

,.. 
10.128,~ ]~~.o 12.120,2 

136,9 1,4 142,6 

441 ,1 .. !.!.~- 485,5 

·455,0. 4,5 559,8 

1.202,4 11,8 1 .480,4 

91.0,1 9,0 858,7 

20,8 0,2 35,1 

3.081 ,3 30,4 3.886,7 

272,6 2,7 331.7 

100,0 

1,2 

4,0 

17,7 

4,6 

-12,2 

7,1 

0,3 

32,1 

2,7 

3,0 536,1 4,4 -------- ~--·--"~·--

840,9 6,3 '·' 
541 ~3 5,6 459,9 3,8 

EXPORTACilES BRASILEIRAS POR 8LOCO~_ B_S PATSES ~ (,!]!)_ 

1.979 1.980 1.901 1. 982 

VALOR . VALOR VAlOR VALOR 

20.13_~,4 

VALOR 

12.658,9 

15~ ~" 

290,9 

2.890,5 

sop,8 

1.577,9 

728,0 

3.758,9 

354.5. 

634,8 

482,9 

1.983 

i 2,3 I 

22,8 

4,0 

5,6 

0,5 

29,7 

2,6 

5,0 .. 

9,6 

3,8 

VALOR I. 

+ 
~89!J.L _ioQ.~ :~_ou~_GE~'=. 

CANAO~ 1

-15.24_4.4, 100,0 

199~3 '~-~ .. 

. I 
J .. 2'-l·--=-31:..;1c:•c:.7+-'1.!.:,4_ 

~
SPANH_A __________ . 

STAOOS UNIDOS 
ASSõfíAç~o MÕPEIA DE LI

' YRE COf4(RCIO 
1-fssÓCIACIÍD LATINO-AHERICA
~E_t.!..!.!!§_ COMERCIO 

CONSELHO DE ASSISTENCIA E-

'*=~~~~· c~~~~A 
· CENTRO AMERICANO 

toHuoiõ.« ECONOnitA EURO -

.!l!!.-
1 ORIENTE MEDIO 

-~~~ __ 2,~ __ J7~ __ 1,_G_. __ 37,~!'!, •. 1,8 -· ~2?_·-~.. 2.4 

2.~9-~_Llt.. -1~--ª~~Q.L.!... _) 7.J.~- _ _!_.).lL.i. _ _!.L.§_ _!. .. Q~~1 ~. R z~.o. -~L._z.~!l 
509,5 3,3 655",0 3,2 538,5 2,3 491,5 2,4 575,3 2,6 

2.474,8. __ 16,2 3.458,2 17,2 4.2Q8,9 18,1 2.861,9 14,2 2.Ó54,5 
··- __.__ -- ---

975,8 6,4 1.306,6 6,5 1.698,8 7,3 1.191,2 5,9 1.441,5 

···--- -----1----1·----1---1-·--
·!- ss,a o.4 6&,5 o,3 64,5 0,3· 32,3 0,2 

.4.505,4 29,6 5.346,2 26,6 5.932,9 25,5 
---- . ---- .... -1---1--'-

5.442,9 27 ,O 
.. --. 5.688,3 26,0 

''!·! __ ~_'_.:ll!~--s~_2_1 ___ ,_._2_4_9_,7_
1
_s_,_4_ 1.221,4 6,0 1.547,6 7,1 

·-~~~-~~~:'.?_4_,_3_1 __ 5.:..,7-;-~1_._7_os_,_3-t-_7_,_3+--'-·2_3_6_,6-;-•'-1-t---i_.o_7_9_,_•+-4-,9-; ~ ~F~C:-. :_·'-.......,-
b~ ~~-E OCEAM A 

lustO 00 MUNIIO 

--l-~1.:.·::59:.:0:.!•.:.'+...:1~0~,4"--l-'-'2::·:c1~0.:.4:.,1'-t....:.:10:.:,~5'-I--·~2.:..:..4U.S 10,4 .. ~~-~!~·' ll,J 2.137 ,S 13,4 

4,g,a J,l 726,5 3,6 101 .3 3,o ,,5,6 3,3 us,1 z.t 
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HIPORTAÇOES BRASilEIRAS POR ~E PA!SES (IQ!) 

USS IH 1 hÕes 

'- 974 '- 976 '- 976 '- 977 '- 978 
-'! ! .LE .!! ! !! ! !U. i~ .Q.;-----,..---r--t----1 --+----,--t------,--\-----,---l 

VALOR VALOR VALOR VALOR 

TOTAL GERAL I+ 12.641,3 100,0 tl2.210,3 100,0 ~2.383,0 100,0 12.023,4 -------- --·-· ~[-----~----·-
\~~~?!~~---- ----1 410,2 3,2 202,9 1,7 310~7 2,5 266;9 

I EsPANHA ! tl9.s t,o . toz,s o,a tot,6 o,a to7,t 

\r;sTADOS. uNroos I J.o;~-~~~ ~-r···--~; -~zs,;· ---- z.sJ~~-;~- -·~2.401,4 
-~ss0ciÃcAo EUROPEIA ·oil!"l - -----~·cL~ -----

~-CQ}Jr~uo __ . ______ +· 578,_?~ ::::~_6 ____ 689,9 5,6 --~~~~~- __4~~-. 475,4 

.. i :~sg~~lli~rL~u,~gc~P-~~c-~~~~-~~-~:..~- __ ~,~~ __ s,g ':_:_-_1!.~~4 9,s t.J4z,a 
~ CONSElHO OE ASSISTEHClA 'j ·157 l l 2 , 191 , 9 1 , 6 226 O l B Z26,3 

I_E_ÇO_NºHI_~W-- ---_1 . . ---=----·- -·---
~~~~~goAf,~~~~A~~ 0,5 0,0 .~-~!_':_ -·---~·!!. ---~-~-!·--·----~ 0,2 

.: ~~III~NIDADE_E_CÕNOriicA EUR~, 3.1'57,1 24,9 3,050,6 25,0 2.513,4 20,3 2.325,9 

-~E-;~~10 ! 2.090,5 16,5" 2.324,0 19,0 -3·.·~~-~·:~ 24 1 6 3.240,7 
-~----·-~ ----••·o-coo~ -·~·- -••• 

l~FRICA ------f-~~~ ·--~-~~. 456,8 3, 7 549,9 

! ASIA E OCEANIA ~ l.235 1 9 9,8 _!_·-~~~ 

! RESTODOfmNDO 203,9 1,6 123,3 1,0 

947,2 7,6 926,1 

167.7 1,4 158,7 

IMPORTACOES BRASILEIRAS POR~.!!!_ PATSES . 

VALOR 

100,0 +-13.683,1 

2,2 352,"2 

0,9 92,0 

20,0 2.883,5 

3,9 509,9 

11,2 1.423,9 

1,9 190,0 

O ,O O ,3 

27,0 3.663,4 

1. 354,9 

156,8 

100,0 

2,6 

0,7 

21,1 

3,7 

1,4 

0,0 

18,5 

26,9 

3,6 . 

g ,g 

1,2 

US$ Hilhõu 

! -'! ! ~ .E .!! ! !! .. 1 .!!. ~i ~-'! !-: --1~·~9~79-,,---1--1~-9~o~o--,--!---1~--9~"-1,----t--1 ~· 9~8-2~,--t---1~. g~"-3--r---l 
. l VALOR VALOR VALOR VALOR 

100,0 

2,3 

0,5 

14.7 

3,2 

16,9 

2,4 

0,0 

12,6 

33,7 

VALOR 

15.428,9 

493,4 

69,8 

2.409.2 

'429,5 

2.204,0 

502,9 

0,4 

1.862,8 

s.4oJ,s 

___§_, __ o ___ _:__ -~.Lj __ -

6,71 ';lóf"i6 

1.~.o _I - ~:.._1 s~-~9-,, 

100,0 

3,2 

o .s 

15.6 

2,8 

14,3 

3,3 

0,0 

1,0 
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O TORTUOSO CAMINHO DO DINHEIRO 
DO COMIND NO EXTERIOR 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL{Seção Ilj 

__ Crise interna 

Segundo seu relato, os problemas do Çomind não cc-
Negócios & Finanças- Jornal do Brasil mcçaram em Nova forque. Odesastreinternoéquerico-

Os liquidantes do Comind estão no rastro de ope_- chctcou por lá e assumiu logo proporções incontroláveis. 
rações internacionais feitas pelos principais adonistas dO-·---- No inicio do ano, a soma perversa da crise da Sunamam 
banco. e o estouro do Sul-Brasileiro e Brasilinvest puseram o 

Carlos Eduardo Quartim Barbosa e Paulo Gavfão Comind nã herlinda. Houve uina corrida ao banco, no 
Gonzaga - que podem elevar bastante o rombo já apu- Brasil, que precisou de empréstimos do Banco Central de 
r .ado de Cr$ 3 triihõcs 300 bilhões. OS dois são donos de 400 bilhões de cruzeiros para obturar o estrago. 
empresas nas llhus Caymao_e Panamá -;- dois paraísos_ Em Noya_ I?rque a crise teve suas repercussões. Doze 
fiscais -e Suíça, que serviam de base, ou pretexto, para büncos; credores de linhas de curto prazo para a agência 
operações nada ortodoxas com recursos do Comind. do Comind, cortaram estas linhas em fevereiro, retiran~ 

Nos últimos dois anos e melo, a a8;ência de Nova lor~ do 33 milhões 200 mil ·dólares dos cofres do banco brasi~ 
que do Comind pagou 2 milhões de dólares a duas em~ lciro. 
presas com sede nas Ilhas Cayman, provavelmente de _ Em_ 1:narço, mais 15 bancos_dc!sertaram, secando a fon~ 
propricdade,_de_Quartim BarbOsa e Gavião Goniaga~As- te cm 32- milhões e 800 mil dólares. - - -
ordens de pagamento partiram diretamente da presidênM Preparava-se, então, o relatório em inglês do Coriiind 
da do banco, embora os serviços prestados por estas em- _e_ a_e_quipe do Departamento Internacional debruçou-se 
presas não fOssem cm nenhum momento especificados. pela primeira vez em cima de números que até então des-

Operações como esta estão devidamente registradas o conb~cia .. D_eparou-se com um desastre. O banco fazia á-
quc. a principio, facilita os trabalhos da diretoria inter- gua por todos os lados. Por uma prática fraudulenta, 
nacional do Banco do Brasil, encarregada pelos liqui~ mas habitual, escondeu 55 créditos duvidosos, ou seja, 
dantes de levantar a vida do Comind e seus acionistas que dificilmçnte seriam pagos pelos clientes, numa única, 
fora do Brasil. "Onde houver condições de se recuperar "cessão de crédito" para a ImobHiâria e Administradora 
parte do passivo isso será tentado, apesar das díficulda- Brooidin S.A., uma das boldings do grupo. 
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. Seu prestígio estava no popnto mais baixo e em Nova 
Iorque a deserção de bancos aumentou ainda mais. Por 
aqui, porém, não se notava por parte dos maiores acio~ 
n·lstas preocupações de titar o sono. Quartim Barbosa e 
Gavião Gonzaga eStavam tranqUilos, não traíam nenhu
ma angústia. Afinal, ambos estipularam para si próprios 
salários anuais de 1,5 milhão de dólares cada um -
aproximadamente CrS 14 bilhões, ao câmbio de hoje, ou 
CrS I bilhão 160 milhões por mês. Isso sem contar diviM 
dendos e outras formas de retirada para acionistas. 

Pouco antes de sofrer a intervenção,- o Comind apa
rentemente desfez-se do Shopping Ibirapuera vendendo
o_ ao grupo Brascan por 65 milhões de dólares. Mas a 
transação foi apenaS apalavrada, não circulou um tostão 
e por isso não foi concretizada ainda. 

A tarefa de levantar o passivo do Comind e o itine
rário do dínheiro de seus s_ócios no exteríor n_,ão será fá
cil. Desta vez, pelo menos, o Banco Central não parte 
previamente derro_tado para o levantamento do que con
seguir apurar. Pela primeira vez e por causa do decreto
lei do P~:esidente Sarney, o passivo apurado serâ corrigi
do e pelo menos os bens registrados no pais pelos princi
pais acionistas, vão ficar pendurados. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueii"Os)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. dcsjuridicas", revelou em São Paulo Tupy Caldas, dire- A.9 ad_quirir estes crêditos, a Brookliil declarava que 

tor da área de fiscaliZação âo Banco Centrii.l. eles eram bons e evaporava do balanço o estrago que eles O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia 
Vazamento fariam se fossem debitados como créditos duvidosos~ _ o .seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 

Nos dia 28 de março, Gavião Çonzaga recebeu urria se- - dente, Srs. Senadores: , 
Algunias dessas dificuldades são óbvias. Há al_gum vcr~_reprlr:ne!l_da d~ ~art_co _ç_~~!'_a_l_~pQr es~r_lig_. _0--&QYei- __ _N~es minutos finais da sessão de hÓje, e quero 

tempo atrás Quartim Barbosa 'e Gavião Gonzaga com- no pilhara a iriegUlirTdade e fazia advertências. aproveitá~los todos, no sentido de reg_istrar um fato que 
pruram apartamentos na Trump Tower de Nova Iorque, "Cumpre-nos alertáMlos tratar-se de procedimento cen- pode trazer prejuízos muito grandes par o meu Estado e, 
um templo típico dos que constroem fortuna da noite surávd .. L distorcendo a realidade aos acionistas e ao conseqUentemente, para o País, já que o cacau é um sus-
para o dia. O apartamento de Quartim Barbosa custou público em g_eral". E~tes créditos somava:r:n, então, 70 a tentáculo da economia do País e uma das maiores fontes 
975 mil dólares, o de Gavião Gonzaga foi um pouco 86 biThàeS: .. de Ciuzeiros. geradoras-de divisas. 
mais barato- 935 mil dólares. Os liquidantes ainda não Pelos esconderijos contábeis também desaparecia toda Como todos já conhecem, e V. Ex•, que é um homem 
chegaram até aí, mas quando chegarem provavelmente a pendência da desastrOsa cOmPra do Banco Residência. da Amazônia, conhece tanto quanto eu e os Senadores 
estarão diante de um impasse. Outras fortunas que 0 Comind comprou 0 banco e herdou um P'\ssivo que que aqui estão presentes, todos da região amazónica, re-
ruíram têm sofisticados e intocáveis abrigos em Nova tr<tnbord.ava dos 80 milhões de dólares. Para Solucionar gHlo produtora de cacau, há vinte e oito anos funciona, 
Iorque. õ--pi-Oblema podia dispor de bens do grupo Ourivio, em meu Estado, um organismo do Governo Federal que 

Mus há muito mais. Provavelmente os liquidantes vão dono do Residéncia. Ficou assim com 0 Shopping Cen- tem a sigla de CEPlAC. :1:. uma comissão encarregada 
se deparar com uma tela de siglas de pequenas empresas ter Ibirapuera, em São Paulo, com património calculado da recuperaçã-o e do planejamento da lavoura cacaueira. 
e holdings protegidas na sombra de paraísos ftScais ou si~ cm 65 milhões de dólares. Poderia ter abocanhado tam- Ela tem tido um importante papel na vida não só econô-
gilos inviolá"-'-eis. __ Aigumas empresas são conhecídãS;- bém 0 Hotel Rio-Palace, de valor estimado de 30 mi- mica do País e do Estado, mas, sobretudo, social, na re-
camo a Lynbrook, inversão de Brooklin, uma das 50 hol- lhões de dólares. Mas 0 hotel estava preso a uma hipote- giào cacaueira, pois, em 1957, aquela região vivia uma si-
dings por onde se embaralha o controle acionáríõ- dO Co- - C'.t de 45 milhões ao Citíbank, que mãis dia mellOS dia tuação crítica em sua econoiitia, coin rePercussão muito 
mind. A Lynbrook, com pouso no Caribe, é a maior _ pode acabar diversificando suas ati v idades no Brasil no grave para a economia baiana, já que o cacau, naquela é-
acionista da Casa Bancária Ri ver Trade, de MonteVidêu, rumo hoteleiro. No balanço a olho nu sumiram os finan- poca, era praticamente o mais irriporfaitte sustentáculo 
alvNcja~od~"pru;Iuaminatetarvre'~aç~a?c,·"r0deCscoombrin,·rdp'a··,· ond·· vaza· vam - damc-ntos relativos à Credipar; bolding do Banco Resi- da e~odnomi_a do·meu Esdt~do, afiinda sem poss

1
uir um par- _ 

.... '; 1 ' ~ déncia, incorporado ao Comind. quem ustnal e sem ter Iversi rcada a sua cu tura, no se-
os dólares que depauperavam ainda mais o patrimônio Assustado, Svastivh deixou no Brasil um minucioso to r agricola, como ocorreu tempos depois. Naquela épo-
do Comind c engordavam a fortuna pessoal de Quilrt1m plano de redenção do Comind, que previa uma reorgani- ca, os produtores entraram em desespero. Os preços avil-
Barbo:-,a c Gavião Gonzaga. A transação feita entre em- ozaçào completa nos quadros do banco e sugestão para tados, a produção caindo, a lavoura desassistida ... , en-
presas das Ilhas Cuyman cOm a agência de No vã Iorque __ tu par dcfinítivanlente Os buraCos que -sumiram do ba- t]m, estabelec_eu-se na região verdadeira páníco. 
é apenas um indício da existência de outras opúações do l;,mço, mas roíam a integridade das contas. Voltou para O Presidente_fuscelino K-ubhschek, sensível aos ela-
gênero que os_ liquidantes terão que desvendar. Mas cer- Nova Iorque sem resposta nenhuma e com mais proble- mores da região, criou esse organismo, praticamente não 
wmente ela é uma pista para mostrar que os principaís -mas para resolver. institucionaliz~dO, maS que prestou, até_ agora, releVan-
acionistas esta varri mais preocupados com o próprío des=- tt .. 's serviços àquela região e ao País. 
tino do que com o futuro do banco. _ A~_qesco_n~~mça d~s_b-;oancos_aiQe,ricanos _aumel1t(J.ra e Para demonstrar rapidamente o seu valor, a CEPLAC 

A investigãçi:fo agora inaugura uma ti.ova- (aSe",-ja que-- -ffi"1!!Çdo que ISS? a agencJa passar~ a ser usa.da peJ? qu~r- relevou- naquela época, estávamos COm 110 iniJ tonel a-
esta foi a primeira intervenção do Banco Central em_ _ t~l general de Sao Pau_l.o para suprrr a ~nem1a de ~~~he1ro das de cacau, exatamente no ano de 1960, quando ela ini-
bancos- Comind c Auxiliar- que têm ostensiva rami- e fechar contas. Frequentemente as hnhas de credito de __ --"ciou sua atividade propriamente dita de extensão e de as-
Jil.:açào internacional. O Coinind, além de ter montado curto_prazo _disp_9níve_i~ em agências de b_ancos brasHei- sistência à lavoura - para quase 380 mil toneladas de 
hú seis anos uma agênCiã'éiTINõva Jciique, espalhou seus ros-no ex tenor saQ ut!hzadas para financtamento de ex- &acau no Brasil. 
intere.-.ses pela França, onde detinha 19% do capital do po_rtações e Importações. Exata'?e~te para isso que elas Ela não atua apenas na região cacaueira; atua na re-
Crédit Français Internacionalc, um pequeno banco, exrsten1 e fazem parte das negoctaçoes que anualmenJe o giào amazónica, no Estado do Espírito Santo, e a Bahia, 
Suiçu, Uruguai e misteriosos refúgios de dinheiro de_ori- governo entabola com os bancos credores. que era praticamente o único Estado produtor de cacau, 
gem mal explicada, como o Panamá e as Ilhas Ca,Ymail. tem contribuido com os seus recursos para ajudar os de-

Na agência de Nova Iorque os problemas do Comind Sem lastro "~rn:,~_i_s EsttLdos __ _da Federação, que, também, são pequenos 
ficaram mais Visíveis em-abril. O Bitnco Centrã.I teve qUe___ No caso do Comind, 

0 
dinheiro destas linhas começou produtores de cacau. A Buhia continua, se não me cnga-

socorrer uma aguda crise de liquidez que ameaçava a a viajar para 0 Brasil sem 0 devido lastro em operações no, com cerca de 95% de toda a pro1 1ução nacional. 
saúde das contas externas do pais e resultou no pedido de exportação ou importação. Vinha cfífetamente forrar A CEPLAC, nesteS 28 anos, esteve presente nãosó __ ~~ 
de demissão de Pctcr de Svastich, vire--presidente execu- os cofres do banco ou fazer frente a.débitos de curto pra- assistência à lavoura como em vãrios outros setores da 
~~~ 1~01 ;~~~~c1o~a~ed~~~n~~~ executivos do departa- zo. Em março, a quantidade de dinheiro que migrava alividade administrativa, no setor da educação, da saú-

para São Paulo já era alta. Mas no dia 29 de abril este to- de, dos transportes, ajudem do, atravé~ de convênios de 
Na época circulou na imprensa brasileira a versão de t•11 chegou a 107 milhões 414 mil dólares. A liquidez do Governos de Estado, na solução desses problemas. Basta 

que Svaslich tinha precipitado uma crise convocando Comind era zero. citar a contribuição que ela deu para a construção para 
bancos credores e os préstimos do Banco Central apa- Por esta razão, no dia 26 de abril a agência não tinha que na época, pudesse ser construído o Porto de Ilhéus, 
rcntementc para resolver um problema de má adminis- como fechar seus compromissos no overnigbt em Nova uma velha aspiração da Bahia. Ela, hoje, está buscando 
traçào. "Isso absolutamente não corresponde à verda- Iorque. Estava inst.e-lada a crise.. O Banco Central entrou reformular, sem comprometer a sua filosofia básica, dar 
de", rebateSvastich, um americano descendente de paio- em cena para evitar o pior. No Brasil, depois de seguidas um sentido novo todo ele voltado para o homem, o ho-
ncses que-dc:;embarcou no Brasil em 1968• fala portu- reuniões, o Comind conseguiu um empréstimo do Banco mcm fazendeiro-; o homem trabalhador rural, os seus fi-
~~~~~~r~~~~:=~i~:~~;~fega com desembaraço nos meios Central_ de' :cr.S I trilhão pura se agUentar em pé. lhos, en~m. procurando intensificar a pesquisa científi-
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ca, para obter a melhoria da_ qualidade do cacau e a ele~ 
vaçào de sua produtividade. 

V. E;w;~ l..:Onheceu o maior centro de pesquisa de lavou
ra tropical da América, cu tenho impressão que talvez 
um do::> maiores do_mundo, que está localizado na Rodo
via ftabuna-Ilhéus, E um centr.o_modcl_:,!r, que não c_uida 
apenas da pesquisa do cacau, mas busca, sobretudo, in
tensificar a pesquisa para todas as lavouras tropicais, ob
jctivundo diversificar a produção naquela região, com o 
mesmo cuidado que se dá a_o cacau, vCm-se dando assis
ténci<l técnica ao dendé_, ao cravo da índia_,_ ao mamão, 
ao côco, uo guaraná, como também ao plantio, para di
vcrsili..::ar a produção do arroz, do feijão, da mandi<)ca, 
do milho, de olcricolas c de frutícolas. Como eujádisse, 
no l..:ampo de desenvolvimento da região, seu apoio tem 
sido c continuará a__ser_dc_natureza complementar ou su
plementar à aç-ào _do Govct_n_Q __ _d_ó_E.illliiQ. Ela busca me
lhorar o nível de capacitação do seu pessoal, c impõe-se a 
revisão racional de sua política de remun_e_ração _também 
dos mesmos. 

Eu me recordo que, quando Governador da Bahia, ela 
ainda estava com a _s_u_a__ sit_u_a__çãojo_çipiente, eu sugeri à 
CEPLAC: nós caminhamos para organizar um grande 
exército, que vai enfrentar o desenvolvimento du lavoura 
cucuueira, mas nós estamos formando um exército ape
ou!> de generais, através dos agrônomos, dos pesquisado
res. Nôs.. temos que c.onseguir também os sargentos, os 
oficiais, para usar a liguagcm que estou usando, os ofi
ciais subalternos. Entlio nós temos que criar uma estru
tura humana na região, para dar sustentaçãO a esse 
periodo futuro do desenvolvimento da lavoura cacauei
ra, E o Governo do Estado ofereceu, naquele época, à 
CEPLAC, uma fazenda modelar, já com todas as suas 
instalações, onde já havia uma organização para prepa
rar capatazes, mantida com os parcos recursos do Esta~ 
do mas que não funciánava bem. 

Fi.t.emos um convênio, Sr. Presidente, o Governo 
doando, praticamente, todo aquele acervo que se trans
formou, hoje, num dos orgulhos da região a modelarEs
cola Média de Agricultura, que V. Ex• conhece, dare
girio ~caucira. Essa escola já formou milh~res de_ profis
sionaiS; desde o· técnico agrícola, em vários setores, não 
só de assistência à lavoura mas, à pecuãria, na prepa
ração de alimo::ntos, uma gama enorme que deu· uma 
nova feição àquela região e crtou novos mercados de tra
bulho cm toda a zona do cacau. Foi tão vitoriosa a ini
ciativa, e eu me sinto muito orgulhoso e falo Com muita 
ênfase, porque fui o autor da- idéia e o instrumento da 
primeira escola, que os Governadores que me sucede
ram. Recordo-me que no Governo do Professor Roberto 
Santos, por exemplo, foram criadas novas unidades, no
vas escolas cm Teixeira de Freitas, com as mesmas carac
téristicus da pioneira de Uruçuca, que é a escola matriz, 
que é a escola modelar, mais outras com as mesmas ea
ra<:terfsticas em Teixeira de Freitas, em Valença e Itape
tinga. C essas escolas vem funcionando - aliás, eu sei 
que V. Ex• é um dos entusiastas dessas escolas, que pro
curou fuzer no seu Estudo a mesma coisa, quando deti
nha o governo. Ela prepara o técnico de nível médio, 
mas não se limita só a isto, ela vai ao capataz, ao traba
lhador rural, ela estabelece cursos para preparar os que 
trabalham. na t!stufa, na secagem do cacau, explica toda 
aquele processo de poda, de adub<.Jção, enfim, hoje, real
mente, hú um pugilo de homens bem preparados, desde 
o grand~ pesquisador. E nós temos, talvez, a maior, tal
ves não, nós temos a maior figura, o maioi pesquisador 
do mundo em cacau, que é o_ Professor Paulo Tarso Al
vim, que V. Ex• também conhece, que ainda esta semana 
recebeu o título de Professor Honoris Causa da Universi
dade da Bahia, umu consagração ao seu grande trabalho, 
mestre que é, e que vem dando tudo de si nestes mais de 
20 anos de assisténcia à CEPLAC. O professor Paulo Al
vim fez uma gmnde escola, ele foi _o incentivador da 
criação de vários grandes pesquisadores na regiãO. 

Pois bem, Sr. Presidente, a CEPLAC, que fez esse tra
balho todo, e que precisa naturalmente passar por um 
processo de modernização <::'·que-precisa melhorar as suas 
condições, fez sem onerar um tostão ao Govef!10. E que 
milagre foi esse? Como essa organização conseguiu qua
se que triplicar a produção de cacau, ou mais do que isto, 
como essa organização criou essa estrutura de assistência 
sem recursos do Governo? t verdade! Todos os reçursos 
vi..::rJ.m do próprio lavrad_or de cacau.· Estabeleceu-se urn 
confisco, que tinha outro nQme, mas que, no fundo, 
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__ concluía-se realmente que o era, mª~ um 6om con_fTsCo. 
_ O l:.tvrador aceitou isso~ doía nele tirar !O% de tod_a a 

pmdução do cacau, pois, de toda a rentabilidade, de 
toda <l renda que ele produzia, l 0% eram reservados para 

-a manutenção da instiUJ-i_ção. Esse dinheiro era liberado 
automaticumente, à m~dida cm. que o Governo exporta
va o cacuu, reservava-se-os 10% pagos pelo produtor dl;;; 
cucau. Alguns não cs_tavam concordando, achavam que 
"Cr~t uma pcnalidude muito grande, o cacau estava por 
preÇOs m•ntadoS, mas mesmo nas épocas de aviltamento 

. de _preços, 9 __ 12!:Q_<f_!.t_!Q!_~_cacal:! não deixou de contdbuir 
com os 10% para a manutenÇãO do seu ôrgã"o. Começa
rafn Oii n~óssos teCriOcrataS a ôlhar, primeiro deviam 
olhar aquilo com e_!ltu_sia-smo, p-orque nenhum outro órw 
gtw; no Brasil, de eXperiência agrícola, conseguiu al
cançar o êxito que a CEPLAC alcançoL,L, nem mesmo, 
dcsculpem-m~-- Q.~ __ que trabalham na E.MA TER, na 
EM BRAPA, em todas essas organizações, nem esses 
conscgt.tin,tJll _Q suces~Q, _o êxito,_ nem_ ess~_s__consegl_lir<l:m 
cont<tglar_os proºuto~'?S c_omo a CEPLAC o fez, a ponto 
da_ taxa, Sr, Presiden_te, que era atê inconstitucional -
era- -cObrada ilegalmente, e ninguém teve a iniciativa de 
fazer um recurso para eliminá-Ia. Pois bem, ·os tecnocra
ta~.sOmeçaral_l! a_ veri.ficai: aquilo, como essa libera_ção 
imcdiutu feria os princípios rígidos da ec_onomía~_ da 
pr'oblcmúticu orçamentária. E ui começaram. Com o 
convencimento de torlo_s_ ninguém mais reclamava, <;~L foi 
preciso criar-se um mecanismo para que o GovernO pu
sesse a mão nc~_scs I 0%. 

·Eftúio, desgra(;ãdamcnte, inventaram- porque eu te
·nhu dúvida_ du__ suu Ç.Q01;!tj_tuciomilidade --:--:: criar"am oU 
transl'ormaram a taxa de retenção num imposto de ex
portação. Isto não foi feito no utual Governo, já vem dos 
governos passad.os. Com o compromisso a lavoura pro-

-- Lc..'ilou, Em companhia dos meuS compariheiros de_ repre
sentação popular, estivemos com os responsáveis pelo 
pluneja-mento c pelas finanças, na época, e todos deram a 
s..::gurança .de _que nenhum- cruzeiro seria utilizad9 senão 
ent beneficio da lavoura. Porque aquele não era um im
posto, nó;., pagamos no cacau todos os outros impostos, 
todos. A indu__ mais, pagamos uma taxa para o Instituto 
de Cu..::au da Bahia e n:uJi;;.es~e.s lO%, N.ã9 ~.P9u<:;o. meus 
senhores. Tirar exatamente do produto da exportação, 
na hora em que você, mt hora em que o produtor entrega 
u ·seu produto no mercado internacional, aí ele_.; real
mente onerado cm 10%. 

-Pois bem, ninguém reclamou, os tecnocratas, então, fi
zeram um compló, com o nosso protesto, mas eles garan
tiram que náda_iria -nfudfl.r na filosofia da utilização dos 
100:::0 da taxa. 

Concedo o- ap:ii'-te -ao -~mínente SenaCfol- Altevir Leal. 

O Sr. Altevir Leal - Senador Lomanto Júnior, no 
. Acre,_ sempre procurei, como seringueii:Q. Não consegui 
reunir um grupo de companheiros políticos e de seringa
listas para que isso fosse executado, ess_e meu pensamen
to de faZer um fundo de_gara_ntia ou __ ó_rgão que b_enefi~ 
cíasse o Seringueíro. Mas, ho}e, pela primeira vez, estou 
_tomando conhedmento de que a CEPLAC foi beneficia
-da por essa dCterminaçào de V. Ex~, quando Governador 
do Est<.~do, de_ promover esse fundo retirado da expor~ 
taçào do cacau para beneficio de um órgão que veio aju~ 
dar a ugricultura cacaueira e_ as demais- agriculturas do 
Estado. Vejo que c_o_m essa atidude tomada como Gov~r~- _ 
nado r do Estado, }amais os ba_ianos poderão esquecer o 
que V. Ex~ teve a felicidade de fazer para que um órgão 
que viesse às custas da própria renda do produto expor
tado daquele Estado. Portanto, parabenizo o Senador 
Lomanto Júnior por essa atitude tomada como Gover
nador de Estado, e acho que se todos os governos pen
sassem dessa forma, todos os órgãos e todos os benefi
ciúrios não esatariam gritando com estão hoje, e como o 
pires na mão. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Senador Altevir 
Leal, fico muito .s_ensibHiilido, mas tenho (rue ser sincero. 
Nàl) fui t;U quem tomou a iniciativa, a iniCiativa foi do 
Governo Federal, na época, o Presidente Juscelino Ku
bib;çhck e depois apoiado, quando assumiu o Governo 
em 63, por mim. O meu Governo apenas deu sustentação 

à CEPLAC. O Sr. Altevir Leal- V. Ex•, como Gover-
""'ílador, ~foi quem -deu a ·idéia de oferecer a PrOPfiedade 

P:ti'a a partida do órgUo. 
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O SR. LO MANTO JÚNIOR- É verdade-. Para_ cria• 
-a4u~Ja estrutura_ human<,~--(iue é-hoje, realrrlente, o sustcn-
túcuJo Cfa CEPLAC. __ . _ -· . 

Sou muito grato uo aparte de V. Ex~ e acho que V, Ex' 
está certo, o seringalista j_á deveria ter tomado a iniCiati
va. O Governo é que tem a obrigação de fazer, mas já 
que não o faz, vamos tirar umu parte daquela rentabili
dade, que é duro!__que é realmente tirar _da_ nossa própria 
carne, mas_ é lncJijocque assim se faça e se mantenha as
Sistida. a la,voura do .que ela fiCar esperando que Os ór
g<"tOs do Ministério da Agricultura venham sal vã-la. A la
vo.úr-u estava PratiCâmcntC liquidada, como eu disse no 
princípio do ri-leu pronunciamento, _estávamos em 57 
con1 uma produção apenas de 110 mil toneladas e passa-

--in9sltJ_80-~inlftOiiefaOas-Cn1_-84. !Y1as, ~ste anos, calculem 
{)S Srs. que a taxa ou imposto, como os tecnocratas acha
rurn çonv:enie_rHe dcnol1).iná~lo_, vai arr~cad_:,tr, conforme 
estimativa~ 417 bilhões de cruzeiros, Vejiün a contfí
buiçàt;~ que o ca~u_ dá _ao_ País, vejam o que o_ cacau re
prCscntu na patil.ã-Cre -exj:iõftãÇão, como tein papel de des
ta4uc, c_é Um dos g"rundeSCO-ntribuidores para que o País 
obt_~nhu_ çlólares, Deste __ rlinhdro, 417 bilhões_ devem re
tornar par~ o seu organismo, a CEPLAC. 

TemOs uffi compromisso Com a po!ítiC<l internacional, 
com o~ produtores internacionais de cacau, nós temos 
uma organização que se chama.O.rganização Internacio
nal do Cacau, que funciona cm Londres, se não me enga
no, a O I C~ es_.~c qr,&!!,nísmo tem fl missão de regular os 

·preços. QuandQ o~ preços são aviltados, eles retiram, 
cõniphllii ·ou procuram, de certa maneira, evitar que se 

·venda a mercadoria por aquele preço aviltado até que se 
rCgulc,--ãté ~que sC equilibre o problema dos preços, O 
nosso compromisso no ·estoque regulador é que temos' 
que contribuir, este ano, com 150 bilhões de cruzeiros. 

:Este dinheiro é uma injustiça, até este dinheiro o Gover
no rt.:<tira dos 10% pagos pelo trabalhador. Até atrasa, às 
vetes, o qUe prejudica ainda mais ao organismo. Porque 
esse dinheiro ê repassado ao Banco Central para que ele 
puguc cm· moeda ~trungeira <.1 OIC, a Organização In
ternacional do Cacau. E, às vezes, com o retardamento, 
dcfasa com a valorização ou a desvalorização do cruzeíw 
ro c, conseqüentemente, a valorização do dólar ê um pre
}uizo enorme, porque a CEPLAC recebe em cruzeiros. 
Então, o que fazemos é um apelo para que o Governo li
bere a_CEPLAC desse compromisso que este ano repre
senta 150 bilhões. Que_ este ano não se faça, mas que se 
faça no próximo uno, que se vá dimiriuindo a sua partici
pação pata que o Gõverno dê alguma cOisa ao cacau, 
qUe ao GOverno tem dado tudo e do Governo tem rece
bido muito pouco. 

O orçamento é de 417 bilhões, a receita da CEPLAC 
para 85, ou a previsão da despesa da CEPLAC é 217 rili
lhõcs. Quer dizer, há um saldo enorme que poderia ser 
revertido, porque a Ct:PlAC tem sido obrigada a dimi-

-nu-ir as SO.fls atividades. A CEPLAC, por exemplo, assis
ti<\ à pecuiiria, começou a dar uma assistência, objetivan
do a_diversificaçã_o da produção da região cacaucira, co
meçou a assistir o programa de inseminação que foí ad
mir5vcl, cu dele participei e vi quantos benefícios trouxe 
paw todos os produtores que puderam criar também o 
seu rebanho e melhorar a qualidade do seu rebanho, com 
a assistência di reta da CEPLAC, que visitava as fazendas 
com os inseminadores, com os veterinários, enfim, pro
curava fazer escola, ensinar os vaqueirOs, os trabalhado
res a praticar a inseminação, e tudo isso era assistido por 
técnicos da mais alta competência, 

O Sr. João Lobo --Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Por medida de eco
nomiu, a CEPLAC já abandono~ esse serviço, deixando 
mal os fazendeiros porque ·eles não têm estrutura, na sua 
maioria são pequenos fazendeiros, que depois de inicia
do o programa com bastante sucesso e com alguns anos 
de realização,_ de uma hora para outra, a CEPLAC se 
-afasta e eles terão que contratar um veterinário, eles te
rlio que suprir toda aquela assistência técitfca, que era 
importante, para a qual eles não estavam preparados 
pura assumir a atividade, Eu digo isso, porque sei o 
quanto custou para que eu mantivesse o programa de inw 
scminação. Vários outros abandonaram, porque não ti
nham condições de mantê_~lo. 

Ouço, com muito prazer, o aparte do nobre Senador 
João Lobo. 
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OS[", João Lobo- Senador I,.qma,nto Júnior, V. Ex~ 
naturalmente é um homem do ramo, é uin grande piodu
tor de cacau. 

O SR. LOM_ANTO JÚNIOR - Soú modesto, mo-
d_estíssimo! --- ~ 

O Sr. João Lobo - Atra~ês da sUa paÍ'ticipaçã:o no 
-.-mercuOOT - ~- -

'--0 SR. LOMAN_TO JÚNIOR --E, segundo_nos infqr-
iriaram·; eSte ano o Brasil tem que entregar- e vão tir-ar 

-os ~inguadOfiO%, qtlarido o Brasil deveria dar, é com-

ca~u~~~:~!0B~~~=. ;e~-s~~~s~~~~~~:ddoo~~~~~~o~~~ -b~~t~~~~~~~~i;~~~~~~ac~ug:~~~·í;:c~~ ~:~~~~= 
~a ~~;a~~voo~ad~;~:~~~sr~~a~:::i~~-s ;~t~::~ ~~_;;~~~---~~~~~~~:~r :;~~:~~~:re ael:~~~~~:~t=~i=~~a ;on;r~~~~e 
dade de visitar recentemente a região caCàucira,-por eX-- -===a=-s7Joi0-i0b0-=- rvras~eranão evita~o aviltamento 
celência, da Bahia -- Itabuna, São Jorge- e vi aqUela --dos preços _do cacaU? 
faiXa de terra privilegiada deste País -_eu, naturalmen~~' 0 SR. LO MANTO JÚNIOR_ Melhora! Não evita, 
não sou um técnico--:- ma$ é' de Um~ exuberância aq~~l~s 
terras de ltabuna, da região de Jequié e m_unicípios-ViZi:-- __.._.._-porque, às vezes, a crise é de taJ profundidade que, ape-
nhos ao redor de Ilhéus e de todos aqueles munícíplos. sarda retirada do estoque regulador, o cacau vem cres-
São, realmente, terras privilegiadas, que rebrllham_n9 ___ cendo na sua produção e o consumo não vem crescendo 
ouro do cacau ou numa pecuária que, talvez, seja a mais co"rrlb desejávamos. Agora mesmo, a Malásia estã se pr-e-
expressiva e a mais rentável deste PaJs, Mas, vi de pe~to 0 parando- ela que não tinha nenhuma expressão dentre 
trabalho da CEPLAC e 0 carinho que aqueles t~cnicos --os-produtores de cacau- para se tornar um dos gran-
devotam à cultura do cacau, às experimentações que eles des, talvez, dentro em pouco, se não me engano, o quinto 
fazem, às espécies, ao"s tip-os de plantações que melhor ou o quarto produtor do mundo. Vt:ja V,_ Ex•:_ um País 
respondem àquela região. TenhO certeza de que os técni- que não tinha expressão na produção de cacau es_tá fa-
cas da C_EPLAC têm correspondido brilhantemente ao zendo agora um trabalho muito grande, intensiftcando a 
papel que lhes foi atribuído, porque tanta organizaÇãO; --,--sua produção, melhorando a produtividade. Então, o 
tanta limpeza, tanta ordem nunca vi nas repartições que que nós precisamos, realmente, é fazer com que o mundo 
visitei, -neste PãTS-;-igual ao daquela __ repartição cacaueira consuma mais cacau. Cacau ê alimento, cacau é vida, ca-
da Bahia. É uma grande perda para este País se -desvTar a cau é pro1eína, cacau é indispensável, é não é só o choco-
atenção desses o_utros programas de incentivos à pe- - lUte- doce, cacau é_ também medicamento. Existe uma 
cuáriu, à inseminação artificial, ou a outros experimen- gama enorme da utilização do cacau num mundo tão fa-
tos. Parece-me que também vi um programa que dizia minto! 
respeito à criação de peixes... Por exemplo, não se admite que no Brasil um produto 

--- quceamunente--ãlimentício, que é uma das fontes mais 
OsR. i.OM-ANTo JÚNIOR- E ainda d"esenvoivem ~ --n~se_~-pTof~ulãs~nãosej'a -incluído na merenda escolar. 

com magnífica eficiência. - _,-O riosso--eõnrnrn-o- Interno é baixíssimo. 

O Sr~ João Lobo_"""':' J'erfeitamente. Então, é um orga
nismo que atende, que responde e corr.esponde àqui[o 
para o qual foi chamado. Agora, naturalmente, os m~us 
conhecimentos sobre o- assUnto são limitadíssimoS. Eu 
queria: mais era perguntar, e ser esclarecido com Os co
nhecimentos de V. Ex•, o que é, para que serve, e o que 
faz a OIC- Organização Internacional do C;:tCau -:-.em 
beneficio dos cacaueiros e da lavoyrª _cacaueira d~te 
Pais? - ----

.Õ SR. LOMANTO JÚNIOR- Bom, evídentemente. 
ela presta um bom serviço, porque na Organização Inte-r
nacional do CaCau, hós temó'S uma participaÇão neta. 
Dela participam todos os países prOdutores. E fOi Çiiã.do 
este orgfl.nismo pelos palse"S produfores para que nos 
·períodos de crise criasse -recursõs .. ~ 

O Sr. João Lobo - É o FMI dos cacaueirQS:. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR-~ (Risos.) Mas, nos 

Quanto à ·exportação pa~a_ a China, nós temos que fa
zer uin trabalho agressiVo, no_ Sentido de fazer com que o 
chinês, que começa a melhorar o seu poder aquisitivo, 
seja também__ mais um consumidor do cacau. No dia em 
que o chinês se tornar consumidor do nosso chocolate, 
teremos_ uumenta.do em muito o poder de consumo_;_ a 
Rússia tem aumentado consideravelmente; os Estados 
Unidos também têm aumentado. 

-No qlie- se refere à produção no Brasil, eu acabei de di-
- zer que, em 1970, produzimos 110 mil toneladas; e che-

gamos, cm 1985, a 380 mil toneladas. Foi um crescimen~ 
to fantástico, que colocou o Brasil no primeiro lugar do 
mundo em produção de c.::~cau. E, hoje, estamos dispu-

__ _tando es_se lugar com mais dois países. 

ó sR. "LO'J\iANTO JÚNIOR- _com- muitO' Prazer. 

períodos de crise ele at.4a na regularização, no mercado Q ~r.Merb8fJurein8.-......::con~ordo iii.tegralmente com 
regulador. Então, todo ano, cada país produtor dá a sua <1. opimão de V-Ex• de qu-e o caCau é um alimento de prí~ 

'contribuição, tem o seu percentual... ~== .meir:a.o_rçk_m._f{~gu_~Q_~u é vid_?_~sobretudo por sua 
O Sr. João Lobo- E os preços internacioilais são re- riqu~~ em rroteína. Mas,~ bai_xo conSumo do cacau no 

ulados la OIC'l - Bras1l e ~ev!.QO ~- !-).l}la ll_lultmªCI()_nal d~Q!!O d_e ~sa- a 
g pe · Nestlé. E_ ela_ que estabelece o preço do chocolate; quan-

0 SR. LO MANTO JÚNIOR- Não, os preços ínter- do observamos, através da Revista do CNPq, que 44% 
nacionais não estão regulados, nós somos sujeitos à espe- dõS bra~iiCii-os gan~a _salário _mínimo_, hã de ?ompreen-
culação. A verdade é essa, e não ~á um órgão que regula- der'V. Ex~ por<iue -a-criançã-6rasileira-come_põuco cho-
rize os preços. colate. E -come pouco chocolate porque não tem con

O Sr, João Lobo- Então, não é a OIC que regula~ 
menta os preços? 

Ü SR. LO MANTO JÚNIOR - Não. Ele _estã sujeito 
à oferta c à procura. Quando realmente o_merc:a_do_çQD
sumidor se retrai, como nO período de crise, por exemplo 
-como ocorreu na crise do petróleo- o preço doca
cau avilta. Então, aí é que eritra a OrganizaÇão Interna
cional do Cacau para- ma-r do mercado uma det~rmin_ada 
parcela do produto. -

O Sr. João Lobo- Quer dizer, então, que a OfC tem 
capital próprio? 

O SR. LO MANTO JúNIOR- Não. O cãPital é rios
so. 

O Sr. João Lobo~ Mas ela compra mercadoria em 
excesso e estoca? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Exatani.ente. Ba es
toca. Ela tem o poder de regular os preços. 

dições de adquiri-lo. E por que não tem condições de 
adiquiri-lo? Porque as multinacionais do choçolate ~stão 
~o_rn_~_!lçlo proibitivo a aquisição pela classe operária. V. 
Ex~. em qualquer supermercado, fica espantado com o 
preço de_ um tablete de chocolate. 

Ó- SR~-LOMANTO -JúNIOR- É estranhável que 
isto aconteça, se bem que o chocolate não ê só o cacau, 

_ entram o leite, o açúcar ... 

O Sr. Aderbal Jurema- Sobretudo o chocolate. 

-0 SR. LO MANTO JÚNIOR --0 que é estianhável é 
que o café- eu não quero concorrer com o café, uma 
bebida que não possui, abolutamente, o valor nutritivo 
dO C<.tdtli .. 

--o Sr. Aderbal Jürema- Não-ü~rri. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Pois bem! O Café está 
muito mais caro do que o chocolate porque uma arroba 
de cacãu. hoJe, ou seja, 15 qunos, custa ~erca de 200 m11 
cruzeiros e uma arroba de café - não _sou proóutOr de 
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café, não sei_-se nª-o me engano, deve estar o dobro a 
esta altura. Sabe V. Ex~ quando está custando uma saca -
de café? 

O Sr. Altevir Leal - -Oitenta mil cruzeiros. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Não, não! Uma saca 
--de café deve estar na base de mais; tenho impressão de 

que custa mais de um milhão de cruzeiros. 

O Sr. A-derbal Jurema - Mais de um milhão. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Muito mais de um 
milhão: úCki -que· um milhãO e oitocentos, se não me en-

··gano:- - · ·-

0 Sr. Aderbal Jurelna- É isso mesmo. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Sei que o café ultra
pasou em muito o preço do cacau, e o café, que não é 
uma bebida alimeotícia. Precisamos criar o hábito do 
chocolate. Antigamente- não sei se V,. E!• !)e rec9rda 
- quando alguém fazia aniversário, nã()Se convidava 
senão para tomar um chocolate; era quase que um hábi· 
to cm nossas casas, desde o homem de c;lasse média a 
baixo, até .. , · 

O Sr. João Lobo- Talvez seja uma questão de hábito 
cultural e de propag::~nda devido ao clima quente, pois 
realmente há uma crendice de que o chocolate só deve 
ser cons_umido nos climas frios. 

O SR.. LO MANTO JÚNIOR- O Professor Aristides 
Novi"s ·que era uin grande professor de fisiolçgia, dizia 
que o cuca_u_nào faz mal a ni.nguém, que só faz alimentar, 
que você pode torriar chocolate gelado ou qu_ente, ele é 
saborosissimo. Realmente, acredito que o Governo de
veria interferir nesse sentido e agradeço muito o aparte 
do Senador João Lôbo, que foi muito oportuno, como o 
do Senador Aderbal Jurena, que ajudaram esse meu pro
ntmciamento, que devo concluir dentro de mais alguns 
minutos. E preciso verificar por que o Governo não 
toma a iniciativa de produzir um tipo de chocolate, que 
todos nôs já produzimos. Recordo-me da minha velha 
mãezinha pi-eparando o chocolate em casa -e quantas 
pessoas cOntinuam hoje fabricando o chocolate! 

O Governo poderia fazer isso, para introduzi-lo na 
merenda escolar. Este _seria~ sem dúvida alguma, o mais 
nutritivo de todos os alimentos. O Governo daria à 
criança brasileira um alimento à altura da sua necessida
de, da sua carência, enfim, forneceria essa coisa da qual 

_ hoje, o mundo inteiro tem fome, gue é a proteína, ofere
ceria esta proteína vegetal na merenda escolar, Aliâ_s, 
esta idéia já vem de há muito, no s~ntido <:te _fazer com 
que a merenda escolar tenha como base fundamental o 
.ch_uc.olate. 

O Sr. Altevir Leal - V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. LOMANTO- JÚNIOR - Ouço, com muito 
prazer, o aparte de V, Ex~ · 

O Sr. Altevir Leal- Senador, depois dos elogios que 
fiz a V. Ex~ tambérii vou fazer uma pequena censUra.· 
Seni.pfC tomei conhecimento de que o Estado da Bahia 
sempre trabalhou contra qu<!lquer espécie ae finaricTa
ment9 oü de-ilj!J.da-ao plantio do cacau na Amazônia. V. 
Ex~ sabe que, na Amazônia, nós temos muito cacau fiâs
cido ao natural, nativo, e sempre a Amazônia foi esque
cida nQ incentivo do cacau. Até há pouco tempo era ne
gado qualquer espécie de financiamento do GovernO Fe
deral e d<!s casas b<~ncárias para plantio de cacau na 
Am.azônia. ~ntã,o,,Senador, isto que V. Ex! diz que_seria 
necessário nos colégios oferecerem talvez o leite com 
chor..:olatc, seria uma boa base alimentar para as crianças 
brasileiras, mas o próprio GoYerno sempre se descuidou 
cm financiar o cacau na Amazônia. Se fôssemos benefi
ciados pel9_9o\_'ern<?_ para financiar o plantio do cacau, 
hoje- V-; Ex~ pode ficar certo- estaríamos produzindo 
tanto quanto produz a Bahia, que é o maior produtor de 
cacuu do Brasil, e sempre foi uma das bases de susten
tação daquele Estado. Esta é a pequena censura que de
scjuria fazer. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR - V. Ex• vai terminar 
seu _-agarte, ao invés de cens_urando, etogiando. A Bahia 
t_cm __ _v~~açàQ~materna,_ e_ 'locação materna· é vocação de 
bOilditdC~ Ela é a mãe-âo Brasil, ela tem dado tudo; além 
Cios homens, além das SUUS Inteligências, além dos-bniçOs 
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válidos para desenvolver este Pais, ela deu a terra do des~ 
cobrimento, sediou a primeira Capital, viu esvair-se,--sair 
tudo de lá ... 

Antigamente, havia um dólar priVilegiado no Brasil, 
em que exportávamos cacau e os paulistas,- homens do 
Sul, irriportavam um dólar privilegiado para fazer o flo
resclinento das suas grandes indústrias. Não tínhamos , 
capacidade de i"mportar então todo o dólú pdVi\i!:g'lado, 
todo o cacau financiado em Rondônia, todo o cacau as
sistido, têm sido com os recursos da CEPLAC, prove-
nientes dos 10% dos fazendeiros baianos. Rondônia hOje 
é um grande plantador de cacau; e o que tem ~o Espírito 
Santo? A CEPLAC com esta renda, dâ assistência- eil 
aqui não posso citar dados- à região amazônicã, sobre~ 
tudo a Rondõnia, se não me engano a9 ~ará ... 

O Sr. Altevir leal- Se não me engano; é-só a Rondô~ 
nia ... 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Não, ao Pará, ao 
Espírito Santo, e alguns outros. Agora. o que nós às vê~ 
zes nos preocupamos é que aumentemos demais a nossa 
produção, tenhamos uma superprodução e não tenha
mos consumo, porque o consumo não t~m crescid_o __ na_ 
razão direta da produção. Isso é que temos que cuidar 
para não termos uma superprodução, e amanhã aviltar
mos o preço de tal maneira que ao invés de ser uma eco
nomia rentável para a Amazônia, -passe a ser uma econo
mia frustrante para a Amazônia e para a tradicio_na_l 
Bahia, que realmente sempre manteve mais de 90% de 
toda a produção de cacau. Mas está_ crescendo! O plantio 
de cacau na região amazónica está crescendo considera
velmente com a assistência da CEPLAC, que é mantida 
com os recursos dos produtores de cacau da Bahia. Eram 
esses os esclarecimentos que eu queria dar a V. Ex•, Se
nador Altevir Leal. 

Sr. Presidente, o_ que eu venho fazer aqui é um apelo 
ao Governo Federal, porque apesar de tudo isso, os sa
lários dos servidores da CEPLAC, dos dedicados servi
dores da CEPLAC vêm sofrerido- üfua diminuição cres
cente. Nós já perdemos mais de 200 pesquisadores por
que a iniciativa privada realmente está pagando mais; o 
próprio técnico _agrícola ganha mais em uma fazenda do 
que mesmo na, grande atividade e;xtensionis(a da CE
PLAC. Agora mesmo eles estão reunidos já manifestan
do desejo de greve, é eu pedi que eles _esperassem um 
pouco porque o Governo deveria _ _ser _sensível ao apelo. 
E~te docu_mento já estã em mãos. 

A Secretaria Geral da CEPLAC encaminho-u ao 
Conselho lntenninisterial de Salários das Empresas 
Estatais, no dia 8 des_te mês, através do Ministro da 
Agricultura Pedro SimOn, a· SUa proposta de reestru
turação da tabela salarial de seu funcionalismo. 

A própria CEPLAC recOnhece que precisa me
lhorar o nivei salarial de seu pessoal e ela mesma es~ 
tá providenciando essa melh9da junto aos órgãos 
competentes. __ ~ 

Realmente a defasage_m salarial do povO-dã CE~ 
PLAC é grande. 

Vejamos alguns Exemplos: 
O pesquisador e exterisim1.ista, hoje, ganha _entre 

4.737.651 a 15.218.553. 
A CEPLAC lhes propõe: mínimo: 6.134.0]3-

máximo: 19.019.386. Técnico Agrícola: ganha, hoje, 
entre 2.45'3.025 a 4.150.128. ~ 

A CEPLAC lhe propõe: de3.314.036 a 6.4.17.:Us. 

Não sei por qual motivo, os órgãos do GovernO res~ 
pensáveis por esse setor até agora ainda não deram urna 
resposta eficaz aos anseiOs dos trabalhadores e servido
res da CEPLAC e de toda sua direção. Até o Ministroâa 
Agricultura aprovou a nova tabela salarial. 

Ameuça-se uma greve na região Cacaueira com a pàrti
clpação de todos os fundonários da CEPLAC _até que 
seu problema seja resolvido. 

Faço um apelo aos homens do Governo para qUe ha}a 
maior sensibilidade para o problema do pessoal da CE
PLAC que, no fim de contas, é um problema deestômª
go, como também peço aos dedicados servidores da CE
PLAC um pouco mais de paciência aguardandq os acon
tecimentos que acredito s_f:.rão positivos, tenho certeza, e 
evita-se, assim, um prejuízo para a região, para o Estado 
e para o Pais. A proposta cuja cópia está qui e que peço 
seja incluída no meu _discurso, esclarece inteiramente. 
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Mas, para dar uma síntese, Sr. Presidente, um pesquisa~ 
dor, hoje, começa ganhando 4 milhões c pouco. 

Sr. Presidente, pediria a V. Ex' que a acrescentasse ao 
meu dis_curso, mostrando que é necessârio e urgente o 
aumentO do pequeno trabalhador, do mais humilde fun
cionilrio, e estou certo de que aqueles homens continua~ 
ram seu trabalho. 

Faço um apelo ao Ministro Dilson Funaro, faço um 
a 'pelo ao, Ministro João Sayad, e faço um apelo ao_IV:t!nis
tro Almir Pazzianotto. Endereço também um apefo ao 
Presidente José Sarney, que tem sido_sensível as reivindi
cações da região cacaueira, para que S. Ex~ atenda ao 
funcion<Jlismo da CEPLAC e evite uma greve qtie acar-

---Ft:tarú prejuiz-os para região e para o País, porque o ca-
--cau- é, sem dúvida àiguma, um dos sustentáculos da eco-

n_o_mia do BrasiL Muito Obrigado. (Muito bem!) 

DOCUMENTO À QUESEREFEREOSR. LO
MANTO JON!OR EM SEU DISCURSO: 

CEPLAC ENVIOU AO CISE PROPOSTA 
DE MELHORES SALÃR\OS 

A Séê:retaria Gera_! da Ceplac enc_aminhou ao Conse
lho lnterministerial de Salários das Empreaas Estatais, 
no di_a 8 deste mês, através do Ministro da Agricultura 
pedro Simon, a sua pró posta de reestruturação da tabela 

_salarial de seu funcionalismo. A proposta, cujo protoco
l_g no Ministério da Agricultra é210'?Q.0004533/S5, está 
fundamentada em informações e esclarecimentos bastan
te detalhados, além de ser acompanhada de vâ_rios d_ocu
inentos tais como tabela salarial proposta, comparativo 
dos salários da CEPLAC e de Qutras empresas governa
menfais e demonstrativo de disponibilidade de recursos 
financeiros. t o resUltado de um trabalho muito meticu
loso com o objetivo de melhorar os salários de todos _os 
ccplaqueanos. 

CEPLAC ESTÁ EMPENHADA 
EM APROVAR PROPOSTA 

ENTREGUE O ClSE 

crs.E: ~omo.fá dissemos, é Conselho Interministet-iaf 
de Salários das gmpresas Estatais que, como o próprio 

_ nomç está a indlciü, é Quem estuda e éoncede ou-não ãs 
rcivindicaões sal afiais dos empregados das empresas Ou 
órgãos ligados ao Governo. O CISE tem como membros 

"pri!lc-ipais os Ministros do _):'lanejamentO (que é q seu 
_presidente), da Fazenda e do Trabalho, que ali se fazem 
·presentes ou representados. 

6C1Sh é autõnomo ~-m suas déêisões. No caso does
tudo encaminh_ado pela CEPLAC, esta pode acampa~ 

_nh_ar_ o_ andamento do mesmo, mas em nenhum instante 
poderá e~tabelecer prazo, nem exigir o atenCfim-ento inte
gral d~ sua proposta. Acredita-se, porém, que o CISE te
rá o· maior_ interesse possível em apreciar o pedido de 

. rccstruturaçào salarial que lhe foi encaminhado. E. de 
outro lado, a Alta Administração da CEPLAC envidará 
todQs os esforços objeti\_'a,ndp o acolhirrie_nto da propos
tu. 

Um outra proVidência da CEPLAC, precedendo ao 
estudo ·enviado ao CISE, foi solicitar ao Ministro ela 
Agricultura, Pedro Simon, crédito suplementar no valor 

- de CrS 25 bílhões para atender às despesas que as alte-
- -~)<!ç~es -sala riaS acarl'etarãq. 

GANHO REAL PARA SALÃRIO MENOR 

A p-roposta feita pela CEPLAC, se aprovada pelo CI-
---SE, fixa em Cri 857.267 o menor salário, que é o inicial 

do operário dC campo, e o maior salário em Cr$ 
19.0l9.383, previsto para os técnicos de mais alto nível. 
Até as referências 415/417, o funcionário terá-um ganho 
re~tl. isto é, acima da inflação. De acordo com a proposta 
encaminhada pela CEPLAC, as categorias melhor bene
ficía.das são _os operários de campo, motoristas, vlgi!an
t~s, serventes, técnicos agrícolas e outros, que correspon
dem a mais de tres mil funcionários, cujos salários deve
rão ser reestrutUrados e fixados em valores que superam 

·a inflação dos últimos anos. Para melhor entendimento, 
veja no verso a tabela com os salários atuais e os novos 
niveis pedidos ao CISE, para que cada funcionário possa 
fuzer a s~:~a própria avaliação. 
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Ref.: 003/003-2827 
Brasília (DF), 8 de novernbro de _[985, 

A Suu Excelência, o Senhor 
Senador P.edro Jorge Simon 
Digníssimo Ministro de Estudo da Agricultura 
Ministêrio da Agricultura 
bplanada dos Ministérios 
Br<Jsiliil - DF 

Senhor Ministro, 
Tcmos a elevada Satisfaçào de submeter à conside

ração de Vossa Excelência o anexo expediente a ser enca
minhado ao Excelentíssimo- Senhor MiniStro João 
Suyad, Presidente. do_ C_onselho lntermínisterial de Sa
Júrios das Empresas Estatais- CJSE, contendo propos~ 
ta dc reestruturação da tabela salarial desta CEPLAC. 

Coino Vossa Excelência tem conhecimento, esta Orga
nização vem se defrQntando, nÇ~ momento, com alguns 
problemas referentes a reivindicações do seu funcionalis
mo, sobretudo, no tocarite aos níveis salariais vigentes. 

Em telex dir:iBido a Vossa Exçeléncia, no último dia 7 
~o cor~ente, tivemos a _oportunidade de relatar os-riscos 
denue!_lt~s -dos movimentos que cOmeçam a ser deflagra
dos, em virtude das reivindicações que os funcionários 
vê_lT! formulando, e que são objeto, em parte, do encami
nhamento que ora Tazemos a esse Gabincte. 

Assim sendo, permitimo-nos solicitar o máximo empe
nho e sensibilidad~ de._Y9ssa Excelência no_ sentido de 
apoiar a _proposição, operando o seu encamillhamento, 
rcforçado com a sua _i~dispensável aprovação, ao Presi
dcnú!ôO CISE, recomendando, outrossim, o-acõlhimen~ 
to pretendido. 

Ccrtos_da costumeira receptividade de Vossa E;x_c_çlên
cia, reite.ramos-lhe nossos protestos de consideração, 
apreço e· elevada estima.-- Josuelito de Sousa Britto, 
Secr_e_túri(J.:Gera.l. -
Ref.: 003j003/2S26 

Brasilia (DF), 8 de novembro de 1985. 
Ã Sua Excelência, o Senhor 
Doutor João Sayad 
Digníssimo Ministro-Chefe da Secretaria de 
Plancjamento da Presidência da República 
E-.'lplanada dos Ministérios 
Brasi!ia ·DF 

Scrihor Ministro, 
-submetemos à consideração desse egrégio Conselho 

prop-osta de rees~ruturaçào da tabela salarial desta Co
missão Executiva do Plano da lavoura Cacaueira -
CEPLAC, a qual, conforme comentaremos a seguir, visa 
a melhõr .adequar os níveis de remuneração vigente nesta 
Casa face ao processo de desnivelamento que ocorreu ao 
longo dos últiriws seis anos. 

O movimento por melhores salários, que começou a 
eclodir nos grandes centros a partir das novas condições 
politico-sociais surgidas com a implantação do estado de 

· direito, em pouco tempo, alcançou os servidores da CE~ 
PLAC, também penalizados pelos reflexos da legislação 
então vigente (Lei n~' 6.708/79 e Decretos~ leis subseqUen
tes). 

Desse modo, já em março último, a As&ociação Profis
sional dos Técnicos Agricolas do Cacau, antecipando-se 
a qualquer iniciativa nossa jUnto aos escafões superiOres 
do Governo, encaminhou memorial a esta Admiriis
tração com diversos pleitos, centrados basicamente na 
questãO salarial. Por alguns meses, o movimento esteve 
sobrestado, mas, em agosto, aí contando com a adesão 
de outras categorias de empregados, a questão ressurgiu 
com maior ênfase. 

Enquanto se processavam internamente os estudos 
ti!cnicos a respeito, o movimento extrapolou os limites 
du Instituição, passando os servidores a dirigir apelos di~ 
retas, dentre outras autoridades, aos ExcelenHssimos Se
nhores Ministros da Agricultura e Presidente da Re:~ 
pública, conforme documentos de 18 de setembro e 3 de 
outubro, respectivamente, do corrente ano, que nos fo
râm- fCtransmitídos pelo Ministério e pela Presidência da 
República. 

A par dessas gestões em nível superior, os servidores 
começaram a emitir sinais de inquietação, mediante 
constantes ameaças de "'operação tartaruga", greves e 
outros expedientes e;str~mos; que, afinal, se concretiza
ram em 6 do corrente mês, quando, através de ações efe
livas, foram bloqueadas as entradas de acesso às unida
des de trabalho, gerando, conseqUentemente, a parali
sação total dos serviços na Sede Regional, onde se con-
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CO~:PARATIVO DE SAL.í\R!OS Hi:RCADO x CEPLAC 

Ca-r-eos d~ Nivel Superior 

4·.420.051 19.330.351 . ~.789.62~ 

5.895:747 18.!)98.333 15.218.553 

5.304.728 15.249.482 2.964.528 9.310.664 

5.304.728 15.249.482 2.964.528 s .. s1o.ss'~ 

5.304_. 7.28 15.249.482 3.789.624 9.310.664 

5.3~4.728 15.249.482 3. 789.624 9.310.66'1 

5.304.728 15.249.482 3. 789.624 • '7 .282.51.2 

5.304. 728 

I· 
11.903. E 53 

'5.69ó.214 

15.249.482 3. 789.624 

15.249.482 2.964.528 
'nHO ~ 

5.304. 728 15.249.482 3.789.624 11.903.553 

5.304. 728 15.249.482 3. 789.624 . 7.282.542 

5.660.637 16.461.809 4.845.633 11.903.553 

. 19.019.386 --.---, 

,, -907. 25_8 19.019.386 

3.896.042 11.803.568 

3.895.0'•2 1l.S03.568 

4.907.258 

I 4.907.258 11.803.568 

4.907.258 • 9.297.985 . 

4.907. 256 '14.983.597 

3.895.042 '7.323,907 

4.907.2?1> . 9.297.965 

6.219.388 14. 983_,_~97 ...-,:""?, --. ---------- -----· '---.----- ·--·----'------'------. 

COt!PliRt\TIVO D!: SJ\Ll\!UOS HERC/\DO X C_EPL/\C 

Cargos de Nl.vel Hédio 

~ FAlXA SF-.U.'UAL DO M;.'RCt>IXl laVEIS SALARIAIS DA CEPLIIC 
1--------~-,------~--~i---~----------~~~=-~~~~~~~~~-------- ·~ 

Kt:iJIA DOS Kt:iJIA lXJS 
1 
___ v.;_I_G_ET. _N_T_E---+.,----P_R_oT·P_O_S_'I_' _o __ ..=,;. 

MíNIMOS MÁXIMOS 
MÁXIMO MfNIIIO }:ÁXlliO-. 

3.817.714 11.262.949 1.962.426 4.150.128 2.651.229 6.417.238 

1.316.405 2.270.275 980.54~· 2.093.169 1.377.667 2.851.~19 

1. 753.519 3. 309.407 1.~19.156 3.471.696 1. 955.594 4.588.71~ 

3.817. 714 9.324.~11 2.325.669 4.150.128 3.110.566 5.~20.067 

1.448. 093 3.309.075 930.544 1. 784.655 1.377.567 2.455.239 

4.907.741 ll.084.0ôô 2.758.938 4.964.979 3.652.826 6.417.235 .. 
' 

1.316.405 2.270.275 1.195.182- 2.468.451 1.663.077 3.329.323 

3.309.075 8.075.471 1.419.156 3.471.696 1.955.59~ 4.588. 71•• 

2.270.275 4.655.87ô 1.961.426' 3.471.69õ 2.651.229 4.588. 714 . 
3.309.075 11.262.949 1.952.426 4.9õS.979 2.651.229 6.417.235 

895.535 1.448.093 600.000 1.012.908 780.203 1.1!3lf.S3Q 

1.315.754 2.218 .• 187 804.141 1.505.214 1.140.664 2.0Sl.11S 

. 1.31s.•o4 I 2.270.275 659.022 L235.t;.75 '943. 710 1. 733.062 
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li III IV v VI V li Vlll 

600.000 608.56'<. 665.574 775.161 829.935 

675.735 810.141. 877.665 . 91ll~.931 1.012.908 :~.~ 
> ~~------+---------+---------~--------~------~---------4--~-----+--------~--------~--------4 ;:;; 

6GO.QG0 

659.016 823. 770" 968.209 1.071.150._- 1.152.801 1.235.1175 
c,.-,:-: 
uz~-------~------~~--------~--------~----~~----------f---------+----~---l---------~-·---------1 
o u "~ SO< .1_311 LOQS.iGI> 1.1011.~Jl 1.205.1160 1.3QG. 731 1.q05.8U4 1.505.21~ s ~r-------i-----~--r---------1--------~l---------i---------t~-------+---------}--------~--------~ 
"" s~ 9ê0.5115.. l.225.G83 · 1.347.948 1.1159.394 1.585.731 _ 1.589.599 l.78q.sss 

l li!---6~--·--i-_1_._19_5_._1G_8~--1-·q_9_3_.,_s_l_·1 __ 1_.s_3_2_.5_2_8-+-1---7-s1_._2_7q~~l--_es_4_.~_9_s __ ~1_.9_7_s_.o_7_9-4--2--~0-93_._1o_9 __ f----------+---------~ 
H 1.419.154 1.773.942 1.912.7110 2.051.910 2.190.528 2.329.782 2.468.q51. - -

1 ~~~--------l----------r---------r---~~~---------t---------+---------+---------!---------~--------~ 

~
:

0
~~

0
: S?. 1.66,.494 2.080.617 2.248.926 2.418.1141 2.588.655 '2.757.546 2.927.217 -

9? 1.!)52.420 2.1153.025 . 2.659.299 2 •. 865.834 3.072.369. 3.274.851 3.471.696 - . -

~~r-------J----------J--------~I---------4~-------4----------f---------+------~~---------~--------~ 
ii i 1C? · 2.325.658 2.907.072 3.160.026 3.401.26_1 3.638.385 3.899.226 11.l50.l2S 

lN 2.758.932 3:448.665 3. 738.381. 4 .041..402 ~.369.707 ~.653.408 4.9611.979 

2.957. 710 3.697.137 3.940.395 4.190.004 4. 737.651 5.037 .7ss 5.356.866 5.696.214 

3.7!)0.121 4.737.G51 S. o:n. 7GS 5.356-:.BGG 5.6%.214 6.057.030 6.440.718 6.848.694 7.282.542 

6.057.030 6.440.7)0 7.282.5112 7. 743.855 8.234.391 8. 755.983 9.310.644 
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~' TABELA SALARI.O.L PROPOSTA ~ 
v 

I ~'I m"vE:.. ' 11 III IV v Vi Vil V111 
' AD1011S51DNAI.. 

' 

l.o o 
1~ GCS·.Blli SS7~2G7 881.0,4~ 952.087 1.037-256 1.113-518 1.186-599 

:;:r;. 730.203 e75. '254 l.OE$.798 l-161-944 1-252.856 1.31;4~636 ·1.434 s530 ~ 

~'i s7- 9!13. 710 Ll79.63a 1. 291.981 l.Li03.997 1.514.606 1_.624-873 l-733,062 ~, ~ 

;.o.~Õ i o:..; t;~ 1.l40.5ó4 1-425.830 1-559.152 l-696.383 1.830,076 1.962.614 2.091.118 " . â ~ 5~ 1.377.667 1-722.084 1-884.768 2-047.967 2.199.408 2.336.008 2.455-239 ~ ~o--Q 

I~ !t s7 2.ssi.570 2.709.359" = ~ l.663.077 2 .078. 846 2-260.643 2.417.195 2.851-419 

~~ 
7~ 3.1S8.oÚ o o 1-955.594 2. 4114.492 2.622.844 2-804.447' 2.979.118 .3.329-323 

~ ~- s': 2.271.201 ... 2.839.001 3.053.1;79 3-272.755 3.1;85.623 3. 700.626 3.908-566 
uu 
c C 

.~ cz·g 2.651.229 3.314.036 3.571;. 762 3-839.501 4.095.467 4.350.639 4.588.714 
<< 
~ .... 

107 3.110.5G6 3.888.208 4. 205.204 4-510.922 4.800.849 5.118.708 5.420-067 '-"-

1.17 3. 652.826 4 .. 560.032 4.915.971 5.287.164 5.687-113 6.035.470 6.417.235 

.... ~ 
l~ < :!.S9ô.042 11.870.053 5.163.867 

z 
5.462.717 5. 788.723 6.131LQ73 6.499.976 6.899.643 7 .323;907 

c 

i 2~ 4. 907-258 6.1211.073 6.499.976 6.899.643 7.323.907 7.774.198 8.2.12-169 8. 759.479 9.297.985 

z~ 6.219.358 7.774.196 8.252.169 8.759.479 9.297.985 9.869-543 10.476.203~ 11.1,20.058 11.803.568 
w 47 c /,8':3!>.G3~l- !).SC~.543 1Q.I;']G.203 11-12o.on ll.B03.SG{> 12.529.000 13.298-941 l11 .116.181 14.983.597 

3 -- : .1.:~~ ·' .:•:i[l l .: • !·:.--~· ,11~1ô.l l ~{. ::_~i.J~~ 1Jl .lli".ll(i.lt!j ! ).lí.'JO~.!."fl lr).!):J:;.2!;~ lG.28l.t~23 17 .918.!.83 1;J.OD.~ó!; 
>-

CP.Ç]u~F2il"O CE:?LnC - 1985 " .·;:.~;: ·: 

RECURSOS l"ODii.S .<\S FO:\TZS Valores C::l. C:::S l.OO:J 

'D!SCR!~I:il>Ç).o j c;::;..'".:-z:\:'0 vb.S.:P'"~ =· SUI'LE,- /1...,-,Jv-t;.W aç,.- S.'\U.O n::NTIX- caill-=· oli:l-SU!'I<.~ -;.'1.'\/n:s. E 
!"Z::o"'l:i.&- E .. ~"L\."üll. o:mo O:!:ac .. CXlÇ.'IE>liO 

D:ICI.t"\!. crr..:r. 2s~ o:::: .. 
91-471 o~.t.;:! 91.559 ll:m:RIOO " O:::::st-'70 N! = rouc:r-.xo = n.MS 
2s.o7 .as cÇ> 

SJl'L.I.I •. Ii".:Çh 91.785 
1n.n7.r.s hl 02.0').05 (d) w 17.10.85 

:;:;:!.:=:.·.:. lC{.~CO.~ 22.107-G~J l26.5s7:.6co 37 .85l.SBS 16(.0:.;9.185 
O.. "":":>::::S C.:s:t:::CS .ç-).<07 . .:40 ( 7 .COO.l<3l s.ooo.ooo (200.000) 393.576 2.500.000 44.496.134 2.500.000 46.996.134 

l9.S.28l 
z:.~= JO.OOO.C<lO '353.576 29.606.1.24. 83.429.343 113.035.767 
c·_;2:::.·.:. 3l.692. 500 (15.899.85,) S~:l.C-J~ l~.::n.c.;J lS.2~l.C·:J 

-::::::~ ·20\1.<99.920 (1.7!.2.400) s.ooo.ooo (200.000)• 395.281 3.000.000 215.962.~1 m.79a .. s:s 339.773.729 

• 1';:..--.;:;J.o t.;)- O?. C.\ CJ'"".,.1'J.C. A ~::O tx) :~.n.:F;.. 
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C\Çi\."~"!0 

/'J'VTJ., 
(.>) 

126.581.600 

JS.0:7l.l03 

29.605.~'24 

11-4~473 

av-,.~"'I a:a..'i!: ·- l9as 
=roi--moo 

c::rutJrro SJ?"o~ ... EHEN-

~~~ Dh 

'l{b) 
!·' ! 

37.661.565 

2.500.000 

aJ.429.Jt.3 

rnmno ~ = m;n<ENTO 
'L .... '\' E:i SCL!CI'L\- ~"IE 00 
ç;\o. 

(c) 

2s.oco.ooo•. 
17.5<.7 • .659 

25. 774.352" 

9.120.6~9 

(d) 

169-449.185 

58-518.762 

~81o.1fi;': 
20.5<.3.322·! 

ffitv.rsJD niosro 
~.çl,o I' (el 

:~~· .·;:JI~ 
.:r.:lnciro i27L<:SS.oe<.• 
r~-cim 10. 7.73-.ooo.ooc 
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l
~~~io .:· ,:12 .. Sl4.. 262.000 
Junho., _).6.~97_.143.000, 
Julho ' 44;737.219.CCO' 
AC)o:sto 52.716.a5J.OCC 

-------.f-------f-------:-...!...-----+-------i~;~t'::~-~~:~~~:z~g:ggg 
-------!-------1------~--'-'-·'_'-_2-_c_t;o __ .l.l_4_o_>._J_2_l._J_:l3_-lt{?.~.~~~:_~o~J.·~~!·~~;:·~~~ 

.---:7. i 
........... :C'~.C!Oi .(.~~ l2J. 71)0.9:9 

1:1•"11'·"· 41;1.n1. Jij:i,.C.:'O ~J 
Hrr~Teu; 
OOT./I!).f\ 

-li . 
!l-10 H-ll 

( "' ) ( 20 ) 

::..::-.:.:- Sa15...--.:.o j 5Sl.'2HI 7Gs.ss:; 76S.S34 7!1S.sa~.: 798.1~<5 795.1~5. ·~.9s.i~;.s 3:?7.706 827.705 827.706 

"'~~ s,~·:,:;o 15. zin.ss;l "·'~"· 727 17 .52G.C95 18.150. 777lG;752.5ll3 17.582 .1eo· 18;787 .õ27 16. 79~.;L35 17 .•3G.ll3 18.296.081 

B27.'26í 857.'267 

0:.2::i7 .507 l9~011.3S§ 

':~t:l ;:,;:• .. <1!. :~,:!,~~:;.a 17.9SI.O~ê~-:!...109.:nll - ltG1f.347 + 167.i31-l.23S_.~63 - 1108.862 + 296.581 1.199.911 - 554.933 + 305.035 

?iso ~~- 'Jl.O 5SL2l~ 7€8.SB~ '7SB.SB4 788,.584 798,1115 798.11;5 758.11.-5 327.706 nn.7Gú B:t7.7(J6 

T 266,1161 +1,028:3~0 · 

6!17.2~'/ 

?:o!.issior..J.is 

;.~:.:::, 

1.::os.1sE ::..n6.ss:: 1.2aa~26ti 1.2ss-.831 L3l7.Si4 1.326.193 1.333.522 1.360.327 1.367.028 1.375.963 1.1117.915 1.425.830 

1 • .225.683 

~.737.651 

t.s~.c .. ssa 

2.0&7.6•71 

5,45S.4501 

1.ssz.sa1 l'.S6a.sn l.SS61J33 l.60l.04S l.613.al.S 1.63~<.2~3. 1.61.15.917 1.661.1181 1.70L29S t.nz.oett 

3.009.0:03 3.059.1+12 3.009.371 3.075.1180 3.1-31.695 3.0711·,1;57 3.125.851; 3.l$lo.383 3.25:'.3'2'1 3.311.1.'035 

5.614.116 5.766.668 S.ltSO.Slt~ 5.680.739 S.SSO.SSB 5.543,051 5,698.717 5.'906.271 5.95C.B3 S.l3t;.073 

' 
*-1.:1.::.'::' !·::.esdl ?l.:?gt'? !3.772.7:01 16.252.'393 !.6.615.70116.971.154_ 16.1tli0.3SO .._6.906.88"2- 17.303.592 16.722.009 17 .081f. 716 l7 .568.325 17 •.. 806.612 1~ ;LS. 235.0591 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. -

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discu~so.)- Sr. Pr~içjente e Srs. Sem~_dore~: 

O Governo norte-americano_ anunciou, por intermé:.. 
dia do SecrctáriQ ___ do Tesouro, James Baker, num pro-
nunciamento em Seul, a intenção de criar um fundo de 
oito bilhões de dólares para ajudar os_ pa[ses pobres a en
frentar o endividamento. Informa-se que o Presidente dg _ 
Banco Mundial, Alden Calussen, mobiliza maior partici
pação dos bancos privados na busca de uma solução 
para a crise _do endividamento do Terceiro Mundo. 

Essa proposta, no entanto, não resolve os problemas 
de. paises como o Brasil e o México, que devem, ca_da 
qual, cem bilhões de dólares. Na conceituação mundial, 
somos países em _vias de desenvolvimento, ou seja, par
cialmente industrializado, corn. um grande desempenho 
nas exportações e ·~s_uperavit" na balança comt;rciat. 

Além disso, a constituição do fundo_implica na su
jeição dos países tomadores de recursos às cQndíções im
postas pelo Fundo Monetário Internã.ciáilal-no que tan
ge às suas reformas .. Na vc.rQade, cresce o ressentimento 
dos países devedores, quanto ao pagamento de jui-os 
crescentes c às medidas de _ays._teridad~_s_ugeridas pelo 
FMI. 

Salienta-se qu'e James Baker pretende propor um pro
grama pelo qual os govcrnQ~ ou us instituições multilate
rais gurantam empréstimos particulares aos paiseS em 
vias de desenvolvimento, não estão de acordo com.a ide

. ia a maioria dos países europeus. 
Na verdade, o que os países necessitados exigem é ã 

duplicação dos fundos disponíveis do Banco Mundial 
para aplicação no seu processo de desenvolvimento. 

Adverte--se, ademais, que todos esses fundos de em
préstimos eram, tradicionalmente~ conCedidos sem con-
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dições c sem exigências de sacrifícios dos países em dívi
da. Ãssim, ou a AssociaÇio lriterOaCional de Desenvolvi
mento arquiva o "'figura econôiníCó-·finariceiro" do 
FMI, que tem agido como bebei e fiscal das nações que 
lú_LÜ.UJ11- empréstimOs no mercado mundial, ou continua
rã O -protesto dos subdesenvolvidos contra a ganância 
das nações ric~s'"reprcsentadas pelo seus banqueiros e 
agências _multinadOriais. 

Em todo esse problema, deve vígorar a regra proposfa 
pelo representante peruano, Gabriel Garcia; 

-~·cada país deve ser livre para determinar sobre a 
vt:rba que destinará ao pagamento de sua dívida ex
terna, de acordo com suas possibilidades de expor
tução." 

A VII Conferência lnterparlamentar Europa/Amêrica 
Lütina, reunida em junho nesta capüal, fixou em 20% do 
total das exportações de cada país devedor a contri
buição pura pagamento da dívida externa. 

Em lugar de fundos de socorro internacional, o paga
mento da dívida segundo os excedentes dos recursos na
cionais de cada pais devedor. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro
nuncia o siguinte discurso.)- Si". Presidente, Srs. Sena
dores: 

Em agosto último, aproveitando a generosidade do 
·nos-"o eminente colega, Senador Nelson Carneiro, quan
do proferia uma de suas brilhantes orações nesta Casa, e 
me concedia um aparte, tive a oportunidade de confessar 
a minha lenta e consciente conversão ao Parlamentaris
nw, eu que sempre fui um presidencialista. Pouco a pou· 
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co, lendo e ouvindo os mestres e defensores do Regime 
de Gabinete, estudando a História, refletindo sobie a 
nossa evolução políticu, cheguei à conclusão que o Parla· 
mentarismo ê, realmente, o regime ideal para o País. 

Venho hoje a esta tribuna para meditar e ousar, supli
car a tolerância e a paciência dos ilustres Senadores, 
convidando-os para atentarem para certas co!Qcaç_ões 
que pretendo fazer sobre o Par[amentarísmo; convído-os 
para uma renexão sobri! alguns aspectos doutrinários, de 
estr.utura do Sistema Parlamentarista, e sobre a c_oqjun
tura politica nacional, nesses tempos pré-constituirites. 
Começaria lembrando uma entrevista dada em 1980 pelo 
então Senador Tancredo Neves, que afirmava ser ""o sis
tema parlamentar, a mais aprimorada forma de regime 
democrático". OU ()nosso cientista político, o pemam~ 
bucano Vamireh Chacon, que o qualifica como o "siste
ma democrático representativ_o mais alastrado". Sem dú
vida, o Parlamentarismo, ao prever a existência de um 
Presidente da República, que é o Chefe_de Estado eleito 
pelo povo, moralmente intocável, reconhecido e respei
tado, com autQrid_ade_ política, além das circu_nstâncias, 
acima-dos partidos, detentor do"'Poder Moderador, que 

-concilia e resolve as crises; e um Gabini::te, chefiado por 
um Ministro que é o Chefe do Governo, resultado da 
realidade política do Pais, da negociação, do jogo das 
forças democráticas, oriundo do Parlamento Nacional, 
incumbido de governar e administrar a coisa pública
estamos diante de uma aperfeiçoada rorma _de governo, 
onde o Poder é uma extensão_ ner,oessãria, um filho legíti
mo da vont<.1de popular, aproximando, amalgamando 
Socicdud_e e Estado, na saga civilizatória, rumo ao bem~ 
comum. E quando os valores da Representatividade, e, 
cm conseqüência, da L~gitimidade, da Responsabilida
de, da Autoridade, atingem a perfeição democrática ten
t<tda por gregos e romanos. I rata-se do regime da nego-
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ciaçào conseqUente, que reflete a liberdade e o debate ___ çienciali:;:m9 pnrlanwntar" d()S Estados ~~idos, ao ~er 
das idéias e posições, ou, como escreveu Vamireh Cba- exportado para tOda a Affiérica Latina, não conseguiu 
con, ""o Parlamentarismo expressa melhor a lógica do manter-se integro, nem ao menos parecido, semelhante, 
plural institucionalizado". O Parlamentarisrno, Senhor um arremedo, sendo sucessivamente deformado, na 
Presidente, é o regime da responsabilidade., onde as gran- _m:liori<! das vezes, em "~ditaduras prcsidencíalistas", for-
des decisões e questões não estão algemadas na PerSona- ja·aas n-0 golpismo, na ação de caudilhos e Õligarquias. 
!idade, no talento de_ uma. pessoa, nos apriscos das oli- _Wal(~r Bagchgt,_l!-m clássico do parlamentarismo bri-
garquias, e sim, pensadas, discutidas e concluídas coleti- tútJico, explica gye "na Inglaterra,_ u!l'l Gabinete sólido 
vamentc, no foro d~ um C.onselho representativo, de um obt(·Jn _9_ concurso da Legislatura em todos os a tos que 
Parlamento soberano, pluralista, eleito pelo poVo, com- têm por fim facilitar a ação administrativa: ele é, por as-
promissado sob ideârios ç programas dos partidos políti- sim dizer, ele próprio a legislatura. Mas um Presidente 
cos. pode ser embaraçado pelo Poder Legislativo, e o é quase 

Definitivamente, Sr. Presidente, a História ensina, a ineYitavelmente. A _te-ndência natural dos in~JnbJ'ós_d,e 
realidade demonstra:_ o_ Parlamentarismo é -o sistema de ti.'fda a legislatura é impor a sua personalidade. Eles que-
Governo dos países desenvolvidos, das nações demo~rá- iC[DSãtis1'ã"zer uma_ambição louvável ou cen~urável, que-
ticamente ·mais eVOlLifd_as--:-Avançados estágios da Demo:_ tem, $obretudo, deiXUr-Ve"stígios de sua atividade própria 
cracia preferem o Parlamentarismo como regime d~ go- --- --nos-nc=g6d0s- j)llblicos". Joaquim N abuco, discípulo de 
verno, mais útil e eficiente para solução dos seus proble- Bagehot, conclui: "Além_ do enfraquecimerito causado 
mas, para encaminha.r o seu processo político com_ mais pOr css~ antagonismo do Legislativo, o sistema presiden~ 
permanência, segurança e estabilidade. Estão aí os exem- cJal cnfruquece o Poder Executivo, diminuindo~ lhe o seu 
pios da Inglaterra, Alemanha, Canadá, França, Itália, va!Of intrínseco". - - -- -
Espanha, os países escandinavos, a Finlândia, Hofã:ilda, --- Nosso ex-compànheiro, ilustre jurista Paulo Brossard, 
Bélgica, e todos os países da Comunidade Britã.niçfl. O _ h9je. C_9psultOr 9a.J'resld.~n~ia d~ Repúbl~ca, acredita 
Professor Afonso A ri noS de Mello Franco, antes de que "os insucessos constitucionais do BiasH se devem ao 
converter-se definitivamente ao Parlamentarismo, e.rUen~ . _ de_~cituo~o, a?. gr_osseiro sistema de governo que foi ado~ 
deu que "a expansão geográfica luso-espanhola foi ba- tado: o-~istema-prêSidei-tcral. que é o sisten,-á·Que consa-
seada na aventura domjnadora e estatal que, no trabalho gra de fato a irresponsabilidad-e do Poder Executivo e 
organizado e privado, marcou preferencialmente as colo- também o Poder Legislativo - dos poderes políticos". 
nizações holandesas c inglesa, mercantilismo (estatísmo) P-ara o ex-senador gaú~ho, "um presidente pode fazer 
econômico, burocracia e nobiliarquia no terreno admi- tôd0 m<ll que for posSível e não há solução Prática, den-
nistrativo, tudo apoiado em rígida organização militar, tro da Lei, para resolver o problema ... E eu entendo, opi-
eis o panorama que, com adaptações secundá_rias, se na -_Bro]>~ard_. que deveria ser adotado o sistema parla~ 
pode antever na formação de toda a América Luso- mcntur que, p_ela flexibilidade, permite a ada_pfa-ção às 
Espanhola". Afonso A ri nos queria compreender a ori- crises que surgem; pela. ductilidade, ele tem ~uma cãpaci-
gem dos presidencialismos na América, fenômeno estu- d~tle, com<? -~(!nhum outro, de se adaptar ao momento, e 
dado por Viana Moog_c Raymundo Faoro. "A_Afllérica ____ t_;.rr_g__gji!_~-~~0-C!.?~-~n_sagra~, prática-eeficaúriefile~ 
Latina", conclui Afonso A ri nos, .. tende para a fo[ma de a rcsp011subilidude dos __ pÕderC:S _po_l_íticos, não "ãpenaSâõ 
governo caudilhista que, tomada na sua essência,~ me- -- E,xecu_tLY.o---:-mas-tambt':m ,do Legislativo". ____ ._ _ __ 
nos o sistema em que governa um caudilho, do que ore- Nascido na Grã-Bretanha, o Parlamentarismo se es-
gime cm que predomina politicamente a força a_rrn!!da. t~gdc_u~ !_1U sua form_~ çlá~sica, à Suécia, Noruega, Diria-
Esta é a tradição ibérica que, visivelmente, se trasmitiu m;,~rCi, Holanda, Bélgica, Jtúlia, <;Jrécia, E:span~a-;Nova 
aos Estados latinos no Novo Mundo". Zelândia e Japão. Como variações, ele chega ao Canadá, 

O presidencialismo, Sr. Presidente, ante-sala das dita~ ---ÃuStfúifa, fndi<l e República Federal da Alemanha. 
duras, tem demonstrado, em todo o mundo, especial- França e PQriUgãl inodtficam~no aínaa mais, e, em Israel 
mente no Brasil. a sua imprestabilidade para gerir a De- c no Lfbano, o Parlamentarismo sobrevive e tem sido o 
mocracia, para solucionar impasses e crises. Trata_~se-do único e~111in_h_o que evi~_a a morte da Nação e salva a na-
poder unipcssoal dirigindo, administrando, legislando, cionalidade~ 
errando mais que promovendo acertos, um indivíduo, 
ungido pelos deuses, decidindo, submetendo, reinando 
absoluto durante um mandato intocável, irredutível, ine
xorável, que o povo, a nação terá de suportar até o seu 
fim, a não ser que um golpe branco ou sangrento lhe des
titua das funções de Supremo Magistrado, desastrosa so
lução muito comum nos países de regime presidenciaUS
ta. Aliús, Sr. Presidente, crise e instabilidade fazein aro
ri-runiõs- p-resfdenciaiismos, fatõs Côrri os (jmtis leigos e 
desinformados querem estigmatizar o Parlamentarismo. 
A propósito, peço ao Plenãrio que me recorde quais -os--
governos parlamentares derrubados por golpes, atos de 
força, por insurreição popular. Adiànte, vamos analisar 
a suposta instabilidade dos gabinetes parlamentares, 
equivoco de quem não conhece ou não quer conhecer a 
verdade histórica, o -direito constituciMal, a realidade 
politica de muitas nãçõeS. · 

Certamente, alguém levantará o modelo norte~ 
ainericano como exemplo cristalino do sucesso presidenM 
cialista, po~ém há que se atentar para o caráter parla
mentar e plébiscitário do Presidencialismo dos Estados 
Unidos. Trata-se de um presidencialismo·congressualiza: _ 
do. A Constituição Federal é_ mito e mlstica, ê o m-onu
mento, símbolo venerado, a autoridade rnaior, digna do 
infinito r-esj)eitõ civil ae todo a· povo. Existe a efetiva se
paração, autonomia e harmonia dos Poderes, e o ConM_ 
grcsso Norte-Americano, quase tudo pode, aprova as 
nomeações do Presidente, as suas co_ntas, os seus planos, 
fiscaliza, aprecia efettvãffieiile-óS--seus ãto~;Alêm disso, o 
Judiciário tem uma independência e é, verdadeiramente, 
um Poder com autoridade capaz de destruir _um Presi
dente c gerar a cassação de mandatos eletivos. "O Presi
dente do:; Estados Unidos ê, ao mesmo tempo, mais e 
menos que um Rei; é também mais e menos que um 
Primeiro-Ministro'', comenta Harold Lascki. Lã é per
feito o funCionamento-do sistema de freios, pesos e con
trapesos, anunciado no Direito Constitucional. O "Pfesi-

- Ná Finlándia, ocorre a primeira adaptação bem suce
dida do_ modelo clássico inglês, numa prática sui-generis 
d<: convergência entre os sistemas presidencialista e par
lamcntárlStU..: Após a independência política, depois de 
uma guerra civil, a Finlândia encontrou no Parlamenta
ri!imo o caminho seguro para construir a sua história de
mocrática. Segundo a Constituição Finlandesa, que data 
de 1919, emendada cinco vezes a partir de l93"Z. os Mi
nistros de Estado formam um Conselho, onde existe_ o 
ptimus interpare.<;:, o Primeiro-Ministro, responsável pe
rante o Parlamento. Este pode negar moções de con
fiança dentro de quinze dias após a interpelação. 

A desastrosa República weiberiana valorizou os pode
res' discricionários presidenciais, meSmo como o estabe
lecimento de alguns referendos obrigatórios do Parla
mento para os atos-do Presidente da República. Unindo 
as funções__deste com a do Primeiro-Ministro, cri_op a fi
g_l!r<,l mol}strugsa de (u~hr_er_, ·~o líder de plenos poderes"_, 
reduzindo o Reichstag, o Parlamento, a fllilções sílõbóli
~ts. Era o Presidencialismo deformando-se, com uma 
dé_bil__aparé_ncia p~rlamentarista. Foi aí que o Nazi
Fasç_ismÇI est~~-tY..N_!l-se· }t~!di~rnenie,_ ex..tieiiúindo o 
fl!~alecil_l~ent? do Poder E~Lecu,t,ivo. A R_epública ·ae 
BO_!ll]-~ sob:r~ as _Cj_nZas d;;t gUerra_. ~uas perias e-lições,-e 
plasriiada- rios pClstulados-da ciência do Direito e da Polí
tica, reconstruiu a yerdade parlamentarista, com o forta
lecimento da figura do Chanceler Federal; os partidos 
são inscritos na Constituição como .. indispensáveis à 

- _Q_e_mocracia'' e 9_ ~~_Qer_a_l~~_<? é (Q.r_tal~!d__9. o re,si!lle da 
República Federal da Alemanha silencia a críticã inePta, 
segundo a qual o Federalismo seria incompatível com o 

. .9ovcrno __ e_ar_iame_ntJ;trista. Pelo contrário, eis o Parla
mentarismo inOvado, sanado dos erros de Weimar, anU~ 
l:tdo o favorecimento à tirania, à loucura hitleriana. A 
suposta instabilidade dos Gabinetes Parlamentares, que 
traria a descontio!Jidade administrativa, a insegurança 
política, a ansiedade e_o pânico é exemplarmente contra-
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ri~da pelo sistema parl<.lmentarista alemão. As Américas 
Central e do Sul, Ásia e África são pródigas em oferecer, 
quase que mensalmente, tentativas e a cfctivação de gol
pes de_E~tado, quase sempre sangrentos, de atentados às 
instituições democráticas, às constituições, às liberdades 
in-dividuais c cívis. O episódio de queda de Gabínete, 
próprio de regime parl<.lmentarista, oriundo do voto de 
desconfiança do Parlamento, é sabiamente regulado pela 
L'OnSiTtuiÇITó-alemã. Sã.o. dadas quarenta e oito horas 
r)úra- o Primeiro-Ministro se defender da moção de dcs
çonfiança necessuria_!Ue_Qte limitada. A Câmara dos De
putudos (Bundcstag) só pode pronunciar o voto de des
confiança ao Chanc~ler Federal, desde que eleja um suM 
cC\isor com maioria absoluta. Isso confere estabilidade 
ao Gabiriete, eleva a resp~nsabilidade de Governo e Par
lamento, institl!cionaliza a seriedade na critica política. 

Os países da Comunidade Britânica adotam plena
mente o Parlamentarismo como o melhor regime para a 
Democracia c o desenvolvimento. No Canadá, Austrália 

_c fndja, ek recebeu roup~gens federalistas capazes de 
manter as unidudes nacionais, respeitando etnias e cultu
ras. Quanto ao Canadá,' onde dois paíse.c;- o de Hngua 
inglesa, majoritário, c o de lfngua francesa,- coexistem, 
o Parlamentarismo tem se mostrado eficiente para man
ter a unidade nacional: a flexibilidade do regime tem 
pfomovido o desenvolvimento com paz, liberdade e 
pro:-tp<:ridade. O Parlamentarismo realiza o milagre da 
negociação, da conciliação, da união canadense; o regi
me tem se mostrado eficiente na superação das crises e 
no progresso institucional do País. 

N:t A ustr:.ília, o Purlamentarismo vive com saúde e su
cesso, garantindo uma vida politica livre e democrática. 
Mas é na India, país do Terceiro Mundo, que sobrevive 
o melhor exemplo do Parl<.lmentarismo clássico de_ ori
gem_ britânica. Num país tlio cheio de dificuldades, de 
nniit:ui.culturas e religiões, a "extraordinária nexibjl_ida
Ue do Parlamentarismo" tem conseguido manter a esta
bilidade política e o federalismo, sem se desviar da traje
tória democrática. 

A Quinta República Francesa, nascida em 1958, e a 
Constituição P0rtugue a de 1976 ensejam o teste definiti
Vl'l à validade do Parlamentarismo. A França, escolhen
do um regime híbrido presidencialista-parlamentarista, 
fllrtalece o Executivo, sem diminuir a força do Legislati
vo. Era a receita do General De Gaulle, "uma Nação li~ 
-vrc no Estado fo_rt~". O sistema resiste, estável, com lon
gevidade. O atual Presidente François Mitterrand, antes 
um critico do regime, hoje, seu condutor, o defende com 
o t:xcrcício do poder e farta argumentação teórica. Reza 
o art. 16 da Constituição da Quinta República Francesa; 
·~Quando as instituições da República, a independência 
do Pais, a integridade dos seu território ou o cumprimen~ 
to de seus compromissos internacionais estiverem 
ameaçados de maneira grave e imediata, e o funciona
mento regular dos Poderes Públicos constítuciooais ·esti
ver interrompido, o Presidente da Repúb!lca tomará as 
mcdid<ts exigidali por estas circunstâncias, após consultar 
oficialmente o Primeiro-MiniStrO, oS Presidentes das As
scmbU:ias, bem como o Conselho Constitucional... O 
Parlamento se reunirá de pleno direito ... " O Conselho de 
Ministros é preSidido pelo Presidente da República, que 
nomeia o Primeiro-Ministro, responsável, ao mesmo 
tempo, perante ele e o Parlamento. Este se compõe do 
Senado, em voto indireto, e pela Assembléia Nacional, 
par· sufrágio direto. A iniciativa das leis compete ao 
Primeiro-Ministro e aos parlamentares. Uma criação da 
C0nstituição de 1958 é o Conselho de Estado, na forma 
de Conselho Constitucional. Seus membros têm manda~ 
to de nove anos, não renovável. Vela pela eleição do Pre
!iÍdente da República, dos Deputados e Senadores e pelos 
plcbisci_tos, e, ainda, pelas "leis orgânicas, antes da sua 
promulgação, e os regulamentos das assemblêias parla
mentares, antes de serem postos cm vigor. As decisões do 
Conselho são inapeláveis. 

Já no Purlament<.lrismo espanhol, nascido em 1978, o 
Rei é o Chefe de Estado, "arbitra e modera o funciona
mento regular das instituições"; detém, assim, o Poder 
Arbitritrio e o Poder Moderador. to modelo clássico de 
Parlamentarismo, com persistente c notável Democracia 
Representativa, graças ao Comando Supremo das 
Forças Armadas eotrcgue ao Rei, como na Holanda, 
onde a declaruç.:"io de guerra parte do Parlamento. 

Portugal, após meio século de ditadura, foi buscar no 
P~trlamentarisnlo:- TnistUrando-o ao Presidencialismo, 
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um modelo para reerguer-se como N açào e integrar-se 
na Comunidade européia ... Uma solução interme
diária". como entende Vamireh Chacon, "o mais misto 
dos Parlamentarismos, uma misTur~ de progre~s~smo po
pulista milítarista com o COnstitucionalismo ocidental li
beral". Esta solução, no entendimento deste estudioso, 
"aplaca contradições, conflitos, neofilias de!l_'l~crãticas". 
fmaginemos, Sr. Prsidcnte, Port1,.1gal sob um sistema pre
sidencialista clássico, absoluto, como estaria aquele país 
sob a avidez da e~trema esquerda miÜ~trista, a rcação 
conservadora, a aventura populista. Mas, na verdade, in
cipiente, sob todos os percalços de uma herança política 
nefasta, o colonialismo derrotado, um mundo conturba
do, em crise, ódios, mágoas e s:onhos, a República Portu
gue~:>a caminha no exercicio democrático, das eleiçõ~s e a 
representatividade irreprimível, autodeterminando-se. 

O Brasil, Sr. Presidente, experimentou o Parlamertta~ 
rismo, de fato, de 1847 a 18_89, sob a Monarquia. t: 
quando o Poder Moderador-do Imperador se parlamen
tariza. Do Marquês de Caravelas, primeiro Presidente 
do Conselho de Ministros, ao Visconde de Ouro PretQ, 
tivemos trinta e seis Ministério.$ e trlnta PrimeiroS
Ministros. À parte toda a__ discussão teórica, jurídiCo
constitucionalista e politica, que esse período suscito~ e 
suscita até hoje, nos meios acadêmicos e jorftã.lístícos, ê 
indiscutível para a História a fertilidade e a validad~ çle$
sa experiência para a formação do Estado Brasileiro, da 
nossa puberdade polttica, quando ensaiamOs os primei
ros passos institucionais, o pensamento Científico tOnlou 
forma. É na efervescênci<l político-partidãria, nos deba
tes parlamentares da época, _que a Dcm_ocr_acla __ R_epre
sentativa se mostra vigorosa, se projeta como uma opção 
da nacionalidade. As questões dos _direitos civis, a orga
nização do Estado, a legislação elei:toral, as lutas da 
Abolição da Escravatura e da República são conduzidas, 
o poder divino e absoluto do monarca é barrado, Liber
dade e Democracja são vivências d~ um povo emancipaM 
do, teses de seus .lideres e representantes. Vamireh Ch<i
con classifica os 36 ministérios coino sendO quinze libe
ruis, quatorze conservadores, seis progressistas e um de 
conciliação. Esta alternância fitosófica, a pouca duração 
de cada gabinete, expressa bem a busca de afirmação do 
novo Estado, da sociedade que se scgll)enta e se organi
za, época da eleição e depuração das idéias e valores. Foi 
sob o regime parlamentarista que o Bras(( ínsistiu_ria Sua 
independência, deslindou o seu terri!<)rio, pariu e for
mou as gerações de Rui, Nabuco e Rio Branco, Vam_ireh 
Chacon fa~ um balanço _corretíssim.o desse período: "Ü 
Parlamentarimso imperial não poderia ter feito melhor, 
naquela sociedade agrâria e patriarcal, precisando efimi
nar a escravidào, iniciar a industrialização, diversificar a 
agropccuária, fortalecer o comércio, aprofundar sua 
também incipiente e elitisüi e"dliCação, estruturar-se 
como Estado e defender suas front~it-àS: Tardas gig~n--: 
te;;cus, enfrentadas com estabilidade e avanços, pel~ ParM 
lamenlarismo ao longo do Segundo Reinado. Com tod_os 
seus méritos, o Presidenciª'Jirriso pagaria preços humaM · 
nos muito mais altos, em t_cnsões e repressõe.'>, para ace
lerar esta marcha". 

Com o progressista ·e fruStrado plano -de reformas do 
Visconde de Ouro Preto, vem o golpe militar de 1889, 
abortando a República, o "caudilhismo presidencíaliza
do", no dizer de alguns historiadores. Nascia a Repúbti
ca Velha, pela qual o republicano Rui Barbosa lutara e, 
depois, criticou severam~nte, decepcionado com a sua 
marca militai"ista, aspecto preponderante que Joaquim 
Nabuco tambêm censurou. É o perfodo da "política dos 
governadores", fase conservadora.e pouco democrática. 
Rui, artífice da primeira ConStituiÇão Republicana, afir
mava; "Incapaz de superstiÇOeS, na República~ ou na 
Monarquia, eu, sob o governo pessoal de uma, ou de ou
tra, obedeço aos profundos instintos do meu tempera
mento, defendendo c_ontra_o.s:_r_egiffies abastardas, a lei, a 
verdade política, as ·garantiaS Có-nStituCionals, so-u coe
rente, pugnando hoje pela República constitucional, em 
vez das ditaduras_ militares, como pUgnava ontem pelo 
impêrio parlamentar, em vez do aulicismo bragantino". 
Pouco tempo depois, Rui Barbosa se penitenciava: "Não 
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há dUvida nenhuma de que, sob a República atual, as 
nossas liberdades são incomparavelmente inferiores às 
que nos rc.'itavam sob a Monarquia. Sob a degeneração 
violenta em que entrou a República do Brasil, o governo 
ve-io ::t se tornar um lu,_boratório_de atentados monstruoM 
sos. O flOsso ma~ presentemente, é o iuilitarismo". O 

·PresidencialiSmo merecia a crítica inteligente e científica 
de Silvio Romero, que via nele a irresponsabilidade, de-
-~9q à_ [alta de contrapesos reais, eleitorismo desvairado 

e militurismo: " ... na geral indisciplina e desordem doca
r:íter_ brasileiro, resvala para o despotismo". 

O Partido Federalista, fundado por Silveira Martins, 
reivindica o Parlamentarismo. O Jornal do Comércio do 
Rio de Janeiro já em -1896, Interpreta: "O regínlC parla

-nTentar é aquele em qUe a nação foi educada, e fez o que 
clu era; o presidencjal tem dado má prova, e airida dará 
péssimas; um homem escolhido para a suprema magis
tratu~a é tudo, d~.::ve ter todas as aptidões, e os que têm 
OÇJJ.pndo o cargo provam que não têm nenhuma; o Parla
mento ê o regime da concorrência, nele aparecem os taM 
l~ntos, as idéias; quem as tem, apoiados pela opinião, go
verna. t\lenl a mag-istratura local, nem a eleição dos go
vernadores são incompatíveis -com o governo pailãmen

- tu r, que Cxlste "desde que os ministros responS-áveis são ti-
·rados dO Parlamento. Os partidos organizam-se e criam 
contrapesos naturais- que se-equilibram e moderam. Os 
incapazes são todo-s inimigos do parlamentarismo, o Go
verno parlamentar só cria dificuldades para não fazer o 
bem, tc01 a grande virtude de impedir, ma-is do que ne
nhum outro, que se façq o mal". 

Na Constituí111e ~e 1934, <~_:l_guns_ parlamentares ou 
politicas híbridos aparecem, entre eleS, -Agamenon Ma

-galhães, A __ Iuísio Carvalho, Osório Borba, Abguar Bastos 
e, até .OfiVcíra- Viana, descoberto por José Augusto Be~ 
~::Crra ôt!~MCdeiros. Assis Brasil e Borges -de MedeiroS le
vantam tamtiê-m a bandeira parlamentarista, mas, como 
em 1891, essas vozes são abafadas: Na Constituíntç de 

-1946, surge o ··apóstolo'' Raul Pilla, idealista, doutrina
dor, mestre do Parlamentarismo, exclamando que o "So
ciali~mo coiri-::o tl::Jiime presidencial é socialismo tolhido, 
püralítico, entrevado; sOcialismo com o regime parla
niCriHir é, pelo. <::ontnírio, soci:alismo desimpedido e ca
paz _d_e_ promover as reformas compatíveis com as So
lu__çõ~ do_ pais. Verdadeiro regime de opinião, onde ser
vo, e não-senhor é o Governo, oferece ele as mais favorá

-veis condições ã consecução de reformas econômicas e 
-so_ciais, desde que reclamadas pela consciência nacional. 
Não ê -um-a pessoa, nem- um reduzido grupo de pessoas, 
mas a representação popular quem vai traçar a orien
tu<,;ão do Governo". 

Álvaro Lins, o deputado, depois chete da CaSa Civil 
_jt.! Jusc~-linp Kubi~-~~hà, alertava, quando o presidencia
fisrno erà ·aaotãdã pela Constítuição de 1946: "Conhece-

--mos com os insucessos do Presidencialismo o primado 
dü ilegalidade, do ~moralismo e da incompetênCia:· Re
volução e supressãO da liberdade, supressão da liberdade 
é-·revoluções: eis_ a crónica da República em meio século 

· de Presidencialismo". 
-__ Em 1949 cai a Emenda n9 4, que pretendia estabelecer 
o regime Parlamentarista, -quando se dá o debate de dois 
gigantes, Raul Pilla e AfOnso Arinos- de Mello Franco. 
Pi lia-~ derrotado. Novamente em t 954, Raul Pilla ama_r
ga 'no ·sacerdóCio- democrático pelo Parlamentarismõ, 
uma derrota, com a rejeição de outra emenda de sua au
to riU. Ilu~tres con'l"panheiros, que hoje dignificam ·oTon~ 

·grcsso Nacional, estiveram ao lado de -Pilla:_Nelson Ca.rM 
neiro, Ernani Satyro, Herbert Levy e outros, outros ini~ 
migas, depois convertidos por Pilla. Afonso Arinos-, um 
desses convertidos, comentava em 1961: "O ParlamentaM 
rismo é, hoje, mais do que nunca, o regime dos partidos. 
Sendo o GoVerno de Gabinete, afinal, um~ comissão ex~ 
pressivu de representações numerosas, é claro que as 
pressões extrapartidárias de tipo militar se exercerão 
muito rnais dificilmente sobre ele do que sobre um Exe
cutivo unipessoal, muito mãis acessível e, por isto, fnuito 
m;;tis dependente, impressionável. O Brasil atual, pelo 
seu dcsenvolvímefttõ-econômico, políticO, demográfico, 
sod;_;l c cultural, dificilmente iria para uma ditadura mi
litar, ãtfavés de um golpe militar, através de um golpe de 
Estado. Tal ditadura só seria -possLVei, entre nós, por 
uma espécie de consentimento majOrlfãr'To em face da 
anarquia social". 

Com a renúncia de Jânio Quadros em 1961 e a opo
sição -tii1littit à ·poss_c de _João Goulart, aparece o Parla-
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mentarismo como tábua de salvação para se evitar a 
gucrta ci\;-i1. O Regime _,j_e _Gabinete é lembrado .. na hora 
do sufoco", como_ se- diz na gíria, em meio a uma grande 
crise politico-institucional militar.-Uma emenda elabora
da às pressas, ··na calada Qa noite'', como nos informa 
Tancredo Neves, para resolver um problema sem s.o
iu<.;ào. O Parlamentarismo veio corrio única saída aceitá
vel pelos mílitares e sctor_es reacionários, conservadores. 
Queria se limitar o poder do Presidente da República, 
aborrecê-lo com a presença de um Primeiro~Ministro 
que incomodava· c atrapalhava seus planos. Não poderia 
re:tlme-n_te_dar c~rto. Ao itwés da instituição, do -?istema 
d<1 rcpresentatiyid<~de, da respon~abilidade, um re~êdio 
preparado às pressas. Em 1961, o sistema é adotado. O 
próprio Pi! la, o parlamentarista em _essência, por exce

. lénda, yotava a emenda: "Seria SUbmeté-10 (0 parlamenM 
turismo) a uma rude c perigosa prova, instituíM/o na pre
sente situação. VotO a favor da Emenda Parlamentarista, 
embora, .ÇomQ propugnador _ _do _sistema, pudesse, sem 
grande con_tradiçào, votar contra, Sr. Presidente, porque 
desnatural seria o fim, que é o bem comum, ao instru
mento, que é por natureza secundârio". O Ato Açlicional 
que absorvia a Emenda dava ao Presidente da República 
a faculdade de ··sancionar, promulgar e fazer publicar as 
leis", por'ém, todos os· atos do Presidente da Repú.blíca 
··devem ser referendados pelo Presidente do Conselho e 
pelo Ministro competente como condição de sua valida
de". Nem Presidencialismo, nem Parlamentarismo, mas 
unw solução esdrúx ula, como inusitadas e esdrúxulas fo
ram as suas raízes ·e causas. 

A sãbcdÕria ·e a habilidade políticas de Tancredo Ne~ 
ve_._ soube, como êxito,_ conduzir aquele Paralmentarismo 
C<:1penga, remendado, desativado, em meio à agitação 
·militar, às grandes discussões e conflitos na execução das 
Teses- c-prã}:ITOS~d_o Nacionalismo Econôinico e da Políti
ca Extt:rna Indepcn~ente. João Goulart, em meio à gran
de agitação sindicai, greves; pressõs da demagogia de es
quúda, gerenciãrido as reformas de-base, apenas tolera
V<\, com rilU.ito desagrado, a presença do Primeiro
Ministro;.Sentia-&e-reprimido, dividindo o poder. Na de
missão coh!tiva do priineiro Gabiriete, Tancredo Neves, 
_com a" PO:)\Úra de um: estaçl.ista, põde concluir: "O nosso 
Governo recebeu a mais pesada herança que um governo 
jú terii recebido na História do Brasil: a nação di_vidida, 
nu iminência de uma guerra civil, trinchdrasjâ rasgadas 
naS cajritais-_Jjlãis importantes do nosso País, a inflação 
~l!vorando tOd-aS ~s nossas resiStencias ecoriôniiCaS,"tO
dos os setorcs de ativid_ades levados ao colapso, c, em 
pouco tempo, nós pudemos restabelecer a, ordem, p"ãcifi
car a nação e levar a confiança a todos os setores criado

- i.-t.:s da riqueza. O inais alto título de orgulho de que -se 
pode uf<lnar o nosso Gabinete é de haver respeitado e ter 

_vivido sempre sob a _ _legalidade ~onstitudonal. Em ne-
nhum momento praticamos uma ilegalidadc,-não coagi
mos_os Tribt,lnaiS:, não censuramos a imprensa, permiti
mos <I maiS-iivre manifeStUçào dos pensamentos e a mais 
francu liberdade das críticas aos atas do Governo. Mais 
do 4ue isso: respeitamos lôdas as franqui:as, lodos os di
rdtos c todas as liberda,des dQs cidadãos .. Não vio_(amos, 
nem violentamos a. atíVidáde sindical, rcspe_itamos a, ati
vidadc c_uitural, permitfndo às universidades e a todos os 
centros de pesquisa e de cultura a _se integrarem a todas 
as suas atividadeo. O que é mais ímportailte: este gover
no nàt? corromp~u e n1ío ~ dçixou corromper''. Era ore
gistro final do Parlame:n~arism_o. -~irrí, porque, Sr. Presi
dente, .a dubiecl:.tde: $Oc_iãlista ?~-Hermes lima, jurista e 
parhtmCntarista, e do Hermes Umã. -PrimeirÔ~MiniStro, 
fraài e passivo ti investida janguista de assassinar· o Par~ 
lamentar.ismo que nascera doente; e, mais, o comporta
mento do capitu\ador e àmigo íntimo do Sr. João Gou
Iart, o professor Brochado da Rocha, algoz do sistema, 
foram os fatos terminais do regime. Hermes Lima enco
menduva o defunto, facilitava a dose letal do veneno; 
Brochado supultava-o. Junto com o ParlamentafiSmo 
desapareceria o democrata, o progressista, o genial San 
liago Dan tas. Para Vamireh Chacon, com o plebiscito 
de janeiro de 1963, o Parlamentarismo foi traído: "sem 
thorO nem vela, foi assiiTI sepultado um regime ao qual 
nãO ·se dera a mínima -oportunidade de defesa, sistemati
camente minado de cima para b<tixo, até seu colapso in
!Jlóri_~ c injust?"~ 

O:tndo os primeiros passos na vida parlamentar, ve
reador eleito deput:1do estadual e ainda não empossado, 
votei ·.·ntio" no plebiscito, e consegui que o .. hão" fosse 
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majoritário em alguns municípios: Hermes Uma,- con
traditoriamente, analisa, a propósito do suicídio de Ge
túlio Vurgas: ··A disputa pelo poder, nos termos presi
dencialistas em que se processa, busca sempre enCOntrar 
nas classes armadas, especialmente no Exército, aquele 
ponto de apoio que permitisse às forças politicas ganhar 
partidas fora das regras do jogo constitucional. Elevou
se o Exército- à ·cafCg"O-ifa de intérprete do direito natural 
do presidencialismo brilsiiCiro. Poi isto mesmo, a políti
ca presidencialista brasileira jamais cessou de blifer às 
portas do Exército. Depois de haver, com maHcia infini
ta, construído a licçào do Exército comO padrão, sUpre
mo aferidor do que é bom e mau, justo e injusto, conve
niente ou inconveniente, no atual sistema político, pas~ 
sou a explorar esse padrão. Onde a razão -deSSe c:fràma" 
-pergunta Hermes Lima -,no presidencialismo; é um 
método mau de con-duzir e praticar a vida polítiCa, repre~ 
sentativa e constitucional. Nosso presidencialismo, cria
dor por excelência de connitos e de crises de esti'U:tura 
constilllcional, não proporciona saídaS -praticãveis e 
sempre culmina, nas horas críticas, em situações tensas e 
explosivas". 

Sr. Presidente, compartilhamos com o Professor 
Afonso Arinos, de que o Parlamentarismo não é .. uma 
panacéia milagrosa". Com isso, todos os ilustres Sena
dores concordam. Não estou nesta tribuna a pregar a im
portação d_e modelos puros, clássicos ou híbridos, mistos 
como o existente na França ou _em Portugal. Cr_eio _s.er 
oportuno- como já atentaram out_ros companheiros re
centemente, como os ex-Senadores Giivan Rocha e Pau
lo Brossard, os Senadores Ca~los Alberto Chiarelli. N_çl
son CUrneíro, Itamar Franco, Fernando Henrique Car
doso, Amaral Peixoto, Marcondes Gadelha, Alcides Sal
danha e Jorge Bornhausen- acredito ser de extrema im
portância, salutar conveniência, que, nestes tempos pré
constituintes, o Congresso Nacional promova um debate 
sério, desapaixonado, com as lições da História, o pensa
mento jurídico, a realidade diante dos olhos, uma ampla 
e competente discussão sobre o Parlamentarismo. Va
mos pensá-lo e critícá-lo, considerá-lo como um sistema 
válido e viável para a consolidação da Democracia Bra
sileim, o lugar nobre e culminante da representatividade 
popular, o exercício maduro da responsabilidade políti
ca, o veiculo da estabilidade e da permanência para con~ 
duzir o aperfeiç;oamento das nossas instituições. Jã se 
manifestaram pelo Parlamentarismo, !(deres de todas as 
tendências Ulysses Guimarães, Aureliano Chaves, João 
Gilberto, Roberto Freire, Stoessel Douradõ, Aloysio 
Chaves, Airton Sandoval e Cesar Cais. Dezenas de Pro
jetas, visando à sua adoção, tramitaram e tramitam no 
Congresso Nacional. 

Desprezando as pechas, as improcedências e as tolices 
que estigmatizam o Parlamentarismo nos porões nebulo~ 
sos, nos espaços pequenos e baços do autoritaris_mo e das· 
exceçõcs vergonhosas, convido a todos para a anãlise, a 
renexào, o debate, as propostas. Convêm, no entanto, 
que ouçamos o conselho de Rubem Cesar Keinert: "Para 
que não se repita o que aconteceu em 1961, ou seja, para 
que a adoçào do regime parlamentar represente mais do 
que um expediente para permitir que transiçõeS delica
das se dêem sem produzir maiores traumas ... sería extre
mamente útil que houvesse a maior consêíentização das 
lideranças e do eleitorado 'do que significa de fato o par
lamentarismo, eliminando-se ilusões e aceitando a reali
dade'". Os centros de estudos, a Imprensa, as Universida~ 
dcs, os Sindicatos, o Congresso Nacional e outras insti
tuições, deveriam promover uma campariha nacional de 
informação sobre o Parlamentarismo, seminários e éer
tames sobre o assunto. 

Vamos romper o cerco da crítica irresponsâvel, do hu
mor negro e burro sobre o sistema parlamentarista. 
''Não pode existir federalismo com o Parlamentarismo", 
.. Parlamentarismo não tem tradição, na- nossa história 
política", denúncia de quem ignora a História do Brasil; 
.. Parlamentarismo, só em País desenvolvido, com parti
dos fortes"- esta crítica faz~nos lembrar o caso do ado
lescente que não conseguia o emprego porque não-tinha 
a sua carteira de trabalho; e a sua carteira de trabalho 
não era expedida porque ele estava desempregado. 

Sr. Presidente, estamos à véspera de uma Assembléia 
Nacional Constituinte. A Nação reclama seriedade, fide
lidade, criativ-idade de seus representantes. Valemo-nos 
de nossa consciência- cíVica, da nossa responsabilidade 
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política, do nosso compromisso histórico, para discutir, 
com altiveZ e honestidade, o Parlamentarismo. 

Era o que tinha a dizer, muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!U) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

OS~. JQ_Ã() ÇA.LMON (PDS- ES. Pronuncia o se~ 
guinte discurs.o~Sem reviSão do orador.)- Sr. Presiden~ 
te e Srs. Senadores: 

Em pronunciamento nesta tribuna, a 13 de junho pas
sado, tive a oportunidade de mostrar a boa performance 
alcançada pelos novos seringais do Esp[rito Santo. Mais 
de 10 mil hectares de terras capixabas estão já plantados 
com seringueiras, que lá atingem produtiVidade excep
cional, muito superior à média do País. Em grande parte 
por esse motivo, o interesse pelo plantio é bastante am~ 
pio. 

Entretanto, como pude salientar ainda nesse pronun
ciamento, o nuxo de financiamentos para os seringais 
encontra~se virtualmente paralisado: Embora a demanda 
de crédito para essa firialidade seja hoje três vezes supe~ 
rior ao valor. já contratado, não se tem concedido novos 
empréstimos. Pior, nem mesmo os financiamentos con~ 
cecüdos vêm sendo devidamente liberados. 

Essa situaÇão acaba de ser confirmada em oficio que 
me foi encaminhado pelo Secretário-Geral adjunto do 
Minístéri0-d3 fndústria e do Com-ércio, órgão que, atra· 
vês da SUDHEVEA, é o responsável por esses financia
mentos, inscritos nos sucessivos Programas de Incentivo 
à Produção de Borracha Natural. Ao tomar conheci
mento do_ discurso por mim proferido a 13 de junho, o 

"Ministro Roberto Gusmão teye a gentileza de recomen
dar o e_nviC? _de esclarecimento~ a-respeito da situação 
criada com a limitação dos financiamentos. 

O Secretário-Geral adjunto, Flávio Faveretto, veio, 
dessa forma, confirmar em seu ofício as restrições ao 
estimulo_ d_ado aQ cultivo_ çla_ seringueira, riotadamente 
através dos programas conhecidos como Prob_or I e Pro· 
bor JJL "A conjuntura econó-mica que o ·'Brasil vive 
atualmente", explica o secretário, .. tem gerado solução 
de continuidade na execução do Probor". 

Assim, o Probor III, por exemplo, representaria uma 
expansão dos programas anteriores, mas dos 250 mil 
hectares a serem plantados com seringueiras, da forma 
originalmente prevista, apenas 42.327 receberam o finan~ 
ciumento corre§pondente. Deles, só 3.646_hec:tares estão 
no Espírito Santo, área que; conforme admite o -Minis
tério da Indústria e do Comércio, fica muito aquém da 
previ_§_ão ini_giaJ. _ 

Conforme acrescenta o Secretário-Geral adjunto do 
MIC, "os incrementos relativos a novas contratações do 
Probo r III foram bastante reduzidos; esta situação deve· 
se principalmente à indisponibilidade orçamentãria im· 
posta ao Programa e à retração na demanda de novos fi. 
nanciamentos, que pode ser atribuída à elevação dos en
cargos financeiros cobrados nas operações de crêdito". 

De sua parte, o Ministério da Indústria e do Comércio 
vem procurando garantir aos Programas de Incentivo à 
Produção de Borracha Natural reeurs_os indispensãveis à 
consecução de seus objetivos, através da contratação de 
novos financiamentos e da normalização do fluxo de re
cursos para os projetas j~ contratados, para que não se 
comprometa- como diz o Secretário- o [uturo do se
to r, com irreparáveis efeitos' para a estabilidade econó
mica e social brasileira. 

c'omo se vê, o Ministério encarregado de gerir a políti
ca nacional da borracha, que tem como objetivo maior a 
auto-suficiência nessa matéria-prima, concorda conosco 
a respeito da necessidade de se restabalecer·o devido estí
mulo para o seio r. Ao menos no que se refere ao Espírito 
Santo, existe segura demanda por financiamentos em 
condições efetivamente justas e estimulantes. f: preciso, 

_portanto, que tal incentivo seja retomado, reabrindo~se o 
nuxo de recursos aplicados com' essa finalidade. 

A produção brasileira de 'borracha fica ainda 35% 
abaixo da.$ necessidades nacionais, o que causa penosa 
cv<.1são de divisaS. Uma dosagem racional do crédito po
deria, especialmente em regiões de elevada produtivida
de no setor, como o Espírito Santo, resolver a curto pra
zo esse problema. Esperamos que a área financeira do 
_governo corresponda à expectativa e às intenções não só 
do Ministério da Indústria e do Comércio como dos pro
dutores brasileiros de borracha. (Muito bem!) 
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O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Mais uma vez uma distorção histórica leva um cida
dão a praticar uma desagradável injustiça. Trata-se do 
seguinte: 

Um escritor brasileiro deliberou escrever um livro a · 
respeito da Sr• Olga Benarío Prestes, esposa do Sr. Luiz 
Carlos Prestes, figura muito conhecida no Brasil, chefe 
inconteste por muitos anos do Partido Comunista. 

O tal escritor jornalista insiste em afirmar que o Sena
dor FiUnto Mü_ller, teria expulsado do Brasil aquela se
nhora, jogando-a nos braços do nazismo alemão. 

Infelizmente, ainda existem no Brasil cidadãos como o 
notável homem, não hâ dúvida, que é o Dr. Sobral Pin~ 
to. Grande advogad_o, acima de qualquer suspeita, en
viou ao Dr. Roberto Marinho, carta que esclarece o as
sunto, afirmando aquilo quejã se sabia, ou seja; qu~ não 
foi o Senãaor Filinto Müller que determinou a extra
dição daquela senhora de nacionalidade alemã. 

Não cabia, legalmente, ao Chefe de Polfcia, dÓ então _ 
Distrito" Federal, determinar a expulsão. Esse ato. de fa
to, foi do Sr. Presidente Vargas, após ouvir o CQnselho 
de Segurança Nacional, onde o senador Filinto MUller, 
não tinha nem voz nem voto. Pode-se acusar o senador 
Filinto Mílller de executar a determinação do Presidente 
Vargas. Cumprir ordem, salvo engano, não é denemérito 
para ninguém. 

Vou declarar agora, Sr. Presidente, embora seja a pa
lavra contra palavra, que o Senador Filinto MUller, 
-declarou~se contra a expulsão quando teve oportunidade 
de uma audiência com o próprio Presidente Vargas. Ou
tra acusação ·repetida, contra o senador Filinto MUller é 
a sua posição quanto a "Coluna Prestes". . 

O Senador Filinto Mílller nunca pertenceu à "Coluna 
Prestes". Ele fazia parte da •·coluna Izidoro Dias Lo
pes", qu_e se constituía num outro grupo revolucionário. 

O General Izidoro Dias Lopes após ter levantado o 
cerco de Catanduva e cuja Artilharia era comandada 
pelo Senador Filinto MUller, liberou os seus companhei
ros, considerando a causa perdida. Nessa oportunidade 
o Senador Filinto Mílller e outros membros da .. Coluna 
lzidoro Dias J,..op~" internaram-se, pedindo asilo no Pa
raguai e depois na Argentina. Portanto, Sr. Presidente,' 
Srs. Senadores, o Senador Filinto MUller jamais perten
ceu à .. Coluna Prestes". Embora convidado para in8res
sar naquefa Çoluna não_ achou Conveniente. Era um di
reito, como o_ de outros de ilão querer pertencer a 
"Força" comandada pelo Sr. Luiz Carlos Prestes. Aliás, 
há alguns anos atrãs. o Sr. Luiz Carlos Prestes, fazendo 
justiça ao Senador Filjnto Miiller numa longa entrevista 
dada a um jornal carioca colocava no devido lugar os fa
tos históricos. 

O jornalista e escritor que elaborou o livro "Olga", es
queceu de _lembrar que a luta para Prender o Sr. Luiz 
Carlos Prestes e desativar o Partido Comunista, na épo
ca, na ilegitimidade, era uma obrigação da Polícia do 
Distrito Federal (Rio). 

Não há porque Condenar o S.enador Filinto Müller 
pela ação enérgica que culminou com a prisão de Prestes 
e conseqüentemente houve desmantelamento do Partido 
Comunista no Brasil. Era a realidade da época. 

Nesse tempo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o senador 
Filinto MUller, muitas vezes em família, demonstrou 
preocupação com a saúde do Sr. Prestes, determinando 
que lhe fosse dada toda assistência médica, na prisão. 

O Sr. Prestes na prisãO gozava de regalias, era bem tra
tado, mantinha na sua cela uma grande biblioteca, enfim 
era cuidado com real interesse, por ordem do senador Fi
linto MUller e com o maior respeito. 

Vai amanhã o escritor dizer, que foi o Senador Filinto 
M~i_ller quem condenou o Sr. Prestes à prisão . 

As ditaduras sempre têm um ''bode espiatório". O se
nador Filinto MUller foi o da ditadura Vargas. Agora 
nos nossos dias, a Ditadura Militar precisava ter um 
grande culpado e esse é o falecido Presidente Mêdici. 
Tudo que aconteceu de errado e de ruim no tempo de 
Vargas foi obra c;lo senador Filinto Mílller e nos tempos 
atuais dos militares no poder foi culpa do Presidente Mé
dici. 
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Lc_io, Sr. Presidente, srs· . .Scil~i?r-es,~ o· ~0-Cunicnto 
publicado pelo O Globo dc25-I0-85 que; de uma vez por 
todas e.sr.::larecc o caso. · 

SOBRAL PINTO: NÃO FOI 
FILINTO MÜLLER QUEM DEPORTOU 

OLGA BENARIO PRESTES 

Olga Bcnurio Prct;tes, m~!her do líder comunista 
Lu i~ Carlos Prestes, foi expulsa do Brasil e entregue 
à Gestapo de Hitler por decreto do Presidente da 
República {Ü época, Getúlio Vargas) com base em 
processo instaurado pelo Ministério da Justiça e en
caminhado pelo seu titulur. que era Jos_é Carlos de 
M:.u:cdo Soares. 

Esta afirmativa é feita pái Heráclito Fontoura de 
Sobral Pinto, cm carta ao Diretor-Redator-Chefe 
do Globo, nosso companheiro Roberto Marinho, 
Sobral Pinto contesta assim - na qualidade de ud
vogudo de Prestes por ocasião da expulsão de sua 
mulher- que a responsabilidade por esse ato fosse 
do t:ntão Ch_cfc de Polícia, Filinto MUller, desmen
tindo portanto a ucusução a Filinto agora renovada 
n~ recém-lançado livro ... Olga'', de Eernando Mo-
nus. 

A CARTA 

Esta é, nu íntegra a carta de Sobrul Pinto: 
"Aceite com agr<tdo o meu cordial cumprimento, 

com votos de saúde c êxito em suas atividades dejor
nalisLa culto e patriota, 

Permita-me perdir-lhe que_ acolha, sem relutân
cia, nas co)unu_s de seu prestigioso jornal O Globo, 
breves palavras de simples e pura justiça. 

E que se renova, agora, em livro e na imprensa, a 
acusação uo Sr. Filinto Mülfer de ter feito expulsar 
do Brasil, em 1936, pura a Alemanha nazista, a Sr~ 
Olga Benario Prestes, esposa do Sr. Luiz Carlos 
Prestes ---:.então preso em cárcere -político do Go
verno do Sr. Getúlio Vargas -, e j_tí grãvid~ de sete, 
meses daquela que, para alegria de sua família e_ de 
seus amigos, entre os quais me alis_to, está em terras 
do Brasil, a Senhorita Ánita LeoG~di.a. . _ _ 

Acho que ê de meu dever também renovar, ago
ra, a declaração que fiz há anos, quando o notável 
jornulista David Nasser, em artigo sensacional, inti
tulado "Faltou Alguém em Nuremberg,'' publícadO 
na revista O Cruzeiro, atribuiu ao Sr. Filinto 
M üllcr, Chefe dto: Polícia daquele Governo, u expu!~ 
são dessa convicta c corajosa revolucionária. 

Afirmei então e repito que, entre nós, jamais cou
be <lO Chefe de Polícia do Governo Feder<:~ I expuls<:~r 
do Pu is quem quer que seja, Isso é ato privativo da 
Presidência da República, praticado cm decisão fi
nal, no processo-administrativo instuurudo no Mi~ 
nislério da Justiça e encaminhado, pelo Ministro da 
Justiça, ao Presidente da República, para a decisão 
final, que somente ele pode tomar. 

Ê muito cedo, ainda, para que a históriu, ante a 
serenidade, isenção e imparcialidade necessárias, 
que só o longo tempo transcorrido estabelece, possa 
fixar culpas e responsabilidudes acerca da repressão 
uos comunistas de 1935 e anos que se seguiram. 

Uma coisa, porém, é c-erta: u dec-isão da expulsão 
da Sr~ Olga Benurio Prestes não foi do Sr. Fitinto 
Müller, por isto que, quando ela se efetivou, ele não 
era o Presidente da República, único que, por lei, a 
poderia decretar-. 

Consintu em apertar, com simpatia, a mão ami
ga, que ora lhe estende, com prazer e honra, seu 
compatriota .. ~- a~mi~a!!or, Ji~obral Pinto"~ 

Transcrevo, tumbém, a carta_ da Ora. Maria Luiza 
Müller de Almeidu, filha do saudoso Senador_ Filinto 
Müller, publicuda pelo Jornal do Brasil (19-11-85), na 
quaf e( a reafirma o que dtsse "Sobra{ Pinto, ou seja, não 
cabe e não cabia na época ao Chefe de Polícia do D_istri~ 
to Federal (Rio) determinar a expulsão de estrangeiro do 
Br<1sil. Isso é e sempre foi competência do Senhor Presi
dente da República e Ministro da Justiça. 

Filinto e Olga 
Acabo de ler u entrevista feita com o Sr. Fernando 
Morais, autor do livro Olga. Há. no correr das de
clarações feitas, grave engano, posto até em desta
que do corpo da entrevista, que deve ser corrigido, 
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-nlCSITin-purquc-u-autor purece pretender que seu li
:-vrn se-ja uma espécie de subsídio histórico: Filinto 
~ülk:r nunca expulsou Olga Bcnario. 

Entre_ os_ poderes de Chefe de Policia não existe, 
nem existia, a cupacídade de expulsar estrangeiros. 
A Policia limítu~se a deter o estrangeiro que se en
eontrc ilegalmente no país, ou que aqui exerça ativi
dades contrárias às leis, ou atentatórias à segurança 

~=~nacíonal. É feito, então, todo um processo de acor~ 
do com a legisluçào específica, o qual é encaminh<~
do aCf Ministério da Justiça, A decisão de expulsar, 
b(!m como a assinatura do decreto de expulsão com
petem ao ministro da Justiça e ao Presidente daRe
pública.( ... ). Maria Luiza Müller de Almeida- Rio 
de J<.tneiro. 

Era o que tinha a dizl!r. (Muito b~m.') 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
pahtvra ·ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronun
cia o seguinte diScurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
rcs: 

O Ministrá· dê- -EsiüdO da Educação, Marco Maciel, 
viajou no dia i)"de ilovembro passado para a Argéntina 
chefiando a Oeleguçào Brasileira, a fim de particípar da 
reunião programada pela Comissão Mista Brasil
Argentina.------------~--'-

Em Buenos Aires o Ministro Marco Maciel manteve 
encontros com o Presidente Raul Alfonsín, cqm os Presi
dentes da CâmU:ru e- do Seriado urientinos, e tarilbém 
com o Ministro da Educação e.Jti.stiça-daqueie País, Car
los Alconair. 

Os Seccetários de Assuntos Internacionais e de_ Edu~ 
caçào Superior do Ministério da Educação, Mário San~ 
tos c Gamaliel H erva], integraram a comitiva brasileira, 
conjuntumentc com os representantes do Ministério das 
Rel:wõcs Exteriores. 

Por ocusião das reuniões de trabªl_ho _ do Ministro 
tvbrcO Maciel com as principais autoridàdes argentinas, 
discutiu-se o var_iudo elenco dos problemas de interesses 
dos dois p::lise.~ no âmbito da educação e da cultura. 

Foium reexaminados, entre outros assuntos relevan
tes, a rcabertur::l do Centro de Estudos Brasileiros na ci
dade! de~os{lrio; o Convênio entre as universidades de 
Brasília e de Jujuy; o intercâmbio com a Escola de Cine
ma de Santa Fé; incentivos para produção de filmes; tro
ca de amostrus de fotografias e de videoclips turísticos; 
estimulas .à produção de obras litetárias (atualmente é 
editadu uma obra por ano, dentro do acordo); atividades 
nas âreas de artt!S plásticas e biblioteconomia. 

O discurso_ proferido pelo Ministro Marco Maciel, em 
Buenos Aires, a 26 de novembro passado, além de acen~ 
tuar a cresccntc_e decisiva importância das relações. 
brasileiro-argentinas_, no cenário mundial, Htradi.cio.nal e 
historicamente densas"- conforme asseverou o Minis~ 
trú -, delineou o panorama da situação atual, em ter
mos educativos e c_ultur<;l_is; constituindo um_ documento 
digno de registro e atenta rcnexão, motivos pelos qua-is 
soli~;ito a sua incorporação ao texto deste conciso pro
nundamento. 

Como er'a de se esperar, o Miriistro Marco Maciel, 
com a sua proverbial eficiência, notória capacidade cu!~ 
tural_e_excepcional talento, honrou o Brasil no desempe
nho de sua importante t'nisS:ão e~ sobretudo, muito con
tribuiu pura fortalecer os laços de amizade entre o Brasil 
eu Arge-ntina- pedra angular e uma das metas funda~ 
menhds da política externa brasileira. 

Eram estas as breves considerações que desejava tecer 
à murgcm d_a profícua e oportuna viagem do nosso Mi
nili.tro _du __ Educação à Argentina,- pafs ao qual, na ex
pressão imorredouru de um dos seus maiores estadis_tas, 
Su_enz_ Pen~. "'tudo Q_ÇlS Lme e nada nos separa". (Muito 
bem! Palmus!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA· 
-·.DOR LOIJRIVA'C8APTISTA EM SEU D!SCUR· 

SO: .. 

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Ê com_ especial satisfação que chefiou Delegação Bru
silcira [\ 1lf Reunião da Comissão Mistu do Convênio de 
lntcrcümbio Cultural Brasileir6-Argentirlo, quC- ora se 
realiza cm Buenos Aires, esta grande lnetrópole que vis i-
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to mais urna vez com prazer. Desejo, em nome da Dele~ 
gw,;Uo Brasileira e no meu próprio, agradeço Vossa Exce~ 
ICnciu e as autoridades pel<Js bl)as-vindas que nos deram 

-c a excelente ucolhida que nos tem sido proporcionada. 
Faço sinceros votos de que os 'nosso tr:.tbalhos sejam 
frutiferos c os seus_ resulto.dos duradouros. 

Pmticularmente auspicioso é o fato de realizar~se eSta 
reunião na mesma semana do encontro entre suas Exce
ll:ncias os Presidentes JoS~ Sarney e Raul Al(onsín, oca
sião em que será inaugurada u ponte Presidente Tancre
_do Neves, mais um traço de união entre nossos povos, 
mais uma importunte via de comunicação entre nossos 
paiscs. 

As relações brasileiro-argentinus, tradicional e histori
camente densas vêm recebendo novo impulso desde o 
advento da Novu República, cujos Líderes estão perfei
tamente cónscios da enorm.e importância que temos uns 
para os outros. 

Prova deste novo enfoque foi a decisão que tomaram 
nossos respectivos Governos de incumbir a Ministros de 
Estado a presidência desta Reunião. Seria supérfluo en
fatizar uqui a necessidiide de dar aos campos cultural e 
educacional a mesma dinâmica que vem sendo imprimi
da ü:-> nossa relações políticas e econômicas. 

A educação e a cultura constituem, hoje em dia, áreas 
fundamentais pura a realização do nosso progresso e 
para a -afirmação e .desdobramento da identidade nado~ 
na! de nossos países, O estágio adiantado que caracteriza 
as sociedades argentina e brasileira e o fato de sermos as 
duas muiores econOmias dO continente com fronteiras 
comuns abrem PersPectiY<ts de cooperação entre o Brasil 
e a Argentina bastante promissoras. Nossos dois países 
necessitam tirar melhor proveito de suas coiricidênCias e 
similitu_d~, buscando modos de somar os seus esforços 
cm benefício mútuo. NeSSe con-texto, os Campos da edu
cação e du cultura, a meu ver, justificam o interesse e o 
traba!~o concentrado de cooperação por parte de nossos 
governos. · 

A Comissã_o Mista do Convênio de Intercâmbio Cu!-_ 
tural Brusileiro-ArgenUno, firmado no -Rio de Janeiro 
cm 25 de janeiro de 1968, revela-se instrumento adequa
do para cun::llizar essa densa cooperação que almejamos. 
Dentro de um quadro de amizade e entendimento ela nos 
permitirá verificar potenclálidades, estabelecer priorida
des, avaliar experiências e perseguir novos meios que for
talt:çam a aproximação entre os nosso povos. 

Por isso, proponho-me envidar os esforços indispensá
veis puru, no campo educl:lcíonal, estimular o intercâm~ 
blo universitário, entre o· Brasil e a Argentina, que possi

- bilite a_ formação e o aperfeiçoamento de docentes e pes
quisadores, troca de informações, de experiências, bem 
como de nossas respectivas produções científicas._ Tais 
objdivos se implementarão mediante convênios a serem 
ussinados entre as instituições de ensino superior interes~ 
s::ld:.ts. Como base_institucionaJ para a assinatura desses 
convêni_os, a delegação brasileira submeterá à parte ar
gentina texto de protocolo adicional ao convênio de in~ 
tereâmbio cultural existente entre os dois pa[ses no cam~ 
po do ensino superior, o que! esperamos firmar a curto 
prazo. 

A rormaçào profissional é igualmente outro setor em 
que o Brasil gostarii:l de colaborar com a Argentina, as
sim é que o Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pes
soal para Formação de Profissional do Brasil- CENA~ 
FOR, dispõe~sc u estabelecer cooperação com_o_ seu simi
lar argentino nas áreas da educação e do trabalho, atra
vés .do intercâmbio de pessoa e de conhecimentos técni
cos. 

Desejo também propor à parte argentina que reforce
mos a nossa colaboração no que se refere à televisão, veí
cu_lo de_in(<;>rmaç_ão_. cultura e lazer indissociãvel da vida 
muderna. A Fundação Centro Brasileiro de Televisão 
Educativa - FUNTEVE:, te'm interesse em firm<:~r do_is 
memowndos de ~ntendimentos com seus contrapartes 
argentinos: um com a "Argentina Tevisora Calor, Canal 
7 S.A.'', para o intercâmbio de programas de televisão, e. 
o outro com o Centro Nacional de Tecnologia Educativa 
da Argentina, nos sctores de teleducação, informátíca na 
educação, produção de materiais instrucionais e for
mação de recursoS, humanos. Ambos os memorandos 
prevêem u troc::l de estagiários para aperfeiçoamento. 

Pretendemos favorecer ainda, como segmentos propí
cios à cooperação -biluteril, os estudos de pós
graduação, com o intcrcámbio de professores com grau 
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de doutor: A edue<~ção de adultos e os esportes, em suas Presfdente da RF.FSA e ao Exmo Sr. Mínistro dos causas, Sen.hores, que aqui desejo denunciar, cujas con-
di versas modalidades. Transportes no sentido de que se dê uma solução satísfa- seqüênci<i.s pretendo analisar, objetivando uma sotução 

As artes cu cultura, no seu sentido amplo, conformam tória a essa reivindicaç_ão d_os conl<!bilistas, pois é inâ.ccí- qLLe viSe fulfiOfar· a desgraça de tantos que tanto sonha-
igualmente um domínio indispensável, estimulante e túvel que -o NOvã. ReplibliCã. compaCtue com ·ratõs dessa ram e tüo pouco conseguiram. 
promissor para a cooperação bilateral. Com suas cultu- natureza. A Lei n'i' 4.380, criadora do Banco Nacional da Habi-
ras particularmente ricas, ora semelhantes, ora bastante A filosofia do Governo, que vem sendo empregada laçào, reza, em seus artigos sétimo e nono, que, após 180 
diversas, Brasil e Argentina muito têm a compartilhar. A pelo Presidente José Sarney, baseia-se na ênfase aos as- dias da concesSãO dO "Habite-Se", nenhuma unidade re-
música popular e erudita, o cinema, as artes visuais é a li- p-cCiOsSodais-C procura dú-àOS ti-ãbifóadoi-es coriâ.LçõeS sidenciar pódérá- Ser v·endida,-ou prometida verider, ou 
terarura vêm propiciando um conhecimento sempre mais dignas de vida, numa recompensa aos sacrificios cedida através de finUnciamento concedido por órgãos 
crescente de nossos dois pafses, através de inúmerOs feitOS por eles-nos ú-itimos anos, vítimas di retas da polúi- federais, entre os quais incluem-se as Caixas Econômi-
eventos culturais realizados em um e outro país. A apre- ca econômico-financeira dos goVernos anteriores. C"<.IS. 

sentação de artistas dos dois países, divulgando a criati- A RFFSA oStenta uma posição invejável enti"e as em- Orá,-Sr. Prcsíd6õ.te e Si's. Senadores, claro- e-stá_ que" 
vidade argentina e a brasileira só pôd6m significar um p:~~-saS (!~ta tais~. saindo de u'ma situaÇão negatiVa -em 1975 UDúi Tal determinaÇâo, que tão acintosamente privilegia 
enriquecimento para nOssos públicos. DesejamoS melhof p<1rã umã Situ-açUo de destaque em ·1984 e não podCmos os· lmóvCíS n'OVoS; resUltara-Calamitosa nas conseqilên-
conhecer músicos, cineastas, artistas plásticos e escrito'- _CsqU_Cc~r_ ~ Con~rib~içã~ ~<ida pelos seus funcionários cí::1s que acarreta enl. termos de mercado. 
res argentinos no Brasil e da mesma forma queremos que pma que ela se recuperasse e chegasse a ter um dos maio- Primeifamen-re;- o- -COnstrutOr, após a conclusão da 
artistas brasileiros sejam melhor conhecidos na Argenti- rcs patrimônios entre as nossas- empresas públicas. ob_ra, budará a Lei, negado-se a tirar o "Habite-se" abri-
na, bem como a história a a herança de nossos povos. N_o moment~ em g__ue a atual diretoria ~a ~FFSA se gatório, com isso visando manter o imóvel fraudulenta-
Neste particular, reveste espiclaísignificado a importan: pTcipõe a reviSarDPhinO-deCia:SSTITcação de CargoseSa- -irlef1te rlãSCOilaiÇõesregaís-de"Oovo", por um tempO in- · 
te presença argentina no ~·II Festrio", aberto em 21 de lários, impõe-se uma correção nos seus nfveis, determinado, esperando uma melhor oportunidade para 
novembro corrente na antiga capital federal. Uma área à procurando-se fazer justiça -aos seus funcionários e venda. 
qual nossos governos podem dar especial impulso ê da <j'~olindo~sc_tOç:fO -e qualqu_er resquício- d_e au-toriütrisin_o Outru--conseqilência nefasta da citada determinação 
difuslio de suas respectivas literaturas, para o que !seria que venha a aineaçar os comprOmissos assUmidos pela será ·à-Cfiação"ãrtifii::Tal aevalOfes de mercado excessiva-
muito importante que não só !?Scritores e professores se Nova República com a sociedade brasileira. mente ·altos para os i111óveis ditos novos, únicos com di-
encontrassem com mais freqUência, como também os &tou certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores_, de_ que a reito a financiamento. Porque, é óbvio, talvez seja dificil, 
tradutores do romance, da novela e da poesia brasileira e Presidência da _RFFSA estará sensível a nosso apelo e pura o mutuário, adquirir um imóvet novo- e caro-
argentina. As feiras internacionais do livro de Buenos .cqrf_fuj~ú_e_s_§a_ dí.{~!J-~çio, _fa~eJl<!g_justiç<i._~~I!La_ d~s _c!a~~ financiado. Mas certamente será impossível adquirir um 
Aires, Rio de Janeiro e_Sllo PiuJo devem constitufi-, cada ses mais..eficientes e mais sacrificadas desse nosso Brasil. que·s-ej.JUS~do- e oferecido por pr-eço justo, mas sem di-
vez mais, um ponto de em:ontro para os nossos escrito- Muito obrigado. (Muito bem!) reito a financiamen-to-. -
res. Assinalo com pmzer que, ausente durante os dois ú!- Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as distorções a 
timos anos, o Brasil voltará a participar em 1986 da O SR. PRESIDENTE (José Fragetti)- Concedo a que é levado o mercado imobiliário pelas exigências de 
"Feira Internacional do Livro" de Buenos Aires.__ pah!vra ao nobre Senador Alfredo Campos. um<J lei m"ãt elaborada! A elevação no valor venal dos 

Senhor Chefe da delegação argentina; _ _ _ 0 SR ALFREDO CA --- - - - imóveis novos, gerada pela grande procura e menor o fer-
As afinidades e os-valores que-partilhamos conferem . · . . MPOS (PM'?B - MG. Pro- ta, além de impedir um mercado _de livre competição, 

às nossa~ ~elações um significado esp~cial e nos infunde~-- --~~~c;:a 0 segumte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena- provoca uma inflação desastrosa que, uma vez desenca-
necessána confiança para prosseguirmos na bus_ca de N . , N _. R -'bl' , deada, não mais poderá ser contida, pois o valor da par-
niveis mais elevados para o_diálogo brasileiro-argentTno 0 vJver esta ova epu Jca - tempo de planeJa- cela financiada, calculado em UPC, é reajustado periodi-
Nas democracias que procuramos com afinco constr.uir ~ ment~, tempo de esperança .e?'l um Brasil mel~or. -:-• é c<Jmentc, alcançando níveis absolutamente inaceitáveis. 
solidifiCar, a educação e a cultura-encontrarri-c:úTiPo fér- for~oso q~e ap.ont~mos 0~ s_enos erros em que mctdiu ° Claro está que não seria justo atribuir a majoração ar-
til para a sua expansão e florescimento. Que a- democra- ~~; an es VJge~ e no ~i~Td d . 'b "d tificial, nos preços dos imóveis novos, apenas à discrimi-
cia ~eja um tranipolim para 1,1ma m::for ~l.abOi'aÇãO-~-~--- um~ s;~~~~dceo~~~:~ppoo~s~~~a~ç=s~ t~~~a~t~~c~~n~.iro~ nação que os privilegia com financiamento. Outros fato-
cacJonal e cult~raJ e_ntre n?ssas n~çoes, pms ~~ra es~m~u- .causa e a solução dos vários problemas sociais, entre os re.<> contribuem, também, para ·o agravamento do proble-
lar essa a~rox1maçao, exJ.st.e a hber~ade e o deseJ_o de quais destaca-se 0 da grave inflação no mercado imobi- ma e, entre eles, podemos ressaltar o mecanismo viciado 
nossas ~o_:1edades de partl~Jpar;m attvamente da v1da e liário .urbano. utilizudo nos cálculos para obtenção do valor do metro 
?as decJs<;>es de nossos d~Js pa1ses. . • . , . Criado em 1964• com as finalidades sociais de auxiliar quadrado de construção. 

O Br~stl da Nova R:publtca co~tmuara a pnvtleg_tar na diininuiÇ~o do défiCit habitacional e de criar empre- Entretanto, no presente momento, desejamos apenas 
as rclaçoes de cooper~çao estabelecidas com a Argentma gos na construção civil, o Sistema Financeiro- da -Hã.bi- enfatizar, exaustivamente, a problemática gerada por 
~~~;o~=~~~. a amtzadc que une os nossos povos . ..,.. ~úÇão--=-SFH, c.om o _corre~ dos an.o~, aum_entou indese- u_ma._ lei que cria, em _suas conseqaências, contradições 

Javelmente as dJstorçoes e Jmperfe1çoes existentes desde inadmissíveis. Porque, s.e por um lado a instituição do 
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo· a su<t criação. SFH pautou-se_na necessidade de propiciar maior núme-

p<ilavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. O BNH ~ Banco Nacional da Habitação, órgão cen- ro de empregoS dentro da construção civil, por outro 
O SR. NIVALDO MACHADÇ> (PFL- PE. Pronun- trai do SFH, é o responsável pela execução da política lado tornou os custos da construção de tal modo eleva-

da o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado- habitacional do Oove:rno._ No exercício de sua-s atri- dos que os recursos dispon1veis, do Sistema, mal bastam 
res: _b_ui~õcs c respeitando a filosofia dp Sistemã-no que tange para ã. COriclusão de um reduzido número de prêdios. 

Chegou às minhas ril_ãos um expediente énviado pelos à feCíj)rociaad_e, o BNH faz incidif sobre os investimén- Se ~o~~es_~e __ a ~()I!_CQrrênc_i~Ae_ mercado, cada empre-
Técnicos_ em Contabilidade- funcionários da RFFSA, lo- tos U c-õfre-çãó-Iriófletáría e oiijllros que, em ·retoino, i-e- sãrio seria forçado a uma maior eficiência na construção, 
lados no Recife, capital do meu Estado, contendo uma muneram as captações dos recusas financeiros. com maior economia, visando tornar seus produtos 
reivindicação que considero das mais justas e que deve _Resumindo, p9demos diz_er que o Sistema Financeiro competitivos em preço. Evidentemente, tal procedimen-
merecer, por parte da presidência daquela conceituada du Habitação arrecada os depósitos feitos nas Caderne- to resultaria em um maior número de construções, o que 
empresa, toda a atenção. tas_ de Ppupança, soma-os aos recolhimentos do Fundo implicaria ):tm maior número de empregos. 

O Conselho Interministcrial de Salários de Empresas de_ Garantia por Tempo de Serviço e, de posse deste to- Da forn?.ã como se encontra disposta a atual lei, 0 
Estatais - CISE, em sua sessão de 14 de agosto último, t<tl, utili~a-o para _financiamento c;!a construção e da construtor_ não se sente m_otivado p3.ra um esquema de 
homologou o acordo coletivo de. .trabalho __ entre a aquisiÇão de imóveis reslãenciaiS. trabalho mais racional, eficiente e econômico, pois sabC 
RFFSA c a Federação dos Trabalhadores Ferroviários Justo se_rá, portanto, que o financiÇtmento da casa pró~ que o m1l:t_u~rio ~o_ Sistema apenas poderá adquirir os 
e, na sua cláusula V, estabeleceu o compromisso da ela- pria esteja sujeito à correçào monetária. Mas, como bem imóveis conStrUídOs: -
boração de um novo Plano de Cargos e Salários para -a disse Anatole France, ··ajustiça é a sanção das injustiças Por que, indagará esse_empresário da construção civil, 
r.eferida categoria. Enterlaeu o CISE! que o ·a tua! Pbno Csffibelt!cfcllis"~- E são essas injustiças que precisamos eli- trab~lh~r_c_om _economia, se _ele está certo de ressarcir, 
de Classificação de Cargos da RFFSA estã ~nacrónico_e -- _llJÍQ~r_;_pàra-teHtúiri~s'riúno"rãt O sofri_rrierúOdi Üm povO com a vend~ das unidades construídas, todo e qualquer 
não atende mais às necessidades de avaliação do seu pes- já exaurido por tantas ''justiças injustas", estabelecídas prejuízo devido ao custo elevado do 'empreendimento? 
soai. CQUtnLO interessado final - o penalizado comprador. E por que, indagamos nós, pcrmitiremo_s que os recur-

Creio ser este o momefitO de se PrOce-aerá-COIT(:Çã_Õ_d_e TodOSCO!lhecemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as sos do Sistema sejam esbanjados em uma pequena quan-
todas as distorções e até mesmo das discrirninaçõ.es_exls-- gruve:s 'dificu]dades por que passam os mutuários do tidade de obras, quando poderiam ser aproveitados em 
tentes no a tua! Plano de Classific<i.ção,-pois nãO éjusiO BNH P<tra conseguir honrar o_ compromisso das eleva- um_ núme;o_d~ _iJI~-6~vE!s rpuj~o ·mais significativo, gerador-
que se dê tratamento desigual às mesmas categoriaS:_prO- dus prestações. Vária~ são as cau~~aponta~as co~Ô t-e_s_- d~ m_~_io_!'_ll~_f11e_ro d~ _empregg~ e_ de economia nos gastos 
fissionais. - - · ____ pensáveis pdo pesadelO em que Se transfOrmirãm O so- do mutuário? 

Não podemos entender, Sr. Presidente, Srs. Senado- nhus daqUeles-que almejaram ·a casa própfi<i. Entre elas, Não é nossa intenção, neste momento, atacar a políti-
res, porque todos os técnicos de nivel médio daquela enl- podemos enumerar· os erros administrativos, os altos ca habitácional praticad~ em nosso País. O que preten-
presa estão enquadrados no inicial 77 e fili.ãl 80, enQuan~l, Cttstõs âa ·constrUÇUO civil, a especulação im'obiliária, a demos, isto sim, é apontar um- apenas um- dentre os 
to os técnicos cm contah!lidade, da mesma empresa, es- inflação do Custo d~ vida com o _co~seqUen~e achatamen- múmeros erros e vícios surgidos, aqu1 e ah, no correr dos 
tão enquadrados no íniCial 69 e final 74. · - -- to -~ml:iriãt -e- riiuit~s __ m~is. _ _ -- __ -- ~ - :_- _ anoS, na medida em que as normas teóricas foram sendo, 

É bom que seja satieritado que todos os técn1COS-~ãhS-- __ g_~r~_l_~m;_~I_l-~r_etail~-21qu_e_las _()_l!tra~ çal,!sa~~-s~Jhte·r~ __ -=_g_ra9-a~iy_ar:nen_te,su!Jm._etidas ao _teste das realizações prã-
f<Jzcm às me.~mas exigências, tanto a nível de escolaridl],- rânea~. -sutis, pouco _con~ecida§ do grande público - ticas. __ ... __ 
de quanto a nível profissional. Esses fatos caracterizam que, por sua vez, revelam-se extremamente importantes Na tentativa de minorar as conseqüências nefastas de 
uma situação- injusta e- discríminatória e apelamos _ao- nü gefaç~ d<?s problemas dos m~~~ários. E é U!l"l_a _dessas U!11a norm_a faJh~ dei entrada nesta Casa, no dia vinte do -



Dezembro de 1985 

presente mês, a um Projeto de Lei propiciador de uma 
das correções que considero mais urgentes dentro do 
SFH. Busca esse Projeto estender o direífo de financia
mento aos imóveis com até cinco anos de idade, ao invês 
de restringir apenas aos cento- e oitenta dias atualmente 
em vigor. 

É um começo, Sr. Presidente e Srs~ S_cnad..ores, é uma 
tentativa de solução para um problema que reputo dos 
mais graves. Mas muito ainda deverã ser pesquisa~o, 
muito deverá ser modíficado para que encontremos, um 
dia, as melhores soluções para os grandes problemas que 
afligem as classes menos privilegiadas. _ 

Até hoje ainda existem aqueles que consideram ideal o 
Sistema Financeiro de Habitação vigente, e que_se recu
sam a admitir qualquer espécie de falha na aplicação da 
política habitacional. São aqueles que têm por costume 
lançar, impunemente, as vãs filOsofias, e que desprezam 
o Homem, olvidando as vítimas individuais e 
preocupando-se, apenas, com o globaL Para eles, tudo 
está perfeito e claro na aplicação da lei. Mas não nos es
queçamos de que, segundo Proust,_ "cada qual considera 
claras as idéias que estão no -mesmo graU de confusão 
que as suas". Indaguemos então, Srs. Seriãdores, até 
quando o já tão sofrido brasileiro continuará sendo lu
dibriado sob a estrábica projeção da lei? 

No caso específico do_ BNH, há os que procuram so
luções paliativas para um problema da mais alta gravida
de, mas recuam diante das providências que poderiam 
cortar as raízes do mal. O necessário, o importante não é 
buscar a viabilização do pagamento de prestações extor
sivas, através de planos de equivalência salarial, ou da 
concessão de novos bónus, ou da aplicação do percen
tual de variação do salário mínirilo---;õú. de Outras provi
dências afins. Trata-se, isso sim, de corrigir o alto preço 
do imóvel, de impedir as distorções que inflacionam o 
mercado, de reduzir as prestações até o seu justo valor. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não nos podemos omi
tir diante da gravidade de um problema que onera orça
mentos familiar~ já reduzidos a um nível abaixo do_ne
cessário para uma vida em condições humanas. Cabe a 
nós, eleitos pelo povo para esta Câmara Alta, exigir are
formulação de um planejamento talvez válido na in
tenção, mas certamente imperfeito na-execuÇão. 

Elevemos nossas vozes contra a espoliação do povo 
por grupos econômicos que manipulam os sonhos, ases
peranças e o destino de milhões de homens, que ajustam 
as leis aos seus interesses particulares, que se esquecem 
de que homem algum poderá se considerar humano en--

DIÁRIO DOCONGRESSONACJONAL(Seção II) 

quanto houver algum homem reduzido a condições su~ 
humanas. ' 

Segundo RoAan Araújo, da AssociaçãO dos Mu
tu3.rfos da Habúacão de Mina~ Gerais, ''a prática do 
BNH tem sido h de armar ai-ãpucas para os seus mu
tuários". ;ora, S~nhores Senadores, jâ foi dito que''Ho· 
mem nenhum é 4.ma ilha, completa em si; cada homem é 
uma p~rte do continente, uma parte do todo". E, certã:
mcnte, 'aqueles que artpam, _hoje, as arapucas de ama-
nhã, estão plant~ndo a miséria, para ser colhida em :urri 
futuro que serã, tarribém, o futuro de seus própiiOs--fi-
lhos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!), 

o sR. PRESIDENTE (José Frag~lli)- N-ã present~ 
Sessão terminou b prazo para apresentação de emenda~ 
ao Projeto de Resolução nl' 145, de 1985, de autoria do.' 
Senador Jutahy Magalhães, qu~ "dispõe sobre as Cernis~ 
sões e dá outras providências." 

Ao projeto não foram ofereç,idas emendas. 
De acordo com o_ disposto no Regimento Interno, a 

matéria será despachada às Comissões de Constituição e 
J~stiça __ ~_Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- A Presidência',', 
transfere para as 21 horas de hoje a sessão conjunta do 
Congresso Nacional, anteriormente convocada para as 
19 horas. :: 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais :· 
haVendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para ' 
a extraordinária das 18 horas e 30" minutos, anteriormen
te _conv_ocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

--'t-
Votáção, em tu;no únicO, "do requerhU-eritO nl' 419, de 

1985, de autoria do Senadc;>r Martins Filho, solicitando, 
nos termos dos arts. 238, 1\ A, e 239, I, B, do Regimento 
Inte(no, informações juntó ao Poder Executivo sobre o 
montante dos débitos vençidos das cooperativas CEN
TRA_SUL, CONTR!SA e CONTRIJUI para com o 
Banco Nacional de Créd(to CoóperiÜfVo-BNCC, e a 
Companhia de Financiarrierito da Produção --CFP. 

-l-

DiScussão, em turno únk~o. da ~menda_ da Cãriulnl ã.o 
Projeto de Lei do Senado ~I' 198, de 19~9 (NQ 3.171/84, 

Terça-feira 3 ~ 5139 

naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que disciplina o exercício da profissão de detetive parti
cular, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1,035 a !.937, 
de 1985, das Comissões: 

--de Constituicão e Justiça; 
- de Legislação Social; e 
-::..__ de Educacão e Cultura. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n" 177, de 1985 (N9 5.892/85, na Casa de origem), 
que retifica, sem õnus, a Lei n" 7.276, de tO de dezembro 
de 1984, que '.'estima a receita fixa a· despesa da União 
para o exercício financeiro de 1985", tendo 

PARECER; sob nQ 1.016; de 1985, da Comissão 
--de Finantas, favorável, com emenda que apresenta 

de nº 1 - CF. 

-4-

Discussão, en1 segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado nº 173, de 1985, de autoria do Senador Moacir 
D_uarte, q_ue alt~ra dispositivo da Lei n~ 6.515, de 26 de 
dezembro_de 1977; possibilitando o divórcio entre pessoa 
nunca antes divorciada e outra já divorciada anterior-
mente, tendo __ __ . _ . 

PARECER-,- sob nº 954, de-1985, da Comissão 
-de R~dacão, oferecendo a redação do vencido. 

~s-

-Discussão, e~· primeiro" turno, do Projeto de Lei da 
Câm:ara nº 123, de ·1985 (N9 5.180/85, na Casa de ori
gem); ·que cria cargo~ em- Comissão no _quadr~_ perma
nente da Se,cretaria do -Ti-ibunal Reg~onal do Trabalho 
da 2• Região e dà outras providências, tendo 

PARECERES FÁVÜRÃVEIS, sob nos 1.120 e 1.121, 
de 1985, das Coffiissões: · 

..;.... de Serviço Púbiico Civil; e 
-de Finanças. 

O SR, PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

_(Levanta-~ a seSsão às Nfhoras e 30 minuto$.) 

Ata da 242~ Sessão, em 2 de dezembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Or~inária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 MJNUTOS,ACHAM-SEPRE
SENTES os SRS. SENADORES: ~ -~ 

Jorge Kalume- Altevir Leal -Mário Maia- Euni
ce Michiles - Alcides Paio ~-Gaivão Modesto -
Aloysio Chaves- Gabriel l-!-efm~ --iiélio Gueiros
Alexandre Costa - João Castelo - Amércio de Souza 
-Alberto Silva-- Helvídio Nunes- João Lobo- Ce~ 
sar Cais- José Lins- Virgílio Távora- Carlos Alber
to -Moacyr puarte- Martins Filho -:-~Humberto Lu
cena - Marcondes Oadelha - Milton Cabral-Ader
bal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado -
Luiz Cavalcante- Lourival Baptista -Passos Pôtto
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana
João Calmon- José lgnácio Ferreira- Moacyr Dalla 
- Amaral Peixoto - Nelson Carneíro -Itamar Fran
co - Murilo Badaró- Alfredo Campos --Severo Go- · 
mes- Benedito Ferreira- HenriqueSantillo- Mauro 
Borges- Gastão MUller_- José Fragelli- ~arcelo. 
Miranda- Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Ene--
as Faria- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Car
los Chi~retli- Alcides Saldanha- Octavio Cardoso. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o compare_cimento de 56 Srs. Senadores. Ha
vetido riúmerO re-girriental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr ._l~~se_ç_retário irâ proceder à leitura do Expedien-

te. -
~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 
~o Sr. l~"~Secretário da Câmara dos Deputados encami

nhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

Projeto de Lei da Câmara n9 205, de 1985 (nl' 6.332/85, 
na Casa de origem). 

Revoga o Decreto-lei n~ 251, de 28 de fevereiro 
de 1967, e dá outras providências. 

O Congrcsso_Nacional decreta: 

Art, ]I' Fica revogado o Decreto-lei n9 25 t, rle 28 _de 
fevereiro de 1967, que desapropriou, por utilidade públi-

ca, imóvel destinado a Hospital, em Bento Gonçalves, 
Est:tdo do Rio Grande do Sul. 

Art. 2<i> Os efeitos juridicqs desta lei ret~oagem a 28 
de fevereiro de 1967, 

Art. 3<:> Esta lei entra em vigor na d~ta de sua publi
cação. 

Art. 41' - Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N' 251, 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Desapropria, por utilidade pública, imóvel destina~ 
_ do a Hospital, em Bento GonÇalves, Estado do Rio 

Grãüde do ~ul, e d~ outras providê~cias. 

O Presidente da República, usando das atribuições 
que lhe confere o art_,_91', § 29, .do Ato Institucional n9 4, 
de 7 dezembro de 1966; 

Considerando que-a Sociedade Beneficente Maria Te
reza Goulart, de Bento Gonçalves, Estado rlo Rio Gran· 
de dÓ Sul, deixou de desempenhar, efetivamente, as ativi
dades ass!stenciais previstas em seus Estatutos; 

I 
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Considerando a necessidade d~ ultimar as obras do _a) a que refere 0 § I"' do art 69 da Lei n9 _ _4.341_, de 13 
Hospital de que a referida entidade ê mantenedor:;t,_ na --~dt! junho de 1964, com a redução dada pelo Decreto-lei 
Cidade de Bento GQnça!vJ;s, Estado do Rio Grande do ....n<.> J.24l,_de 11 de outl;lbro de _19?2; 
Sul, e pô-lo em funciona_mento para atender às necessi- b) de nívei_Superior, !)Cupa-ntê~ de em_pfe&as· 9,ue ~~i-
dade.s da população local; __ _ _ _ . _ _jum especialização correlata com o respectivo irãu ae 

Considerando que as obras e serviços realizados fo~am _ _ __ [Qrri1Rdtci"!l_i1jVers-_ifá_r_ia,_nps órgãos _e autarquias voltados 
custeados preponderantemente~ com recursos públicos pura atividades de execução, fomento e controle de p-is-
que devem ser resguardados, decreta: -'-~---_____ q!:Jl~ des.e_!l_-.:Qlvimento_ cie_ntífj_c~ e tt!cnplógicç) e_r~gis-

Art. I 'i' Ficam desapropriados, por utilidade públi- tro da propriedadê TndUstrlâT,-tã"CuffaOaa~opção;no-prã: '-
ca. o imóvel destinado ao Hqspitallocalizado n_a Cida~e . z9_ d_e 90 _(nove~t~) <)ias contaçio~_qa_ Q,_ata de _en!r:ada _em 
de Bento Gonçalves, Estado __ do Rio_{i_tªnde do S!Jl,_ e ___:_'dgQr:~-~úi_lçÇ_Q_~!ii__j~Çlysão_:il9~~~~ii~ de Cl~~Sificaçã_o 
bem assim os equipamentos·.-:- materiais e demai~ ___ bens de_.C;ugos.;..__ _ .. - _ --- ------
imóveis nele existentes. _ _ _______ .:.. ___ __s)__~_uxii_iarf!$ __ Aduaneiro_?-> contnltados _em car~ter 

Art. 29 Fica epnstitufda, no Ministéri_o da $a~de, __ excepcion;l é-por p~ái.o -determinadÕ p·arã õ dêSempenfio -
uma Comissão Especial, integrada por um representante de atividades de apoio às tarefas de controle aduan~iro 
do Minh;tério da Saúde. _Ujll do Ministéiro da Justiç!_ e__ _de gue ~rata o ~r_t. 69 do Deé~eto-lei_n'i' L437,d~ 17 de de-
Negócios Interiores~ um do Ministério do Trabalhq_~_ _ot_et1tbr9~-cl_~ 1975, rf:mu-ne~ados E:ot=:"_recur~o_s do Fundo-
Previdência Social e l,lm do Mjnistério _da ~~~-ç:ªçã_o_~~~'e-:-Weci_al_ d-;;-_ D-eS_envolvirTtentO _e -,\__p~ifeiçoãffienio das 
Cultura, para, sob a presidência do primeiro, pr-omover- Atí~iJãdl!S de FJSCãTízaçãO-= FUNDAp-:------- --
us medidas decorrentes deste decreto-lei e incumbir-~_e _ .- -c-..A.r-~-...2~ _ _os _ _se;ry_idor_es_ s~r_~o_lo9alizaçios_na I?rimeira 
das providências necessãrias_à conclusão das obras e_~o referêll_C_ia_da _CiãSSe ·inÍciãf dã CãTegOriãJui-ícío·óàl._c_ujás . 
funcionamento do Hospital, medianteconv_ê_nios_en_trc;_()_ _atribuições 'guardem correlaÇão com as dos empregOs 
Ministério da Saúde e _os órgãos federais, estaduais, mu- ocupados, observada a escolaridade ou habilit~ção pro-
nicipais e privados interessados. fissional exigida para o ingresso na mesma categoria fun-

Art. J<:> As importâncias bloqueadas em nome da -cional. 
Sociedade Beneficente Maria Tereza Go~l~f.t1_c!~ -ªe~!?~~o.~ -~ _PJJ.ri!grafq único. Os_ servidor~ Iocalizad_os __ no_s_ t~r~ 
G~nç.:1lves, e da _Sociedade Beneficent~_Yât~ia ~~ir?s ___ mQ.Ul~.t~_a.ciii<?-S_!!~~9_!ePo_siciOO_~doS_~f_!l_ufn~_refei~ncia · 
Mmcarone, de Porto Alegre, ambas no Est~do_~o R~~.:. -par_a __ ~s!~~ 18 (dezoito) ~e_ses de_efe_tiyo ex_ercfcíci nO em.:-· 
Grande d? Sul, ~_destinadas_às o~ras c;!-e que t.rata_~~~': p_r~gQ __ Q~1,lf,ado. · - - - -
decreto-le1 serão hberadas pelo BancQ .d4? _!!r_a.sd .S. A., e_ _ --- _ Ar:t_. 3~-- Se as atribuições ineren_tes aos empfçgos que 
movimentada pela Com_iss~o referida no art. 211 os servidores_ o_p_tantes ocUpam riãOeStiVerem-prevrstas 

Art. 4~> Para atencler às despesas relacionadas c9m a ___ !!_o PI~O-de claSsificaçãO de Cãrgosaeque friiti ãLei m 
conclusão e o funcionamentq_ do Hqspital, _fica ~b,er_~·- _5_,6:1-~=-~IOdedezemf!iO_a:e -t970:-~õriSiaer-ar.:_se_-á~)Ji:irff 
pelo Ministério da_ Saúde,_o _crédito especial de NC_R$ efeito de 1rldiCUção ~fà é8.te_S;õi-Ta~funciónãf, einj)rego se-
150.000 (cento e cinqUenta mil cruzeiros novos), que serâ_ m~-ante q~ã"iJtQ_"àS atividãdes,_ã.o fifVera:e.respõn-sabili-
automaticamente _registrado pelo Tribu~al_.~~_ÇontM_h_~ __ _;_,4ad~._à -~omplex_idad_e e~!? grau de escol~ridade exigidos 
distr_ibuído ao Tesouro Na~io_nal; _ __ __ _ ___ ,_ ____ p:tr_a_ 0 _~-pectivO deselnperlho. - - -

Art. 5~', O Ministério d~ Justiça e Negóc}os_ Interio- Arl.. -4·1-NU- hiPótCSi de __ oLservidore;; _de q_u~ tr~ta 
res, atraves çla Proç"'-radona:_G~rB:.l da __ ~ep~b_h?.~.·--e:~_:... _c:~l_aJd [~z_ercm j~s a_ rt?mt_meração supeioJ ~ -~esultante 
moverá a extinção da Socieda_de Be~~fi~-~~e_ ~aJ:h~_T_e~~, _ _ dp tcrosiciOs1;:1111cnto de qtiê:. rralà a· arC2"', ser-lhçs-ão 
za Goulart, na forma do disposto no _pecre~ó~le_i_n~ 41_, __ _ :.~~Seguradas ~i_ferentes_ ind_ividuai_s, nominalmente identk 

de 1~t.d~~ no~e~~:is~~019~6~ecial, em nófiúi.~da~unw.-o;· --~~~~~[~~~~~i~J~bit~o-.. ~~ ~-re_~j~~ta_~_:~tos_~~-~~~s- de 

imitir-se-á, imediatamente, na posse do imóVel ~}:lem~í~ _ , -Ar L_ 5"' A in_cjusão dosservidoresde que trata o art. 
bens desapropriados. . • _ _ _ __ ----'---'---=-- 2~~ d~ta Ú!i ser-~ feita peJo_ Departamento Ã:dministrãtiv0 

Art. 71' Este decreto-let_ entra --~m_ VJ.80r _rta d_ata de _do_Serviço P~bflco e independentemente da existência a~-. 
suu pu~~ict1ção, rcvoga~as as disposições em contrâ_~i_?. _ vaga ou vago, promoyendo-se o ajusta-mento da lotação 
. Bras1ha, 28 de f~v~rc1ro de 1967; 146• da Independen- com obser~;;incia dos percentuais fixado_s para _progres-

Cla e 7911 d_a_ Republtca. H. CASTELLO BRANCO - - sã-o funcional. 
Carlos Medeiros Silva- Raymundo de B_rJtto _- -Octá':io _ Art. 6~ Aplica-se 0 disposto nesta lei à inclusão dos· 
Bulhões: docentes contratados, e retribuídos pela dotação- especí~-

A Comissão de Constituição e Justiça. fica d~ pessoal, na carreira de magistériq superior e de I~' 
e 2<r graus dõ serviç-o civil da União e das autarquias fc-

Projeto de Lei da Câmara n~' 206, de 1985 (n~' 6968l85, dcrais. 
na Casa de origem) de iniciativa do Sr. Presidente daRe- p_arágt:_~i.fo ~nicO.~ ~O tenipo di::_ 6f~tiVO ·exercíCio, nO 
pública emrpego ocupado~ será COnSiderãdo -para efeito de pro-

Dispõe sobre a inclusão de servidore$ da Admk gre5sll0 funCíõnaltlUCarretra Oi:)""magrstertOSlipertor'Tde 
nistração Federal direta e das autm::q).lias feQ_erais no 19 e 2<:> graus, nos termos das normas pertinentes específi-
Plano de Classificação de Cargos, instituído peEi.- -cu!>. 
Lei n'i' 5.645, de 10 de dezembro de 19?0, e dá outras Art. 711 Os órgãos de pessoal submeterão ao Oepar-

t;ime]Tto _Adm_inistrativo do Serviço Público a proposta 
providências. de inclusão dos servidores de que tratam -os afts. 111 e 69 

O Congresso N~tcional deCreta:- de.~ta leí, __ rto pra_zo de 1,8~ (cen~o _e~oitenta) dias, contado 
a· p;trifr Chl éfàta· de süa eO"trãda _em Vigor. 

Art. I 'i' Os aluais servidores conWttad9s pelos c)r
glíos da Administração Federal direta e das autarquias-
federais, para desempenho de atividades de carãter per
manente e retribuídos pelos cofres da União, serão sub
metidos a processo seletivo interno e, se habilitados, in~ 
duídos no Plano de Classificação de Cargos, insti!t!~~§ 
pela Lei n'i' 5.645. de 10 de dezembro de 1970~- ---
* I<:> O processo seletivo _ _de:_ que trata este artigo será 

aplicado pelas unidades de pe.c;soal dos órgãos_ e da_s_au~
tarquias a que pertençam o_s servidores, sob a supervi_são 
do Departamento Administrativo do ServiÇO Público. 

§ 29 Os atuais empregos ocupados pelos servidores 
ulc..1nçndos pelo disposto neste artigo serão automatié_a
mcnte extintos com a publicação do ato de inclusão do$ 
mesmos servidores no Plano de Classift<:ação de C~rgos 
de que trnt<l a Lei n9 5.645, d_e 10 de dezembro d~ 1970. 
* 3~' O disposto neste a.rtigo não se ·aplica aos servi

dores: 

A.rt. 8~' As despesas decorrentes do disposto nesta lei 
serão atendidas à conta das dotações próprias do Orça
mento da União e das autarqtiíãS federais. ·- -

Art. 9<:> Esta_lei entra em vigor na data de sua publi-
cução. 

-Art. 10 Revogam~se as di~posições em contrário. 

MENSAGEM No 619, DE 1985 

Excdentlssímos Senhores Me.mbros do Congresso Na
ciQnal. 

NOs termos do út. 51 da Constituição Federa}, tenho 
a honra de" encaminhar à elevada consideração de Vossas 

'Excclências_o __ anexo prOjeto de lei, acompanhado de Ex-· 
• posiÇão de- Motivo do Senhor Ministro Ex_traordinário 
Padi-AsSuntoS âa Administração que ._.Dispõe sobre a 
inclusão de sei-vi dores da Administração Federal díreta e 

_ Q:1s ªu_tarquias federais no Pla!lo de Classificação de 

Dezembro de 1985 

Cargos, instituído pela Lei n'i'- 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, e~ dá- oUtriüi pr-oyidênciaS". 

Br~sília,_28 de novembro de 1985.- José Sarne-y: 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 214, DE 21 DE NO
VEMBRO DE 1985, DO SENHOR MINISTRO 
EXTRAÓRDINÃRIO PARA ASSUNTOS DE 
ADMINISTRAÇÃO. ~ 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Nos últimos anos foram efetivad<ls numerosas admis

--SÕCS--em . .tabelas não permanentes, mormente nos casos 
do pessoal que prestava serviços à AdminTstração Fede
nii na condição de contratados por firmas particulares, 
com as quais os órgãos e autarquias federais celebravam 
-convênios para" a utilização de mão-de-obra. 

~2:- Em--face da -Situação fUnciOnaf existente, torna-se 
necessário proceder-se ao enquadramento dos servidores 
pertencentes às tabelas de pessoal estranhas ao Plano de 
Classificação de Cargos, bem como dos contratados_ 
para exercerem funções de confiança pertencentes ao 
Oru[Jo de Oireção e AssesSoramento Superiores e de 
Função de Assessoramento Superior a que alude o art. 
122 do Decreto-lei n~' 200, de_I967, sem qualq\-'er outra 
vinculação empregatícia com entidades federais. Assim, 

_ serão el_!minad~s essas situaç~el> que têm gerado dificul
dades de ordem ãdrriTrlistrativa· e insatisfações para os 
servidores, dada a diversidade de tratamento conseqüen
te da legislação em vigor. 

~~. _ E.m decorr~ncia, serão extintos os empregos ocu
·padOs-pelos· seJ'VffiOres que- forem inclufdos nas Tabelas 
Pe"rlti.i!_llelltes. -~---- - ----- -

__ ft .Uma vez habilitados effiprocesso seletivo interno, 
os servidores serão localizados na primeira referência da 
classe inicial da categoria funcional em que devam ser in
cluídos, em conformidade _com a escolaridade ou habili
tação pró"fissional exigida para ingresso. 

5.-- Em vlrltide de exis-tirem servidores que prestam 
serviços à Administração Federal hã anos, sem obterem 
aScensão"_ -ou _progressão funcional, cogita-se -de 
reposi_cio_ná~lo_s em uma referência para cada dezoito me-

. -ses-de serviÇo. ·· 
6. Quanto aos que percebem remuneração superior à 

reSultante do postcionamento nas referências de venci
mentos e salários,, são asseguradas diferenças indivi-

-- dUãiS; nominalmente identificáveis. · 

7- Em situação análoga à desses servidores perten
centes às taOetas não permanentes são encontrados pro
fessores admitidos pelas instituições federais de ensino. 
8-A esse pessoal deve ser facultada a inclusão na 

carreira do magistério, pelos mesmos motivos que justifi
cam o enquadramento dos demais servidores no plano 
de Classificação de Cargos. 

_9 --:-_-Ante_ o -~_posto, tenho a honra de submeter à ele
vada _consideração de Vossa Excelência anteprojeto cie 
lei, acompanhado de mensagem, o qual consubstancia as 
medidas de que se trata. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de elevado respeito.- Aluízio Al
ves, Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos 
de_ Admi_nistração. 

~ Lr.'</ISLA('ÀO CITADA 

LEI N'i' 4.341, 
de 13 de junho de 1964 

- Cri.a O Serviço -Nacional de Informações. 

Art. _69 O pessoal civil e militar necessário ao funcio
namento do SNI será proveniente dos Ministérios e ou
tros órgãos dependentes do_ Poder Executivo, mediante 
requisição direta do Chefe do Serviço. 

§ J!' Além desses ser_vidores requisitados, poderá ser 
admitido pessoal na forma do art. 23 da Lei n"' 3.780, de 
12 d!b julho de 1960. 

§ 2" O Chefe do SNI poderá promover a colab_o
raçào, gratuita ou gratificada, de civis ou militares, servi
dores públicos ou não, em condições de participar de ati
vidades especílicas. 
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LEI N9 5.645, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece diretrizes para a classificação de cargos 
do Serviço Civil da União e das autarquias federais, e 
dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. 1<? A classificação de cargos do Serviço Civil da 

União e das autarquias federais obedecerã as diretrizes 
estabelecidas na presente lei. 

Art. 29 Os cargos serão classificados como de provi
mento em comissão e de provimento efetivo, 
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos: 

De Provimento em Comissão: 

Parágrafo único. Não haverá correspondência entre 
·as níveiS dOs diversos Grupos, para nenhum efeitO. 

Art. 69 A ascensão e a progressão funcionais Obede
cerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo Po
der Executivo, associados a um siste;ma de treinamento e 
qualificação destíi1ado a assegurar a permanente atuali
zação e elevação do nível de eficiência do funcionalismo. 

_A-ft. -7.,. O Poder _ExecutivO elaborará e exptbdirã o 
novo Plano de Classificação de Cargos, total ou parcial
mente, mediilnte decreto, observadas as (liSposições des- , 
ta lei. 

Art. 8~ A implantação do Plano serã -feita por ór
gãos, atendida uma-escala de prioridades na qual se leva
rá-em conta preponderantemente: 

I -a implantação prévia da reforma administrativa, 
-co_m base nó Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 

1- Direçào e Assessoramento Superiores. 
De Provimento Efetivo: 

- 1967; 

II- Pesquisa Científica e Tecnológica; 
III - Diplomacia; 
IV- Magistério; 
V- PoHcia Federal; 
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização; 
VII- Artesanato; 
VIII- Serviços Auxiliares; 
IX - Outras atividades de nível superior; 
X- Outras athidades de nível médio. 

Art. 3<? Segundo a correlação e afinidade, a natureza 
dos trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados, 
cada Grupo, abrangendo vãrias afividades, compreende
rã: 
l- Direção e Assessoraineiltó- Superiores: os cargos 

de direção e assessoramento superiores da administração 
cujo provimento deva ser regido pelo critério da -c-on
fiança, segundo for estabelecido em regulamento; 

II- Pesquisa Científica e TecnolQgica: os cargos com _ 
atribuições, exclusivas ou comprovadamente principais, -
de pesquisa científica, pura ou aplicada, para cujo provi
mento só exija diploma de curso superior de ensimo ou 
habilítação _legal equivalente e não estejam abrangidos 
pela legislação do Magistério Superior, 

III- Diplomacia: os cargOs que se destinam a repre
sentação diplomãtica; 

IV- Magistério: os cargos com atividades de magis
tério de todos os níveis de ensino; 

V- Polícia Federal: os cargos com atribuições de na
tureza policial; 

VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os car
gos com atividades de tributação, arrecadação e fiscali
zação de tributos federais; 

VII- Artesanato: os cargos de atividades de natureza 
. permanente, principais ou auxiliares, relacionadas com 
os serviços de artífice em Suas ,iãrias modali<$ades; 

VIII -Serviços Auxiliares: os cargos de atividades 
administrativas em geral, quando não de nível superior; 

IX- Outras atividades de n_ível superior: os demais 
cargos para cujo provimento· se exija diploma de curso 
superior de ensino_ ou habilü:-ªção equivalente; 

X - Outras a,tividades de nível médio: os demais car
gos para cujo provimento se exija diploma ou certificado 
de conclu_s_ào _de curso de grau médio ou habilitação 
equivalente. 

Parágrafo único. As atividades relacionadas com 
tranSporte, conservação, custódia, operação de elevado
res, limpeza e outras assemelhadas serão, de prefeç~ncia, 
objeto de execução indireta, mediante contrato, dçtacor_
do com o art. tO,§ 7<~, do Decreto-lei ni 200, de 25 de fe
vereiro de 1967. 

Art. 4"' Outros Grupos, com características pró
prias, deferenciados dos relacionados no artigo anterior, 
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se 
o justificarem as necessida_des da Administração, me
diante ato do Poder Executivo~ 

Art. 5"' Cada Grupo terá sua própria escala de nível 
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, pri
mordialmente aos seguintes fatores: 

I -importância da ativióade para o desenvolvimento 
nacional; 

II- complexidade e responsabilidade das atribuições 
exercidas; e 

III- qualificações requeridas para o desempenho das 
atribuições. 

II-:-() _estu~o quant~tativO e qualitatiVo da lotação 
dos óiSãOs. tendo em vista a nova estrutura e atribuições 
~ecorrentes da providência mencionada no item ante-
nor~ e 

111 ....:. a· existênciã de- recursos orçamentários pai'a fa
zer face às respectivas desp-esas. 

Art. 9~ A transpoSição ou transformação dos car
gos, em decorrência da sistemãtica prevista nesta lei, 
processar-se-â gradativamente considerando-se as neces
sidades e __ çonveniências __ ~a Administr~ção e, quando 
ocupados, segundo critéfiOs seletivos a serem estabeleci- . 
dos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive 
através de treinamento intensivo e obrigatório. 

Art. lO. O órgão central do Sistema de Pessoal expe
_dirá as normas e- instruÇões necessárias e coordenará a 
execução do novo Plano, a ser proposta pelos Minis
térios _órgãos integrantes da Presidência da Repúblíca e 
autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para apro
vação mediante decreto. 

§ l"' O órgão central do Sistema _de Pessoal promo
verá as medidas necessárias para que o plano seja manti
do permanentemente atualizado. 

§- 2"' Para a correta e uniforme implantação do Pla
no, o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá 
gradativa e çbrigatotiamente o treinamento de todos os 
servidores que participarem da tarefa, segundo progra
mM a serem estabelecidos com esse objCtivo. 

Art. 'fi~ Para assegurar a uniformidade de orien
tação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano 
de Classificação de CargOs, haverã, em cada Ministério, 
órgão integrante da Presidência da República ou autar- · 
quia, umll Equipe Técnica de alto nível, sob a presidên
cia do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a in
cumbência de: 

1- determinar quais os Grupos ou respectivos cargos 
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que se re
fere o art. 8"' desta lei; _ 

II - orientar e supervision-ar os levantamentos, bem 
como realizar os estudos e análises indispensãveis à in
~lusão dos cargos no novo Plano; e 
-Hí- manter com o órgão central do Sistema de Pes

soal os cantatas necessários para correta elaboração e 
implantação do Plano. 

Parágrafo único. Os membros das equipes de_ que 
trata este artigo serão_ de~ignados pelos Ministros de Es
tado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da 
Repú_blica ou de autarquia, devendo a escolha fecair em 
serVidores que, pela sua autoridade administrativa e ca
pacidade técnica, estejam em condições de exprimir os 

_ objetivos do Ministério, do órgão integrante da Presi-
dência da República ou da autarquia. -

Art. 12:- O novo Plano de Classificação de Cargos a 
ser instifuído em aberto_ de acordo com as diretrizes ex
pressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, ór
gão integrante Qa Presidência da República ou autar
-quia, um número- de cargos inferior, em relação a cada 
grupo, aos atualmenle existentes. 

Parágrafo único. A não-observância da norma con
tida neste artigo somente será permitida: 

__ a) mediante redução equivalente em outro grupo, de 
modo a não haver aumento de despesas;ou 

b) em casos excepcionais, devidamente justificadOs 
perante O 6rgão central_do Sistema de Pessoal, se inviã
vel a providência indicada na alínea anterior. 

A rt. 13. Observado o disposto- na Seção VIII da 
Cõnstituição e em particular, no seu art. 97, as formas de 
provimento de cargos, no Plano de Classificação decor-
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rente desta lei, seião estabelecidas e disciptüi.~das me
diante normas· regulamentares específicas, ilão se lhes 
-ãplicando as disposições, a respeito, contidas no Estatu
to dos Funcionários Públicos Civis da União. 

Art. 14. _ O atual Plano de Classificação de Cargos 
do ServiçO Civil do Poder Executivo, a que se refere a Lei 
n"' 3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação posterior, é 
considerado eXtinto, observadas as disposições desta lei. 

Parágrago único. Ã medida que for sendo implanta
do o novo Plano, os cargos remanescentes de cada cate
goria, clas~ificados conforme o sistema de que trata este 
artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares e, 
sem prejuízo das promoções e acesso que couberem, se
rão suprimidos, quando vagarem. 

Ari.' 15. Para efeito do disposto no art. lOS,§ li, da 
Çonsti~uição, as diret.!~es estabelecidas nesta lei, inclusi
Ve o disposto no art. 14 e seu parãgrafo único, se aplica
rão à classificação dos cargos do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário, dos Tr-ibunais dC-Coiltiis· da União e do 
Disf.rlto Federal, bem como à classificação dos cargos 
dos Territórios e do Distfíto Federal. 

Art. 1_6, Esta lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de dezembro de 1970: 149<? da Independên
cia e 829 da República. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 1.437, 
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975 

Dispõe sob~ a base de .cálculo do Imposto sobre 
Produtos lndustrializados, relativo aos produtos de 
procedência estrangeira que indica, e dá outras provi-
dências. · 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, 

Decreta: 
Art. i"' A base de cálculo do Imposto sobre Produ

. tos Industrializados, relativa aos produtos de procedên
cia estrangeira classificados no Capítulo 22 da Tabela 
anexa ao Decreto'nv 73.340, de 19 de dezembro de 1973, 
devido na saída desses produtos de estabelecimentos 
equiparado a industrial pela legislação do referido im
posto, serã a que tiver ser-vido de base, no desembaraço 
aduaneiro ou arrematação em leilão, ao cãlculo do Im
posto sobre Produtos Industrializados, acrescida de 55% 
(cin(JOenta e cinco por cento); 

§ 1~ O Ministro de Estado da Fazenda poderã deter
minar que o imposto calculado pela forma indicada nes
te artigo seja recolhido antes da saída do produto da re
partição que tiver promovido o desembaraço ou o leilão, 
estabelecendo, nesse caso, normas referentes: 

a) ao momento em que o imposto serã recolhido e a 
forma de recolhimento; 

b} ao aproveitamento do crêdito do imposto pago no 
desembaraço aduaneiro; 

c) à utilização e emissão_ do documentârio fis.cal, in
clusive quanto ao estoque dos produtos de que trata este 
artigo, na data de vigência deste Decreto-lei. 

§ 2<? O disposto neste artigo aplica-se, também, aos 
produtos que, sem entrarem no estabelecimento do im
portador ou arrematante, Seja"m, por estes, remetidos a 
terceiros. 

Art. 29 Na arrematação em leilão dos produtos refe
ridos no artigo precedente, a base de cãlculo do imposto 
de importação não poderã ser inferior à que seria utiliza
da em uma importação que se verificasse naquele mo
mento. 

Art. 3_"' O ~_inistro da Fazenda poderã determinar 
seja feito, meaiante reSsarcimento de custo e demais en
cargos, em relação aos prodtt'tos que indicar e pelos cri
térios que estabelecer, o fornecimento do selo especial a 
que se refere o art. 46 da Lei n"' 4.502, de 30 de novembro 
de 1964, com os parágrafos que lhe foram acrescidos 
pela alteração 121 do artigo 2"' do Decreto-lei ni 34 de 18 
de novembro de 1966. 

Art. 4"' Não se considera compreendido pelo acrés
cimo a que se refere a paite final do artigo !<? do Decreto
lei nv 1.133 de 15 de novembro de 1970, o Imposto sobre 
Produtos Industrializados pago pelo importador ou dele 
exigível por ocasião do desembaraço adua.neiro. 

Art. 5<? Fica acrescentado ao artigo 3"' do Decreto-lei 
n"' 1.1 ~3, de 1970, o seguinte parágrafo:· 
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.. u§ 31' Sempre que o valor tributâvel resultante 
da aplicação das normas precedentes for inferior ao 
definido no art. 14, inciso II, da Lei n~' 4.502, de 30 
de novembro de 1964, prevalecerá este.'_~_ 

Art. 61' Fica instituídO, no Ministério da Fazenda, o 
Fundo Especial de DesenVolvimento e Aperfeiçoamento 
das Atividades de Físc3Jização- FUNDAF, dt:§_t_io_ado 
a fornecer recursos para fmanciar o reaparelhamento e 
reequipiamento da Secretaria da Receita Federal a aten~ 
der aos demais encargos específicoS inerentes aO -deSeii.~ 
volvimento e aperfeiçoamento das atividades de fiscali~ 
zação dos tributos federais e especialmente, a intensificar 
a repressão às infrações relativas a mercadorjas-estran
geiras e a outras modalidades_ de fr_aud_e: fiscal _Qu, caro~ 
bial, inclusive mediante a instituição de sistemas e:spe
ciãís- -de controle do valor externo de mercadorias e d_e: 
exames laboratoriais. 

Art. 7<? Os recursos proveni~nÍes do f~rnecimentõ 
dos selos de controlc._a que se refere o art. _39, constitui
rão receita do FUNDAF e à conta deste serãp recolhídos 
ao Banco do Brasil-S/ A. _ 

Art. 8<? Constituirão, também, reCursos do FUN
DAF: 

1- dotações_ específicas consigriadas na Lei de Orça-
mento ou em créditos· adicionais; 
II- transferências_ de outros_ fundos; 
III- receitas diversas; e 
IV- outras receitas que lhe forem atribuídas por Lei. 
Art. 99 O FUNOAF será gerido pela Secretaria da 

Receita Federal, obedecido o plano de aplicação previa-
mente aprovado pelo Min-istro da_Fazenda. _ 

Art. 10. Os saldos do FUNDAF, verificados ao fi
nal de cada exercício financeTfO~_serão automaticamente 
transferidos para o exercício seguinte. 

Art. 11. Este Decreto-lei entrarâ em vigor na data 
de sua publciação, revogadas as disposições em con
trârio. 

Brasília, 17 de dezembro de _1975; f549 da Independên
cia e 87"' da Repúbkia. -_ERNESTO GEISEL- Mário 
Henrique Simonscn - João Paulo dos Reis Velloso. 

(Às Comissões de Servíço Público Civil e de Fi
nanças.) 

PARECERES 

PARECERES 
Nos 1.149 e 1-150, de 1985 

Sobre o Prc:pjcto de Lei da Câmara n9JOO, de 1985, 
que "introduz modifica~es na legislação de amparo 
aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, e 
dá outras p-roVidências". 

PARECER No 1.149, DE 1985 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Alcides Saldanha 

Qualquer ini:-iativa que venha em socorro do~_ e_1\
combatentc.s da S~..:..,d~. Oue_rr;~_ Mundial, longe de se 
constituir cm mera conce~3ão do Poder Público,_ busca 
reparar, -embora com muita limitação, ãs agruras do-de--
samparo em que se enco_n_tram, cOm rn_rfs~imasexceç()_c;s, 
nos.-;os heróis da Campanha d<~ Itália. 

Muito a propósito, de_ iniciativa do _ilustre Deputacl9 
Freitus Nobre, foi apresentado o Projeto_ de Lei n<:>) .. 609. 
de 1983, aprovado pela Câmara dos __ Qeputudos, e que 
hoje se submctt;Là_aprcciaçào do Senado Federal, sob o 
nc:o I 00, de 1985. __ 

As modificações que a referida proposição pretenae 
introduzir visam tUo-somcnJe _corrigír algumas dis
torções que marginalizam boa p<lrte dos_cx-c::om.bat<:vt~. 
ou sej<.~, _uqueles que, findo o_ conflito, fomm licenciados 
do serviço ativo c incluídos na reserva não-remunerada. 

De modo diferente, seus colcglls que se mantiveram 
vinculados às Forças Armadas, como reform_ado$. QU _na 
reserva remunerada. se encontram melhor assistidos pela 
legislaçüo, quase totalmente voltada cm seu proveito, 
numa cruel demonstração de P.10 discriryünatório._ 

J~,~;;tifiça-se a Comissão dos Ex-Combatent~s_Ciyjs _ _Mi
nclros, em sua justa reLvindicaçà_o, por meio de memorial 

_dbtribuído às lideranças nacionais e à opinião pública: 

"A legislação ch<lmada _de amparo e beneficio 
aos ex-combatentes, quase toda diz respeito aos in
tegrantes do_ grupamento da reserva remunerada. 
Quanto aos ex~combatentes que foram licenciados 
do serviço ativo e incluidos_ __ na reserya_ nã_o:-

-----=----rcn·nrnetirda, estão amparados pela Constituição-e 
pelas leis n'?s 3.906/61, 5.698/71 e art. 30, parágra
fo único du lei n? 4.242/63~ Afora isso, existé_m áu:
trus poucas leis, de_cretos-le:is e deçr~tos, de pequeno 
ou quase nenhum sentido prático e objetivo." 

A propositura do ilustre representante do Estado de 
-Stto Paulo amplia o raio de aç_ão do alcunce_da lei, dimi
nuindo o lapso existente entre_os grupamentos que co"ns
titucm a_jme:ns_a _ _cla:iS.e dQs e];-çQrnb_atentes. 

Entretanto, para que fique explícita a distinção entre 
os verdadeiros ex-combatentl!S e os _ cl}amados ~:ex
comba_tentes de_p~aia", necessário se faz circunscfever o 
beneficio aos portadores do Diploma da Medalha de 
Cumpanha, reais combatentes no c_ampo de batalha. 

Do mesmo modo, acreditamos que_co_m___a limltaçào_da 
~tbrangênda do Projeto de Lei_em tela ao ex-combatente, 
no tl10mento em que vier a af,oserúar-se, -est-ar-se-á ex
duindo o ex~combu_le:rliejá ?poscntado, o que nos parece 
i.:m~ dissonância_ com ~ CSRírit_o da p_rop~s!ç~9'~ 

Diante do exposto, propomOs o acolhimentO (iO- Pio]e
tv de lei du Cfrmara n<:> I 00, de 19_85, com a_s_eg_uinte: 

EMENDA N• 1-CLS 

- -- "No art. I?, onde se lê "( ... ) na Força Expedicio-
-núria. na Força Aéiia_õli_íi3Mã-rüiha, ao se aposen-
turem, ( ... )'" leia-se"( ... ) na Porça Expedicionária, 
na Força Aérea OJ.l na Marinha, portadores do Di
ploma da Medalha de Campanha, aposentados ou 
que vi:nham a aposentar-se( ... )." 

EMENDA No 2-CLS 

"No art. 29, onde :se lê"( ... ) da FEB, da F_AB ou 
- -da Marinha,( ... )", leia-se"(. .. ) da FEB, da FAB ou 

da Marinb:.t; portadores do Diploma da Medalha de 
Camapanha ( ... ).'" 

l!: o parece-r. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1985. -- Gabriel 
Hermes. Presidente em exercício --:- .Alcides Saldanha, 
R_el~to_r ::---- H~nrique Santillo- Nivaldo Machad'! --Al
cides Paio - Albano Franco (sem voto). 

PARECER N• 1.150, DE 1985 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador José Lins 

Trata-~e__dc_Projcto~dc Lei dç _autoriLl do ilustre Depu
tado Freitas Npbrc, que pretende altemr a legisl<Jção de 
.amparo aos ex-combatente:; da Segunda Guerra Mun
di<d, objetivando, em _;;uma, que: 

- o,:; ex-combatentes servidores públicos e autárqui
co;; federais recebam, na aposentadoria, proventos inte
gr:rts;-s:cmprc-i!qulp<irado~ ao vencimento ou à remune

---rm,'f'[-u-dO- pessoal âa- :iliva,- com todas as vantagens em 
qUc-éMári~fm ·enqüadrado_s se na ativa estivessem, inclusi
vdiquela~ dc.cOrrentes de legislaçãO posterior ii apõsen
tadoria; 

-os ex-combatentes licenciados do_serviço ativo e in
Clü!aõ~{ fiii--r"cSCrvã-não~rcmunàifda, bem como seus her
déiro's.~f&Cbiúl1 [;énsâó Cbrrispciridente- à deixailii j)Or 
um 2\' sargento, sem as restrições impostas pelo art. 30 da 
Lei n~ 4.242/63 (que condiciona a concessão à incapaci

. dmle e -à -iiTiPõSsíbilidade de prover os meios de sua sub-
sistêni:ia e ao não-recebimento de qualquer importância 
dos cofres públicos). 

c~-~~--esSUS ___ ft;~QdffiCU:çQ;;s;~-~réSSalt:i_- ~a_ -J4§t{ficasào, 
_p~~)cur~-~~ elin:t_in~~r_ <:~lgu~as distorções_ ou imperfeições 
ex~stentes na lcgislaçUo, "todu desfavorecendo o~, ex

__ combaCen~t;:_s_c_!vi!f~. p-ois ~~o o_u_tro grupo remanescente, 
,isto~. o _9aqu.~l~s qu~, apó:; o connito, ficnram vincula
dns [ts Forças Armadas (como reformÇtdos ou n_a_reserva 
SS!l).!Jl)cr;,~da)t.r!.~q ~C!))_ ~~lf.<?: g_randes pro h lemas, um.~ yez 
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que toda legislação de amparo se volta para seus inte
gr~mtc:-;". 

Quanto aos ex-combatentes civis licenciados e na re
serva nào-rcmune~ada, estão eles amparados basicamen
te pdu art. I 97 da Constituição Federal e pelas Leis n9s 
3.906/61. 5.69g, de 1971 e art. 30 da Lei n9 4.242, de 
1963. 

A proposta, na forma que vem a esta_ Casa revisora, já 
fui aprecia~a e aprovada pela Câmarn dos Deputados, 
.~endo que, no processo em questão foram rejeitados ou~ 
tras duas tei_vindicaçõ_cs dos e-~-c.o.mbatente:.s civis minci
Í'os que cOn-~tavam rJo Projeto inícial, a saber: redução da 
idade de 65 para 60 anos, para aposentadoria por velhke 
no INPS, e isenção do imposto de renda para os proven
tos c pensões auferidos. 

No Senado Federal, a proposição já foi examinada 
pel<t Comissão de Legislação Social que se manifestou 
f<lvoravelmente, com duas Emendas. A prirrieira-restrin
gc o alcance du lei aos "portudorcs do Diploma da Me
dalha de Campanha", ou seja, àqueles que, de fato, atra
vcssttr.am o Atlântico e atuaram no teatro de operações 
de guerra na Itália. Com isso, ficam eliminádos dos be
nefidos da lei os chamados "ex-combatentes de praia". 

A segundu Enlenda da- mesma CorriisSão propõe a 
substituiç~o, no art. l'-', da expressão "ao se aposenta
rem" por ••apoS"entados ou que venham a aposentar-se", 
de modo a não haver dúvidas quanto aos benefícios das 
medidas. 

O Projeto vem, agora, à Comissão de Finanças, para 
c~ ame sob o ângulo das fi_n<!-nças públicas, cabendo algu
mas considerações preliminares. 

A pr'imeira se r_efere _ _à_at_ualizaçào dos proventos de 
~lposentadoria. É de conhecimento público que os venci
mentos ou sulúrios dos servídpres federais sofrcrum, na 
última di'::cada, uffia p·rofUnda (feterioritçifO, éOm índices 
de reajuste ditados pelas disponibilidades de Caixa do 
T csouro c não pela perda real de poder aquisitivo decor
rente da innaçào. Para minorar, em parte, esse desnível, 
inúmeras gratificações c outras vantagens scletivas fo
ram concedidas às diversas carreiras, que acabaram por 
atingir, cm maior ou menor escala, a totalidade, (ou qua
se) dos servidores públicos. Porém, só ultimamente hou
\'c prco_cup<lÇÜO dos legisladores cm estender as novas 
vantagens aos inativos. Dessa forma, parece justo o plei
to dos ex-combatentes de obter uma atualização de seus 
proventos de aposentadoria como servidores públicos, já 
que em muitos casos os valores auferidos, que antes 
eram significutivos, devem ter-se tornado hoje irrisórios. 

O segundo ponto a examinar refcrc-se_à concessão da 
pensflo especificada. Trata-se de uma medida de caráter 
humanitário, que se faria nos mesmos moldes da I.!Onces
sào aos veteranos da campanha do Uruguai, do Paraguai 
e da rcvoluçlio acreana, de acordo com a tradição brasi
leira dt! ump<lrar aquele.~ que lutaram pela Pátria e seus 
fumilimcs. É de se notar'que, ao retornar da guerra, os 
ex-combatentes civis foram desmobi!izados sem qual
ljUt:í inspcçtto médica ou psicológica, segundo consta, 
ljUC11V<lliasse suas condições físicas e mentais e suas rsos
sibilidades de reingresso na vida civil. Não parece, pois, 
ruzoável que tais pessoas sejam agora constrangidas a 
passar por inspeção médica para determinar se são inca
puzes a fim de fazer jus ll pensão. Com relação a uma 
eventual acumulação com outro rendimento auferido 
do:-. wfres públicos, cabe assinalar se trata de situação 
plenamente aceitável c condizente com o sentido sócia! 
da lr::i. Com efeito, cs:>a acumulação é permitida aos mili
tares (Lei. n~' 3.765, de 1960, art. 29) e o próprio Poder Ju
didário tem admitido decisões no sentido de que uma 
pensão cspccialtcomo ê o e<tso dessa) corresponde a uma 
C{mce.~sào da União independentemente de qunlquer 
·c<.iiú?ífllií~UI.)- enqUünto que outros benefício-s são uma 
contraprestaçlió por contribuições pagas pelo lridivíduo. 
A conccss:'io da V<lntagem da pensão aos herdeiros, como 
alil1~ jú prevê o art. 30 da Lei n<:> 4.242/63, é igualmente 
justifkái:•cl. pelas seqUelas que sabiamente costumam 
oeorrcr no próprio ambiente familiu, cm situações 
como essas. 

úiúu-oUúa (juCs"tlio, a Cãnsiderãr é que o-númeio de 
·pc~~üTts a se·rem beneficiadas é, seguramente, bastante 
r~·strit_u, passado,<; 40 anos do final do conflito. Além dis
S(), os efeitos financeiros decorrentes da aplicação da lei 
sô st:rium devidos após a sua publicação, segundo rczã o 
uri. 4" da prorol!ta. ConseqUentemente, a repercussão 
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em termos de gastos públicos é de pouca significação, e é_ 
gmndc o alc<~nce da lei enquanto reparação de uma ~(vi~ 
du moral do País para com aqueles que, no pleno v1gor 
de sua saúde, {!Jtaram pelos ideais da Pát~ia e, depois, em 
condições físicas e psicológicas certamente muito prejuM 
dicadas, foram largados quase ao abandono. 

TrutandoMse de gastos de pessoal, a sua cobertura se 
faria, no exercício em cu-(So, conforme a sistemá.tica 
orçamentária em vigor, com as dotações normais, com
plementadas, se necessário, com a reserva de contingên
cia. Nos exercícios seguintcS,5eriãffi -consideradas no 
cõmputo das dotações pertinentes. 

Concluindo este exame, tudo indica que não ocorram 
empecilhos ao acolhimento da proposição, desde que 
aceitas as Emendas da Com1Si;:ã_Q__-d~___L-~gislação SociaL 

Dessa forma, manlfestaínó-hos fa-vOráVeis à a-pro
vação do PLC n<? 1 l0/85, com as emendas DI' I e-2-CLS. 

Sala das Comtssões, em -28- de novembro de 1985.-.. 
Lornanto Junior, Presidente. - José Lins, Relator. -
Alcides Saldanha - Helvídio Nunes - Carlos Lyra -
Jorge Kalume - Roberto Campos ;..,. Od Sampaio. 

JURO"S 

PARECERES Nos 1.151 E 1.152, DE 1985. 

PARECER N9 1.151, DE 1985. 

Da_ Comissão de Economia, sobre a Mensagem nl' 
142 de 19~ (n9~ 334}85 -_ -'ola ori~m), do S~nhor 
Presidente da RePrlblica, submetendo_ ao exame do 
Senado~ Federal, proposta do Senhor Ministro de Es
tado dà. Fazenda, para que seja autorb:ado o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em _Cr$ 
181.488.226.556 (cento e oJtenta e um bilhões, qua

-trocentos e oite_nta e 9i_to milhões duzentos e vinte e 
-seis mil, quinhentos e cinqUenta e seis cruzeiros), o 
-montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Seõador José Lins 

Nos termos do ar_tigo 42, item VI, da Constituição, o 
Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Fedc:<_ral a Exposição de Motivos n'~' IIO de 1985 
do Senhor Ministro de Estad_o _da Fazenda, relaciom_t_da 
com o pleito do Governo do Estado do Rio Grande do 

CORHEC'.ÃO 
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Sul, no sentido de obter a necessâria autorlzação para 
que o Município possa levar, temporariamente, em Cr$ 
181.488.226,556 (cento e oitenta e _um bilhões, quatro
centos e oitenta e oito mHhões, duzentos e vinte seis mil, 
quinhentos e cinqUenta e seis cruzeiros) os parâmetros fi
xados pelo artigo 29 da Resolução n~ 62, de 28 de ou
_tubro d~ l985, com a redução dada pelo art. 19 da Reso
lução n9 93, de 1976, ambas do Senado Federal, de modo 
a permitir o registro de uma emissão de 6.597.053 Obri
-gações do Tesouro do Estado do_ Rio Grande do Sul, 
tipo Reajustáyel (QRTE~RS), considerado o valor nomi
nal do título de Cri 27.5IO.SO (vinte e sete míl, quinhen
to:; e dez cruzeiros e cinqüenta centavos) vigente em feve
reiro de 1985, com as seguintes características. 

a) quantidade: 6.597~053 ORTE-RS, equivalente, ao 
valor nominal reajustado para o mês 
de fevereiro/85 (Cri 27.510,50), a CrS 
L81.488.226.556; 

b) características dos títulos: 

NUMERl\C'.ÃO OOS 
PMZO ------ . "PEIUOOICI~ MOOETÂRIA MODAT~IDADE Clill'I'IF ICliJ)()S 

TAXA DE J?l\Gl\ME.'N'l(J (1) (2) 

7 a'1ós 7% a.a. semestral mensal p A p<rrtir de 
00.1 

(1) idêntica à das Obrigações do Tesouro Nacional - Tipo Reajust-ª' 

vem (ORTN); 

(2) P = Ao portador. 

• c) cNnograma de emissões e vencimentos: 

EMISSÕES VENCP.f.ENTOS_ - QUANTIDADES 
MAI/85 MAI/86 1.947.700 
MAI/85 .AG0/86 1.947.700 
MAI/85 NOV/86 1.947.720 

SUBTOTJ\L 5;843.120 
-· 

EMISSÕES VENCIMENTOS QUANTIDADES 

SUBTOTAL 5.842,120 

MAI/85 FEV/89 296-840 

MAI/85 HAI/89 296.840 

MAI/85 AG0/89 160.253 

TOTAL 6.597.053 

Obs: A serem co~ocaâas com prazo decorridos da data de erni,!! 
são-. 

d) forma de colocação: através de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n'i' 
565, de 20-9-79, deste Banco 
Central; 

e) autorização legislativa: Lei n<? 7.937, de 4-12-84 
(Lei dos Meios). 

A Secre_taria de Planejamento, com o- aviso 419/85, 
manifestou-se favoravelmente quanto ao plano de apli
cação c;los recursos, não obstante, reconhecer as fortíssi
mas pre:;sões so_bre a execução orçamentâria apontada 
pelo Banco CentraL 

No mérito, o financlamento_ do programa de trabalho 
através de lançamento de títulos é um dos mecanismos 
financeiros mais recomendáveis, conJuntural mente, ten
do em vísta o seu menor impacto inflacionário e, prínCi-

pulmente, por não dispor, aquele Estado, de outra alter
nativa para bem gerir as suas finanças. 

- A:;sim, concluímos pelo acolhimento do pleito, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 170. DE 1985 

AÚÍorizà" o Governo do Estãdo do Rio Grande do 
Sul a ele~ ar em Cr$ 181.488.226.556 (cento e oitenta 
e um bilhões, quatrocentos e oitenta e oito milhões, 
duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e cinqUenta e 
seis cruzeiros), o montante de sua dhida consolidada 
interna. 

O Scn<!<.lo F~:deru( resolve: 
-Artlg~~ .E~ Governo cio EstadO do R-io Grande do 

Sul. autorizado u elevar, temporariamente, os parâme-

Lros lixados pelos ítens I, II, III e IV do artigo 2'? daRe
-~oluçào n9 62, di! 1975, modific<.lda pela lei de n~ 93, de 
I l-10-76, ambas do Senado Federal, de modo a permitir 
o registro de uma emissão de 6.597.053 Obrigações do 
Te.-.uuro do Estado do Rio Grande do Sul, tipo Rejustá
vd (ÜRTl:>RS), equivalente a CRS 181.488.226.556 
(r..:J.!nto c oitenta c um bilhões, quatrocentos e oitenta e 
oito milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e 
dnqüenta c seis cruzeiros),~ considerado o valor nomi
nal Uo titulo de CR$27.510.50 (vil'lte e sete mil, quinhen

-tos c dez cruzeiros c dnqüenta centavos), vigente em fe
vcn:iro de 1985, destinado a financiar programa de tra
haUw. duquele E-;tado, obedcddas as condições admiti-

·-daS Pelo kmco Central do Br<.~sfl no respectivo processo. 

Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das CoiníssõeS:, 2g de noveoibw de 1985 . .:._Ale
xandre Costa, Presidente, eventual -José Lins, Relator 
- Cid Sampaio - Henrique Santillo - Américo de Sou~ 
za - Lenoir Vargas. 

PARECER N• 1.152, DE 1985 

Da C~missão de Constituição e Justiça, sobre 9 
Projeto de Resolução R"' 170, de 1984, da Comissão 
de Economia, que "autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 181.488.226.556 
(cento e oitenta e hum bilhões, quatrocentos e oitenta 
e oito milhões, duzentos e vinte e seis mil e quinhentos 
e cinqüenta e seis cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna''. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 142/85, do Senhor Presi-
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dente da República autoriza o Governá do Estado do 
Rio Grande do Sul a elevar em CrS 181.488.226.556 
(cento e oitenta e um bilhões, quatrocentos e oitenta e 
oito milhões, duzentos e vinte e seis rriil e quinhentos e 
cinqüenta e seis Cruü:irõS) o montante de sua dívida conM 
solidada interna destinado a financiar -o programa de 
trabalho daquele Estado. 

O Processo estâ ínstrufdo com todos os documentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente, a -õperação, os 
recursos para satisfazer os Compromissos, -be-m como os 
instrumentos legais exigidoS pelo Regimeritci IntúnCI do 
Serrado FederaL 

O mérito da maté;ria foi apreciado pela Comissão de 
Economia que conCluiu pela áprovação do pedido, tendo 
em vista o seu ca-ráter--p-riófitârio e a- -Situação das fi
nanças do s-olicitante que o -obriga a recorrer ao mecanis
mo do- endivid'amento para poder implementar os seus 
programas de governo sem prejudicar as atividades bâsj
cas e ínadíá veis. -

~PARECERES NoS I.153 E I.154, DE 1985 
PARECER No 1.153, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
238, de 1985 (n9 583/85, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo ao exame do Sena
do Federal proposta do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Es

-tado do Rio Grande do Sul a elevar em CrS 
-J34.513.277.5U (cento e trinta e quatro bilhões, qui-
nhentos e treze milhões, duzentos e setenta e sete mn, 
quinhentos e doze ,cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o 

Senhor Presidente da República enCã.ininha aO exame do 
Senado Federal a Exposição de Motivos n~> 143, de 1985, 
do Senhor Ministro. de Estado da Fazenda, relacionada 
~õTi'i -oPleito do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, no sentido de obter a necessária autorização para 

Assim, veritiCa~se cl_ue a proposição fOi elaborada don- que o Estado possa elevar, temporariamente, em CrS 
soante as prescrições legais e regimentais- aPiicãVeiSl e8--:-----134.513.277.512 (cento e trinta e quatro bilhões, qui
pêcie, merecendo., pois isso; o- nosso encaminhamento fa~ nhentos e treze milhões, duzentos e setenta e sete mil, 
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida- qui.nhentos e doze cr~zeiros) os parâmetros fixados pelo 
de. juridicidade e técnica legislativa. - --- a~~1g_o _29 da R~_~olu~o n_l' 62, de 28 de 9utub~~~d~ 1975, 

Sala das ComíSsõ.es, 29 de novembro de 1985. _,...José 
Ignácio Ferreira, Presidente.- Lenoir Vargas, Relator 
- Roberto Campos - Helvfdio Nunes- José Llns
Hélio Guelros - Nelson Carneiro - Nivaldo Machado. 

com a redução dada pelo art. I~" da Resolução nl' 93, de 
\976, ambas do Senado Federai, de modo a pl;rmitir o 
registro d~ u.ma emissão de _4.8~~.525 Obrigações do Te
souro do Estado do Rio Grande do Sul, tipo Reajustá
vel, com as seguintes condições: 

PRI\ZO 

2 a 7 
anos 

(1) 

(2) 

TAXA 

n a.a. 

a) quantidade: 4.889.5~_QETE~R$, eq~ivale~ 

tes, ao valor nominal reaju~ 

tado para o mês de fevereiro/ 

85 (Cr$ 27.510,50), a 

iL C~l34.513.271.512 .. 

b) características dos títulos; 

JUROS CORREÇÃO NUI1ERAÇÃO DOS 
PBHIODICIDAD MODALIDADE 

MONEifRIA DE PAGAMENTO (2) 
CERTIFICADOS 

p A partir de 
semestral mensal 001 

idêntica ã das Obrigaç-ões do TeSouro NaCTOri.al - Tipo Reajustável 

(ORTN); 

P "" ao portador 
c) cronoqrama de co-locações e vencimentos: 

COLOCAÇÕES VENCIMENTOS QUANT-IDADES 

OUT/85~ AG0/92 814.920 (*) 

NOV/85 NOV/92 3.465.599~ 

DEZ/85 NOV/92 609.006 (*) 

TOTAL 4.889.525 

(*) a serem colocadas com prazo 

rido da· data de emissão. 
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d) forma de colocação: através de ofeitas 

públicas, nos teE 
mos da Resolução n9 

565, de 20.09.79 

deste Bpnco Central; 

e) autorizaçã~ legislativa: Decreto ~~ 

3L 703, de 

l2.U.84. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido por entender que pela as di
ficuldades financeiras que atravessa, o Estado do Rio 
Grande do Sul não disporia de recursos para realizar o 
resgate dos papéis a vencerem no presente exercício. 

No mêrito, o financiamento da dívida mobiliâria com 
novas emissões é um dos mecanismos menos danosos 
para a economia nacional. 

Ante o exposto, ~oncluímos pelo acolhimento da ma
têria, nos seguintes termos: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 171, DE 1985. 
-Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul a elevar ent CrS 134.513.277.512 (cento e trinta e 
quatro bilhões, quinhentos e treze mDhiies, dazentos e 
setenta e sete mil, quinhentos e doze cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo 19 to_ Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul autorizado a elevar, temporariame11te, os parâmetros 
fixados pelos itens I, II, III e IV do artigo 2~> da Reso
lução n~" !)2, de .1975, modificada pela de n"' 93, de 1976, 
ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro 
de uma emissão de 4.889.525 Obrigações do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul, tipo Reajustável (O R TE
RS), equivalente a CrS 134.513.277.512 (cento e trinta e 
quatro bilhões, .quinhentos e treze milhões, duzentos e 
seten~a e sete _rn.tt, quinhent~s e doze cruzeiros), conside
rado o valor nominal do título de CrS 27.510,50 vigente 
em feyereiro -de -1985, destinado ao financiamento do 
Giro da dívida consolidada interna mobiliário do Esta
do, vencível no transcorrer deste exercício, observadas as 
condições admitidas pelo Banco Central dO Brasil, no 
respectivo processo. 

Artígo2"' Esta resolução entra em vigor ;a data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1985 . ...,..... Ale
xandre Costa, Presidente eventual - Lenoir Vargas -
Relator, - Américo de Souza - Henrique Santillo -
Cid Sampaio ---José Lins. 

-~ I'AREC:ER No 1.154, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o 
Projeto de Resolução n., 171, de 1985, da Comissio 
de Econoinía, que '~autOriza o Estado do Rio Grande 
do Sol (RS) a elevar em Cr$134.513.277.512 (cento e 
trinta e qu.atro bilhões, quinhentos e treze mllhiies, 
duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e doze cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada Inter~ 
na". 

Re_lato~ _: S~'."ldor Lenoir Vargas 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Purecer sobre a Mensagem n~> 238/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Rio Grande 
do Sul (RS} e--eleVar em CrS 134.513.277.512 (cento e 
trinta e quatro bilhões, quinhentos e treze milhões, du
zentos e setenta e sete mil, quinhentos e doze cruzeiros) 
destinado a financiar o giro de sua dívida mobiliâria. 

O Processo está instruído com todos os documentos 
q\ie habilitam ·conhecer, perfeitamente, a operação, os 
r~urs:q~_para satisfazer QS oornpromi~sos, bem co111p os 
ifJStn.iriientos leg-ais exígidos pelo Regimento Interno -do 
Senado- Federa[-
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O mêrito da matéria foi apreciado pela Comissão de 
Economia que concluiu pela aprovação do pedido, tendo 
em vista o seu caráter prioritârio e a situação das fi
nanças do solicitante que o obriga a recorrer ao mecanis
mo do endividamento para rolar os seus compromissos 
sem prejudicar as atividades básicas e inadiáveis. _ 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, mereCendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorá v e!, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1985.- José 
Ignácio Ferreira, Presidente - Lenoir Vargas, Relator 
- Roberto Campos - Helvídio Nunes - José Lins -
Hélio Gueiros - Nelson Carneiro - Nivaldo Machado. 

LISTA N• 7, DE 1985 

Em 2 de dez.embro de 1985 

Comunicação Posse Nova Mesa Dlretora: 

-da Câmara Municipal de Marechal Deodoro -
AL: 

-da Câmara Municipal de Xique--Xique - BA; 
-da PrefeifU.ra MuniCipal de Novas Russas - CE; 
-do Comitê Suprapartidário pelo Voto e pela Repre-

sentação Política para o Distrito Federal - DF; 
-da Câmara Municipal de Posse _- GO; 
-da Assembléia Legislativa do _Estado do Maranbão 

-MA: 
-da Associação dos Jprnais do Interior de Mato 

Grosso do Sul - MS; 

-da Câmara Municipal de Corumbâ - MS; 
-do Diretó"rio Municipal de Jardim - MS; 
-da Federação dos Trabalhadores no Comércio -

MS; 
-da Secretaria de Estado do TrabalhQ e Ação Social 

- MG; ~ 
-da Câmara Municipal de Foz do lguaçu - PR; 
-da Câmara Municipal de Saire - PE; 
-do Sindicato Nacional dos GarimpeiroS -- RJ; 
-da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Ca-

tarina - SC; . . 
- da Associação Brasileira de Agências de Viagem -

SC; 
-da Câmara Municipal de Guaratinguetá -~SP; 
-do Partido do Movimento Democrático de Atibaia 

-SP; 
-da Confederação Nacional do Ministério Público 

-SP; 
-da Associação BenefiCente dos Ferroviários I nati-

vos e Pensionistas de Sergipe - SE. 

Manifestações Favoráveis à PEC n\" 43/85 (Assembléia 
Constituinte}: · -

-da Assembléia- Legislativa de Alagoas - AL; 
- db Conselho de Pastoral de Arquidiocese de Vitória 

- ES: 
-da Paróquia Santo António de Ibema -.PR; 
-de Nuno Ãlvares Pereira de Almeida- RS; 
-do Comitê Joinvillense Suprapartidádó Pró-

Constituinte de Joinville --:- SC; 
-do Comitê Pró-Constit.Minte dos Trabalhadores de 

Chapecó - SC; 

-da Câmara Municipal de São José dos C~~pos
,SP, 

Manifestações Faloráveis a Projetos: 

-da Câmara Municipal de Rio Largo- AL, ao PLC 
n• 100/78; 

-da Assembléia Legislativa do Estado do Amaz_onas 
- AM, ao PL n• 268/85; ~ 

-do Senhor Hélio Viana, Salvador- BA, ao PLS n\" 
189(84: 

-da Câmara Municipal da Cidade de Salvador -
BA, ao PL n• 2.128/83; 

-da Associação Nacional dos Fiscais· dos Tributos 
Federais de Campo Grande- MS, ao PL n\" 5.314/85; 

-da Câmara Municipal de JuiZ de Fora- MG, ao 
PLS n' 226/81; 

- da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerãis- MG, aos PLS n\"s 4l, 44- e 63/85; 

-do Rotary Club de Muqui- ES, ao PL n9 712/83; 
-da Grande Loja do Paranâ - PR, ao PLC nq 

82/83; 
~da Câmara Municipal de Telêmaco Borba - PR, 

ao PL n• 1.376/83; 
-dos Fiin.cíoTI"ãríOs ao SER PRO - Recife._ PE, ao 

PL n• 4.869/84; , 
-da Câmara dos Produtores e Exportadores de lnsu

mos Farmacêuticos- RJ, ao PLS nq 5,080/85; 
-·da Cõrifederação Nacional da Indústria- RJ, ao 

PLC n• 108(84; 
-do Conselho Federal de Enfermagem-· RJ, ao PL 

11' :3,879(84; 
-do Instituto dos Advogados Brasileiros- RJ, aos 

PLS n•s 6.315(82, 242, 525, 2.533, 2.736, 2,931/83; PL 
~~'§.J053, 3.~1. 3.562. 3.663, 4.266, 4.487, 4,646, 
4.766/84 e 4,984/85; 

-da Assistência Judiciária Militar Federal- RJ, ao 
PLC n• 64/85; 
--=di Câmara MUJiíCipal de Pinheiro Machado- RS, 

ao PL nq 276/85; 
-do Conselho Regional de ProfissiOnais de Relações 

Públicas -:- RS, ao PL n9 4.249/84; 
-dos funcionários do SER PRO, Uruguaiana- RS, 

uo PLC n• 89/84; 
-do Sindicato dos Jornalistas Profissionais - RS, 

aos PL nois l.085 e 1.087 /83; -
-:-·da Câmara Municipal de Estância de Socorro -

SP, ao PL nq 5.753/85; 
-da Câmara Municipal de Cruzeiro - SP, ao PLC 

"' 249/84; 
-da Câmara Municipal de Mairinque- SP, ao PL 

n• 4.491(84; 
;:__da Cârii"ài-a Municipal de Marília- SP, ao PL n\' 

3,918/84; 
-da Câmara MuniCipal de Mococa -SP, ao PL n\' 

5,192(85; 
-da Câmara Municipal de Monteiro Lobato - SP, 

ao PL n• 4,188(84; 
......_ do-S"íridii:ãto dos Trabalhadores nas Indústrias Me

talúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de PiraciCa
ha ~ SP, ao PLC n• 100(78; 

-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, ao 
PL -n, ~ 804(1f3; 

-da Câmara Municipal de São João da Boa Vista
SP, ao PLC n• 16/85 e PL n• 5.192/85; 

-:-da Câmara Municipal de São José dos Campos -
SP. ao PLC n• 18/83 e PL n• 5.040(85; 

- ...:... da Assocjação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica de Sà_o Paulo ~ SP, ao PL nq 4.518/~4; 
--da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, 

ao PLS n9 40/84; 
-da Câmara Municipal de Taubaté- SP, ao PL n9 

5.202(85: ~ 

- da Associação Comercial e Industrial de Aurifla
ma, Votuporanga- SP, ao PL n9 4.491/84; · - -

Manife-Stações Falorável~ ao PLC 09 106/82 (Institui o 
Estatuto Nacional dos Portuários): 

- da Câmara Municipal de Santos -·SP; 
-do Sindicato dos Empregados na Administração de 

Serviços Portuários d_e Santos - SP; 
-=-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias QUí-

micas e Farmacêuticas de Cubatão, Santos e São Vicente 
- SP; 

.;_-do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Ur
banas de Santos, São Vicente, Guarujâ e Cubatão- SP; 

-do Sindicató dos Trabalhadores nas Indústrias Me
talúrg_icas,.Mecânicas e de Material Elêtríco de Santos, 
São Viceflte, Ci..diãtãÕ-e Guarujá . .:.___ SP. -

ManiféStaçOes Faloráveis ao Projeto de Lef Complemen
tar W' 124/85 (Altera dispositivos da Lei Complementar 
n9 25, de 2-5-75, modificadas pelas Leis_ Complementares 
n9s"J8, de 13-12-79 e 45, de 14-12-83): 

-da PrefeitUra MuniCipal âe Tbiá.- MG; 
..,..,... da Câmara Mu_ojc;:ipal de Cruz Alta - RS; 
-da Câmara Municipal de Uruguaiana - RS; 
-da Câmara Municipal da Estância de Socorro -

SP; 
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-da Câmara Municipal de Itãpolis - SP. 

.O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --O Projeto de 
Lei da Câmara n9 206; de 1985, lido anteriormente, rece
berá emendas perante a primeira comissão a que foi dis
tribuído, pelo prazo de cinco·sessões ordinâri~. nos ter
mos do art. 141, II, b, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto de lei que" vai ser1ido pelo Sr. I \'l
Secretário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 368, de 1985 

Dispõe sobre a política de atendimento à infância e 
à adolescência. 

O ·Congresso Nacional decreta: 

Ar!. 19 O Poder Executivo é autorizado a criar o 
Grupo Interministerial de Coordenação da Política de 
Atendimento à Infância e à Adolescência, com o fim de 
elaborar, implantar, acompanhar e avaliar a política de 
aten_d_im~?_!_infáncía,_e _à~d21e~~~n~a·.------

§ 19 Entende-se como infância e adolescência a faixa 
etária iniciada com o nascimento e terminada com o 
completamento dos 18 (dezoitq) anos. .-- _ 

§ 2q Comporão o Grupo dos Ministros da Justiça, 
da Educação; do Trabalho, da Saúde, da Previdência e 
Assistência Social e da Cultura ou seus representantes, 
bem como, em caráterpennanenteou temporário, repre
sentantes do Poder Judiciâ~io e de entidades privâdas, 
leigas ou relig"iosas. 

Art. 2\" OGruPo- Interministerial de Coordenação 
da Política de Atendimento à Intãncia e à Adolescência 
deverá: 

I- compatibilizar e integrar as diversas ações gover
namentais relativas à faixa etária definida pelo § 19 do 
art. l\" de modo a evitar superposições de atividades e o 
crescimentO das atividades-meio em detrimento das 
atividades-fim; 

II - integrar os esforços do governo em suas vârias 
esferas e as entidades privadas, com ampla participação 
comunitária, tendo em vista ação mais efetiva em favor 
da infâricia e da· adolescência; 

III -analisar as despesas públicas de sua área de 
atuação, estabelecendo medidas para racionalização dos 
cursos e maximização dos benefícios; 

IV- propor as formas de organização administrativa 
e financeira mais adequadas para a sua· ãiea de atuação; 

V - priorizar políticas preventivas e de atendimento 
descentralizadõ e desburocratizado das necessidades das 
crianças e_ dos adolescentes, sem desvinculá-las de sua 
família e comunidade a não ser em casos inevitâveis; 

Vl- integrar as políticas de atendimento à criança e 
·ao adolescente às diferentes políticas sociaiS:.- -- - · 

Art. 39 Fica o Poder Executivo autoriZado a criar o 
Fundo Nacional-para a Infância e para a Adolescência. 

§ 19 O Fundo Nacional para a Infâncía e para a 
Adolescência Con.stHuirâ a fonte consolidada de recursos 
destinada a apoiar, após os processos de compatibili
zação e integração a que se referem os itens I e II do art. 
2\", a política de atendimento à criança e ão adolescente. 

§ 2q O Fundo Nacional para a Infância e para a 
Adoles~ncia terá como fontes de recursos: 

a) dotações orçamentárias; 
b) incentivos ftscais; 
c) recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

Social (FAS), Programação de Integração Social (PIS) e 
Programa de Forma1ão do Patrimônio do_ Servidor 
Público (PASEP); 

.,dfp!lrCetã.~-~~- i~~0~-~.1? Bancq dp Brasil, Caixa.Eco
nomJca Federal, -~~nco Nacional da Habitação e Bancos 
Regionais de DesenVolvimento; 

e) doações de pessoas físicas e jur[dicas; 
f) outr~s rC1?u~sos de origem interna e externa, inclusi

ve proven1entes de repasses e finãnciaffienlos· 
g) rendas ev~ntuais, resultantes de operaçõe's de crédi

to e de prestação de serviços; 
h) rendas patrimoniais; 
i) lOUtrils rendas. 



5146 Terça-feira 3 

§ 39 Serão efetuados repasses de recursos aos Esta~ 
dos, Territórios, Municípios e instituições beneficiãrias 
que participarem-da implantação da política de atendi
mento à infância e à adolescência. 

§ 49 O Plano de Aplicação será elaborado pelo Gru
po Interministerial de Co_ordenação da Política de Aten
dimento à Infância e à Adolescência e aprovado pelo 
Presidente da República. 

§ 59 Será administrador do Fundo Nacional Para a 
Infâncià e Para a Adolescência o Grupo Interministerfal 
de CoordeNação da PoHtica de Atendimento à Infância 
e à Adolescência, pelo menos até que este Grupõ propo
nha as formas de organiz_ação administrativa para a sua 
área de atuação, nos terinos -do item IV do art. 2"'. 

Art. 4"' As empresas que patrocinarem individual ou 
coletivamente programas de atendimento à criança e ao_ 
adolesCente nas ãreas de saúde, alimentação, educação e 
formação profissional, apropriarão o montante dispen
dido como despesas operacionais par-a fins fiscais. 

Parágrafo único. O mesmo tratamento será dispen
sado às pessoas jurídicas que, espontaneamente, contri
buírem para o Fundo Nacional Para a Infância e Para a 
Adolescência, nos termos do § 2"' do art. 39, 

Art. 5"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6"' São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Paradoxalmente o Brasil é um País que apresenta ele
vado nível relativo de dispêndios em políticas sociaís e 
colhe parcos resultado em termos de efetividade. Tal si
tuação se deve em grande parte à fragmentação e à dis
persão que se têm observado nos últimos anos. 
Constata-se grande multiplicidade de ações, que-se-cru
zam, atropelam e se superpõem sem deter o grave cresci
mento dos problemass sociais do País. Conforme uma 
opinião a estrutura dos órgãos que se dedicam a esta 
sensível área ê semelhante a de um pinheiro, com ramifi
cações de cima abaixo. Em vez disto, preci-S:ami:iS de uma 
estrutura semelhante à da aboboreira, que se desenvolve 
horizontalmente, rente ao solo. Com efeito, verificamos 
uma espantosa hipertrofia das atividades-meio em detri
mento das atividades-fiin. Existe Uma multiplicidade de 
orQ:~nlsmos. um verdadeiro monstro hurocrâitco devora-
d~~: -qu~-~~p~r-~Sa ~g~a-~d~-q~~~tid~de-d~ P~s-s~~~ q~e-P~-
deriam ser máis prOdutivas sob outra for-ma de c_ombi
nação dos recursos. As verbas concedidas são semelhan
tes a um curso d'água que quase chega a secar antes de 
atirigir o beneficiário finaL Parece, pois, que o pririCípio 
romano divide et impera preside a organização de tais ór
gãos, desembocando no resultado inverso, ou seja, a difi
culdade de controlar a miríade de ações do Setor social. 

Este panorama exige uma ação corajosa de avaliação 
dos programas sociais e de reorganização do setor. No 
caso do atendimento à criança e ao adolescente os 
problemas mencionados têm sido cruciais. Há cerca de 
uma década uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
alertava o Poder Público para a gravidade da questão e a 
necessidade de coordenar esforços com o objetivo de au
mentar a efetividade das ações. Lamentavelmente, a pro
posta de caráter global e integrativo não chegou a ser im
plantada. Víeiam a recessão económica e o agravamento 
das dificuldades. Hoje a Nação assiste ao elevado nív,el 
de delinqtiênci"a írifailtil e juvenil, que não é senãO uma 
facCtã aparente do prOblema muito maior da pobreza. 

Não tendo o Poder Legislativo direíto de iniciativa fiO 
que se refere às questões financeiras e à organização dos 
orgãos federais, a presente Proposição visa a contribuir 
para que o Executivo ataque finalmente esta chaga na
cional. Assim, consideramos que há urgência de se ela
borar uma política de atendimento à infância e à adoles
cência. De propósito utilizamos es_tes conceitos, para evi
tar o estigmatizado termo "menor", Este faz sentido ju
ridicm11ente, mas, em termos de ação social, já parece 
referir-se apenas a -uma parte da população brasileira. 
Tal politica deverá compatibilizar e integrar as diversas 
ações públicas desenvolvidas no âmbito de mais de um 
Ministério. Para tanto, propomos a criaçã_o de um Gfu
po lnh .. -rministerial de COordenaçã__o, composto pelos Se
nhores Ministros da Justiça, Educação, Trabalho, Saú
de, Previdência e Assistência Social e Cultura ou seus_re:-
prescntantes, alêrn, eventualmente, do Poder Judiciário e 
entidades privadas. Há necessidade de_ um grande es
forço que, exatamente por ser nacional, isto é, da nação, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào If) 

iwO pode cOntai- só com o Estado, mas tambem com as 
instituições que se dedicam à àrea. Tal Grupo decidirâ, 
através de análise aprofundada, quais devem ser os ru
moS atom-ar,1riclusive em termos de organização admi
nistrativa e financeira. De qualquer forma, levando em 
conta os mais respeitados diagnósticos, fixamos, no Pro~ 
jcto de Lei em tela, alguns parâmetros para o_ referido 
Grupo, entre eles a prioridade que deve ser conferida à 
priorizaç~o de políticas preventivas e de atendimento 
dcscc!rúfalizado e desburocratizado _das_ nec_ess_id_ad_es da 
populuç~o-a\vo. Infelizmente a politica social tem des- • 
vinculado com frequência crianças e adolescentes de suas 
fainilias para interná-las em ambientes.. artificiais, com 
alto custo _de manutenção. No caso de_çrianças e de ado
lescentes infratores da Lei, tais ambientes em muitos ca
sos só tem- sidO capazes de gerar um caldo de cultura que 
apenas acelera a reprodução dos gennes_ de violência. 

-- Aderi1~1iS; a-P-rO_(jo-siÇãci aqui apreSer1tãdá contempla os 
-Tnôispe"nsâveis aspectos financeiros· d_e -_unia política 

pública integrada, Os recursos para o chamado atendi
mento ao menor têm tido uma posição caudatãria no 
orçamento _do_Ministério d_a Previdência e Assistência 
SociaL A.Jém disto, como é sabido, taiuec_ursos atendem 
apenas uma parte da infânCia e-da adoles_cência. Para ser 

°Co-erenre coiif os parâmetrOs propóSfOs, inseri~os a 
criação de um fundo nacional para a infância e para a 
adolescência. Tal fundo inclui não apenas recursos 
públicos, como também recusas privados, obtidos inclu
sive u partir de incentivos fiscaiS, para que se efetive uma 

' participação mais inte-nsa da comunidade. 
Esperamos, pois, que este seja um serviço ao Brasil, 

-cuja nação está s_endo minada desde a infância pela 
pobreza. O Ano Internacional da Juventude é um perío
do especialmente propício para a reflexão e a ação em fa
vor desta faixa de idade prioritária da população nacio
nal. 

Sala das Sessões, 2 de de.z~;mbro. de 1985. ,......-Gaivão 
ModeSto. 

( Ã.~ Comissõf!s de Constituirao e Justi('a, Educan
do e Cultura. Economia e Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~O projeto lido 
será_ publicado e remetido às comiss_õ_e_s ~mpetentes. 
(Pausa.) 

Passa-se à votação da proposta feita pela presidência, 
na sessão anterior, do nome do _Senador Robe_rto Wy
pych para represnetar o Senado na Terceira Conferência 
de Presidente~ dos Parlamento~ Democráticos de Ungua 
Espanhola, a realizar-se no México, no período de 5 a 7 
do corrente mês, e que, nos termos regimentais, deve ser 
apreciada nesta oportunidade. 

Em votação a proposta. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovada. 

O .SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 419, de 

1985, de autoria do Senador Martins Filho, solicitarido, 
nos termos dos arts. 238, I, a e 239, I, b, do Regimento 
Interno, informações junto ao Poder Executivo sobre o 
montante dos débitos vencidos das Cooperativas Cen
tralsul, Contrisa e Contrijui para com o Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo-BNCC, e a Companhia de Fi
nanciamento da Produção-CFP. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A Presidência fará curiiprír a àelfberação do Plenárío. 

O SR. PRESIDENTE .(Josê Fragelli) - Item 2: 

Dis(;ussão, __ em turno. único, da Emenda da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n"' 198, de 1979 
(N~ 3.171/84, naque_la Casa), de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que disciplina o exercício da pro
fissão de detetive particular, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.035 a 
1.937, de 1985, das Comissões: 

~-De -CõitSHtUIÇão e-Justiçli; 
DC Legisla~ o Social; e; 
De Edutação e Cultura. 
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Antes de dar início à apreciação do item 2 da pauta, a 
Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto de Lei do 
Senado n9 198, de 1979, jâ foi aprovado pelas duas Casas 
do Congresso. Depende de apreciação, portanto, apenas 
u emenda da Câmara. 

Discussão da emenda , em turno único. (Pausa.) 
NUa havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada .• 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

Ó SÍI.. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei da 
Câmara n"' 177, de 1985 (n9 5.892(85, na casa de ori
gem), que retifica, sem ônus, a lei n9 7.276, de 10 de 
dezembro de 1984, que "estima a receita e fíXa ades
pesa da união para o exercício financeiro de 19&5", 
tendo 

PARECER, sob n9 116, de 1985, da Comissão 
--de finanças, favorável, com emenda que apre

senta de n'1 I -- CF. 

DiscUSSão do projeto e da emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Jo•ó Fragelli) ~- Item 4: 

Discussão,- em segundo turno, do Projeto de lei 
do Senado n"' 173, de 1982, de autoria do Senador 
Moacir Duarte, que altera dispositivo da lei n9 
6.515, de 26 de dezembro de 1977, possibilitando o 
divórcio entre PesSoa nunCa antes divorciada e ou
tra já divqrciaqa anteriormente, tendo 

PAR_ECER, sob n9 954, de 1985; da Comissão: 
- _:::_~de redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

-são. 
Encerrada a discussão o projeto é dado corno definiti

vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. 

O projeto irâ à Câmara dos Deputados. 
E o seguinte o projeto aprovado: 

Redaçào do veocldo para o 29 turno regimental, do 
Projeto de Lei do Senado n'1 173, de 1982 que revoga 
dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de 
1977, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 19 É revogadôa o artigo 38 da Lei n"' 6.515, de 

26 de dezembro de 1977. 
Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 5: 

Discussão, em primeiro turno, do projeto de lei 
da Câmara 09 123, de (985 (n" 5.180/85, na casa de 
origem), que cria cargos em comissão no quadro 
permanente da secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2• região e dâ outras providências, ten
do 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nos 1.120 e 
1.121, de 1985, das Cornis~s: 
-De Serviço Público Civil; e 
- De Fmanaças. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus

são. 
Votação da niateria, nos termos do inciso II da alínea 

.. b", do arl. J22-do Regimento Interno, depende para 
sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da 
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composição da Casa, devendo ser f~üa Pelo processo ele-
trônico. 

Tendo, todavia, havido acordo entre as_ Lideranças, a 
matéria será submetida ao plenârio pelo processo sim
bólico. 

Em Votação o projeto em priffieiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprov~do em primeirO ttifno,- o projeto será incluído 

em Ordem do Día para apreciaçãO em segundo turno, 
após o interstício de 48 horas previsto no art:. 108, § 3"' da 
ConstituiÇão. -·- _ · · · 

~ o seguinte o projeto ·aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
n• 123, de 1985 

N"' 5.180/85, na Casa de Origem 
De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho 

Cria cargos em comissão no Quadro Permanente 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• 
Região e dá outras providências 

·O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~> Ficam criados, no Quadro Permanente da 

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Re
gião, os cargos em comissão constante do Anexo I desta 
lei. 

Art. 2'i' Os_ cargos em comissão criad_p_s por está l_ei, 
integrantes do Grupo-Direção e Assessoi'3.mento Supe
riores, Código TRT. 2• DAS. 100, serão posicionados na 
respectiva escola de níveis por ~to da Presidência do Tri~ 
bunaL 

Art. 3<? As despesas decorrentes da execução _desta 
lei se~ão atendidas pelos recursos orçamentários pró
prios do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região. 

Art. 4~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5~> Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO 
(Art. l'i' da lei n'i' , de _de de 198 ) 

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Regiio 

CARGOS EM COMISSÃO 

..... --· 
DireçlocAssuscramenlo 
SuperiOk${TRT.2f0-AS.IOO) SeCrctf,l'iodeTUrml- TRT. 2i, DAS lOl 

SuhS«Tet.bioda 
Trih~IPiena TRT.la.DAS.I02 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
redações finais de proposições aprova:'das na Ordem do 
Dia da presente sessão, e que nos termos do Pa~âgrafo ú
nico do art. 355 do Regimento Interno, se não houver 
objeção do Plenário vão ser lidas pelo Sr. 1'>'-Secretâri<?. 

São lidas as seguintes 

PARECER 
N• 1.155, de 1985 

(Da Comissão de Redação) 

Rcdação final do Projeto de Lei do Senado n"' 198, 
de 1979 (n,.-3,171/84, na Cârilara dOs Deputados). 

Relator: Senador Américo de Souza 
- -

A Co'missão apresenta a redação finar dó Projeto de 
Lei do Senado n~' 198, de 1979 (n'>' 3.171/84, na Câmara 
dos Deputados), que -disciplina o -exercíciO da p-ro.fissão 
de detetive particular. 

Sala de Reuniões da Conitssão, 2 de dezembro de 
1985. - Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza, 
Relator - Martins Filho. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO AO PARECER N• l.l55, DE 1985 

Rcdação final do Projeto de Lei do Senado nço 198, 
de 1979 (n"' 3.171/84, na Câmara dos Deputados), e 
que disciplina o exercicio da profissão de detetive par
ticular. 

O Coilgresso- Nacional decreta; 

Art. 1 'i' Ao quadro de Ativida~es e Profissões, do 
Grupo da Confederação Nacion~l das Profissões Libe
r_a_is_._ane_xo à Consolidação das_ Leis do Trabalho, ~ 
acrescentada a categoria "detetive particUlar". 

- _A_rt. 2'>' O exercício_ d<i. profisSã"O de d~t~_tJve pafticu
lar é permifido: 

a) aos diplomados em curso regular de ensino médio, 
com duração miníma de 3 (t_rês) anos e currículo estabe· 
lccido pelo Coriselho Feder_al de Educação; 

b) aos que estejam, na data· de vigência desta Lei, 
exercendo a profissãO- há mais de 6 (seis) meses, _desde 
que filiados à associação de Classe ou ao sindicato por 
igual tempo e requeiram o registro dentro_de 120 (çen_t_Q_e 
vinte) dias; 

c) aos funcionários policiais de carreira ou dos órgãos 
_de investigação, pesquisa ou perícia crinl.inal, desde que 
aposentados. 

Parágrafo único. O currículo a ser estabelecido na 
forma deste artigo deverá reunir, entre o_utros, conheci
mentos de Di"reità Cóflstitucional, Penal, Processual e de 
Medicina LegaL -- - -- -

--Art. 3~> Õ exercício da profissão de detetive particu
lar dependerá de registro na Secretaria de Segurança 
Pública do Estado onde o interessado desempenhar sua 
atividade em caráter permanente. 

Parágrafo único. Na hipótese de exercer a profissãõ 
em Estado diferente daquele em que s~ registrou, o dete
tive particular éobrígado a comunicar o fato à Secretaria 
de Segurança Pública deste, que, tendo conhecimento de 
qualquer atuação desabonadora do profissional em seu 
território, disso dará ciência à Secretaria de Segurança 
Públ!c:a_ do Estado onde foi feito o registro; 

-·Ãrt:-c-4..,-- A i~vestigação policial somente será r~liza. 
da Pelos servidores públicos, civis ou militares, que te
n!lam essa alribriíção fixada por lei ou regulamento, e 
por detetives particulares habilitados na forma desta LeL 

Art. 5~> As associações profissiOnais ou sindicais re· 
presentati~as da classe sãó obrigadas a fundar e manter 
escblas de fOrmação de detetiye particular. 

Art. 6'>' Os órgãOs de que trata o art. 3~> emitirão cê,
dula de identidade, que servirá pa-ra a identílkação pro· 
fisSion~l do detetive particular e lhe da rã acesso, a juízo 
das autoridades competentes, aos locais e ao_s objetos e 
provas do crime, bem como às diligências policiais. 

Art. 7'>' Ao detetive particular é vedado: 
a) prestar declaração a jornais, revistas e emissoras de 

rádio ou televi_são, salvo em defesa própria ou de tercei
ros; 

b) prestar informações a ·terceiros, salvo no caso de 
requisição e?"pressa, regular, de autoiidade policial ou 
judiciária. 
---Art. 89 O detetive particular é obrigado a cumprir, 
além da legislação em vigor, as determinações constantes 
dos estatutos da respectiva assodação profissional ou 
sindicato, que passam a constituir narinas disciplinado
ras_ ~o exercício da profissão. 

Art. 9~> As associações profissionais e sindicatos de 
detetives particulares poderão criar, dentro das respecti
vas bases territoriais, delegadas regionais com a finalida-
de. de fiscalizar o exercício da profissão e amparar os as:. 
saciados. _ _ 

Art. !0. No caso de condqta inconveniente do dete
tive particular, cabe ao Secretário_ de Segurança Pública 
âO-Estãdo que-eretUotTO-seu registro aplicar·lhe a pena 
de susperisão dO exercíció profissional ou da cassação do 
regist_ro. 

Art. I t. ú Poder Executivo regulamentará esta Lei 
dentro do prazo de 90- (noventa) dias. . -

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contráriO. 
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PARECER 
No l-156, de 1985 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto- de· 
Lei da Câmara n<.> 177, de 1985- (n9 5.892/85, na 
Casa de origem). ' 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação final da emenda do 
Senado ao Projeto de-Lei da Câmara n_'i' 177, de 1985 (n'>' 
5,892/85, na Casa de origem), que retiflca, sem ônus, a 
Lei n<.> 7.276, de lO de dezembro de 1984, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para-o exercício finan: 
ceiro de 1985. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de dezembro de 
1985.- Lenoir Vargas, Presidente -Jorge Kalume, Re
lator - O<:tavio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N• l.l56, DE 1985 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de_ Lei da Câmara n<.> 177, de 1985 (n~' 5.892/85, na 
Casa de origem) e que retilica, sem ônus, a Lei n"' 
7.276, de 10 de dezembro de 1984, que estima aRe
ceita e fixa a_Despesa da União para o exercício fi
nanceiro de 1985. 

Emenda n~' 1 

(Corresponde à parte da conclusão do parecer da CF) 

Suprima-se do "Adendo 2.800- Encargos Gerais da 
União 

2.802 - Recursos sob Supervisão da .Secretariá- de 
Planejamento da PresidênCia- da República. 

2802.15810312.580- Assistência Financeira a Enti
dades através do Conselho Nacional de Serviço Social, 
conforme Ade_ndo: 

Pará 
Cametá 
Prefeitura Municipal de Cariletá (sendo 3.000.000-para 

Assistência SoCiãl) ..............•....... 3.000.000'~ 

Emenda n9 2 
(Corresponde à e-menda n9 I - CF) 

Onde se lê: _ 
"Estado. Ceará 
Município: ltapipoca 
-AssociaÇãO PromoCional de Itaj:lipoCa .. 400.000" 
Leia·se: 
Estado: Sã.o Paulo 
M:!lnicípio:~ São Paulo 
-Sociedade Beneficente São Camilo ...... 400.000 

O SR. PRES~D ENTE (José Fragelli) - Os pareceres 
lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será Udo pelo Sr. !'>'
Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 472, de 1985 

Nos termos do art: 356 _do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação; para itllediata discussão e 'iO

tação, da redução final do Projeto de Lei do Senado n~' 
198, de 1979 (n<.> 3.171/84, naquela Casa), de autoria do_ 
Senador Nelson Carrieiró, que disciplina o exercício da 
profissão de detetive particular. 

Sala _das Sessões, em 2 de dezembro de 1985. Américo 
Souza. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. -- - -

Em discussão __ a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em vo{~ção. 
Os Srs-. S~rilldoies i[ue a ~provam queiram permanecer 

sentad_os._(Pausa.) --
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Aprovada. 
O projeto vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragdli)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1 '?-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO -
N• 473; de 1985 

Nos Termos do art. 356 do Regimento Interno, re
queiro dispensa de publicação, para imediata discussão e 
votação, da redação final das emendas do _Sena!_lo _ao 
Projeto de Lei da Cãrn!i.i"_a_ nli l77, de 1985 (n11 5.~2_Y_~~ 
na Casa de origem). 

Sal;,t das Sessõ_es, em 2 de dezembrp de 1985. - Améri
eo de Souza. 

O SR. PRESIDENTE (José Fr_a~Hi) - Aprqvado_ o 
Requerimento, passa-se à imediata apreciação_ da re
dução final. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são: 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa_.) __ 
Aprovada. 
O projeto voltará a Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis

ta. __ 

O SR. LOU.RIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronun
da o seguinte discurso,)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res: 

Com as homenagens tributadas pelo Conselho ~ta
dual de Cultura_ da Rabia, ao insigne esCritor Adonias Fi
lho, pelo transcurso dos seus 70 anos de vida, -ocorri
do no dia 27 de novembro passado, - irradiou-se, de 
Salvador para todo o Brasil, uma onda de aplausos, ma
nirestações de apreço e profunda admiração, que de
monstram, de maneira iriilorqutvel, o êxito excepcional 
da vida e da obra de um dos maiores talentos culturais e 
valores humanos do nosso País. 

Tendo sido meu contemporâneo de Colégio, na Bahia, 
desde cedo habituei-me a admirar em Adonias F:lho, 
tanto quanto a sua imensa cultura e yocação literãria, o 
caráter ex_emplar, a coragem e a dignidade de um h9mem 
de bem, sempre voltado para os interesses superiores da 
Nação. 

Acompanhei com entusiasmo e admiração, a traje
tória desse eminente amigo, não sOmente como CSCfitor 
que soube conquistar a imortalidade acadêmica na Aca
demia Brasileira de Letras (ABL), mas, igualmente, 
como notável administrador revelado através do seu es
plêndido desempenho como ex-Diretor da Biblioteca 
Nacional, do Conselho Federal de Cultura, do Instituto 
Nacinal do Livro, do Serviço Nacional do Teatro, ex
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), 
e membro de grande número de instituições cívicas e cul
turais. 

Adonias Filho, aos 70 -anos, ínternacioriã.lmente co
nhecido através das inúmeras traduções de vãrios dos 
seus romances e ensaios; continua vivendo uma vitoriosa 
experiência empresarial como fazendeiro, dedicando-se, 
sobretudo à cultura do cacau. 

Durante a sessão solene realizada no dia 26 de no
vembro p<~.ssado, pelo Conselho Estadual de Cultura, em 
Salvador, diversos oradores enalteceram os mais impor
tantes aspectos de_ fec_unda e nobre e_xistência de Adpnias 
Filho, destacUndo-se os discursos então pronunciados 
pelo Presidente Wils_on__Lins, e pelos conselheiros Renato 
Berbert de Castro, Carlos Eduardo da Rocha, Eurico 
Mata, Germano Machado e Remy de Souza. 

Não poderia deixar de encerrar estas suscintas consj~_ 
derações, sem expressar a minha solidariedade às home
nagens prestadas ao insigne escritor; assodai1do-me, ao 
mesmo tempo, às alegrias dos seus familiares, adimira-
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dores, e amigos de todo Brasil, dentre os quais me in
cluo. 

Ao Teliélüii' Adonias Filho, quando se comemora o seu 
septua-gésimo -aniVersário, ·rõrmUIO vOiõs ·na seilt1do que 
o Todo-Poderoso lhe conceda muitos anos de vida, a fim 
de que ele prossiga iluminando e enriquecendo o patri-

- mônio cultural da Bahia e do Brasil, com novas obras ge
radas pela sua poderosa inteligência criadora. 

Firializando, solicito a incorporação ao texto deste 
pronunciamento do primoroso artigO publicado pelo A 
TARDE em sua edição de 27 de novembro passado, de 
nutori<~ de Elson Gottschalk, intitulado .. Adonias Filho, 

_ um jovem Septuagenário"- no qual o ilustre autor con
densou o perfil biobliográfico do consagrado e insigne 
escritor brasileiro. (Muito bem r Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU· 
RIVAL BAPTISTA EM SEU 
- PROiVUNCUMENTO: 
A IJONIAS FIL/lO. UM 

--- ::-·-JOVEMSEPTUÂGENÁRIO 

Elson Gottscbalk 
6 -grande esCritor baiãno Adonias FilhO cOnlpfeta hOje 

70-anos de idade._ Nasceu na Fazenda São João, municí
pio de Ilhéus. Aguiar Rachel Valverde Bastos Aguiar Fi

. lho de Adonias, já faleccidos. Casado com D. Rosita Ga
leano de Aguiar, tem dois filhos: Adonias Aguiar Neto, 
bacharel em Direito, e Raquel Galiano de Aguiar. 

Estudou as primeira letras em Ilhéus e foi aluno do Gi
násio lpiranga, em Salvador, onde em 1935 começou a 
exercer o jornalismo. No ano seguinte, fixa residência no 
Rio de Janeiro, aí retoma- a- carreira j0rri3.Iística, em 
1937, colaborando no Correio da Manhã"e, em 1938, na 
qualidade de crítico literário dos "Cadernos da Hora 
Presente" (S. Paulo). Colabora em "O Jornal" (Rio), 
.. JoiD_ul do_ÇQ_~rcio" (RiQ)_L .. E:sJado de São Paulo'' e 
"Folha da _Manhã" (São Pa,J.do), ·~Qltima Hora" !Rio). 

__:_____foi crí!ico liter4!io de '~A Maghã" (Rio) d~_l944 a 11>45. 
Por algum tempo experimentou a empresa privada, 

mont'dnd6 ã- "Editora Ocidente~·- e, por essa êp-ocã; ira
duz_ "O Pântano do Diabo", de George Sand, "A 
Família Bronte", de Roberto de Traz., e três romances de 
Jacob Wassemann: "Golovin'', "GaSpã-r Hauser'' e o "O 
ProceSso Ma.urizius", em colaboração -com OCtávio de 
Faria. · 

Em 1946 é nomeado para dirigir a Editora a Noite, 
cafgõ ciriújueper~aneceu até 1950. Nomeado diretor do 
Serviço Nacional de Teatro, em 1954. Diretor do Im;titu
to Nacional do Livro, 1955, retornando, no mesmo ano, 
~10 cargo de diretor do Serviço Nacional de Teatro, do 
qual pede ~emi~são _em 1956. Nomeado diretor~geral da 
Bibfioteca Nacional em 1961, é designado, em 1964, para 
r_ç_spOnder pelo expediente da direção da Agência Nacio
nnl, do Ministério da Justiça. Permanece à frente da 
Bibllo_t~ N.aGio_nªl até 1971. 

Fazendo um jornalismo literário e político, foi crítico 
do "Diário de Notícias" (Rio) a partir de 1957, vindo a 
exercer _igual atividade no "Jornal de Letras", 1955 a 
1960; redig_e a seção literária da revista "O Cruzeiro" 
(Rio), e.cola~9ra_ em o "D!~rio Popular" (Lisboa). 

Presidente da Associação Brasileira de Imprensa (A
BI) de 1972 a 1974. Membro do Conselho Federal de 
Cultura, foi eleito desde a sua fundação (1967), Presiden~ 
te da Câmara de Letras, para cujo cargo foi suCessiVa
mente r~leito atê 1976. A partir de 1977 exerce o cargo 
d~ Presidente dQ Conselho Federal de Cultural até 1985. 

Elege-se em 14 de janeiro de 1965 para a Academia 
Brasileira de Letras, onde ocupa a Cadeira 21, cujo pa
trono é o historiador e ensaísta Joaquim Súrã. Seu pri
meiro ocupante foi -José do Patrocínio, seguido por 
MC!rio ~e Alencar, Olegãrio Mariano e Álvaro Moreira. 

Sob o patrocínio do Departamento CUltural do Itama-
- c_u_ti,_ proferiu em Lisboa, em 1966, conferência sobre 

Guimarães Rosa, _Em 1967, a convite do governo portu
guês participa do II Congresso das Comunidades de Cul
tura Potuguesa realizado em Moçambique, África, es
U!~_do ª_.vi_s.\tru:as. cjrJades de __ beh:a.e Luanda.. Em-..19.68, a 
cOovitl; _do govern_o_-ª-roericãnQ_~vj~_ita os Estados U11idos, 
Dessas suas viagens_resultaram algumas obras literãrias. 

Em várias univerSidades do País profere conferências 
sobre literatura brasileira, debatendo, em algumas delas, 
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aspectos de sua obra de ficção. Em abril de 1-983 recebe o 
título de "Doutor Hanoris Causa" pela Universidade 
Federal da Bahia. 

Em 1973, obtém o "Prêmio Brasílía de Literatura", 
c;onferido pela Fundação Cultural do Distrito Federal. 

-Com o rOmance .. As velhas" pela segunda vez vem a ser 
contemplado com o "Prêmio Nacional de Literatura çio 

. Instituto Nacional Qo Livro", na Categoria de obra 

. publicada (1974-1975). Em 1968 conquista com o livro 
Hleguas da promissão" os prêmios literários "Golfinho 
de Ouro", de literatura, láurea instituída pelo Museu da 
Imagem e do Som do en_tão Estado da_ Guanabara; 
"Fundação Educacional do Paranã (Fundepar); "Pen
Ciube do Brasil" e "Instituto Nacional do Livro" (1968-
1969). Ainda em 1968 é agraciado com o Prêmio .. Paula 
Brito", de c;rftica literãria, pela P~_efeitura Municipal do 
Rio de Janeiro. 

Publicou o seu_ primeiro livro em 1937, tendo como 
'título: "Renascimento do Homem", inriciando, assim, 

sua carreira-de escritor tanto no campo do romance, 
· como- ensaísta e crítico, cortista e dramaturgo. 

·~omances~ "Os Servos da Morte", (1946); .. Memórias 
de Lázaro", (1952); "Corpo Vivo, (1962); _"O Forte", 
(19-63); .. Luãnda, Beira Bahia", (1971) "As Velhas". 
(1975). Novela/Conto: "Léguas da promissão", (1968); 
••Largo da Palma", (1981). Ensaio: "Jornal de urn Escri
tor (1968); "Cornélia Pena", (1960); """O Bloqueio Cultu
ral", (1964); "Sul da Bahia- Chão de Cacau", (1976). 
Crítica: "Modernos Ficcionistas Brasileiíos", (1958); 

_ "Modern-os Ficcionistas Brasileiros", segunda série 
(1965); "0 Romance Brasileiro", (1969). Dramaturga: 
"Atito dOS IHléus", (1981). Literatur Infantil: "Uma 
Nota de Mil", (l975);_ .. Fora da Pista", (1982). Tra
d-uÇõeS para -o exterior: "Memórias de Lâzaro" edição 
norte-americana (1969); edição espanhola (1970). "Cor
po Vivo" edição alemã (1968); edição portuguesa (1966): 
e9içào espanhola (1969); edição eslovaca (1972) ediçãc 

, japonesa (1978); "O Forte", edição alemã (1969); ediçãc 
c argentina (1972). Romance policial: "Noite Sem Madru· 

guda". (1983). 
Atualmente prepara o seu primeiro romance biogrãfi 

co _sobre a vida do fundador da Cruz Vermelha, Jean 
Henri Dunant, personalidade que lhe despertou grandt 
admiração pelos seus vínculos ligados diretamente à his· 

. tória da humanidade. Confessa que leu, certa vez, a bio· 
grafia oficial de Duoant e verificou que se tratava de um 
gritnde personagem de romance, que nenhum romancis
ta seria. capaz de idealizar. Por isso resolveu fazer sua 

. biografia romanceada, pórque o romance permite diva
gações, digressões. rugindo à fidelidade histórica que a 

- bio_gfUfia oficial exige. Est<l mesma fuga à fidelidade his
tórica para criar obra de arte, sem deixar de imítar à vi
da, levou-o a escrever "O Forte". 

Aléin desse romance pretende, ainda, no curso do cor
rente ano, entregar um livro infanto~juveníl à sua Edito
ra, tendo como cenário Ilhéus do início do_ século, com 
uma atmOSfera "meio mágica, meio imaginativa". 

Falàndo ao jornal "O Globo" sobre os seus 70, disse: 
"Nunca me senti tão jovem como agora, aos 70. Com 
saúde, tudo muito bem. A única diferença é que acredito 
ter um pouco mais de sabedoria, resultante da convivên
cia com o ser humano. Minha gente tem um dito: quan
do se fica muito velho, existe sempre uma grande alegria, 
a d~ ver os moços envelhecerem". 

- Alguns de seus rom<inces alcançaram grande populari-
dade como "Corpo Vivo", que está na 21• edição e ou-

. tros pertos disso. Mas o que mais lhe agrada é "Me
mórias de Lázaro", (1952), que Franklin de Oliveira con
-siderou •·um livro de construção nova _nos quadros da 
fícção bi-aSileira atual, reunindo a esta. qualidade arquite
tônica as forças de um conhecimentt.. abissal". 

Quando tomou posse na Academia Brasileira de Le
tras foi saudado por outro baiano ilustre, Jorge Amado, 
que relembrou a velha amizade que os unia desde a in
fância vivida na cidade de Ilhéus. Referindo-se a Ado
nias como romancista, disse: ••Entre eles, nenhum tanto 
trabalhou e tanto rendimento deu de seu trabalho como 
vós_, Se-nhor Adonias Filho. Não vos devemos apenas 
quatro Hdmiráveis romances como dádivas de um grande 
es-critor a seu povo, a seus leitores. Mas esses romances, 
do primeiro, "Os Servos da Morte" ao último, "O Fo_r~ 
te", cujas pã_ginas acabo de ler, são ao mesmo tempo 
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uma contribuição das maiores e mais originais ao desen~ 
volvimento de nossa novelística brasileira,_ao engrande-
cimento de nossa literatura ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extrao_rdinâria a realizar~se amanhã, ~s 
I O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno Úl:li~Q, do Projeto de Lei_ da Câ~ _ 
mara n9 45, de 12.8_5 (n"' 4.972/85, na Casa de origem), de 
iniciativa do S_enhor Presidente da República, que altera 
a estrutura da categoria funcional de nutricionista, do 
grupo~outras atividades de nível superior, e dâ ou_tras_ 
providências, tendo _ . _ . . 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nosJ.11ÚL113, 
de \985, das Comissões: 
~ de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de _Lei da Câ~ 
mara n9 114, de 1985 (n"' 4.9-83/85, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da.República, que al
tera a estrutura da categoria funcional de datilógrafo, do 
grupo-serviços aUxiliares, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s Ll18 e l.JJ9, 
de 1985 das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~ 
mara n'l' 16.5, de 198'5 (n"' 4.416/84, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Preside.nte da República, que dis~ 
põe sobre a pensão especial de que trata a Lei n"' 6.592, 
de 17 de novembro de 1978, tendo ~ 

PARECER FAVORÁVEL, sob no !.017, de 1985, da 
Comissão 

- de Finanças. 

-4-

DisCussão, em tu_rnO únic;o, do Projeto de Lei da Câ~ 
mara n"' 170, de 1985 _(n9 5.987/85, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que au
toriza o Poder Executivo a abrir à .Justiça Eleitoral o 
Crédito Especial de Cr$ 920.500.000 (novecentos e vinte 
milhões e quinhentos mil cruzeiros), para o fim que espe
cifica, lendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n' !.018, deÍ985,-da 
Comissão 

-de Finan~as. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessao às /8 horas e 57 minutoS.t 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JOÃO CALMON NA SESSÃO DE 29-11-85 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro tem, 
desde o último dia -28, em sUa:s fileífas,--u.-m Senador de 
extraordinários méritoS, t Nelson Carneiro, fulgurante 
representante do Rio de Janeiro e inexcedível batalhador 
das causas democráticas, rece~o em nosso Partido pelo 
Presidente Ulysses Guimarães, .;.~elos Senadores Josê 
Fragelli e Gastão MUller e pelos Denutados Pimenta da 
Veiga, Cristina TaVares, Jorge Gam~ Jorge Leite. _ 

Nelson Carneiro conta hoje- com mais de 40 anos d_e 
dedicaçã-o à causa pública. Baiano, representou seu Esta
do como Deputado Federal entre 1947 e 1955, retornan~ 
do depois à Câmara pelo então Distrito Federal, depois 
Estado da Guanabara. Com a dissolução dos antigos 

partidos, ingressou no MDB, sendo seu vice-líd_er na Cã
mnra até eleger-se Senador, em 1970. Tive assim o privi~ 
légio de com ele conviver na Câmara e depois no Senado, 
n que c_hegamosjuntos, podendo admirar sua ação como 
líder do MDB, como vice-líder do Partido, mais tarde 
como líder do PTB. 
o-~nome _Nelson Carneiro estâ intimamente ligado à 

emenda constitucional que instituiu o divórcio em nOssO 
País. permifíndo que tantos encontrassem a felicidade 
que lhes era negada por obstáculos jUrídicos superados 
na maioria das nações. No entanto, o trabalho parla
mentar desse emitlente Senador_da Repúbl_ica ultrapassa 
·em-TnuítO o ·exitO éleS_s:U einenda. Nelson Carneiro lutou 
por ela, bravamente, -du-rante_mllitos anos de sua vida 
parlamentar. Mas, ao mesmo tempo, diuturnamente, _ 
_empenhava-se em dezenas de outras batalhas. 

Os projetas de lei por ele apresentados somam jã algu
mas centenas, tendo todos um ponto em comum, ao me-
nos: vísani todos à melhoria dã.s condições de vida do 
brasileiro,_o_r_espeito à sua dignidade e à sua liberdade. A 
capacidade de trabalho de Nelson Carneiro, autor de 
tãntoS prcijetos e responsável por sua âgil tramitação, 

-tornam-no,_ sem dúvida, um dos mais eficientes parla
mentã-reS- brasiléiros de todos os tempos. 

f:~se labor, contudo, não o privou do cantata perma
nente com seu eleitoradO._O preStígiO de Nelson Carneí
ro em seu Estado é_indubitãveJ, comprovado por sua bri
lhante performan~e nas eleições que disputou e no cari~ 
nho que encontra entre os cidadãos comuns, entre os 
brasileios que respeítam, estimam e admiram.· 

Ao dar as boas vindas a esse primoroso, a esse grande 
lutado(_ pela causa da liberdade, a esse modelar parla
mentar, fonte de inspiraÇão para as novas gerações, re
gistrando seu ingresso no PMDB, incorporo ao texto 
deste pronunc-iam'eri.tO os discursos proferidos na soleni-

-~da.dc_ realizada no AUditório Nereu Ramos, da Câmara 
d_9s Qep_u~ados, ~m-~~~-o P~r!id?• ___ COJ!l_ orgu~_o,_ o rece--
beu de vol_ta_ao_s_ se1,1_s quadros. 

Era o q-ue-tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
P_: .. dmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
JOÃO CALMQN EM SEU DISCURSO: 

O SR. ULYSSES GUIMARÃES - Meus compa
nheiros de partido, todos sabem a razão que nos reii.n-e, 
festivamente, nO presente momento~ Hoje, vamos rece
ber na verdade, formalizar, pois S. Ex• jâ tOmou as medi
das que a lei' exige- o Senador Nelson Carneiro no-nos-
so partido, o PMDB. · _- _ _ _ ___ _ __ 

Pel<ls entrevistas que fui soliCitado a dar, não só aqui, 
mtis desde o anúncio de que esta reunião ia realizar'~se, 
poderí::~mos aquil::~tar, se fosse necesSãrío, o alcance na~ 

-dona!, a repercussão, em todo o __ País, do ingresso em 
_ nos~a legençl_a, pe!o _F-io_ de Janeiro, do Senador Nelson 

Carneiro. Desejo, nestã Tãj:Jid::~ e até dispensâvel sau
dação ..:... -porque São óbvias, notórias as qualidades e 
tambérii-õs títulos-do eminente Senador Nelson Carneiro 
-dizer cjtie_s"audamos_este ingr_esso d:o Senador daRe
pública. Todos podemos dar o testemÚnho- e éu-Õ dou 
de que se trata de um dos parlamentares mais completos 
do Congresso Nacional, pelo tirocfnío, peta experiência, 
pela cultura. Nós sabemos de suas lutas_ memorâveis, in-

_ _cl_!.lsive qual,ldo COflduziu, no início. com sérias dificulda
des de toda çr~e.rn~ a campanhá pelo div6ido, e-m nosso 
País, além de muitas outras. Nós sabemos que esse parla
mentar realmente reúne um curriculum e um tiroc[nio 

.. qtfe exornariaiil a vida pública de qualquer parlamentar 
_em qualquer Partamento de qualquer País democrátiCo 

do muildo ci~ilizado. (Palmas.) 
-~J?ermito-me dizer duas palavrà.s, também, da felicida
de pessoal que invade o_ meu co~ação. TodOs sabem qUe 

-~, q__S~nador Nelson Canleiro é meu amigo dileio, fraterno; 
eu o_ considero meu irmão. Amlcus certus in re incerte 
cérnitur conhece-se o ami&Q certo na h,ora incerta, na 
hora do perigO, ria- hora do risco. Tivemos convívio, in~ 
clusive vivemos sob Q mesmo teta durante mais de 10 

_,anos. Quero dizer que r_ecolho dele constantemente assis
tência e SOlidariedade que muito mé- estimulam, animâm 
e até mesmo comovem. Quilndo na Presidência da Câ~ 
mnra há uma sessão tumultuosa ou difícil de dirigir o Se
nndor Nelson Carneiro, que não é Deputado, lá aparece. 
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Não diz, nada. Só dá um abraço, mas fica assim, ao al
cance da minh<:l vista, como para me socorrer em qual
quer hora, em qualquer dificuldade_ que eventualmente 
tenha de enfrent::~r., 

De maneira, meus amigos, que é um dia fes.fivo para o 
partido e um dia inesquecível para o Presidente Nadona,l 
do Partido, ao receber, repitO, um parlamentar, um ho
merri pú"51Lcõ, um jUrísta, professor de Direito, um jorna
lista, tantos tltulos que são simbolizados e sintetizados 
neste nome que todo o Parlamento respeita e todo o País 
aplaude: Nelson CarneirO! (-ealmas.) . , 

Tem a palavra a nobre Deputada Cristina Tavares. 

A SRA. CRISTINA TAVARES- (PMDB ~ PE. 
s·em revíSão do -orador.) ~Srs. Senildores,Sfs. Deputa~ 
dos, l:!_ancada do Rio de Janeiro. Presidente Ulysses GUi~ 
nlarães, Presidente NadQoal do PMD_I!, Presidente José 
Fragel_li, o Senador Nelson Carneiro não é sangue novo 
no PM~DB: é o bom~ é o velho sangue- do glorioso 
PMDB. No Nordeste nós conhecemos as ârvores, e a 
melhor delas, a m_aÍs fo~;te, é a braúna., Nelson Carneiro é 
a nOssa'bra-úna. ü_PMDB ~glorioso PMDB das lutas, 
PMDB da travessia, da esperança de mudanças- recebe 
Nelson Carneiro como impulsionador das mudanças ne
cessárias à sociedade. __ Venho, em meu nome pessoal, 
também dizer aos Senadores e Deputados do PMDB, ao 
Presidente do PMDB, ao Presidente do Senado Federal 
que as eJeições de 1985 impõem ao nosso partido uma re
Oex.ão e o_ Presidente Nacio_nal do PMDB disse isso mui~ 
to bem, logO após os r~ultados em São Paulo: que volte
mos_ a __ nós_ próprios, para pegarmÔs novamente o pulso 
deste partido. O partido que lutou nos anos negros do 
autQriturismo com a bandeira da reforma social precisa 
se rever, olhar para si próprio novamente. E, nesta .breve 
saudação ao Senador N~lson Carneiro, que serã um sol
dado e um militante do PMDB de verdade, faço minha a 
proposta do Deputado Egydio.Ferreira _Lima, de convo~ 
cação do Diretório Nacional do PMDB para um11 anâli
se dos resultados eJeitorais, do perfil do partido, da es
tratégía de enfrentamento da Assemblêla Nacional 
Constituinte e das eleições-pã.ra Governador em 1986. 
Não poderemos nos deixar perder em. vacilações, no 
medo da discussão democrãtica interna, e tenho certeza 
de que o apelo da Câmara ~os Deputados, aprovado por 
unanim'idad_e, por aplauso, será entendido pela bancada 
do Senado e encontrará no President~ Nacional do 
PMDB, Ulysses Guimarijçs, <!.maiS fraterna acolhida. A 
convocação do Diretó'rio Nacional do PMDB para uma 
análise do nosso partido, da nossa participação nas 
e_leições muJ'!i~ipais-é tão necessária e tão urgente qu_e eu 
acredito que a faremos neste recesso. Muito_ obrigado. 
Parabéns, Nelson Carneiro-. -(Palmas.) 

~ SR. ULYS~ES GUIMARÃES- Peço a presença 
do Senador Nelson Carneiro. (Palmas.) Quero dizer que 
constitui para nós um motivo tambêm de muita alegria a 
presença aqui de D. Carmem, a senhora do Senador, e de 
su_a_ filha, de _quem fui padrinho de casamento, Laura, 
que aqui se encontram. (Palmas.) Muito o _brigado pelas 
suas presenças. Quero dizer que ãqui se encontram, ob~ 
viamente, com o entendimento com o partido, com a 
bancada, de que este evento, este acontecimento foi 
coordenado. Aqui se encoritram companheiros nossos 
que representam o nosso partido, a direção do nosso 
partido, eu quero saudar os nossos companheiros na pes
sou de Jorge Gama, nosso Presidente. (Palmas.) E aqui 
está Jorge Leite, nosso Deputado que com grande bravu
ra, coragem, enfrentando tantas dificuldades, foi nosso 
candidato a prefeito no Rio de Janeiro. E s_aúdo, com a 
alegria de vê-lo restabelecido_de uro breve incómodo de 
saúde, o nosso coordenador Içeônidas Sampaio.- (Pal-
mas.) -

Vamos ouvir, fai<Jndo pelo Senado, o nosso compa
nheiro Se_nador Gastão MUller. (Palmas.) 

O SR. GASTÃO MÜLLER- Sr. Presidente do par~ 
tido, Deputado Ulysses Guh:narães, Sr. Presidente do 
Congresso Nacional, Senador José Fragelli1 Srs. Senado~ 
rcs, Srs. _Deputados, minhas senhoras, meus_ senhores, 
corteligionários. 

O nobre Senador Humbúto LUceila, nosso Líder no 
S~J1ad,o, determinou que eu, em seu nome; .como Seu 
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vice-Líder, fizesse a saudação de boas vindas ap e~inen
te Senador Nelson Carneiro, que retornoU às fficiraS do 
PMDB. 

O Senador Humberto Lucena não estã presente, por 
estur participando, neste momento, de uma reunião do 
Conselho Político da Presidência da República. 

Esse fato foi para mim muito bom, pois me deu _a 
oportunidade de saudar uma_ das figuras ma-iS- nOtãveis 
da vida póbtica brasileira, o digno Senador Nelson Car
neiro. 

Senhor Presidente, tenho como idéia pessoal que os 
Partidos Políticos devem estar sempre de portas abertas 
para receber novos c;o_rreligionãrios, bem como para 
aqueles que desejam desligar-se da Agremiação. 

Naturalmente, é ·maiS-agradável que os partidos fi
quem com as portas mais abertas para receber novos 
companheiros, e não para os ve( sair. -- - -

No momento, portanto, pergunto: é ma"ioi ategna-ôe 

vitória extraordinária. A sliã coragem pessoal, a sua 
-· ·-~o-ffipet~~_9_ia_ i~_te)eCtUal, ·o se_ll _valor mora_! ~ngrandece 

sobremaneira a nossa legenda, não apenas no Estaáõ do -
Rio, mas no plano nacional. 

PQrtanto, em nome da Comissão Executiva, trago 
aqui a palavra dos companheiros do Rio de Janeiro, na 
certeza de que teremos melhores dias, teremos a tão so
-nhada UIJidade do partido, no !t_io de Janeiro, com apre
sericá- do- Senador Nelson Carneiro, inspirado na sua lu
ta, no seu trabalho, na sua dedi~ação. 

-MuitO obrigadO, SenadOr -Nelson Cameiro: (Palmas.) 

O SR. UL YSSES GUIMARÃES -Srs_ Deputados, 
Parlamentares do Estado do Rio, falará o nosso compa
nheiro JOrge Leite. colega do nosso Partido, que foi can
didato à prefeitura daquele Estado. Quero agradecer a S. 
Ex' o_ que fez pelo nosso Partido, em circunstâncias tão 
adversas, tão difícei_s. _ 

se estar aplaudindo a entrada de um novo adepto, ou a o SR. JORGE LEITE - Sr. Presidente do PMDB, 
volta de um companheiro, ou mais, de um filho pródigo Deputado Ulysses Guimarães, Sr. Presidente do Senado 
que retorna às origens? Acho que a terceira hipOtese é a e do Congresso Nacional, Senador José Fragetli, Sena-
mais adequada, ou seja, Nelson Carneiro retorna e ê_ re- dor Nelson Carneiro, companheiro e líder no Estado do 
cebido de braços abertos no seu PMDB, de onde se de.:ili:_____ Rio de Janeiro; Deputado Jorge Gama, Presidente da 
gou por motivos que- não cabe, agora, comentar. O im: Seção Regional do PM DB; meus companheiros de ban-
portante é o seu retOrno. Qualquer Partido Político_ do cada,_ Dep_1:1tados Federais, Srs. ·Prefeitos do Estado do 
Brasil, tenho certeza, ~empre terã um imenso orgulho em Rio; compan-heiros no Congresso Nacional; Senadores; 
tê-lo nas suas fileiras. __ DeputadOS. -Para- o PM DB, foi Senipre uma-grãnde espe-

Em aparte a nosso amigo Nelson Carneiro, em Pie- rança ver de volta esse grande homem público e Senador 
nário, como Líder do PMDB, fiz o convite público pa"ra da República Nelson Carneiro, .que tem unia vida p-arla-
que retornasse ao PMDB. Naquela oportunidade, não s'e menta r e pública marcada pela sua coragem, pela luta 
detiniu, mas eu tinha certeza absoluta de que o fato se que sempre soube enfrentar nas. horas mais difíçeis deste 
concretizaria, como estâ acontecendo. País. 

Não vou aquí, ne~tas simples palavras, dizer o quere- APrendemos com Nelson Carneiro, no Rio de Janeiro, 
presenta Nelson Carneiro, não só para o PMDB, não só di<mte de tantas batalhas que travamos, defendendo a ti-
para o Senado, não só para a Bancada à qualjâ pertence, herdade, a democracia, defendendo projeto de redemo-
que é nossa, mas, anteS e aciniã de tudo, o que representa cratização deste País; aprendemos com Nelson_ Carneiro 
para o Brasil a tigura-lnsigné de Nelson Carneiro. Seria que a luta valia pelo empenho de cada um. E a Bancada 
chover no molhado.. Federal do PMDB do Rio de Janeiro, hoje, evidente-

Cabe-me, portanto, Senador Nelson Carneii-0, dar-lhe mente, fic.a muito mais tranqüila com a presença desse 
as boas vindas, em meu nome pessoal, ao no dinâmico ilustre líder participando dos quadros do nosso Partido. 
Líder Humberto Lucena e de toda a Bancada do PMDB Hoje, Presidente Ulysses Gujmarães, temos não de fa-
no Senado. lu r do que houve na campanha para prefeito na cidade 

Containos com as suas luzes, cOm a Sua- auroddade, do RiO de Janeiro. V. Ex• sabe. do que ocorreu, das diti-
sua orientação e, acima de tudo, Com a sua experiência, culdades que enfrentamos, e s.abe que o PMDB lutou 
paralelamente à sua grande autoridade, como cidadão e _bravamente para conquistar a prefeitura da cidade_ do 
como congressista. -----Rio de JaneirO-:-Não foi possível, mas o PMDB não pode 

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) _parar, porque não ganhou uma eleição na cidade do Rio 

O SR. ULYSSES GUII;IARÃES- Com a palavra o 
dedicado e competente Presidente do Diretórío Regiorlãl 
do Estado do Rio de _Jao_eiro, nosso companheiro Jorge 
Gama. 

O SR. JORGE GAMA -Sr. Presidente do PMDB 
Nacional, Deputado U1ysses Guimarães, Exm'~ Sr. Sena
dor e Presidente do Senado, Josê Fragelli, nosso mais 
novo companheirO das antigas e velhas batalhas demo-: 
crátícas do Rio de Janeiro, meus companheiros da bª~
cada do PMDB, c;,ompanheiro Prefeito do PMDB do 
Rio de Janeiro, aqui presente, Srs. Deputados, minhas 
senhoras e meus senhores. ~com prazer que, na qualida
de de Presidente do PMD& _do Rio de Janeirq, tragp a 
palavra dos nossos companheiros do Estado para saudar 
o retorno daquele que, indiscutivelmente, é para o Esta
do do Rio de Janeiro uma bandeira que1----ª9 longo da 
nossa hostória de resistência democrãtíca,-fói insprraao- -
ra das lutas e das conquistas do PMDB do Rio de Janei-
ro. _ _ 

Hoje temos ao_ no~O lado o Senador Ne!son Car:n~!rp. 
Para nós, isso se t_radu?: em__motivo de imensa satísTaÇão 
pessoal e de uma_ v_ªJgrosíssíni.a conquista poHtica. No 
momento em que o PMDB do Rio de Janeiro e - por 
que não dizer?- o própri-o PMDB Nacional atravessa 
dificuldades, na medida em que não tívenios êxito -nas 
eleições do Rio e São Paulo, reencontramos ao nosso la
do, ingressando na nossa legenda, para caminhar conos
co essa etapa da transição, aquele que-foi-um dos cam
peões da etapa da resistência democrátiCa. Nós podem_çs 
nos recordar da memorável caminhada peta Avenida 
Ríõ- Branco, em que o Senador NelsQn Carneiro, à frente 
d_os_setores populares e democráticos-daquele Estado, vi
rou uma eleição em menos de trinta dias e nos deu uma 

de Janeiro. O PM DB tem de continuar e precisa conti
~uar, virando a p~gina do que houve até o ~ia fS de no
Yenlbio próximo- Passãdo, e lutar unido peta ciue ê fun
~~mental e importante para o nosso projeto, um novo 
p-acto social que vai surgir em -noSSo País, em 86, com a 

· CoriStTtuinie_éleita e- já nO- início de 87. 
Queremos o PMDB do Rio de Janeiro,_ Presidente 

Ulysses Guimarães, com o- reconhecimento que V~ Ex• 
nos deu e há de nos dar para apoiar um partido que tem 
em seus quadros companheiros de grande valor, e que 
agora fica enriqUe-cido com a presença desse admirável 
companheiro que é o Senador Nelson Carneiro. Viramos 
o página da derrota. Queremos iniciar a caminhada para 
a vitória em 86, e não sei se falo cm nome da bancada fe
deral, do Coordenador, Deputado Leônidas Sampaio, e 
dos demais companheiros. Pode contar Q_PMDB_nac:i.o
nal que nós estaremos unidos. Cabe ao PMDB do_Rio de 

Janeiro, através de suas lideranças, buscar a unidade, 
Unidade que tem de sair da palavra e ir para a prãtica 
política. Não podemos querer reconstruir aquela seção 
tão importante de nosso partido com dissidências, com 

~-grupos, numa hora em que todos nós temos de dar um 
passo à frente, com o desprendimento necessário para 
unir este partido, para juntar este partido e para fazer 
crescer as lideranças e as bases do mesmo. E Nelson Car
neiro,_sem dúv_ida alg_uma, é um grande reforço, com o 
apoio de V. Ex•, com o PMDB nacional, com Q_S]'_refei
tos, com os Vereadores, com os Deputados Estaduais e, 
enfim,. aqueles que, como nós, amamos _este partido, che
garerrios à vitória, em 86 e em 88, do PMDB, que é o 
grande credor da Nação brasileira.. 

Ao encerrar, em mame da bancada federal, quero tra
zer nosSo abraço fraternal ao Senador nelson Carneiro, 
que terá de nós todo o apoio. Queremos dele a sua expe-
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r_iência, a sua vivência, o seu compromisso democrático, 
que fo_i s~~_re r_~~onhecido pelo povo fluminense e bra
sileiro. Pode ficar certo, Presidente Ulysses Guimarães; e 
certo, Senador Nelson Carneiro, de que estamos juntoS, 
e o PMDB v!lJ-:se reorganizar, e o Rio de Janeiro vai con
tribuir, pela unidade, pelo fortalecimento, para a vitória 

_,! desse partido em 86e 88. Parabéns, Senador Nelson Car
neiro. A presença de V. Ex• é uma honra e uma garantia 
de que o_PMDB çaminhãrá unido. (Palmas.) 

O SR. VL YSSES GUIMARÃES- Vamos agora ter 
o prazer de ouvir o noSso Presidente José Fragelli. 

O SR. JOSÉ FRAGELLl - Sr. Presidente Ulysses 
Guimarães, Srs: Deputados, companheiros, companhei
ras. sobretudo da Seção do Distrito Federal, D. Carmem 
e D. Laura, nosso queirdo amigo e mestre Nelson Car
neiro. 

Eu ousaria dizer que_ Nelson Carneiro não está voltan
do ao PMDB, porque nessa cdnvivência de alguns anos 
com ele, no Senado, eu senti,_e mais do que senti, eu tes
temunhei, como _todos os companheiros do Senado, que 
Nelson Carneiro, pelo seu coração e pelo seu espírito, 
sempre permaneceu no PMDB. (Palmas.) Ele apenas es
tava registrado em outro partido, mas nunca saiu do 
PMDB. Eu talvez não me lembre senão de uma ou outra 
proposição cu{a votação, cuja discussão n<i Senado te· 
nha levado Nelson Carrieiro a -não votar com o PMDB, a 
não_acompanhar o PMDB, a não estar sempre a nosso 
lado, dando essa assistência tranqíiilizadora que a sim
ples presença da personalidade de Nelson Carneiro 
transmite _a todos nós. O que o Presidente Uly_ss~ Gui
marães disse há pouco, lembrando que nos seus momen
tos de diticuldades, na direção_ dos trabalhos d~ Câmara, 
ali comparece Nelson Carneiro, cuja simples presença 
importa numa solidariedade pe(manente ao seu velho 
compãnheiro de lutas, eu também, em menor escala, te
nho recebido: Quando na Presidência da Mesa d_o Sena
do, constantemente tenho a meu lado Nelson Carneiro, 
e, com essa suavidade, com essa elegãncia:;-com essa ~·au
sência presente" com que ele se faz sentir, seriipre riie dâ 
o seu apofo1 me segreda, por vezes, uma orientação, um 
conselho, que me têm valido, quantas vezes, na direção 
doS trabalhos do Senado. ~ assim que é Nelson Carnei
ro, de sorte que não preciso, ninguém precisa ressaltar os 
seus méritos, a sua tigura. Eu o chamo sempre de mestre 
e não de Senador, porque ele realmente é o nosso mestre, 
nã_õ --apenas como político e como jurista, mas de tal 
modo ele influencia, de maneira tão benéfica, a todos 
nós do Senado, que ele ê verdadeiramente, mais do que 
tudo, um mesire· da vida política. Posso muito bem ava
liar o sentimento dos nossos companheiros do velho Dis-
trito Federal, do Rio de Janeiro, Cidade e Estado do Rio 
de JaneirO, quaildo vêem voltar para um trabalho ativo 
naquela secção do noss.o partido o companheiro Nelson 
Carneiro. Se pudesse o meu Mato Grosso do Sul furtar 
Nelson Carneiro do Rio de Janeiro, quanto nós tambêm 
nos sentiríamos honrados e envaidecidos com a figura 
desse nosso querido companheiro. (Palmas.) 

Senador Nelson Carneiro, repito o que disse; não te
nho a sensação de que estamos recebendo de volta um 
companheiro, mas a sensação de que nós todos conti
nuaremos- a ter na sua presença, na sua palavra, no seu 
trabalho, e s_obret.udo nos seus conselhos e na.sua orien
tação, aque-le-conlpanheiro que nunca faltou, não só ao 
seu partido mas a todo_s os seus colegas do Senado Fede
ral, d_o PMDB e _de qualquer partido, porque Nelson 
Curneiro é, digamos assim, nacional, um político nacio
nal, uma tigura de todos, uma figura universal, uma figu
ra muito brasileira. (Palmas.) 

O SR. ULYSSES GUIMARÃES- Tem a palavra o 
nobre Líder Piinenta da Veíga, que falaráPela BancU:da 
federal dos Deputados do nosso Partido. 

0- SR. PIMENTA DA VEIGA - Sr. Presidente, 
meus Companheirõs, confesso que chego aqui ainda ofe
gante, porque, estando numa reunião do Conselho Polí
tico, no Palácio, saí o mais rãpido que pude, para ainda 
alcançar o final desta solenidade. Não gostaria de estar 
ausente __ de um ato tão importante para o PMDB e tão 
importante para todo o País. O retorno de Nelson Car
neiro ao nosso partido é, sem dúvida, uma demonstração 
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da força do PMDB. Em nome da Bancada federal, eu me 
regozijo com ísso, porque Nelson Carneiro, como disse o 
Senador José Fragelti, não é apenas mais um companhei
ro que vem associar-se à nossa luta, que volta à nossa ca
sa, mas ele é um mestre, um mestre respeitado por todos 
os partidos, por todos os eleitores brasileiros. Mu_ito an
tes de iniciar a minha vida pública, eu jâ admirava a tra
jetória desse grande homem público. Lembro-me de suas 
lutas maiores, lembro-me da sua notável campanha pelo 
divórcio, da sua atuação sempre muito firme, muito de
terminada. Ainda agora, depois de tantos anos de luta, 
depois de tantos anos de devotamento à cat.isa pública, 
estou tendo a demonstração do seu amor ao Rio d~ JJI
neiro e do seu interesse pelas coisas públicas. Confesso 
que mal tenho podido trabalhar, às vezes mal tenho po
dido dormir, tal a insistência com qúe o-Senador Nelson 
Carneiro está defendendo o projeto _que hoje reúne suas 
maiores atenções, que é a questão dos royaltles do p~ 
tróleo. (Palmas.) Esta, que era uma questão, em princí
pio, impossível, já venceu quase todas as Qificuldades, e 
devemos estar, nestes dias, votando o projeto que altera 
a estrutura dos royalties, se não exclusivamente, certa
mente de forma fundamental, pela atuação·do Senador_ 
Nelson Carneiro. O PMDB se engrandece neste dia. Ele 
terá, novamente, entre as suas figuras maiores, Nelson 
Carneiro, que dispensa qualquer comentário, que dis
pensa qualquer análise. Nós, do partido, e cada um de 
nós, nos consideramos agora mais .fortes, porque esta
mos novamente sob a orientação deste grande brasileiro 
que é Nelson Carneiro. 

Em nome da Bancada federal do PMDB, eu cumpri
mento o Senador Nelson Carneiro e digo que o seu retor
no ao partido não é motivo de alegria apenas para o Se
n~do, que é a sua Casa, mas muito especialmente para a 
Camara, a qual ele honrou tantos anos e a qual certa
mente continuará dando o prestfgio e o brilho de sua in
teligência. Parabéns ao PMDB e parabéns a este notável 
homem público, a este grande brasileiro que é Nelson 
Carneiro! (Palmas.) 

O SR. UL YSSES GUIMARÃES -Vamos ouvir o 
nosso companheiro, Senador Nelson Carneiro. (:P:;,~.l-
mas.) 

O SR. NELSON CARNEIRO- Presidente Ulysses 
Guimarães, Presidente José Fragelli, Presidente Jorge 
Gamu:itustre L(der,_Pimenta da Veiga, Sr. SenadorGas-

- t~o Müller, que aqtri representa a bancada do Rio de Ja
n-eiro, meu~ Colegas do PMDB de todos os Estados, do 
Rio de· Janeiro inclusive, Srs. Prefeitos fluminenses, 
meus amigos, minhas senhoras e meus senhores. Acostu
mado u falar de improviso, logo senti que a emoção tor
naria difíCil reunir as palavras de agradecimento, tais e 
tãnfas fOrrim as-gentilezas, os excessos referentes a minha 
vida pública. Mas quero, desde logo, testemunhar minha 
gratidão permanente a Cristina Tavares, Gastão MGller, 
Jorge Gama, Jorge Leüe, Pimei?~ da Veiga e a esse 
líder de todo o Senado Federal, que é o Senador José_ 
Frugelli: As expressões com que me saudou Ulysses Gui
marães, todos sentiram, foram fruto- e ele o confessou 
- indiretamenie daquela velha e constante amizade que 
nos uniu desde que nos reencontramos no COngresso
Nacional. 

Escrevi estas pãtãvras, que peço licença para ler: 

A nau da política me traz de volta ao porto que em 
hora de tempestade ajudei a construir. Naveguei um 
pouco por outrOS mundos, o tempo bastante para farta-• 
tecer a crença no'S milagres da convivência com velhos 
Companheiros. Mas nessa viagem de que retorno sem 
ressentimentos, compreendi que chegara a hora deste 
amorável reencontro. Ainda bem. 

Sou um devedor que por mais que se esforce nunca 
saldará a dívida contraída, numa encruzilhada do desti
no polftico, vai por quase três decênios, com o Rio de Ja
neiro. Venho para servir a se\! povo e a seu progresso. 
Para juntar meus esforços aos daqueles que, nesta trin
cheira da liberdade, ainda não se conformaram com a 
ausência de um representante fluminense nos altos 
concílios da Nova República e procuram reunir energias 
para conter o esvaziamento econômico do Estado. 
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Aqui estou de incompatibilidades sepultadas para po
der pedir aos -peemedebistas, velhos e novos, que es
qUeçam fambêm suas pOSSfveis divergências. A vitória 
eleitoral foi a constante e merecida recompensa da luta 
cívica empreendida no Rio-de Janeiro, antes pelo MDB, 
depois pelo PMDB. Restauraremos, Deus louvado, esse 
teinpo nãO muito distante, com trabalho, dedicação e 
humildade. Assim éramos, assim deveremos ser, se dese~ 
jarmos reconquistar o triunfo nas urnas. Mas, na const~ 
lação Pãrtidária de nossos dias, não nos acicate a preten~ 
são de caminhar sozinhos, sem entendimento sólido com 
outras agremiações, possuídas das mesmas preocupações 
com o esplendor Político, econômico, social e cultural do 
Rio de Janeiro. Cumpre buscar a todas e convocar a to
dos os leais combatentes, inclusive no interior castigado 
pelo desamparo, e onde uma coorte esplêndida de; presti
giosos correligionários não se deixou vencer nem pelo 
desânimo nem pelas díssenções. 

Acudo envaidecido e feliz à convocação de Ulyesses 
Guimarães. Sem ele, sem sua determinação sefn hiatoS, a 
niemorável campanha do An-ticandidato, a intrepidez 
cOm que superou os obstáculos levantados à construção 
do maior partido nacional e a desambição que iluminou 
as últimas campanhas cíviCas, outro seria o panorama 
político do pafs. Tinha razão TeoLó.nio Vilela ao afirmar 
que "a democracia não é o regime de fracos, mas de for
tes". Dos fortes como Ulysses Guimarães, Tancredo Ne
ves CTeotônio. Fortes como os que não descreram esses 
<~nos todos e hoje celebram, como diria Noberto Bobbio, 
com o governo da lei. _o pr{lprio triunfo da democracia. 

Eis-me de volta sem outros títulos senão as mãos lim
pas, o coração sem mágoas, a fé _inquebrantável, as espe
ranças renovadas. Chego para ajudar a desfazer impres
sões amargas. Confiando que em 1986 o PMDB e seus 
aliados voltarão a conviver com a deusa da vitória. Não 
me alisto para comandar. Mas para servir. Nem para di
vidir. Mas para somar. E prosseguir buscando resgatar, 
até à hora derradeira, a imensa dívida assumida com o 
Rio de Janeiro. 

Assim, somente assim, serei digno das carinhosas pa
lavras com que me saudais e das palmas com que me re
cebeis. (Palm<J.S.) 
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l-ATA DA 243> SESSÃO,, EM 3 DE DE
ZEMBRO DE 1985 

!.I-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

Submetendo à deliberação do Senado os Seguintes 
projetas de lei: 

-Projeto de Lei do Senado ri\. 369/85-DF, que 
reajusta os vencimentos, salâríos., soldos e proventos 
dos servidores civis e da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, dos membros e 
dos servidores do Tribunal de Contas do DiStrito Fe
deral e do respectivo Ministério PúblicO,. e dá outras 
providências. 

- N9 331(85 -(n9 636/85, na Origt:m), restituindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

1.2.2- Ofícios do Sr. }'i'-8ecretário da CimiU'a dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 207/85 (nl' 
6.906/85, na Casa de origem), que reafiista os valores 
de vencimentos, salârios, soldos e proventos dos ser~ 
vidores civis e militares da Únião, dos Territórios e 
das autarquias federais, dos membros do Poder_ iudiM 
ciâriO da União, do. Distrito Federal' e dos TerriM 
tórios, do Tribunal de Contas da União, bem co.mo 
os valores das pensões, :e dâ outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 208/85 (n~' 
6.578/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a es~ 
truturação das Categorias Funcionais do Grupo
Atividades de Apoio Judiciârio dos Qu1;1.dtos Perma
nentes das .Secretarias do Superior Tribunal Militar e 
das Auditorias da Justiça Militar, e dá outras provi
dências. 

....:. Projeto de Lei da Câmara n~' -209/85 (n'i' 
6.844/85, na Casa de origem), qué- prorroga o prazo 
de vigência' dos incentiv_os _fiscaiS previstos nos arts. 
80 e 81 do Decreto-lei n'i' 221, de 28 de fevereiro de 
1967, fixado pelo Decreto-lei n'i' 2.134, de 26 de junho 
de 1984. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 210/85 (n'i' 
6.845/85, na Casa de origem), que cria o Fundo do 
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Estado-Maior das Forças Amiadas- EMFA e dã 
outras· providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 211/85 (n'i' 
6.934/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a im
plantação do processamento eletrônico de dados no 
alistamento eleitoral e a revisão do eleitorado e dá 
outras providências. 

- Emenda da Câmara dos DePutados ao Projeto 
de Lei do Senado n' 99/85 (n' 5.986/85, na_Casa de 
origem), que dispõe sobre a sistematização e orde
nação das ações do Governo Federal no Nordeste, 
no que tange aos problemas das ãguas, e dâ outras 
providências. 

l-2.3 - Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.4 - Comuokações da Presidência 
Prazo para apresentação de emendas aos Projetas 

de Lei da Câmara J!9S 207 'e 208/85, lidos anterior
mente. 

RecebimentO de Oficio n' S/50, de 1985 (n'i' 
137/85, na origem), do Sr. Gover·nador do Estado de 
Santa Catarina, solicitando autorização do Senado 
Federal a fim de que aquele Estado possa realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
24,500,000.00, para os fins que especifica. 

Recebimento_ de Mensagens n9S 328 a 330, de 1985 
(n"'s 638 a 640/85, na origem), pelas quais o senhor 
Preside~te da República, solicita autorizaçãO para 
que as Prefeituras Municipais de Nova Brasilândia 
- MT, Petrópolis - RJ e do Rio de Janeiro - RJ, 
possam contratar operações de crédito, para os fins 
que especificam. 

1.2.5 - Qunuoicação 
Do Sr. Senador Roberto Wypych, que se ausentarã 

do País. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n' 45/85 (n~ 

4.972/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera a estrutura d~ ca
tegoria funcio.naf.de Nutricionista, do d_TuPo-Outras 
Atividades de Nível Superior, e dâ outras providên· 
cias. 

- PrOJeto de Lei da Câmara n~' '(f4785. (n'i' 
4.983/85,-ita-Casa de origem), de iniciativa do Sen)Jor 
Presidente da República, que altera a estrutura da ca-

tegoria fu~cional de datHógrafo, do Grupo-Serviços 
Auxiliares e dá oUtras providências. Aprovado. Â 
sanção. 

-Projeto .de Lei da Câmara n'i'. 165j85 (n~' 
4.416/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República. que dispõe S!Jbre a pensão 
especial de que trata a Lei n'i' 6.592, de 17 de noM 
vembro de 1978. Aprovado. À sanção. 

---:Projeto de Lei da Câmara n'i' 170/85 (n' 
5.987/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir à Justiça Eleitoral o crédito especial de 
CrS 920.500.000 -(no_vecentos e vinte milhões e quiM 
nhentos mil cruzeiros), para o fim que especifica. 
Aprovado. Ã sanção. 

1.3.1 - Discurso após 8 Ordem do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Trabalho 
ela~orado pela Secretaria Municipal de Ação Comu
nitária da Prefeitura de Belo Horizonte- MG, ares
peito do Plano Municipal de Habitação Popular de 
Belo Horizonte, denominado PROF A VELA. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

!.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 244• SESSÃO, EM 3 DE DE-
ZEMBRO DE 1985. 

2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 -Oficio do Sr. J'i'-Secretárlo da Câmara dos 

Deputados 
Enc·aminhando à revisão do Senado autógrafos dos 

Seguintes projetos: 

-ProJeto de Lei da Câmara n"' 212/85 (n' 
4.452/77. na Casa de origeni), qUe revoga a Lei n'i' 
6.905, de II de maio de 1981, os Decretos-leis n9S 
594, de 27 de maio de 1969, 1.617 de 3 de março de 
1968, e 1.924, de 20 dejaneii'O de 1982, o art. 48 da 
Lei n'i' 6.251, de 8 de outubro_ de 1975, art. 31' do 
Decreto-lei n"' 1.923, de 20 de janeiro de 1982, dã 
nova.redação ao inciso I e! li' do art. 2'i' da Lei n9 
6.168, de 9 de dezembro de 1974, e ~xa normas de 
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instituição e funcionamento da Loteria Esportiva_Fe- o_utras providências. Votação a~ada por falta de quo-
deral. rum. 

-Projeto de Ler da Çâmafa- D~> _.213/85 (n' -- -- - Pi--õjetO de -Lef da--Câmara nv 34/~1 (n~' 3.658/80, 
6.972/85, na_CM_a __ ~ origem), que altera dispositivo na Casa de origem), que acresCenta paràgrãfo.ao art. 
da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965, e dá outras 234 do _Decreto~lei n9 2.848, de 7 de d~embro de 
providências. 1940 ~ C.ódigo Penal. Votação adiada por falta de 

2.2.2 - Pareceres encaminhados ã Mesa quorum. 
Z.Z~-:- Leitura d~ projetas ProJeto de Lei da Câmara n9 48_/81 (n9 4.708/78, 
-ProJetas de Lei do Senado n" 370/85_, de autoria na Casa de origem), que introduz alterações no art. 

do Sr. Senador Nelso_n Carneiro, que determina a 243_da Lei n9 4.737_,_de 15 de julho de 1965 -Código 
aplicação, aõs aposentados da área mêdica, da gratiw Eleitoral. Votação adiada por falta de quorum. 
ficaçào dos DecretoswJeis n9s 2.1 l4f84, 2.140/84 e Projeto de Lei da Câmara n9 53/81 (n" 614/79, na 
2

·
24

0/85; . -------;--==-=Casa de origem), introduzindo alterações no 
-ProJeto de Let do Senado n9 371/85, d~ autona Decreto-lei 09 7o, de 2l de novembro d~ 1966, e na 

do Sr. Sen~dor_R?be!t~ Wypych, que autonza o ~o- Lei n9 5_741 de 19 de dezembro de 1971, que dispõem 
der Executivo ~ mshtutr a Zona Fran_ca da R~gtão sobre cédula hipotecária e a cobrança de cr.édi_to hi-
Oeste do .P~ra~a, pelo _prazo qu~ espectfica, e da ou- potecãrio vinculado ao Sistema Financeiro de Rabi~ 
tras provtdencaas. w v • . d" d r lt d 

2.2.4 _Discursos do Expediente taçao. otaçao a 1a a.por a a e quorum. 
SENADOR JORGE KALUME~ como Líder - -.Er_ojeto de Lei da Câmar_a n9 57/81 (ri9 2.109f79, 

Concessã·o-de maior~ índices de aumento para o fun- na Casa de origeni), que altera a Lei n9 5.869, âe ll 
cionalismo público. Apelo no sentido da recuperação de janeiro de .1973 - Código de Processo Civil, na 
de peça histórica pertencente á"Ruf"Bai'bõSa. pa-rte r_elativa_ao procedimento sumaríssimo. Votação 

SENADOR ROBEJ!.TO SATUR_N!NO, como -ª·d_i_aª_!!_por falt~ d~_ q_u.ornm. 
Líder- Comentários sobre medidas recentemente Projeto "de Léi.dã Càmaratf9 59/81 (n"' 1.894/79, 
propostas pelo Governo no campo económico. n;.t Casa de origem), _que inclui na relação-descritiva 

SENADOR SEVERO GOMES, como Líder - das fenovias do Plano Nac-ional de ViaÇão, institUído 
Trabalhos desenvolvido~ pela CPI que investiga a pela· Ler n9-5.9"t7, de- 10-dC setemhrO de 1973, ferro-
gestão das sociedades de economia mi~_ta, particular- via transversal ligando Belém-São Luiz-Teresina. 
mente a _da Vale do Rio Doce. ··~~." ~ -·--~ " Yo~ação_ adi~a por ~alta de quorum. 

2.2.5-Leitura de Projetos - PrOjetode-LeJ aa-t'ãffia_ra 119"63]8r{fl9 2.087/79, 
- Projet? de Lei do Senado n9 372/85, de autoria na Casa de origem), que modifica a reaação do§ 29 

do Sr. Senador Nivaldo Machado, que proíbe a re- do ~rt. 20 da Lei n9 5.869, de II de janeiro de"I973-
muneração do fornecedor de sangue a bancos. ~-e ~~n- Çódigo d~ .. Processo Civil: V()t~ção_adlada por falta 
gue, posto de coleta e serviços de hemoterapia _em ge:: de t}uoniiíl. - -- -· - ~-. · -·· ---
ral, e dá outras providências. Projeto-de Lei da Câmara n9 81/81 (n~> 3.123/80, 

- Projeto de Lei do _Sen_ado n9 373/85, de aut_ori~_ na Cas-a de origem), que assegura os direitõS de auto: 
do Sr. Senador Gastão_ Mí!ller, qu_e pbrigii a deVO- res te"ãtrãis. -vOtaÇão- adiada por falta de_quorum. 
lução de importâncias antecipadas como sinal ou inf- Projeto de Lei da Câmara _n9 46f82-(n9 903/79_, na 
cio de pagamento de imóvel financiado pelo SFH, Casa de origem), que dã nova_ redação ao art. 125 do 
quando não concretiz.ada a transação. D~creto-lei ~9_20:0,_ de 25 de fe~ereiro de 1967_~ e _revo~ 

2.2.6- Comunicação da Presidência ga ãafíen-ã d-ào § 2" doo seu art. 126:-votação a"iJiada 
Convocação de sessão conjunta a realizar~!le l)oje, por falta de quoruin. 

às 21 horas, com Ordem do Dia que designa. Projeto de- LCi do-. Senado· ri'!" --~-44/81-
2.3 ....-_ORDEM DO.D_lA _ -·- ___ ---,-.- ~ -~ __ Ço_mplementart_~cr~centa~tQ o parágrafo 49 _ao art. 
Projeto de Lei da Câmara n9 58/80 (n9 1.~_9}}~. 29 "da ~ei ComPte-:-mentaf n9 1{67, que visã -a reduzir, 

na Casa de_ origem), que acrescenta parágrafo ao art. -em casos que-eSpecifica. o limite niínimo popülacio~ 
458 da C_o_nsolidação das Leis do lrãbalho. Vota~o nal de que trata õ inciso I do mesmo artigo. Votação 
adiada por falta de quorum. adiada-por falta de quorum. 

Projeto de Lei__da_Câmara n9 62j80_(n_9 ~.ª_71L79, PrOjeto de Resolução n9 131/85,_que autoriza o 
na Casa.de origem), que dá nova redação ao art. 5~' Governo do Estaâo do Parâ.ná a realizar operação de 
da Lei n9 6.678, de 14 de agosto de 197?, g_ue dispõe empréstimo externo no valor de USS 63,600,000 (ses~ 
sobre a requisição de servidores públicos da adminis- senta e três milhões e seiscentOs mll dólares nortew 
tração direta e autárquica pela Justiça EleJtora1 e dá americanos). Votação adiada_ por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n"' 134/85, que autoriza o 
Governo do Estado de São Paulo a elevar em CrS 
3, 131.146.368 (três bilhões, cento e trinta e um mi
lhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta 
e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolida-
da. Votação adiada por falta de quorum. · 

Projeto de_ Resolução n• 135/85, que autoriza o 
Governo do Estado de Minas Gerais a realizar ope
ração de_ emp-réstimo externo, no valor de US$ 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte~ 
amercianos). Votaçio adiada por falta de quowm. 

Projeto de Resolução n9 136/85, que autoriza o 
ÇoveroQ dO Estado do Rio de Janeiro a realizar ope
ração de empréstim-o externo no valor de ÚSS 
44,800,000.00 (qiiareilta!! quatro milhões e oitocen
tos niU dOtares norte-ameiicano. Votação adiada por 
falta de quorum. • 

Projeto ~e Resolução n9 137/85, que autQriza_ o 
Governo do Estado do Rio deJaneirQ a realizar ope
raçào_de empréstimo no valor deUS$ 100,000,000.00 
(c_em milhões de dólares norte-americanos). Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n{l 138/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim (MA), a 
elevar em Cr_5_j47.658.086 (cento e quarenta e sete 
milhões, seiscen-tos e cinqfienta e oito mil e oitenta e 
seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de, Resolução n9 139/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Marília (SP) a elevar em Cr$ 

-7-2-AOO .. OOO.OOO,OO (dois bilhões e quatrocentos mi
l_h_ões_ de cruzei_rps). o montante de sua dívida consoti
dada:--Vobição=adiada _por falta de quorum. 

·---Pr.ojeto de Resolução n9 140/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Salto do Cêu (MT) a elevar 
-em Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove mi~ 
lhões, novecentõS e dezessete mil, trezentos e vinte 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
\_'otaçã~_ adiada por falta de quorum. 
- PrOjeto c:fe Resolução n9 14lja5, que a!Jtoriza a 

Prefeitura -MuniCipal de Grajaú (MA) a elevar em 
Cr$ 441.261.654 (quatrocentos e quarenta e um mi
lhões, duzentos_ e sessenta e um mil, seiscentos e cin
qüenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por fatal de quorum. 

· Projeto de Resolução n9 142/85, que autoriza a 
Pi-efeitur:a Municipal de Macafba (RN) a elevar em 

-CrS 1.053,744_.27.5 (hum bilhão, cinqílenta e três m_i
lhões, setecentos e_ quarenta e quatro mil, duzentos e 
Setenta 'é- Cinco cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 143/85, que· autoriza a 
Preft!itúl'ã Municipal de Tangarã da Serra (MT) a 
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elevar em CrS 4.473. t 78.230 (quatro bilhões, quatro
centos e setenta e três milhões, cento e. setenta e oito 
mi~ novecentos e trinta cruzeiros), o montante-de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n~ 144/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Criciúma (SC)_a elevar em 
CrS 2.724.658.100 (dois bilhões, setecentos e vinte e 
quatro milhões, seiscentos e cinqUenta e oito mil e 
cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n~ 425/85, solicitando seja anexado, 
aos_ Projetas de Lei da Câmara n'i's 49/77, 111/81 e 
124/83, que tramitãril em conjunto c_om o Projeto de 
Lei da Câmara n~ 38/84, Cfüealtera dispositivo da Lei 
n~ 4.726 de 13 de julho de 1965, que dispõe sobre os 
serviços do registro do c_o_m_é_t_cio de atividades afins, e 
dá outras providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Requerimento n9 423/85, de urgência para o Proje
to da Lei da Câmara n<:> 124/85 (n~'4.014/84,-na Casa 
de origem), que proíbe a pesca de catêceo nas águas 
jurisdicionais brasileira e dá outras providências. Vo-
tação adida por falta de quorum. 

Requerimento n9 463/85, solicitando, nos termos 
do art. 279, c, 4, combinando com o art. 195, do Re
gimento Interno a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Resolução n~' 15/85, que dispõe sobre re
querimento de informações e dá outras providências. 
Votação adiada por falta de quorum. 

·Req-uerimento- nQ 461/85, solicitando a consti
tuição de uma ComissãO Espectai Mista, composta 
de 3 Senadores e 3 Deputados, para, no prazo de 120 
dias, organizar os atas de comemoração do cente
nário do nascimento de dois eminentes vultos baia
nos, Dr. Otávio Mangabeira e Dr. Ernesto Simões 
Filho. Votação adiada por falta de quorum, após pa
recer da Comissão de Educação e Cultura. 

Projeto de Lei do Senado n~> 89/83, que dispõe 
sobre a proibição da caça aoja-cã-:ié~ e dá outras pro
vidências. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n"' 85/83, que acrescenta 
dispositivo à Lei Orgânica da Previdência Social, am
pliando a definíÇão de dependente para efeíto de as
sistência médica. Votação adiada por falta de quorum. 

2.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ALCIDES SALDANHA- Apelo ao 
Ministro das Minas e Energia, no sentido de cancelar 

'a proibição da garimpagem individual na cidade de 
'Lavras do Sul-RS. 

SENADOR AMERICO !JE SOUZA- Dívída ex
terna brasileira. Pacote FisCal. Mandato presidencial 
de 6 anos. 

SENADOR ITAMAR FRANCO_~_Edítorial do 
Jornal Estado de Minas, intitulado '"'Análise do Paco
te". 

SENADOR GALVÃO MODESTO - Análises 
sobre o Sistema Financeiro de Habitação. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- XIV Fes
tival de Arte de São Cristó~Lão~SE. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÀES- A im
portância do turismo como atividade económica. 

SENADOR ÁLVARO DIAS- MorosidadeburoM 
crática no programa de reforma _agrária. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Reivindi
cação da Associação dos Agentes de Vigilância _e Se
gurança da Universidade do Rio Grande do No~te, 
relacionada com o baixo salário da classe. 

SENADOR GABRIEL HERMES - Discurso 
proferido por S. Ex~. por ocasião do 25"' aniversário 
de Fundação da Sociedade Teuto-Brasileira. 

2.3.2 - Comunicações da Presidência 
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-ConvoCação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 17 horas, com Ordem do Dia que designa. 

-Término _do prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Resolução n"' 149/85, sendo que ao 
mesmo foram apresentadas 36 emendas; e términ-o do 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Resolução n<:> 150/85, sendo que ao mesmo foram 
apresentadas 10 emendas. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3-ATA DA 245> SESSÃO, EM 3 DE DE-
ZEMBRO DE 1985 

3.1- ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3.:2:1- Oficio do Sr. ]'?-Secretário da Câmara dos 
oeputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se
guinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n9 214/85 (n~' 
6.822/85, na Casa de origem), que prorroga o prazo 
de isenção do 11)1posto Único sobre Lubrificantes e 
Combustíveís LíquidoS -e Gasosos, inCidentes nos ál
coois estilio e metilio, para fins carburantes, e dá 
outras providências. 

3.2.2 - Requerimentos 

- N? 474/85, de urgência para o Projeto de Lei do 
Senado n? 338/85-DF, que flxa o valor do Soldo de 
Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral e altera dispositivos da Lei n9 5.906, de23 de ju
lho de 1973, _t:; dá outras providências. 
__ - N9 475/85, de urgência para o Projeto de Reso
lução n~' 116/85, que altera a Resolução n"' 93(76, que 
dispõe sobre operações de crêdito dos Estados e Mu
nícípio·s·; fixa seus limites e condições. 

3.2.3 ::- Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Oficio n? S/51/85 (n"' 709/85, 
nu origem), do Sr. GOvernador do Estado de Ala
goas, solicitando autorização do Senado Federal a 
fim de que aquele Estado possa realizar operação de 
empréstimo externo no valor US$ 11,000,000.00, 
para o fim que especifica. 

-Recebimento do Oficío n9 S/5.2/85 (n"' 300/85, 
na origem), do Sr. Governador do Estado do Pará, 
solicitando autorização do Senado Federal a fim de 
que aquele Estado possa realizar operação de em
préstimo ·externo no valor de US$ 20,000,000.00, 
para o fim que especifica. 
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-Projeto de Lei da Câmara n~ 130/85 (n9 
4.065/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera dispositivo da 
Lei n"' 5.701, de 9 de setembro de 1971, que dispõe 

-Sobre o Magistério do Exército. Aprovado. Á sanção. 
-Projeto de Lei da .Câmara n" 143/85 (n9 

4.961/85, na Casa: de origem), ·de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que fixa os Valores de Re
tribuição do Grupo-Arquivo, do Serviço Civil do_ Po
der Executivo, e dá outras provídências. Aprovado. Ã 
Comíssão de_ Redação. 

3.3.1_ =-Matérias apreciadas a~ós a Ordem do_ ~ia 

-Projeto de Lei d.o Senado_n"' 338j85MDF, em re-
gime de urgência, nos termos do Requerimento n9 
474/85, lido no Expediente. Aprovado com emendas, 
após pareceres das comissões competentes. À ComisM 
são de Redação. 

- RedaÇão final do Projeto de Lei do Senado n~ 
338/85_-DF, em regim~;_ de __ urgência. Aprovada. Ã _ 
sanção. 

--Projeto de Resolução n"' 116/85, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n9 475/85, 
lido no Expediente. Aprovado, nos termos do substi-
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tutivo, após pareceres das comissões competentes. À 
Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n"' 
116/85, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

3.3.2 - Apreciação de matéria 

- Redação final do Projeto de Lei da Câmara n'~ 
143/85, constante da Ordem do Dia da presente ses
são. Aprovada, nos termos do Requerimento n'i' 
476/85. Ã sanção. 

3.3.3 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ODACIR SOARES-- Irregularidades 
que estariam ocorrendo na administração do Gover
nador Ângelo AngeJin, do Estado de Rondônia. 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Redução, 
pelo Banco do Nordeste do Brasil, das taxas de juros 
de suas operações de financiamentos em todos os se
tores. da economia. 

3.3.4 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

3.4- ENCERRAMENTO 

4-ATA DA 246• SESSÃO, EM 3 DE DE
ZEMBRO DE 1985 

4.1 -ABERTURA 

4.2- EXPEDIENTE 

4.2.f- Parecer encaminhado ã Mesa 

4.2.2 - Requerimentos 

- N~' 477/35, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n"' 213/85 (n"' 6.972/85, na Casa de origem), 
que altera dispositivo da Lei n? 4.737, de 15 de julho 
de 1965, e dH outras providêndas. 

- N~' 478/85, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n"' 192/85 (n"' 6.005/85, na Casa de origem), 
que institui o Vale-Tránsporte e dá outras providên
cias. 

4.3- ORDEM DO DIA 
- Parecer da Com,issão- de Relações Exteriores 

sobre a Mensagem n"' 3/85 (n"' 44/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Octávio 
Luiz de Berengl!e! C~~ar, Embaixador do Bras ii~~<;? 
à República de Trinidad-Tobago, para, cumulativa
mente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto~ Comunidade-de DOmTnica. ApreciadO em ses
são secreta. 

-Parecer da Comissão de_ Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n? 164/85 (n~' 368/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ray
mundo Nonnato Loyola de Castro, Embaixador do 
Brasil junto ao Estado de Coveite, para, cumulativaM 
mente, exercer a_ função de Embaixador do Brasil 
junto ao Estado de Bareine_, Apreciado cm sessão se
creta. 
--Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a ~ensagem n"' 198/85 (n~' 425/85, na origem), 
pç1a qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor João 
Augusto de Médicis,. Embaixador do Brasil junto à 
Repúblic:1 do Quênia, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil na Etiópia. 
Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da ComisSão- de Relações Exteriores 
sobre a Mens~gem n9 223/85 (n"' 476(85, na origem), 
_pela qual o Senhor Presidente da República submete 
i' deliberação do Senado a escolha do Senhor Sérgio 
Fernando Guarischi Bathy, Ministro de Primeira 

_Classe, da Carreira de Diplomata, para, exercer a 
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função do _Emb~ixador do Bra~il junto a República 
do Suriname, Apreciado em sessilo secre~a. _ 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n9 230/85 (n9 497/85, na origem), 
pela' qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Marcos 
Antônio de Salvo Coimbra, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil no Canadã. Apre
ciado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n' 260/85 (n' 542/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha dQ Senhor Panlo 
Dyrceu Pinheiro, Min-istro de Segunda Clas_se, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Popular de An
gola. Apreciado em sessi.o secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre_a Mensagem n9 283/85 (n"' 578/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Lulz 
Orlando Carone Céllo, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República da Bolívia. 
Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão _de_ Relações Exteriores_ 
sobre a Mensagem n"' 274/85 (n' 566/85, na origem)~ 
pela qual o SenhQJ Presidente da Rep6blica submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Alberto 
Vasconcellos da Costa e Silva, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à Repl1blíca 
Portuguesa. Apredado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações _Exteriores 
sobre a Mensagem n9 282/85 (n' 577/85, na origem), 
~a qual o Senhor Presidente da Repúbl!ca su~l'l)ete 
à deliberação do Senado a es;c_olha do SenQor_~lçides_ 
da Costa Guima.-ães Filho_, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de EmbaixaQor do Brasil junto-~ República 
Popular Polonesa. Apreciado em sessão secreta.---

- Parecer da Comissão de Relações Exterior~s 
sobre a Mensagem n"' 283j&S_n9 578/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República Submete 
à deliberação do Senado a escolha d_o Senhor P~u!C! 
Henrique de Paranaguá, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República da Venezue
la. Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n<? 295/85 (n' 596/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação_ _do Senado a escolha do Sr. Alcldes da 
Costa Guimarães Filho, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embai1tador do Brasil junto à República Popular Po· 
lonesa. Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n"' 296/85 (n"' 597 f85, na origem), 
pe(a qua[ o Senhor Presidente Qa República ~submete 
à deliberação do S~nado a escolha do Senhor José 
Ferreira Lopes, Ministro de Segun_da Classe, da Car
reira de Diplomata, para e1tercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Unida da Tanzâ
nia. Apreciado em sessão secreta. 
· - Parecer da ComissãÕ de Relações Ex_teriores 

sobre a Mensagem n9 298/85 (n'>' S99/85m na ori
gem), pela qual o Senhor Presidente submete à deli
beração do Senado a escolha do Senhor Marcel 0~
zon Costa Hasslocher, Ministro de Primeira Classe. 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino d() Marrocos. 

Apreciado em sessão secreta. 
- Parecer da Comissão de Finanças sobre a Men

sagem n"' 31 l/85 (nl' 617/85, na origem), Pe!a qual o 
Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do_Senhor Thales Be_zerr;~. 
de Albuquerque Ramalho, para exercer o cargo de Mi-
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nistr? __ do_ Tr!bu_~_al_ de Contas da União, em vaga de
corrente-~a aposellfadoria do Ministro João Noguei~ 
ra de Rezende. Apreciado em sessão secreta. 

4.3.1 - MatériãS apreciadO ap6s a Ordem do Dia 

~ Projeto de Lei da Câmara n"' 213/85, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n'>' 477/85, 
lido no Expediente. Aprovado, após parecer da co
missão competente. Ã sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n\" 192/85, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n"' 478/85, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes, tendo usado _da palavra, na sua 
discussão, o Sr. Murilo Badaró. A sanção. 

-- 4.3.2 - Discursos após a Oi'dem do Dia 

SENADOR NJVALDO MACHADO- Defesa da 
dilatação do prazo da vigência-dos incentivos fiscais, 
concedidos para as empresas implantadas no Nor
deste brasileiro. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Preconi
zando_ medidas visando maior amparo aos idosos. 

4.3.3 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

4.4- ENCERRAMENTO 

5 --,. ATA DA 247• SESSÃO, EM 3 DE DE
ZEMBRO DE 1985 

S. I - ~BERTU~}. 

5.2 - EXPEDIENTE 

5.2.] --Requerimentos 
- N~ 47V85, de urgência para o Projeto de Lei_ da 

Câmara ri~' 200/85- Complementar, que altera are· 
dação do art. 19 da Lei Complementar n9 45, de 14 de 
dezembro de 1983 e conced.e poderes às Câmaras 
Municipais apra efetuar o câlculo da remuneração 
dos vereadores. 

- N9 480/85, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 204/85 (nl' 6.615/85, na Casa de Origem), 
que cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas Re
giões da Justiça do Trabalho, define áreas de juris
dição e dá outras providências. 

- N'>' 481/85, de autoria do Sr. Senador Alcide_s 
Saldanha, solicitando dispensa de interstíciõ e préVia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei do Se
na_d9 n' 9/83, que inclui entre as contraverições pe
nais, a prática de atas resultantes de preconceitos de 
sexo e de estado civil. Aprovado. 

5.2.2 --..Discurso do Expediente 

SENADOR.ITAMÁR ft'RA.NCO:..... Reiterando à 
Presidência pedido de informações negado a S. Ex•, 
pelo Banco Central, por alegar sigilo bancârio. 

5.3 -ORDEM DO DIA 

- P-fOjeto de -Lei da -Câmara- n9 99/85 (ri~' 
4.9-77/.§i. I).a Ças_a..f!.e; or!gem), de iniciat~~-~~ Senhor 
Presidente da República, que altera a estrutura da ca7 
tegoria funcional de Engenheiro de Operações, do 
Grupo Outras-Atividades de Nível Superior, e dâ ou
tras providências. Aprovado. À sanção. 

--Projeto de Lei da Câmara n9 109j85_ (n' 
4.963/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que fixa os valores de r~tri
buição da categoria funcional de técnico de estradas e 
dá outras providências. Aprovado. À sanção. 

5.3.1 - Ml!térias apre(:iad~s após a Ordem do Dia 
-Projeto de Lei da Câmara n9 200/85-

Complementar, em regime de urgência nos termos do 
-Requerimento n9 479/85, lido no Expediente. Apro

vado, após parecer da Comissão competente, tend~ 
fe'ito declaração de voto o Sr. Jo_rge Kalume. A 
sanção. 
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- Projeto de Lej da Câmara n' 204 f85, em :re_gime 
de urgência nos termos do Requerimento n' 480/85, 
lido no Expediente. Aprondo em primeiro turno, 
após pareceres das comissões competentes, tendo 
usado da palaVra os Srs. Octãvio Cardoso, Helvídio 
Nunes e Jutahy Magalhães. 

5.3..2 --:-'- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, ãs 21 horas e 8 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

5.4 - ENCERRAMENTO 

6 - ATA DA 248• SESSÃO, EM 3 DE DE-
ZEMBRO DE 1985 

6.1- ABERTURA 

6.2 - EXPEDIENTE 

-6.2.1- ofícios do Sr. J9-Secretârio da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado aut6grafos dos 
seguintes pr~jetos: 

-Projeto de Lei ·da Câmara n' 215/85 (n9 
6.837/85, n,a Cas.a. de origem), que dispõe sobre a 
prorrogação de vigência de incentivo fiscal previsto 
na legislação do Imposto de Renda. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 216/85 (n9 
2.929 j83, na Casa de origem), que altera a redação 
da Lej n9 6.2..1lt de 8 de outubro de 1975, que "institui 
normas gerais sobre desportos". 

-Projeto de Lei do Senado n"' 217/85 (n' 
6.970/83, na Casa de origem), que dispõe sobre ores
gate de __ quotas dos Fundos Fiscais criados pelo 
Decreto-lei n' 157, de lO de fevereiro de 1967. 

6.2.2 - Requerimentos 
N~· 482/85, de autoria do Sr. Senador Carlos Chi.a.

relli e outros, solicitando urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n9 I27 /85-Complementar. 

N~' 483/85, de autoria do Sr. Senador Humberto 
Lucena e outros, solicitando urgêncla para o Projeto 
de Lei da Câmara n9 199/85. 

6.3 - ORDEM DO DIA 
Substitutivo da Câma['a ao Projeto de Lei do Sena

do n' 9 j83, que inclui, entre as contravenções penais 
a prática de a tos resultantes de preconceitos de sexo e 
de _estado civil. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

Projeto de Lei da Câmara n' 1 l0/85 (n9 4.964/85, 
na Casa de origem), de iniciativa d-o Senhor Presiden
te da República, qu.e fixa os valores de retribuição da 
categoria funcioná.! de engenheiro de pesca a que se 
refere a Lei n9 6.550, de 5 de julho de 1978, e dá ou
tras providências. Aprovado. Ã sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n9 126/85 (n"' 4.957/85, 
nrt Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presiden
te da República, que fixa os valores de retribuição da 
categoria funcional de fiSioterapeuta, do Grupo 
Outras-Atividades de Nivel Superior, Código NS-
900, e dá outras providências. Aprovado. Ã sanção. 

6.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Projeto de Lei da Câmara n~' 127/85-

Complementar, em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n' 482/85, tido no Expediente. 
Aprovado, após pareceres das comissões competen
ces. Â sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 199/85, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n9 483/85, 
fído no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes, tendo usado a palavra na sua 
discussão os Srs. Odacir Soares, Octávio Cardoso, 
Nelson Carneiro, Hélio Gueirós e Carlos Chiarelli. À 
sanção. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 
9/83, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão. 
Aprovada. Ã sanção. 

6.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - .Confe

rência proferida pelo Embaixador Paulo Tarso Fle-
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cha de Lima, na Escola Superior de Guerra, sob o 
título "Condicionantes da Ação Externa do Brasil". 

6.3.3 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordináfja a realizar-se 

amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que desig-

6.4 - ENCERRAMENTO 
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7- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
No 29, de 1985 

8- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 
N9s 252 a 257, de~ 1985 

9 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 
CONG.RESSISTAS 

Quarta-feira 4 5!57 

Atu da 21~ Reunião Ordinária, em 22-11-85 

10 - MESA DIRETORA 

11 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

12- COMPOSIÇÀO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 243'~- Sessão, em 3 de dezembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 10 HORAS, ACHAM'SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mârio Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena - Alcides Paio -Gal vão 
Modesto- Odacir Soares- _:Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes - Hélio GueíroS- Alexandre Costa- João 
Castelo- Américo de Souza....:... Albi::rto Silva- Helví
dio Nunes -João Lobo~ Cesãr Cais- José Uns
Virgilio Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duart:e
Martins Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral
Aderbal Jurema- Cid Sampaio- NíVã.ldo Machadq 
- Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Caval
cante- Albano Franco- Lourival Baptista- Passos 
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz 
Viana- João Calmon- José lgnácio Ferreira- Moa
cyr Da lia - Amaral ~eixoto - Nelso_n Carneiro __ - Ro
berto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró
Alfredo CampoS --Amaral Furlan __:: Severo Gomes
Benedito Ferreira- Henrique Santillo_- Mauro Borges 
- Benedito Canelas- Gastão Müllc:r .,.--Roberto Cam
pos - José Frage!H - Marcelo Mirand_a_- Saldanha 
Derzi- Roberto Wypych- Á!varq Dias- Enéas Fa
ria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir 
Vargas- Carlos Chiarem- Alcides Sald_anha- ÜCla
vio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José_FrageUi)- A lista de pre-
sença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadores. H a-. 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabal~os. 
O Sr. J9-Secretárío irâ proceder a leitura ôo Expedten

te. 
E- Ú-do o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
Do Senhor Presidente da_ República, submetendo à deli

beração do Senado Projeto de Lei: 

MENSAGEM 
N' 327, de 1985 

(N9 641/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, 
item V, da ConstituiçãO, tenhifà"Jfontã-de ~ubm~ter à e
levada delib!!raçãQ de Vossas }::x.celências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor GoVernadOr do Dis
trito Federal, o anexo projeto de lei que "reajusta os ven
cimentos, salários, soldos e proventos dos s~rvidor~ ~i
vis e da Polícia Militar e do Corpo de Bombetros do Dts· 
trito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério 
Público, e dá outras providências". 

Brasília, em 2 de dezembro de 198_5. ~ JOS~ Sarney. 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. José Fragel/i 

E.M. No 052/85-GAG . . . . . . 
---- Brasília, 29 de novembro de 1985 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que reajusta 
em 75% (setenta e cip.co por cento) os atuai.s valor_e~ ?os 
vencimentos, salários e proventos dos servidores civts .e 
militares do Dis.trito Federal, dos membros e dos servt-

- -dores do Tfibui'üil-de Contas do Dís_trito Federal e do 
respectivo Ministério Público, bem como o das_pens~es. 

Res~alto que na elaboração da min"?ta em fo~o tomou
se por paradigma o texto do anteproJeto de let que trata 
do m~mo_assunto na Uníão, encaminhado por Vossa 
Excelência âo Congresso Nacional. .. . 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelencta 
protestos de elevado respeito. • . . . 

Cordialment~ - Deputado Jose Aparectdo de Ohve•
ra, Governador do Distrito F:ederal. . 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 369, DE 1985- DF 

Reajustã. os vencimentos, salários, sOldos e proven
tos dos servidores civis e da Polícia Milítar e do Cor
po de Bombeiros do Distrito Federal, dos membros e 
dos ser,·idores do Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral e do respectivo Ministério Público, e dá outras 
providências. 

O senado Federal decreta: 
Art. 19 Os aluais valores dos vencimentos, salários e 

proventos -dos servidores Civis e militares do Distrito Fe
deral, dos membros e dos __ servidores dQ. Tribunal de 
Contas do Dii;~rítp Federal e do respectivo Ministério 
Público, bem como os das pensões, decorrentes da apli
cação da Lei n<? 7.334, de 2 de julho de 1985, são reajusta
dos em 75% (setenta e _cinco por cento). 

§ 1<? Aplica~se o disposto no caput deste artigo aos 
funcionários-p-ertencentes ãs carreiras- instituidas pelos 
Decretos-leis n<?s 2.258, de 4 de março de 1985, e 2.266, 
de 12 de março de 1985. 

:§ 2Y O reajustamênto de vencimentos de que trata 
esta Lei exclui a incidência do disposto nos artigos 59 do 
Decreto~lei n9 2.25~. de 1985, e 9" do Decreto~lei n<? 
2.266, de 1985. 

Art. 29 Os atuais valores dos salários ftxados para as 
funções de assessoramento superior- F AS, de que trata 
o artigo 49 do Decreto-lei n9 1.905, de 23 de dezembro de 
1981, -são majorados no mesmo percentual fixado no ar
tigo I<? desta Lei. 

Parágrafo único. O atual montante da despesa com a 
retribuição- das ftiilções de assessoramento _supe_rior é 
reajustado na mesma proporção prevista neste artigo. 

Art. 39 As gnitífic:iÇões, tndenizações e auxílios, cu
jos valores são fixados_ monetariamente, ficam re~justa~ 
dos no mesmo percentual fixado no artigo l !'desta Lei. 

Art. 4<:' O valor do salário-família fica elevadO para 
Cr$ 30.000 (trinta mil cruzeiros). 

Art. 5<? A despesa decorrente da execução d_esta Lei 
--c_orrerâ à conta das dotações do Orçamento do Distrito 
Federal para o Exercício de 1986. 

Art. 69 A Secretaria de Administração do Distrito 
FederaL e o Tribunal de Contas do Distrito Federal expe
dirão. em sua,s áreas específicas, as tabelas que se fizerem 
necessárias aO cumprimento desta Lei. 

Art. 79 Esta lei_ entrará em vigor no dia 19 de janeiro 
de 1986. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasllia, em de de 1985. 

·LEGISLAÇÀO CITADA 
DECRETO-LEI No 2.258, 

DE 4 DE MARÇO DE 1985 

Cria a Carreira Auditoria do Tesouro do Distrito 
fe .. _gra1 ~- scus_~ªrgos, fixa os valores de seus venci
mentos, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe éonfere o artigo-~?. iten;t III, da. Constituição, decre
ta: 

Art. 19 Fica criada, ilo Quadro de Pessoal do Distri
to Federal, a Carieha Auditoria do Tesouro do Distrito 
Fede_ral, composta dos cargos de Auditor-Fiscal do Te
souro do Distrito Federal e Técnico_ do Tesouro do Dis
trito Federal, cbnfofine AneXo I deste Decreto-lei, e com 
lotação prívativa na Secretaria de Finanças. 

Art. 29 Os ocupantes dos cargos das atuais catego
rias funcionais- de Fiscaf de Tributos, TAF-303 e de_ Con
trolador da Arrecadação, TAF-302, serão transpostos, 
na forma do Anexo II, para a Carreira a que se refere o 
artigo 19 deste Decreto-lei, conforme disposições a s-eieni 
estabelecidas pelo Governo do Distrito FederaL 

_Parágrafo único. Atendido o disposto neste artigo, se
rão considerados extintos os cargos das categorias fun
cionais designadas pelos códigos TAF~302 e TAF-303. 

Art. J<:' O ingresso na Carreira Auditoria do Tesou-
ro do Distrito Federal far-se-á sempre no Padrão I da 3.• 
C!usse de Auditor~Fisca! do i~souro 4_o DistritO Federal 
ou de Técnico do TesourO- do Distrito Federal, -respecti
vament~ de nívci~ superior e médio, mediante concurso 
público. observado o disposto nos parágrafos abaixo e 
nos :Htigos 2<? e 49 deste Decreto-lei. 

S J<? Não haverá ascensão funcional para a Carreira 
Auditoria do Tesouro do Distrito Federal. 

§ 29 Excepcionalmente, o primeiro provimento dos 
cargos de Técri.iCo.__:do Tesouro do Distrito Federal dar
-se.:ti:-media.nte o aproveitamento dos atuais ocupantes de 
cargos efetivos e empregos permanentes de Agente Ad
ministrativo do Quadro e da Tabela de Pessoal do Distri
to Federal, que desde 31 de maio de 1982 Se encontram 
lotados e em efetíyo exercício na Secreta da de Finanças. 

§ J9 O uproveitamento de que trata o parâgrafo an
terior será de até 50% (cinqUenta por cento) do total dos 
cargos criados por este Decreto-lei e dependerâ de apro
vação em processo se\etivo, que constará de treinamentO 
c provas. 

§ 49 O servidor que lograr classificação ingressará na 
classe -e no pa(lrão correspondenteS à sua referê-ncia, na 
forma do Anexo-Il deste Decreto-lei. 
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~ 5<;> Fíca:rá, automaticamente, reduzida a lotação de 
Agente AdministratiVõ- da Secretaria de Finanças do 
Distrito Federal, na mesma proporção do número dos 
que forem aproveitados nos cargos de Técnico do _Tesou
ro do Distrito Federal. 

Art. 4? O ocupante de cargO de Técnico do Tesouiõ 
do Distrito Federal poderá ter acesso a cargo de 
Auditor-Fisçal do Tesouro do Distrito Federal,_após al
cançar o último Padrão da I' classe e se preencher as 
condições exigidas para ingresso neste último cargo, obe
decida regulamentação específica, podendo .atingir até o 
Padrão VI da 2• Classe de nível superior. 

Parágrafo único. A..re_gularnentação de que trata este 
artigo fixará as regras do processo seletivo, compreen
dendo, entre outras disposições, a obrigatoriedade de 
prova escrita e eliminatória abrangendo disciplinas e 
programas idênticos aos exigidos nos concursos públicos 
para Auditor-Fiscal do Tesouro do Distrito Federal. 

Art. 5"' O valor do vencimento de Auditor-Fiscal do 
Tesouro do Distrito Ferl.eral de 3t Classe, Padrão I, cor
responderã ao de Au_dit_or-Fiscal do Tesouro _Nacional, 
da mesma classe e padrão, na forma estabeleacida no ar
tigO 5"' do Decreto-lei n"' 2.225, de lO dejaneirQ de 1985, e . 
servirá de base para fixação do valor do vencimento dos 
demais integrantes da Carreira Auditoria do Tesouro do 
Distrito Federai, observados os índices estabeieacidos na -
Tabela .de Escalonamento Vertical, Anexo UI deste 
Decreto-lei. 

Parágrafo único. Nenhuma redução de-Vencimento 
poderá resultar da aplicação do disposto neste artigo, de-
vendo, quando for o caso, ser assegurada ao funcionário 
a diferença, oomo vantagem pessoal nominalmente iden
tificável, a ser absorvida no primeiro reajuste subseqUen
te. 

Art. 6" Ficam asseguradas a todos os ocupantes dos 
cargos da Carreira Auditoria do Tesouro do Distrito Fe
deral as gratificaÇões, indenizações e ·vantagens atU.al
mente concedidas a Fiscais de Tributos, aplicando-se as 
mesmas bases de cálculo e percentuais ou valores para o 
respectivo nível a que pertença·õ funcionário. --

ArL 7" _ Os funcioriá't:ios aposentados na vigência da 
Lei n" 3.780, de 12 de julho de 1960, do Decreto-lei n"' 
274, de 2& de fevereiro Qe 1967 ~ou de acordo com o dis
posto na Lei n.<'/ 6.683, de 28 de agosto de 1979, cujos ciu
gos tenham sido transform_ados ou dado origem, em 
qualquer época, aos dos integrantes das categorias fun
cionais de Código TAF-302 e TAF-303, nos termos da 
Lei nq 5 .920, de 19 de setembro de 1973, bem como os 
aposentados, nas categorias funcionais acima referidaS, 
na vigência desta última lei, terão seus proyentos reVistOs 
para inclusão dos direitos e vantagens ora COl!CC:4!dos 
aos servidores na atividade, inclusive, quanto a posicio
namerito e denominação, a partir da publicação deste 
Decreto-lei. 

Art. 8Y os Concursos -~m--a-ndamento, -nã -data -da
publicação deste Decr"eto~Iei, para ingresso nas -catego
rias funCÍQiiais do Grupo TAF-300-PriVá"tivas da Secreta
ria de Firiançàs, serão Vâlidos para atendimento ao dis
po~to no artigo 3" 

Art. 9"' O Governo_ do DistritO Federal bai_xa_rã os 
atos necessários à regulamentação ~eSte Decreto-lei. 

Art. 10. Este Decreto-1~( entra c;:m vigor na data de 
sua publicação, revogã.das as disposições em contrário. 

Brasília, 4 de março de 1985; 1649 da Independência e 
979 da República. -João Figueiredo. 

DECRETO-LEI No 2.266, 
DE 12 DE MARÇO DE 1985 

Dispõe sobre a criação da Carreira Policial Civil 
do Distrito Federal e seus cargos, fixa os valores de 
seus vencimentos e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item nr, da Constituição, decre-
ta: -- -

Art. i"' Fica criada, no Quadro dei-PeSSoal do Distri
to Federal, a Carreira Policial Civil, composta de cargos 
de Delegado _de. Polícia, Médico-Legista, Perito Crimi:. 
na], Escrivão de Polícia, Agente de PoHcia, Datilo~copis
ta Policial e Agente Penitencíãrio,· confo:me cr p,_nex:~_I 
deste Decreto-lei, com os encargos previstos em l~g1_s_-. 
lação específica. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

__ ArL 2"' As atuais clasSes integrantesda_s_ categor~as 
[tJncíonais do Grupo Polícia Civil do -D[strito Federal 
(PC-4.001 existenteS ficam trài1sforriladas n'as- seguin-~es: 
Segunda Classe, Primeira Classe_~ Classe Especi~l. 

Art. J9 Os ocupantes dos cargos das atuais catego
rias fut15iJQiúlíSdO-·Gn.ipo- PC-200 Serão transpostos, na 
forma do Anexo II, para a carreira a que se refere o arti
go )9 deste Decreto-lei. 

Parágraro ~Jnrco:-'- FiCam extintOs o$ cãfgos das cate
gorias designadas pelos Códigos PC-201, PC-202, PC-
203. PC-204, PC-205, PC-206 e PC-207. 

Art. 4"' O ingresso nas Categorias funcionais da Car
reira Policial Civil do Distrito Fi!deral far-s.e-â mediante 
concurso público, sempre no Padrão I da Segunda Clas
se; segundo instruções a serem baixadas pelo Secretário 
de Segurança Pública do Dis.trlto Federal, observada a 
legislação pertinente. 

Art. 5~> A_progi'essão funcional serâ feita na confor
_midade do que dispõem a Lei il"'-5.920, de 19 de setembro 
de 1973, e o··oecreto:..lei n"' 1.462, de 29 de abril de 1976, e 
suas modificáções subseqüente_s, 

Art. 6~> ~ãó haverá transferência nem ascenção fun
cional para a Carreira· !?olfcial Civil do Distrito Federal. 

Art. 79 Constitui requisito básiCo para a progressão 
à dasse Especial das categorias funcionais de nível supe
rior e_riiéçfío, a_conciusão, com aproveitamento, respecti
vamente, do Curso Superior de Policia e Curso Especial 
de Polícía. · 

§ 19- Os _cursos referidos neste artigo distinarn-J>e ao 
aperfeiçOamento doS servidores- policiais -civiS cjtie se en
cOntrem no PadrãO final d3. Primeira Classe das catego
rias funcionais de nível superior e médio, obedecidos os 
ÚitériOs estabe~ecidos nos referidos cursos, por ordem de 
ani_ig_qidade~ -- · o • -

* 2"' Os aUi"ãis ocupantes da Classe Especial das cate
g?rias flúiéiõilâiS de -nlvel_~uperior. e médio ser~o matri~ 
_culados nos rêferíàQScursoS,-po~ ordem de anflgüidade. 

Art. 8.,._ -f-.-o servTciOr QlleConl.PletafcOm -aJ,roveÚ~~ 
meto os cursos de formação profissional e os menciona
dos no artí,S:o precendente, realizado pela Academia de 
Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do Dis
trito_ Federal, será atribuída Indenização de Habilitação 
POlicial CiVil, Ç~~m os percentuais calculados sobre o ven· 
ciffiento básicõ correspondente, na forma seguinte: 
I- 10% (dez ·por cento)- Curso de Fprmaçãà Poli

cial Profissional; 
II- 20~ __ (vin_te põr cento)- ·curso .Especial de Poli

cm; 
fri- 20% (~i~te por centõJ _:_Curso SUp'er(oi'-de Polí

cia. 
§ .lq Na ocorrência de mais de um curSo, será ·atri

buída somente a indênização de maior valÓr percentual. 

A .N E )( O I 
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§ 2~ A lndenização de Habilitação Policial Ciyil será. 
íncorporada aos ·proventos da aposentadoria do servi
dor. 

§ 3"' U policiUl civil que já tiver concluído os Cursos 
de Formação Profissional e Curso Superior de Polícia, 
farfí jus à indenização referida nest~ artigo. 

Art. 9'1 O valor do vencimento do Agente de Polícia 
da Classe Especial, Padrão I, que corresponderã a 40% 
(quarenta por cento) da retribuição', representação e van
tagens mensais do cat:go em comissão de Diretor-Gera1 
da Polícia Civil do Distrito Federal, servirá como base 
para a tixação do valor do vencimento dos demais inte
gn~nteS: -da Carreira-Policial Civil, observados os índices 
estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, 
Anexo III, deste Decreto-lei. 

Parágrafo único-. Nenhuma redução de vencimento 
poderá resultar: da aplicação do disposto neste artigo, de
vendo, quando for o caso, ser assegurada ao funcionário 
a diferença, como varitagem pessoal, nominalmente 
identificãvel, a ser absorvida no primeiro reajuste subse
_qüente. 

Art. 10. Ficam asseguradas a todos os ocupantes 
dos cargos da Carreira Policial Civil as gratificaç:ões, in
denizações e vantagens atualmente concedidas aos inte
grantes do Grupo Polícia Civil (PC-200), apliCando-se as 
mesmas bases de cálculo e percentuais ou valores para a 
respectiva classe a que pertença o funcionário. 

ArL 11. Os _ funcionáriQs aposentados, cujos cargos 
tenham sido transformados ou dado origem aos cargos 
do Grupo Polícia Civil dO Distrito Federal, terão seuS 
proventos revistos e as vantagens ora concedidas aos ser
vidore$ ~m attvidade, inclusive quanto ao reposiciona
mento e denominação de cargos, com efeitos financeiros 
a partir .da publicação deste Decreto-lei. 

Art. 12. Coq_siderando o interesse da Administração 
em aperfeiçoar o contigente de recursos humanos da. 
Polícia Civil do Distríto Federal, o Governador do Dis
trito Federal poderá autorizar, assegurados todos os di
reitos e vantagens, indusive o tempo de serviço, o arasta
~e~tu ~e funcionã:_ios para ·cursos pós-graduação, espe
cmhzaçao e extensao, no País ou no exterior. 

Art. 13. A despesa com a execução deste Decreto-lei 
correrá_ à _conta das dotações consigmldas Do Orçainento 
do Distrito Federal. 

Art. 14. Este Decreto-lei entrará e-m vigor na data 
de sua publicação, inclusive quanto a seus .efeitos finan
ceiros-, revogadas as disposições em con_trárioJ, 

BraSília, J 2_ de março de 1985; 1649 da ( ndependência e 
979 da República. ~ Joio Figueiredo. 

~ (Art. l-9 do Decreto-lei nQ 2.266,de: 12 de março de 1985) 

CàRREIRA POLICIAL CIVIL DO "!JIS'l'RITO FEDEPJ\L 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS CLASSES E QUANTIDAEIZ 02: CA~GOS 
Especial H> Classe_ 2~ Classe 

i DELEGADO DE POLíCIA 50 60 90 

~ PERITO CRirHNAL 25 30 45 

I !1EDICO LEGISTA lO l2 lB 

ESCRIVÃO DE POL!CIA 63 75 ll2 

~ AGENTE DE POLÍCL~ 450 540 BlO ~ 

~ 
DATILOSCQ?ISTA POLICIAL 3B 45 67 

'!i1 AGENTE PENITENCIARIO 88 lOS 157 
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ANEXO II 

(Art. 19 do Decreto-lei n9, 2.266,dc 12 de. ·março de 1985) 

SITUl.Çi\0 ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

CATEGORIA FUNCIONAL REF. PADR:\0 CLI\SSE DENO!-!INAÇ/\0 

25 III 
24 II Espe<cial 
23 I 

22 VI 
DELEGI\DO 21 v D!;:LEGADO 

DE 20 IV Primeira DE 
19 III 

POL1CIA 18 II POLÍCIA 
17 I 

16 v 
].5" IV 
14 III Seguxxla I 13 II 
12 I I 
25 III 
24 II Especial 
23 I 

22 VI 
21 v 

PERITO 20 IV Prii:eira 
PERITO 

H III 
CRI.t-1INAL 18 ü CRilUNAL 

17 I 

16 v 
15 IV 
14 III Segunda 
13 II 

'OS a 12 I 

III 
II Especial 

I 

MllDICO 
17 

M1loiCO 
III 

LEGISTA 16 II Primeira LEGISTA I 15 I 

14 III 
13 II Segunda 

09 a 12 I 

32 III 
31 II Especial 

AGENTE DE POLlCIA 30 I AGEN'l'B DE l?OL!CIA 
29 IV 

ESCRIVÃO DE POLÍCIA 28 III Pr~iru ESCRI\ÍAO DE FOLÍCIA 
27 II 

·DATILOSCOPisrA FOLICIAL 25 a 26 r DAT.ro:::>s:::oPISTJ."\ PO!:!, 

24 
CIAT~ 

AGENTE PENITENCIÃRIO IV 
23 III Segund<> 1\GENTE PEN:rrE:\CJ:t,-
22 II RIO 
21 I 
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A N E X O I.II 

(1\rt .. 19 do Decreto-lei n9 2.266,C.c 12 de r.Klrço 

TABELl\ DE ESCJU.ONAHENTO VERTICAL 

CATEGORIA FUNCIONAL CLASSE PADRÃO 

III~ 

Especial II 

I 

DELEGADO DE POL!CIA VI 

v 

Primeira IV 

IU 

II 
PERITO CRIMINAL I 

v 
IV 

Segunda_ III 

II 

I 
-

III 

Especial II 

I 

III 
Ml!DICO -LEGISTA Primeira II 

I 
~ -

III 
Segunda II 

I 

III 

Especial II 
AGENTE DE POLICIA I 

ESCRIVÃO DE POLÍCIA IV 

III 
DATILOSCOPISTA POLICIAL Primeira II 

I 
AGENTE PENITENCIÃRIO 

IV 

Segunda 
III 

II 

I 

DECRETO-LEI N• 1.905, 
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1981 

_das pensões, decorrentes da apHca<;ão do Decreto-lei n9 

I ,831, de 22_ck- dezembro de 1980, serão reajustados em : 

Reajusta os valores de vencimentos, salários e pro
ventos dos servidores civis do Distrito Federal, bem 
co~o os das pensões e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso -da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item 111, da Constituição, decre
tu: 

Art. I~' Os valores de vencimentos, salârios e pro
ventos do pessoal civil do Distrito Federal, bem como os 

I- 40% (quarenta por cento), a partir de }9 de janeiro 
de 1982; e 

II- 40% (quarenta por cento), a partlr de J9 de mato 
de 1982. 

§ J9 O percentual fixado no item II incidirá sobre os 
v.ulores resultantes do reajuste ~e que trata o item L 

~ 29 _Em de~01:rê_ncia do disposto neste artigo, os 
vencimentos,__ salários e gratificações do pessoal em ativi-

Dezembro de 1985 

de 1985. 

!NDICE 

220 

215 

210 

200_ 

195 

190 

185 

180 

175 

165 

160 

155 

150 

145 

190 

185 

180 

175 

165 

160 

155 

150 

145 

115 

110 

100 

95 

90 

85 

80 

75 I 70 I 
65 i 
60 I 

dade., constantes dos Anexos do Decreto-lei nl' 1.831, de 
1980, vigorarão com os valores fixados nos Anexos deste 
Decreto-lei, sobfe os Quais fncidirão os percentuais de re
rrcsentação mensal neles estabelecidos. 

~ 39 Serão reajustados, nas mesmas bases, os valores 
dos vencimentos das funções em comissão de que trata a 
Lei n'>' 6.762, de 18 de dezembro de 1979. 

Art. 29 Os valores de vencimentos do Magistério de 
I~' e 29 Gr<Ul_S, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n~> 
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l.ítll. de 1980, passam a ser" os constantes do Anexo IV 
deste Decreto-lei. 

Art. 3"' Fica elevado para Cr$ 600,00\SeíScCntos cru: 
1.ciros) o valor do sah'Lrio-fnrnília. _ _ 

Art. 41' Estendem-se à Administração Civil do Dis
trito Fcdcntl, observadas as respectivas peculiaridades, 
<ts disposições- constantes dos artigos 122 e 123 do 
Decreto-lei n~' 200, de 25 de fCYCrCiro de 1967, com are
d:tç~o dada pelo Decreto-lei n'i' 900, de 29 de setembro de 
1969. ohscrvada .a legislação posterior vigente. 

Art. 5" Nos cúlculos decorrentes da aplicação deste 
Dccn~to-Lei serão -desrrezadas as fracões do cruzeiro. 

Art. 69 O Governo do Distrito Federul expedirá as 
n<)rmas que se fizerem necessárias à execução do dispos
to neste Decreto-lei. 

Art. 7Y A desresa decorrente da aplicação deste 
D~Xreto-lei correrá à conta das dotaç_ões orçamentárias 
dq Distríto Federal. - - _ . _ -·- --

Art. :0.:9 Este Decreto-lei e_Qt_rn_ç_m vigor em ]9 de ja
neiro de 1981, revogadas as _disposições cm contrário. 

Brasília, 23 de dezembro de 1981; 160\' da Independên
t.'ia _c_ 93Y d:t República. -João Figueiredo. 

DECRETO-LEI N• !.971, .DE 
30 DE NOVEMBRO DE 1982 

Estabelece litni_te de remuneração mensal para os 
servidores, empregados e dirigentes da Administração 
Pública Direta e AutárqUica da União e das respecti
vas entidades estatais, bem como para os do Distrito 
Federal e dos Territórios, e dá outras providências. 

Art. 39 O serviçlor ou empregado das entidades referi
das na alfnea a do 4 J9 do :utigo ]9, ekito, nomeado ou 
designado rara cargo de direçào na rrôpria entidade, 
poúcd optar por perceber, u título de honorários, a 
maior remuneraçUo e vant:tgen.s pagas a empregado des
sa mesma entidade, acrescidas de 20% (vinte por cento) 
da remuneração· do cargo para o qual tenha sido eleiiÕ, 
nllmendo ou design:tdo. 

Ar!. .f\' O servidor ou empregado das entidades d~ 
que trata a alíneã a doS 19 do artido ]9, eleito, nomeado 
ou dcsip:nado para cargo de direçüo 9e outra entidade, 
referida na mesma alínea, poderá optar por perceber; a 
titulo de honorários, importftncia equivalente: 

r -lt remuneração e vantagens de seu cargo ou em
prego na !!ntid;tdc de odg_em: ou 

li- ft m:tior remunerar;río e vantagens pagaS a empre
J!:tdll du entidade para a qual tenha sido eleito, nomeado 
nu úesij!n:ldo. 

* 1~ O dirigente que optar, na forma previstu neste 
;trligo. fttrú jus a um acréscimo correspondente a 20% 
(\'inte ror cento) da remuneru_çtio do c<.~,rgo para o qual 
tenha sido eleito, nomeado ou designado. * 2~> O~.;Qrrendo a cessãO prevista neste artigo, a ces
sionária reembolsurá à cedente o vu!QI da remuneração 
do servidor ou empregado cedldo, acrescida dos respecti
vos encargos sociais. 

Art. 79 O dirigente de entidade estatal, não empre
gado, percebcrú, a título de honorários, importiinciu 
nunca inferior à maior remuneraç-ão_ e vantagens pagas 
as empregudo da entidade cm que exercer o cargo de di
re<.,·ào, acrescídus de 20% (vinte por cento) dos hono
rários lixados pura este cargo. 

f,.h Comissões de Con.ttítuição e Justiça, Distrito 
Federal e Finanças.} 

MENSAGEM 00 PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restituindo autógrafoS de Projeto de Lei sancionado: 

N\' JJ l/H.5 (n9 636/85, na origem), de 2 do corrente, re
f~rcnte ao Projeto de Lei da Câmara n~"_ 66_, de 1985 (n~> 
5.104/85. na C:1sa de origem), que dispõe sobre a estru
luraç:io de Calcgoria• Funcionais do Drupo-Ativ(dades_ 
de Apnio Judiciúrio dos Qut\droS dus Secretarias dos 
Trihunais Eleitorais' e dú outras providências. 

(Projeto q~1c se tntnsformou nn Lei n9 7.41 l, de 2 de· 
tlc/cmbm dc ]9H5.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

O FI CIOS 

- Do Sr. I Q~ecre-tário da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos se-guidtes-pro
je-tos: 

PRoJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 207, de 1985 

(N. o 6. 906/85, na Casa de oo'i&em) 
(De iniciativa do Sr. Pra.ldente da 

República) 

.Reajusta os valores de "enclm""tos, 
aalárJooi,. soldCIII · e · pro...,lliO$ . dos servi• 
-donis elvls e militares ela ·União, dos 
TelT!tórlos e das antlll'qulu · federais, 
dos ~- do Pod!el' .Tudlci~Uio da. 
Unlão,"do l>lstiito Jl'ecl.eral e dos Territó
rios, do TriiMmal- de ()optas. da. União, 
·b(>m CO!DO .,.. val,orés das pensões, e dá 
outrâs liri>vidênc!a8. ' · 

o ÓOJlgre.si.o Nac:!otlltl decr<M! 
'Art. 1.0 Oa atuals "V'Itlores de vencimen

tos, salários e proventos dos servid<>l"'<!S elvls 
e militares da UniãO, dos T~tórios e das 
autarquias fede!"ais, dos mronbros do Pod~ 
Judiciário da UD.!ã.o; do. •IJI&t,rlto . Federal e 
doo Territórios, do . Tribunal de Contas. da 
Uniã<l, bein·como 08 d!IS ~s, decorren" 

· tel!! da aplicação da Lei"n."·7".33:1, de 2 de ju
lho. de 1985, fie~ .reaJusta-dos em ~3% (se-
tenta e çi!loo por cento). · 

Art. 2.0 Os wtuals valores d"" salâr:los fi
xados pâra as tunçõe3 de a.ssesso=ento 
superior - FAS, de que tratam os. arts. 122 
a 124 do Decl"eto"lel n.O 200, de 25 de ·feve
reiro de 1967, e alterações :poáterlora., ·ncam 
majorados no mesmo percentual fb<ado no 
art. 1.0 desta lei. 

Parágrafo únlcó. o ..tua.l moiltànte da 
despesa oom a retribuição das funções de 
assesooramento superior fica reajustado na 
mesma proporção prevista neste artigo. 

A.rt. 3.o As gratificações, lndenlza.ções e 
. auxilioo, cujos valores são flxa.dos moneta

riamente, bem como a vantagam. pecuniá
ria de que trata a Lei n.0 ~ .3~4, de 30 de 
setembro de 1985, fic~tm reaJustadOs no mes
mo percentual fixado no 9-lt. 1,0 desta .lei. 
·A~t. 4.o- O valor do soldo de Almirante

de-Esquadra, resultànte da aplicação do dis
posto no art. 2.o da Leln.o 7 .333, de 2 de 
julho de 1985, fica rea.,luste.do·em '<5% (se
tenta e einca·por-centol. 

Art. 5.0 .As atúa.i.S dfterenças salariais ve
rlfi.cadas no. enquaclrament<) dos servidores 

. alcançados pelo Dooret6-le1 n.0 2 .161, de l1 
de setembro de 1984, e pelo a.N. 2.0 do De"
creto.clel n.0 1.874, de 8 di> julho de 1981, 
ficam Igualmente reajust!td3.. com bruSe no 
percentual fixado no a.rt. 1.0 desta Iel. 

Art. 6.0 o valor do salárto-famllla flea 
elevado para 01"$ 30.000 (trln~a mil cruzei
ros). 

. A.rt: i.o A aplicaçãO ·das normas referen
tes a opçãO oont!das nos .arts. s.o, 4.o e, ~.o 
do Decreto-lei n.o 1. 971, de 30 de novembro 
de 1982, nw áreá d""' auil<J.rquias federiús 
de regime especial, restringe-se aos dlri
gen tes das entloodoo de que ttrallam. as Lels 
n .. "" 4. 595, de 31 de d<!Ze!Dlbro de 1964, e 
6 .385, de 7 de d~bro de 1976, e outras da 
mestna espéeie, cujo regime de remunêril.çãó 
de pessoal não obedeça, lntegralmente, ao 
disposto na Lei n.o 5.fl45, de 10 de de2Jembro 

_dê 19~0. observadas ""' d!spóslções rei!iWa· 
menta..-es pertinentes. 

Quarta-fe.ira 4 5161 · 

~~ •• ~11" ~ ilóy~d"ll' !98~. -,i,J'Oié 

~i:) blit MoTivOS N."',~17, bl!: 28 
DJ: NOVEMBRO-DE 1985, DO SENHOR 
':MINii>'J.'Rd EXTEAORDlNÁlUO · . P)IRA 
!SSUNI'Oa PE .aDMINJ8-:rnAQAO 

.Í!:!roelentlsáhnó''senl!or'Pre&den~ dií:':Re-
públlea 

''I'"enliii a honra." ·a.e- "subiiteter à elevada 
êoMdera4ão . de 'V<lMa Exê<>lê.ncia o- a.ilexo 
l!l>~.l'lt<Fde;.tcl, .q~ re&.titsta em· 75% 
~rentã é• ein<».· wr """\ti>} o. atua1« :varo~ 
reJ< dos ·venclini>ntóS;· saiáiios · e pj"OVe!ltos 
d(>s·:· se . · - · · · !tares da União, 
dai" 'Í'errltórk:IS - - · mernbi:OS ··dó 
POde~ ·JúdiclãrlÕ da. ; d<:l bistrlt& Fe-
jieriti·. e' ~fr!t6if'l8; .d<> -"l'rrbunai ·de. contaa 
!Iii União, be"nl l!!>mo. o~ das .P~!1S6e~>, 

•. ,;_ Q c~_·tamlllá .dl> ~~ .esta tu~ 
táriP !IC!i. eleval!9. pata Cr$ ~().000 <t!Wta 
lilll cr.uzeirosl _por. .dependente, valor ldên· 
tloo .aô.a);Ui!linen.f.é pago aos· ~erviãoreó:pú7 
bllcos Sob .<'> r.elilll\<! traliáJh.i!l.ts.. 

3.. Fica mantido o abono- especial·!nstl· 
t .. ll!d.o- p_eio-.m;t.,?.o, .1. ~,o, ga I,e! n.o 7.333, 
di!- 1Lde .!uJ;l:IQ de. .lll$5. 

~- . Ali gta.~õeã, lnilenlzagõe&- e lWXf. 
llo!i~expreSIJ~ 'éln, tepttos· núinetMt.,;•~São 
rea.'""otado.s":i!Q; 'l!WcentnaJ fi>llildo no arfi.; 1.0 

cn~tTSID.a ~ata.niénto. é" i!l§pél:J,iJà<ki ã.s d!te
ren-o)a:ã salâ.~-- verlfica,das. ni> ej:!.qu'a:l;tr!\~ 
m&nt:o .de-. !l<!tvid<>rea ·benet1c1adoa. pelos D,. 
cretõs-Jels n,oo·1.8~4, de·8-~-81, e·.2.161;de 
ll-9-84. 
-~, o antepro)eto. cuida, ainda, da não

:àpllcaçãó . do art. s.o do DecretQ-1ej :.n.o 
.~;335, de JO de janeiro de 1985, e:d<> !U"t 9.0 

{10 Deereto-le! n.0 2.2!>1;. de 26 de fevereiro 
de 1985, que vinculam -os. vet~elmentQ.r< .. daa 
carreiras Auditoria. do Tesouro Nacional e _ 
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Policia-C!'r:ll à témuneração dos cargos em 
comissão de Secretário da. Receita. Federal 
e;·de ·D!retor do" -Depaitaniento· de Policia 
Federal, ficando estes servidores submeti
d~ ao rea.iuste geral concedido nesta. lei. 

. ·6- _ Ante o. critério da semestrallda.de que 
vem s~ndo adotado para o reajuste salarial 
d<lit sel'\'ldolies da União; os efeitos Jinan
'Ceil<J!!. da medlda vigorarão a. partir de 1.0 

de .J•ú·elro· de 1986. 
' Aproveito a oporttÚljdade para renqvar 
a vossa Excelência .meus protestos da maiS 
prof.undo respeito. - -Al!úldo ARes, Minis
tro ExtrliOl'dlnárlo Pl'ra. :Msuntos de Admi-

nistração. 'LJ:GiSLAÇ.Il.O Cl'tA.D.k 

DEORETO-LE!: "N._O 21)(); 
;f>l!l2S DI!: FÉ~ PE 19à7 

DispÕe .sobre a ~~~çãó · ela Adml. 
nlsllraçiú> Federal, estaJ>eleee .Uretrizes 
para a Reformá. Admlnlstratlva, e dá 
outra~J· pi'O',ldénelaa. 

<o·- .. -............. '".-............... · .... : .. ·•·•··•·•· ..• ··~1 ••• 

Q~LO.IV 
DO-~to· Su.perior 
cla~CiYII 

-Art._122~ O assesso~to sU!Jerla.r 4a. 
Adm!nlstração C!vU integrado_ pi:lr ~ções 
de 4Jreção e .~aso!'I'JIIe<!to ·especl-•ado 
dos Orgjí.O.. Ce)ltral.( . do!' J.!'lnlstéri.OS 
(art .. 2:2) e da·Depar-entó Adnílnlstrati
v() do PéSII<Jal Civll <art.. 11$) sem atendido 
pOr-' titUlares de. eatíoa .em. eonll.ssão e por 
pessoa[ técnlca éS!lOOiallza.do. . 
. . . . . . . . . ...... . . . . . . . . ·-~· ..... ~ .......... :":'"~''' '· ~ ... "' .. . 
- Art. 12:4; . o peasoãl_ téCli!Co espoolallza
·do destinado á tünÇõell' de assessoramento 
superior da Admlníatra.Çâo Cl911 seri- re
crutad•:>' ·no setor pâblleó e· no ·setor prlva.do, 
~lec!ona.d.o . oog!ill4o critérios espec!f~ 
.;ul)fu~~<!<i a .contb11io tre!Iiil.n:i.ep to 9 ... '!l>"r• 
f~amento que l$íeg1ll'e)ll o tonhéclmen,- . w e utlllzáçii;6 .. di!>!. e .instrumehtós 
'11\oo:emos_ !le ' - e tíearã ·~l~íto 
li!>.. re~e da :~ a.balb!sta. 

9 J::C"· A;. ·~~ção de pessoal \écnloo espe
c!a!.lza.do estará·-a.cargo 4o Centro de- ;.\pe~ 
!eiÇoamcnto {a>t., t~lJ, em· a~jã~ula;ção jl()m 
<>,!~- 1'4fnLStél:los Interessados. -

§ 2.0 As ·a 
dMitJ'arii.' ó ·- . .. . funções preVls-1 

reg . . · o qí:!á!levará em conta 
da ií.tlvl<!a.de e as pecullatldades 

'd& a: ateridêt' e esta~Iooert riorrnas 
d'e'"oondu:tã lfMOO.dà: em . Hica. pcóf!&slonal. 

•.--:.t 3.0 : •-0 regime .salar!Jil §erá estabelecido 
na· regulamentação, em- ebiiSojiâncla com as 
runçõl'S a..serem d~einpenbada.s, 
.. J ~.o. o fti:ri.elonârlo púbUeo adinltido em 
flfliçãO · téClllêa- ""l!'eclallza.da., no regime da 
.legislação •tmbalhlsta, "t!cará afastado do 
~go -qué .ocupar, ··ein caráter _ efetlvo, en
quantó· perdurar a.quela situação temporâ• 
pa,_ só contando o tempo· de serviçc.corres-
.~~t!1ar""'~· UllB 4e .i;>J:o"!oção. e. apo-

,Of. t.• • .•••• "'-• • '· •• • .••• •·· ••• : •.• ~ ... •'• ....... ~ •• -. ~ • 

DECRÉTO-LEI N.0 1.814, 
DE 8 DE JULHO Dl!l 1981 

Dispõe s4>bre o reposicionamento: de 
~ · pertiomentes às Categorias 
Fanclona.ls qne ~c& e dá outrao 

: providências. 

~ ...•..•• ,• •.. ·-.-o ••.•• : •. ~ • ~ .• •••.•••.•••••••. ~ 

DIÁRIO DO~CONGRESSONA:CIONAL (Seção !!) 

Art. 2.0 0<1 ~alll oeupantes de empre
go nos órgãoS da a.dm!nlstração cilreta. 
Plano de Claislflcação·· de Cargos, mas por 
essll'!. dlretamen.te eon. trátados .... té 31 de 
marQI:I. de 1,981, Iior· prazo lndetermlllll.do e 
e ct~. autarquias, àin<!a não' 1!!-tegrados no 
);>ata, desempenho de aliv!dadés dé c·a.ráter 
p'ermanente, retrlbuidoá );>eli doie,çãó espe
cifica de .pesroal; ·~rio submetidas. a. pro
cesso seletivo e, SI! habilitados; lneluidas 
em Tabela Permanente.-

f· 1.0 Os senotdores assim . .!neluldas serãó 
.looa,l!zado~ na ))rlme!ra refêtêlicla da -clli!!
,e .llllclal <la · categorili. Fuuelonat eorrea
oonllante às a.tlvidades .que exei:ce~a. 

I 2.0 A localização de que trata oote ar
tigo será feita lndej)endentemente da ens
tência de vaga_ ou vago, promovendo-se o 
automático .aJustamento da lotação, .éom 
observância. dos percentuais fixados para 
a progressão funelonal. 

I 3.0 Na. hipótese de o.eupante . de em
prego de médico, a localização aeXá télta 
na estrutura de referênciaS cprreiJPondente
à Jornada de trabalha a -qcue · ó ·servidor 
estiver sujeito. 

l _4.0 Q P"9Ce.!!SP sa~~ :!' que lij>, r,efere 
este artigo Sllrá _orgat'llzada e . ..,pli.Cad<t pelos 

. ó'J!âos- setofials e soociori$JÍl~.-_I tes do 
~~ ~~qualS l!Stejam 

•, -... ' .. ·-· -.. "' .. · .... ·-· ~ .. _, .. • .. . •:•' ~ ... ~ :.:.. .... • .................... ... 
Art .. 3.0 _O servidor <>u -pregado das êri

tldades _ ·referldas na alinea· ,.- da '1 i." db 
art. t.G; eleito, nonteado ou designado :Para 
é!l!r!tq . dé dlreção'- na própria entw.adê, po.;. 
derA 'optar por perceber, a titulo de "hono• 
rários, a maior remuneração c vantagens 
pagas a empregado dessa: me.sma ·entidade, 
acrescidas de 20% . <vinte llQ~ centol _da 
•re>p.Unj!ri!.ÇãO do cargo para O !!ual tenha 
sldó eleito, nonleado ·ou designado. 

;'l.rt. 4.0 o servidor ou. empregada: 4a.s 
entidades .de que trata a. al!nea a_ do l t.• 
do art; 1.", eleito, ):lOD!.eJttl<l ou designadO 
P"ra cargo ... de dlreção .de outra· entidade, 
referida na mesma.. allnea, poderá optar. por 
perceber; a título de hoi)0r(lrlo~. l!nPQrtíln~ 
elá equivalente: · 

.I - · à remuneração e _ vant,agens de seu 
cargo ou ettJ.prego ·na entidade de prig~; <>\1 

rr - à malar remuneração -e. vantagea$ 
pagas a empregado da entidade para a qual 
tenha. sido eleito,.nomeado:o\1 desl~ado. 

I 1.0 ()" dirigente que optar, na forma 
prevista neste artigo, flirá jus a um acrés
cimo _ei:>rresPóndente a 20% (vinte por cen
to) da remuneração da eugo para ··o qual 
_tenha. sidO .eleito, pomea.da ou.des!gnado. 

' § 2:0 ... OOOrrêndo ·à cé.'isão previSta neste 
_ "'rtlgo, a çess!onárla- reembolsará. à ceden
te <1 valor. da remuneração do servldQr ou 
empregado cedido, a.cri!scl<la dos respootlíros 
elicargos sociais: 

Ar-t. 7.0 o dlrlgente de entidade est&tal, 
nio empregado, perceberá, a titulo de hono-

Dezembro de I985 

rárlos, tmportãncla nunca Inferior à maior 
~emuneração e vantagens p&gas 11 empre
gado da entidade em que exercer o cargo de 
direçãó, acrescidas de 20.% <vinte por cento) 
das- hooorárlos- fixados para este car~. 
•••••••••• •• * ~ • ............ ; •••• -.,. ••• '·! ~ .... f'! ..... 

DE8~~Rd:iD~\984 
J)IS!>õi> · llobre·. o·• ~ulldmmentO . doi 

· iler'vlilores. ,lnte&TiJ,ntes <la '.l.).belâ- ;Espe'.; 
clal dQ ex-Território Federal de Rôndô~ 
wa:· 

o Presidente· da Repúbllea, . no .uso · da 
atflbuiçio que lhe eonferé o art. 55, item n.x, 
da. constituição;· dooretat 

l!;rt.'l}>,·os: OCllP~tes· de, emprego do 
én~ão"Terr!tór!o:F'edéraf,de Rondônl&, ain
da_ não lntéstadO,. !)~ Plano de, C!a!!sitlçllção 
de: Cargos e l!lmpl'J>g\)S, a quê •·se :retere a 
!lei t;.ojJ:.sso; de 5-de íu!lio de :19';8, mas 
por aquela .. ·Adm!nlstra<:ão ·contratadoS até 
2Z de. dezembro., de •1981, por. prazo· lndeter~ 
~a.jla, ,e .pa,ra .. <;le$elllpenho. de atlvldades 
11e ca.ttter ~~tmainehte,. retribuídos !lOl' do
ta..OO I'BPillliflca de ];iessi:>al,. serão subril.et!". 
1:\01!' a, ~"l'SQ; sele,tlvo.,e, se .. :llabllltados, 
Inçluldos. ··em, ,Qu~ro e.·. Tabelas Peimanen, 
tei1~4e ,Que tratJ>. a çitáda lei. 
,:.:f. L•:· OS"servldores· a&im" ~ricluld!is se
tio 'loélillzadoo ·na·· prlmillrà refêtência · · da 
elà.sse Inicial dá Categória · Funcional cor
respondente ao· emprego que· oeupam, 

§ :~;<! A lQCallzaçio de. que tratá "este ar
tigo será feita lndependententente da" ex!SC 
ténc!a·. de vaga ·-ou . "ago, · prómovéndo-se 'o 
automttleo ajustainetit() da lotação . 
.Art; ?;.~ . as:~~pe~a,s:eom a a.~lcaç~ do 

·m . .SJ)<)sto nemé deê«M-I~>i oorrerao à .:çutà 
dos recursos do Orçamento Geri>.! da União. 
. rut,'. ª-·~'"]l:àte. decre~lel entr!1.l-á em ~~

gor· nã -datâ de .sua publleaçã,o, revaga.das 
as .. dl:Jposições. :em· eo~ttrárlo. -

IJtMU!a .U dé;.ete:mbro de 11Í84; 163:0. tlá 
In:deperidênclà ·e ·'96.ó <i à. República. · · 

DECRETO N.0 2.:12:5,' 
. DE: llJ. .DE .TANEIRO DE 1985 
Cria a Cà:r!:'l>lra Auolitoi'Ja, ·do Tesouro 

Naelonal· e seus carros, fiU. os valores 
.4e. ,e~ v~nclmen~s e 4á -outras. provi-

... ~·.~~'?~~~~ .... : ~ .... . : ....... ..: . ~ ....... ~· ....... . 
_ Art .. 5~0 - O. valor. do vencimento de Au
dltor-Fiscal do Tesouro. Nacional -de s.• 
Clai;se, Pádi'ão -r, que . correwon.derã.· a· 30% 
+trinta por cento) -da "retribuiçãO dô cã.rgo 
el):!,":Omi!1;lão.de Secretário da. Receita Fe
<1~, SerYirá" .cpmo. base .para {ixa.çõ;o-.-do 
\'aJpr do _vep.ciménto dos demils !nj;egrantes 
àa · (Jarrelra Auditoria do Tesouro l:'laclo
;nal, observ·adqs p.s _ i;ndleea é~tabeiec!dos mi. 
Tabela_ de ·ESçalonam.ento verttcal; Anel<o 
rrr deste Decreto-lei. -
. · ... ·-· .............. ; . ~-· .... ···-·· .... ;· ... · ..... . 

DECRETO-LEI N.o 2.251; 
DE 26 DE FEVEREIRO DE :1985' 
- Dispõe .sobre a. criação da. Carreira 

Policial Federal e seus. earps; fixa ot1 
valores de seus vencimen~. e dá oUtras 
providênciaS. . 

~o o o o" o','; o o ;• • • 'o • •~ o ... o·o • .. -, ,'o ,"r o o o o o ~,-o • o o-,·,·, o 

· Art.'9.0 O valor do vencimen.to do Agente 
de ·Policia Federal da Classe Especial, pa. •. 
drão I, que corresponderá a 40%: (quarenta 
POr. c!!ntoJ· .da. retribuição, representaçio e 
vantagens :tnensais do cargo em comissão 
de Dlretor-Geral dó Departamento de Po
licia Federal; at!rv~_oomõ-basê :Para· rixa-
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 208, de 1985 

(N<? 6.578/85, na Casa de origem) 

De iniciativa ·do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a estruturação das Categorias Fun
cionais do Grupo-Atívidades de Apoio Judiciário dos 
Quadros Permanentes das Seeretarias do Superior 
Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional_ decreta: 

Art. 1". As Categorias Funcionais de Auxiliar Judi
ciário, Código STM-AJ-023, Ateildente Judiciário, códi-
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go STM-AJ-024, Oficial de Justiça, código STM-AJ-025 
e Agente de Segurança Judiciáría, código -STM-AJ-026, 
do Gru_p_?·Atividade_s de_Apoio Judiciário, código STM
AJ-020, dos Qua-dros Permanentes das Secretarias do 
Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça 
Militar passam a ser estruturadas na forma constante do 
Anexo desta lei. 

Parágrafo único. As referências acrescidas às Classes 
Especiais das aludidas Categorias serão alcançadas pelos 
ocupante.'i dos cargos da mesma Classe, sem aumento de 
seu número e mediante progressão funcional. 

Art. 2"' A reestruturação do Grupo-Direção e Asses-. 
soramento SuperiOres e a clasSTfic<i.Ção dos cargos e 
funções de confiança que o integram far-se-ão por deli
beração do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 
111 da Lei n'!' 5.999, de 18 de dezembro de 1973, observada 
a escala de níveis constantes do Anexo II do Decreto-lei 
n" 1.820, de \I de dezembro de 1980. 

Parágrafo único. Fica este-ndido à Secretiria do Su
perior Tribunal Militar o Níve\6, acrescido à escala refe
rida neste artigo pelo art, 31' do Decreto-lei n~' 1.445, de 
t 3 de fevereiro de t 976. 

Art. 3~> Aos servidores da Secretaria do Superior 
Tr-ibunal Militar que tenham exercido encargo retribuí
do por·Gratificação de Representação de Gabinete por 5 
(cinco) anos ininterruptamente, ou por tempo superior, 
ainda que interpolado, aplica-se o disposto no art. 180 
da Lei n'!' 1.71 l,de28 de outubro de l952,comaredação 
que lhe deu o art. t 9 da Lei n" 6.732, de 4 de dezembro de 
1979, e no art. 21' dessa mesma lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
aos servidores já aposentados, que tenham satisfeito suas 
condições quando em ativídade. 

Aft. 4" As despesas decõrrentes da aplicação desta 
lei correrão à conta dos recursos orçamentários próprios 
da Justiça Militar. 

Art. 51' Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. _ _ . · _ 

Art. 6~ Revogam~se as disposições em contrãrio. 
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OFíCIO N.O 066/PRES, DE 18 DE ABRIL DE 
1985, DO SENHOR MINISTRO P:R.ESI
DENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MI
LITAR 

A Sua Excelência o Senhor 
D::tutor José Sarney 
Digní.~simo Vice..:Presidente da República, no 
exerCício da Presidência 
Pa!ácoo dÕ Planalto 
Prac8. do.s Três P6deres 
Nesta 

Excelentissimu Senhor Presidente da Re
pública 

Nos termos do que dispõem os arts. 56 e 
115, item II, da Constituição I"ederal, e em 
cumprlmepto à dellberação do Plenário 

-deste Trlbunal, em Sessão· hoje realizada, 
te.qho a honra de encaminhar a Vossa Exce
lência o anexo Projeto de Lei que altera a 
-estrutura de algumas Categorias Funcio
na:l.s do Grupo-At!v!dades de Apolo Judi
ciário da Justiça Militar, sem aumento do 
número de cargos que as integram, .e es
tende o Nivel 6 do Grupo-D!reção e Asses
soramen~o Superiores à Secretaria do Su
perior Tribunal Mllltar, com o objet!vo de 
manter a unifórrrifdade da escala de niveis 
existentes no Serviço Público. Federal. 

Aproveito a oportunidade para apr~sen
tar a Vossa Excelênci.a os meus protestos 
de alto apreço e dl.stlnta consideração. -
Gen Ex Heitor Luiz Gomes de Almeida, 1\-li
nl.stro-Presidente. 

JustifiCação 

A N E X O Pretende o Proj-eto de Lei anexo adequar 
algumas Categorias Funcionais do Grupo
Atividades de Apoio Judiciãr!o dos Qua<lros 
Permanentes- d?.s Sec_retarias do Superior 
Tribunal Mllltar e das Auditorias da ;Tus-, 
tiça Milltar com a estrutura organizacional 
da<la àJ<· mesmas Categorias pelo Supremo 
Tribunal Federal e Tribunal Superior do 
Trabalho, através das Lels n."" 7.299, de 14 

(Art. 19 da Lei n9 , de de 

CATEGORIAS C0DrGO 

•I Auxiliar Judicfãrio STM'AJ:023 

bl Atendente Judiciãrio Slli-AJ-024 

c) Oficial de Justiça STM-AJ-025 

d} Agente de Segurança 
Judiciãria 

_S_TM::-_~-_026 

MENSAGE.\1 N.0 494, DE 1985 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
CongreSSo Nacional: 

Noo termos do art. 51 da Constituição 
F'ederal, tenho a honra de submeter à ele
v<..da deliberação de_ V9ssas Excelênclas, 
acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Minl.stro-Presldente do Superior 

de 198 } 

CLASSES REFERrticr AS 
DE VENCIMENTOS 

Especial NM 32 
B NM 28 

a CJS 
31 

-- --âe março de 1985 e 7.267, de 5- de dezembro 
de 1984. 

A NM 24 27 

Especial NM 28 33 
B NM 21 27 
A NM 14 . 20 

Especial NM 32 a 35 
~ NM 28 . 31 
A NM 24 . 27 

Especial NM 28 33 
B N-M 2-1 27 
A NM 14 . 20 

-Trihunã.lMilitar, o anexo projeto de lei que 
"dispõe sobre a estruturação das C.ategorias 
Funcionais do Grupo-Atividades _de Apoio 
Judiciário dcs Quadrq,s Penilan_çntes_ das Se~ 
cretarias do Superior Tribuna) Militar C 
das Auditorias da Justiça Militar, e da 
outras providências". 

Brasília, 7 de outubro de 1985. -~ José 
Sarney. 

, Q __ cltadb Projeto de Lei preconiza, ainda, 
acrescer o Nível 6 do. Grupo-Direção -e Ãs
sessoramento Superiores à escala inicial
mente prevista na Lei. n.0 5.999, de la de 
dezembr_o de_ 1973, nos moldes estab:::l~_ci_dos 
pelas Leis n.O:s -6.959, de 25 de novembro de 
1981, 7.107, de 29 de· junho de 1983 e 7.26~, 
de 5 de dezembro de 1984, re.spectivamente, 
do Supremo Tribunal Federa~ do Tribunal 
Federal de Recursos e da .Justiça do Tra
balho, tendo em vista que a Lei n.o -7.13'7, 
de -7 de novembro d'2 1983, ao dispor sobre 
a reestruturação dos cargos integrantes do 
supf'acitado Grupo, .na Justiça Milltar, limi
tou ao ·Nível ·s o acréscimo à escala origi
nária do Decreto.:. lei n.0 1.445, <I e 13 de feve
reiro de 1976~ 

Por outro lado; procUrou-se finalmenbe 
assegurar- aos servidores da Secretaria do 
Supeiior-·TribunaJ :Mi11tar; a vantagem pre
vista no art. 3.0 da Lei n.0 7.299, de 14 de 
março de 1985, nos moldes estabeleci_dos 
para os servidores do Supremo Tribunal Fe
deral, órgão ·paradigma do Poder Judiciá
rio da União. 



5164 Quarta-feita~ 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Aviso n.0 664-SUPAR. 
Em 7 de outubro d'l ~985. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doputado . Harold o Sanford 
DD. Prtmelro-Secretár!o da Câmara dos 
J?eputados 
Bra.SUla- DF. 

Excelentlsslmo Senhor Primelro-Seci'etá
rlo: 

Tertho a .honra d·e encaminhar a. essa 
secretaria a Mensagem do Excelent!ss!mo 
Senhor. Presidente da Repúbnca, acompa
nhada de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro-Presidente do ·Superior Tribunal 
Milltar relativa a projeto de lel que "dispõe 
sobre ,;_ estruturaçã.o das Categol\las Fun
diclár!"a do Grupo-~tlv!dades de Apolo Ju
diciário dos Quadros Permanentes das Se
cretarias do Superior Tribunal M!l!tar e das 
Auditorias da Just!Ç<t· Mllltar, e dá outras 
providências". · 

Aproveito a ,oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada 
estima e. consideração. ·- J'o'sé Hugo Castelo 
Branco, Ministro Ch~fe do Gab!nebe ~vil. 

LEGISLAÇAO CITADA 
LEI N.O 1. 711 

DE 28 DE OUTUBRO DE 195'3 _ 
DiSpõe sobre o EStatuto dos· Funcio

nários Públicos Civis da União. 

A.rf.. 180. O funciànár!o que contar mais 
de 35 anos de serviço público rerá apose"" 
tado: · 

a) com as vantagens da comissão ou fim.C 
ção gratificada. em cujo exercido se ach.a,:r, 
deSde que o exerci cio ~branj a, sep1 in-ter
rwpção, os cinco anos anterio~es; 

bl com idênticas vantagens, desde que 
o exercício do cargo em com1Ssão óu _.da 
funçãO grat!.flcada tenha. compreendido um 
peri~o de dez anos, consecutl vos ou não, 
mesmo que, ao ?-posentar-se, o ~unc,ionâ.rio 
já esteja fora daquele .ex~rcício. 

i •.o No caso da letra b des:e artigo, 
quando mais de um cargo ou funçáQ tenha 
sido exercido, serão '" atribuldas as vanta
gens do maior 'padrão,- desde que llfe cor-. 
responda um exerelc!o mln!mo de Çols anos; 
rota dessa hiP.étese, atrlbuir-se-ão as van~ 
tagens. do cargo mi fup.ção de remuneração 
imediatamente ihferior. 

i 2.0 A aplicação do regime estabelecido 
neste artigo exclui as vantagens instituídas 
no art .. 184, salvo o dtrelto de opç~. -- .. ~-. ----- ... ----~--- ·--~-- •. -· ... ···- --~---... ;. ___ . 

LEI N.0 5.999 
DE 18 l>E DEZEMBRO DE 1973 

Fixa. os valOreS dos- níveis de venci
mentos do Gmpo-Direção e Assessbra-. 
meDto Superiores, 'dos Quadros Perma.--: 
nentes da Secretaria do Superior Tribu.;' 
na! Militar e das _Secretarias das Audi-. 
torias 'da Justiça Militar, ,e dá. outras 
providênclss. · 

o Presidente da República. 
Fai;o saber que ·o Ó»;lgre,sso Nwonal de

creta e eu sanciono a .seguinte Lei: 

Art. 1.0 Aos nive!s de classlfl.eação .11"-" 
r.argos de provimento em <lOmlssâo, lnte~ 
grantes do Grupo-Direçab ·e ~ssoram~m
to· SUperiores dos Qua~s Pei'IILaJJ,entes da 

secretaria do Superior Tribunal Militar e 
das Secretarias das · Auditorias ·da Justiço. 
Militar, estrUturados · nQI'l tennos da· Lei 
n.o 5.045, ·de 10 de dezembro de 1970, cor
respondlem os· seguintes vencimentos:. 

Nlvels 

STM-DAS-4 
STM"DAS-3 
STM~:ÓAS-2" 

STM-DAS-1 

Ven~ntos 

7.500,0ll 
7.100,01) 
&.600,00 
,6.1ÓO,OO 

··n.eajusta. os. vencimentos e salálios 
dos servidores civis do Poder Executi
vo, 'dos membros da l\lágistratura e_ do 
Tribunal de Contas da. União, e dá ou
tras provjdências. 

Art. 3.0 Os vencimentos ou salários dos 
cargos em comis.são ou das funções _de·con
fiança Integrantes do Grupo,Diréção <!. Jls
sessorainento Superiores, a que se refere ·a 
Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 
se-rão · fixados nos valores constantes do 
Anel<o 11 deste decreto-lei, ficando_a res
pectiva escala acrescl~a dos Níve~s _ 5 e 6, 
com os· valores fixadOs ná" me.smo Atu~xo. 

............. -•.• -••••. ··~-· *'".: .,. •• -.- ... - ~ •.••• - -~ •.•• ~-

DE 4 IiE L~Z~~:J DE 1979 

Altera a ret!açã<i do art. 180 da Lei 
n.O 1.711, de 28 de outubro d.e 1952, e dá 
oatraS . prOvidên~as.. 

o Presidente da República· 
Faço saber que o Congresso Nacional de

c_I'le'ta_e _eu .$an_ciqno a. ·seguin;te lei:. 

Art. 1.0 O art. 180 da Lei n.ó 1.711, de 
28 . de "outubro . de 1952, alterado pela Le! 
n.0 .6.481, de 5 de dezembrQ de 1917, passa 
a .vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 180. O : funcionário que contar 
tempo de serviço Igual ou superlot" ·ao 
·fixado · para aposentadoria vóluiltár!a 
passará à !natividade: 

I - .eom o vencimento do eargo .em 
comissão, da função de confiança. ou 
da funÇão gratificada que estiver eXer
cendo, rem interruPÇão, nas 5 <cinco) 
an~s anter1o~;. 

ii ~ _ com idênticas ·vantagens,· desde 
que o· exercício de C'!J'gos ou funções de 
confiança tenha compreendido UlÍl pe
!riodo de 10 (âe".l:) anos~ consecutivos ou 
rião. ·- · 

1 1.o · O valor do vencimento de car
go de natureza especial previsto em )e! 
ou da FunÇãO de AsSessOramento Supe
rior (FASJ rerá co~deracto, pa,ra .os 
efeitos deste artigo, quando exercido por 
ruilc!onár!o. " 

§ 2.o· No caso do item n ·do!s,te arti
go, quando mais de um cargo ou fun
ção tenha sido exercido, serão atri.bul
das as vantagens do de ·xnalór .valor, 
desde que llie corresponda um exerc~c1o 
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min!mo de 2 (dois) _anos; fora dessa~~
p6t"-'!', atribuir-se-ão as vantagens do, 

" cargo· ou função de valor imedlatam~
te !ri!erlor, dentre os exercidos. 

I 3.0 .A a.pl!caçãQ do regime estabe~ 
lec!do neste "a.rtlgq exçlul_ as vantagens 
!nstltuidas no art. 184, salvo o direito de 
opção." 

Art.2.o O funcionário que contar 6 (seis)· 
anos comp1~, consecutivos ou ::p.ão, de 
exercício em cargos ou funções enwnera:dos 
nesta lei. fará jus a ·ter adicionada ao ven
cimento do 'respectivo cargo efetlvo, como 
vãntagerii pesSOal, a importância eqti1va1en
te à !ração de .1/5 (um- quinto): 

a) da gratificação de função do Grupo 
Direção e Assistência Intermediária; 

b) da diferença entre o venc!me.nto do 
cargo_ ou função de confiança do. Grupo 
'D1reçao ·e Assessoram-entó Superiores ou do 
cargo , de" natureza espêc!a! previsto ·em lei, 
ou dá ·Função de . Assessoramento Superior 
!FAS), e o do cargo efetlvo 

I 1.0 O acréscimo a que se refere este· 
artigo ocorrerâ a partir do 6.0 ano, à razão 
de. 1/5' <um quinto) por ano·- completo de 
exercicto de cargos ou funções enumerados 
nesta lei, até j:ompletar o décimo arlo. 

I 2.0 Quando mais de. um cargo ou tun
ção houver 'sido desempenhado, no ~rlodo 
de_ um ano e lnlnterruptamente, conside
rar-lle-á,. para efeito de _cálculo da impor
tância a. ser adiciOnada ao vencimento do 
.cargó \!!eUvo, o valor <lo q;rgo ou· da fllÍl:
çao de confiança exercido_ por IIjaiOr i!.empo; 
obedecidos os critérios flxadQI'l nas allneas 
a e .b déste artigo. · 

I s.<> Enquanto" elrercer cargo em com!S
são, função de Confiança. ou cargo de na.:. 
tureza especial, o funcionário não percebe
rá · a parcela a cuja adlçáQ fez jus, salvó 
no caso de opção :pelo vencl!liento· do .cargo 
efetivo, na !onna. prevista. no art. 3_.0 , 1 2.0,. 
do Decreto-lei n.o 1.445, de ~3 de fevereiro 
de 1976. 

i 4.0 As importâ'n-clas referidas no axt. 2.o 
desta lei não serão consideradas para efei
to "de cálculo d'e vantagens ou gra.tlflcaçõeis 
incidentes sobre o veiJcimentó do cargo efe
Uvo, in-clu.Slve l?ara qü!nqi,iênlos. 

. DECRETO-LEI N.o 1.820, 
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980 
'Reajusta os vencimentos, salários e 

proventos d09 servidores civis 'do Po .. 
der. ~ecutlvo,. bem como -d&s pensões, 
e dá. outras providências. 

o Presidente da República, no uso da 
atrlbulçáQ que lhe con~re o art. 55, Item 
nr,. da COnst!tulçãQ: 

Decreta.: 
Art. 1.0 ·Os· velores de · venclmen tos, sa

lários e proventos do pe.ssoal.clvil do Poder 
Executivo,_ bem como os das pensões: de
correntes "da a.pl!cação do Decretô-lei 
n.O 1. 732, de 20 de dezembro de 1979, ficam 
reajustados na fonna dos Anel<os d~te 
!>ecreto-leL · 

Art. 2.o A escala de. vencimentos e. salá
rloo .e respectiva:s referências, a. que se re
fere o anexo m do .Decreto-lei n.o 1. 732, . 
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de 1979, fica alterada na forma do corres
pOndente anexo des-te Decreto-lei. 

. Art. S.0 As categorias funclonals Inte
grantes do Plano de Classl.flcação de Cargos, 
lnstituldo pela Lei n.O 5. 645, de 10 de de
zembro de 1970. ficam ·distribuídas por 
classes, na forma do anexa IV deste Decre-
to-lei. · 

Parágrafo único. Os servidores atual
m~te poslcionadoo na.s referências a ·que 
se :refere a. parte lnclal do artigo anterior 
ficam a)ltomatlcamente looallzados, inclu
sive com mudança. de classe. nas corres
pondentes referências do anexo m deste 
Decreto-lel. 

Art.' 4.0 .-0s servldores atlvos e os fu~clo
nárlos !nativos, não beneficiados pelos.rea
justes previstos no art. 1.0 deste r>ecreto-le!, 
terão os· atuals valores de vencimentos. 
saláriOs ou proventos majorados ·em 73% 
(setenta e três por cento), emauas parcelas, 
sendo a primeira de 35% (trinta e cinco_por 
cento). a partir de 1.0 de J anelro de !,981, 
e a remanescente. a 'D.artir de 1.0 de abril 
de 1981. - · 

Parágral:o único. O .disposto neste artigo 
aplica-se ao pessoal civil docente e coadju
vante do magistério dos Ministérios Mili-
tares. · · 

Art. 5.0 Fica elevado para Cr$ 300,00 
(trezentos cruzeiros) o valor do salário-fa
mília.· 

Art. 6.0 Continua em vigor o disposto no 
parágrafo 1.o do art. 6.0 da Lei n.o 6.036, 
de l.o de maio de 1974. 

Art. 7.0 A OraUficação de Atlvidade !ns
titulda pelo art. 10 do Decreto-lei n.O 1.~~5,' 
de 13 de fevereiro de 1976, passa a denomi
nar-se Orati!lcação de Nível Superior, man
tidas as características, definição bene!l
ciârios a base de concessão t!siabelécldos em 
lei. 

Parãgrafo únlco. O ocupante de cargo'ou 
emprego incluído em categoria funciOnal 
de. nh~el superior do Plano de ClassifiC-ação 
d• Cargos de que trata. a Lei n,0 5. 645, de 
10 de d~zembro de 1970 e que, por !orça da. 
legLslaçao em vigor. c."itiver sujeito à jorna
da de trabalho inferiór a 40 horas semanais 
fará jus a 50% <cinqüenta por cento) <l'a 
gratificação prevista neste artigo. 

Art. 8.0 A Orat!flcação de Produtividade 
instltu!~.a pelo art. lO do D.ccretO-lel n.ó 
1.445, de 13 de fevereiro de 1976 fica esten
dida aos funcionários intcgranÍes da cate-' 
garia funcional ele controlador da Arreca
dação Federal do Or.upo-Tributação Arre
cadação e Fiscalização, código TAF-IÍOO, em 
percentual corre..pondente a atê 80% (oi
tenta por cento), incidente ~obre a refe
rência. do cargo efetivo. 

§ 1.0 Os critérios para a ooncessão da 
gratificação serão fixados pelo Ministro. da 
r~~i:.~ri~~ função da pro:lutividade do 

§ '2.0 A Gratificação de Produtividade 
não poderá ser paga cumulativamente com 
a Gratificação de Produtividade não poderá 
ser paga cumulativamente com a. Gratifica
ção de Nlvel SuperiQr. 

I 3.0 Àos · funcionários alcançados por 
este artigo aplica-se o. <lLsposto nos artigos 
.2.0 d-o Decreto-lei n.o 1.698, de 3 de out\lbro 
de 1979; 5.o do Decreto-lei n.0 l. 7Õ9, de 31 
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de outubro de 1919; · e 10 do Decreto-1e! 
n.O l.. "732, de 2G de d~embro de 1979. · 

§ 4.0 N&- concessão (ta gratificação a que 
se refere este ar~igo serão observadas· as. 
~ormas regulamentares pertinentes à cate
goria funcional dJe Fiscal de Tributos Fe
derals< 

A:rt. 9.o Nas autarquias- tecterais, a c·ate
rton_a funcional do magistériO superior •. or
ganiZada em -ca.r.retra, ·será integrada pela..s 
seguintes classes: 

I - Professor Titular; 

ll- Pxofessor Adjunto; 

Ill - PrÓfessoi" Assistente; 
IV- Proteswr Auxll!ar: 
I 1.° Cada classe compreenderá 4 (quà

tro) referência, num€rada.s de 1 a 4. 

§ 2.0 __ O Poder Executivo reestruturará & 
~arrelra do magistério sup€rior, atendendo 
a.•. peculiaridades das ativldades de ensino 
pesquisa e extensão, _bem como a do mag1s~ 
~rio de 1:0 e 2.o gr_aus. 

Art.; 10-- ·Os at_uais_ Pr0fessorq; Colabora
dores e Auxiliares de Ensino adrri.ltidos atê c 

31 de <lezembro d!e 197~ serão aproveitados 
na ie{erênda lnJcfal da clase de Professor 
A.s.>istente, desde que possuam diploma· de 
graduação e:m curso superior_~ sejam apro
vados em processo seletivo a ser organizada_ 
e aplicado pelas lnstltulx_ões de ensino su
J?erior, dentro de 180 (een_to e oitenta) dlas, 
ct>ntados da entrada em vigor deste Decre-. 
tc-lei. 

§ 1.0 Os Professores t;Olaboradores e Au
xlllares de Ensino admitidos após S1 de 
dezembro de 1979 serão incluidos, p-elQ prazo 
m'áxlmo de 2 (dois) anos, a contar da en
trada cm vigor deste Decreto-lei, em tabelas 
especiais, em extinção, a .serem submeti
das à aprovação do Presidente da Repú
blica, :Por intermédio do Departamento Ad
ministrativo do Serviço Público. 

'§ 2.0 No prazo fixado ·no parãgráfó_ ãn.;. 
terior.. as instituições- .de ensino superior 
realizarão concurso _ _pUblico d~ provas e_ .de 
títUlOS para o provimento dos empregos de 
Professor Auxiliar, proeedendo-se à inscri
ção ex officio dos docentes integrantes das 
tabelas _especiais, 

_Art. 11. Fica:m absorvidos, ··pelos valore.:; 
de v·en!!im_entos, salários e gratificações de 
que· trata este Decreto-lei todos os incen
tivoS funcionais e demais va.nfagens refe
ren~s aos cargos -e emPregos que integram 
o Gt-uDO Magistério Superior, e determinada 
a cessação do seu . pagamento, ressalvado 
apenas o salárío-familía, a gratificação 
adicional por tempo de serviço e as -grati
ficações e indeniz3.ções especificadas no 
anexo II do Decreto-lei 11.0 1.341, de 22 de 
agosto àe 1974, aplicâveis acs membros do 
Magistério Superior. 
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~ará_grafo -:ln_i_t;D. Ficam -·criadas a gra
tiflcaÇ!ao a ser deferida aas titula:r~es das 
funções a que s_e __ refere o anexo V d-~ste 
De_creto-lei a, Gratificação de DedicaÇão 
Ex:cluslva, devida aos integrantes do Ma
g_Lstéri9 SuPerior, nos valores estabelecidos 
no anexo VI do mesmo Decre'to-lei. 

ArL. 12: Fica instltuida a Gratl!icaçãó 
de Representação de Atlvida.de Diplomát!ca, 
a ser- . calculada sobre o Vencimento de 
acordo _com o.s .Petcentuals estabelecidos 
para .os· correspondentes cargos c!ctivos no· 
Anexo VIU _deste_ Decreto-lei, suptimtndo
se a Repres.ent.açao Mensal instl.tuida pelo 
art. 8.0 .do De-creto-lei n.0 l. 445, de 13 de 
feverolro de 1976, resguardados os dlreftoa 
dos aposentados. nté a data da vigência 

.. deste Dccrcto-leL 
§ 1.o Não fará Jus à gratificação de que 

trata este D~creto-lel o funcionário inte
grante do G.tupo-Diplomacia que se encon
trar em exercício no exterior. 
· § .. 2.0 · O Iuncioná.rlo de~ que trata este 
artgo. investido em cargo .em comissão ou 
função de c:o--r'!fiança do Grupo-Dlreção e 
As.<:.e.s.Soramento Supe-riores, em função cor
relacionada com categoria funcional de riível 
superlor do Grupo-Díreção e Assistência In
tennedJ~:rlas ou, .Wnda, el'!l função d-e as-_ 
sessoramento superior a que se referem· os 
art.s. 122 a 124 do Decreto-lei n.o 200 de 
2:5 d~ fevereiro de 1967. perceberã a g~at1-
flcacao calcuJada sobre o vencimento do 
cargo efetivo. 

~ 3.0 A Gratificação de .Representação 
de Atlvldade Diplomática, sobre a qual Inci
dirá o desconto previdenclá.rio, será compu
tada para o cálculo do provento da inati ... 
vldade. 

Art. 13:c. Al! 1.eis especiais. que nxam re
muneraçao ni!nlma para categorias profiS
sio:r.l~is regu1amentadas _não se aplicam aos 
s~.rv1dores públi~o..s ocupantes de cargos ou 
en:p_regos :r; a Administração ·DI reta da 
Unlao, do D1.strito Federal e respectivas au ... 
ta.r::t:uias. 

A:t. 14 .. Nos cálculos decorrentes da exe
cuçao- deste_ Decreto-lei serão despi">ezadas 
as .frações-de cruzeiros. 

,Art. 15. O ·DepartamentO AdminiStrativo 
do Serviço Público finnará a. orientação 
nor:nativa que se fizer nec_cssária à exe
cuçao deste Decre~lei. 

~t. ·16. A despesa decorrente da apli. 
cacao deste Decreto-lei correrá à conta >das 
dotações constant..es do Orçamento Gerai 
da União para o exercício Ue 1981. 

. Art. 17. Este Decreto-lei entrará cm 
Vlgo~ em 1.:0 de ~aneii'o de 1981 revogadas 
as dlsposiçoe.s em contráTio. · f 

Brasllla, 11 de dezembro de 1980; 159.o·da 
Independencla e 92.0 da Repúblfca. 

ANF.XO I! 

Niv~h 

- [)AS.l 

Reprcscntaçiic 
rn.-n.«al 
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Niveh L 
I A 

Valor mensal da &Tatilicação 

pa.rtir de A partir de 
·1-1-1981 1-4-198] 

Currela.;ão 

~~~~- que estrverem .sujeitas, com. relação. aos re
sultados finanCeiros obtidos de empreendi
mentos económicos, ·cujos planos tenham 
sido aprovados pela SUDEPE.. 

DAI:. I l DAI.2 
DAI.3 

7:944,00 
10,061,00 

13.243,00 

DAI. I I DAI.2 
DAI-.1 

5.294,00 
·6:sãs~oo 
7.944.00 

io-.29s,õo 
13.042,.00 
17:167,00 

6.863,00 

8.9?5,00 
10.298,00 

Cateroria.s de 
Nivel Superior 

Cate~rias de 
Nível Mtdlo 

(Às Comissões de SáviçP F_úblico Civil e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 209, de 1985 

da Superintendência de' _Desenvolvimento 
da Pesca - SUDEPE. 

(N9 6.844/85, na Casa de orige-m) Infpnno_J ainda,_ à Vos,sa EX.celêf!cia, que 
esse benefício estã assegurado até o exerci-

De iniciativa Ó\) Senhor Presidente da Rep~bHca, ____ elo financeiro de 1986, e que a prorrogação 
Prorroga o prazo de vigência dos incenthos fiscais desse incentivo fiscal, se torna imperioso, 

previstos nos arts. SQ e 8J do Qecreto-lei nl' 221, de 2_8 haja vist~ que só assim. O setor plivadO te-
de fe,·creiro de 1967, fixado pelo Decreto-lei n~2.t34; ·iá -condições. de dar prQS.seguimento ·aos 
de 26 de junho de 1984. seus projetos, quer em fase de. implantação, 

O Congresso Nacional decreta: quemutros que ven_h,_a,_J;_Il a. sey- impl;lnta-
d ' '· d 1991 · dos. 

Ã_rl. I'~ F~ca pro~r?g'1. o, at~ 0 cxe_mc10 e. -' 1.n- NeStas __ Colidiçóes, manifestando-me pela 
~.:h~:->tvc." o pntzo de vtgcncta dos m:cntJvos fisca1s Pfe~ls~_ aprovação da ffiedida proposta pela Supe-
Los n{1s art:-. 80 c 81 do Dec:reto-le1 n~' 221, de 2fl~_feve_:- ---=rintendência de Desenvolvimento da Pesca 
rdr_o de 1967. fíxudn pelo Decreto-lei n"' n~2,134, de 26 _ --SUDEPE, autarqtúa d~sta Secretaria de 
de 1unho de 1%4.. . _____ . Estado, tenho a honra de submeter a ele-

1\rt. :!'!'- Esta lc1 entra cm v1gor na dutu Q'e sua publ1- _ya_dª-----apreciação de-vossa Excelência novo 
~..:açào. projeto de lei, que consubstancia a medida 

1\rl. ~'.' Rev,)gam-se as disposições cm contrário. proposta. · 

Íl<l:ENSAGEM N.0 569, l:>E_ lll85 ;___ 
Excei.entíssim9-s Senhores_ Membros do, 

Congresso Naclonal: 

Nos tennos do art. 51 da Constituic_ão 
Federal, tenho a honrâ de subm-eter à- e'lê:. -. 
Vada deliberaçã-o de Vossas Exc-elências, 
acompanhado 'de _Exposição de Mo~ivo~ do ~ 
senhor Ministro de Es-~ado da Agricultura, 
o anexo Projeto -de Lei que ''prorroga ~ 
-prazo de vigência dos incentivos fiScais 
previstos nos arts. 80 e 81 do Decr!!to-1ei 
n:o 221, de 28 de fever-eiro de 1967, fixado 
pelo Decreto-lei n._0 2.134, de 26 de junh_<>_ 
de l984". 

Brasília, 18 de novembro de 1985. - Jooé 
Saruey, 

EXPO:>IÇAO DE MOTIVOS N.O 072, DE 7 
DE NOVEMBRO DE •1985, DO MINIST!t
RIO DA AGRICULTURA. 

Excelentiss!mo Senhor Presidente da Re
pública: 

_No anexo J)rocesso. a Superintendência de 
Desenvolvihienti:::fda Pesca- SUDEPE, sub
mete a es~ Secre_tarta de 'Estado o anexo 
projeto de decreto-lei, que- prorroga até o 
exercício financetro de 1_991, inclusiy_e_, a vl-:
gência dQS_ ineentivqs fiscaiS: pr~vlsto.s )lOS 
arts. 80 e 81 do neeretO-lei n.0 221, de 28 ®
fevereiro de 1967, prorrogados pelos Decre
tos-lei n.os L217, de 9 .de maio de 1972, 
1. 594, de 22 de dezembro de 1977, 1. 898, de 
21 de dezembro de 1981 e 2.134, de 26 de 
junho de 1984, referentes a atlvidade ;pes
queira nacional. 

Devo ponderar, nesta oportunidade, em 
abono desta pretensão, que esse_ beneficio 
tem concorrido~ de modo decisivo para o SE'
tor da pesca,- que hoje se apresenta çomq_ __ 
uma atividade econômica ordenada e pro-_ 
:!utiva, além de est!mular ás exportações_ 
brasileiras de produtos nobres, a melhOJ:ia 
de nosso parque industrial e da política d_e
~envolvimentista deste +Ministério, através 

Aproveito a oportunidade para :renovar a 
-Vossa Excelência meus protestos de .estima 
e p~_o_fundo res~lto._--::--..-X_~.S-~<m~. M1-
nlstro da Agricultura. 

CC-~ ~ o A.VJBO l/.0 780 - SUP.AR 
Em 18 de novembro de 1985. 

a· Sua EXceíê:ilcia o Senhor 
tieputaaó · Haro1dô. Sall.!ord 
DD. Prime!ro-Secretár:io da Câmara doo 
Deputadoo 
Brasília - !lF . 

----ExcelentíSS!ino Senhor Pr:imelro-Se<:re-
tfu-Jo: -· ·~ -=- -
"'-.Tenho a honra de encaminhar a essa se
cretaria a Mensagem do Excelentíssimo 
Senhor Presidente <la República, acompa
nhada ae Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado da Agricultura, relativa 
~ projeto de lei que uprorroga o prazo de 

--vigência dos incentivos fiscais pre'Vlstos nos 
arts. 80 e 81 do Decreto-lei n.o 221, de 28 de 

_fevereiro de 1967, fixado :pelo Decreto-lei 
-n.0 2 .134, de 26 de junho de 1984". 

Aproveito a oportunidade para renovar a. 
Vossa Excelência protestos de elevada. esti
ma e consideração. --,.José Hugo Castelo 
Branco, Ministro-Chefe do Gabinete Civil. 

LEG!SLAÇAO CITADA 
-- -~-'---JJECRETO-Ll!;I N,0 221, 

DE 28 DE J.i'EV'E:REIRO DE 1967 
-Dispõe- sobre a· proteção e estímulos 

.à pesca) e dá. outras providências. 

TiTULO n 

Das Deduções Tributárias 
para Investimentos 

Art. 80, Na forma da legislação fiscal 
apllcã:vel, aS- pessoas j uridicas que exerçam 
.g.tividªd~_s -~esque~ras, gozarão até o'_ e~er;.. 

-cicio J;i);lau,:qeiro de ,.1972, de isenção do Im
posto de Renda e quaisquer adicionais a 

- 'XrC sr:- 'l'ódas as pessoas iurld!cas re
gistradas no Pais, poderão deduzir no im
posto de renda e seus_ ad_icionais, até o 

~ex-erci cio financeiro de .1~72, o máximo_. de __ 
25% (vinte e cinco por cento) do valor iio 
imposto devida_ para inV~ersão em proje~os 
de ativ!dades pesqueiras que a SUDEPE 
declare para _ fins expressos ne.ste artigo, 
jd<> interesse pa:ra: o <le.senvolN'lmento da 
pesca no Pais. 

.. ' .... ~ .. -......... -.--.- ......... ~ .. ~· ~ 
DECRErO-LEI N.0 2.134, 

DE 26 DE JUNHO DE 1984 

- Prorroga -o- pl'azo de vigên'cia. de Jn .. 
centivos fiscais· previstos na legisla
ção do imposto de renda, e dá outras 
providêndas. 

ó- Presidente da República, no uso da 
attlhu!c;ão .·que lbe contere o -artigo 55, 
! tem n, da Constituição, 

DEC&ETA;. 
. Ar. 1.0 Ficam prorrogados até o exeJ;Ci
clo financeiro de 1986 os· incentivos flscQU 
previstos nos dtspos!t!voo abaixo indicados, 
com as alterações poSteriores: 
. r- no artigo i4 da Lei n.o· 4.239, de 2"1 
de junho de 1963; 

·n - no artigo 22 d~ Decreto-lei n.o 756, 
de 11 de agosto de 1969; 
-m-::::-;;~-ãrtigo.s sO-e 81 do Decreto-lei 
n.0 22L, de 28 de fevereiro de 1967; 

':iv~.:_~;.;'()~árllgo LÕ doDecreto-lel )1..0 1.124, 
de 8 de dezembro de 1970; 

V --,-noar-t!go 7.0 do Decreto-lei n.0 770, 
de 19 de agosto de 1969; 

VI --no__ai_tigo 4.0 , do Dfi.creto-lel n.0 880, 
de 18 de sotembro de 1969; 

vn ~ nos artigos LO e 2.0 do Decreto-lei 
n.o l_,!l29, de 8 de_ março de 1982. 

Art. 2.° Fjcam prorrogadqs até o e~er
clc!o financeiro de 1988 os incentivos fis
cais previstos nos dispositivos abalxo in
dicados, com as alterações posteriores: 

I ~ no artigo 1.0 do Decreto-lo! n.o 1.158, 
de 16 de março de 1971; 

• n -~-nos artigos 3.0 e 4.0 do Decreto-fel 
n.o 1.248, de 29 d' novembro de 1972. 

Avt. a.o' Até ·o exercício financeiro de 
f9'86, p'ágarão ó iropósto de renda à all
qÜota de seis por cento 30bre .o lucro real: 

1 "- as pessoas jurídicas é<incesslonáriM 
IJii refv1Ço~públ!~oo de enetgla elétrica; 
. n---a centriifs Elétrléa:s B'fas!Jeiras S.A. 

- ELETROBRAS-: 

m - "" pessoas jurídicas concessioná
rias de serv!ço,s públicos· de teleoomun!ca
ções; 

IV - a Telecomunlcações Brasileiras S.A. 
- TELEBRA.S. 

§ 1.0 o d1sposto no !tem m deste art!~o 
continua n.ão ~endo aplicável à pessoa ju
ridlca ·que e~P,lora serviços de radiodifusão 
sonora e de .televisão, referidos no § 2.0 do 
art. 2.0 da Lei n.0 5.792, da 11 de julho 
de 1972. 

"'- § 2. o Sobre o Imposto calculado à a!iquo
tà espectai de que trata este artigo é ve
dada qUalquer <leduÇãe a titulo de !ncen-
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tlvo fiscal, excetua::k>s os destinàdoa à For
mação PrOfis.sion'al e a Alimentac;ão do :r'ra-
balhado'r. -

Art .. 4.0 Fica, ptort'óg:Hlo 'áté o ex-etéiéio 
de 6 de julho de 1971, e alterações pos
financelro de 1986 o_ prazo para· destinação 
dos reeur&J<> de que tratam o ai1;. 5."_ do 
Decreto-lei n.• 1.108, de. 16 de JIU!ho_ de 
1970, e ·a art. 6.0 d\l peereto,1el n.• 1.179, 
terlores. 

Ai-t. s.o Fica .prorrogada até. o exerclcio 
financeiro de 1986 a vigência dos adicio
nais previstos no I 2.0 do :;>.rt. 1.0 do I 
creto-lei n.0 1.704, -de 23 de outubro de 197~. 
com as modificações introduzld!'S pelo art. 
1.0 do Decreto-lei n.o 1.885, de 29 de se
tembro de .1981, art. 24- do-Decreto-lei. n.0 

1.967 de 23 de novembro de 1982 e art. 15 
do Decreto-lei n.0 2.065, de 26 de outubro 
de 1983. 

Al:t. 6.0 " ao " ÇQntribJiinte quz prestar 
falsa informação sobre .. imposto de renda 
retl<!o na fonte, .e àquele que dela s_e be
neficiar, será aplicada a multa de cento e 
clnq.ftenta por cento .sobre o valor que f?r 
i.n:jcvidamente pleiteado como restituiçao 
ou coma·- red~çãô- -do -~1m posto devido na 
declaração. - -

Parágrafo único. O disposto neste ar
tigo abrange a· indicação de falsa data de 
r0 ten<;ão do imposto. - -

Art,.. 7 P - O Ministro da Fazenda poderá 
d'lsp•trsat a constituição de créclito tripu
tário de valor inferior ao custo de admi
nlstta:çi>o ·~esoe etéd~lo'.-

.&.1t. S.O A ~ física que auférir ren
dimeRtos· de ca.pitaL com retençã& de im
posto de renda, oom opção pela tributação 
exclusiva na !onte, deverá, por ocasião da 
~laràÇoo anual de rendimento&: 

I --incluí-los integralmente no câlculo 
do imposto progressivo, caso em que o 1m
posto retido~ oorre.spond~nte IWB rendimen
tos t.ributados, será compensad<l com <> de
vido na declal'a,ção;. ou 

n - ·declará-lóS, também integralmente, 
como tributados exclusivamente na. fonte, 
caso , l!1n (lue não. h•werá compensação do 
imposto rEtido. 

Parágr!t!o úniea. a , inol>servâncla , do 
disposto neste artigo ii:nplicará ·a inclu
são_ da totalidade de tais rendimentos no 
cálculo do_ imposto progressivo. 

Art:· 9.0 Este Decreto-lei entrará em 
vigor na data de ·sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

(Ãs Comlssars de Economia e·de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 210, de ~985 

(N'" 6.945/85, na Casa de origem) 

De iniciativa do_Sr.._~te.S.idente da_ República 

Cria o Fundo do Estado~Maior das Forças Arma~ 
das- EMFA e dá outras providências. 

O Congresso Nctcional deç_retl;l.: 

Art. [9 Fica iustitufdo, no-Estado~ Maior das Forças 
Armadas - EMF A, um fundo especial de natureza con
t[1bil, sob a denominação de Fundo do EMFA, destina
do a consolidar os diversos fundos que lhe são vinetJla~ 
dos e a integrar recursos provenientes de outras fontes. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL_(l)eção II) 

Art._ 29 Constitüem_recursos do_ Fundo do_ EMFA: 
I_- os oriundQs _do _fundo de Ra_ções Operac_i0n{lís 

do EMFA- FR-0-EMFA; 
JI -Os provenientes do Fundo de Es_tocagem e lnter

cámbio do EMFA- FEI-EMFA; 
III --OS-oriundos do recolhimento d'a fndenização do 

Auxílio-Moradia -dos militares e da Taxa de .OcupaÇãO 
dos civiS, dOS próprios nadoóàis Sob responsabilidade 
do EMFA; . . _ _ _ _ 

IV _:._:os origin-ãdos de operações de venda ou permu
ta ou de aluguel ou airen_!iamento de bens da Uniã(). sob 
u juriSdiÇão do EMFA: 

V -.os: res_ultntes de rendimentos líquidos de ope
rações· rinanceir~ls do próprio Fundo; - - · 

V 1 -:Qs provenientes de convênios, acordos, doações 
c legadosi 

-Yll- Os de qualquer natureza que_lhe forem atribuí
dos: e 

Vf11 :-os proven_ientes de ind~nizações ~e do_t~ções __ 
orçamentárias de ex~rcícios ~ncerrados, excetuando-se 
os originários de an_u!~_ção d~ empen~os. 

Parágrafo único. Os saldos veri_f1cados no firi~I ~e_" 
c.uda exercício financeiro serão automaticamente transfe
ndos para o exercício seguinte, a créd1to do Fld"~DO 
DO EMFA. 

-Art. _39 (j Fundo do EMFA serâ administrado pelo 
Mini5trõ-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 

Art. 49 Os .r.ecui'sos do FUrido do EMFA serão .d_e-_ 
posítados no Batlco dO Brasil S.A.~~m ~on_ta ptópria de 
Poderes Públicos, e_terão carãter rota.tlvo: 

Art. 59 O Fuftôo do EMFA serã estrúturadO de 
acordo com as- nõrrilas-de Contabilidade Pública e audi

-tOri:íS"êStãl5e!Ctidas pelo Governo, devendo ter sua pro~ 
grafuação aprovada na forma prevista pelo Decreto-lei 
n9 1.754, de 31 de dezembro de 197~. 
· Art. 69 O Poder Executivo reg_ulamentará est? lei no. 
prazo-de 60 (sessenta) di<ls, contado de súa publicação: 

Ar L _7_Q -Esta lei entm em vigor na data de sua pubh-
caç[io,_ · o _ _ 

Art. 89 Rev!?gam-se as disposições erri contrário. 

MENSAGEM N'.O 579,-DE 198.5·· 

Excelentíssimos Senhore<~ 
· Membros, do Congresso N"adonal: 

N"O$ tert;os~do arl. si-ila Constituição F'e
d.eral: tenho a. honra de submeter à eleya
da deliberação de Vossas :E:xoelênclas, 
acoi:npanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado Chefe do Es

. tado-Maior das Forças .Armadas, o anexo 
projeto: de lei que ."cria "o Fundo do EMF,A, 
e dã outraS providências" .. 

-:Brasllla, 18- de· novembro de 1985. - .José 
-Sarney. 

EXPOSIÇAO DE MOTlVOS N.O 03252/FA-
52, DE 29 DE OUTUBRO DE 1985, DO 
·ESTADO-MAIOR. DJIS FORÇAS ARMJI.
DAS. 

ExcÍ>lentissimo Senhor Presidente da ,Re-
públ!ca, -

Tenho ·a honra de _submeter à elevada 
con81deraj.lão ·de Vossa· Excelência o projeto 
de , lei em anexo que. trata . da crii'Ção do 
'Fundo do, EMFA,- -

2. Extstem neste Estado~ Maior <jas For-. 
ças Armadas, atualmente, .vá.rtos fundos, 
criados por .lei. em. anos anteriores, que se 
destinam à exeeução. !le tarefas cometidas 
às Subchef!as. ou às Oomlssõe& Permanen
tes. 

Ta:l.s sãv, por exemplo, o Fundo de Ra
ções Operaclonals do EMFA (FRO-EMFAl 
criado com: a ·finalidade de aten_der a des

_ _pesas feitas pela Comlssão de Alimentação 
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das Forças Armadas <CAFM, espeeialm~nte 
em relação à produção de protótipos das 
Rações Operacionais; e o FUndo do Ser .. 
viço Militar CFSMl criado com " finali
dade, _entre _outra$, de -prover _os . órgãos d.o 
Serviço Milltar de meios que lhes permitam 
cumprir sua .destinação. 

3. Existem, também, ·no· EMFA, recur
sos que. embora não se oonstltuam em 
fundos autônomos1 • conforme o ·entendi
mento legal, são, de fato, reeursos aplicados 

-~ em -iigline cie gestão como, pOr exemplo: 
aqueles QJ;iundos do recolhimento da Inde
nização de Moradia por parte dos mlllta
res ·que residem em próprios nacionais sob 
responsabilidade do EMFA; e aqueles oriun
dos de pagamentos de taxas médicas (exa
mes de laboratório, radiografias, -remédios) 
feitos por pacientes atendidos pelo Hospi
tal das Forças Armadas. _ · 

-4. -= P_a:r;: outro lado, a- partir ~o corrente _ 
àno, as· comissões Permanen.tes · ligadas às 
atlVidades. no campo t-ecnológico passaram 
a dispor :de recursos próprios que · serão 
empregados ao longo de vários anos visan
do o cumprimento das metas estabelecidas. 
Tais são ·os cà.sos da. Comissão· de Desen-

- _ volvlmento ao Projeto e Implantação do 
Sistema ·de COmunicações .'Militares por Sa
télite (CISCOM!Sl _e da Comissão ASsesso
ra de Assuntos Cientlficos e. Tecnológle<Js 
das Forças: Armadas <COM1l.SSEl. 

A -Comissão Brasileira de Atlvldades Es
peela.ts !COB!\E) Já dispõe de recursos or~ 
çamentãrlos para .dar cumprim·ento_ ao pro
grama plurlanual da Missão Espacial Bra
sileira que consiste em . colocar em órbita 
satélites brasileiros a partir de 1989. 

Esses recursos, que representam um mon
tante significativo, apresentam caracterfB
tfcas· peculiares quanto à sua aplicação, ne
cessitando._ de especiais cuidados e de fle
x1bil1dade na sua . gerência. 

5. Entende esta Chena que a reutilão 
de tQdos ~- recm:sos ora_ 9J.sponlvef8- no 
EMFA e .em órgãos ·subordinados, corn ex
cçção dos orçamentárlos, em u~ só fundo,
nos termos do allt. 71 da Lei n.0 4.320/64, 
,constituindo . cada tipo ode recursos uma 
Conta Contábll própria, seria medida de 
elevado alcance, _que 'Viria facilitar sobre
modo o controle, _a coordenação e ~ a.aldl
toria da aplicaÇão desses recursos. 

A.llás, este é o caso das Forças Singu~ 
lares que dispõem do Fundo Nava1, ão .Fun
do do Exército e do Fundo da Aeronáu
tica, os quals são de vital lmportãnclá lla.l'a 
elas, posto que permitem ·a. flex!bllidade ln
dispensável na -execução orçamentária. da
queles Ministérios. 

, 6 .. Por opOrtuno, 'Sénhor PreSidente.- levo 
ao conhecimento de Vossa Excelência que 
o assunto ora tratado nesta exposição de, 
motivos foi objeto de ainplo debate com 
o setor técnico competente da Secretaria 
de Planejamento -dessa· 'Presidência, tendo 
merecido o Indispensável aval. 

-1·. Assim sendo,. caso Vossa Excelência 
ll!teja de acordo com as considerações 
acima, sugiro o encaminhamento do 11llexo 
projeto de lei ao Congresso_ NacionaL 

Aproveito a oportUnidade para renovar 
a vossa Excelência, Senl;lor President.;, os 
protestos de meu .ma:l.s profundo, respeito. 
- Almirante-de-~qliadra .José Marlà do 
Amaral Oliveira, MinistrO de Estadd Cli~fe 
do Estado-Maior das -Forças l\pnadlil!. 
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riso n,0 790-SUPA;R._ 

Em 18 de novembro de 1985. 

Sua l!ixceléncla. o Senhor 
eputado Haroldo Sanford 
o. Prlmelro-Becre.tãr.Io da. Câmara dOI! 
~pÜ.tadoS . . . -
rasilia-DF. 
Exce!entfsslmo ~nhor Prlme!ro-Secre
r.Ioi 
Tenhq. ·a. honra :de epc.aminha.r ,. e.ssà 
eretarla. a. mensagem do Ez:ce1entlssinio 

Senhor Presidente da. ·República, acompa.
nha.da de exposição de motlvo.s do Senhor 
Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior 

. da.& Forças Armadas. relativa. a projeto de 
lei que "cria o Furido do EMF A. e dá outra.s 
provfdênclas". 

Aproveito a oportunidade para renovar 
·a Vossa Excelência prote.tOS de elevada 
estlnia e consideração. - José Hugo Oasteló 
Branco, Mlnl.!;tro-Chefe do Gabinete Civ11. 

LEGISLÁ~AO CITADA 

DECJR.ET0-LEI N.0 L754 
DE 31 DE DEZEMBRO DE, 1979 

Alter& a composição do Fundo Naelo
D.IIl de Desenvolvimento, e dá ouk• 
provldênclu. 

6 Pre<lidente da RepúbHea, usando da 
atribuição que lhe cronfere o llll't. 55, item D, 
da oon.stltuição, decreta: 

Art. 1. o Fica àcrescioo ao owt. 2.0 ·da 
Lei n.O !1.093, de 29 de agosto 9e 1974, o 
aeguinte Item: 

............................... :········· 
v - os demal.s rectllOOS do Tesouro 

Nacional., vinculados a órgão, fundo ou 
d.espersa.., . 

Al!t. 2.0 Do produto dAI. IIJ1l'eclldação a que 
se referem os Itens m e V do am. 2.0 da 
Lei n.0 6.093, de 29 de agosto <le 1974, serão 
triii!Sferidos à conta do Fundo Nacional de 
vesenvolvimento, a partir de 1981; C.. se
guintes percentua.Js; 

· · ·I :...., em 1981 - SO% <êlnqüenta por cen-
·to); . 

ce:l,J': a parti.-. de 1982 - 100% (cem por 

.Art. 3.0 A partir do eícerclc!o· ftnanceiro 
de 1981, Inclusive. as despesas a ,....m rea.
llza.dM peloo Orgãos da Administração Fe
deral Dlreta. com a aplicação de recumoo 
prpvenrente~ ·de operações de créditos, in
.ternas. Ou externas, deverão estar autorlza
dll.'l na. Lei Orça.inentárla ou em créditos acll
c!onais, e a sua execução fica COl\diclonada 
ao etetlvo ·recolhimento do produto destas 
operações ao Banco do Bra.s!l S.A., à conta 
do ~uro Nacional, bem """"-O à progra
m~ao· nna.ncelra estabelecida para o ex.er
clelo. 

Art. 4.0 · Os orçamentos de todo.s os fun
doo de qualquer natureza serão'· aprovadoo 
amJtes de lnlciado o exerclc;lo finanec!ro li 
que se referirem. 

f 1. 0 COmpete ao Mln!stro-Chefe da Se
cretaria de Planejamento da Presidência da 
República. aPós análise e parecer eonclu
~lvo da Secreteila de 'Orçamento e Finanças 
da secretaria de PJan.eja!ne'llto da Presl-
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dêncla ·da. Rel>ttblica, aprovar oo orçamen
tos dos fundos administrados peloo Orgãos 
da Admlinl&tração Federal Dlreta, Inclusive 
~ A.utônomos. 

1 :i. o Para. fins de acompanhamento e 
avaliação govemame'lltal, oo orçamentos 
dos fundos, que, -na form& da legislação 
vigente, não nece&Sitem de aJpl'OVação da 

. autoridade re!er.Ida. no parágrafo anter.lor, 
serão ' obrigato<r.Iamente encaminhados i. 
Secretaria de Q<r_çamento e Finanças da Se
crétarl•q!e pla.n(>J a111ento da Prosldêncil!- da 
República, até 10 dias o.pós a sua: \'provação 
pela àutoridade competente, e su~metldos, 

na execução, no, que .couber, ao disposto no 
Decreto n.o 83.494, de 24 de maio .de 1979. 

Art. 5.0 l! vedado empenhar, transferir 
ou levar a crédito de qtp.lque.- fundo, re
clN'SOS orçâmentárioo qúe não lhe forem 
e.speci!lcamente de.stlnadoo em lei orçamen
tária, ou em créditos acllc!ona.ls. 

Art :~.O · Não·"" aplica . o dlspooto neste 
Decreto-lei às reeelta.s que, nos termos dAI. 
·leglsillção em Vigor. devam ser. transferidas 
aos· Estadoo, Distrito Federal, Munlclpi"" e 
Territórioo, bem como aa de que tmtam oa 
arts. 7.0 e 3.0 do Decreto-lei n.O 1.437. de 
11 de .dezembro de 1975, e.'"" receitas desti
nadas aqs Programas Especlals Qrladoa pelos 
Decretos-leis n.oo 1.106, de 18 de junho de 
1970, e 1:179, de 6 de l•ulho de. 1971. 

Art. 7.o- A partir do eJierclcio finanee!ro 
de 1983. Inclusive • .fica extinto o Fundo Na
clonai de ne..env~vlmento (F'ND), e oa re
cursos que o l)ltegram continuarão compon
do a lei orçamentá'l'ia como recursos. ordi
nários do Tesouro Nacional, o:em qualquer 
vlnculaç_ão & órgão, fundo ou d~ 

Art.'s.o As. flÍnda.ções lnstituld..;, Jiek, 
Poder Público Federai manterão seus recur
sos, de qualquer 11111:turer;a, obrlgatorlamente 
no Banco do Brasil SA .• :reasaivados os ca
sos pre:vistos na legislação em vigor. 

Art. 9.0 Este DecretO-lei entrará em vigor 
na data d<>. sua publicação, revogadas aa 
disposições em él<mtrárlo. · 

Bras1lla, .31 de dezembro de 1979; 158.0 da 
Independêncla e.91c0 da·RepúbHca. - JOAO 
FIGUEIREDO -·'Jtarlos Rlschbleter-'- Dd
fbn Netto. 

(Às Com(ssões de Sequrança Nacional e de Fi
nanças:) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 2.1!. de 1985 

~N'i' 6.934/85, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente. da República 
'i)ispõe sObre a inlplantaçio do processamento ele

trônico de dados no alistamento eleitoral e a revisão 
do eleitorado e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !I' O alistamento" eleitoral serâ feito mediante 
processamento eletrônico de dados. · 

P<trágrafo único. Em cada Zona Eleitoral, enquanto 
nlto for implantado o processamento eletrônico de da
dos, o alistainenfo ciifüiiiUará a ser éfetuado na forma da 
legislação em vigor na data desta lei. 
. Art. 2.5' Ao a dotar o sistema de que trata o artigo an
'tcrior, a Justiça Eleitoral procederá, em cada Zona, à re
visão dos eleitores inscritos., bem como à conferência e à 
utuali:omçào dos respectivos registras, que constituirão; a 
seguir, cadastros mantidos em computador. 

Art. )9 A revisão do eleitorado prevista no art. 29 
desta lei far-se-ú de conformidade com instruções baixa-
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du.s pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante a apre
sentução do título eleitoral pelos eleitores inscritos na 
Zona e preenchimento do formulário adotado para o 
alistamento de que trata o art. 19 

§ )9 A reviSão do eleitorado, que poderã realizar-se, 
simultuneamente. em mais de uma Zona ou em vãrias 
Circuo!'crições, serâ precedida, sempre, de ampla divul
gw;;ão. processando-se em prazo marcado pela Justiça 
Eleitoral, não_ inferior a 30 (trinta) dias . 

~ 2'i' Sem prejuízo do disposto no§ )9 deste artigo, a 
JustiçU Eleitorul poderá fixar datas especiais e designar 
previamente locais para a apresentação dos eleitores ins
critos. 

~ 3'i' Ao proceder-se à revisão, ficam anistiados os 
débitos dos eleitores inscritos na Zona, em falta para 
com a Justiça Eleitoral. ' 

§ 49 Em cada Zona, vencido o prazo de que trata o§ 
J9 de.o;te artigo, cancelar-se-ão. as inscrições correspon
dentes aos títulos que não forem apresentados à revisão. 

Art. 49 Para a conferência e atualizaçãq dos regis
lrolreleitorais a que se refere o art. 29 desta lei, a Justiça 
Eleitoral poderá utilizar, também, informações pertinen~ 
te~. constantes de cadastros de qualquer natureza, manti· 
do~ por órgãos federais, estaduais ou municipais. 

P;~rágrafo úniCo, OS órgãos aludidos neste artigo fi
càn,- Ob-rigados a fornecer à Justiça Eleitoral, gratuita
mente, as informações solicitadas. 

Art. 5'i' Para o alistamento, na forma do art. l9desta 
lei, o alistando apresentará em cartório, ou em local pre-
vi<~mente designado, requerimento em formulário que 
obedecerá a modelo aprovado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

§ 19 O escrivão. o funcionário ou o preparador, rece
bendo o formulário e _os documentos, datarã o requeri
mento e determinará que o aliStando nele aponha sua as~ 
sinatura, ou, se não soJ,!ber assinar, a impressão digital 
de seu polegar direito, atestando, a seguir, terem sido a 
as~inatura ou a impressão digital lançadas na sua pre
sença. 

~ 29 O requerimento de inscrição será instruído com 
um dos seguint~;:s documentos: 

I -carteira de identidade, expedida por órgão oficial 
competente; 

II -certificado ,de quitação do serviço militar; 
III -carteira emitida pelos órgãos crià"dos por lei fe

deral, controladores do exercício profissional; 
IV- certidão de idade, extraída do Registro Civil; 
V -instrumento público do qual se infira, por direi

to, ter o requerente a idade mínima de 18 (dezoito) anos 
e do qual constem, também, os demais elementos neces
sários à sua quaHficação: 

VI- documento do qual se infira a nacionalidade 
bra~;ileira, originária ou adquirida, do requerente. 

~ J9 Será devolvido o requerimento que não conte
nha os dados constantes do modelo oficial, na mesma or
dem, em caracteres inequívocos. 

§ 49 Para o alistamento, na forma deste artigo, é dis
pensada a apresentação de fotografia do alistando. 

Art. 69 Implantado o sistema previsto no art. J9 des
ta lei, o título eleitoral $erá emitido por computador. 

~ !9 O Tribunal Superior Eleitoral aprovará o mode
lo do título e definirá o prOcedimento a ser adotado, na 
Justiça Eleitoral, para sua expedição". 

§ 29 Aos eleitores inscritos, em cada Zona, após are
visão e conferência de seu registro, na conformidade do 
<~rt. 39 e parágrafos desta lei, será expedido novo título 
eleitoral, na forma deste artigo. 

Art. 79 A Justiça Eleitoral executará os serviços pre
vistos nesta lei, atendidas as condições e peculiaridades 
locais, -direuimente ou mediante convênio ou contrato. 

Parágrafo úilico.- Os convênios ou contratos de que 
cuida este artigo somente poderão ser ajustados com en
tidudes da Administração Direta ou Indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o·u 
com empresas cujo capital seja exclusivamente national. 

Art. 89 Para a implantação do alistamento mediante 
processamento de dados e revisão do eleitorado, nos ter
mos dista lei, a Justiça Eleitoral poderã requisitar serviw 
dores federais, estadUais ou municipais, bem como utili
zar instulações e serviços de órgãos da União, dos Estaw 
do~. do Distrito Federal, dos Territórios e Municípios. 
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Art. 9<.> O Tribunal Superior Eleitoral baixará as ins~ 
truções necessárias à execução d~s_ta lei, e_specialmente, 
para definir: 

1--a administraçlío e a utilização dos cadastros elei
tnrais cm computador, exclusivamente, pela Justi~a Elei
hnal: 
H-~~ fnrmu de solidtaç~o e de utilização de infor

nHtções çonst•mtes de cad:tstros mantidos por órgãos fe
derais. estaduais ou municipais, visando resguardar sua 
privacidade~ 

IH - <ts condições gerais para a execução, dircta ou 
mediante convénio ou contrato, dos serviços de alista
mento, revisão do eleitorado, conferência e atuafizaçào 
dos registras eleitorais, inclusive de _coleta de infor
nl<tcõcs c transporte de documentos eleitorais, quando 
necessário, das Zonas Eleitorais atê os_ Centros de Pro-
t.:cssamenlo de Dados; -

IV- o acompanhamento e a fiscalização, pelos parti
dos políticos, da execução dos serviços de que truta esta 
lei: 

V -a programação e o calendário de execução _qos 
serviços: 

v r- a forma de divulgação do alistamento eleitoral e 
d<t revisão do eleitorado, em cada Zona e_Cir_c_,_ltpscrição,_. 
atendidas as peculiaridades locais;, . 

VII- qualquer outra especificação nccessâ.r_ia à exe
t.:uçào dos serviçõs de que trata esla_lei.. 7 

Art. 10. Fica o Poder ExeCutívo autoriZado a abrir, 
rara :1 Justiça Eleitoral, à disposição do Tribuoal Supe
rior Eleitoral, o crédito especial de CrS 600.000.000,000 
(seiscentos bilhi)e.o; de cruzeiros), destinado a atender às, 
despesas decorrentes_ desta lei.._ ___ .. -~ .. . 

Art. II. Estu lei entra em vigor nu data de_ sua publi-
<.':tçiio. _ _ _ _ _ _ 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente o§ 2'~ do art. 21' da Lei n<? 6.996, de 7 d~ j_u;
nha de l982. 

LEGlfiLAÇAO CITADA 

LEI N.o 8.996, 
DE 7 DE J;UNHO DE 1982 

"Art. 2.o 

§ 2.0 0$ s"""iços de que trata este 
artigo não poderão ser contratados a 
-entidades da administração direta ou 
indireta dos Estl)dQs e Municípios ou a 
empresas cuja maioria de capital for 
detido por pessoa· fisica ou ]urfd!ea es
tabelecida no exterior." 

MENSAGEM N.0 613, iDE 1985, 
DO PODER. ZJilE)OUTWO 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional; 
. Nos ·termos do artigo 51 da Constituição 
Federal, tenho a honra~d'e submeter à ele
vada deltberação de '\fossas Excelências, 
acompanhado de exposição d<> motivos do 
Senhor Ministro-Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, o anexo '!)rojeto de l-e! 
que "dispõe sobre a Implantação do pro
cessamento eletrõnico de dados no all.sta
mento eleitoral e a ..,Visão do eleitorado, 
dando outras providên:clas". 

Brasilla, 26 de novembro de 1985. - .José 
Sarney. 

OFíCIO !N.O 584, DE 25 DI!!: NOVEMm!O D<E
!985, DO SENHOR MINLSTRO:PRESI
DENTE DO TRJ!SUNAL SUPERIOR ELEI
TORlAIJ. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Doutor José sarney 
Dignlssimo Presidente da República Fe
derativa do Brasil 

IE:xcelentíssimÕ Senhor Presidente da Re
pública. 

O · aper!eiçoamen to das in.sti iuições de
mocráticas, a legitlmldade e autenticidade 
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a-a-representação "p:te---:.~upõem ptocesso elei
toral à·epurado de vicies, .sem fraudes, des
de o ãlistamento ~té a votação e a apura
ção dos resultados dos pleitos, com a pro
clamação, ll;enta de d\ÍVidas, dos que foram 
ungidos pela vontade popular. 

2. A Justiça Eleitoral, no Brasil, como 
ramo do Poder Jud:l.ci.ár1o, .poo.ssui, no (['01 de 
suas atribuições, a competência de dirigir 
esse complexo procedimento. que co~duz à 
livre manifestação do povó· na escolha de 

... seus .tepresentanties. iNo !Cumprimento- .de 
---Sua missão constltucionru e legal~ tem en

vidado esfo1·ç.os para que se obtenha cons
tante lnelhori~ nos serviços eleitorais. Pre
side, com 1mparci~lidade, os prélios cívi~s; 
colhe ab)lSos ou ilegalidades nas campanhas 
eleitorais; apUca, com serenidade e firme
za, as leis regentes das eleições e da vl4a 
partidária. COm independência incont~_as
t_ável,' assegura a Uberdad:e dos sufrágios, 
Ju:lga as inelegib!l1dades, as fraudes e os 
cfiiTiiSeleitor~s, exercitando, sempre que 
necessário, seu poder normativo. Não é, 

"'-~nesse -sentido, possivél deix~r de re_conhe
cêr que __ o proce~ _eleitoral ~rasileiro,. sob 
a égide da Justiça Eleitoral, tem obtido de-
-s-e!npenllO eficíente e .seguro. De particular 
s!gn!f!cação é a normalidade em que se 
desenrolam os pleitos eleitorais, com diSci
plina e segurança nas votações, bem âss1ni 
com apuração _cuidadosa dos sufrágios de-· 
positado;,; nas .urnas. EventuaJs ~\'cllllna
ções ou impugnações, aqui ou ali, à evidên
cia, não comprometem a lisura das elei
ções,-nem a Ju.St!ça ·Eleitoral, q'ue, de pron
to, busca verificar os fatos e julgá-los, na 
!orma da lei .. 

. 3. A verdade eleitoral é anseio dà Nac 
ção, 'que cumpre, sempre, alcançar.- ·Essa 
meta, todavia, não cabe ter como asse-gura
da, com a só regula.ridade formal. do pro
c~ de votação, apuração dos sufrágios e 
proclamação -dos eleitos. O alistamento, 
que se fae com a qualificação e in.Scrlçã.Q. 
dos cleitores, pode constitUir, como· !ase 
inicial do processo, também, a primeira 
porta à fraude, insCrevendo-se quem não_ 
possua as qualificações legals ou de forma 
múltipla, do que_ deoorre a cónseqüêncla 
inafastã:vel de tals Vic!os contaminarem 
etapas posteriores do procedlmen!Q eldto
ral. 

-4. · Nesse sentido, a mOdernização dos 
serViços ,reitorais en geral, utilizando 
técni-cas novas para seu ·aprlinorametlto, eom 
o objetlvo de .torná-los não só mals eficien
tes, mas, ainda, mais resguardados de 
qualsqUJer vícios, há de compor o rol de pro-
vidências indispensáveis a afirmar-se a. Ver
da<!e eleitoral. .Nessa linha, é, !J,oje, fora de 
dúvida, que o processamento eletrôuico · de 
dados - como sistema já cõnferido, quan
to à sua segurança e utllldade, também, no 
âmbitO do Poder JUdiciário -. con.stitul 
Instrumento de uso Indicado no processo 
eleitoral. Entre nós, há diploma legislativo 
_prevendo a possibilidade de sua adPÇ-ão_ :p.os 
serViços eleitoràls. Cuida-se da Lei n.0 ~.996, 
de 7-6-82. com base na qual o Tribunal 
Superlor_Eleltoral autOrizou o emprego, por 
algul;ls Tribunais Regionais iEleitoral.s, no 
pleito de 15 de novembro em curso, do com
putador, na totalização dos resultados, con
soante _i_â sucedera em eleições- ahtertores. A 
conflabi!lda<!e e credibilidade na prestação 
desses_ s.erviços têm -e~mcorrido, crescente
mente, para que, no âmbito di} Go'--"'erD.9, 
quanto_ <ia_ Legislatura e dos Tribunais, se 
estimule a ampliação do u.so da informãtica, 
notadamente, no alistamento eleitoral. No 
particular, é inequívoco que os recursos .prô
venientJes do proi".P..c:.F:::t.mento eletrônico de 
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dado.s, uma v~z implantado, assegurarão à 
Justiça Eleitoral instrumento de múltiplas 
virtualidades para realizar-se o desiderato 
da _existência de. um oorpo de eleitor~s. em 
correspondência pontual, ern cada tempo, 
oom o número dos que, realmente, possuem 
qualificação para o exercício do su!Tágío. Os 
cadastro.s _ eleitol;'ais atu~Jizad~ mantido~ 
em computador, em substitUição aos fichá
rios manua.!s constantes dos Carlórlos, cons
tituirão reg!stros seguros e confiáveis. A 
!ru;tantaneidade das Informações, a fácil 
expedição de · Jlstagens e de relatórios, a 
possibilidade de · gerar docwnen tos 11de~ 
dignos e, por vez, de conteúdo múltiplo e 
diversificadoJ esses .simples aspectos de um 
todo complexo estão a evidenciar a utilidade 
do u.so do computador, pa.ra controle efetivo, 
pela Justiça Eleitoral, do alistamento, veri
ficação do corpo eleitoral e a :realização de 
estudos e análises !ndispen.sáveis à melho
rià constante de seus serviços,. em toda a 
ampll,tude. Experiência, nesse sentido, já se 
vem realizando, na .1.a ZOna de Porto Ale
gre, RS. 

5. A implantação do sL>tema;de proees
samento de dados, entretanto, quanto ao 
cadastro dos eleitores, não se apresenta 
·como servi!:O de singela execução; em, pais 
oom as dim.e~ do Brasil, bem assim com 
â. variedade. de su3.$ regiões, características 
geográficas e peculiaridades locais. Bastan
te é referir à existência de 1nals de sessenta 
mill)õe<o de eleitores, eni 2 .180 Zonas Eleito
rais, sendo 140 em Cap>ta.J,s. 2. 032 no Inte
rior dos Estados e 'Derr!tórios e 8 no Distrito 
Federal. Não resultará segurança, de outra 
parte, no que ·concerne à ellminB.;ção dé 
eventuais fraudes no alistamento existente, 
se a. a-doção: dessQ. técn_ica nãq. vier ~eompa
nhada de simultâJ:J.ea revi.sã.o 'do eleitOrado, 
em ordem a que. os fichários sejam expun
gidos de vic:!os,e conferidos. Somente, assim, 
hão de se constituir cadastros em computa
dor, deVidamente atualizados, de tal sorte 
que as fUturas altet:"ações se façam~_ median
te procedimento eletrô'nico; a partir da rea
lidade, concreta e cuidadosamente à.pura:tla 
pela Justiça Eleitoral. 

~ cer.to, de ·outro l~o, Que, para realizai 
esse prtrcedimento essencial d-e r-a~ão, miS
ter se fará, como 'é hem de ver, ampJa mObi
lização. dos eleitores. Dar-se-á, com sua 
apresentação, na forma e locais fixados-pela 
Ju~tica Eleitoral, munidos do titulo, opor
nldade ,pa.ra, desde logo, preencher-se o for
mulár_i_o próprio ~-alistam~~~ pe~q novp 
sLCí~ma. Daí dec.orrerá. outrossim. ensejo, à 
imedia,.ta c.onf~rêncla e atualização do.s re
gístros de cada ZOna -Eleitoral, qu_e -compo
rão, a .seguir, os cadastros a Serem mantidos 
em computador. eliminando-se as situações 
viciadas ou fraudulentw;,, 

6. Desígtllo tão arnbicioso na o"ÃUR abran
gência, quanto nos elevados objet!vos a~que 
se ·propõe, a implantação do alistamento, 
segun-do :as modernas técnicas do processa.
men.to eletrôniC.Q ·c;le dado~. n_o Pais, somente 
.poderá concretizar-se, com a conjugação dos 
es.forços i:los tl'ê" Poderes do Estado, das 
Unidades Federadas, dos . Municípios, dos 
Par.tidos Políticos, dos segmentos represen
ta t!yos da sociedade, enfim, de todos o's cl
da<!ãos quanto das autorid.ades d<>s diversos 
niveis. Será autêntica c~anha .cívica, em 
que" a Nação. confirmando seus propõsitos 
de uma definitlv,f!. con·vivência democrática,, 
empenhará, unida, esforÇOs no sentido de 
cooperar para ·que a revisãO do ele i torado, 
no caso, possa contrtbuiT, decisivamente, a 
l'im de i-dentificar-se o real corpo de eleito
res __ Também •. aLtos se farão ós dispêndios~ 
vale dizer, os sa.crlficios a serem, propor-· 
cionalmente, de todoo; exigidos. Os Ideais de 
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um convívio democrático, fundado na ver:.: 
dade, em que os representanLes dá Nacão 
ascendam ao Poder, oom a segti:ranÇa ·dos 
sufrágios dos eleitores, sem fraudes. irem 
acusações de máculas, por certo .. justificam 
o investimento do País na consolida-ção dé 
suas institui'ções livres e dem:ocrâticas,- ba
seadas em um .proce.s.~ eleitoral limpo, tle
cénte, sem corrup-ção, ·s.errf- otn"esSão e s~m
violência de qualquer espécie.' 

7. Com essa inspiração e compreendendO 
que, em tal sentido, se orientam, também, as 
ureocunaçõe.s do Poder Exeautivo, quanto d9 
Poder Legislativo, e da Nação, o Trlbuhal 
Superior E1e1toral. como órg-ão de cúpUla da 
.rustica Eleitoral, fez presente a Vossa Exce
lência se.u intento. no s:entido de mod_!?rnlzar .. 
no País. o sistema de alistam<mto eleitoral, 
com o uso do ptocessámento eletrónico de 
àadoo: procedendo-se, pa:ra- i,c:;so, s1mu1ta
neamente. a uma ampla revisão do eleito
rado brasileiro~- Em audiência que me foi 
concedida por VoSsa Excelência, a 6 do mês 
de novembro em cunso,-tive .·a honra de 
tra.nsmltir-lhe .o pens<tmento <)a COrte. re
cebendo, na. oPortunidade.. seu imediato· 
a'ÓOio,e ·a--c-erteza das Dro·vidPncia.s do Poder 
Execru:tivo, quanto ·à liberacão dos re-cursos 
necessârios para atender às despesas de
correntes il.a execucão des.c:.e em-oreendimen
to de âmbito nacional. A partir dai. recebeu, 
também, o "rribnnal Sunerior El~itoral lm
f'Ortantes subsídios doo Ministérios d"l.- Ju,<;
t.ica P dã. Desburocratização, em visitas de 
se~s ilustres titulares. que betn traduziram 
experiências e revelaram ·estudos feitos, em 
torno desse magno assunto, dô interesse de 
nossas instituiçõ.es democráticas. Por igual,. 
tlve. ensejo de examinar, COI.ll: ~nicos -:
especialmente; d.o SERPRO~ qu-e poSSUi ser
viços pre.::.tados à Justiça Eleitoral, iM.lusive, 
em alistamento eleitoral (1." zona, de P~rto 
Alegre-RS} - 1 aspectos vã.rios no que eon
ceT!le à exeqüibilidade do sistema. 

8. -Deperidendo a implantaçiio efetiva. do
processamento de- dados no ·alistamento,. tal 
como ?- concebe o TSE, de providências le
gislativas, inclusive .no que ooncerne à a.l!-~ 
tortzação de recursos, com abertura de cre
dito especia~ o Tribunal Superior Eleitoral 
aprovou minuta. de anteprojeto de lei, que_ 
me apraz trazer ao exame de VO?S?- EicelêD:
cis., na conformidade dos prin-ciplOs consti
tucionais. que, entre nós, regem a iniciativa 
das leis, a independência e harmonia dos 
Poderes. 

9. A proJ)OSta do TSE col!ma se adota, 
-em caráter definitivo, 6 prOcessamento elê
trõnico de dados, no alistamento eleitoral, 
em todo o Pais. Tendo em conta que a 
Zona Eleitoral_ é a unidade de serv!Ç<J elei
toral, para evitar qualquer soluçãO de con-.: 
tlnuldade no alistll,mento, o· Anteproj'eto 
prevê que ·a adoção ·do novo sistema se 
e{etue por Zona Eleitoral. O _alistamento 
oontinuará na fonna da legislação em 
vigor, enq~anto não ocorrer, na ZOna, a 
introdução . do processamento de dados. 
Para que se opare, efetivamente, em . cada 
Zona:, ao ensejo da ~mplantação do alista
mento por compu--tador? verdadeira depl:lra
ção da.s fichários man uals existenteS e, 
assim, os novos regi.stros correspondam à 
realidade de seu corpo de eleitores, propõe
se conc<Jmitante revisão do eleitorado res
pectivo, o que poderá suceder, sirnultanea
mente, em mais de uma Zona ou Circuns
crição, e s-z ,há de processar, de acordo com 
lnstruçõas a serem baixada..~ pela Corte su
peri-or, de molde a realizar-se. a ·apresenta
ção dos eleitores, em locais, períodos ou 
datas, de forma ord-eira .e, quanto possível, 
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com a maior comodidade. Espera. o TSE -
COJl!-~ () 1CzPJ>lo apoio dos T.ribwütis Regionais 
Eleitorais, dos Juí:z;es_ Eleitorais, dos servi
dores da .Tust!ça Eleitoral, bem assim ,com 
a mais pront-a colaboração de órgãos da 
lrnláo, cros Estadp.s, do Di.ltrito Federal, 
dos Terri tóqos e dos Municípios, consistente 
em !urtc~onários ·~ instalações, ...,...... possa:m 
ser, efetivamente, os serviços em apreço 
execu tactos, com espírito cívico e de_ COm·· 
preensão,· certos, todos, de que se pretende 
o ape!_feiçoamentp da democracia no Pais, 
mediante a moderni_zação e bom funciona
mento' ao.S servloos-- eleitorais. evitando-se a 
fraud·~ em qualq_t!er f_ase do processo elei;., 
toral. 

-10-.-- Para a· con-ferbncia e atualliaçã.o dos 
regiS~.roS:-_:ãtuais d~ cada Zona, ~ _Anteprç
jeto, · em._seu a.r~ 4.0 , ·prevê a. possibill:dade 
de _a_ Jus ti.; a FJeitoral "utilizar, tambérn, in~ 
formações pertinentes, constantes de .ca-
dastros -de:_ qualquer natur·:za, mantf.d.os por 
órgãos !E:derais, estaduais ou municipaiS .... 
A dl.sciplina _da solicitação dessas Informa
ções constará de instruções do Tribunal Su
perior Eleitoral, procurandó, quanto pos
sív_el1 na cpnsulta·_ a outros_ Cadastros. tornàr 
as respoStas merios. onerosas para. as enti'
dades - prestadoras das informações, hem 
assim com o elevado objetivo de pres.zr.,. 
var-lhes a· privacidade:, utilizadas exclusi ... 
vamente · ·no esclarecimento dos reg'istros 
eleitorais e sob Q inteiro controle das auto
ridades da JustiÇa· El.?i.toiaL :E: de anotar; 
desde· logo, outrossim, que a ·ait:rnlnistração, 
fi3callzação, Conferências de __ Cadastros ·el-ei
tora]§, mantidos em OO!ilputã.dor, def acordO 

"com O Anteprojeto, ·serão· privativas da JriS':" 
tiça·Eieitoral, nos termos de instruções que

1 

a_ esse respeito, expedirá o TSE, não pO
dendo as· empresas prestador~ de ·.serviÇo 
utlllzar, a ·quaisquer· rrns; os registrés,~lél." 
torais,· ·que s~rão,. àss1m, de .controle ·dos 
órgãos· da· .Justfca Eleitoral · n..á l"orm ~ ri'!:~ rere-r1d3.. C!Iscrptf:ria a ~editar-'s.i: ~--.-....... ..._ 

lL No alistamento, · por computador, 
proposto no Anteprojeto, 'o.requerlmento do 
-alistando· far~..:ã -em toimulário aprovado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral,·. com ·. ãs 
exigên_cias constantesj em :Prfncípio,' da _-J.g .. 
gislação em vfgor, conforme ·s-8 ·dispõe 'xio 
art. ~s,.o e_ ·parágrafO§, prevista.·incluslve ·a 
:5iiuaçã~ Çlos que- nãp sabem assinar .. Inó
~Ção--; qu.e se propõe,- entretanto, conceme 
à dispensa. ele fotograflá; no 'alistamento 
por processamento -d-e dados (art. 5.0 , § 4.o). 
Mantém-se, pelo Anteprojeto. o: títul~ ~Iel
tora.J., a ser emiti-do peJo 'computador, CUjo 
modelo e procedimento- de sua exr)edlção, 
p<!la .Ttistlça Ele!t<Jral, seráõ al>rova<ios pelo 
TSE (art. .s.o··e narâgraloo.J. · · 

12 .. Rela-tivam-ente· ao Título Eleitoral, 
o -Tribunal teve presente a inconveniência, 
atualrnent.e, _de· sua ·extinção, como propos
ta _{:ni .a~g·uns se:t:ores, _mã.xime_ aq en.sejo cte 
proceder-se a· Implantação do no\'O siste.,. 
ma de alistamento. c_om a revisão geral do 
ele-itOrado. AOs_ eleitores inscritos, em c-a:da 
ZOna, após a revisão, ·e·J~-onferência de. seJl 
registro, na -conformidade dos arts. a. o e 
parágrafo.s, e 6.o, § 2.0 , do AnteProjeto,, será 
expedido novo titulo eleitoral,_ já pelo com
putador, segundo -O procedimento a seguir
•e, na .Tust!ça Eleitoral, a sex def!nldo 'em 
Instruções do TSE. Há/ no Bra&l, a esta 
altura do_tempo, outrossim, notadamente 
nos _municípios do interior, alto apreço pelo 
titulo eleitoral, como verdadeiro documen
to de cidadania. Não é de Inteira segu
rança, de outra parte, ainda, pretender-se 
o simples envio, em períodos pré-eleitorais, 
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de cartão de Identidade, a ser utilizado 
pelo eleitor, se oonside.rann.os 11 realidade 
de centenas de zonas Eleitorais, no Pais, 
situadas em lugares de acesso extrema
mente dlfíell._Possul o título -eleitoral, ade
mais, outros efeitos, conforme a. legislação 
em .vigor, que desaconselham sua elimina

-ção pura e simples. 

A dispensa, porém, da fotografia, justi
fica-se, _ plenamente, na Implantação do 
sistema de proc_essamen to de dados, com a 
revisão do eleitorado. 1: cer.to que o dispên
dio do eleitor com fotografias, ao ensejo do 
alistamento, tem constituído razão de pro.:. 
posta, no Congresso . Nacional, para a não 
exigência de retratos. Releva n.otll.r que, com 
a reVisão :Cm massa do eleitorado,. cresoo.rão 

_ as dlftculdadés :para os eleitores obterei!! 
retratos: e. em conseqüência, como é previ
slvel, ocorrerá acréscimo slgnlticatlvo de 
custos. Nem seria de aconselhar a transfe
rência do ônus para a .Tustlça Eleitoral, o 
que ainda. _ma:f~ .sobrec~rregaria suas des
pesas cOm- a execução do projeto .e cons
tituiria ingrediente novo· a. complicar, em 
cada. Zona, o ate-ridimento ao eleitorado 
ih.scrito. É de observar, outrossim, que, nas 

-exposições de motivos, em projetas trami
tando no COngresso Nacional, a esse r...,
peito, se tem invocado o .sentido desburo
cratizante da dispensa em apreço_ Assim, 
para citar exemplos. nos ~Projetas de Lei 
n.0 5.497, de 19851 de autoria do Senhor 
Deputado Ma~ríllo Ferreira Lima; n.0 5.261, 
de 198!i, do Senhor Deputado Maçao Ta
c!arlo; n.0 5.409, de l98li, do Senhor Pepu
tll.do Orestes Muniz; n.0 5.238, de 1985, do 
Senhor Dep_utado Roberto .Te!Mrson. Dis; 
pensada a fotografia, pretende 0 TSE, tam
bém, ao aprovar o modelo do 'título elei
tor":~, a ser emitido pelo computador, slm
p!Ificar-lhe as especificaçõe-s, mantidas as 
essenciais à identificação do eleitor pre
s.:l!'an-do .ademais; o -c.an-troi-e- da- Justiça 
Elertoral, na sua expedição. 

13. Dispõe o anteprojeto, a.lnda, em seu 
~rt. 7.0 , sobre a forma de execução dos ser .. 
viços de alistamento por computador, pre
vendo sua -execução direta ou mediante 
contliato Ou convênio. Propõe-se, nõ parti
cular, a modificação do § 2.0 do art. 2.0, d&. 
Lei n.O 6.996, de 7-6-82, a fim de ser. possi
b'litada a contratação de serv!Ç<Js com en
tidades . da Admlulstraçáo Dlreta ou Indl
reta da ·unliio, dos Estados, do Distrito Fe
deral ou doS Municípios, ou _com empresas 
cujo.· capital. seja eXclusivamente nacional. 
:Permanecendo os cadastrQs eleitorais sob 
exclusiva admiu!straçáo e utilização da JuS
tiça Ele~toral, não há motivo a Impedir-se 
a colaboração de empresas. de processa
mento de dados dos Estados, do DJ.strito 
Federal ou dos Municípios, entidades des
.s~ pes.soa.s administrativas, ao lado de em
presas públicas federaís. O mesmo se há de 
dizer, quanto a empresas privadas, constl
tu!das de capital exclusivamente nacional. 
Cresce de ponto a observação, no ·momento 
em que a Justiça Eleitoral .}l.cuver de _Im
plantar o sistema proJ)OSto ·no anteprojeto 
(àrts. 1.0 e 2.0

), em _too.p o Pais. u:ster $e
rã:, para tanto, possa contar cóm o concur
so de todas aquelas empresas federais, es
taduais ou municipais, bem como privadas, 
de capital exclusivamente nacional, que 
possuam .idoneidade téenlca e condições de 
executar os serviços em foeo: O Tribunal 
Superior Eleitoral expedirâ. no particular, 
instruções, com vistas a definir as especi
ficações dos serviços, -em ordem a que sé 
opere, em todas· as Zonas Eleito.raís, unida
de de sistema. Programado e definido, de- _ 
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vid.amente. o· sistema. a implantar-se, certo 
poderão operar, simultaneamente, mui tas 
empresas de processamento de dados, no 
País, sem ;prejuí.z{) da eficiente. e un:i!onne 
execução dos serviços. A matéria será, to
davla, objeto de grave preocupação do TSE 
e dos Tribunals Regionais Eleitorais, . no 
sentido da verificaçãO· da Idoneidade ·técni
ca das empresas, que se canàic;latarem. be-rii. 
assim de sua confiabilldade, sob todos os 
aspectos. 

'14. O anteprojeto, .em Seu art. 9.o, pre
vê que o TSE, no exercício de seu poder 
norm.~tivo, em matéria eleitoral, expedirá. 
as instruções necessárias à execução da:. 'lei, 
enumerando-se . ,assuntos. em torno dos 
quais, por sua Importância, na Implanta
ção d<J sistema. proposto, ·meJ"ece!'ão instr"Q.
ções especiais. R.eza, nesse senttdo, o art. 
9.0 : "O Tribunal Superior Eleitoral !baixa
rá as InstruçõeS necessárias à execução 
desta lei, especialmente, para. definir: '1) a. 
administração e a. utilização dos cadastros 
eleitorais em computador, exclu.slva.mente, 
.Pela Justiça Eleitoral; 2) ·a forma de soli
citação e utilização de in!ormaçõé.s cons
tante.s de cadastros ma:p.tidos por órgáo.s fe-' 
derais;' estaduais ou municipais, visando, 
também, resguardar sua privacidade; 3) as 
-COndiç,ões gerais· para à ·ex~cu!}ão, dlreta ou 
mediante convênio ou contrato, dos servl
~s de al!stamento, revisão do eleitorado 
canferêncía e atua)i:zação dos reglstros elel~ 
<torais, inclusiye de coleta de Informações e 
transporte de qocJimentos eleitorais, quan
do necessário, das ZOnas Eleitorais até os 
Centros de ProcessamentQ ·de Dados; 4) o 
acompz::>hamento e a flscal!zação pelos par
tidos politicas da execução dos .serviços de 
que trata esta lei; 5) a progra.mação e o 
calendário de execução dos :serviços; 6) . a. 
forma de divulgação do alista.meniQ elei
toral e da revisão do elettorado em cada 
Zona e Cfrcunscrição, ateridida.s ás pecu!la
ridades locais; 7) qualquer outra especifi
cação neeessáiia à eXec1,1ção dos servi,ço.s~ 
de que cuirla esta lei." .. 

15. Rela ti vamen te aos custos de exe
cução dos serviços propostos nos arts. 1.0 
e 2.~. do anteproj.eto, ou seja, para a. im
plantação do prooessamento de dados no 
a11staJ;llento eleitoral, bem assim a revisão 
do eleitorado, em todo O Pais, adotando-se 
as té~cas refendas e constituindo-se os 
ilovqs cadastros eleitor$· em oojnputador 
-segundo consulta feita ao SERPRO, a es
timativa deu-se em torno de 8.695.000 
ORTN, o que corresponderia, no mês em 
curso, à cifra de Cr$ 552.542.000.000 (qui
nhentos e cinqüenta e dois bilhões e qui
nhentos e quarenta e dois milhões de eru
zeiroo}. Assim sendo, considerando a exe
cução do progra.ma em apreço, ao longo do 
ano de 1986, o anteprojeto propõe que a 
autorização de ab~ura. de. crédito especial 
atinja a ordem de Crs 600 . 000.000. 000 (seis
centos bilhões de cruZeJ.:cos) . Ê certo qU:e. a 
Justiça Eleit<>ral adota.rá orientação . no 
sentido de que os dispêndios, na execução 
do plano, se façam, em confonn!dade eom 
suas tradições de austeridade e parcimônia 
na aplicação do dinheiro público. Espera
se, de outra parte, exista colaboração, em 
algumas fases da execução dos serviços de 
outros órgãos, inclusive no que eo~cer~e à 
divulgação do allstamen to e da revlsão do 
elei'f:..9-rado, reduzindo-se, em tudo o que 
possível for, os ga.Stos. CUidando-se da im
plantação. de serviçoS que dizem com o pró
prio aperfeiço:amenf.o da oonvivê:hcla de-
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_mocrã.tica, é de .se. ter como procedente a 
ex·pectativa de uma participação~ ·també:in, 
valiosa dos partidos politicas, de· suas lide c 
rança.•, e de outros segmentos da socieda
de, no sentido de consclent!zar-se o eleito
rado, quanto à. necessidade ·. de atender, 
:pr~ntamente, aos prazos de revisão. Venci
do o prazo fixado, em cada . Zona Ele i tora!, 

-·prevê o art. 3.0 , § 4.0 , do anteprojeto, can
celar-se-~o as . i~scrições _corr~sponden,tes 
aos titulos que nao forem ~_presentados à. 
revisão. Se· é exato Q.ue essa conseqüência 
não impedirá, pOsteriormente, venha o elei
tor a, de novo, alistar-se, certo é que o 
não ·comparecimento Implicará preju!zo à 
execução. dos serviços, em çada Zona, na 
r._,e de .sua· Impla.ntação e formação dos 
cadastros em computador. Dai por que a co
laboraÇão de todos, para com a Justiça Elei
toral, se tornará Indispensável. 

<!I· Antes de .finalizar a presente e"Jll.
s!çao, permlto-!1le recordar a Vossa Exce
lência que; co:Ucidentemente, a melhoria 
dos servlÇos de alistamento eleitoral este
ve .sempre entre suas preocupações - an-. 
te.s, na condição de Deputado Federal e, 
depois, já senador da República. A 20-9-74, 
Vossa Excelência sustentou, em justificati
va a projeto de .lei, a necessidade 4e criar
se. o serviço Nacional de Alistamento Elei
toral,· "como órgão permanente. de apoio à 
Justiça Eleitoral, dlreta.mente subordinado 
ao 'rribun_al SUperloi Eleitoral", ".para pro
mover e superintender a insc~ção do elei
torado"; funcionando em- cada :Município 
por Intermédio de uma junta de três mem
bros, presidida pelo Jnlz Eleitoral. Preo
cupava-se,, também, Vossa Excelência, na 
oportunidade, com o eleitor. fin-an~iramen
te Incapaz, prevendo a "ajuda ·suficiente do 
Éstado, por intermédio da Justiça Eleito
ral", a fim de evltar a .influência do poder 
econômlce> nos pleitos eleitorais, desde o 
alistamento. · · 

Esses objetlvos, embora a forma diversa 
sob o !POIJ.to de 'Vista técnico, surgem, tam- · 
bém, agora, no An!;eprojeto, na medida em 
que se pretende nãp dependa o alista.ndo de 
quem quêr que seja para se fazer eleitor. De 
outra parte, o. TSE, ao oexpedlr a disclplllJ,a 
regulamentar, em ordem à !mplanta.ção dos 
serviços prevlstos no Antéprojeto, a seu twr
no, não só terá oem conta a necessidade de 
.,_.t!mulo constante ao allstamento, m.a.s, 
rainda, a !ol'llla de atender aos necessita" 
dos, cOm a .utilização, a tanto, ae serviços 
oficiais, como prevlsto no art. 8.0 

17. Aprovada como está a Ei:nenda Cons
titucional, estabelecendo a reunião dos 
rmembros da Câmara doS Deputados e do 
Senado· Federal, a partf.r de 1.0 de fevereiro 
de. 1987, unica.mera!mentie, em Assembléia. 
Nacional Coru;tituinte, J!ue e soberana, para 
elaborar nova Oonstitulção, .maior é ainda 
o relevo que adquire o pleito de 15 de no
vembro de 1986; em _todo o País? e, assim, 
a nece.!:s:idade de o .processo eleitoral mere
cer particular atenção, para que os elei
tos representem, auten•tlca.mente, .a Na.ção 
e, em seu nome, compondo as Casas do 
Congresso Nacional. participem da magna 
deliberação, em. torno da nova Carta Polí
tica do Bras!!. O ·Tribunal Superior Elei
toral, atento à sua missão CQnstitucl.onal 
e l-egal, compreende,· wmo reter!, que as 
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provldências consubstanciadas no Aritepro
jeto de Lei, ora entregue a Vossa Excelên
cia, concorrerão~ desde lQgO, na medida de 
sua execuçic?, _para aprimora.l;' o processo 
eleitoral, no que . concerne ao alistamento, 
e. em conseqüência. a própria .ordem demo
crática. 

Valho-me da oportunida<!e para reafirmar 
a Vossa Exl:elência ·as .e:~<pre&'!ÕES da .. mals 
elevada consideração dos membros do Tri
bunal SUi>e_rlor Eleit<lral e, em particular, 
de seu Priilldenre. - :Ministro José Néri da 
Silveira, Pnosidente do Trlbuna1 Superior 
EleitoraL 

A viso n.o 826-SUP AR. 

Em 26 <!e novembro de 1985. 
A Sua Excelência o Senhor · 
Deputado Haroldo Sanford 
DD. Pr!melro-Sec>etário da Clmara dos 
Deputados 
Bra.silia - DF 

00~celentisslmo Senhor prlme!ro-Seeretá-

Tenho a honra de- encaml:b.har a essa. Se
cretaria a :Mensagem do Excelentlsslmo se
nhCll" Presidente da R~ública, acompa.nha~ 
da de Exposição -de Motivos do Senhor MI
nistro-Presidente do Tribunal Superior Elei
toral, relativa a projeto âe lei que "dispõe 
sob:n: ·a implantação do proce2samento 
eletronico de dados no alistamento eleitoral 
~~ê~c1~~ do eleitorado, da.ndo outras pro-

Apro•·eito a oportunldadé.para ~enova.r .a 
Vossa Excelência protestos de elevad11- es
tima e consideração. - .José Hugo CMtelo 
Branco, Mlnistm Chefe do Gabinete Civil. 

( Ã.\· Comi.~sõe.s de Cónslituiçào e Justiça e de Fi~ 
110/lÇO.\',} 

EMENDA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 99, DE 1985 

(N• 5.986/85, na Câmara 

~Dispõe sobre a sistematização e ordenação das 
açoes do Governo Federal no Nordeste, no que tange 
aos problemas das águas, e dá outras prOvidências. 

Suprima..se dÕ projeto 0 ar_t. 23. 

f À.~ Comis.tõe.f de Constituiçãõ' ~ justica. Minas e 
Energw. A[;ricultura e de Finanças.) 

PARECERES 
N•S 1.157 E 1.158, DE 1985 

PARECER N• 1.157, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n? 
2?4, de 1985 (n" 590/85, na origem), do Senhor Pre
Sidente da República, submetendo 1\ aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o Go
ve~o do Estado do Paraná a contratar operação de 
credito no valor de Cr$ 6.465.500.000 (seis bilhões 

!~:~::::i~:~ sessenta e cinco milhões e quinhento~ 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

C~m. a Mensagem n" 294/85, o Senhor Presidente da 
Re~ubhca submete à deliberação do Senado Federal 
pleJto do C?overnador do Estado do Paraná que objetiva 
contratar JUnto à Caixa Econômica Federal, esta na qua-
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!idade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenv<?lvimen-
to Social a se~uinte operação de crêdito: -

Características da opera~ão-: 
A- Valor: CrS 6A65,5 niilhões (correspondente a 

235.019,35 ORTN de Cr$ 27.51Q,50 em FEV/85);. 

DIÃ~IC! D<) CQNG_ll;E!~ONACIONA.L (Seçãoii) 

~-ar~n~_ a elevar e~ Cr$ 6.465.500.000 (seis bilhões, 
_quatrocentOs e sessenta e cinco -milhões e quinhentos 

- _ mil de crUzeiros) o m()ntante de sua díVida .:onsollda
da interna". 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

_ _ _______ ___,O_Q!'~_~e_!!_t~ ~Pr(?j_~Q__ ~~ Re~~_lução, da Comissã_o --~e 
-Eçonomiª_- óQ- Senado Fed(;_fal~ coffio coliCf~sãõ-õe ~SeU_ 

B-Prazos: 
[ - de carência: 2 ai1õs; 
2- de amortização: 10 ;:1nos; 
C -Encargos: 

----Parecer sobre ã Mensãgem n~' 294/85, do Senhor Presi-
dente da República, autoriza O Caverno -do Estado do 

I -jUros -de 6% a.a. cobrados trimt;S!ti!lme.n~~.:_. _ _ ·---Yantnâ, nos termos do artigo 2' da Resolução n' 93, de 
2 - correção monetária: 80% do índice de v~riação onze de outubro de mil n.ovece_ntos e setenta e seis, do Se-

das ORTN; nado Federal, a elevar em Cr$ 6.465.500~000 (seis bi-
. Õ - Garantia: vincUrãÇãO ·qu-e Quotas---,-do fundo de lhões, quatrocentos e sessenta e cinco milhõe~ e_ quinhen-
Participação dos Estados - FPE; {os~oiil c;ruz~i_ro_~_çQrr~~P:~ttdeni_e a 23;>.0~~.35_0RT~ de 

- Destinaçio dos recursos: modernização do Sistema Cr$ 27.5 to, 50, vigente enl fevereirO de 198.5 o mOn-taitte 
Penitenciário do Estado. -~'{h:ia con_~li!lª-41tl~l!rl}!l.L ~ ~~~--'l!:!C: p~o_s~a 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo contratar urria operação de crédito de igual valor jurito à 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecCr do Caixa Económica Fedentl, esta na qualidade de gestora 
Banco .Central_cb . .Br.::tsil que, analisandO as finanças es- - -do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
taduais, constatou que o endividamento do E~t~do do destinado:}!._ moderni~~ção do Sísterila Penitenciário do 
Paraná, após a opefãÇãci;perm.an:eCeria, contido nos te-- Estado. " -
tos fixados pelos iten-S I, 11, e III do artigo 2' da Reso, - O pedido _de autorização foi formt~-ladq no~ termos do 
lução "' 62/75 ~_o Sen_~do _feder~!!-~· .-- ~--·-·~ , ____ _p~ituado no artigo 2'_ da Resolução n' 93, de 1976, do 

A Secretaria de Planejamento da PresidênçJ~ daRe~. _Sena~o_Federa-l,""Tm~PITcãõd"õ~P?rcoÍlSegUínlé;·a lião~ob-
pública (SEPLAN/SAREM) informoU iiada-~te"tã~õi:)oi ___ ---s"'e'fVãrlêiãâõSlfrfiites fixailos nõ ai'tigo 29_da Resolução 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixâ Econô~ n~' 62, de I ?75, também do Senado Federal, haja vista 
mica Federal considera viável técnica, econômica e n~ --=que os_r_ecursos _a serem repassados serão provenientes 
nanceiramente. - dO FUndo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa- - Assim, verific~-se que a. Propo~ição f~i ela~ora~a _con-
gem, nos termos do seguinte s~a?te as prescnções l~ga1s e reg1menta1s a_phcáve1s à es-

PROJETO DE RESOLI..JÇÃO N• 172, DE 19~5 

Autoriza o GOvernõ-ao Estitôo do Paran' 8 'elevar 
em CtS: 6.465.500.000 (seis bilhões, qua*"ocentos to 
sessenta e cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 

-- pec1e, merecertdo, por 1sso, o nosso encammhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juiidicidade e têcnica legislativa. 

Sala das Comissões, 29 .de novembro de 1985.- José 
lgnácio Ferreira, Presidente - Lenoir Vargas, Relator 
-Roberto Campos- Helvídio Nunes- José Lins -
Hélio Gueiros - Nelson Carneiro - Nh-aldo Machado. 

PARECERES 
Art. I' to Governo do Estado do Paraná, nos ter-

mos do artigo:Z' da Resolução n~' 93, de onze de outubro -- N9S" 1.159 e_ 1.160, de 1985 
de mil e novecentos e setenta e seis, do Senado Fed~ral, ~- .. J'A~E~~R N<:> 1.159, DE 1985 
autorizado a elevar e[Jl Cri 6.465.500.000 (seis bilhões, -·- _ _ _ 
quatr~centos e sessenta e cinco míthões e quinhentos mif-~----~-o;-Comi~§~~hl~onomi;": sobre~ Men5;gem n~'-
cruzeJros) _cc:'rrespon~ente a _23~.019,35 ORTN de Cr$ 210, de 1985 (n9 451/85, na origem) do Senhor Presi-
27.51?,~0, v1gent~ em f~vere1ro de 1985 o montant_e c;le -dente da República, submetendo à aprovação do Se-
sua dlVlda consohdaç[a mtern?, a fi~ de que pos_sa con- nado_Federal proposta para que seja autorizado 0 Go-
tra~~r_ uma ?P7ração de crêdtto _d~Jgl!.~l_vaJ_Qr JUnto à_ _ verno do Estado do Rio de Janeiro a contratar ope-
Calxa Economtca Federal, ~ta na qualidade de gestora ra~ào de crédito no valor de Cr$ J52.682.15g.l44 
do ~undo de A poío ~o ~esenvol.vímento S~cíal ~ ~AS, _ ~-_(_cento e cinqüenta e dois bilhões, seiscentos e oitenta 
destmado à mo_dermzaçao ~o Sistema. ~emtenctárto do e dois milhões, cento e cinqUenta e nove mil, cento e 
Estado_, _obedec1das as condições adm1t1das pelo Ba~----- _guarenta e ~atro cruzeiros). 
Ce_nti'al do Brasil, no respectivo processo. --~ -~--- -- ---. ------ --- -------

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissôes, 28--ae novembro-de i985.-: J-oão 
Castelo, Presidente -- Lenoir Varga.s, Relator ~--JOSé""' 
Lins - Américo de Souza-- Henrique Santillo - Cid 
Sampaio - Alexandre Costa. 

PARECER N• 1.158, DE 1985 

Da Comissão ~e Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto ~e Resolutão n' 172, de 1985, da Comissão 
df. Economia, que "autori.u o Governo do Estado do 

PRAZO = JUROS ='"!:! 'l:AXl\ PERD5oiCíõAôt !E."""""""' (l) 
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Relator: Senador José Lins 

Cofi--a Mensageffi--n,-210/85, o Senhor Presidente da 
~ Rep~bl_ic~ subme~e _à -~.el~~eração do Senado Fe~eral 
pleito do Go_ve_rn_o- do Estado d!> Rio de Janeiro_ que ob~ 
jêtiva registrar uma-emissão de- Obrigações do_tesouro 
do Estado do Río de 1 aneíro - Tipo Reajustável -
ORTRJ, nas seguintes condições: 

a) quantidade: 5.036.261 ORTRJ, equivalentes, ao 
valor nominal reajustado para o mês de marçoj85 (Cr$ 
30..316,57) a Cr$ 152.682.159.144; 

b) caracte_rísticas dos títulos: 

MXW.Ill!\DES lli><E!l.'Çiio oos 
(2) == 

P-Ne ~~:~t~ a 

- - - -(1) - Identica a au Cbrigaçoes do Tesouro Nac1.onill - Tip:l Reajustãvel (ORI'N) 

(2) ,.I?. • ao pxtador 

Ne • raninativa-erx'bssãvel 

Dezembro de 1985 

ç) cronograma de colocação e vencimentos: 

EMISslo IIENCIMENTO QUANTIDADE 

SET/85 SET/90 836;261 
OUT/85 OOT/90 1-.400.000 

-NOV/85 NOV/90 1. 400.000 
- DEZ/85 DEZ/90 1.400.000 

-T O -T--A L 5.036.261 

d) forma de coloca~ào: através de _ofertas públicas, 
nos termos do item VU da Resolução nl' 565, de 20~9-79, 
deste Ba~co Ç~_n!F~J;__ 
- - e) autorização legislativa: Decreto-lei n' 22, de 15~3-
75. 

lJTOil.SélhõlYIOnefâfiO~acional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos üo parecer do 
Banco ~entrai do Brasil que, analisando as finanças es
taduais constatou que a margem -de poupança real doEs

-tado, da ordeln de.CrS I. 189.945,5 milhões, mostra-se in-
fefior aos dispêndios que a s_ua dívida consolidada inter

. rtá -apri!Stfitarâ relativamente ao e:t:ercício de 1985, após 
a ·efetivação do -~préstimo pretendido o qual não será 
sensibilizado pelos dispên-dios da operação sob exame, 
tudo levando a crer a assu,nção do compromisso nào·de
verâ trazer àquela entidade maiores pressões na exe
cução orçamentária de seus futuros exercicios. 

Considerando em conjunto todos os pleitos do Estado 
do Rio de Janeiro que tramitam pelo Senado, a~ finanças 
daquele Estado se mostrarão sensíveis a forte pressão na 
execução 9rçament.ária.. 

A emissão de obrigações, _entretanto, ainda é- a solução 
mais viável para resolver os_ problemas financeiros do 
Estado, _diant~ da sistem~tica tribl.!-târia centralizadora 
imposta pela União. 

----1'\sSirrt sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos term0s do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 173, DE 1985 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar em 
Cr$ 152.682.159.144 (cento e cinqüenta e dois bi
lhões, seiscentos e oitenta e dois milhões, centó e cin
:qüenta e nove mil, cento e quarenta e quatro cruzei
ros):·-o moil.tari~te de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Estado do Rio Janeiro autorizado a ele
.var temporariamente o parâmetro estabelecido no item 
III do art. 2~' da Resolução, n' 62, de 28 de outubro de 1975~ 
modificad<J pela de n' 93, de 11 de outubro de-1976, am
bas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de 
uma emissão -de 5.036.261 Obrigações do Tesouro doEs-

-tãâo do Rio de Janeiro ---Tipo ReajUstávei-ORTRJ, 
~ eijuTV"ã.leilte--a Cr$ 152.682.159.144 (cento e cinqUenta e 

dois bilhões, seiscentos e oitenta e _dois milhões, cento e 
cinqUenta e nove mil, cento e quarenta e_quatro cruzei
ros) considerando o valor nominal do_ tít_u.lo de Cr$ 
3~3 t_6_,5_7 vigente em marçof85, destinado a_complemen
taç_ão do' giro da dívida consolidada interna mobiliária 
vencfvel no corrente exercício, obedecidas as_ condi.ções 
admit,idas pelo Banco Ceiitral do Brasil, no respectivo 
processo . . _--:: _ __ _ 

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de, 1985. --Ale
xandre Costa, Presidente _eventual - Josê Lins, Relator 
- Lenoir Vargas- Américo de Souza- Cid Sampaio
Henrique Santillo. 

PARECER N' 1.160, DE 1985. 
·Da ·comissão de Constituição e Justiça, sobre o 

Profeto de Resolução n"' 173, de 1985, da Comissão 
__ de Economia, que ••autoriza o Estado do Rio de Ja

neiro (RJ) a elevar em Cr$ 152.682.159.144 (cento e 
êili(J_üenta e -dois bilhões, seiscentos e oitenta e dois 

-""'iliilhões, cento e cinqüenta e nove mil, cento e quaren-
ta e quatro cruzeiros), o montante de sua divida con~ 

solidada interna". 
Relator: &nâ.dor Nelson Carneiro 
O presente Projeto de Resolução, de autoria da Co

missão de Economia do Senado Federal, como conclu-
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são de seu parecer sobre a Mensagem n~' 210/85, do Se
nhor Presidente da República, autoriza o GOVerno do 
Estado do Rio de Janeiro (RJ) a elevar temporariamente 
o parâmetro estabelecido no item III do artigo 21' daRe
~olução n~> 62, de 28 de outubro de 1975, modificada peta 
de n'? 93, de II de outubro de 1976, ambas do Senado Fe
deral, de modo a permitir o registro de uma emissão de 
5.036.261 Obrigações do Tesouro do _Estado do Rio de 
Janeiro - Tipo Reajustâvcl - ORTRJ, equivalente a 
Cr$ 152.682.159.144 (cento e cinqücnta e dois blthões, 
seiscentos e oitenta e dois milhõ_es, cento e cinqüenta e 
nove mil e cento e quarenta e quatro cruzeiros) conside
rando o valor nominal do título de CrS 30.316,57 vigente 
em marçoj85, destinado a complementação do giro da 
dívida consolidada interna mObiliãriá vencível no cor~ 
rente exercício. 

A solicitação foi formulada nos termos do disposto no 
artigo 39, da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Fede
ral, que seja: 

"Art. 3'~' Os Estados e Municfpios poderão 
pleitear que os limites fixados no artigo 29 desta Re-, 
solução sejam temporariamente elevados, a fim de 
realizarem operações de crédito especificamente 
vinculadas a empreendimentos financeiiamente viá
veis e compatíveis com os-objetivos e planos nacio
nais de desenvolvimento, ou ainda, em caso de ex~ 
cepcional necessidade e urgência, apresentada cm 
qualquer hipótese cabal e minuciosa fundamen
taçrro". 

O caso do Rio de Janeiro se enquadra no dispositivo 
legal acima, no que diz respeito às circunstâncias, excep
cionais necessidades, traduzida cm face da difícil si
Lu:IÇào financeira que atravessa no momento aquele Es
tado. 

Assim, veríficã~se- que a proposiçãO foi elaborada con
soante as prescriçõe.o; legais e regimentais aplicáveiS à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 29 de novembro.de 1985. -José 
lgnâcio Ferreira, Pre.">idente -Nelson Carneiro, Relator 
- José Lins - Hélio Gueiros - Nivaldo Machado -

Helvídio Nunes - Roberto Campos - Alfredo Campos 
- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expedien
te lido constam os Projetas de Lei da Câmara n9s 207 e 
20H, de 1985, que deverão receber emendas, perante a 
primeira comissão a que foram distribuídos, pelo prazo 
de cinco sessões ordinárias. - --

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- A Pr~sidência 
recebeu as Mensagens n9s 328 a 130, de 1985 (n9s 638 a 
640/85, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da 
República, nos termos do_ art. 42, item VI, da Consti~ 
tuição, e de acordo com o art. 29 da Resolução n'~' 93/76, 
do Senado Federal, solicita autorização para que as pre
feituras municipais de Nova Brasilândia (MT), Petrópo
lis (RJ) e do Rio de Janeiro (RJ) possam contratar ope
rações de crédito, para os fins que especificam: 

A matéría será despachad:.~ às Comissões de Finanças 
c Jç Constituição e Justiça. 

J 30 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presi
dência recebeu as mensagens n~s 328 a 330, de 1985 (n9s 
6JH a 640/85, na origem), pelas quais o Senhor Presiden
te da República, nos termos do :.!_rt. 42, item VI, da Cons
tituiçii.o, e de acordo com o ar_t. 29 da Resolução n9 
93{76, do Sen;.JdQ F!!deral, solicita_autorização para que 
as prefeituras municipais de Nova Brasilândia (MT), Pc- _ 
trúpolis (RJ) e do Rio de Janeiro (RJ) possam contratar 
tlJ"H!rações de crêdito, para os fins que especificam. -

As mutérias serão despõ.lchadas às Comissões de Eco
nomia. de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragclli)- Sobre a mesa 
comunicação que ·vai ser lida pelo Sr. !9-Secretário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL{Seção II) 

E lida a seguinte 
Brasília, 28 de novembro de I 985. 

Ext:den~íssimõ Senhor 
Senador José FntgeUi 
l)i). Pre.-';ldente do Senado Federal 
Ne~ta. 

Senhor Pre~idente: 
Tenho a !wnra de cámunicar a Vossa Excelência, de 

ucmdo com o disposto no artigo 43, alínea "a'-', do Regi
mento 1 nterno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
a partir do dia 4 até 19 de dezembro, para breve viagem 
ao exterior, em caráter oficial. 

Atenciosas saudações. Roberto Wypycb. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
ficu ciente. (Pausa.) 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
C:imar"a n~' 45, de 1985 (n9 4. 972/85, na Casa de orí~ 
gem), de iniciativa do Senhor Presid"ente da Re
pllhlica, que altera a estrutura da categoria funcio
nal de nutricionista, do Grupo-outras atividades de 
nível superior, e dC1 oi.tti'as providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n"s 1.112 e 
l .113, de !985, das Comissões: 

- de Servi~o Público Civil; e 
- de FiiiaDÇas. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 

cnccrrad<t. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

Quarta-feira 4· 5173 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N• 45, de 1985 

(N9 4.972/85, na Casa de origem) 
De i"i"llêiittiva -do Senhor Presidente da República 

--Altera a e-strutura dil Categoria Funcional de Nu
tricionista, do Grupo-Outras Atividades de Nhel Su
perior, e dá outras providências. 

O Con~resso Nacional decreta: 
ArL !9- A Categoria Funcional de Nutricionista, có

digo NS-905 ou LT-NS-905, do Grupo-Ouiras Ativida
dcs de Nível Superior, a que se refere- a Lei n9 5.645, de 
lO de dezembro de 1970, fica alterada na forma constan
te do anexo desta Lei. 

Parúgrafo único: O preenchimento dos cargos ou em
pregos da classe especial e das-intermediárias da Catego
ri<t Funcional de Nutricionista far-se-á mediante pro
y:rcss:1o funcional ou outras formãs regulares de provi
mento. 

Art. 29 Os servidores atualmente posicionados nas 
rt.:fcrCncias NS-1 a NS-4 da Categoria Funcional de Nu
tricionista ticum automaticamente localizados na refe
rência NS-5, inicial da classe A. 

Art. J9 o~ servidores alcançados pelo disposto nesta 
lei serão posicionados nas novas classes da categoria fun
dnnal, mantidas as atuais referências de vencimento ou 
súlario, ressalvada a hipótese do seu art. 29 

Art. 49 A nova estrutura das classes da Categoria 
!:uncional de Nutricíonista não prejudicará a tramitação 
c a solur.;i'ío de pedidos de transferência e movimentação 
de ~crvidores, apresentados atê a data da vigência desta 
Lei. 

ArL 59 A despe.<:a com a execução desta Lei correrá 
:'t .::onltl da~ dotações próprítlS do Orçamento da União e 
da~ autarquias federais. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor nu data de publi
<..:ar.;iio. inclusi_ve quanto a seus efeitos financeiros. 

A rl. 7" Revogam-se as disposições em contrário. 

(Arl. I" du Lei no 
ANEXO 

,di.!' do 

Grupo 

Ot~lra~ Atividadcs de 
_ NiYcl Superior 

(NS-QOOnu l.T-NS-900 

('atcgorla 
Funcional 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 2: 

Discussão, em turnQ único, do projeto de lei da 
Câmara n'~' 114, de l985 (N~> 4.983/85, na casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que altera a estrutura da categoria funcio
nal de datilógrafo, do grupo-serviços auxiliares, e dá 
outras proVidências, tendo_ 

PARECERES FAVQRÁVE!S,>ob n's 1.118 e 
J.l_[ 9, de t 985, qa,s Comissões: 

- de Serv_iço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 
- encerrada. 

Em votação. 

_Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) Aprovado. 

A matéria val à sanção 

É o ~eguinte o· projeto aprovado 

"\IS •JtlS l'iu 
l T·~>iS-9n5 

Referêm·ias de 
V endmento ou 

Swhirlo por O.tssc 

C\;t~..,..; l..,p~c1al - NS-12 a~~ 
C'IJ~,c C --NS·!7;..t2l 
( "]:p,~~· 

('[,to.,o.,c 

ll --1'\S-l~ :1 H1 
A. -Ns- :"õ.l.ll 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9 114, de 1985 

(N9 4.983/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Altera a estrutura da Categoria Funcional de Dati
lógrafo, do Grupo-Sen·iços Auxiliares, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I Y A Categoria Funcional de Datilógrafo, códi

go SA-802 ou LT-SA-802, do Grupo-Serviços Auxilia
res. a que se refere a Lei n9 5.645, de lO de dezembro de 
1970, fica alterada na forma constante do Anexo desta 
lei. 

Parágrafo único. Os servidores atualmente posiciona
dos nas referêf!das NM-9 a N)VI_-11 da Categoria Fun
cional de Datilógrafo ficam automaticamente localiza~ 
dos na referência NM-12, inicial da classe A. 

Art. 29 A alteração a que se refere o artigo anterior 
nào acarretará elevação automática de vencimento ou 
salário, ressalvada a hipótese de que trata o parágrafo ú
r'-:o respectivo. 

§ 19 O preenchimento dos cargos das classes, espe
Cial e intermediárias, da Categoria Funcional de Datiló-
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grafo, far-Se:á-inediante progressão funciona[Ou Outras 
formas regulares de provimento. 

§ 29 Os servidores atingidos pela alteração a que se 
refere este artigo serão. posicionados nas novas classes da 
categoria funcional, mantidos os atuais valores de venci
mento ou salário. 

Art. 39 A nova estrutura das classes da Categoria 
Funcional de Datilógrafo não prejudicará a tramitaÇão-e 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

_a 'wbJc_ão d~ pedidos. de transfe'rêricia e movimentação de 
Setvidores, apresentados até a data da vigência desta lei. 

Art. 4<:> A despesa com a execuçãQ de;sta lei_correrâ à 
conta das dotações próprias do Orçamento da União e 
das autarquias federais. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, inclusive quanto a seUs efeitos financeiros. 

Art. 6"' Revogam-se as disposições "em contrário. 

AN_E:_XO 

G R U P O 

{Art. 1<' dJ. Let n9 

CATE"Gelflth 
FUNC O~Al 

de Ú(' F/8.) 

----------------~----~~__,_,.-~--

SERVIÇOS AUXIliARES 
(SA-800 ou li·SA-800) 

---------·--- ·-·. 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara -nQ 165, de 1985 (nQ 4.416/84, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da .Re
pública, que dispõe sobre a pensão especial de que 
trata a Lei n"' 6.592, de 17 de novembro de 1978, ten-
do __ 

PARECER FAVORÁVEL; sob n' L017, de 
1985, da ComissãO -

-de Finanças. 

Em discussâ.o o projeto. (Pausa.)_ _ 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer~ 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 165, de 1985 

(NQ 4.416/84, na Casa de origem) 
De Iniciativa do Senha!' Presidente da República 

Dispõe sobre a pensão especial de que trata a Lei 
n<.> 6.592, de 17 de nol·embro de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IQ A pensão especial de que trata a Lei n"' 6.592, 
de 17 de novembro deJ978, é inacumulável com quais
quer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto 
os beneficias previdericiáríos, ressalvado o direito de 
opção. 

At. 2'>' Em caso se falecimento _de ex.-_c_ombatente am
parado pela Lei n"' 6.592, de 17 de novembro de 1978, a 
pensão especial será transferida na seguinte ordem: 

I -à viúva; 
II- aos filhos menores de_ qualquer condição ou in

terditos ou inválidos. 
§ }'i' O processamento e a transferência da pensão es

pecial serão e~etuados de conformidade com as dispo
sições da Lei n\0 3.765, de 4 de maio de 1960, que dispõe 
sobre as Pensões Militares._ 

§ 2Q Os beneficiários previstos nos incisos I e II deste 
artigo devem comprovar, para fazer jUs à pensãO espe- -
cia\, que viviam sob a dependência econômica e sob o 
mesmo teto do ex-combatente e que não recebem remu
neração. 

Art. 39 Aplica-se o disposto no artigo ·anterior, a 
partir da data de entrada em vigor desta lei, aos benefi
ciários do ex-combatente falecido, que já se encontrava 
percebendo a pensão especial referida no art. l'>' da Lei n"' 
6.592, de 17 de novembro de 1978. 

5/1-Atl:' Oú 
L 1 -~,!"1 ~H!)~' 

CI.A~;;r fSP. - NM-30 a- NM-32 
(;U\<;~.[ r. .- Nt-l-í'ft t1 I-.'M··t'9 
\U\SS( fl NM·l7 p NM·?.J 
CLASSE A • NM-12 li NM-_16 

Art. _4<:> As despesas decorrentes da ex.ecução desta 
lei correrão à conta de Encargos Previdenciários da 
União - Recursos sob a Supervisão do Ministério da 
Fazenda. 

Art. 5'>' Esta lei entra em vlgo~r na data de sua publi
cação. 

Art. 6<:> Ficam revogados o art. 29 da Lei n\'"6.5-92, de 
17 de novembro de 1978, e demais disposições em con
trário. 

9 S~. ~RESIDENTE (José Fragel~i) - Item ~: 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei da 
Câmara n9 170, de 1985 (n<:> 5.987/85, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que ãutoriza o Poder Executivo a abrir à 
Justiça Eleitoral o crédito especial de Cri 
920.500.000 (novecentos e vinte milhões e quinhen
tos mil cruzeiros), para o fim que especifica; tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' LOIS, de 
1985, da Comissão. 

- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A maté~ia vai à sanção. 

J:: o _seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
_N• 17Q, de 1985 

(N<:> 5._9~7 /85, na Casa de origem) 
De iniciativâ_ do Sr. Presidente da República 

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça Elei
toral o crédito especial de Cr$ 920.500.000 (novecen
tos e vinte milhõe-s e quinhentos mil cruzeiros), para o 
fim que especifica. 

O Congressp N_acional _decret~: 
Art. I'>' Fica o Poder EXecutivo autorizado a abrir à 

Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regional Eleito
ral do_ Estado de Santa Catarina, o crêdito especial de 
Cr$ 920.500.000 (novecentos e vinte milhões e quinhen

_tos mil cru~eiros),_para atender despesas com a aquisição 
de um Imóvel destinado à Sede e -às Zonas Eleitorais na 
Capital, como segue: 

CrS 1-000 

0700 -Justiça Eleitoral 920.500 
0721- Tribunal Regional Eleitoral 920.500 

do Estado de Santa Catarina 
02040253.165- Edifício-Sede do Tribunal em 

Florianópolis 920.500 

Dezembro de 1985 

Art. 2'>'- Os recursos necessários à execução desta lei 
decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária 
ç_Qm~ignada n9 vigente Orçamento da União, aprovado 
pela Lei nq 7.276, de lO de dezembro de 1984. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

_Àrt. 4<;. Reyogam~se as dispoSiçõeS em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Corie(:do a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ_ Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Recebé-inOs, do Secretário Municipal de Ação Comu
nitária da Prefeitura de Belo Horizonte, Sr. Otímar Bica
ll}o, uma excelente_e_~lentada monografia, exibinQ_o um 
amplo __ organogral'lla·~ a rr;_speito _do Plano Municipal de 
HabitaÇão Popular de Belo Horizonte, denominado 
PR\2l'A VEI,A. _ _ . . . . , 

A plaqueta apresenta um Comentário Geral sobre a 
Lei Municipal n'>' 3.532, que cria o Programa Municipal 
de_ Regularização de Favelas e sobre o respectivo decreto 
regulamentar, que estabelece as condições complementa
res para o início das atividades de regularização jurídico
Urbanística das áreas faveladas de Belo Horizonte, 
salientandoo.se que tanto o plano como a legislação, ela
borados pela Secretaria Municipal de Ação Comuni
tária, tiveram a -colaboração assídua e a participação 
permanente das lideranças comunitárias das favelas da 
capital mineira. 

O trabalho publicado apresenta um fluxograma de 
ações pertinentes à aplicação das normas legislativas e as 
defmições de competência das três secretarias municipais 
diretamente envolvidas no programa sócio-ürbanístiOO 
destinado a melhorar as condições habitacionais das fa
velas, promovendo, quando for o caso, a sua erradi
cação. 

Sirva a divulgação desst? documento g..o setor público 
não apenas para conhecimento do que se pode fazer pe
los favelados, mas também como indicação aos demais 
Estados, para a otimização dos recursos públicos desti
nados a investimento nas áreas carentes do contex.to ur
bano. 

Cidades -_como o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e 
Salvador, com enormes áreas faveladas em sua periferia 
metropolitana, podem inspirar-se nessa experiência, 
para aplicá-la e aperfeiçoá-la, com vistas à melhoria das 
condições de vida desses vastos contingentes humanos 
marginalizados, que sofrem, sobretudo, as contingências 
da _falta de habitações condignas, com as necessárias 
condições de energia, transporte, fornecimento de água e 
esgoto, saúde, educação e recreação. 

Como assinala a plaqueta que nos foi enviada, morar 
na favela não é uma opção, mas uma contingência, fora 
do controle municipal a sua causação, enquanto a elimi
nação sugere alterações na estrutura econômica do País, 
..onde o fenômeno ocorre a nível de massa e não apenas 
comCi um Càs-o- individual". 

A legislação recentemente votada em Belo Hori:ronte, 
para iniciar o enfrentamento do problema, permitirá o 
atendimento inicial a trezentos mil favelados, ou seja, de
zesseis por cento da população da capital mineira, confi
gurando Uma legislação urbana avançada, em termos de 
estrutura municipal, pelo envolvimento de três Secreta
rias de Estado. 

Se o problema é nacional, atingindo, principalmente, 
todas as áreas metropolitanas do País, seu equaciona
mento numa delas deve servir de indicação e estímulo às 
demais, para a produção de experiência assemelhada, atê 
que, pela sua aplicação, seja possível err;1dicar o proble
ma do contex.to social brasileiro. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, de
signando para a' ordinária de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de LeLd_a Câma
ra n~' 58, de 1980 (n9 1.693/79, na Casa de origem}, que 
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acrescenta parágrafo ao art. 458 da Conl;olidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 84 e 85, de 
1985, _das Comissões: 

-de Legislação Soda!; e 
- de Finanças. 

Votação, em turno único, do Projeto -de Lei aa Câma
ra n<? 62, de 1980 (n~" 1,871/79, na Casa de origem); que 
dá nova redução ao art. 5<:> dã Lei n9 6:678, de 14 de agos
to de 1979, que dispõe sobre a _requisição de servidores 
públicos da administração direta e autárquica pela Jus
tiça Eleitoral e dá outras prov1dênCfiS~ tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~'s 100 e 101, de 
1984, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
-de Seni.;;o Público C'h'il. 

Votação, em turno Unico, do Projeto de Lei da_Cáma
ra n<? 34, de 1981 (n<i> 3.658/80, na Casa de_ origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 234 do Decreto-lei nl' 2._848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código_ Penal, tendo-

PARECER, sob n"' 324, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça~ pela constitucionalidade e 

juridicidade e, no mé~ito, favorável. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'? 48, de 1981 (n'i' 4.708/78, na Casa de origein), que 
introduz alterações no art. 243 da Lei n~" 4.737, de IS de 
julho de 1965 - Código Eleitoral, tenclo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no !.190, de 1981, da 
Comissão ' 

-de Constituição e Justiça. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ_ma,
ra n_l' 53, de 1981 (n"' 614/79, na Casa de origem),-iritro
duzindo alterações no Decreto~lei n9 70, de 21 de no
vembro de 1966, e na Lei n"' 5.741, de 1"' de dezembro de 
1971, que dispõe sobre C~Llla_hipotecãria e a cobrança 
de crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro 
de Habitação, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' !.143, de 198l,da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

Votação, em turno único, do PrOjeto de L!!i da Câma
ra n"' 57, de 1981 (n9 2.109/79, na Casa de origem), que 
altera a Lei n"' 5.869, de 11 de ja_neiro de 1973 -Código 
de Processo Civil, na parte relativa ao procedimento su
maríssimo, tendo 

PARECER, sob n"' 12, de 1_982, d~ Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorâvel, com emenda 

que apresenta de n"' 1-CCJ, e voto vencido, quanto à 
emenda, do Senador Leno_ir Vargas. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 59, de 1981 (n<i> 1.894/79, na Casa d_e origerq), que 
inclui na relação descritiva da_s ferrovíaS do Plano l)lacio
nal de Viação, institu-ído pela Lei n"' 5.917, de 10 ~e se
tembro de 1973, ferrOvia transversal ligando Belém
São Luís-Te_resina, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob no 149, de 1985, da 
Comissão - - - · 

- de Transportes, Comunicac,:ões e Obras Públic'as. 

Votação, em turno único; do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 63, de 1981 (o"' 2.087 [79, na Casa de origem), gue 
modifica a redução do§ 2~ do art. 20 da Lei n"' 5.&69, de 
ll de janeiro de 1973- Código de Processo CiVIl, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 877, de 1982, da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça~ 

Votação, em turno ó.nico, do Projeto de Lei da Câma
ra n~> 81, de 1981 (n~' 3.123/80, na CaSa oe-origem), que 
assegura os direitos de autor_es teatrais, tendo 

DIÁRl_O DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

PARECERES, sob n~>s 532 a 534, de 1982, das COmis-
sões: 

_:_a-e "tdUciÇãO e Cultura, favorável; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Constituição c Justiça (audiência solicítada em 

plenôrio). pela constitucionalidade, juridicidade e, quãn
to ao mér:ito, favorável. 

lO 

_Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 46, de \982 (nl' 903/79. na Casa de origem), que dá 
nova redação ao <l,rt. _125 do Deçreto-l~i n~' 290, de 25 de 
fevereiro de 1967, e- revog_a a alínea d do § 21' do seu art. 
126, tendo 

PARECERES F.A VORAVEIS; sob n~>s 672 e 673, de 
1982, çlas Cprn_issões: 
, - de _s~~,·iço Público C h· i!;- e 

:_-de Finanças. · 

11 

VotaÇão, em-tu-rno único, do Projeto d_e Lei do Senado 
nl' 244, de 1981- complementaT,-de autoria do Senador 
Cunha Lima, acrescentandO o parágrafo 4<? ao art 2~> da 
Lei Complemen~<.J.r n'i' l, de 1967, que visa a reduzir, em 
casoS:. que especifiCa·; o limite míniino populacional de 
que trata o inciso I do mesmo artigo, tendo 

PARECERES, sob nós 945 e 946, de 1981,745, e 746, 
de 1984, das Comissões: 
~de Constituição c Justiça- 19 pronunciamento, pela 

constitucionaJidade e juridicidade; 21' pronunciamento, 
favOráVel à Emenda de Plenário; e 
·- dC Munícípios. - l"' pronunciamento, favorável; 29 

-pron~nciamento, contr_ârio à Emenda de Plenário. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~" 
r:n,-cfe 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças 
como conclusão de seu Parecer n"' 949, de 1985), que au
toriza _o GoVerno do ~stado do Paraná a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de-USS 63,600,000 
(sessenta e três. milhões e seiscentos mil dólares norte
americanos), tendo 

PARECER, sob n~> 950, de 1985, da Comissão 
-de Constituição c J.ustiça, pela constitucionalidade e 

juridícidade. - -

13 

Votação, em turno único, do Projeto de ReSolução n~" 
134, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~" 964, de 1985), que au
toriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr!l 3.13_1.146.368 (três bilhões, cen_to e trinta e ·um mi
lhões, cento e quarenta e seis mi1, trezentos e sessenta e 
oito cruzeiros) o nwntante de sua dívida co":so\idada, 
tendo 

PARECER, sob n9 965, de 1985, da Comissão 
_ ~de Con$tituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juri:dicidade. 

14 

Votação, em turno úriíco, do Projeto de Resolução n~" 
135, de 1985 (apresentado pela Comfssão de Finanças 
como conclusão de seu Parecer n~> 985, de 1985), que au
toriza o Governo do Estado _de Minas Gerais a ~ealizar 

-operação de emprêstimo externo, no valor de USS 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte
americanos), tendo 

-PARECER, sob n'? 986, de 1985, da Comissão 
-de Constitui~;ào e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

IS 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
. 136, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças 

como conclusão de seu Parecer n"' 987, de 1985), que au
toriza õ Góverno do Estado do Rio de Janeiro a realizar 
operaçãO de einpréstiriw externo no _válor de USI 
44,800,000.00 (quarenta e quatro milhões e oitocentos 
mil dólares norte-americanos), tendo 
_ ____f'i\REÇER, sob n"' 9~8, de 1985, da -comissão 

-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidadC c 
juridicidade. 
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16 

Votação. em turno único, dó Projeto de Resolução n~" 
131-,.de 19.85_ (apresentado pela Comissão de Finanças 
como conclusão de seu P"recer n<:> 989, de 1985), que au
toriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar 
-c'>pE:-iaçào de emprê-Stlmo no valor deUS$ 100,000,000.00 
(cem mílhões de dólares norte-americanos), tendo 

PARECER. sob n~" 990, de 1985, da Comissão 
-Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juríd!cidade: 

I'Í 
V~tação, em turno .único, do Projeto de Resolução n~' 

138_~ de 19RS (apresentado pela Comissão de Economia 
coino conclusão de seu Parecer n_l' 991, de 1985), que au
toriza a Pre~eituj"a Municipal de Itapecuru-Mirim (MA), 
a elevar- em Cr$ l4i6S8.08'6 (cento e quarenta e sete mi
lhões, seisçen~os ~ cinqüenta e oito mil e oitenta e seis 
cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 992 e 993, de 1985, das Comis
sões: 
__ -de Constituição e JUstiça, pela corisütucionalidadi'e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

18 
Votação, em turno_(mico, do Projeto de Resolução n~' 

139, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n_9 994, de 1985), que au
toriza a Prefeitura. Municipal de Marília (SP) a elevarem 
Cr$ 2.400.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n_9s 995 e 996, de 1985, das Comis-
sões: -

-de Constituição e· Justiça, pela constitucionalidade e 
jurldicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

19 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~" 

140, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n'i> 997, de 1 985), que au
toriza a Prefeitura MuniciPal de Salto do Céu (MT) a 
elevar em CrS 439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove 
milhões, novecentos e dezessete mil, trezentos e vinte 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n"'s 998 e 999, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constitui~ão e Justi~a, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios~ favorável. 

20 
Votação-, ern:-tüfriO único, do Projeto de Resolução n~> 

f4l, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
c<;irhO conclusão de seu Parecer n_l' 1.000, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Grajaú (MA) a elevar 
e~ Cr~441.2_61.6~4 (quatrocentos e_ quarenta e um mi
lhões, duzentos e sessénta e um mil, seiscentos e cinqCien
ta· e"q"Uatro crUzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERES. sob n~'s l.OOI e 1.002, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição c Justi~a. pela constitucionalidade e 
j uridicidade; e 

-de Municípios. favorável. 

21 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 

142, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n'i' 1.003, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Macaíba (RN) a ele
var em Cr$ 1.053.744:725 (um bilhão, cinqCienta e três 
milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e 
vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consoli-
dada. l~ndo ____ _ 

PARECERES, sob n"'s 1.004 e 1.005, de 1985 das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- d~ Municípios~ favorável. 

22 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 

143, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
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como conclusão de seu Parecer nY 1.006, de 1985), que· 
autoriza a a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 
(MT) a elevar em Cri 4.473.178.930 (quatro bilhões, 
quatrocentos e setenta e três milhões, cento e setenta e 
oito mil, novecentos e trinta cruzeiros), o montante de 
sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n'i's 1.007 e 1.008, de 1985, das Co
missões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorãvel. 

Votação, em· turno único, do Projeto de Resoll!ção_ n_! 
144, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seJ,l Parecer nY 1.009, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Criciúma (SC) a ele
var em CrS 2.724.658.100 (dois bilhões, setecentos e vinte 
e quatro-milhões, seiscentos e cinqüenta e- oito mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consotídada, tendo 

PARECERES, sob n~"s l.OlO e 1.011, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorâvel. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n'1425, de 
1985, do Senador Alberto Silva, solicitando seja an~xado 
aos Projetas de Lei d_a Câmara n~>s 49, de 1977, lll, de 
1981 e 124, de 1983, que tramitam em conjunto, o Proje:
to de Lei da Câmara n9-38, de 1984, que altera disposifi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

vo dá ~e~ n~" 1.276, de 13 de julho de 1965, quci. "dispõe 
sobre os serviços do registro do comércio e atividades 
afins, e dá outras providências". 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 423, de 
- 1985, de aUtoria dO Senador Carlos Chiarelli, Líder do 

PFL, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regi
mento Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câma
ra n~" 124, de 1985 (n~> 4.014/84, na Casa de origem), que 
proíbe a pesca de cetáCeo nas águas jurisdicionais brasi
leiras e dá outras providências. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimeiito n9-46.3~ de 
1985, do Senador Jutahy Mãga1hães; solicitando nos ter
mos 9:o ?:rt. 279, c,~' combinado com o art. 195, do Re
g!me_nto Intefno; a fnclusão em Ordem do Dia do_ Proje
to de_Resolução n<;> 15, de 19_85, de sua autoria, quç.«4is
põe S()bre requerimento de informações e dâ outras pro-
vidências". -

27 

Votação, em turno único, do_ Requerimento n~> 461, de 
1985, de autoria do Senador Lomanto Júnior, .solicitan
do, nos termos do art. 76 do Regimento Interno, a cons
tituição de uma Comissão Especial Mista, composta de 3 
senadores __ e 3_ deputad~s, para, no prazo de 120 dias, or
ganizar os· aiOs-d~ comemoração do centenário do nasci
mentO dedOíS -imiD~t:i~tes v~.dto~ baianos, Dr. Otávio 
Mangabeira e Dr. Ernesto Simões Filho (âl::pendendo de 
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Parecer, a ser proferido em Plenário, da Comissão de 
Educação e Cultura). 

28 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 89, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~"s 90 a 92, de 1985, das Comís
sàes: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido dos Senadores Helvídio 
Nunes e Passos Pôrto; 

-de Agricultura e de Serviço Público Civil, favoráveis. 

29 

Votaç-d.o, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 85, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei Orgânica da Pre-
vidência Social, ampliando a definição de dependente 
para efeito de assistência médica, tendo 

PARECERES, sob ni'S 9, lO e ll, de 1984, das Corilis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridiCi~ade; 

- Legislação Social, favorável; e 
de Finanças, favorável, com voto vencido do Senador 

Passos Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está enCerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I O horas e 32 minutos.) 

Ata da 24411- Sessão, em 3 de dezembro de 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Mário Maia 

1985 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: . 

Jorge Kalume - Mário Maia - Odacir Soares -
AloYsio Chaves- Gabriel Hermes - Hélio Gueiros-:--:
Alexandre Costa ....:.... AinéricO de Souza- Alberto Silva 
- Helvídio Nunes - João Lobo - César Cals - Josê 
Uns - Virgílio Távora - Moacyr Duarte - Martins 
Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral--Aderbal 
Jurema -Cid Sampaio - Nivaldo Machado- Gui~
therrne Palmeira - Luiz Cavalcante- Lourival Batísta 
-.Passos Pôrto- Luiz Viana- Jos~ Ignácio Ferreira 
- Nelson Carneir_p - Roberto Saturnino - Itamar 
Franco - Murilo .Qadaró -Alfredo Campos- Severo 
Gomes - Henrique Santillo - Gastão Müller- José 
F:ragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Ál
varo Dias:........: Càr10S Chiarelli- Alcides Saldanha- Oc
tavio Cardoso. 

o" SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimentál, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inléiamo$ nossos trabal~os. 
O Sr. !~>-Secretário irá proceder à leitura do Exp~die~

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO 

Do Sr. /9-Seçretário da Câmara do$ Deputados. enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguinteS 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 212, de 1985 

(N? 4.452/77, na Casa de origem) 

Revoga a Lei n~ 6.905, de 11 de maio de 1981, os 
Decretos-leis n'~s 594, de 27 de maio de 1969, 1.617, 

de 3 de março de 1968, e 1.924, de 20 de janeiro de 
1982:~ o art. 48 da Lei n~> 6.251, de 8 de outubro de 
1975, art. 3~> do Decreto-lei n9 1.923, de 20 de janeiro 
-de-1982--;-dilhoVa redaçào ao inciso l e§ 1~> do art. 2~> 
da Lei 09 ().168, de 9 de dezembro de 1974, e fixa nor
mas de instituição e funcionamento da Loteria Espor
tiva Federal. 

_c O. Congresso Nacional decreta: 
Art. I~> Fica instituída a Loteria Esportiva Federal 

para a exploração, em qualquer parte do Território Na
cional, de todas as formas de concursos de prognósticos 
esportivos. 

Art. 2~> Fica o Conselho Superior das Caixas Econó
micas Federais, através da administração do seryiço de 
Loteria Federal e com a colaboração das Çajxas Econó
micas Federais, incumbido de dar execução aos serviços 
relacionados com concursos de prognósticos esportivos. 

Art. 3"' A totalidade dos recursos obtidos com a ex
ploração da Loteria Esportiva Federal serã obrigatoria
n:tente aplicada de acordo com as seguintes porcenta
gens: 

1-45% (quarenta e cinco por cento) para pagamento 
-=~dos prêmios, incluso no percentual o respectivo recolhi

mento do imposto sobre a rerida; 
II_- 20% (vinte por cento) para a Caixa Ei::onômica 

Federal, sendo lO% (dez par cento) para custear as des
pesas dos serviços da Loteria-Esportiva Federal e 10% 
(dez por cento) para o pagamento aos revendedores; 

III- 10% (dez por cento) para pagamento da cota de 
previdência; a qual será recolhida ao Banco do Brasil 
Sf A, em guia própria, à conta do Ministi!rio da Previ
dência e Assistência Social - MPAS~ 

IV - I 0% (dez por cento) para os clubes de futebol 
profissional filiados à l ~ Div_isã_o e suas respectivas Fede
rações Estaduais, na proporção de 80% (oitenta por cen
to) para os clubes e de 20% (vinte por cento) para as Fe-
derações; _ 
V- 15% (quinze por cento) para o esporte de for

mação e promoção social, treinamento e transporte de 
atleta nas competições nacionais e internacionais cons
tantes do calendário oficial de cada entidade, _aprovado 

no ano anterior ao de sua realização pelo Ministério da 
Educação. 

§ I~" Os recursos destinados por este artigo para o es
porte de formação, promoção social, treinamento e 
transporte de atleta serão repassados diretamente pela 
Caixa Econômica Federal ao Ministério da Educação, 
que os sub-repassará aos beneficiados, mediante a prévia 
aprovação de planos de aplicação, ficando assegurado à 
Confederação Brasileira de Futebol - CBF o repasse 
automãtico o equivalente ao HqUido de um teste, no iní
cio de cada ano, para a organização do Campeonato 
Brasileiro e., nos anos de realização do Campeonato 
Mundial, o valor de mais um teste, para treinamento e 
transporte da seleção brasileira que dele participar. 

§ 29 Caberã ao Ministério da Educação fixar os cri
térios para distribuição dos recursos a órgãos estaduais, 
municipais, confederações, federações, Comitê Olímpico 
a.ras.ileiro, Fundo de Assistência ao Atleta Profissional, 
Associação Brasileira de Cronistas Esportivos e demais 
órgãos e entidades envolvidos com o eSporte. 

§ 3<:> No repasse do percentual destinado às confede
rações desportivas, o Ministério da Educação destinará 
maiores recursos aos desportos, tendo em vista o nível de 
desenvolvimento técnico desportivo, a popularidade de 
sua prática e o número de atletas confederados. 

§ 49 A cota de previdência oriunda da Loteria Es· 
portiVa recolhida será obrigatoriamente aplicada no cus
teio de programas e projetas esportivos com abrangência 
municipal e que visem à integração social do menor ca
rente. 

Afl:. 4~> O Conselho Superior das Caixas Econômi
cas Federais promoverá, semestralmente, um concurso 
adicional e especial de prognósticos, envolvendo qual
quer modalidade desportiva, cuja renda líquida total 
destinar-se-á ao atendimento de preparo e à participação 
de delegações brasileiras nos jogos olímpicos, nas com
petições internacionais e nas competicões a elas conside
radas como preparatórias ou classificatórias, com priori· -

- - dàde para os desportos coletivos e de massa, c serã repas
sada na_oonf_or_m_idade do § \9 do art. 39 desta lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, 
considera~se renda liquida total a resultante da arreca-
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dação do concurso, deduzidos as parcelas destinadas à 
Caixa Econômi"ca Federal e aO pagamento dos prêmios. 

Art. 5~' O inciso r c o§ 19 do art. 29 da Lei n9 6.168, 
de 9 de d<2em.bxo çle 1974, passam a vigorar com a se
guinte redução: 

"Art. 29 ··~···-·-4·····-,-··········--~~ 
I- a renda líquida da Loteria Federal, na forma 

da legislação em vigor; 

.. '§.ii'. ·-A· é-ai~;· E~~-;ô-;;~. F~~~;i·.-~~i; ~;~~ 
cução das tarefas pertinentes à exploração da Lote
ria Federal, coletará a comissão de 20% (vinte_ por 
cento) sobre a renda bruta respectivll:." 

Art. 6~' O Conselho Superiõf das Caixas Econômi
caS Federais e o Conselho Nª-cionat de Qe_sportos, den
tro do prazo de 90 (noventa) dias da dat.a..de sua publi
cação, deverão aos Ministérios da Fazenda e da Edu
cação um único anteprojcto de i'egulamentação desta lei. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor no exercício financei
ro seguinte ao da sua publicação. 

Art. 89 · Ficam revogados o art. 48 da Lei n9 6:251, de 
8 de outubro de l9í5, a Lei n9 6.905, de 11 de maio de 
198! e os Decretos-leis nl' 594,-de 27 de maio de 1969; n9 
1.617, de 3 de março de 1968_ e-o~' 1.924,:de 20 de_janeiro 
de 1982,_ e demais_ disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 6.905 
DE li DE MAIO DE 1981 

Destina a renda líquida de concursos de_ prognósti
cos esportivos à Cruz Vermelha Brasileira e dá outras 
prOl'idências. 

O Presidê:nte da República, 
Faço saber-que o Congresso-Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. 1<:> A Caixa Económica Federal fará realizar, a 

cada ano, 1 (um) concurso de prognóstic-os esportívos, 
promovido com base _no Decreto-lei n9 594, de 27 de 
maio de 1969, cuja renda líquida será destinada à Cruz 
Vermelha Brasileira, sociedade civ:it_ filan.trópica. 

§ 19 A renda líquida prevista neste artigo serã desti
nada ao custeio das atividades filantrópicas previstas no 
estatuto da Sociedad~. _ _ ____ _ 

§ 29 A data da realização do concurso !ie que trata 
este artigo, a cada ano, será fixada pela Caixa Econômi
ca Federal, d_entrc os concursos programados. 

§ 39 Para os efeitos do disposto çneste artigo, 
considera-se renda líquida a resultante da arrecadação 
do concurso, deduzidas as parcelas destinadas à Caixa 
Econômica Federal e ao pagamento de prêmios e do im
posto sobre a renda. 

Art. 29 A Calxa Econômica Fedet_al repassará dire
tamente à Cruz Vermelha Brasileira a rçnda Hquida de 
cada concurso realizado nos termos desta lei, a qual re
distribuirá esses recursos eqüitativamente entre o seu ór
gão central e _as filiais estaduais e municipais da Entida
de. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na ·data de sua 
publicaçUo. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário._ 
Brasília, li de maio de 198t; 1609 da Independência e 

939 da República. -JOÃO FIGUEIREDO - Emane 
Galvêas. 

LEI No 6_251, 
DE 8 DE OUTUBRO DE 1975 

Institui normas gerais sobre desportos, e dá outras 
providências. 

O Presidente da Repúblíca, 

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

Art. l~' A organizaçã_o_ desportiva do_País obedecerá 
ao disposto nesta Lei, à regulamentação subseqUente e às 
Revoluções que o Conselho Nacional de Desportos ex
pedir no exercício de sua competência. 

Art. 29 Para os efeitos desta. Lei, considera-se des
porto a atividade predominantemente física, com fina1iM 
dade competitiva, exercida segundo regras pré
estabelecidas. 

Art. 3<:> A União, os Estados, o Distrito Federal,-os 
Territó~ios e- l:?.s Municípios ~njugarão recursos. técni-

DIÁRIO DOCONG!<ES~ONACIONAL (Seção .JI) 

cos _e fi!Janceiros_, para promover e incentivar a prática 
dos-desp-ortoS em sUas diversas modalidades. -

__ Art. 4!' . ObserVadas as disposições legais, a organi
zação para a prática dos desportos será livre à iniciativa· 
priv::~da, que merecerá o amparo técnico e 'financeiro dos 
Poderes Públicos. - - -

Da Política Nacional de Educatão Fiscal 
e Desportos 

Art. 59-- o-Poder Executivo def]nirã a Política Nacio
nar-dc- Educação Física e Desportos, com os seguintes 
objetivos básiCos: · 

I -Aprimoramento da aptidão física da população. 
· II -:---- Elevação do nível dos desportos em todas as 
áreas. 
1~1- ImplantaçãO e int~hsifieã:Ção da-pr-ática dos des-

po~tos de massa. . -
IV- Elevação d9 ~ível técnico_:-desportlvodas !~pre-

-sentações nacionais. - r-' _' -~ .• ~- -

V_- Difu_sàõ d~s despor1o_s Confo forma de ut11i~çã0 
do tempo de lazer. - -- --

Do Plano Nacional de Educação Física 
e Desportos 

A;;t. 6~' Ca_berá ao_ Mi~istéiío ~a__E_duca~_ã<? e Cultura 
elaborar o Plano Nacionai de Educação FTsica e Despor
tps- PNED, observadas as diretrizes da Polít_i_ça Nacio-
nal de Eduç_aç_ã_g _físíca __ e DesportoS. ~ 

Parágrafo único. O PNED atribuirá prioridade a 
prClgfãmas de estimulo à educação ffsica e desporto estu
dantil, à prática desportiva de massa e ao desporto de 
alto nível. 

Dos Recursos para os Deputados 

Art. 79_ O apoio fmanceiro da Unlão aos desportos, 
Orientado para os objetivos· fixados na Política Nacional 
de Educação Física e Desportos. será realizado à conta 
das dotações orçamentária~ destinadas a programas, 
projetas e atividades desportivas e de recursos prove
nientes: 
I- Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-. 

Cação. 
II- Do Fu_ndo de Apoio ao Desenvolvimento Social. 
III -Do reembolso de financiamento de programas 

ou flrójetos desportivos. 
IV - De receitas patrimoniais. 
V - De doações e legados, e 
Vl - De outras fontes. 

9 J!> Ús ii!cursos de que tratã. est_e artigo Serão credi
tados em subconta específica do Fundo Nacional de De
senvolvimento da Educação e aplicados de acordo com 
programas, projetas e atividades, em conformidade com 
o Plano Nacional de Educação Física e Desportos. 

§ 2<:> Quando se destinar a. obr~s e instalações, o 
apoio financeiro referido neste artigo somente serâ admi
tido com o caráter de suplementação de recursos. 

Art. 89 O apoio financeiro da União somente será 
concedido a_entidades que observarem as disposições 
desta Lei e de seu regulamento ou as normas expedidas 
por órgãos ou entidades competentes do Sistema Des
p~rtivo N~ciúnal. _ 

- Do Sistema Desportivo Nacional 

Art. 9~' O Sistema Desportivo Nacional é integrado 
por órgãos públicos e entidades privadas que dirigem, 
orientam, supervisionam, coordenam, controlam ou 
ptoporcionam a prátíca do desporto no País. 

Art. \0. Paca efeito de definição do ~istema Despor
tivo Nacional são reconhecidas as seguintes formas de 
organizaçãO dos desportos: 

I - comunitária; 
II - estudantil; 
III---:-_ militar; e 
IV - classista. 

Do Desporto ComunitáriO 

Art. --ii. O desporto comunitário, amadorista ou 
pi-ofissíOOãl, -sob i-supervisão normativ-a e discipliflar do 
ConselhO Nacional de Desportos, abrange as atividades 
das associa~ões, ligas, federações, confederações e do 
COmitê Olímpico Brasileiro, integrantes obrigatóriOs do 
Sistema Desportivo Nacional. 
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§ !9 As pessoas Jurídicas de direito privado que pro
porcionam a prâtica de atividades desportivas e não_ se 
integrarem no Sistema Desportivo Nacional serão classi
ficadas como entidades recreativas. 

§ 19 _ 9bservadas a compefênda e as atribuições es
pecíficas dos Ministérios Militares e do Estado Maior 
das Forças Armadits, os assuntos relacionados com os 
desportos são da' competência do Ministério da Edu
cação e Cultura. 

Art. 12. As coníederações, sob a imediata supervi
sã_o-do Conselho Nacional de Desportos, são as entida
des responsáveis pela direção dos desportos nacionais, 
cabendo-lhes a representação no exterior e o intercâmbío 
com as entidades_ internacionais, observada a competên
cia do Coinitê OlímPico Brasileiro. 
· Art. 13. Cada confederação, especializada ou ecléti

-ca, organizar~·se~á mediante a reunião de três federações, 
pelo menos, referentes ao desporto ou a cada um dos ra
mos desportivos cuja direçào exerça ou pretenda exerce 
fló País, só -podendo funcionar com prévia autorização 
do Conselho Nacional de Desportos. 

Art. 48. Nos anos de realização de Jogos Olímpicos, 
de Jogos Pan-Americanos_e do Campeonato Mundial de 
Futebol, a Loteria Esportiva realizarã, em determinado 
dia, um concurso de prognósticos, cuja renda líquida to
tal será destinada ao atendimento do preparo e à partici
pação das delegações brasileiras nos referidos eventos 
desportivos. 

Parágrafo único. A data da realização do concurso 
de prognósticos destinados a atender aos fins previstos 
neste artigo será fixada pelo Conselho Nacional de Des
portos, dentre as dos testes programados para os citàdos 
anos e será comunicada .à Caixa Econômica Federal, 
com antecedência mínima -de 60 (sessenta) _dias. 

Art. 49. Os órgãos oficiais incumbidos da concessão 
de bolsas de estudos, deverão concedê-las, preferencial
mente, aos alunos de.qualquer nível que se sagrarem 
campeões desportivos, nas áreas estadual, nacional e in
ternacional, desde que tenham obtido aproveitamento 
escolar satisfatório. 

Parágrafo único. Os benefícios deste artigo se esten
de.m aos campeões desportivos que não estejam estudan
do por carência de recursos. 

Art. 50. Será considerado como de efetivo exercício, 
para todos os efeitos legais, o período em que o militar 
da ativ_a, o sf!rvidor público ou empregado de qualquer 
empresa pública ou privada, estiver convocado para in
tegrar representação desportiva nacional. 

Parágrafo único, Será disciplinada em regulamento 
a situai;ão escolar dos estudantes que integrarem repre
sentaçãO desportiva naciOnaL 

Art. 51. Os órgãos atualmente existentes no sistema_ 
desportivo brasileiro_ continuarão incumbidos de sua 
execução, até a regulamentação da presente Lei. 

Art. 52. Esta Let entrará em Vigor (la data de sua 
publlcação revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 8 de outubro de 1975; 1549 da Independência 
e 87" da República.- ERNESTO GEISEL- Ney Bra
~a --:--Antônio Jorge ('orrêa. 

LEI No 6.168, 
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974 

Cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS. e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta_ e. eu 

sanciono a seguinte Le_i: 
Art. l9 É criado_ o Fundo de Apoio ao Desenvolvi

mento Socíal - F AS, destim~do a dar apoio financeiro a 
programas e proj-etas de caráter social, que se enqua
drem nas diretrizes e prioridades da estratégia de desen
volvimento social do_s Planos Nacionais de Desenvolvi
mento. 

Art. 2<:> Constituem recursos do FAS: . . 
I - A renda líquida das loterias esportiva e federal na 

forma da legislação específica em vigor; 
~11 - recursos ãestacados para esse fim nos orçamen

tos. operacionais da Caixa Económica Federal; 
III- recursos de dotações orçamentárias da União, 

estabelecidas anualmente, em montantes que guardem 
relação direta com as previSões de distribuição dos prê
mios brutos das loterias, no respectivo exerdcio; 
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IV- outros recursos, de origem interna ou _externa; nllcaréderal -- CEF, aos Ministérios· da Educação e 
inclusive provenientes de repasses ou financiamentos. C_u_l_tura, da Saúde e da Previdência e Assistência Social. 

§ 1~ À Caixa Econômica Federal, pela execução das § __ 1"' _A Ça_ixa Ec9nômica Fe4eral ºroced~á, a partir 
tarefas pertinentes à exploração das loterias esportiva e do exercício de_ 1975, semestralmente, -à apuração da ren~ 
federal, caberá a comissão de 20% (vinte por cento) soôre da _li_'l!:!!da das Loterias Esportiva e Federal, para efeito 
a renda bruta respectiva. de recolhimentQaO FAs-:-

§ 29 Do percentual referido no parágrafo anterior, :i § 2"' A renda líquida poderá ser recolhida, por ante-
Caixa Econõmica Federal retirará o valor destinado. à cipação, ao F AS, com base_ rios registras contábeis da 
Comissão de Revendedores e demais despesas com os Caixa Eçonôrpica, Federal- CEF. 
serviços lotéricos. - -Art~ ~: --Sem preju[zo _da som~ dos Percentuais asse-

Art. 3o;o Os recursos-do FAS terão a seguinte d~_ti-_ g_ui-ados aos Ministérios-setoríais co'ntempla~o~, s_egun-
nação: dO o ctlSPOsiO nos-§§ jço e 29-dOart. 4~"da Lei fl96.168, de 9 
1- Repasses di retas aos Ministêrios beneficiados, no de dez(!mbro de 1974, ficam <:_ons~ituídas_! Como fOnte d_e 

caso do inciso I do art_, 29, obedecido o disposto no art, recursos· do F AS, na forma autorizadà pelo item IV do 
49 e seus parágrafos. _art. 29, e para o efeito das aplicações previstas no item 11 
II- Aplicações a cargo--da Caixa Econõmica Federal, dg_ar.t.)9dq_pl~Sm~ d~ttlC?fP~ legal, as seguintes parcela~: 

obedecidas as.diretrizeS-Consfãntes do art.?' desta Lei. -----'"----~ !-~<!s>_is ~_!E-elo por cento) sobre a rertda ~~uta 
Art. 4C~ Os repasses a que se refere o inciSo I do arti- de cada concurso de Pfóinósticos reaT,-zaao peJa Loferia 

go anteriOr obedecerão ao seguinte escalonamento: Esportiva Federal; 
-em 1975, 90% (noventa por cento); · 11- 8~125% (oito inteiros e cento e vinte_ e cinco milé-
-em 1976, 80% (oitenta por cento); simos por cento) sobre a renda bruta de cada eitração 
-em 1977,70% (setenta por cento); realizada, conforme os planos de sorteio, pela Loteria 
-em 1978, 60% (sessenta por cento)_; Federal. · 
-a partir de 1979, 50% (cirlqílénf:i-por Cento). § 19 Para os efeitos deste artigo, considera-se renda 
§ J9 A distribuição aos Ministérios setoríais co"ntem- · hiutã de cada concurso _de prognósticos realizados pela 

piados na legislação em vigor serâ feita pela ~orna dos Lo_teria_ Esportiva Federal, o valor global das apostas 
percentuais que lhes são presentemente destinados nessa que forem computadas para apuração do_s resultados e 
legislação. _ proclamação dos vencedores. 

§ 2ço Os Ministêri<iS díStfibuirão os recursos percebi- § 2Y A _renda bruta de cada e;xt_ração, realizada coo-
dos, segundo as prioridades que estabelecerem para os form-'-._os planos de sorteio da Loteria Fe_deraf, é coitSti-
programas de suas áreas de atuaçào, revogadas as exis- tu[Q'-l __ ~9 _ 1,1a_l()r_ glob~al gos bilh~tes que, integrantes da 
tentes vinculações por órgãos, fundos ou entidades. emissão reS"P:eCtiva, forem efetiV~men~ vendidOS, a 

§ 3'i' Os recursos progressivamente desvinculados, mi preço de plano. 
forma do dispoSto iiõ-caput aeste artigo, serão transferi_--- _ ArC 3<:>_ O pres~nte' Decreto~ lei entrará em vigor na 
dos aos Ministério"s da área social, por ato do Presidente data dt;; sua _p_ublic:;tção,_ revogadas as disposições em 
da República em cõnsónânci:i Cófn O disposto no art. 7'i'. c_ontrárj<4- ~--

Art. 5o;o As aplicações a cargo- da Caixa Econôrilica -- l3rasriia, 20 dej-y[tllO de 1975; 1549 da Independên~ia e 
Federal, dentro das normas estabelecidas pelo Poder 879 da lt_epública - ERNESTRO GEISEL - Mário 
Executivo, serãQ feitas-sob a forma de financiamenfos-'- Henrique- Simonsen - Ney Braga - Paulo de Almeida 
destinados, preferencialmente, a: Machado -.João_ Paulo dos Reis Velloso- L.G. do N9S=" 

I - Projetas de interesSe do setor público, nas áreas cimer~to e Si~va. -
de Saúde e Saneamento, Educação, Trabalho e Previdên-
cia e AssistêriCia ·soCià.l:"-

11- Projetas de interesse do Setor privado, nas áreãs 
referidas no item anterior. ----

III - Programas de caráter social, para atendimento a 
pessoas físicas. -- -

Parágrafo único. Os projetaS ae que trata este artigO 
podem abranger investimentos fixos, custeio e l}lân_ü--
tenção, inclusive em eropreendlmehtõs de capacitaçãO e 
aperfeiçoamento de recurs_os __ hl,lmanos. 

Art. 6~ Os recursos do F AS, qualquer que seja sua 
origem ou destinação, permanecerão na Caixa Econôn:l.i
ca Federal, até utilização pelos destinatários. 

Art. 79 O plano de aplicação do FAS será aprOvado 
pelo Presidente da República, por proposta do Conselho 
de Desenvolvimento Social - CDS. 

Parágrafo únícõ-.. -A-ãptlCÇão dos recursos do F AS se
rá programada_com observância dQ dispostO no art.:ls,_e 
seus parágrafos, do DeCreto-Lei n9 200, de 25 de feverei
ro de 1967, com a redação dada pelo art. so;o da Lei n9 
6.036, de l'i' de maio de 1974, assim como no art. 7_9, inci-
so I, da mesma Lei. _ _ - __ _ 

Art. 89_ Esta Lei entrará em vigor em 19 de janeiro de 
1975, revogadas as disposições em contrãrio. 

Brasília, 9 de dezembro dc_l974; 1_53Q_ da_lnQ~pendên
cia e 86o;o da República.- ERNESTO GEISEL- Mârio 
Henrique Simonscn - Ney Braga - Arnaldo Prieto -
Paulo de Almeida Machado~ João Paulo dos Reis Vello
so - Maurício Rangel Reis- L.G. do Nascimento e Sil-
v a. 

DECRETO-LEI N• 1.405. 
DE 20 DE JUNHO DE 1975 

Dispõe sobre recursos destinados ao Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social -:- F AS, e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República no uso das atrib_u_ições que
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. 19 A renda líquida das Loterias Esportiva e Fe
deral que for recolhida ao fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS, conforme dispõem o inciso I do _ 
art. 29 c o§ 1" do art. 4o;o da Lei n'i' 6.168, de9 de; d_ezem_b_r_o 
de 1974, ::;erá repassada diretamente. pela Caixa Econô-

···-DECRETO-LEI No 594. 
DE 27 DE MAIO DE 1969 

_ __,_ inst_it_ui a Loteril\ Esportiva F~dcral e dá oÕÍ~as 
prOvidências. 

O Presidente da República, usando das atribuições 
- que lhe confere o§ 19 do art. 29 do Ato Institucional nço 5, 

de 13 de dezembro de 1968, deqeta: 
ArL 1 'i' Fi~.:a ínstituída a Lo_te_ria Esportiva Federal, 

para a exploração em qualquer parte do território nacio
nal de todas as formas de concursos de prognósticos es
po-rtivos. 

Art. 29 Fica o Conselho Superior das Caixas Econó
micas Federais, através da Administração do Serviço de 
Loteria Federal, co_m a colaboração das Caixas Econô
ln\cas Federais, incumbido de dar execução aos serviços 
relacionados c_om concursos de prognósticos esportivos. 

-Art. 3'1 A renda líquida obtida com a eJS.ploração da 
Loteria Esportiva Federal, será, obrigatoriamente, desti
nada a aplicações de caráter assistencial, educacional e 

-aprimoramento-físico e serã distrbuída de acordQ com 
-· programação -eXpedida pelo Poder Executivo, observa-

das as seguintes_ taxas: _ 
a) 40% (quarenta por cento) para programas de as

sistência à_ família, à infância, à adolescência. a cargo da 
Legião Bras-ileira de Assistência; 

b) 30% (trinta por cento) para programas de edu
cação_física e_ atividades e;sportivas; 

c) 30% (trinta por cento) para programas de alfabeti
_zaçào. 

Art. 49 _O Conselho Superior das Caixas Econômi
cas Federais, dentro do prazo de 90 (noventa) dias i par
tir da sua vigência, deverá apresentar ao Ministro da Fa
zenda anteprojeto de regulamentação do presente 
decreto-lei para ser submetido ao Presidente da Repúbli-
ca. -- -
_Art~ so;o A .Loteria Esportiva Federal fica sujeita ao 

pagamento de cota de previdência de lO% (dez por cen
to) sobre a importância bruta de sua receita.,_a qual será 
integrJllmeQJ._e r_eç_olh_ida ao Bªnco dp Bçasil S,_,A,.., em 
g1,1_iQ. JliÓ..fl!iª-' _?. ~q_1J1a do "Fundo de LiquideZ cfa ~revi-
dência Social". -

Dezembro de 1985 

Art._ §9 Com;idera-se renda liqutua, para os efeitOs 
deste decreto-lei, a que resultar da renda bruta, deduzi
das exclusivamente as despesas de custeio e manutenção 
dos serviços da Loteria Esportiva Federal, que se deve
rão manter dentro dos limiiCS fixados pelo Poder Execu
tivo: 

Art. 79 Este-êi~creto-lei entrará'em vigor na data de 
sua publicação, reVogadas as disposiçõeS- em contrârio. 

Brasllia, 27 de_mai_o de 1969; 1489 da Independência e 
8l'i' da República.- A.COSTA E SILVA- Antônio 
Delfim Neuo - Favorino Bastos Mércio - João Paulo 
doS Reis VcliOso. 

DECRETO-LEI No 1.923,-~ 

DE 20 DE JANEIRO DE !982 

Modifica a legisla.;:ão que dispõe sobre o Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS. 

O Presidente da República, no uso da_atdbuição que 
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição decreta: 

Art. 19 O§ J9do art. 2'i' da Lei no;o6.168, de9 de de
zembro de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ }9 A Caixa Econômica Federal, pela exe
cução das tarifãs pertinentes à exploração das lote
rias esportiva e federal, caberá a comissão de 17,3%, 
no caso da esportiva, e de 20%~ no caso da federal, 
sobre a renda bruta respectiva." 

Art. 2'i' O art. 29 do Decreto-Lei n9 1.405, de 20 de 
junho de 1975, passa a ·vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2C~ Sem prejuízo da soma dos percentuais 
assegurados aos Ministérios seta riais contemplados, 
segundo o disposto nos§§ }9 e 29, do art. 4'i' da Lei n'i' 
6.168, de 9 de dezembro de 1974, fica constituída, 
como fonte de recursos do FAS, na forma autoriza
da pelo item IV do art. 2o;o, e para efeito das apli
cações previstas no item II, do art. 39, do mesmo di
ploma legal, a parcela de8,12% (oito inteiros e cento 

_e.vinte..e.cinc.o---IDilésimos por cento) sobre a renda 
bruta de_ cru:ía extração realizada pe[a Loteria Fede
ral, confonne os planos de sorteio. 

§ 19 Para Os efeitos deste artigo, considera-se 
renda bruta de cada concurso de prognósticos, reali
zado pela Loteria Esportiva Federal, o valor global 
das apostas que forem computadas para apuração 
dos resuJ!ftd9s e proclamação dos vencedores. 

- § 2'i'-Ã -renda bruta de cada extração, realizada 
conforme- os planos de sorteio da Loteria Federal, é 
constituída do_valor global dos bilhetes que, inte
grantes da emissão respectiva, forem efetivamente 
vendidos, a preço de plano." 

Art. 39 Aos clubes brasileiros de futebol profissio
nal, filiados à 1 ~Divisão das Federações do!> Estados do 
respectivo desporto e, através destas, à Confederação 
Brasileira de Futebol- CBF, bem como àquelas Fede
rações, fica assegurada a participação de 5,2% (cinco in
teiros e dois décimos por cento) na receita bruta da Lote
ria Esportiva Federal - LEF. 

Art. 4~ O Poder Execuüvo regulamentará o presente 
Decreto-lei, fixando as normas e critérios para a distri
buição dos recursos gerados pela participaçãode que tra
ta o artigo anterior entre os benefiCiários instituídos, aS~ 
sim como estabelecendo as diretrizes e procedimentos 
para utilização, aplicação e investimentos os recursos 
distribuídos. 

Art. 59 Este D~ç:reto-lei entra em vigqr na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 20 de janeiro de 1982; 16l'i' da Independência 
e 94o;o da República. -.JOÃO FIGUEIREDO- Ernanc 
Galvêas - Rubem Ludwig - Delfim Netto. 

DECRETO-LEI N• 1.617, 
~DE 3DE MARÇO DE 1978 

·· Destina a renda líquida de um dos Concursos de 
Prognósticos Esportit'os ao custeio da realização do 
Campeonato Brasileiro de Futebol, c dá outras provi
dências. 

O Presidente da República, no uso-da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. 19 A rend~ líquida total de um dos Concursos 
de Prognósticos .Esportivos promovidos com base ilo 
-o~creto-Lei f1C~ 594 (!),de 27 de_ maío de 1969, destinar-~ 
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se-á, em cada ano, ao custeio da realjzaç_ão do Campeo
nato Brasileiro de FutebQl._ organízado pela Confede
ração Brasileira de Desportos, so_b a supervisã-o-do Con
selho Nacional de Desportos - CND. 

§ }9 A data da_realização do concurso de que trata 
este artigo será fixada pelo CND dentre as dos testes 
program:.~dos. 

§ 2" Par<t os efeitos do disposto neste artigo, 
considera-se renda líquida total a resultantes da arreca
daçào do concurso, deduzidas a.s parcelas destinadas à 
Caixa Económica Federal e ao pagamento dos prêmios e 
do Imposto sobre a Renda. 

Art. 2~> Este Decreto-lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as-disposições em contrário, 

ERI\ESTO GEISEI., Presidente_.:.... Mário Henrique Si
monscn - Ncy Braga. 

DECRETO-LEI N' 1.924, 
DE 20 DE JANEIRO DE 1982 

Destina ao Comitê Olimpico Brasileiro a renda 
líquida de um dos concurs.o& d~ prognôsticos esporti
ms nos anos cm que não são realizados Jogos Olímpi
cos ou Jogos Panamcricanos. 

O Presidente_ da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. \9 A renda líquida _total de um dos concursos de 
prognósticos esportivos promovidos com base no 
Decreto-lei n~' 594, de 27 de mõ:lio de )969, destinar-s~-á, 
também nos anos em que não se realizarem Jog6s Olím
picos ou _Jog_os Panam.ericanos, ao Comitê 9Hm_pico 
Brasileiro para custear as despesas com o preparo e trei
namento dos atlçtas brasileiros visa.ndo à participação 
nos referidos eventos desportivos. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, 
considera-se renda líquida total a resultante da carre_ca
dação do concurso, dcduzida_s as parcelas destinadas .à 
Caixa Económica· Federal_ e :.t9 pagamento dos prêmios e 
do Imposto de Renda_. __ .. 

Art. 29 A data da realização, em cada ano, do con
curso de que trata_ o art. 19 será_fix.ad.ll. pelo Conselho Na
cional de Desportos dentre as dos testes programados. 

Art. 31' Os recursos destinados ao Comitê Olímpico 
Brasileiro p-eJo presente Decreto-lei serão utilizados d_e 
acordo com o plano de aplicação a ser aprovado, previa
mente, pelo órgão competente _do _Ministério da Edu
cação e: Cultura, observadas, o.Qrigatoriamentc,_ as nor.:-
mas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desportos. 

Parágrafo único. O saldo. em cada exercício finan
ceiro, poderá ser utilizado no eJ~;ercício seguinte, de ac_or
do com o plano de aplicação igualmente aprovado pelo 
referido Ministério. 

Art. 4Q Nos anos em que n5.o se realizarem Jogos 
Olímpicos ou Jogos Punamericanos o Çomitê Olímpico 
Brasileiro destinará até 40% (quarenta por cento) dos re-_ 
cursos provenientes de.<;.te Decreto-lei à aquisição de imó
veis, equipamentos e implantação, instalação e manu
tenção de seu _Centro Olímpico de Treinamento, de acor
do com normas a serem por ele elaboradas. e aprovadas 
pelo Mínist~rio da EduçaÇ~o-e _Cultura. * 19 Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos ou 
Jogos Panamericanos o Comitê.Oiímpico Brasileiro po
derá aplicar o saldo dos recursos que lhe são _destinados 
pelo art. 48_da_Leí n~' __ 6.25f~_dc _8 ae oUtubro de 1975, na 
manutenção do Centro a que se rercre o- pi"Csente artigo. 

§ 2º Decorridos 4 (quatro) anos da vigência deste 
Decreto-lei, se não for implantado o Centro OHmpico de 
Treinamento,_ o Coinitê Olímpico Brasileiro receberá 
apenas 60% (sessenta por cento) da renda líquida de que 
trata o art. I 9, até que o referido Centro seja implantado. 

Art. 59 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, mantido o disposto no art. 48 da Lei nl' 
6.25 I, de 8 de outubro de 1975, e. revogadas as dispo-
sições_e_m__çontrário. _ _ _ _ -_-_ -- _ _ .. 

Brasília. 20 de janeiro de 1982; 161º âa lnd~pendência 
e 94º da República.- .JOÃO FIGUEIREDO- Rubem 
Ludwig. 

(Às Comissões -de Educação e Cultura e de Fi
nanças.) 

DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• ZI3, de 1985 

(N• 6.972/85, na Casa de origem) 

Altera dispositivo da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 
1965, e dá ()utras providências. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 19 Nas eleições para Gover(lador de Estado, 

-Yk:e-Governudor, S~nudor, Deputado Federal, Deputado 
Estadual, Prefeito, V ice-Prefeito e Vereador, o candidato 
deverá estar filiado ao partido pelo qual irá c_oncorrer, 
até 6 (seis) meses da data do pleito. 

Art. 29 Os partidos políticos que, até o dia 16 de ju
lho de !985, tenham encaminhado seus documentos de 
fundaçào ao Tribunu! Superior Eleitorul - TSE, e por 
este considerados regulures, e que até a dia 15 de maio de 
1986 nUo hajam obtido o registro definitivo, ficam habi
litado!i a purticipar das eleições gerais para Governador, _ 
Senador. Deputado Federal e Deputado Estadual, con
vocudas para o dia 15 de novembro deste mesmo ano, 

§- 19 Somente os partidos politicas com represen
tação no Congre.~so Nacional terão direito ao rateio dos 
recursos do FuTJdo Especial de Assistência Financeira 
aos partidos políticos. de que trata o art. 95 da Lei n9 
5.682, de 21 de julho de 1971, bem como à transmissão 
gratuita pelo rádio e televisão, prevista no parágrafo úni
co do art. 1 IS da citada lei. 

§ 21' Quando se tratar da transmissão gratuita referi
da _no parágrafo antCrior, feita em nível estadual, os par
tidos previstos no caput deste artigo Somente poderão 
requt:rê-lu ao Tribunal Regional Eleitoral se tiverem re
prúentaçào nu ASseffibléia- Legislativa do Estado. 

Art. 39 Os arts. 105, 107, 108, 109 e III da Lei n9 
4.737, de 15 de julho de 1965, passam a vigorar com· a se-
guinte redução: · 

..Art. 105. Fica faculÚtdo a 2 (dois) ou mais 
partidos coligarem-se para o registro de candidatos 
comuns a deputado federal, deputado estadual e ve
reador. 

-~- ~- § __ I_! __ A_ delibegção_ .sQbr~_-co11&_aÇão caberá à 
Convenção Regional de cada partido, quando se 
tratar de eleição para a Câmara dos Deputados e 
Assembléias Legislativas, e à Convenção MuniCIPal, 
quando se tratar de_ eleições para a Câmara deVe
reudores, e será aprovada mediante a votação favo
rável da maioria, presentes 2/3 (dois terços) dos 
convencionuis, estabelecendo-se, na mesma oportu
-nidade, o número de candidatos que caberá a cada 
p<1rtido. 

§ 29 Cada partido indicará em Convenção os 
·- -seus candidatos e o registro setã promovido em con

junto pela coligação. 
--Art. 107. Determina-se para cada partido ou 

--coligação o quociente partidário, divídindo-se -pelo 
-=..:~oquõciente eleitoral o número de votos válidos dados 
~b a mes_ma legenda ou coligação de legendas, des
prezada a fração. 
=----Art. 108. _Estarão eleitos tantos candidatos re
gisfrados por um partido ou coHgação quantos o 
respccti~l) quociente partidário indicar, na ordem 
da votação nominal que cada um tenha recebido. 

Art. 109. Os lugares não preenchidos com a 
<lplicação dos quocientes partidários serão distribuí
dos mediante observância das seguintes regras: 

I - dividir-seMá o número de votos vâlídos atri
buído~ a cada partido ou coligação de partidos pelo 
nómero de lugares por ele o_btido, mais um, cabendo 
ao p:.~rtido ou coligação que apresentar a major mê-
diu um dos lugares a preenchef; -

- - II - repetir-se-á a operação para a distribuição 
de cada um dos lugares. 

§ I 9 O preenchimento dos lugares com que 
cada parlido ou coligação for contemplado far-se-â 
.segundo a ordem de votação recebida pelos seus 
candidatos. 

§ J.9 Só poderão concorrer à distribuição dos 
-- lugares os partidos e coligações que tiverem obtido 

quo_ciente eleitoral. 
Art. III. Se nenhum partido ou coligação al

cunçur o quociente eleitoral, consiáerar-se-ão_ elei-
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tos, até serem preenchidos todos os lugares, os can
didatos mais votados." 

Arl. 49 A coligação terá denominação própria, a-ela 
assegurados os direitos que a lei confere aos partidos 
políticos no que se- refere ao processo eleitoral, 
aplicando-lhe, também, a regra do art. I 12 da Lei n~" 

4.737, de 15 de julho de 1965, quanto à convocação de 
suplentes, 

Parágrafo único. Cada partido poderá usar sua pró
pria legenda sob a denominação da coligação. 

Art. 51' O art. 92 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 
1965, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 92. Para as _eleições que obedecerem ao 
sistemu proporcion-al. cada partido poderá registrar 
c-andidatos até o seguinte limite: 

a) para a Câmara dos Deputados e às Assemble
'ias Legislativas- o número de lugares a preencher 
mais a metade, completado a fração; 

b) para as Câmaras de V.ereadores- o triplo do 
número_ de_ lugares a preencher." 

Art. 6? Nos cálculos de propOrção a que se refere o 
art. 97 du Lei n9 5.682, de 21 de julho de t 971, tomar-se-á 
por buse u iHíaçào partidária que se verifiCar na -data da 
distrjbuiçào dos referidos recursos financeiros. -

Art. 7~" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEG!SLACÀO CITADA 

LEI No 5.682, 
DE 2l DE JULHO DE 1971 

Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

TITULO I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 19 A fundação, a organização, o funcionamen
to-e a ex.tlnç~o dos Partidos PoHticos são regulados por 
estu lei. 

TITULO VIII 

0() Fundo Partidário 

Art. 95. O Fundo Especial de Assistência Financei
ra aos Partidos PoHticos serã constituído: 
r- das multas e penalidades aplicadas nos termos do 

Código Eleitoral e leis conexas; 
II -dos recursos financeiros que lhe forem destina

dos por lei, cm cartíter perm.iJ.nerite ou eventual; 
III -de doações de pessoa física, no limite máximo 

de 200 (duzentas) vez:es o maior salárío mínimo do País, 
inclusive_ com a finalidade de manter os institutos de es
tudos e formação política; 

IV- dotações orçarO:entárías dà Uniã-o. 
· § 19 As doações a que se refere o item 111 poderão 

ser feitas diretamente ao Partido, que as contabilizará 
-em livro próprio e prestará contas nos termos desta_ lei, 
facultuda a sua dedução du_renda bruta, para fins de cál
culo do Itnposto de Renda. 

§ 29 Ao final de cada ano os partidos publicação, no 
Diário Oficial du União, o montante das doações recebi
das e a respectiva destinação. 

TITULO XI 

Das Disposições Gerais 

Art. 118. Os Partidos terão função permanente atra
vés: 

I -da .atividade contlnua dos serviços partidários, in
cluindo Secretaria e Tesouraria; 

_ I r -da realizaçã-o de palestras e conferências nos se
lares subordinados aos_diversos órgãos de direçãó parti
d{lriu; 

III -da promoção de congressos ou sessões públicas 
para a difusão do seu programa, assegurada a transmis
sãO gratuita, pelas empresas de rádio e televisão; 
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IV- du manutenção de cursos de liderança política e 
de formação e aperfeiçoamento de administradores mu
nicipais, promovidos pelos órgãos dirigentes- nacional 
ou regiomtl; 

V- da criação e manutenção de instituto cte doutrí
naçi:io e educação politica destinado a formar; renOVar e 
aperfeiçoar quadros e lideranças partidárias; 

VI - da organização e manutenção de bibliotecas de 
obras políticas, sociais e econômicas: · · 

VII- da edição_d~ boletins ou outras publiCações. 
Parágrafo úniéo. __ Na transmissão gratuita pelas 

emissoras de rádio e tc(evisão dos congressos ou sessões 
públicas, referidos no inciso III, observar-se-ão as se-
guintes normas: - __ _: __ -

a) as emissoras são obrigadas a realizar, para cada um 
dos Partidos, em rede e anualmente, uma transmissão de 
60 (sesse,lta) minutos em cada Estado ou Território, e 
duas em âmbito naCiOnal, por iniciativa e Sob a respon
sabilidade dos Diretório~ Regionais e Nacionais; 

b) os congressos ou sessões públicas serãO gravadOs-e 
transmitidos a partir de vinte e quatro horas depois; 

c) não será permitida a transmissão de congressos ou 
sessões públicas realizados nos anos de eleições gerais, de 
:.imbito estadual ou municipal, nos 180 (cento e oitenta) 
dias que antecedem as eleições e a_té 45 (quarenta e cinco) 
dias depois do pleito; - -- --

d) da transmíssão_desti.tHl_g_~_ i!_ difusão do programa 
partidário, não será permitida propaganda de candida
tos a cargos eletívos sob qualquer pretexto; 

e) cada transmissão será autq'rizada pela Just_íça Elei
toral, que fará a necessária Nf4uisição dos horários às 
cmis.c;:oras de rádio-e _televisã4,. mediante requerimento 
dos Partidos, com antecedência de, pelo menos. 30 (trín
ta) dias da data da realização do congresso o~ sessão 
pública. ~ -

..... ·~. -· ·- ... -~-~~· ............ " ...... ·-· ·-~-·. 

LEI N• 4.737, 
DE IS DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral. 

PARTE QUARTA 

Das Eleições 

TITULO I 

Do Sistema Eleitoral 

. ·-·-· ·~ ----· .. _,._~ ... ~---~-~-~~-· ,_ ....... ~"-';'-~. ·-· .. . 
CAPITULO I 

Do Registro dos Candidatos 

Art. 92. Para as eleições que obedecerem ao s_istema 
proporcional, cada Partido poderá registrar candidatos 
até o seguinte limite: 

a) para a Câffiarã doS Deputados -o númerb de IÚ~ 
gares a preencher maís um terço, completada a fração; 

b) para as AssembléiaS--Legislativas-:- o número de· 
lug<tres a preencher mais a metade, complf:tada a fração; 

c) para as Câmaras de Vereadores- o triplo do nú
mero de lugares a preencher. 

CAPITULO IV 

Da Representaçio Proporcional 

Art. 105. Nas eleições pelo sistema de representação 
proporcional não s_et:á permitida aliança de Partidos. 

Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral 
dividindo-se o número de votos vãlidos apurados pelo de 
lugares a preencher em cada Circunscrição Eleitora[, 
desprezada a fração se igual ou _inferior a meio, eqUiva
lente a um, se superior. 

Parágrafo úilico. CoJitam;se Cõmo Válidos os v~tos 
em branco para determinação do quociente eleitoral. ~ 

Art. 107. Determina-se para cada Partido o quo
cientt: partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o 
número de votos válidos dados sob a mesma legenda, 
desprezada a fração. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ArL 108. Estarão eleitos tanto_s candidatos registra
dos por um Partido quanto o respectivo quociente parti
dário ind_icar, na orQem da votação nom_inal que cada 
um tenha recebido, - -

Ar_t_, 109. Os·:lugar.es não pre~nchidqs com_ a apli
cação dos quocientes partidárfos serão distribuídos me
diante a observação das seguintes regras: 
I- dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos 

a -cada Partido pelo número d"e lugares por ele Obtido, 
mais um, cabendo ao Partido que apresentar a maior 
médi<l um dos lugares a preencher; 
li- repetir-se-fi a operação para a distribuição- de 

cada um dos lugares. 
§ \9 O preenchimento dos lugares coni que cada Par

, tido for contemplado far-s6-á segundo a ordem de vo
tação nominal dos seus candidatos. 

.§ 2~' Sô Poderão concorrer à distribuição dos lugares 
os Partidos que tivereffi obtido quociente eleitoral. 

Art. I tO. Em cuso de empate, haver-se-â por eleito o 
candidil.to mais idosO. 

Art. 11 I. Se nenhum Partido alcançar o quociente 
eleitoral, considerar-se~ão eleitos, até serem preenchidos 
todos os lugares, os candidatos mais votadOs. 

Art. I 12. Considerar-se-ão Suplentes da represen· 
taç1io partidária: 

I - os maís votados sob a mesma legenda e não elei· 
tos efetivos das listas dos respectivos Partidos; 

II -em caso de empate na votação, na ordem decres
cente de idade. 

( Ã Comissão de Constituição e Justiça.) 

í'~EcE1J,ES . . 
:N~ :;t.;wJ:, .. l":l.-~2 ~ :r.l!r~1 ae}9S!í 

PARECEJt N.0 1.161, DE 1985 

Da. OOO:üiss-ão de Economia, sobre ~ 
Mensagem n.• 304, de 1985, (o:.• 604/85. 

. __ -~gem) oo Senhor Presidente da 
xep-gQ;U_~, submetendo à aprovação do 
Senado Federal prop<>sta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de. 
v~ . Paulista (SP) a contratar OJI<'
rit.Ção de crédito no valor de .... -. ... 
Cr$ 14.688.611.200 (quatorze .bilhões, 
seiscentos e oitenta e oito milhões, seis
centos e onze IDiil e dm:entos crll7l0iros), 

RéJ3.J;;,r:-S~or LenolrV ari:as · · 
Cofu à Merisa.gem n.• 604/lÍS, o senhor 

Presidente· da iRePúbllca submete à delibe
raçãO 'do Senado Federal pleito da Prefeitu-

- _,a-Municipal de Várzea P.aull&ta (SP) que 
objetlva contratar. Junto ao Banco do Jl:s
taclo de São Paulo 5/A,. este na qualidade 
de a.gente financeiro dó Banco Nacional dp. 
~bltação, a seguln te o~ração de crédito: 

Caràctéristica.s da operação: 
A ...,.., -Valor: Cr$ 14.688.611.200 (coxres

pqndente·a 320.0001Jrode·cr$~S.001,91 e:m 
jul/85); 

:B- :Prazos: 
1 - de carência: 24 meses, 
z - de amortização: 240 meses; 
o-_; Encargos: 

1 - juros: 10,5% a.a, <BNH> e 1,0% a.a. 
(Agente •Flnanceil.'<)), 

2 - ·oorreção nwnetária: variação trimes-
tral das ORTN, · . . 

3 ..:..: taxa de admln!.stração do BNH: 2,0% ; 
D - Garantia.: vinculação de -quotasc 

parte& do Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias (IOM) ; 

E.--,. Destl!>ac;ão _tios. recursos: execução 
de obl'as ·do· Projeto CURA, no Munie!plo. 

Dezembro de 1985 

O ·Conselho Monetário Nacional pronun
llli<>u--..e· pelo encaminhamento do j>ed!do, 
nos termos do parecer do Banco Central 
do Bra.sll que, anal!Sàndo a.s finanças mu
nicipais constatou ··que a margem de pou
pança real da>quele Município, da ordem de 
de Or$ Z.628,0 milhões, .mostra-se ba.sta.nte 
superior ·a.os '<ll.sllêndios que a sua d!;'!da 
consolidada interna apresentará apó.s a efe
tlvação do- empréstimo pretendido e con
cl~\t _que a assunção do . compromisso não 
devera tra:z;er àquela entidade :maiores pres-

- sões na. execuÇão· orç.amen tá·na de seUS ftl
turos exercícios. 
--A Secretaria de Planeja.niento da Pr!'Si

dêncla da Repúbllc'l! <l:lEP:I:>AN/&AREM> 
informou nada ter a opor quanto à reallza
ção do empréltlmo, que o Banco do !!;,;tado 
de São Paulo· S/ A considera viável t4c;nica, 
eqonQ.o;U_ca e financeiramente. 

AsSim sendo, concluímos •pelo aoolblmen.-
to da Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO í>E RESOLUÇÃO . 

N• ~74, de 1985 
Autoriza a. Prefeitura Municipal die 

Várzea Paulista; (SP) a. contrata~ ope
ração de crédito,. no valor de .• ; ..•. -.• 
Cr$ 14.688.611.200 (quatorze bilhões, 
~tos 'l oitenta e oito milhões, seis-

-·" · centos e onze mil e duzentos cruzelros). 

o Senado. J;'(l(!eJ;aJ resolve: 
Art. -1.0 :!1; - a Prefeitura . Municipal de 

-várzea Paulista (SP), nos te11no,;·do art!g(> 
2.0 da l'tesolucãl> n.0 S3, de onze de outubro 
de mll novecentos e ·setenta e se!&, do Se
nado Federal, ·autorizada a elevar em 
Cr$ 14.688.611.200 (quatorze bilhões, se.lll

. centos e oitenta e oito. milhões, seiscentos 
e onze mil e duzentos cruzeiros) corres
pondente a 320.000 ~C de Cr$ 45.001,91, 
vigente em julho/85 o montante de sua di~ 
vida oonrolidada interna, a fim de que pos
sa contratar. uma operação, de crédito !le 
igual valor junto ao Banw do il!lstado de 
São Paulo SI A, este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da HaJbitação, 
destinada à execução de obr"-' do Prol e to 
CURA, naquele Município_ 

___ ftrt. 2~o__Esta Resolução entra ell). vigor 
na. data de sua. publlcação. 

- Sala das Comissões, 28 de novembro de 
19!15. - .João Castelo, Presidente. - Lenolr 
Vargas, ·Relator. - José Lins .,.-Américo d.C 
Souza. - Henrique Santlllo - Cid Sa!rii>aio 
_, Alexandre Costa., 

PAR,ECERES N.•s 1.162 .1! 1, 163, DE 1985. 
. Sobre .o J;'!:ojeto de Resolução n.•. 114, 

de.1985, da. Comissão .de !!:COJ1omla., q11e. 
·"a11-toriza a Prefeitura MUJlf"clpal de 
.Várzea Paulista (SP) a con4"at;u; OJI<'•. 
ração de cré1lito no valor cJt1 .. , .•••• , 
C~$ 14.688.611.200 (quatorze bilhões, 
seisoontos e oitenta e oito milhões, seis
centos e onze mll e duzentos Cl'uzelros>"· 

.PARECER N.0 1.162, DI! 1985 
Da. Comissão de Constituição e Justiça 

"Relator: Senador Helvídio Nunes 
O presente Projeto de Resolução, da Co

ml.sl>ão de Eoonomia do Senado Mera!, 
como conclusão de seu Parecer sobre a Men
sagem n.o 604/85, do Senhor Presl!lente da 
República,· autoriza a Prefeitura Muule!pal 
de Várzea Paulista (SP) a contratar em
préstimo no valor de Cr$ 14. 688. ~11. 200 
(quatorze bilhões, _seiscentos e oitenta e 
oito milhões, selscen tos e onze mil e duzen
tos cruzeiros) destinado a financiar. a exe-
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cuçào de obras do PrQjeto CURA, naquele 
Município. 

O pedido de autorização foi formulada 
nos termos~ <lo preceituado n9 artigo 2.0 da 
Resolução .. n.o 93, de 1976, do Senado Fe
deral, implic.ando, por conseguinte, a não 
observância dos . limites fixados no artigo 
2.o da Resolução n.o~ell~-a.e-1975, também 
do Senado Federal, haja vista que. os re
cursos a serem repassados serão provetiien
tes do Banco Nacional cta· Habitação. 

Assim, verifica-se que a. proposição foi 
el.aborada consoante as prescrições legais e 
regimentais aplicáveis a espécie, merecendo, 
pol" isso, o nosso encaminhamento favorá
vel, no que tange aos aspectos de coD.stitu
cionalidade, jurldicidade e técnica legisla
tiva. 

sara das Comissões, 29 de novembro de 
1985. - .José Ignácio Ferreira, Presidente -
Helvídio Nunes, Relator - Odacir Soares -
Hélio Gueiros - .José IJns - Nelson Car
neiro- Lenolr Vargas- Roberto Campos 
-·Alfredo Campos. 

PARECER N.0 1.163, DE 1985 
Da Comissão de Mnnicipios 

Relator: Senador Gastão Müller 
Sob exame o Projeto de Resolução n.o , 

de 1985, dé autóda da Comissão de Finan
ças do Senado Federal, que obj etlva auto
rizar a Prefeitura Municipal de Várzea 
Paulista (SP), a contratar operação de cré
dito interno, no valor de Cr$ 14.688.611.200 
(quatorze bilhões, seiscentos e oitenta e oito 
milhões, seiscentos e onze mil e duzentos 
cruzeiros), destinada a tinãnclar a exe
cução de obras do l;>roj e to CURA, naquele 
MUnlclpio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de 
Economia, no que diz respeito ·aos asp~ctos 
financeiros, que, concluiu pelo presente di
ploma legal, tendo em vista a prioridade do 
programa a ser custeado pelo empréstimo 
e a capacidade de pagamento do sol!cltante. 

A Comissão de Constituição e .Justiça 
pronunciou-se pelo encaminhamento favo
rável, no que tange ao_s aspectos de consti
tucionalidade, jurldicidaçle e técnica legis
latjva, 

Nos aspectos · que compete a esta Comis
são, opinamos pelo acolhimento do pleito, 
nos termos da proposta pela Comissão de 
Economia. tendo em viSta a situação finan
ceira- aflitiva com que se defronta a maJo
ria dOs municípios brasileiros, em face da 
concentração das receitas . tributárias a 
nível da União, e ser o Instituto do endlvi
d amento o único mecanismo qul> dispõe 
nara implementar os programas de traba ... 
lho. 

Sala das ComlssõOO, 2 de dezembro de 
1985. - Moacyr DaUa, Presidente - Gastão 
Müller, Relator - Jorge Kalume ..:._ Mar
celo Miranda - Gaivão Modesto - Alfredo 
Camt><>o -. Nelson Carneiro -. Roberto 
WypY~h - Lulz Cavalcante. 

PARECERES 
Nl's 1.164, 1.165 e 1.166, de 1985 

PARECE~ N.0 1.164, DE 1985 

Da. Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n_• 300, de 1985 (n.• 600/85, 
na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para. que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de 
Brasilândla (MS) a contra.tB:l'. o~r~a.ç~! 

DIÁRIO DO CONGRESSO N~CIONAL (Seção II) 

ol'e crédito no valor de Cr$ 3.043 .2M..331 
(três bilhões, quarenta e três milhões. 
duzentos e einqüenta. e qua.tro mil, tre
zentos e trinta e um cruzeiros). 

Relator: Senador Cid Sampaio 
Com ~a -Mensagem n.o 300/85, o Senhor 

Presidente da· República submete a delibe
raÇão ~do Senado Federal pleito da Prefei
tura MuniciPal de Bras!lândia (MS) que 
ubjetiva COntratar junta à Caixa Econômica 
:Federal a seguinte operação de créditc: 

C!U"acteristica da operação: 
A- Valor: Cr$ 3.043:254.331 (correspon

dente a 72.404,03 ORTNs de Cr$ 42.031,56 
em junho/85); _ 
B- Prazos: 
1 ~"de carência: 2 anos; 
2 - de ·amortização: 10 anos; 
C...- Encargos: 
1 - juros: 6% a..a.; 
2 - correção monetária: 70% do índice 

de variação das ORTNs; 
fi_-'- Garantia: vinculação de quotas do 

Fundo de Participação dos Municiplos -
FPM; 

E - Destinação dos recursos: Implanta· 
ção. de Unidade Mista. de Saúde. 
~~~~b Cons.elho Monetál"lo Nacional pronun
clou__.e pélo encaminhamento do pedido, 
nos termos do parecer do Banco Central do 
Brasil que, analisando as finanças nmnlci
pais constatou que a margem de poupança 
real do Município, da ordem de ..... -..... 
Cr$ 1.503.000, mostra-se bastante superior 
aos dispêndios que a sua divida consolidada 
interna apresentará após a efetlvação do· 
empréstimo pretendido e concln!u que a 
assunção do compromisso nãO deverã tra
zer áquela entidade maiores pressões na 
execução orçamentária de seus futuros 
exercícios. 

A Secr.etal"!a_ de planejamento da Presi
dência da República (SEPLAN/SAIREM) ln
formou nada ter a opor qua;nto à realiza
ção do empréstimo, que a Calaa Econômi
ca Federal considera viá rei a técnica, econô
mica B financeiramente. 

As.Sim sendo; concluímos Pélo acolhimen
to da Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.• 175, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura. Munici~ de 
Brasilândia (~S) . a ~contrata~ opera
ção de crédito no valor de .... '" .... __ . 
Cr$ 3.043.254.331 (três bilhões, qua
renta e três milhões, duzentos e cin
qüeuta e quatro lnil, trezentos e trinta 
e utn cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. f.o 1!: a Prefeitura Municipal de Bra
s!lândla, Estado de Mato Grosso, nos ter
mos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de onze 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
seis, do Senado Federal, autorizada a elevar 
em Cr$ 3.043.254.331 (três bilhões, qua
renta e três milhões, duzentos e cinqüenta 
e quatro mil, trezentos e trinta e um cru
zeiros), correspondente a 72.404,03 ORTNs 
üe Cr$ 42.031,56, vigente ,;m Junh<; de 198>, 
o montante de sua divida consolidada iii
terna, a fim d<: que possa contratar opera
ção de cré(!lto de Igual valor Junto à Call<a 
Econôm!ca Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS. destinado a financiar 
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a Implantação de uriidade mista c!é sa\Íde, 
naquele Município~ obedecidas a.s condições 
admitidas pelo Banco Central do )3rasl!, no 
respectivo pro·cesso. 

.Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 
l985- - Joã<> Castelo, Presidente - Cid 
Sampaio, Relator -.Henrique. Santillo -
Lenoir Vargas- -José Lins- Américo de 
Souza - Alexandre Costa. 

PARECERES N.% 1.165 E 1.166, DE 1985 
Sobre o Projeto de Resolução n.0 1'2'5, 

de 1985, da Comissão de Economia~ que 
autoriza. a Prefeitura Municipal de Bra
silândia (MS) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 3.043.254.331 
(três bilhões, quarenta e três milhões, 
duzentos e einqüenta e quatro mil, tre
zentos e trinta e um cruzeiros), o tnon
tante de sua dívida col).solidada interna. 

PARECER N.o 1.165, DE 1985 

()omissã!> de Constituiçã!> e Justiça 
Relator: s·erutdor HelvídiO Nunes 

o presente Projeto de Resolução, da Co
missão de Economia do Senado Federal, co
mo conclusão de seu Parecer sobre a Men-. 
sagem ~n.0 300/85, do senhor Presidente da 
República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Brasllà.ndia, Estado de Mato Grosso, nos 
termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 
onze de outubro de_ mil noveCentos e seten
ta e seis, dO Senado Federal, a elevar em. 
Cio$ 3.043.254.331 (três bilhões, quarenta e 
três- in.ilhões, duzentos -e clnqüenta e qua
~ro mil, trezentos e trinta e um crl.lZeiros), 
correspondente ~a ~ 72.404,03 ORTN de Cr$ 
42. G31,56, vigente em junho de U85, o mon
tante de sua dívida coll8olldada Interna, a 
fim de que possa contrata,r operação de 
crédito de Igual valor junto à Caixa Eco
nômlca Federal, esta na qualidade de ges
tora .do Fundo de Apolo ao Desenvolvimen
to Social - '!!'AS, destinado a financiar a 
implantação d·e uniditde mista de saúde, 
naquele Munlciplo. 

0.~ pedido de autorização foi formulado 
nos . termos do preceituado no art. 2.0 da 
Resolução n.0 93, de IS76, do Senado Fe
deral, Implicando, por conseguinte, a não 
observância dos llmltes fixados no art. 2.0 

da. Resolução n.O 62, de 1975, também do 
Senado Federa~ haja vista que os recur
sos a serem _repassados serão proven!en tes 
do Fundo de Apolo ao Desenvo1vimento So
ciaL- FAB.~ 

1\,ssim, verifica-se que a Proposição foi 
elaborada consoante as prescrl9ões legais 
e regimen.tais aplicáveis â espécie, mere
cendo, por isso, -o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicldade e técnica 
legislativa. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 
1985. - José Ignácio Ferreira, Presidente 
- Helvldio Nunes, Relator - Oda.clr Soa.res 
- Hélio Gueims - José IJns - Nelson Car-
neiro - Lenoir Vargas - Roberto CamPQs 

Alfredo Campos_ 

PARECElR N.0 1,166, DE 1985 

Da Comissão de Municípios 
Relator: senado!' .Marcelo Miranda 

O presente Projeto de Resolução, da Co
missão de Economia. do Senado Federal, eo
mo conclusão de seu Parecer sobre a Men- -
sagem n.• 300/85, do Senhor Presidente da 
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República, autoriza a Prefeitura Munici
pal de Brasilândla, Estado de Mato ,.;Gros~ 
so nos tennos do art. 2.0 da Resoluçao n. 
93' de onze de outubm .de mil novecenOOs 
e Setenta e seis, do senado Federal, a ele
var em Cr$ 3.043.254.$31 (três bilhões, 
quarenta e três milhões, duzentos e cin
qüenta e quatro mil, trezentos e trinta e 
um cruzeiros), correspondente a 72.404,03 
ORTN de Cr$ 42.Q31,56, vigente em junho 
de 1985 o montante de sua divida consoli
dada interna, a fim de que possa contratar 
operação de crédito de igual valor junto à 
Cail<a Econõmlca Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social - FAS, destinado a 
financiar a implantação de unidade mista 
de saú~de, naquele Municipio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de~ 
Economia no que diZ respeito aos aspectos 
finanCeiros que c-Oncluiu pelo presente di
pl.omã IegS:I, tendo em vista a prioridade 
do programa a ser eus.tead-0 pelo emprésti
mo e a capacidade de pagamento do solici
tante. ~ ~ 

A COmissão de COnstituição e Justiça pr<?
nunciou-se pelo encaminhamento favora
vel, no que tange aos· aspe"Ctos de consti tu
cionalldade, juridicldade e técnica legiS-
lativa. · 

Nos aspectos que compete a esta COmis
são opinamos pelo aeolhlmento do pleito, 
nos termos da proposta pela COmissão de 
Eoonomia, tendo em vista a situação finan
ceira. aflitiva com· que _se defronta a maio
rla dos m unici:Plos brasileiros, em f.ace da 
concentração das receitas tributãrias a ní
vel da União, e ser o instituto do en<;ivida
mento o único me<lll!n!smo que d!spoe pa
ra implementar os programas de trabalho. 

Sala. das COmissões, 2 de _dezembro de 
1985. - Moacyr Dalla., Presidente - Mar
celo Miranda, Relato-r - Jorge Kalume -
Galvão Modesto - Alfredo Campos .;.., Nel
son Carneiro - Roberto Wypych - Luiz 
Cavalcante - Gastão Müller'. 

PARECERES 
N% 1.167, 1.168 e 1.169, de 1985 

PARECER N.0 1.167, DE 1985 

na ComiSsão de -_EC_ono:mi~_, sobre··a· 
Mensagem n. 0 288, de lif85 ~(n}> 58ilí85~ 
na origem) do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de 
Barra do Garças . (MT) a contratar 
operação de crédito no v~or . de 
Cr$ 4.886.412.000 (quatro bilhões, oito
ce-ntos e oitenta e seis milhÕes, quatro~ 
centos e doze mil cruzeiros). 

Relator: Senador Alexandre Co_sta 

Com a Mensage.ni n.0 288/81)," o Senhor 
Presidente <la República submete à dell)>e
ração -do Senado Federal pleito da_Prefe~tu
ra Municiral de Barra~ do Garças (MT) 
que objet!va contratar Junto ao Banco do 
Estado de .Mato Grosso SI.A., este na quaa!
dade de agente financeiro do B=co Nacio
nal da Habitação - BNH, a seguinte ope
ração de crédito: 

Caracter:íBticas da operação: 
A - Valor Cr$ 4.886.412.000 (cone.s

ponden:e a 200.000 u.E'Cde Cl:$ 24.423,06, 
no .).0 - trimestre/85) ; 

DIÁRIO DO CON(;RESSO NACIONAL (Seção II) 

B -__:.;Prazos: 
1-- de_ catência: 24 meses; 
2 - -de .amortização: 240 meses; 
a '-=c Encargos: 
I ~ juros de 4% aca._ (BNHJ, e 1% 

a~ a. (Agente Financeiro); 
2 _- correção monetária: vãriação 

trimestral da ORTN (UPCJ; --
3 :c:_ tàxa de ·admlhl8.tração: 2% so

- bre o valor do empréstimo; 
o_- ~Garantia: vinculação <le quo

tas-partes do Imposto sobre Circulação 
- - de ~M.rcrulor!iu; <ICM) e/ou do Fuildo 

de Participação dos Municipiós (FPM) ; 
E_:_ Destinação dos recursos: !mplan

~ação do Projeto CURA em áreas do 
Município. 

O cOnselho Monetário NaCiOnal pronun
ciou-se pelo encaminhamento do pedido, 
no.s_ter!X!Ps do parecer do .Banco Central 
do ):}rasU __ que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou que a rn.a.rg.em de pou
pança real do Municip!o, da o~dem de 
Cr$ 5.910,4 milhões, mastra-se bastante su
p:;:-rior aos dispêndios que a sua divida con
solida.da interna apresentará após a efeti
vação do ·empréstimo prertendldo e concluiu 
q u,e a a.ssunção do com:promi.sso não deverá 
trazer àquela entidade_ maiores_ pressões ~na 
execuç~o_orç:;un_efi.t4tla de s_eus futuros exer:. 
cicioS: 

A_ Sécretaria de Pola.neJam.·e11~_-da Prési
dêriêfa da República (SEPLAN/SAREM) in
formou ·nad.a ter a opor quanto à realiza
ção do empréstimo, que o Bamco do Esta
dv de Mato Grosso S.A., considera viável 
técnica, econôniica e finãnceiraménte. 

~s~·m_ ~endç, concluímQIS pelo acolhime:ri-
1:0 da M.en.sage·m, nos tennos do s:egi.tintre: 

PROJETO~ DE RESOLUÇAO 
N.o 176, DE 1985~ 

Autoriza a Prefeitura Municipal 
de Barra do Garças (MT) a. elevar 
em Cr$ 4.886.412.000 (quatro bilhões, 
oitocentos e oitenta e seis milhões, 
quatrooentos ,e doze mil cruzeiros) o 
mofita.nte~ de sua dívida consolidada 
interna. · 

O Senado F~eral rS$_olV'e =~ 
Al:'ll:- J.O ~- a Prefeitura Municipal ,lle 

B<rrra do Garças (MI'), nas termos 'cto 
art. 2~0· _d,.a J;l.esOlução n.O 93,- de onze de 
oucub1.o ae m.11:novecentos e_.seten:ta e_sel.s, 
d.ó <?tiDacto Federal, autorizada a elevar em 
c"~- "J:.ijtSo.-!12.lJti0 tquatro bilhões, oitocentos 
e_ Q.LJ.ent.a_e seis nnlnôes, quatrocentos_ e rloze 
mu o.ru.,e!Ios) corresponaente a~ 200.~QOO uPC 
a.e 0.r' 24.M.:t,lJ6, vigente no 1.0 -tr:Lm.estre/85, 
o montan..e de sua divida consolidada ln
tema, a fim de qtw possa contratar uma 
o.veraçao íde crédito d.e igual valor junto ao 
l:::lianeo ao Estado de Mato Grosso S.A., este 
na qualiaao.e de age-nte ti.nanceiro do- :sa:n;; 
co ~Namonal da Habitação - BNli, desti
paa.o a unvüuHi&.çao a.o .l:'l'Ojeto CURA em 

- áreas- do Mnnicipio, obedecidas as cOíldições 
admitidas pelo Baneo central do Brasil, no 
re.sp.ec.ivo processo. 
~ ~· 2:0 :Esta Resolução entra em )7!g0f 
na data de~ sua publicação. -

Sala das Ocm!ssões, 28 de. novel!lbro de 
1985. - João castelo, Presidente - 41.exa.n
dre Costa, Rela·tor - Henrique Santillo -
CJd Sampaio- Américo de Souza - Lenoir 
Vargas - José Lins. 

0<?<1)1bro_lle 1985 

l'AREC.EJlJ'JS N.•• 1.168 e L169, de 1985 
Sobre o Projeto de Resolução n.o 176, 

~ 'de 1985 da Comissão de Economia., que 
"autor~a a. l"reteJtura. ·Municipal de 
de Barra. do Garça. (MT) a. elevar em 
Cr$ 4.886.412.000 (quatro bilhões, oito
centos e. oitenta e seis milbões, qua
trocentos e doze mil cruzeiros) o mon-

: ta,p.te_ (le Sllª- (lívida_ coll$o-lidada inter
D.l!· 

- PARECER N.O 1.168, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Sena;dor Roberto Camp<lS 
o Senhor Presidente da Repúbliea, nas 

termos do _art. 42, item VI, da Constituição 
Federal, submeteU ao exame do Senado Fe
deral p-roposta no sentiào de que seja a 
Prefeitura MUnicipal de Barra d9 Garça 
(MT), nos termos do art. 2.o da Resolução 
n_o 93, de onze de outubro de m!I noveee:n.
to.s e seten~ ~ seiSI, do Senado Federal, au
torizad aa elevar em Cr$ 4.886.412.000 (qua
-tto· bi:hões, oitoCe!üos -e oitenta e seis mi
lhõe_s, quatrocentos -e doze mil cruzeirOs) 
correspondente a 200.000 UPC de .......• 
Cr$ 24.432,06, vigente no 1.0 trtmestre/85, o 
montante de sua divida consolidada inter
na, a fim de que possa contratar uma ope;.;
ração de crédito de Igual valor junto ao 
Banco do Estado_ do Mato Gro-ss.o S.A., este 
na_ __ quali-dade de agente finrun:ceiro do Ban
co Nacional da HabitJtÇão - BNH, desti
nado a implantação do Projeto CURA em 
áreas --do Muuicipio. 

o~ pediciu foi formulado nos termas do 
que pré·Ceitua o á.rt. 2.0 da Resolução n.0 93., 
~de 11-10-76, do Senado Federal, implican
do, por cons-eguinte, a não observância dos 
limites fixOJdos no~ .art. 2.0 da Resoluçã.o 
n.0-~2/75; também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem Tepa.sGad_os 
provêm do Banco Nacional da Habitação. 

o C=selho M<l'Iletário Nacional pronun
ciou-•·• pelo encaminhamento do pedido, 
nos termos do parecer 0:0 Banco Central do 
Bra.sll, O- qual roncluiu que a a.ssunção de 
tal compromisso- não deverá acarretar 
àque~e Muni-cipio .maiores pressõ·es na exe-
cução orçamentária de seus futuros exer .. 
cíclo.s. 

outrossim, segundo o parecer apresenta
do P~el<>~Banco do Est"'<lo- de Mato Grosso 
S.A..,--a operaÇão.. sob exame é viável, técni
ca, económica e financeiramente e ouv1da 
a respeito a Secretaria de Flamejamento 
da Presidência da República (SEPLAN/ 
SAREM), informou na~a ter a Opor quan
to _à teaJ.lzação aa operação em causa. 

A -comi.ssão de Economia, na forma regi
mental, ao se pronunciar pelo acolhimen
to 4a pretensão, apresentou ó comp1!tente 
Projeto de ReSolução oia SOb exame. 

A.SSim, verifica-se que a proposição to! 
elaborada oooiloante as preoo.rlções legals 
e re-gimentais aplicáveis à espécie, mere
cendo, por isso, o nooso eneaminhame"'to 
favorável, no que tange aos aspectos_ da 
constitucionalidade, jurid!cldade e técnica 
legislativa. 

Sala da.. Comtssões, 29 de novembro de 
1985. - José Ignácio Ferreira, Presidente 
- Roberto Campos, Relator - Helvídío Nu
nes --Hélio Gueiros - 3osé Lins - Nival
do Machado - Nelson Ca.rneiro - Lenoir 
Vargas. 



Dezembro de 1985 

PARECER N.0 1.16S, DE 1985 
Da Comissão de Mu.nicipios 

Relator:Senador Gastão Müller 
O Senhor P>-esidente da República, nos 

termos do wt. 42, item Vl, da ·constituição 
Federal, submeteu ao e~ª'me do Eenado Fe
deral proposta no sentido de que seja a Pre
feitura Municipal de Barra do Garça 
(MTl, nos termos do wt. 2.0 da Resolução 
n.o 93, de onze de outubro de mil novecen
tas e setenta e seis, do Sena~o Federal, au
torizada a elevar em Cr$ 4.886.412.000 (qua
tro bilhões, oi-tocentos e oitenta e se!s núc 
lhões, quatroc.entoo e doze mil _c_ruze1rãs) 
correspondente a 200.000 UPC de ........ . 
Cr$ 21.432,0&, vigente no 1.0 trimestre/85, o 
montante de sua dívida consolidada Inter
na, a fim de que passa co11-tr.atar uma ope
ração de crédito de igual valor junto ao 
Banco do Estado do Mato Grosso S.A., es
te na qualidade de agente financeiro 0:\:> 
Banco Nacional da Jiabitação -~NH; des
•tinado a rmplantaçao do Projeto CURA em 
áreas do· Município. - · 

A matéria foi rupreciada pela Oóm.!ssão 
de Economia no que diz respeito aos aspec
tos finan~eiros, a qual concluiu p.elo pre
sente diploma legal, tendo em vista a prio
l'idade do programa a ser custeado pelo em
préstimo e a ·capacidade de ,Pagamento âo 
solicitante. . , 

A Comissão de ConStituição e Justiça 
pro·nunciou-s.e pelo enc.a...roinhamento favo
rável, no que tange aos aspectos de consti
}~~~,;:a~dade, juridicidade e técrilca legis-

Nos aspectos_ que. competem a esta Çomis
são, opinamos pelo· acolhi_nl~_nto do pleito., 
nos termos do proposto_ pela Comissão de 
Ec-onomia, tendo em vista a si~uaçâo finan
ceira afM.tiva com que se defronta a maioria 
dos municípios brasileiros~ em face da con
centração das receitas tributárias a nivel 
da União, e ser o instituto do enó.'.lvidaméll
to o úntco mecanismo de que dispõe_ :para. 
implementar os programas de trabalho. 

Sala das Cómis.sõ"ª- 2 de dezembro de 
1985. - Moacyr Dalla, Presidente - Gastão 
Müller, Relator - Jorge Kaluine - Marce
lo llriiranda - Gaivão Modesto - Alfredo 
Campos - Nelson Carneiro - Roberto 
Wypych - Luíz Cavalcante. 

PARECERES 
N9s 1.170,1.171 e 1.172, de 1985 

PARECER N.O 1.170, de 1985 

Da ComiS$âO de Economia, sobre a 
Mensagem n.• 293, de 1985, (n.• 594/85, 
na origem), do Senhor Presidente da 
República., submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para Q.ue seja 
autorizada a Prele.ltura Municipal de 
Earanaguá. (PR), a conbatar operação 
de crédito no Vjllor de Cr$ 961. 855 .. 200 
(novecentos e _ses_senta e um. milhões, 
oitocentos e cinqüenta e cinco m.Il e 
duzentos cruzeiros). 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Com a Me.nsagem n.0 293/85, o Senbor Pre
sidente da República submete à delibera
ção do Senado Federal ple1to da Prefeitura 
Municipal de Paranaguã (PR), que obj e ti v a 
contratar junta à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de 
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Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, 
a'·Segulnte óperacão-de crédito: -----

Características da opera~ão: 

A- Valor: Cr$ 961.855.2 mi( (cor
respondente a· 20 954)58 ORTNs _de 
Crl!; 45.901,91 em jul./85); 

a- Prazos: 
"L-___, --d.e carência: até 3 _ anos; 
~ - de a_mortizaçãõ; 8 anos; 

C- Enc~rgos: 

1 -.juros de ô% a.a.; 

2 - correção monetária: 60% do !n
dice ·de variação das -ORTNs; 

D ~ Garantia: vinculação das pa,. 
~ celas do Imposto· sobre CirculaÇão de: 

Mercadorias - ICM; 
E -:-Destinação dos recursos: implan

tação· de ·uma escola para excepcionais. 
o Conselno Monetário Nacional pronun~ 

ciou-se pelo encaminhamento do pedi<!o, 
nos termos qo parecer do Banco Central do 
Brasil que~ analisando as finanças mtini~i
pais constatou que o endividamento da Pre
féitura após a operação, permariecei-ã. nós 
tetos fi>;ados pelos jtens I, II e m do art. 
.2.0 da Resolução n.0 62175 do Senado Fe
deral. 

A Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República (SEPLAN/SAREM) in
fOrmou nada ter a opor quanto' à. realiza
ção do empréstimo, que a Caixa Econômica 
Federal considera viável técnica, económi-
ca e financeiramente. _ 
·-Assim_ sendo, concluímos pelo aCOlhimen

to_ <ia -~ensagem;-nos termos do segUinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 177, DE 1985 

- Autoriza a Prefeitura M:lmicipal de 
Paranaguá (PR), a elevar em _ ...... . 
Cr$ 961.855.200 (novecentos e sessenta. 
e wn milhões, oitocentOs e cinqüeD.ta. 
e cinco mil e duzentos crUZeir!ls) o 
montante de sua dívida consolidada in
terna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Muhlcipal de Pa

ranaguá (PR), nos termos-·do -art. 2.o da 
Resolução n.• 93, de 11 de outubro de 1976, 
do senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 961.855.200 (novecentos e sessenta e 
um milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco 
mil e duzentos cruzeiros) , ·correspondente 
a 20.954,58 ORTNs de Cr$ 45.901,91, vigen
te em julho/85, c5 montante de sua dívida 
consolidada interna~ a fim de que possa con
tratar uma operação de c_rédlto de igual 
·valor junto à Caixa Econõmica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS 
destinado à implantação de uma esc.ola para: 
excepcionais, no Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do 

- ;Brasil no respectivo processo. 
Art. 2.0 Esta ·Resolução entra em vigor 

na data de sua publicação. 

- Sala elas Comissões, 28 de novembro de 
198S. - -J:oã.ó -castelo, PreSidente - _LenQlf 
_Vargas, Relator - Cid Sampaio - Henri~ 
c;iue- Sa.ntillo - Américo de Souza - José 
Lins - Alexandre Costa,, 
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PARECERES N.•• l.171 E 1.172, DE 1985 

Sobre o I"rojeto de Resolução n.0 -177, 
de 1'985, da. Comissão de Economia, que 
autoriza. a Prefeitura Municipal de Pa
r.maguá (PR) a elevar em Cr$ 
l)fll.855.200 (no-..eeentos e <Sessenta e um 
_milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco 
mil e duzentos cruzeiros) o montante 
. de :.w. dívida consolidada interna. 

PARECER N.0 1.111, DE 1985 
na Co-missão de {)onstituição e ;rusti<;a. 

Relatl>r: Senador Lenoir Vargas 

o presente Projeto de Beooluçã-o, da co
missão de Economia do Senado Fed<>ral, 
como· conclusãci de seu Parecer sobre a ~
sagem n." 293/85, do Senhor Presidente da 
República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de E'aranaguá (PR), nos termos do art. 2.0 

da Res<>lu~ão n.O · 93, da onze de outubro 
de nú1 nov€centos e setenta e se!s, do Se
nado Federal a elevar em Cr$ 981.855.200 
(noVecentOS e Sessenta. e um milhões, oi
tocentos e cinqüenta e cinco mil e duzen
.tos eruzêir<Js) oorrespondente a 20.954..58 
ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho/85, 
o muntante de S'ttà. divida consolidada ln" 
tema, a fim de que possa contratar uma 
operação de crédito de igual valor junto à 
Caixa Eoonôm!ea Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento SOcial - FAS, destinado à 
implantação cte wa escola para ex.cepcio
nals, no_Munlcipto. 

O pedido de autoriza.ção foi !ormuládo 
nos termos do preceituado no art. 2.0 da 
Resolução n.o 93, de 1976, do Senado Fe
deral, implicando, por conseguinte,. a não 
observância dos limites fixados no art. 2.0 
dà Resolução n.0 62, de 1~75, também do 
Sen_ado Federal,. haja viste. que os r<>cursos 

-a- ser-em. repassados _serão provenientes do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento SOcial 
- FAS. 

ASsim, verifica-se que a Proposição foi 
elaborada consoante as prescrições legais 
e reglmentm aplicáveis à espécie, mere
cendo, por isso, o nosso encaminhamento 
fàvoráv.el, no qiJ..e tange ·aos aspectos de 
.constitUcionalidade,· jurldicidade e técnica 
le_glslatlva. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 
198li, - José Ignácio Ferreira, Presidente -
Lenoir Vargas, Relator -- Roberto Campos 
- Helvídio Nunes -- JGsé Lins - Hélio 
Gueiros- Nelson Carneiro - Nivaldo Ma,:.. 
,chado. · 

_PARECER N.0 L172, DE 1985 
Da Omnissã.o de Mmlicipi0111 

Relator: Senador Roberto · Wypych 

O presente Projeto de Resolução, da CO
missão de Economia do senado Federal, 
eomo ·conclusão de seu Parecer sobre a 
Mensagem n.0 293/SS, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Paranaguá (PR), nos termos do 
art. 2.0 da Resolução n.0 93, de onze de 
outub.ro de mil noveca:q.tPs e setenta e· sel,s, 
do Senado Federal -a elevar em Cr$ 
96L855.2il!l (novecen\-Q,s_e sessenta e um mi
lhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil e 
duzentos -Cruzeiros) correspondente a 
20.954,58 ORTN de Cr$ 45.9º1,91, vigente em 
Julho/85, o montante de sua dlvida conso
lidada interna., a fim de que possa contra• 
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tar uma opemção de erédlto de iguaÍ Talor 
junto à Caixa Econômica Federal, esta. na. 
qualidade -<te gutora do Fundo · de Apolo 
ao Desenvolvin}ento Social -. FAS, desti
nado à Implantação de uma eseo!a -para 
excepeionals, no Munieíplo. 

A matéria foi apreciada pela COm!~ 
de Economia no que_ diz ""'!le)to a.oe as
pectos financeiros, que oonc!uiu pelo pre
sente diploma legal, tendo em vista a prlo
ridad·e do programa a ser custeado pelo em
préstimo e a capacidade de pagamento do 
solicitante. 

A Coruissão de Co:l)lltituição e Justiça 
pronunciou-se peki eneá.inlnham.ento .favo
rável, no que tange aos aspectos de oons
tituclonalldade, jurldicldade e técnica le
gl.slativ&. 

Nos ru;pectos que compete a esta COmis
são, opinamos pelo acolhlmento dq pleito, 
nos termos do propooto pela COmissão de 
Economia, tendo em vista a situação finan
ceira aflitiva eom .Que se defronta a maioria 
dos municípios brasileiros, em face da con
~tração das receitas tributárias a nival 
da União, e ser o Instituto do endlvldamel1-
to o 'únieo mecauismo que dispõe para lm
'plementar os programas de trabalho. · 

Sala das Comlssões, 2 de dezembro de 
1985. - Moac;vr Dalla., Presidente - Robftto 
WYJ>ych, Relator - Jorge Kalume - Mar
celo Miranda - Gaivão Modesto - Alfredo 
C~ - Nelson càmeirO - Lulz Caval
cante - Gastão Müller. 

. , PARECERES 
~s l:i?3, 1.)74 e 1..175. "'~ :1,9115 

t~óMJv.<i.r.l'i3:. »:E ~985 
:, :na••"Coniisão 'de'' Eoo.twnila• sobre· a 

"llieusa.gienn>."''001, de 1985 '(,;_o 592, na 
·<>rigéín) 'do Serihor PréSI([ente da Re; 
<Púb~ê:à, submetendo: A. &:pi-ovação · do 
Sénalli>' Federal pr<>pOsta. para que seja 
--aUtorizada ·a Prefeitura 'Munici·pal de 
ltapira · (SP) a contratar·. operação de 
crédito rio valor de Ci'$ ·8.541.6112.500 
(oito bilhões, quinhenios e quarenta e 
um m.íJ.hões, SeisceJ;lJtos .e ríoventa e dois 
mil e q$hentos cruzeiros). 

Relator: Senador Lenoir Va.rgas. 
Com a Meniiagefilo n.o· 301}80, o senhor 

Presidente <la. República submete à delibe
ração do Senado V-ederal pleito da Prefeí
tura. Muxllelpal de Itaplra (SP), que objetlva 
contratar junto ao Banco do Estado. de São 
Paulo S/A.; este ha qualidade de agente 
financeiro <lo Banco Nacional da Habitação 
- BNH, a seguinte operação de crédito: 

Caracterisücas,da operação: 
·A- Valor: ()r$ 8.541.6~2.500 (corres

pondente a 250" 000,0 UPC de Cr$ 
34:166,7?, em· abrl!/85); ···· ·· 

. B ,_ Pra.z:os: 

1 - de carência: 30 meses (máxima) 
.. " 24 meses <estimada) ; 

2 - de amortização: 240 iné.Se8;
c..:...Enéargos: 

. 1 .:_juros: 19;5% a. a. <Bmr>. e 1,0% 
. a.a. (Ag~nte_ Financeiro); · 

2 · "'-· correçiW. monetária:. variação da UPC; . . .. 
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3 -.outros: 2,0% (Taxa de Adminl.s
tração do BN'R) ; 

D..:.::.... Garantia: vinculação de-cotas
partes do Impooto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICM); 

IE - D.estinação dos -recu~: exe
cução de obras do Projeto CURA; no-
Município, ... , . . . _ 

O Ç?Iiselho ':!I,Ionetáilo Naclo:tí,fl,l' pronun
clou"Se·nero_ ~êamlruí.a.!1ienro <ld pedido, nos 
termos do' parooer 'dO., Ba:ll.Có eentral do 
:Sr~ll' que, a.ttà.l!sando as flnlllll)a.s munl
bii>a!S consta~ú que a margem d!> rpotlpança 
real·do Murlimplo, da· ordem· de CJ:'$ õ.4511 
núlhões; mostta::.se' 'bastante .superior aÓs 
dispêndios que a sua <lívida. consolidada. ln
terna apres.;ntar~- após a efetivação do_ em
prootimo' pretendido' e .conelulu que a as
sunção do oompromi.sSo não de\~er~ trazer 
àquela entidade maiores pressões na exe
cução orçamentária de seus futuros exerci
cios. 

A Secretaria. <le Planejamento da iPresl
<lncla ela Repúl>llca (SEPLAN/SAREM) ln
formou nada ter a opor qua.nw à realização 
do empréstimo,·que a. Fundação de Assistên
cia aos Munleiplos do ·Estado con.sldera viá
vel técrilca, econõruica e financeiramente. 

Assim sendo; concluímos pelo acolhimento 
da Mensag_em,.nos termOs-do seguinte_: 

PROJETO. DE RESOLUÇAO 
N.o 178 DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Itapira (SP) a contratar operação iie 

.crédito. no valor de Cr$ 8.541.6112,500 
(oito bilhões, quinhentos e quarenta ~ 
um milhões, seisc-entos e noven'ta ·e· dois 
n1il e quinhentos cruzeiros). · 

O Senador Federal resolve: 
Ar\, 1.0 lll a·Prefeitura Municipal de !ta

pira (SP), nos termos elo art, 2.o da Reso
lução n.0 :93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorlzacta a contratar Ope
ração de crédito no· valor de Cr$ 
8'.54L692 .500, (oito bilhões; quinhentos e 
quarenta e um milhões·, seisc_entos -,e no
venta e ddfs mu~ e quinhenOOs Cru
zeiros), correspondente a 2'50,000 UPC 
de Cr$ 34,166,77-vigente em al>ril/85, junto 
aO Banco do Estado de. São -Paulo S.A., este 
na qualidade de agente financeiro elo Ban
co Nacional da Hallitação - BNH, 'destina
da· à execução de ooras·âo <'rojeto CURA 
no Município, obedecidas as condições a.d!ll.!: 
tidas pelo Banoo: Central do Brasil, no res-
pectivo process_o. -

att.._~~a- -Esta reooiução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala da.s CotnfS:sões, _em 28 de noV'émbro 
de W85, - João Castelo, Presidente - Le
nOir- V argas. Rela to-r - José Lins - Henri
que Santillo - Cid Sampaio - Amécico de 
Souza. 
PARECERES N.0 s 1.174 E 1.175, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 178, 
de_ 1985, da Comissão de Economia, que 
uautoriza a PrefeitUra Municipal de 
Itapira (SP) a .contratar oper!U)ão de 
crédito no valor de Cr$ 8. 541. 6112. 500 
(oito bilhões, quinhentos e quarenta e 
um milhões, seiscentos e noventa e dois 
mil e quinhentos cruzeiros)" . 

PARECER N.0 1.174, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador ·Roberto Campos 

O presente projeto de resoluÇãO; da co
missão de _Economia do Senado Federal, oo-

Dezembro de 1985 

mo conclusão--de Seu .parecer sobre a Men
sagem n,0 301/85, do Senhor Presidente da 
República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Itapi"ra (SP) a contratar ~mpréstlmo no 

- -valor de Cr$ 8, 54!. 692 . 500 · (o! to bilhões, 
qUinhentos e quarenta e um milhões, seis
centos e noventa e dois mil .e quinheJJ,tos_ 
cruze1ros) 1 :aeStinado a financiar a execu~ 
ção~~de obr.as do Projeto CURA, rio Muril
ciplo. 

O ·peaido de autorização foi formulado 
nos-- termo:'f dO preceit-uado no art. 2.0 da 
Resolução n_o 93, de 1976, do Senado Fe~ 
deral, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no art. 2.C? 
da nesolu~ão n,0 62, de 1975, também do 
Senado Federal, haja visto que os recursos 
a- sereni rep·assaãoo ·serão proveniéDteS ao
FUtido de Apoio ao Desenvolvimento Social 
~FAS, 

As.slm, verifica-se que a proposição foi 
elaborada consoante· as prescrições legais 
e reglm~ntals aplccáveis à espécie, mere
cendo por isso, o nosso encaminhamentO 
favorável, no que tange aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade e técnica; 
legislativa. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 
__ 1~$5. - JClSé _Ignáç_io -~~rreira, Presidente _
Roberto Campos, Relator - Helvldio Nu
nes. --Hélio Gneil'os - José Lins - Nival
do Machado - Nelson Carneiro - Lenolr 
Vargas. 

PARECER N. 0 1.17 5, DE 1985 
Da Comissão de Municipios 

Relator: senaaor Gastão Müller 
Bob exame o Projeto de Resolu~ão n,0 3·01, 

de 1985, de autoria da Conilssão de Econo-
- m_ia do_ Senado Federal, que objetiva au

torizar a Prefeitura Municipal de ltapira 
(SP) a eontratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 8. 541.692.500 (oito bilhões, 
quinhentos e quarenta e um m•lhões. seis
centos e noventa e dois mil e quinhentos 
eruz~iros). destinada à execução de obras 
do Projeto CURA, no município, 

A matéria foi apreciada pela Comissão 
de Economia no que diz respeito aos as
pectos financeiros, a qual concluiu pelo pre
sente diploma legal, tendo em vista a prio
r~.dade do programa a ser custeado pelo em
préstimo e a capacidade de pagamento do 
solieltante. 

A COmissão de Constituição e Justiça 
pronunciou-se pelo encaminhamento favo
rável, no que tange aos aspectos d.e cons
tituelonal!dade, jurldlcldade e' téerilca legis
lativa, 

Nos aspectos que competem. a esta Co
missão, opinamos pelo acolh~mEmto do plei
to,_ nos termos do proposto. pela Comissão 
de Economia, tendo em vista a situação fi
nanceira aflitiva com que se defronta a 
maioria dos municípios brasileiros, em ·fa
ce da conc_entr_ação das receitas tributárias 
a nível da Uriião, e ser o Instituto do en
dividamento o único mecanismo de que 
dispõem para implementar os programas 
de trabalho . 

Sala das Conils.sões, 2 de dezembro de 
1985. - Moacyr Dalla, Presidente - Gas'
tão Müller, Relator - Jorge Kalume -
Marcelo_Mira.nda - Gaivão Modesto - Al
fredo Campos --Nelson Carneiro - Ro-
berto Wypych - Lulz Ca.valeante. · 
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PARECERES 
N'ls 1.176, 1.177 e 1.178, de 1985 

PAIU<CER N,0 U76, DE 1985 
Da Comissão de Economia, sobre a. 

Mensagem n. o 302, de 1985 (n.• 602/85, 
na origem) do Senhor Presithlnte da 
República, submetendo à a.provação do 
Senado ii;!dera.l propOSta pa.ra. que s".la. 
autorizada a. Prefeitura. Mutücipal de 
Salto de Pira.pora (SP) a contratar 
e>peração de crédito no val<>r de 
Cl$ 2.680.050.006 (dois bilhões, seiscen
tos e <>ltenta milhões e cinqüenta mil 
Cl'WI>ii'GS). 

Relator: Senad<>r Américo de Souza 
Oom a Mensagem n.• 602/85, o ~ 

Presidente da. República submete à. delibe
ração do aenad<> Federal rpleito da Prefei
tura Municipal de Salto de Pira;pora (51') 
que objetiva contratar junto à. Caixa Eco
nômica do Estado de São Paulo S.A., esta 
na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação <!. seguinte ope
ração de crédito: 

Caraeterístieas da <>poraçáo: 

.A - Valor: Cr$ 2.630.050.000 (corres
pondente a 150.000 U?C de Cr$ 17.867, 
em out./84); 
B- Prazos: 
1 - de carência: até 30 meses; 
2 - de amortizaÇão: 240 meses; 
O - Encarg<m: 
1- juros: 10,5% a..a. (BNH); 1% a.a. 

(Ag. Fin.J; 
2 - correção monetária: pela varia

ção trimestral da OR'l1N; 
D - Garantia: vinculação de qu<>tas

partes do Imposto sobre Clreuia.ção de 
Mercadoria:~ <ICM> ; 

E - .Destfnaçá<> ·aos recursos: exe
cução de obras do Projeto OURA. 

O COnselho Monetário Nacional pronun
ciou-se pelo oooom!nhamento do pedido, nos 
termos do pa.recer do Banco Central do 
Brasil que ,analisando ,.. finant;as munici
pais constatou que a margem de poupança 
real daquele Munic!pio da ordem de Cr$ 849,7 
milhões, mostra-se bastante superior aos 
rllilpêndios que a sua divida consolidada ln
terna apre.sentará após a· efetivação do em
préstimo pretendido e concluiu que a assun
ção do compromisso nãQ "d-everá trazer àque
la entidade maiores IP:tessóe.s !\a execução 
orçamentária de seus futuros exercicios. 

A secretaria 'lle Planejamento da . Presi
dência da Jtep1iblica (SEPLaN/SA!REMl ln
formou nada ter a opor quanto à realização 
do empréstimo, que a Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo B.A.~considera viável 
têcnica, econôxn!ca. e flnaneeira.mente. ~ 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimen
to da Mensagem, nos termos do seguinte: 

P:aoJ'El'O DE :ru;:sQLUÇAO 
N.o 179, DE 1985 

Autoriza a Preteitul',t Municipal de 
Salto de Pirapora (SP) a. contratar 
operação t\~ crédito no _valor de 
Cr$ 2.680.050.000 (dois bilhões, seiseen
tos e oitenta milhões e cinqüenta mil 
Cl'U.'Zeiros). 

o Senado Fed~l reoolve: 
Art. 1.0 .11; a Prefeitura Municipal de Sal

to de ;p!ranora (SP) nos tertnDõ do art. 2. 0 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

da. ResoluÇão n. 0 93, de onze de outubro 
de mil novecentos e setenta ·• seis, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 2.680.050.000 (dois bilhões, se!scent.os, e 
oitenta ·milhões e clnqüenta mil Cl'Ulreiros), 
correspondentes a 150.000 UPC, de Cr$ 17.867, 
vigen:te em outubro/84, o montante de 13'Ua 
dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar uma operação de crêdito 
de igual valor junto à Caixa l!lconõmfca <1\:5. 
Estado de São Paulo S.A., esta na qualido,li.e 
de Agente Financeiro do Banco Nacional :i:! a 
Habitação, destinado à. execução de obras' 
do proj-eto OURA, naquele Município, obii~ 
decidas ,.. condições de contratação espe
clflcada no respectivo proce&sQ, 

Art. 2.• Esta Resoluc;ã<Í ei>tra ein · vl'gor 
na data de sua publi<mçáo. 

Sala . das ComiSsões, 28 de novembro de 
1985. ~-.João Castelo, Presidente- Américo 
de Souza, Relator - Benrlqne Santlll0 ..,.. 
Cid Sampaio - .José Lins . ...,.,.. Lepoir Yargas 
- Alexandre Costa. c 

:P,\RECERES N.~ Ll7,7 e 1.178, DE 1985 

Sobre o Projeto de ·ResolnçãO n.• 179, 
elo 1985, da Comissão de Econ<>mia, 
que "autoriza a .. -'.rl"efeitur?J.- . Mun.ici .. 
pal de Salto de PJr11.pora (SiP) ·a con
tra_tar operação .. de.crédif.9..J;t.O :valor. de 

·Cr$ ·2.680.05li.OOO·.(dols bilhões, seiscen
tos e oitenta ·milh~ e cinquenta mil 
cruzeiros~'. 

.PARECER,N.O Úl7; DE 1985 

Da Comissão· de Cons~tuiçãG e ·JUStiça 
Relator: Senador Roberto Campos · 
o presentê~:Pró)Tto. de ResolúÇãó, da co" 

!ni-Ssão de Economia do Senado Fede<:al, 
oomo conclusão. d~ . .;;eu Pa.Déc_er so~r~ ~ 
Mensagem n·.o 602/115, .. do senhor Pre.Sidenc 
te da República, autoriza -a Prefeitura Muc 
rilcipal de Salto de .Pirapora (SPJ a contra~ 
tar emprés~mo no .valor <te C'J:$ 2.68G.G50,ooq 
(dois bilhões, seiscentos e' oitenta mlihões 
e cinqüenta mil cruzeiros, junto à. Caixa 
Econômica do' Estado de São Paulo S.A.,· 
des~na9.o. ~ _finflp._ç1~r ~ exe-C]l_ção de obras 
do Projeto CURA; nâqu<;le M)liliciplo. 

O pedido de àu!Órizàção foi f<>rníulado 
nos termos do préee!tuado no :a.rt. 2.0 da 
Resolução' n:• 93, 'ü.e 1976;· ão &>nado 'Fe
deral,· 'implicando, por· ~orhSégui-nte~·~ a. não 
observância· dos limites rixados no &rt. 2.0 
da Resolução n.o 62: 'de 1975, taJmbém do 
Senado Federal, haja visto que ·os_ reeursos 
a s_-êrem repas_..!mdOS serão pl"':venlentes .do 
~Banco Nacional da Habitação. . . · . 

Assim, verifica-se ·que a 'Proposição foi 
elaborada 'consoante a8 presCriÇÕeS 'l!>ga!S 
e regimentais aplicáveis à espécie, mere
cendo,- por isso. o nosso encaminhamento 
favorãvel, no que tange aos aspectos de 
constltuc!onalldade, jurldicldade e técnico. 
TeJ>fslativa. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 
1985. - .José lgná.clo Ferreira, Presidente 
Roberto Campos. Relator - Belvidio Nunes 
·;_ Hélio Gueiros - José Lins - Nivaldo 
~chado - Nelson Carneiro - Lenoir ar .. 
g~s. 

PARECER N.0 1.178, de 1985 

Relator: Senador Gastão Müller 
'Sob exame o P~ojeto de Resolução n.0 

de 1985, de àuto):!a da Comissão de F(nan
ÇM do senado Federal, que objetiva auto
riza. ra Prefeitura Mul;l!qipal de Salto de 
Pirapora (Sl?_). a ~ontratar ·opel"a4"ãó de eré-

Quarta-feira 4 5 I 85 

dito'interno, no valor de·.Cr$ 2,680.050.000 
(dOis . bilhões," seiscentos e oitenta milhões 
e ciri(lüeri,ta fui! cruzelrosl, destinada a f!
iianceira. a· _execuÇão de. obra$. do projeto 
CURA:, naquele Mui:J.l;Cipio. · ~ 

. A. ma.têrta foi. a.prectàda pela Çomissão 
de Economia, no que ~ respeito aos a$pec
tos financeiroS.. que concluiu. pelocpresente 
diploma legal, tendo em vista. a prioridade 
do prograina a ser. custeado pelo e:mprés
timo e a capacidade de pagamento do ·soli
citante. 
' A Comissão de Constituição e Justiça pro

nunciou-se pelo encaminhame:!i'to favorá-." 
vel, no que tange aos aspectos de constitu"· 
c!onà.lldade, juridic!dade e c técnica legisla-
tiva. ~ 

Nos àspecté>S que· Cf>lnpe~,a esta. Com.!$
sjio, opinam~ 'pelo. aepllúmento do, P)i>!tQ. 
nos tarmos da pràposta pela· .Comissão. de 
Economia, tendo em vista a situação finan~ 
ceira aflitiva com que se defronta a maioria 
dos municipio,$ Prasileiro~, em .face da con
centração dM receitas tributárias a nível da 
União, e Sier o 'Instituto do endivldame:nto o 
lÍllico mecanismo que rllilpÕe para imple
mentar os programas de trabalho.-

Sala das Comissões, 2 ·.'de dezembro de 
1985. ~ ~l_oaeyr Dalla, Presidente- Gastão 
Müllet, Relator - Jorge KalUme'- Marcelo 
Miranda - Gaivão Modesto· - Alfredo 
Campos -.Nelson Carneiro - Roberto Wy
pych - Lu!z Cavalcante. 

PARECERES 
N9s 1.179 e 1.180, de 1985 

PARECER N.O.l.179, DE 1985' 

Da- COmisSão de Economia, sobre a. 
Mensagem n.0 209, de 1985 (n.• 450/85, 
na origem) 1 do Senhor Presidente da. 
República, submetendo à. aprovação do 
senado Federal propOsta para que o 
Estado do Rio de Janeiro seja. autori
zado a ·contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 85.665.5CO.OOO (oitenta 
e cinco bilhões, seiscentos e sessenta. e 
cinco milhões e quinhentos mil cruzei
ros). 

Relator: Senador Virgílio Távora 

~Com a Mensagem n.O 209/85, o Senhor 
Presidente da. República submete à delibe
ração do 'Senado Federal propOsta para que 
o EStado do Rio <'!<i> Janeiro seja autorizado 
a elevar, temporariamente, os limites fixa
dos n"()s itet:l§ I eiii do art. 2.0 da Resolução 
n.0 62, de 28 ~de outubro de 1975, alterada 
pela ~e n.o 93, de 11 de outubro de 1976, 
ambas desta casa Legislativa, de modo a 
permitir a contratação da seguinte opera
ção de crédito: 

A- Valor: Cr$ 85.665.500.000 (cor
respondentes a US$ 18,422,682.94 (de
zoito milb.ões, quatrocentos e vinte e 
doiS riül, seiscentos e·· oitenta e dois 
dólare.s norte~americanos e noventa e 
quatro centavos de dólare.<s) à taxa de 
Cr$ 4. 650 por US$ 1. 00, vigente em 12 
de abril d.; 1985; 

B- Prazos: 

1 -de carência: 24 mes-es; 
2 - de amort!zas-ão: nô final .da ca-

rência. 
C- Encargos: 

•1 - correção cambial; 
2 ·- juros: Ubor (9,625) mais 2,25 a.a. 
D - Garal)tia: do Banco do Estado 

do Rio de Janeiro (BANERJ) . 
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o Oonselho Monetário Nacional 'Pronun
ciou-se favoravelmente à. ·~ntratação do 
empréstimo, nos termos do parecer ___ Cio 
Banco Centràl do Brasil, que concluiu que 
a assunção _do c_ompromisso _não- deverá 
acarretar, ao Estado, maiores pr.esSões na 
execução orçamentária dos seus fut'li:i"'s 
exercíc1Qs. -

o __ empréstimo em ~ame, a .s~.r _contrata
do junto a diverso.s- Qancos nacionais ao 
amparo da Resolução n.O 63, de 28 de a,g6sto 
de 1967, do Banco Oentral do Brasn;, desti
na-se à rQlagem das pareeias· de principal 
vencidas e vincendas n-o presente ex_erfficlo, 
relativas a ·empréstimo extemd, no valor-ae 
US$ llo,ooo.ooo ccento e. dez mJlhÕes de 
dólares _ norte-a,qericanos), .-eallzs,do pelo 
Estado do Ri<:> de Janeiro _para viabilizar o 
Programa de Investimen.to~ da Companlú_a 
do Metropol!tano do R,io de Janeiro (JI.!E-
TRO). --

Assim, tendo em- vista a conclusão a que 
chegou o Poder Executivo da União ·quanto 
à capacidade de pagamento do Estado do 
Rio de Janeiro, e a necessidade . de ser 
amortizado ·o_ ~mpréstimo externo acima re
ferido, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESQLUÇAO 
N.0 180, DE 1985 -

Autoriza o Gov-erno do -Estado do Rio 
de Janeiro a. elevar em·Cr$ ......... ~~-
85.665.500.000 (oitenta e cinca bilhões, 
seiscentos e--seSsenta e cinc·o milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) ·o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

Art. 1.0 :1t o OOvemo~ do ES.tad9 do RIO 
d-e_Ja,neir_o aut.Q.rizado~_a_ el~v~r, temporaria
mente, os parâmetros fixados peloErTtens I 
e III, do art. 2.0 da. Resp.Juç.íí<:> p.o · 62, de 
vinte e _oito_ ele .outubro. de .l'!lil no:vece_ritos _e 
setent<> e cinco, modificada pela de n.0 93, 
de onze de outubro de. mll_novecen.to.s e se
tenta e sei,s, ambas do SenM<t_ :Fei:i_eral, a 
fim de que possa •realizar uma-o.r:eração de 
crêillto no valor de Cr$ 85.665.501!.000 (oi
tenta e cinco bilb.ões, seiscentos e~__s-~enta 
e cinco milhões e qUinhentos mil.c,:rü.zêirqs). 
correspondente a US$ 18, 422, 682.94 (dewito 
milhões, quatrocentos e vinte e dois )ll]l, 
seiscentos e oit'lnta e . dois dólar~ . nori<>-· 
ame_ri:canos e no:venta e_ quatro qentavoi a~ 
dólares), à texa cambial de Cr$ 4.650 _(qua
tro mil seiscentos __ ~--~in_qije~ta. cruZeiros) 
junto a um c_onglomerado · de. bancos, des
tinado à renovação das :parcelas vencidas _e 
vincendas no presente exerctcio, rel,ativas 
a empréstimos contratados sob a égide da 
Resolução n.0 63/67, do Banco Centra] dó 
Brasil, obedecidas as condições adm!tid~s 
por este Banco p-ara _operações de repaSse, 
em· moeda nacional, de créditos obtidos no 
exterior. 

Al't. 2.0 Esta Resolução enwa em vigor 
.na data <le sua publicação. _ 

Sala das OOml.ssões, 21 d:e novembro de 
1985. - Lenoir Vargas, Presidente eventual 
- Virgllio Tá-vora, Relator - <Jarlos I,yra 
-Albano Franco- Severo Gomes..,.... Ama-
ral Furlan - Cid Sampaio. 

PARECER N.0 1.18~, DE lll85 
Da Comissão de Constituição e .Jus

tiça, sobre o Projeto de Resolução n.o 
180, ~ 19&5, da Comissão de Economia, 
que "autoriza o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro - RJ, a elevar em 
Cr$ 85.665.51J0.01JO (oitenta e cinco bi
lhões, seiscentos e sessenta e cinco mi
lhões~ e quinhentos mil cruZeiros) Çl 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

montant.~ de sua dívida consolidada in
te!.!ta". 

Rehtoi-":- Stmador NelsOn carDeii-G-

o presente Projeto de Resolução, de auto
ria da Comissão de Economia do Sena.do Fe
deral, como conclusãO de seu parec=er .§o

"br.e a Mensagem n.0 20'9/85, do Senhor Pre
·stdente da República, autoriza o Governo 
do Estado· dO Rio de .Taneiro - RJ', a ele
v,a.r_ terrlwrari3.fuente, Os parâmetros fixa
do.s pelos itens I e m, do art. 2.0 da Jl.eso
lucão n.0 62, de vinte · oioo de QU~)lbro de 
mil novo centos é .setenta e dnco, modifica
da pela de n." 93; de onze.de outubrO: de mil 
novecentos e setenta e seis, ambas do Se
nado ]i:ederal, a fim de que poosa realizar 
uma. operação de ci'édlto no Vlalor de ... _ ... 
Cr$ 85 .665 .. 500.00Q (oi.tenta e c!nc,ç> bilhoes, 
se!scentos_.e _se~el;lta e cll:tco milh.oes e qu)
_nhen'tos __ mil .. cruzeiros)' corresPondente a 
.US$ 18 .422;682.94 (dezoito milhões, quatro
centos e v!nte e dois mil, seiscentos e oiten
ta e dois dólares norte-americanos e noven-: 
t~ .e. quatro ~ntavos de dól'!.res), :à taxa. 
ca.tl5.bl,U de Cr$ 4.650 (quatro mil seiscentos 
e·clnqiiepta cruzeiros) junto a um congloc 
~!aâOãe- b?-nc~ ~es:tiri~do -"à_ renâvação 
das par~elas vencid~ e vtncendas no pre
sente exercício, relativas a empréstb:nos con
t.rata.(!w.soJ:> a ~gide daJlesolu>ão n.o 63/67, 
<:lo Banco central do Bra.sil, ooedecldas as 
condições admitidas po.- este Banco para 
operações de repasse, em moeda -n-acional, 
de créditos obtidos no. exterior. 

A solicitação foi foml.Ulada nos termos 
-do dispOSto no art. 3.0 , da. Resolu_ção- n.~ 6'2, 
de 1975, do Senado Federal, que S!'Ja: 

"Art. 3.0 os Estados <!_Municípios po
derão pleitear que os llmites fixados no 

- art. 2.0 desta Resolução sejam tempo
rariamente elevados, a fim de_ :realiza

. rem operações de CJ:'édito especificamen-
te vinculadas a empreendillnentos_ .fi

. -- nanee!ramente viáveis e comp'!.t!veis 
- --~-com os obj e ti vos e planos nacionais de 

- -~ - tlesenvolvimento, ou alntla, em caso d.e 
exç_epcional nec_essidade e urgência, 
apresentad·a. em qualquer ·hiPótese ca
bal_-e :~uclosa fundamez:_tação." 

.O.·'!MO~.do_lUQ_de Ja:Q.~~O se enquadra -no 
dispositivQ legal ac~rUa, rio qUe dfz~ respeito 
às c_ir~ncias, eX'Cepc:lonai.s necessida
des, tr!!dl!Zida em face a difícil situação 
tinã:ncerra-qúe atravessa~ no mõmento aque
le ~ta\lo. 
- -As.Shri,- -verifica-re que a propooição foi 

·ela.boraâa consoante as pres.crições legais e 
regimentais aJ)lllcávcl.s à esrr>écie, mer.ec~n
é.o, por isso~- o nosso encaminhamento_ favo-

-rável, no que tange aos aJ.SPectos de cons
tituctona!Jda;de, juridicldade e >téonlea legis
lativa. 

sara das Comissões, 29 ·de novembro de 
1985. - J'osé lgnácio FeiTeira, Presidente 
- Nelson Carneira, Relator - o Helvídio 
Nunes - Nivaldo Machado - José- Lins -
·Roberto Campos - Hélio Gueiros - Lenoir 
Yargas. 

PARECERES 
N9s 1.181, 1.182 e 1. 183, de 1985 

PARECEI!. N.• 1.181, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n.O 303, de 1985 (n.• 603/85, 
na origem) -do senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do 
$enã.do Federal, proposta para que seja 
ã.idOrizada a---prefeitura MWlicipal de 
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Sombrio (SC) a contratar operação de 
crédito nõ valor de Cr$ 275.952 706 (du~ 
zentos e setenta e cinco ntilhões, nove
centos e ~~inqüenta e dois mil, setecen
tos e ~~~ cruzei~os). 

R~e:I~tõr,: S-êria_c{~~ Américo ---~ê- Sõ~~ 
Com a Mensagem n.o 603/85, o Senhor 

Presidente da Repúbli"a submete à delibe
ração ·do Senado Federal pleito da Prefel
tura Municipal de SOmbrio CSC) que obje

·tiva contratar juntO à Caixa Económica 
Federal, esta na qual!dade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento SOcial 
- FAS, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 275.952.706 (corres

pondente a 5.586,4'1 QRTN ele 
Cr$ 49.396,88 em ago/85); 
B- Prazos: 
1 - qe car_ên_cia: 3 ~nos~ _ 

'-2-~ de arriõrtização: 7 anos; 

C - Encargos: 
1 - juros dEi 6% a. a., 
2- -_~treç~o _J;llonetárta: 80-% da va

_r!ação ·das ORTN; 
D - Garantia: vinculação de paxee

Ias do Imposto sobre Circu)ação de 
Mercadolas - ICM; 

E - Destinação dos recun;os: obra.s 
de infra-estrutura básica nas vias ur
banas. 

.. O Conselho. Mon.etãriQ Nacional pronun
cioucse pelo _ enmiminhamento· do. pedido, 
nos_tennos do p_arecer do Banoo Central do 
Brasil que, analisando as finanças muniCi
pais constatou que o endividamento da Pre
feitura após a opera-ção pretendida, permã.
necerá_0dentro do.s_~teto& fixados pelos itens 
I, II e m do art. 2.0 da Resolução n.o 62/15, 
do Sanado Federal. 

A Se_cretaria de PlaneJamento da Presi
dncla ela. Repúbl!ca (SEPLAN/SAREM) in
fQ_rmou nada ter a opor quanto à realização 
do em'P:rréstlmo, que a Oaixa Econômica Fe-
9-era.I cons~dera viãvel técnica, económica e 
financeiramente. 

Assitn sendo; c:oncluimos pelo acolhime~
to da Mep.sa.gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE IRESOLUÇAO 
N.0 181, DiE 198.5 

~-AuWriza a Prefeitura. ·Municipal de 
Soml!rio (SC) a contratar opera<)ão de 
"!'édito no valor de ·Cr$ 275.952.706 (du
zentos e setenta e cinco milhões, nove
centos e cinqüenta e dois mil, setecentos 
e seis cruzeiros), junto à Caixa Eoonô
m.ica Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 l!l a. ...Prefeitura Municipal ele 

Sombrio CI;IC), nos termos do art. 2.0 da Re
solução n.o 937 de onze de outubro de inll 
novecento.s e_, _.setenta e seis, do senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de 
credito no valor de Cr$ 27~.9·52.706 (dUzen
toS e setent~ e cinco milhões, no\"'ecentos e 
cJ~qüenta e-- dolos lilil, sete~ntos e .seis cru
zeiros) correspondente a 5:586,44 ORTN de 
Cr$ 49 .396,88, vigente em agosto/85, junto à 
Caixa Económica Federal, esta na qua!Jdàde 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
~imento Social- FAS, destinada a obra.s de 
infra-estrutura básica nas vias ur:banas, 
naquela cidade, obedecidas as condicões 
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admitidas pelo Banco Central do Bra.sn; no 
respectivo processo. · 

Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Sala da.s Comissões, 28 de novembro 
de 1985.- João Castelo, Presidente- Amé
rico de Souza, Relator - _Lenoir Vargas -
José Lins - Henrique Santlllo - Cid Sa.m
paie> - Alexandre Costa. 

PARECERES N.Ool.182 E 1.183, DE 1985 
Sobre o Projeto de Resolução _n.o 181, 

de 1985, da Comissão de Economia, que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de 
de Sombrio {SC) ·a contratar operação 
de crédito no valor d'e Cr$ 275.952.706 
(duzentos e.setenta e cinco milhões, no~ 
Vecentos e cinqüenta e dois mil e se
tecentos e seis cruzeiros). 

PARECER N.o 1.182, DE 1985 
Da Comissão de Constituiç-ão e Justiça 
Relator: Senado~ Lenoir V argas 
O presente Projeto de Re;solução, <la Co

missão de Economia do Senado. Federal, 
oomo conclusão de seu _l>a:recer S9bx:_-e a. Men
sa~::em n.o 603/85, do Senhor Presidente da 
!República: autoriza a Prefeitura Municipal 
de SOmbrio (SC) a· cont-ratar empréstimo 
no valor de Cr$ 275.952.706 (duzentos e 
.setenta e cinco milhões, Mvecentos e 'Cin
qüenta e dois mil e setece.nws _e seis cruzei
ros), junto à Caixa Econõmlca Federal, 
destinado a financiar obraS de infra-estru
tura básica nas via..s urbanas, obedecidas as 
condições admitiçlas pe!o Banco_ cantral dQ 
Brasil, no respectivo proceo:&o. 

O pedido de autorizaçã() foi formulado 
nos termos do preceituado no ar:t! 2.o çla 
Resolução n.o 93, de 1976, do Senado Fe
deral, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limite_s fixados no_ art. 2.0 

da Resolução~~~n.0~62, del~75, também do 
Senado Federal, haja vista que os recursos 
a serem repassados serão proveni.e'f!.tes_ do 
Fundo de Apoio ao Desel)~olvimerito Social 
-FAS. 

Assim, verifica-se que a proposlçilo foi 
elaborada consoante as_ prescrições legais e 
regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, 
por isso, o no.sso encaminhamento favorá
vel, no que tange aos aspectos de' constitu
cionalidade, juridicldade e técnica legisla
tiva. 

Sala das Coml.ssões, 2~ de I).OVembro de_ 
1985. ___,_José Ignácio F~~eira~ Piiesidente -
Lenoir Vargas, Relator_- José Lins- Hé;t.io 
Gueiros _;_ Nivaldo Machado - Nelson car
neil·o - Ro-berto Campos - Helvídio Nunes. 

PARECER N.0 1.183, DE 1985 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Gastão Müller 
Sob exame o ~roj eto de Resolução n.o 181, 

de 1985, de autoria da Comissão de Econo
mia do Senado Federal, que objetlva autori
zar a Prefeitura Municipal de Sombrio (SC), 
a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 275.9~2.706 (duzentos e setenta e cin
co milhões, novecentos _e_ c_inqüenta· e doi.s 
mil e setecento~ ~ seis 'C~uzeiros), d,estinada 
a financiar obi-as d1e infra-estrutur~ básica 
nas via surbanas. -

A matéria. foi apreciada pela Comissão de 
Economia no que diz respeito aos a.spectos 
financeiros, que "'t!oncluiu ;pelo presente di
ploma legal, tendo em vista a prloridaJde do 
programa a ser' custeado pelo empr~~timo 
e & capaeidade de pagamento do .solicitante. 

DIÁRIO DO CONGRESSO _NACIONAL (Seção II) 

A Comissão de Constituição e Justiça pro
ntinciou-:'s~ pelo ·encaminhamento favorá
vel, no que. tange_ aos aspectos de_ constitu
cionalidade, jurldicidade e técnica legisla
tiva. 

~os_ aspectos qUe com:pete a esta Coínis
são? opinamos pelo· acolhimento do pleito, 
nó.s termos da proposta pela Comissao de 
Economia. tendo em vista a situação finan
ceira aflitiva com que se defronta a maioria 
dos municípios brasileiros, em ~ace da._con~ 
centração da.s recelta.s tributárla.s a nivel da 
União, e ser o Instituto do endividamento 
o único mecanismo que dispõe para Imple
mentar os programas d·e trabalho. 

Sala. da.s Comissões, 2 de dezembro de 
1985 - l)foacyr Dalla, Presidente - Gastão 
Müller, Relator - .Jorge Kalume - Mareelo 
Miranda - Gaivão Mod'esto - Alfredo 
Campos """:"" Nelson Ca.rneiTo - Roberto 
WYpych - Luiz Cavalcante. 

PARECERES 
N'-'s Ll84, 1.185 e 1. 186, de 1985 

PARECER 'N.o 1.1~4, DE 1985 

Dá,__ Çomissão de Economia, sobre a 
Mensagem n.0 289, de 1985 (n.0 585/85, 
na origem), do Senho-r Presidente da 

--~República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta. para que se
ja ~u.Wrizada a Prefeitura Municipal 
de Alta Floresta_ (MT) 1 a _contratar ope-

- "~--·r_açãe) .de C!'~to no valor - de C'r$ 
_3,140.42~~.0110 ,(três bilhões, cento e qua
renta miihões, quatrocentos e vinte· e 
_dois mil e cinqüenta cruze-iros). 

Relator: Senador Alexandre Costa 
~-com a Mensagem n.O 289/85, o Senhor 
Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal de Alta Floresta (MT), que 
objetiva contratar junto à Caixa Económi
ca Federal, esta na qualidade de gestora 

~-do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SO
cial- FAS, a seguinte operação de crédito: 

CaracteríSticas das operações: 

I -A - Valor: Cr$ 2.101.578.000 
(corresponde a 50.000,0 ORTN, à razão 

-de Cr$ 42. 031,56, em jun./85); ~ 

B- Prazos: 
1 - de carência: -3 anos; 
-2 --de amortização: 12 anos; 
C -Encargos: 
1 - juros de 6% a.a.; 
2 - oorreção monetária de 80% -do 

indic_e _de variação das ORTN; 
D-- Garantia: vinculação de parce

la.s do Imposto sobre Circulação de Mer
cadorla.s (ICM) ; 

~ ~cE - Destinação dos recursos: im
plantação de galeria.s de águas plu
viais, meios-fios e sarjetas. 

II - A - Valor: Cr$ 1_038. 844.Q50 
(correspondente a 24.715,81 ORTN, à 
razão de Cr$ 42.031,56, em jun./85); 
B- Prazos: 
1 - de c-arência: 3 anos: 

2 - de amortizaçãQ: 12 anos; 

C - Éncargos: 
--1 -z- juro& de 6% a.a., pagáveis tri~ 

m.e§Falmen te; 
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2 - correção monetária de 70% dó 
lndice de variação da.s ORTN; · 

D - Garantia: vinculação de parce:
la.s do Imposto sobre Circulação de Mer
cadoria.s (ICM) ; 

E - Destinação dos recuisos: im
plantaç.ão de uma escola de 1.0. grau. 

O Conselho Monetárto Nacional _pronun• 
ciou-s_e pelo encaminhamel;lto do :pedlc;lo-, 
nos termos do parecer do· Banco Central do 
Brasil que, analisando as finanças ··muni
cipais constatou que a margem de poupan
ça real daquela entida<;le, da ordem· de 
Cr$ 1.527.440,(} mil mostra-se ba.stante: su
perior aos dispêndios que a sua divlda·con
solidaJda interna apresentará após a efeti
vação do empréstimo pretendido e con
cluiu que a assunção _·do compron;lisso não 
deverá _.trazer àquela entidad~· maiores 
pressões na execução oxçamentãria de. seus 
futuros exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República (SEPLAN/SAREM) 
informo~ nada ,te:r: _a opor quanto à reali
zação do' empréstimo, que a Caixa Econó
mica· co~dera Viável técnica, econôm.ica _e 
financeiramente. 

ASsim sendo, -concluímos pelo acolhimen
... .o da 'Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO· t>E RESOLUÇAO 
N.O 182, !JE 1985 

Autoriza. a Prefeitura Municipal de 
~Alta Floresta (MT) a elevar em Cr$ 
3.14G.4Z2.050 !(três bilhões, cento. e 
quarenta milhõeS, quatrocentos e vin
~-- e do~ mil e cinqüenta cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal d~ Ál

ta Floresta (MT), nos termos do art. z:o da 
Resolução n.O 93, de _il de outubro _de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elevar ~m 
Cr$ 3 .140. 422. 050 {três bilhões, cento a· qua
renta milhões, quatrocentos e vin~ e d~is 
mil e clnqüenta· cruzeiros), correspondente 
a 74-715,81 ORTN~de Cr$ 42.031,56 ·vtgen
te em junho/85, o montante de sua ~vida 
con.solidada Interna, a fim de que .possa 
contratar uina operação de ·crédito de igual 
valor junto à. Caixa Econômica Federal, esta 
na qualid>).de de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento SOcial __:_ FAS, destina
do à Implantação de galeria.s pluviais, 
meios-fios e sarjeta.s (operação I) e implan
tação de uma escola de 1.0 grau, no muni
ciplo (operação II), obedecidas as condi
ções ã.dmitidas pelo Banco Central do Bra
sU no respectivo processo. 

Art: 2.0 Esta resolução entra eni vigor 
na data de sua publicação. 

Sala das OOmissões, 28 de novembro de 
1985. - JÓ!io Castelo, Presidente - Alexan
dre Costa, Relator - José Lins - Lenoir 
Va.rgas - Am.érico de Souza - Henrique 
Santlllo - Cid Sampaio. 

PWCEREs N.oS l.lsS E 1.186, DE 1985 
Sobre o Pro.Jeto de Resolução n.0 182, 

de 1985, da Comissão de Economia.1 que 
"autoriza. a Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta (MT) a elevar em ... -
.Cr$ 3 .14G .422.050 (três bilhões, cento e 
quarenta milhões, quatrocentos e vinte 
e dois mil e cinqüenta. cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. in
'terna". 
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PAIRECER N.0 1.185, de 1985 

na. Oom.issão de Co~tituiçác:J. e .Justiça. 

ll.elator: Senador Roberto Campos 

o _presente Projeto de Resolução, da Co
.missao de -~conomla do Senado Fed~ral, 
como conclusão de .Seu Pal'ecer . sobre a 

2 

Mensa~m n.• 289/85, do Senhor Presidente
n"'a República, autoriza a :&efeltura Muni
elpa! de Alta Floresta (MI'), nocs termo§ _dA~ 
n.rt. 2.0 da Resolução n.o. 93, de onze 4e <?U
'tubro de mil noV'ec·entos e s.e:tenta e Seís:- -
do· Senado Fed!_:!I:~l. a eleyar em . . _ ........ ~ __ 
()J$ 3.140.422.050 (trêS bilhõe-s, cento e qua
t-en,ta milhões, quatrocent(fS e .Vinte e __ Q.,gj..!i~~
'mil e cinqüenta cruzéiros) correspo11<;lmte _ 
!1. 74.715,81 OR:rNs_de Cr$ 42.031,56 vigente 
em jullio/85 o montante de sua dívida oonc· 
solidada__in•ter.na, a fim _de que_ possa cop.-~ 
tratar uma O<j)eração de crédito c'!e ._igua-l 
valor junto à Caixa Econ.õm!Ga Federa1, e,S-. 
ta na qualidade de g'estora 1do Fundo ~e 
Apoio aG Desenvolvimento SQç.ial_=Ji'.i\.§._ 
de&tinado à Implantação de galerias plu
viais, meios-f!GS e sarjetas (O.wração ):)_ -~ 
implantação de uma Escola_de 1.0 Grau, no 
Municipio. (operação TI). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

financeiros, que concluiu pelo .presente d'1-
.ploma legal, tendo em vista a prioridade 
do- programa a ser custeado pe,lo emprésti
mo .,- a capacidade de pagamento do soli
citante. 

A-- àomi.Ssão- de <:htJ,Stitlilção_ 1e Justiça 
pronunciou-se- pelo e·n_caminhaw.-entç,. _ favo
rável, no· que tange aos as.pectos d·e· oons
titudonâlldadé,-jür!d!cidade e técnica le
gislativa. 
~N-Q.LO!iP.Otós que com:Pete a e&ta_ Õl~

são, opinamos pelo acollilmen to do pleito, 
nos termos da proposta ·pela Comissão de 
Economia, tendo-em vista a situação finan
ce)ra_<~,flltiva com que se c!efronta a maio
ria dos munlcipios brasileirOs, em face da 
con'*'>1Jração das receitas tributárias a ni
vel da União e ser o instituto do endivida
mento __ o úniéo_ n1ec~nism~ que diSPõe para 
imPlem~n;tar oS prOgTamoa:s--de trabalho. 
-sala da.s eornliiSões; 2 de dezémflro- de 

1985. - Moacyr Dalla, Presidente - Gas-
---tão M'üller, Relator - Jorge Kabnne -

Marcelo Miranda - Gaivão Modesto - Al
fredo Campos - Nelson Ca.111eiro . - Ro
berto Wypych - Luiz Cavalcante. 

PARECERES 
NQs __ ~-187, 1.188 e 1.189, de 1985 

-PARECER N.O 1.187, DE 1985 

O pedido de autorização foi fonnulacto 
nos tennos do p.receUuado no· art, 2.0 da 
Resolução n.0 93, de 1976, do Senado l.'le
deral, implicando, por consegüinte, a não 
observãnc!a dos limites fixados no art. 2.0 
da Rerolução n.o 62, de 1975, tam'bém do·
Senado Federal, haja visto que os recursos_ 

Da Cotn.issão de Economia ,sobre a 
-·-:M'ensag'em.-n.0 290, de 1985 (n.o 591/85 

na ·oríf:em) -do Senhor Presidente da 
- República, submetendo à aprovação do a serem repassadoo serão provenient_e.s do 

Fundo de Apaio ao Desenvolvimento SOcial 
-FAS. -

Assim, verifica-se que a Proposição foi 
elaborada consoante . as prescriçÕE!$: ltega!s 
e regimentais aplicáveis à espécie, mere
cendo. por Ls.so, o nos.s<:Y encaminhamento 
fav<rrável, no que .tange aoo aspêctQS <'!e 
constitucionalidade, jurld.lcldade e técnica 
legislativa. 

Sala das Comissões, 29 de novembXo de 
1985. - -José Jgnácio Ferreira, Presidente 
- Roberto Oampos, Relllltor - He!vldio 
Nunes - Nivaldo Machado - Hélio Guei
ros - José Lins - Nelson Carneiro - Le
noir V argas. 

PARECER N.o 1.186, DE 1985 

Da Comlssão de Municípios 

Relatol": Senador Gastão Müller 

O presente Pi'ojeto de _Resolução, da Co- _ 
missão de Economia dG senado F~er_al, 
wmo conclusão ·p,,e; ·seti PSJtee;er--~~~-'ª
Mensagem n.o 289/85, dG senhor Presiden
te da República, ·autoriza a ·prefeitura Mu
nlcipal de Alta Floresta (MI'), nGS termoo 
do art. 2 _o da Resolução n.• 93, de onze de 
outubro de mil novecentos e se:terJ,~ta ~- ~is, 
do SenacLo Fledera.l!, a eLevar eni .. . -.. -:-.-:-
Cr$ 3.140.422.050 (três b!lliões, cento e qua
renta milhões, quaM<>centos e- vinte e do!S 
mil e cinqüenta cr_uzelros) corre5pondente 
a 74.715,81 OR:rNs de Cr$ 42.031,56 vigente 
em julh0/85 o montante de sua dívida con
solidade interna, a fim de que poosa con
tratar uma operação de crédito de Igual 
Valor junto à Caixa Eoonômica F~e.ral, es
ta na qualidlllde de gestora do Fundo de 
Apoio aG Desenvolvimento ~'>Pela! --FAS, 
destinada à implantação de _galerias plu
viais, me!oo-flos e sargetas (op_eração !) e 
implantação de uma Escola de 1.0 Grau, no 
Município (openção UJ. -

A ma teria foi apreciada pela Com!Ssão de 
Economi:ot __ , n rm,p diz re.~eito aos a..cmootos 

- Senado Federal proposta para que seja 
- -autorizada a Prefeitura ~funicipal de 
-Campo ·Mourão (PR),- a Contratar ope .. 
ração de crédito no valor de Cr$ ..... 

--2.629.828.800 (dois bilhões, seiscentos e 
vinte e oito mil e oitocentos cruzeirOs.) 

· __ Relator: Senàdor Lenoir V argas 

Com a Mensagem n.0 _ 290/85, õ SenhGr 
Presidente da República submete à dell
·beracão do senado Federal pleito <la Prefeic 
tura- Municipal de Campo Mourão (PR), 
que objetlva contratar junto aG Banco d<Y 
Estado do Paraná S/ A, este na qualidade de 
agente financeiro do Banco, Nacional da 
Habitação - BNH, a seguinte operação de 
crédito: 

Características da. operação: 

A- Valor: Cr$ 2.629.828,800 mil (cor
respondente a 107.638,44 UPC de Dr$ 
24.432,06 ·em jan/85); 

B -Prazos; 

1 - de carência: 14 meses; 
2 --de amortização: ii6-mesesi 
C -Encargos: 

1 -- juros: 6,5% a.a., 
_ · 2 - ool:I"eção monetária: Plano de 
~Oorreção Monetária; 

3 - juros de 1% a.a. de repasse ao 
Agente. Financeiro; 

4 - taxa de administração: 2% de 
c:a:da desembolso:-

D - Garantia: vincula.ç.ão de quotas ... 
partes do Imposto robre Circulação de 
MercadGr!as (!CM) ; 

E ____ Destinação dos recursos: exe-
cução de obras de infra-estrutura e de 
equipamentos comunitários públicos em 

___ co_l1]1lnto habltac!Gna[. 
O Conselho MGnetário Nacional pronun

ciou-se :pelo encaminhamento Ao pedido, 
nos t~rmos do pa-J:ec.er do Banco _Oéh.trãl do 
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Brasil que, analisando a.s finanças munici
pais constatou que a margem de -poupança 
real do Muni-cípio, da ordem de O.r$ ....... . 
6.329.359,0 mil, mostra-se ba.stante supe
rior aos clisJ)êndios que a sua dívida conso
lidada Interna apresentará após a efet!va
ção do empréstimo pretendido e ç.oncluiu 
que -a-- ass.unção _do ,compromisso não deve
rá trazer àquela entidade mf.llo.res_ pressões 
na execução orçamentári:a de seus futuros 
exerclclos. 

A secretarla de Planejamento da Ptes!
dêncl« d'l República (SEPLAN/SAREM ln• 
formoU ·nada ter a .opor quanto à realiza
ção <f<>ooemprêstlmo que a Fundação de. As
slsténcla aoa Municípios do Estado do Pa
raná (FAMEPARJ considera viável técnica, 
econõmlca e !inancelramen te, 

Assim ~endo, ooncluimos pelo acolhimen
to da :M:ensagem, nos termos do seguinte: 

PROJEI'O DE RESOLUÇAO 
N.0 183, DE 1985 

Autoriza o. Prefeitura Municipal de 
Campo Mourão (PR) a. contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ ..... ~ 
2.62~.828.8116 (dois bilhões, seiscentos 
e _ vinte e nove milhões, oitocentos e 
vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros) . 

o ·senado ·Federal resolve: 
Art. •1.0 Ê a Prefeitura Municipal de 

Campo Mourão (PR) nGs termos do art. 2.0 
da Resolução n.O 93; de onze de outubro de 
mil novecentos e setenta_-e se:is, do.Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ .•.... 
2:G29. 828.800 _ éd<>is bllhões, seiscentos e Yln
te e nove milhões, oitocentos e vint~ e .oito 
mil e oitocentos cruzeiros), correspondente 
a 107.638,44 UPC de Cr$ 24.432,06, vigente 
em janelro/85, o montante de sua divida 
coi).solidada ip terna, . a fim de que PQS.S?
contratar uma Gperação de crédi:to de_igual 
valor ]unto ao Banco do Estado do, Para" 
ná ·s;A, este na quálidade de agente finan
ceiro <!o_ Banco Nac!Gnal da HabitaçãG -
BNU, destinado à execução de obras de in
fra-estrutura e de equipamentos comm;J.itá
r!os · públicos em conjunto habitacional, 
obedecidas as cGnd!ções admitidas pelo 
Banco Ce:Utral do Brasil, no respectivo pro-
cesso·. · 

Art. 2.• Esta rerolução entra em vigor 
na data <!e sua publicação. 

Sala dM- Comissões, 28 de novembro de 
1985. - João Castelo, President-e - Lenoir 
Vargas, Relator - José Lins - Henrique 
Santillo - Américo de Souza - Cid Sam
paio ::...::.: Alexandre Costa. 

PARECERES N."' L188 E L189, DE_I985 

.-Sobre o Projeto de Resolução n.0 183, 
de_ 1985, da Comissão de Economia que 
auto_riz_a. a Prefeitura Municipal de 
Campo Mourão (PR), a contratar ope
ração de crédito no valor de ..... ~~ . 
Cr$ 2.629.828.800 (dois bilhões, seiscen
tos e vinte e nove milhões~ oitocentos 
e vinte e oito mil e oitocentos cruzei
ros). 

Relator: .Senador Lenoir Vargas 

O Senhor -Presidente da República, nos 
termosdo art._ 42, item VI, da Constituição 
Federal. submeteu ao exame . do Senado Fe
derai proposta no sentido de que seJa a 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
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<i'Rl, nos termos do art. 2.0 da Resolução 
n.o 993,_de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em ....•. 
Cr$ 2.629.828.800 (dois bilhões, _seiscentos 
e vinte e nove milhões, oitocentos e vinte e 
oito mn é oitocentos c~uzeiros)_, correspon
"dénte".a 107.638~44 ·UPc -de "Cr$ 24.432,0ll, 
Vigente: em janelro/85;· o· montante. de sua 
divida consolldade ln terna, a fim de que 
P<>ssa contratar 1,UI)R opEiJ.:ação de. crédito 
de Igual. valor junto ao Banco do Estado 
dó .Páraná S/ A, este na qualidade de agen~ 
te flnancéfro do Banco Nacional da Habi

:tàção · - BNH, destinado à. execução ·de 
obras. de Infra-estrutura ,e de equlpamen-· 
tos. comunitários públicos em. conjunto ha
pltaclonal. · · 

.o pêdido !oi !orlriuladó nos .termós do. que 
preCeitU:a: -o ·.ait. 2.0 'da Resolução n.o 93, 
de 11-10-76, do Senado-Federal, implicando 
por .c~nseguln~, a não ·observância dos li
mites. fi1<ados, ·no art. 2.0. da Resollução n.0 

62/75, também' dó Sénil.do· FedeJ,"al, haJa 
visto que os recUrsos a_ serem __ re_passad98 
provém do Banco Na<)lonal· da Habitação. 

· O Conselho Monetário· Nacional pronun
ciou-se pelo encaminhamento do pedido, nos 
termos do parecer do Bancó Central do Bra
sil, o qual concluiu que a assunção ~e tal 
compromisso não deverá ae:arret!:tr àquele 
Município maiores pressões n~ exeeuçã~ or
çamentária de seus futuros exerci cios. 

outrossim, segundo o parecer apresentado 
pelo Banco do _Estado ·ao Paraná S/A, a 
operação sob exame· é Viável técnica, econô
mlca e financeiramente e ouVIda a respe~to 
a Secretaria de Planejamento da Pre-sidência 
da República (SEPL~/SAREMl, Informou 
nada ter a opor quanto · à realização da 
operaçãp em causa. · 

A Comissão de Economia, na forma regi
mental, ao se pron~~c.ia.r pelo acolhimento 
da pretensão; apreS~ntQu o coinpetente pro
jeto de- resolução ora em -exame. 

Assim, :oerlflca-se que a proposição :rol 
elaborada consoante as prescrições legais 
e regimentais aplicáveis "à espécie merecen
do, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos_ aspectos da cons
titucionalidade, _jurldlcidade e técnica le
glslativa. 

Sala das Comissões, 29 de· novembro de 
1985. -· José Ignácio Ferreira, Presidente -
Lenoir Vargas, Relator - Roberto_ Campos 
- Hei.Vidio _Nuneil - José Lins - Hélio 
Guelros - ·:Ne!Sim Carne1ro - Nivalclo 1\ia
chado. 

PARECER N.0 1.189, de 1985 
Da Comlssiio de Munlciplos 

Relator: Senador &berto Wypych 
O Senhor Presidente da República, nos 

termos do art. 42, Item VI, da Constituição 
Federal, submeteu ao exame do Senado Fe
derai proposta no sentido de que seja a 
Prefeitura Municipal "de Campo Mourão 
(PRl, .no.s termos do art. 2.0 da Resolução 
n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em ....... . 
Cr$ 2.629.828.800 (dois bilhões, seiscentos 
e vinte e nove milhões, oitocentos e vinte 
e oito mil e oitocentos cruzeiros), corres
pondente a 107.638,44 UPC de cr$ 24.432,06, 
Vigente em Janelro/85, o montante de sua 
diVIda consolidada Interna, a fim de que 
possa contratar uma operação de crédito 
de Igual valor junto ao Banco Nacional de 
Hl\bltacão - BNH, destinado à execução 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

de obras de Infra-estrutura e de equipa
mentos comunitárias públicos em conjunto 
habitacional. 

A matéria foi apreciada pela Comissão 
de Economia no que diz respeito aos as
peetoio financeiros, que concluiu pelo pre-
sente diploma legal, tendo em Vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo 
empréstimo e a capacidade de pagamento 
do solicitante. 

A Comissão de óonstltuiÇão e Justiça pro
nunciou-se pelo ·encaminhamento favorá
vel, no que tange aos aspectos de constJ.tu
clonalidade, jurldicldade e técnica legisla
tiva. 

-Nos aspectos que compete a esta Comis
são, opinamos pelo acolhimento do. pleito, 
nos termos da proposta pela Com!sSão _ de 
Economia, tendo em vista a situação finan
ceira aflitiva com que se defrontà a maio
ria. <los munlc!plos brasileiros, em face da 
concentração das receitas tributárias a. nivel 
da União, a ser o Instituto do endividamen
to_ o únic_ o mecanismo que dispõe para im
plementar os programas de trabalho. 

Sala das COm!sSões, 2 de dezembro de 
1985. - Moacyr Dalla, Presidente - -lto
berto Wypych, Relator - Jorge Kal~e -
Marcelo Miranda - Gaivão Modesto -
Airredo Campos - Nelson Carneiro - Lulz 
Cavalcante.. 

PARECERES 
-N\>s Li90, 1.191 e 1".192, de 1985 

PARECER _N.o 1.190, DE 1985 

Da --Criniissã.o de Economia, sobre a 
Mensagem n.0 291, de 1985 (n.o 592, · na. 
ôrigem), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Se
nado Féderal proposta para que seja 
aUtorizada a Prefeitura Municipal de 
lblporã (PR) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 1.007.805.300 
(hUiiJ. bilhão, sete milhões, oitocentos e 

---·cinco- mn e trezentos cruzeiros). 

Rela_tor: Senador. Cid Sampaio 
com a Mensagem n.0 _ 291/85, o Senhor 

Presidente da República submete_ à delibe
_ração do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal de lbiporã (PR), que obje
tiva· contratar junto ao Banco do_ E)s~ad9 
do Paraná, este na qualidade de "gente fi
nanceiro do Banco Nacional da :!Iaj)ltação 
- BNH, a seguinte operação de · cr~dlto: 

Car®terísticas da operação: 
_ A - Valor: Cr$ 1.007:805,3 mil (cor
respondente· a 29 .49!),65 UPCO _de Cr$ 
34.166,77, em abril/85); 
B- Prazos: 
1 -.de carência: 14 meses; 
2 _,.._.de amortil?'ação: 216 meses; 
C- Encargos: 
1 -<-- juros de 6,5% a.a"; 
2- -=-=--- çprre_ção lllonetá;ri.a: conforme a 

variação da UPC; 
--3 - Juros de 1% a. a. de repasse ao 
Agente Financeiro; 

4 - taxa de administração: 2% de 
cada desembolso; 

D - Garantia: cotas do Imposto so
bre Circulação de Mercadorias; 

E - Destinação dos recursos: execu
ção de obras de terraplenagem, paVI
mentação, drenagem de águas pluviais 
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e- coru;;trução de equipamentos públicos 
cohl_unitários no ueonjunto Habitacio
nal HéntiqUe_:Alves Pereir_a..-" 

O Conselho MoMtário Nacional pronun
ciou-se pelo .encaminhamento do pedido, 
nos termos do. parecer do Banco Central do 
Brasil que, analisando as finanças munici
pais constatou que a margem de poupan
ça real do município, da ordem de Cr$ 
2.'741.510,0 mil, mostra-se bastante supe
rior aps dispêndios que a sua dívida conso
lidada Interna apresentará após a efetlva
ção do empréstimo pretendido e concluiu 
que--a. a.s.sunçãiJ do compromLsso não deve
rá trazer àquela entidade maiores pressões 
na execução orçamentária de seus futuros 
exerc!clo.s. 

A Secretaria de .Pl~nejamento da Presi
dência da ·República (SEPLAN/SAREM) ln
formou nada ter. a opor quanto à reaijzação 
do empréstimo, que a Fundação de .. Assis

. têncla aos Municípios do Estado considera 
viável técnica,- econômlca e financeira
mente. 

AsSim sendo, conctuímos pelo acolhlmen
to_.da mensagem, nos termos do seguint.e: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 184, DE 1985 
Autoriza. a Prefeitura Municipal de 

Ibipi>rã (PR) a elevar em Cr$ .... 
1.007. 805.300 (um bllhão, sete mi
lhões, oitocentos e cinco mil e trezen
tos cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

O Senado F'ederal resolve: 
.Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal ele lbi

porã (PRl, nos termos do art. 2.0 da Reso
lução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do 
senado Federal, autorizada a eleva... em 
Cr$ 1. 007 . 805 . 301) (h um bilhão, sete milhões, 
oi tocento.s e cinco mil e trezentos cruzei
-ros), correspondente a 29.496,65 UPC de 
Cr$ 34.166,77, vigent~ em abril de 1985, o 
montante de si.la dívida consolidada lnte~
na, a fim de que possa contratar uma ope:
ração de _crédito de Igual _valor junto· ao 
Banco do Estado do ·parariá., este na qüà.:. 
lldade de agente fina..n_ceiro dQ Banco Na
cional da Habitação - BNH, destinado à 
execução de obras de te.rrap~enag.em, pavi
mentação, drenagem de _águas pluviais e 
construção de equipamentos públicos comu
nitários no "Conjunto .Habitacional Henri
qu;e· Alves Pereira", obedecidas as condiçqes 
admitidas pelo Banco- Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Al't. 2.0 Esta resolução entra em vigor 
na -data de _SQa publicação. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 
1985. - Jo~ Castelo, Presidente - Cid 
Saptpalo, R-elator - Henrique Santillo -
José Llns - Américo de Souza - Leno!r 
Vargas - Alexandre Costa. 

PARECERES N.•sl.191 E 1.192, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n.• lll;l. 
® 1985, da Comissão de Economia, que 
"Autoriza. a. · Prefeitura Municipal de 
lbiporã (PR) a elevar em Cr$ 

'1.. 007.1!05_. 30(} (hum bilhão, sete mi
lhões, oitocentos e cinco mil e trezentos 
cruzeiros), o montante d:e sua divida. 
consolidada. interna, 

PARECER N.0 1.191, DE 1985 

Da ComissãO de C<instltuiçã.o e Justiça. 

Relator: Senador Leo.olr Vargas. 

o Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 42, Item VI, da Constituição 
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Fed.eml, submeteu ao exame do senado 
Federal :proposta no sentido~ de que seja a 
Prefeitura Municipal de lb!porã (PR) i nos 
tel"II!OS do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 
onze de outubro de mil novecentos e seten
ta e seis, 'do Senado Federal, autorizada a 
elevar em Cr$ 1.007.805.300 (hum bilhão, 
sete milhões, oitocentos e e!neo mil. e tre
zentos cruzeiros), correspondente a 29.496,65 
OPC de Cr$ 34.166,77, vigente em ~abril de 
1985, o montante de sua divida eonsolidada 
interna., a fim de que possa oontratàr uma 
operação de crédito de Igual valor Junto ao 
Banco do Estado do Paraná, este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Ha;b! tação - ~BNH, destinado à exe
cução de obras de terraplenagem, pavimen
tação, drenagem de águas pluviais e cons
trução de equipamentos públicos comunitá
rios no "Conjunto ~itaelonal Henrique 
Alves Pereira". 
·O pedido foi fol"II!ulado nos temos do que 

preÇeitua o art. 2.0 da Resolução n..O :93, de 
11-lo-76, do Senado ·Federal, Implicando, 
por ·conseguinte, a não observll.ncla dos li
mltes fixados no art. 2.o da Resolução n.o 
62/75, . também do Senado Federal, haja 
Vista que os recursos a serem ,repasa.dm; 
provêm do Banco Nacional da Habitação. 

o conselho Monetário Nacional pronun
clou-se pelo encaminhamento do pedido, nos 
terti)OS do :parecer do Banco central do 
Br~l. o quü concluiu que a assunção de 
tal compromls'o não weverá acarretar àque
le Municipio maiores pressõe&. na execuçãg .. 
orçamentária de s.eus futur~ e~erci'Cios. 

outrosim, segundo o parecer apresentado 
pelo Banco do Estado do Paraná S/ A, a 
operação sob exame é viável técnica, eco
nôm!ca e financeiramente e ouvida a respeito 
a secretaria de Plal!lejamento da Presidência 
da República (SEPLAN/S.AREM), infOl"II!OU 
nada ter a opor quanto à realização :da 
operação em eausa. 

A OOmlssão de EOOnoniia, na forma regi
mental, ao se pronunciar pelo acoltllmento 
da pretens.ão, apresentou o competente Pro
jeto de 'Resolução ora sob~ exame. 

Assim, verifica-se que a proposição foi 
élaborada consoante as prescrições regais e 
regimentais aplicáveis à espéeie, merecendo, 
por isso, o nosso encaminhamento favoráwl, 
no que tange aos a;spectos da COlllltltuc!o
nal!da<ie, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das COmissões, em 2'9 de novembro 
de 198.5. - José Ignácio Ferreira, Presidente 
- Lenolr Vargas,. Relator - Roberto cam
pos - llelvidio Nunes - José Lins - Hélio 
Gueiros - Nelson Ca.rneiro - Nivaldo 
~rachado. 

PAROOER N.0 1.192, DE 1985 

Da COmlssão de !Municpio& 
Relator: Sena\l.or Roberto Wypych 
o senhor Presidente da República, nos 

termos 4<> art. 411, item VI, da COnstituiçãó 
Federal, submeteu ao exame db Slelnado pe
deral proposta no sentido de que seja a 
Eref.eitura Munlclpal de !biporã (PR); nos 
teimos d!:> aDt. 2.0 .da ReOO!ução n.o 93, de 
onze de outubro de mil novecen~ e se
tenta e sei!!, do Seii~o ~Federal autarlzadà 
a .ele..rar em ór$ l.Ó07.305.3oo; (hum bilhão, 
sete ,:mUhões, oitooerutos e cinco mU e Vr<!
zentoo cruZ8ir<JG), correspondente a 29.496,65 
UPC de Cr$ 34.166, 77, vigente em abril <>.o 
1985, o mon tente de sua divida eonso!lcfa
da intema, a fim de que possa contratar 
uma operação de crédito de IgUal valor 
!unto ao Banco do Estado do Para;ná. esta 
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na qUalidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação - BNH, destina
do . à execução de obras de te:t'ra!Ple,nagem, 
pavimentação, drenagem de águas pluviais 
e construção de equipam<mtos públicos co
munitários . no "COnJunto Hlvbitac!onal 
Hmtrlque AlVes. Pereira,., 

A mO;têria foi apree!BI<la pela COmlssão 
de Economia no que diz respeito aos aspec
tos financeiros, que concluiu pelo presente 
diploma legal, tendo em vista a priOridade 
do programa a ser custea;do pelo emprésti
mo e a capac!dBI<le de pagamento do solicl-
ta;nte. . . 

A Comissão de ~tu.!çálo e Justuça 
,pronunclou-oo pelo encaminhamento fa"vo
.ravel, no que tange aos a.spectos de com
.tltuclonalidade, jurldicldeid'e e têenlea. le
.gls]atlva. 

. ~ Noo aspectos que compete a esta COm!s
,sao, opinamos pelo aoolhhnento do plelto, 
nos teirmos da proposta pela bomlssão de 
l!loonOlnia, tendo em vista a situação flnal!l- · 
.celra aflitiva com que ae ~defronta a maio-. 
,ria dos municlplos bra&le!ros, em face da 
concentração das receitas tributárias a niC 
vel da União, e ser o Instituto do endivida
mento o ú'nleo meca;nlsmo que dispõe para 
hnplementar os ,progra:m"" de trabai!ho. 

. Sala das COm!ssôe5, 2 de d'eZelnbro de 
1985. -~ Moaeyl' Dalla, Presidente - Ro
,berto Wypych, Relator - Jorge Kalume -
)l>larcelo Miranda - Gaivão Modesto - Alo 
,fredo Campos - Nelson Carneiro - Lulz 
~aV<Ucante - Gastão Müller. 

PARECERES 
N!>s 1.193, 1. 194 e 1.195, de 1985 

PARECER N.0 1.193, DE 1985 

Da. Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n.0 292; de 1985 (n.0 593 na 
origem) do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que seja 
autorizada. a Prefeitura Municipal de 
Ma.rin&ií -(PR,j a ·cOD.trata.r oPel-ãção de· 
crédito no valor de Cl'$ 9. 627 . 841. 800 
(nove- bilhões, seiscentos e vinte e seie 
milhões, oitocentos e quarenta e um mil 
e oitocentos cruzeiros) . 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
Corri a M€nsagem n.0 292/85, o Senhor 

Presidente da República submete à delibe
ração do senado Federal pleito 'tiScPrefeltu
ra Municipal de Maringá (PR) que· objetiva 
contratar junto ao Banco. do Estado do Pa
raná, este na qualidade- de agente finan
c-eiro do Banco ·Nacional da Habitação 
BNH, a seguiu te operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 9.627.841.800 mil (cor

respondente a 281.789,64 UPC de Cr$ 
34-166,77 em abril/85); 
B- Prazos: 

1 -de carência: até 7 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
~C-- Ei:10argos: 

1 - juros de 6,5% a.a.; 
2 - correção monetária: variação da 

UPC; 
3 - juros de 1% a.a. de repasse ao 

Agente Financeiro; 
4 - taxa de administração: 2% de 

cada desembolso; · 
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D ~ Garantia: cotas. do Imposto soe 
bre Circulação de Mercadorias; 

E_....,.... Destinação dos recursos: exe
e.ução de obras de Infra-estrutura e de 
<>quipamentos comunitários públicos em 
conjuntos habltaclona!s. 

O C<ln$elho Monetário Naclonal pronun
ciou-se pelo encaminhamento do pedido, 
nos termos do parecer .do Banco Çential do 
Brasil_ que, analisandO as finanças mUnici
pais, constatou que a _margem de poupança 
real oo municipio, da ordem de Cr$ ....... . 
29.728.809,() mil, mostra-se bastante supe
rior aos dispêndios que a sua dívida conso
li9ada Interna apresentará após a efetlva
çao do empréstimo pretendido e concluiu 
que a assunção do compromisso não deverá 
trazer àquela entidade maiores pressões na 
execução orçamentária de Seus futuros 
exercícios~ 

A Secretaria <ie Planejamento da Presi
dência da República (SEPLAN/SAREMl ln
formou nada ter a opor quanto à realizaÇão 
do empréstimo, que a Fundação de Assis~ 
tên ela aos Municípios do Estado do Para
ná - F Al4EP AR considera vlá vel têcn\ca, 
eoonôrilica e financeiramente. 

Assim sendo, Concluimos pelo aColhimen
to da Mensagem, nos 'termos d<> seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 185, DE 1985 

Autoriza. a Prefeitura Municipal de 
Marlngá (PR) a elevar em Cr$ ..•• ., .. 
9. 627. 841. 800 (nove bilhões, seiscentos 
e vinte· e sete milhões oitocentos e 'qua
renta e qm. ~ e oitocentos cruzeiros) 
o monta.D.te de sua dívida. consolidada. 
interna. 

O Benado Federal resolve: 
Art. 1.0 :sJ a Prefeitura Munic!pàl de Ma

ringá (PR), nos termos do arl. 2.0 da Reso
lução· n.O 93, de onze de outubro de mil no
vecentos e setenta e seis, do Senado Fe-
deral, autorizada a elevar em Cr$ ....... . 
9 . 627 . 841. SOO (nove bilhões, seiscentos e 
vinte e sete milhões_. oitocentos e quarenta 
é Uni mil e Oitocentos cru~eil'o_s) éorr-esprin
dent.e a 281.789,64 ORTN de Cr$ 34.166,77, 
vigente em abril de 1985, o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que 
possa ccmtratar uma operaÇão de crédito de 
igual val<>r junto ao Banco oo Estado do 
Paraná, este na qualidade de agente flnan
çeJr.q~ go Banco Nacional de Habitação -
BNH, destinado à execução de obras de ln
fr]!,Ce<;t,rutura e de equipamentos comunitó,
'rTo.S ~públicos em conjuntos habltacloruils 
obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Centrai do Brasil, no respectivo pro
ce.sso .. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Sala <ias COmlssões, 28 de novembro de 
1985. - -J"oâo Castelo_. Presidente - Lenoir 
Vargas, Relator - Henrique Santillo - Cid 
Sampaio - José Lins - AméricO de Souza. 
- Alexandre Costa.. 

PARECERES N.0 ' 1.194 E 1.195, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n.o 185, 
de 19ª5, da Comissã.o de Economia, que 
"ap:toriz~ a Prefeitura. Municipal de 
Marlngá (PR) a elevar em Or$ 
9.627.84L800 (nove bilhões, seiscentos ~ 
vinte e c;ete milhões, oitocentos e qna
r~nta _e um mil e oitoc~tos cruzeiros) 
o montante de sua dívida. consolidada 
interna". 
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PARECER N.0 1.194, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Rela to r: Senador Lenoir Val"gas 

O 8enhor Presidente· aa República, nos 
termos do art. 42, item VI, da Constituição 
Faderal, submeteu ao exame do Senado Fe
d~ral proposta no sentido de que se_j a a 
Prefeitura Municipal de Maringá (PR), 
nos termos do ·art. 2.0 da Resolução n.0 93_, 
de onze de outubro de mil novecentos e se
tenta ·e seis, do Senado Federai, autorizada 
a elevar em Cr$ 9.627.481.800 (nove bilhões, 
seiscentos e vinte e sete milhões, oitocen
tos e_ quarenta e mn mil e oitocento.s_ cru
""iros) correspondente a 281.789,64 ORTN 
de Cr$ 34.166 77, vigente em abril de 1985, 
o montante de sua dívida consolidada in
terna, a fim de que possa contratar uma 
operação de crédito de igual valor junto ao 
Banco do Estado do Fa:ranã, -·es~e I_la qua
lidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação - BNH, destinado à 
execução .. de obras de infra-estrUtura e de 
eqnJpamentos . oomunltários públicos em 
conjuntos habitacionais. 

· O pedido foi formulado nos termos do 
que preceitua o art. 2.0 da R-esolução n.0 93, 
de 11-10-76, do Senado Federa~ implican
do, por oonsegnJnte, a não observância dos 
l..imites fixados no art. 2.0 da Resolução n.0 

6~/75, também do Senaão Federal, haja 
vista que .os recursos a s~rem. repassados 
provêm do Banco Nacional da Habitação. 

o- Conselho Monetário Nacional pronun
ciou-se pelo encaminhamento do pedido, 
nos termos do parecer do Banco C.entral 
do Brasil, o qual concluiu que a assuncão 
de tal compromisso_ não deverá acarretar 
àquele Município maior~ pressões na exe
cucã·o orçamentária de se'us futuros exer
cicios. 

outrossim, ~gundo o_ parecer ·apresen- -
tado palo Banco do Estado do Páraná S/ A, 
a 'Operação sob exame é viáv<il técnica, eco
nômica e financeiram.ante e Quvida a res
peito a Secretaria de Planejamento da Pre
sidência da República (SEPLAN/SAREM), 
informou nada ter a opor quanto à reali
zação -da operação em causa. 

A Comissão de Economia, na forma re-
1glmental, ao se pronunciar pelo· acolhl
mento da pretensão, apresentou o compe
tente Projeto de Resolução ora sob exame. 

Assim, verifica-se que a .proposição ~oi 
elaborada consoante as pr-escrições legais 
e regimentais aplicáveis à espécie, mere
cendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos da 
constitucionalidade, juridic!dade e técnica 
legislativa. 

Sala das Comissões, 29 de n<>vembro de 
1985. - José Ignácio Ferreira., Presidente
Lenoir V argas, Rela to r ~ Roberto Campos 
- Helvídio Nnnes - 1osé Lins - Hélio 
Gueiros - Nelson Carneiro - Nivaldo Ma
chado. 

PARECER N.0 1.195, DE 1985 
Da Comissão de Muni~ípios 

Relator: Senador Roberto Wypych 
O Senhor Pre.sid·en te da República, nos 

termos do art. 42, item VI, da Constituição 
Federal, submeteu ao e:xame do Senado Fe
deral proposta no sentido de que seja a 
Prefeitura Municipal de Maringá (PR), nos 
termos· do art. 2.0 da :a,S$olução n.0 93, d~ 
onze de outubro de mil_:gçveç_sn::ttos ·e se-
tenta e seis, do SenadQo Federal, autorizada 
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a oelevar em Cr$ 9.627.841.800 <nove bilhões, 
seiscentos ·e vinte e sete milhões, .oitocen
tos e quarenta e um mil e _oito_centos cru
zeiros) correspondente a 281.789;6'4 PRTN 
de Cr$ 34.166,77_, vigente em abl:l! de 1985, 
o montante de sua dívida consolidada- in
t~rna, a fim de que possa contratar uma 
operação de crédit-o de igual valor junW _ao 
B..a.nco. do Estado do .P~raná, este na qua
lidade de agente financeiro -do Banco Na
cional da Habitação - BNH, destinado à 
ex_ecução de ob~ de infra-estrutura e de 
equipamentos comunitários públicos cm 
conjuntos habitacionais. 

A matéria foi apreciada pela COmissão 
de Economia _p_o que diz respeito aos as
pectos financeiros, que concluiu pelo pre
sente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade. do programa a ser custeado pelo 
€inprést!mo e a capacidade de pagamento 
do solicitante. 
c·~ ·comissão de ConstituiÇão e Ju.stiça 

pronunciou-se pelo encaminhamento fãvo
rável, no que t·a.nge aos aspectos de con.s
titucionalidade, jurldicidade e técnica le
gllllatlva. 

Nos aspectos que· compete a ~sta Comis
são; opinamos pelo acolhimento do pleito, 
nos termos_ da proposta pela Com .. lssão de 
Econ<>mia, tendo em vist.a a situação flnan" 
ceira aflitiva com que se defronta a maio
ria dos municípios brasileiros, em face da 
concJJrttração das receitaa tributárias a nível 
da União. e ser-o instituto do endlvidainen
to_ o único mecant.smo que dispõe para im
plementar os prOgramas -de trabalho. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 
l985. - M:oacyr Dal!a, Presidente - Ro
berto Wypych, Relator - Jorge Kalume -
j:llarcel<> Mirarub - G<iilvá<> · Mo®sto -
Alfredo Campos - Nelson Carneiro - Luiz 
Ca'Valcante - Gastão Müller. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O expediente 
lido vai t1 publicaç~ci. 

Sobre a ri1esa., projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
J9.Sccretário. 

srm·lidos os seguintes 

PROJETO _9E LEI DO SENi\,{)0 
N• 370, de 1985 

"Determioa a aplicação, aos aposentados da área 
niédica, da gratificação dos Decretos~leis n9s 
2.114/84, 2.140/84 • 2.24o;ss." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]0 Aplica.se aos servidores públicos aposenta

dos- como profissionais da área médica (odontólogos e 
m_édicos), sem qualquer restrição, a gratificação de que 
tratam os Decretos-leis n\'s 2.114/84, 2.140/84 e 
2.240/~5. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 30:0 Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustifica~ào 

D~.: uns tempos a esta parte, especialmente a partir da 
cdiçí'io do _Decreto-lei no:> 2. 1 !4/84, o Governo, atravês 
de nomenclaturas diferentes, :vem concedendo gratifi
c:IÇÕes aos-servidores da área médica em atividade, sem 
cstcndê-ftts aos do mesmo setor em inatividade. 

-Tui crédito,- ãbsolutamente_ injusto-, repeflu:.se nos 
Decretos-leis n\'s 2.140/84 e 2.240/85, de tal modo que já 
se vai tornando praxe, sempre em prejuízo dos servidores 
que se aposentaram e que; em conseqüência, vêm seus 
proventos dcfasUôos u cada ano que passa. 
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DôLina-se a presente propo:oiçào, portanto, a acabar 
com n odiosa e inconveniente discriminação. 

Sala da~ Sessões. J de dezembro de 1985. -Nélson 
Carneiro. 

LEGISLAÇOES CITADAS 
b(CRETO-LECNo 2.114, 

-·DE 23 DE ABRIL DE 1984 
- instiui a Gratificação de lncentil'o à Atil'idade 

Médica na PrrL'vidênda Social, e dá outras p>ovidên~ 
cias. 

O Prc:.idente_da Rcpúbliça, no uso das atribuições que 
-lho.:: .:onfere o artigo 55, item Til, da Constituição, decre-

t·.t·. 
Art. JQ r'ica instituíd<~ a Gratificação de Incentivo à 

Atividade Médica, a ser deferida :lOS servidores d<J Previ~ 
dênda Social integrantes da Categoria Funcional de Mé
dico, código NS~901 ou L T-NS-901, do Grupo~Outras 
Atividades de Nível Superior, pelo efetivo desempenho 
de atiVIdudCs mêdicas. 

Art._ 21' A gratificaÇão de que trata este decreto~lei 
corre...,ponderá a percentuais de atê 100% (cem por cen
to), incidentes sobre·o valor do vencimento ou sãlário da 
maior referênCia da Categoria Funcional de Médico, de 
acordo com critérios estabelecidos pelo Ministêrio da 
Previdência e Assistência Social. 

Parúgr.afo único. Na hipótese de o servidor ocupar 
c..1rgo em comissão ou função de confiança, integrante 
do Grupo-Direção ou Assessoramento _superiores, insti
tuídO pela Lei no:> 5.645, de lO de dezembro de 1970, os 
percentuais da gratitícação incidirão sobre o vencimento 
ou salúrio da maior referência da Categoria Funcional 
de Médico. 

Art. J9 A gratificaçãQjnstituída por este decreto-lei 
não poderá ser paga cumulativamente com a Gratifi
cação de Interiorização, de que trata o Decreto~lei n" 
I.R73, de 27 de maio de !98l. 

-Ar!. 49 No CiSO-de-aciúTiulaçãO--áe- dois cargos ou 
empregos de médi_co, a gratificação será devida somente 
em relação a um vfnculo funcional. 

-Ar!. 5<:> Considerar~se-ão como de efetivo exercício, 
para fins deste decreto-lei, exclusivamente, os afastamen
tos ~m virtude de: 

a) férias; 
O) ·caSamento; 
c) luto; ,_ _ 

-d) licenças para tratamentos da própr-ia saúde, a ,ges
t;.mte..., 01,1 em dec;orrência de acidente .em serviço; 

e) licença especial; · 
f) deslocamento em objeto de serviço; 
g) mi1t$ão-ou es_tudo no estrangeiro, quando o afasta

"me_nto houver sido autorizado Pelo Presidente da Re
púOlíca oU Ministro de Estado; 

h) indicação para ministrar ou receber treinamento 
ou aperfeíçoamento, desde que o programa seja promo
vido ou aprovado pelo Ministêrio da Previdência e As: 
sistência Social. 

Art. 6<.> A Gratificação de Incentivo à Atividade Mé~ 
dica, sobre a qual incidirá o desconto previdenciâriO, se~ 
rl1 incorporad<t aos proventos do funcionário que a tenha 
percebido nu data d;.\ aposentadoria e nos doze meses 
imcdhttamente anteriores. 

Purúgrafo único. O valOr a ser incorporado será o 
correspondente à média aritmêtica dos percentuais atri
huídos ao funcionário no perfõdo a que alude este arti?o. 

Art, 79 As estruturas das Categorias Funcionais- de 
Mé.díco. _Médico de Saúde Pública (em extinção), Médi
(;0 do Trabalho e Mêdico Veterinãrío, do Grupo~Outras 
Atividadcs de Nível Superior, a que se refere a Lei n9 
5.645, de I O de dezembro de 1970, ficam alteradas na for
llHl- dt) a-nexo deste decre-to-lei. _ * J9 As alterações a que se refere este artigo não 
acarretarão elevação automática de vencimento ou sa
lúrio, exCeto em relação aos ocupantes da referência NS

·4. que passum automaticamente à referência NS-5. 

Ç_ 29 Os servidores atingidos pela alterão serão posi
cionados nas classes resultantes da nova estrutura, man
tidus ·as respectivas referências de vencimento ou salário. 
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Art. g.,. Fie<.~ extinto o regime de trabalho de 30 _(trin
ta) horas semanais em relação às categorias funcionais 
mencionadus no arl. 7", 

Art. 9"' O preenchimento dos cargos ou empregos 
das clâsses especial e intermediárias, das categorías fun
cionais a que se refere _este decreto-lei far-se-á mediante 
progressão funcional ou outras formas regulares de pro
vimento. 

Art. 10. As despesas decorrentes da execução deste __ 
decreto-lei, cujos efeitos retroagem a 111 de abril de ~ 984, 

correr::io à conta das dotações próprias das autarquias 
prcvidencíárias. 

Parúgrnfo único. Na hipótese de haver insuficiência 
dt!- réi::ufSos orçamentários no ·orçamento do INAMPS, 
u sua compl_ementaçUo poderá ser atendida. à conta de 
dotações a Serem consignadas no Orçamento Geral da 
Uni~o. 

Art. ll. E\ltC decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicaçã;o, rcvogadus as disposições em contrário. 

Bm<;í!ia. 23 de ubril de I984; 1639 da Independência e 
96'.' Uu República. --JOÃO FIGUEIREDO - Jarbas 
Passarinho-~ Delfim -Netto. 

ANEXO 

{Artigo 1~ do Det:ret.o-fci n~ 2.llot, d~ 23 d~ abril ~c 1984) 
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DECRETO-LEI N• 2.140 
DE Z8 DE JUNHO DE 1984 

~;t1;.,d•Sndo 

t•m .. <ihclol 
t.r•dicodoTnbalho 

Institui a Gni.tificação de Incentivo à Atividade 
Odontológica, na Previdência Social, e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República, no uso das atri_buiçOes que 
lhe confere o artigo 55, item ITI, da Constituição, decre
ta: --- -----

Art. Js> Fica ínstíttada a Gratificação de Incenti~O -à 
Atividade Odontológica, a ser deferida aos servido_res da 
Previdência Social integrantes da Categoria ~uncional 
de _Odontólogo. código NS-909 ou LTNS.-909, do 
Grupo-Outras Atividades de_Nível Superior, a qtie sere
fere a Lei n\1 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ,Çielo efeti
vo desempenho de atividades odontológi~as. _ 

Art. 2Y A gratificação de que trata este decreto-lei 
corresponderã a percentuais de até LOO% (cem por cen
to), incidentes sobre o valor do vencimento ou salãrio de 
maior referência da Categoria Funcional de Od~?ntólo
go, de acordo com critérios estabeJecidos pelo MinistTo 
da Previdência e Assisten_cia_ Social. 

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor Ocupar 
cargo em comissão ou função de confiança, lritegrante 
do Grupó-Direçi\o ou Assessoramento Superiores, insti
tuidO pela Lei n\' 5.645, de 1970, os percentuais da gratifi
cação continuarão a incidir sobre o vencimento ou sa
lúrio da maiOr referêriCI<i. da Categoria Funcional de 
Odontôlogo. 

Art. 3~> Considerar-se--ão como de efetivo ·ex:ercfcio, 
para fin-S-deste decreto-lei, exclusivamente, os afaStamen
tos em virtude de: 

a) fêrías: 
b) casamento; 
c) luto: 
d) licenças para trutamento da própria saúde, a ges-

tantes ou em decorrência çle acidente ern ~erviço; 
e) licença especial; 
f) deslocamento em objeto de serviço; 
g) missão ou estudo no estrangeiro, quando o afasta

mento h1.1uver sido aytori~ado pelo Pn;sidente da Re-. 
públictt ou Mi_nistro de Estudo; 

h) indicação para miniStrar ou receber treinam~nto 
ou aperfeiçoamento, desde que o programa seja promo~ 

~f•Ji,n<:ind•Voncb:nonoo 
ouS•Itriopo•Clao~ 
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~~~~ ::::1:::: 
!.T-NS.jiO 

vid<) ou uprovado pelo Ministério da PrevidêÕcia e As
sistência Social: 

Art. 4" A Gnttifícação de lncentivO à Atividade 
Odontológic<l, sobre a qual incidirá o desconto previden
ciúrio, será incorporada aos proventos do funcionário 
que a tenha percebido na data da aposentadoria e nos 
doze meses imediatamente anteriores. 

Pu~ú_&rãr'o- ú.nico-. O valor a-- se-r' irlcOri>oradci será o 
correspondente ~ média aritmética do·s perceflfuã.is atri
buídos ao rundon-ãriO no perfodo- a que alud<? ~.te artigo. 

ArL_ 5'? As estruturas _da Categoria· -Func1onal ?e 
OdontÓ!Õgo.CódigÓ-NS-909 ou l.T-NS-909, do Grupo
Outras Atividades de Nivel Superior, ficam alteradOs ná 
form;--dÓ-An~xÚ-deste decretô--Iei. _ -· · ., 

§ J<;>- ~- :.~!!ti-raÇões a q_ue _se refere este artigo nãÕ 
acarretarão elevaç-ãO ~ªUt_:Orrlât\ca q_e_ veilcim~ntõ ou--~~~ 
Jário. 

§ 21' Os servidores atiOgtdos pela alteração serão po
sicionados nas classes resultantes da nova estrutura, 
mantidas as respectivas referências de vencimento ousa
lário. 

Art. 6s> Fica extinto o regime de trabalho de 40 (qua
renta) horas semanais em relação às categorias funciO
nais mencionudas no artigo 5~>, permanecendo _o de 30_ 
(trinta) horas semanais. . 

A.rt. 7" O preenchimento dos cargos ou empregos 
das classes, especial e intermediãrias, da categoria fun
cional a que se refere este decreto-lei, far-se-á mediante 
progressão funcional ou outras formas regulares de pro
vimento. 

A rt. 89 As despesas decorrentes da ex~ção deste 
dccreto::J_ei correrão à conta das dotaçõe~ próprias_ das 
i.iuturqulas previdenci"ârias. -

Parágrafo únicO. Na hipótese de haver insuficiência 
de recursos orÇamentários J)f6priós- das Autarquias, a 
suti cori:l_plemeotação poderá ser atendida à conta de do
LaçõCs USez:em -consignadas no Orçamerito da União_. 

Art. 9'.' ~-tste decreto-lei entrarã em_ yigçr na data de 
sm1 pub!ictlção. revog<ldas as disposições em contrãriC?· 

Brasília, 28 de junho de 1984; !63Y da lnder)endência e 
96<;> da República-. - JOÃO FIGUEIREDO - Jarbas 
Passarinho - Delfim Netto. -

ANEXO 
(Artiso 6~ do Decreto·lei n~ 2.1-4.0, de 28 de junho de 1984.1 
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DECRETO-LEI N• 2.240 
DE 31 DE JANEIRO DE 1985 

Di no;~ r~ação aos artigos 311, 7~>, § 211 do artigo 
9Y e artigo 12 do Decreto-Lei nl' 2.164, de 19 de se
tembro de 1984, e dá outras providências. 

r.1.1· Comissões de Con.~títuição e Justiça, de Ser
viço Púhlico Civil e de FinançaJ.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
~"' 37I de 1985 

•· Autoriza o Pode-r Executivo a instituir a Zona 
Franca da região oeste do Paraná, pelo prazo que es

pecifica, e dá outras pi'ovidênclas." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica o Poder Executivo autorizado a insti
tuir uma Zona Franca na Região Oeste do Estado do Pa
raná, com objetivos, finalidades, franquias e regime de 
execução idênticos aos constantes no Decreto-lei n'? 288. 
de 28 de fevereiro de \967, limitado a lO (dez) ano& ores
pectivo prazo de funcionamento. 

Parágraf9 único._ ~azem parte da região _constante 
no capul~deste~ ârtigo, ·os seguintes tnunicipíOS: Assis 
Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Ca~ 
felândiu,_ Capitão Leôiltdas Marques, CasCavel, Catan
duvas, Céu Azul, Corbélia, Formosa do Oeste, Foz do 
tguaçu, Guaíra, Guaraniaçu, Jesuítas, Marechal Cândi
do Rondon, Matelándia, ~1edianeira, Missal, Nova Au
rora, Nova Santa Rosa, Palatina, Santa Helena, Santa 
Terezinha do ltaipu, São Miguel do lguaçu, Terra Roxa, 
TOledo, Três Barras do Paraná, Tupâssi, Vera Cruz do 
Oeste. 

Art. 29 ~ No exercício da autorização prevista no arti
go anterior, o Poder Executivo demarCarâ uma ãrea 
contínua de terras que seja, adequada às instalações e 
serviços que forem necessái"ios ao seu bom funcionamen
to. 

pa("ãgrafo ú-nico. As terras a serem destinadas à 
Zona Franca prevista nesta lei serão obtidas por doação 
o.u mediante desapropriação para fins de utilidade púb!i
ca conforme legislação específica. 

'Art. 3Y A União poderá estabelecer convênios c_om 
pessoas jurídicas de direito público, com vistas à utili
zação de bens e serviços. 

Art. 49 O Poder Executivo, no prazo de 90 (novc_nta) 
dias contados de sua publicação, regulamentará esta lei, 
dispó-ndo sobre o Plano Diretor, o Orçamento e -~<:'r~a 
de Operação e Fiscalização da Zona Franca do Oeste do 
Estado do Paraná.. consoante à autorização expressa no 
artigo l \" desta lei. 

Art. 5~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cnc;;.io. 

Art 611 Revogi.tm-se as disposições em contráríõ. 

Sala das Sessões, 3 de de4embro de 1985. - Robe_rt~ 
Wypych. 

Justificaçà() 

A região Oeste do Paraná, área de abrangência do pre
sente Projeto de Lei, é constituída por 29 municípios e 
corresponde a 11,5% do território paranaense, localizado 
entre_ Os-cios Paraná, Igu_açú e Piriquei, TJ.3 froTJ.teira com 
o Paraguai e Argentina. 

·com à população de 1,2 mílhões de habitantes~ are
giªo de~~n_yqlve_ uma agricultura moderna e altamente 
tecnificada, cOntribuindo com 33% do total de grãQ_s pro
duzidos pelo Estado. 

No setor educacional, a região __conta com quoatro fa
culdades atendendo_).34l .ªlunos de 3Q grau, As escolas 
de ]\"e 29 graus atendem em torno de 200 mil alunos. 

Sete das maiores cooperativas singulares e duas das 
.cooperativas centrais do Estado localizam-se na área do 
presente projeto. 

Nesta região encontra-se localizada, e estã em fase fi
nal de co_nstrução_ a hidrelétrica de Itaipu que, por causa 
do grande lago reservatório, alterou signifLcativamente a 
geogralia regional, causando sérios prejuizos à região. 
Alagou 800 Km2 das terras mais férteis do Paranã e eriw 
cobriu uma das marav:_ilhas regionais, os Saltos das Setes 
Queda.s~ em Guaíra. 
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A situação geográfica da região, limítrofe à_Arge_ntina 
e Paraguai, poderá dinamizar a crescente exportação e 
gerar maior quantidade de recursos regionais. 

O turismo também se destaca na região pelos atrativos 
das belezas naturais do Parque Nacional e das Cataratas 
do lguaçu, da hidrelétrica e o lago de Itaipu. 

As grandes potencialidades regionais são o solo e os 
recursos humanos. O solo é, ao mesmo tempo, um gran
de potencial e uma ameaça, dele dependendo a sobrevi
vência e o desenvolvimento regional. Sua exploração na
cional encontra-se intimamente ligada ao grau tecnológi
co e cultural alcançado pelo homem. 

A agroindústria poderá ser implementada pelo poten
cial do sistema privado e cooperativista, fixando na re
gião os melhores resultados do atual ciclo produtivo. 

Todavia, dentre as deficiências regionais, tem -sido 
apontadas a falta de recursos_ financeiros; a descapitali
zação da região que entra mais como executora de um 
projeto mais amplo que geradora de seu próprio desen
volvimento; falta de um p\anejamento regional capaz de 
integrar forças e poder para o desenvolvimento; falta de 
uma universidade regiOnal capaz de adequar o aparelho 
educacional superior às necessidades _dos setores produ
tivos e bus_c_ar um desenvolvimento regional integrado. 

Fica evidenciado ser esta uma _região que fOrnece re
cursos ao Estado e _à_ União serh deles se beneficiar signi
ficativa, passando inclusive a depender de outras regiões 
no que concerne aos produtos manufaturados e outros 
bens de consumo. 

A produção agropecuária regional é direcionada 1??-ra 
os grande.<> centros industriais do País e importã manufa. 
turados, contribuindo, assim, para a acumulação de ri
queza e concentração populacional desses mesmos cen
tros. 

Portanto, entendemos _que sendo a Zona Franca do 
oeste do Paraná uma área de livre comércio de impor
tação e exportação e de incentivos fisCais especiais- esta
belecida com a finalidade de criar na região, um centro 
industrial, comercial, agropecuário e educacional, dota
do de condições económicas e ·cUlturais que permitam 
seu desenvolvimento, estará recebendo do GovernO Fe
deral a devida compensação a que lhe tem sido reiterado 
ao longo desses anos, com justo tributo à gente que ali 
vive e trabalha, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 288 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Altera as disposi4;ões da Lei número 3.173 de 6 de 
junho de 1957 e regula a Zona Franca de Manaus. 

o Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere_ o art,_9<:i, parágrafo 29 do Ato Institucional n<:> 
4, de 7 de dezembrQ de 1966, decreta: 

CAPITULO I 
Das Finalidades e localiza~ão da 

Zona Franca de Manaus 

Art. 19 A Zona Franca de Manaus é uma ãrea de li
vre comércio de importação e exportação e de incentivos 
fiscais espedais, estabeleCida com a finalidade de criar 
no interior da Amazônia um cenlro industrial, cOmercial 
e agro pecuário d·otado de condições económicas que per
mitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e 
da grande distância, a que se encontram, os centros con
sumidores de seus produtos. 

Art. 2~> O poder Executivo fará demarcas, à margem 
esquerda dos rios Negro e Amazonas, uma área contínua 
com a superficie--míniina de dez mil ci,uilômetros quadra
dos, incluindo a cidade de Manaus e seus arredores, na 
qual se instalará a Zona FranCa: 

§ 1~> A área da Zona Franca terá um comprimento 
máximo contínuo nas margens esquerdas dos rios Negro 
e Amazonas, de cinqüenta quilómetros a jusante de Ma
naus e de setenta quilómetros a montante desta cidade. 

§ 2<:> A faixa da superfície dos rios adjaCentes à Zona 
Franca, nas proximidades do porto ou portos desta, 
considera-se nela integrada, na extensão mínima de tre· 
zentos metros a contar da margem. 

§ 3~> O Poder Executivo, mediante decreto e por pro
posta da Superintendência da Zona Fr_ai1ca, aprovada 
pelo Ministério do Interior, poderá aumentar a área ori
ginalmente estabelecida ou alterar sua configuração den
tro dos limites estabelecidos no parágrafo l9 deste arti.e:o. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

CAPITULO 11 
DOs incentivos fiscais 

Art. 3? A ent(;,tda de mercadorias estrangeiras na 
Zona Franca, destinadas a seu consumo interno, indus
trialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento, 
agrop-ecuário, pesca, instalação e operação de indústrias 
e serviços de qualquer natureza e a estocagem para reex
portação. será isenta dos impostos de importação e sobre 
produtos industrializados. 

§ 1~> Excetuam-se da isenção fiscal prevista no caput 
deste artigo as seguintes mercadorias: armas e munições, 
perfumes, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de pas
sageiros. 

S 2~> Com o objetivo de coibir práticas ilegais, ou 
an(l~econ_ômicas, e por proposta justificada da Superin
tendência, aprovada pelos Ministérios do Interior, Fa
zenda e Planejamento, a lista de merc1,1dorias constante 
do parágrafo \~> pode ser alterada por decreto. 

Art. 4Q A exportação de mercadorias_ de origem na
cional para consumo ou industrialização na Zona Fran
L:a de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será 
para todos os efeitos fiScais; constantes da legislação em 
vigor, cquivalcntea uma exportação brasileira para o es-
trangcirõ. -- -- - - -

Art. 59 A exportação de mercadorias da Zona Fran
ca para o estrangeiro, qualquer que seja sua origem, eStá 
isenta do imposto-Ode exportação. 

___ Art. 6Q As mercadorias de origem estrangúra esto
cadas na Zona Franca, quando saírem desta para comer
Cia!TiaÇãO--em qUalquer ponto do território nacional, fi
cam sujeitas ao ·pagamento de todos os impostos de uma 
importação do exterior, a não ser nos casos de isenção 
prevista em legislação específica. 

Art. 7Q _As mercadorias produzidas, beneficiadas ou 
industrializadas na Zona Franca, quando saírem desta 
para qualquer ponto do território nacional, estarão su
jeitas: 
I- apenas ao pagamento do Imposto de Circulação 

de MercadoriaS, Pri!ViSto na legislação ém vigor, se não 
contiverem__qualquer parcela de matéria-prima ou parte 
componente importada. 

11 - e ainda ao pagamento do imposto de importação 
sobre as m__i!.t~rias-primas ou partes.o::ompoi}entes impor
tadas, existentes_ nesse produto, com uma redução per· 
centual dt! aHquota dç_importação igual ao percentual do 
valor adicionado no processo de industrialização local 
em relaçãO ao custo total da mercadoria. 

Art. 89 As mercadorias de origem nacional destina
das à Zona Franca Coffi a·nna.Jídade de serem reexporta
das para outros pontos do território nacional serão esto
cad<LS em armaz~ns, ou e_mbarcações, Sob controle da Su
perin-tendência- e- pagarãO todÕs os fmpostos em vigor 
para a produÇão e cii'culação_ de mercadorias no pa[s. 

Art. 9~"' Estão isentis do imposto sobre produtos in
dustrializados todas as mercadorias produzidas na Zona 
Franca de Ma naus, quer se destinem ao seu consumo in
terno, quer a comerciaHzaçlto em qualquer ponto do ter
ritório nacional. 

CAPITULO III 
Da Administração da Zona Fratica 

A.ft~ 10. A administração das inStalações e serviços
da Z_Qn~ _fr::mca será exercida pela Superinteildência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) entidade autâr
quicú; com perso_nalidade jurfdica e patrimônio próprio, 
autonomia administrativa e financeira, com sede e foro 
n-a _cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas. 

Parúgi"afo"lúlíco. A "SUFRAMA vincula-se ao Minis
tério do Interior. 

.1\_t_:h -Ii,_ ·são_ air\~UiÇões~ da SUFRAMA:· 
a) elaborar o Plano Diretór Plurienal da Zona FÍin

ca e cordçnar ou promover a sua execuçãO, diretamente 
_ou mediante conv~nio çom órgãos ou ent~dades públicas 
inclusive SÇJciedades de eco-nomia mista, -Ou através de 
contrato com pessoas ou entidades privadas; 

b) revisar, uma Vez por ano, o Plano Diretor-e ava
liar o resultados de sua execução; 

cl pionlover a elabo.ração e a eXecução-dos progra
mas e prõjetcis de interesses para o desenvolvimento da 
Zona Franca· 

d) prestar' assistência técnica a entidades públtcas ou 
privadas, na elaboração ou execução de programas de 
interesse para o desenvolvimento da Zona Franca: 
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e) manter constante articulação com a Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 
com o Governo do Estado do Amazonas e autoridades 
dos municípios em que se encontram localizada a Zona 
Franca· 

f) s~gerir a SUDAM e a outras entidades governa
mentais, estaduais QU municipais, providências julgadas 
necessárias ao desenvolvimento da Zona Franca; 

g) promover e divulgar pesquisas, estudos e análises, 
visando ao reconh_ecLmento sistemático das potencialida
dl:s económicas da Zoria Franca; 

h) pr<Jticar todos os demais UtoS necessários as suas 
funções de órgão de planejamento, promoção, coorde
nação e administração da Zona Franca. 

Art. 12. A Superintendência da Zona Franca de 
Manaus dirigida Por um Supe"ríntendente, ê assim cons
tituída: 

a) Conselho Técnico; 
b) Unidades Administrativas. 
Art. P- O Superintendente será nomeado pelo Pre

sidente da República, por indicação do Ministro do lnte~ 
rior e demissível ad nutum. 

Parágrafo único. O Superintendente será auxiliado 
por um Secretário Executivo nomeado pelo Presidente 
da República, por indicação daquele e demissível ad nu
tum. 

Art. 14. Compete ao Superintendente: 
a) praticar todos os atos necessários ao bom desem

penho das atribuições estahelecidas para a SUFRAMA; 
b) elaborar o regulamento da entidade a ser aprova

do pelo Poder Executivo; 
c) elaborar o Regimento Interno; 
d) submeter a apreciação do Conselho Técnico os 

planos e suas revisões anuais; 
c) representar a autarquia ativa e passivamente em 

juízo ou fora -dele. 
Parágrafo único. O Secretário Executivo é o substituti

vo eventual do _Superintendente e desempenhará as 
funções que por este lhe forem _cometidas. 

Art. IS." Compete aO Conselho Técnico: _ 
a r- sugerir- é- apreciar as normas básicas da elabo

ração do Plano Diretor e suas revisões anuais; 
b) aprovar o Regulamento e Regimento Interno da 

Zona Franca; _ 
c) homologar a escolha de firma ou firmas auditoras 

a que se refere o artigo 27 da presente lei; 
d) aprovar as necessidades de pessoal e níveis sala

riaiS âás -divúsas cãtegorias ocupadonais da SUFRA· 
MA; 

e) aprovar os ·critérios da contratação de serviços 
técnicos ou de natureza espe-cializada, com terceiros; 

f) aprovar relatórios periódicos apresentados pelo 
Superintendente; - --

g) aprovar o balanço anual da autarquia; 
h) aprovar o Plano Diretor da Zona Franca e suas 

revisões_anuai~ 
i) aprovar ã.s propostas do Superintendente_ de Com

pra e alienação de bens imóveis e de bens móveis de capi~ 
tal; 

j) aprovar o orçamento da SUFRAMA e os praga
mas de aplicação das dotações globais e de quaisquer ou
tros re-cursos que lhe forem atribuídos; 

kj -aprovar coiwênfoS, contratos e acordos firmados 
pela SUFRAMA, quando se referirem a execução de 
obr-ª._s. 

_ Ar~. 16.- _O Conselho Técnico é composto do Supe
rintendente, que o presidirá, do Secretário Executivo, do 
Representante do Governo do Estado do Amazonas, do 
Representante da Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia e _de dois_ membros oomeados pelo Presi
dente da República, e indicados pelo Superintendente da 
SUFRAMA, sendo um engenheiro_ e o outro especialista 
em assuntos fiscais. 

- ----:- P:ir~g-rafO únicc?.~ Os- m-embros do Conselho Técnicó 
deverão ter reputaç~o ilibada, larga exPeriência- e no
tório co"nhecimento no __ campO de sua especialidade. 

Art. 17. As unidades administratiVas terão as atri~ 
buições definidas no Regimeinto -Interno da Entidade. 

Art. 18. A SUFRAMA contará exclusivamente com 
pessoal sob o regime de legislação trabalhista, cujos 
níveis s<Jlariais serão fixados pelo Superintendente, com 
observância do mercado de trabalho, e aprovados pelo 
Conselho Técnico. 
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Art. 19. O Superintendente c Secretário Executivo 
pcrccherào, respectivamente, 20% (vinte pOr cento) e 
10% {dez por cento) a mais do maior salário pago pela 
SUFRAMA aos seus servidores, de acordo com o esta
hcleddo na presente lei. 

CAPITULO IV 
Dos recursos e regime financeiro e 

contábil 
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Purúgraf9 ºnico. Até o_ dia_30 de junho de cada ano, 
u SUFRAMA remeterá os balanços_ do exercíCio ante
rior ao Ministro do Interior e através deste ao Ministério 
da Fa:cenda. 

Art. 29. ,A.SUFRA.MA poderá alienar bens móveis 
e imó:veis integrantes do seu património, mediante pro
posta do Superintendente aprovada pelo Conselho Téc
nico. 

Parãgrafo único. A compra e alienação-de b_ens imó-
/\rl. :!0. Constítuem recurso da SUFRAMA: veis depende de autOrização do Ministto do Interior. 
I- as dotações orçamcntúrias ou créditos .aÓicio.nais :Art. 30 .. Fica . .o Superintendente da SUFRAMA au-

qu.e lhe sejam atribuídos; torizado a dispensar licitação e contrato formal para 
11 _ 0 produto de juros de depósitos b:.1ncários, de uquisição de_material, prestação de serviços, execução_de 

multas, emolumentos e taxas devidas a SUFRAMA; obras ou locação de imóveis até 500 (quinhentas) vezes o 
111 _ os auxílios, subvt:nções, contribuições e doações v~~or ~o m~ior s~~ár~o mínimo vigente no país. 

de entidades públicas ou privadas, internacionais-ou es- - A~. "3_1. __ o-~upen.n~endente da SUFRA.MA, na c?n-
trangeiras; -- -- ----:--:- - _ _::-_:_:_ __ f.ru~Jdad_:. '!_a! dts_~ostçoes do l?arágrafo úmco do artLgo_ 

IV -as rendas provenientes de serviços prestados; 1~9", âu~et n?"830, de 23 .de_set~~_bro ~e 19~9, apre~enta-
V- a sua renda patrimonial. ra ao Tnbunal de Contas da Umao, ate o dta 30 de Junho 
Art. 21. As dotações orçamentárias e os _crêditos de cad~ ano, prestação de contas correspondentes à ges-

adiciona_is_ destinados à SUFRAMA serão dis~rib.IDdº--s_ __ \~o adminíshativa do exercício anterior. 
fndependentemente de_ prévio registro no. Tribunal ~d_e_ ~--=- _ =~- Arr:-~sao ê~:renswosâ-SUFRAMAos_ privilégiOs 
Contas da União. -- _ _ _ - -- _ d:.1 Faze_nda Púbhca quanto à impenhorabilidade de_ 

Parágrafo úriico. os· ~ontratos, acôrdos _ou C()nVê:-. ~- --bcns~·renda o~ serviço~, .ao~ praias, cobranças de crêdi-
nios firmados pela SUFRAMA independem de registro to, uso de açoes espec1ats, JUros e C!lStas. 
prévio no Tribunal de Contas da União. Art.-}3 .. -~· §UFR-:\:MA te~á-~odas as isenções tribu-

Art. 22. Os tecursos·provenientes de dotações orça- tiírias-aereridasaos-orgãos e __ serv.lços tia União. 
mentárius ou de créditos adiciOnaiS ou--provenientes de A~~: ~4. A SUFRAMA desemp~hará suas funçõ_es 
outras fontes atribuídas à SUFRAMA incorporar-se-ão espec1a!tzadas preferentem~nte atr~ves .da contr~taçao 
ao seu patrimônío, podendo os saldos ter aplicação nos de servtços c~n; pessoas fis1cas ou Juridtcas habibtadas .. 
exercícios subseqUentes. -se~u~~o_os ç~tte!tos que forem a_provados pelo Conselho 

Parágrafo único. Os saldos não entregues à SUFRA- Tecmco, . 
MA até _o firri do exercício serão es_criturados como Art. 35. A SUFRAMA apresentará relatónos pe-
••Re..'>tos a Pagar". _. -·· riódicos de suas ati~i~ades, ao Ministro do Interior. 

Art. 23. A SUFRAMA, por proposta do Superin-
tendente, aprovada pelo Conselho Técnico da autarquia, 
poderá contrair emp-réstimos no pafs ou no exterior para 
aceler_ar ou_ garantir a execu(;ão de programas ou proje:-_ 
tos integrantes _do Plano Diretor da Zona Frarica. - -

§ I' As opera·ções em ·moedas estrangeiras depende
r3o de autorização do Chefe do Poder Executivo; 

§ 2' As operações de que trata este artigo poderão 
ser garantidas com os próprios recursos da SUFRAMA; 

§ 3"' Fica- o Poder Executivo autorizado a dar a .ga
rantia do· Tesouro Nacional para operações de crédito 
externo ou interno, destinadas a realização de obras e 
serviços básicOs; previstoS no Orçamento do_ Plano Píre-
tor~ · 

§ 4<? A garantia de que tratam os parágrafos anterio
res será concedida às operações de crédito contratadas 
diretamente pela SUFRAMA ou_ com sua interveniên
cia, sempre mediante parecer rundamentado do Superin
tendente aprovado pelo Conselho Técnico; 

§ ~" As operações de crédito "mencionadas neste arti
go serão isentas de todos os impostos e tax.as _federais; 

§ 6<? COnsidera-SI( aplicação legal dos recursos desti~
nados à SU FRAMA~ a amortização e o pagamento de 
jufos relativos a opi::rações de crê_dito por ela contrata
das. para aplicação em programas ou projetas atinefites 
às destinações dos mesmos recursos. 

Art. 24. A SUFRAMA poderâ cobrar taxas por uti
lização de suas instalações e emolumentos por serviços 
prestados a particular. 

Parágrafo único. _·As taxas e emolumentos de que tra~ 
tam este artigo serão fixadas pelo Superintendente de
pois de aprovadas pelo Conselho Técnico. 

Art. 25. Os recursos da SUFRAMA sem destinação 
prevista em lei e as dotações globais que lhe sejam a~ri
buidas. serão empregados nos serviços e obras do Plano 
Díretor, de acordo com os programas de aplicação pro~ 
postos pelo Superintendente e aprovados pelo Conselho 
Técnico. · 

Art. 26. ~ a SUFRAMA autorizada a realizardes~ 
pesas de _pront~_ p~gat:ne_nto até 5 (cinco) Vei:es o valor do 
mãiOi--Salârlo-Jn1i1imci-\•iiei-itC -n-o -PãfS:------- --------

Art. 27. No controle dos atas de gestão da·SUFRA
MA será adotado, além da auditoria interna, o regime de 
auditoria externa independente a ser contratada com fir
ma ou firmas brasileiras de reconhecida idoneidade mo
ral e técnica. 

Art. 28. A SUFRAMA terã comp-leto serviço de 
contabilidade patrimonial, financeira e orÇa-mentária. 

CAPITULO V 

Das DisposiÇÕes Gerais e Transitórias 

ArL 36. O Plano Diretor da Zona Franca e o 
orçamento-prOgrama da SUFRAMA s~ão aprovados 
pelo Ministro do Interior e conSiderado ~quele como 
empreendimento_ prioritário na elaboração e execução 
do Plano de Valorização Económica da Amazônia. 

Art. 37. As disposiÇões contidas- no presente 
decreto~tei rtio se: aplicam ao estabelecjdo_ na legislação 
atual _so_b_r~ __ a_it:riportaçà_o, _exportação e tributação de 
lubrificantes e ·combustfvei~ Hquidos. e gasosos de pe-
tróleo. · - · 

Art. 38 ... A ent~ada e-·saída-de_me~:cadorias na Zona 
Fran'?<!_di? M~,t_natJ~.i_nde~ndem de licença de importação 
ou export.lção. ficando suje.itas, somente, a registro de 
controle estatístico, cqm exc«;ão_ dos casos d~: pagamen
to do lmpost9 de. Importação previsto neste decreto-lei. 

Art. 39. - .Serã co_nsiderado con~r~b~ndo_ a saíçla de 
mercadorias da Zona Franca sem a aut9ri2;ação legal ex
pedida _pelas áutoridades competentes. 

Art. 40. COmpete ao Governo Federal a vigilância 
das áreas limiteS da Zona Fra'ncá, e a rep~essão ao con
trabando. 

Art. 4L Ná Zona Fr.lnca de Manaus poderão 
instalar-se depósitos e agências aduaneiras de outros paí
ses na forma de tratados ou n9tas complementares a tra-, 
tados de comércio. 

§ I' Pu r a os fi ris deste artigo, o GovernO brasileiro, 
conforme _ _haja Sido _ou venha a ser pactuado, proporcio~ 
nará facilidades para a constituição- ou locação dos en~ 
trepostos de depósitO franco e iilstalãções Conex~s. . 

_§ 29 Pod~ão estçnder~.se aqueles pa(ses. quanto às 
mercadorias guardadas nos depósitos a que se refere este 
artigo, os privilégios e Obrig"ações especificados no RCgu

- lumentQ_____@_Zonif_Utn~,_liC:g_ul}_dQ__ª-s condiç_õ_~s estab~!~ 
cidas em ªjuste entre o Bras_il e cada pafs. 

Art. 42. As iserlções previstas neste decreto-lei vigo
rarãO Pdo -prazo de trinta anos, podendo ser prorroga
das por decreto do_ Poder_· Executivo, mediante apro
vação previa do Cons.elho d~_Segurança Nacio_l)al. 

Art. 43. O peSsoal pertencente à antiga Zona Franca 
poderá ser apr_ovei~ado na SUFRAMA1 uma vez verifi
C~\da, em cada _ _cq_so, _a necessidade dess_e aproveitamento 
e a habilitação do servidor para as funções que deverâ 
exercer. 
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g 19 O pessoal não aproveitado na SUFRAMA, se
gundo o Criterio- ciui _estll estabelecer, s_ei"á ieiOtado em 
ou-tro órgão da administração pública federai, de acordo 
com as conveniências desta, 

§ 29 Até 31 de julho de 1967, o pessoal não aprovei
tado continuará a ser pago pela SUFRAMA, caso não 
tenha sido relatado em. outros órgãos da administração 
federal, na forina do parágrafo anterior. 

Art. 44. O servidor da antiga Zona Franca, ao ser 
admitido pela SUFRAMA, passa a reger-se pela Legis
lação TraQulhista e serf! considerado em caráter excep
cionul, uutomaticamente licenciado de sua função ptfbli
ca, sem vencimentos. por esta, em prazo não excedente a 
2 (dois) unos. 

Art. 45. Até quatro meses antes de se esgotar o pra
zo que se refere o artigo anterior, o servidor da antiga 
Zona Franca deverá declarar,_ por escrito, ao Ministro 
do Interior, sua opção quanto a situação que preferir 
adotar. 

§ 19 A opção pela permanência a serviço da SU
FRAMA_ implicará em perda imediata da condição de 
servidor. 

§ 29 Esgotado o prazo de 2 (dois) anos a contar da 
data da _publicª"ç_ão deste_ deçreto-lei, a SUFRAMA não 
poderá ter em sua lotação d~ servidor pessoa alguma no 
gozo da qualidade do funcíotlárici- público. 

Art. 46. Fica _a SUFRAMA autorizada a re,exami
nar os acordos, Corlúã.tos, ajuste5 e convênios firmados 
pela antiga adrriinístracão da Zona Franca, a fim de 
ratificá-los bem como promover a sua modificação ou 
seu cancelamento, em consonância com as normas deste 
decreto-lei. 

Art. 47. O Poder Executivo _baixará decreto regula
mentando o presente decreto-lei, dentro do prazo de 90 
(noventa) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de NCr$ 
1.000.000,00. (um mHhão de cruzeiros novos} para aten~ 
der as despesas de capital e custeio da Zona Franca, du
r'<~.nte o ano de 1967. 

§ )9 O crédito especial de que trata este artigo será 
registrado pelo Tribunal de Contas e distriburdo auto- -
maticamente ao TeSouro Nacional. 

§ 2'1 Fica revogada a Lei n'i' 3.173, de 6 de junho de 
1957 e o Decreto n"47.75_7, de 2 de fevereiro de 1960 que 
a regulamenta. 

Art. 49. As isenções fiscais previstas neste decreto
lei somente entr.it.rão em vigor na data em que for conce-
dida: __ _ 

1- pel~ Est~d~ ci~ Amazonas, crédito do lmpo~to de 
CirciJ(ação dé_ Mercadorias _nas operações Comerciais 
dentr'O da -Zona, igual ao montante que· teria sido pago 
na origem em Outros Estados da União, se a remessa de 
mercadorias para a Zona Franca não fosse equivalente a 
uma exportação brasileira p;:ira o estrangeiro; 

lJ -pelos münic(pios do Estado _do Amazonas, 
isenção do Imposto de Serviços na área em que estiver 
instalada a Zona Franca. 

Art. 5_0. Este decreto-lei entrarâ em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrârio. 

Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 14611 da Independên
cia e79' da República. --A. CASTELLO BRANCO
Joio Gonçalves de Souza - Ocü\'lo Bulbões - Roberto 
de Oliveira Campos. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Eco
nomia.! 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Os projetos li~ 
dos ser-do publicados e remetidos às comissões compe
tentes. _ 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 
como Líder do PDS. 

O SR. IORGE1\ÃLUME(PDS'-'- AC; ComoHder. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. dois assuntos me trazem hoje à tribuna do 
Senado. Prinieirarilente, tratarei do relacionado com o 
funcionalismo público, 

Sempre foi do conhecimento dos meus nobres Pares, 
mas nunca é demais lembrar, a preocupação constante, 
de nossa narie, com a situação do funcionalismo público 
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do nosso País. Numerosas têm sido as proposições que, 
;;10 longo deste tempo, desde o nosso perfodo na Câniara 
dos Deputados. como no Senado da República, vimos 
lutando com a firíalidade de melhorar as condições de 
vida e funcionais desses sevidores.. 

Oaí por que nos adveio um sobressalto a mais., quando 
tomamos conhecimento da intenção do Governo de con
ceder aos funcionários, a partir de janeiro. um aumento 
de apenas 75%. 

Consideramos esta percentagem inteiramente insufi
ciente. diante dos índices a1armantes da inflação e do 
custo de vida no perío-do anterior a este aumento, isto é, 
nos últimos seis meses. 

Não adianta os técnicos afirmarem, alínhando núme
ros. que o aumento ê suficiente e que o Governo não tem 
condições de dar mais. 

A realidade salta diante dos olhos: Os aumentos do 
custo de vida, principalmente daqueles itens mais neces
sários ,\ alimentação das pessoas humildes, entre as quais 
se encontra grande parte do funcionalismo~ são os que 
mais têm aumentado, estabelecendo um grande dese
quilíbrio com os proventos e rindfffientos dos mais abas
tados. 

Desta forma, seria necessârio estabelecer maiores índi
ces de aumento para os funcionãrios que pos-suam orde-
mldos menores, fazendo diminuir o desequilíbrio exis
tente. 

Sr. Presidente, há poucos dias, desta tribuna, levei ao 
conhecimento do Senado a venda de uma placa que per
tenceu a Rui Barbosa, ofertada pelos Senadores, logo 
;;1pós o retorno, desse insigne brasileiro, da Conferência 
de Haia. 

Cumprindo a honrosa missão que o Senado me confe
riu. entrei em contato com o Diretor-Geral da Casa, Dr. 
lourival Zagonel dos Santos, c, logo em seguida, com o 
Sr. Deusdedith, representante do senado no Rio de Ja
neiro. e falei, por último, com o Dr. João Ribeiro, do 
Ministério da Cultura. 

Conclusão: todos tomaram providências. Mais ou"-me
nos às !9 horas e 30 minutos de sexta-feira, a placa foi 
salva. A memória nacional foi também salva, porque 
es.c;a placa representa o Brasil, se considerarmos os gran
des feitos desse paladino do Direito, da Liberdade e da 
Justiça que foi RUi Barbosa. 

Minha entrevista telefónica com o Sr. Ministro da 
Cultura, Dr. Aloysio Pimenta, a quem. nesta oportuni
dade, faço justiça, deu resultado satisfatório. S. Ex• me 
afirmou que já estava' diligenciando a compra da placa e, 
logo em seguida, a oferecerá ao nosso Senado. 

Enfatizou, portanto. este gesto de S. Ex•. 
Embora recompensado desse meu esforço,- Sr. Presi

dente. que teve o apoio unânime da Casa, não estou ple
mmlente satisfeito. Acabo de sã.bei-; através do Sr. José 
Manoel, funcionârio- d<i Fundação Casa -RUi Barbosa, 
que outra placa pertencente a Rui Barbosa está sendo 
leiloada. Essa placa lhe fora ofertada pelo Tribunal de 
Jus.tiça do Amazonas. 

Mais uma vez desta tribuna, lanço um apelo ao Sena
do e ao Ministério d:.1 Cultura, a fim de que seja salva 
essa relíquia tão preciosa, como as mais preciosas que 
tem o Brasil. 

O Sr.-Áderbal Juiema- Perinita-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, ouço_ 
V. Ex• 

O Sr. Aderbal Jurema - Nobre Senador Jorge Kalu
me. V. Ex• vem-se caracterizando, nesta Casa, como um 
guardião da Cultura Nacional. O problema da placa ofe
recida pelos Senadores a Rui Barbosa é apenas uma das 
pedrinhas brancas que nós, como o~.- gregõs, ·terí3rilos 
que coloc<lr no calendário parlamentar de V. Ex• Em 
verdade, V. Ex• vem sempre nesta Casa batendo-se pelas 
coisas da Cultura: Sabemos de experi_ências feitas que 
nem sempre a Cultura, do ponto de vista eleitoral, traz a 
~ua retribuiç-do. Por isso, admiro V. Ex•, porquanto, de
dicando grande parte de seu mandato às coisas da Cultu: 
ra, criund_o até o .. Dia da Cultura" - foi pi'Ojet~ ~e V.
Ex'-. que festejamos um dia desses, quando o Ministro 
d.a Cultura promoveu uma solenidade no Auditório Ne
reu Ramos. na Câmara dos Deputidos. V. Ex• recebeu 
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de todos que lá compareceram a homenagem que mere
cia, por ter instítuído, há algum tempo, o .. Dia da Cultu
ra" para o Brasil, ''Dia--da Cultura" que, sem dúvida, 
niio pode ficar apemts numa efemêride, precisa ser exer
citndo e V. Ex• o_ vem exercitando diariamente. Todos_ os 
dius paru V. Ex•. por sua_atuação, tem sido .. Dia da Cul
tura". PM isto é que, como Presidente da Comissão de 
Educação e Cultura, do Senado da República, 
congratulo-me, de público, com V. Ex•, pela sua atuação 
no caso da placa de ouro que o nobre Colega salvou de 
ter sido derretida, para se transformar em uma coisa co
mercial. V. Ex• salvou não apenas o Senado, V, Ex• sal
vo_u a memória na-cional. Porque, em verdade, Rui Bãr
bosa. aquele que todos nós começamos a admirar nos 
buncos es_colures, recebeu dos seus companheiros, dos 
nossos colegas de ontem, uma homenagem que ficou 
marcada em letras de ouro na placa que iria ser destruí
da~ Salve._ portanto, a atuação de V. Ex• Não apenas o 
Senado. mas o Acre também está de parabéns! 

O SR. JORGE KALUME - V. Ex• me estimula, 
como me tem estimulado, atravês das suas palavras, as 
qmlis considero generosas. E assim, me dá mais ã.nimo e 
força puni continuar esta luta~ juntamente com meus co
legas. em Prol du memória nacional. 

Sr. Pre.c;idente, será que Rui Barbosa tem sido vilipen
diado. mesmo depois de morto'? Porque, como ele dizia: 

""Nasci mi pobreza, e de tal me honro; porque 
e:;;sa pobreza era a coroa de uma vida, que o amar
gor dos sacrificios iião deixou frutificar em prospe~ 
ridade". Em contrapartida. ele mesmo é quem dizia: 

"Antigo lidador da palavra, creio na consciênCia 
- na consciência. disse o insigil-c brasileiro - na 
verdade e no Direito; desprezo a força e maldigo a 
desordem." 

Eu eu qugo, nesta Qportunidade, lembrando esta fra
se do grande paludino Rui. Barbosa, fazer um apelo à 
consciênciu dos brasileiros, para que esse reconhecimen
to da Naç1'io não seja vilj_pendiad~!_ que a_~_plaquetas que 
lhe pertenceram sejam salvas. É este o apelo que faço 
dcstu tribuna. E quer9_ jun_!ar aos agradecimentos que 
fiz. ;.uit_eriormente, <lO pr. Louriva.l Zagonel, Diretor
Gcnll do Senado, ao Sr. Deusdeth; ao Dr. João Ribeiro, 
do Ministério dú- Cultura, ao própiio MinistrO AloiSio 
Pimenta, que foi admirável_no atendimento ao meu ape
lo. quero incluir a biretora do Arquivo do Senado, Ora. 
-S:tni-Figtieifedo. Muito obriga_d~ a V. Ex• 

Efú o. qtie-tinhã a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
_ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavru ao nobre Senador Roberto Saturnino, como Líder 
do PDT. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como 
Líder. Sem revisão do orador) --Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Quero usar esta tribuna, hoje, quem sabe pela última 
vez como Senador. para fazer um comentário, comen
t<hi(> que necessariamente será breve, sobre as medidas 
propostas pelo Governo no campo económico, batizadas 
pela população, pela opinião pública do País, como o 
"pacote eConómico" da Nova Rep!lliea. 

Considerações breves, por duas razões: primeiro, por
que vou rePetir, necessariarl").ente terei que repetir coisas 
qUe- j"i1 tenho, por muitas vezes, dito desta tribuna, co
mentando as diretrizes da política econômica deste Go
verno. como de Governos anteriores e, na verdade, em
bora pouc_:tsdiferenças. há dife~enç~s.- Entretanto, pou
cas diferenças há a assinalar. De modo que, estaria ape
n<ts tornando cansativo um c:iiscurso que seria a repetição ' 
de nui_i(o -do que ji"1 disse. De outro lado, porque efetiva
mente sabem todos que o tempo foi escassíssimo, absolu
tamente insuficiente, para uma análise mais profunda, 
ma"ís det<tfhadã~ e; rea.lmente, neste particular, não obs
tunte compreender todas as razões que )evaram o Gover
no a enviar, com tanto retardo, esta proposição, o fato, 
d~ uoss_a__ p:1rte, da parte nossa, enquanto Congressista, 
enquanto purlamentar, não há como deixar de registrar 
·uma estranheza e mesmo um protesto contra esta deci- · 
são de deixar aO Congrésso Nacional tão pouco tempo, 
mns realmente tão pouco tempo, para analisar medidas 
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de tal amplitude. de t<tl profundidade, que vão afetar 
substancialmente a vid<t da Nação, a vida da população 
brusilcira nos próximos meses, talvez nos·próximos anos, 
se nada for modificado. 

De forma que. necessariamente, das considerações, 
que serão breves. eu queria ressaltar três pontos funda
mentais com respeito a essa mensagem, que, muito pro
vavelmente. terá o nosso voto. Se não houver, por parte 
do meu P<trtido, nenhuma posição to-rriada, erri termos 
de fe-chamento de questão; a minha tendência é votar fa
voravelmente ao "pacote", reconhecendo certos aspec
tos positivos no tocante ao alívio de carga tributária 
sobre os assalariados de renda mais baixa, que considero 
mcrecedom de uma aprovação. Entretanto, essa apro
vaç:1o, esse voto favorável nunca pode deixar, nunca 
pode omitir reparos muito importantes, reparos que eu 
considero muito graves a respeito do que não está exata
mcnte no "pacote" que são: em primeiro lugar, a ques
tão da infl<tção e de suas verdadeiras causas; em segundo 
lugar, a questão da justiça tributária em si e, em terceiro 
lugar, a questão da política de privatização das empresas 
estatais. 

No que respeita _i'! inflação - o '"'pacote" pretensa
mente tem como objetivo atacar o problema da inflação 
que atingiu. novamente. um novo reconl. Tivemos, no 
mês de novembro. a mais alta inflação de nossa história, 
atingindo 15% de deterioração de pr~os. A verdadeira, a 
maior causa. o vetar mais importante que impulsiona 
L.-ste processo - todos sabem, não há quem, neste Pais, 
nlio saiba o que está por detrás desta inflação- é o cus
to do g:iro desta dívida gigantesca. E neste ponto não hâ 
medida governamental capaz de, realmente, furar este 
balão. este imenso balão da dívida que, a cada espiral, 
custa U Nac;ão, custa aos orçamentos públicos, custa aos 
orçamentos ~amjljarc;s de cada brasileiro uma quantia 
fant{tstica. Van::t_os el1@rr--ªr o ano na casa, quase, dos 300 
trilhões de cruzeiros, 300 trilhões de cruzeiros em dívida 
internu! 

Coloque-se na melhor das hipóteses, 200 ou 220% de 
inflaç;1o no ;~no próximo, e vamos chegar ao fim de 1986 
na casu do quatrilhào de cruzeiros, número inimaginá
vel, número. também. sem precedentes na história da 
contRbilidade pública deste País. Quatrilhão de cruzeiros 
é :tlgo realmente fantástico, formidável e é onde vai che
gar a dfvid:l pública brasileira. 

Inwgi~em o esforço de cada rodada, de cada giro des
ta_gig<!_n_tesca espiral de dívida. Claro, não há orçamento, 
ntlo há esforço possível, não há esforço de contenção de 
déficit público qu<: pos.sa resultar favoravelmente, que 
possa trazer efeitos minimamente eficazes, enquanto não 
se reduzir a amplitude desta espiral inflacionária e, real
mente. não há medida ortodoxa, monetarista, nem fiscal 
que dê mais solução a este caso. 

. Se não se torilar uma decisão polftica de desvalori
z:Jç~o desútdívida, des'!alorização que vai infligir prejuí
zo a alguém, certamente, mas vai infligir prejufzo a quem 
mais g<mhou nesses vinte últimos anos, que são os espe-
culudores, os detentores dos títulos desta dívida pública, 
quase todos os banqueiros-ou grandes empresas. ou apli
c:tdorcs. ou grandes aplicadores, que enriqueceram enor
memente seus patrimônios durante todo o funcionamen
h) d~sta terrfvel ciranda. que empobreceu o País e levou 
a 'inflação ;;i esta -cãSà .. Pretende-se aliviar a carga tribu
tária dos assalariados, tudo bem; acho que o que há de 
positivo no pacote ê isso.- Mas se está é agravando o 
maior imposto que hoje pe-sa sobre os assalariados do 
Brusil que ê a inflação aõ nível que chegou; e esta in
Jluç-ão não scr{l detida, não Será realmente reduzida, en
qu;tnto não se entrar profUndamente, de maneira não or
t(Jdoxa, de.-.valorizando essa dívida pública, trocando 
compulsoriamente os títulos dessa dívida ptlblica, por 
outros de prazo maior, com correção monetâria abatida, 
infligindo alguffi prejuíZO. numa dCcisão política da-qual 
tem que participar o Congresso e toda a sociedade para 
se colocar um paradeiro no giro desta espiral, que parece 
sem fim e que irá levar a ínflação a novos píncaros, não 
tcnh;1mos dúvida. O recorde foi atingido em nQvembro. 
Pnde aí haver um certo abatimento nos próximos meses, 
mas esse recorde novamente vai ser ultrapassado e muito 
brevemente, porque a verdadeira causa está aí, impulsio-
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nand6 o processo de maneira irrefreável, na medida em 
que não é contida e não é atacada na sua profundidade. 

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

do ponto a que eu qUeria me referir, neste comentário 
breve, é sobre a questão da justíç"ã- trlbUtària, um ''paco
te" apresent::Jdo como sendo uma. proposição capaz de 

O Sr. Aderbal Jurema- Permita Senador Saturnino restabelecer -nó mítfimo a justiça tributária no País. O 
Braga. Brasil, como todos sabem, é uma das estrufurãs tribu

táriaS maiS regre~sivas· e mais inju~tas do _mundo, porque 
O SR. SATURNIN_O BRAGA- De modo que. esse é sobrecarrega enormemente os impostos indiretos e tem 

o primeiro ponto a Que queria ni.e refetit. OtiÇo -,:r-Sena- nos impostos di retas uma dimensão, uma quantidade de 
dor Aderbal Jurema. .concessões, de incentivos e de trataffiento benevolente, 

O Sr. Aderbal Jurema -Senador Saturnino Braga, já fu1..endo com que, aqueles que deveriain pagar mais, real~ 
estamos acostumados, embora em Partidos diferentes, a mente não p-aguem o Que deveria pagar. E o inais Põbre 
ouvir V. Ex• na tribuna_ desta Casa, mais como escola da dos brasileiros que compra o seu arroz e o seu feijão, no 
economia brasileira do que propriamente com um políti- ICM, está sendo tributado, para ele, de uma forma mu'i-
co. No entanto a atuação de V. Ex• na faixa pOlítica des- to pesada. Então, propõe-se uma redistribuição na tribu-
ta Casa, nos surpreende sempre com as suas oposições, tação do Imposto de Renda à pessoa física. Entretanto, 
mais pess-oais do que partidária, na rriinha interpretação, se deixa de fora aquilo que seria essencial para uma jus-
'como, também, foi acontecer, muitas vezes, nos ·meus tiça tributária, que seria a tributação-pesada sobre osga-
pronunciamen-tos e qUando V. Ex• fala nessa hidra da in- nhos de_capital; os ganhos de capital são tributados ago-
flação, quando V. Ex• _fala _o_o lucro dos banqueiros,__ ra, rio qUe fespe~ta às ·operações de mercado aberto, de 
quando V. Ex• poderia falar, também, na remarcação de Open Dta"rketing. Mas, os ganhos de capital com valori-
preços dos supermercados, tudo isto encontra repercus- zaçãO de üÇões, com os dividendos recebidos, todos con-
são no CNPq que é o órgão oficiitl e que, através dos tinuam tendo _o mesmo tratamento benevolente e 
seus técnicos, não esconde a ~Hua_Ção çle_ penúria 'do tra- i.seilÇãO, -em ln ui tos caSos, e Um- tra:tãmeilt6 muito bene-
balhador brasileiro diante dessa .. hidra da_ inflação. Diz, !ovo lente de ações ao portador, com um imposto absolu-
por exemplo, Ronaldo _Conde .. _Aguiar, Técnico do ta!l:_l~te_ ':_isl_í_cu~() _c_~br}_~!?- na ~ont_e. 
CNPq, na Revista Brasileira de Tecnologia que: As operações interbancárias-tamOérit.- tlão entraram 

nesta tributação de capital, isto é, o Imposto de Renda· 
Na faixa da população brasileira que ganha cinco que é cobrado a mais, a antec:ipação sobre as pessoas 

salários mirilinos; por exemplo, -uma farriília com- jurídicas~ todos sabemos _que tem um comportamento 
posta de três membros consome. por dia, em média, muito semelhante ao _imposto índireto, porque as empre-
120 gramas de carne contra as 600 gramas propostas sas tendem a repassar para 0 consumidor. 
pela ração míniina essenCial;--Consome, -ainda, 230 Então, na verdade, a grande fatia no ganho decapitai 
gramas de feijão, enquanto o indicado é _da ordem ficou novamente de_ fora, para não falar na tributação 
de 450 gramas. Consome, é na faixá dos.que I-eee-. sobre heranças, natributação sobre patrimónios; tudo 
bem um salário mínimo- veja bem V. Ex•_- si~ isso continua fora do alcance do fisco, enquanto os sa-
tuação em que se ·encontram 44% dos trabalhadores lá rios merecem sempre um tratamento rigoroso! Que se-
brasileiros que ã ·realidade da fome e da subnu- jam os sálarios altos, muito bem. Ê preferível até que se 
trição, origeni dãs riõSSãS hiroximas, se esPelha em taxem mais oS saláriOs altos, e menos os baixos, razão 
toda a sua brutalidade. Assim, uma farriília de trêS __ pela qual eu disse que me inclino a votar fa-voriiVefmente 
membros nessa faixa-de renda consome-- em- tOda--- ao "pacote". Mas não posso deixar de registrar isto que 
-apenas 18 gramas de carne- é negóciO lâ Í>a~a -~ é fundamental: a fatia maior dos ganhos de capital, 
África para a Áb1ssínia- o-que Tépfesitnta 3% ape- aquela que deveria ser tributada mais pesadamente, con-
nas da dieta indicada co_m.o essencial. CorisOme-78 -li nua de fora do processo tributário, da máquina brasi-
gramas de feijão e 15 gramas de farinha, índices que _!eira, _que_ favorece, _estimula enormemente. Enfim, den-
significam 18% e lO% das quantidades básicas pres- tro de uma filOsOfia de capitalismO selvagem! ESti:t é a 
cri tas. E consome, tão-somente, 7 ml de leite --o verdade! 
equivalente à metade de duma colher d~ chá, 

Esta penúria alimentar, Sr. Senador Roberto_Saturni
no, nos _envergonha. Esta i! a verda4eira vergonha nacio
nal. 

Õ SR. ROBERTO-sATURNINO- Muito obrigado. 

O Sr. Aderbal Jurema - Encabula-nos, quando leva
mos dias e dias discutindo_se deve ser seis meses, oíto me
ses ou um ano, a filiação_ partidária! Encabula-nos, e 
digo a V, Ex• com vinte e sete anos de mandato, nunca 
me liguei a nenhuma força eco·nõmica neSte País; -pOr 
isso é que nunca tomei dinheirO emprestadO em banco, 
sobretudo, os bancos oficiais! 

J) _S{. Carlos Lyra -=- _Pe:r.rnit~Y- ~x~ _um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Porciue até os re
gimes ca-pitalistas democráticos, :m:ais preocupadOs com 
o aspecto social, tributam pesadamente o capitaL Este 
tratamento que é característico .do sistema _ _tr_ibutârio 
brasileiro~ ta~_bé~ carac~erístico de um sist~ma ~pita
lista selvagem, istõ é, õriâe -tudo-é dado ao fator-capital e 
tudo é cobrado do fator trabalho. 

O_Sr. Carlos Lyra- Permite V. Ex• um aparte? __ 

O SR. ROBERTO SAT_URNINO -Com muito pra
zer. 
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sem troCãdos compulsoriamente por bónus do desenvol
vimento. 

UrUa prOposta, nobre Senador, que até vem domemo
rúyel-c inesquecí",'el Senador das Alagoas que foi Teotó
nio Vilela, que propôs os bónus do desenvolvimento, a 

-~~oca compulsória dess~ títulos da dívida pública por 
outros de prazo mais longo, de correçào monetária aba
tida. quer dizer, desvalorizando artificialmente essa dívi~ 
da e faz_endo com que a Nação pare de pagar indefinida~ 
mente uma remuneração aos aplicadores que não têm 
mais sentido. Estamos ar a tributar salários, a vender pa~ 

- trimónio nacional nessa operação de venda das empresas 
é.'itatais, que vou comentar _logo a seguir. Para quê? Para 
fazer caixa, a fim de continuar pagando os banqueiros, 
as multinacionais, os aplicadores, num processo que pro
voca uma sangria interminável, para favorecer afinal de 
contas um grupo mínimo. Façamos a conta; basta uma 
simples conta de comparação c_om_ a remunera.ç_ão da 
dívid_a interna, a remuneração que vai para o patrimônio 
de uma minorht ínfima .de hrasileiros, com a remune~ 
ração da massa salarial paga em todo o Pais, Basta fazer: 
\,lma ~onta, dividindo o recolhimento do FGTS por0,08, 
que nós. vamos _chegar à conclusão de que o que se paga 
de correçào monetária e juros da dívida pública a uma 
minoria de brasileiros detentores desse tHulo é: substan~ 
cialmente mais do que toda a massa salarial brasileira ur
bana - excetuados os salários rurais, que não são com~ 
puhrdos. Isso é um absurdo! Isto não é possível conti
nuar! E só uma solução desse tipo, política, tomada pela 
sociedade, pela Nação como um todo, é-que poderá re~ 
solver esse problema. Do contrário, nunca vamos chegar 
:1 uma solução. 

O Sr. Severo Gomes- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Co,m prazer. 

O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador Roberto Satuf>. 
ninO, eu _queria preliminarmente manifestar a-minha 
.coni:ordãnciã com V. Ex• com relação ao prazo que rece
bemos, para discutir essas medidas que estão sendo hoje 
upresentadas a() Congresso._ Não obstante, quero mani
festar também à inlnha conCOrdância com essas medidas. 
Embora V. Ex• tenha apontado uma porção de questões, 
qycro le'!llbrar que, realmente, a grande massa dos assa
lariados está sendo desafogada com essas medidas, os 
encargos estão sendo melhor distribuídos, os gr.upos de 
alta renda_é__que irão receber maior peso, embora, não na 
medida que pudesse ser desejável, mesmo porque, num 
país oilde há ainda títulos ao portador, será muito difícil 
alcançar esses objetivos e é preciso ainda vencer essa eta
po. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -,Mas é neces
sário. 

O- Sr. Severo_ Gomes - GoStaríã:- de lembrar 
também que o irh!Josto antedpãdo com relação às apli-

-- - -cações financeiras s_ignifica também um peso sobre essas 
especulações financeiras, que todos aqui na Câmara e no 
Senudo- combatemos há tanto temp·o. Creio que a suges
tão de V. Ex~ para a solução desse nó górdio é a única 

O SR. ROBERTO SATUR!'IINO -Revela uma sa
bedoria muito granae; nobre Senador Aderbal Jurema. 
(Risos.) 

O Sr. Aderbal Jurema- Mas, nobre Senador Rohe_rt_o 
Saturriino, não tenho bens; meu saládo é o sálario de.Sb
nador, mas tenho vergonha de ser _bras.il_eiro quando leio 
na Revista Brasileira de Técnologia sobre a dieta de um 
brasileiro, de 44% dos brasileiros,_ Por isso, Concordo 
com V, Ex~. O problema brasileiro é um problema" sobre
tudo econômiç,_9, com reflexões na vida politica e social, 

_ Ó Sr._ ÇiirloS Lyra __:__·Nobre SenaCioi Robei-ià Saturrii~~ "· 
nó, estaV1Crlo-meü-gãbinete ouvindo, v8.inos assim dizer,-
uma lição de V. Ex• 

que; rea_lmente, poderá amanhã avançar para -uma so
- l_u_ç_~_() "'çi_e_(init~_V_( de_ss~--grande J:!r~blema a_ssustador _que, 

erlquãnto mãntldo, vaf devorar todos os esforços da 
Nação. E, por último, nobre Senador, se eu entendi bem, 
no infcio do seu discurso V. Ex~ disse que talvez fosse o 
,seu último discurso no Senado Federal. Se é assim, eu 
g_ostarht de lembrar o tempo em que passamos juntos, -o 
tempo em que nos conhecemos, para dar o testemunho 
de que tivemos, com a sua presença neste Senado, o 
exemplo magnífico de um Senador competente, aplica
·do:-conhc~.::edor, patriótico, e que nos vai fazer uma enor
me falta. V. Exf, hoje, é sem dúvida, um dos nomes mais 
ilustres da política brasileira e fará enorme falta aO Sena
do. Estaremos uqui sempre lembrando de V. E.x• Muitp 
obrigado. 

deste Pais. -

O SR- ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, ~ 
nobre Senador e V. Ex• toca no ponto fundamental: nas 
carências, carências Ultffii::ntares ·essenCiãiS-df; população 
e que são causadas por este imposto que é o_maior_de to
dos que incide sobre os assalariados, mormente sobre os 
salários mínimoS-e S~obre-·os-desempregados. Afinal de 
contas o que é innação? A inflação é o" maior-dos impos
tos; querer aliviar impostos sem ·atã_car a fundo as causas 
du innação, me parece coisa· que se apresenta como 
numa grande dimensão, a~solutamente inócua. O segun-

O SR. ROBERTO $ATURNINO ___,_Benevolência de 
V. Ex• -

Q_Sr!.C~rlo.s Lyra- NO entanto, nobre S_e!'lador, ouvi 
V: Ei~·afirmrir Que o nó gordio seri.ao ilóSsó déficit inter_~ 
no, como rolar o déficit interno. Pergunto a V. Ex•: se V. 
~~~ chegasse _ao ~-il"!Filér!~_ da F~zenda_ ou a_ outro al_t~ 
eSCUíão: qUãl~~e't-íã. a-POSição de- v. EX~? cOmo fàZerpara
reduzir o déficit público? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Nobre Senador, 
tenho discutido- este assunto e tenho dito-o que vou repe
tir aqui: convocaria esta Nação para um grande debate, 
especialmente o Congresso Nacional, para entrar com 
uma proposiç-do que seria absolütamente, não ortodoxa, 
que não só iria innirigir prejuízos pesados aos detentores 
dess_es títulos, mas obrjgaria, através. de uma dedsão 
política do Congresso Nacional, a que esses tít-ulos fos-

ó SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
Scnúd.or Severo Gomes. 

Eu realmente não anunciei, assim de uma forma defi
nitiva, que este seria o último discurso. Deixei a condi~ 
dona\, o talvez~ porque eu não gostaria de fazer um dis
(.;Urso de despedida. Para rUim seria muito penoso, seria 
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emocionante. Enfim, eu gostaria -de faze"r tiiii- Ultimo dis
curso sem as característicaS de uma desredida.l?. possíVel 
até que eu volte a fazer outros pronunciamentos e -até 
faça um pronunciamento de despedida nos moldes que 
frcqlientemente se observa nesta Casa. Mas eu gostaria 
de agradecer imensamente a V. Ex• as refCrêi'lcias, que 
acredito sejum da grande maioria dos colegas, e dizer 
que para mim foi uma exreriência fundamental na mi
nha vida. os tempos que passei aqui, a convivência que 
tive com todos e a oportunidade que tive de discutir com 
os Senadores deste País, os noss._os problemas, dentre os 
quais estes que estamos ana!Lmndo hoje. 

E quanto às observações que V. Ex~ fez eu concordo 
com todas elas. Sabe a Casa e o País que as nossãs opiM 
niões siio ·muito coincidentes. Podem haver pequenas diM 
vcrg_êncit~s aqui e alí, mas com o Senador _Severo Gomes 
cu cultivo essa proximidade de opiniões e de pontos de 
vista, que é realmente muito grande. Então, com tudo o 
que V. Ex• diz eu concordO, e esta é a razão pela qual eu 
estou dizendo que, a menos que haja uma decisão partiM 
dúria. em sentido contrárío, eu vou Votara faVór-do npaM 
cote cconômico". porque reconheço nele aspectos positiM 
vos. Eu só estou ressaltando o fato que de acordo com 
minha apreciação, e,<;_se "pacote económico" não vai reM 
solver o problema da inflação, porque não tocou o dedo 

· na verdadeira ferida, na verdadeira catis:ã. Os "aspectos de 
justiça tributária que ele tem são parciais. O grande 
avtmço em matéria dejustiça tributária seria a tributação 
nwis pesad<! sobre os ganhos de capital. 

E o terceiro ponto u que eu queria fazer- referência é 
essa política de privatização de empresas estatais. Os 
nobres colegas sabem muito bem, que tenho sido aqui 
nesta Casa um defensor das empresas estatais; não que 
deixe de reconhecer nelas muitas distorções. Tanto assim 
que também apresentei um projeto de lei instituindo o.u 
procurando instituir o Estatuto das Empresas Estatais 
cxatamente para procurar corrigir as distorções, os abu
sos de poder, tudo aquilo de negativo que as empresas 
cstatuis têm e que precisa ser corrigido. Entretanto, corM 
rig:ir a~ distorções dessas empresas não é absolutamente 
privatiá-las num processo que, sob o ponto de vista éti
co. é muito duvidoso, porque Sempre há f:Jvorecimentos 
envolvendo essas operações. E sob o ponto de vista eco
ndmico e social, a meu v_er, é desastroso, porque essas 
empresas siJ.o o sustentáculo, são os pilare~ maiores da 
economia bra:-;ileira. 

Quer derrubar a economia do Brasil: baSta cortar as 
empresas estatais. Quer reativar a economia brasileira? 
Basta investi"r nesses setorcs essenciais. A exiStênCia delãs 
não e resultado de nenhum governo socialista que pas
sou pelo País. Foi resultado de um enfrentamento pragM 
mútico. de problemas que iam surgindo nesses setores esM 
scnciais 'c que obrigavam os Governos a investirem, sob 
pena de ou não terem investimento e atrasar o desenvolM 
vimento do País ou entregar esses setores ao capital esM 
trangeiro, sabe lll com que conseqUências. Então essa 
idéia de privatizar, quer dizer, vender um patrimônio nã
cional em grande quantidade significa Q'~valorizar esse 
patrimônio. porque n-o momento em que se joga no mer
cudo uma oferta das dimensões dessas ações da PE
TROBRÃS, evideilt"eme-nte produzMse um processo de 
desvalorização. Vender-se patrimônio naciOnal, para 
quê? Para fazer caixa, para continuar pagando os ban
queiros e os detentores dos títulos da dívida quando o 
que se devia fazer era o contrário: era desvalorizai a dívi
tla pública, e nlorizar o p:~trimônio- nacional. São ope
r:tçôes ruinosas. Eu realmente penso que este processo de 
privatização sefú inevitavelmente um dos maiores, talvez 
o maior divisor de águas da política brasileira que tenha
mos daqui para frente. E estou disposto, Cada vez mais, a 
ressaltar a importância de.<;.<;as _empresas estatais, a 
defendê--las e a corrigir, _sim, suas distorções, "aceitando 
:~s r.:ritica.S, propondo soluções de corrcção, mas valoriM 
1undo ess<L~ empresas e, ao contrário, destinando-lhes 
um papel importante, um p:tpel que têm numa- cconoM 
mia. que é uma e_c_onomia mista~ o Brasil n~o é uma ecoM 
nomia inteiramente privada e nunca será, porque ê imM 
portante, num desenvolvimento com um_ capitalismo do 
peso do 8.tado. 

O Sr. Milton Cabral- Permite V. Ex~ um aparte? 

DIÁRIO DO CONG~ESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador, 
hm1ento informá-lo que o tempo de V. Ex• já terminou. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Eu estou tenniM 
nandt.le_apenas, se-V. Ex• permitir, Sr. Presidente ouvirei 
o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• já ter
minou o pn1zo e nós tc-mos matérias importantes para seM 
rem apreciadas pela Casa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu sei, e exataM 
mente por isso encerrarei o meu pronunciamento. 

O Sr. Milton Cabral - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com prazer. 

--o-sr-:1\iilton Cabral- Só para sintetizar dois pensa
mentos. Primeiro, com relação a esse tópico que o ilustre 
Senador está abordando, não é intenção do Governo de 
transferir as propriedades das empresas estatais, como 
dú a entender a sua manifestação. O que é iiit~mção; não 
é a privafização- que está sendo concebida, na realidade à 
urna participaçãO popular nas empresas para permitir o 
sancamentõ finanCeirO". a fim de que elas passem a ser 
rentáveis. Típico caso: o set6r siderúrgico que dá prejuíM 
z-o porque as empresas estão endividadas. Na hora que 
ampliar o capital delas com subscrição pública de ações 
prcfcrcnciuis, sem direito a voto, recupera~se financeiraM 
mente essa empresa e ela passa a ser rentável, deixa d_e 
ser- um problema e facilita a sua recuperação, inclusive 
para umpliar as sua~ exportações. Nos setores fundaM 
mcntuis não há esse intere.~se de transferir o patrimônio. 
Provavelmente as empresas estatais, aquelas que estão ir
recuperáveis, essas na nossa opinião até deveriam ser feM 
chadas, ou alienadas porque elas não pesam na econo~ 
müLC_ 1<1mbém não pesam na grande poHtica do Gover
no. Mas as centrais como PETROBRÁS, setor siderúrgi
co. ELETROBRÁS, TELEBRÂS estas são patrimônios, 

-c tanto V. Ex~ como nóS.teremos o maior empenho em 
prcservtl-las. Número dois: Senador Roberto Saturnino, 
se não fosse o seu último discurso, pelo menos, é a gran
de _oportunidade _que eu_ tenho de manifestar o meu 
apreço e dizer que a sua passagerri por esta Casa foi uma 
das mais brilfúlntes, e vai deixar realmente saudades. Um 
grande companheiro, um grande amigo, um grande Se
nador. um grande político, que nós não iremos esqUecê-
lo, e fique sabendo que o nosso ardente desejo é que te
nha o maior êxito possível na sua administração no Rio 
de Janeiro. MuitO Obrig3.do. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado. 
Agradeço suas referências, nobre Senador Milton 
C<!bral, to~andoMas como realmente sinceras, agradeço 
realmente do fundo do coraç~o. e eu faria em relação a 
V. Ex~. as mesma~ apreciações, tivemos aqui o melhor 
dos convívios cm tom ãbsolutamente elevados e, agora, 
neste ponto de divergência final, eu só diria a V. Ex• que 
o raciocínio de_ V. Ex' é o raciocínio correto dentro da 
ort~.?doxia. Agora. permito~me apresentar a outra alter
nativa: se nós temos empresas endividadas, com altos 
custos ITiÜ!nceiids~- hú duas formas de sanear, financeiraM 
mente: uma seria chamar capital privado, isto é, vender 
<~çôcs _c, coTn_ isto, capitalizar mais e enfrentar a situação, 
a outfa, sCria ieduzir esses_ custos fínanceiros. E aí é que 
nós vamos entrar nn questão fll!ldamental da dívida: eU 
<~eh o que este País só vai liberar as suas empresas, só vai 
realmente reduzir o processo inflacionário se for- capaz 
de desvulorizar essa imensa dívida, porque é essa dívida 
que mantém os juros e os cus"tOs finanéeiros.da-empresa 
i{l cm cima. Claro, que o Governo tendo que ir ao merca
Uo fin<lnceiro todo dia par~ girar uma colossal dívida, 
isso mantém as empresas sempre asfixiadas. Elas se ali
viam moment:.~neamente com a venda de parte do seu 
património, se capitalizam e daqui a alguns meses já vão 
es.tar novamente endividadas. Porque enquanto estiver
mos Vivendo sob o julgo desta tremenda asfixia financei
ra. inevitavelmente todas elas vão estar condenadas. 

De moJo 4ue a minh<l opção seria por outras solução, 
c não por este processo de venda. Estamos vendendo paM 
trimônio bra.silciro, património nacional para fazer caixa 
pan1 continuar pagando os banqueiros. Numa palavra 
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simples. numa frase simples é esta a traduç~o desta ope
raçGo _de f!rÍvatiiacão. 

-Sr. Presidente, encerro aqui o meu pronunciamento, 
a)!mdecendo a atenção de todos, pedindo desculpas ao 
Sc1mdor José Lins, a quem gostaria muito de ouvir, a 
que-m iC1 ouvi tantas vezes em debates memoráveis que tiM 
vemos nesta Casa, mas o Sr. Presidente me alerta sobre a 
existência -de matéria urgente,_ que eu acato. 

Agradeço a todos u atenção, ficando aqui uma meia 
JcsreUida, quem s:;~be v_oltarci ainda a esta tribuna antes 
de encerrar o meu_ mandato! 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu espero que 
o pronunciamento do nobre SenadOr Roberto Saturnirio 
nàl) scin de despedida, para que a Mest~ possa, mais ta r~ 
d~.:_ se manifestar, cm nome de toda a Casa sobre a pes
soa c a personalidade do nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE_ {José fragelli) - Concedo a 
p;!lavfu. como Líder, ao nobre Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES PRONUNCIA D/S
C('RSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTER/OR
MF;!VTE: 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
pmictos Uc lei que vão ser lidos pelo Sr. l'i'MSecretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 372, de 1985 

HProíbe a remuneração do fornecedor de sangue a 
bancos de sangue, postos de coleta e serviços de hemo
terapia em geral, e dá outras providências." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'1 E proibida a remuneração, sob qualquer es

pécie, de doadores de sangue em todo o território nacio
nal. 

Purágrafo único. Para efeitos desta Lei, não são conM 
siderados remuneração: 
I- fornecimento de uma refeição, pelo Banco de sanM 

guc, serviço de hemoterapia, posto de coleta ou outra en
tidade afirn. após a coleta do sangue; 

II- o previsto no tnciso IV, do artigo 473, do 
Decre~o-lei n9 5-452. de I~' de maio de 1943 e no artigo 2~>, 
da Le1 n~' 1.705,_ de 27_de março de 1950. 

Art. 2~> Compete às Secretarias de Saúde das UnidaM 
dcs Federais fiscalizar a observância das normas desta 
Lei. 

Art. 3>:> A inobservância das normas desta lei acarreM 
türC1 a suspensão do funcionamento da entidade infrato
w por um período de 30 (trinta) dias e, no caso de reinci
dência, cancelamento da autorização de funcionamento 
da mesma, sem prejuízo da responsabilidade penal dos 
seus responsáveis. 

Ar!.- 4>:> Os Diretores Õ-U-- 1-esponsâveis por banco de 
sangue, serviço de hemo terapia, posto de coleta ou outra 
entidade afim, que infringirem a probição prevista nesta 
Lei, ficarão sujeitos às penas constantes no artigo 268 -do 
Código Penal. 

Parúgrafo único. _Da responsabilidade pe_nal ficam 
excluídos os doadores de sangue. 

Ar!. 5>:> Esta Leí entra em vigor 180 (cento e oiterita) 
dias após sua publicuçào. 

Art. 6~' RevogamMse as disposições em contrário. 

Justificacão 

A 24~ Assembléia da Organização Mundial de Saúde, 
reunida em Genebra, Suiça, em 1975, recomendou aos 
Estados Menbros o estabelecimento de programas naM 
cionais de sangue_ que_ assegurem às respectivas popu
luções a utilização terapêutica correta do sangue huma
n?, seus componentes e derivados, promovendoMse para 
isto a doação voluntária e desvinculada de lucro. 

O ól' Congresso da Federação Panamericana Pró
D_oaç_ão Voluntária de_Sàngue, realizado em Brasília, em 
1980. sob os auspícios da Sociedade Internacional de 
Transfusão de Sangue, condenou a ffiercantilização do 
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sangue humano e recomendou sua adequada obtenção, 
controle, processamento, destinação e distrib1.1ição, ba
seado exclusivamente na utilização de sangue cedido 
pela população sadia, por doação não-remunerada e pe
riodicamerite repetida, para o necessário ateridimento 
aos carentes de tramentos hemoterápico. 

Nos patses em que o ·exercício da J!ledicina é da com
petência de organizaç_ões oficiais, como a Inglaterra, em 
outros onde se estabeleceu um sistema especial de entida
des sem fins lucrativos, controladas, pelo Governo, auto
rizadas ao exercício da hemoterapia, como a França, ou 
ainda onde o GoveinO fransferiu a solução do problema 
hemoterápico à respectiva Sociedade Nacional da Cruz 
Vermelha, a adoçào altruísta e voluntária de sangue é a 
única admitida. 

A coleta remunerada de sangue incide sobre pessoas 
necessitadas e carentes, já expOliadas, geralmente consti~ 
tuídas de desempregados, dependentes de drogas, estu~ 
dantes pobres, desnutridos, freqUentemente com alto ris~ 
ce-de serem portadores de doenças transmissfveis. A reti
rada de sangue desses indivíduos é, sem dúvida, mais um 
agravo à sua saúde. 

Os fornecedores remunerados de sangue são, portan~ 
to, vítimas de um processo explorador. Por um lado, a 
retirada de seu sangue é maléfica à sua saúde; por outro, 
esse sangue transfundido a um outro indivíduo tem alto 
risco de transmissão de doença. 

O comércio de sangu. é um verdadeiro crime social e 
atenta contra a dignidade humana. 

O presente Projeto de Lei visa a proibir a remuneração 
do sangue coletado para fins terapêuticos. Visa a próte~ 
gcr aqueles pobres fornecedores de sangue que, em troca 
de uma remuneração pecuniária, entregam seu sangue, 
fonte de energia biológiCa, ex(:londo~se ao risco de maior 
depauperamento físico, iludindo-se com essa troca crimi- · 
nos-a. 

Por i~so, iste Projeto não visa a punir os que vendem 
seu sangue, vítimas sociais e, como tais, merecedores da 
proteção do Estado contra a ganância de inescrupulos-os 
revendedores de sangue humano. 

A punição prevista neste Projeto atinge os reposnsâ~ 
veis por serviços de hemoterapia -qUe remunerani o ·san
gue coletado, visando a ampliar seus negócios, utilizan~ 
do a vida humana como uma mercadoria qualquer. 

Nilo são considerados remuneração situações já cons
tantes em Lei, que prevêem a dispensa do trabalho no 
dia da doação, bem como o fornecimento de urna re
feição após a COleta do sangue. Ambas situãções são ne
cessárias à recuperação física: do doador, constitliíndo 
medidas recomendáveis após a doação .. do sangue. _- _ 

Cumpre saliCntar que através-de Resolução e Portaria, 
respectivamente, os Secretáríos de Saúde do Estado do 
Rio de Janeiro e do Distrito Federal já proibiram a re
muneração do sangu"e no âmbito de suas jurisdiçõe_s; No 
entanto. estas normas não têm a força necessária que 
uma Lei sobre este assunto possui. 

1:: proposto ainda um período para vigência da Lei, 
após sua publicação, a fim de que os serviçOs Públicos-e
os sem fins Iucrativç.s possam preparar-se para atendi
mento de eventual aumento da demanda de sangue, por 
meio de amph1 campanha nacional pr6-doação volun
tária e de outros meios que considerem pertinentes. 

A aprovação deste Projeto de Lei pelo Congresso Ni=" 
cional contribuirá para livrar nosso País do jugo de desu
mana e perigosa mercantilizilção do sangue humano. 

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1985. - Nival· 
do Machado. 

(Às Comissões de Constítuiçao e Justiça e de Saú
de.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 373, de 1985 

Obriga a devolução de Importâncias antecipadas 
como sinal ou inicio de pagamento de Imóvel financia~ 
do pelo SFH, quando não concretizada a transação. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Quando não se concretizar a transação de 

imóvel a ser finanCiado pelo SFH, por motivo de alguma 
forma relacionado à atuação do Sistenia ou Por motivo 
alheio à vontade do comprador, fica o vendedor obriga-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

do à restituição de quaisquer fmPOrtâncias antecipadas 
como sinal ou início de pagamento, com ou sem existên-
cia de Contrato de Opção. _ _ . 

Parágrafo Único. ESta restituição deyerá ser concreti
zada até 5 (cinco) -dias após o fato ímpeditivo da concre
tiZação da transação. 

Art. J'i> Esta lei entrará em vigor na dada de sua 
publicação. 

-Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Jusdficaçio 

A obrigatoriedade de devolução das importâncias an
tecipadas a título de sinal, em alguns casos de não con
cretização de transação imobiliária financiada pelo SFH, 
é medida justa e inadiável. 

f: lastimável a situação a quem ficam sujeitos inúme
ros pretendentes a compra de imóvel, através do SFH, 
quando obrigados ao pagamento de sinal como garantia 
de opção. 

Na maior parte das vezes, o candidato à aquisição 
encontra-se desinformado quando à atu_ação ~-fu_nciona
ni.ento do $istema e, em_ muitos _casos, p_~s_Q~de_ppsses 
~~destaS, para querr~--à perdã"" dÕ siÍlal constitui-se em 
prejuízo das economias de toda a vida. 

Ora, dentro da tramitação de um processo de financia
mento existem providências, tais como, ent!e outras, a. 
da avaliação do imóvel por engenheiro, que mdependem 
da decisão do pretendente a() imóvel., 

Ignorando a obrigatoriedade da avaliação e a possibi
lidade de que o valor avaliado seja i-nferio,r ao combina
do para'ª- transação, o que_ o ob_rigaria l!- completar o_to
tal com recursos próprio, o· Candidato compromete-se 
com o ve!lde9or, através de P!!gamento- do sinal. Ao ser 
obrigado à desistência, perde a importância já adi~nta
da. 

Em alguns_ casos, vem-se intensíficando a prática con
denável de proprietários oferecerem seus Imóveis à ven
da, por preços superiores aos do mercado, já sabedores 
de que a avaliação não atingirá o valor combinado e de 
que eles reterão o sinal sem a obrigação de se desfazerem 
do imóvel. 

É de urgente necessidade, portanto, uma legislação 
adeguada, que venha a coibir atas, muitas vezes pratica:.. 
dos com má fé, daqueles que exploram a falta de conhe
cimento dos humildes em benefício pi'óprio. 

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 198_5. ~Gastão 
Müller. 

(Às Comissões de Constituição eJustiça e de Eco
nomia.} 

O SR_. PRE_~I_DENTE (José J:ragetli)- Os_projétoS li
dos ~~-f:àO_ publícados e remeti~os às Comissões compe-
tentes. -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nos termos, 
do art. 55,§ l'>'o_ "ln Fine", -da Constituição, a Presidência 
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 21 horas, 
no Plenãrio da Câmara dos Deputados, destinada á vo~ 
tação do Projeto de Decreto Legislativo n9-28, de 1985-
CN ( 1 0' sessão), e à apreciação da Mensagem Presiden
cial n~ 62, de 1985-CN (2' Sessão), referentes, respediva
mente, aos Decretos-leis n9s 2159 e 2.161, de 1984. 

O Sr. Roberto Satumino- Sr. Presidente, peço a pala
vi-a para uma questão de ordem. 

O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, para uma 
questão de ordem. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Para 
uma questão de ordem.) --$r. Presidente, Srs. Senado
res: Estou encaminhando, à Mesa, comunicação segun
do a qual, deste momento em diante, o Líder da Bancada 
do PDT passa ·a ser o Senador Jaison Barreto. Gostaria 
que a Mesa e o Presidente assim considerasse, que deste 
momento em diante responde pala Liderança do PDT o 
Senador Jaison Barreto. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal - Euníce Michiles- Fábio Lucena

Alcides Paio - Galvão Mo_desto - João Castelo -
Carlos Alberto- Carlos Lyra- Albano Franco- Ju-
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tahy Magalhães- Lomanto Júnior- João Calmon ---
Moacyr Dalla --Amaral Pinto- Amaral Furlan- Be
nedito Ferreira~ MaUro Borges- Benedito Canelas
Roberto Campos- Roberto Wypych- Enéas Faria-, 
Jaison Barreto -.Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotada 
a h_ora -d~stinada .ao Expediente. (Pausa.) 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 58, de 1980 (n.,.l.693/79, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 458 da Con
solidação das Leis do Trabalho, tendo _ 

PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n•s 84 e 85, 
de 1985, das ComisSões 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

VOtação do Projeto em turno úniCo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
AproVado. 

O Sr. Jorge Kalume - Sr. Presidente, peço verificação 
de votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Serã feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Jorge Kalume. 

A Presidência vai suspender a sessão-por 10 minutos, 
acionando as campainhas para chamada dos nobres Se
nadores a Plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 hOras e 54 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e lO minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta 
a -sessão. 

Vai-se procederá nova votação. Na forma regimental, 
a votação será norriínal. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O Sr. Hélio Gueiros (PMDB - PA) -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Como vota o 
Líd~:r _dº- _PDS? 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PFL? · 

O Sr. Milton Cabral (PFL- PB) -Sim. 

O-SR. PRESIDÍ:NTE (José Fragelli)- Como vota __ o 
Líder do PDT? (Pausa.) 

S. Ex• está ausente. 
Como vota o Líder do PTB? (Pausa.) 
S. Ex• está ausente. 
Os SI-s, _Senadores jã podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema. 
-Aicides Saldanha. 
Alfredo Campos. 
Altev(r Leal. 
Américo de Souza. 
Carlos Alberto. 
Cid Sampaio_. 
Eunice Michiles. 
Fábio Lucena. 
Gastão Müller. 
Guilherme Palmeira. 
Hélio Gueiros. 
Henrique Santillo. 
Itamar Franco. 
João Calmon. 
João Lobo. 
José Lins. 
Jutahy Magalhães. 
Lourival Baptista. 
Luiz Cavalcante. 
Marcelo Miranda 
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Marcelo Maia. 
Martins Filho. 
Mauro Borges. 
Milton Cabral. 
Nelson Cai"neiro. 
Roberto Saturnino. 
Saldanha Derzi. 
Severo Gomes .. 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENA[)ORES:· 
Carlos Lyrª. 
Murilo Badaró. 

O SR. PRESIDI<:NTE (José Fragelli)- Vai ser feita a 
apuração. (Pausa.) 

Votaram sim 29- Srs. Senadores; não, 2. Não houve 
abstenções. 

Não houve quorum. 
O Projeto de Lei da Câmara n9 58 JSO, fica cQm _avo

tação adiada. 

Igualmente, as demais matéria da Ordem_d_o Dia,to
das em fase de votação, constittií!!a dos Projetas de_ ~i 
da Câmara n• o2/80; 34, 48, 53,57, 59, 63 e 81, de 1981; 
46/82; Projeto de Lei do Senado n9 244/~1- Corilple
mentar; Projetas de Resolução __ n9_s 131, 134 a I44,de 
1985; Requerimentos n9S 425,_423, 463 e 461, de 1985; 
Projetas de Lei do Senado n<:>s 89 e_ 85, de_l983, fiCani 
com a sua apreciação adiada para a próxima seSsãO ordi-
nãria. -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O item n<:> 27 
da Ordem do P_ía, depende de instrução. 

O SR, PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 27: 

Votação, em turno único, do_ Requerimento n9 
461, de 1985, de autoria do Senador Lomanto Jú
nior, solicitando, nos termos do art. 76 do Regimen
to Interno, a constituição de uma Comissão Espe
cial Mista, composta de 3_Senadores e 3 Deputados, 
para, no prazo de 120 dias, organizar os atos de co· 
memoração do centenãrio do nascimento de dois 
eminentes vultos baianos, Dr. Otãvro Mangabeira e 
Dr. Ernesto Simões Filho (dependendo_ de Parecer, 
a ser proferido em Plenário, da Comissão de Edu
cação e Cultura). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, 
para proferir o parecer da Comissã_p de E_dJJÇaçào e Cul
tura. 

O SR. ADERBAL JUREM A (PFL ....... PE. Para profe
rir parecer. Sem revisão do orador) --:: Sr. _Pr_esicf~ote, 
Srs. Senadores: . 

O nobre Senador Lomanto Júnio_r -~ outros_requere
ram à Mesa •. "ouvido o Plenário, a c_onstifuição de uma 
Comissão Especial Mista, composta de 3 Senador_es e 3 
Deputados, para, no prazo_ deJ20 dias, organizar os a tos 
de comemoração do centenãrio de nascimento de _dois 
emiilentes vultos baianos, Dr. Otâviõ Mangabeira e Dr. 
Ernesto Simões Filho, centenãrio este que oco_rrerá, res
pectivamente, nos dias 27 de agosto e 4 de outubro de 
1986". 

Desnecessârio, Sr. Presidente, destacar a impártância 
deste requerimento, uma vez que o Senador Lomanto 
Júnior, ex-Govérnador do Estado e baiano de boa cepa, 
conhece a história -de sua gente. 

Otãvio Mangabeira, o paladino da democracia brasi
leira, Ernesto Simões Filho, grande jornalista do ATar-
de e Ministro da Educação, merecem, sem dúvida, esta 
comemoração. _ _ _ _ _ _ 

Nosso parecer, portanto, Sr. Presidente, é favorável ao 
requerimento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O parecer da 
• Comissão de Educação_ e Cultura, pronunciado pelo 

nobre Senador Ade_r.bal Jurema, é favorável. 
A votação do requerimento fica adiada, por falta de 

quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Volta-se à lis-
ta de oradores. . _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Mül_ler. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT)- Desis
to da palavra, Sr. Presidente. 

DIÃRIODOCONGR!lSSO NACIONAL (Seção II) 

O §R._ PRESIDENTE (José Fragelli)- S. Ex• desiste 
da palavra. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 
(PaLJ_sa,) __ _ __ _ __ 
- &-_ Ex•_nã:o está __ pre-:)ente. 

Ççncedo a Pálavfi a~o nobre Sena-dOI- -NelSon Carnei· 

O SR. 1\ELSON CARNEIRO (PMDB- RJ)- De
sisto da_ palavra, Sr. Presidente. 

-o=--s'R. _PRESIDENTE: (José Frageili)- S. Ex• desiste 
da p3Iavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Alcides Salda
nha. 

O SR, ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Pro
nuncia o seguinte-discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dors:s: _ 

-Trago ao conhecimento da Casa o problema que está 
ocorrendo no meu Estado, no Rio Grande do Sul, mais 
precisame_nie na cidade de Lavras do Sul, cidade de mí
nefação, a 3SOkm de Porto Alegre, que desde os finais do 
século XVIIl, vem vivendo da exploração aurífera. A ga
rimpagem, Sr. Presidente, tem sido, nos últimos 50 anos, 
o meio de vida de centenas de pessoas dessa pequena ci
dade, hoje com cerca de 8 mil habitantes. 

OCorfe que, há dois Ou tr-ês ·anos, a Companhia Rio
grandense de Mineração recebeu o direito de minera.r o 
ouro em Lavras do Sul e, conseqUentemente, surgiu a 
proibição de garimpagem em toda a ãrea do Município. 
Nos últimos tempos, a CRM, com problemas de ordem 
financeira, iilterfompeu todo e qualquer trabalho de mi
neração._ No entanto, conseguiu junto ao Departamento 
Nacional da Produção_ Mineral conti11uasse sendo proi
bida a garifUpagem individtf~l nos rios e arroios de La
vras do Sul, onde, durante quase 100 anos, familias intei
ras tiravam se1,1 sUstento desse trabalh~ artesanal. 

Na Semana Passada, a Câmara dos Vereadores de La
vras do' Sul e o Sindicato dos Minerado~ daquele Mu
nicípio enviaram ao_nosso Gabinete um apelo, no senti
do de que interferissemos junto aS_. Ex~ o Sr. Ministro 
das Minas e_ Eoergiª, o que faremos precisamente ama
nhã, com audiência m_arcad_a, para que aquela cidade 
fosse considerada área de livre garimpagem. Se, por um 
lado, não funcionam as minas de ouro-por falta de recur
sos-;- face à sua pouca rentabilidade, fosse possibilitado 
aos garimpeiros da região continuassem um trabalho ar
tesanal, que, alêm de trazer rendimentos ao próprio Mu
nicípio é a fonte_ de renda, repetimos, de centenas de 
famnias, numa ãrea de baixa renda_ "per capita", talvez 
uma das mais baixas do Rio Grande do Sul. 

IÕf~r-mamos-~ C~a ~q~e estaffios levando_ o-pedido ao
Sr. Ministro das Minas_ e Energia, para que sejã Oeclara
da_aquela cida_d_e, na forma da lei, ãrea livre de garimpa
gem e, assim, seja possibilitada a retomada de um traba
lho que vem sendo feito hã mais de 150_ anos. no _Rio 
Grande do SuL 

Era: Sr. Presidente, a "comunicação que tÍnhamos a fa
zer, à"Cásã_neste m·ç.mento. (Muito bem!) 

O "SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
pãlavra- iá no6n~ Se:nador MauJ;"o 8Qrge$. 

O SR. MAURO BORGES- Desisto da palavra, Sr. 
Presidente. 

- O SR. PRESIDENTE_ (~o~é Fragelli)- S. Ex• desiste 
da palavra. 

Conc~.=dp a palavra ao nobre Senador Niv:ddo Macha
do. (Pausa.) 

S. Ex• está ausente. 
Concedo a palavra ao eminente Senador Américo de 

Souza. · 

O SR. AMtRICO DE SOUZA (PFL - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A pr~xi~idade -do enc~~amento da atual sessãq-legis
lativa nos leva a ajuntar num só pronunciamento três as
suntos distintos. 

O primeiro, Sr. Presidente, refere-se à porrogação da 
díViciã- Cxterna brilsileira. - . -

Temos, Sr. Presidente, Srs, Senadores, a certeZa de que· 
o País, encontrou o caminho certo para enfrentar o gran
de problema da dívida_ externa, aQ.otando uma postura 
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de independência em relação aos credores internacio
nais. 

O _eminente Ministro Dilson Funaro, -cumprindo 
o-rTe"ritãção-do eminente PresidCnte José Sarney, imprJ.: 
inTU, na _Pas:ta da F?únda, um _comportamento de altivez 
e dstre§pOnSabilidade, de tal forma q_uete-m dãdoàoPaíS 
a diirlc!nsão que ele tem no concerto das nações. Preferiu 
renunciar ·a qualquer acordo com os_ bancos credores sob 
a _égide do Fundo M.onetãrio Internacional. E, como .o 
cacife,d~ çlispor de reservas e.rt:l dólares suficientes a~_pa
gamento das suas responsabilidades com os juros da· 
dí_y_lda intern.acional, vem o Pai~ se impqndo de tal for~ 
que não temos e nem teremos, jamais, pelo menos en
quanto tivermos na Presidência da República o eminente 
conterrá~eo José Sarney; a iilterferência do Fundo Mo
netãrio Internacional em nossa politica interna. Não 
mais veremos as recepções festivaS_ oferecid~s a dona 
Maria Jull, ne:m à ela nem àqueles que certimente pre
tendiam sucedê-ta nes_sas missões. 

Daí por que, Sr. Presidente, lamentamos a publicaçãO 
de noticia n'O Estado de S. Paulo, em edição desta sema
na, mats precisamente ~i" ae domingo, quando procura, 
nessa notícia proveniente de NQ'ia Iorque, subverter a 
realidade dos fatQs, dando a entender que o Brasil, quan
do preferiu adotar a política atual, sem submeter-se aos 
ditames do Fundo Monetário (nternacional1 estaria per
dendo divisas e o anunciado pof- aquele jornal é a impor· 
tância de 600 milhões de dólares, independentemente da 
continuação do pagamento spread mais alto do que em 
outras situações. 

Vimos, portanto, Sr. Presidente, cumprimentar o emi
nente Ministro Oilson Funaro pela política económica
adotada no que diz respeito à administração da nossa 
dívida externa, cumprindo, assim, os ditames da Nova 
República sob a responsabilidade do Presidente Josê 
Sai"ney. 

O segundo assunto que pretendemos tratar neste nos
so pronunciamento de hoje diz respeito ao chamado 
"pacote ec-onômico", composto de diversos projetas de 
lei mandados pelo Poder Executivo à apreciação -do 
Congresso Nacional, 

Está viSta, Sr. Presidente, que muitas noticias de jor
nais e de revistas da semana têm procurado tulmutuar a 
compreensão dos menos esclarecidos. Ali estã, naqueles 
projetas de lei, com a tranqtilidade cristalina de infor
mações sérias, o que na verdade o~.:orrerã com a adoçào 
daquelas medidas. 

Pretende o Presidente José Sarney adotar o sistema de 
melhgr di_sjri.b.uição da renda.n_acional, de tal sorte que 
aqueles que ganham menos serão menos onerados no pa· 
ga~e~to do seu Imposto_de R~11da. Em cont~apa_rtida! 
aqueles que ganham mais haverão de pagar -maior tribu-

. to. 
Ê claro, Sr. Presidente, que eSta atitude do Governo 

CQOtraria a muitos, Porém, t.ào pou~s. que não podem 
se)' c:omparad_os.com os interesses da quase totalidade 
dãqueles que recebem salãrios menores. 

Teve O Goveni.O-·a preocupação de isentar do Imposto 
de R_enda aqueles assalariados que menos recebem e de 
taxar progressivamente, porém, também modestamente, 
aqueles que recebem um pouco_mais e de crescer essa ta
xação aos que recebem muito. Porém, em contrapartida, 
em que pesem manifestações de parlamentares e de emi
nentes Senadores, atê mesmo hoje nesta Casa, o Govei
no taxou a receita proveniente da aplicaçã'o de_ capital. 
Taxou o que não_ era taxado_ antes. Taxou as aplicações 
do over-night no open market, exatamente aquelas apli
cações que não se confundiam com poupança, mas sim 
com especulação. 

E •. aqui, não manifestamos o nosso repúdio a ela, mas 
apenas aplaudimos a atitude do Governo por taxá-la, 
porquanto o over-night e o open marcket, num período 
que vai de l_a 43 dias, estão ca,racterizados como especu

-lação financeira, 
Mais uma vez. Sr. Presidente, o acerto do GOverno 

nas me_did;:Ls que compõem a. "pacote económico" estã 
perfeitar::nente conscíente das responsabilidades _que o 
novo Governo tem pará com a Nação. Aplaudimos as 
medidas e_ apoiaremos os projetas de lei, quando formos 
vo_tar_ n_esia Casa. . . 

E, por fim, para concluir, Sr. Presidente, nos manífes
tàmos contrariamente à pUblicidade que vem sendo feita 
com relaçãQ_à r.edução do mandato do Presidente José 
Sarcney •. •·oiretas-já em 86':, para Preside_nte da _Repúbli-
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ca; na verdade, é um_impeacbment, Sr. Presidente.' Não recursos, enq.uanto o Executivo se utiliza da lentid_ão e 
todo um arsenal de informações fechadas para exfgíi ra
pidez. 

nos podemos conformar com manobras daqueles que de~ 
fendem interesses políticos pessoais. O mandato do Pre.
sidente José SarneY é de 6 anos, como manda a Co_nst_i-_ 
tuição. E não hã niSsO nenhuma novidade, porquanto O 
mandato presidencial, na França, é de 7 anos, renovável. 
Tem o Presidente da República liberdade de poder con
correr a reeleições sucessivas, O mandat9 do=Presidente 
dos Estados Unidos, em verdade, é de oito anos, porque-

__ -----~~te_ o editor~al do jornal O Esta~o de Minas. Ejun_--
tam~aqUraOClsSi Voz, Sr. Presidente, .Srs. Senador~. 
para dizer que a aprovação desse pacote significará; ine
gavelmente, como dizia há pouco o Senador Severo Go
m~s. o mesmo que incorporar o decretowlei na prática do 
Legislativo. 

o plebisCito - e- eu o chamo plebiscito - que-existe na 
metade desse mandato é para que o povo se manifeste a 
respeito do comportamento do President_e da Rep~blica _ 
daquele País, so_bre_s~ __ deva ou não COJ;l.tinl.l.ar_por mais 
quatro anos. E apenas por uma economia processual, jâ 
apresenta a legislação eleitofal, daquet~País irmão, u~_ 
outro candidato na hipótese de _o povo i"~pud~ar o Presi-
dente que estâ no exer_cfcio._ - " -

Daí, Sr-. Presidente, não vemos por que devamos que
rer diminuir o mandato do Pres_idente da República e 
muito menos do Pres_idente José Safney. qUe ai está, ·amw 
parado pela legalidade e pela maioria'do COilgresso Naw __ 
cional, que o elegeu com um mandato de seis anos_. 

Pretendemos, Sr. Presidente, continuar -defendend_Q_ 
essa tese em todas as ocasiões em que se oferecerem_ 
oportunidades. 

Muito obrigado. (Muito beml) 

O SR. PRESIDEN_TE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) --Sr .. Pr~ídente, Srs. &enadow 
res: - __ - _ _ -

Apenas para que _conste _ _d_osA~ais do SenadO, passo a 
ler o seguinte editorial d~_O Estado de Minas de hqje: 

ANÁLISE DO PACOTE 

A aprovação do pacote econômico do Govern_o pelo 
Parlamento, se assim acontecer, não irá além da simples 
homologação. Em seis dias de prazo, visto como o proje
to só foi enviado ao Congresso quinta-feira da semana 
passada, será humanamente impossfvel entrar fundo na 
questão e debatê-la com _segurança. ~uma pena, pois o 
que mais se tem assistido no País é a omissão do Legisla· 
tive diante das questões funda_mentais, entre elas as de 
ordem econômicowsocial. 

Não tanto por culpa pr6pri3, mas por invariáVel d~
compasso institucioiiàl. O Executivo, no caso do pacote; 
trabalhou a matéria durante seis meses, talvez mais. Cen
tenas de técnicos gastaram dias e noit~ montando as 
peças de um novo sistema econômi'co transformador, en
quanto ministérios" articulavam. dados e inform!içÕe~_. 
Dezénas de viagens ao exterior configuravam negO
ciações com os credores e o FMI, enquanto o Congres~-
simplesmente aguardava o momento de opinar. Este mo
mento é algo de irreal, não durando mais do que uma se
mana o seu tempo de esrriiuÇar a complicadíssima peça 
econômica proposta pelo Executivo, jâ que o recesso c~ 
meça depois de amanhã. 

Se não o _fizer, a coisa se -co·mplica, pois o Planalto, 
não podendo segurar o elevado déficit das contas nacíow-
nais, terià de implantar Q .. pacote" por decreto-lei e aí 
recorreriã-novamente a um instrumento residual do arbí
trio i da execução, que se supunha eliminado da prática 
governamental. Já_ tivemos um~ outra exceção no casQ _ 
da liquidação de ban_cos, mas o Goverrio alegou que não 
havia tempo a perder e consumou meõ.idas através de de
cretos. Seria uma contiilgência, mas- a nova eCOriCfffiia
que- vai sacudir O País e mex.er' na vida de rpiltiares __ d~ 
pessoas e milhões de empresas poderia ser mais tard.C
contestada e questioriada na medida em que não leve a 
çhancela esclareci<ia do Parlamento. · 

Será íinposSível a aâesão da sociedade, vja co-ngresso, 
porque o tempo é mínimo. Seril reCursos técriicOs de conw 
sultoria, e trabalhando a quente, senadores e deputados 
o máximo que p'oderri fazer ê balançar a cabeça sem 
maio-r conviCÇão, exeeto as dftadaSpelã lealda:de política, 
mas estas não costumam ser mUito" esclarecedoras das 
dúvidas e, sobretudo, das certezas. 

Vamos imaginar que, afinal de contas, ainda não hou
ve tempo de lubrificar o _relacionamento apropriado en
tre Executivo e Legislativo e aí tudo se explica. Resta 
aguardar que a ColistituTnteTorile para reflexão eSte des~ 
confortável problema da legitimidade decisória de um 
poder que engole sem mastigar por falta de tempo e de 

Não é possível, Srs. Senadores, que, faltando pratica
mente, 48 horas para o recesso do Congresso Nacional. o 
Se_oado da República só vai tomar conhecimento se to
mar, pela noite ou pela madrugada do projeto aprovado 
pela Câmara dos Deputados nas suas diversas ~men_das, 
Portanto, há que se exigir do Senado da República uma 
profunda reflexão para a análise do pacote que o Gover
no pretende v~r aprovado até o dia cinco. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
b~ml) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - Concedo a 
palav•a ao nobre Senador Gaivão Modesto. 

O SR. GAL VÃO MODESTO (PDS- RO. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidnete e Srs. Senado
res: 

lnstituido através nada Lei nt? 4.380. de 2l de agosto 
de 1964, o BNH foi, pela mesma Lei, investido das 
f1.fnções de órgãO central dos sistemas financeiros da Ha
bitação e do Saneamento, cabendo-lhe operar exclusiva
mente _como órgão orientador; disciplinador e de assis
tência finan_ét:ir_a, enqua~to _a~ funções -eXeCutivas fica:.· 
ram a cargo de outros agentC$ componentes dO Sistema. 

Houve nos dois primeiros anos -1964 e 1965- uma 
~ssez de recursõs, pois O_"?NH-co~iava, alêm do seu 
capit'al, que era de I milhão de cruzeiros, apenas com I% 
da folha de pagamento dos salârios das empresas. Em 
1966, constituído o FGTS com 8% dos salários pagos 
mensalmente, ficou o BNH como gestor daquele Fundo, 
que passou a ser a fonte principal de financiamento do 
SFH, até 1975. Daí ~m diante é que os recursos prove~ 
nientes das cadernetas de poupança se colocaram em pri
meiro lugar, apresentando-Se hoje três veies superiores 
aos recursos do FGTS. 

A- não-sei naqueles dois prüneiros anoS, poàe-se dizer 
qUé -ô BN'fr Sempi"e fól-dõtado de recursos reconhecid~
rnente suficie-rites. Entretanto, o déficit habitacional nun
ca foi superado ... Pior do que isso, os planos e progra
mas dri BNH vêm deixando de lado algumas das princi
p'ais metás 'Previstas na lei que o "cfiou, ou seja, a priori
dade estabelecida no art. 4"' da Lei nt? 4)80 para cons
truçãO deCOn]Uritos de!itfriàdos à eliminaçã() de favel~, e 
de mOi'adias para a população rural. 

Dilranteatr3Jet0na dO BNH, verifica-Se que sua polí
tica de investimentos, no que diz respeito a mutuãrios, 
foi sempre contrária ao que estã previsto mi lei: os dis
pêndios foram sempre mais vultosos para as classes mais 
bem assalariadas. -

Estudos publicados pelo Departamento de Ciência 
Política da Universidad_e Federal de Minas_ Gerai~. na 
obra intitU18da. "Habitação e Poder", dãÕ conta de que 
até 1980, 65% das unidades financiadas destinaram-se às 
Camadas média e alta _da população_ e_ 35% às__(a,míl_ias _<;le 
baixo rendimento (abaixo de 5 salários mínim.os). A dis
torção torna-se ainda maior se atentarmos para o fato de 
que o invest[mentO -Por- unidade- habitãciõnal na faixa 
POJ:lUlar é muitas vezes_ menor do que os dos demais es
tratos de renda. Em termos financeiros, os mutuãrios 
eõni rendiinentos até 5,5 salãrios mínimos caPtãraffi·apew 
nas 23,68% dos recursos do SFH. OS mutuários com r'(n
dfffieiltõ-s-ã:té 3~,l0 s-alários rritnimos não chegaram a usu-
fruir 10~;-das-iPficações. - · 

Verifique--se, ainda,"que estabelecidas 10 faixas de mu
tuários com rendimentos de 1 a 25_ salários mínimo.s_, as 
três faixas superiores utilizaram quase a metade dõs in
vestimentos, enquanto as 6 faixas mais baixas não al
çançaram 15%. 

Fracassado, portanto, o objetivo- social! 
Corpo conseqüência, o brasileiro de bS.íxa renda, em 

todos os quadrantes. do Brasil, vem invadindo aProprie
dade alheia para fixar sua residência, contrariando fla

- gra_ntement~ a, qrdem constitucional vigente. 
A casa prÓpria é tida como a-mais Hdimaaftrmação da 

proPríêdadC priVada e os motivos que impedem a sua ob~ 
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tenção contribuem_ para o enfraquecimento do sistema 
capitalista, p.ira a erosão de nossas instituições, o que 
significa o caos social. 

O déficit alarmante de lO milhões de habitações é uma 
cifra bastante inquietadora, pois é este o número de 
famllias qUe Oã-o dispõem de um imóvel residencial. 
Num cálculo muito simples, adotando-se a média do 
IBGE de 5 pessoas por família, será de 50 milhões o nú
mero de pessoas envolvidas - nada menos que 2/5 da 
população brasileira -sem teta onde morar. 

Mas, Senhor Presidente e Senhores Senadores, envol
vidos pela crise da habitação não estão apenas os sem
teta de que f~\amos_._ Há outro c:ontingente de brasileiros, 
também numerOso e igualmente infeliz, talvez mais so
fredor, com a alma mais cheia de apreensões: o daqueles 
que, na qualidade de mutuários, se endividaram até à inw 
solvência com o Sistema Financeiro da Habitação. Le
vantamento do SER PRO mostra que em toda a história 
do BNH foram feitos 4 milhões de financiamentos, exis
tindo atualmente 3 milhões de mutuários, entre os quais 
o índice de inadimplência, que em dezembro/84 era de 
45,76%, em setembroj84 chegou a 58.4%. 

Sabe-se, por outro lado, que há unidades habitacio
nais encalhadas e o encalhe decorre não só do receio das 
pessoas de se sujeitarem a condições de pagamento de 
valores imprevisíveis, mas também da péssima qualidade 
de muitas Construções que ameaçam desabar sobre os 
moradores. 

Essas acumulações de estoque de unidades habitacio
nais desencadeiam funestas conseqUências que repercu
tem em cascata, causando: 

- d'Hiculdade de pagamento do finanCiamento toma-
do para a produção~ 

-redução de atividades no setor da Construção Civil; 
-aumento do déficit habitacional; 
~agravamento do desemprego; . 
-decréscimo de arrecadação do FGTS. 

Eis a triste configuração da crise em que se debate um 
dos maiores sistf!_l'!las de __ acumulação de recursos jamais 
montado no País: déficit de unidades habitacionais em 
contraposição a estoques encalhados; preterição das 
classes menos favorecidas; inadimplência dos mutuários 
motiV!idi por reajuStamentos exorbitantes das pres
taç~es c;la casa própria. 

A debilitação do sistema não corre exclusivamente à 
conta da inflação e da questão salarial. Mesmo reativada 
a economia, debelada a inflação e corrigidos os salários 
em níveis reais, faz-se necessária uma reestruturação do 
Sistema Financeiro da Habitação. 
·~·de todo providencial, embora tardia, a iniciativa que 

tomou o Governo, no sentido de reestruturar o Sistemã. 
Financeiro da Habitação, eonstituirido uma Comissão 
para cuidar do assunto. 

A classe média baixa e as camadas de mais baixa renda 
dev-erão.- daqui por diante-, ser privilegiadas na distri
buição dos finariciamentos. O novo sistema financeiió 
da habitação deverá também voltar-se com mais empe
nhO p3fa O setor rUral que nunca teve facilidade de finan=
ciãinentõ- de habitação popular no campo. 

A Comissão nã_9 deixará de lado os meios para evitar 
que os custos finais sejam !ncompatíveis com a capacida
de çi_e p~gamento_ da população. h sabido que os custos 
se avoh,nn_am_ indevidamente desde o inicio, com a espe
culação imobiliária, e çrescem com os_ desmedidos lucros 
dos agentes financeiros. -

A nova estruturação procurará ampliar as possibilida
des__ de aquisição da casa própria, deixando de financiar 
apenas ()_imóvel construído, como ocorre atualmente, e 
atualízando o financiamento de material de construção, 
para que o imóvel sej!l construído diretamente pelo mo
rador. 

Crítica das mais justas ao atuat Sistema refere-se ao 
fato de que os recursos da poupança estão sendo empre~ 
gà(Jos em áreas que não são as habitacionais. _ 

Para se ter_ uma idéia clara, com poucas palavras, em 
1968 as aplicações no item "habitação" absorveram 93% 
dos recursos financeiros, eriquanto o item "saneamento" 
absorveu apenas 4, I% e para operações complementares 
- cujó -item mais importante~ .. materiais de construção 
-produtor", ficaram 2,7%. Na evolução d_e 15 anos, até 
1983, as aplicações com "habitação" foram dimimlindo, 
ao passo que cresceram com os outros dois itens, 
Poderido-se constatar do Relatório de Atividades do 
BNH. relativo a 1983~ que naquele ano as aplicações em 
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"habitação" foram de apenas 48% dos recursos, enquan
to Q "saneamento" absorveu 32% e as operações comple
mentares, 20%. 

Nesse perfodo de distorção d.a finalida_c;l.e básica do 
BNH, 3.2271ocalidade_s (80% das cidadesbrasileiras) fo
ram beneficiadas com o serviço dc_abastecimento _d~ á
gua com recursos da poupança, sem dúvida de magna re
levância para o saneamento __ urbano_._ Entretanto, a ex
pansão do BNH p<!.ra essas áreas de água e esgoto, que 
tradicionalmente têm sido subsidiadas pelas prefeituras 
municipais, concorre para agravar as desigualdades so-
ciais. _ --- - __ -

O meu apelo ao Poder Executivo, neste momenio,ê. no 
sentido de que leve cm consideração a in]pstiçi social 
que vem sendo praticada há anos._ Não -~Qmpete ao BNH 
o serviço de abastecimento d~ água das cidades e a cons
trução de sistemas de esgotos sanitái"íos nas grandes me
trópoles. As obras de saneamento a c_argo do BNH deve
rão se restringir à área dos conjuntos residenciais por ele 
construídos. 

Era o que tinha a dizer. (Muito l)eml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palaVra ao_n_obr_e Senador Louriv_al_Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS-SE. Prottun
cia o seguinte discurso.)- Sr._Presidente e Srs. Senado
res: 

A realizaçào do XIV Festival d~ Arte de São Cristovão 
no período de 29 de novemb_rQ_ de 1~ de dezembro de 
t 985, em virtude da heteíogeneidade e abrangência dos 
eventos gue o caracterizaram, foi levada a efeito i:tos pa
râmetros da criteriosa programação elaborada pela Uni
versidade Federal de Sergipe, sob a direção do Magnífi
co Reitor Eduardo Garcia. 

O brilhantismo e a ressonânCia desse-magno emprc:en
dimento, de natureza predominantemente educã.tiva e 
cultural, ultrapassaram todas as expectativas. 

O Governador João Alves Filho, o Prefeito de Araca
ju, Deputado José Carlos Teixeira e a Prefeitura MuniCi
pal de São CristóVão muito contribuíram para o sucesso 
dos programas executados, através de providências con
cretas de irrestrito apoio. 

Merece destaque o relevante patrocínio de_institui_ções 
como o Banco Brasileiro Comercial, Fundação Roberto 
Marinho, ·o Banco do Brasil, a SUDEJI.:IE, o SESI; BA
NORTE, a VASP. a EMSETUR. a ENERGIPE. a Ni
trofértil, o Serviço Brasileiro de Teatro, o Instituto Na
cional de Artes Cênicas _e o MinistériO da Cultura. 

Foram vários dias de intensas atividades, iniciativas e 
festejos artísticos compreeridendo ·concertos, exibições 
de bandas populares, conjuntos orquestrais típicos, balé, 
filmes sele_cionados, exposições· de artes plásticas e 
shows, palestras, c_onferências, espetâculos teatrais, visi
tas a museus, desafios de violeiros e repentistas, cortejos 
de grupos folclóricos, danças e assim sucessivamente, 

A solenidade _de encerramento da maior promoção 
cultural do Estado, domingo ocorrida, contou com a 
presença do eminente Ministro de Estado da Cultura, 
Aluísio Pimenta, convidado especial da Universidade 
Federal de Sergipe, que participou de uma reunião no 
Auditório· do Museu de Arte Sacra de São CristóVão e 
proferiu uma aplaudida palestra sobrot;: "Identidade Cul
tural''. 

Nessa reunião, o Ministro AluísiÕ Pimenta democrati
camente dialogou com as pessoas interessadas em ativi
dades culturais, dentro do seu estilo de ouvir as comuni
dades representadas pelos agentes culturais, artistas, 
professores e intelectuais. 

Ouvido com _atenção, Q Ministro Aluísio Pimenta dis
correu com eloqilência, revelando sua notável cultura e 
profundo conhecimento dos problemas que versou em 
sua palestra, causando excelente impressão em todos 
quanto ali se encontravam. 

Presente à reunião, coube-me a honrosa incumbência 
de representar o Governador João Alves Filho. 

Na oportunidade falaram o professor António Garcia 
Filho. Presidente da Academia SefgÍpana de Letras; a 
Professora Maria Tétis Nunes_- eximia historiadora e 
renomada expressão da cultura sergipana; ó acadêmico 
Carlos Alberto da Silva, que aproveitou o ensejo para 
formular reivindicações ao Ministério da Cultura_ e o 
Magnífico Reitor Eduardo Garcia, que agradeceu apre
sença do Ministro Aluísio Pimenta no XIV Festival de 
Artes de São Cristóvão. Con.vém acerituar que o Minis-
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tro de Estado da Cultura, antes de visitar São Crist_óvão, 
presidiu a solenidade de inauguração da sede da Seo:::reta
ria de Cultura, criada pelo Prefeito José Carlos Teixeira. 
Nessa ocasião falaram, além do ex-Governador Seixas 
Dóri.l, o Prefeito ~Josê -Cãrios Teixeira, a Secretária de 
Cultura, Ofenísia Fre_ire e o Ministro Aluísio Pimenta. 
' Trata-se d_e _in_kiaiiva qUe deverã, a c·urtd prazõ, desen
volver uma atuação à altura das necessidades de expan
são e aprimoramento cultural de Aracaju. 

A fim de·que se possa avaliar as dimensões e o conteú
do-do XIV Fe:stival_dc;:.Artes recém-encerrado, soliCíto a 
incorporação ao- texto destas suscintas considerações da 
Programação_ Oficiilf deSse magnífico emp-reendimento 
cultural. 

No que me diz respeito, comO ex-Prefeito de São Cris
tóvão, cumpro o dever de externar a minha satisfação, 
aO verífica~· que o seu tradic_ioilat' Festival de Arte, vem 
crescendo de importância; à inedida_ que os anos vão pas
sando, transformandó:.se, pelas suas repercussões, num 
dos mais: i_mportantes acon_tecirnentos edl!catjvos e sócio
culturais -do Nordeste eao "BfiiSit. 

Congratulo-me, por conseguinte, com Ô PoVo de São 
Cristóvão pelo êxito insofismável do XIV Festival de Ar
te,' ao rÍlesmo tempo erll que felicito o Magnífico Reitor, 
Eduardo_ Garcia e todos quantos contribuíram com o seu 
esforço para o pleno êxito do certame. . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito_ beml 
Palmas.) -- --

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR 
LOUR!VAL BAPTISTA 

"XIV FESTIVAL DE ARTE 
DE SÃO CRISTÓVÃO 

De 29 de _g9_Vembro a 1' de dezembro de 1985 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Programação oficial 

Pala_Qque do Largo da Matriz 
l7h - Retreta da Banda Filarmónica Coração de Je-

sus - LaranjeiiasJSE · 
Shaw de MúSica Popular Brasileira: 
l9h ....o;'".-'~0 Jeito é Sambar" - Ginga Samba Som -

AracajufSE 
20h -:."Sergipe- Brasil"- Irmão- AracajujSE 
21h -.-"Canta"- Irineu Fontes~ Aracaju/SE 
22h - ''Hijos Dei Sol" - Grupo América - Araca-

ju(SE 
23h -"Reverterium"- Banda Segredo -Aracajuj-

SE 
Seresta com o Grupo Ildon Santos - AracajujSE 

Teatro Paulo Sarazate 
Rua do _Rosário 
l_Oh -~"Os Saltimb~ncos" (de Sérgio- Bardotti),_ tra

dução e _adaptação de Chico Buarque - pelo Grupo 
Teatro Olídna de Aracaju. Patrocínio: Prefeitura Muni
cipal de AracajufSecretaria de Cultura 

16_h --=·~-·o .Ma_caco e a Velha" (de Aglaé Alencar)
Teatro Infantil- pelo Grupo Mamulengo de Cheiroso 
~ AraçajujSE 

19h ---:'. "Quítéria Mariá da Conceição" (de Argemiro 
Pascoal) -pelo Teatro Experimental de Arte- de Ca
ruarujPE. 

Este espetáculo conta com o Patrocínio dq,"Serviço 
Brasileiro de Teatro_- lnstituto Nacional de Artes Cêni
cas - Ministério da Cultura". 

2lh- Espetáculo TeatrQ. "Salve-se Quem Puder" (de 
Cícero Alberto)- pelo Grupo Imagem- AracajuJSE 

Circo Cultural 
Largo do Carmo 
17h- Teatro Infantil-:- "O Circo Bebe Âgua e o Ma

caquinho de Angola" (criação coletíva)- Resultado da 
Oficina de Teatro promovida pelo CULTART fUFS;em 
São Cristóvão/SE 

18h --:-."Guerreiro Treme Terra"- Dança Folclórica 
- de Ilha das Flores/SE 

14:40h - Mostra do Moderno Cinema Aleffião 
Film~. "Stroszek" (de Werner Herzog) 
17h - Mostra Retrospectiva do Cinema Brasileiro 
Film~ "Os Tr1ipalhões na Serra Pelada" (deJ.B. Tan-

ko) 
19h - Mõstra de Filmes Didáticos Sobre Saúde 
Filme~. ''Higiene Pessoal" 
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19:15h- Mostra Retrospectiva do Cinema Brasileiro 
FUm_~;. "Tenda dos Milagres" (de Nelson Pereira dos 

_Santos) 
20h -- Espetáculo Teatral."A Farsa do Poder" (d,_e 

Racine Santos).:_ pelo NúCleo de Teatro da UFAL
Universi~a~e Federal de :A:l~oas- Maceió/AL 

Palanque da Praça da Bandeira 
21h --Desafio-ae-Violeiros -;:-."'Palmeirinha da Bahia 

e José Fàreira de Pernambuco" 
22h - Forró com. "Nodestinos do Baião" -- Araca

ju7SE 
· ·- Ruas de São Cristóvã"O -·-

9h - Cortejo de Grupos Folclóricos 
Grupos: .. "Guerreiro" e .. "Zabumba" - de Ilha das 

Flores(SE;. "Chegança•• t:::'~Reisado"- de São Cristó
vão/SE t::_. "Zabu_I?~a" - de SiJ?ãO DiasjSE 

15h- Cortejo de_Grupos Folclóricos . 
Grupos:,."Guerreiro" e,.~'Zabumba"- de Ilha das 

Ftores(SE;. "Batalhão" - de JaparatubafSE;, "Cacum- . 
bi" - de RiachuelofSE;,. "Reisado" - do povoado 
Mosqueiro/SE;, "Dança de São João" -de Itabaiani
nhafSE tf. "Zabumba" - de Simão Dias(SE 

17h- Teatro de Rua-:-. "Cá Boca no Trombone"
pelo Grupo BroteiroS- de Santo Amaro das Brotas/SE 

20h - Grupo Folclórico .. "Zabumba" - de Simão 
DiasfSE 

Cine TriaDon 
Praça da Matriz 
lOh - Mostra de Filmes Didãticqs Sob_re Saúde 
Filme;. "Combate ao Ofidismo" 
IO:ISh- Mostra do Cinerita Alemão 
Filme Infantil;. ''Silhuetas" (de Lotte Reiniger) 
14h - Mostra de Filmes Didáticos Sobre Saúde 
Filme_~. "Parto de Emergência" 
20h - Mostra de Film~ Sergipanos - Ficção 
Filmes;." Arcanos: o jogo" (de_ Y oya Wurch);. "Trans-

ferência",. "Cotidiano"-ç."José'de Tal Ex -Futuro Ci
dadão" (de Jorge Alberto Moura); ... João Imigrante'' (de 
Cec_ílio Marinho do Sacramento);, "O Retrato" (de Jos~ 
Dalmo); ... "P::;ico-Deus" (de Diomedes ·santos Silva) e 
.. Momento M" (Criação coletiva) 

23h -Mostra Retrospectiva do Cinema B_rasileiro 
Film~~. "Toda Nudez Serâ Castigada" (de Arnaldo la

bor) 

NQs Patrocinamos o XIV F ASC 

Governo do Estado de. Sergipe - Prefeitura M unici
pªl de Aracaju ~Prefeitura Municipal de São Cristóvão 
- Banco Brasileiro ComeiCial ..... : ... : FUridação Roberto 
Marinho - Banco do Brasil, SUDEN:E, SESI, BA
NORTE - V ASP - EMSETUR - ENERGIPE -
NITROFÉRTIL -Serviço BrasileirQ de Teatro, Insti
tuto Nacional de Artes Cênicas, Ministério, da Cultura. 

P.ROGRAMA OFICIAL 

Sexta-feira 

(29-11-85) 

Palanque da Praça São Francisco 

20 h- Solenidade oficial de abertura do XIV FASC 
- Palavras do Professor Eduardo Antônio Conde Gar
cia, Magnífico Reitor da Universidade Federal de Segi
pe; do Excelentfssiffio Senhor Governador do Estado de 
Sergipe, Engenheiro João Alves Filho; do Excelentíssi
mo Senhor Horácio de Souza Lima, Prefeito Municipal 
de São Cristóvão e do Excelentíssimo S!!nhor Doutor 
Aloísio Pimenta, Ministro da Cultura. 

30:45 h - Concerto da Orquestra Sinfónica de Sergipe 
- Aracaju-:::.:..:. SE. Patrocínio: FUNDESC- Fundação 
Estadual de Cultura. 

22 h- Espetácu1os de Dança: Clyde Morgan e a Ban
da llu apresentam. "Barão do Cemitêrio", espetâculo tra
dicional de Dança e MúSica do Vodu Haitano. Patrocí
nio: ACBEU - Associação Cultural Brasil-Estados 
Unidos-Salvador - BA •. "Revoada" - pelo Grupo 
Studium Danças - Aracaju - SE,. "Pra não dizer que 
não falei de ti" - pelo Bà.llet Rural- Salvador - BA. 

Centro de Artes '"Aloisio Magalhães" 

- Pfaça da Matriz -
19:30 h- Solenidade oficial de inauguração do Cen" 

tro de Artes. "'Aloísio Magalhães"- Presenças do Rei-
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torda UFS, Eduardo Conde Garcia, do Governador ele 
Sergipe, João Alves Filho e do Ministro da Cultura, ___ _ 

pelo Grupo Centro Integrado de Arte da Bahia- Salva
dor- _13_~_._-··otü_L_i_nda Olig_d!i"! -pelo Balé popular 
do Recife = Re<:ifç- PE. Este ~spetácu1o conta com o 
pàii-õc-trlio dO: "Sei-ViÇO-BfasHt!irOOe ·TeãfrO- Instituto 
Nacional de Artes Cénicas - Ministério da Cultura". 

."Oloba las_~- o nasci_mento dos _g~ix_á~.._---: pelo ~~ré 
Sabia :_ Grupo de Dança Afro-Contemporânea- Sal
vador- BA. 

Aloísio Pimenta. 

Circo Cultural 

- largo do Camro - -
21 h ---;."Esplendor dos orixás" -pelo Grupo Afro 

Terreiro Oxosse Tauarttlm" - Aracaju - SE. 

Palanque da Praça da Bandeira 

21 h- Desafio de Vi oleiros-:-: "Vêm Vêm do Nordes-
te e João Bezerra" - Aracaju - SE. __ 

22 h - Forró com "Luiz Paulo e seu COnjUJito': -
Aracaju - SE. 

Ruas de São Cristóvão 

17 h- Grupo Folclórico "Zabumba" --de Simão 
Dias- SE.. 

Cine Trianon 

- praça da Matriz - - - -- - -- -
21 h- Mostra de filmes didáticos s-ol;lre.saúd.~. FU!Uç:_, 

... Doença venérea'' ___ _ 
21:20 h- Mostra retrospectiva do cinema_brasileir9_. 

Filme,: ... 0 Crime deU Bigorana" (de Anselmo Duarte). 

Sábado 

(30-ll-85) 

Museu de Arte Sacra 

- praça São Francisco --- - __ 
15.30 h- Recital do Madrigal da Univers_iQ.a_d~OF~de· 

ral de S_ergipe. 
16 h- Sessão cultural. Conferência do Prof. Aloísio 

Pimenta - Ministro da Cultura. Tema~. "Cultura e a 
nova República". . 

21 h- Abertura das exposições permanentes do XIV 
FASC. Mostra de_Arti_stas Pl_áslticos de Sergipe. MQgr;,t_ 
Livre de Arte.s Plásticas. Sah~- "Vesta Viana" de_ Piutp_sa. 
A Arte da Pesquisa. Mostra de Fotógrafos Profissionais 
de Sergipe. --- - - :-- - -- -
21:15 h- Lançamento do livro __ "Tancredo Espírito ç_y_i~_ 
da", de Vieira Neto. Lançamento do tivrQ. "Poesia sem 
filtro", de Nivaldo Menezes. 

Atelier "José Ermírio de Morais" 

- prçaa da Matriz -
21 h- Abertura dQ "Atelier vivo de artesanato".

Oficín8 Permanente de Artesanato. 

Gabinete de Leitura "Joà_o Alves Filho" 

- praça:· São Francisco - - "-
21 h- Abertura da exposição permanentç_ "A Arte de 

Cachoeira". - Coletiva de Artist?~ Plásticos da cidade 
de Cachoeira - BA. - -

- --·· --------··· 
Palanque do Largo da Matriz 

16:30 h- Retrata da Banda Interescolar do Municí
pio Cie Ár-ªciju. PatrodniO:_ Piéfêi~Ura-Muriicipárde Ara-
çaj"yfSecretaria de Cultura. _ 

17:30 h- Retreta da SEEC-Banda --h.racaju- SE. 
?atrocínjQ: Se~retana·ae Estado_ da Ed~~çao-~"Cultura: 
- 18:30 h- Retreta da Sociedade MusiCa[''Lyra CrloS
Gomes" - Estância - SE. 

==-shows de Música Popular BraSileira 

20 h - -.. -ioíslã e a Xock_Banda" - Joésiil Ramos-
Ara~aju.=-_s.E:. __ _ __________ _ 

..;.;.:21 h _,·-~um Beijo Mais" -Lula Ribeiro- Araca
}u(SE. 

22 h --"7- "Neon" - Paulo Lobo - AracãjuJSE. 
23-h -Show do Conjunto--:--- ~·solo de Feita" -Ara

caju/SE. 
24 h- "Na Mira do Luar"- Roberto Alves- Ara

caju/SE ... 
24:45 h-----;-. "Clareou"- Grupo Repente- Aracajuf

SE. 

-Teatro ""Paulo Sarazate" 
-rua do Rosário -

19 h -;-"Alamoa", peça teatral de autoria de Altimar 
Pimentel, pelo Grupo Tenda - João PessoajPB. Esse 
espetâculo conta com o Patrocínio do. ""Serviço Brasilei
ro de Teatro-..,..- Instituto.Nacional de Artes Cénicas
Ministério da Cultura". 

21:30 h- Espetáculo Teatra~ "O Padre e o Jagunço" 
(de Seronn)- pelo Grupo União - AracajujSE. 

Circo Cultural 
- largo do Carmo -

IQ _h ~J~spetáculo Teatra( "Os Saltimbancos" (de 
_S_êrgio Bardotti)- tradução e adaptação de Chicp Suar
que - pelo Grupo Teatro Oficina de Aracaju. Patrocí
nio: Prefeitura Municlpal de AracajujSecretaria de Cul-

-tura. __ 
17:00 h~- "Currupãco-Papaco" (de Ana Maiia Ma

sh~.Q}_-:- Teatro de Fantoches, pelo Grupo Quindin, ~a 
Secretariii- de CultUra do Município de ÀracajujSE.-

_l_S:OO_b _-:-;:;-_"Eu Chpvo, Tu Choves, Ele Chove" (de 
Sylvia Orthot)- Musicil Infantil- pela EPA- Elen-
Cú~óàUÇões~At•ffstiCas .=.:....._ AracajüJSB: --- - -
-- 19:00 h --;'. "Reisado" ---,- pelo Grupo Caçuâ, da Uni
versidade Federal de Sergipe-:_ AracajujSE. 

---- - 19:30 h---:- "Guerreiro Treme-Terra"- de Mestre Eu-
Palanque do Largo da Matriz- Sbows de música popu- elides - Dança Folclórica - AracajujSE. 

lar brasileira. 20:00 h -Teatro de Bonecos ---;."Maria Língua de 
21 h- .. Noite morena"- Chico Queiroga- AraCa-· 1r1l.P!?.:.=@e-AJl!.li~ __ 1_l~~?r) :-.. P.C~'?. -º!:.~!?'?. rytamulengo 

ju -SE. - -- --_ -de Chein)SO - AracajufSE. -
22 h- .. Vitrines" ~ Jimi e Nenen- Aracaju- SE. 
23 h- "Relógio solar"- Grupo Cataluzes- Araca-

ju-SE. - __ ___ . __ . 
24 h- "Com a corda.toda"- AntôníoCaflo_s~P~ 

AracaJu - Aracaju - SE 
Seresta com o Grupo lldon Santos - Aracaju -SE 

Teatro ""Paulo Sarazate" 

- rua do Rosário ---:- _ _ __ 
21 h- Espetáculo Teatral .. Fala baix.o senão_eu gri

to" (de Leilah Assumpção) - pelo Grupo Cenâ.rio de 
Espetâculos -- Aracaju -::---SE. 

Palanque da Praça São Francisco · 

17:30 h- Recital do Grupo de Flauta Doce Nossa Se
nhora da Vitória - São Cristóvão - SE. 

18:30 h- Apresentação da peça teatral "A Menina 
que queria voar" (de Jorge Lins de Carvalho) -pelo 
Grupo Raízes - Aracaju - SE. 

20 ho - Espetácillo de dança.~ "Lá em casa"~ "Brisa" 
- pelo Grupo Camaleão - Belo Horizonte - M_Q. 
"Esses moÇos" -pelo Grupo Sementes- Natal- RN. 
.. Consãgfação" ... Traição de adjetivos" ~ "Delirium"-

Cine Trianon 
..,.---::::praça da Matriz - -

10:00 h- Mostra de filmes didáticos sobre saúde. Fil
me;_ '"'"Novo Pulso de Vida" 
-'10:30 h- Mostra do cin_ema alemão. Filme Infantil 
--;--:~As Aventuras do Príncipe Achmed" (de Lotte Reini-
ger) 

14:00 h- Mostra de filmes didáticoS Sobre saúde. Fil-
- _m~;-·_~Qº~im..~.9_uL~~·~-- ___ _ ·--· _ _ __ _ 

14:30 h - Mostra do Moderno Cinema Alemão. Fil
me; '"Tiro de Misericórdia" (de Volker Schlondorff) 

1_6:00 h --:-Mostra Retrospectiyª_do Cit\em!l Brasilei
ro. Filme;_ "Maneco Supertio" (de Flávio Migliaccio) 

18:00 h - Mostra Filmes Didáticos sobre Saúde. -
Filme~. "Hemorragia" 

1.8_:}0 lt.:-:- Mostra R.etr.o.spect_iva, do_ Çi_n~ma Brasilei
ro . .....:.. -Filme; ""Ai:nuleto de Ogum" (de NelSon Pereira 
dos Santos) 

20:00 h -Mostra de Filmes Didáticos Sobre Saúde. 
~Filme;. "Estado de Choque" 

2Q: 15 1;t ::-: ~9.§:tra .9~J'ilml!s __ ~gip_'!n-º§:- Documen
tários sobre Cultura Popular. - Filmes:,. "Taieira nã 
Festa de Reis",. "Cultura Popular em Laranjeiras" e 
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"Feirinha de Natal" (de Djaldino Mota Moreno);. "Sã<> 
João: Po-...o em Festa" e,. "Procissão dos Aflitos" (de 
Marcelo Deda Chagas); ••Judite" (de Edvaldo de Assis); 
'''Zabumba de Quemdera" (de Justino Alves Lima); 
"Ôança de SãO Gonçalo" (de Augusto César Macieira 
de_ Andrade)~- "Vadeia Dois-Dois" (de Jairo de Araújo 
Atldi-a(Je) - -

21:00 h -;-_~'A Grande Noite do Circo''- espetáculos 
circenses,- pela Companhia Promoções Fuchu-Show -
AracajufSE 

Palanque da Praça da Bandeira 
:20:00 h - Desafio de Violeiros -.- "Curió e Neve 

Branca de pernambuco" 
Zl:OO h- Forró c;om "Erivaldo de Carira" 

-24:00 h - Seresta com o Grupo lldon Santos- Ara
caju/SE 

Ruas de São Cristóvão 

9:00 h - Cortejo de Grupos Folclóricos. Grupos-: 
''Reisado'\. "S_ão GonçalQ" ~- ''Cacumbi" - de Laran
jeiras[SE;, "Parafusos" -de Lagarto/SE;. "Zabumba" 
- de Simâô Dias/SE 

15:00 h - Co~fejo de Grupos Flocló_ricos. Grupós: 
"Cangaceiros"---de Propriâ/SE; Reisado- dos Bichos" 
- de CristinápolisfSE; "Batucada" - de Estância/SE; 
"Taieira" -de JaparatubafSE; "Guerreiro"- de Ara
caju/SE;. "Parafusos"- de Lagarto/SE,~ "Zabumba"
de. Simão Oias/SE t"<. "Reisado das Moreninhas" -_de 
Aracaju/SE 

l7:00_h- Teatro de Rua ---:--.''.Escreyeu não Leu Çor
del Comeu" (adaptação de Benvindo Serqueira e. João 
Augusto_)- pelo Grupo Teatral Imbuça- AracajujSE 

_I_S_;_QO_ b - Cly_de_ Morgan e a Banda llu - Espetáculo 
Itinerante de Dança- Salvador/BA 

20:00 h --Grupo FolclóricQ "Zabumba"- de Simão 
Dias/SE 

24:00 h =-_I~.tt9_.Àe E. !la---:-- "Quem matou Zefinha?" 
(de Virgínia Lúcia)- pelo Grupo Mambembe- Araca
jufSE 

21:30 h- Mostra Retrospectiva do Cinema Brasilei
ro. Filme~. "Anchieta; José do Brasil" (de Paulo César 
Saraceni) 

_00-nlingo -_ (19-~2-85) 
.Museu _t,Je Arte Saçra - praça São Francisco -
10:00 h -Sessão Cultural-Conferéncia-do Dr. Dai-

mo de Abreu DalarL Tema; "Cultura e Constituinte" 
Palanque da Praça São Francisco 
18:00 h - Grupo Órion - Espetácu\o de Canto -

-- -AracajufSE 
19:00 h - Espetáculos de Dança;_ "Pulsação" -pelo 

Grupo Experimental de Dança da Universidade Federal 
de Sergipe- Resultado de Oficina de Dança Contempo
rânea promovida pelo CULTAE.T fUFS- AracajujSE. 
"Arte e Processo"- pelo Grupo Oficina de Dança do 
Teatro Lourival Baptista - AracajujSE,. "Camaleão, 
Araruna, Xote, Baião, Carimbó, Côco de Roda, Balai
nha e Xacado" --pelo Grupo Folclórico do Núcleo d~ 
Ex.tensão Cultural da Universidade Federal da Paraíba 

--AreiajPB,_ HProsopopéia, um Auto de Gue-rreiro" -
pelo Balé Popular do Recife - Recife/PE. Este espetâ
culo conta com o Patrocínio do "Serviço Brasileiro de 

_ Teatro- Instituto Nacíonal"éle Artes Cênicas- Minis--
tério da Cultura".~ ~·3 Ave- Marias e l Pai Nosso~•- pelo 
Grupo 19 Ato - Belo HorizontejMG. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutah,y Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL- BA. Pro
nun_çiª_ó seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

O arrastão das dificuldades que atravessamos. perfei
tamente caracteri;z:ad_o pelo. "deficit" público ·que solapa 
os aliCerces. dO desenvolvimentO, pela dívida externa que 
nos asfixia e pela inflação que corrói nossas forças, é cer~ 
to que impede que maiores investimentos" sejam realiza-
dos. _ 

Impulsiona, porém, nossa criatividade. Induz, no en
tanto, sejam sempre e mais racionalizados. 

Crise~ não se hã de confundi·la com apatia. Muito me
nos com inércia. Um momento ou uma circunstância 
não ley_a_ro a qlle o_agir e o sentir das pessoas com eles 
mãntenham uma relação de ídentidad.e. Crís~ Qe fato não 
é c-rise de capacidade do homem ~m realizar. 
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Entendemos, aliás, perfeitain"ente o üwerso: em qual
quer laboratório. da vida o remédio sucede à doença. 
Todo provém de um diagnóstico. 

QuàndO, todavia, as fórmulas se encontram. consagra
das e sem resultados_conhecidos, resta-nos_ seguir o cami
nho que jâ est.á aberto e chegar ao lugar a que nos propo
mos. 

:É esta, Senhores Senadores, a situação que assiO.ala
m!JS. Entre as limitações que nos estão sendo impostas e 
a certeza de que não podemos parar o curso de nossa vi
da, nem muito meno~ sonegar à massa trabalhadora o 
acesso do meio de seu sustento e de sua plena realização 
como pessoa, ser produtivo, é nosso de'l.er trabalhar para 
encontrar as soluções que conciliem estes dois pólos que 
se rivalizam. 

O mundo está a demonstrar que o turismo; atividade 
econômica por excelência, mei"cê de seu efeito multipli
cador, com justa razão, tem sido consideriidQ_, "a in.d,ú_s-
tria das [ridústi'ias". - - - -

Simplesmente para registro, ê de ser recordado que 
qualquer visitante, em primeiro plano, Se utiliza do ho
tel. Aí, toda gama de serviços lhe é prestado, o que pres
supõe de logo admitir-se e concluir-se que uma· mão-de
obra está sendo utilizada; o empregO fcilge-rado. Ã cons
trução civil se recorreu; equipamentos, móveis e 
utensflios foram adquiridos; bebidas e alimentos ali tem 
consumo; conservação e-Uinpeza sãó -eSSei'lciais- em' seu 
dia-a-dia... -

Um exemplo, simples, nos põe à clara como múltiplos 
segmentos são estimulados. S_e quisermos ainda mais 
projetar-nos nessa análise, bas.t~~ria multiplicar o que re
presenta esta unidade frente à utilização inteilsiva de um 
parque hoteleiro completo. Noutro sentido, não se hã de 
perder de perspectiva que o turista é uni cOnsumidor dos 
serviços de uma cidade. Desde a Qrigem, na utilização do 
meio de transporte, ativando assim também outro seg
mento da economia, aos passeios queTealiza, vfa agên
cias de víage'm, até mesmo tUdo que a localidade põe à 
sua disposição: seus restaurantes e bares; suas lojas; as 
peculiaridades_ que se transformam em presentes. 

Atrás de tudo - e é isto que releva ser assinalado -
está o empresário fazend9 circ~lar a riqueza; estâ o en'l
~~eg_a_do_e_nCOJltran~()_() ~_er~~()-~_e tr~~~l)lo_ que_l'l:ec~s_
sita. Em to-dOs os níveiS: do qualificado gerellcíaminto 
ao menino-mensageiro. - -

Vasta seria esta análise, poique Vasta- é a atuação do 
turismo. 

Enquanto assim se delineia no plano da geração de 
emprego, forçoso é ainda examiriar quantas divisas ele 
nos proporciona, servindo como instrumento de tran"sfe
rência de riqueza. Se é o _turismo interriacional_que está 
em pauta, o fenômeno é perceptível na- medida em que se 
deslocam recursos de um país para outro. E tanto e mais 
isto serã útil quanto tivermos a noção clara de que é o tu
rista quem detem maior renda; são, de regra, mais emis
sores os pafses·cuja estrutura económico-social permite 
melhor remunerar seu povo. _ _ _ 

No campo interno, igualmente, eis a[ um meio eficaz 
de transferir recursos de regiões mais ricas. para aquelas 
mais sofridas e, como tal, carentes de emprego. Mesmo 
onde estas distorções não ocorrem, o turismo no âmbito 
do próprio país é fato r decisivo à sua: renda. 

São os Estados Unidos eloqíiente testemunho ao que 
vemos afirmando: oscilando entre segundo e terceiro lu
gar como emissores~ levando divisas para onde são atra.í
dos, em 1983 internamente ger_aram 50 bilhões de dóla
res. 

Senhor Presidente, 
Temos de despertar a esta realidade; não nos devemos 

acomodar às maneira.s clássicas do investimento. t:. ób
vio que jamais 'noS posicionaremos contra os diversos 
segmentos que estão também a clamar por uma política 
governamental mais efetíva. _ 

Queremos, porém,- e esta tem sido um_a luta que vi
mos empreendendo nesta Casa,- que se atentem aos 
problemas sociais que tanto anigem nossa gente. Não 
contestamos o signficado das indústrias que, pelo siste
ma que adotamos e pela nossa contemporaneidade, dão 
proeminência ao- capital e aO aVanço tecnológico. 

Queremos, no entanto, -e vamOs prosseguir na luta 
- que se abram os mercados de tra.balho em todos os 
quadrantes do nosso território. E que a renda não seja _ 
privilégio de regiões. 
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Fixemos, en_tãp, que o turismo é hoje a -terceira ativi
dade econômiCa do mundo, só superada pelo petróleo e 

- pela fil.dústría de armamentos. 
- DeSfO(iiii;ITiõ=-no-s-paiã:-a EUropa:- lá, a Espanha tem se 

desenvolvido através do turismo. com 38 milhões de h"a~ 
bitantes~ anualm~nte recebe40 milhões de ~uristas. Sim
plório ·será:di~r_-se_ da extensão (~rritorial-do velho con
tinente; ou das suas praias a atrair os vizinhos do Norte. 

Com todo seu conhecimento, lembrou o Prof. Carlos 
Ti'Tgo· eiil- ~eu- discurso- --de-- posse -corrto--PreSideti.te- da 
:'J3AV/Bàfiía . 

"A América Latina representa, segundo a Ameri
can Express, apenas 2,3% do turisjti,o externO norte
americano, que em 1983 deixou mais de 33 bilhões 
de dólares em viagens ao exterior, -cerca de _um 
terço da nossa_ divida externa._ Aléin disso, dos 27_, 

-milhões ãe nõrte-americã.i1os que safram do país em 
t_1,1.~mo~ ~m_l284~ s.o~l!l~l)t_~~Q35_ mil _fí~e'!:§l_m a A_q!ªri-
ca:odo:surcomo- dE;sfirio fina[!' · 

O que __ nos fàlta, então? 
-senhor Presidente, 
Senhores Senadores, 
Permiüún~nos a ênfase: do prisma do setor público, no 

Brasil turism_a·_ ainda_ não é v~rdade! Torná-lo, assim, 
p::ira que aqui tainbém justifique corno alhures, é neces
sário uma decisão política - que transferimos ao eleva
do descortínio do Presidente José Sarney. 

=-sim:.- ESra-tercelraafiVidade econômica mundial, com 
todo aquele poder multiplicador a que nos reportamos, 
não é pi'iorida~e_ s_equer no âmbito pi-ôprÍo do Ministério 
da Indústria- e Comércio... ' 

Sem que queiramos descer a minúcias, porque diS
torções se têm verificado em muitos dos órgão!) públicos, 
a d~6Sperro-de -erros--oom.eudos, não se deve manosprezar 
o trabalho da EMBRATUR. Ati v idade pouco aceita nos 
_escalões decisóric)S da -~epública, ainda assim em 1983 já 
ãpresentamos um. saldo em towo de 700 milhões de 
dólares em nossa balança comercial de turismo. 

Isto, a despeito de termos investido em promoção do 
turismO apenas (foiS niilbões de dólares, contra dez mi

-lhões do Peru ... 
- Regisü'e-se, ademaís;- o sério -trabalho de regulamen-

-fã<;âo das ati v idades pertinentes ao turismo e seu cont_ro-
ie-·ae-- quanda-cte --que-- ve·m- ·sendo -- .. desenvorviao·--peTa 
fMBRAtUR. 

Somos, entretanto, um País sem a devida sintonia. 
Se-rviçO qUe é, elemento prepotlderatlte_p_orque aproxi

ma o visitante da cldade, que põe diante daquele os valo-_ 
re_s a -êerem _vistÇ!S e sentj_dos, para o turismo indispensá
vel é a figura do GUIA, Entr_e_o_ós, a profissão não é re
gulamentada ... Nós que sofremos do desemprego: nós 
que vivenciamos a -dor dos desequilíbrios regionais; nós 
que_ temos toda uma vocação turfstica; a_ tanto a .despre
zamos que desrespeitamos homem que é o represehtante 
de toda _comu_nidade junto ao_ visitante. 

Ao Minístêno do Trabalho- o que lhe é devido. A 
nós--,----<t--v-igilância para qu_e os."Guías de Turismo" for
mem uma profissão para que o turismo seja,~ aí tãmbém, 
verdade. 

Do-setor privado, diferente tem sido a sua partici
pacão. Hoje, por todo o Brasil, a consciê-ncia do turismo 
no fneio do empresariado é uma realidade tal que, embo
ra reconheC~da a falta de pri?rldade que lhe dá o G~ver
no, são maciços os investimentos. ACredita-se na ativida
de, fúln fé-e d~~e!mihaçãq_. Os números que da Bahia tra
zem.os mostram que n~o_estamos 90m um ponto de vista 
senão cõm uma consiãtaÇão. N~. 'Terra da Felicidade", 
são: 

103 (çentO ~--t~~) .:\gências de Viagen,s e de Turismo; 
~O_ (dez) transportadoras turísticas; 
90 (ri~en.fa)JVf~i~s de:-HoSp~dagem (f:Iotéis, Pousa

das, etc) classificadas pela Embratur, que representam 
7~163 leitos. 
-ü6se!Veim qUe não falamOs da Capitai, onde tudo tiá 

- mas de todo um Estado. 
· Notem (iue não nos referimos a qualquer meio de hos

pedagem --:- mas àqueles que, estando de acordo com as 
nQrmas ~a Embratur, receberam a correspondente clas
sificação. --

0 Governo, de seu turno e esta vez mais, não tem res· 
pondido a~ .eEJpresariado ao ní_vel da confiança que ele 
deposita na atividade. Nem, muito menos, com coerên
cia frente a uma situa_ção típica do Pais: quantO aos _bote-
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is, a~ medidas, restritivas, recaem e só recaem por sobre 
os de uma, duas e três estrelas. 

Incrível, porém verdadeiro! País car~nte de capital e 
de.investimentos, leva este desestimulo ao pequeno e mé
dio empresário. País carente de renda e de transferência 
de renda intra-regional, cerceia o turismo interno à gran
de masSa de sua populaç_ão. Escasseando-se os_ hotéis de 
até três estrelas, impossível será fazer:se turismo interno 
enquanto os grandes hotéis dos grandes grup_os ficam 
ínacessível ao brasileiro médio. 

Estamos c_om os que defendem maior incentivo a estas 
pequenas e médias organizações -- antítese das limi
tacões e retrições ora impostas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais, muito mais, se te~ 
ria a discorrer sobre o tema. A cada um dos aspectos ora 
abordadQs_ há de corresponder uma análise. Nosso_ pro
pósito nca com a alerta; consciente que há de, paulatina
m~~te, rever as disto_rções, dando à Nação novas oportu

. nidades, melhores meios de vida - sem sacrificá-la~ com 
-o aumento _do fosso que separa' as finanças públicas de 

uma realidade, Sem iludi-la, para por detrás de uma apa-
rência de progresso, acelerar toda nossa dependência. 

O turismo aí está. Para ser prioridade. Para ser conci
liação entre as carências que a crise nos impõe e a neces
sidade de crescer nosso nível de emprego e renda. 

Um ~nvestime~to qúe tem ni:torn() as~egurado. E ma-
ximizado! - -
·Estabelecer-se u·m "'Plano Nacional de Turismo", sem 

dogmas mas com díretrizes seguras, para ser opracionali
zado com preferência:__ é- meta de que não se deve des
curar o Governo. 

De igual modo, porque S.xial, a promoção do turismo 
deve merecer mais atenção porque é desta semente que 
nasce o retorno do investimento. E para ela ser guiada a 
atuação do setor púbHco. 

E_s!e! __ aliás, tem d~ aliar~se à ini_cíati~a privadã cc
participando de em-preendimentos turisticos, acelerando, 
de tal maneira, -o- processo de desenvolvimento de área.s 
tliiística57 

À cólaçãO trazemos exemplos de nossa Bahia. Na 
Chapada Diamantina, no colossal parque que se encon
tra ao derredor Lençóis e Andaraí, nas hitóricas terras 
do:;;. "Jagunços e Heróis"- assim intitulados pelo histo
ria-dor Walfrido Morais-,- muito há para ser explorado 
em termoS de àtraÇões. Següindo-se-ao brHhantismo que 
·a natureza ali tão pródiga nos Ofereceu, o homem há de 
eSti'uü.ifar tóda tiffiã-visitaçãO a ser feita~ dando-lhe um 
cunho empresarial. Que oíerece o retorno desejável. As
sim como em ... Yellowstone Park" nos Estados Unidos e 
taritris-outros esp:ilhiidos jJeto tnuii.do. Só que, entre nós, 
o risco di uma regiãQ "a ser descoberta" e seu alcance 
econômico e social exige--que o Governo atu_e junto ao 
empresariado, através de suas instituições de partici
pa.;ão, viabilizando o empreendimento. 

Sobradinho, cuja vocação natural para se transformar 
-em· área de lazer, de desportos não pode ficar abandona
do pelas autoridades. 

Neste mesmo diapas~o, é lamentável ver-se que jaz o 
nosso São Francisco turisticamente. A Sabia e Minas 
Gerais- muito mais poderiam oferecer ao Brasil através 
do_ rio da unidade naCional se o poder público fornecesse 
meios à sua exploração pelos particulares. Pirapora e Ja
nuária, Bom Jesus da Lapa, Paratinga, lbotirama, Jua
:leiro e tantas outras cidades rejuvenescíam com a força 
econômica do furismo. ' 

Um outro exemplo, aqUi _de conjugaçã-O de esforços 
_ entre il)stituições govC?rõ.amentais, em urn ... mutirão do 

desenvolvimento'', vamos tê-lo_ na rica região-do cacau. 
O turi_smo, por todas poter~_dalidãdes que ele encerra, é 
ru~ae jne_quíVoCo aJúoveitan1ento. No entanto, até hoje, 
pouço têm feitO-_ eis GovernOs EStadual e F_ed~ral mesmo 
qUe em ·Tetribuição ao multo que a região tem oferecido 
ao Pais. 

N~cl5:os urbanQ~ sólidos, como __Ilhéus e Itabl!na_,_ com 
parque-hoteleiro e de serviços maíS bem aparelhado que 
ml!itas Ç:~pitais, municípios~sede de eventos vários, cul
turais, técnicos, científicos e de lazer, passagem obriga
tória rodoviária, norte-sul, via BR-101, ainda não abri
gam Q. "Centro de Conyenções da Região Cacaueira''. 
Que interesSa aos muniClPios, lnuito mais -diz respeito à 
União e ao Estado que tantO a'rrecadam com o cacau do 
sul da Bahia. 

":'_ejam a propÓsito,_ que foi o (!sp[ritÔ empreendedor da 
iniciativa privada a suprir a lacuna do turismo porque o 
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Governo do EstadQ_só em 1984 voltou as vistas para a 
região, aU institu[ndo 1:1- ··Festa do CacaU", q1:1e cm seu 
segundo ano movimentou Mais de 100.000 pessoas na se~ 
mana 6 a 14 de outubro. Uma dlvida resgatada •. entre 
tantas não cumpridas! 

E os poderes municiPais agora conscientizados partem 
para os investimentOs no setor: eni Porto Seguro, seu 
Prefeito Valdivio Co_sta está a toda hora a promover o 
berço de nosso descobrimento; em Tihéus e Itabuna, seus 
Prefeitos Jades Ribeiro e Ubaldo Dantas dotanLas cidª
des da infra-estrutUra fiÍrístiça necessária, rest~Urando 
pontos que fizeram sua história e se internaciOnalízaram 
pela obra fecunda de Jorge Amado. Que é, aljás, justifi
cativa maís que abundante para que a região cacaueira 
tenha no turismo- outra fonte de renda. 

Srs. Senadores, eis o turismo. Ei~ sua força. 
Eis ~"indústria da paz". Terceiro lugar como ati vida~ 

de ec:onômica mundial. Que não destrói, ·como oçarma~ 
mentos; que não é motivo de pressões entre os povos, 
como o petróleo. __ 

O Presidente Jo_sé Sarney está seguro em seu projeto 
em não levar a fome e o desamparo aos lares brasileiros. 
A nova administração deve estar ciente de que o País não 
comporta, no momento, investimentos· de vulto e duvi~ 
dosas. -- _-

Com este mesmo sentir estamos segurO-S-de ciUe noSSa· 
voz haverá de ser ouvida: ~IJlprego e renda serão geradOS
para o País, atendendo a este momento, porque se o tu· 
rismo for prioritáriõ, tornar."se-á uma opção do desen-
vo(vimento. - -- - - _ 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo _a 
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. -

O SR. ÁLVARO DIAS (P!VIDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senad_ores: 

Problema dos mais graves deste Pãís, qUe geroU Um 
dos maiS duros embates deste inicio de Nov.a República, 
a reforma agrâria fOi;· a]ínal, equaciona-da, nas possibili
dades presentes, em um programa agOra incOntroverso. 
Trata-se, então, de colocá."]o em prática, sem delongas, a 
fim de evitar, ao menos, que se agucem ainda mais as 
tensões sociais no campo. E para vir a contribuir pal'a o 
desenvolvimento agropecuãrio do Brasil. 

Em nosso Estado, este é um tema pacífico, ainda que 
episodicamente sujam-focos de conflito. A regra geral~ a 
de que no Paraná tanto é necessária uma redistribuição 
da terra em algumas áreas, como a reaglutinação de esta~ 
belecimentos demasiadamente fracionados em outris.._ E 
tudo isto se encontra devidamente compreendido nos 
programas estaduais _de_re_estttltJ,tr_a_ção_fundiãria, condu· 
zidos pelo ITC, co"nsiderado, aliás, _como um dos orga· 
nísmos mais eficientes __ d_o_ Eais _ne_ssa _ãrea_, ____ ~---

Pois bem, SenhOr Pr~idente e Senhores SenaQ.ore__s, 
imagina-se que, a partir daí, fnexistiriam problemas mais 
sérios. Não obstante, em reunião ontem realizada _do 
Conselho de Desenvolvimento Ecoiiômico-SOcial do nos~ 
so Estado, S. Ex•, o Governador José Richa se viu obri
gado a diri&if severas reclamações quanto à morosidade 
do Governo Federal no encaminhamento das medidas 
necessárias à implementação do programa paranaense. 
Textualmente, afirmou_S. Ex~ que a burocratização exa· 
gerada dos procedimentos da União neste particular é o 
maior obstáculo à concretização deste programa. 

Constituía meta estabelecida e firmada para este ano o 
assentamento de três mil famflias. E para o ano próximo 
o de_outras oito mil famílias. Delimitadas as áreas de as
sentamento e assinados os decretos desapropriatórioS,
procedeu~se, em tempo hábil, à identificação dos recur
sos financeiros necessários e os modQs _de_ torná-los dis~ 
poníveis -prontameiüe. Isto há mais de sessenta dias. E 
até o presente momento, ficou·se nisto apenas. Tampou~ 
co deram quaisquer resultados as advertências feitas ao 
próprio Presidente Sarney, pelo Governador, quando de 
audiência havida em fins de novembro próximo_·passado. 

Nada hã, de efe_tivamente importail.te, que justificjUe, 
ou mesmo explique, as razões dessa inadimissível delon
ga. Entrava-se um processo de tremenda relevância com 
burocratices de ~calões inferior~. provavelmente in
conscientes da magnitude política e social do assunto. 

Note~se, Senhor Presidente, que se trata de uma etapa 
ainda incipiente de implantação do programa. A escala 
de operações ainda é reduzida: não mais dQque três mil 
famílias a assentar. Para a meta de 1986, serão mais de 

duas e meia vezes superiores em número. E requererá a 
desapropriação de nada menos de 120 mll hectares at~ 
Julho. Só isto representará o desembaraço de um proces~ 
so de desapropriação a cada dia, _ 

Assim, '"i.irilatraso hoje signiticarâ tumultuar este anda· 
menta amanhã. E se persistirem estas práticaS anac::rôni· 
cas, injustificáveis, da burocracia federal, só se pqde es
pe!;ar~um ~norme congestionamento da execução no ano 
que vem. 
~ ~_ão _s~_p_Q_d~ construir um país moderno e dinâmico, 
cOinó'P-rõ-mefe_a_NõVii República, se não se removerem, 
u·rgeTtú!ril-eilte; estes e_scolhos, persistentes desde a admi
nistração cõtOnial. E voltará o próprio Senhor Presiden~ 
te da República -a queix3.r~se da inoperâri'cia da máquina 
governamental, como o fez recentemente. 

:E istõ ê tãnto maiS grãve quando se ttàta de políticas 
de fundamental importância, como o é·esta da reorde· 
nação- fundiária num estado-chave para o desenvolvi
inento agropecüárfó do Pa:ís. Mudanças prometidas, 

_ çompromissadas el)1 praça pública, de que dependem a 
legitimidade e a credibilidade da Nova Repúblíca não 
-podein, de- fiadO algum, ficar a depender do humor 
eventuª-1 da burocracia. E se se tem em mente a reali
zaç~o dé- tr;!q.~formações ·,mais ampl_as, de vit~l peso es~ 
_trat~gico para nosso desenvolvimento, como-esperar que 
elas se déein com eficiência, sob-ã aCáchapante morosi

Cíaife administrativa ora demonstrada? 
t'-Jão nos sUrpreendamos, portanto, Senhor Presidente, 

Serlhores Senadores, se esta ineficáGia de operação for 
_ tocmada, pelo _c_idadã_Q, como ato deliberado de negação 
_da(i~e\es_ cOnlpromisSoS políticos, como desinteresse pe
Jas suas reivindicações e como incapacidade de sQlver os 
rn.Jlgnos problemas da Nação. E em assim o fazendo, re
ti.rir" o- 5iídildào, o apoiq de que carece o Gove:mCt_e_seus 
partidos de sustentação para levar a cabo seus objetivos. 

E por isso, principalmente, e pela urgência de e,ncami· 
nhar com presteza e bom passo os programas de reestru

-turação fundiária no Paraná, pelo menos, que encarece~ 
mos enfativamente a determin(!.ção do Senhor Presidnete 
da RepUblica e a dos seus Minis_tro_s para que estas falhas 
burocrática$ sejam eliminadas de pronto. 

Não se pode ver uma ação deste calibre _s~r tpmad!l, 
pela burocracia governamental, como apenas um pr~cesK 
so a mais a ser carimbado e despachado, após o cafezi
nho e a conversa de corredor. As angústias e as necessi
dades concretas do povo brasileiro não podem ser trata~_ 
das deste modo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIOENTE (JoSe- "F'ragellif- Concedo a 
palavra ao nobre ·senador Nelson Carneiro;-

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro· 
nuncia o seguinti~iScurs0.)- Sr. Pri:s"idenfe e SI-S. Sen·a-
~= - -

Recebemos, da Associação dos Ãgen-tes-de Vigiláncía 
e Segura~a da Universidade do Rio Grande do Norte 
um 3pelo [lO sentido de solicitar às autoridades adminis
trativas federais um melhor estudo dQ seu problema sala~ 
ria\. 

Desde_a Lei n<:> 6.849, de 1980, regulamentada pelo De~ 
creto n<~ 85.354,-do mesmo ano, foi regulamentada e or~ 
ganjza_da em três classes aquela categoria, a classe A, de 
nível 19 a 25; a classe_B, de 26 a 29 e a classeS, de 30 a 33. 
Posteriormente, a Lei n'~ 1.820, de 1980, classificou~as, 
respectiv_amente, nos níveis de 12 a 18, 19 a 22 e 23 a 26. 

Ho~ve!__porto:mto, um descenso, deixando a categoria 
funcional bem abaixo da realidade, existindo muitos 
agentes d~ vigilância posicionados na última referência 
da classe especial1 gor tempo de serviço, enquanto mais 
de trinta mil esperam que seja corrigida sua injusta si~ 
tuação. 

Cat~gorias como motoristas e datilógrafos, tiveram 
modificações funcionais por lei, passando da referência 
deZÇ)ito para as últimas classes especiais, situadas no 
nível 32-. 

Trata-se de uma função que pode ser considerada ati~ 
vidade permanente, trabalhando aos sábados, domingos 
e feriados, sem nenhumajnterrupção na guarda e segu~ 
rança dos bens imóveis da União. -

Enquanto isso, pelo Decreto~lei n<~ 1.034, de 1969, os 
policiais, quando em serviço, merecem prerrogativas es
peciais, tanto mais quarito o exercíciO da sua profissão 
envolve risco de vida. 

Dezembro de 19~85 

Os vigilantes em geral, devido às noite_s indormidas, 
sofrem desga_ste físico e psicológico, tratando~se de tra
balho penoso, a exigir a aposentadoiia aos vinte e cinco 
~nos de serviço, além da gratificação por atividade de 
risco. 

A Portaria n9 001489-DASP, de 18 de dezembro de 
1980 dá atribuições às classes A e B do Agente de Vigí. 
lãncia, mas não estaria sendo cumprida em diversas re~ 
partições, inclusive na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 

Por isso mesmo, encaminhando esse apelo ao Ministro 
da Administração, Aluísio Alves, por proceder a recla
ma-ção do seu Estado, esperamos que Su_a Excelência em
preste ao caso a atenção que merece, dando uma respos
ta satisfatória àqueles Agentes de Vigilâncía, lotados na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Em comemoração ao seu vigêsimo quinto aniversârio 
de fundação, a Sociedade Teu to-Brasileira promoveu em 
Bonn, de 25 a 31 deoutubro_último, uma série de eventos 
aos quais chamou de "Dias de Amizade Teuto
Brasifeira", e que tiveram o patrocínio dos Ministros 
Hans Dietrich Genscher e Olavo Setúbal, Chanceleres da 
Alemanha e do Brasil. respectivamente. 

Na condição de representante do Senado Federal, esti
ve presente aos atos programados para os "Dias da Ami
zade Teuto-Brasileira" e que constaram de exposições do 
barroco brasileiro, de filatelia e numismática, de livros 
bra::-.ileiros traduzidos para o alemão, de livros alemães 
sobre o Brasil, de desenhos de Rugendas, de obras de 
Hansen-Bahia, de trabalhos origiil.ais de Philipp von 
Martius e de Spix, de resultados das pesquisas relativas 
ao Conde Langsdorff, de pedras preciosas e semiprecio~ 
sas do Brasil juntamente com a histórla da imigraçãO ale~ 
mã no Brasil, de pinturas e gravuras de Luiz Figueiredo, 
Lívio Abramo, Misabel Pedrosa e Francisco Xavier; da 
·abnl de_-HUs St'aden e de projetas de cooperação no cam
po da pesquisa, ciência e tecnologia. Houve audições 
musicais e recepções, além de simpósio em que foram 
abordados temas da atualidade teuto~brasileira nos cam
po_s 9a cultura, econom~a, literatura, arte, ciência, tecno
!Õgla, PeSquisa e religião, bem como questões de furid_o 
sócio~po\ítico e projeção para o futuro dos dois países. 

Durailie os "Óias d~ Amizade Teuto-Br:isileira .. - tiVe 
oportunidade de focalizar os "Aspectos Antigos e Novos 
da Relação Bilateral Brasil~Alemanha", mostrando, in
clusive, que a nossa dívida externa resulta de dinheiro 
apanhado para financiar empreendimentos como as hi
drelétricas e Itaipu, Furnas, Três Marias, Urubupungâ, 
S.obradinho_ ~_Tucurui, ª).ém. dos portos de l_~agui e Vila 
do Conde, _do re_equipamento da nossa frota mercante, 
du construção e remodelação da malha rodoviária, inclt,~
sive 0: metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro, além da 
ponte rodoviária de doze quilômetros sobre a Baía de 
Guanabara. 

Para que o pronunciamento que fiz em Bonn fique nos 
Anáis desta Casa, encaminho, Senhor Presidente, o texto 
como parte desta comunicação. 

A re.~peito da minha participação nos .. Dias da Ami~ 
zade Teuto~Brasileira", recebi do ilustre diplomata Dr. 
Walter Gorenflos, Embaixador da República Federal da 
Alemanha no Brasil, a correspondência que tambêm es
tou encaminhando à Mesa, para publicação no ''Diário 
do Congresso", como parte integrante das informações 
que ora transmito à Casa. 

Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bemt Palmas.) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENA
DOR GABR!Ef,. HERMES 

no dia 21 de outubro de 1985, em Eonn, bem como pelas 
atCilc1osas palavras de despedida. 

O Embaixador d~~ 
República Federal da Alemanha 

Brasília, 12 de no"embro de 19~8? 
A Sua Excelência Q Sçnhor 
Senador Gabriel Hermes 

Esta palestra, que revela simpatia por minha terra, 
conSciência histórica, formação clássica e longa expe
riência cfe homem -público,- é uma. importante contri
buição para os nosso-s esforços conjuntos no cultivo das 
relações Brasil-Alemanha. 

Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Senador~ 

Faço votos que esta conviCção e oS ideais human_iStas 
continuem_ sendo uma fonte de inspiração para nosso re
lacionam~nto recíproco. 

Queira aceitar meus sinceros agradecimentos pela gen
tileza de me enviar o texto da palestra que proferiu ao 
ensejo do iubileu de orata da Socieda_de Tento-Brasileira, 

___ AprQ'Yf';Í~o a oportunidade para apresentar a Vossa 
-ExCelência o-s protestos de minha- elevada estima e distin
ta consid~ração. - Dr. Walter Gorenflos. 

BRASIL ALEMANHA 

ASPECTOS ANTIGOS E NOVO$ O~ RELAÇÃO B}l.ATERA~ 

BRASILIEN DEUTSCHLAND 

ALTE UNO NEUE ASPEKTE lHRER BEZlEHUNGEN 

\f'!"' 144!# 2 > AJW$2#1 q %4h_i!JQI 

BRASIL - ALEMANHA 
Aspectos antigos e novos da relação bilateral 

25. Gri!ndungstag der 
Deu tsch- Brasi I ian ischen 
Gesellschaft - Bonn 
Bundesrepublík Oeutschland 
21-10-85. 

BRASIL!EN - DEUTSCHLAND 
Alte und neue Aspekte ihrer Beziehung 

Jubileu de Prata da Sociedade 
Teuto·Brasileira. Bonn - Alemanha Federal -

21-10-85. 
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Quarta-feira 4 5205 

Senhores e Senhoras, 
Um reencontro com a Alemanha e seu povo é sempre, 

para mim, motívO de agradáveis emoções e intensas re
nexões. 

As emoções nascem do espetáculo extraordinariamen
te belo e de características ~ng_ulares no atual painel ecu
ménico - dessas cidades din_âm_icas, com edifícios leves, 
austeros e funcionals, inspirados no modelo adotado 
pel<l moderna arquitetuta germânica. 

Nascem também da visão desse povo alegre, saudável 
e participante, voltado para o trabalho e para a cons
trução do futuro, na invariável e~ 'magnífica figura· de 
uma nação que jamais- deiXou-se abater ~ que ê hoje 
exemplo para o mundo. 

_ Ç>utra (<.\Ç~ desse espetáculo grandiosq ~om que_ me de
fronto ê i Pujante vítafídade da indústria alemã- reafir
mada mais uma vez no curso da História- apoiada no 
permanente pioneirismo tecnológico e na capacidade 
criativa de empresários e trabalhadores, empenhados, 
todos, no esforço conjunto de elevar a condição de vida 
da sociedade e de aumentar o poder econômico da 
Nação. 

Não me passa despercebido, outrossim, o cuidado, 
melhor direi, o carinho dispensado pelos atuais dirigen
tes deste grande país aos remanescentes dos velhos mo
numentos arquitetônlcos: terriplos, castelos ou pequenas 
aldeias de caracteríSticas medl~vais. Sem dúvida, a p_ere~ 
nidade de qualquer ciVilização !iepende riluito dO empe-. 
n h o com que, no seu universo, as gerações sucessivas sa .. 
bem olhar, avaliar e preservar as diferentes PrOjeções 
materiais e culturais que marcaram, no longo e monóto
no caminho do tempo, a ação criadora dos ancestrais. As 
civilizações são inStáveis~ perecíveis, quando apáticas à 
força inspiradora emanada da tradiçãó. Uma tradição 
que tanto pode ser encontrada na harmonia silenciosa 
das to_rres, das muralhas de pedra, do casario pitoresco e 
colorido das aldeias coino na própria alma do povo, na 
fi"âelidade de que ele se mostra capaz à m[stica de suas 
crenças, d_~ suas canções e c!_e seus usos e costumes. E é 
exatamente isso que identif;co nesta Alemanha de 198_5: 
uma infinita capacidade de enfrentar o desafio da His.. 
tória, com base no vigoroso acervo de suas energias cul
turais seculares. 

Tudo_ _is_so é ulna lição viva para mim e para meu jo
vem País, o Brasil. Muito poderá ele aprender com a 
Alemanha e câ estoiJ. para, modestamente, prestigiar e 
contribuir no esforço de aproximação entre nossos dois 
países. 

Cumpro com entusiasmo, portanto, a amável missão 
que me traz aqui, não apenas porque meu País muito teM 
rã a aprender e a ganhar, estreitando seus laços de ami
zade e cooperação com a Alemanha, como, tambêm, 
porque sempre estive identificado com o ideal de paz e de 
ampla colaboração entre todas as nações. 

1 - Todos os povos têm direito à esperança 
Os desentendimentOs ent_re as nações- geradores po

tenciais ou efetivos dos confrontos armados - sempre 
nasce_ram, n_o !ll!;U entender, de.comportamentos econó
micos excluSivistas, assumidos na linha política de al
guns governos, em relação a outros. 
~ _Somos, todos nós, tripulantes de um mesmo mundo. 
Dele dependemos, com ele devemos contar para nossa 
sobrevivência. Qualq_u.er sitl:lação de desequilfbrio eco
nómico decorrente de ações políticas, que afete parcelas 
regionais, nacionais ou continentais da população do 
planeta, traduz-se na idéia e na figura de uma injustiça 
perpetrada contra interesses humanos. E uma injustiça 
em tal amplitude gera sempre uma ameaça concreta, me
dia ta ou im~diata. à segurança e ao bem-estar de todas as 
demais partes componentes da população mundial. 

Nenhuma riqueza nacional será estâvel, se construída 
e mantida sobre o mecanismo dos monopólios comer
ciais, -do aviltamento dos preços dos produtos primârios 
exportados pelos países pobres; dos altos preços impos
tos aos que tomam empréstimos no mercado fina._n_ceiro_ 
internacional e de outras práticas de fácil identificação 
neste mundo de nosso tempo. 

Todos os povos têm direito à esperança. Têm direito 
ao uso das matériaS:-primas existentes_ em qualquer parte 
do globo terrestre, com a justa remuneração do trabalho 
de cada povo, respeitadas a independência e a soberani3; 
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de todas as nações que chegara'm a constituir-se através 
de um processo hi:.tóríco endógeno de integração--cultu
ral e de sedimentaçãO política. ------- - - ·- · 

Não fulo de abstraç_ões,.SenhoreS e, Sen~oras. _Estou 
sintoniZado com as minhas origens. Sou de um País per
tencente_ ao chamado Terceiro Mundo- embora exube
rante nas suas potenci<didades_- e lembro-me, neste mo
mento', de que oitenta por-cento da renda mundial está 
nas ·mãos de um terço da humanidade, enquanto os ou
tros dois terços sobr~vivem com o pequeno excedente de 
20% ... 

2 -A verdade dos ratos como base para os projetos de 
cooperação internacional 

Falei há pouco da unidude_ do _m_undo e do in.t~r~ssç 
comum, lig;.~do à idéia de cooperação e de prog'resso que 
sempre deverb ter prevalecido, em beneficio de'-todos. 
Infelizmente a realidade não tem sido essa- e a própria 
Alemanha já pagou trib~to a1_to neste século, em precio
sas vidus humanas, pelo fato de contrapor-se- do ângu
lo de seus iriteresses nacionais -:--if~sSª-__yd_h_a situl!ç.ã_o çie _ 
injustiça e _de violência. Porque não há pior violência do 
qUe aquela que está implícita na prática de uma irijustiça. 

Perguntarão, então, os que me ouve:m, p~rque me de
tenho a abordar tais assuntos, no- preciso momento em 
que talvez coubesse uma simples alusão a amenidades. 
Responderei, dizendo que é porqu-e desejo aqui transmi
tir uma mensagem realista. E nenhum discurso desse tipo 
pode ser construído sobre falsas premissas; sobre premis
sas que omitam·ou deformem as verdades fundamentais. 

Sinto-me à vontade pará a abordag_em a que me entre
go, Senhores e Senho'ras, pelo fato de fazê-lo na Alema
nhu, para um auditóriO de alemães. 

Neste momento da História em que as pressões políti:
cas e os esbulhos eçonórriiCos se:- suCçdem, in_cidigçlo _ 
sobre os países que ainda não ultrapassaram a barreira 
p-erigosa do subde.senvolvlm~illo_~_nós, brasileiros, não 
temos queixaS ou -ressentímeritos, pelo tratamento que 
até agora nos foi propiciado. nos campos político, eco
nômíó) e· tecnológico, pela Alemanha. Temos de algum 
modO caminhado juntos nas últimas dé_c_adas, no exercí
cio inteligente e honesto de y_ma_ cornplementariedade 
económica que nos está facultando - ao Brasil e à Ale
manha- acelerar cm escalas diferen_t.es, embora, a ma
terialização- de nossas metas econômicas no ternpo his
tórico de que dispomos. 

É uma- satisfaçãó'para mim-dizer isso e a franqueza 
deste reconhecimento, ·acho _eu, confere a çredibíliQade. 
que desejo para esta digressão. 

Prosseguindo nesta conversa, fa_rei_ d9i.s enfoques que 
suponho importantes pt~ra a própria finalidade de minha 
presença aqui. 

O primeiro deles refere-st<ao.Bnt~il. Pais_ de_ que sou fi
lho, cujo Parlamento integro na qualidade de ·sena_dor e 
que ocupa, na esfera de meus interesses, objetivos e preo
cupações, o lugar príncipal. 

Toda a minha e.xistência.de industrial, de advogado, 
de técnico em contabilidad~,__e {~e político tem sido vivi
da. ·até hoje, inspirada no propósito de contribuir, no_ 
possível, para acelerar o encontro do Brasjl com_o seu--:-:- -
para todos nós brasileiros - desejado dia de plena 
emancipação econôrriica. - ----- _: -~~-

Essa batalha, evidentemente, não é minha só. E: de al
guns milhões de patrícios meus, hoje bem conscientiza
dos sobre o que s_ej<J interesSe nacional. 

Contribuição dada, por seus compatriotas __ de gerações 
passadas à construção de tudo. _quanto hoje exprime. a 

4 - A l_onga e ascendente trajetória da mlneração brasilei~ 
ra ' 

gttt)1cle:;_:a mate~ial e cultural da civíliz_a:Ç_ãó biit_si_leira, Fomos grandes produtores de _ouro no período colo-
Por isso, deVo _começa~ _alinhando generalidades. O nial. Explorava~se 0 chamado ouro de aluvião, apanha-

Brasil é um. país-continente. TemOS ·oító ~milhões e qui- do u flor dt~ terru e na areia dos rios, com a simples utili-
nhentos mil quílômetros quadrados de superfície e uma zação de artefatos rudimentares. 
população situada na atualidade _em torno de 130 mi- A tradicional riqueza aurífera_ de Minas. GeraJs ocupa 
lhôes de habitantes. Estamos- no 69' lugar entre os países hoje segundo plano, em fa_c_e_das. oov<Js z;onas produtoras 
mais populosos do mundo e na terceira posição, depois de ouro e outros minérios, em exploração no sul do Esta-
da União Soviética e dos Estados Unidos, em espaço físi- dQ do Pará_ Serra Pelada_ no Paraná, na Bahia, em 
co disponfvel. Somos, também, a oitava economia do Mato Grosso, no Maranhão e no Amapá. 
mundo, em termos 'de PIB, O fato de sermos grandes en- No caso particular do ouro, temos possibilidades reais 
cerra uma dupla significução. Há um lado positivo e um pma ocupar lugar, dentro de pouco tempo, entre os 
lado negativo nessa grandeza. ~---'Ltu<li!> maiores _pro4u_tores mundiais desse precioso me-

- Ü 1-t~-d~-,p~;iti~~ é que- o-cOntiÕ.en!aiismo dO-terrÜóiiO t;lf, i1õ Plano em (iüe s-e situ'ain a África do Sul e a União 
pátrio --um território de grandes recursos físicos- nos- - Soviética. 
leva a admitir serem amplas e singulares as possiblidades A propósito da diversificação e ampliação que vem 
cqm que conta o Brasil para superar suas crises transi~ ocorrendo nos últimos anos, das múltiplas riquezas mi-
tórias e seus problemas estruturais. E á lado negativo é_ ___ nem is loc<llizadas e já em processo de exploração no meu 
que_ a soluç_~Ç> Qe qutllquer um-dos nossos problemas ex"í- Púís, quero deter-me alinhando informações, relativas só 
ge o emprego, a curto prazo, de copiosos e nem sempre a uma delas- a da chamuda Província Mineral de Cara~ 
disponíveis recursos financeiros e a luta contra imensas jás- ilustrativa por si só dos imensos recurs_os com que 
disttfnci<is. pássoU a contar o Brasil, nos últimos anos, na área da ex-

O europeu não pode ter aqui, uma idéia c~rreta do que ploi"ação mineral. 
seja a vida udministratriva num pafs.continente._ Uma A Província Mineral de Carajás estâ localizada no ter-
viagem aérea, por exemplo, de Manaus, capital do Esta· ritório paraense, um pouco abaixo do limite meridional 
do do Amazonas, a Porto_ Alegfe, Capifãl do Est?do do da Região Amazônica, na parte cortada pelos rios To-

_Rio G.rande do Sul, é tão demorada quanto uma viagem cantins c Araguaía. Nela está sendo executado o Projet_o _ 
dt: Moscou a Lisboa. Só a regíão amazônica tem úm-a su~ Carajús, compreendendo a extração de minérios em alta 
perfície de 4.5_QO.QOOkm2. escala, uma ferrovia moderna, uma hldrelétrica de gran-

A República Federativa do Brasil está dividida em 22 d-e porte e todO 'um complexo industrial complementar. 
E!>tados, 3 Territórios, um Distrito Federal _ onde se Vejamos <is ri"qileias rriínerais já inventariadaS no espaço 

Joc:tliza Brasllia, a ctlpital- e mais de4 mil municípios. ~~~~~ -~ _i~~-~~!á~~s Serras Norte, Sul e Leste compreen-

A fOrmU-.tprOXiffiã.cfa do táritório-bra-sileirO é-ãde um di das no perímetro geOgráfico de Carajás urria reserva de 
tri:ing:ulo. Largo na parte setentrional e estreito no extre- ~ jazidas de minério de ferro estimada em 18 bilhões de to-
mo sul. Tem um extenso litoral banhado pelo Oceano neladas, de elevado teor e boas ca.ractedsticas meta_lúrgi~ 
Atlftntico_ e na face Oesle est~_nde~se:..uma lqng_a Unha de .:as, 0 suficiente para garantir exploração por longo tem-
fronteiras terrestres- jã vivas em muitos -põT-ttos- com po. 
os demais países sul·americanos, excluídos o.Chile_e _Q Cobre- Há outras riquezas em Carajãs, além do ferro. 
Equador. i\ ocorrência de cobre, por exemplo, se estende por uma 

Curioso constatar que o contorno do _litQral atlântico 
ujustu-se, na sinuosidade da forma, ao litoral africano 
com que se_ defronta, confirmando a cQnhecida teo_r~a ele 

r que os atuais continentes integraram, em recuados tem
pos d<t evolução do Planeta, uma só massa telúrica._ 
Coincidentemente, os pontos de nosso litoral ou d_e nos
sa plataforma cÕ-ritinental em que vêm sendo localizados 
k:çóis de petróleo corre.<>pondem a pontos do litoral afri
cano cm que também existem poços de petróleo. 

O território brasileiro -compreende várias regioões na
tun~is, de climas e topografias diversificadas. Existem o 
Brasil amazónico: o Nordeste sub-equatorial, a Vertente 
oriental dos planaltos e o Brasil platino, cada uma dessas 
zonas comportandO sub-regiões diferenCiadas, todas 
com características próprias. SOmos, geogl-a"ficàmente, 
l!m_ país de as_pec:_tos múltiplos. A div~rs!dade das paisa~ 

- -gin~ustapOsi_~ãÕ de constrastes apr-esentadas pela ci-
-d(tdc do RTõek Janêíro .:.:a-âõtíga·--câ·pTiàl da R":epública 
-'-'já sugeriu que foss~ ela_ chamada de "museu de paisa-
-ge-rli;"-:- -- - ·-- ~ ~ - ~ 

faixa de \50 km de cumprimento, no sentido NW /SE. Já 
fõrain descobertas três jazidas cupríferas que atlngem 
I .250 milhões de toneladas, contendo ouro e molibdênio 
como subprodutos. As pesquisas revelam a existência de 
10 áreas Jjrómissoras. Só as jazidas já locaHzadas multi
plicam pOr dez as possibiHdades atuais do País. 

Vejamos, em prosseguímento, outros itens de extraor
dinúriã riqueza míilerilrlá existente: 
Bauxita- existe próxima ao terminal da mina de ferro 
uma jazida de btluxita, descoberta em 1974, com reservas 
dimensionadas em 49 milhões de toneladas de minério
com 31% de alumina aproveitável e 4% de sílica reativa. 
A buuxittl encontrada é ferrosa, friável e tem espessura 
de 4m, sem capeamento de estéril, o que facilíta a opc>
raçõo de lavra (existem m~ore!! nas regiões Q_o rio Tapa
.iós, ,iá cm exploração). 
Níquel - exiSte na localidade de Vermelho urna jazida 
desse minério, com reserva de 40 milhões de toneladas e 
teor médio de Níquel de 1,5%, com características apro
prhldas para a fabricação de ferroníquel; 

Sobre a regi~o amazônica, suas florestas imensas e 
sua malha imensun'!vel de cursos d'água, um sábio in
glês, Bucklc. ch~:..--gou a admitir que "numa pompa tama-

3- Vantagens e desvantagens de um país-continente nha da natureza n1ío devia haver lugar para o home~"-
Se a história política do Brasil tem sido descontinua e Qu_tro s_úbio Humboldt - um alemão que, estudando, 

Manganês- existe numa jazida próxima às nascentes do 
lgarapê Azul, a 20 km do terminal ferroviário- de Cara
jús, uma reserva de 44 milhões de toneladas de tal mi
nério, com teor médio de 42,3% de Mn02. Só é suplanta
da pela jazida de Urucum (Corumbâ - MT) e é apro
priado o minério ali existente para fabricação de ferroJi. 
ga_e pilhas eletrolíticas; ;,~cidentada neste século o fato 111iQ_ deye: §.er cre_çJitaQ._ç;u!_ ___ ~ .. viajou pelo Brasil no Século XIX-, "calculou que só o 

um<~ suposta imaturidade cfvica de nossa gente, mas, ao Vulc do Amazonas daria para nutrli- a humanidade intei-
contrário. às luta_s que as lideranças nacionais têm defla- ra". 

grado, para romper os sucessivos e_ semrre diffce~s d~sç- Temos -amo-straS de todos os climas da terra..._Região 
quilíbrios e impasses gerados pela ação dos fatores de . quCiife c·úmlda corri o a Amazônia, lugares 9e pe:n:n_anen-
que já lhes falei. Fatores dos quais a pr6pria Alemanha, te sol tropical como 0 Nordeste. Área de clima amel)o e 
em plano e sentido divers_os,_b!!:m entend-ido, também~~9~ frio seco, no Plcmalto Central- onde ~tá BrasíUa _e 
frcu até ugora a maléfica -iriflu_ência. regiões de inverno rigoroso, com nevadas ocasionaiS, no 

Talvez o nome Brasil não signifique pafa muitos cida- Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do S1Jl. 
dãos alemães- inclusive os que ouvem ou lêem este dis-
curso- mais do que o indicador de um vago país sul- Esse quadro macrogeográfico que tentei moStrar está -
americano, de imprecisos contornos geográficos e hís- :msscnt<tdo sobre uma plataforma geológica rica em mi-
tóricos. Uma simples terra, famosa pelo futebol, pelo nérios de todoS os tipos. Riquezas essas cujos quaOtitati~ 
samba e pelas belas mulatas que possui. t possível tam~ vos ainda escapam à avaliação definitiva dos cientistas, 
bém que os alemães de agora não conheçam a valiosa pela freq_~~ntc descoberta de novas jazidas. 

Estanho- hl1 reservas de 13,000 toneladas no local cha
mado "Antônio Vicente"~ com o potencial estimado em 

~ !Ç)O,QOO toneladas; __ 

Ouro --é imprevisível o dimensionamento desse mi
nério, cujas ocorrências foram detectadas ao logo dos 

.aluviões dos igarapés que cortam Carajás em Serra Pela
d<l e 0-utfoS pontos. -

O Brasil figura, também, entre os maiores produtores 
n1undiuiS de pedras preciosas e semipreciosas e de cristal 
de rocha. 

O minério de ferro - volto a falar dessa riqueza -é 
uma constante em todo o território brasileiro. Um mi
nério_ de ferro d~ ex_celente qualidade, observe-se. Além 
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do chamado quadrilátero ferrívero~-no Estado de Minas 
Gerais- a ârea mais aiitigá etft(jtié Cle foi e é explorado 
-e da Serra de Carajás a que jã me referi-, existe-m re
servas outras como a de Urucum, no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

A grande siderurgia argentina apóia-se, pira produzir, 
no recebimento do mínCrio-de U rucum, usando-se para a 
entrega o económico transporte fluvial pelo rio da Prata. 
Só Urucum possui unia: reserva apfOximada de 50 bi
lhões de toneladas de minério. 

O Brasil industrializou-se e já possui várias siderúrgi
cas de grande porte, as quais processam parte substan
cial do minério de ferro retirado de seu subsolo. O aço 
produzido --chapas, lingotes, trilhos, vergalhões - é 
em parte consumido no parque industrial. do País e em 
parte exportado. 

S - A caminho da auto-suficiência em Petróleo 

A ascensão da produção br~ile~ra de petróleo tem 
sido significativa nos últimos anos, grãças aos trabalhos 
de. prospecção e exploração realizados pela PE
TROBRÂS - uma companhia -estatal criada para esse 
fim. Nossas maiores áreas prádiitoras estão na Platafor
ma Continental. 

A produção petrolífera brasileira está. atendendo hoje 
cerca de 50% do consumo diário do País, com um quan
titativo em torno de 500 mil barfis, e continua crescendo. 

O inventário de tOda a riqueza mineral brasileira não 
caberia nesta oportunidade. Temos, em- diferentes esca
las, jazidas conhecidas e avaliadas, oujâ_em exploraç~o 
efetiva, de bauxita,_ antimônio, berilo, bisrÍluto, galena, 
cobalto, cobre, cromita, cassiterita, estanhO, úmtã\ita, 
columbita, platina, zinco, rutilo, tungsténiO, xilila, ci~ 
nábrio, molibdêmio, volfremíla, f6sf0ro, nitratO~ cal
cário, enxofre, fluorita, gipsita~ g-rafita, magnesita, sa-l
gema. talco. A enumeração poderia prosseguir se o dese
jássemos. 

6 - Diversificação industrial e êxitos comerciais 

Esse patrimônio mineral é um fator positivo com que 
conta o Brasil para seu desenvolvimento industrial e 
para ampliar o volume de suas exportações. Nossas in
dústrias já produzem prãticamente de tudo, desde ·teci
dos, papel, fósforos, eletrodomésticos e outros- até au
tomóveis, aviões, armaritentos, equipamentos industrais 
pesadQS, turbinas para hidreléti-icas, plataformas e son
das para exploração do petróleo no fundo do mar e na
vios de todos os tipos. Temos-reafizido tambêm expres
sivas e-xportações de serviços para países <:{a América La:-
tina, da Ãfrica e da Ásia. - - -

Temos obtido superávits comerciais volumosos nos úl
timos anos, mas o destaque em nossas exportações 3:irfda 
continua sendo dos produtos primários de origem vege
tal e animal -café, soja, cacau, madeiras, couros- en
quanto nos preparamos, em ritmo acelerado, para ser
mos os grandes fornecedores de produtos minerais ao 
mundo. 

7 - 130 milhões de brasileiros hoje - 200 milhões no ano 
2000 

Tento trãnsmitir uma visão g6râ1 de meu P!iís; sem os 
detalhes, às vezes monótonos, dos números e das cifras. 
Nessa linha é importante considerar, também, a pre
sen«a humana no· território brasileiro, visualizada de 
dois diferentes ângulos: o da demografia propriarriente 
dita e o da concentração progressiva das populações em 
espaços tisicas urbanizados. 

No fim de 1500, ano do descobrimento da terra pelo 
navegador português Pedro Álvares Cabral, a população 
brasileira - excluídos os selvagens autóctones - não 
chegava a 100.000 habitantes. Em 1860, já atingia a 
8.418.000. Em 1872,-no primeiro recenseamento reiti.lar, 
foram contados 10.099.000 habitantes, número que in
cluía 1.560.000 escravos. Erffl900, já havia 17.984.000 
brasileiros- quantitativo que chegou a 27.967.000 em 
1920. FOram recenseados em 1940, 41.114.000; em 1960, 
70.967.000. Hoje, a população brasileira é estimada em 
130 milhões e pelas projeções realizadas, no ano 2000, 
dependendo da taxa de crescimento que for mantida, te
remos uma população compreendida: entre 180 a 210 rrii
lhões. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

A população brasileira foi basicamente constituída pe
los três grupos êtnic~s cujo encontro a História veio a 
promover em nosso- território: o branco, o negro e o 
ameríndio. Representantes de outros contingentes étni
cos. porém, em escalas diversas, logo fixaram-se no solo 
brasileiro, trazidos pelas Operações de guerra (tentativas 
de ocupação de algumas faixas litorâneas do território); 
pela atividade comercial, pelo interesse científico, ou 
pela simples vocação aventureira. Náufragos de navios 
piratas também alcançaram pontos diversos do litoral e 
arpermaneceram.- Cõ-ristituindo família e descendência 
junto ás tribos indígenas com ·que entraram em contato. 

- Indivíduos louros, de olhos azuis, são hoje encontrados 
com alguma freqüência em todo o litoral brasileiro. 
- Os qtfe viajaram pelo Brasil, interessados no estudo da 

flora, da fauna ou das tribos indígenas, entre as quais di
versos cientistas-de- pfocedênciã. alemã, nos deix8.ram os 
resultados desses estUdos em alentados volumes, hoje in
tegrados na bibliografia básica pafa o esiudo do" Brasil. 

·s _:.: Os alemães na democracia do Brasil 

A imigraçãO em massa de eleinentÕS não-portUgueses; 
procedentes da Europa e de asiáticos, O!i8:inári0s .da Chi
na, do Japão e do Mu_ndo Ãrabe- particularmente do 
Líbano-- só Víria a Ocorrer nos séculos XIX e XX. Foi 
nesse pertodo, inclu_sive, que apartaram ao Brasil nume
rosas levas de imigrantes procedentes das regiões europe

'ias _hoje compreendidas no âmbito das duas Alemanhas, 
da Â,ustria, Itália ~ Espanha._ 

De 1818 a !830, apenas (Ç."i:~5_6 alemães enir:aram n_o 
Brasil. Mas, de 1830 a 1884 o nínnero de imigrantes ale
mães que chegaram ao País atingiu a 71.247. 

segundo estatística oficial, o número àbsoluto de imi
gnmtes alemães recebidos pelo Brasil foi de 154.999 pes
soas, dos quais 90.000 aproxinladamenie entraram antes 
da Primeira Guerra Mundial. 

~"A emigração alemã orientou-se particularmente para 
as regiões_do extremo Sul do Brasil, onde se situam os 
Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande 
do Sul. Prevalece nessa região um clima temperado com 
invemos-_rigorosos- onde não faltam, até, nevadas oca
sionais -·permitindo às fámnias alemães lá radicadas 
construirem um tipo de vida e de cultura agropastoril 
muito semelhimte àquela-que conheciam e praticiVam na 
área e_uropéia de origem. 

0.~ alemães imprimiram nas regiões em que se radica
mm o selo inconfundível de sua arquitetura e de _seus 
costumes. Quem hoje visita. por exemplo, as cidades ca
tarincnses de Blumenau, Joinvile, Brusque e outras, tem 
a impressão de -esfãr percOrrendo pequenas cidades bá
varas.- E a impressão é reforçada pela constante audiên-
cia do idioma alemão falado em lugares públicos, por 
pessoas não necessariamente de nacionalidade ou des
cendência alemã. 

Os alemãeS estabeleceram na região a que me referi 
um estílo de vida, um nível de renda e de consumo, um 
progresso industrial- que colocam a área entre as mais 
evoluídas e singulares do País. 

Existe hoje, nos Estados a que me referi, grande con
tingente humano que exibe os traços físicos e a maneira 
de ser e-de agir dos elementos germânicos de que descen

_çlcm. Esse grupo teu to-brasileiro de nossa população es
- tará,-aproximadarilerite, na casa do milhão e meio de in-

divíduos ~ difere das demais parcelas êtnicas não
portugUesas, com_pÇ~nentes da população brasileira, pelo 
grUu de Concentração geográfica que lograram manter. 

Mas,· esse núnÍero é impreciso. Possivelmente será 
muifô- sup_Ú.ior. Houve miscigenaÇão intensa e ampla dos 
imigr~ntes alemães com os outros comp~nel}tes étnicoS 
da população brasileira- e, hoje, é comuníssimo identi
ficarmos-SOb-re-iiOriies-aJeJnães na -maioria- dos Esta-dos 
biasifeiros e ·em--quas-e-todas as -caritS.das da:-popUlãção e 
no âmbito de tadas as profissões. Pode~se mesmo citar 

-·exemplO 1-ecenté de uTn à-Presidente da Répública~ o'Sr. 
Erilesto- Geisel, descendente ~_e- iriligrãrit~~--alerriães- que 
se I~alizaram no Rio Graiidedo Sul. -

-9 - A _extraordinária contribuição econômlca e cultural 
alemã à sociedade brasileira 

Numefosos brasileiros de ascendência alemã 
diStinguem-se no comércio e na indústria e _hoje, alêm 
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das empresas alemãs que desenvolvem aÜvidades no 
Brasil através de filiais ou subsidiãrias,- a Volkswagen 
é uma delas, com a maior fábrica de carros que possui 
fora da Alemanha - podem ser identificadas centenas 
de pequenas, médias e grandes empresas, com sede e ati
vidade no Brasil, fundadas e dirigidas por alemães ou 
seus descendentes diretos. 

E inestimável, outrossim, a contribuição cultural que a 
Alemanha tem proporcionado ao Brasil, por vias outras, 
estranhas ao emigrante. Os livros técnicos aleinães, no 
idioma original ou em traduções- particularmente os 
de mecânica, química industrial, eletrônica e medicina
estão extensamente difundidos no meu País e neles estu
dam milhares de nossos universitários. Lembre-se, ain
da, o fato de muitos estudantes brasileiros virem fazer 
pós-graduação nas universidades alemãs e registre-se o 
interesse crescente que o estudo do idioma alemão está 
despertando entre os jovens brasileiros da atualidade. 

Há, também, no Brasil, constante e crescente interesse 
pela literatura alemã -a antiga e a moderna- e a pró
pria presença de alemães no solo brasileiro já motivou 
muitos estudos de caráter histórico, sociológico e etno
gráfico, além de romances importantes como Um rio Imi
ta o Reno, do escritor brasileiro Viana Moog. 

10- Etnólogos alemães estudam o Brasil 

Vou deter-me neste ponto em breve referência a alguns 
alemães que no sêcu\o passado viajaram pelo Brasil, mo
tivados pelo interesse científico. Segundo informa o pro
fe..<;.sor Egon Schaden, da Universidade de São Paulo, a 
figura de maior relevo foi Karl Von Den Steinen, nasci
do em 1855, em Maiheim sobre o Ruhr e falecido em 
Krouberg no ano de 1929: Os resultados de suas expe
dições no Br_asil- a primeira_em 1884 e a segunda em 
J87T- detifminarairi durante duas décadas os. rumos 
da ~~nologia br~si~ei_r~. 

Em 1903 chegou ao Brasil Curt Unkel,jovem idealista 
de 20 unos de idade, natural de Jena, onde fora operário 
da fábrica Zeiss. Sem estudos universitários, aplicou-se 
com entusiasmo à !eitura de obras etnográficas. Depois 
de trabalhar no comêrcio, em São Paulo, foi para o inte
rior do Estado, a fim de conhecer os índios Guaranis da 
região de Bauru, onde na época era contruída a Estrada 
de Ferro Nor9este _do Brasil. Passou anos entre esses 
índios e chegou a dominar com perfeição o dialeto deles. 
Integrou-se de tal maneira na comunidade indígena que 
foi, em 1906, adotado formalmente como membro da tri
bo, dando-lhe_ o nome de Nimuendaju, que passou .a usar 
e pelo qual tornou-se conhecido no mundo científico. A 
palavra Nimuendaju se traduz aproximadamente na ex
pressão: o que estabeleceu a sua morada, ou seja, aquilo 
que Curt Unkel chegou a fazer. Tive a alegria de convi
ver com o not.1vel professor •·curt Nimuendaju" nas mi
nhus atividades de estudo no Museu Goeldi de Belém do 
P<trá e dele guardo uma imagem de homem culto _e apai
xonado pela Amazônia. Esse Museu Goeldi a que rne re
feri é um velho e conceituado estabelecimento situado 
em Belém, Capital do Estado do Pará, fundado pelo 
suíço-alemão Emílio Goe!di, onde vêm sendo feitos des
de então_ eStudos e classificação de espécimens vegetais e 
animais da Amaz_ônia: 

Outrõ_ efn61ogo de primeira linha que se radicou no 
Brusil foi Herbert Baldus. Nascera em Wiesbaden, no 
ano de 1899, e chegou à América do Sul integrando uma 
expedição cinematog-ráfica ao Gran Chaco. Ali entrou 
em contuto com populações indígenas e logo se apaixo~ 
nou pelo' estudo de suas línguas e culturas. De regresso a 
-AJemUnha doutOroU-:se pela Universidade de Berlim e, a 
seguir, veio estabelecer-se em São Paulo, onde morou47 

__ anos, até morrer em 1970. É extensa e preciosa a contri
buição de Herbert Baldus, pelos livros e estudos que 
publicou, às pesquisas etnológicas desenvolvidas nos 
<..-entr_os universitârios de São Pauto e todo o Brasil. 

Ele foi_o_primeiro,·no meii País, ·a discutir problemas 
etnológicos em termos de_ chamada teoria funcionalista, 
primeiro a analisar em profundidade fenômenos de acul
turação em populações tribais e o primeiro, também, a 
insistir no papel que a ciência deveria desempenhar no 
planejamento e na execuÇão da poHtica indigenistas bra
sileira. 
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Muitos outros nomes poderiam ainda ser citados, de tiilados a obras de infra-estrutura econômica de grande 
cientistas alemães- em particular etnólogos- que·aju- porte, tais como a Usina Hid-ielétrica de Italpti-=-Inaíõr 
duram os brasileiros, pelos seus estudos, a conhecer me- hid_re_létriça do _mundo- as hidrelétricas de__Furnas, Três 
lhor u vidu e cultura das populações indígenas do meu Marias, Urubupungá, Sobradinho, Tucuruí- esta com 
País, oito_milhões de _quilowatts- a moderna ferrovia desti-
11- Brasil, um retrato final, sem retoques n<1da a escoar O: minério de ferro de_Carajãs, o porto 

Já é tempo de encerrarmos este nosso encontro, Se-- mar!tim(l de llagui pelo qual s~ faz o escoa_m~nto referi-
nhoras e Senhores. Excedi-me, talvez, dominado que 'do e o pÕrto nuyiãl de Vila do Conde, peça, tanibêÕ,, do 
sou, culturalmente, pela proliXidade _d_os_ latinos. Bem sei sistema de transporte do Programa Carajás. 
que o tempo e os fatos têm, para os alemães, outra di- Nossos antigos portos marítimos foram, quase todOs, 
mcnsão. re_equipados e a nossa frota mercante foi consideravel-

Quero concluir, porém; por uffi'breve retrato do meu mente_ ampliada com a incorporação de dezenas de na-
País, apontandõ seus problemas e enfatizando nossas ca- vias novoS- incli.lsfve-petroleiroS e granele1i'os de gran-
rências, pois o enfoque da verdade - repito a idêia ex- de tonelagem -todos construídos em nossos estaleiros. 
pressa em outra parte d~ste discurso- ainda'ê o cami- irUtã~St:ngiialmente da construção e remodelação de 
nho mais curto e objctivo pai-a aproximar duas naçOes. rriúltiplas rodovias, podendo algumas delas, como a Rio-

Os 130 milhões de habitantes qUe iriteiram -a--pQpU- --snõ Paulo", a Rio-Juiz de Fora; a que ruma de São Pauo-
lação brasileira são 'desigualmente J!~stribuídas através lo"-para o oeste do" País- serem comparáveis, pelas con-
do território-do País. --dkões técnicas que apresentam: às 3.utop-istas européias 

Existem grandes regiões em cjue a densidade demogiâ--- ou umer1canas. Foram tambem construiaOsOSmetrõs do 
fica oscila entre um e dois habitantes por quilômetro Rio de Janeiro e_ de Sãõ Paulo e uma ponte rodoviária de 
quadrado e outras em que essa densidade está igualada a 12 quilômetros sobre a Baía de Guanabara. 
de cidades do sudeste asiátiCõ oU do extremo Oriente~ - - __ Func1onam linhas regulares deônjbus gqe partindo do 

Const<~,ta-se no Brasil uma acentuada tendência- à ur- Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília atirige·m, no 
banizaçào. A população recenseada já é, em percentual •.t:o;falto, tod~s as cidades Íf!lportantes, lit~?râneas ou do 
superior a SOo/o, radicada em áreas urbanizadas: ------------cenrro-.:-Q~F_o---srasir-pOSsUiflõje_a_seguTida rede 

Essas áreas compreendem vilas, cidades pequenas, ci- aérea doméstica do mundo, em extensão de linhas e in-
dadcs médias e conjuntos metropolitanos, PoucoS: paíse-s -~WfiSidade de tráfego. 
do Mundo Ocidental terão hoje tantas cidades com po- · Investimentos maciços foram- dírigidos igualmente 
pulação superiOr a 500 mil e mesino LOOO.OOO de-iúibí_- j1ltF<C<Cillliflliação e modernização de nosso parque side-
tantes, quanto o Brasil. Uma de nossas metrópoles-- rúrgfCQ._r\_j{l ªntig~ _Vsffi_a_<i __ e Volta Redonda_tev~ eleva-. 
São Paulo - está, ao lado da Cidade do México de- da sua capacidade de produção, e out-ras plantas indus-
Nova Iorque e de Tóquio,-entre as qüe diSputam a -i~ de- trüiís de g"ranaes pro-iicii-ções foram- conStruídas nOs úfti-
sejâvel pOJe positlori res.ervada- às lnaiores CidadeS do-- iitóS ãiiOS:--a-i\ÇOMTNAS, iúi"EStado ae Minas Gerais e 
mundo. Brasília, a jovem Ca-pifãfó~raSilei~a-_de 25 anõS,]á- ---- uCOSIPA, no Estado de São Paulo, para citar só estas. 
utingiu a marca indesejada do milhão e quinhentoS mil - --A parte principal das obras_ de nossas hidrelêtricas já 
habitantes. - __ ~-"çgjj_ _CQ_nclYida. Os dem_aí~ _emPreendimentos menciona-

A desordem demográfica e a macrocefalia urbana são dos es.tfto prontos. O que- Pretendo caractúizar, Senha-
aspectos negativos do quadro brasileiro, reconheço. Não res e Senhoras, é que o Brasil soube gastar o dinheiro que 
.pudemos evitá-los até agora. Constituem problemas ge- lhe foi às mãos. Empregou-o em empreendimentos de 
radares de outros problemas. Estamos procurando alte- infra-estrutura econômica, de alto poder multiplicador, 
rar com urgência os rumos do processo. Entre as medi-- --óS-CfUUiS.!ff)Ili'tirde agora, passarão- de consumidores a 
das para isso cogitadas pelo nosso Governo está. a dare-' geradores de recursos. 
forma agrária que reformulará a ocupação da terra e re- Confio, Senhores e Senhoras, na evolução da humani-
colocará nos espaços rurais vultosos contingentes h uma- dade para uma SituaçãCi-inüirnaCionar de trabalho, de 
nos hoje amontoados nas periferias urbanas. Pelo menos paz e de cooperação. 
assim esperamos. Multiplicam-se, é verdade, os conflitos locais, em dife-

Há também, de parte das administrações de todas as rentes partes do globo terrestre - inas, vejo. neles, ape-
nossas grandes cidades, uma preOcupação comum de _nas, crises isoladas, nasCidas do incoriformisril.o de mliio-
cquacionar dificuldades e de programar soluções. Cuida- rias, de carências educl:lcionais corrigíveis ou de pressões 
se de ra.cionalizar o crescimento urbano, separanôo-se 3.s econômitas decorrentes do desigual acesso à riqueza, 
zonas re.c;idenciais, industriais, comerciais e de lazer_ e põf"J'imte de algumas_ nações, relativamente a outras. 
criando-se as indispensáveis infra-estruturas de serviçOs - ----Tudo ísso, porém, é provisório e insignificativo. Os gran-
na superfície total da area urbanizada: -des antagonismos políticos e é:conômicos que ainda po-

A insatisfação social das populações urbanas cria dem ser considera-dos são os de Leste-Oeste e de Norte-
problemas frcqücntes para nossos governos. O atendi- Sul. Mas, eles .,.....-e confio no equilíbrio humano - não 
menta aos reclamos populares exige recursos de que nem nos levarão obviamente a um novo conflito mundial -
sempre dispomos de imediato. Universalmente os recur.- porque já existe, em dimensão universal uma conscienti-
sos do erário público são sempre inferiores à demanda ·zaçrío em torno d~i"irràciõnalidade do recurso à ação mi-
para a ·solução dos problemas CCJmunitários. Só que no litar c dos lucros que para todos advirão com a consoli-
Brasil a amplitude desse desencontro é maior, pelas pró- daçrío e o a,perfeiçoamento do quadro de paz que, em 
prias condições em que aíTtàa se encontra o País na sua parte pelü-aÇão--aos- õrganismos-·rntefnãcíoriaís·;-terriOs 
evolução. mantido nos últimos anos. 

Há, portanto, um desafio a infrentar e-nenhum admi- Que OS-alemães recebam e entendam esta mensagem 
nistrador brasileiro. nos âmóitos federal, estaduais ou fraterna e objetiva a eles dirigida pelo modesto e inquieto 
municipais a ele pode fugir. _ Senadpr brasil~iro, que vê no imbatível e criatívo-põvO 

Não é fácil gover"riar o Brasil, neste momento. Não de-- teuto-=-offielhor exemplo para as nações em dificuldades 
vemos esconder isso a ninguém. Temos recursos poten- e que buscam o desenvolvimento. 
ci<~is de grande monta, como procurei mostrar - mas, 
convivemos com antigas e ai rida rião superadas defiCiên
cias administratiVas., com o aumento acelerado da popu----
lação e, tambêm, com as anómalas condições do comêr-
cio internacional contemporâneo a que já me referi. -

Daí a gigantesca dívida externa de 100 bilhões -de dóla
res que hoje nós onera. Mas, não obstante seu volume:..... 
essa dívida n.ão nos atcmori:za e não nos paralisa no Pro_
pósi"tO dé: Continuarmos trabalhando e crescendO, porque 
ela é compatível com o nosso PIB, com a nossa: popu-
lação e com os fatores estáticos _e dinâmiCos de nossa 
economia. 

Essa dívida, contraída quase toda nos últimos 20 anos, 
foi em grande parte utilizada para fornecer recursos des-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária ã. realizar-se hOje, --às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

-Mensagens n9s 3, 164, 198,223, 230, 260,261, 274; 
282, 283 ~ 29.5;-d!! 1985, sobre escolha de Chefes de Mis-
sões Diplomáticas_; e 

- M~msagem n~" 311, de 1985, sobre esc_olha de autori
dade. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de Emendas 
ao Projeto de Resolução n'>' 149, de 1985, de autoria da 
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Comig;i!Q_!)iretora, _que aprova o Plano de Classificação 
de Cargos c Empregos. e dispõe sobre o Quadro de Pes
:mal do Senado Federal. 

Ao projeto foram ofere_cidas 36 emendas qu.e vão ser 
lidas pelo Sr. ]9-Secretário. -

São lidas as seguintes 

EMENDAS OFERECIDAS AO' 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• !49, DE 1985 
N'l 

O Purágrafo único do art. 4':>, passa a t~r a seguinte re
dação: 

"Parágrafo único. Os empregos de Secretário 
Parlamentar vagos ou cujos atuais oCUpantes não 
forem incluídos em Categorias Funcionais do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, serão extintos ao 
término do mandato do Parlamentar que pode pro
mover as respectivas indicações." 

Justificação 

Não me parece adequado que o fato de senadores pos
suírem vagas de Secretário Parlamentar lhes seja retirado 
o direito de admiti-los atê o fim do seu mandato, como 
está posto na legislação vigente. 

Há que ex_cepcionaía extinção, resguardando-se os lu
gares ·vagos para serem preenchidos pelos senadores atê 
o fim de seu mandatQ, 

Não se deve penalizar quem tem sido parcimoniosO' 
nas-nomeações e muito menos retirar-lhes um direito ad
quirido. 

Sala _das _Sessões, 3 de dezembro de 19&5. - Lenoir 
Vargas. 

N•2 
Dê-se ao art. 5'>' do Projeto de Resolução n'>' 149, de 

1985, a seguinte: reáaçãO: 

"Art. 59 Os cargos serão providos em caráter 
permanente ou em comissão; os empregos serão 
preenchidos em caráter permanente, em caráter 
temporário ou em comissã-o;" · 

Justifica~ão 

Com a presente emenda, pretende-se tornar mais 
abrangente o exercício das funções comissionadas, de 
modo a facilitar à Admi'nistração da Casa o prOvimento 
dt:stes encargos. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985. -Alexandre 
C o~ ta. 

N•3 

Di!-se úo- art. fO do Projeto de Resolução n~ 149~ -de 
(985:"~ a seg-uinte "redução: -

''Art. 10. O Grupo-Direção e Assessoramento 
Superior, designado pelo Código SF-DAS-100, 
compreende cargos e empregos de proviriiento-ein 
cori'IÍSsào a CfuéSejân'l fnefentes ativídades de super
visão, planejamento, orientação, coordenação, as
se.ssoramento e controle do mais alto nível da hie
rarquia administrativa do Senado Federal, com vis~ 

- -tns U formulação âe programas, normas e critéi-íos 
que deverão ser observados pelos demais escalões 
hienírquicos.'' 

Justificação 

A redução, que se propõe, pretende dar ao artigo com
putibilidade com o art. 9'i'.d_o Projeto de Resolução n'>' 
LiQ,_de 1985, que diz verbis: 

"Art. 9Q Os cargos de provimenfo em comis
são, serão preenchidos mediante livre escolha dentre 
os servidores titulares de cargos ou empregos per
manentes, que possuam as qualificações necessárias 
pura o seu exercício." 

$;.da das Sessões,_ 3_ de dezembro de 1985.- Alexandre 
Costa. 
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N'4 

Dê~se a seguinte redução" ao Inciso_ I,_ art. 15 a que se 
refere a Seção II - Do Grupo Atividãdes de Apoio Le
gislativo do Projeto de Resolução n9 t49f85. 

"Art. 15. Coostl~uem requisitos para ingresso 
nas Categorias funcionais do Grupo Atividades de 
ApoiO Legislativo: 

I - para as categorias Fúi1Ci0riáisâeTécnico Le
gislativo e Taqufgrafo Legislativo: diploma de curso 
de nível superior ou habilitação legal equivalente, 
exigindo-se, quando for o caso, formação corres:. 
pondente às respectivas especialidades;" 

A supressão da expressão ·~de pelo menos 4 anos de 
duração ... deve-se a que um curso é reconhecido como 
de nível superior, quando funciona sob Portaria do 
M EC, independentemente de sua duração. Existe, isto 
sim, uma imposiçãO de duração mínima e máxima para 
cada curso isoladamente, quanto ao tempo que o estu
dante leva para concluir seu curso. Há cursos, co_m du-_ 
r.ação mínima de 3 anos, verbi gratla, Licenciatura Plena 
em Matemática, que-possui uma carga horária ou núme
ro de créditos superior a cUrsos de duração mínima de 4 
anos, tais comó Administração ·e Economia. 

Os cursos são estruturados face as necessidades curri
culares de_ que se investem. Outrossim, coricluímos que a 
manutenção daquela expressão, que cremos necessãria 
ser suprimida, constituif~-se:ã uma discriminação para 
aqueles que se acham capazes de lograr êxito nas provaS 
de seleção, de natureza mais complexa, que são as do 
Grupo que envolve as categorias fUncionaiS de TécniCO- e 
Taquígrafo Legislativos. 

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Somos, portanto, pelos motivos expostos, pela supres
são da expressão "de pelo menos 4 anos de duração". 

Sala das"Sessões, 3 de dezembro de 1985. "':"'" J,:.tahy 
Magalhães -João Calmon- Jorge Kalume- Mã.rtins 
Filho. 

--N~s-

Acrescente-se o parágrafo ún1c0 aQ art. 1"8, do Projeto 
de Resolução n~ 149, de 1985. 

"P<~rágrafo único. _O ac_esso às categorias fun
cionais referidas no caput deste artigo mediante se
leção interna terâ a validade de 2 (dois) anos, a con
tar da data da publicação desta Lei, com vistas à sal
_vaguarda dos direitos dos funcionáriOs que na pre
sente estejan:- matriculados ou tenham suas matrícu-
las suspensas e"m Universidade." . 

Justificação 

:-filtt~~do-se de uma refoi~a administratiVa que visa 
ao ãproveltamento do p-essoal de acordo- com sua apti
dão e formação profissional, nada mais justo do que fa~ 
cult~r~~queles que ora cursam. á Universi_dade _os mesmo~ 
díreitOs. doS que já completaram a sua formação bá-sica 
universitária. O dispositivo proposto é um incentivO im
prCscindível ao aperfeiçoamento dos quadros funcionais 
e ao mérito daqueles que, com sacrifício do lazer e dos 
compromissos familiares, esforçam-se pelo auto
:lprimoramento. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985.- Alexandre 
Costa. 

-N~6:::: 

Substitua-se nos arts. 18, IV, e no 37, V, b, a expressão 
"bacharel em Di_!eitO''; por '"CursO Superior". 
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Justificação 

Pretende-se com a emenda ressalvar as demais especia
lidndes de nível superior, ligadas à área, uma vez que não 
se trata, apenas, de aspectos de legislação. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985.- Alexandre 
Costa. 

-N~7-

Dê-se ao (tem IV do art. 18 do projeto a seguinte re~ 
dação: 

"Art. 18 .......••...••....•......•..•.•• :·-

IV-..::.. diploma de curso de Direito, Adminis
_tração e Economia para a Categoria Funcional de 
Téc_iiiÇo em· Legislação e Orçamento." 

.Justificação 

A modificação do dispositivo supra, se aprovada, 
preenche lacuna injustificada, pois o referido cargo tem 
n;Js suas atrib~ições tarefas específicas que são privativas 
de Economistas, Advogados e AdministradOres. 

Não seria admissível, portanto, a restrição que o dis
positivo impõe aos Economistas e Administradores des
ta Casa, com o conseqUente privilêgio aos nossos ilustres 
Advogados. 

Sala das Sessões. 3 de dezembro de 1985. -Jorge Ka· 
lu~;~~ e. 

~N';. 8-

- Onde se lê, no Anexo V, do art. 23, do Projeto de Re
solução n~ 149, de 1985: 

••Auxiliar de Apoio SF-CP-AD-506 SF-EP-AD-506 B NM-25-24-23-22-21 
Administrativo A NM-20-19-18-17-16-15" 

Leia..ge: 

••Auxiliar de Apoio SF -ei-AD-506 SF-Ú-AD-506 B NM-35:34-33-3'f-3C ·• 
Administrativo A NM-30-29-28-27-26" 

Justificação 

A reda~ào do Anexo V, do art. 23, que se quer alterar, 
tem em vtsta o enquadramento dos servidores referidos 
na alínea b, do item XV, do art. 37. 

Serão beneficiados com a presente emenda QS servido
res contratados para o exercício das atividades de Adjun
to Têcnico em Administração, Auxiliar Administrativo 
Mecanógrafo, Secretãrio Parlamentar e outros, aprova~ 
dos em processo seletivo interno. · - -

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985.- Alexandre 
Costa ~ Jaison Barreto. 

- N~9--

lnclua-se no art. 21, do Projeto de Resolução n~ 149, 
de 1985, o seguinte Parágrafõ único: · 

"'Art. 

Série de Classe 

Técnico de Apoio 
Administrativo 

1- ···················-·-·-·······-··-·-
11- .. _ .............................. "' •.• 

a) ........................... _ ...... . 
b) .................... - .... ,. ...... ,. 

Parãgrafo único. b assegurado o acesso às di~ 
versas categorias funcionais do Grupo Transporte 
Oficial e Segu"rãnÇa Legislativa aos Agentes de 
Transporte Legislativo, contratados sob o regime da 
legislação trabalhista, que possuam mais de 50 (cin
qi.ienta) anos de idade, independentemente das exi

-gências de escolaridade." 

Justificaçãó 

É de justiça se assegure este direito aos atuais Agentes 
de Transporte Legislativo, vez que na idade cinqüente~ 
nária não seria_ Hci.tg ~~exigisse destes servidores humik 

Cargos Permanentes Empregos Permanentes Classe 
Código Código 

E Ns 
SF-CP-AD-501 SF-EP-AD-501 B NS 

A NS' 

des o retorno ao banco escolar, eles que se encontram 
prestes a se aposentarem. - · -

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985. -Alexandre 
Costa. 

-N~ 10-

Dê~se a seguinte redação ao Inciso I, do art. 24 e Ane
xo V (art. 23 da Resolução n9 .. ,,) a que se refere a Seção 
V - do Grupo Apoio Administrativo e Atividades Au
xiliares_ do projeto supra-citado: 

.. ••Art. 24. ········~··~····~·····~········ 

I- para a Categoria Funcional de Técnico de A
poio-- Administrativo: Diploma de ConclusãO de 
Curso de Nível Superior, ou habilidade legal, equi
valente, exigindo-se, quando for o caso, formação 
técnica especializada;" 

Referência 

2S:24-i3-22 
21-20-19-18 
17-16-15-14 
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JUSTIFICAÇÃO 

I. A supressão da expressão "Inclusive os de curta du~ 
ração", deve-se a que o curso é reconhecido como_ de 
Nível Superior, quando funciona ou é reconhecido por 
Portaria do MEC, independentemente de sua duração. 

2. Se todos os ocupantes das categorias de Téc_nko 
Legislativo, Taquígrafo Legislativo e de Inspetor de Se
gurança Legislativa necessitam de serem portadores de 
Diploma de Curso de Nível Superior, nada mais justo, 
que igualar os seus Quadros de Refe_rências, estendendo
se, desta forma ao QüadrC,- da Categoria Funcíciriill de 
Técnico de Apoio Admitiistrativo as nleSm_a_s r~fetênclas 
das demais Categorias de Nlvel Superior e com o emba
samento no que preceitua o princípio de isonomia cons
tante da Constituição Federal. 

3. Entendemos que o processo seletivo para- que um 
candidato habite-se a c·oncorrer a uma das vagas pletea
das, seja constituído de duas etapas: a primeira, que seria 
a de apresentação de títulos e provas e, a segunda, coo
substancialmente, de_finida_ pela seleção de conteúdos. 

Ora, é nesta parte que o candidato verifiCa se dispõe de 
base para enfrentar o programa exigido. ~ certo que o 
conteúdo do programa das provas para habilitação para 
o iri&ressõ -nQ, "Grup_o_ Átividade de Apoio Legislativo" 
deve ser de natureza diferente do programa exigido para 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O ing~so no ... Grupo de Apoio Administrativo e Ativi
dade Auxiliares", 

4. Outrossim, concluímos que_ a manutenção -d~(juela
expressão, que cremos necessária ser suprimida 
constru_ir:-se-à uma discriminação para aqueles que se 
acham capazes de lograr êxito nas provas de seleção, em 
virtude da escolha feita pelO. servidor, que poderá tanto 
servir na àrea administrativa ou legislativa, çontcii-irie-0 

5._ Somos, portanto, pelos motivos expostos, pela su
pressão da expressãQ, "Inclusive os de _curta duração", e, 
também, pelo tratamento ígualitário para as Categorias 
de Nível Superior. 

Sala das Comissões. 3.de_ dezembN_de 198~. -:-Jut~hy 
Magalhães. 

-N• II-

Dê-se_ à Relação das Funções Gratificadas_ ~tabeleci
das no Anexo VIl, a que se refere o art. 29-do projeto, a 
seguinte distribuição, alterando-s_e, por conseguinte, a 
composição do número de funçõeS gratifiCadas da Sub
secretaria de Comissões· previstas no Anexo VIII, n9 
XXX: 

ANEXO VII 
(Art. 29 da Resolução n<>) 

I- Encar_gqs de Chefia, Assessoramento e Secretariado. _ 

DENÓMINAÇÃO 

Chefe de Serviço 

Chefe de Gabinete 

Secretário de Comissõe-s 

Assistente Técnico 

Assistente Juridico 

Coordenador de Publicações Espe-ciais 

Encarregado do .Cerimonial da Presidência 

Che:fe de Seção 

Subchefe de Gabin~te 

Encarregado de S_ecretariq._ 

Secretãrip de Gabinete 

II -Outros Encargos. 

Oficial de Gab_,inet.e 
Auxiliar de Gabinete 
At:xiliar de St:!cret.aria 
Hotorista de Gnbinctc 
Segurança- de G.:iliineE:C 
Continuo --

~:L: F Ões 

31 

83 

28 

152 

os 
01 

01 

158 

84 

262 

66 

NO /de 
Fu.r(cões 

12 
415 
216 
101 

82 
217 

Fícãm aSsini distribuídas as funções gratificadas da 
Subsecretaria de C_omissões previstas no Anexo VIII, n<> 
XXX - Subsecretaria de C011"i.issões 

N9 /_DE 
F1f1ções 

03 

28 

01 

03 

01 

25 

01 

01 

Chefe de Serviço 

Secretário de Comissões 

Assistente Técnico 

Chefe de Seção 

Secretário de G_abinete 

Auxiliar· de Secretaria 

Auxiliar de Gabinete 

continuo 

s~olo 

FG-8 

FG-8 

FG-8 

FG-7 

FG-7 

FG-7 

FG-7 

FG-6 

FG-6 

FG-5 

FG-5 

Si!Jll!:folo 

FG-4 
FG-3 
FG-3 
FG-2 
FG-2 
FG-1 

si.,.-oLO 

FG-8 

FG-8 

FG-7 

FG-6 

FG-5 

FG-3 

FG-3 

FG-1 
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Justifica.;ão 

A 'emenc;la tem dois objetivo_s fundamentais: o primei
ro ~~ag~quar à atividade desempenhada pelo servidor, a 
denominação dada à função gratificada que lhe foi con
cedida; o segundo é suprir a Subse_cretaria de Comissões 
de um número ideal de funções necessãrias a_os seus tra
balhos._ 

No primeiro caso, destacamos do grupQ "Encarrega
do __ de Se_çretaria" a função de.."Secretãrio de Comis
sões". 

A denomina.cão d(: "Encarregado" é um termo típico 
da atividade empresariaL Lã existem os encarregados da 
turma, da limpeza, da copa, da segurança, do ponto, etc. 

Louvamos o trabalho da Comissão Especial criada 
para elaborar o novo Plano de Classificação de Cargos 
ora consubstanciado no presente Projeto de Resolução, 
ql!-e reputamqs da tl).ais alta relevância para a Adminis
tração dã Casa. 

A idéia de aglutinar uma série de funções numa única 
tem a vantagem de facilitar ao administrador o manuseio 
de um número gigantesco de funções de uma maneira 
simples e racional. 

Tõdavta; às vezes ela peca por deixar de conjuminar a 
denominação teóriCa, imaginãria, com a função prática 
executada pelo servidor. 

Neste caso, o :Projetista deiXOu de lado a tese de colo
car o homem certo no lugar certo e chamou a todos de 
"Encarregados", mesmo que seja de uma tarefa. 

Por essa razão, é que destacamos a função dt::. "Secre
tário de Comissão" e lhe atribuímos o_ símbolo FG-8, 
por se tratar de_ funcionários que têm sob sua responsabi
lidade assessorar o Presidente das Comissões na distri
buição dos projetas aos relatores; na con.dução dos tra-

- balhos durante as reuniões; e, na execuçãô das atividades 
administrativas da secretaria da Comissão. São funcio
nários que têm o dever de conhecer em profundidade o 
Regimento Interno da Casa para socorrer os Presidentes 

. de Comissões na solução de questões de ordem e de ou
tros problemas porventura surgidos;· são funcionários 
que têm a obrigação de conhecer bem a língua pãtria, 
para redigir, com riqueza de detalhes, as atas e corres
pond~ncias da Comissão; enfim, são funcionãrios que 
exercem uma função relevante, portanto, merecem ser 
recu-nhecidos e, também, melhor aquinhoados. 

Quanto ao segundo objetivo da nossa emenda, essa 
visa as deficiências -ffsicas da Subsecretaria de Comis
sões. O projeto, tal como se acha redigido, no que con
cerne ao número de funções de cada unidade organiza
cional, apenas consolidou o que jã existia. A mudança 
foi apenas na denominação de funções, sem se preo·cupar 
com as reais necesSidades de cada setor. Por esse motivo 
é que elevamos em 8 (oito) o número de secretãrios de 
Comissões; e, em 16 (dezesseis) o número de auxiliares 
de sec_retaria. 

Acreditamos que os ilustres membros desta augusta 
~a da_Congresso- Nacional, que conhecem de perto o 
trabalho das Comissões Técnicas, a dedicação dos seus 
funcioriã~ios., P,o di_retor ao contínuo, por Certo, não ne
garão o seu apoio a esta emenda, que desejamos vê-la 
aprovada. 

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1985. -Jutaliy 
Magalhães- Hélio Gueiros- Lomanto Júnior- Jorge 
Kalume - Joio Ca.lmon - Moacyr Dalla - Gabriel 
Hermes - Alfredo Campos ---José Ignácio Ferreira -
Alberto Silva - Martins Filho - Alcides Saldanha -
Robert c.- SaturninO'·~- NinldO' -Maeirado·-;...;...--Ntison-ea:r• 
neirÕ- Passos Pôrto- José Lins- Carlos Chiarelli
Gaivão Modesto - Aderbal Jurema - Altevir Leal -
César Cais- Lenoir Vargas - Cid Sampaio- Virgílio 
Távora. _ 

Nº 12 

Onde se lê no Anexo XIV, do artigo 29, do Projeto de 
Resolução nº 149, de 1985: 

~·6 - Auxiliar de Secretaria - FG-3 

2- Contínuo - FG-1 

Leia-se: 

''12 - Auxiliar de Secretaria - FG-3 

5 -_Çontinuo- FG-1 
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Justificação 

A Emenda em tela visa a dar à Assessoria situação 
mais condigna com a dinamização e a agilização de ativi~ 
dades que o S~nado exige. Com efeito, tendo em vista a 
ampia demanda de serviços que não vinham obtendo 
resposta presta à altura da modernização do Legislativo 
e do fortalecimento de sua posição, no cenârio nacional. 
Com vistas a isto a Alta Oi_r!=ção da Casa resolveu con~
tratar 75 ·novos Assessores e disso resultou, como é ób
vio, Uma trenienda sobrecarga na infra-estrutura admi
nistrativa daquele Órgão. 

Deflui do exposto a imperiosa necessidade de aumen
tar as gratificações de datilógrafos revisores e contínuos 
para, pelo menos, minorar a penosa situação dos servi
dores lotados na Assessoria. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985. - J Ut!lhY 
Magalhães. 

- N913-

Acrescente-se o art. 59 e dê~se aos arts. n9s, 32, caput, 
34, 35 e 58 a seguinte redação: 

''Art. 32. As atribuições ~ responsabilidades 
inerentes às categorias fuocionais que integram os 
cargos e empregos permanentes, bem assim as tare
fas ií:PiCas de seus ocupantes, serão aprovadas atra
vés de Ato da Comissão Diretoria~ dentro de 30 
(trinta) dias, a contar da publicação desta Reso
lução. ressa1vado ·a disposto no art. 5.8." 

. "Art. 34, Parte Suplementar do Quadro de 
Pessoal do Senado F~9eral serã integrada pelos se
guintes cargos e empregos isolados e pela Categoria 
Funcional de Datilógra(o, a serem extintos quando 
vagarem: 

I-Diretor 
II - Secretário Parlamentar 
III- Categoria Funcional de Datilógrafo." 

., "Art. 35. A extinção dos cargos e emprego$ in
dicados no artigo anterior oCorrerá~ 

I- cargos isolados de provimento efetivo de Di
reter, quando ocorrer a vacância, 

II- empregos de Datilógrafo, quando vagarem, 
após o término do prazo de validade do concurso 
público realizado para o seu preenchimento inicial; 

III- empregos de Secretáfio Parlamentar, ao 
término do mandato do Parlamentar que promoveu 
~ indicação dos atuais ocupantes, ou pelo aproveita
mento no Quadro de Pessoal do Senado FecJeraJ, r~
sultante de enquadramento de que trata a presente 
Resolução. 

Parágrafo única. _Fica_a_s_s_egurado aos ocupan
tes dos empregos da Categoria FunciOnal de Datiló
grafo o direito à ascensão funcional para ingresso 
em emprego nas Categorias FunCionaiS da Parte 
Permanente 'do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral." 

Arl. 58. O d_isposto neste Resolução não se 
aplica aos cargos de Assessor Legislativo, em comis
s:ll.o ou de provimento efetivo, bem assim aos empre
gos de Assess_or Parlamentar que continuarão regi
dos pelas normas pertinentes atualmente aplicáveis. 

§ 19 A Comissão Diretora promoverá a elabo
ração das proposições legislativas que se façam ne
cessárias à regulamentação da matéria, atendid,as as 
peculiaridades dos cargos e empregos referit:1os no 
caput. 

§ 29_ -A não inclusão dos ocupantes dos cargos e 
empregos referidos neste artigo no Plano estabeleci
do por esta Resolução, dentre as que venham a ser 
concedidas a servidores do Senado Federal. 

... "Art. 59. Ressalvadas as situações previstas no 
artigo anterior, ficam derrogadas as Resoluções n9s 
17, 18, 45 e 49, de 1973; \2 e 13, de 1975; 10, 38 e 
108, de 1976; o att. 19 da Resolu_ção n9 30, de 1979; 
61 e 130, de 1980; 100, de \982,344, de \983; e 74, de 
1984; e outras disposições em contrário, especial
mente aquelas que dízem respeito à estrutura dos 
Quadros de Pessoal exti_ntos por esta Resolução." 

Justiflca&;ão 

O Projeto de ResoJução n9149, de 1985, pretend~. "do
tar o Senado Federai de um Plano de Classificação de 
Cargqs e Empregos, em substituição ao atual Pla_nQ, que 

D~ÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

só atinge·os servido.res estatutários e parte dos servidores 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho";_ no 
que se refere,_ porém. à disciplina do Assessoramento 
tegrsta:tiVo-Parlamentar, a iniciativa revoga normas an
teriores sem, no entanto, atribuir ao respectivo grupo um 
posicionamento jurídico compatíVel Com' a relevância 
das atribuições, a exemplo do tratamento dispensado ao_s 
antigos ocupantes do emprego de Assessor Técnico e a 
outras categorias. 

_Os atuais empregos de Assessor Parlamentar, provi
dos em virtude d~_conc~i$o p6b1ico de âmbito nacional, 
recentemente concluído, são rélegados a uma situ3ção 
inferior à atual. a ponto de passarem a integrar um QUa
dro "Suplementar, onde se agrupam os cai2;os e empregos 
a .se:rem_ -~~(into~(por vacância. 
___ J•~o _que tange aos cargos de Assessor Legislativ_o, ou 
bem se lhes dá o mesmo destino ou, então, ficam adstri

tl>i à m~rª JncumbêOCi? _de f?rmul_a(: •<progra-rnas, nor
mas e critt!rios" a serem observados pelo~. "escalões hie
rárquicos" (art. lO), deixando de mencionar explicita
mente o assessoramento aos Senadores, às Comissões e à 
MeSa.--

o- propósito maior desta Emenda é propiç_i~r tempo 
para um melhor exame do posiciona_mento das r_eleva_n

- tes atribuições de assessoramento legislativo
parlamentar, indispensáveis à valorização e ao_ aprimo
ramento das ati v idades do Poder Legislativo, mantendo, 
por enquanto, a situação dos aludidos Assessores _sem 
prejuízo, atê que novos dispositivos legais venham dis
por adequadamente sobre a espécie. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985.- Alexandre 
Costa. 

-N9J4-

Suprinla-se; no ifen'l II, do art. 35, do Projeto de Reso
lução n9 149, de 1985, a eXpressão " ... Assessor Parla
mentar ... " 

Justifi<::açio 

É: de substancial importância seja retirada no item II, 
- do art. 35, a expressão" ... Assessor Parlamentar ... " para 

que não prejudique o direito adquirido dos 55 (cinqUenta 
e cinco) assessótes parlamentares restantes, aprovados 
no último concurso público, de âmbito nacíonal, para a 
categoria. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985.- Alexandre 
Costa. 

-N9l5-

O Inciso III, do art. 35, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 35. A extinç_ãõ dos ca_rgos e empregos in-
diCados no artigo anterior ocorrerá: --

III- empregos de Secretário Parlamentar, ao 
término do mandato do Parlamentar, ou pelo apro
veitamento no Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral resultante de enquadramento de que trata a pte-. 
sente Resolução." 

Justificação 

Trata-se de dar oportunidade igual aos senadores que 
tendo o direito de contratar Secretários Parlamentares 
ainda não o fizeram ou dispensaram seus secretários 
como lhes é permitido no período da edição desta Reso
lução. 

Caso contrário teremos senadores com três secretários 
parlamentares e senadores com apenas um ou nenhum, 
por estarem vagos estes lugares â data da promulgação 
desta Resolução. 

Penalizar-se aqueles que por economia ao Senado ain~ 
da não fiieram as nomeações de Secretário Parlam~ntar 
c vem utilizando o pessoal já existente na Casa, não nos 
parece correto. 

A lei não deVe retirar direitOs que a todos conferiu e, 
ãgora, reconhe~er, il.penas, aos que usaram de toda sua 
capacidade de nomeação, prejudicando aos _que ag'íram 
com mQderaçüo. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de l985. - Lenoir 
Vatgas. 
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~N916-

Inclua-se no art. 37: 

"Art. 37. • •.••••...•••••••••••••••••.•• 
§ }9 Os servidores dos Órgãos Supervisionados 

do ~enado Federal que, à data da publicação da 
presente Resolução, estiverem efetiva e comprova
damente prestando serviços em caráter exclusivo e 
permanente em órgãos da estrutura do Senado se
rão enquadrados, na forma deste artigo, obedecidos 
ainda, os seguintes princípios: 

a) o enquadramento far-se-á em e'mprego cujas 
atribUições _sejam _ GOf!1pa_tív~is e correlatas àS 
funções que o servidor vem exerCendo; 

b) o enquadramento far-se-â no nível mais pró
ximo do nível salarial atual do servidor; 

c) em qualquer caso fica assegurado ao servidor 
o direito de __ concorrer aos processos seletívos referi
dos neste artigo. 

~ 29 E: vedado a cessão, a qualquer título, a par-
tir da vigência desta Resolução, de servidores lota
dos nos Órgãos Supervisionados do Senado Fede
ral." 

Justificação 

O presente Projeto objetiva corrigir os diversos casos 
de servidores da Casa que têm seus empregos em desa
cordo com a situuçàQ de fato em que desempenham suas 
funções. 

Ao fazê-lo, no entanto, esqueceu que alguns servidores 
do PRODASEN e do CEGRAF desempenham de fato, 
funções de servidores do Senado, lotados ou à disposição 
de órgãos da Casa, como Gabinetes e Subsecretarias. 

Nada mais justo que, ao se c_orrigir as distorções exis
tentes e dotar o Senado de um novo Quadro de Pessoal, 
cuide o Projeto de eliminar, de maneira adequada, os 
desvios de funções ou de quadro, atualmente existentes, 
à semelhança do que têm feito os Poderes Executivo e 
Judiciário, em casos anãlogos. 

Tendo em vistu o caráter corretivo de vãrias medidas 
incluídas nesta Resolução, parece-nos indispensâvel im
pedir, a partir de sua vigência, novos desvíos de função 
ou de quadro, a que se refere esta justificação. 

Sala das SessQ~. em 3 de dezembro de 1985. - Aloy
sio Chaves. 

N9J7 

Substitua-se, nos arts. 37, itens, e no art. 38, do Proje-
to de Resolução n9 149, de 1985, a expressão " ... processo 
sele_tivo interná ... " po_r " ... concurso público ... ". 

Justificação 

É da maior jUStiça, em se tratando de enquadramento, 
se garanta a todos, indistintamente, igual oportunidade 
de concorrer aos cargos do Senado Federal. 

·-snla das Sessões, 3 de deze"rribro de 1985. -Alexandre 
Cõs1a.- ' 

-N918-

Dé-se ao art. 45 a seguinte redação: 
"Art. 45. Para ingresso- na Classe Especial da 

Categoria Funcionai de Inspetor de Segurança Le
gislativa, mediante progressão vertical, será exigido 
diploma de nível superior, ressalvada a situação dos 
ocupantes das Classes "A" e "B" na data da publi
cação desta Resolução." 

Justificação 
Muito justa ê a exigência de nível de escolaridade su

-perior ·para ingresso na Classe Especial de Inspetor de 
- Segurança Legislativa, des_de que não prejudique aqueles 

que já há algum tempo estão posicionados nas Classes 
''A" e "8". 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985. -Alexandre 
Costa - Saldanha Derzi - Moacyr Dalla- Roberto Sa
turnino - Marcelo Miranda - HéliO Gueiros - José 
Luíz - Jorge Kalume - Carlos Alberto - Américo de 
Souza -João Calmou- Roberto Wypych- César Cais 
~ Mauro Borges - Gabriel Hermes - Altevir Leal -
Nivaldo Machado - Alcides Sald11nha - Jutahy Maga
lhães- Lourlval Baptista- Álvaro Dias-Itamar Fran~ 
co- Alcides Paio- Aderbal Jurema- Lenoir Vargas 
- Henrique Santillo - Aloysio Chaves - Gastão 
Miiller. -



5212 Quarta-feira· 4 

-N9l9-

Rcnumere-sc o partigrafo único e acrescente-se a se
guinte pat(lgrafo ao art. 50: 

"~ 29 O dispoSto no parágrafO anterior não Se 
aplic:.1 aos servidores trabalh-istas conc_ursados." 

Justificação 

DIÁRIO DO CON_GRESSO NACioNAL (:'lesão IIL 

-dos_à_Casa+-_c.onseguir<"lm com muita luta, serem posicio
nados nas referências menores da C;ureira de Técnico 
LegislatiVo. Entendemos que tendo _aquela ·Resolução 

-- rmssudo em julgado e em se tratando de uma valorosa 
- pldade de antigos funcionários, na,da d~ mais justo que 

manter ü ·citada Resolução. 
SÚla ·das SeSSões, 3 de d_ezembro Oe 1985. - Hélio 

Gueiros. 

- N922-

Dezembro de 1985 

50o/r (cinqUenta por cento} de cada vez, pelos aumentos 
dqs servidores públicos supervenientes. 

Atl, __ ___ _ Flca _assegurado_ aos ser~idores_de que 
trata esta Resolução o direito _de permanecerem ila si
tuação que se encontram, podendo, neste caso, manifes
htrem sua opÇ""do no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
datu dn __ publicaç1ío desta Resolução. 

Justiticaç~o 

Quando o Senado abriu cQn,curso para Assessor, no Rt:lir.e~se -dO ·art.-58 a·r_evogação expressa à Resolução A presen_te emenda tem o objetivo çle r_eparar a inob~_ 
tlno pasS<!dO, fê-lo caract~rizar_-se por extremo rigoris- n<:t 74, de 1984. servância do princípio de eqüida.de, registrada flagrante-
mo, tanto no _exame dos títulos, c~mo n!l_ ~la~or;~ção e mente no Projeto de Resolução nq 149, de 1985, de auto-
julgamento das provas, Obte-ndo, por-isso inésrilo, para Justificação ri<t da Mes:1 _Diretora do S_enado Federa_l. 
complementar sua Assessoria Técn_i~a e Jurí~_i_ca, um 0 que se pretende é manter a conquista dos Agentes de O Projeto original estabeleceu que os atuais Secre-
conjunto de s~rvídores trabalhistas altamente qualifica~ Serviço Legislativo de forma a não prejudicá-los com túrios Parlamentares sejam enquadrados no Quadro Per-
do. -- reenquadramento em posição inferior. manente do Senado, sem necessidade de qualquer indi-

Nada impedia, naquela êpoca, a seleção para o quadro Saht--das S~_sões, em 3 _de dezembro de 19ss. _Ale- cação do titular da cadeira de Senador, permanecendo, 
permanente de funcináríos, o que, evident!!:mente, res- xandre Costa. no entanto, a exigêncía apenas para os Assessores Tê:cni-
tringi·ria o concurso, afustados os servidores aposentados cos que continuam na situação anterior, apesar de serem 
do Legislativo, do Executivo ~ dq}udicíário, ã.ind<l;: dis- eles servidores: de qualificação universitária, formados 
(antes um decênio ou mais d_a apo~entadoria_ co_mpul_:- -~--------_.,......_ N9 23 _ há mais de 5 (cinco) anos e terem satisfeito tOdos os re-
sóría. quísitcis p·revlslõs ·nu Resolução n9 \30 de 1980, o que se 

De qualquer modo, a_opção pela contrataçãO)iii,ba- _.A~•t<S.c.;.rnô.S~ _ _'o_rl_d~ Conv~e( nas .. disposições transi- constitue nqm rigoroso e indiscutível processo seletivo. 

~h;~~ ~:~~~e~;~1~~~~fv~~sd~;!v:~~~::e~~sd~:i:;~~~~~1s:- tó-~~a~~1.i:-~-~~!~~á _ s_erãQ- ~)ittletiªºs-_ !t~prõV-a- de__ - As~e~~~~~-~i_c~j;o~.Pi~r~~~~~;~:l~sg~~~.d~e~:~~~~.df~~ 
Mas o art. 50 do PrQj~to de Resolução não apenas ·-- sel.eçãp _in,~erna.os. servidores que t~vere~ s1:1as re.fe- . -Ot!ncficuühi"-pelo Ato n9 6 da Comissão Diretora, de 14 

manda dispensar os servidores trabalhistas- Cõntratildos- rências melhoni<Gs.;-r--'---'-'-----~----=-----de janeiro d~ 1985, que alterou os respectivos contratos 
por prazo determinado, senão, também, pelo parâgraf~ · - · · .. de trabalho, a fim de que eles pude.<>sem ocupar o empre-
únicO, os contratados sem prazo determinado, com no- Justificação go de Técnico em Legislação e Orçamento, do Grupo-
venta dias para a rescisão contratuaL .NUa é .. 'IQ.missível_que servidores que vêm de h:.'! rru,.tito Outras Atlvidades de Nível Superior, do Quadro de Pes-

Ora, os concursados trabalhistas- dentre eles, os_ As- prc.c;tundo serviços a esta Alta Casa, sejam, no ·momento !'õoal CL T do Senado Federal. 
scssores- têm contrato de trabalho por prazo indeter: ____ em que se cogita de reformular os Quadros desta Secre- Diante do exposto, nada mais justo do que se promo-
minado. Assim, com a :.~provação do Projeto de ReSO:.- taria. f;,.~.z_en_çio_-_l_he:'; justiç_a p~los mui_tos anos de dedi- v-Ct o aproveitamento dos atuais AsSessOres Técnicos, 
luçi:ío, estariam toâoS, sem qualquer consideração quan- ctLçã.Q_ ~ cx.açi\9 .com.que vêm se degiflcumbindo" de-suas que- n1lo foram atingidos pelo Ato acima referido, consi-
to IL necc.~sidde_ dos seus ser-•i~os, sumariamente demiti- _t.:.u.ef;!s_o.Qrig_qçh.:;t:'l. ·ª ___ t,IJII-_a __ prov_<!_ para ficar oilde estão. dáando, principalmente, que o enquadramento ora pro-
dos, decorridos três meses, .. sem justa causa". ~ Basta mencionar dentre muitas outros os AuxiliareS-Ad- posto não provocará qualquer de::; pesa de ordem pecu~ 

Cremos que, tratando-se de funcinârios demissíveíS ad ministrati.vos, os_ Mecanógrafos, os AuXiliares de Enfer- n'iflria p:.tra o Senado, vista que se pretende, apenas, asse-
nutum, n:io precisa a administração do Senado, por um magem etc. Isto para não citar os Secretários Parlamen- -guru r- ãos.. m-enciciiiUdos servidores uma situação funciO-
só ato, demiti-los cm massa, desde que poderá fazê-lo, tares, cujo aproveitamento vem constituindo uma tra- n<tl definitiva, eS(endendo o me.':!m9 direito que foi conce-
quando lht:- pareça, "sem justa causa", segundo as conve- diçUo desla.Cfl.sa pela inestimável experiência que adqui- dido aos beneficiários do Ato nt 6, de 14 de janeiro do 
niêncis do serviço. r_em_ !1.9 C:o_~i~~o c9m os Srs. Senadores, com os serviços corrente ano, bem como o que preceitua, o Projeto de 

Sala das Sessões, 3 de dezembrq de 1985, -Passos- :,tdm.íni_str;HiY.m!_ç_~9m_ª-~- au!g_fidades gile frequentam eis Resolução n9 !49, de 27_ de novembro de 1985, referente 
Pôrto. gabinetes. Ora ao serem _e-nquadnidoS nãi me~út13.s refe-- mJ·itcm que dispõe sobre os Atuais Secretários Parla-

- N•20-

Su~rima-se, no Projeto de Resolução n9 149, de 1985, 
o nrttgo 50 e s_eu parC1grafo único. 

Justificação 

Pretende-se, por desnecessârio, que se explicite no cor
po do Projeto a dispensa de servido_res contratados, pela 
Casa, por prazo determinado e, ainda mais, a expressa 
determinação da dispensa de servidores contratados pelo 
regime de CLT sem prazo determinado. _ 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985 . ...,.Alexandre 
Costa. 

-21-

Dê-se ao Art. 58, do Projeto de Resolução n9 149, de 
!985, a seguinte redação: 

"Art. 58. Ficam revogados as Resoluções n9s 
17. 18,45 e 49, de 1973; 10,38 e 108, ôe 1976; Art. 1_9 
da Resolução 30. de 1979; 61 e t30 de \980'; 100, de 
1982; e 344, de 198!, bem como outms disposi~õ_es 
que colidam com as que compõem a estrutura dos 
Quadros de Pessoal extintos por e.<;.ta Resolução." 

Acrescentando-se o seguinte Parágrfo ú-nicõ_: . 
Parágrafo único. Picam inteiramente mantidas 

as disposições-_ da Rt!solução nt: 74, -de 1984; 
procedendo~sc no <ltual projeto as ãltei"ações· de
nucntes." 

Justificação 

Trata-se de restabelecer a situaç.ão dos_Adjuntos_ Téc
nicos, que depois de mais de 20 anos de ~erviços presta-

rências que. atualmente, ocupam, ao contrário _das vezes mentare.c;. 
anteriores, em que, levando em conta todos os fatores É relcvanfC destacar que a medida, constante da emen-
truzldos a bttila foram estes servidores guindados a cate- da cm referência, atingirá um reduzido número de Asses-

·goria de-Assistentes Legislativos e, posteriormente, pra- ~ores Têcnicos. 
·movidos a Adjunto Legislativo. Além, portanto, como Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985.- César 
ressalt<~mos deste tratamento desigual, ainda, submetê- Cais. 
los a prova é demaiS. _ 

Saiu das Sessõe_s, 3 Qe dezembro Qe 19?5. -_J!)ão Çal~ 
mon. 

-N924-

lndua~se __ onde coub!!_r: 
Art. Os atuais "servid~~es régidos pela Con-

solidação d<ts Leis do Trabalho admitidos na forma da 
Resolução n9 130, de 1980, passam a integrar o Quadto 

-de Pessoal CLT. na Categoria Funcional de Técniço em 
Lt:gis\ação e Orçamen-tO, do Grupo-Outras AtiVidades 
de Nível Superior, enquadrados na última referência do 
Grupo-Outras Atividades de NíVel Superior", Anexo IIf, 
SF-EP-NS-3\4. 

Art. A lotação ideal do Quadro de Pessoal 
ÇL T, fix_;t_da nos Altos da_ C~missão Di~etora,_ é amplia
dU em nÓ mero de claros_ sufidentes para-atender ao dis-
posto no artigo anterior. 

J\,rt. _ _ . O_ ~~erv:ic!__or atin~i_do pelas disposições 
dcsLa_Resq_luç~o_fic_arCl ~_<j.isp_os_içào __ d_o Gabinete do Se
nador qu_e o_ indiC()tl: enquanto dUrar- Õ mãndato dest~. 

~ I~- Se dispensado do Gabinete dei_ Senador que ó 
indicou, o servidor de que trata esta ResohJ.ção s.~rá obri

. tiatorf:tmcntC lotado n~ Assessoria d_o S~na<j.o Federal, se 
nW.:u.tproveitado por outro Senador. -

Art. - - - AO---sefvidor que em decorrêric;j_~. da 
r1plkaçào desta ResQ!ução passa a integrar o Quadro -de 

__ _E_t:~fuJ-'ll_ç_L._r_~m_ref~rê!1ci_~ salarial inferior .à retribuição 
que vinha <tntcrionnente ~mfcrindo, será US5egUrada a di
ferença, como vantagem pessoal, nominalmente identifi
t:(tvd._ n;!_ for!~ a do t~rti&o 4\1 da Lei Compl~men_tar n9 10, 
de !971, que sed absorvida progressivamente, em ãté 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O AU
TO/I DA -EMENDA 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 6, DE 1985 

A Comissão Dtretora do Senado Federal, no uso da 
~u·~ COl!lpetência regimental, resolve: 

Art. J9 Os atuais servidores regidos pela Consoli
daçüo das Leis do Trabalho udmitidos na forma daRe
solução n9 130, de 1980, passam a integrar O Quadro de 
Pessoal CLT, na Categoria Funcional de Técnico ern Le
gislação e Orçamento, do Grupo-Outras Atividades de 
Nível Superior, obedecido o seguinte escalonamento: 

I - na Referência NS-21, o que contarem menos de 2 
(dois) anos de serviço prestado ao Senado Federal; 

II -na Refert!ncia NS-22 os que contarem de2 (dois) 
<1 menos de 3 (três) anos de serviço prestado ao_ Senado 
~"cderal: -

111 .....:. iúi'Refe-rência NS-23 os que contarem de 3 {três) 
a n1en0s de 4 {qú'atio) anos- de- serviço prestádo ao Sena
dl) Federal: 

_IY-:- n_<_IRefer~nc~a N_S-24 os que contarem de 4 (qua
tro) u menos de 5 (cinco) anos de serviço prestado ao Se-
nild-~) F"edenil:-- - - -

V ~ na Referência NS-25 os que contarem 5 (cinco) 
anos-oU mal$ anOs de sirViçO prestado ao Senado Fede
raL 

Art. 29 A lotação id~l do Qt.wdro de Pessoal CL T, 
fi.xada_ nos~tos .da Comissão Diretora, é ampHada em 
nlm1ero de claros suficientes para atender ao disposto 
ncstc-~To. 
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Art. 31' O servidor atingido pelas disposições deste 
Ato ficará à disposição do Gabinete do S_enador _que o 
indicou enquanto durar o mandato deste. 

· § 19 Se dispensado do Gabinete do Senador que o 
indicou, o servidor de que trata este Ato será obrigato
riamente lotado na Assessot'ia do Senado Federal, se não 
aproveitado por outro Sei-fadar, nà condição do parágra
fo seguinte, 

§ 21' o Senador" Poderá fndiCai servidor dos Qua._dro_s -
de Pessoal do Senado Federal, em substituição ao _Asses
sor Técnico atingido pelas disposições deste Ato, poden
do, neste caso, a indicação recair em servidor integrante 
do Emprego de Assessor Parlamentar. 

Art. 4~' Ao servidor que em decorrência da aplicação 
deste Ato passar a integrar o Quadro de Pessoal ÇLJ' cm 
referência salarial inferior à retribuição que_ vinha ante~ 
riorrilente auferindo, será assegurada a di(erença, como 
vantagem pes-soal, nominalmente identificável, na forma 
do artigo 4'<' da Lei Complementar n'<' 10, de 1971, que se-. 
rá absorvida progressivamente, em atê .50% (cinqUenta 
por cento) de cada vez, pelos aumentos dos servidores 
públicos superveniente.'i.. 

Art. Sli - Fica ·assegurado aos servídores -de _que trata 
este_ Ato o direito de permanecerem na situação em qlie 
se encont,ram, podendo, neste caso, manifestarem sua 
opção no prazo -de 30 (trinta) dias, a coritai da data da 
publica-ção deste Ato. 

Art. 6'<' Este Ato entra em ·-viior nà cUÍta de sua 
publicação. 

Art. · 7'~ RevoganHe as disposições em contrário. 
Sala da ComissãO DiretQra, em 14 de janeiro de 1985. 
~ Moacyr Dalla, Presidente _--::-_Lomanto _Júnior - Jai~ 
son Barreto - Henrique Santillo - Lenoir Vargas -
Milton Cabral - Raimundo Parente. 

Ata da 1 • Reunião Ordinária 
Realizada a 14 de janeiro de 1985 

Às dez horas e quarenta e _cinco minutos do dia Qua~ 
torze de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco~ sob a 
Presidência d_o Senhor Senador Moacyr Dalla, Prcsiden~ 
te. e com _a presença dos SeiJhOI:es Senadores Lo manto 
Júnior, Primeiro Vice-Prcsjd~ote, Ja(so_n Sarret'!, Segun~ 
do Vice~Presidente, Henrjque Santillo,-· Primeiro~ 
Secr_etário, Lenoir Vargas;-Segundo~Secretârio, Milton 
Cubra!, Terceiro~Secr·etá.do __ e R~.imundo_ Parente 
Quarto~Secretári_o,_ re_úne~:ie a ComiSsão Diretora do st!~ . 
nado Federal. 

Dando início. aos trabalhos Cl Senhor Presidente con
cede a pu lavra ao Senhor Primeiro-Secretârio; que abor-
da os seguinte assuntos: _ _ __ _ 

1~') Resultado final do concur~o público para Conta
dor do Senado Federal. Após debate da questão e homo
, Jogado o resultado _sendo assina_do pelos Senhores 
Membros Ato, nos termos_ d_e minUtã apre.c;entada pelo 
Relator, que vai à publicaç-ão. 

2~>) Resultado final do concurso público para preen
chimento de emprego de Assessor Parlamentar. Ap6s 
apreciaÇão da matéria os 'Senhores Membros decideffi fa
voravelmente à aprovação do Je5J.lltado, que é homolo- · 
gado por meio de Ato da Comissão Diretora, nos ~ermos 
de minuta proposta pelo Relator, _que vai à publicação. 

3'<') Alteração dos contr<).tos de trabalho.dos atuais As
sessores Técnicos, com o -objetiv~·de Ocl,lparem eles_ o 
emprego de Têcnico eln _LegiSlação e_ Orçamento, do 
Grupo-Outras Atividades d_e-~Nível Superior, do Quadro 
de pessoal CL T do S,enª~d_o __ Federal 

Após discussão da proposta apresentada pelo Relator; 
os Senhores Membros deçidem pela sua aprovaÇão ten
d_o __ :ilrlo_ ass_inado Ato, nos termos da mlriuta s_qgerida 
pelá Senhor Primeiro-Secretário, Ç0!1Sbstanciando as 
medidas, indo ele ·à publicação. · 

4'~) Minuta de Ato da Cómiss.ào Dir,etoia alterando o 
Ato n~> 18, de 1983, com o·_t;.j~~ivo dc.estabelecer decisão_ 
adotada na Re;uniàQ anterior- para aiu'nentar o númerb 
de vagas e serem preenchidas pelos candidatos aprova
do" no concursq para Assessor _Parlamentar realizado 
pelo Senado Federal. Após discutida a questão ê-ãpTOva:~ 
da a minuta sugerida pelo Relator, indo o Ato respectivo 
!t publicução. _ 

Dando continuidade à Reunião, o Senhor Presidente 
propõe-·a·o·s Senhores Membros sejam os -demais assuntos 
a serem apreciados pela Comissão, conforme decidido 
na Reunião antei'ior;trãn'Sferidos para a próxima opOr:.:-

tunidadc, ou seja, para o dia ;26 de fevereiro do corrente 
ano. 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trin.ta mi
nutos, o- -Senhcw PreSidente dC:cláiou cn&rrã.dOS oU íra
?alhos, pelo que eu, Aiman ~Ogueira da Gama, DirCtor
Geral do Senado F'ederal e Secretário da Comissão Dire
tora. lm.:rei a present~ At<~, que, assinada Pelo Senhor 
Presidente vai à publicação.-- -

_·_s:t1la da~C9ffil_sjjl_g_Di!:e\qf)l, ~- d~:iry_e~i~9-~e_l?85. 
M~açyr_ P!illa, _Presi~~-~t_:_. __ _ 

-N~'25-

Ar~_··- A~ f~~ções gratificadas equiv3.1enfe ao 
Sínibolo--FG·B, -atribuídas aos ChefeS de Gabinete âoS 
Membros da ~~a do Se!ÍadÕ Fed_eral, dOs Líderes de 
Partidos e dos Senhores Senadõfes, ficam transformadas 
em funções de Grupo-Direção e Assessoramento Supe-
Tiores;-Códi$0 DAS: 101.4. . _ 

·Justificação 
A presente Emenda viSa sanar a disParidade existente 

entre a Câmara dos.Peputados e o Senado __ Fecie_raJ, no 
tocante ao pOsicionamento da função de Chefe de Gabi~ 
nete .. Enquanto o Senado Feçleral manttm ainda a velha 
e rígida cla~sificaÇão de Função Gratificada, aquela o.u
tra Casa do PQd~r Legisl:itivO:Tá eln l976, atravês daRe
solução_n_'<' 30, modificou _esta sit_u_ação, promovendo a 
re.estrut.uração e classificação de .cargoS em comiss,ão do 
Grupo·Direção e Assess_oramento Superiores- e deu ou~ 

-trãs-proviâências. Com_O saPemos; a·Câriülrà dos Depu~ 
tado$, Com -ligeiraS- diferenças, mantém, na essência, a 
mesma estrutura administrativa do Senado Feder.al. Am
bas as Casas, -colOcadas_no arcabouço do COngresso Na-

- cio na\ e vivendo os me5lrl0s problemas e dentro de iaén~ · 
tica ati v idade básica, preocupam~se em manter a perfeita 
sintonia e eqUidade entre ãs seus funcionários. 

Mas a Câmara Alta, por falta de um exame mais apro
fundado_ da __ questão, até hoje não procedeu_ a eSta mu
rlança,.apesar-de ter C<:ifl_çedldo~mêrecidiiinet:ne~ à_Chefia 
de Gabinete_ do Presidente do Senado, o Símbolo 
DAS:l0\.4. Tal providência represenfa o implícito reco
nhecimento da ~lta_responsabilidade e da categoria- supe
rior das atividades desenvolvidas por aquela Chefi_a. As 
outras Chefias· de Gabinete, no entanto, guarda~ com a 
·do Presideilte identidades em variada gama de_1rabalho, 
que, igualmente, precisam ser reconhecidas. 

. ~,Q_&, atuaiS-Ç)lefes de 'GàOfil-ete dos.-~enadores, de ordi
_l:tário, acomPailham7POr-áilos a fio, os Titulares que, ora 
estão desempenhado funções na Mesa, ora nas Lide
ranças, ora nas Coniissões·TeCriiCaS. Há, pois, necessida~ 
de de_ est~nder a ~pdos os G_~binetes ~~ modifj_~aÇão pro· 

-posta. -_ __ _ _ __ _ _ - -
· Desnecessário diZer que os- Chefes de Gabinete, a lon· 

gos anos, dedicam·se ã função de assessoraffiento dos Ti· 
tulares dos Gabinetes; i.nclusive destacando~_se, entr:e ou
tras Oe_Suã.s _a(tVidades, a de orientação e_super_visão dos 

·-expedientes de Gabinete; transmitir ordens e recomen· 
dações .do Titular do Gabinete; proferir despachosinter-
locutórios, exerc_endo ___ de_ fato, em tempo integral, a 
função de assessoramento dos Senhores Senadores; ela
borar projetas, manifestações, consultaria superior, suas 
córreSp6ndências internas e externas. Além da adminis
tração do Gabinet_e, desempenham, como se vê, na realí· 
dade, as _funções de assessoramento superior, inerentes 

-~às incluídas no-Grápó DAS. \01.4. 
Acre-sce--aquí consíderar ainda a mult_ipliddade dos en~ 

cargos dos Chefes de Gabinete •. O.as~ess.<;>ramentq, que é 
· feito. não abnnge apenis ã. Uni únlco·seto·r de atividade, 

mas a todos aqueles _ _que, a critério do Titular, sejam ne
cessários. Vale lembrar, não tirando_o mérito do Asses
SQr T~njcQ, reç:elitem:ente criado_ por Resolução, de 
1980,. ganhando o equivalente ao DÃS.l01.3,. que. a 
adQçào de tal medida irá r_e[leHt Qe rnoP.o.sat!sfa,tpr~o no 
Gabinete dos Senhores Senadpres, já _que_ colocada a 

~Chefia-de Gabi11ete _em função mais compãtível_cOffi -as 

f~~J~~t~R~~bJ~~~~:Se:~~:~ít~~ria 8: diferença de_ cla~s!~-
A presente -errienda, pois, tem Utilidade ·sob vários as

pectos, o que recomenda a sua aprovação pelo Senado 
Federal. 

Sala_ das_Sessões, 3 de .dezembro _d~. 1985. --;-_ Odacir 
Soares - Helvídio Nunes - ~oberto Campos - Hélio 
Gtieiros- LeROir ~argas· ~Nelson Carheiro- Alfredo 
Campos- Cesar Cais --José Lins ---Alcides Saldanha 
...:.:. Alexandre COsta- -Gabi'iel Hermes- Milton Cabral 
...... ;.-Mauro Borges - Gastão MUller - Moacyr D~arte 
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- Benedito Ferreira -·Eunice Michiles - José lgnãcio 
Ferreira --Virgllio Távora- Jorge Kalume- Saldanha 
Derzi - Altev.ir Leal - Lomanto Júnior - Alberto Silva 
--Gah'ão Modesto. 

-N' 26-

Inclua-se, onde couber, nas Disposições Transitórias, 
do Projeto de ResolJição n'~' l49,,de 1985, o seguinte arti
go; 

· ... -.Art. Enquadre-se, nas mesmas condições e 
de igual forma e com as mesmas vantagens assegu
radas aos servido~es ceietistas do Senado Federal, 

--os' servidores çeletistas da parte admiriistratíva dos 
Órgãos da Administração Indireta do_Senado Fede-

~1._ no r_nlzo -~~ 90 ~noventa) dias." 

Justificação 

·'O princípio da isonoinia e da eqüidade constitucional 
deve ser aplicado aos servidores celetistas da parte admi
nistrativa dos Órgã. os ~àAdminis.tração lndireta do Se
nado Federal, Centro Grãfico. do_ Senado Federal- CE
GRAF e Centro de Processamepto Pe pactos do. _Senado_ 
Federal - PROOASEN. 

Esta a nossa intenção. 
Saia _das S~ões,_;3 _de dey:embro de 1985·.-- Alexandre 

Costa. 

- N9 27-

Acrescente-se, onde couber, no Capítulo V, das Dis
posições Transitórias, do Projeto_ cie Resolução n'~' 149, 
de 1985, o seguinte artigo: 

···Art. _ FiCa assegurada, até abril de 1986, a 
. CQntrafãçãO a qualquer título dos assessor~ parla~ 
-mentares aprovados no concurso público de provas 
e [_itulos, homologado pelo Ato n"' , de 1985, da 
Coffiissão Diretór_a, -obedecida rigorosamente a or~ 
dem geral de c'assificação, em quais,quer dos Órgãos 
_âa Administração Di reta ou Indíreta do Senado Fe
deral. 

Parágrafo único. Fica prorrogada por 2 (dois) 
anos a v·attdade do concurSo público para Assessor 
Parlamentar, após o têrmino do atual prazo de vali~ 
dade." 

Justificação 

Ê da m_aior)ustiça que se asseiure a contratação pelo 
senado 'Federal aos 55 (ciriqaen.tã e·a:nco) remanescen~ 
tes, <!Provados _no col'!curso_público de provas e títulos 
para AsseSSOr Parlaffieõ.Tar; de âmbitO nã.cional, uma-vez 
qUe_ há eX:igê_rlcia ~~- servi~ores especializados, mormente 
no ano em Qut Se -convoca a Assembléia Constituinte. 

Estes remanescentes, do referido concurso, sã,o pes
soas. de alto gabarito profissional que só viriam abrilhan~ 
tar o elenco dos assessores desta Casa do Congresso Na
cionaL 

O _concurso públicC) re:alizado Selecionou no período 
de_l(utn) ano cerca d~ 130 (cento _e trinta) candiõ_atos da 
maior qualific'ação intelectual dos quais, até a presenta 
-data, apenas 75 (setenta e cinco) candidatos foram apro· 

- Veitãdos, embora estejam sendo· nomeados as~essores 
para os órgãos supe:rVisionados, o que, na essência, n'ada 
mais são do qu-e o próprio Senado Federal. Nada mais 
justo, por conseguinte, __ do que __ assegurar _àqueles que se 
submeteram à criteriosa seleção o resguardo dos seus 
inalienã veis direitos. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro çle l985. -Alexandre 
Costa. -- - ' 

- N~>28-

Ao Anexo§v· 
Grupo: Apoio Administrativo e Atividades Auxiliares 

Cqdíg_o: SF·AD:SOO 

n.=nieo de A~iO-- SF~CJ>.AD·.'>OJ CJas~s-Ns ... 
:..;'\dministratívo A NS ... 

Têcnieo de Apoio Si=-ci>.Ai:MOl Classe C 25-24-23-22 
· A.drninJ~Lrativo B 21·20-19·L8 

-A.I7·1t>-15·14 

Justificação 
A presente emenda visa a restabelecer a situação dos 

Adjuntos Legislativos que foram pela Resolução n'~74 de 
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1984, poSicionã.dos na carreira de Técnico Legislativo, 
com acesso até a referência 25. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985. """"":: _l,xssos 
Pôr to. 

- N9 29-

Dê-se ao inciso I do art. 15 do Projeto de Resolução n' _ 
149/85, a seguinte redação: 

"Art. 15. 

I - para as Categorias Funcionais de Têcnico 
Legislativo e Taquígrafo Legislativq: diploma de 
curso superior de longa duração ou habilitação legal 
equivalente, exingindo-se, quando for o caso, for
mação correspondente às respectivas especialida
des;" 

Justificaçio 

Objetiva a emenda valorizar o servidor que procura se 
graduar, através de curso de longa duração, permitindo
se a oportunidade de alcançar o mais alto nivel da C a~~_ 
geria Funcional. 

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1985. -Passos 
Pôrto. 

N• 30 

I - O ArtigO 30 passa a ter a seguinte redaçã.q: 
. :~Art. 30. O Quadro de Pessoal d_o Senado_ Fe

deral é constituído da Parte Especial. Parte Perma:-
nente e da Parte Suplementar. 

§ 1'1' A Parte Especial é constituída do emprego 
Permanente de Assessor Parlamentar; 

§ 2<~ A Parte Permanente é constituída de: 
I -Cargos permanentes; 
II - Empregos permanentes; 
III- Funções gratificadas; 
IV - Empregos temporários. 
§ 3'1' A Parte Suplementar é constituída de car

gos de empregos isolados e da Categoria Funcional 
de Datilógrafo em extinção." 

Justificação 

Acrescenta no Quadro _de Pessoal d_o SenadO: Federal. a 
Parte Especial constituída do emprego permanente de 
Assessor Parlamentar. 

Justifica esta denominação porque serão obj~to de çs
tudo mais abrangente, visando incluir todos os Assesso
res lotados na Assessoria numa mesma CateS:õfi:ã. Fun
cional. 

2 -Suprime o item III do art. 34. 

Justificação 

Sendo incluídos na Parte Especial deverá ser retirado 
o emprego de Assessor Parlamentar da Parte Suplem~n_.
tar. 

3 -O item II do Artigo 35, p~Sa a ter a sCgUínie-i~-
dação: 

.... Ú- emprego dC- úaiítógrafo. quando v-agar~
após o término do prazo de validade do concurso 
público realizado para o seu preenchimento inicial.,. 

Justificaçio 

Foi retirado o AssesSQr _Parlamentar uma vez que foi 
considerado oportuno incluí-los na Parte Especial. man
tendo, assim, a continuidade deste emprego permanente. 

4-Transforme-se o parágrafo único do A"rt. 50 em 
parágrafo i' e acrescente-se o seguinte parágrafo: 

"§ 2'~ O disposto neste ~rtigo não se aplica aos 
servidores trabalhistas concursados" 

Justificação 

Visa-se com a emenda esclarecer a intenção do projeto 
evitando-se interpretação dúbia quanto a manutenção 
do contrato de servidores que ingressaram mediante con
curso· público. É o caso de ocupantes de empregos de as
sessores recentemente contratados. 

Sala das Ses"sões, 3 -de dezembro de 1985. - Má_rio 
Maia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

N'~31 

Substitua-se, rio§ 5'~ do art. 33. aexpressão ... artigo an
terior" 

Por 
"parágrafo anterior., 

Justificaçio 

Pretende-se apenas retificar a referência incorrimta 
çq_ntido no_r~f~ti9o di~ositivo d~~rºjeto de Resolução. 

Sala_ d~_s S~SÕCJi.~ 3 de dezembro de 1985. - Mário 
Maia: 

-N•32-

Acrescente-se ao art. 37, o seguinte parágrafo: 

~·§ ]t O aproveitamento dos atuais ocUpantes 
do emprego de Datilógrafo, na forma prevista neste 
artigo e que foram admitidos mediante concurso 
público, em outras Categorias Funcionais, não im-

--plica na extinção dos atuais empregos, enquanto ti-
- ver Va1idade o referido concurso, obedecido o dis-

posto no inciso II do art. 35." 

Jusdficaçio 

O objetivo da presen_te E111enda é o de assegurar aos 
candidatos aprovados no concurso de Datilógrafo pro
movido pelo Senado Federal, o direito de ingresso no 
Quadro de Pessoal da Çãsa, no.caso de ~stência de va7 

-ga. 
Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1985. -:-Mário 

Maia. 

-N'~33-

Acrescente-se ao art. 37, o seguinte parágrafo: 

''§ i,· _Q disposto neste artigo não se aplica aos 
ocupantes do emprego de Assessor Técnico." 

Justifict.ção 

-Objetiva-se Com a presente Emenda, não permitir que 
o Assessor Técnico seja desviado da função para a qual 
foi indicado pelo Senador, em obediência aO· salutar 
princípio estabelecido pela Resolução n'~ 130 de 1980. 
- Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1985. - Mário 

Maia. 

Acrescente-se ao art. 47, in fine a expressão: 

" ... dispensado o~ requisito de escolaridade.'' 

Justificãçio 

Pretende-se, com esta Emeilda, tão-somente resguar
dar direito jâ assegurado aos servidores indicados rro ar
tigo objeto da alteração, pela legislação interna em vigor. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985. - Mário 
Maia. 

-N'~35-

Suprima-se nQ Anexo V do Projeto, as indicações à 
Referência NM-15. das séries de Classes ali indicadas. 

Justificaçio 

A E_menda objeliva uniformizar o padrão de Referên
cia de vencimento e salário para as classes inicias das Ca
tegorias Funcionais de nível médio do Quadro de Pes~ 
soai do Senado Federal. 

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1985.- Mário 
Maia. 

-N936-

l'~) Altere-se no item Te 11 do Anexo VII, o que se
gu_e: 

Onde se lê, no nitem I 

"Encarregado de Secretaria - 282" 

Leia-se 

"'Encarregado de Secretaria-- 296" 

No item 11, Onde consta 
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•• Auxíliar de Secretaria - 200 .. 

Leia-se 

..Auxiliar de Secretaria - 186,. 

2'>') Inclua-se no Anexo VIII item XXVU: 

••t4 - Encarregado de Secretaria - FG-5" 

39) No mesmo it~m XXVU, altere-se o número de 
·funções gratificadas de Auxiliar de Secretaria- FG-3. 
de "51", para "37''. 

Justificação 

A presente Emenda tem por objetivo, corrigir dis
torções constatadas entre os Anexos objeto de alteração 
e o disposto no art. 49 item TI do Projeto. 

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1985.- Mirio 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - De acordo 
com o disposto nO Regimento Interno, a matéria sêirâ 
despacha~a às Comissões de Constituição e Justiça, Di
retora e de Finanças_. 

O SR. PRE'SID~NTE (José Fragelli) -Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Resplução n' 150, de 1985, de autoria da 
Comissão Diretora, que aprova o Regulamento de Pes
soal do Senado e dá outras providências . 

Ao projeto foram oferecidos 10 emendas que vão ser 
lidas pelo Sr. !'~~Secretário. 

São lidas as seguinteS 

EMENDAS OFERECIDAS AO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 150. DE 1985 

-N'l-

Acrescente-se, onde couber, 

uArt. ... Fica ímplantado, no Senado Federal, 
o Quadro Especial, integrado por ex-ocupantes da 
Referência NS-25, da Classe Especial dos Grupos 
Ativídades' de Apoio Legislativo e Outras Ativida
des de Nível Superior. 

Art. ... A transferência para o Quadro Especial 
a que se refere o artigo anterior dar-se-ã .. ex officio .. 

- e ·reaurã no--servidor que tenha completado seu res
pectivo tempo de serviç-o para fazer juz à aposenta~ 
do ria voluntária, com proventos integiais ou após 2 
(dois) anos como ocupante da última Referência, da 

-Classe Especial, dos Grupos Atividades de Apoio 
Legislativo ou Outras Atividades de Nível Superior. 

Art. ... As vagas verificadas nas séries de clas
ses que compõem o Qu"adro Permanente, em virtude 
de transferência para o Quadro Especial, serão 
preenchidas exclusivamente através de progressão 
funcional. 

Art. ... Os servidores transferidos para o Qua-
- dTo -Especial terão~- atribuições de Assessoramento 

SuperiOr, Cóm estipêndios iniciais equivalentes a 
DAS-03, mantidas as denominações originais de 
seus respectivos cargos, confoime as diretrizes da 
lei n'~ 6.85_9, de 24 de novembro de 1980, combina
da com os arts. 98 e 108, § 1', da Constituição Fede
ral e demais segmentos da legislação pertinente à es
pécíe. 

Art. ... Os cargos de que trata o·artigo anterior 
desta Resolução considerar-se-ão automaticamente 
crbdos corri a tranSferência, em cada caso, para o 
Quadro Especial e extiriguir-se-ão, da mesma for
ma. quando vagarem. 

Art. ... As despesas decorrentes da ímplan- · 
tação do Quadro Especial por esta Resolução serão 
igualmente atendidas à conta de dotações orçamen
tárias do Senãdo Federal." 

Justificação 

A Lei n' 6.85!:l, de 24 de novembro de 1980, instituiu, 
no Ministério _das Relações ExteriOres, o Direito de 
Aces_.c;o_ ao Carg_o Imediatamente Superior, em nivel 
DAS, para serVídores, ocupantes da última Referência 
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da Classe Especial, da carreira de Diplomata, que com
pletem ou tenham completado seu tempo de serviço para 
aposentadoria voluntária, coni. proventos integrais. 

Uma vez transpostos, ex ofiicio, para o Quadro "Espe
cial, passam a desempenhar funções de Assessoramento 
Superior, com remuneração equivalente a DAS.03. 

Conforme Exposição de Motivos, anexada à Mensa
gem presidencial n9 424, de 1980, dirigida ao CçmgreSso 
Nacional. aquela medida_ se impôs: -

"I - por ser imprescindível ao Poder Póblico 
dispor do concurso da experiência dos mais idosos, 
porquanto notória e relevante_ a contribuição de 
seus serviços; 

II - para impedir que o limite de idade, fixado 
para a aposentadoria compulsória (setenta anos) 
continue obstaculizando o fluxo natural da Progres
são Funciorial, acarretando, em cons·~qüência, em
pecilho a uma renovação sjs!çrnJ..tica, periódica er_e
gulamentar de funcionários;----- --

III - conciliar as justas aspirações dos titulares 
que se encontram nos escalões inferiores das carrei
ras." 

De conformidade com essa iniciatiVa do Presidente da 
República: 

"a) os cargos respe~tivos são automaticamen.te 
criados com a.transferêrrcia e-extintos. da mesma 
form-a. por ocasião da aposentadoria, não acarre
tando. portanto, a criação desse Quadro Especial, 
aumento do númçro ~e pessoal; 

b) ser a nova norma de acesso ao cargo imedia
tamente superior justa retribuição do Governo aos 
funcionários quejâ passaram-pelo crivo dos mais di
versos critérios de.seleção, como: 

I - concurso público, a nível nacional; 
II - conclusã_o de curso de nível universitârio e 

je outros, ministrados pela repartição e destinados 
a fornecer· o, indispensável adestramento profissio-
nal; · 
' III -longo e dificil_escalonameri.to das Referên~ 

cias __,_ Piira o -que 'se exige- grande dose de abne
gação; 

IV ....:.... necessidade imperiosa de se facilitar a to
dos que se revelem_aptos o acess;o ao último degrau 
da carreira e, ConseqUentemente, prOventos dé apo
sentadoria mais dignos," 

·A Emenda ora proposta apenas ratifica iniciativa, nes
se sentido, da próPria Comissão Diretora do Senado Fe
deral •. manifesta na Justificãção de seu· Projeto de Lei do 
Senado n~' 68/73. transformado na Lei n" 5.903/73, lo 
'ferbis: . 

UDando continuidade à aplicação das diretrizes-' 
fixadas pafa a -classificação de cargos do ser~iço' 
público. na Lei n" 5.645, de 10 de.dezem!>ro del970, 
e na Lei 'Complementar que fixáu normas pãi"a o 
cumprimento do disposto nos artS. 98 e 108, § 1", da 
Constituição, que estabelecem _os prindpios·d_a_ p'ari
dade retributiva e da aplicação dos sistemas de clas
sificação para os servidores dos três poderes, a Co
missão Diretora submete ao Plenário o presente 
Projeto de Lei que .. fixa os valores de vencimentos 
dos Grupos-Atividades de Apoio Legislativo, ser
viços ãuxiliares e serviços de transporte oficial e 
portaria do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Necessário esclarecer que, na observância dos 
Preceitos Legais que regulam a matéria, a Comissão 
Oiretora, considerando as peculiaridades próprias 
dQs serviças da Casa, adota, sempre que possível, as 
normas para a implantação, traçadas para a área do 

. Poder Executivo através do Decreto nv 70.320, de23 
de março de 1972_. 

Em conseqUência, estabelece-se o correspondente 
plano de vencimentos, distribuindo-se aos diferentes 
grupos ocupacionais escalaS -de niveis especificas 
nos termos do art. S~' da Lei n'l 5.~5, de 1970. 

Os valores- de vencimentos, fixados para os 
Grupos-Serviços Auxiliares e Serviços de Transpor
te Oficial e Portaria, seguem os valores retributivos 
dos Gruoos de igual identidade da _ârea do Poder __ 
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Executivo, fixados nas Leis n~'s 5.645, de ·6 de de
zembro de 1972 e 5.886, de 31 de maio de 1973. 

Quil'nlo ·ao Gr_upo·Ã.tividades de_Apoio Legislati
Võ", s.em paradigma 'no Poder Executivo, tomou-se1 

por base, os valores fixp.dos, na Lei nl' 5.846, del972, 
puni o -orupo Diplomacia, do Ministério ·das Re
luções Exteriores, uma-vez-que·, Como oS cargos nes
te i'nclufdos, os do Grupo-Atividades rle Apoio Le

--gislativo repres-entam o suporte técnico do Processo 
Legislativo, no âmbito Federal, havendo _de ser con~ 
-siderada a_ privatividade de suas altas funções, 
recomendo-se, portanto, o seu_ posidonamento em 
nível de igual relevância. 

Est_as, effi li_nfJ,~s_gei-ais, as razões ci~~ le'vam a Co~ 
-missão- Diretora a submet~r o pres-e-nte Projeto à" de: 
liberação da Casa." · 

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1985. __ -
_virgllio Távora. 

f.N~'2-

0nde se lê, no artigo 99 do Projeto de Resolução n9 
!50, de \985: 

_ •• ... servid,?res -titulares de cargos e empregos per
manentes ... 

Leia-se: 

" ... servidores do Senado Federal .:.". 

Justificação 

Os cargos em comissão devem ser preenchidos, comO 
o são, pór livre escolha da Presidência da Casa~ mas 
reservando-se o seu preenchimento de forma privativa 
ao:; servidores da Casa, com mais tempo de serviço e que 
melhor con-hecem, por eSta mesma razão, as peculiarida
des do funcionamento do_ Senado Federal. 

Sala das Sessões, em 3 ·de dezembro .de 1985. -Ale
xandre Costa. 

N~'3 

Substitua-se o parâgrafo 4" do Art. 34 pelo seguinte: 

"§ 49 far-se-â a reã.dmissão na-CiilSSe inicial do 
cargõ ou emprego anteriormente ocupado ou- em 
outro de atribuições análogas, por Ato do Presiden
te, e desde que ao readmitido falte, no mínimo, dez 
anos para a aposentadoria ... 

JustifiCação 

O escopo da emenda ê o de valorizar os servidores do 
Seoado Federal que, com o seu trabalho diuturno, aqui 
permanecem, galgando aos poucos, por ascensão ou pro

- __ gres_s_ão funcionais, suas promoções,_ enguanto que, na 
- - -rtl'aíõria das veZes, os-que pedem demisSão e depoiS são 

readmitidos, ..0 fazem pensando na aposentadoria. 
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985. -Alexandre 

Costa. 

N'4 

Dê-se ao art. 174, do ProjetO de ·Res_olução n' 150, de 
1985, a seguinte redação:'*OlO 

HArt. 174 A gratificação Especial de Desempe-
- n h o constitui-cOriipensação retributiva pelo compa

recimento às Sessões Extraordinárias do Senado Fe
def.li e Conjuntas do Congresso Nacional, não com
preendidas no_ período de expediente normal." 

Jusdficação 

Pretende-se, com esta emenda, revigorar antiga razãO 
da compensaão retributiva dos servidores da Casa. 

Oiz a Resolução~"' 58, 9.e 1972, que a diária ê a retri
buição pelo compárecinlentO às Sessões. Extraordinária 
d<! SenD:do Federal e ~s do Congresso Nacional, à razão 
de CjfO.-ãos servidores que tenh-am comparecido ao ex
pediente normal. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985. -Alexandre 
Costa. 
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Acrescente-se, 
"Art. ... Fica restab.etedda a gratificação adicio

nal por tempo de serviço, assegurada, especifica
mente, ao"s funciotiários legislativos pelo art. 25 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Carta Magna de 1946, regulamentada pelo art. 
319, da Resolução n"' 6, de 1960, ratificadas pelo art. 
C'iú, § 39, da- CõnStlhtiÇão de 1967, ratificadas pelo 
art. 153. § 39, da Emenda Constitucional n~' I, pro

-m ulgllda, na forma de seu art. 49 pelas Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em 30 

_ de--OUt\lbro de 1969." 

Justificação 

Embora suStado o seu pagamento, a vantagem em 
-apreço jamais fof questionada, em sua liquidez, por ou
tro estamento constituc10nal. 

Sala das sessões, 3 de dezembro de 1985. ~ Virgnio 
Távora. 

-N~'6-

Acrescente-se ao Artigo 81' o segUinte parágrafo 4": 

.. § 4~' O disposto no caput, incisos I e II e nos 
parágrafos li' e 2~' não se aplica aos cargos de Asses-

.sor Legislativo, em comiSSãO ou de provimento efe
_tiyo, _ l;lem assim ~os empregos de Assessor Parla
mentar que continUarão regidos pelas normas perti~ 
nentes atualmente aplicáveis." 

Justi6caçio 

ApresentamoS emenda ao Projeto de ResOl!J.çãO n'i' 
!49, de 1985, com a seguinte justificativa: 

"O Projeto de Resolução n~' 149, de 1985, preten
de "dotar o Senado- Federal de um Plano de Classi
ficação de Cargos é Empregos, em substituição ao 
atuaJ Plano, que só atinge os servidofes estatutários 
~ partes dos servido-res regidos pela Consolidação 
·das L_ei~ do Trabalho'~; no que se refere, porém, à 
disciplio_a do Assessoralnento Legislativo Parlamen· 
tar, a iniciativa revoga: narinas anteriores sem, no · 
entanto, at.ribuir ao rt:SpectivO grupo um posiciona
merito jurídico compatível com a relevância das 
atribuições, a exemplo do tratamento dispensado 
aos antigos ocupantes d!J emprego de Assessor fie-
nico e a outras categorias~ · 

- Os atuais einpregoS de Assessor Parlamentar, 
providos em virtude de conCJ,~rso público de ãrnbit.o 
nacional, recentemente concluído, são relegado~ a 
uma situação inferior ã atual, a ponto de passarem a 
intesfar um Quadro Suplementar, onde se agrupam 
os cargos e empregos a sererii extintos por Vacância. 

No que tange aos cargos de Assessor Legislativo, 
ou bem se lhes dâ o, mesmo destino ou, então, ficam 
adstritos à mera incumbência ·de' formular ~·progra
mas, normas -e critérios" a serem observados pelos 
.. escalões hierárquicos" (art. lO), deixando de men
cionar explicitamente o assessoramento aos Senado
res, às Comissões e à Mesa. 

O propósito maior desta emenda~ propiciar tem
po para um melhor exame do posicionamento das 
relevantes atribuições de assessoramento legislativo
parlamentar,- indispensáveis à valorização e ao apri
moramento das atividades do Poder Legislativo, 
mantendo, por enquanto, a s~tuação dos aludidos 
Assessores sem prejuizo, até qe n'ovos_ dispositivos 
legais venham dispor adequadamente sobre a espé
cie." 

Considerando que a emenda apresentada ao Projeto 
de Resolução n~' 149, de 1985, prevê, expressamente, u'a 
elabQração de proposições legislativas", pela Comissão 
Diretora, necessária à adeqUada regulamentação do 
Quadro de Assess-ores Legislativos Parlamentares, não é 
conveniente manter no .Projeto de Resolução n~' 150, de 
1985,_ erri relação à categoria, a rfgida e exclusiva estrutu
ração prevista. 

A preSente entenda tem, pois, por propósito adequar a 
matéria versada nesta iniciativa às mudanças pretendi-
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dt~s com <1 emenda ao Projeto de Resolução nl' 149, de 
I9X5. 

Sala da~ Sessões. 3 de dezembr:o de 1985.- Alexandre 
Costa. 

-N~'7-

Dê-se ao inciso II do art. 2~>, a seguinte redução: 

"Art. 2~' 

I I -cargo é o conjunto de atribuições e respon
sabilidades cometidas a um funcion~rio, criado por 
lei, com denominação própria, em número certo, 
com pndrão ou símbolo s:Ie retribuição específico, 
atendido medi:mte pagamento à conta dos recursos 
financeiros alocados_ ao_ Senado FederaL" 

Justificação 

Pretende-se com a presente Emenda, simplesm-ente 
adequar o Projeto ao Projeto de Resolução n'il 149, de 
1985. que aprova o Plano de Classificação de Cargos e 
Enmpregos do Senado Federal. 

Sala das Sessões, )"de_ dezembro de 1985. -:Mário 
Maia. 

-N'8-

I. O artígo 10 passa a ter a seguinte redação; 

"Art. 10. O Quadro de Pessoal do Senado Fe-
deral é integrado du Parte Especial, compOrtando 
emprego permanente de Assessor Parlamentar;. d~ 
Purte Permamente, comportando cargos e empregos, 
permanentes; e_da_ Parte Suplerr:tentar_, cujos cargos e 
empregos serão extintos quando vagarem." 

Justifica~ão 

Essa proposta de Emenda acresce no Quadro de Pes
soal do Senado Pederal a Parte Especial, comportando o 
emprego permanente de Assessor Parlamentar. -

Ficu nesta Parte Especial enquanto são providencia
dos os Atas competentes visando unificar to_~_os os As
sessores lo_tados na AssesSoria em uma única Categoria 
Funcional. 

2. Suprima-se a exp-ressão .. Parte Perrn_::mente" do 
urt. 17_que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 17. A -nomeação para cargos de provi
mento em ComisS_ão deverá recair em servidores do 

DIÁRiúbO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

~<_Ldro de Pes~oal do Senado Federal, que possuam 
,\s QuallhCaçÜe."> necessárias para o seu exercíCio. 

Parárafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica aos-oCUPMtes- de empregoS dese<::rerãrio Par-_ 
lamentar c Assessor Técnico." 

Justificação 

A rcdação como está no projeto elimina a possiblidade 
de ocupanies de cargos e empregos da Parte Suplementar 

- -tls._~_par Cªtgo_ ~m~!_Tlissão~ !'>Jào foi esse o espírito do 
proje_to. A Enl_enda visa _possibilitar a todos os Ocupantes 
d<: __ emPrego~ e cãrgos ocupare~ cãrgos em comiss~O. 

J. Subi.Hitua-se a ex-pres.~ã.o "sem ónus" pela "com 
ônuS" no Art. 202 que paSsa rã a ter a seguinte redação: 

"Art. 202. O servidor que fizer via_geffi com _ô
n]J_Lo_u_com ânus parcial fi.carã obrigado, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do térmi
no do afastamento do País, a apresentar relatório 
circunstunciado das atividades exercida&" no e:Ktc> 
rior." 

Justificação 

A rcdação_utual contraria o espírito do projeto. O que 
se deseja é relatório de quem viajou às custas dos cofres 
púhlicos para avaliar o resultado de sua missão. 

Sala das Sessões. 3 de dezembro de 1985. - Mãrio 
Maia. 

Dê-se ao art. 98, a seguinte redação: 

"ArL 98. _O servidor estável só perderá o -cargo 
. na extinção deste: quando demitido mediante pro
_cesso adrpinistrativo em que lhe tenha sido assegu
rada ampla defesa ou na hipótese de perda de 
função pública por condenação judicial." 

Justificação 

Pretende-se_, com a. presente Emenda, corrigir imper
feição do Projeto a fim de adequá-lo ao Código Penal 
Brasileiro. • 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985. - Mário 
Maia. 

-N910-

Dê-se ao art. 200, a segUtilt'e- redaÇaO: 

"Art. 200. O servidor do Senado Federal que 
desejar acompanhar o cônjuge em miss~o de estu-

Dezembro de 1985 

dos no exterior, terá seu afastamento considerado 
- --s-em\Snus, assegurando-se-lhe as vantagens previstas 

na legislação especifica." 

J ustificaçào 

Prctende-s.e com_ a presente, adequar a redação do arti
go às disposições da Lei n" 5.809, de 1972. 

Sala das Sessõe.s. 3 de dezembro de 1985, - Mário 
Maia. 

O SR. ~:'RESIDENTE (José FraSelli) - De acordo 
c0m o disposto no Regimento Interno, a matéria serã 
despachada às Comissões de Constituição e Justiça, Di~ 
rctór~_ d~ Fin~nças, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a próxima sessão a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

DiscL~cssào, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
tnar.i ·ni> 130, de 1985 (n" 4.065/84, na Casa de .origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que al
tcra_dispositivo da Lei n9 5.701, de 9 de setembro de 

--1971, que dispõe sobre o Magistério do Exé.rcíto, tendo 
PARECERES FAVORÃVE!S, sob nos 1.0~60 e ,1.061, 

de _i 985~ dai CõffiissÇ)es: 
-de S_egurança _Nacional; e 
- de- Êducação e Cultura. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 143, de 1985 (n" 4.961(85, na Casa de origem), 
de inicilltiv-a dO Senhor Presidente da República, que fixa 
os valores de retribuição do Grupo-Arquivo, do Serviço 
Civil do Poder Executivo, e dá outras providências, ten~ 
do 

PARECERES -FAVORÁVEIS, sob n9s LI30 e 1.131, 
de 1985, 'das Comissões:~ 

- de Servi~o Público Civil; e 
- de Finanças. 

O SR. P~~~_lQ_E;NTE (J9sé_ Fragelli)- Está encerra-
da __ a sessão. - -

(Levanta-se a us.fào às 16 horas e 42 minutos.} 

Ata da 245"~- Sessão, em 3 de Dezembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA -

ÃS 17 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OSSJIS. 
SENADORES.· 

Jorge Kalume.....; Altevir Leal- Mário Maia-Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Alcides Paio -Gaivão 
Modesto- Odacir Soares-- Aloysio Chaves---:- Gãbri~l 
Hermes- Hélio GueirOS --Alex-andre Cos_ta -João 
Castelo - Américo de Souza -Alberto Silva- Helví
dio Nunes- João Lobo- Cesar Cais- José Li_ns- -
VirgíliO Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte
Martins Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral
Aderbal Jurema -Cid Sampaio- Nivaldo Machado. 
- Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Caval
cante- Albano França - Lourtval Baptista- Passos 
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

''ia.na- João Calmon -1osÇ lgnácio Ferreira- Moa
cyr DaÍia ...:_ Amaia:t PeiXOto .=.:.... NelSoi1 CarrieiiO:.... Ro
berto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Badaró -
Alfredo Campos- Amaral Furlan -Severo Gomes
Benedito Ferreira- Henrique Santillo --Mauro Borges 

--Benedito Canelas_- Gastão Mülter -_Roberto Cat:n-
. --pos _:_ José Fragelli ~Marcelo Miranda - Saldanha 

Derzi- Rot?erto Wypych --Âlvaro Dias- Enéas Fa
tia __:: Jaison Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir 
Vargas- Cãrlos Chiarelli- Alcides Saldanha -Octa-

- via -Cardoso.-- - -

O SR. PRESIDENl'F. (Passos Pôrio) - A lista de 
presença acusa o comparecimentO de 66 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Soh-a proteção- de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
o· sr. f9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. !'~-Secretário da C~mara dos Deputados, enca
minhando à re~·isão do Senado autógrafo do seguinte proje
to: 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.<.> 214;· de 1985 

(N.o 6.822/85, na Casa de <>rlgem) 

De .Iniciativa do· Sr. ii? residente 
'<la República 

Prorroga o prazo de isenção do Im
posto ünico sob:re Lubrificantes e Com
bustíveis Líquidos e Gas-osos, incidente 
nos álcoois etilico e metílico, ~ara fins 
carburantes, e dá outras providências. 

O COngresso Nacional ctecreta: 
Art. 1.0 Fica· prorroga'Clo por 5 (cinco) 

anos, a contar de 1.0 de janeiro de 1986, 
o prazo de isenção do Imposto ll'nico sobre -
Lubrificantes e COmbust!vels Liquldoo e Ga
sosos, incidente nos álcoois etílico e me,t,!Ii
co, para fins carburantes, previsto no 
ar\. 3.' do Decreto-lei n.o Ui31, .de 2 de 
agosto <!e 1978, altera<lo pelo art. 2.0 do 
Decreto-lei n.0 1.690, <!e 1.0 <!e agosto <!e 
1979. 

Art. 2:0 As allqootas do Imposto únleo· 
sobre Lubrificantes e COmbustíveis Liquidas 
e Gasosos, qualquer que seja a. procedência 
do petróleo bruto e de deriva.dos, se rã<> ad 
valorem, cale ullldo o imposto s<>br-e o preço 
de venda ao cons1lll1.idor. nas percentagens 
seguintes, conforme o produto: · 

Gasolina automotiva - 10% (dez por cen
to); 

óleo diesel- 5% (cinco por cento); 
Gases liquefeitos de petróleo - 2,1% (dois 

vil\gU.la. wn por cento); 
Gasolina doe aviação - zero; 

Querosene de aviação --zero; 

Querosene e slgnal oil - 2,8% (dois vir-
gula oito por cento); 

óleo combustível - zero; 
Aguarrás mineral e sucedâneos ~ 0,4% 

<zero virgula quatro por cento) ; 

Nafta· para; rec<>ndieionamento de petró
leo- zero; 

Nafta para ind ústrla petroquimica - ze
ro; 

Nafta para geração de gás - 2,9% (dois 
virgula nove por cento); 

Nafta para outros fins- 7,3% (sete vir
gula três por cento); 

Gasóleos para. Indústria petroqulmlca e 
para fabricação de vaselinas - zero; 

Nafta para fertilizantes - :rero; 

óleos lubrificantes &mples, com~stos ou 
emul.sivos, a granel ou embalados no Pais 
- 18% (dezoito por cento); 

óleos lubrificantes simples, compostos ou 
emulsivos, embalados importa.dos ~ 18% 
<dezoito por eento) ; 

Diluentes petroqulmlcos d(>riva.doo de pe
tróleo nã<> incorporáveis ao produto final -
0,3% (zero vírgula três por cento); 

Solvente para borracha e sucedâneoo -
0,3% (zero virgula três por cento); 

Hex;Inos - 0,3% (zero vírgula três por 
cento>. . 

Parágrafo único. A !>liquota ad valorem 
incidente sol>re o pneço· de venda ao consu
m"dor do óleo diesel &erá aumentada para 
7,5% (sete e meio por cento) em 1987, e 
para 10% (•dez por cento), a partir de 1988. 
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Art. 3.o Fica in,stltuida a vinculação da 
parcela atril>uida à União,. provauleute da 
arrecadação do Imposto único sobre Lubri
ficantes e Combustíveis Líquidos e Gasosoo 
incidente sobre a gasoll:na automotiva, o 
óleo diesel e o álcool para fins carburan
tes à conta e ·orrdem do Fundo RO-doviário 
Naclona!, sob a gestão do Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem - DNER. 

Art. 4.0 - o Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias, 
coutados da data de sua publicação. 

Ar\. 5.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

Art. 6.o Revogam-se as disposições em 
con_trário, especialmente os arts. 1.0 e 2.0 do 
Decreto-lei n.O 1.785, de 13 de maio de 1980. 

MENSAGEM N.0 1;51, DE 1985 

- EXce:lentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

NOs terinos do art. 51 da Constituição Fe
deral tenho ,a honra de subm~ter à elevada 
dellbéracão d,e Vossas Excelências, acompa.
nha.c!o de Exposiçã,o de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Minas e Energia, o 
anexo projeto de l,ef que ~·prorroga o prazo 
de isenção do Imposto único sobre Lubri!i
cantes e Combust!vels L!quldos e Gaoosos; 
incidente noo ákools etil!co e metillco, para 
:fins carburantes, e dá outras providências". 

Brasflla, 4 de novembro <!e 1985. - José 
Sarney. 

EXPOSIÇAO DE M<YI'JIVOS N.0 107, DE 24 
·nE OUTUBRO DE 1985, :00 SENHOR MI
NISTRO DAS :MINAS E ENERGIA 
Exoolentis,m,;o S•nhor l'~esidente da Re-

pública: 
Com o advento do Decreto-lei n:<> 1.631, de 

2 de agosto de 1978, foi discipl!na.da a inci
dência do Imposto único sol>re· Lubrifican
tes e Combustivels Liquidas e aasooos, rela
tivamente a álcoois etílico e metillco, para 
fins cru:burantes, observa.cta.s as -espeçifica.
ções promanadas do conselho Nacional do 
Petról®-
__ 2. De conformidade oom o Depcreto-le, 

em alusão, ficou estabeleclda a al!quota <!e 
5% (cinco por cento) a ser aq>Jicada sobre 
os preços de vendas dos cita.dos produtos. 

3. Com vlstas a proporcionar uma me
lhor e efetiva impl-antação desta alternati
va, para a I'ledução do consumo de deriva
dos do petrôleo, em seu art. 3 ° o Decreto
lei n.0 1.631178, supracitado, assegurou aos 
álcoois etillco e metílico a .lsenção do rm
posto único, até 31 '<!e dezembro de 1979 
isenção f'Sta prorroga.c!a até 31 de dezembr~ 
de 1985, por força .do art. 2.0 do Dec"eto-lei 
n.o 1.690, de 1.0 de agosto de 1979. 

4. Cumpre esclarecer que, ,expirado 0 . 
prazo atual de isenç-ão, -a partir de 1.0 de 
janeiro de 1986, em nível de consumidor, 
os preçm do álcool forçosamente aproxima
rão dos da gasolina, traz.endo em conse
qüência, sérias repercussões ne·gativas para . 
O--Programa que, ~.mbora consolidado· como 

· ;u~n~:i~~COOL, tem ainda alguns pontos 

5. Por outr~:_la~o, levando .. se em conta 
que o c.onsumo médio mensal de álcool car
burante deverá alc.anc;-ar em 1986 o patamar 
de 700 mllhões de litros, a partir de ja.neiro, 
com a aplicação do Imposto único sob"e Lu
brificantes .e COJ.lll>ustive!s Llquldos e Gasoc 
sos, provoréionará uma receita fiscal na 
ordem de Cr$ 84.000.000.00Q (oitenta e qua
tro biltiões de cruzeiros). 
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6. Esta arrecadação flscal, todavia, acar
relará u_m agravamento no 'déficit mensal 
esperado com a cornerclalizagão de álcool, 
inclu-~_ive na manutenção de estoques Qe 
.se-gurança, estimado :pelo Conselho Na
cional do Petróleo em aproximadamente 
Cr$ 145.000.000.000 (cento e quarenta e 
cillco bilhões Cle cru~fros) Sem o imposto, 
e· Cr$ 227.000.000.000 (duzentos e vinte e 
sete bilhões de cruzeirqs), caso não seja 
prorrogada a- -isenção -do Imposto tJ'nico 
sobre tais produtos. 

7. Isto posto, e considerando, ainda, os 
ref!exoo negativos dessa incidência tribu
tária sobre os consumidores, já bastante sa
crifi~dos _em s~ep. pod-er aql.lisitivo, temos a 
hOnra -de EUbiíleter a Vossa Excelência O 
incluso Ant~projeto de Lei, prorrogando por 
mais 5 (cinco) anos- a Isen.ção do .tmposto 
único sobre Lubrificantes ·e Combustíveis 
Liquidas e Gasosos, relativamente a álcoois' 
etilico e metílico para fins carburantes. 

:fl,enovo a Vossa EXcelência a expressão do 
meu mais profundo respeito. - Antônio 
AureUano Chavr<!s de Mendonça, Ministro 
das Minas e Energ>a. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.0 L631 
DE 2 DE AGOSirO DE 1978 

Dispõe sobre a inci(1.êneia do lmpo~to 
único sobre Lubrificantes e Combustí
veis Lí~uld<>s e Gasosos D(JS álcoois 
etílico e metílico, para. fins carburan
tes, e dá outras providências. 

Art. 3.0 Ficam isentos do lmposto único, 
até 31 de dezembro de 1979, os álcoois etl
llco e metilico referidos no art. '1.0 deste 
Decreto-lei. 

.. · ..... -...... ~~-~······ .................. ~-
DECR.E'J)()-LEl N.0 1.690 

DE 1.o DE AG<lSI'O DE 1979 

Altera dispositivos do Deereto-lei 
n.0 1-631, de 2 de agosto de 1978, Qllo> 
·dispõe sobre a lnc!dêncla do Imposto 
único sobre Lubrificantes e Combustí
veis Liqttldos e Gasosos nos álcoois etí
lico e metílico, para, fins carburantes, 
e dá outras providências. 

Art. 2.0 o art. 3.o do Decreto-lei 
n.0 1.631, de 2 <ie agosto de 1978, passa 
a ter a seguinte redaçã<>: · 

"A"t. 3. 0 Ficam · lsentos do Imposto 
único, a.té 31 de dezeml>ro de 1985, oo 
iil_~~i.~ P.ltíUço ~---~etruco, referidos no 

O SR. PRESIDENTE Wassos Pôrto)--:- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa requerímentos que serão lidos pelo Sr. 
1 Q.$ecretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 474, de 1985 

~equcremos urgência, n~s te~mos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para 9 Projeto de Lei: do Senado 
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n<:> 338, de 1985-DF. _que fixa o valor do soldo de-coronel 
BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Fed'era_l__e altera 
dispositivos da Lei n"' 5.906, de 23 de julho de 1973, e dã 
outras providências. 

Sala das_ Ses.sões, 3 de dezembro de 1985: ...... Humberto 
Lucena - Nivaldo Machado - Murilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N• 475, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n<? 
I 16, de 1985, que "altera a Resolução nll 93, de 1976, que 
dispõe sobre operações de _crédito dos Estados e Municí
pios, fixa seus limites e cotldições". 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985 .. ~ Murilo 
Badaró - Hélio Gueiros - Carlos Cbiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os requeri
mentos lidos serão, nos termos regimentais, votados 
após a Or~cm do. Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Pass_os Pôrto)- A Presidência 
recebeu o Oficio S/51, de 1985 (N<:o709/85, na origein), 
do Governador do Estado de Alagoas, solicitando, nos 
termos do item IV do artigo 42 da Constituição, autori
zação do Senado Federal a fim de que aquele Estado 
possa realizar operação de empréstimo externo no valor 
de USS 11,000,000.00 (onze milhões de dólares), para o 
fim que especifica.· - - · ·-

A matéria serâ despachada às Comissões de Finanças.··_ 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Passos ~ôrto)- A Presidência 
recebeu o OfícioS/52 de 1985 (N9 300/85, na origem)~ 
do Governador do .Estado do Parã, solicitando, nos ter
mos do item IV do artigo 42 da Constituição, autori
zação do Sena.do Federal a fim de que aquele Estado 
possa realizar operação de empréstimo externo no valor 
de USS 20,000,000.00 .. (vinte o:ülhões de dólares), para o 
fim que especifica. 

A matéria serã despachada às Comissões de Finanças 
e de Constituição e JustlÇa. 

O j)R. P~ESIDENTE {Passos P.ôrto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, "em turno único, do Projeto _de Lei da 
Câmara n~' 130, ~e 1985 (n~' 4.965/84, na ·casa de 
origem), de iníciiltiva _do.Scmhor Presidente daRe
pública, que altera dispositivo da Lei o <:o 5.701, de 9 
de setembro de l97f, que dispõe sobre o Magistério 
do Exército, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.060 e 
1.061, de 1985, das Comissões: 

- de Segurança Nacional; e 
- de Educação e Cultura. 

Em díScussão ·o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

Ê o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 130, de 1985 

~ (N~' 4.065/84, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Altera dispositivo da Lei n~' 5~701, de 9 de se
tembro de 1971, que dispõe sobre o· Magistério do 
Exército. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. JY Ocaputdoart.16daLein95,70l,de9dese

t~mbro de 1971, passa a vigorar com a seguinteredação: 

.. Art. 16. O cargo de professor permanente é 
--provído mediante concurso público de títulos e pro
vas, realizado nos termos deste .artigo, ao qual po
deril conco"rfCr CiviS e oficiais do Exército, da ativa, 
estes na forma que dispuser o regulamento desta 
Lei.'' 

Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

ArL 3'?. Revogam-se as disposições em contrãrio. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 1: 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei da 
Câmllra n<:o 143, de 1985 (NY 4.961/85, na casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente d.a Re
pública, que fixa os valores de re.tribuição do 
Grupo-Arquivo, do Serviço Civil do Poder Executi
vo, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÃ VEIS, sob nos !.130 e 
I .131, de 1985, das Comissões: 
"'-:- d_e_Serviço_pú)J:Iico qvil; e 

~ -.........,;- de FinançaS. 

Em discussfí.O- o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissã.a de Redaçã.o; nos termos do 

art. 115, § 29 do Regimento Interno. 

O SR. PR~IDENTE (passos P.ôrto)- Esgotada o 
Ordem do D"ia, passa-se à apreciação do Requerimento 
n\" 474,1ido no Expediente, de urgência para· o Projeto de 
Lei do Senado n\' 338, de 1985-DF. 

-Em votação o requerimento. 
·os Srs. Senadores que ã aprovam permaileçam senta

dos. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

mutéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nl' 338, de 1985-DF, que fixa o valor do sol
d.Q._®.Cot9Ilel BM do Corpo de_ Bombeirq~ do. Dís
trito Federal e altera dispositivos da Lei n~' 5.906, de 
23 de Nlbo. de 1973, e dá outras providências (de-
pendendo de pareceres das Comissões de Consti-

- tuíç-ªo ~Justiça~ do Di~trito fed~ral_e de Finanç_as), 

SoUcito do fl<?bre Senador Al_fredo Campos o_p_~recer 
da Comissão ~e Constituição e Justiça. 

O SR. AL~R!':DO CAMPOS (PMDB - MG. Para 
proferir parecer.) "'-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Presidente da República, com fundamento 
no art. 5.1, combinado com o ·a:r:t, 42, item V, da Consti
tuição, remeteu mensagem ao Senado Federal submeten
dO o projeto de terem epfgrafe, que fixa o valOr do soldo 
de COronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral e altera dispositivos da Lei n~' 5.906 de 23 de julho 
de 1973, e dá outras providências. 

Acompanha a Mensagem Presidencial, Exposição de 
MotiVos do- SenhÕr GovernadOr do Distrito ·Federal, 
pela qual se constata que a propo~ta, em conSoilância 
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eom a exposição do Comandante-Geral da.quela corpo
ruçüo, visa a ajustar a atuallei de remuneração aos coo· 
ceiLos vigentes nas Forças Armadas. 

Vedfica-.se..que, basicamente, o projeto tem como ful
cro u harmonização da legislação do Corpo de Bombei
ros, como Força Auxiliar, Reserva do Exército, com os 
preceitos adotudos pelas Forças Titulares. Assim é que o 
projeto _corrige Várias situações, como as relacionadas 
com as indenizações de .habilitação Bombeiro-Militar e 
Compensação Orgânica, ao soldo e à inatividade do 
Bombeiro Milítar, tendo o anteprojeto recebido parecer 
fuvonível do Estado-M:Jior do Exército. 

Corporificado em quatorze art.s, o projeto, ao alterar 
dispositivos da Lei, 5.906, de 23 de julho de 1973, me
diante modificação inserida no art. 61' da proposta, esta
belece, para o Bombeiro-Militar inativo, remuneração 
através de proventos, auxflio-invalidez, indenização de . 
habilitação Bombeiro-Militar, indenização adicional de 
inatividade e indenização de compensação orgânica. 

Bem concebido que se encontra o projeto, julgamos, 
tod;tvia, visando ~o seu aperfeiçoamento, oportuno ofe-
recer duas emendas, pelas quais se asseguram remune
raçiíõ -rltirica- inferior àquela atribuída ao pessoal do 
Exército e melhor se ordenam as remissões constantes do 
art. 14 da lei projetada. 
-À vista do exposto, enfatizando a importância qUe a 

apreciação unicameral compete ao Senado Federal 
{Constituição art. 42. V), no âmbito da competência re-
giinerftal desta Comissão, compatibilizados os aspectos 
jurídico~constitucionais que nos cumprem observar, opi
namos pela aprovação do projeto, adotadas as seguintes 
emendas: 

EMENDA No I - CCJ 

NO parúgrafo.único do art. 9~> do projc:to, suprimam-se 
as seguintes expressões: ' 

"Art. 911 

Parl1grafo único. •• ... na escala hierãrquica ime
diatamente i·nferior". 

EMENDA No 2 - CCJ 

Dê-se ao art. 14 do projeto a seguinte redução: 

Art. 14. Revogam-se a disposições em con~ 
trário e, especialmente, os art.s 13, item II e III; 21; 
22: 2l; 24: 25_; 26: 27, item III; 34, item III; 55; 57; 
58; 59; 60; 61; -62; 63; 64; e 65, da Lei no 5.906, de 
23 de julho.de 1973, e os arts. 211 e 41' do Decreto-lei 
nl' J.716, de 21 de novembro de 1979." 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos Lyra, para emitir pare
cer da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. CARLOS LYRA (PFL- AL Pa"ra emítir.pa-· 
recer.)- Sr~ Presidente, Srs. Senadores: 

Apoiado no art. 51, combinado com o art. 42, item V, 
da Constítuição Federal, o Senhor Presidente da Re
pública remeteU Mensagem a esta Casa, pela qual sub
mete o Projeto de Lei acima ementado, que visa a fixar o 
valor do soldo de Coronel BM do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Fed"eral. e a alterar dispositivos da Lei nl' 
5.906, de 23 de julho de t 973, dando ainda "outras pro
vi_çlêncius". 

Da Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, que acompanha a Mensagem, constata
se_ que a Proposta, decorrente de manifestação do Co
mandante Geral do Corpo de Bombeiros, tem por objeti
vo maior ajust:tr a .atuallei de remuneração aos padrões 
vigentes nas Forças Armadas, eis que delas é a Corpo
ração força auxiliar e reserva (do Exército). 

Com vi§tas à pretendida harmonização, o Projeto cor
rige discrepâncias com as indenizações de habitação, o 
soldo e os proventos da i natividade do bombeiro militar, 
com o que se manifestou de acordo o Estado Maior do 
Exército, quando da anãlise do respectivo anteprojeto, 

Ao alterar dispositivos da Lei n~' 5.906, de 23 de julho 
de 19J3. o Projeto, mediante modificação inserida em 
seu art. 6~>, estabelece para o bombeíro militar inativo re-
muneraçãO atritvés de proventos, auxílio-invalidez, iode.: 
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nização de habitação, indenizaÇão adicion~l de inativi
dade e indenização de compensação orgânica - tudo 
corporificado em seus 14 artigos. 

Submetido ao crivo da Comissão de Constituição e 
Justiça, entendeu esse órgão técnico que, apesar de bem 
concebido, merecia o Projeto duas emendas. pelas quais · 
se-asseguram aos bombeiros remuneração nunca inferior· 
à atribuída ao pessoal do Exército e também melhor or
denação das remissões constantes do art.14 da Lei proje
tada. Assim, com arrimo no permissivo do art. 42, V, da 
ConstitUição, opinou a Comissão de Constituição e Jus
tiça pela aprovação do Projeto com as seguintes emen
das: 

.. Art. 91' 

Parágrafo único. A remuneração do Bombeiro 
Militar não poderã ser infeiiõr: à que for atribuída 
aos militares do Exército. 

Art. 14. Revogam-se as ·disposiçc;;s em con
trário e, especialmente, os artigos 13, item n em; 
22; 23; 24; 25; 26; 1:7, item III; 34, item III; 56; 57; 
58; 59; 60; 61; 62; 63; 64 e65 da Lei n• 5.906, de23 
de julho de 1973, e os artigos 29 e 49 _do Decreto-lei 
n9 1..716, de 21 de novçmbro de 1979!' · 

Ditas ~mendas merecem acolhida desta Comissã_o._ 
Quanto à primeira, que introduz parágrafo único ao art. 
99 do Projeto, porque espelha fielmente a pretendida 
equiparação entre Qs bOrribeiros militares e o pessoal do 
Exército: quanto à segunda, trata-se de mera preocu
pação em dar melhor ordenamento às remissões à Lei n9 
5.906, inseridas no art. 14 do Projeto. 

Pelo exposto, opino pela aprovação do Projeto, como 
emendado pela Comissão de Constituição e Justiça desta 
Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre. Senador Martins Filho, para emitir pa
recer da Comissão de Finanças. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trata-se de proposição encaminhada pelo Senhor Pre
sidente da República, nos termos do art. 51, combinando 
com_o art. 42, V, da Constituição Federal, visando a fi
xação do soldo do Posto de Coronel BM do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal. b_çm c;:omo a alteração da 
Lei n9 5.906, de 23 de julho de 73. 

Consoante esclarece a Exposição de Motivos firmada 
pelo Senhor Governador, o projeto em tela objetiva har
monizar a legislação referente à remuneração dos milita
res do Corpo de Bombeiros com aquela aplicável às 
Forças Titulares, da qual faz parte a corporação local 
como Força Amçiliar, Reserva do Exército. 

Dessa forma, a medida ora apreciada estabelece novo 
valor ao soldo do Posto de Coronel BM previsto no art. 
124 da Lei n9 5.906, de 23 de julho de 1973, além de pro
ceder a alteração concernentes à Indenização de Habili
tação Bombeiro-Mi!Hãr, à lndenização de Tropa e à In
denização de Compensação Orgânica. 

A providência em questão estabelece novas discipli
nações à situação remuneratória aõ Bombeiro-Militar, 
adaptando tais normas, tendo em vista as indenizações 
supra mencionadas, aos membros inativos da corpo
ração. 

Assim, sugere o texto em exame a alteração dos arts. 
92, _94, 100, 103 e 107 dajâ citada Lei n9 5.906, de 1973, 
além de regular o posicionamento da remuneração do 
Bombeiro-Militar, em geral, diante dos· militares do 
Exército 

No âmbito das atribuiÇões desta ComisSão, mer~e 
ressaltar que os efeitos financeiros decorrentes da apli
cação -do diploma em elaboração hão de retroceder à 
data de (9 de julho de 1985, época do reajustamento da 
remuneração conferido aos servidores públicos civis e 
militares. 

Quanto aos recursos necessários à sua implementação, 
fica estabelecido que os mesmos serão atendidos à c_onta 
das dotações constantes da Lei de Meios do Distrito F!!-
deral. · 

EVidencia-se, assim, a relevância da matéria que tein 
por escopo regularizar a situação dos militares do Corpo 

de Bombeiros do Distrito FeC:leral em fa_çe da legalização 
rertinente a membros de corporação similares. 
. IncorrensJ~ .óbi~ de natu:rw;a jurídico_-financeirª ao 

acolhimento do projeto, sOmos pela Sua aprovaÇão. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao prOje
to, com emendas que apresenta de n9s 1 e 2, também é fa
vorúvel o parecer da Camisão do Distrito Federal e, fa
vorável, também, às emendas da Comissão de Consti
tuição e Justiça. A Comissão de Finanças é favái"ável ao 
projeto, não se pronunciando sobre as emendas. 

Completada a instrução da matéria. 
Em discus§ã~. 9

7 
.e_rojeto e as emendas, em turno único . 

.(P.u~sa.) .. -.. 
Naô1lá.vendó-êiile peç·ã-a p"alav.rU: encerro· a di"Scllssão. 
E-m· votação o projeto, sem prejuízO das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

Senlãdos. (Pausa.) 
Está aproVado. 
Votação, em globo. das Emendas n9s 1 e·2 da Comis

são de .Cm1stitulção_ e !u.stiça. 
Os S.rs. Senadores que as aprova-m queiram Permane

c_e~_ !'entados. (Pãusa.f- - - -
· Esião api"ovadas. __ 

A matéria vai à Comis!làQ dC--Redação. 

O SR. PRESJDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
o parecer da Çomissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. 19-Secretárío·.- -

I:: lido o seguinte 

PARECER 
· N• 1.196, de 1985 

(lla Comissão de Redação) 

R~ação final do Projeto de Lei do Senadõ n~ 338, 
de 1985-DF. 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

Á Comissão apresenta a redãção final do Projeto de -
Lei do Se_nado n{> 338, de 1985-DF, que fixa o valor do 
soldo de Corqnei_BM do Corpo de Bombeiros do Distri
to Federal e altera dispositiVos da Lei n'» 5.906, de 23 de 
julho de 1973, e dá outras providências. 

-·-Sala de Reuniões_ da Comissão~3_ de de:?;embfo de 
1985.- J_orge Kalume, Presidente- Nivaldo Machado, 
Relator - Octavio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N• 1.196, DE 1985 

Redação finãl do Projeto de Lei do S_ena~o n9 338,. 
de _1985-DF, que fixa o valor do, soldo de Coronel 
BM do Coi-_po de Bombeiros do Distrito Federal e alw 
tcir1i" dispoSitiVOs da Lei n9 5.906; de 23 de julho de 
1973, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 

1\rt. 19 O valor do soldo do posto de Coxonel B~ •. 
de que tratá: o a_rt. 124, da Lei n9 5.906, de 23 de julho 
de 1973, é fixado em Cr$· 3.509.160 (três milhões, qui
nhentos e nove_ mil, cento e sessenta cruzeiros) observa
dos os índices estabelecidOs na Tabela de Escalonamento 
Vertical anexa 30-0ecreto-lei n9 1.860, de 18 de fevereiro 
de 1981. 

Art. 29 A lndenização de Hã.biiitação Bombeiro~ 
Militar é devida aQ Bombeiro-Militar pelos cursos reali

-zados, COfT! -~prqyeitamento, em qualquer posto ou gra
_dJ.J;.tç~_o,__ç.om os percentuais sobre o ~_oldo a~eguir fixa-
dos: -

1- 5_5% (cinqUenta e cinco por cento)- Curso Supe
. rior de Bombeiro-Militar; 

II:- 45% (quarença e cinco por cento) - Curso. de, 
Aperfeiçoamento de Oficiais e de Aperfeiçoamento de 
Sargentos; 

I I I - 3.5% (trinta e cinco por cento) - Curso de Es
pecialização de Ofiçiais e dç Especialização de Sargen

- to.s; 
IV - 25% (vlnte e c_inco por cento) -Curso de For

mação de Oficiais, dç Formação de Sargentos e de Esp~
cialização .de Praças de graduação inferior a 3.9 .Sargento. 

Quarta-feira 4 5219 

§ J9 Some_nle serão considerados, para efeito ·de ln- . 
denização d~ I;abilituçáo ~ombeirO-Militar, os Cursos 
de Elipeciulização e de Extensão com duração igual ou 
supc"rior a 6 (.seis) fueses, realizados no País ou no exte
rior. 

~ 29 Na ocorrência de mais de um Curso;-será aten
dida somente a Indenização de maior valor percentual; 

§ J9 As condições, os Cursos e as equivalências de 
Cursos, qúe constituem direitos à I ndenização de Habi
litação Bombeiro-Militar, serão reguladas pelo Governo 
do. Distrito Federal, mediante proposta i:lo Comandante
Geral da Corporação, ouvido o Estado-Maior do Exér
cito. 

§ 4o;o A indenização estabelecida neste artigo é devida 
a partir-da data de conclusão do respectivo Cútsó, cOm 
uproVeitar'ríenlo. . 

Art. J9 Ficam extintas as gratificações de que tratam 
as Seçõe_slil e IV, do Capítulo III, do Título II, da Lei n_9 
5.~.06, de 23 de juJbo .. de 1973. 

Art. 49 A lndenização de Tropa é -devida ao 
Bombeiro-Militar pelo desempenho de atividades especí
lkas da Corporação. 

~ 19 o· direitO a lndeniiação de que trata este artigo 
tem início na data da apresentação do Bombeiro~MHitar, 
à Organização de Bombeiro-M.Uitar, pronto para o ser
viço e cessa na data de seu desligamento. 

·§ 29 _ Os valores percentuais e outrll:s condições de pa
gamento da lndeniza.ção de Tropa, serão regulados pelo 
Governador do Distrito Federal, ouvido o Estado
Maior do Exército. 

Art. _5_{> _ A lDden_ização de compensação orgânica, 
cujo valor correspondente é de 20% (vinte por cento) do 
soldo, posto ou graduação, destina-se a compensar os 
desgastes orgânicos do Bombeiro-Militar, pelo desempe
nh~ cfCtivo e continuado de suas atividades profissio
nais. 

Parágrafo único. As condições e atividades que dão 
direito à Ind6nizaçào de que trata este artigo ~rão regu
ladas pelo Governador do Distrito Federal, mediante 

- proposta do Comandante-Geral da Corporação. 
Art. ·6....- Os artigos 92, 94, 100, 103 e 107, da Lei n9 

5.906, de 23 de julho de 1973, passam a vigorar com a se
guinte redução: 

~~Art. 92 A na:nuneraç.ão do Bombeiro~ Militar 
da _lnatividade -coinpreende: 

J:- ProventOs; 
II- Auxi)ÍO-Invalidez~ 
III- lndenização de Habilitação Bombeiro-

MiliLar; 
IV- lndenizaçào Adicional de !natividade; 
V -lndenização de Compensação OrgânfCa. 
§ 19 A remuneração do Bombeiro-Militar na 

__ i natividade será revista sempre que, por motivo de 
alteração do poder aquisitivo da moeda, se modifi
car a remuneração .do Bombeiro-Militar da ativa. 

~ 29 O Bornbeiro-M ilitar ao ser transferido 
pura a inativi_dade f_az jus a uma ajuda de_ custo cpr
respondente ao valor de I (um) soldo do último pos
to ou graduação que possuía na ativa. 

§ 39 O Bombeiro-Militar ao ser transferiQo 
para a i natividade faz jus ao transporte para a loca
lidade onde ITX.ar residência no Território NaciQnal, 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da 
data do ato do seu desligamento do serviço ativo. 

Art. 94. Proventos são o quantitativo em di
nheiro que o Bombeiro~Militar percebe na inativi
dade remunerada, constituído pelas seguintes parce
las: 

I- Sol~o ou Quotas de Soldo; 
II- Gratificaç-d.o lncorporável. 
Art. 100. O Oficial BM que contar no mínimo 

30 {trinta) anos de serviço, quando transferido para 
a inatividãde, terá o CálcuJo de seus proventos refe
rido ao soldo do posto imediatamente superior, de 
acordo com os artigos :~e 103 desta Lei. 

§ )9 O Oficial BM nas condições deste artigo, 
se ocUpante do último posto de hierarquia militar 
do seu Quadro, terá o cálculo dos proVentos 
tomando-se por base o soldo do seu próprio posto, 
acrescido de 10% (dez por cento). 

§ 2<:> O disposto neste artigo não se aplica aos 
Bombe_iros-Militares quejã se encontram na inativi
dade, os quais terão seus proventos mantidos de 
acordo com os direitos que jâ lhes foram atribuídos. 
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Arl. 103. A GratH!ca_ç~o~de_ Tempo de ServiçO -
é considerada gratiCicãção incorpôrãVel. 

Parágrafo único. A base de cálculo para o pa
gamento da gratificação prevista neste artigo~ doS 
auxílios e de outros direitos do Bombeiro-Militar na 
inatividadc será o valor do soldo a que o Bombeit'o
Militar fizer jus na (natividade. 

Arl. 107 As Indenizações de Habilitação 
Bombeiro-Militar, Adicio'nal de !natividade e de 
Compensação o-rgânica, são devidas n-as formas se
guintes: 

I - Indcnização ~de Habilização Bombeiro
Militar, nos mesmás percentuais fixados para 
Bombeiro-Militar da ativa, calculados sobre o valor 
do respectivo soldo. 

II - lndenização Adicional de !natividade, cal
culada mensalmente sobre os respectivos provCiltos 
acrescidos das lndcnizações de Hã.bilitação 
Bombeirç-~ili~ar e -de- C9mP.ensaÇão -Orgânícli,--e 
em função da soma do tempo de efetivo serviço com 
os acréscim"os assCguridoS ila -legislaÇão em vigor 
para esse fiin, nas seguintes condições: 

a) 45% (quarenta e Cinco por cento) quã:ndO o 
tempo computado for de 40 (quarenta) anos; 

b) 35% (trinta e cinco por cento) quando o tempo 
computado for de 30 (trinta) anos; 

c) 20"% (vinte-jjõfCento) cJ.uai-tdo -o tempo compu-
tudo for inferior a 30 (trinta) anOs. · -

111-lndenização de ·ccirripCitSaÇão -or&ãnici, 
nos mesmos perCentuaís fíiados para o Bombeiro
Militar du ati v a, calculados sobre o valor do respec
tivo so.ldo." 

Arl. 7Y Ao Bombeiro-Militar já na situação de inati~ 
vidadc remunerada, que- venha a ser julgado inválido, 
impossibilitado total e permanentemente para qualquer 
trabulho, ainda que sem relação de causa e efeito com o 
cxcrdcio de suas fu-nções; Ci-tqüanto esteve na atlva,--
aplica-se o disposto no artigo 106 e seus parágrafos, da 
Lei n\> 5.906, de 23 de julho de 1973. 

Art. 8Y A lndenização a que se refere o caput do arti
go 28, da Lei n<:J 5.906, de 23 de julho de 1973, e da pre
sente Lei, é o quantitativO em dinheiro, isCrito de tribu
tação, devido ao Bombeiro-Militar para ressarcimento 
de dc..<;pcsas, decorrentes de obrigações impostas para o 
exercido _de cargo, comissão, função ou missão. 

Art. 99 O Bombeiro-Militar não pOde fer, em seus 
postos e graduações, remuneração superior a fiüàii para 
os postos e graduações corresponde_ntes no Exército. 

Parágrafo únicO. -o soldo do Pôsfõ o·Ú iraduãç~ão dÔ 
Bol-nbeiro~Militar na ativa não poderá ser inferior ao 
soldo do posto ou graduação fixado para os militares do 
Ex6rcito. 

Art. !0. O Auxílio-Invalidez, a GratífiC:aÇãae·-as ln
dcnizUCõcs previstas nesti- Lei, -serão devidas ao 
Bombeiro-Militar, inClusive· rios que-já se encoritiam na 
inatividude, a partir da data de vigência desta Lei. 

Parágrafo único. Nenhum Bomb-eiro-Milit.ãr terã di
reito u diferenças relativas a perfodos anteriores à vigên
.cia desta -Lei,- cOrri o ConseqUêricíã de sua aplicãÇào. 

Art. li. As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei serão atendidas à conta das dotações coriStruites do 
Orçamento do Governo do Distrito FederaL 

Art. 12. Os efeitos financeiros decorrentes da exe
cução desta Lei vigorain a partir de IY de julhO de 1985. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de SU!J 
publkação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário e, 
especialmente, os artigos 13, item II e III; 21; 22; 23; 24; 
25: 27, item III: 34, íterriTII; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 
64 t: 65 da Lei n9 5.906, de 23 de julho de 1973, e os arti~ 
gos 2Y e 49 do Decreto-lt:"i n9 1.716, de 21 de novembro de 
1979. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- em discussão 
a rcdação final. 

Nenhum dos Srs. Senudores desejando discuti-la, en
cerro a discussão. (Pausa.) 

Em votação a redução final.-
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecei 

scntadog._ (Pausa.) 
EstÍI aprovada. 
A matéria vai â sabção~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II). 

- _Q s_~. P~J:S~~NTE (Pass~s Pôfto)- Va_i-se passar, 
i1iioia, àVOtUCUO dO Rf:querimento-n<:J 475,lido no Expe~ 
dicnte, dt: urgência para o Projeto de Resolução n' 116, 
de 1985_. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores _que o aprovam permaneçam senta

_sfQs. (_p~u§a.) __ 
Aprovado. 
-Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação- da 

matéria 

--Discussão: em tUrno único, dO ProjetO dC Re&o~ 
lução n"' 116, de 1985, de autoria do Senador Cid 
Sampaio, que-altera a Resolução n~' 93, de 1976, que 
diSPõe sobre operações de créditos dos Estados e 
Municípios, fixa seus limites e condições (dependen
do de pareceres das Comissões' de- Cóiistitulção e 
Justiça, de Municípios e de Economia.) 

Solicito_d_o nobre Senador Alfredo Campos o parecer 
da-COiTliSSãO-de Constituição e Justiça. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs._Senã.dores: 

Sob exame o Projeto de Resolução nY 116, de 1985, de 
autoria do eminente Senador Cid Sampaio, que objetiva 

· ;J"modificaÇão dii Risc:ifUçâo -nY 93, de -1976, dO Senado 
Federal, "que disciplina o processo -de endividamento 

· éx.tra-limite dos Estados e Municípios brasileiros". 
· A Proposição visa à racionalização dos mecanismos 

-de controle e análise, por parte da administração federal, 
sobre os pedidos de__empréstimos internos dos Estados e 

_ MJJ_Qi_çJpíos com recursos do Fundo de Apoio ao Desenw 
volvimento Social- F AS, a fim de tO-rnar esses reCursos 
mais utilizados pelos pequenos e médios municipios e 
com a rapidez que o setor está a exigir, tendo em vista a 
grande demanda de investimentos nos setores da edu
-cação, saúde, segurança pública e infra-estrutura básica. 
Tais investimentos não estão sendo realizados eficiente
mente, em função da verdadeira "via crucis" a que tais 
projetas são sUbmetidos, _desde a apresentação da carta 
proposta até a ussinatura do contrato de liberação de re-

-cursos. 

-_o Autor, na justificação do prOjeto, assirlala: 
~ --- - - - --- -

"Inegavelmente, complexa e morosa ê a redistri
buíçüo de encargos e recursos entre a União, os Es
tudos e os Municípios~ Inc"ompreeriSível, eO.treta-nto, 

-é-que recursos definidos e dispOníveis rião alcancem 
seus destinatários nas Unidades da Federação, em 
face de entraves administrativos sanáveis ou de pro
teluções injuStificadas. Tal é o que sucede com os re

-cursõs do Fundo_de Apoio ao Desenvolvimento So-
------ciTll- FAS. 

Avaliação efetuada pela Secretaria de Planeja
- menta do Estado do Mato Grosso do S.Y.l d_ele..ctou o 
seiuirit~ guaçl_ro,_-nP tocantç à11 e_tapãs índisPensãveis 
U contratação de_ empr~timo~_ c:C?_m _ recurso_s do 

__ -PAS:P[oirima.s de_Ju_Stiç3. e -Seáimlnçi:- 3-l etaPas; 
Programa de Saúde: 31 etapas; Programas de Edu
cação: 26 etapas. Isto significa, na prática, -que mais 
de 20 órgãos, _quase todos no âmbito federal, opi
n~m ro;:er.ca_-das operações eVJ. causa." 

R.CSSíiTtO"Li: aíndã., o- errllne-nte_-senaaor --CiCJ' San1.
0Pií0: 

--~Há de se assinal_ar, portanto, que o objetivo ex
presso de~ conferir tratamento especial às operações 
do Fundo_de Apoio ao Desenvolvimento Soci<itl -
F AS. foi -tOinii.âo- qUase iilóCUo erri virtude í:la m·ar·o
sidude e rigor de sua apreciação, comparada Com a 

-:___tramitação__ das ~em~is -~perações en_q~a~radas_ abai-
---xo dOS:Tínlite8e8tiil:leieddos-pãta 3dfVida intrliliffiite 

dos Estados e Municípios." 

_Portanto, ~tá ~ui to bem exposto que o propósito da 
J!IOdificação _pr~~_e_ndida _ê de simplifi_car a tramitaÇão ad
nlinístr~~~~j!o_S_:_r~i_9o~~etP_p_r:_~!iffios dos ªt<!~os e 
Mi.iriiCípiosco111 recur~os do Fundo de Apoio ao Desen
vofvimeni.O Social- FAS, a fim de tornar efetivo o trã
Lamento especial que esta Casa confeiiu a esSa lirifta de 
financiain~to, à vista :qo_seu lar&Q_ ~_I~_!!_Cf:::---ªº---c_Lai!__s_ujo __ 

-acsei-npenho rião\rein corre:Spo-riçlendo aos objetivos coli~ 
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iTI<idos em virtude da extensa e burocratizante análise a 
que tais p(ei!Õs são submetidos. 

Na forma regimental, o exame do mérito da matéria 
_senLrealizado peta Comissão .de Economia, razão pela 
qual deixaremos de enfatizar a oportunidade e o acerto 
da moção que agilizará um instrumento de política eco
nômica. propiciando aos Estados e Municfpios a utili
zação de recursos essenciais para o atendimento de ativi
dades básicas nos setores da saúde, educação, saneamen
to e segurança pública, etc. 

Do ponto de vista que compete a esta Comissão exa
minar, nada hã que se possa opor à tramitaçãO normal 
da norma em estudo, visto que a mesma se enquadra nas 
prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, me
recendo, todavia, uma pequena adequação redacional, 
para uma melhor precisão _do texto. 

Ante o exposto, opinamos pelo encaminhamento fa
voróvel à Pr_oposição, no que tange aos aspectos decons
titucion:llidade e juridicidade, com a seguinte emenda: 

EMENDA N9 I (Substitutivo) 

Altera- a· Resolução nY 93, de 1976, que dispõe 
sobre operações de crédito dos Estados e Municípios, 
fixa ~us limites e condições. 

O Senado F'ederal resolve: 

Art. ]'i' O art. 2Y_da Resolução n~' 93, de 1976, passa 
a vigorar com as seguintes alte"rações: 

"Art. 2Y 

§- l~' O pedido de autorização para as operações 
de crédito a serem contratadas pelos Estados e Mu
nicípios Com recursos pro":enientes do Fundo Na
cional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano -
FNDU, e do Banco Nacional da Habitação 'BNH 
será submetido, pelo Presidente da República, à de
liberação do Senado Federal, devidamente instruído 
com o parecer do Conselho Monetário Nacional. 

§ 2Y O pedido de autorização para as operações 
de crédito a serem contratadas com r~cursos prove
nientes- do FÚndo de Apoio ao DesenvOlvimento 
Social - F AS, será analisado pela InstitUição Fi
nanceira gestora do Fundo, especialmente quanto à 
capaCidade de pagamento do tomador, após o que, 
instruído c_om pa-recer técnico~ financeiro, Será reme
tido ao Ministério da Fazenda, dispensados quais
quer eStUdos ou exames adicionais, exclusivamente 
para ·encaminhamento ao Presidente da República, 
que o submeterá à deliberação do Senã.do Federal. 

§ 39 A Instituição Financeira rehteterá ao Ban
co-Cent~al do_ Brasil cópia do contrato de emprésti
mo celebrado com o Estado ou o Município, atê 10 
(dez) dias após sua assinatura." 

--Ar.L ']J --Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

- --ArLJ-9 Revogam-se as disposições em contrário. 

O ~R. PRESlPENTE (Passos Pôrto) - S~licito ao 
i1õbl-e Senador Mcacyr Dalla o parecer da Comissão de 
Muni_cípios. _ 

. _ .· O SR. MOAC}'R DALL,o\ (PDS- ES. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. -Senadores: 

Somos chamados a nos pronunciar sobre o Projeto de 
Resolução n9 116, de autoria do Senador Cid Sampaio, 
que objetiv-d. modificar a Resolução n~ 93, de 1976, do 
Senado federal, que dispõe sobre as operações de crédi-.: 
to dos Estados e Municípios considerados extralimites, a 
fim de agilizar o processo de tramitação das mesmas. 

-A proposição foi apreciada pela Comissão de Constiw 
tuição e Justiça que a entendeu jurídica e constitucional, 
pro_nunCÍOJ,l~se. pqr _i_~so, pela sua tramitação normal, 
com uma e-menda que dá uma maior precisão ao texto. 
No mérito, a matéria recebeu o referendum da Comissão 

- dC Ec:onoffiia po-r:enie_il_cfer que_a modificação proposta 
será de grande ifc~nCe para a economia do País, tendo 
ctTI Vísta-Os efeítoSéumUlativos provados pelos investi
mentos canalizados pelo Fundo de Apoio ao Desenvol
_vim~rt_t9 ~9~i?l__~f~_S, para as suas regiões mais caren

te.<;, notadamente para o Norte e Nordeste, onde deverão 
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ser aplicados mais de 50% (cinqUenta pOr cento) dos re_
cursos. 

Nos aspectos que compete nesta Comissão, opinamOs 
pela aprovação da medida, na forma da emenda da Co
missão de ConstituiÇão" e Justiça, levando em conside
ração que a mesma acarretará graiides beneficias- aos 
municípios bn.L';ileiros, especialmente aos pequenos e 
médios que deixaram de utilizar-se dos recursos do FAS, 
cm vii-tUde dos gra,ndcs entraves de_mocráticos (burocrá
ticos'?) _que a proposição vem extinguir. 

É este o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos PQrto) - Concedo -a 
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias, para proferir o 
parecer da COmissão de Economia. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Seriadores: 

O projeto de resolução em tela, de autoria do nobre 
Senador Cid Sampaio, pretende modificar a Resolução 
n'>' 9J, de 1976, do Senado Federal, que disciplina as ope-
rações de crédito extralimites dos Estados e Municípios, 
visando a simplíficação da mecânica operacional da tra
mitação dos pedidos de empréstimos internos corri 'reCUr
sos do Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social -
FAS. . 

A matéria recebeu parecer favorável da Comissão de 
Constituíçpão e Justiça, no que tange ao aspecto de juri
dicidade e constitucionalidade, com uma emenda que 
torna o texto mais preciso para ãtingir os fins colimados 
pelo projeto, sem, contudo, alterar a sua substância. 

A modificação proposta é justifiCa-da pelos graves pre
juízos que são acarfetados ã.Os Estados e Municípios bra
sileiros, pela lentidão com que tais pleitos são analisados 
e decididos. 

Argumenta, acertadamente o autor da proposição, 
que, em se tratando de uma linha de financiamento para 
atender aos programas báSiCOs de saúde e saneamento, 
educação rural, segurança pública e outros setores de 
longo alcance social, não se entende as numerosas etapas 
de análises a que os mesmos são submetidos, na maioria 
das vezes sobre o mesmo aspecto. 

Na Justificação da matéria, destacamos o trecho a se· 
guir transcrito que muito vem esclarecer as dificuldãdes 
em que são submetidos os pleiteantes dos recursos do 
FAS: 

."Avaliação efetuada pela Secretaria de Planeja~ 
menta do Estado do Mato Grosso do Sul detectou o 
seguinte quadro, no tocante às etapas indispensáveis 
à contratação de empréstimos com recursos do 
FAS: Programas de Justiça e Segurança: 31 etapas; 
Programa de Saúde: 3Letapas; Programas de Edu
cação: 26 etapas. Isto significa, na prática, que mais 
de 20 órgãos, quase todos no âmbito federal, opi· 
nam acerca das operações em causa." 

A medida correüva, portanto, vem ao encontro das as
pirações de todos os executivos estaduais e municipais 
que pretendem carrear recursos do Furi.do _de Apoio ao 
Desenvolvimento Social, de maneira mais rápida, para 
minorar os aflitivos problemas das pOpulações de menor 
poder aquisitivo. 

Assim, do ponto de vista desta Coniissão, a racionali· 
zação dos me_canismos de empréstimos, para financia
mento de atividades básicas e prioritárias, tem um efeito 
benéfico sobre toda economia nacional, tendo em vista o 
melhor aproveitamento de recursos disponíveis e não 
utilizados e o conseqüente incremento no nfvel de empre
go, gerados pelos investimentos decorrentes. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto, 
na forma proposta pela Comissão de Constituição e .Jus
tiça. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto e 
do substitutivo em turno único, 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação o substitutivo que tem preferência regi· 

mental. 
Os Srs. Senado rês que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
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Eslá aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

Ó SR. PRESIDENT~ (Passos Pôrto)- Sobre a Me
sã; -parecer dã-ComiSsão-de Redação, que vai ser lid_o 
pelo Sr, '"·Secretário". " 

E. lido o seguinte, 

PARECER 
No Ú91, de-1985 

- (Q~ __ Co_JIIÍSS_ã~-~e Redaç~o) 

Redação final do Projeto de Resolução n<? 116, de 
.1985.- . .. 

-Relator: Senador Saldanha Derzi 
A cOnlissão a-presenta- a fedação final do Projeto de 

Resolução n<? 116, de 1985, que altera a Resolução n<? 93, 
de 1976, que dispõe sobre operaçõe$ de crédito dos Esta
dos e Municípios, fixa seus limites e condições. 

Sal~! _de Reuniões~_ c,la Col"!lissão, 3 de dezembr() de 
1985. - Lenoir Vai'gas, Presidente - Saldanha Derzi 
Relator - Octa.vio Cardoso. · ' 

ANEXO AO PARECER N• 1.197, DE 1985 

Rcdação final do Projeto de Resolução o<? 116, de 
1985. 

_faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
Jo art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, ---• 
Pre!>idcnte, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N• • de !985 

Altera a Resolução n~' 93, de 1976, que dispõe 
sobre opera~:ôes de crédito dos Estados e Municípios, 
fixa seus limites e condições. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l~' O artigo 2~' da Resolução n'>' 93, de 1 I de ou
tubro de 1976, pm;sa a vigorar com as seguintes alt~
rações: 

•·Art. 29 

§ [9 O pedido de autorização para as operações 
de crédito_-~ serem contratads pelos Estados e Mu
'"~'!JIOS com recursos provenientes do Fundo _Na~ 
cional çle_ Apoio ao Desenvolvimento Urbano 
(FNDLI)_e_d_o Banço Nacignal da H_abitaçãp (BNH) 
será submetido, pelo Presidente da Repúbficã, à de
liberai;;ào do Senado Federal, devidamente instruído 
co_m O parecer do Conselho Monetário Nacional. 

~ 29 O pedido de autorização para as opefações 
de crédito a serem contratadas com recursos prove
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolv!mento 
Social-F AS. se"rá analisado pela instituição financei~ 
ra ge.:>tora do fundo, especialmente quanto à capa
cidade de pagamento do tomador, após o que, ins~ 
truido com parecer técnico-financeiro, será remeti·
do ao Ministério da Fazenda, dispensados quais
quer estudos ou exames. adicionais, exclusivamente 
para encaminhamento ao Presidente da República, 
que o submeter{! à deliberação do Senado Federal. 

§ J9 _ A instituição financeira remeterá ao Banco 
Central do Brasil cópia do contrato de empréstimo 
cclcbrudo com _o Estado QY o !V(uniçípio, até 10 
(dez) dius após sua assinatura." 

1\rt. 2~' Esta_ Re"Sólução ent(a em vigor na data d~ 
suu pubiicação. 

Art. 3~> revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Em discussão 
a· reda_çãQ final. (PauSa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação a redação final. 
Os Sr-s. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a Me
sa, a redação final do Projeto de Lei da Câmara nl' 143, 
de 1985, constante da Ordem do Dia da presente sessão e 
que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regi
mepto lnte_rno, se _l]ão h_ouver obje9.ão do Plenário, será 
licJ,~ pel9 Sr. J9~Secfi:(ár1o. (Pausa.) 

É lida a seguinte 

PARECER 
N• 1.198, de 1985 

(~.~ ~o~i~São d~ ~~daçãO) 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n~' 143, 
de 1985 (n~' 4.961/85, na Casa de o~igem) . 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apre.<>enta a redução final do Projeto de 

Lei da Ctimara _n<? 143, ~e 1985 (n~" 4.961/85, na Casa de 
origem), esclarecendo que ofereceu emenda, nos termos 
do art. 115, S 2~' do Regimento Interno a fim de adequar 
o texto _aprovado ao Decreto n~' 82.590, de 6 de no
vembro de 1978, que regulamenta a Lei n~' 6.546, de4de 
julho de 1978, que dispõe sobre a regulamentação das 
profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 
l985.- Lenoir Vargas, Presidente- Jorge Kalumc, Re
lator- Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 1.198, DE 1985 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n<? 143, 
de 1985 (n~' 4.961/85, na Casa de origem), que fixa os 
valores de retribuição do Grupo-Arquivo, do Serviço 
Civil do Poder Executivo, e dá outras providências. 

O Congrc.~so Nacional decreta: 

Arl. I~' Aos níveis de classificação de empregos inte
grantes do Grupo-Arquivo, Código LT-AR-2.300, cria
do com fundamento no artigo 41' da Lei n~' 5.645, de 10 de 

--de;.embro de 1970, correspondem as referências de sa~ 
lflrio estabelt!ddas no anexo desta lei. 

Art. 2<.> A primeira composição das categorias fUn-
cionais do Grupo~Arquivo será efetivada mediànte re-
classificação dos atu<~is ocupantes de cargos ou empre--

- gos permanentes da atual sistemática do Plano de Classi
lic~tçào· de Cargos com atiVidades que se identifiquem 
com as categorias funcionais a que se refere este artigo C 
de acordo com o seguinte critério: 
1- na de Arquivista, os cargos ou empregos cujos 

or.:upantes possuam diploma de curso superior de Arqui
vologia ou habilitação legal equivalente; 

11 --na de Técnico de Arquivo, os cargos ou empre
gos cujOs ocUpante.-; possuam diploma de Técnico de Ar
quivo ou habilitação legal equivalente. 

Par(tgrafo único. Os servidores de que trata este arti
go deverão manifestar, por escrito, no prazo de 60 (ses
senta) dias contados da data de vigência desta lei, o dese
jo de s,ercm reclassificados nas novas categorias, sem al
teração do respectivo regime jurídico. 

Ar!. 39 Na rcdassific<~ção de que trata o artigo pre
cedente, o servidor será posicionado na referência de 
veOcimcnio oU salúrici igual ao percebido no cargo ou 
emprego que ocupava à data da vigência do ato que ore~ 
classificar, niio fazendo jus à diferença de vencimento ou 
salário com efeito retroativo. 

Arl. 4"' O ingresso nas categorias funcionais do 
Grupo-Arquivo far~s_e-á na referência inicial da classe A, 
mtdiante-concurso público de provas e formação espe
cializada, exigindo-se, no ato da inscrição, para a Cate
goria Funcional de Arquivista, diploma de Arquivologia 
devidamente registrado ou habilitação legal equivalente, 
c. para- a· Cutcgoria Funcional de Técnico de Arquivo, 
c-crtificad~) de eonclus5o do curso Técnico de Arquivo ou 
habiliuu,;ào legal cqúivalentc. 

Art. 5° As despesas decorrentes. desta lei serão aten
did;ts ú conta dos recursos orçamentários da União e das 
(!l!(arquias federais. 

Art. 6" EsU.t lei, inclusive quanto a seus efeitos finan· 
r.:eiros, entra cm vigor na data de sua publil.:uo:;ào. 

Arl. 71' Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A redação fi~ 
nal lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
l"-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 476, de 1985 

Dispensa de publicação de redação final. 
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei

ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação ·final do Projeto de Lei da Câmara n~' 
143, de 1985 (n"' 4.961/85, na Casa de origem), de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, que fixa os valo
res de retribuição do Grupo-Arquivo, do Serviço Civil 
dq Poder Executivo, e dá ou_tras providências. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 198"5.- Américo 
de Souza. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Aprovado o 
requerimento, passa-se à apreciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira disCU.tí~la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ---: Concedo __ a 
palavra ao nobre Sen.ador NivaJdo Mac.hado. 

O SR. N!VALDO MACHAD'O (PFL- PE. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) -Sr: Presidente, Srs. Senado_-__ 
res:: - - - ---

Os parlamentares do PFL e do PMDB, que formamos 
a Aliança Democrática, e os companheiros da Oposição, 
assistimos pela televisão, ao último pronunciamento fei
ta à Na,ção pelo Presidente_ José Sarney, e, também te
mos acompanhado diariamente, pelo rádio, o .. "Bom 
Dia" do Presidente a todos os brasileiroS:. Soment_~_ a 
miopia civil e a obtusidade política seriam capaZeS de_ 
não conhecer o esforço bem--sucedi_do do Governo em 
combater a inflação, promover o crescimento económico 
e priorizar a área social, na polftica global de governo 

, quanto aos investimentos e custeios. Após vinte anos de 
autoritarismo, de enganos e desvios, de prorrogação 
para o Homem e a Sociedade brasileira, o sonho de Tan:
credo Neves de reerguer um País endividado, um Estado 
desacreditado, de devolver a dignidade e a confiança a 
um Povo ferido, está acontecendo realmente, no ritmo 
das possibilidades,_ no fôlego da Nação. Afora as refor
mas político-institucionais que recolocam o Brasil na sua 
trajctória republicana, democrática, as corajosas e acer
tadas medidas econômicas, o saneamento financeiro, a 
política de reposição salarial, a vanguarda e profundida
de dos programas nas áreas da educação e cultura, saú
de, transporte, habjta.ção, previdência e assistência so· 
cial, alimentação_ e ahastecimento, trabalho e segurança 
pública e, mais, a prioridade dada à Região Nordeste
demonstram a seriedade, a competência, a fidelidade d_o 
GoYerno Federal aos compromissos assumidos pela 
Aliança Democrática. 

Valho-me desta oportunidade, Senhor Presidente e Se
nhores Senadores, para registrar a louvável decisão re-
centemente t_omada pela direção do Banco do Nordeste 
do Brasil- BNB, que resolveu reduzir as taxas de juros 
de suas operações de financiamento em todos_ os setores 
da economia, atendendo a díretriz do Presidente Sarney_, 
como um dos instrumentos aptos no combate à inflação~ 
A medida tomada pelo BNB, em meio a uma desastrosa 
herança da gestão anterior, a uma ftagr8.nte escassez de 
recursos, é um exemplo de atitude política, de coragem 
administratiVa, de tirocínio e _coerência da sua diretoria, 
sob a eficiente liderança do ex-Senador Mauro __ Ben_evi
des, Presidente daquela empresa, homem de sensibilida
de, profunda conhecedor da realidade nordestina. Tal 
medida insere-se corretamente na política inteligente e 
aberta executada pelos Ministros João Sayad e Dilson 
Funaro, bem como ratifica o c_ompromisso do Presidente 
Sarney com O Noróes_te brasi_leiro, região secularment( 
postergada, espaço de probl~mas considerandos sem so-
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lução, para a qual nunca faltaram promessas e projetas e 
jam:lis "ºº-º~e_!_Tl_pladas __ çom a decisão politica conseqüen
te, a ação plahejada permanente. 

o_ Pl~no de Emergência para o Nordeste, c_om_sua_s va
liosíssimas e insubstituíveis ações que salVam VidiS, ge
ram empregos, o concilia culturalmente com o ambiente, 
promove o homem e o estabiliza nas mínimas condições 
que a dignidade humana admite, e a sua função social re
clama; e é agora sustentado, reformado com esta decisão 
-do BNB.I:: o governo federal dando o exemplo, provan
do as suas intensções, a sua capacidade de realizar, desa
fiando a depressão, com a crença no homem nordestino, 
seu talento e s~_ tr?balho; co~fiand~ f!a iniciativa priva
da, empt:_~nq.etldo_ra e eficaz, valores capazes de mudar, 
de cfi_ar·e con~_!ll_t. Os programas de incentivos fisCais 
!JO Nordeste estãq Sendo revis~_. corrigidos, aperfeiÇoa
dos, para que os retornos econ_ô_micos, os lucros sociais 
para a região sejam maiS justos, iri'eVersivels, definitivos. 

O ap()io- às pequenas e médias empresas, uma diretriz 
que o gove-fno federal vem percorrendo sem contra
dições ou retrocessos, é agora também assegurado pelo 
BNB, quando promove a redução de suas taxas privile-
giadas. _ainda_menores, de acordo com a sua capacidade 
de produzir e se expandir. 

Quero registrar, então, Sr. Presidente, o meu aplauso, 
certamente, acredito, de todo o Plenário, à direção do 
Banco do Nordeste do Brasil, pela lucidez e objetividade 
desta medida, que beneficia a Sacrificada economia nor
destina e repercute em todo o _sistema nacional de pro
dução. O BNB, sob a presidência do Dr. Mauro Benevi
des, renasce e se recoloca perante a Nação como u'm ban
co social, porque um agente de des.envolvimento, de re
d.3.ção- do Nordeste.bra._sileiro, que patrocina e investe no 
presente, certo de estar ~ons_truindo um fUturo feliz para 
aquele ter_ritório da Pátria, para aquela gente corajosa, 
audaz, persistente, que é a valorosa gente nordestina. 
~ra o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Qdacir _Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É uma· Perla que Rondôniã seja tão distante e que, Põr 
estª _ _!_?:Z~oLp~ fªtos que acon'tecem naquela fronteira 
OeSte -do &_ra,sil sejam de~co-nhecidos doS grandes centros 
e da grande l!].prensa do País. 

se--a"Ssim--não fosse, certam_ente que todos nós, nesta 
Casa e fora dela, por todos os cantos deste País onde 
houver alguém preocuapado com a decência, com a pro
bidade, com a honestidade, com a competência, estaria 
estarrecido diante dos escândalos que ocorrem em Ron
dônia, a cada momento, desde que assumiu o Governo 
do Estado (sem consulta ao povo) o Sr. Angelo Angelin. 

Quando o nQrrie de Angelo Angelin foi indicido como 
futuro Governador do Estado protestei desta Tribuna, 
com veemência. Mencionei as razões dos meus temores e 
dos receios que acometeram toda a socied.ade rondonien
se çi.ian_te da. perspectiva infeliz- que lamentavelmente 
se concretizou- de que Angelo Angelin viesse a ser Go
vernador de Rondônia. 

Os escândalos bancários que envolviam o ·seu nome 
ainda não foram esclarecidos e a sociedade está a exigir 
informações concretas para ftcar sabendo da verdade. 

Com a posse do êiesgovernador Angelo An&elln o eH~ 
ma de_ corrupção instalou-se em Rondônia em pratica
mente todos os'setores_. A corrupção está no ar. Quase 
sentimos o chei:ro~dela. O odor do malcheiroso, pestilen
to, causa náuseas a todos que lá vivemos, que convive
mos_com os assuntos díãrios e do interesse de Rondônia. 
Porém, mesmo quem chega pela primeira vez a Porto 
Velhó- Ou vai a qualquer- dos MunicípiOs- rondonienses 
percebe, quase na pele, a sensaçã-o de mal-estar causada 
pela incompetência, pela desídia, pela desonestidade que 
campeia, sem barreiras, sob a égide desse inescrupuloso 
Governo. Tudo, para ter prosseguimento, para ter anda
m.~nto, para ter solução, precisa de um. ''empurrão", ge
ralmente movido a propina. Certamente que os inescru
pulosos agem sem medo, agem às escâncaras, porque 
imaginam que se a corrupção de cima é feita sem qual
q~~r vergoqha_ porque não ele, embaixo, não pode tam
bêtl\. "levar o seu"? 
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Claro que há muita gente honesta. Claro que não se 
pode generalizar, indiscriminadamente. Isto seria fazer 
injustiça a muitos se'rvidores honestos. Mas o clima ~o 
pior possível, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Alêm dessa veraz corrupção que empesteia Rondônia~ 
como uma síndrome de insuficiência it;nunológica adqui
rida - sim, adquirida, porque esse desgovernador não 
foi eleito, foi nomeado, foi adquirido_- a corrupção le
Vada por ele, disseminada por ele, não combatida por 
ele, alastra-se desastrosamente, fazendo~nos lembrar o 
Patrono deste Senado Federal, o incomparâvel Ruy Bar
bosa, que se_ sentia envergonhado de ver tanta cor
rupção. Onde quer que esteja o espírito de Ruy deve es
tar-dando gargalhadas e buscando redimir-se de ter ima
gina-do, na: sua época, que -não seria possível mais, nem 
maior, nem tanta corrupção. Agora, em Rondônia, há! 

E o que dizer da incopetência? E o que dizer do desin
teresse quanto à solução dos problemas urgentes que as
solam todo o Estado? E o que dizer da falta de coorde
nação governamental? E o que dizer da falta de aJendi~ 
mento aos reclamos mais essenciais da população, dos 
servidores, dos empresários, dos agricultores, dos garim
peiros? O _que dizer das negociatas que se avolumam e se 
multiplicam geometricamente'? 

Desde o primeiro dia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
manifestei a ininha preocupação afirmando que o Se
nhor Angelo Angelin não detinha probidade para exer
cer o cargo. O que afirmei comprava-se a cada atitude 
tomada por ele. 

Mais recentemente denunciei, também, e está publica~ 
do no Diário do Congresso Nacional de 26 de outubro, 
que o BERON, um patrimônio do Estado de Rondônia, 
estã .. à beira dos caos". Reproduzia eu notícia publicada 
no sério e competente DF Repórter, publicação diária 
que se edita em Brasília e é de propriedade e responsabi
lidade editorial do ilustre, sério, digno e honesto jornalis~ 
ta Luiz Gutemberg, hoje servindo no Gabinete do Presi
del!_t_e d-ª---l~&:pública, prestando-lhe eficiente assessoria na 
área de Coordenação da _Propaganda Oficial. Diz a ma
téria do DF Repórter do dia 24 de outubrq~ "SNllnvesti
ga Governador do PMDB". Vou apenas reler pequeno 
trecho;. "O SNI to_mou conhecimento de que um Gover
riador do PMDB __ tinha feito um saque vultosíssimo de 
recurso!> públicOs depositados no Banco do seu Estado, 
em seu próprio nome. Acompanhou (o SNI) a operação 
em todos os seus passos e, com a ajuda do Banco Cen
tral, rastreou o che_que, que foi depositado num banco 
particular do Rio de Janeiro, para aplicação no mercado 
de capitais. O que deixou espantadas as autoridades ...... 
foi o caráter ostensivo com que toda a operação foi con
duzida, sem a menor cautela, ... As investigações conti
nuam para apurar se a importância sacada voltará à Cai
xa do Tesouro Estadual, acrescida ou não de rendimen~ 
fCls qUe Suá ·aplicação produziu." 

Pois esse desgovernador quem é ele? Eu denunciava, 
clama"a_ por uma providência, rep~lia, em pronuncia
mentos sucessivos, constantes, nesta Tribuna, cada in
vestida dele contra o patrimônio do Banco do Estado de_ 
Rondônia. Dava apoio, daqui _do Senado, ao ex
Presidente Paulo Cordeiro Saldanha, homem destemido 
que não aceitou em nenhum momento as iniciativas da
nosas que Angelo Angelin tentava praticar no Banco, 
ainda sob a administração dele, Paulo Saldanha. For is-
to, não resistiu. foi substituído. 

Repudiei, daqui, as mordomias incontáveis que se su
cediam na nova administração do BERON, nomeada 
por ele. Os recursOs do Banco passaram a ser manipula
dos pela nova diretoria com o fito de ajudar na campa
nha do ex-Deputado Jerônimo Santana a Prefeito de 
Boa Vista. E o dinheiro foi tanto que o resultado da cor
rupçtto eleitoral não poderia ser outro. 

Dt;::nunciei daqui taxas especiais para clientes "ami
gciS", asSim considerados por puro compadrio; denunciei 
a BERON Imobiliária; denunciei o tráfico de ínfluência, 
exigindo-se para atendimento a pleitos legítimos não as 
conâições econômicas e cadastrais do postulante, mas o 
futo de ser indicado pelo Governador, por seus asses.so
res ou dos diretores do BERON. Sim, ia-me esquecendo: 
também tem poderes- e agora muito mais- para indi
car favores no BERON o "mandarin" Jerônimo Santa
na! 

Foram taniãs as denúncias que seria fastidioso cansar 
V. E.x~s com a repetição de fatos que exaustivamente 
condt:,nci daqui desta t~i~~na: o passeio a Guajará-
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Mi rim, pago pelo Banco a_ seus dtretores; o passeio a 
Fluriunópolis, Santu C<.!~Urina, aos meinbr9s da direto
riu, que foram ao aniversário de JSanos da _filha do dire
tor da BI:::RON Crédito Imobiliái'íO,- Murilo Canto; o 
'-:ontrato __ da !ilha da. Yçrcl!dora Rtt.chcl Cândido, admiti
da na Agência Rio de Janeiro, onde só vai para receber 
seu salário e seus vales-almoço. Vou ficar· por aqui, por- _ 
que o que vou mostrar para os Senhores, agora, é de fa
zer cair o queixo. 

Não _importa a distância_· que Rondônia está d~ 
Brusiliu. Aqui estou, seu legítimo representante eleito 
pelo voto dircto e s.._ecreto, democrâtíco, para denunciar 
as mazelas, lutar para que Rondônia retome o seu hjs
tóric.:_o destino de Estado que acolherá brasileiros de to
dm; os rincões, para lá desenvolverem, com o seu traba· 
lho, esta nova Unidade da Federação, fazendo crescer _o 
nosso_País. 

Prossigo nesta minha cruzada em defesa de Rondônia, 
sem dar trégua à corrupção e aos que a praticam. Estra
nho e lamento, porém, que PMDB, partido que sempre 
se disse .em defesa dos interesses do povo, que sempre 
procurou apontar futos que, sob sua ótica, estavam eiva
dos de vicio ou de erro, mas que nunca provou nada, es
tn.tnho que o PM DB agora se cale. Certamente porque se 
locupleta das benes_ses ·do poder c, agora sim, pratica os 
atas que antes ímaginava existirem ... Outro "combativo 
defensor dos interesses do povo", mas que também só vi
sava o poder, é o ex-Deputado Jerónimo Santana, que fi
nalmente elegeu-se Prefeito, mas continua aboletado 
como Assessor Especial do Governador, mora em resi
dência paga pelo Banco do ~tado de Ronc!.ônía -e ainda 
desfruta de um apartamento pago pelo Governo de Ron
dõnia no Rondônia Palace Hotel, permanentemente à 
sua disposição. Para que, não Sei. Mas imagino.:. 

Pois o ex-Deputado Jerónimo Santana ainda colocou 
a sua esposa como Chefe de Gabinete do Chefe da Casa 
Civil do desgovernador Angelo Angelin. Vejam bem: 
não é um cargo qualquer; é um cargo de Chefe de_ Gabi
nete, por cujas müos passam todos os processos do Gabi
nete do Governador. E uma fu_nção estratégica dentro de 
toda a máquina de corrupção, de compadrio, de apadri
nhamento, de favorecimento,- de distribuição de benes
ses. E a enteada do ex-Deputado Jerônimo Santana tam
bém foi contratada funcionária_do_BancQ do_Estado Qe_ 
Rondônia, sem, no entanto, ir trabalhar! Isto _é um es-_ 
c(tndalo, Sr, Presidente, Srs. Senadores. 

Mas não se assustem. Há mais, ifiuito mais! 
Dentro desse quadto de corrupção~ -tenho em mãos, e 

anexo a este discurso, côpia-do OficiO n9 427/8-5, do Pre-
. sidente da Clmara Municipal de Ariquemes, no qual o 

Vereador Antônio Manoel de Lima leva ao conhecimen
to do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado Qe 
Rondônia "a moção de protesto contra o Sr. Angelo An
gelin, pela péssima maneira como atuou na distribuição 
dos 40 bilhões de cruzeiros recebidos do Governo Fede
ral", 

Diz mais a moção de protesto ao Governador Angelo 
Angelin, encaminhada à Assembléi~ Legislativa de Ron-
dôniu: -

Entre aspas, diz: .. Este protesto notabilizou-se pelo re
passe deste montante (40 bilhõ~s de cruzeiros) a_o DER, 
onde o Oiretor deste Departamento, por sua vez, contra
tou os serviços de recuperação de estradas vicinais_ a um 
preço totalmente alheio à realidade de nossos _mu_nid_-. 
pios. Atualmente, os prefeitOs executam a manutenção 
dus estradas vicinais-num valor aproximado de 2 milhões 
de .cruzeiros por quilômetro, incluindo pontes e bueiros 
e, infelizmente, vemos com trist~. o nosso Governador 
repassar para duas empreiteiras 3,5 bilhões para mante
rem apenas 500 km de estradas? e ainda sem a obrigatorie
dade de construírem pontes e bueiros". O grifo é meu. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que diz o 
eminente Presidente da Câmara Municipal de Arique
mes, Vereador Antônio Manoel de Lima-, é o seguirite: 
cada prefeito, laborioso no seu trabalho, cioso da escas
sez de recursos de que dispõe para tOCar as-OiirãS de-sua 
PrcJCituru, honesto nas suas_atítu:des, busca o _melhor: 
para a sua comunidade. E pagando um preço justo, que, 
obviamente, remunera Com lucro os empreiteiros locais, 
consegue adjudicur uma obra por 2 milhões de cruzeiros
o quilômetro. Por um elementar raciocíno de aritmética 
vcrificã-Se que 500 quilómetros custariam I bilhão de 
cruzeiros. E nesses l bilhão de cruzeiros- estão incluídos 
pontes e bueiros.l-'las o Que se viu? Por obras que custa-

riam I bilhão de cruzeiros, incluindo pontes e bueiros, 
f'or<.tm pagos 3 bilhões e 500 milhões de '?ruZÇiros. DQis 
bilhõt.:s. e_5_QQ__milh_6e~ de cruzeiros a mais. E ainda por 
cima sCm a obrigatoriedade de construir pontes e buei
ros. Um:t vergonha, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Um 
csdnd:tlo! Um crime!lsto não pode ticar assim. O di
nht.!iro dó poVo brasileiro estâ Sendo dilapidado pelo des
governado r Angelo Angelin, pagando muitíssimas vezes 
<tdma .do preço que os empreiteiros locais cobram para 
realizar us obras de manutenção das estradas. Agora, 
pergunto: para onde vai ou foi o restante do dinheiro? Os 
dois bilhlfC.S. e 500 m-ilhões de cruzeiros pagos a mais do 
que o J)rCçO-noimal fbrarri para quem? ComO foram usa
dos_1 Por que o Governo pagou por SOO km o que pagaria 
por I. 750 qUilómetros? Quem ficoü com esse dinheiro? 
Não se pode provar isto, mas os comentárlos em Rondô
nia são de que esse dinheiiõ a ola:is foi pago para serre
passado à campanha de Jerónimo Santana. Mesmo que 
não tenha sido, está claro que houve corrupção e malver
sação do dinheiro público. 

Pergunto, novamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
o que a Secretaria de Planejamento da Presidência da_ 
República, o que o Ministro_ João Sayad,_que certamente 
upôs a sua assinatura no ato liberatório_ dos recursos, dos 
40 bilhões de cruzeir:os_ para Rondônia, vai mandar fazer 
para verificur a correta aplic<Jção do dinheiro ou o seu 
mau uso, como está denunciado pelo Presidente da Câ
mara Municipal de Ariqueme5'? O que o Tribunal de 
Contas da União vai fazer'! O que o Ministro do Interior, 
Rof-wldo Costa CoUto, que propôs a liberação do recur
so, vai fazer para apurar essa denúncia?" O que a Secreta
riú-cc·nnat-de Contr0k1ritéri0, ã SECIN, superestr~tu
r<lda neste País, um verdadeiro Tribunal de Contas de 
União à -pa-rte; vai fazer-para apUrar a· denúncia ou apu
rar a correta apliCação do dinheiro público? Ou será que 
o.~ Ministros_ do Pla_nejamento e do Interior e da Secreta
ria Central c;k Controle Interno estãQ_comprometidos 
com radlidades ao desgoverno de Rondônia, _só porque 
sabfam que o dinheiro iria ser usado na campanha de um 
candidato do PMDB à Prefeitura de Porto Velho, apoia
do por eles do PMDB? Nilo creio nesta hipótese. 

O povo brusilciro estâ a exigir uma resposta. O povo 
c.~tá exigindo a apuração inteira- dos fatos. 

Poré~ •. Sr. Pre~idcnte, ~rs-. Sena~ores, õ_ que tenho em 
m.ãôs e ~:ou denuOCiar neste~ inomento é ainda pior. 

Estú a~i, em minhas mãoS e desde-jã deixo anexo a 
t....-..;tC- discurso, ampla e fartadocuméntaÇão de fiaiS _um 
ato de _co_rrupção funCiOnal que se perpetra contra o Es
tado de RondOniU, contra o Povo trabalhador e honesto 
dC-f{ondOnia, que· "trabalha, de sol a sol, para ganhar o 
pfto para sua_sobrevivência. 

VoU -~ostrar um processo que vem <X:!mprovar, ~beja
mCnte~ à ªºçi~ade; que-o dCSgOvernador Angelo-Ange: 

·lin c su·a malt:,~ de loPos famintos e insaciáveis estão <iila
pidando~·Õ EstadO de .R.ondõnla, rouOarldO do PoVó, de
savergonhadamente, impor!a_ntes parcelaS de recursos 
públicos: 
-Trata-se do Processo_ nl' 3.875, de 20 de outubro de 
19~0. do Tribunal de Contas de- Santa. Catarina, sendo 
Conselherio Rc!at.or o ex-Deputado Dib Cherem. O pro
cesso_ teve orígem no" gabinete do '(ice-Governador do 
EsLado, e o __ assunto é apososentadoria por invalidez de 
servidor do Estado. O nome do servidor é.AntônioPichet
ti~-0 aluãl Chefe da Casa Civil do desgovemador Angelo 
Angclin, e que tem como Chefe de Gabine_te a esposa do 
ex-Deputado Jerônimo Santana, Prefeito eleito de Porto 
Velho. 

P_ois o Sr. Antonio Pichetti acaba de ser aposentado 
por invalidei. quando exercia cargo em comissão no Go
verno do Estado de San_ta Catarina, como está aqurcom-
prov:Ldu e vou mostrar. - -- -

Logo na primeira página, após a folha de rosto, está o 
laudo do Dr. Renato Stoeterau, Diretor da Divisão de 
Pcricias Médicas do Departamento Autônomo de Saúde 
Pública. da Secrctúria de Saúde, do Governo do Estado 
dt.: S<.tnta Catadna. Trata-se do Ofício DPM 81/009, de 
2H de-janeiro de 1981, que instruiu todo o processo de 
;tposentaduria por invalidez do atu<Jl Chefe de Gabinete 
do Governador Angelo Angelin. Aqui, um parênteses: 
gostaria de n~o ter que mencionar õ inteiro teor do ofício 
lL~siriado pelo Diretor da Divisão de Perícia Médica pois, 
<tfinul, envolve problema de saúde. E sinto-me constran
gido de f'uzê-lo. Mas, eJ!I- nome da verdade e como prova 
da corrupç:1o que campeia em Rondônia, corrupção 
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também montl, fisiológica, intrínseca, é que passo a ler o 
tcxto do ~fício, que diz: 

·· ... Em resposta uo Ofício 0024, esclarecemos 
como segue: 

1. paciente com epilepsia ou febres hemorrági
cas não pode exercer cargos em comissões. 

2. As patologias suprea mencionadas tanto po
dem ser contraídas na idade adulta, cmo congénitas 
(sic). 

3. o paciente pode adquiri-los de inopino. 
Observações: qualquer uma das doenças pode ter 

fase ussintomática e passar despercebidas ao exame 
pericial de ingresso ao serviço público". 

_Outro Ofício, ns- 758/80, de 20 de outubro de t 980, do 
Dirctor da Unidade de Administração de Pessoal do Ga
bii'lcte- ifO--V1Ce-GovernUdor de Santa Cafartna,- Dr. 
Dcrcilio L. de Oliveira, encaminha "'para os devidos fins, 
ao colendo Tribunal de Contas do Est<Jdo de Santa Cata
rim!, o Processo SCA-036.764/80, juntamente com a 
Portaria n"' 1.~84/80 --SEA, que concedeu aposentado
ri<t a Antonio PiChetd, matrícula n9 147.926, no Cargo em 
COllÜ~são de Assessor Especial .. , ... do Gabinete do V ice
Governador do Estado". 

Antonio Pichetti estava com 13 anos, 7 meses e 25 dias 
ú.c .tempo de serviço e segundo a sua ficha de aposenta
~oria ••tem direito à aposentadoria_ de acordo com os ar
tigos 99, item III, 100, item I, letra_'~c", 107 e 108, da Lei 
4.-125, de 16.2.70,_cQmbinado c:çm_o artigo J9, item I, do 
Decreto GE- 10.07.74/781, alterado pelo Decreto 10.414, 
Jc 24.03.80". 

No Verso dessa mesma ticha, diz, no campo 18. Laudo 
médico: 

~'Incapaz ilefinitivamente para o Serviço Público 
em geral. Não é o caso de readaptação." 

A aposentadoria foi concedida pelo Secretário de Ad
ministraçUo do Estado de Santa Catarina, em f7 de ou
tubro de 1980, ··u vista das informações constantes dos 
autos, inclusive o parecer do Sr. Coordenador_do Siste
mú de Pessoal". 

Aqui está, na folha 6 desse Processo- um rumoroso 
processo, com certeza- o Parec_er n9 573/8-0(JMPV, do 
Coordenador do Sistema de Pessoal, que diz: 

"Antonio Pichetti... Foi julgado definitivamente 
incapaz par~ o exercício de qualquer atividade 
Púbfica pela Junta Médica Revisora do Estado, de: 
vendo_ ser apro~enta_5fo ... " 

Vejam só, V. Ex's, aposentado por invalidez pcrriia
ncnte, julgado definitivamente incapaz para: o exe-rcíCio 
dt.: _qualquer <.~tividade: pública, o Sr. Antonio Pichetti é 
nomeado pelo desgovefnador do Estado de Rondônía, 
Angelo Angelin, para ser o seu Chefe da Casa Civil. Se:rã 
que em Rondônia não tem homens que estejam capazes 
fiSicamente de serem nomeados peto desgoverrlã.dor An
gdo AngCliri'! O_u será que há outras razões para a no
meação dele para um carg() público, em decisão, em Co-

- missão'? Imposição do Deputado Jerónimo Santana? O 
Deputado Jerónimo Santana, que nomeou sua mulher 
puru Chefe de Gabinete desse mesmo Chefe da Casa Ci
vil, com certeza está a par- como sempre esteve- de 
quem estava sendo nomeado para Chefe da Casa Civil 
do Governo de Rqndônia. Mas, mesmo sabendo-o apo
sentado por invalidez permanente para o· serviço públi
co, ainda assim tinha razões certamente escusas para 
desejá-lo em tão importante função. 

Este é o caso esta.rrccedor, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, p;.tra o qU<Il peço urgentes providências. Ou será que 
um laudo médico de Santa Catarina não vale para Ron
dünia'? Ou .será que um funcionário aposentado por inva
lidez para o serviço público em Santa Catarina pode tra
b<tlhar numa função em comissão em .R:Ondõnia'? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; estes são os fatos que 
tc-ni}o a rcl<.ltur, todos devidamente comprovados. Os 
doiS últimos, mais recentes, com dOcumentação anexa: a 
l.'orrupçào na contnttaçào de empreiteira para execução 
<tncxa: a corrupção na contratação de cmpreiteira para 
e.\<.--cuo;;.:1o de obras de manutenção em ro-dovias em Ron
dônia e~~ nomca~ho de ~:~m Chefe da Casa Civil que foi 
cllnsidcrado, por junta médica, incapaz definitivamente 
par<~ qualquer função pública. 

Ao terminar este discurso chegou-me às mãos um ln~ 
formação, esta no domínio popular em Rondônia, espe-
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ciulmentc cm Porto Vclhl), e que é mais uma a se juntar 
ao anedotário- tri.sle anedotário da corrupção de ROn~ 
dônia na gestão Angelo Angelin: no BERON, foram efeM 
tuados saques diversos na conta "Devedores Diversos''. 
tendo sido mencionados esses saques simplesmente 
como "Empréstimo ao Governo'.-. Segundo o que se coM 
menta cm Porto Velho, o dinheiro sacado foi usado na 
campanha de Jerõnimó Santana para Prefeito. Estou, 
novamente, oficiando ao Banco Central para que, como 
autoridade responsâvel pelo Sistema Bancãrio Nacional. 
mande apurar, por auditoria, mais essa denúncia de irre
gularidade cometida pela atual administração do BE
RON. nomeada pelo desgovernador Angelo Angelin. 

Era o que tinha a dizer. -(Muito beml) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO; 

OFICIO No 427/85- GAB 

Arfquemes, 9 de outUbro de 1985. 

À Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. 
A v. Major Amarant 
Porto Velho- RO 

Prezados Senhores: 
Levamos aos vossos conhecimentos que esta Cã.~a. na 

sua 98' Sessão Ordinária, realizada no dia 30-9.:.85, ipro.:.
vou a Moção de Protesto ao Excelentíssimo Senhor Ao-_ 
gelo Angelin, digno Governiidor do Estado rondoniense, 
pela péssima maneira comó atuóu na distribuiÇãõ dos 40 
bilhões de cruzeiros recebidos do Governo Federal. 

Este protesto notabilizou-se pelo repasse desse mon
tante ao DER, onde o Diretor deste departamento, por 
sua vez, contratou os serviçOs de recuperação das estra
das vicinais a um pri::çO totãlmente alheio à realidade de 
nossos municípios. Atualmente, os prefeiOOs execUtam a 
manutenção das estradas vicinais num valor aproximado 
de 2 milhões de cruzeiros por quilômetro, incluindo pon
tes e bueiros e, infelizmente, vemos com tristeza o nosso 
governador repassar para duas cmpreiteiras 3.5 bilhões 
para manterem apenas SOO Km de estrada, e ainda sem a 
obrigatoriedade de constru[rem pontes e bueiros. 

Sendo o que nos apresenta no momento, 
subscrevemo-nos com os protestos de estima e conside
ração. 

Atenciosamente. - Antonio Manoel de Lima, Presi
dente. 

TRIBUNAl. DE CONTAS DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA 

Conselheiro-Relator: Dib Chérem. 
003875. 
20 out. 80. 

COmunicações. 
Repartição de origem: Gabinete do V ice-Governador. 
InteressadQ: Antonio Pichetti. 
Assunt9: Aposentadoria P/ invalidez. 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Secretaria da Saúde 
Departamento Autónomo de Saúde Pública 

Florianópolis, 23 de janeiro de 198l. 

llmo Sr. 
Antonio Henrique Bulcão Viana 
Secretârio de Administração 
Nesta 

Sr. Secretário: _ __ . ... .. . . _ . 
Em respo$ta ao Ofício_d_e n9 000:?,4, esclarecemqs ~amo 

segue: 

I. Paciente-êom epilepsia ou febre hem~:m_âgicas não 
pode exercer cargos em comissões. 

2. As patologias supramencionadas tanto podem ser 
contraídas na idade adulta, como congênitas. 

3. O paciente pode adquiri-los de inopino. 
Observações: Qualquer uma das doenças pode ter fase 
assintemâtica e paSsar--despercebidas ao exame pericial 
de ingresso ao serviço público. 

Atenciosamente. - Dr. Renato Stoeterau, Diretor da -
DPM. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

o,r. n• 758(80 
FlOriinóp.OlíS, 20 de oUtUbro de 1980. 

flmo. Sr. 
Coordenador de Pessoal 

-do Tribunalde Contas de SC 
Nesta 

Prezado Sr.: 

Para os devidos fins, encaminho-ao Calenda Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina, o Processo 
SEA-036. 764/80, juntamente com a Portaria n9 1884/80-
SEA, que concede Aposentadoria a Antonio Pichetti, 
matrícula n9 147.926, no Cargo effi comissão de AsSessor 
Especial (Código 123), símbolo CC-1, do Gabinete do 
Vice-Governador do Estado. 

Na oportunidade, reitero-lhe os protestos de estima e 
consideração. 

Atenciosamente, - Dr. Dercilio L. de Oliveina, Dire
tor da Unidade e Ad. de Pessoal do Gab. do Vice-Gov. 
se. 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

FICHA DE APOSENTADORIA 

=-:Por invalidez. 
Nom~ Antonio Pich_et_ti. 
FundâmeRtação Legãl: Tem di~to à aposentadoria, de 

acordõ com os artigós 99, item IIT; 100, item I, letra c, 
107 e 108, da Lei n9 4.425, de 16-2-70, combinado com o 
artigo l'. item I, do Decreto GE-10-7-74/781 alterado 
pelo Decreto n9 10.41~. de 24~3-80, no cargo em cOmis
são de Assessor Especial, (código 123), símbolo CC-1, do 
Gabinente do Vice-Governador do -~tado. 

Laudo Médico - Conclusões - CIQ: 
Incapaz definitivamente para o serviço público em ge

ral. Não é caso de readaptação. 

Processo n•: 036.764(80/SEA 
Interessado (a): Antonio Pichetti 
Assunto: Aposentadoria por invalidez 
Parecer n• : 573(80/IMPV 

Senhor Secretário: 
Antônio Pichetti, matrícula n" 147.926, ocupante do 

cargo em-comissão de Assessor Especial (Código 123), 
Símbolo CC-1, lotado (a) no (a) Gabinete elo Vice
Governador do Estado, Secretaria Casa Civil, tendo se 
submetido a inspeção médica, foi julgado (a) definitiva
mente incapaz para o ex.ercicio de qualquer atívidade 
pública pela Junta Médica Revisora do Estado, devendo 
ser apo~entado (a) nos termos dos artigos 99, item III, 
100, item I, letra, "c", 107 e 108, da Lei n'14.425, de 16-2-
70 •. çl?mbirúido coni. o __!_r!i~~ _1'1, item I, do DecrWJ n9 

G~@_-lQ-7.-74, a~~~ad? pelo Dec~to n' 10.414 ~e 24 
de março de 1980. _ _ ·- · 
Processo 09 : 036.764/80/SEA 
Int~ress_ad?_ (a): 
Assunto: --

À vista das informaçõeS conStantes dos aUlas, inClusi
ve o parecer do Senhor Coordena.dor do Sistema de Pes
soãl, concedo aposentadoria ao funcionário Ant?nio Pi
chetti, ·matrícula- n9 147.926, no cargo em comtssã<? de 

· ASse~.-s·or-Especial (Código 123), Símbolo CC-1, lotado 
no Gãbii'1ete do Vice-Governadqr do Estado, noster~nos 
dos artigos 99_;_item 111, 1~,-item I,letr::j., "c" 107 e 108, 
da i.ei nl' 4.425~ de 16 de fevereiro de_ 1970, combinado 
com Q artigo 19, item I, do DC<3"eto n9 GE-10-7-74/781, 
alterado pelo Decreto n' 10.414, de24 de março de 1~8~. 

Florianópolis, 17-10-80.- , Secretáno 
----da _Admiriistração_. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mai_s havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 
30- minutos a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações_Exteriores, sobre a Mensagem n9 3, de 1985 

Dezembro de 1985 

(n9 44/85, na origem), de 17 de janeiro de 1985, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à diliberac;;ão 
do Senado a escolha do Senhor Octávio Luiz de Beren
guer Cesar, Embaix:ador do Brasil junto à República de 
Trindad~Tobago, para, cumulativamente, ex:erc.er a 
função de Embaixador do Brasil junto ã Comunidade de 
Domínica. 

-2-

Oiscu_ssãQ, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores, sobre a Mensagem n9 164, de 
19.85 (n9 368/85~ na o_rigem), de 9 de agosto do corrente 

_ano, pela qual o_ Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ray
mundo Nonnato Loyola de Castro, Embaixador do Bra~ 
sil junto aó Estado do Coveite, para, cumulativamente, 
exercer-a função de Embaixador do Brasil junto ao Esta
do de_ Ba,reine~ 

-3-

DisCussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores, sobre a Mensagem n9 198, de 
1985 (n9 425/85, na origem), de 2 de setembro do corren
te ano, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor João 
Augusto dC Médicis, Embaixador do Brasil junto à Re
pública do Quênia, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil na Etiópia. -

-4-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores, sobre a Mensagem n' 223, de 
1985 (n'il 476/85, na origem), de 27 de setembro do cor
rente a:n:o, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação_ do Senado a escolha do Senhor 
SÇrgio Fernando Guarischi Bath, Ministro de Primeira 
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador cio Brasil juntQ à República do Surina
me. 

-5-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores, sobre a Mensagem n9 230, de 
1985 (n11497/85, na origem), de 7 de outubro do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Marcos 
Antônio de Salvo Coimbra, Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil no Canadá. 

-6-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relação Exteriores, sQb_re a Mensagem n<1 260, de 
1985 (n'>' 542/85, na origem), de 29 de o_u_tubro do corren
te ano,_p~la qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Pau_lo 
Dyrceu Pinheiro, Ministro de Segunda Classe, da carrei~ 
ra de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular de Angola. 

-.7-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores, sobre a Mensagem nv 261, de 
1985 (n9 543/85, fia orige"m); de 29 de outubro do corren
te ãOo:·pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deJiberação do Senado a escolha do Senhor Luiz 
Orfando Carone Gélio, Ministro de Segunda Classe, da 
carreira- de Diplomata, para exercer a função de Embai
xado-r do Brail jUnto à República da Bolívia. - · 

-8-

DiscussãO, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores, sobre a Mensagem n9 274, de 
1985 (n9 566/85, na origem), de 12 de novembro de 1985, 
Pela .qual o Senhor Presidente da República submete à 

.deliberação do Senado _a_ escolha do Senhor Alberto V as~ 
concellos da Costa e Silva, Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer__ a função de Em
baixador do Brasil junto à República Portuguesa. 

-9-

DiscussãCI, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores, sobre a Mensa~em i19 282, de 



Dezembro de 1985 

1985 (n'1 577/85, na origem), de 18 de noVembro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Affonso Arínos de Melo Franco, Ministro de Primeira 
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto a_o Estado __ da Cidaçie do 
Vaticano. 

-10-

Discussão, em turno único, do PareCer da COmiSsão 
de Relações Exteriores sobre a Mensage-m--n-.,-~83, !fe 
1985 (n'1 578/85,- ri"a oríB;em) de 18 de novembro de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo Henri
que de Paranaguâ, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto a República da Venezuela. 

-11-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n<:J 295, de 

DIÃR_lO DO CONO RESSO NACIO!-IAL (Seção II) 

1985 (nç. 596/85, na origem), de 21 de novembro dQ cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
S.!.lbm~;te à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Alcide5 Oa cõStaG~l~-arães-Filho~ Ministro de Prin:eira 
Clãs_s_e, da carreira de diPlomata, para exercer a runção 
de Ernbaixa_dor do Brasil, junto à República Popular Po
\o_~~sa. 

-12-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão · 
àe Relações Exteriores sobre a Merisagem- n'il 296, de 
1985 (no;> 5~7 f85, na origem), de 2 de novembro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
J0sé'Vitfe1fa Lôpes, Ministro da Segunda Classe, da car
ie:ira de ôiploma"tã, pata exercêf-ã função de Embaixador 
dO Bràsiljunto à República Unida da Tanzânia 

- -13-

Discussão em turno único, do Par~r da Comissão 
.de RelaçõeS- Exteriol-es sobre a Mensagem _nll_ 298, de 
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1985 (n<?599f85, na origem), de 21 de novembro de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do S~;nado a e~colha do Senhor Marcel De
zon Costa Hass(ocher, Ministro de Prtmetra Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Reino do Marrocos. 

-14-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de FinanÇas sobre a Mensagem n9 311, de 1985 (nq 
617/85, ná origem), de 28 de_ novembro de 1985, pela 
qual ó Senhor Presidente da República submete à delibe-:
raçào do Senado a escolha do Doutor Thales Bezerra de 
Albuquerque Ramalho para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal de Contas da União, em vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro João Nogueira de Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.) 

Ata da 24611- Sessão, em 3 de dezembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES-OS SRS. SENADORES: 

JOrge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena - Alcides Paio -Gal vão 
Modesto- Odacir Soares- Aloysio,-Cbaves ~Gabriel 
Hermes - Hélio Gueiros - Alexandré Costa - João 
Castelo - Am.érico de Souza- Alberto Silva- 'ijelví
dio Nunes- João L_obo """""':' Cesar Cals __ --Josê Lins-:-:
Virgílio Távora- Car!Qs Alberto - Moacyr Duarte--:"::" 
Martins Filho- Humberto L.ucena- Milton Cabral-
Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado 
-Guilherme Palmeira - Carlos Lyra ---:-: Luiz Caval
cante -Albano Franco - Loudval Baptista - Passo_s 
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz 
Viana- Joã-o Calmon ~José lgnãcio Ferreira- Moa
cyr Dalla- Amaral PeiJC,ot~- Nelson Carneiro- Ro
berto Saturnino -Itamar Franco - Murilo Badaró
Alfredo Campos- Amaral Furlan- Severo Gomes
Benedito Ferreira- Henrique Santillo_- Mauro Borges 
-Benedito Canelas- Gastão Müller- Roberto Ca_,m
pos - José Fragelli ~ Marce]o. Miran:da - Sa}danha 
Derzi - Roberto Wypych -Alvaro Dtas- Eneas Fa
ria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen ~ Lenoir 
Vargas- Carlos Chiarelli- Alcides Saldanha- Octa
vio Cardoso. 

Brasilia, 3-12-85. - Waldemar Gomes Tinoco. 

O SR. PRESIDENTE (José Frag'elli)- A lista de pre
sença acusa o com-parecimento de 66 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Si.-19-Secretário vai proceder à leitura do Expedien

te. 

1! lido o seguinte. 

EXPEDIENTE 
PARECER 

N• 1-199, DE 1985 

Da COmissão de Constituição e Justiça, sobre a 
Emenda Substitutiva oferecida pela Câmara dos 
Deputados ao Projetõ de Lei do Senado n9 9, de 1983, 
que "inclui entre· as Contravenções penais, a prática 
de a tos resultantes de preconceito de raça, de cor, de 
sexo ou de estado civil, dando nova redaçi.o à Lei n<:J 
1.390, de 3 de juJho de 1951 -Lei Afonso Ar!nos". 

Relator: Senador Alfredo Campos 
A tmenda Substitutiva, ao Pfojeto· de Lei do Senado 

n•1 9, de 1983, oferecida em plenário, de autoria do Depu-

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. José Fragel/i 

tado Valmor Giavarina, p_~etende ampliar o Projeto oriw 
ginal, dando nova redação à Lei n9J.390f_51 (Lei Afonso 
Arinos). - · -

2-. -O Substilu_tivo, aprovado pela Câmara, Confere 
m<~ior abnmgência ao PLS 09/83, incluindo, entre os cri
mes d!!.contravenção penal, a prática de atos resultantes 
de rreconceitos de raça e de cor, além de sexo ou de esta
d!) __ civiLAdita, l_a_mbém, ao PI:ojeto oi'igítlif,- ã: previsão 
.d!.u.:.dme de co.ntr:avenção pela recusa à inscrição de alu
no cm estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 
grau, por preconceito de raça, de sexo ou de estado civil. 

Destarte, constata-se que a Emenda Substitutiva da 
Cümuru oferecida ao PLS 09/83, ·reduz-se a uma nonna 
alternadora não só do Projeto origtnal, mas também, da 
Lei 1.390j5J (Lei Afonso Arinos), à qual confeie nova 
rctlaçào, em alguns dos seus dispositivos. 

. 3. Nos termos do art. J 00 do Regimento Interno do 
S:en~tdo F_edcr.al, cumprindo a esta Comissão 
pronunciar-se, apcrias, acerca do mérito da Proposição, 
é o nosso Parecer pela sua aprovação por entendermos 
ser o Projeto, quanto ao mérito, de toda oportunidade e 
conveniência. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente- Alfredo Campos, Relator 
-Aderbal Jurema- José Lins- Fábio Lucena- Hen
rique Santillo- Luiz Calalcante...:. Jutahy MagalhãeS
Martins Filho. 

o sR: PRESIDENTE (José Fragelli)- o Expediente 
lido vai à publicaÇão. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
19-Secrctário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 477, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Rc;:gimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
nç. 213, de 1985 (n96,972/85, na Casa de origem), que al~ 
tera_dispositivo da Lei n94.737, de 15 de julho de 1965, e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985.- Humberto 
Lucena - João Lobo - Murilo Badaró. · 

REQUERIMENTO 
N• 478, de 1985 

Requeremos llfgência do art. 371, alfnea b do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nq 192, 

de 1985 (n<;> 6.0Ô5J85, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que institui o Vale-
Tra.nspor!e e dá outras providênciaS. · 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985.- HUmberto 
Lucena - Murilo Badaró - João Lobo. 

O_ SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri
me ritos lidos serãó,_ nos termos regimentais, votados 
após a Ordem do Dia da presente se.'\são. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Uem I 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são d~ Rq_lações Exteriores sob_re a_ Mensagem n<:J 3, 
de 1985 (nll 44/85, na origem), de 17 de jaO.eiro de 
1985, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado à escolha do Se
nhor Octávio Luiz de Berenguer Cesar, Embaixador 
do Brasil junto à República de Trinidad-Tobago, 
para, cumulativamente, exercer a função de Embai
x_ado.r do Brasil junto à Comunidade de Domínica. 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 
164, de 1985 (nY 368/85, na origem), de 9 de agosto 
do corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da 
~epúblicu subm~t~à delibt=ração do Senado a esco
lha do Senhor Raymundo Nonnato Loyola de Cas
tro, Embaixador do Brasil junto ao Estado do Co
veitc, para, cumulativamente, exercer a função de 
-Embaixador do Brasil junto ao Estado de Bareine. 

Item 3: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem nY 
198, de 19_85 (n<? 425/85, na origem), de 2 de se
tembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Sena
do a_ escolha do Senhor João Augusto de Médicis, 
Embaixador do Brasil junto à República do Quênia, 
para, cumulativamente. exercer a função de Embai
xador do _Bra~il Qa Etiópia. 

Item 4: 

Discussão, em tu.rno único, do Parecer _da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~ 
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223, de 1985 (n9 476/85, na origem), ae-27- de se-
lembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Sérgio Fernando Guarischi 
Bath, MinistrO de Primeira Classe, da carreira de di
plomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Suriname. 

Item 5: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'i' 
230, de 1985 (n'i'497 /85), na origem), de 7 de ou
tubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor Marcos Antônio de Salvo 
Coimbra, Ministro de Primeira Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil no Canadá. 

Item 6: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'1 
260, de 1985 (n'1 542/85, na origem), de 29 de ou
tubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, Ministro 
de Segunda Classe, da carreira de diplomata, para 
exercer-a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular de Angola. 

Item 7: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Coniís
sào de Relações Exteriores ·sobre a Mensagem n'1 
261, de 1985 (n'1 543/85, na orig'ein) de 29- de ou
tubro do corrente ano, pela qual o Senhor PreSiden
te da República submete à deliberação do Senad_o a 
escolha do Senhor Luiz Orlando Carone Gélio, Mi
nistro de Segunda Classe, da carreira de diplomata, 
para exercer a função de Emabaixador do Brasil 
junto à República da Bolívia. 

Item 8: 

Discuss_ão, em turno único, do Parecer da ComiS~ 
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem ns> 
274, de 1985 (n9 566/85, na origem), de 12 de no
vembro de 1985, pela qual o Senhor Presidente da 
Repúblíca submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Alberto Vasconcellos da Costa e Sil
va, Ministro de Primeira Classe, da carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Portuguesa. 

Item 9: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de RelaçõeS Exteriores sObre a Mensagein -n~' 
282, de !985 (n~> 577/85, na offgem), de 18 de no
vembro de corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Afonso Arinos de Melo 
Franco, Ministro de Prlnú:ira Classe, da carreira. de 
Diplomata, para exercer-a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano. 

Item 10: 

Discussão, em turno úriico, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~ 
283, de 1985 (n9 578/85, na origem), de 18 de no
vembro de 1985, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Paulo Henrique de Paranaguá, Mi
nistro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, 
pura exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to à República da Venezuela. 

Item Jl: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Com is~ 
são de Relações_ Exteriores sobre a Mensagem n9 
295, de 1985 (n' 596/85, na origem), de 21 de no
vembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Alcides da Costa Guimarães 
Filho, Ministro de Primeira Classe, da carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular Polonesa. 

OIÃ_RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

lterii-12: 

Disc.ussão, em turno únic_o, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~ 
296, de 1985 (n9 597/85, na origem), de 21 de no
vembro do corrente ano, pela qual o _Senhor Prc:::si
dente da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor José Ferreira Lopes, Minis
tro -ae Segunda classe, da carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do ar~siljun-. 
to à República Unida da Tanz_ânia. 

Item 13: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 
298, de 1985 (n~' 599/85, na origem), de 21 de no
vembro de 1985, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco-

. lha do Senhor Marcel Dezon Costa Hasslocher, Mi
nistro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to ao Reino _do Marrocos. 

Item 14: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são-de Fjnanças sobre a Mensagem n~' 311, de 1985 
(n~> 617/85, na origem), de 28 de novembro de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Doutor 
Th-afes Bezerra de Albuquerque Ramalho para exer
cer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da 

___ União, em vaga decorrente da _aposentadoria do 
-Ministro João Nogueira de Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (José Fra_gelli) - A matéria 
constante da Ordem do Dia da presente sessão, nos ter
mos da alínea b, do art. 402, do Regimento Interno, deve 
ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito dos Srs. funcionários- as proVidências neces
sárias a fim de que seja respeitado o dispositivo regimen
tal. 

(A sessão transforma-se em secreta às 19 horas e 
Vf!/(q a ser pública àS /9 horas e 46 _trzinuto_s.) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi)- Vai-se passar, 
agora, à apreciação do Requerimento n"' 477, de urgên
cia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n~' 213, de 1.985. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão, em 

rurno-U-iliCo,-âõ- Projeto de Lei da Câmara oJ 213, de 
1985 _(nY 6.972, -de 1985, na Casa de origem), que altera o 
dispositivo da Lei ns> 4.737, de 15 de julho de 1965, e dá 
outras providências. 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Cam
pos, para proferir o parecer. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para 
proferir parecei.) __:_,_Sr. Presidente, Srs. -Senadores: 

Vem _a .exame.desta comissão projeto de lei da Câma
ra, alterando dispositivo da Lei n~> 4.737, de 1905, e dan
do outras providências. 

Trata a proposição de determinar que o candidato nas 
eleições para Governador de Estado, Vice-Governador, 
Senador, Deputado Federal e Estadual, Prefeito, Vice
Prcfeito e VereaâOr deverá estar fifiado ao partido pelo 
qual irá concorrer, até 6 (seis) -meses da data do pleito. 

Determina que os Partidos Políticos que, até o dia 16-
7-1985, tenham encaminhado seus documentos de fun
dação ao ~SE e por este sejam co_nsiderados regulares, e 
que até o dia 15-5~86 não hajam obtido o registro defini
tivo, ficam habilitados a participar das eleições gerais 
para Governador, Senador, Deputado Federal e Depu
tado Estadual, convocados para o dia 15 de novembro 
deste ano. 

Destaque-se que somente os Partidos Políticos com re
presentação no Congresso Nacional terão direitõ ao ra
teio dos recursos do Fundo Especial de Assistência Fi
nanceira aõs Partidos Políticos, de que trata o art. 55 da 
Lei n~> 5.6&~. <;1~__!971_, j)em assim a transmissão gratuita 
pelo rádio e televisão, prevista no- parágrafo úriicõ do 
arL I 18 da citada lei. 
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Permitirá o projeto a dois (2) ou mais partidos 
coligarem-se para o registro de candidatos comuns a De
putado Federal, Deputado Estadual e Vereador, sendo 
que-a -deliberação sobre a coligação caberá à Convenção 
Regional de cada partido, quando se tratar de eleição 
para .a Câmara dos Deputados e Assembléias Legislati
vas e à Convenção Municipal, quando se tratar de 
eleição para a Câmara de Vereadores, aprovada median
te votação favorável de 2/3 dos convencionais. 

Determina a modificação proposta que a coligação te
rá denominação própria, a ela assegurados os direitos le
gais conferidos aos Partidos Políticos no que se refere ao 
processo eleitoral, podendo, entretanto, cada partido, 
usar sua própria legenda, sob a denominação de coli
gação. 

Considerando que a iniciativa tem o apoio constitu
cional, constante da alínea b, item XVII, do art. 8~>, so
mos, no âmbito desta Comissão, pela aprovação do pre
sente projeto, por constitucional e jurídico. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer é 
favorável. · 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Sr~~ Sejlador:es _g_ue o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

· -PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 213, de 1985 

(N9 6.972/85, na Câmara dos Deputados) 

Art. I"' Nas eleições para Governador de Estado, 
Vice-Governador, Senador, Deputado Federal, Deputa
do Estadual, Prefeito, V ice-Prefeito e Vereador, o candi
dato deverá estar filiado ao Partido pelo qual irâ concor
rer, até 6 (seis) meses da data do pleito. 

Art. 29 Os Partidos Políticos que, até o dia 16 de ju
lho de 1985, tenham encaminhado seus documentos de 
fundação ao -Triburlãl Superior Eleitoral - TSE, e por 
este considerados regulares, e que até o dia 15 de maio de 
1986 não hajam obtido o registro· definitivo, ficãm habi~ 
litados a participar das eleições gerais para Governador, 
Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, con
vocadas para o dia 15 de novembro deste mesmo ano. 

§- 19 Somente os Partidos Políticos com represen
taçãO no Congresso NaCional terão direito· ao rateio dos 
recursos do Fundo Especial de Assistência Financeira 
aos Partidos Políticos, de que trata o art. 95 da Lei n~> 
5.682, de 21 de julho de 1971, bem como a transmissão 
gratuita pelo rádio e felevisãO, prevista no parágrafo úni
co do art. 118 da citada lei. 

§ 2s> Quando se tratar da transmissão gratuita referi
da no parágrafo anterior, feita em nível estãdual, os Par
tidos previstos no caput deste artigo somente poderão 
requerê-la ao Tribunal Regional Eleitoral se tiverem re
presentação na Assembléia Legislativa do Estado. 

Art. 3~> Os arts. 105, 107, 108, 109 e 111 da Lei nq 
4.737, de 15 de julho de 1965, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"ArL 105._ F_iqa facultado a 2 (dois) ou mais 
Partidos coligarem-se para o registro de candidatos 
comuns a deputado federal, deputfldo estadual e ve
reador. 

§ 111 A deliberação sobre coligação caberá à 
Conve!lção Regional de cada Partido, quando se 
tratar de eleição para a Câmara dos Deputados e 
Assembléias Legislativas, e à Convenção Municipal, 
quando se tratar de eleição para a Câmara di Verea~ 
dores, es_erá aprovada mediante a votação favorável 
da maioiía, j:mbsentes 2/3 (dois terços) dos conven
cionais, _eStabelecendo-se, na mesma oportunidade, 
o número de candidat!}s que caberá a cada Partido. 

§ 2" _ Cada Partido indica rã em Convenção os 
seus candidatos e o registro será promovido em con
junt9 pela Coligação. 
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Árt. 107. Determina-se para cada Partido ou 
coligação o quociente partídúrio, dívídirido-se pelo 
quociente eleitora(_ Q número de votos vú.!idos dados 
sob a mesma legenda ou coligação de legendas, des
prczuda a fração. 

Art. 108. Estarüo eleitos tantos candidatos re
gistrados por um Partido ou coligação quantos o 
respectivo quociente partidário indicar, na ordem 
da votação nominal que cada um tenha recebido. 

Art. 109. Os lugares não preenchidos com a 
aplicação dos quocientes partidários serão distribuí
dos mediante observância das seguintes regras: 

I- dividir-se-á õ númerO -ae võtOs válidos atri
buídos a cada Partido ou coligação de Partidos pelo
número de lugares por ele obtido, mais um, caben_do 
ao Purtido ou coligação que apresentar a maior mé
dia um dos lugares a preencher; 

II - rcpctir-se-á a operação para a distribuição 
de cada um dos lugares. 

§ !<? O preenchimento_ dos lugares com que 
cada Partido ou coligação for comtemplado far-se-á 
segundo a ordem_ de votação recebida pelos seus 
candidatos. 

§ 2<? Só poderão concorrer à distribuição dos 
lugares os Partidos c coligações que tiverem obtido 
quociente eleitoral. 

Art. l [I. Se nenhum Partido __ ou coligação ai~ 
cançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão elei
tos, até serem preenchidos todos_ os lugares, os can
didatos mais votados." 

Art. 49 A Coligação terá denominaçãO própria, a ela 
assegurndns_ os direitos que a lei confere aos Partidos 
Políticos no que se refere __ ao processo eleitoral, 
aplicando-lhe, também, a regra do art. 112 da Lei n<? 
4.737, de 15 de julho de 1965,_quanto àconvocação de 
Suplentes. 

Parágrafo único. Cada Partido poderá usar sua pró
pria legenda _sob a denominação da Coligação. 

Art. 5<:> O art. 92 da Lei ri<? 4.737, de 15 de julho de 
1965, passa a vigorar com a seguinte rcdação: 

"Art. 92, __ Para as eleições que obedecerem ao 
sistemu proporcional, cada rartido poderá registrar 
candidatos atê o Sj!guinte limite: ,_ . -

a) para a Câmara dos DePutados-e as Assemble
ias legislativas- o número de lugares a preencher 
mais a metade, completada a fração; 

b) para as Câmaras de Vereadores- o triplo do 
número de lugares a preencher." 

ArL 6<) Nos cálculos de proporção a que se refere o 
art. 97 dõ.l lei n<? 5.682, de21 de julho de 1971, tomar-se-á 
por base a filiação partidária que se vei-ifiCar na data da 
distribuição dos referidos recursos financeirOs. · 

Art. 7<? Esta lei entra em vigor na data de su<~:_publi
caçilo. 

Art. 8<? R~Yogam-se as diSposições em confl"ário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Rcqucrimento-OV 478, de urgência, 
lido do Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n<? 
192, de 1985. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penrianc.cer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à 

"discussão, em turno úriicO, -do Projetõ de Lei da 
Câmara n~ 192, de 1985 (n"' 6.005 de 1985, na ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que institui o vale-transporte c dá outras 
providências." 

Dependendo de pareceres das ComisSões de Le
gislação Social, Economia, Transportes, Corimni· 
cações e Obras Públicas. 

Solicito ao nobre Senador Gabriel Hermes o parecer 
da Comissão de Legislação Social. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS -PA. Pa<•profe· 
rir parecer_) - Sr. Presidente_ c Srs. Senadores: 

De iniciativa do Exmo. Sr. Presirl:ente d_a República, 
pn:tende o Projeto em epígrafe instituir c estabelecer di
rctrizes básícas para implantação do Vale-Transporte, 
benefício facultativo para o transporte de trabalhador, 
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que terá o caráter de ajuda de custo para utilização em 
dcspcsõ.ls de deslocamento da residência para o trabalho 
c vicc:cvcrs:a. Em sua trami_tação na Câmara dos Deputa

-dos o Projeto -recebeu várias emendas, culminando com 
a aprovação de substitutivo ofcreddo pela Comissão de 
Transpo-rtes d~quela Casa. 

2. A Exj)oslç5o de Motivos subscrita pelos Ministros 
dos Transportes e do Trabalho ressalta que o benefício 
vis<l a compensar a incompatibilidade que se verifica en
tre a tarifa dos sen·iços públicos e os ganhos dos traba
lhadores decorrentes da elevação constante dos custos 
dos transpo-rtes c:olctivos. Como -assinala a proposta do 
Ex_ccutivp; _ 

·~A meta governamental é a da recomposição do 
salário do trabalhador. No entanto, situações como 
esta, de extrema gravidade, estão a exigir uma so
lução- imediata, não-Se podendo esperar por so
luções ~c m~dio ~u longo prazos. l_mpõe-se, assim, 
s-olução Premente para esse drama que diz respeito a 
milhõe-!:i de trabõ.llhadores, que di<~riamente utilizam 
os serviços de transportes coletiYos." 

3. São as scgüiri1es__f1S cap.cterísticas básicas~do siste-
ma a que se refere o Projeto: -

a)_ A :c_onccgsão é ~acult~ti_va._ _e_ será me~iante_ ce
kbraçãõ- _ae -cõi1_yenÇit9_ -co1Ctí_\_'ã1_ a~o]"do coletiYo ae tra
balho ou contrato in.dividual de tr::lbalho (neste último 
casa. de acordo C:Orri a·reguiãmeiltaÇão que vier a ser bai
xadu pelo Poder Executivo}; 

b) O bcnefícjo nào _tem natureza salarial, nem sein
corpora à remuneração para quaisquer efeitOs, inclusive 
para incidência de encargos sociais; 

c) lnCumbirú_às_empresas operadora"s do sistema de 
transporte coletivo, ou poder concedente, a emissão eco
mc.rdalização _dO.$_Vf!Je_s, ao preço da tarifa vigente;_ 

d} O empregad-Or deverá adquirir os vales e distribuí
los aos empregados interessados, que contribuirão para 
o cu~teio do sisteina com parcela não excedente de 6% 
(sCiS po_r cent_o) de seu sª-l_ú.rio básico; 

_e_) _ Á parcela do citslo exced~nte será custe_ado_pelo 
emprega-dor, e podei-á-Parcialmente deduzida do impos
to de rcnd.<.! deyjdo,_serl} p_reJU.ízç. da equcaç~C? c,omp d_es- _ 
pesa operacional para efeito de itpuração do lucro real. 
- 4,_ __ Não é di_ficil recm!b-ecer_ a importâ-ncia- de medida 

que iem por escopO torriS.r aceSSível-~10 tfabalhridoi-- a Uti
lização do sistema de transporte cóletivo_em seu desloca
mentO -para: -o trabalho. t sobejamente conhecida a dra
mátiC[! situaçã(_) em que se encontra a maioria: dos traba
lhadoreS de bf{ixa_ Jençla em face _do~ preços crescentes 
das larifas de transporte coletivo, a tal ponto que,_eni di
versas regiões do País, os gastos com o deslocamento 
chegam a comprometer cerca de 25% (vinte e cínco por 
centO) da renda do trabalhador, enquanto a lei estipula 
em 6% (seis por cento) a proporção do salário destinada 
a -esse: fuu._Está longe de_ constituir uma exceção o núme
ro de trabalhadore~ que ~aCrifíCam O padr~o mínirrlO de 
alimentação para poderem arcar com as despe.~as· de 
transporte, ou se sujeitam a penosas caminhadas para 
cvifaJ:_es:;~ gaStoS. O Vale-Transporte, nesse sentido, re
presentará um aumento indireto da r~nda do trabalha
dor, bcnelidando em especial aqueles de renda baixa, 
pois o siStema prevê uin auxítio maior para os trabalha
don .. -s de renda menor._ 

5. Os effiPrcgadores, por seu "turno, deverão ser favo
recidos pela eliminação das dificuldades atualmente en
frentadas pelos trabalhadores, que acabam por prejudi
cai- a prodú"tividade_no_ trabalho, além de contaren\_com 
a contrapartida de computar o custo nas despesas opera
cionais c deduzir uma parte do imposto de renda devido. 

6. Out!'ãs implicações positivas previstas com a im
plantação do sistema são a possível redução das tarifas 
cm- de_cõrl"ência do aumento da demanda e o fortaleei
rr'lcnto da negocfilção entre patrões c empregados cm tor
no do çaráter facultativo do benefício. De enaltecer, .ou
trossim, a iniciativa do Poder Executivq em área_tão 
sensível de política social, dando um passo dOs mais sig
nificativos no sentido da_realiza"çãõ de suas diretrizes ad
mínístra"tiVàS_ nO- carripo do bem-estar -sociaL 

7. Pelas razões enunciadas, manifestamo-nos favora
velmente à aprovação do ~rojeto de Lei n_9 192/85, pOr 

- considcrá:lo justo, oportuno e socialmente rele-vante. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
p<llavra ao -nobre Senador Ãlvaro Dias, para- prOferir o 
parecer da Comissão de Economia. 
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O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Para_ proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
- qrigina-.s~ a proposição e"m tela da Mensagem n~ 
365j85, do Poder ExecutiVO:, r:emelióii ao CongresSo Na
cional acompanhada de ExpoSição de Motivos dos Mi
nistros-dos Transportes c do Trabalho. Esta resume o be
-nefício como facUltativo; Se_nf-haturcza salarial e voltado 
para as categorias profissionais que celebrem convenção 
ou acordo coletivo de trabalho. 

Acresça~se, ainda, que a participação do empregador 
corresponde :1 parcela da despesa mensal com o desloca
J!lcnto do trabalhad_or que exceda a 6% do salário básico. 
A sua vez, os gastos que f:fetivar a empresa com o Vale 
são considerados despesa operacional, para fins de apu
r_açiio_ do lucro real. 

A propo_~ta em apreço foi exami~ad-a e ap~ovada pelas 
Comissões de Constituição c Justiça, Trabalho e Econo
mia, Indústria e Comêrcio, da Câmara dos Deputados, 
com emendas. As repercussões econômicas da propo
sição são o objeto de análise desta Comissão de Econo
mia do Senado Federal. 

Cumpre considerar duas características marcantes da 
pro]rosra:·-ieu criráfef faCUltativo e a contrapartida que 
recebCrãõ os _empregadores que aderirem ao sistema. O 
primeiro fator e facilmente explicado pela existência de 
~m ~o~jun~o dé: ~~presas qu~Já concede o beneficio ou 
qUe manfêm-esquCm~(JueatCtlde a essa fínalidade. "Não 
se afigurar aconselhável op~rar _por fei a desmonfagem 
desses esquemas, mormente tendo em vista a necessidade 
de desmobilização dC _ ati vOs (fiólas adqUiridas para 
aquefe lim) ou a ácnúnCiã de contratos já firmados com 
transportadores, sempre com ônus para o empregador. 

Etn sCg_und() lugar, c no que tange ao financiamento 
ao sísTêina _de Vàfê-Trarispôrte;ná-que destacar que, ím
PJicitamcnte_, _os próprios trabalhadores estarão proven
do parcela signifíca·iiva do sisfCma, por meio dos impos
tos indirctos que pagam a cada aquisição de bens ou ser
viços-. 

Com efeito, a autorização para que as empresas consi
derem os gestos realizados como despesa operacional 
implica que o financiamento dar-se-á com recursos tri
but;frios da União, que íricluem, evidentemente, parcelas 
recOlhidas pelos empresáfiõs e oU:fraS pag-as peiõs traba
lhadores. _Na ausêncía da permis-sãO rererida, incumbiria_ 
às prô[)rias-empres~lS o õnus.-caso fossem impedidas de 
repassá-lo aos preços, a transferência de renda decorren
te seria rpaiS Justa,- pois dUr-se-ia diretamente das eriipre-
sas para os trabalhãdores, sem a interveníêniCa do Esta
do. 

-A despeito das considerações precedenteS, o alcance 
soCial da me~lid_a é no_tóri9, mesmo diintc:: da exclusão de 
inúineros trabalhâdore:~. especialmente, aqueles dos se
ton .. 'S não organizados em sindicatos ou do setor infor
mal. Em uma_ ~onjuntllra infl<icionária como a de noss_o 
p~fs, medidas que _e_~scjam a elevação do poder de com
pra do tra-baihador ou, a-o menos, que reduzam as perdas 
reais, são sempre aeolhida,'i com entusiasmo. 

oPinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n<? 192, de 1985, no que concerne à com
p~tCncia de3ta _Cqm_issão de EconQmia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge K alume, para proferir o 
parecer da Comissã,o de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Chega a esta Comissão, para análise, o Projeto de Lei 
n~> 6.005-B, originário do Poder Executivo, que ''institui 
o Yale-Transportc_c dá outras providências". Tal projeto 
jú tramitou pelas duus Casas, onde sofreu emendas e 
substitutivo. 

Pretende o presente projeto instituir o Vale-
-- _Ira_nsportc, _que o empregador antecipará ao trabalha

dor, para utilização em despesas de deslocamento 
residência-trabalho e vi~ versa. _Essa ajuda do emprega
dor equivalerá aos gastos çom deslocamento do traba
lhador que excedam a 6% de seu sa(_ário básico. 

Equipara a proposta, para efeitos desta lei, os servido
reS públicos da administraçãQ federal direta e indireta. 

As emcnc)as qu~ sofreu em plenário em nada compro
nic1éram a idéia original, destinadas que foram a aprl= 
morar aspectos téc~icos d~ adequação das propostas o ri-
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glnais à boa técnfca legisl:ifiva, à juridicidade e à consti-
tucionalidade _ 

Por ser evidente a felícidade da proposta, já consagra
da cm ambas as Casas Legislativas, opinamos pela apro
vação deste projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Josê FrageUi)- Os-pãreceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução -aa· rit.atéria, -passa-se à sua 
apreciação. 

Discussão do projeto, em turno único. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragem) - Concedo a 
palavra ao Líder do PDS, Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Como 
Líder, para discutir o projeto. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Casa passa a deliberar sobre urri piojeto de iniciati
va do Senhor Presidente da República, que tem como 
matriz de inspiração o Ministro e Senador Affonso Ca
margo, e eu gostaria de, nesta oportunidade, tecer ligei
ras considerações não sobre o projeto em si, porqLte a ri
gor o Senado não teve tempo de examiná-lo. 

Está acontecendo, Sr. Presidente, um fenômeno estra
nho: a Câmara examina projetes que são encaminhados 
à Casa revisora, quase sempre, na 25• hora, ao término 
dos trabalhos parlamentares. Ocorrem duas circunstân
cias: ou o Senado se curva ao império e à -preinência do 
tempo e aprova as matérias quase sempre através de pa
receres oferecidos em Plenário, em regime de urgência 
urgentíssima, ou, o que é mais grave, abdica da sua prer-
rogativa de Câmara revisora. _ 

Sr. Presidente, nesse projeto, por exemplo, só para fi
carmos nele, porque poderíamos estender nossa argu
mentação para quantos projetas vão entrar em pauta das 
diversas reuniões que se sUcederão noite a dentro, não 
foram poucas as vozes que vieram aos gabinetes dos Srs. 
Senadores reivindicar modificações àquilo que conside

, ram mais uma escalada estatizante no Pa.is. Todavia, fi
camo_s diante de se_nn_ÇJ_S_submetidos_ às c:rit_icas,_ ou por 
não termos aprovado o projeto, OLt por termos aprovado 
o projeto apressadamente, sem uma reflexão fiais- pro
funda, sem um exame mais demorado. Se nós_apresen
tássemos emenda, e o Plenário deliberasse aprová-la, 
voltaria à Câmara, e não mais haveria tempo para que 
ele fosse SLtbmetido à sanção presidencial ainda este ano. 

Isto, Sr. Presidente, está ocorrendo de uma_ forma que 
se transforma, a cada instante, em norma consuetudi~ 
nária, porque não é somente neste ano, ocorreu tambêm 
nos anos anteriores. Tenho a impressão que chegou o 
momento de as Lideranças _do Senado, com a Presidên
cia da Casa e CQffi a Me_sa Diretora, estabelecerem um 
prazo, findo o qual não se votaria_ mais maféría, po-rque 
não ê possível, Sr. Presidente- e ainda hoje V. Ex• leu 
mensagem solicitarido emprêstimos para municípios -e 
para Estados.~ A Câmara aprovou, ao apagar das luzes, 
váiiOs-p-rOjetOs de interesse de categorias funciónl:!is, Sr. 
Presidente. E o Senado está diante de outra dificuldade_~ 
sem emendar para corrigir, esses funcionários não rece
berão os-beneficios dos proventos, aumentados e ajusta
dos de acordo com a inflação. Se não os em~ndar, ~tará 
tambêm incorrendo na prática de injustiça com relação a 
grupos que foram discriminados, justa ou injusfanl.eri:te, 
pela soberania da Câmara em processos examinados de 
forma acelerada e de fOfmª á nãO-permitir que- s·e faça 
um bom julgamento dos fatos. "-

Então, Sr. Presidente, a Liderança do PDS está aqui 
dando curso a um acordo feitO entre as Lideranças, no 
sentido de desobstruir a pauta para que tudo seja votado 
e, em especial, os projetas dos economiários e dos vere;a-_ 
dores, este último mandado apenas há cinco dias. 

Sr. Presidente, convenhamos que ele não tem as com
plexidades do pacote fiscal, ê um projeto mais simples, 
de apenas dois artigos, mas mesmo assim era maturai 
que os Senadores pudessem exercer o seu poder constitu
cional de rever aquilo que a Câmara examinou, E, la
mentavelmente, isto não estâ ocorrendo. 

Quero -fazei-um apelo a V. Ex•, guardião da Casa~ nos_ 

A
ós da lei, e guardião da Casa nos termoS do seu 
portamento de_ homem público, para que faça uma 
ião com as Lideranças, para que P?Ssar:nos est~be~e

um limite que ponha um, paradeiro a esse estaao de 
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coisas. A cada instant_e, o Senad_o abdi~a ~e prerrogati~ 
vas.- E nã_Q_~lâ__llil._s s_uas mãos abdicá-las.-
~ Com estas palavras, Sr. Presídente, 8. Liderança--do 

PDS oferece o seu apoio a esse projeto, prestando uma 
homenagem ao Senador Affonso Camargo, que exerce o 

- cargO de Ministro dos Transportes, e que hOnrou esta 
casa;· mas fazendo sérias reservas a um projeto que tem 
muito m"ais alcance publicitário do que reais benefícios 
para os trabalhadores, e significa um riSco-de crescente 
estatização num país cuJo -eSforço de sua sociedade ê no 
.Sentido de evitar a hipertrofia do Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._ (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - O projeto 
continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discuti-lo, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

cqmo se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A m~têria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

__ PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

-N•l92, de 1985 
(n9 6.005/85, na cisa de origem) 

(De iniciativa do_Sr. Presidente da República) 

Institui o Vale-Transporte e dá outras providên~ 
cias. 

O Congresso _Nacional decreta: 

A~i~-11>= Fica instituído o Va:Je-transporte, qüe -o-em
pregador, pessoa fisica ou jurídica, poderã antecipar ao 
habalhador para utilização efetiva em despesas de deslo
camento residência-trabalho e vice~versa, mediante ce
Jcbroação de convenção coletiva ou de acordo coletivo de 
trabalho e, na forma que vier a ser ·regulamentada Pelo 
Poder Executivo-;- nos-contratos individuais de trabalho. 
--§" lQ Equiparam-se áci rrabalhador referido no capUt 

d!!ste_ artigo, para os benefícios desta lei, os servidores 
públicõs âa Administração Federal direta _ou indireta. 

§ 29 --A cõncessãO _do .Vale-Transporte CesSárâ caso a 
convenção coletiva ou o acordo coletiv_o de trabalho não 
sejam renovados ou prorrogados. 

Art. 29 O Vale-Transporte destina-se à sua utili
zação no sistema de transporte coletivo urbano, intermu
nicíPal ou interestadual com características semelhantes 

_a urbano, operado direlamente pelo poder públíco ou 
mediante delegaç-.l'o, em linhas regulares e com tarifas fi
xadas pela autoridade competente, excluídos os serviços 
cole.tivos e os especiais. 

Art. 39 ·o vale-Transporte, concedido nas condições 
e limites definidos nesta lei, no que se refere à contri
buiÇão do empregador: 

a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à re
muneraçã9 para_quaisquer efei!os; 

. __ b)__nã9 _constitui base Qe incid~ncia de contribuição 
previdenciária ou de Fundo de Qarantia por Terilpo de 
Serviço; 

c)._n_ã_Q_se ç_onfigura como rendi~ento _tribu_tável do 
trabalhador. 
- Art. 49 Sem prejuízõ da dedução como despesa ope

racional~ a pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto 
de Renda deviVo, valor equivalente à aplicação da ali
quota cabível do Imposto de Renda sobre o valor das 
despesas comprovadamente realizadas, no período-base, 
na concesssão do Vale-Transporte. na forma etlt que dis
puser o regulamento desta lei. 

Parágrafo único. A de~ução a que se refere este arti
go, em conjunto com as de que tratam as Leis n'>' 6_.29/', 
de 15 de dezembro de 1975, e n9 6.32r, de 14 de abril de 
1976, não poderá reduzir o impoSto devido em mais de 
10% (dez_ por cento), observado o que dispõe o§ 3., do 
art. I'>' do Decreto-lei n9 1.704, de 23 de outubro de 1979, 
podendo o eventual _excesso ser aproveitado por dois 
(<;,s_ercídos s_u__l;;,se_qilentes. 

Art. _59 _A concessão do benefício ora instituído im
plicã ã aquisiçãO pelo empregador dos Vales-Transporte 
necessários aos deslocamentos do tabalhador no percur
so residência-trabalho e vice-versa, no serviço de trans~ 
p_Ó.rte que melhor se adequar. 
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Parágrafo único. O empregador participará dos gas
tos de d~_loc~to do trab!.!lbador com a ajuda de custo 
equivalente à parcela que exercer de 6% (seis por cento) 
de seu salário básico. 

Art. 6<:> A empresa operadora do sistema de trans· 
porte -coletivo público fica obrigada a emitir e a comer
cializai o Vale-Transporte, ao preço da tarifa vigente, 
coloCando-o à disposição dos empregadores em geral e 
assumindo os custos dessa obrigação, sem repassá-los 
para a tarifa dos serviços. 

§ ]9 A emissão e a comercialização do Vale· 
Transporte poderão também ser efetuadas pelo órgão de 
gerência ou pelo poder concedente, quando este tiver a 
competência legal para emissão de passes. 

~ 2~> Fica facultado à empresa operadora delegar a 
emissão e a comercialização Vale-Transporte, bem como 
consociar-se em central de vendas, para efeito de cumpri
mento do _9.ispsto nesta lei. 

S 39 Para fins de cálculo do valor do Vale
Transporte, será adotada a tarifa integral do desloca
mento do trabalhador, sem descontos, mesmo que pre· 
vi!itOs na legislação local. 

Art. 79 O pqder con~dente fixará as sanções a se
rem aplicadas à empresa operadora que comercializar o 
vale diretamente ou através de delegação, no caso de fal
ta ou insuficiência de estoque de Vales-Transporte neces· 
sários ao atendimento da demanda e ao funcionamento 
do sistema. 

Art. 89 Ficam resguardados os direitos adquiridos 
do trabalhador, se superiores aos instituídos nesta lei, ve
dada a o;;umulação de vantagens. 

Art. 9~> Asseguram-se os benefícios desta lei ao em
pregador que proporcionar, por meios próprios ou con
tratados, em yeículos adequados _ao transporte coletivo, 
o dt$locamento integral de seus trabalhadores. 

Art. 10. Os Vales~ Transporte anteriores perdem sua 
validade decorridos 30 (trinta) dias da data de reajuste 
tarifáfrio. 

Art. li. O Poder Executivo regulamentará a presen
te lei no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua pubH~ 
caçào_ 

Art. 13-. Revogam-se as disposições cm cofitráiiO: 

_O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Macha
do. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Encerra-se, no próximo dia 3! de dezembro, o prazo 
de vigência dos incentivos fiscais, consubstanciados em 
isenções e reduções do pagamento de Imposto de Renda, 
para as empresas implantadas no Nordeste Brasileiro. 

Mobilizam-se os setores governamentais, notadamen
te os Ministérios do Interior e do Planejamento, e, de 
modo especial, a SUDENE, no sentido de que o prazo 
de Vigência desse tratamento diferenciado venha a ser 
dilatado, Por periodo que a atual conjuntura econômíca 
está_ a exigir. " 

-Ao-<:OngresSo Nacional cabe a grande responsabilida
de de transformar em leis, em tempo hábil, as propostas 
do Executivo a respeito de tão magno problema. 

Uma análise perfunctória do assunto leva-nos a con
cluir pela necessidade de que se tornem efetivas as medi
da~ preconizadas. 

E que, durante_cerca de cinco longos anos, o Nordeste 
Brasileiro teVe sua economia praticamente destroçada 
pela maior estiagem de que se tem notícia na Região, 
neste sêculo. 

Inexorável e brutalmente, toda área que se estende do 
~arte de Minas Gerais ao Oeste Maranhense, viu desa
parec_erem seus rios, sua cobertura vegetal, e comprome
tida toda sua produção agrlcola. 

Os renexos sobre a economia em geral não tardaram. 
Indústrias promissoras, nascida ao bafejo dos incenti

vos fiscais e firmadas sob o pálio do trabalho e da criati
vidade do nordestino, tiveram que conter sua natural ex
pansão, quando não se viram compelidas a cerrar suas 
portas, a parar suas máqtiinas, arcando com enormes 
prejuízos. _ 

As que sobreviveram tiveram o mérito de fazê-lo com 
a mobilização das últimas reservas de capitais da região 
castigada e graças aos incen~ivos fiscãiS que, em boa ho-
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ra, lhes haviam sido concedidos, No decorrer dos dois 
últimos decênios. 

Agora, após dois anos de chuvas r~gulares, o Nordeste 
retoma o caminho do desenvolvimento que lhe foi traçâ~ 
do pelos planos díretoria!s da SUO EN E, inspirados no 
ideal de tornar a região nordeslina_ menos dependente 
dos centros índustriais do Sul dQ Pais. 

Nào se pode conceber, assiffi, que 11um ensejO proPí~ 
cio, como o que se vislumbra, deixem de vigorar os in~ 
centivos fiscais, que darão às empresas da Região e âs do 
Sul do País, a oportunidade de utilizar a mão~de~obra 
barata e as matérias~primas abundantes na Região. 

Esse o apelo que me chega às mãos, fOrmulado pela 
Federação das Associações Comerciais do Brasil, em 
reunião há pouco mais de um mês, no Recife, para anali~ 
sar a c_onjuntura nacional. 

Os atuais empreendimentOS:n_es:;_~SSitam de umajnjeção 
de capital para atuaHzarem o parque industrial que foi 
implantado. 

Mas, o que é mais importante, nova oportunidade de 
levantarem suas indústrias para a Região Nordestina 
deve ser oferecida às empresas do Sul e do S_ud~ie, com 
reflexos inestimáVeis na ecôhomia regional, onde, atual~ 
mente, há o imperativo dç se criar· mais de um milhão de -
empregos a c-ada ano. - - - -

Esse o efeito multiplicador dos chamados incentivos 
fiscais, que esperamos venham a receber o apoio incon~ 
djdonal de nossos p3res. 

A propósito, ainda, dos iilCetúiVOs fiscais, cabe asSina~ 
lar que diversas medidas de ordem administrativa vêm 
sendo tomadas com relação à SUDENE. 

Dentre essç..!i medidas, uma, de natureza institucional, 
diz respeito à reformulação do seu Consell:10 Deliberati~ 
vo, comtemplado, recentemente, com-~ ampliaçãO de sui --
composição, de molde a permitir a participação efetiva 
de diversos segmentos da sociedade. 

Nesse tocante, registramos apelo dã Confederação dé 
Associações Comerciais do _!3rasil, no sentfdo de que um 
representarlle _se1,1 integre também o Conselho DeUberati· 
vo da SUDE.NE. 

A sugestão não é aleatória. 
As Associações Comerciais, no Pafs, elevam~se a ·nüiis 

de !.500, e_ têm r~[evante papel a cumprir, contribuição 
valiosa e oferecer aos grandes_,temas nacionais, mormen· 
te os relacionados com o papel dos órgãos de desenVolvi· 
mento regionaL _ 

O pleito da Confederação, destarte, 3figura-se-nos 
uma oportunidade de enriquecer o Consçlho da SUDE· 
N E com um representante de uma entidade de classe que 
sempre e.<>teve presente, sempre deu uma contribuição aó 
equacionam~nto e à adoç_ão de soluções para os magnos 
problemas brasile\ros .• 

Esse Sr. Presidente, o apelo que gostaríamos de for~ 
mular. (Muito bem!) 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - ConCedo_ a 
palavra ao nobre Senador J!ltahy Magalhães.-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S"rs. Sena
dores: 

Os progressos alcançados pela medicina ofereçeri!. ao 
homem maior expectativa de vida. No Brasil, o número 
de pessoas com mais de 60 ano$ duplicou em apenas 
duas décadas, passando de 3.425.012, em 1960, para 
7.344.058, em 1980, de acordo com_dados estatísticos do 
IBGE. E essa população tem aumentado significativa~ 
mente: em 1983, já chegava à casa de 3 milhões e SOO mil, 
10% dos quais viviam nos centros urbanos. E presume-se 
que, no ano 2000, haja cerca de_ 14 milhões e 500 mil ido
sos em nosso Pais. 

De acordo com a Organizãção Mundial 'de Saúde, o 
envelhecimento se classifica __ em. qUatro estágios: meia 
idade, de 45 a 59 anos; idOso, de 60 a 74 anos; ancião, de 
75 a 90 anos; e velhice extrema, de 90 ãnos em diante-: 

Na sociedade agrária, ã família era uma organização 
sólida e ~olidária, no qual os velhos se sentiam inteira
mente integrados e amparados. Mas a estrutura da 
familia foi profundamente abalada na sociedade urbana 
e industrial. E a instabilidade da familia moderna: Õu a 
sua desagregação, teve profundas repercussões na vida 
das pessoas mais idosas, sendo uma das causas principais 
da sua marginalização e exc~1.1são do con:ivio social. 

Nas cidades,_ onde, a grande maioria das pessoas se 
comprime em ininúsculos apartamentos, muitas vezes~ é 
quuse imp-ossível a permanéncia do idoso junto de sua 
própria fainilia. E o isolamento, a solidão, o afastamento 
da família amarga os seus últimos anos de vida. O baixo 
nível de remuneração dos_ aposentados agrava o- proble
ma, assim como a deficiência de programas de assistên
clU médico-sãnitária e de lazer dirigidos a essa faixa 
etária. Presume-se que cerca de 90% dos idosos residem 
ou com suas famílías ou independentemente, e que os 
10% restantes estão recOlhidos em asilos. 

Urge que tome~os as providências necessárias para 
tornar mais agradâvil -a vida de nossos anciãos, 
gamntindoMihes, pelo menos, assistência mêdica e a[gu
mas"--modalidãCI.es de lazer. Ê verdade que a crise 
eCOnômicó~financeira que aflinge o País não nos permite 
resolver, de pronto, todos os nossos problemas. Em ge
ral, Obserya-se uma escala de prioridades, na qual avul
tam· outros problemas sociais, como os da mortali_dade 
ínfantíl~ dó m:e·nor abandonado, do analfabetismo etc. 
No enfai'lto, parece~nos -que tão tmportante quanto o 
a_mpá:i-o à infância e ao tncnor abandonado é proteção 
devida à vdlllce. Creio tnCsrho que podemos medir o 
giau de integridade moral de um povo pelo respeito e 
pela atenção que dedica aos seus membros mais idosos. 

Há l:l. crença generalizada de que doença e velhice _sé 
identificam, de que os idosos são pessoas íntratáveis, 
com os quais não há possibilidade de diálogo. Essa afir~ 
mação não corresponde à realidade, ou, pelo menos, nào 
pode ser generalizada. Eles acumulam experíêncía ao 
longo da vida, de modo que a maioria deles tem uma 
prosa agradável c muita sabedoria a transmitir. AHás, 
afirmam os cientistas que os idosos que conservam boas 
condições de saúde nã9 perdem S!Ja capacidade (ntelec
tuul. Ao contrário, udados acumulados nos últimos ano-s 

--demonstram com firmeza que uma faculdade mental bá~ 
síca, a chamada inteligência cristatlna, continua a 
desenvolver-se com a idade etn pessoas ativas e_sadias" 
(in Jornal do Brasil, 4-3-84). 
_ Uma veJhi_çe sadia e feliz não pode prescindir de 
CJ<t!!CÍ<.;ios iisicos e de outras atividades que proporcío~ 
num alegria de viver, interesse pelos acontecimentos e 
pela vida. Os que trabalham, praticam esportes, lêem, es
crevem e, pois, têm mais atividade física e mental tam~ 
bém vivem mais; ao contráriO, os que se desinteressam 
de tudo e permanecem em repouso vêm acelerar~se o 
processo de senilidade. Segllnd() o Profes~r Francesco 
Bertini, Diretor dQ Instituto de Gerontologia e de GeriaM 
tria du Universidade de Flor_ença, vivem nlãis tempo- 3.s 
pessoas que conservam intacta a curiosidade_pelo munM 
do, a vontade de viajar; que, desde a juventude, se prepa~ 
ram para a terceira idade, estimulando os interesses inteM 
lectu_ais; e que escolhem uma ocupação criativa para 
exercer durante a fase da aposentadoria (in O Estado de 
S. Paulo, 20·11-83). 

Os cientistas s~lViéticos e americanos que investigaram 
_as causas da long~~~dade em Abjasia, no Câuscaso da 
Rú~sia, chegaram à cOnclusão de que ela se deve não 
apenas a fatores genéticos e psicológicos, mas também a 
fatores ambientais, ao estHo de vida e aos hábítos alí
mentures. Naquela JocaJidade, todos os anciões traba~ 
[ham, de acordo com suas possibilidades, quer nas fazen~ 
das coletivas, quer em hortas caseiras, e qualquer assun
to de interesse. geral é discutido pelo Conselho de AnM 
ciõ_es, que gozâ de prestigio e respeito junto à com unida~ 
de. O velho. tem a sensação gratificante de ser útil_. 

No Brasil, o Serviço Social do Comércio_ (SESÇ), em 
São Paulo, fói o primeiro órgão público que, há mais de 
20 anos, se interessou ·pelo problema da velhice e criou os 

--primeiros progràmas- de atendimento a pessoas idosas. 
- Podemos ditar os Grupos de Convivência, as Escolas 

AbertaS da Terceira Idade e PreparaÇão-para a Aposen~ 
tadoria, qUe têm prestado excelentes serviços a ~se gru~ 
po soCial. O SESC mantém, ainda, o Centro de .Estudos 
sobre a Terceira Idade. Além disso, procurou sensibilizar 
a sociedade para a marginalização a que estavam relega
dos os idoso~ e para a necessidade de evitar o agrava~ 
menta desse problema. 

No I EncOntro Nacion~l.dos Idosos, realizado em São 
Paulo, promovido pelo SESC e, 1983, uma das reivi.ndi~ 
c:.tçõ<bs da classe era a filClUsão na cadeira de Geriatria 
nas faculdades de Medicina, Odontologia, Educação 
Fisica, Sociologia, Enfermagem e Psicologia. Parece-nos 
9L:te, no Br~sil, somente no Rio Gi"ande do Sul se for-
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mam geriatras em nível pós-graduação. i: preciso criar 
nãQ apenas a cadeira de Geriatria nas universidades, mas 
também as clínicas .geriátricas no âmbito da Previdência 
Social. Nesse encontro, os idosos pleitearam também a 
revogação do Decrcto~lei n\' 1.910, que estabelece o des~ 
conto de um percentual dos seus proventos para a Previ~ 
dência Social. 

Niio podemos ignorar o trabalho de outros órgãos e 
de instituições partiCulares em benefício da velhice. O 
Programa de Assistência aos Idosos, há seis anos a cargo 
da Legião Brasileira de-Assistência (LBA), tem proporM 
cionado lazer, prática de atívidades físicas e artesanais e 
asl>is~ência especiã.J aos ldosos. 

A LBA também atende aos idosos carentes, que neces~ 
sitam de auxílios emergenciais, como internações, 
auxilias complementares e atendimentos técnicos. De 
acordo com o citado relatório, em 1984 foram assistidos 
10.104 idosos e concedidos 53.594 auxílios complemen~ 
tares, Os atendimentos técnicos consistem em entrevis~ 
tas, visitas doiniCitiares e reuniões com os familiares. O 
atendimento i-i'ldíreto se refere principalmente a interM, 

_nações. Com essa finalldade, a LBA firmou 106 convê~ 
nios com a rede hospitalar e atendeu 8.138 pessoas. Ao 
todo, em 1984, incluídos os demais atendimentos, foram 
assistidas 313.536 pessoas, ao custo de Cr$ 5.269 bilhões. 

Podemos concluir que a LBA está bem estruturada e 
dispõe de órgãos re_gionais em todo o País, em condições 
de prestar ampla assistência ao idoso. O mesmo .oc:Qrre 
eom o SESC. o SESl e afgum~s instituições particulares.
O trabalho que rea.Lizam é maravilhoso, mas muito pau~ 
co em relação ao universo dos que necessitam de ajuda. 
Por isso propomos que as atividades assistenciais desses 
órgãos sejam ampliadas, de modo a abranger toda a poM 
pulação ídosa. 

Estamos certos de que o Programa de DC3envolvimen~ 
to Social do Presidente José-Sarney, insf!rido do I Plano 
~~cional cfe -Desenvolvirilento da Nova República, im~ 
primindo carâter priOritário M-obras assistenciais, hã de 
inje~ar recursos necessários nessas entidades, para que 
elas possam realiz<~.r plenamente sua impOrtante missão. 

Era o que tínhurn_os a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -/\Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 20 
horas e \0 minutos, com !l. seguinte 

ORDEMDO DIA 

DiScuSsãO, turno único, do Projeto de Lei da Câm_ara 
n9 99, de 1985 (n9 4.977/85, na Casa de origem), de ini~ 
ciativa do Senhor Presidente _9a República, que altera a 
estrutara da Categoria Funcional de Engenheiro de Opew 
rações, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, e 
dá .9utrus providénciàs,- tendo 

PARECERES FA VORÀ VEfS, sob n's !.I 14 e !.I IS, 
de 1985, das Comissões: 

-de Serviço Público Civil; e 
......_ de Finanças. 

Discussão, em turno único, do _Projeto de Lei da _Câ~ 
mara .n9 109, de 1985 (n\' 4.963/85, na Casa de origem), 
de iniciatiVa do Senhor Presidente da República, que fixa 
os valores de retribuiQào da Categoria Funcional de Téc
nico de Estradas, e dá outras providências, tendo 

PAR!;::CERES, sob n\'s 1.128. e 1.129, de 1985, das Oo~ 
missões: 

-de Serviço Público Civil, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencid() do ·sena-

dor Helvidio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra~ 
da a sessão. 

( Ll•l7anta-se a S(!ssào qs 20 horas e 5 minutos.) 



5230 Quarta-feira 4 __ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1985 

Ata da 247~ Sessão, em 3 de dezembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

--EXTRAORDINÁRIA.._.:___ 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Enéas Faria 

ÀS 20 HORAS E !O MINUTOS, ACHAM-SÊPRE
SENTES OS SRS. SÊNADO!mS: 

Jorge Kalume-- Alte\'Ír Leal- Mãrio Maia·- 'E:üõi~ 
ce Michiles- Fábio Lucena- Alcides Paio -Gaivão 
Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João 
Castelo - Américo de Souza- Alberto Silva- Helvl
dio Nunes- João Lobo - Cesar Cais- José Lins .:....._ 
Virgílio Táv-or~- Cartõs AlbertO- -MoacYr Duitrte
Martins Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral:..:_-
Aderbal Jurema - Cid Sanlp8.iõ- Nivaldo Machado -
- Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Caval
cante - Albano Franco - Lourival Baptista - Passos 
Pôrto- Jutahy Magalhães -Lomanto Júnior- Luiz 
Viana- João Calmon- José Ignâcio Ferreira --M-oa~ 
cyr Dana- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Ro~ 
berto Saturnino:..... Itamar Franco_...:_ Murilo Badafó __:_ 
Alfredo Campos- Amaral Furlan - Severo Gomes- -
Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro Borges 
-Benedito Canetas- Gastão Mütler- RoOerto Caro~ 
pos - José F ragell i - Marcelo Miranda - Saldanha 
Derzi- Roberto Wypych- Álvaro Óias- Enéa-s Fa~ 
r'ia - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir 
Vargas- Carlos Chiarelli- Alcides Saldiiiiha- Odâ~ 
via Cardoso_ 

O SR. PRESIDENTE (Jo!cõé_Fragelli}- A íi_sta de pre
sença acusa o comparecimento dt: 66 Srs. Senadores. H i
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a pro_J.cção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 

requerimentos que serão lidos pelo Sr. I9~Secretário. 

São lidos os sep:uinteS 

REQUERIMENTO 
N• 479, de 198~ 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alíneã 
''bn do Regimento Interno, para Projeto dc_Ld da Cá~ 
maru n~ 200, de I 985-Complementar, de iniciativa do Se· 
nhor Presidente da República, que altera a redução do 
art. 1<? da Lei Complementar n<? 45, de 14 de dezembro de 
19!G e concede poderes às Câmaras Municípais -para ef&
tuar o cálculo da remuneração -dos Vereadores. ' 

Sala das SessõCs, Yde dezembro de 1985.- Humberto 
Lucena, Murilo Badaró, José Lins 

REQUERIMENTO 
N• 480, de l985 

Requeremos urgência, nos termos do arl. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n<) 204, de 1985 (n<:> 6.615/85, na Casa de origem), de ini
ciutiva do Senhor Presidente da República, que cria Jun" 
tas de Concilíação e Julgamento nas Regiões da JustiÇét 
do Trabalho, define frreas de jurisdição, e dá outras pro-
viáências. -

Sala das Sessões, 3 de de:lembro de 1985.- Humberto 
Lucena, Murilo Badaró, José Lins. 

O SR. PRESID~NTE (José FrageUi) - Os requeri~ 
mentos qoe acabam de ser lidos serão votados após a Or" 
dem do Dia, na formã do Regimento Interno da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1<?-Secrefário. -

Ê lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 481, de 1985 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requei" 
ro dispensa de interstíCiO e prévia distribuição de avulsos 

pUii.f 6 Projel0 de Lei do Senado n~ 9, de 1983, de autoria 
dO-se-nU.dOYNelSOn Carneiro,- que inclui, entre as contra
vcnÇ.õês penais. <f prática de atas rt!Sultantes de precon" 
ceitos de sexo e dt: estado civil, a fim de_ que figure na Or" 
dCi11 úo Dia da sess~o seguinte. 

Sala das Sc:<.nÕe.">, 3 de dezembro de 1985.- Alcides 
Saldanha. 

-~=O SR:-P.RESIDENTF {lõsé Frage!li)- Aprovado o 
- requerimento, a_matéria a que se refere figurará na Or" 

dem do Dia da sessão seguinte. 

O Sr. Itamar Franco- Peço a palavra Sr. Presidente, 
_ ~~~!_{a~~-r u~ª-~_()_l_icH<!-ç1!_q_ a V,_ ~X' 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo_ a 
p_'!_lavru ao f!O_l!_re S~nador J_tamar fran9o, para uma soli" 
cllaç_iio. _ - - - - -

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
uma- Solicitação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi" 
dente: 

Uostatia de voltar a fazer uma solicitação a V. Ex•. 
Fi:.:: um pedido de informação deferido por V. Ex.~ ao 
BáriCO Cetirral, sobre a entrega de Cartas Patentes _do_ 
B_Ui-lco-XUXIfiUfã_õ_BanCo--BRADESCO: Esse ofício foi 
rcsronÇlctoPe_l_Õ s~. PreSid~nte do Banco Centr~li. dizen~ 
do_ que não poderia prestar as informaçõeS-, face ao:stgilo 
bancário. 

Entendemos que, neste caso, Sr. Presidente,_ não cabe 
a invocação da lei feita pelo Sr. Presidente do Banco 
Central nem a invocação do sigilo bancârio, razão pela 
qual estamos renovando a V. Ex~ e reiterando o apelo 
para que novo ofício seja dirigido, desta vez, como sem
pre, ao G~binete Civil da Presidência da República para 
que as inforffiações séjaril prestadas ao Senado da Re
pública. 

É a solicitação que faço a V, Ex~ respeitosamente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa"se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, em turno único, do projeto de Lei da 
C:ímara n·~ 99, ae- r9&S (N9 4.977/85, na Casa de 
Origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
Públku, que altera a estrutura da categoria funcio
n-al de engenheiro de operações, do Grupo-outras 
atividades de nível superior, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES FAVORÀVEIS, Sob n<?s 1.114 e 
1, 115, de 1985, das Comissões: 

- de Serviço Público O vil; e 
- de Finanças. 

Em discussão do projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a p<~lavra, encerro a discus" 

sUo. 
~ Eõl-~;úüiÇào. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quein1m permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Arrovado. 
O projeto vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 99, de I9SS 

(N9 4.977/85, na Casa de origem) 

DcJojejq.(íva .QQ_ Sr. Pre:;idente da República 

Altera a estrutura da Categoria Funcional de En· 
genheiro de Operações, do Grupo-Outras Atividades 
de -Nivel Superior, e dá outras providências. 

"'-·o_:ç:gngre~s-o _N_acion~-,- d«:reta: 

Art. !9 A Categoria Funcional de Engenheiro de 
Operações, código NS"918 ou LT~NS~918, do Grupo~ 
Oiiir<is ·AtTVtdad"es de-Nível Superior, a que se refere a 
Lei n~ 5.645, de 10 de_ dezembro de 1970, fica alterada na 
fornta- constante do Anexo desta lei. 

Parágrafo único. O preenchimento dos cargos e em
pregos da classe especial e das intermediárias da Catego~ 
ria Funcionaf de Engenheiro de Operações far-se-á me-
diante progressão furiciõnal ou outras formas legais de 
provimento, 

Art.- -29- Os servidores atcariçados pelo disposto nas 
referências NS"I e NS-2 ficam automaticamente tocali~ 
:z.ados na referência NS~3, inicial da classe A. 

Art. 31' Os s_ervidores alcançados pelo disposto nesta 
lei serão situados nas novas classes da categoria funcio
nal, mantidas as atuais referências de salário, ressalvada 
a hipótese do seu art. 2<?. -

Art. 4<? A_ nova estrutura das classes da Categoria 
Funcional de Engenheiro de Operações não prejudicará 
a tramitação e a soluç_ào de pedidos de transferência e 
movimentação de servidores, apresentados até a data da 
vigêncüi desta lei. 

Art. .)<? A despesa com a execução desta lei correrá à 
conta das dotações próprias do Orçamento da União e 
das autarquias federais. 

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi" 
caçUo, inclusive quanto a seus efeitos financeiros. 

Art. 7<? Revogam-se as disposições em _contrário. 

ANEXO 

OUTRAS ATIVIOADES DE Nl 
VEL ~Jii.UOR (N$-900 OU 

J.T -1')5-.900) 

•) .... ' ..... . 
EngenebJro de 

Opqt,ções. 

, de_ de 

_ ({Í[)[CiO 

de 

RFFERf..NCif. !)E VENCIMENTO 
OUSAJ-ÃRIO l;OR({AsSE-

N$-918 ou LT- CLASSE ESPECIAL-'-NS~~'Z2a25 
-NS-918 CLASSE C -'- NS- !?a %1 

CLASSE B 
CLASSE. ·A 

-NS-Il&l6 

-NS- 3a Íl 
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Q SR. PRESID~NTE (José F!agelli) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do ProJeto de Lei da 
Cámara n<? 109, de (985 (n9 4.963f85, na Casa de 
origem), de iniciativa do Se~~O! P~esi_d:nte da Re
pública, que fixa os valores de retnbu1çao da Cate
goria Funcional de Técnico de Estradas e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n9s [.128 e 1.129, de 1985, 
das Comissões: 

-de Serviço Público Civil, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido do 

Senador Helvídio _Nunes. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discos

sUo. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiiam permanecer

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

t o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• l09, de l!ÍSS . 

(N9 4.963/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Fixa os valores de retribuição da Categoria Fun~ 
cional de Técnico de Estradas e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ _Às classes integrantes da Catcgori_~ _Funcio
nal de Técnico de Estradas, _incluída no Grupo-Outras 

A. N ( .x O 

(f..rt. 1Q d~ Lei n9 
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Atividades de Nível Médio, NM-1000, designada pelo 
Códig-õ NM-1046 ou LT-NM- L046, correspondem as re
ferências de vencimento çu salário por classe estabeleci
das no Anexo desta [ei. 

Art. 2'? Ressalvado o disposto no art. J'? desta lei, o 
ingresSO na Categoria Funcionai de Técnico de E:stradas 
far-Se-á na classe inicial, mediante concurso público de 
provas e formação especializada, exigindo-se, no ato da 
inscrição, certificado de conclusão de curso em nível mé
dio de_ 2Q grau, ou equivalente, e registro ilo Cons"elho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA. 

Art: J~ Ã Categoria Funcional de Técnico de Estra
dus concorrerão, preferencialmente, mediante opção por 
transposiçãO~ ·as ocupantes, em 31 de outubro de 1974, 
de cargo ou emprego de Auxiliar de Engenheiro, Condu
tor de Topografia, Auxiliar de Condutor de Topografia e 
Mestre-de-Obras vinculados às atividades de construção, 
·conservação e sinalização de estradas e obras de arte, 
não fazendo jus à diferença de vencimento ou salário 

_--com efeito retrdativ() à data anterior à vigência desta lei. 
Art: 4Y Ao servidor cj:ue, mediante iransposíção do 

respectivo cargo ou emprego, for incluído na Categoria 
Funcional de Técnico de Estradas. aplicar-se-á a referên
cia de valor de vencimento ou salário igual ou superior 
mais próximo do percebido na data da vigência do ato 
que o transpuser. 

Art. 59 Os efeitos financeiros decorrentes da apli
cução desta lei vigorarão a partir da publicação do ato 
que- transpüser o Cargo em emprego para a Categoria 
Funcíonal de Técnico- de Estradas. correndo a despesa 
respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
DNER. 

A.rt. 6'? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçào. 

Art:' 79 ~~R~vog~m-se a!! djsposições em cont~ârio. 

de de 198.) 

"?REFE.RlNCIAS DE \'E~C!~f.-~~~ Oll ~A~;~.EO oq~ CARGOs:! 
lHT!VOS f EJ>ifY,(bCIS Pt.F:ol:;,,t.!'ilt:S ... 

G R~ P O CAff r,-_(·iHA 
F::ri."!t":WtL 

RtJ E.Rt'r-t~I AS OE Vt:N<:mEN1 O 
OU SA~,!:,:J C POR CLASSE 

~·JTrtAS ATIVIDAOES DE 
N!VrL MWIO N!"!-1000 

Té_çnicb de Estraci_as W~-10,16 ou 
LT-:--ll"-1-1046 

C1as!te !sp. - Nt-'-3ú a 32 
Chsse B - "!~-~-23 a 29 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se passar 
agora à apreciação do Requerimento nQ 479, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da, Câmara n~ 
200/85-complementar. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Puusa.) 
Aprovado, 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

"Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 200, de 1985_ - Complementar (n9 
356/85, _complementar na Casa de origem), de ini
ciativa do S_enhor Presídente da Repúbl(ca, que alte
ra redução do art. )Q da Lei Complementar n9 45, de 
14 de dezembro de 1983, e que concede poderes às 
càmaras. municipais para efetuar o cãlculo da remu-
neração dos vereadores:: _ 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e JustiÇ<l. 

Concedo a palavra :.1o nobre Senador José l8:iiád9 
Ferreira, para proferir o parecer da Comissão de C_onsti
tuição e Justiça_. 

O SR, JOSI:: lCNÃCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Para proferír pare<:er.)- Sr. Presidente, Srs.. Senadores: 

O projeto _de lei complementar ora submetido ao nos
so exume decorre de solicitação do Poder Executivo e 

-classe A - Ntf.-16 a n 

tem por escopo conceder poderes às câmaras municipais 
p·ara: efetuar o cálculo da remuneração de vereadores. 

Na mensagem que acompanha o processado salienta o 
SCiifi.õr· Presidente da República que a providência em 
tela visa a dar aos vereadores situação mais consentânea 
com a no vá situação .orçamentária dos municípios: 

Cõm- a ·reforma tributária que- se disej<i implaOiàr, 
nada mais razoável que melhorar a remuneração dos 
edis, que vinham sendo sacrificadÇls peta situação de ver
dadeira miséria em que viviam os municípios brasileirOS~--
0 prÕjeto Sob o Uspecto jurídíco-constltucional é incen~ 
surável e .quanto uo mérito merece nosso integral apoio. 
·to pa-recer; Sr-.- Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Josê FrageUi) - O parecer é 
favoráveL 

Completada a instrução 9a matéria., passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em díscussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a -palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria 

.que, nos termos do inci&o II, letra ''a", do art. 322, do 
Regimento Interno depende, para a sua aprovação, do 
voto favorável da maioria absoluta d.a composição da 
Cu::;á, devendo ser feita pelo processo eletrônico. Terid.o 
havido; ertlf~tifflto, acordo de Lideranças, a matéria serâ 
submetida ao.plenário pelo processo simbólico. 

Em votação o prcijêfo, em turno úhico. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéría vai à sanÇão. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 200, de I985-Complementar 

(N9 356/85- Complementar, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Altera a redação do art. 19 da Lei Complementar 
n~ 45, de 14 de dezembro de 1983 e concede poderes às 
Câmaras Municipais para efetuar o cálculo da remu
neração dos vereadores. 

O Congresso Nacional decieta: 
Art. J'? ~O art. !? da Lei Complementar n<? 45, de 14 

dc dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte re
daçào: 

"Art. )9 A despesa com a remuneração de v,e
rt!lldorcs não ultrapassará a 4% (quatro por cento) 
da receita efetivam-en'te realizará nó exercício." . 

Art. 2~ O cálculo da remuneração de vereador_es 
obcdecerá a tabela _co_nstaute do art. 4~ da Lei Comp[e
menlar n'?_25, de 2-dejul~o de 1975, e será efetuado, ~:e
meslralmente, pelas Câmaras Municipais, de acor~1o 
com os baluncetes contábeis fornecidos pelas prefeituras. 

Parágrafo único. As datas de atualização da remune
ração de que trata este artigo serão fixadas, para efeito 
de contagem da semestralidade, pelas Câmaras Muni~i
pais. 

(\rt. 3~ Est_a lei complementar entra em vigor na 
data de sua pliblic<ição. 
, Art. 4'? RevOgaffi:.sc as disposições em contrário.c 

O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, peço a palavrã. 
para uma declaração de voto. 

O SR. _PRESID~NTE, (José Fr.agelli) - Concedo a 
palavra ao nobre SenadOr Joige Kalume. -

O SR. J.ORGE J>ALUME(PDS-AC. Para urna ço
municação. Sem revisão.do orador.)~ Sr, Presiden(e e 
Srs. Senadores: 

Paru não atrasar a votação, eu me reservei pafu- f~lar 

agora. Quero saudar os v~readores do Brasil e as Câf!Ja
ras de Vereadores por mais essa autonomia que o Po9er 

-Executivo vem de lhes conceder. - · 
-Congratulo-me com a Casa por ter aprOvado_essefus-

to projeto cm favor dessa classe abnegada, que são os ve
readores do nosso País. 
_ M1,1ito obrigado, Srs. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDÉNTE (J~;~ Fiagé\lir- Passa:se, ako-. 
m, à apreciação do Requerimento n~> 480, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto_ de L-ei da Câman.L nQ 
204, de 1985. 

Em votação o requerimento. 
O.s_ Srs. Senado_r_es qu~ o _aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
ÁprOvado. 

- Aprovado o re_querimento, passa-se à apreciação 
da matêria. "Discussão, em primeiro turno, do Pro
jeto de Lei da Câmara n~ 204, de iniciativa do_Se
nhor Presidente da República, que cria Junta~ de 
Concifiação e Jufgamento nas regiões da Justfça do 

-Trabalho, define áreas de jurisdição, e dá outras 
providências. -

Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituições e J uistiça, Legislação Social e de Fi~ 
nanças. 

Solicito ao nobre Senador Martins Filho o parecer da 
Comissà6~ de Constítliíçào e Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para çmi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Procedente da Câmara do_s Deputados, o Projeto_sob 
exame cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas, Re
giões da Justiça do Trabalho, definiildo as ãreas deJ(l.ris
diçào e dando outras prOvidências. 

O Projeto chegou àqllela Casa iniciadora, nos terJnos: 
do art. 51 da Carta Magna, acompanhado de Exposição 
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de Motivos dos Senhores Ministros de Estados da Jus~ 
tiça; do Trabalho e Chefe da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da Rcpúb!ica. __ 

Convém assinalar que aquele documento corporifica 
os estudos realizados por Grupo de Trabalho integrado 
por representantes do Calenda Superior Tribunal do 
Trabalho c das três citadas Secretarias de Estado, tendo 
sid_o apreciadas proposh!S e solicitações encaminhadas 
pelos Tribunais Regionais..do_Ttabulho, pelo Legislativo 
Federal, Assembléias LegislatiVas, Câmaras Municipais, 
Sindicatos e AsSodações d~ Classes. 

Ao Projeto fora-m anexados, ria forma regimental, 
trinta e duas outrl.ls proposições, versando matéria corre-
lata. _ _ 

Cumpre notar que, ao apreciar a viabilidade de recur
sos financeiros para a consecução da medida- 276 no
vas Juntas, inicialmente proposfas em 1982, -a SE
PLAN optou pela criação de l/3 (um terço)_ em cada 
exercício. Em função disso, o Egrégio Tribunal Superior 
do Trabalho, consultando os tribunais RegionaiS, esta-
bclcceu as prioridades que redundaram na presente pro
posição. 

Diante do exposto, observados os aspectos de mérito 
que nos cumpre apreciar, dando ênfase ao eleVado alcan
ce-social que representa o Estado adminístrandojusti_çSJ. 
trabulhista, opinamos pela aprovação do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jõsê FrUgel\i) - Concedo a 
pulavra ao nobre s'enador Jutahy Magalhães, Rara pro
ferir o parecer da Comissão de Legislação SoCial. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL- BA. Para 
proferir Parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: _ 

De iniciativa do Poder Executivo, o presente Projeto 
de Lei propõe a criação de 124 (cento e~ vinte e quatro) 
Juntas de Conciliação e Julgamento distribufdas por to
das as l3 Regiões da Justiçu' do Trabalho, define as áreas 
de jurisdição das Juntas, inclUsive dacjuelasjá instaladas, 
e cria cargos de Juiz e outrOs deidministração geral e 
apoio judiciário considerados necessários à Viabilização 
operacional da nova estrutura. O Projeto, em sua versão 
original, propunha 106 novas Juntas, tendo este número 
sido amPliado para- -124 em dec·o-rrênCiã de elliend:is 
aprovadas na Câmara dos Deputados. 

De acordo com o teor da Proposta submetida à revi-
são-desta casa, são assim âistribUídas-às nOVaS"JU-ntas:

l! Região (RJ)....., 13 JCJs 
2• R.cgíão (SPf- 32 JCJs 
3' Região (M:G) - 23 JCJs 
4~ Região (RS) - 8 JCJs 
5' Região (BA)- S"JCJs 
6• Região (PE/ AL) - 6 JCJs 
7• Região (MA/PI)- 4 JCJs 
8• Região tPA) - 3 JCJs 
9~ Região (PR) - II JCJs 

lO• Região (DF /00/MT) - lO JCJs 
11 ~ Região (AM) - 3 JCJs 
12' Região (SC) - 3 JCJs 
13• Região (PB/RN) - 3 JCJs 

A Exposição de Motivos subscrita pelos Ministros do 
Plancjamcnto e do Trabalho ressalta que a ProposiçãO 
resulta de estudos levados a efeito por Grupo de Tribo:i~ 
lho integrado por r.epre.s-entãntes do Poder Executivo e 
do Tribunal Superior do Trabalho, o qual contou coni __ _ 
importantes constribuições de Tribunais Regionais, Le
gislativos Estaduais e Municipais e assOciações de classe. 
Assi-nala, ainda, que os estudos têcnicos-conclUíram pela 
necessidades de criação de 276 novas Juntas, solução 
esta que, por razões de ordem orçamentária, terá de ser 
implementada em três etapas, à razão de 1/3 (um terço) 
em cada exercício. De acordo com a Justificação do Pro
jeto, as novas Juntas propoStas representam õ-fnTniffi() 
necessário para a primeira etapa de reaparelhamento da 
Justiça do Trabalho, segundo as prioridades eleitas pelo 
próprio TST. 

As deficiências estruturais e a sobrecirga de tarefas da 
Justiça do Trabalho estão, sem dúvida, na raiz dos prin
cipais problemas que aretam o funcionameiüo daquele 
ramo do Pode-r Judiciário. Ao propor medidas deStina
das a suprir os recursos mínimos necessários ao aprimo
ramento da prestação jurísdicional nos- grandes centros 
congestionados pela demanda e em diversoS iniinicípios 
ainda carentes de assistêncía judiciária, o Projeto repre-
senta providência bastante oportuna em prol do reapare
lhamento e da agilização da Justiça Trabalhista. 

Com as medidas propostt~s, notada mente no que tange 
à red!.!_finiq~C) de áreas de jurisdição, n:taior número de 
mun.icípios sení alcançado pelos benefícios da Justiça 
Laboral, com evidentes vantagen-s para os trabalhadores 
cm termos de tempo e economia. 

· Ressalte-se, outrossim, que a Proposição ê fruto do 
1trabalho conjunto dos Podçres Executivos e Judiciário, 
sendo de presumir, portanto, que sua formulação_ aten
tou para um elenco mais amplo e integmdo <;!e requisitos 
de interesse da Administração Pública. 

Cabe, por último, consignar o aperfeiçoamento que o 
Projeto recebeu ~na Câmara dos Deputados por via de di
versas. emendas aproVadas~ destac-ando-se, a· nosso ver, a 
los~ççi\_Q_ ç!_e_QisposgivQJ__arti&9 l~>,_parág_-r:_ª-fo Q!líf:Q) que 
delega uos Tribunais Regionais e poder de modificar ou 
n:manejar a jurisdíção das Juntas de Conciliação e Julga~ 
menta, critério sem dúvida mais consentâneo com a rea
lidade das comunidades locais, _além de_ exibir o mérito 
de_ evitar o longo processo a que está sujeita a aprovação 
coriaressual 
S~bre o C:quema proposto para viabilizar os efeitos fi

nan:ceiro·s !=l~s med_idas, melhor_dirá_a d_outr_a Comi~são 
de Finanç_as desta Casa, ao apreciar a matéria com a pro
ficíência de sempre. 

Por _Lod!.Js_ ª~ r.a4õ_cs __ ~DT,i_nciada_s~ ~nten_çlemos_ que o 
Ptl)j_çto_ Q5;;__lci_ n9 204/&S n.:ún~ atriPutos çf__e oportunida
de, pertinência e relevância social que nos levam a reco
mendar _sua_ aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palav_ra ao nobre senador Vírg_í_!io Távora, para proferir 
o parecer_ da Comissão de Finanças. · 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS-CE. Para profe· 
rir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A Proposição cm questão, en,caminhada pelo Poder 
- Executi'.'o. nos termos do art. 51 da Constituição Fedeial, 
tem por escopo criar Juntas de Conciliação e Julgamento 

--em Regiões da Justiça do Trabalho além de definir áreas 
de jurisdição. 

A medida prevê a instituição de 124 (cento e vinte e 
- quatro) Juntas de Conciliação e Julgamento, assim dis

tribuídas: 
J!' Região - (Estados ·do Rio de Janeiro, e Espírito 

Santo)- 13 Juntas; 
2f Região - (Estado de São Paulo) - 32 Juntas; 

-3f Região- (Estado de Minas Gerais)- 23 Juntas; 
4~'" Região- (Estado do Riõ Grande do Sul)- 8 Jun-

tus; ·~- -
5~ -RCgião- (Estado da Bahia) - S __ Juntas; 
6~ Região- (Estados de Pernambuco eAlagoas)- 6 

Juntas: 
7~ Região- (Est::Jdos do Maranhão, Piauí e Ceai-á)-

4 Juntas; 
8' Região - (Estado do Purá) - 3 Juntas; 
9~ Região -(Estado do Paraná)- I l Juntas; 

--=---- 10'1 Região -(Distrito Federal e Estados de Goiás, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) - lO Juntas; 

11~ Região- (Estado do Amazonas)- 3 juntas; 
12~-RCglâO--:..:. -(Estãaci de-S3iiia Catãfina)- 3 juntas; 
13~ RCgião __:(Estados da Pai-aíba e Rio Grande do 

Norte) - 3 Juntas; 
Além _de i-edclini_r áre:~s de- juris<!-ição em v~rias J:t_€>: 

-- giões, a PrOviaéfiC1ãem tCla- Ciíã 82- cariõs -de Juiz do 
Tn.~hulho, -~feside!1te--de_!urita, 75 cargos de Ju_lZ do Tra
ballio SU.Dstituto e 224 funções de Vogais. 
- Para dur apoio às funçõesjudicantes a serem desempe
nhadas pelas Juntas ora instituídas a Proposição estabe
lece_ a criação de 877 cargos burocrâti~os englobando 
desde o Diretor de Secretarra ao Atendente Judiciário. 
- Cabe 1-cssaltar que as reais _carências da Justic3 do Tia~ 

- balhÕ, cO-nfÕrme estudo elaborado por Grupo de Traba-
lho constituído por membros do Egrégio Tribunal Supe
rior do 'Trabalho, apontavam a necessidade de criação de 
276 Juntas, tendo a Secretaria de Planejamento da Presi
dCnciU-(hl~t!Pública indiCãdo recursos para a instituição 
grudativa duquele número. 

No--que C(J"ncerne as aspecto financeíro,- preceitua dis
poSitiVOC-Cii1Tíclo ·no texto em exa-me que os -reCUrSos des
tinados à instalação das Juntas então críadas serão libe
r<:!dos e-CfesTitla-dOS -de forma equitaiíva-e proporcloiiilràs 
Regíõ-cS, -COnsideranôo-se o número de Juntas a serem 

- naas·-im-pTantãdas·. - -· - -
Por outro lado, o art. 3_7 da Proposição prescreve que 

as despesas decorrentes da execução das medidas nela 
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contidas serão atendidas com as dotações orçamentárias 
confc.ridtU> à Justiça Jo Trabalho ou mediante a abertura 
de créditos udieionais. 

VerJica-sc, pelo exposto, que ínexistc óbice à apro
vw,;:to da medida, quer com relação <lO aspecto'jurfdico
l'inaneeiro, quer com r1.0:fcrênci;.~ ao interesse público, cuja 
relcvúnda se evidencia. 

As- ra.~:õe-s ora alinhadas lc:vam·nos _a concluir pela 
aprov<lçào do Projeto em questão. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matêria, passa-se à uma 
discussão em primeiro turno. 

O Sr. Octavio Cardoso- Sr. Presidente, peço a pala~ 
vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) - Concedo" a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para discu
tir. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para dis· 
cu ti r. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Se
nadores: 

Esse projeto se inclui entre os que o Senador Murilo 
Badaró se referia quanto à falta de oportunidade de dis
cussão da matéria. É um projeto completo, que cria inú
meras Juntas de Conciliação e Julgamento, colocando 
municípíos de maior importância e de maior movimento 
forense, e de maior necessidade de criação de Juntas sob 
a jurisdição de outros, criando inúmeras dificuldades de 
deslocamento de pessoas necessitadas para se valerem do 
julgamento das novas Juntas criadas. 

Refiro-me, por exemplo, Sr. Presidente, ao meu Esta
do, criada que foi a Junta no Municlpio de São Borja, 
sem dúvida, um município histórico, rriuniCípio impo"l-· 
tante, mas que jurisdiciõna o Município de Santiago ao 
Município de São Borja, acarretando despesas e incómo
dos de deslocamento das pe..c;soas para aquele município. 

Ora, Santiago, pela sua importância, pelo seu desen
volvimento, pela sua população, mereceria ou a criação 
de uma Junt;t nesse município, ou a exclus_ão como mu
nicípio juridicionado a São Borja, para ficar na sitUação 
em que se encontra, em que o próprio juiz da Comarca 
julga as questões trabalhistas propostas pelo Ministério 
Público ou por advogado. 

Assim, Sr. Presidente, concorre também com o Mu
nicípio_ de São Gabriel, que mereceria uma Junta de 
Conç_iliaçãó e Julgamento, entretanto se encontra jurís
dicionado pelo Município de Rosário do Sul. 

Além do mais, Sr. Presidente, os Tribunais Regionais 
do Trabalho, por decisão de 2/3 partes de sua bancada, 
atendendo ao interesse público e às peculiaridades locias, 
poderão modificar a jurisdição das Juntas de Conci
liação e Julgamento, respeitado o disposto no art. 29, da 
Lei n'i' 6.947, de 17 de setembro de 1981. 

Assim, Sr. Presidente, eu estou apresentando emenda, 
uma criando, no Município de São Gabriel, a Junta de 
Conciliação c Julgamento; e outra excluindo da juris
dição de São Borja o Município de Santiago, Pelas ra
zões qUe acabo de expor à V. Ex• Assim, Sr. Presidente, 
estou~encamírihS.-ndo à Mesa as emendas a que acabo de 
me referir. ( M"uito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em 
dis_cussão a matéria. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para discutir. 
Sem revfsão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

A cada dia que passa, os fatos demonstram a certeza 
da regra segundo a qual a pressa ê inimiga da perfeição. 
O Projeto de Lei n~' 204, de 1985, oriundo da Câmara dos 
Depu~ados, cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas 
regiões da Justiça do Trabalho, define áreas de jurisdição 
e dá outras providências. 

Corre no"- Plenário, Sr: Presidente, que a Câmara dos 
DepuiãdOS introduziu modificaçõeS- subs-tãilciais- na 
Mensagem presidencial. E essas modificações referem-se 
à criaçãO de Jufttâs e à criação de cargos. 

Não afirmo com segurança se a notícia que corre é 
verídica, porque não há como fazer, neste instante, Sr. 
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Presidente, o exame comparativo da Mensagem presi
dencial com a matéria aprovada na outra Casa do Con
gresso Nacional. O que posso informar a V. Ex• e aos Se
nadores ê que a Mensagem original continha 37 artigos, 
e o texto enviado ap Senado, pela Çâmara, aqui chegou 
com 39. 

Mais razões de desconfianças, por conseguinte, nós te
mos, motivos que recomendam, portanto, que essa ma
têria não seja aprovada sem um exame sério, a fim de 
não comprometer o bom nome do Senado Federal, a fim 
de que não seja comprometido o nome d_o Congresso 
Nacional. 

Porque, Sr. Presidente, se alterações substanciais 
criando Juntas ou criando cargos _foram feitas pela outra 
Casa, elas são flagrante e gritantemente inconstitucio
nais, e como tal esta Casa, através da sua Comissão de 
Constituição e Justiça, não poderia oferecer o parecer 
que ofereceu. . __ _ 

Está em jogo, Sr. Presidente, mais do que a dignida_de, 
está em jogo a honra do Congresso Nacion;:tl, precisa e 
particularmente do Senado da República. 

É imprescindível, por conseguinte, Sr. Presidente, que 
tempo seja dado aos Senador~s, tempo especial seja con
cedido às Lideranças, para que possa ser feito um exame 
minucioso, um exame criterioso, O que não podepenna
neecer, Sr. Presidente, é a dúvida, porque a ela atinge a 
todos, sobretudo à instituição. 

Dentro do prazo que tive para examinar a matéria, 
pouco mais de 2 minutos, verifiquei, no entanto, que o 
número de artigos não coincide. Houve enxertos, é ine
gável. E é preciso que a Mesa da Cas_a, fiscal por dever de 
tudo que ocorre nesta Casa, tome uma providência cau
telar, a fim de que o Senado verifique se realmente alte
rações substanciais, contrariando a Constituição, foram 
feitas. E, nesta caso, cabe à Comissão de Constituição e 
Justiça· rejeitar os acrêsi::inlos que, ferindo a Lei Maior, 
foram feitos. _ . __ 

E a providência, Sr. Presidente, que peço e requeiro à 
Presidência do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria}- Eminente Se
nador Helvídio Nunes, a Presídência se informava do 
procedimento que deve orientar a discussão e votação 
desta matêria,_ em virtude disso, lamentavelmente, dei
xou de colher as palavras finais de V. Ex• 

V. Ex• teria endereçado à Mesa algum requerimento? 
Por gentileza, V. Ex• poderia repeti-lo? 

O SR. HELVIDIO NUNES -.Sr. Presidente, pairam 
dúvidas sobre a intl"odução na Mensagem presidencial 
de acrêscimos relativos à criação de Juntas e de cargos. 
Através de emenda, todos sabem, não é possfvel ã:lterar a 
Mensagem presidencial, por flagrantemente inconstitu
cional, pois que essas tentativas feririãril mcirtahtlciiftci O 
texto da Constituição. ~uma matêria longa. Suma pro
vidência com 39 artigos; i"eâlstfibuídos em parágrafos e 
itens. Com apenas 2 minutos para exarilinâ-la, ao menos 
para cotejar o texto do Poder Executivo com o que che
gou, oriundo da Câmara. Há ôecessidade de que a Mesa 
tome uma providência, porque-não é possível que os Se
nadores fiquem em dúvida. Mais ainçla! Não é possível 
que a Comissão de ConstituiçãO e Justiça do Senado ofe
reça um parecer, declarando constitucionais riledidas 
que, se realmente foram adotadas, ferem de morte a 
Constituição. 

É preciso, por conseguinte, em nonie da dignidade do 
Senado Federal, que esse cotejo seja feito, a fim de que 
não paire qualquer dúvida entre os Srs. Senadores e, em 
conseqüência, seja preservada, mais uma vez, a imagem 
do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Senador 
Helvídio Nunes, V. Ex• discorre bem sobre a tramitação 
dessa matéria, que recebeu pare_cer favorável da Comis
são de Constitui_cão e Justiça e a_ça_ba de receber votação 
favorável para tramitação ein regirne -de urgência: -A 
Mesa fica, parece-me, tolhida_ d~ lmpedir o prossegui

-mento da tramitaçãO da matêria, diante das atitudes to
rriadas, primeíro pela Comissão, depois pelo Plenário. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA.) Peço a palavra 
para uma explicação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
l<~.vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para 
uma·explicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores: _ ---

Acho que não há dúvida a respeito do au~ento de nú
mero de Juntas pela Câmara dos Deputados. O próprio 
parecer da Comissão de Legislação Social, que tive opor
tunidade de proferir, que é o projeto na sua versão origi
nal, propunha l06 novas Juntas, tendo esse número sido 
ampliado para 124, em decorrência de emendas aprova
das na Câmara dos Deputados. Não houve realmente 
um aumento na Câmara dos Deputados, decorrente de 
emendas, na Câmara, de 106 para 124 Juntas. Isso está, 
inclusive, escrito no parecer da Comissão de Legislação 
Social que tiv~ oportunidade de proferir, porque isso faz 
parte do processo. Portanto, não há nada de obscuro, es
tá bem claro e explícito; se a Comissão de Constituição e 
Justiça considerou constitucional, dentro do âmbito da 
Comissão, é um assun1o que deve ter sido verificado. No 
âmbito da Comissão de Legislação Social, apenas exami
namos a questão de fato. 

Agora, pode ser- aí uma explicação- que isso seja 
decorrente do fato de que· a proposição fala em 276-rio
vas Juntas. Então é· um número muito superior a este que 
estamos examinando. Apenas, resolveu fazer essa _am
pliação de 276 novas Juntas, em três ~nos c_onsecutivÇ)s, 
fazendo, portanto, uma parcela no primeiro ano em que 
estariam. QOssfvelmente, indufdas eSsas 124 nas 276 pro
postas pelo Executivo. 

Então, essa pOde ser a razão, por que houve essa mo
dificação apenas na aplicação no primeiro ano, de 106 
para 124 Jyntas. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- A Presidência 
-esclarece ao Plenário que a aprovação do RequerimentO 
de urgência tirou a oportunidade dos Srs. Senadores de 
apreSentarem emendas perante a primeira COmisSão a 
que foi distribuído o projeto, nos termOS-dO art.--141, 
item 2, letra b, do Regimento Interno. 

Assim sendo, fica facultado ao Plenário, nesta oportu
nidade, apresentar emendas nestes termos. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Far.ia) -sobre a mesa, 
emendas que serão lidas pelo Senhor 1~'-Secretádo. 

São lidas as seguintes 

EMENDAS DE PLENÁRIO 
OFERECIDAS AO 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 204. DE 1985 

Emenda n<1 1 

Acrescente-se ao tex.to proposto 
a) no Estado de Pernambuco 
t criada, na 6'- Região da Justiça do Trabalho, no Es

tado de Pernambuco, :uma Junta de Conciliação e Julga
mento na cidade de Belo Jardim. 

Belo Jardim, o reSpectivo MunicípiO e oS" de Sanharó, 
Tacaimbó, São Caetano, São Bento do Una, Cachoeiri
nha e Brejo da Madre de Deus. 

Justificação 

/>.. presente _emenda te~ em vista tornar efetivã~uma 
ãntiga reivindicaç_ão d_a_.cidad~_de Belo Jardim, no agres
te de Pernambuco, ter a sua Junta de Conciliação e Jul

_garnento. 
M:unicípío de grande vitalidade económica, Belo Jar

dim desenvolve suas atividades ncis setores da indústria, 
do comércio e -da agropecuárla com intensidade carac
terística das zonas pioneiras, em plena eX-Pansão. Servida 
pela RFFSA, e rodovias estadual e federal, bem como 
po-r boas estradas municipais, favotecida pela influência 
de empresários ativos, disposfós a progredir pelo traba
lho, seus aspectos revelam o espírito evoluído de sua gen
te e permitem descortinar-se um futuro de prosperidad~ 
e riqueza. O parque industrial de Belo Jardim é represen
tado por cerca de quatrocentos estabelecimentos, onde 
se destacam os de transformação, industrialização de 
carne, doce, óleos vegetais, baterias, rações, etc. O núme
ro de p_~ssoas ligadas às atividades industriais eleva-se a 
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mais de quinze mil. O comércio ê bem desenvolvido, 
registrando-se a existência de mais de mil ~tabelecimen
tos. A população ê atendida pela existência de cerca de 
setecentos estabelecimentos de prestação de serviços, 
doze agências bancárias, in_clus_ive Caixa Económica. O 
coffiércio e a prestaçãO-de serviços fornecem emprego a 
quase 10.000 pessoas. 

Diante do exposto, pode-se visualizar o potencial eco
nómico, social e cultural de Belo Jardim. Pelo que a 
criação e a instalação da_Junta de Conciliação e Julga
mento se inserem. perfeitamente, na trajetória brilhante 
de Belo Jardim, pólo de desenvolvimento do agreste per
nambucano. 

Sala das SesSões, 2 de d~mbro de 1985. - Nlvaldo 
Machado. 

Emenda n'~ 2 

Introduzam-se as seguintes alterações no texto do pro
jeto: 

..Art. 9~> São criadas, na 4• Região da Justiça 
do Trabalho, Estado do Rio Grande do Sul, oito 
Juntas de COnc_iliaçã.o -e Julgamento, assim distri
buídas: duas na cidade de Porto Alegre (16• e 17•) e 
um nas cidades de Canoas (3•), Esteio, Gravataí, 
Novo Hamburgo (3•), São Gabríl e Triunfo .. 

· Art. lO ... -:·.·:·._._ .....••• , ....... ·-·~·.·~··· 

1- ··················"'····-·--~········~ 

V -São Gabriel: o respectivo município; 
VI- Tirunfo; o respectivo municfpio e o de Ge

neral Câmara. 

Art. 1 L Ficãm excluídos da Jurisdição da Jun
ta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre o 
Município de Gravataí e de Rosário do Sul o de São 
_Gabriel. 

Art. 32 ......•.•. ~ ....•. _ •. ~ •.•. ~. ""'' .-, •.•. -.·-

1- ·····~····-······················-·---

IV- na 4• Região: oito cargos deJuizdo Traba
lho Presidente de ~unta; qu~tro cargos de Juiz do 
Trabalho Substituto; dezeseis funções de Vogal; 
oito cargos_em comissão de DiretOr de Secretaria; 
Oito cargos de Têcnico Judiciário; oito cargos de 
Oficial de Justiça Avaliador; dezesseis cargos de Au
xiliar Judiciário; oito cargos de Agente de Segu
rança Judiciár_i.Q_ e; __ Qito cargos de Atendente Judi
ciádo." 

Justificação 

São Gabriel, pelo número de empregados que conta e 
em razão do volume de reclamações trabalhistas que 
vem registrando nos últimos anos, encontra-se entre os 
municípios que demandam a instalação, com prioridade, 
de uma Junta de Conciliação e Julgamento. 

O significativo número de trabalhadores de São 
Gabriel busca assistência da Justiça do Trabalh'o, atual
mcnte, na cic;lade_ ci_e Rosário do Sul, onde funciona a 
Junta de Conciliação e Julgamento à qual aquele Mu· 
nicfpio está jurisdicionado. 

Por essas razões. entendemos que, quando se propõe a 
criação de 106 no.vas Junt~s em todo o País, é_de toda a 
justiça a inclusão da cidade de São Gabriel entre as con
templadas com a representação da Justiça do Trabalho. 

Sala das Comissões, em 3 de dezembro de 1985. -Oc
tavio Cardoso. 

Emenda n~' 3 

Inclua-se. onde couber, o seguinte artigo: 

Art. . Fica excluído da jurisdição da Junta de 
Conciliação e Julgamento de São Borja o Município de 
Santiago, ficando a prestaçàt:? jurisdicional trabalhista a 
cargo da Justiça corrium. -

Justificação oral. - Octavio Cardoso. 

O SR._P-RESfDENTE (Enêas Faria)- A Presidência 
suspende a sessão por cinCo minutos para que os traba-

1 
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lhos sejam ordenados e possam as Comissóes se ma:ilifes~ 
tar a respeito das emendas lidas em Plenário. 

Estii suspensa a sessão. 

(Suspensa às 20 horaS e 52 minutos, a sessão é rea~ 
berta às 21 horas e 02 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Estâ reaberta 
a ses.<tão.-

SoliCito ao nobre Senador Martins Filho o parecer da 
ComisSão de ConstituiÇão e Justiça sobie_a_s enlC::ndas. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi
tir parecer. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, __ o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela in~ 
consti~uçionalidade e injuridicidade em relação_às_~men-_ 
dus apr~entadas. .- -

ê o parecer, Sr. Presjdente. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Concedo apa
lavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir 
o parecer da Comissão de Legislação Social.- · ~-· 

O SR. JUTAHV MAGALHÃES (PFL - BA. Para 
proferir parecer. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores_: 

Levando em consideração o paiecer da ComisSão de 
Constituição- e Justiça, pela injuridicidade e inconstitu
cionalidade, só nos restaria quanto ao mêrito, -afirmar 
que lá na Câmara dos Deputados já ficou estabelecido 
que caberia aos Tribunais Regionais o poder de modifi
car ou remanejar a jurisdição das Juntas de Conciliação 
e julgamento, que facilitaria- aS modificações que-se fizes
sem necessárias, de acordo com os interesses regionais e 
municipais. Portanto, já estari<t atendida a idêia propo~
ta das emendas dos Srs. S~nadores. Somos contra as 
emendas. 

to parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Farta)- Concedo a pa
lavra a~obre Senador Vlrgílio Távora, para proferir -o 
parecer da~omissão de Finanças. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para profe
rir parecer~ -Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Levando em conta o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiç-a pela injuridiCidade e inconstituCíi:inaHda
de das emendas, no que tange à Comissão de FinanÇas, 
somos pela rejeição das mesmas_:_ criação de despesas que 
não cabe ao Congresso fai.e-i. _,_ - -

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria):__ o-parecer da 
COmissão de ConstitUição e Justiça é pela inconstitucio
nalidade e injuridicidad<; __ das_~me_nçias. 

Os demais pareceres sãÕ contrários. 
Deixam de ser submetidos a votação as emendas que 

não obtiveram ã aprOvação--das Comis!;:ões. 
Encerrada a disCussão, passa-se a Votação da matéria 

que, nos termos do inciso II, do art. 322 do Regimento 
Interno, depende para a sua: aprovação de voto favorável 
da maioria absoluta da composição da Casa, devendo 
ser feita pelo processo eletrônico, 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as lideranças, 
a matéria será submetida ao Plenário pelo processo sim
bólico. 

Votação do projeto, em Primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Peço_ verificação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - Vª'i-~ pro9~_:-_ 
der à verificação sõlicitã.da pelo Senador Helvídio Nu
nes. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. Hf:LIO GUEIROS (PMDB - PA.) -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Como vota 9~. 
Líder do PFL? 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS.)- Sim. 
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O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- CO-mo vota o 
Líder do PDS? 

cr-SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG.)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - Como vota o 
Líder do PDT? (Pausa.) 

Como vota. o Líder do PTB? (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Albano_ Franco 
AlbertO. Sílva --
Alcides Pai~ 
Alcides sãtdanha 
Alfredo- CarilpóS-

-Aloys-i6 Chaves 
Altevir Leal 
ÃlVUro Dias -----
Carlos Chiarelli 
Fábio Lucena 
Gaivão Mode:sto 
Gastão M üller 
Guilherme Palmeira 
Hélio Gueiros 
f(eiú'ique SãntiUo 
Humberto Lucena 
Itamar Franco 
João Calmon 
JOSé Lins 
Jutahy Magalhães 
Luiz Cavãlcante 
Mãi-C:elo- Mirailda 
M?triõ Màiã- - -
MartinS -Filho 
MOU-cYr-:Dalla 
Murilo Badaró 
Nelson Carneiro 
NiValdo Machado 
Raimundo Parente 
Virgílio Távora 

VOTAM '·NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Cíd Sampaio 
Helvídio Nunes 
Lenoir Vargas 
Moacyr Duarte 
Octávio Cardoso 
Passo_s Pôrto 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Votaram SIM 
3(Srs. Senadores 'e, NÃO.o6:_ -

Não houve abstenções. 
_Está .!irrov~~o _o projeto. 
AP_fôvã_"~o em primetro_turn_o- ~decorrido O intersiicio 

de 48 -hOras: Previsto nO art. 108,_§ 3'>' da Constituição, o 
proj~tÇ>_s_~r::í_irtcluído oa_Ofdeiri-dõ-Oia para- apreciação, 
em seg!lndo_ turpo. -

É o seguinte o projeto aproVado. 

PRQJEl'D DE LEI DA CÂMARA 
N• 204, de I9ss 

(N~' 6.615/85, na Casa de Origem) 

-Tfia Juntas- de Conciliação e Julgamento nas Re-
giões da Justiça do Trabalho, define áreas de juris
dição e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' A Jurisdição das Juntas de COnciliação-eJul

_gamento será fixada pelo Congresso Nacional, quando 
de sua criação-:----

Parágrafo único. Os Tribunais Regionais do Traba
lho, por d&isào de duas terças p3.rtes de suas bancadas, 
atendendo ao interesse público e às peculiaridades locais, 
poderão modificar a jurisdição das Juntas de Conci
liação e Julgamento, respeitado o disposito no art. 2'>' da 
Lei nl' 6.947, de 17 de setembro de 1981. 

Dezembro de I985. 

Art. 2'>' Ficafn criadas, na t• Região da Justiça do 
Trabalho, treze Juntas de Conciliação e Julgamento, as
sim distribuída-s: onze no Estado do Rio de Janeiro, sen
do cinco na cidade do Rio de Janeiro (36• a 40•) e uma 
nas cidades de ltaboraí, Macaé, Magé, Nilópolis, Rio 
Bonito e São Gonçalo (2•): duas no Estado do Espírito 
Santo, sendo uma nas cidades de Vitória (3~) e Unhares. 

Art. 3'>' Ficam assim definidas as âreas de jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas 
cidades_abaixo, pertencentes à 1' Região da Justiça do 
Trabalho: 

a) no Estado do Rio de Janeiro: 
I- Itaboraí: o respectivo município e o de Silva J~r

dim: 
JI - Macaé: o respectivo município e Os de ConceiçãO 

de Macabu e Casimiro-de Abreu; 
b) no Estado do Espírito Santo: 
Linhares: o respectivo municfpio e os "de Rio Bananal, 

Jaguaré. São Mateus, ConceiÇão da Barra e Pedro Ca-
náriO: - -- --- ---

Art. 41' Ficam criadas, n·a 2' Região da Justiça _do 
Trabalho, Estado de São Paulo, trinta e duas Juntas de 
Conciliação e Julgamento, assim distribuídas: oito na ci
dade de São Paulo (46• a 53J), uma em Amparo, uma em 
Assis, uma em- Bragança Paulista, uma em Campinas 
(3•), uma em Capivari, duas em Cubatão (3f: e 4•), uma 
em Cruzeiro, uma em Fernandôpolis, duas em Guaria
lhos (3~ e 4~) uma em Itapetinga, uma em Itatiba, uma 
em Jales, uma em- Osasco (2•), uma em Ribeirão Preto 
(2•). uma em Santo André (3'), três em Santos (4• a 6•), 
uma -em São Bernardo do Campo (4~), uma em São Cae
tano do Sul (2~). uma em São José dos Campos (2•) e 
uma em São José do Rio Preto (2•). ·
. Art. 51' Ficam assim definidas as âreas de jurisdição 

das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas 
cidades abaixo, pertencentes à 2' Região da Justiça do 
Trabalho, Estado de São Paulo: 

I - Assis: o respectivo município e oS de Borá, Cândi
do Mota, Cruzália, Florínea, João Ramalho, Maracaí, 
Palmital, Paraguaçu Paulista, Platina e Quatâ; 

II - Bragança Paulista: o respectivo município e os de 
Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Jarinu; Joanóp-olis, Na
zaré, Paulista, Pedra Bela, Pinhalzínho, Piracaia e SOCor
ro; 
-llf- Cafiivãfi: O respectivo n:i"u"nicfpio e Os de Cerquí~ 

lho, Elias Fausto, Laranjal Pãufísta, Mombuca, Monte 
Mof. Rãfa-rd e.T!ei.ê; 

IV- Cruzeiro:· O respectivo município e os de Areias, 
B~maoJ;JlJ Çach9eh:a Paulista, Lavr_inhas, Queluz, São lo
sé do Barreiro e Silveiras; 

y -;-- Fernandóp_olis: o_ respectivo munidp"io e os de 
Estrela D'Oeste, Guarani D'Oeste, Indiaporã, Macedô
nia, Meridiano, Mira Estrela, Pedranópolis, Populina, 
São João das DuáS -Pontes e Turmalina; 

VI- Jtapetininga: o respectivo municfpio e os de An
g~tuba, Capão Bonito, _Cesário Lange, Guare{, Poranga
b<!_,_ S5o fvli~uel Arcanjo e Tatuí; - · 

VII- Jaú: o respectivo município e os de Bariri, -Bar
----ra Bonita, Bocaina, Boracêia, Dois Córreg'ós, Igaraçu do 

Ti~tê, Itapuí, Moca tuba, Mii1eiros do Tietê, Pederneiras 
e Torrinha; 

VIII - Presidente Prudente: o reSPectivo-municípiO e 
os de Alfredo Marcandes, Ãlvares Machado, Anhumas, 
Caiuá, Caiabu, Flora Rica, Iepê, Indiana, Mariãpolis, 
Martinópolis, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Pre· 
sidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Ven
ceslau, R~ncharia, Regente Feijó, Santo Anastácio, San
to Expedito, Taciba e Tarabai; 

IX- Ribeirão Preto: o respectivo município e os de 
Cravinhos, Dumont, Jardinópolis, São Sinião, Serrana e 
SertãoZinho; 
'X- Rio Claro: o respectivo município e os de Araras, 

Corum))ataí, Ipeú~a, Itirapina, Leme e Santa Gertrudes; 
Xl -São José do Rio Preto: o respectivo município e 

os de Alta!r, Bady _S_assit~, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, 
lcém,_ Ja~i, José_ ~onifácio, Mirassol, Mirassolândia, 
Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Grana
da, Onda Verde, Palestina, Poloni, Pontes Gestal. Poti
rendab::!, Tanabi, Uchoa e União Paulista; 

Xll-Amparo: o respectivo município eosdcJagua~ 
riúna, Pedreini, Monte Alegre do Sul e Serra Negra; 
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XIII- Jales: o respectivo m_unicipiO e os de Pã.tana- -
puã, Santa Albertina, Urània, Dolcinópolis, São Fran
cisco,- Aparecida D'Oeste, Palmeira D'Oeste, Santa Fé 
do Sul, Santa Rita D'Oeste, Santa Clara D'Oeste, Rubi
néia e ·Tres Fronteiras. 

Art. 69 FiCa"m excluídos da jurisdição das Juntas de 
ConciliaçãO e Julgamento de Botucatu os IJ1Unicípios de 
Guareí e Porangaba; de Guãratinguetá, os Municípios 
de Areias, Cahoeira Paulista, Lavrinhas, Queluz e Silvei
ras: de Itu, os MunicípiOS de Capivari, Elias Fausto e 
Rafard: de Jabotic_ab:d, o Murii~ípio de"Sertãozinho; de 
Jundiaí, o Municip"io dé,-Ja:rfffil.; de Mogi-Mirim, O MU
nicípio de Socorro;-de Ourinhos, o Município de Palmi
tal: de Presidente Prudente, o Municí_pío de Piquete e de
Votuporanga, os de Meridiano e Pedranópolis. 

ArL 79 Ficam criadas, na 3• Re_gião da Justiça do 
Trabalho, Estado_ de Minas Gerais, vinte e trêS -Junhs de 
Conciliação e Julgamento, assim distribuídas: sete na ci
dade de Belo Horizonte e uma nas cidades de Betim, Ca
ra tinga, Caxambu, Contagem, Forin-iga, Itabira, Ituiuta-· 
ba, Juiz de Fora, Lavras, Santos Dumont, São· Lou~ 
renço, Teófilo Otoni, Ubá, Uberlândia e VesPasiano. 

Art. 8'> Ficam aSsim definidas as áreas de jurisdição 
das Juntas de Conc:iliação e Julgamento localízadas nas 
cidades _abaixo, pertencentes à 3• Região d·a Justiça do 
Trabalho, Estado de Minas Gerais: 
f- Caratinga: o respectivo munidp-io -e -os de Con~ 

ceição_ de _Ipanema, Córrego Novo, Dom Cavati;Enge
nheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Iapu, lnhapim, Ipa
nema, Manhuaçu, Manhumirim, Pocrane, Presidente 
Soares, Santana do M:mhyªçu, São João do Oríente, Si
monésia, Bobrália e Tarumirim; -

II - Congonhas: o respectivo município e os de Belo 
Vale, Moeda e Ouro Branco; 

Hl - Formiga: o respectivo ·município e Os de AS:ua
nil, Arcos, Bambuf, Campo Belo, Candeias, Capitólio, 
Cristais, Doresópolis, Guapé, Tguatama, Medeiros, 
Pains, Pimenta, Piuf, Santana do Jacaré, São Roque de 
Minas, Tapiraí e Vargem Bonita; 

IV - Itabira: o respectivo municfpío e os de Carmé
sia, Ferros, Jtambé do Mato Dentro, Passabem, Santa 
Maria de ltabira e Sã_p Sebastião do Rio Preto; 

V -Ituiutaba: o respecf:fvo munictpio·-e-·os de Ca
choeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinó
polis, Ccntralina, Comendador Gomes, F'ronteira, Fru
ta!, Guarinhatá, lpiaçu, Ttapagipe, lturama, Planura, 
Prata, Santa Vitória e São Francisco de Sales; 

VI -Teófilo Otoni: o respectivo município e os de 
Ataléiu, CampanáriO, Caraí; Frei Gaspar, Itaipé, Itam~ 
bacuri, Ladainha, Malacacheta, Nova Módica, Novo 
Cruzeiro, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador, Patê e 
São José do Divino; -

VIl- Ubú: o respectivo município e os de Araponga, 
Braz Pires, Divinésiu, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, 
Guidoval, Guiricema, MerCês, Paula Cândido, Pira,ú_ba, 
Rio Pomba, Rodeio, São Geraldo, Senado[- Finriino, Sil
veniniu, Tabuleiro, Tocantins e Visconde do Rio Bran-

Art. 9<? Ficam excluídos da jurisdição -das Juntas de 
Conciliação e Julgamento de Barbacena os Municípios 
de Braz Pires, Dores do Turvo, Mercês, Rio Pomba, Se
nador Firmino, Silverânia e Tubuleiro; de Cataguases, os 
Municípios de Divinésia, Guarani, Guidoval, Guirice
ma. Paula Cândido; Piraúba, Rodeio, São Geraldo, To
cantins, Ubá e Visconde do_ Rio Branco; de Conselheiro 
Lafaietc, os Municípios de Congonhas, Belo Vale, Moe
da e Ouro Branco e de JQ_ào _ _Monlevade, os Municípios 
de Itnbira, Itambé do Mato Dentro, Passabem e Santa 
Maria de Itabira. 

Art. 10. Ficam criadas, na 4~ Região da. Justiça do 
Trabalho, Estado do Rio _G_rn_n_de do Sul, oito Juntas de 
Concitiaçã.o e Julgamento, assim distribuídas: duas na ci
dade de Porto Alegre (16• e 17') e uma nas cidades de 
Canoas (3•). Esteio, Gravataí, Novo Hamburgo (3•), São 
Borja e Triunfo. 

Art. li. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição 
das Juntas de COnciliação e Julgamento, localizadas nas 
cidades abaixo, pertencentes à 4~ Região da Justiça do 
Trabalho, Estado do Rio Grande do Sul: 
I- Porto Alegre: o respectivo municrpro--e o'S-ae Á·l

vorada, Cachoeirinha e Viamão; 

I! -:-_Canoas: o respectivo munidpio; 
III- Esteio:·o respectivo município e o de Sapucaia 

do Sul: 
I'( - Oravaf8:t: o- resP.ectííiQ rriu'ilicipio; 
V- São Borja: o respectivo município e os de Porto 

Xavier;-São Paulo das Missões, São Nicolau, Roque: 
Gonzalez, Santo Antônio das Missões, Santiago, JagUari 
e Sâo -F--rancisCo de Assís; 

VI- Triunfo: o respectivo município e o e General 
Câmara. 

Art. 12. Fica excluido <!a jurisdição da Junta de 
Conciliação e Julgamento de POrto Alegre o Mu_nicipio 
de Gravataí. 

Art. tJ. Ficain Criadas·, na 5!. Região da Justiça do 
Trabalho, cinco Juntas de Conciliação e Julgamento, no 
Estado da Bahia, assim distribuídas: uma nas cidades de 
Salvador (12•)·, Camaçari (2•.), Guanani.bi, Ttama~aju e 
Paulo Afonso. · 

Art, 14. Fiçam assiin ~efinidas as áreas de jurisdição 
das_ Juntas de Conciliação e Julgamento, "localizadas nas 
cidades abaixo, pertencentes à 5•. Região da Justiça do 
Trabalho, no Es~ado da Bahia: 

I ..;.:_ GUanambi: o respectivo município e os de Cáculé, 
Ca.e.t.ité, _Candiba, _Ibiassucê, lgaporã, Jacaraci, Licinio 
Almeida, Ouro Branco, Palmas do Monte Alto, Riacho 
de__$antana, Sebastião Laranjeiras e Urandi; , 

--- II - Itamaraju: o fespectivo município e os de Alco-
- óa.ça, Ca'i'avetas, Guaratinga, Jbirapuã, Itanhém, Laje-
dão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Segu
rQ, Prad(), Santa Cruz de Cabrália e Teixe~ra de Fre;itas_ 

.ArL 15~ Fjcãm_criadas, na 6• Região d? Jystiça do 
·Trabalho, seis Juntas de _Conciliação e Julgamento, as
sim distribuídas: quatro no Estado de Pernambuco, sen
do uma nas cidades de Recife (10•), B(!rreiros, Gara
nhuns e Petrolina e duas no Estado de Alagoas, sendo 
uma nas _cidades de Maceió (2~) e Arapiraca. 

Art. 16. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição 
d;Ls Jurit_U:s_de Corlciliãção e Julgamento, localizadas "nas 
·cidades abaixo, pertencentes à 6• Região da Jusliça',do 
Trabalho: 

-a) no Estado de Pernambuco: 
I - Recife: o respectivo município e os de Camaragí

bc, Olinda e São Lourenço da Mata e o Território de 
Fernando de Noronha; ' 

II - Barreiros: o respectivo município e os de Rio 
Formoso, São José da Coroa Grande e Sirinhaém e no. 
Estado de. Alagoas os municfpios de Jaculpe, Jundiá e-
Maragogi; -

III - Garanhuns: _o respectivo município e os de Ã
guãs Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Cachoeiri
nhu, Caetés, CafÇãáo, Canhotínho, Capoeiras, Corren

-tes. lati, Ibimjuba, Jupi, Lageado, Lagoa do Ouro, Pal
meirina, Paranatama, Saloá, São José e Terezinha; 

IV - Petrolina: o respectivo município e os de Afrâ
nio, Araripína, Ouricuri, Santa Maria da Boa Vista e 
Trindade. 

b) no Estado de Alago as:-
I- Arapiraca: o respectivo município e os de Belém, 

Coité de Noia, Feira Grande, lgaci, Girau do Ponciano, 
Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Mar Vermelho, 
Minador do Negrão, Palmeira dos Indios, Paulo Jacinto, 
Quebrangulo e Taquarana; 

II - Maceió: o respectivo município e os de Atalaia, 
Barra de Santo Antônio, Marechal Deodoro, Messias, 
Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte e Satuba. 

Art. 17. Ficam excluídos da jurisdição das Juntas de 
COnciliação e Julgamento.de .Cabo os Municípios de Rio 
Formoso, São José da Coroa Grande e Sirinhaém e de 
Penedo, os Municípios de Arapiraca, Feira Grande, La
goa da Canoa e Limoeiro de Anadia. 

rut. 18. Ficam criadas, na 7• Região da,Just1ça do 
Trubalho, quatro Juntas de Conciliação e Julgamento, 
a_ssim distribuídas: duas no _Maranhã_Q, nas cidades de 
Bacabal c Imperatriz; uma no Estado do Piãut, na cidade 
de Tcrezina, e outra no Estado do Ceará., na cidade de 
Quixeramobim. 

Art. 19. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição 
dus Junt<LS de Conciliação e Julgamento, localizadas nas 
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cidades abaixo, pertencentes à 7• Região da Justiça do 
Trabalho: 

a) no Estado do Maranhão: 
I- Ba.cabal: o respectivo munidpio e os de Coroatá, 

lgurapê-Grande, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago 
Verde, Lima Campos, Olho D'Água das Cunhãs, Paulo 
Ramos, Pedreiras, Poção de Pedras, São Luís Gonz-aga 
do Maranhão, São Mateus do Maranhão e Vitorino 
Freire; 

II - Imperatriz: o respectivo município e os de Açai~ 
lândia, Amarante do Maranhão, Estreito, João Lisboa, 
Montes_ Altos, Porto Franco .e Sítio Novo; 

b) no Estudo do Ceará: _ 
Quixeramobim: o respectivo município e os de Boa 

Viagem~-senaôor Pompeo, Solonópole, Pedra Branca e 
Jaguaretama. 

Art. 20. Ficam criadas, na 8• Região da Justiça do 
Trabalho, três Juntas de Conciliação e Julgamento, no 
Estado do Pará, assim distribuídas: uma na cidade de 
Belém (7•) e uma em Altamira e Marabâ, com jurisdição 
nos respectivos municíp~os. 

Art. 21. Ficam criadas, na 9• Região da Justiça do 
Trabalho, Estado do Paraná, onze Juntas de Conciliação 
e Julgamento, assim distribuídas: três na cidade de Curi
tiba (5• a 7~) e uma nas cidades de CasCavel, Foz do 
Iguaçu, Francisco Beltrão, Irati, Jacarezinho, Londrina 
(2~). Paranavaí e Umuarama. 

Art. 22. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas 
ci9ades abaixo, p~rcencentes à 9• Região da Justiça do 
Ttub.a!ho, .Estado do Paraná: 
f- Cascavel: o respectivo muriicípio e os d6 B'o'a Vis

iii da Aparecida; Braganey, Cafelândia, Capitão Leóni
das ~~rques, _Ca~anduva~. Céu Azul, Corbélia, Guara
niaçu, Três Barras do Paraná e Vera Çruz do Oeste; 
H- Foi dó fguaÇu: o respectivo município e os de 

Mutelândia, Medianeira, Missal, Santa Terezinha de 
Itaipu e São Miguel do Tguaçu; 

Uf- Francisco Beltrão: o respectivo município e os 
de Ampére, Barracão, Capanema, Dois Vizinhos, Enéas 
Marques, Marmeleiro, Nova Prata do lguaçu, Pérola do 
Oeste, I:'la_nalto.l Pranchíta, Re!i[eza, _Renascença, Salga
-ao Filho, Salto do Lontra, Santa ISabel do Oeste e S.anto 
Antônio do Sudoeste; 

lV- lratí: o respectivo município e Os de Tmbituba, 
Inácio Martins, lpiranga, Ivaí, Mallet, Prudentópolis, 
Rt::bouças, RiO f\_zul, São João do Triul].fo e Teixeira 
Soares; 

V- Jacarezínho: o respectivo municfpio e os de Ao
dirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Guapirama, 
Joaquim Távora, Quatiquá, Ribeirão Claro e Santo An
tônio da Platina; 

VI - Paranavaí: o respectivo municíPio e os de Alto 
Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Guairaçá,- Tnajá, 
Jardim Olinda, Mirador, Nova Aliança do Avaí, Nova 
Esperança, Paraíso do Norte, Paranacíty, Paranapoema, 
Sunto Antônio do Caiuá, São Carlos do A vai, São João 
do Caiuá, Tamboara, Terra Rica e Unitlor; 

Vil- Umuarama: o respectivo município e os de Al
tônia, Alto Piquiri, Cru4eiro do Oeste, Douradina, Fran
cisco _Alves, lcaraíma, lporã, Maria Helena, Mariluz, 
Nova Olímpia, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Tapeja
ra, Tapira, Tuneiras do Oeste e Xambrê. 

Art. 23. Ficãin- excluídos da jurisdição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento de Cornélia Procópio os Mu
nicípios de Andírá, _B.arra do Jacaré, Cambará, Jacarezi~ 
nho e Santo Antônio dã Platina e de Maringá, os de Alto 
Paraná, Cruzeiro do Sul, Nova Esperança, Paranacity, 
Paranavai, São Carlos do lvai e_ Uriiftor. 

Art. 24. Ficàm criadas, na 10~ Região da Justiça do 
Trabalho, dez Juntas de Conciliação e Julgamento, as
sim distribuídas: duas no Distrito Federal, na cidade de 
Brasília (9• e tO•): cinco no Estado de Goiás, sendo duas 
na cidade de Goiânia (3• e 4') e uma nas cidades de Ara
guaína, Cat<lião e Rio Verde; uma no Estado de Mato 
Grosso, na cidade de Rondonópolis e duas no Estado do 
Muto Grosso do Sul, nas cidades de Dourados e Três 
Lugoas, 

Art. 25. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas 
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cidades abaixo, perfencentes à tO• Região da Justiça do 
Trubalho. 

a) no Estado de Goiás: 
I- Goiânia: a·respectivo-friuhicfpiá e·-os de Anicuns, 

Aparecida de Goiânia, Araçu, Aragoiânía, AVelinópolis, 
Bela Vista de Goiás, Brazabrantes, Campestre de Goiãs, 
Caturaí, Cromínia; -Goianira, Guap"ó, Hidrolândia, 
Inhumas, Mairipofaba, Nazário, Nerópolis, Nova Venew 
za, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Santa Bárbara de 
Goiás, Trindade e Varjão; 

II ---Araguaína: ·o respectivo município e os de Anaw 
!lÚS, Arapuana, Babaçulândia, Colinas de Goiás, Fila
délfia, Itapor.ã de Goiás, Presidente Kennedy e Xarn.:-_ 
bioá; 

III- Catalão: o respectivO muniCípio e os de Anha
gUera, Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba, Cumarí, 
Davinópolis, Goi3.ridira, Tpameri, Nova Aurora, Ouvi
dor, Santa Cruz de Goiâs e Três Ranchos; 

III- Rio Verde: o respectivo municípiO e oSde--=-ca-::-
choeira Alta, Quirin6polis, Santa Helena de Gõ1ãs ~"Sc::r
mnópolis; 

b) no Estado de Mato GrossQ: __ . ____ _ 
Rondooópolis: o respectívo município e os âe -AltO 

Garças, Dom Aquino, Guiratinga,ltiquira, Jaciara, Jus
cimeira, Pedra Preta e Poxoneu; 

e) no Estado do M_a,to Grosso do Sul: _________ _ 
I - Dourados: o respectivo município e os de Caara

pé, Deodápolis, Fátima do Sul. Glória de Dourados, lta
porã, Maracaju e Río Brilhah_te; 

II -Três Lagoas; o resp@'ctivo municípío e os de 
Selvíria, Brasilândia, Água Clarâ e Iriocência. -

Art. 26. Ficam eXcluídas da Jurisdição 'da Junta de 
Conclaliação e Julgamento de Goiãnia os-muniCfpioS de 
Damolândia e Pontalina. 

Art. 27- FLcam criadas, na II~ Região da_ Jp.st_içª_Qo 
Trabalho, três Juntas de Conciliação e Julgamentº~ J1Q 

Estado do Amazonas, na cidade de Manaqs (5' a _7•),_ 
Art. 28. Ficam criàda·s, na 12~ Região da Justiça do 

Trabalho, Estado de Santa Catarina, três Juntas de Con
ciliação e Julgamento, assim distribuídas: uma nascida
des de Joinville (2'], Mafra e São Miguel do-Oeste.~_-

Art, 29. Ficam assim definidas as áreas deiv._risdi~9 
das Juntas de Co'ncitiação e Julgamento, localizadas naSc 
cidades abaixo, pertencentes à (2~ Região da Justiça do 
Trabalho, no Estado de Sa-nta Catarina: 
I- Joinville: o respectivo muniCípio e os de Araquari, 

Guaruva, São Francisco do S_ul, Corupâ, Guaramirim, 
Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder; 

II- Mafra: o respectivo município e os de Campo 
Alegre, Itaiópolis, Monte Castelo, Papanduva, Rio Ne
grinho e SãO Bento do Sul; 

III- São Miguel do Oeste: o respectivo municíPio e 
os de Anchieta, Campo-Erê, Cunha Porá, Descanso, 
Dionísio Cer-queira, Guaraciaba_, Guarujá do Sul, It.flpi
ranga, Maravilha,_Mon_çl_aí, _Palma Sola, Romelândia e 
São José do Cedro. - -

Art. 30. Ficain excluídOs da jurisdição da Junta _cl_e 
Conciliação e Julgamento de Joinvi!le os municípios de 
Campo Alegre e São Bento do Sul. 
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bal, Lagoa Pl!u!ista, Catolé do Rocha,_lericó, Riacho nove cargos de Agente de Segurança Judíciãria e onze 
d~s Cavalos., Brejo_ dos Santos, Bom Suc_esso, Brejo do cargos de Atendente Judiciário; 
ÇrLJz, Belém do Brejo do Cruz, São Bento. X- na 10~ Região: dez cargos de Juiz do Trabalho 

b) no Estado do Rio Grande do Norte:: P_r61dente de Junta: cinco cargos de Juiz do- Trabalho 
Goianinha; o respectivo município e os-de A rês, Baía Substituto: vinte funções de Vogal; dez cargos em comisM 

Formosa, Brejinho. Canguaretama, Espírito- Santo, sUo de Diretor de Secretaria; dez cargos de Técnico Judi-
Montanhas, Nízia Fl'?resta, Pedro Velho, São José do ciC1rio; quinze cargos de Oficial de Justiça Avaliador; vin-
Mipibu e Vila Flor. te cargos de Auxiliar Judiciário; nove cargos de Agente 

Art. 33. Para_ aten9er ao Jupcíonaq"lentO -das novas de Segurança Judiciária e onze cargos e A tendente Judi-
- Juntas de.Conci\iação e Julgamento, inStituídas por esta ciário; ---

lei, ficl,!m ctié).dos, na Justiça do Trabalho: XI- na 11' Região: três cargos de Juiz do Tra.batho 
_____ L:--__ n_?_ 1_!_ Regiã_o:_ dez cargos _de Juiz do Trabalho Pre- Presidente de Junta; dois cargos de Juiz de Trabalho 

sj_den~e de ___ _JUnta; tfu~fo- cargos~ ói-J0z do 1'raba~ho _Substit~to; seis funções de Vogal; três cargos em comis-
Substit"utO_; __ viilte fLulçQes_ de-VOgãl;- ó~lVecargos em Co- - são-de Dlri~tor de"Sectetari_a; três cargos deTécnicoJudi-
missão de Diretor de S_ecretaria; nove cargos de Té_cnico ciário; quatro cargos de Oficial de Justiça Avaliador; seis 
Judiciário: d_ezessete, cargos de Of.i.clal ge Justiça Ava!ia- C<~rgos de Auxiliar Judiciário; quatro cargos de Agente 
dor; dezOito cargos de Auxiliar Judiciário; no_ve cargos de Segurança Judiciária e três cargos de A tendente Judi-

___ c!.tL_~~nte de ~~-~~~-~a-J~~_iãria e n~ve. cargos de_ ciário; 
A tendente Judiciário. - - --- ~ -- -- -- -------XII- na 12~ Região: três cargos de Juiz do Trab.a,lho 

-· ..fi ;:-_na-~~ Regiãa:: tri~_ta cargos d~ Juiz d~_Tr~.balh_o Presidente_. d_e Junta; dois cargos de Juiz do Trabalho 
Substftu-tÕ; ·sesientà fUi1Çõe~i de Vórg·a; frlftta: cãrgós ·em Substitüto; SeísTtirlÇões de Vogal; três cargos em comi,s-
_ç_omissão d_e Diretor da Secretaria;_trinta cargos de Téc- são de Diretor de Secret_at:ía; trê.s cargos de Técnico Judi· 
t:~iCo-Ju-dlCíâiiQ;-sesSe!i~GargOs-~óe--Ufídarâ.e Justiça ciário; tres_ cargos de Oficial de Justiça Avaliadoi; seis 
Avaliador;_sess_enta c~rg_os_de Auxiliar Judiciário; 9-ua- cargos de Auxliar Judiciário; seis cargos de Agente de 
ren~a e dois qa_rgos d_~_Ag~nte_~e_ Seguran_ça Judic~ária e Scgurançu Jud[cillria e três cargos de Atendente Judi-

-_ trinta _c<~rgos de A tendente Judiciário; - ci"ário; 
JU_-=:: na_~! Rt;:gião;_ de~o~c~àrij~S]e- J~_íiOO -Traba_- XIII--na_ 13• Região: dois cargos de Juiz do Traba-

lho Presidente de Junta; nov~ çargos de ]_ui~ doTrabaUi() -lho Presidente de Ju_nta; d.o.is cargos de Juiz de Trabalho 
Substituto_~ t_rjnta ~seis funções de Vog~f; dez_oito cargos Substituto; quatro funções de Vogal; dois cargos em co-
em comissão de Diretor de Secretaria; dezoito Cargos de missão de Diretor de Secretaria; dois cargos de Técnico 
Técn)cO J_udj_ciá~io; tríntll __ e se_isc_argosd_e O~~ial de Jus- :!u_diciário; dois cãrgos de Oficial de Justiça Avaliador; 

-- -'l"iÇ; ~-;;Jf;ldõ~-triiltaeSêis-Cã)iOSae ÃllXíHir JUdíciàrío;--- (jü~rro· Cfi?gõSde Auxiliar Judiciário; dois cargos de 
trinta e seis= cargos_ de A~ente _de Segurança Judiciária e Agente de Segurança Judiciário e dois cargos de Aten-
dezoito cargOs-de AtenOente-Judiciário; dente Judiciário. 
IV~ na 4~ Região:_ o!to car!_:~s de Juiz do Trabalho Parágrafo único. Para cada exercente de função de 

-PfC:-.ideil~deJUrlti;Tr~ Cargos-de Jui~ do Trabalho Vogal, cri<lda por esta lei, haverá um Suplente. 
- --S~~St(iUiO;~d-~~esS_eis ___ ft.iõ:Ções -de-v-ogal; oito cargos em Art. 34. Nus localidades onde já existem Juntas de 

comíssãQ_de Diretor de Se~C~etaria; oito cargo$- d~ Técni- Conciliação e Julgamento ficam mantidas as respectivas 
co Judichírio; oito cargos de Oficial de Justiç_a Avalia- áreas de jlírisdiç~o. com as alterações desta lei. 
dor; dezesseis cargos de Auxliar Judiciário; oito_cargos ArL 35. As alterações de jurisdição decorrentes da 
dJ!_Agentede _S_egurança Ju~líc~ária e oí~o cargos de Aten- criução de novas Juntas de Conciliação e Julgament-o, 
dente Judiciário; -- ·p-reviSta nesta le1,-pFocessar-se-ão à medida.em que se 

V---ilã 5• Região: cinco cargos-de Juiz do Trabalho Instalarem taiS órg~os. 
-Presidente de _Junta; três- cargos- de- Juiz d-o Trabalho Parâgrafo único. Atê a data da efetiva instalã.ç_ijo_ de 

__ Sl,l_b~titutÇ!; ___ dez rUnçõ.~s de Voial~ -~in~o s_~rgos ~m _co- s:<~.da JUnta de Conciliação e Julgamento ora criada, fica 
missão de Difetof de Secretarii; Círlcõ CargOs Oelécnico mUnfida a atuâl cOmpetência _dos Juízes de Direito das 

-Judiciário; nove c~rgos de Oficial de Justiça Avaliador; respectivas áreas de jurisdição, por força dos arts. 668 e 
dez Ctl:rgoS de- Auxiliai- Judiciário; cincO c~rgos de Agente 669, da Co-nsolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

-de Segurança Judiciária e Cinco cargos de Atendellte Ju- pelo Decreto-lei n~' 5.452, de l~> de maio de 1943. 
diciârio; Art. 36. O preenchimento dos cargos de provimento 

VI- na 6~ Região; seis cargos de Juiz do Trabalho efetivo previsto nesta lei far-se~á de acordo com as nor-
Presideiite -de_Iunta; quatro cargos de Jui~ do Trabalho mas legais e regulamentares, observadas as disposições 
Substituto; doze funções de Vogal; seis cargos em com is- do§ 29 -do art. 108 da Constituição Federal. 
são de Diretor de Secretaria; um cargo em comissão de Art. 37. As despesas decorrentes da execução de~ta 
Distribuidor dos Feitos das Juntas de Cori:ciliação e Jul-_ lei serão at~n_didas com as dotações orç~rnentárias da 
gamentO deMace1Õ, se1s cargos de TécniCo Judic1áno; J_ustiça do Trabalho, ou com crêditos adicionais. 
seis _c~r&Q_~ de Ofí_~~al de Justiça ~valiador; doze cargos § I~' Os recursos destinados às instalações das novas 
de Auxiliar Judiciário; oito cargos de Agente· de Segu- Juntas de Conci_liação e Julgamento serão liberados_ e 
rança Judiciária e seis cargos de Atendente Judiciãrio; destinados de forma eqUitativa e proporcional às Re-

Art. 31. Ficam criada.c;, na 13~ Região da Justiça, Qo 
Trabalho, tresjuntas de Concilia~ão e Julgamento, a~~i;m 
distribuídas: no Estado da Paraíba, uma nas cidades de_----
Guarabira e Sousa e no Estado_ do _Rio Grande d4?Norte_. · 
uma na cidade de Goianinha. -

VIt- na 7~ Regi~o: três cargos de Jui~ do Trabalho giões, tomando-se por base o número de Juntas com que 
Presidente de Junta; dois cargos de Juiz do Trabalho cada um delas é contemplada por esta lei. 
Substituto; seis funções de Vogal; três cargos em comís- § i~> Caberá -ao Tribunal Superior do Trabalho pro-
são de Diretor de Secretaria; três cargos de Técnico Judi- mover, sob repasse, a alocação dos recursos de que trata 
ciário; seis cargos de Oficial de Justiça Avaliador; três este artigo, na forma do parágrafo <1nterior. 
eargos de Auxiliar JudiciáriO; três CargOs de Agente de Ai't: 38. Esta lei e~tra em vigor na data de sua publi-

Art. 32. Ficam assím deJinidas_as áreas dej_u1;:i~dição 
das Juntas de ConciUação e Julgamento, localizadas nas 
cidades abaixo, pertencentes à 13• Região da Justiça_ do 
Trabalho: 

a) no Estado da Paraíba: 
l - Garabira: o respectivo município e os de Alagoi

nha, Aruçugi, Arara, Arllruna, Baía da Traição, Bana
neiras, -Bllrra de Santa Rosa, Belé)"ll, Borborep1a, Cacim
ba de Dentro, Caiçara, Cuitegi, Dona Inêz, Duas -Estra
das, ltapororoca, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Mari, Ma
manguape, Mataraca, Mulungu, Pilões, Pilõezínhos, Pi
rituba, Rio Tiiito, -Serra da Raiz, Serraria, Tacima e So
lênea: 

II- Sousa: o respectivo município e os de Nazarezi
nho, São José da Lagoa Tapada, Castro, Santa Cruz, 
Cujazeiras, Cachoeira dos fndios, Bom Jesus, São José 
de Piranhas, Bonito de Santa Fé, Monte Horebe, PomM 

Scg~r~nça Judi~iúria_ e trêS -cargos de A tendente Judi- cução. 
ciúrio: - - - Art. 39. Revogam-se as disposições em contrário. 

-VIII- na 8• Região: três cargos de Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta; dois carg<;>s de Jui~ do Trabalho 
Substítuto; seis funções de Vogal; três cargos.em comis
são de Dirctor de Secretaria; três cargos de Técnico Judi-

- cj~rio;_ tr~-~rg~s si_e OfiCjaJ de Justiça A_vatiad<?r; t!ês 
ç_ur_g_QLieAl:l.-x;ilj~0-Ydic_iJtrio; __ !r~!> cargo~_ de- Agi!nt~ de 
Segurança Judiciária e três cargos de Atendente Judi
ci4rio: 

IX---: noa 9• Reg_ião: onze cargos_ dê Juiz de Trabalho 
~r_eside_nte de Junta; sete ca_~gos de Juiz do Trabalho 
Substituto: vinte e duas funções de Vog,al;- onze cargos 
em comis~ão de Diretor de Secr:etaria; onze cargos de 
Técnico J~:Jdiciúrio; vinte e dois cargos de Oficial de Jus
tiça A v aliado r; vinte e dois cargos de_ Auxiliar Judiciário; 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência 
convoca umn_ Sessão extraordinária a realizar-se hoe, às 
21 horas e 8 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câma
ra Jüs Deputados ao Projeto de Lei do Senado nq 9, de 
1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que inclui, 
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entre as contravenções penaL<>,_a_ prática de utos resultan
tes de preconceitos de sexo e de estudo civil, tendo 

PARECER FAVORÃVEL. sob n• 1.\99, de 1985, da 
Comisstio: 

-de Constituição e Justiça. 

-2-

Discussão, em turnQ único, do Projeto de Lei da Câ
mara ns> IIO,.de 1985 (n'i' 4.9_64/85,_ na Casa de Origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa 
os valores de retrjbuicão da categoria funcional de enge-

DIÁRIO DO CONGRESSO N ACIQNAL (Seçâo m 

nhcinl de pesca a que se refere a Lei n'i' 6..5_50, de 5 de ju-
lhn tlc 197R, e dú outras providênci.as, tendo . 

l!ÀRECERES FAVORÃVElS, sob ns>s 1.! 16 e 1.117, 
ti~ t9K'í. da~ Co-missõeS: - · 

-de serVIÇO PUbliCO Civil; e -
--de Fipancas. 

-~3= 

·- Discuss~o. em tU~no úni~o. do Projeto de_ ~ei cfa Cã
n1afíl ~'i' 126. de 1985 "(n'i' 4.951fi!5, na CaSa de Origem), 
de iniciativa do Senhor Pr~~iden~e d<;!__Repú_blica, que _ _f!.xa 
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os valores de retribuição da categoria funcional de fisio
férapeufa, do Grupo~Outras Atividades de Ntvel Supe-
rior. código NS·900, e dá- outrus providências, tendo 

c-PARECERES FAVORÃVEIS, sob n's J.\24e 1.125, 
de !985. das Comissões: 

-de Serviço Público Civil;- e 
- de Finanças. 

~-0 SR. PRESID~NTE (Eneás Faria)- Está encerfa
Uu a sessão. 

(Lel;altta-se a .~essão às 21 horas e 7 minutos.) 

Ata da 248~ Sessão, em 3 de dezembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência dos Srs. José Frage!U e Enéas Faria 

ÃS 21 HORAS Ir!{ MINUTOS, ACFIAM-/iE PRE
SENTES OS SRS. SENADORE:i· 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles -Fábio Lucena- Alcides Paio -Gaivão 
Modesto_~Odacir Soar_es --Aioysio Chaves,..- Gabdel 
Hermes - Hélio Gueiros -:- AJexandre Çosta - João 
Castelo - Américo de Souza- Alberto SilVa~ Helví
dio Nunes- .loào Lobo- Cesat Cais- José Uns
Virgílio Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte
Martins Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral
Aderbal Jurema - Cid Sampaio- Nivaldo Machado 
- Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Caval
cante- Albano Franco_- LQ!lti_val Saptistà- Passos 
Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz 
Viana- João Calmon- José Ignácio Ferreira- Moa
cyr _Dalla- Amaral Peixoto ~Nelson Carneiro- Ro
berto Saturnino - Itamar Franco - M.urilo Badaró
Alfredo Campos- Amaral Furlan- Severo Gomes
Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro Borges 
- Ben_e_dito Canelas- Gastilq Müller- Roberto Cam~ 
pos - José Fragetli - Marcelo Miranda -Saldanha 
Derzi - Roberto Wypych - Álvaro Días- Enéas Fa
ria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen - I...enoir 
Vargas -Carlos Chiarem -Alcides Saldanha -Octa· 
via Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A liSta de pre
sença acusa o comparecimento de 66 S.r:;;, _Senadores. H~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso.s trabal~os. 
o Sr. !9-Secretário ir_á proceder à leitl!ra do Expedien

te~ 

É tido o seguínte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. /<!-Secretário da Câmara dos Deputados. enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
NV 215, de 19!15 

(N.• 6.837/85, na. Casa. de origem) 
De Iniciativa do Sr. Presidente <:la República 

Dispõe sobre a. p:tõrrog~ã.o de vi
gência de incentivo fiscal previsto na. 
legislação do Imposto de Renda. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1-0 Fica prorrogado,· até 31 de de
zembro de 1987, o kJrazo fixado pelo art. 1.0 

<lo Deçreto-lel n.O 1.898, de 21 de dezembro 
de 1981, para_ ill.>taJa.ção, mo<iern!zação, 
ampliação ·ou <:liverslfl(l&ção de_ empreendi-

~~!llentoo Industriais ou agrlcolas, nas áreas 
de atuação da Superintendência do Desen
volvimento da Amazônia - SUDAM e da 
Superintendência- <lo~ :Desenvolvfniento~. do 
Nord11~t<L= f!LLDJ;:NE, para os ef~eltos pre
vkltos IUt art, 13 da Le!n.O 4.239, de 27 de 
)unho de~ 1963, e nó art. 23ao Decre~~el 
n.0 756, de 11 de agosto_ de 1969, com a re
dação que lhes foi dada pelo art. 1.0 do 
Decreto-lei n.0 1.564, de 29 de julho· de 
1977. 

Art. 2.0 Esta 1el entrará em vigor na 
dO!ta de sua publicação. 

' Mt: s:o RerogaJ:íi~ as_ àll!P<>sições em 
contrário. - -~ 

-MENSAGEM~N.0 568, DE 1985, 

~ ~~ceienths.Simos= senhores- Membros <:lo 
Congres.'iO Naclonru: · · ~ ·~ 

·wos termos do art. 51 da Constituição Fe
der!!l,~tenfiõ-a. honraãe-s-ubmeter à elevada 
deliberação de Voosas Excelêncla.s, acompa

"Dhado de Exposição ~de Motivos do$ Senho
·res Mlnlstros de Estado do Interior, da Fa
zenda e Chefe da Secretaria de PI1Ulejamen
to da Pte.sldência da República, o anexo 
Projeto de Lei que "dispõe sobre a prol'rOg'O.
ção de vigência de Incentivo fiscal previsto 
na legls1ação dó Ilripasto de Renda". 

Brasília, 12 de novembro de 1985. - ;José 
·samey. 

EXPOSIÇãO DE MOTIVOS INTERMINIS
TERIAL~N.0 049, DE 6 DE NOVEMBRO DE 
1985, DOS SENHORES MINISTROS DE 
ESTADO Dd INTERIOR, CHEFE DA SE
CRETARIA DE l'LANE.TAMENTO DA 
PRESIDlllNCIA DA REPtl'BLICA ·)!: DA 
F~ZENDA. 

Exocelentisslmo Senhor Pre.sldente da 
República: 

Encaminhamos à superior consideração de 
Vos.sa Excelência anteprojeto de lei que 
dispõe sobre a prorrogação de praoo Previs- · 
to na legislação tributária, ireferente ·ao 
imposto de renda, para a fruição de Incen
tivos f!scal.s nas áreas sob Jurisdição da Su-

~ perlntendêncta do Desenvolvimento do Nor
deste - SUDENE e da Superintendência do 
De.Senvolv!meniQ_da Amazônia- SUDAM. 

o art. 1.0 do anteprojeto proposto dispõe 
sobre a prorrogação <lo prazo, áté 31 de 
dezembro <!e 1987, para instaJação, mo<ier
niJ'ição, !J.""!Pll!J&ão o~ diversificação de em
preeml!mentos industriais ou agr!co!.as, fa
l!l~llc®_Jus à J.sencão dq 1~t<:> de:renda e 
~adlclonals não· restltuiveJ.s, calculadoa sobrs 
o lucro da ""!>!oração do empreendimento 
_(DecretoClei n.• 1:598177, !lrt. 19, § 1.0 , b), 
pelo perlodo de 10 (dez) anos .. 

.TaJ Incentivo ~foi lnstltuido pelo art. 13 
da Lel n.0 ~4.239, de 27 de junho de 1963, 
que aprovou <i l')!mO: Dlretor de. Desenvolvi
men_to do Nordeste, em fiwor d:i.s empreaas 
instalailliS na área _ d~ _ Sb'DENE, e pelo 
a.rt. 23, § 1.~ ·do DeCretO-lei n.0 756, de 11 
de aj;o.sto de 1969, em beneficio das Insta
ladas na região da SU'DAM. 

o praio-para o_requerimento d.eas~ bene-:
fíclQs. toi sucesslvamen te prorrogado para. os 
exercicioa financeiros de 1982 <Decreto-lei 
n.O ~ 1. 56~, de ~9-7-77) e 1985 (Deereto-lel 
!n.o' ;898, de-21-12-81). 

Ao lado· do Fundo de Investlmento do 
Norde!ite -l'INOR e- do Fundo de Inve.sti
mentos dà Amazôniâ. _:_ FINAM é de outros 
mecanismos~ voltados para as ~egiões 
Norde.Ste ~e Amazf>mca, o Incentivo, cuja 
pror:togá;Çãõestá sep.do _ pr<>p<isla constitui 
instrumento ex;pre.~vo_ par~ a, promoção ·do 
desenvolvimento econômlcg e SOCial d""""" 
regiões. 

Assim, torna-.se Indispensável 
por maJ.s um operiodo de tempo, · 
!avorécer à manutenção de r:ltm . o 
de "CrOOcl-mento ec.onômieo, com 0: incentivo 
à~ Instalação e a.mpllação de empreendimen
tos, como para atender às conreqüên~las ~ 
dos desequilíbrios regionais existentes, que 
demandam tratamento governamental dlfe
~enclado, sem o que perderão as I'eglões 
Nordeste e Amazônlca condições .de compe
tlvidade para a atração e desenvolvimento. 
de investimento pro<iutiv<l<!. 

Por outro lado, -é Oportuno ponderar a 
repercussão da Isenção tributária em causa, 
especialmente no que diz respeito às peque
nas e . .médias empresas, cujo desenvolvimen
to é fundamentaJ para a consecução dos 
objetlvos de aumento doo nlveJ.s de renda e 
emprego neOilas ~regiões. 
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. A<;lerimls, cumpre-nos sallentar que a 
· !Pl'<>rro~ção proposta abrange beneflc:lo de 
natureza tributária não lncluldo no campo 
.de apreciação fixado para a. COmissão de 
Ava.Ilação de Ineen~vos Fiscal•. criada pelo 
Decreto n.• 91.158, de 18 de .maTÇO de 1985. 

Diante do exposto, apresentamos à con
sideração de Vosa Excelência. o anexo an~ 
teProjeto -de lei, eujo trâmite Iegl&ativo 
perm.Itimo-t~os sugerir seja. solicitado em 
.-~me de urgência. 

. Aproveitamos a. opo.-tunldade· para re!te
mr a Vossa. Excelência ·noSSOll protestos de 
profundo respeito. e admiraçíiti.""--·B.onaldó' 
Costa COuto, Ml.nistr<J do Interior - Dllson 
Funa.ro, Ml.nistro da. Fazenda - João Sli,ya.u, 
Mln!Btro-Ohefe da Secretaii.a de Planej a
m.e~:~to da. Presidência da. República. 

AVISO N.0 774-SUPAR 
Em 12 de novembro de1985. 

A sua EXcelência: o Senhor 
Deputado Haroldo santord 
DI> .. l.•-Secretárlo da 
~ara dos Deputados 
BrasU!a -DF 

Exeelent!ss!mo Senho~ !.•-Secretário: 

Tenho. a. honra. de encaminhAr a ..ssa 61>
eretarla a Mensagem do Excelentlss!mo Se-
nhor Preslden ca, acompanha-
da de dos Senhores 
M!nlstros de do Interior, da ;Fazen-
da e Chefe da Secretaria de Planej amento 
da _Presidência da. aepúb!!ca., relativa a 
!Pl'<>Jeto qe lei que "dispõe sobre a prorroga
ção de vigência de Incentivo fiscal previs
to na legislação -do Im:posto de Rendo/'. 

Aproveito a oportunidade para renóvar a 
vossa Exeelêrui)a protllstos de elevacla. est!

. ma ·e consideração. '-- José Hugo Castelo 
Branco, Mlnlatro Chefe do Gabinete Civil. 

LEGISLAQAO' CITADA 

DECRJ!;TO-LEl N.0 1.898, 
DE 21 DE DEZEMBRO DE 198.1 
Prorrop o prazo de vigêne!a de ln~ 

®nt!vos f!seals previstos na. legislação 
do Imposto de renda. 

o Presid~l;lte da República, no uso ·da 
atribuição que lhe confere o art. 55, 
item II,' da constituição, 

Deereta: 

Art. 1.0 Fica prorrogadC> até_ 31 de de-. 
zembro de 19S5, o prazo para li18talaÇ:ã.ó, 
modernização~ -ampliação · ou diversificação 
de empreendJmentos industriala ou_ agrj
cola.s nas áreas de atuaçãC> da 13UDENE ou 
da SUDAM, para os efeitos dos "arts. lS da 
Lei n.• 4.2&9,-de 27 de junho de 1963, e 23 
do Deel'eto-Iei.· n.o 756, de 11 de agostC> <!e 
1009, com a reda.çãO que lhes foi dada pelo 
art. 1.0 do Decreto-lei n.0 1.564, de 29 de 
julho de 1977. · ' 
.· ... · .... _ .................................... _. 

LEI N.O 4.239• 
DE 27 DE JUNHO DE 1963 

Aprova o Plano D.iretor do· Desenvoh· 
~to do Nordeste· pàra ·os ano9 de 
1963, 1964. e 1965, e dá outras providên-
.cla$. . . 

• ~ ....... # ......... ~ ............. • ... •. ~ ........... • •••••• o; 

CAPíTULO III 
Dos incentivos flseals 

_:Art. 13. Os empreendimentos lndustrlala 
e agrícolas que se Instalarem na. área de 
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atuação da. SUDENE, até o exercicio de 
196<!, Inclusive, ficarão Isentos do- Imposto 
de Renda. e adicionala não root!tuivei&, pelo 
prazo de 10 anos, a contar da en-tiada em 
operação de cada empreendimento. 

Parágrafo único. o. prazo de que trata. 
este ·artigo poderá ser ampliado até 15 
anos, de aoo.rdo com a localização e renta.
b!Ildade desvantajosa.s do empreendimen
to beneficiado, mediante parecer da Secre
taria Executiva da. SUDENE aprovado pelo 
seu Conselho Deliberativo. 
....... ·. ~ ................................... . 

.. DEJCR.ETO~LEI N.0 756, 
· :QE 11 DE AGOSTO DE 1969 
Dispõe sobre a valprização ecOnômi

ca. da Ama:ron!a, e dá outras providên
cias. ............................................... 

Art .. 23: NO.Ô · termos do· artigo anterior, 
gozarão de Isenção de Imposto de Renda e 
quaisquer adicionala não restituive!s os 
empreendimentos económicos que se Im
plantarem, modernizarem, ampliarem e/ou 
diversificarem na. área de atuação da SU
perintendência . do Desenvolvimento da. 
Amazônia, após' 6·-de maio de 1968 e que ve
nham entrar em fase de operação até o dia 
31 lle dezembro de 1974. · 

DECRETO-LEl N.0 1.564, 
DE 29 JULHO DE 1977 

Altera dispositivos fiScais do IDiposto 
sobre a renda. para empreendimentos 
loeallza.clos nas áreas da SUDAM e da 
SUDENE. 

O Presidente 'da República., no uso das 
atribuições que lhe contere o art. 55, 
!tem II, da Constituição, decreta:· ·. 

Art. 1.0 Os arts. 13 da Lei n.0 4.239, de 27 
de junho de 1963, e 23 do Deareto-lei 
n.• 756, de 11 de agosto de .1969, paasàm a. 
ter a seguinte redaçãC>: 

"Os empreendimentos industriais ou 
agrieolas que se instalarem, moderniza
rem, ampliarem ou diVersifieaJrem, nas 
áreas de atuaçãC> da SUDAM ou da 
SUDENE, até o exereiclo de 1982, Inclu
sive, ficarão isentos do Imposto de 
renda e. adicionala não restituiveis In
cidentes· sobre seus resultadO« operaeio
na!S, -pelo prazo de 10' anos, a eonta.t" 
do exercicio financeiro seguinte ao ano 
em que o empreendimento entrar em 
!ase de. operação ou, quando for o caso, 
ao ano em que o projeto de moderniza
ção, ampl!ação ou diversif!caçãC> entrar 
em operação, segundo laudo eonstttut!-

- vo expedido ·pela SUDAM ou-SUDENE. 
•• ~ ~ •••••• ~: • ~-••• .-. ~ •••••••••• o- ..... o- ... -••• ~ ••• 

(As Comíss6es cte Assuntos Regionais 
e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
· · · N~ 216, de 1985 

(:N}> 2. 929/83, na Casa de origem) 
Altera a. redação da. Lei n.• 8. 251, 

de 8 'de outubro de 1975, que "institui 
normas gerais sobre desportos." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 A Lei n.• 6.251, de 8 de outu

bro de 1975, passa a vigorar com as seguin
.tes alterações: 

I = O art .1.• passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 1.0 A organ!zaçãC> desportiva do 
Pais obedecerá ao dlaposto nesta lei e 
em seu regulamento"'; 

Dezembro de 1985. 

II - fica suprimida da redação do ea-· 
put do art. 11 a expressá() "sob a supervi
são normativa e d!sc!pl!nar do CC>nselho 
Nacional de Desportos"; 

m - fica e!!mlnada do art. 12 a expres
são "sob a Imediata supervisão do CC>nselho 
Nacional de Desportos•; 

IV - fica el!m!nada do art. 13 a expres
são '~só podendo funcionar com autoriza ... 
ção do CC>nselho Nacional de Desportos• 
acrescentando-se o seguinte parágrafo úni
C"i:i:-

"Parágrafo único. Das decisões dos 
tribunais das confederações nãC> cabem 
recursos para qualquer entidade do sis
tema desportivo nacional"; 

V - o parágrafo único do art. lS passa a 
vigorar com a seguinte redaçãC>: 

"Art.13. """"'""'""'""""" 
. Parágrafo único. Cada confederação 

adotará o código de regras desportivas 
e ali liormas da entidade lnterna.o.lona! 
a que estiver flllada e !ar& com q1,1e oo
tas sejam respeitado.a pelas entidades 
nacionais que_ lhe estejam dlreta ou ln
direta.mente fllladas"; 

VI - o art.' 14 e seus U 1.• e 2.0 passam 
a vlgorár com a seguinte redação: 

"Art. 14. As federações desportivas, 
f!Iladas às confederações, são entidades 
de direção dos desportos em ca.da. uni
dade da federação ou no conjuntC> delas. 

§ 1. • NãC> poderá haver etn qualquer 
unidade ou grupo de uhldades federadas 
mais de uma federação d.e!pottiva l)ara 
cada desporto. · 

I 2.0 Sempre que haja. ém qUalqtiêr 
unidade ou grupo de unidades federa
das pelo men011 S (três) associações des
portivas . que tratem do mesmo déSpor
to, ficarão elas sob a direçAo de uma 
federação desportiva, quê poderá ser 
especializada ou eclética~; 

vn: - ó art. 15 ln. fine, fica acrescido da 
expressão "e lntermunic:!pàí, podendo cons
tituir-se através do agruplmlehto de duas 
ou mais associações"; 

VIII - o parágrafo único do art. 16 fica 
desdobrado em U 1.• e 2.0 , com a seguinte 
redação: 

"Art. 16 •. , ...................... .. 
! 1.0 As associações desportivas ou 

clubes serão registrados corno entidades 
jurldicas de direito ·prl11ado, de acordo 
com a legislação vigente e sent necessi
dade de reglatrós adicionl&lll em outros 
órgãos públlcos. 

§ 2.0 As ~!açÕes despOrtivas po
derão fU!ar-se às l!gas ou às federa.
çõ'es, ·ou a ambas"; 

IX~. O art. 17 passa a vigorar CPil:\ a se• 
gu!nte redaç_ãC>: 

"Art. 17. Cabe aosestatutosdasoon.• 
federações, federaçõeS, l!gas e assoela• 
ções desportivas fixar requisitos neg.~
sár!os a sua constituição, organ!zaça.Q, e 
funcionamento, Inclusive no que diz res
peito a: 

t..~. transferência ~e átletas; 
II - coordenaçãC> dos calendáriO« re

cferentes aos respectivas esportes, em 
suas ,q:eas de a.tuação; 
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m :- datas, norai:ios e' IntervalOs de 
Jo.~os. resp:ettados os ·direitos e "aS~ c.o:ti.:.. 
qlllsta;s dos atletas; 

IV - prazos dos mandatos de pre
sidenf{e e viçe-presidente. eleitos ou re
eleitos após a pUblicação· desta lei per
";'anecendo vâlidos os 'critérios Ímte
normente .fixados para os mesmos car
gos em eleições anteriqres à vigência 
desta lei; · · 

V_;_ .a éonstlt]'IIção ou não de canse
:~~!. sua ··organização e· funciona-

VI __,: a· profissionalização ou não de 
·""""" dlretor~>S; .. ::Vn-:-··.,· ·constituição, organização e 
!unclon_amento de suas divisões." 

.X ,;,:.:o cfaput do art. 18 passa a vigorar 
com a _seguinte redação. com o acréscimo 
<los §_§ l.o ,2.0 e a.o: 

. f4i;;;. lll· Sob penj,; -nulidade, os 
.~tll.tli.tói '!ias co:ntil!J~ra t:ederações 
e. Ugll,l! d!!Sporf;Iy"" ob. . . ao slste-
!lla de voW, .P!ural .. e . t,,a.nsi.tório. · · 
·, § i.o :fl. qüàntlf · dos votos das 
.tUi,adas deve pri , pela, ·ordem, o 
seU'· ·<Jé.Setnpen,ho · em nível . na-
'i:lo:!l,il,l, regional e' loea! nos .últimos 10 
· (d~) anoo !.mediatamente . anteriores, 
j;)odendo considerar suá . eficiênctll. I!la-
teria!. . 

§ .:i.o · AS conflideraçõe.S, federações 'e 
ligas terão o. prazo máximo, . impror
.rogável, de 1 (um) ano, a contar da en
.t!:ad'!o ~lll vigor desta lei, para a, cod!ti
.:Ca,9ão .dos .nova;s critérios quantificador"" ,dos ,votos d!IB tlll!!d~-

• § 3.0 .Até que se façam ·as necessárias 
:ood!!icações, prevalecerá o critério em 
vigor antes da vigêncla· desta lei." 

' xr -., ficam. suprlmidos os arts. 19, 20 e 
22, rehume'rando-se os demais; 

XII :._ supr!;,a-se do ·§ t.o' do ;u-t .. 26 a 
expressão 1sob a supervisãO norm~tiva do 
Conselho Nacional de . Desportos"; 

:xni - o att .. 41 passa a vigorar com a 
5\'guinte redação: 

· · '''Art. 41. O Conselho Nac'onal de 
Desportos - · CND, do Ministério da 
Educação, é o óí:'gão de aconselhamen
to máximo para as atlvidades desporti
vas, observadas as normas editadas pe
lo .Poder·Executivo."; _ 

xiv - o S.rt. · 42 p3.ssa a Vigorar· -conl. a se-: 
gúlnte. redação: · 

"Ar!;,. 42". comp~e. ao 'COnselho Na
.clon.al de Désportos '- CND, as.SeS.sorar 
o Mlnlstró d'a Educação· na elaboração 
da politica nacional de educação físi
ca e desportos, no acompanhamento e 
.a.v~ç.&o. qa spa execução, !bem. como 

· ~ni· Outras ãtividades de assessoramen
to a eJ.e confiadas pelo Ministro ou ou
tras atribUições determinadas por lei."; 

XV - o á.rt. 46 passa a _ter a seguinte 
redação: 

"Art. 4;6. Fica concedida isenção do 
Imposto de Importação e do l:mJ>Osto 
sobre Produtos Industrializados ao 
eqUipamento sem Similar. nacional des
tinado à prática de desportos, e impor
tado por entidades do sistema despor
tivo nacional. 

Parágrafo único. Aplica-s~. o dis-. 
·posto neste artigo também ao equipa--
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menta Importado por desportista, satis
.reitos os reqUWtos le_gais .. "; 

XVI -o parágrafo único do art. 48 ·pas
·sa a. vigorar 'com a seguinte redação: 

Pará&rafo único; c:. A: data. da rea1l
zaç.ão de concursos ·de .. _prognósticos 

-destinados a atender aos fins previStos 
neste artigo será fixada pelo Comitê 
Olímpico Brasilell'o, durante os testes 
programados rpara .os citados anos e se
rá comunicada· à Ca.ixa Econômica Fe
der&!, com a,ntecedência mínima de 60 
Cse.S.Se.nta) dias/'; 

XVII .......... .acrescêntem-S.e os seguintes ar-
-_ .tigo$,- ·a serem .numerados .como- ·ai-ts. 
53 e 54, com a segúln te redaçã<i: 

''Art. 53. A propaganda e a publ'ci
dád~ ·. ·~ ":@Uo.nnes· de -atle't.as devem 
o-bserVar a -lf!:gislaçãoc ·e as normas -in-
ternacio'rrais, · 

Art. 54. Somente serão. admitidos no 
· Poder Judleiá.rio ·recursos que ver$arem 
Sobre causas relativas 'à disciplina ·e a 
competições desportivas, <!epois de /es
gotadas as Instâncias da Justiça Des
portiva, que concluirão a tramitação da 

--.. matéria no. prazo mlj.Jtimo de 60 {ses
senta) dias.'' 

A~·t.' 2.0 ~ta lei entra em 'ligor na :data 
de sua publlcaçã,o. 

Art, a. o Revogam-se as disposições. em 
contrãrio. 

LEGISI,AÇli.O CITADA 
LEI 'N,o 6 .251, DE 8 DE OU'l.'UBRO 
. · ·. · DE 197'5 

Institui ~ormas éeraiS ·sobre de.Spor: 
tos,_ ~ . dá. on:tras. ~rovid~~clas. · 

p'P.resid~nte' d';1 ReÍ>i\.b,l!ca · 
Faço saber que o Congr.,so Nacional 

decreta e eu sànciono a seguinte Lei: 
'1\.rt. 1.0 • A. organizaçãO desportiva do Pais 

Q.bedecerá ao dispo.sto ne.sta Lei, à regUla
mentação sub.seqüente e ãS Resoluções que 
o Consel~o Naclqnal de Desportos expedir 
n<i exercício de sua competência. 

.. Art. 2.0 Para 0.. efeitos desta Lei, consi
dera-se desporto a ativldade. predominan
temente fisica, com finalidade competitiva, 
exercitada segundo regras pré-estll,belecl-
dâa. " 

Art. 3.0 A União, os Estados, o Distrito 
Federal, os Terrttórios e os Municípios con
jugarãQ reçursos, técnicos e finaneeiroB, 
p;J.ra promover e incentivar a prática' dos 
desportos em suas diversas mode,lldades. 
--Art. 4.0 Observadas as disposições legais, 
a Organização. paia a Ptá ti c a dos d-esportos . 
será livre à 1n!clativa privada, que m.ere
cerá o amparo.técnlco e fin!lllceiro.dos Po
deres Públicos. 

·Da Politica Nacional de Educação., 
· Física e Desportos · 

Att; 5.0 o ·Poder . Executivo definirá a 
Politica Nacional.de Educação Flsica e Des-· 
PQrtcis, com os segUinte objetivos bá.<licos: 

I - aprimoramento da aptidão física da 
população; 

II - elevação do nível dos desportOs em 
todas as áreas; 

m ~ i.mplahtação e intensificação da 
prática dos desportos dé massa; 

IV - elevação do nível técnico-desporti
vo das representações nacionais; 
· V -,- difusão dos desportos como forma de 

utilizs;ção ·do tempo de lazer. · 
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--~ Plano Nacional de Educação 
Física e Desportos 

Art; 6.0 Cáberá ao Ministério da Educa
çful e Cultura elaborar o :ç>',\!ll).O Nacional, de 
Educação Flsica e Desportos (~), obser
vadas as diretrizes da Politica Nacional de 
Educação Física e Desportos. 

Parágrafo único. O PNED atribuirá prio
ridade a programas de estimulo à educação 
física e desporto estudantil, à prática des
portiva de massa e ao desporto· de alto ní
vêl. 

DOs. n,ecursos P,.ra. ós Desportos 

Art. 7.0 o 'apoio flria~celro da União a!lB 
desportos, orientado para. os objet!vos fixa
dos na Politica Nacional de EducaÇão FíSI
ca e J;)esportos, será realizad9 à conta das 
dot<~ções or.çamen4í,rias destinadas a pro-. 
gramas, projetas e atividades· despor.tivas e. 
-de recursos provenle_ntes: 

I - do Fundo Nacional de Deóenvolvl
men\!J da Educação; 
·II '- do· Fundo de Apoio ao Desenvolvi

mento Social; 
_ri;I ,...,. d<) __ reembülso de financlain~to de_ 

programas ou projetas despol'tlvos; 
IV - de receitas patrimoniais; · 
v :___ de doações e legados; e 
VI. - de outr., fontes .. 
§" 1.0 Os recursos de quE!' trata este artigo 

serão creditados em subconta espepiflca do, 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação e~ àpl!cados de o,oordo .. com pro-" 
gJ:ama.s, projetas e "'tiv!cl.ades, em contar-. 
midade com o Plano NaCional. de Ed!lcação 
Fisica e Desportos. 

§ 2.0 ·· Q\ian_do se destin~r a obràs e insta
laÇões, o ·av<>!o financeiro refendo neste ar
tigo some:t>:te será àdin!tldo ilom o caráter 
de suplementação de reem:sos. 
-A.rt: 8.0 · o arX>io- r!Dancelro da UIÍ.Ião so~ 

ment-e será concedido a entidades que qj>ser
varem as dispoll!Çõe.s desta:· Lei e de seu re
gUlamento ou as normas expedidas por ói
gã<Js ouentii!ades-competentes do. Slstema 
Desportivo Nacional. · 

,l}cis Sistema Desportivo Nacional 

Art. 9.0 . o Sistema Desportivo Nacional 
é integí-ado· por órgãos públicos e entidades 
privadas que dlriJ!8m, orientam, supervisio
nam.. coorden.a·m, controlam· -o. u. proporclo~. 
nam a prátiea do desporto no Pais. 

-·Art .. lO. Para'efelto de definição do SLs
tema· Desportivo Na.clonal são. reC9Jl~eeidas 
as seguintes formas de organização dos des
portos: 

I '- comunitária; 
II - estudantil; 

~III - m!lltar; 8 
IV - classl.sta. 

~ Desporto Comunitário 
. Art. 11. o desporto comunitário, ama

dorista ou profissional, so.b a supervisão 
normativa e disciplinar no Conselho Naclo
n.al de Dooportos, abrange as at!vidades das 
associações, ligas, federações, confederações 
e do Comitê Olimpico Braclleiro do .Sistema 
D!lllport;lvo Naclonal. 

1 1.0 As pessoa8 Jurldicas de direito pri
vado que proporcionam a prática de atlv!
dades desporUva.s e não se intercedem no 
Sistema Desportivo Nacional serão classi
ficadas como entidades recreativas. 
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1 2.0 Observadas a competência. e as 
atribuições especWca.s dos Mlnlstérloo Mlll
ta.res e do Estado Maior das Forças Arma
da.s, os assuntos relacionados com os des
portos são da. competência do Ministério da. 
Educação e Cultura. 

Art. 12. ·As confederações, sob a Ime
diata supervisão do Conselho Nacional de 
DeSportos, são as entidade$ responsáveis 
pela dlreção <'los desportos nacional, ca
bendo-lhes á representação no exterior e o 
intercâmbio com a.s entidades lnternaelo
nals, observada a competência do Comitê 
Ollmplco Bra.sUe!ro. 

Art. 13. Cada confederação, oopeclallza
da ou eclétlca, organizar-se-à mediante a 
reunião de três federações, pelo menos, re
ferentes ao desporto ou a cada um dos ra
mos desportivos cuja. dlreção exerça ou pre
tenda exercer no Pais, só podendo funcio
nar com prévi!'L autorização do Conselho Na-· 
clona! de Desportos. 

_ Parágrafo único. Cada confederação ado
tará o código de regras desportivas e as 
normas da enti_dade intemaclo_na_I a _ qy.e 
estiver filiada e fará com que sejam obser
vados pelas entidades nacionais que lhe es
tejam dlreta ou lndlretamente filiadas. 

Art. 14. As federações, fllladas à8 con
federações, são , entidades de dlreção dos 
desportos em cada Estado> no Distrito Fe
deral e nos Territórios,. 

§ 1.o Não poderá haver, em qualquer Es
tado, no Distrito Federal e nos Tei'rltórioa 
mais de uma Federação para cada desporto. 

§ 2.o Sempre que haja em ·cada Estado, 
no Distrito· Federa.! ou qualquer dos Terri
tórios, pelo menos três as.soclações despor
tivas que tratem do mesmo desporto, f!,ca
rão ela.s sob a dlreção de · uma federação, 
que poderá ser especializada ou eclética. 

§ 3.o Aos membros de poderes de. té
derações aplica-se o disposto no artigo 21 
desta lei. 

Arl. 15. As ligas desportiva.s, cuja orga
nização é facultativa, são entidades de .dl
reção dos desportos no, âmbito municipal. 

Art. 16. As ·associações desportivas ou 
clubes, entidades básicas da . organização 
nacional de desPOr\9 CO!IlUnltárlo, oonsl:i
tuem os centros em que o.s _,d,.esportos sao 
ensinados ~ pr~>-ticad!J!l. " 

Parágrafo único. ,A1l associ!LÇões despor~ 
ilvas, no Distrito Federal e·"nas -capitais dos 
Éstados e dos Tertltórlos, flllar-se-ão dlre
tameiite à respectiva federação; nos demal3 
municipios, duas ou mais associações des
portivas. praticantes do mesmo desporto 
poderão filiar-se a uma liga que, POr sua 
vez, flllar-se-á a federação correspondente. 

Art. 17. Caberá ao Conselho Nacional de 
DesPOrtos fixar os requisitos necessários. à 

· constituição, organização e funcionamento 
cia.s confederaç'ões, federações, Hgas e asso
ciações. desPOrtivas, ficando-lhe reservado, 
ainda aprovar os estatutos. das confedera
ções é federações e suas respectiva.s modlfl
cações. 

Art. 18. Sob pena de nulldade, os esta" 
tutos ·das confederações, das federações e 
da.s ligas desPOrtivas, obedecerão ao sistema 
de voto lll!;ltário na representação das fi
liadas em: qualquer reuniões dos seU3 pode
res. 

§ 1.0 o COnselho· Nacional de Despôl{os 
padronlzará .. o sistema de votação noo ei;~ 
tatutos das confederações, federações e ll
gas desport.lvas. 
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i 2.0 As. eonfederações, fedei'açàes .• n
gas desportivas terão, a partir da publlca
ção do decreto de regulamentação dl!sta 
l.el, o prazo máximo, Improrrogável, de 90 
(noventa) dias para adaptarem os seus Es
tatutos ao presente artigo. 

Art. 19. Os mandatos de Pre.sldente e 
V!ee-Pzesldente ·das. confederações, federa
ções e ligas desportivas .não poderão exce
der de 3 (três) ahos, permitida a rerondu
ção i>ot uma só vez. 

P!>lágrafO único._ (VETADO). 
Art. 20. As eleições para os poderes das 

confederações, federações e ligas desporti
vas, reallzar-se-ão (vetado) em dasta previa
mente fixada pelo Conselho "Naclona1· de 
Desportos, eom antecedência m!nlma de 30 
(tlinta) dias da data marcada para a res
pectiva posse. 

§ i.0 AS entidades, de qtW..Iquer P.iV~l, que 
oé · organiZarem· no · periodo compreendido 
entre as eleições gerais, ·elegerão oo mem
bros de seus poderes, com mandatos !Imi
tados ao tempo que faltar para a data das 
eleições. gerais. 

§. 2.o (VJ1n'ADO). 
Art. 21. J!: vedado aoo membros de. po

deres de .confederações Integrar 'Pod.er {\e 
qualquer· entidade dlreta ou indlretamente 
filiada, salvo a assembléia" g~ral e o canse

. lho deliberativo. 
Art. 22. o cOnSelho .. Nadonal d;e Des

portos, por Iniciativa própria o\! mêi:ll'án te 
proPOSta da Confederação ou · dà · ma.!Or:l.a 
da.s federações interessadas, poderá reexa
minar o quadro das confederações existen
tes e proPOr ao Ministro da Educação . e 
CUltura a criação de uma ou ma!s confe
derações e a supressão, doomembramento 
ou fusão de qualquer das el<lstentes. · 

Do Comitê Olímpico Brasileiro 
Art. 23. Ao Comitê Qllinplco Brasllelro, 

..,gocla.ção civil çonstltullía, <!e aeorc:l() oom 
a 1el e em oonformldacte com "".disposi
ções estatutárias e regulamentares do_ Co- · 
mitê Ollmplco Internacional, com lnde
pendimcla e autonomia, são reconhecidos 
os seguintes dlreltos: 

I - organizar e di'Hgir, com a colabora
ção das confederações desportivas nacio
nais dirigentes do desporto amador; a parti
cipação do Brami nos Jogos Olímpicos, Pau
Americanos ~ em outros de _igual natureza; 

p: ,.... prol!!over torneios de â!llbito n.~o-
l1al e· interna'cldllal; " 

m ·_c. adotar as pr<lvidênclas cablvels 
para a organização e realização dos Jogos 
Ollmpieo.s, . IPan-Amerlcanos e outros ·de 
Igual natureza, quando o Brasil for escolhl
dQ.p!ll"a sua _sed~:. 
. IV - difundir e propagar o Ideal olímpico 

no território brasileiro; 
V _:_. cumprir·e fazer cumprir, no territó

rio .nacional, os estatutos, regulamentos_ e 
decisões do Comitê Ollmplco Internaelona1, 
bem como os de organizações desportivas 
continentais a que esteja vinculado; --

VI - repres"'lltar o ollinplsmo brasileiro 
junto '!os Poderes Públicos. 

Art .. 24. J!: privativo do Comitê Olimplco 
Brasllelro o ·uso da bandeira e dos símbolos 
olimplcos. 

Art. 25. o COmitê Olímpico Brà;S!Ielro, 
asseguTada a autonomia que lhe é reconhe
cida, Integrará o Sistema; Desportivo Nacio
nal. 
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Do Desporto Estnd;t!ltil 
~rt. 26. Para efeito de""stia- Organi_Z-4.ção 

e estruturação, o desportt> estudantil·' ilerá 
dividido em universitário e escolar. 

§ 1.0 o · i:!Mpo:r'to. íinlversitárlo ábrange, 
sob ·a sUpervisão normativa;. do ConseJ.J:>.o 
Naclona1 de Desportos; as attvldades d,.s
'POrtlv:i.S dl:dgldas pela C~>nfederaç1to· lln>
sl!e!Ta . de DesportoS' Universltâlrlós, ;·pelas 
Federaçiles DesportlvM ll';nlvers!tárla:s ;,--pi\
Jas. Associações il.tléticas Acadtmlcn.•: . • -

§ 2.o o desPOrto es(,or,u-'·li.brimgé; sob 'a 
.superv~ no a .v gij,o ;\\ÓIDP<:Ú!'lte 
cto';Mljlis"térfp · " Ül~ll!ri!1,as;&of.I-

:.VJ.d'fdés de<; _ , ""' "!!"' ;;t"l'M .. de 
enslnó de _1.0 . o gi"all'l, .e seJ:á. org_a~o 
na· êOnform!daâe das normas a serem e&lil'l-
belecldalf por aquefe órgãO. · " - .. · 

Mt. n . .. ·. A.S entidad~s : ilhl.'l'llcytár!à.s ... çe 
dlreção do desporto,),>;>tegram, ()~l{ali<!':l.a
inente, o S!Stel)la DesP.9rt.lro N.a:clop.al."' 

A.rt: as:, . .Aií dispoi!Çãiis doo te Titulo, oq
seivado ó dlsPQsto no artigo ·35, •·.não . !lé 
aplicam ao desporto PI'l!-tica!f~ n!J8 escolas 
e estabelecimentos de .ensino das Fqrç_as 

'iArm'adas e Auxiliare... .. - " 
Art.' 2~. · câ~á 9.Q ~i-Q' da $duc~ 

ção e- cúltura, ouvido, o Çonselho N~on!il 
'de Desportos, fixar o sistema de organiza• 
.çãó e as .norma,s de tundame!lto .di> Conr 
'federação Brasileira ·de PesP<>~tos l[nlv:er" 
sltários, das Federações Desportivas Unl
versltá;rias·e tias Associações Atléticas Ma
dêmlcas, todas Integrantes do Slstema;Thllf• 
·portlvo Nacional: · · ·· " -

no. i>espô"rt/)'M:i(;.í,ir. 
art: 30 •. · Osdes~serãd',;,~tieitdos. na:.!! 
Eforç,... ArmO>d~'sob a. dlreção <lo órgão...,. 
peclallzado de cada Mlnlstér1o: M!ldtar . .e 
das organlzaç§es consldera.d!'-5 COl'll). Al!ld-, 
liares .da>vForça.s Armadas; 

Ait. âi: . i:ia!>i!~á à. ~ão ~politl.v.~ 
dÍJ.<l Forç·as Armadas \CDFÁ) · organl~·~ 
d,lrl as· cpmpet!ções 'deilpOÍ'tlVWI ~~re 
ruí' "-'adas, 'visando' ao. maior e.w'k 
t!to nfraterhlzação ·e à dlvUigaçã.O· dà.:i 
práticas dll!lportlvas em ·tacto,: o território 
nacional, e constituir as representações riU,.:, 
c1onals. a competições desPOrtivas mllita,res. 
Internacionais opinando .pelas Forças Arma• .. 
das em Congressõs desportlvoo naelona.ls. e 
lnternaelonals. · · 

Àrt. :Í2. . Os Õrgã.Q;! especial!~~ , das. 
Forças Armadas é -das organizações consl
dera;das cõni<! AuXillaie§ dootas, oooroena
rão as ativldades desPOrtivas desenvolvidas 
na área mUltar. 

Art. ~3·. Nas Escolas de =nação de 
O!lclals é pl>rm!tida, apó,s a .apràvação da 
a.:q_t:Oftdade competente, a' crtação de asso
ciações desportlva.s Integradas POr milita
res a elas pertencentes, as quais poderão 
ser filiadas · às federações desPOrtivas >:e
giol).ais ·da organização desportiva comu
nitária, e participar de suas competições 
oficiais, quando . julgado conveniente pelo 
comando da organização. · · 

Art. 34. As equipes representativas de 
unidades das Forças Armadas e Auxiliares 
ppqerão participar de campeonatos e tor
neios reglol)als e nacionais dirigidos ou or
gapJzados pelas confederações e federaçõ.es 
dirigentes do desporto comunitário nas re
glções sob a jurisdição destas entidades. 

Pá.rágrafo úriico. A participação a que 
se refere este artigo é conclicionad·a à prévia 
aprovação do regui~ento da competição 
pelos órgãos Clirigentes dos desportos nas 
Forças Armadas e Auxiliares. · 
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Art. 35. O desporto praticado nas Es
colas e Estat,Iecimen!QS de Ensino das 
Fe>rças Armadas e das corporações consi
deradas ee>m<:r Auxil!ares destas. ficará su
bordinado à estrutura de organização do 

M!Iltar, pociendo as referidas or
es participar das competições ofi

ciais desportos estudantts, na forma 
que vter a ser estabelecida em regulamento. 

Do Desporto Classista. 
Art. 3.6. Qualquer empresa, poderá org:J:.o 

nizar uma associação. desportiva .cla.ssista, 
com perse>naJidade jurid!ca de direito pri
vado, integrada, exclusivamente, pelos seus 
empregados_ e dirigentes. 

Art. 37. E~tinta, por qualquer motivo, 
a empresa, a associação desportiva cla:sslsta 
a ela vincu1ada. poderá substituir, transfor-:" 
mando-se em associação deswrt.!va, inte
grante da . área do desporto cO!Illunitár!o, 
mediante adaptação d·e seus estatutos e 
filiação a qualquer entidade dirigente do 
desporto. 

Art. 38. As associações desportivas clas
sistas poderão ser grupada.s, em cada Esta
do, no Distrito Federal e nos Territórios, em 
Cen t= Regionais de Despe>rtos Class!stas, 
aos quais é obrigatória a filiação a Cen
tros Brasileiros de Desportos Clilssistas, en
tidades dirigentes no ámbito nacional. 

Art. 38. As assocla~ões desportivas clas
sistas poderão fil!ar-se às entidades do des
porto comunitário . e __ rpartlclpar de suas 
evmpetições of!clals, nas condições fixadas 
pelo Conselho Nacional de Degportos. 

Parágrafo único. O disposto neste arti
go, não se apllca ao Futebol profissional, o 
qual, em nenhuma hipótese, poderá ser 
disputado por equipes de associações des.• 
portivas classlstas. 

Art. 4(). O Ministro da EducaÇão e Cul
tura, ouvido o cónselho Nacional de Des
portos, disporá sobre a o~ganização_ do Des
porto O!asslsta. 

Do Conselho Nacionti de Desportos 
Art. 41. o Conselho Nacional de Des

portos, do Ministério da Educação e CUltu
ra, é o órgão normativo e disciplinador do 
Desporto Nacional. 

Art. 42. Compete ao COnselho Nacional 
de Desportos: 

I - opinar, quando Consultado pelo Mi
nistro da Educação- e Cultura, sobl"\' a I;'oll
tica Nacional de Educação Física e_Despor
tos; 

II - estudar, prope>r e promover,.medidas 
que tenham por objetivo a.ssegurar conve
niente e constante disciplina à organização 
e à administração das associações e de
mais entidades desportivas do País; 

III - propor ao Ministro da Educação e 
Cultura a expedição -de nonnas referentes 
à manutenção da ordem desportiva e à or
ganização da justiça e disciplina desporti
vas; 

IV- editar normas complementares so
bre desportos, inclusive o desporto profis
sional, observadas, quanto a este, as nor
mas especiais de proteção de .1;als atlvlda
des; 

V - editar normas disciplinadoras dos 
Estatutos das entidades integrantes do Sis
tema Desportivo Nacional; 

VI - decidir quanto à participação de 
delegações desportivas nacio:g.ais em com
petições internacionais,_ ouvidas ~ çompe-
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tentes entidades de alta direção, bem assim 
f~~-~p.zar.a.~~!L co_~ytuição e_ des~l'!lp~nho; 

VII - editar normas gerais sobre trans
fer&:lc!a de atletas amadores. e profissio
nais, observadas as determinações da.s en
tidades internacionais de dlreção dos des
portos; 

VIII - coordenar a elaboração do Calen
dário Desportivo Nacional; 
IX~ baixar normas referentes ao regime 

econômico e financeiro das entidades des·
portivaS~ inClUsive- nO que diz re.&peito aos 
atas adm_inistrati_vos; 

:x; --,- disciplinar a participação de qual
quer entidãde desportiva brasileira em cqm
petições intenaciq;g.ais; 

:x:r -=·baixar instruç_ões que orlentem:a 
execuçãii'da presente lei e do seu regula
mento pelas ent.!dades despol\tivas; 

XII- praticar os demais a too que lhe são 
atribuídos_ por es.ta lei, 

-Par:l.grafo ,P,lci). o regulamento desta 
lei indicará quais as decisões do Conselho 
Nacional de Desportos que dependerão de 
homologação __ do Ministro, da Educação e 
Cultura. 

Da Composição e Estrutura do 
Conselho Nacional de D-esportos 

Art. 43. ci 'conselho Nacional de Despor
tos compor-se~á de 11 (onze) membros, 
sendo; 

I- 8 (alto) de livre escolha do Pres~den
·te da República, -dentre pessoas de eleva
da eXJpressão cívica e de notórios conheci
mentos e experlê_ncia sobre desporto, com 
mandato de. 4 (quatro) anos, permitida a 
recondução pOr uma só vez; 

Ii ..=é '1 (um) representante do Comitê 
Olímpico Brasil~iro, por este indicado; 
III- 1 (um) re,presentante das confede

rações desportivas, por estas eleito em reu
nião convocada e presidida pelo Pr-esiden
te do Conselho Nacio;nal de Desportos; 

IV - m dirigente do órgão :do Ministério 
da Educação e cu+tura resP<>nsável pela 
administração e coordenação das ativlda
de$ de educação fisica ~ desportos, que 
integrará o Cons~lho como membro nato. 

§ 1.0 Os membros do Conselho, exceto o 
membro nato, ser~ nomeados por ato do 
P:residente da República. 

§- 2.o · Os membros referidos nos itens II_ 
e III deste artigo terão mandato de dois 
anos, permitida a recondução po.r uma só 
vez, não ~endo admitida nova _indicação_ ou 
eleição no_ período, salvo nos casos de fale
cimento, renúncia, destituição ou perda da 
função de cunselheiro. 

§ 3. o Em caso de vaga,., a nomeação será 
para completar o mandato e somente será 
considerada, para o efeito de limitar a re
coridução, .se- õcofrer :ha- primeira metade 
do prazo normal do mandato. 

§ 4.0 Dentre _os_ .membros referidos no 
!tem I, deste artigo, o Presidente da Repú
blica designará o Presidente e _o Vlce-Pre
sid-en tê~ do Conselho. 

Art. H. O Regimento do Conselho Na
cion.al de Desportos será aprovado por ·ato 
do Minis_tro da _Educação e Cultura, adl!ú

- tida. a_c_riação de Conselhos Regionais de 
Desportos na forma que vier a se_r_ definida. 
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Medidas de Proteção Especial dos D~sportos 
Art. 4ó; Para efeito do Imposto de Ren

da, poderão ser abatidas da renda bruta 
ou ~leduzidas do lllj)ro, as eontr!btrições ou 
doações fe~:a.s por pessoas físicas ou jurí
dicas às entidades esportivas que propor
cionem a prática de _pelo menos três espor
tes olimp!cos. 

§ 1.0 o abatimento nos termos deste ar
tigo, realizado por pessoa física, não po.
derá. exceder o limite que for fiXado pelo 
Ministério da Fazenda. 

§ 2.0 o total das contribuições ou doa
ções a.dmi tidas ·com<> despesas ope,racionais 
não ]'>oderá exceder, em cada exerc!.cio, de 
5% (clhCO por cento) do lucro operacional 
da empresa, antes de computada essa de
_dução. 

Art. 46. I! co-ncedida isenção do Impos
to de importação e do imposto sobre pro
dutos industrla.U.izadoo ao equipamento des
tinado a prática de desportos, sem s1Inlla.
naclonal, impo~tado .por ent;id.a:des despo~
tivas ou órgãos vinculados ®reta ou ind!
retamente ao COnselho Na.c!onal de Des
portos. 

§ 1.~ _A_ concessão do ·beneficio fleará 
-oonditelõha.da -à prévla- a.provação do Con
selho Na:c.kJ.nal de De~portos, que ex;a.mina
rá a compatlbi!ldade do eq u!pamento a ser 
importado com a. natureza e o· vulto da .ati• 
vidade desportiva desenvohicla pela enti
dade, para o qual se destina. 

§ 2.0 O dis]lQSto neste art.!go apll.ca-se 
também, satisfeitos os requls.itos <to paTá
graio anterior, ao equlpamen to Importado 
por desportista, desde que esse equipamen
to conste de relação "'provada pelo COnse
lhO. Nacional d,e Desportos · e homologada 
pelo Ministro da Educação e Cultura e o 
pecildo sej.a eneamln):lado atravás da con
federação Desportiva, com pa.recer favorá
vel deste. 

Art. 47. Fleam isentas do Imposto oobre 
IProdu:tos Industrializados "" embareações 
despo~ivas a ~-emo e a; vela, quando adqui
ridas pelas ent1d·ades desportivas para seu 
uso próprio. 

Ar,t. 48. Nos· anos de realização de Jogos 
Ollmpieos, de Jogos Pan-Amerklomoo e oo 
Campeonato M11Il<lial de Futebol, a J..ote
rla Espe>rtiv.a ~eallzará, em determinado dia, 
um concurso de _ PFOgnootloos, cuja renda 
liquida total será destinada ao atendi
mento do prerparo e à partlolpação elas de
legações brasileiras nos referidos eventos 
desportivos. 

- Pa.rágrafo único. . .A data da rreai!ZS.Ção 
<;lo concurso de prognóst!C<lS de<!tlnados a 
a;tenderr aos fins .!}re•1stos neste artigo, será 
fi:x.ada pelo Oon.selho Nacional de Despo;
tos, dentre "" doo testffi programados pa
ra os cltad<lS anos e sem oomuniea.à!a; à Cale, 
xa EcOnómica Federal, CO!Ill antecedência 
minima de 60 (sessenta) dias. 

Art. 49. Os órgãOs oficiais _incumbidos 
da conce.ssã.ó de bpJsas de est].ldo ·deVerão 
ooncedê-lrus, preferenc1almente, -aos a~unos 
de qualquer nivel que se sagrarem cam
peões desportivos, nas área,s e§t.at\]l,al, na
ci<mal e intema,cional, desde· ·que te~ 
obtido arproyeltamento e&lolar satisfatório. 

Pa.rágr.afo únicO. OS beneficloo deste 
artigo se estendem aos campeões desporti
VO& que não estejam estudando por carên
cia de recur.soS. 

.Mt. 50. Será considerado como de efe
tivo- exercício, prur.a todos os efeitos legais, 
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o períooo em que <> nillltar da. .ativa, o ser
vidor _público ou empre~aoo &e quaJquar 
convocado para integrar representação des
portiva nacional. 

Parágmfo único. Será dls<:lp!lnada em 
:regulamento a situação e.soola.r dos estu
·dimtes que integrarem repreoontação ~
portiva nMlonal. 

Art. 51. Os órgãos .. tual'mente existen
tes no ·shstema desportivo bras!.leiro conti
nuarão iri.eu.mbidos de sua: execução~ a.té a 
regulam<Ín tação da presente Lel. 

Art. 52. Esta Lei entrará em vlgor na 
d•ata de sua publicação revogada.s as dili
posições em contrário. _ 

Brasllia, li· de· outubro de 19'15; L54.0 da. 
Indépendêhcla e 87.• da. RepúbJ.k>a. - ER· 
NESTO GEISEL - Ney Braga - Antônio 
Delfim Netto. · 

(As Comissões de Educação e Cultu~a 
e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
Nl' 217, de 1985 

(N.• 6.970/85, na Casa de origem) 
De !nici,.tiv>a do Sr. Presidente 

da. República 

Dispõe sobre o resgate de quotas dos 
Fundos Fiscais criad<>s pe1<> Decreto-lei 
n.0 157, de 10 de fevereiro dj> 1967._ 

o Oongresso Nacional dec•eta: 
Art. 1.0 Os eontríbulntes que a partir da 

data d-e publicação desta Lei (!lOSSuirem apli
cações em quotas de Fundos Fiscais criados 
pelo Decreto-lei n.O 157, de lO de fevereiro 
de 1967, posteriormente . transfor-mados _ou 
lnco<po<rados em Fundos Mútuos de Açoes, 
nos termos. da Resolução do Oonselho :Mo
netário Nacl<>nal n.O 1.023, de 5 de junho 
de 1985, em Il'lontante inferior a. lO (dez) 
ObrigaÇões :&ooljustláN'els do TesOuro Na
clonai - ORTN, poder.ão ""'gatá-l<>.s Inde
pendentemente do ano de sua aquhsição, na 
forma a ser estabelecida pelo Oonselho :Mo
netário Nacional. 

Parágrafo único. O O<mSelho M011etário 
Nacional, o~rvado sempre o limite máxi
mo estabelecido no _caput deste artigo, fixa
rá as-datas de resgate, 1beln como os valo-
res das quotas a_ serem periodicamente res-
gatadas. -

Art. 2.> Elta Lel eil!tra em vlgor na data 
de sua publicação. 

- Art. 3.0 Revogam-se a.s dispoSições em 
contrário. 

MENSAGEM N:.O 623, DE 1985 
DO PODER EXEÇUTIVO 

Excelentisslmos S~nhores Membros~ Q.o 
Congresso Naclo1;1al: 

Nos termos do art. 51 da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à ele
vadá deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado c;le Exposição de Motlyos, o 
anexo projeto_ de lei, que Hd"spõe Sobre o
resgate de quotas dos FUndos Flscãis cr!oa-:_ 
dos pelo Decreto-lei n.O 157, de 10 de feve
reiro de 1967". 

Brasília, 28 de novembro de 1985. -'-José __ 
Sarney. 
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EXPOSIÇãO DE MOTIVOS N.0 200, DE 27 
bl< NOVEMBRO DE 1985, DO SENHOR 
MINISTRO DA FAZENDA. 

Excelentisslmo Senhor -P-reSidente da, Re
públlca, 

Tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência o anexo 

.anteproje-to de lei que prevê a.liberação de 
recursos de contribuintes, aplicados nos 
Fundos regidos pelo Decreto-lei n.O 157, de 
10 de fevereiro de 1967. 

2. A recente extinção do beneficio fis
cal previsto no art. 3.0 do Decreto-lei n.0 

157/67 e a posterior incorporação dos re
cursos dos Fundos regidos pelo mesmo de
creto-lei, aos FundOs_ Mút~os de Ações c~
roou para os últimos grande contingente 
de quotas de reduzido valor. Elevaram-se, 
conseqüentemente, os eustós operacionais 

___ cl~--Z~ª-tM~~~s_i__!!yestimentos. 

3. Visando não só a allvlar os ônus de
conentes da administração desses recur.sos, 
mas também, e principalmente, a atender 
aos- interesses dos contribuintes de reduzi
do poder aquisitivo,. possuidores destas 
quotas de m-enor_ valor. pretende-se, com e 
presente anteprojeto de lei, penultir a li. 
beração antecipada das quotas que, pro
gressl valnente, alcançarem o valor de até 
d-ez Obrigações ReajustáVel~ do_ Tesouro Na
cional. 

4. -eonstderando-sé a necessidad_e de 
programar o resgate desses valores,· de-mo
do a não gerar impacto _negativo no _ro.erca-: 
do de valores mobiliários, atribui-se ao 
Conselho _Mone_tário Nacional o encargo_ de 
fixar a época doS risgates, lbem. COiito_· os _ 
valores __ que poderão ser gradualmente li-: 
berados, desde que observadas as condições 
previstas na ·Iei. 

Aproveito a oportunidade para reiterar 
os protestos do meu mais profundo respei
to. - Dilson Funaro, Ministro da Fazenda. 
Aviso n.o 836-SUPAR. 

Em 28 de noveml>ro de- 1985. 

A Sua Excelência o Serihor 
Deputado Haroldo .Sanford 
DP. Pr5meiro-Sé.cretárlo da C_âmara · <;].Õs 
Deí;ml'ados -
Bra.Sfiia -"- DF. 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-S~cretá
rlo; 

Tenho a honra de encaminhar a essa Se
cretaria a. Mensagem do Excelentíssimo Se
nhor Presidente da R!epública, acompanha
da de~xpo.siçâo âe ·Motivos, relativa a pro
jeto .de ·~ei _que Hdispõ·e_sobre o resgate de 
quotas âos -Fundos Fiscais criados peio ne
cre~tein.O 157, cl• 10 de fevereir() _de 1967". 

Aproveito a oportun'dade para renovar 
a Vossa Excelência p-rotestos de elevada es
tll:na e consideração. -- José Jiugo Castelo 
Branco, 'Minllltro Chefe do Gabinete_ Civil. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRE'I'O-LEI N.O Jc57 
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1967 

cOncede ·estímulos fiScais .à capitali
zação das empresas; reforça os incenti
vos a compra de ações; facilita o paga
mento de débitos fiscais. 

ó -,:Presidente ·-da :República; no uso- d.., 
atribuiÇõeS qrie lhe confere o art. 9.0 , § 2.0 , 

do .Atõ Institucional n.O 4, de 7 de dezembro 
de 19.66, decreta: 

Dezembro de 1985 

Art. 1.0 De acOrdo com os termos deste 
decreto-lei, os contribuintes do Imposto de 
Relida, nos- limites -das redaçõe.s previstas 
nos arts. a.o e 4.0

, terão a faculdade-de ofe
cer recutsos ·M instltlJições financeiras, enu
meradas no artigo :to. que os· aplicarão na 
compra de ações e debêntures, emitidas por 
9ll!Dre.sas cuja atuação Corresponda aos 
meio.S_e aos fins estabelecidos no artigo 7.0 

Al:t. 2.o Os Barncos de Investimento,_ a.s 
SOcl.edades de Crédito_, Financiamento e In
vestiment<L e as Sociedades CQrretora,s, 
membrQs das Bolsas de valores, autorizados 
pelo Banco Central da República do Brasil, 
poderão vender jjCertifiçados de Compra de 
Ações", sendo facultado aos Bancos de In
vestimento, em lugar da venda de ce_rtifica
dos. receber depósitos. 

§ 1.0 as recursos recebidos peias insti-
tuições nos termos deste arti-go, 
serão in acordo com a diverslfi-

. cação. a que sujeitos os Fundos do 
.Investimento, devendo ser aplicados, exclu
sivamente, na compra de açoes ou debêntu
res _conver.sivei.s em açõoo das empresas. a 
que se refere ? artigo 7.0 deste Decreto-Lei. 

§ 2.0 Os depósitos ou certlflcados de 
compra de ações terão pra.oo minlmo d.e 2 
(dois) anos, sendo a sua llquidação efetuada 
em títulos. · 

Art. 3.0 Será fl!..Cultado à pessoa fisica 
pagar o Imposto de>ido em cada exercício 
com redução-de dez por cento UG%), desde 
que SJplique, em data que preceder à do ven
cimento da notificação do Imposto de Ren
_da, soma equivalente na efetivação do de
pósito ou na aquhsição dos certificados 
mencionados no artigo anterior._ 

Parágrafo único. O contribuinte _mani
festará. em sua declaração de renda, o pro .. 
pósito de fazer depósito oti adQ.uirlr certifi
cados, sendo expedida a notificação da co
bra.Iiça do Imposto com o destaque do aba
timento sollc!tado. 

Art. <[o AS- pesso"as j uridlcas, obedecidas 
as conrl!ções mencionadas no artigo ante
rior, poderão deduzir no Imposto de Renda 
devido no exereieio 'financeiro de 1967, a 
importã.neia" equivalente a Q.ez por ~nto -
{11)%) desse Imposto desde que a mesma 
importância seja aplicada na efetlvação do 
depósito ou na compra de certificados, refe
ridos no artigo 2.0 

Parágrafo i1nico. o beneficio fl?cal pre
visto ·n.este artigo será concedido eomulati
vamente com oo que tratam as Leis n.0 

4 23S de 21 de junho de 1S63, n.o 4.869, de 
1.'o dé dezembro de 1965, e n.O 5.174, de 27 
de outubro de 1966, desde que Observado o 
limite máximo ·de elnqüento. por cento 
(50%) do valor do imposto devldo. 

Art; 5:• --o contríbulnte que comprar cer
tl!ic•ados·ou efetuar depósito, de acordo com 
o disposto nos arts. 3.0 e 4.0, deverá apre
sentar à repartição lançadora _do Imposto 
de Renda da respectiva jurisdlçao prova da 
operação realizada, fornecida por instituição 
financeira. 

P-arágrafo único. - Além da prova da ope
ração realizada, nos ·termos deste artigo, a 
Instituição financeira fornecerá Informa
ções à repartição lançadora do domicílio do 
contríbulnte, quanto 'à.s lmportânci.., e da
tas dos recebimentos. 

Krt:a.o A -falta de ·cumprimento das 
obrigações previstas nos arts. 3.0 e 4.0 deste 
Decreto-Lei sujeita o lnfrator à multa Igual 
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a prevista no art. 84 e seus parãgrafos da 
Lei n.0 4. 502, de 30 de novembro de 1964. 

§ 1.0 A pe=a, f!sica que infringir as dl.s
posições deste Decreto-Lei ficará sujei ta à 
multa de ·valor variável entre Cr$ 20.000 
(vinte ll)il cruzetros) a Cr$ 300.000 (trezen
tos mil cruzeiros). 

§ 2.0 As multas de que ·tratam este arti
go e o parágrafo anterior serão impostas 
sem prej uizo da cobrança. da parcela do 
imposto que houver sido indevidamente 
descon~ada, com as sanções legais cabíveis 
pela. falta do pagamento no prazo fixado 
na not'ficação_ de lançamento. 

Art. 7.0 A compra de ações e de debên
tures real!zada pelas Instituições financei
ras, enumeradas no art. 2.o, somente serão 
válidas em :relação as empresas que se com
prometam, perante o Bzneo Central, a aczi
tar, alternativamente, uma das condições 
dos incisos seguintes, a, b ou c, e atendam, 
cumulativamente, ao indicado no inciso d: 

a) colocar no- mercado, mediante ofer
ta à subscrição púlbl'ca, dlreta ou indlreta
mente, ações de aumento de capital, deven
do· os atuais acionistas subscrever,. no mini
mo, 20% (vinte por cento) do valor da. emis
são; 

b) colocar no merCado debêntures con
versíveis €m ações, de prazo mínimo de 3 
(três) anos, devendD os_ atuais acionistas 
subscrever 20% <vinte pat' cento) do valor 
da emissão; 

·c) alienar imóv'els em valor que, no mi
nimo, seja eqW;v_a_le;nte a 15% (quinze por 
cento) do cap:tal social; 

d) aplicar os recursos provenientes do 
aumento de capi·tal, com a opção de uma 
das providências acima enumeradas, em 
capital circulante, assegurando a propor
ção entre o passivo exigivel e não exigível, 
de acordo com os re-cebimentos desses ___ re-
cursos, sendo, para os efeitos deste decre
toclei, consider~ado como capital próprio as 
debêntures conversív:eis em ações, de pra
zo mínimo de _três_ ano$. 

Parágrafo único. A empresa que infrin
gir o disposto neste artigo estará sujeita à 
multa de 10% (de~ por cento) a. 25% (vin
te e cinco por cento). sobre o valor dos au
mentos de capital, aplicada · pelo Banco. 
Central e recolhida ao Tesouro ~aeional. 

Art. 8.0 As pessoas jurídicas riu empre
sas incl!viduais que desejarem aU.enar Imó
veis que possuam na data.· da publicação 
deste decreto-lei, com a finalidade de au
mentar seu capital de giro,. poâerão efeti
var a venda com prazo máximo de 6 ·cseis) 
anos, a partir de 1.0 de março de 1967, mec 
diante correção monetârla das __ prestações, 
::entlo o lucro apurado na alienação da· pro-
priedade dlstribu!do proporcionalmente à 
receita recebida em cada ano, para os efei
tos da determinação do rendimento tribu
tável iros -exercícios financeiros correspon
dentes. 

Parágrafo único. As empre.::;~::t.S de que 
trata o artigo 66 da Lei n.o 4. 506, de 30 de 
novembro de 1964, continuam obrigadas a. 
observar as normas estabelecidas no mesmo 
artigo para a apuraÇão do lucro, em rela
ção· às prestações recebidas em cada ano. 

Art. 9.0 As sociedades de capital aberto, 
nos termos .<:la leg!.slação em vigor, que 
cumprirem o disposto no art. 7.0 deste de
creto-lei, poderão, a partir do exerc!clo fi
nanceiro de 1968, deduzir as importâncias 
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efetlvamente pagas como . dividendos às 
ações, até o máxhno de 6% (seis por cerita) 
sobre o respectivo valor nominal. 

Art. lO. o Ministro da Fazenda, se hou
ver recomendação do COnselllo Monetário 
Naeional, -em face do exeesso de valorização 
dos títulos em Bolsa, é autoriw.do a suspen
der, temporariameilte, a dedução prevista 
no artigo anterior, ou os "demais estímulos 
fiscais previstos neste decreto-lei. 

Art. 11. O Conselho Monetário Nacional· 
poderá autorizar o Banco Central da Re
pública. do Brasil a utll!zar os recursos da 
reserva manetárta, ~ 9Tlg!n!14a. do impostO 
sobre operações financeiras, pMa refinan
ciar os aumentos de capital de empresas 
mencionadas -no art. 7.0 deste decreto-lei, 
subsCT!tos por entidades financeiras, me
diante cláusulas e condições a. serem .exa
minadas em cada caso. 

Art. 12. Poderã<J ser lilcorporados ao ca
pital da sociedade ou empresa. individual 
Independentemente de pagamento do Im~ 
posto de Renda, pela pessoa jur!cl!ca e pe
Jos a.clonlstas, sócios ou titular, beneficia
dos· com o aument<Y de capital, os recursos 
carzesponde-ntes às variações do at!vo, rec 

.. sultantes de correÇão monetária, que não 
cpnstltuam rencl!mento tributável, de acor
-do com a legislação em vigor. 

§ i.~ ó resultadO da: eorreçãÔ lllone.tárla 
do valor nominal das Obrigações ReiiJ ustá
veis do Tesouro Nacional, ·pertencentes â 
~eJiade, 011 •I!l:Pl'!!Sa incl!vidual, deve ser 
registrado, t1o passivo nã<J exigível, a . cre
dito de conta com ln ti tulação própria, nela 
permanecendo até a sua wpllcação obriga
tória aumento de capital ou na compensa
ção de prejui2os. 

_,_1 ·2.0 Nenhuma tributação SÓfrerno, nas 
declarações de pessoas jurídicas ou f!sicas, 
ou na fonte, os aumentos de capital das 
pessoas juridicas mediante utilização do 
~~oCré.scimo do valor do at!vo decorrente de 
auzneilto .· de capital realizados nos termos 
deste artigo, por sociedades das quais se
Jam elas a.cionlstas ou sóclas, bem como as 
ações novas ou quotas distribuídas em vir
tude daqueles aumento.. de capital. 

Art,~lS .. O,s contribuintes do Imposto de 
Rmtda, ineluslve fontes retentoras, que, até 
15 de março de 1967, efetua.rem, de uma só 
vez, o pagamento do seu débito fiscal rela
tivo ao exercício finalllleiro de 1S66, goza
rão da redução de §O% (clnqüenta por cen
to) do valor das multas, ficando, ainda, dis
pensados da correção monetária desses dé
bitos. 

Parágrafo único. No caso ~de que trata. 
este artfgo, quando o débito for superior 
a Cr$ 5.000.000 (cinco milhões de cruzei
ros), será permitido o seu pagamento em 
6 (seis) prestações mensais, iguais e suces
siV'IS, ()!etuando-se o pagamento da primet
ra prestação, obrigatoriamente, até !5 de 
março de 1967. 

Art. 14. Dentro do prazo de trinta dias 
contados. de 31 de janeiro de 1967, os con
tribuintes, bem como I).S fontes retento<as,. 
do Imposto de Ren.da. que pagarem a 'to
talidade de seus débito.. fiscais relativos aos 
exercícios financeiros até o de 1965, inclusi
ve, ou requererem seu p.areelam~nto com o 
pagamento da primeira prestação, naquele 
prazo, gozarão também dos favores a que se 
refere o art. 17 do Decreto-lei n.0 62, de 21 
de novembro de 1966. 

Pàr(tgra,!o único. Em eireunstânctas es
peciais, os Delegados Regionais e Seccionais 
do Imposto de Renda pode.rã<J autorizar o 
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pagamento parcelado doo débitos relativos 
aos exerdeios ~celras até o de 1-966, in
clusive, contemplados OOD;l os· favores pre
vistos neete artigo e no art. ·13 doote ne.. 
cret<>-lei, ~>té o llm!te máxhno d~> 18 (dezoi
to) prestações mensais, iguais e sucessivas. 

Art. 15. No exercício financeiro de 1967, 
o Imposto de que ·trata. . o art. · 35 da Lei 
n.0 4.862, d<> 29 de novembro de 1965, será 
tambêm aplicado às. empresas industriais 
e comercWs que, havendo .mantido estávets 
os seus preços ou e!etuado reajustes infe· 
.riores a 15% (quinze por cento) no período 
de 28 de fevereiro a 31. de dezembro de 
1965, tenham efetuado reajuste em 1966 
sup.erio.~e:s a 10% (dez por ooriJto), aUtori
zados pela COmissãoNa.clonaJ. de.E9timulos 
à Establl!zação dos Preços, desde que o au
m""' to~ global nó período de 28 de fevereirO 
de 1965 até 31 de dezembro de 1966, nãii 
haja excedido de 25% (vinte e einco por 
cento) dos preços''Vigentes em 28 ·de feve
reiro de 1965. 

Art. 16. Os demonstrativos da correção 
monetária. do valor o~al dos bens do ati· 
vo,~inlobil!zado das pessoaa Jurldicas, reali
zada obrigatorlamente, nos termos do art. 3.0 

da Lei n.O~ 4.357, de 16~ de ~julho de 1964, 
sem qualquer ôn:us fi:Da.ncelro, a. rtí1tu1o _de 
imposto ou de empréstimo compuJsório, em 
relação aos balanços encerrados a partir de 
L0 de .setembro de 1966, de\rerão ser man
tidos em boa ordem nos &quivos das em
presas, que f!ea.m ci!Spensadas de encami
nhá-lOS às repartições l~mçadoras do Impos
to de renda. 

§ 1.0 No exercícto financeiro de. 1967, a 
p3880a jurlcl!ca fica desobrigada de instruir 
a respectivll. <l~laração de reilld!m:ep.tos com 
os seguintes documentos: 

a) desdobramento, por natureza de gas
tos, da conoa de despesas gerais; 

b) relação dlscrimlnaJtlva dos créditos 
considerados lncobráveis e debitados à con
ta de preVIsão ou de lucros e. perdas, com. 
indicação do nome e endereço do devedor, 
do valor e da ~da.ta do venclniento da divi
da e. da causa que Impossibilitou a cobran
çs; 

c) demOlll!trativos rprevlsto.. no parágra
fo único dO a.rt. 38.do.Decreto-Iel n.0 5.844, 
de 23 de setembro de 1943, em se .tratando 
ele sociedades ·que operam em seguros. 

§ 2.õ A parUr~ do exerclclo financeiro de 
19e8. oDireto.r do Imposto de Renda pode
rá dls'perisar as peSSoa:s fUrldlcas de instrui
rem as respectivas declarações de rencl!
mentos com os documento.. oontábeis e aha
l!ticos exigidos pela legislação atualmente 
em vigor, desde que sejam apresentados em 
fórmula apropriada da declaração de ren
dimentos os demonstrativos e Informações 
complementares sobre as operações realiza
das. 

§ 3.0 o disposto neste artigo e nos pará
grafos anteriores não dispensa. a pessoa. ju
ridica de prestar informações e esclareci· 
mentos.. quando· exigidos petas autoridades 
·fiscais Cil'Jnl)etentes. 

Art. 17. Os incentivos . fiscais previstos 
nos arts. 25 e 26 do Decreto-lei n.o 55, de 
18 _de novembro de 1~66, serão concedidos, 
a partir do exercício financeiro d·e 1968, às 
pessoas J uridlcas e às empresas individuais 
que apl!quem em hotéis de turismo novos 
capitais, proven!en<tes de recursos próprioo, 
enr quantia igual ao valor do imposto dls
pemado. 
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§ i.O A lmP<>lltàncla das reduções de que 
trata ~e artlg<> será- anualmente Incorpo
rada ao capital da empresa beneficiada in
dependentemente do prugamento de quais
quer im!PO'lto.s e taxas federais, pela pes.soa 
jurid!ca e pela pe<;soa fisica do titular, sócio 
ou acionlsta da empresa. , · 

§ 2.0 
. Se o valor das reduções referidas 

neste artigo não for llll;l!lzado, de acordo 
com "" a:rts. 25 e 26 do ~to-lei n.o 55, 
de 18 de nov•embro de 1006, dentro do pra:ro 
de três anos, contado a pal'f;lr de 1.0 de ja
neiro segulnte ao exercicio financeiro a que 
corresponder o .imposto, & empresa deverá 
promover o seu :reeolhiLmenOO, obrlgatoria
mente, como renda ttributár!a da União, em 
gula própria, com o· ac.réSclmo de multa mo
rrutória e demais combte.ções legais. 

§ 3.0 o não -rooolhlmento previsto no pa
rágrafo anterior, dentro de trlnta dias con
trudos do tél1l!lino do tr!ênlo, detel1l!llnará & 
cobrrunça do débito ex ofrlcio. 

Art. 18. Nos C8ll01l de que tralta a Lel 
n.0 4.729, de 14 de julho de 1965, t..mbém se 
extinguirá . a punibilidade dos crimes nela 
previstos 8e, mesmo lnlelruda a ação i'lsca!, 
o agente promover o recolhimento dos tri
butos e multas <l.e_~gos, <!e acor<lo. c;om as 
dlllpos.Ições do Decreto-lei ti.0 62, de 21 de
novembro de 1966, ou deste Decreto-lei, ou, 
não esf«mdo. j~gado o r~vo processo 
depositar, nos praoos fixados, na re 
competente, em dinheiro ou em Ob 
Reajustáveis do Tesouro, &s impo elas 
nele consideradas d~<las, para !lil_u!d!!Ção 
do débito após o julgamento da autoridade· 
da prl!neira instância. 

§ 1.0 O co!ltrlbu!nte que requ..-er, até 15 
de março de 1967, à repartição competente 
ret!ficação de sua s~tuação tr!b)ltália, antes . 
do Inicio. da ação fiscal, !ndie&ndo as faltas 
cometidas, ficará Isento de responsab!lidade 
pelo érime de sonegação fiscal, em ·relação. 
às faltas Indicadas, """' prejulzo do pagac 
mento dos ~butos e multas que yenham 
a ser eonslderadoo dev!dôs. . . 

§ 2.0 Extingue......, a punlb!lidade quando 
a Imputação rpenal, de natureza. diversa da 
Lei n.0 4. 729, de 14 de julho de 1965, decor
ra de ter o agente_ e!ldido o :pagamento de 
tributo, desde que alnda não tenha sido lnJ
c!a<ia a ação pena! se o •montanlle do tri~ 
buto_ e multas for :pago ou deposlt!i.do na 
forma deste artigo. 

. § 3.0 As disposições deste artigo .e doo· 
parágrafos anteriores não se aplicam às 
operações de qualquer_ !laturezà, reallza.das 
atrav& de ent!da<ies nacionais ou estrân
geiras que não 'l.enham sido wutorlzadas a 
funCionar no Pais. 

Art. 19. A partir de 1.0 de janeiro tle 
1007, o Imposto previsto no art. 3.o, I§ 2.o 
e 3.0 da Lei n.O 4.154, de 28 de novembro 
de 1962, alterado pelo art. 18 da Lei n.o 4.357, 
de _16 de julho de 1004, será deYldo à rnzão 
de 40% (quarenta por cento}. · ·- · 

A.rt. 20. o § 4.o, Item n <1o art. 2.0 .i~
Decreto-1ei n,0 __ ·a2, de 21 de novembro tle 
1966, passa a ter a aegu!nte red&Ção: 

"O Banco Nacional do Desenvolvi
mento Econôm!co en.'t.regarâ.-as. ·ações 
180 (cento e_ oitent..) dias após & prova 
de recolhimento Integra! do adiciona!, 
peJo valor do prutrimônlo liquido . das 
respectivas socleda<i"'', constantes do 
·balanço levantado em 30 de junho de 
1967." 

Art. 2L. Ficam re"Vogados o &rt. ·13 do 
Decreto-lei n.o 62, de 21 de .nOvel!lbro de 
1966, e demais dlllpos.Ições em contrário. 

DIÁRIO D01::0NGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Bra.silla, 10 de' fevereiro de 1967; 146.0 da 
Independência e 711.o da República. 

(As Comissões de Economia e de Ft• 
nanças.J 

PubUCiLdo no nCN (áeç§.ô ir:) de 4~12.:85~ 
- . 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O Ei>i.pediente 
ildo_ vtd-apt.ibficaÇão. 

Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura s~r_â__ feita 
pelo Sr. t 9MSt.-cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
-N• 482, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea c 
do Regimento Interno, para Projeto de Lei da Câmara n9 
127, de: 1985 - Complementar que dispõe sobre- a apo~ 
scntadoria do funcionário policial, nos termos do art. 
I 03 da Constituição Federal. 

Sulu das S_css.õc,s._3._-dç dezembro-de_l985 .. - Carlos 
Chiarelli -Humberto Luc;na....:. Murilo Badaró. ·---

·REQUERIMENTO 
_ N~ <(~, _de 1985. 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimente) ln terno, para o Projeto de lei da Câmara 
n" l 99, de 1985, que dá nova redJ:!Çà9 ao caput do art. 124 
da Consolidação das leis do Trabalho, aprova~a OPelo 
Dccrcto-lej n"'.5.452, de i"' de maio de 1943. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985. --Humberto 
Lucena - Murílo Badaró - José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Os requeri
mentos lidos serão' votados após a Ordem do Dia, no 
forma do art. 375, inciso II, do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
-Item 1: 

Discussão, em turno úilico, do Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Seria: 
do n" 9, de 1983, de autoria do Senador Nel_son Car
neiro, que inclui, entre as contravenções penais, a 
prática de a tos resultantes de preconceitos de sexo e 

~ de estado civil, tendo 
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n9 l.l99~ -de 

1985, du. Comiss.ão: 
...;__,de Constituição e Justiça. 

A matéria incluída em Ordem do Dia, em virtude da 
dispensa de interstício concedida na ses_s§io an_terior. 

Nos termos do art. 321, do Regimento Interno, "O 
Subs1ítutivo da Cãmara_a projeto do Senado- será qJn
siderado série de emendas e_ votado, separadamente, por 
artigos, purágrafos, incisos e, alíneas e itens, em corres
pondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de 
requerimento p:uu votação em globo ou por grupos de_ 
dispositivos ... •· 

Em discussão o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

.'>ào. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-

Secrcti\rio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 484, de 1985 

No~ termos do art. 321, in fine, do ~egimento Interno, 
requeiro votação cm globo para o SubstitutiVo da cãlna
ra ao Projeto de lei do Senado n" 9, de I 983, que inclui, 
entre as_contravenções penais, a prútica de atas resultan
te:-~ de preconceito de raç<l, de_cor, de sexo ou de ~t<_l.do 
dvil, da.ndo nova redução à Lei n9 1.390, de 3 _de:julho_de 
1951_ - . 

Dezembro de 1985 

Sala Jas Se:;sões, cm 3 de dezembro de 1985.- Nelson 
Carneiro. 

O S~·- PRESIO~NTE (Enéas_ Faria) - Aprovado o 
requcrirricnto, passa-se à votação, em globo, do substitu
tivu. 

-Em VOtuÇào. 
o~ Srs. SenadOr(!S que o aprovam queiram permanecer 

sentaJos. (P<lusã.) --
Aprovado. Aprovado o substitutivo, a matéria vai à 

Coniissào de Redução. 

É o seguinte o substitutivo aprovado 

SUBSTITUTIVO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 9, de 1983. 

(N• 5.328/85, naquela Casa) 

Dê-se ao projeto a seguinte redução: 
lnclui_, entre as contra.ven.:ões penais, a prática de atos 

resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de 
estado civil, dando nova redação à Lei n9 1.390, de 3 deju~ 
lho de 1951 - Lei Afonso Arinos. 

O Congresso N adonaT decreta: 
Art. I" Constitui contravenção, punida nos termos 

.dcsL<.L!d, a prática de a tos resultantes de preconceitos de 
raça, de cor, de sexo ou de estado clvil. _ _ __ 

Art. 2~> Será considerado agente de -contravenção o 
diretor, gerente ou empregado _do estãbelecimento qUe 
in.:idir. nu pfática referida no art. \9 desta lei. 

D~ Contravenções 

Art. 3<r> Recusar hospedagem em hotel, pensão, esta
h1gem ou estabelecimento de mesma finalidade, por pre
conceito de raça, de cor, de sexo ou de e.<;tado cívil. 

Pena- pris1lo simples, de 3 (três) meses a t _(um) ano, 
e multa de 3 (três) a lO (dcz)vezes o maior valor de refe
rênciu (MVR). 

Art. 49 Reçusar a venda de mercadorias cm lojl!S etc 
quak1ucr gênero 01.1 atendimento de clientes em restau
rantes, bares, con_felt_arias _ou~loc-ãis semelhantes, abertos~ 
ao público, por preconceito de raça, de cor, de sexo oU_ 
de esta.do _civil. 

Pcnã' --:-_P~is1ícf~Símp-iCs, -dC-15 (quinze) dias a 3 (trêS) 
meses, c multa de I (uma) a 3 (três) vezes o, maior v_alor 
de referência (MVR). o - - ~ 

Art. _5~ Recusar a entrada de algu_ém cm estabcleci
n!_ento py~licC?, de diversões ou de esporte, por precon-' 
(..'\.'ÜO de GLÇU, de c.or, de seXo ou_de. est.a.do civil. • ~ 

Pena- prisão simples, de 15_(quinze) dias a 3 (três) 
mes-es, ,e multa de 1 (uma) u 3 (três) vezes o maior valor 
de referência _(MVR_)_. 

Art. 6" Recusar a e:ntrada de alguém em qualquer 
iipo de estabelecimento comercial ou de prestação de 
serviço, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de es~ 
taJo civil. 

Pena- prisão simples, de !51 quinze) dias a 3 (três) 
meses, e multª de I (uma) a 3 (três) vezes o_maior vãlor 
de:i"e_fçrên.ci:..~ (MVR). 

i\it:" }9- RCCUsar a inscrição de aluno em ·estabeh!cl
mcnto de ensino de qualquer curso ou grau, por precon
ceito de mça, de cor, de sexo ou .de estado civtl. 

Pena- prisão simples, de 3 (três) mese.•; a I (um) ano, 
e multa de I l!.!ma) a 3 (três) vezes o maior valor de refe
rência {MVR). 

Purágrufo único. Se se tn,J.tar de estabelecimento ofi
cial de ensino, a pena será a perda do cargo para Q agen
lt:, desde que apurada em inquérito regular. 

Art. 8"' Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo 
público dvil ou militar, por preconceito de raça, de cor, 
de st:xo ou de estado civil. 

P(!na- perda_ do cargo, depois de apurada a respon
sabilidade cm inquérito regular, para o funcionárío-diri~ 
gente da repartição de que dependa a inscrição no con~ 
curso de habilit<Jção dos candidatos. 

Art. 9~ Negar emprego ou trabalho a alguém em au~ 
tarquia, sociedade de economia mi.sta, empre.<;a conces~ 
SÍlHláriU de serviço -público ou empresa privãda, por Pre
conceito d~ r_qçU, :te c?r, de sexo ou de estado civ!!· 
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Pena- prisão simples, de 3 (três) meses a I (um) ano, 
e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor de refe
rêda (MVR), no caso de empresa privada, perda do car
go para o responsável peh~ recusa, no caso de autarquia, 
sociedade de economia mista e Cmpresa concessionária 
de servic;o público. 

Art, 10. Nos casos de reincidência havidos cm esta
belecimentos partiCulares, poderá o juiZ determinai ã 
pena adicional de suspensão do funcionirhento, ·por pra
zo não superior a 3 (três) meses. 

Art. II. Esta lei entra em vígor na data de sua publi-

ca~~~ 12. Revogam-se aS disposições e~ contrário. 

O SR: PRESIDE~TE (Enéas Fari•) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n<? 1 lO, de 1985 (n~ 4.964/85, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presjdente da Re
pública, que fixa os valores de retrib.uição da Cate
goria Funcional de Engenheiro de Pesca a que sere
fere a Lei n? 6.550, de 5 de julho de 1978, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÃ.VEIS~- sOb o9i l.li6 e 
1 .117 ,- de 1985, das Comissões.: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Em discussão .. (Pausa.) 
Não havendo quem peca a palavra, encerro a discus-

são._ . 
Em votação. 
Os Srs. Senador_es que o aprovam queiram permanewr 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sançã,o. 

É o seguinte o projeto apro"vã.dõ: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• ÚO, de 1985 

(N9 4.964/85, na- Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente de RepÚblica 

Fixa os valores de retribuição da Categoria Fun
cional de Engenheiro de Pesca a que se refere a Lei n9 
6.550, de 5 de julho de 1978, e dá outr-as providências. 

O Coligresso NaCional decreta: 

Art. ]I' Ãs classes integrantes da Categoria Funcio
nal de Engenheiro de Pesca, incluído no Grupo-Outrãs 
Atividades de Nível Superior; designada pelo -códig_o_Lt
NS-534 ou NS-534, de que trata a Lei n\1 6.550, de 5 de 
julho de: 1978, correspondem as referéncias de vencimen
to ou salário por classe estabelecidas no Anexo deSia leí. 

Art. 29 A primei ta composição da_ Categõri3. -Fun
cion-ar de Engenhcíro:de PeSCa far-se--á medí3.i1te a tranS
posição de servidores efetivados por concurso público ou 
por dispositivo constitucíonal ou ocupaáteS-de erripie&Os 
permanentes, lotados e em exercício. até 5 de julho de 
1978, nos Territórios Federais do Amapá e de Roraima e 
no então TerritóriO Federal de Rondônia, em atividades 
ligadas à agricultura e à pesca, que nesta situação se en
contrem até a data da publicação do ato de criação de 
categoria de que trata esta lei, possuam o grude escolari
dade exi.!iido e logrem aprovação em-processo seletiv'o 
especifico. 

Art. 3~ Ao servidor que, mediante transposição do 
re:-;pectivo .c:trgo ou emprego, foi incluído na Categoria 
Funcional de_ Engenheiro de Pesca aplicar-se-ã a referên
cia de valor de vencimento ou salário igual ou superior 
mais próximo ao percebido na data da vigência do ato 
que a transpuser. 

Art. 4<:> Ressalvado o disposto no art. 69, o ingresso 
far-se-á na referência inicial da c::Jassc A, mediante con
curso público de provas, no regime da legislação traba
lhista,- exigindõ-se dos candidatos, no ato da inscrição, 
diploma de curso superior de Engenharia de Pesca ou 
habilitação legal equivalente a registro no Conselho Re

. gional respectivo. 

DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 5~> Os integrantes da Categoria Funcional de 
1-.::ogcnhciro de Pes.cu ficarão sujeitos à prestação mínima 
dt.: 40 (quarenta) horas semanajs de trabal~o. 

Art. 69 Poderá haver ascensão funcional, para a ca
tegoria funcional mencionada nesta lei, de ocupantes de 
ouhas categorias funcionais. 

Art. 79 O _disposto nesta lei não dá direito a per
cepção de atrasados ou a indenização de qualquer espé
cie. 

A N "E X o 

• ;.:As A":; '11 DA DE_$ DE 
~·IfL ·su~::RIOR LT-NS
<~0 Ol! NS"-500 

.CATE.GO_fHA_ 
fUNC1 QNAL 

O SR. PRESID~NTE Enéas Fari:i.)-Item 3: 

. • de 

OíscuSs~:o,-em turno único, do projeto de lei da 
câmara r\<1 126, -de !985 (n9 4.957/85, na casa de-ori
gem), de iniciativa do senhor presidente da repCtbli
g~. Cg.1.e fiXa os vq]Qres de retribuição da categoria 

_ fuDsiQn_ê!_] _ _çie _ fu~ioterªpeuta, do grupo-9utras ativi
Qades de n_íy~_l $Uperior, código NS-900, e dá outras 
providências, tendo. 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, Sob N•s 1.124 e 
1.125, de 1985, das comissões: 
~ de Serviço Público Civil; e 
~ de Finanças. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus

sào. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentudos. (Pausa:) 
Aprovado. 
O projeto irá à- s_anção. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

.PROjETO DE LEI DA CÂMARA 

.l'l• H~ do 198õ 
(N9 4.957 ;85, na Casa de origem) 

De-iniCíatf\iã dó sr~ President~ _çi~ Reoública. 

Fixa os VJ!lores_-de re_tribuiçãO da Categoria Fud~ 
cional de Fisiote:rapeut~, do Giupo-Outras Atividades 
de Nível Superior, código NS-900, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J<:> Às classes integratltes da Cate&oõa P_u_ncio-· 
na[ de Fisioterapeuta, criada com fundamento no art. 7Y 
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Art. 89 A despesa' com a execuçào_desta lei correrá à 
con.ta das dotações orçamentárias próprias do Orçamen
to dos ferrilórios Federais do Amapá. e de Roraima e do 
ex-Ter,r_itório Federal de Rondônia. 

Art. 9ço 
cacüo. 

Estalei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 10. 

I~T-N·S~534_ci_u 
~~S-534 

Revogam-se as disposições em contrári~~ 

~· .198) . 

RE.FERrW:I.f~S OE VENLIMENTO 
DU SALÃRI O POR CLASSE 

ClASS<" ESPECIAL c. NSc22 • 25 
CIJtSSE C .:.. .NS-J 7 _a 21 
CL_ASSE 6 - NS-12· a 16 
ÇI,.A~SÉ A - NS- 5 _a 11 

da Lei n9 ~.645, de 10 de dezembro de 1970, correspon
dem as referências de vencimento ou salãrio estabeleci
das no Anexo desta lei. 

P<~rágrafo único. Os valores mensais das referências 
de que trata esteartigo-sãó os fixados na escala constante 
do Anexo III do Decreto-lei n9 2.130, de 25 de junho de 
1984. 

Art. 2~ Os servidores Posicionados nas referências 
NS-1 a NS-4 da antiga Categoria Funcional de Técnico 
de Reabilitação, portadores de habilitação legal para o 
exercício da profissão de Fisioterapeuta, integrarão a 
Categoria Funcional de Fisioterapeuta. com posiciona
mento ãutoniáttco na referência NS-5, inicial da Classe 
.A. 

Ã.~t. 39 Ressalvado O disPostO no art. 29 e as norm"ai 
que disciplinam a progressão funcional, permanecerã_o 
nas refeféncias- de vencimento ou salário em que se en
contrem os demais servidores alcançados por esta lei. 

Art. 4Q O preenchimento dos cargos ou empregos da 
classe especial e das_ intermediárias da Categoria Funcio
nal de Fisioterapeuta far-se-á mediante progressão fun
cional ou outras formas legais de provimento. 

Art. 59 _ ~ d~pesa com a execução desta lei correrá à 
conta das dotações próprias do Orçamento da União e 
das autarquias federais. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor, inclusive quanto a 
seus efeitos financeiros, na data de sua publicação. 

Art. 7~> Revogam-Se as aisposicões em contrãrio. 

'(AW: I• da"Lei ·no 
ANEXO 

•"<Je 

· ,PaaeE4p,m-:22a~, 
P!sse C NS-17a~. 
Cluse B NS-12, a }r;, 
Classe A !'IS- $.al.l 
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O SR • .PRESID~NT_E (Enéas Faria) ::-:- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n\0 482, de urgt:ncia, 
lida_ no Expediente, para a Projeto de Lei da Câmara n"'-
127, de 1985- Complementar. 

Em votação o requerimento. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queii-am permanecer 

sentados. {Pausa..) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento. passa-se à apreciação ·da_ 

matéria. ·-

"Discussão, .erri ttirno único, do Projeto de Lei dª'-._ 
Câmara n9 127, de 1985- Complementar, que dis~ 
põe sobre a _aposentadoria do _f~,t_ncionário_ policial, 
nos ·termos do art. 103 da Constituição Federal. 

Dependendo de pareceres das Comissõ.es .. Qe __ 
Consti_tujçãp-e Justiçã, de Serviço PúJ:,lico Ci_vil e..d~
Finanças." 

DIÁIU() _DO ÇONGRESSJ::>NACIONAL (Seção 11) Dezembro de 1985 

••Art. J9 O funcionário policial admitido até a siderações de política de recursos humanos, exigências 
promulgãção da Emenda Constitucional n"' I, de 17 de sanidade física e mental e outros imperativos ligados à 
de o_utubro de 1969, gozarã do direito de aposenta- especificidade _da função policial, em face_ das árduas e 
daria de acordo com as Leis n% 3.313, de 14 de no- sacrificantes condições que cercam o exercício dessa ati-
vembro de 1957, e 4.878~ de 3 de dezembro de vidade. 
1965." Sem dúvida, os integrantes das referidas corporações 

t 0 nosso Parecer, Sr. Pi-esJden_te, colocam-se, contfiiuamente, em situações reais de grave 
. - - - periculosidade, risco de vida, desgaste físico, psíquico e 

O SR~ PRESJD~NTE (Enêas)='aria) -:- -0 parecer da emocional, em cOii.Iafo com fatores superlativamente es-
-c-omis,São de Constituição e Justiça é favorâ_vel, com a tressantes, presentes diuturnamente em seus afazeres, ao 
Effieri(fã- que-apresenta,- de n9 I - CCJ. assédio permanente de clima de vio_lência e marginalida-

--Solicito do nobre Senador Albano Franco o parecer de que hoje predomina nos centros urbanos e representa 
da Comissão de_Serviço Público.Civil. a t~nica dos desa~os que defrontam em seu trabalho. 

0 SR. ALBANO _FRANCO (PDS_ SE. Para proferir Ainda a Exp-osição de Motivos: oriunda da P~sta da 
parecer.) _ Sr. Presidente, Srs. SenadQ~es; . Justiça ressalta, em (argos traços, os problemas sociais 

A proposição em epígrafe, 'procedente da Câmara dos decorrentes da decisão-_adotada pela Corte Suprema e as 
Deputados, originou-se de Mensagem do Poder Executi- conseqüências imprevisíveis advindas do recente ac6r-
vo, que apartou àquela Casa no iníÇI_·o do corrente ano e dão, uma vez que poderá determinar a reversão daqu~fes 

Concedo ·a palavra ao n:nbr~ Senadpr Fá~bip Luce:11a, que, aposentados indevidamente, não completarem trio-
para proferir o parecer áã- ComJ&são de ConstituiÇãO e- Já mereceu i~tegral acolhida, salv~ emendas_ de .r:edação ta e cinco anos d~ serviço ou setenta anos de idade, apre-
Justiça. ~~-de técnica legislativa, que não lhe afetaram o conteú- valecer a regra geral insculpida na Constituição, ou en-

O SR. FÁB[Q LUCENA (PMDB- AM. Para profe- _ ~iniciativa presidencial teve por disciplinar a aposen- ~~ g:.~j~~:.dam aos novos requisitos temporais inseridos 
rir parec_er.r......:. Sr. Presidente, Srs . .Senadores: . tudo ria especial do funci_onáiiO_ pólic!:il c~Vil, excepcio- Isso acarretará 0 caos na Administração, prossegue 0 

Apreciado pela Câmara dos Deputados, nos termos nando a regra geral contida no art. 101, incisos II e III; e documento minister;ial, sobretudo se se lev.ar.em conta as 
do_ art. 51 da _Coostittiição e submetid.9 à revisão do Se- 102, inciso I, alíne~ ''a'', da q:~~stit_uição Federal, con- centenas de _nomeações ou promoções para 0 preenchi-
nado, o projeto de lei em exame origiriou-se de Mensa~ Soante prevê o art. 103 da meSma Lei Maior. menta de vagas dos aposentados, já levadas a efeito no 
gem Presidencial, acompanhada de exposição de moti- Segundo o_ Projeto., o funcioriário policial será aposen- âritbito dos organismos de segurança pública. 
vos do Diretor-Geral dp.O_ASP, a:tendemJo ao disposto lado_ voluntar_iam~n,te, com prov-entos integraiS:, ·após 
no art. 103 da Lei Maior e dispondo sobre a aposentado- trinta anos de sei-viço, das quais pelo menos vinte anos Acrescente-se que tais inatiVos, naturalmente já madu-
ría do ftiricióriário pOliCial. no exercíCio de c.argo de natureza estritam-ente policial; · ros, 'desligados de s-ua& obrigações, recolhidos m-erecida-

O prOjeto prevê dois casos di! aposentadoria para ess._es ate passará ·compulsoriamente à ·rn:atividade, com pro- mente ao descanso e à vida privada, se acham afaStados 
seryidores: ventos proporcionais ao terilpo de serviço, aos sessenta e dos .afazeres profissionais hâ longo tempo, cujo mister 

a) voluntária, coiti --proVeJüõs iiltegl-als, · ãpó~rúHitã:'· cín'có arióS- de' idade, qualquer que_ seja a natureza. dos pressupõe adeStràmento permanente e cons:tante.prepa-
anos de se~içcf,=Coritad_os pelo menos vinte de exercíciQ seryiços-_prestados, __ ração.- Ericontram-se_ ~s,(:s servidores, portanto, jâ defa-
de cargo f:ie, natureza.estrit~mente po~icial; sados_e desambientados em Telação aos que se encon~ 

b) compulsória, coril --proVentoS PtopotéiOnaís, aOS -Além de dispOi- a matéria' em comento, reza_o Projeto - tram na ativa, até em virtude da renovação normal dos 
sessenta.e cinCo :aii"Os de ídade, qU3lqu_er que-seja a riatu- no seu art. 2"'• que ... subsiste a_ eficácia, dos atQs çie apo- qua-dros, vendo-se repentihãm-ente colhidos por medida 
reza dos sê:rvíços prestados. _ _ seniadoria._e_~pendidos com baSe n~ Leis D'ls J.JIJ, ~~ l4 extemporânea e imprevisível, diante da óbvia certeza de 

O art: 29 da proposição reitera a eficácia dos atas de de novembro de 1957' e 4·878 • de Jdedezembro de 19~t aplicação rotineira. e -tranqUila _da anterior legislação de 
aposentadoria baseados nas _L~s O"'S J.3l 3, de 1957, e após a promulgação da Emenda Constituci0!1a1 n9 11 de regéncia. . 
4.878, de 1965, após a ·promulgação da Emenda Cán-Stí- 17 de outubro de 1969" • Por todos_ essesJatos e razões, a Proposição legiferante 
tucional n"' I, de 1969, enquantO o art. 3"' alcança os fun- ~ A Mensagem Presidencial faz-se acompanhar de Ex- contempla, no. art. 2"', a garantia de reconhecimento dos _ 
cionários dos Estados, do Distrito Federal e dos Terri- P.osiçãa de Motivos do Departamento Administrativo efeitosjuddicos dos atas praticadas com fundamento na 
tórios Fcd~rais. - - . do _S~rviço __ Públict;>, a qual por sua vez, transcreve outra. legislação pretérita, tidajurisdicionalmente por ineficaz, 

Alega a Justificação que as citadas leis, de 1957 e 1965, - oriunda do Ministério da Justiça, que primeiro se ocu- evitando-se toda a série de: maleS e os inqonvenientes aci-
.. d . ed , d d . d 1. pau do problema, esclarecendo ambas sobejamente ªs_ ma apontados. 
Ja etermmavam a r uçao o_temp<? e serVIÇO e o t- razões que inspiraram a dúplice providência a que visa o 
mite de idade para a aposentadoriã do funcionário poli- Projeto. NãO- se há de.negar, que a nova regulamentação pro-
cial. Mas um acórdão do Supremo Tribunal Federal posta à espécie se afigura menos favorável, aquém das 
ameaçava de reversão -riiúitOs po!Tciais reformadOs pof- Reportam-se, com efeito, à controvérsia de hermenêu- anteriores conqu'ístas da classe policial, e frusta as aspi-
que. a partir da Emenda ConStituCiOnal_ n""' 1, de 1969, tica süscitada com o advento da Emenda Constitucional raçÕes daqueles que se acham em atividade quanto ao 
tornou-se exigível a disciplina da matéria por lei com pie.. n"' 1, de 1969, quanto à insubsistência da legislação ordí- restabeleCimento dos antigos critérios, 
mentar. nária anterior que estabelecia_exceções aos limites_de ida- Ocorre queo a aposentadoria especial, nos moldes ago-

A pi-oposição não sofr~u qualquer alteração na Câma- de e tempo de serviço par.c a inatividade, em face de o ru preconizados, como bem salientou a douta Comi&&ão 
ra dos Deputados, apesar das emendas e substitutivos arl. 103 do novo texto c_onstitucional_iridicar a via legls- de ServiçQ Público_ da Casa por onde· primeiro tramitou 
apresentados nos órgãos téCnicos, seriâo Qtie a CorriiSS:ão fativa complementar para esse fim. o Projeto; se de um la,dp volta a propiciar condiÇÕes le-
de Cônstituiçãa e JuStiÇa. pela sua maioria, reconheceu a A próp-ria- ·co_nsu~tori~ Geral da República . gais de o policial se aposentar. voluntária ou compulso-
jtiricficidade, constitucióilalidade e técni~a jurfdica· ·do pos~cíonou-se i-ry.i~alment_ê, nO sentido de que as leis or- riamente, com menor _tempo de serviço -excepcionan-
projeto. - · - - --- ------:-- di!l~rla_s_em tela Vigorarianí. at~ qu~ lei_pOsterior, oomple- do a regra geral constitucional- o quejâ é benefício da-

Concordamos.com esse julgamento das prelimiriareS e, mentar, as revogasse expressamente ou Viesse regular a queles servidores, por putra lado retirou vantagens antes 
quanto ao médio, fOrÇOSó-Corivtr- quC-sCtrafã-âe convali~- m~téria_ por inteiro (Pa~r n9 1~269, de 11~2-74;_1ogo.a. assegurada, de sç __ aposentarem aos 25 anos de serviço es-
dar uma prática legal preexistente,, mas ameaçada de seguir, no entant.o,_ d!to·ór&ãOYeio a perfilar orientação tr.iiameille poticial. · 
continuídade pelos pronunciamentos dos triQunais, não 1 oposta (Parecer L-0006, de 29-5~~74) e, ainda outra vez, Não obstante, tratandoM.se de matéria qMirtici.atiVa.ex~ 
se podendo_ deixar de reconhecer que o exercíCio, durante modificou seu _entendimento War~ n"' N-67, de_ 2-4- --:r 
vinte anOs, de funções tipicame'nte pOliciais,' acrescidas 81). . . · _ -~--- .-. dusiva dô "S~. Presideiite da República, -Cjualquer ino-
de Unr dÇ'Cênío:·ç!_e- servi~o-púbtico·;justifica-isse-regirriC ãe Aduz a Exposição d!; MotivQs da Pasta da Justica aue vação su_bstant_iv<J da PrQposição extrapola a -corytpetên-

, · a ·~legislação rev.ogada vin.ha sendo tr<>nqtii1_a""ent~. ap·li- cia parlamentar e poderá, direl.ã Gü fndiretame_nte, ÜICGi'-
_aposenta~oria especial para uma classe que vive_os per.: .cad.a, c .. o.m. o. •. v~l n. ii. o só .... do.J .. : dbuoªl_q;c.o~~~rd. :i .U .. nliO. rer n_as vedações do a_rt. 57, parágrafo único;'alínea a oU . 
'calços da periculosidade . ., . , .~- , , - ,- --. -.(Anexõ.-. D\ da_ A_ ta n9 9, dé.I-r de fevereiro:de 1980, <.m d-e.~· art. 65, caput'e_§ !"'• ·d~ Lei Maior, por represéntar, "de 

· No m~m.ento ~ que se _cogita da apo_se~tad0:r~a ~es- "~' 1 d ~· t d d l · t' ã 
tes bravos.e· denodados servidores responsâveis. pela se-· ·- · cisão dç plenári_o no ,.Pmcesso ·n• TC_jQ~8_1}79) e da qua qu.~r mo O • aumen ° e_ espesa pe 3 1~a lVaç 0 

gurança da população brasileíra não podemosdei;~tar de, Coilsultoria'Geral_ da República (Parecer n' N>;67;.de 2 antecipada da servidor .e conseqüente provimento dos 
at~ntar para a situação daqueles que, hâ mais de 16 anos, de abril de 1981, do Dr. Clóvis Ra_malliete). mas tam_bé"m. respectivó_S catgoS .. 
vêm prestando sei'VfçOS à·comi.nllda:de, pondo em. ri-sco a do prÇ!prlo Supremo Tribunal Federal, cujaJurisprU.dên~ D.aí $~.compreerrd~ que. apesar de todo esforço·e in~ 
'própria vida. êntendemos, assim, justO inclUir entre os cia sobre a validade das aposentadorias especiaiS era~ en- t~nsidadç dos _deb.ates travados na outra ç_asa Legislati-
b 

fi .. ~ d d' 
1 

r. • , tü:o pacifica" ~ va, b'aldaram~;oe tentatiY?S de emendar a Proposição, as 
ene JCJanos o lP orna os ,uncJOná.rios pohciais admi_- o' . --. . - quais também se fazem desaconselháveis ne:s~a Câmarã 

tidos até a proriuJigação da Emenda n9 l, de 1969, ateõ.- corre que, no curso do tempo, jâ em novembro de Revisora, não devendo properar inclusive em face 'do in-
dido o preceituado nas Leis n9S 3.313, de 1957, e 4.878, 1983, ao julgar o Recurso ExtraQrdináriO n9J_00.596-3, a 
de 1965. Suprema Corte _contrariou sua própria linha jurispru- teresse público prevalecente. 

Opinàmos, ·ante 0 exposto, favOravelmente ao Pl'ojeto dencial ao decidir que, sob a égide da Emenda n"' I, de .. Registre-se, que o projeto, em su3 versão original, 
cm tela por considerá-lo constitucional ejuridico,além 1969, aquela legislação ordinária remanescente.c::st_aria continha preceito explicitando sua aplicação aos funcio-
de seus incontestáveis méritoS; com a seguinte emenda: impllcítamente revogada Ou ineficaz. rf(frios dos Estados, do Distrito Federal e das Territórios 

Referido julgado implicou a retirada de antigas e im- Federais. 
EMENDA N"' I - CCJ portantes conquistas, legalmente reconhecidas a toda a Tal era o teor do art. 3"' da proposição, o qual, toda-

Acrescenta~se ao Projeto o seguinte art. 31', classe policial, no relativo à aposentadoria especial, que via, foi retirado no seu trârriite pela Câmara, à conside~ 
renumerando-se os demais. lhes _foram concedidas S~b inspiração de rel~vantes con- ração de técnica legislativa, dada sua evidente desneces~ 
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sidade em face do que preceitua o art. t08, caput, da Lei 
Maior, combinadumente com_ o art. ~00. 

Diante do exposto, manifestamo-nos conclusivamante 
no sentido da aprovação do Projeto _de Lei Complemen
tar n~' 127, de 1985, de--iiUGiãtiva do Poder E.x.ecutivo, tal 
como encaminhado pela Câma_ra dos Deputados. 

Este o_ parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EnéaS Faria) ~ O parecer da 
Comissão de Serviço Público Civil é favcir"ável aO projê{O -
e contrário à emenda da COiniSsão de CoriSUtuiçãO e Ju,s
tiça. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio TáVOra, 
para proferir o parecer da Comissã_o de Finãnças, 

O SR. VIR GIL! O T ÁVO!!A (PDS_- CE. Para prore
rir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Poder _Exe
cutivo ejã aprovado pela Câmara dos Deputados, regula 
a aposentadoria do funcionário policiaf, nos termos do 
art~ 103 _da Constituição Federal. 

Na Exposição de Motivos n9 197 J84 do Departamento 
Administrativo do Serviço P_(ibJico, que acompanhou a 
Mensagem n" 001/85, pela qual o Sennhor Presidente da 
República submete ao Congresso Nacional o presente 
projeto de lei, se esclarece que e§te decorre~ do fato de a 
legislação ordinária sobre aposentadorias especiais haver 
sido revogada pelo art. 103 da Carta Magna, conforme 
entendimento_ do_ Parecer n9 L-006, de 29-5-74, da Con
sultaria Geral da_ República, e jurisprudência do Supre
mo Tribunal Federal e do_ tdbun_~_l PeQ.eral de.Recur_~os. 

Portanto, consideradas revogadas as leis n9s 3.313, de 
14 de novembro de 1967 e 4.87a, de 3 de dezembro de 
1965, que, entre outros assunto~, tratavam da aPosenta-
daria do fundoriário policial (art. J9, II,§ 29, e art. 37, 
respectivamente da primeira e da segunda lei_citadas), o 
Chefe do Poder Executivo, com_base no_disposto no arti~ 
go 103 da Consfituição Federal, houve por bem elaborar 
o projeto de lei em exame, a fim de que este, substituindo 
a legislação revogada, viesse red!scipli_nar a matéria em 
novas bases, inclusive assegurando a eficácia àos atas de 
aposentadoria expedidos CQOl apoio nos dois diplomas 
legais acima rnencionad()s. __ , _ _ __ . -o-

No seu art. J9, a proposição estabelece dua~ espéç{es 
de aposentadoria: a) a voluntária, com proventos inte
grais, após 30 arios de serviço, desde que o funcionãri_o 
conle, pelo menos, 20 anos de exercício ~nl cargo de na: 
tu reza estritamente policial; e b) a compulsória, com pro
ventos proporcionais ao _tempo de serviço, aos 65 anos 
de idade, independentemente da natur<}Za dos serviços 
prestados. 

No art. 2"' o Projeto de Lei garante a eficácia dos atas 
de aposentadoria praticados com base nas Leis n9 
3.313/57 e 4.878/65, após -a promulgação da Emenda 
Constitucional n9 01/69, a fim de evitar, corno se infor
ma na aludida Exposição de Motivos.·· ... a reversão-da
queles que, aposentados indevidamente, não completa
ram trinta e dnco anos de serViço ou setenta anos de ida
de .. :-·, o que provocará sérios problemas-para a Admi
nistração, .. sobretudo se levarmos em conta as cen.tenas 
de nomeações ou promoções para o preenchimento de 
vagas dos aposentados ... ", 

Reconhecemos que a atividade de naturzea policial 
justifica, para os- fU.ndonáriõsque efetivamente- a exer
cem, a concessão de aposentadoria especial, ou seja, Com 
base em limites de idade e de tempo reduzidos em re
l<.~çào aos fixados para a aposentadoria comum. 

Por outro lado, parece-nos justa e plausível a redução 
consubstanciada nos limites propostos, indusive, quanto 
à aposentudoria voluntária, o que se refere ao exercício 
por 20 (vinte) anós, no-míni-rno;em cargo de natureza_ es
tritamente policíal, pois-e·ntcndemos que rdlmente não 
se justificaria a --apcisentadorta espedal para o funcio
nário que efetivamcntc não tivese exercido cargo de .cará
tcr L.-stritamente policial, pelO nienos- durantes dois terços 
do tempo de serviço estipult~do para a aposentadoria vo
luntária. 

No que concerne ao disposto no art. 2"', observa-se que 
estabelece também medJdA justa e oportuna, porquánto 
visa manter a validade de _aposentadorias jã concedidas 
com base em decisões do Tribunal de Contas da Uni~o, 
da Consultorit~ Geral da República e do próprio Supre
mo Tribunal Federal, consoante s~.infor.mou na Expo
sição de Motivos do DASP. 

Sendo a aposentadoria um direito dos servidores 
públicos, consagrado e reconhecido pela legislação que 
dh;ciplina seu rcgim,~jurfúico, não vemos, quanto aos as
pectos financeiros .qUe- cabe a estã Comissão_ex.arninar, 
nenhum óbice à aceitaçã<;~ da proposição sob ex.~e. 
mç~o'lO porque, cOmo já assínalamos, as n911!lã.s dela 
<;onstantes se noª' afiguram inteiramente compatíveis 
com a natureza da atividade polícia!, para os finS de con: 
cessão da aposentadoria especial do funcionário que a 
exerce. 

_ · Em face do eXHOsto, manifestamo~ nos pela aprovação 
--do presente projeto de lei. 

Ê o parecer, Sr, Presidente. 

O SR. PRESiDENTE (Enéas Faria) - A Coffi"issão 
de FinailÇa conclui seu parecer favoravelmente ao proje-
to e-ll emenda. - - -- -

Completada a ins_üução da matéria, passa-se à discus
são do projeto e da emenda, em turno único. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação a matéria que, nos termos do incisO 11, le

tra a, do art. 321-do Regimento Interno, depende para 
sua aprovação do voto favorável da maioria abso(uta da 
·composição da Casa, devendo ser feito pelo processo ele
tr.õnjco __ l"endo havido, entretanto, acordo entre as Lide
ranças, a ·matéria será submetida ao Plenário pelo pro
cesso sirilbó!ico. 

Em votação o projeto; enl turno (mlco, sem prejUízO 
da emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-
cer sen_tados. (Pausa_J 

Apl-ovadO. ·~ _- · 
Em votação a emenda. 
Os Srs.,__SCnadores que a aprovam, queirain permane-

cer sentado_s. (Pausa.) . 
Está rejeitada a emenda. 

---O Sr. _f_ábiO: Lucena- Peço verificação, Sr. Presiden
te. 

O SR. PR.ESID~NTE (Enéas Faria) - A Mesa irã 
proced~r à verificação solicitada p-elo nobre Senador Fá-
bio Lucena. _ . 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus luga-
res. (Pausa.)_ _ 
-.A Mesa vai colher OJi votos das Lideranças. 

Cõri1õ vOta o Líder_ do PMDB? 

O SR. HELIO GUEIROS -Sr. Presidente, 6 PMDB 
vota contrari<.~rftenle à emenda, pois quer apressar a 
apreciação_ e u aprovação da matéria, porque, do con
trário, não adiantaria essa matéria ter entrado agora, 
pois vai voltar para a Câmara, e nada feito. 

·-· EntUô,- nãO teiià sCiltido esta sessão extr:aordinãriiSa.:
crificada, penosa; se somente pari o a-riCdremos liqUidar 
o assunto. 

Assim, para não haver mais obstáculo à aprovação da 
niatéria, o PMDB vai votar contrariamente à emendá, 
em bom rec-onheça o grande mérito do trabalho do Sena
dor F"áb1o Lucena, por sinaf, relatado por mim na Co
missão. d_e Constitli14ão __ e_1Usú;a; _quer dizer, fui apenas 
leitor do brilhante parecer aes~ Ex•, mas, para não pre
judicar a Polícia Militt~r, estamos aprovando o projeto 
Como- velo da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O PMDB é 
contráiío a emenôa. 

Como vota o_ Líder do PFL'! 

a SR' CARLOS CHIARELLI (PFL - RS) - Pelas 
r~!:àíes-já·expostiJS pel<J Liderança do PMD~. com vistas 
a viabili:t.ar a aprovação do projeto, sem corre:r o risco de 
re~orno ã Câmara e, conseqüentemente, tornar inexitoso 
to~o o esforço, yot_ar:tos contra a e~nda .. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O PFL vota 
contrário à emenda. 

Como vota o Líder do PDS'?. 

-O SR. MliRILO BADARÚ (PDS- MG) -Sr. Pre-
- _sidcnte, antes de manifestar o voto solicitaria que V. Ex• 

acionasse os tímpanos, porque vários Srs. Senado_res se 
ufllstaram temporariamente do plenário. 

__ O SR. pRESID~NTE (Enéas Faria)- A Presidência 
vní atendê-lo, mas solicita qu~ V. Ex• decline seu voto. 
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O SR. MURILO BADARÓ - Voto contrário à 
emcnd<~. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O líder do 
PDS vota contrari~_mente à emenda. 
~Como vota o líder do PDT (Pausa.) 

Como vota o Líder do PTB? (Pausa.) 
A Presidência suspende a sessãO por cinco minutos, fa~ 

zendo soar as campanhias para proceder, em seguida, à 
·verificação soliCitada. 

Está suspensa a sessão. 

( Suspmsa às 21 horas e 28 minutos, a sessão é rea
bena às 2J_horas e 34 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Estã reaberta 
a sessão. · 

Solicito aos Srs. sénadores que ocupem os seus luga
res, para que possamos proceder à votação. 

O Sr. FábiQ Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- A declaração 
de voto, em geral, é feita após a votação. 

O Sr. Fâbio Lucena- Sr. Presidente, uma vez que a 
votação foi interrompida, por solicitação do eminente 
líder Senador Murilo Bad2ró,eu peço a V. Exf que con
sinta no encaminhamento da votaçã-o. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senad_or Fâ_biQ _Lucena, para encami~ 
nht~r a votação. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM, P~ra enca. 
minhar a votação. Sem revisãó-do ci(ãdor.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Este projt!to dispõe sobre a aposentadoria do funcio
nário policial. 

De acordo com o art. :29do projeto, -o funcionário que 
ingressou na Policia após a Emenda Constitucional n"'l, 
de 1969, está pdvado dos· beneficias da lei. 

A emenda que apresentei na: Comissão de Consti
tuição e Justiça visa, única e exclusivamente, a estender 
os benefícios da lei aos funcioriários que e·ntraram na 
Policia antes da_Em.enda .CQnstituciçmal n9 11 de 1969, 
para--evitar, exatamente, que se criem duas situações 
completamente esdrúxulas, Sr. Presidente, uma situação 
de vantag:em para o funcionário que entrou na Polícia 
após a Emenda Constitucional n'>' I e uma outra situação 
proibiti"va, com reluÇàQ aos efeitos da lei, às vantagens, 
para o servidor que entrou na Polícia antes da Emenda 
Constituctonal ns> J. 

Ora, me parece que a lei não pode discriminar em re
lação_a pessoas, a lei não pode visar a pessoas, a lei tem 
que visar a situações. E a situação concreta, a situação de 
fatO, -é o direito de aposentudofia do funCfõiiái"iO poli
cial, que a Lei Complementar pretende estabelecer, com 
base no art. l03 da Constituição Federal. 

Este o objetivo da emenda que apresentei à Comissão 
de Constituição e Justiça. Se o projeto vai voltar à Cã
mam dos Deputados, esta é uma questão regimental- o 
projeto terá que VoHa·r à oUtra casa-do Congresso Nacio
nao. Então, caberá- à Câmãra dos Deputados usar do 
mesmo espírito de cqüidade que a Comissão de Consti
tuição e Justiça do Senado utilizou, Sr. Presidente, para 
evitar situações de anomalia dentro da estrutura policial, 
dando regalias ao funciõiüíi"io que entrou n·a carreira de
pois de certa duta e, privando desse benefício o funcio~ 
nário que entrou ern data anterior. 

Ê o espiri"to ~_o_ pr~pósito da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação a 
emend<.~. 

A votação deverá ser feita em-escrutínio secreto, pelo 
processo eletrônico. 

Sõ1ici(O aos Srs. Senadores que retomem os seus luga
res para procedermos à votação. (Pt~usa.). 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.)_ 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORE& 

Fábio Lucena. 
Gaivão _M_o_d~to. 
Aloysio Chaves. 
Yirgllio Távora. 
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Moacyr Duarte. 
Cid Sampaio. 
Guilherme Palmeira. 
Albano Franco. 
Nelson Carneiro. 
Itamar Franco. 
Severo Gomes. 
Henrique Santillo. 
Gastão MUller. 
Álvaro Dias. 
Enéas Faria. 
Lenoir Vargas. 

VOTAM "NÃO" OS SRS~ SENAOORES: 

Mãrio Maia. 
Alcides Paio. 
Odacir Soares. 
Américo de Souza. 
Alberto Silva.. 
Helvídío Nunes. 
José Lins. 
Martins Filho; 
Humberto Lucena. 
Luiz C_avalc;ante. 
Passos Pôrto. 
Jutahy Magalhães. 
João Calmon. 
Moacyr Dalla. 
Murilo Badaró. 
Alfredo Campos~ 
Marcelo Miranda. 
Saldanha Derzi. 
Roberto Wypych. 
Carlos Chiarelli. 
Alcides Saldanha. 
Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) --Votaram SIM 
16 Srs. Senadores e NÃO 22. 

Não houve abstenção, 
A emenda estã rejeitada. 
A matéria vai à sançãO. 

~ o seguinte o projetO aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 127, de I 985 - Complementar 

(N~' 249/85, na CãSa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre a aposentadoria do funcionáriQ poli-
cial, nos termos do art. 103 da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decret:;t: 
Art~ l~' O funcionáfio policial será aposentado: 
1- voluntariamente, com proventos integrais, após 

30 (trinta) anos de s~rviço, _desde que conte, pelo menos,_ 
20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estrita
mente policial; 

II - compulsoriamente, com proventos proporcio
nais ao tempo de serviço, aos 65 (sessenta e dnco) anos 
de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços pres
tados. 

Art. 211 Subsiste a eficácia dos atos de aposentadoria 
expedidos com base nas Leis n~'s 3.313, de 14 de no
vembro de 1957, e 4A878, de 3 de dezembro de 196_5, após 
a promulgação da Emenda Constitucional n? I, de 17 de 
outubro de 1969. 

Art. 311 Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. -

Art. 41' _ Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n~' 483, de urgência, 
lido no Expediente, paia o Projeto de Lei da Câmara n~' 
199, de 1985~ 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, passa-se à apreciação da matéría. 

.... Discussão, em turnO úri.icO, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 199, de 1985 (n~' 4.111, de 1984, na ori
gem), que dá nova redação ao caput do art. 224 ~a 

DIÁRIO DOCONGJ:tESSO NACl()NAL (Seção H) 

Cons9li~ação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de 1~' de_ inàio de 1943." 

- -Dependendo de pareceres das Comissões de Le
gislação ~ocíal e ~de Finanças." 

-- Sõ~it~~;~-~-q·b;~--S;PadOrj~t-ahy Magal~~es-o-·par~r 
-fi:~ __ Com!s~~o de Legislação Social. 

O SR. JUTAHY~MAGALHÃES (PFL- BA~Para 
proferir parecer.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
.--Visa o-PrOjeto SOb exame, de autoria do .ilustre Depu
ilid-OTetiSTõlõeS~--ã-:-Teduzir ajor!lada eh~ trabalho __ <l:o_s 
empregados da Caixa Económica Federal de 40 para 30 
horas semanais, igualando-a, dessa forma, à prevista 
para os bancários pelo artigo 224 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Prevê ainda o ~rojeto, em deCorrência 
de E'ril.enda apresentada no Plenário da Câmara dos D~ 
piltados pelo ilustre líder Pimenta da Veiga, o início de 
s-ua/ vigência- em--- I 'i' de japeiro çle_ 1987. __ 

Em-sua Justificaçãó, aduz o _Autor nãp existir dife
rençaqualita_tiva_ entre o trabalho de bancários e econo
miários, dadO que a natureza da ati\.,idade, as condições 
de trabalho e a pressão psicológica a que os trabalhado
res estão sujeitos são as mesmas em ambas as categorias. 
Esta identidade entre as atividades desenvolvidas 
renetiu-se em igualdade de jornada~ a~é 1_967, ano em 

- que O Decreto. lei n~' 266 instituiu o regime de 40 horas de 
trabalho semanais para os economiários. ~inegável que 
as atividades desenvolvidas pela Caixa Económica Fede~ 
ral não diferem das que efetua qualquer estabelecimento 
bancâr-iO: Assim, a desigualdade ex-isten-te entr~ a& jorna
das de trabalho _cumpridas por uma e outra categoria 
constitui dlScrfminação injustificável. Partilha deste en
tendimento o Tribunal Superior do Trabal_ho que, em 
sua Súmula n~' 55, equipara ''as empresas de crédito, fi
nanciamento ou investimento... aos estabelec_imentos 
bancáriOs para os efeitos do artigo 224 da CLT". 

Cabe aiil:d_a lembrar que a própria direção da Caixa 
Económica Federal, na pessoa de seu Presidente, tem 
niUnifeSta_dp ___ teiterádas vezes sua posiçªo favoráVel a 
equiparação das jornadas _de trabalho de- bincãrios e 
econonHáçios _ eiJl_ 6_ hO:ras ~~âriast. no total_ de 3() s~ma
naiii: Evidenlemeftte, -neêessít3.rá·a Caixa Econô.mica -Fe
deral ampliar seu quadro de pessoal, mesmo nas con
dições atuais reconhecidamente insuficiente, pafa suprir 
a redução proposta. Entendemos, no entanto, que o ó
nus financeiro da seleção, contr~tação e a elevação dos 
gastos de pessoal da empresa não podem Constituir óbi
ces à remoção de tão nagrante discriminação do co:rpo 
de noss~s Jeis. . _ 

Merece igualmente o nosso apoio o dispositivo que es
tipula a vigência do Projeto, caso aprovado, a partir de 
J9 de janeiro de 1987. O reconhecimento explícito do di~ 
rcito dos economiários à jor_nada de 6 horas não gera, 

_por si só, as condições de sua efetivação. Na forma pro
Posta terá o Poder Público o prazo de pouco mais de um 
ano para ciiar esSas condições e possibilitar que a re
dução de jornada, quando implementada, não ocasione 
trauma nas finanças públicas. Pelas razões expostas, nos
so Parecer e pela aprovação do Projeto. 

O SR.PRESID.~TE (José Fragel!i)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir 
~ parecer da Comissão de Finanç"as. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS~ Pra 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de lei em exame, originário da Câmara dos 
Deputados, onde foi apresentado pelo ilustre Deputado 
Léo Simões, objetiva alterar a redação do art. 224 da 
Consolidaçii,o das Leis do Trabalho, no sentido de esten
der a_o_s_empregados da Caixa Económica Federal a jor
n_ada de trãO_alho de 6 (seis) horas contínuas no dias ú
teis, perfazendo um total de trinta horas sema_nais. 

Aprovada a proposição nos termos do substitutivo do 
próprio autor, rejeitadas a emenda substitutiva da Co
missão de Finanças e a eme_nda de Plenário, resultou a 
m_jltéri<_t".eocaminh-ªda.à reyj~ão d~ta Casa, nos_ termos 
do art. 58 dã Coil.stituiçãC)-FederaL - -- -

Cabe-nos, nesse passo, a apreciação da medida sob o 
aspecto _das finanç~s públicas. 

- - A medida sugerida no projetO, inegavelmente, reveste
se de grande relevância para a classe dos economiários, 
os quais, pelas atividades que exercem junto a estabeleci-

- metifOs de-déaito, equiparam-se ;lOs" banCários; em ge
ral. 
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Ora, sendo estes amparados pela legislação no sentido 
dC cUmprirem ]Ornada de._ trabalho de 6 horas diárias, 
nad~ mais justo do que se conferir aos empregados da 
Caixa, bçonômic{t Feçleral igual-tratamento. 

Trat<iilôó~Se a Caixa EcOnómica- Federal de empresa 
pública, cuja institUição foi autorizada pelo Decreto-lei 
n~ 759, de 12 de agosto de 1969, torna-se indispensável a 
manifestação _desta ComisSão de Finanças face à regra 
_dQjt_em VJL do art. 108 do Regimento Interno. 

Do Cotejo entre o dispêndio a ser suportado pela insti
tuição financeira oficial e o direito que há de ser reconhe
Cido aos empregados da Caixa Económica Federal, face 
aos princípios da isonomia consagrados pelo ordena
mento jurídico através dos preceitos contidos nos arts. 
153 e 165 da Constituição Federal, inquestionavelmente 
há que se c-oitferir prevalência aO segundo. 

Tratando-se. além do mais, de entidade de personali
dade jurídica de direito privado, os recursos necessários 
à exeCução da medida origtilãr~se~ã.o da contabitidada da 
própria instituição, daí por que não vislumbramos óbice 
ao acolhimento da medida. 

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câma
r_a o~> 1_99, de 1985._ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres 
são favoráveis, 

Completada a instrução da matêria, passa-se a sua dis
cussão. (PausH:.) 

-0 Sr.:Od~C-ír Soare5 .:__Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Co:ncedo a 
palavra ao nobre Sénador Odacir Soares, para discutir. 

O SR. ODACIRSOARES(PDS- RO. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Acabamos de presenciar um ato de injustiça contido 
no projeto_ de le_i encaminhado pelo Poder Executivo, 
que confere aposentadoria ao policial, porque esse proje
to deixou <te fora aqueles policiais que entraram na Polí
cia antes da Emenda Constitucional n"' 1. 

Estou fazendo esta observação porque este projeto, do 
nobre Deputado Leo Simões, que foi ap-rovado pela Câ
mara dos Deputados e que, neste momento, se encontra 
no Senado Federa[ para aprovação, comete, também, 
uma injustiça não apenas contra ·os economiários, mas, 
também, contra os funcionários públicos que estão até 
hoje, até este momento, proibidos de se sindicalizarem. 
Ora, esse projeto já deveria conter a revogação do art. 
566 da ConSolidação das Leis do Trabalho que proíbe, 
exa(amente, a sindicalização do funcionário público e, 
por extensão, a própria sindicalização do economiãrio. 

De modo que eu queria cumprimentar os econo
miários por essa vitória obtida, depois de uma greve e 
depois de uma grande movimentação em todo_ o terri
tório nacíonal, e lamentai que a· Liderança do PMDB na 
Cãmara dos Deputados tenha descumprido o compro
misso que assumiu com os economiáríos no sentido de, 
símultaneamente com a fixação da carga de trabalho 
dessa categoria profissfonal, permitír também que esta 
pudesse organizar seus sidicatos. O projeto poderia e&tar 
aqui no Senado, hoje, já contendo a revogação do ar~ 
566, da CLT, que permite a sindicalização dos funcio
nários públicos e economiários. 

De modo que eu queria lamentar, porque acabamos 
de assistir, no caso dos policiais, exatamente o fato __ d~ 
que aqueles que foram admitidos antes da Emenda 
Constitucional n9 I ficaram de fora dessa Lei Comple~ 
mentar encaminhada pelo Poder Executivo. Estào_de pa
rabéns os economiários, mas lamento que mais uma vez 
se cometa também uma injusúça, deixando o PMDB de 
cumprir com a palavra empenhada. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragerri) - COncedo a 
palavra, como LídÚ, ao nobre Senador Octavio Cardo
so~ 

O SR. OCTAV!O CARDOSO (PDS- RS~ Como 
li der, para discutir. Sem revísão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Para, em breve comunicação, anunciar a decisão da 
nossa Ba11cada, o PDS, em votar a favor do projeto con
cedendo a jornada de seis horas aos economiãrios. 
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O meu Líder concedeu-me a satisfação de proceder 
esse encaminhamento porque tive o privilé&io, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, de ser Diretor da Caixa Econômi
ca Federal, justamente na área de r~cursos humanos, e 
posso aqui prestar um testemunho a .este Senado, se ne
cessário for, sobre a qualificação dos_ fun-cionários da 
Caixa Econômica Federal. I 

O recrutamento de pessoal se processa por concurso 
público, revestido da maior lisura, concurso realizado 
por empresas especializadas, e as nomeações são feitas 
segundo rigoroso processo de nomeação dos que se clas
sificam melhor nos concursos. Além do mais, Sr. Presi
dente, a Caixa investe rritiito- eu disse investe- e não 
gasta muito, em treinamento de pessoal, porque o seu 
grande patrimônio, o seu gr:ande capital, é justamente a 
qualificação do seu pessoal, treinado e desenvolvido 
para prestar aos usuários os melh_ores serviços. 

Estou seguro de que a Caixa nãó perderá nada na efi
ciêpcia, na qualidade de seu serviço e os usuários não 
perderão no atendimento a·que têm direito ao ser apro
vada esta jornada de seis horas, porque essa instituição, 
centenária, modelar e exemplar presta os melhores ser
viços graças a grande qualificação, mercê do recruta
mento, mercê do treinamento e do desenvolvimento de 
seu pes-soal. 

É com muito prazer, com satisfação, que a Bancada 
do PDS aprova esse·projeto. -

Muito obrigado a V. Ex~ 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESID~NTE (José_ Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.Para 
discutir. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: ______ _ 

No começo da minha_vida parlamentar, nos distantes 
anos de 1947,48, fUi autor d6-prõjetoque-ãfinal se con
verteu cm lei, concedendo seis horas de trabalho aos 
bancários. Por isso, participei de todos os movimentos 
da Caixa Econômica Federal para que essa mesma fi
xação fosse destinada aos economiáfios. Quero- neste 
momento me congratular com os bancários da Caixa 
Econômica Federal, no dia em que concretizam aquele 
sonho, que eu consegui transformar em lei, há mais de30 
anos. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Hélio Gueiros- Peço a palavra, Sr, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - Concedo a 
pulavra a V. Ex~. Senador Hélio Guciros. 

O SR. HI!:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para discu
tir. Sem revisão do omdoc) --Sr. Presidente, Srs.Sena~ 
dores: 

As Bancadas do PMDBedaAiiança.votam favoravel
mente ao projeto de encurtamento da duração dajorna~ 
da de trabalho dos economiãrios, que é- uma antiga aspi
ração da dusse, e o faz em cumprimento a acordos, 
diálogos e conversaS havidas entre as lideranças políticas 
do Congresso Nacional e os ilustres representantes da 
classe. 

Na verdade, não há nenhuma razão para se fazer dife
renciação _entre um buncário e um economiário, porque 
as suas funções, as suas ocupações são as mesmas. De 
modo que a discriminação contra o economiário não ti~ 
nha razão de ser, e a Nova Repóblica não tem por que 
deixar de reconhecer isso. 

Apenas, pedi a palavra para dizer que o nobre Sena
dor Odadr Soares não tem nenhuma razão em encontrar 
prejuízos c defeitos no comportamento da- Bomcada do 
PMDB, pelo fato de nós não havermos aprovado a libe
ralização para formação de sindicatos por parte dos eco~ 
nomiãrios. Quero· dizer a S. _Ex' -_que apenas pOt uma 
questão de técnica legislatiVa não se ·pode colociú' tudo 
em um mesmo projeto de lei. Mas já está, aqui, em mãos 
da Mesa do Senado Federal o projeto de lei já aprovado 
na Câmara dos Depu!ados, excluindo da proibição cons
tante do art. 566, da Consolídação das Leis do Trabalho, 
os empregados da sociedade de economia mista, da Cai
xa Económica Federal, e das fundaçOes Criadas ou man
tidas pelo Poder Público da União, dos Estados, e dos 
Municípios. 

DlÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Quero dizer que, ao contrário do que pensa o Senador 
Odacir S_oares, o PMDB e a Aliança, e com a colabo
ração também do PDS, na Câmara dos Deputados, con
forme me informou o próprio· DepUtado Prisco Viana, 
evcntualmc_nte, aqui no plenário desta Casa, a Câmara 
dos Deputados já aprovou a queda dessa proibição. 

O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex'" um aparte? 

O SR. Ht!:LIO GUEIROS- Por outro lado, é preciso 
notar, nobre Senador Odacir Soares, que mesmo sem a 
permissão legal todo mundo sabe que nessa Nova Re~ 
pública funcionário público faz greve, economi_ârio Tãz 
greve, todo mundo faz greve e ninguém é punido-. Ape
nas nós estamos transformando em letra de forma, em 
letra de lei um direito já assegurado pela Nova Repúbli~ 
ca. No meu Estado, funcioná_rio público faz greve, em~ 
bura não S'eja filiado a sindicato é filiado à associação de 
clusse, que é a mesma coisa, defende com o mesmo vigor, 
com o mesmo entusiasmo, com o mesmo denodo as rei
vindicações da classe. 

De modo que a partir da Nova República as greves 
têm se multiplicado no Brasil, e o Brasil não tem sido 
pior do que era antes da Nova República. 

Por sinal que o eminente Presidente José Sarney, 
nurtra-p~tação de contas que fez há poucos dias~ atra
vés das câmcras de televisão, .declarou que nos seus sete 
mcses'·dc Governo ele teve que enfrentar 500 greves, mais 
de uma por dia. 

Então, não será pelo fato de uma proibição legal, no 
papel, que o economiârio, ou o funcionário ou qualquer 
categoria funcional vá deixar de fazer a sua greve, vá dei
xa-r de se associar c vá deixar de ter reconhecidos os seus 
direitos. 

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS- Não sei s.e tenho con~ 
dit.;Õ.C!i de_dar o aparte, porque estou encaminhando avo
ta.çào. 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex~ está discutindo. 

O SR. H:tLIO GUEIROS - Se posso dar o aparte, 
ouVirei V. Ex~ -

-O Sr. Odacir Soares- O que queria dizer era apenas 
o- seguinte: V. ExQ, ao ler o projeto, está confessando que 
o "tl1esino não- contém a permissão para que o servidor 
público também possa sindicalizar-se. Nós não estamos 
discutindo_ o_ proble":Ja da sindicalização, nós estamos 
discuilildO o pfoblema ·de se tornarem legais os moVi
mentos legítimos que se fazem em qualquer sociedade 
demo.crática, com -vistas à obtenção de melhorias salaw 
riais e de reivindicações que possam melhorar as con~ 
dições de vida c as condições de trabalho dãs categorias 
profissionuis existentes no mercado de trabalho brasilei
ro. E do ponto de vista da técnica legislativa, parece-me 
que esse projeto do Deput<ldo Léo Simões seria um ins
trumento adequado p~ra que nele se contivesse exala
mente a revogação do art. 566. Mas o projeto que vem à 
discussão e apreciação do Senado Federal exclui apenas, 
das proibições contidas no art. 566 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, os economiários. Ocorre que a reivin
dicação para se ·organizarem em sindic;;~tos e, portanto, 
dialogur com legitimidade com o Goveino na fixação do 
horário de trabalho, na fixação do salário, inclusive na
dis.:ussão do Estatuto do Servidor Público, exatamente, 
é uma reivindicação dessas categOrias todas. De maneira 
que V. Ex~ apenas confessou, aO fazer essas apreciações, 
qw;Y OproJelõ que Vem à a·precíação do Senado, e deverá 
também ser subme_tido à apreciação do Senado amanhã, 
não contém a permissão p;;~ra que o servidor público 
tambl!m st.: sindicalize. 

O SR. H~LIO GUEIROS - Permita-me, Sr. Presi
dente. discordar do _eminente Senador Odacir _Soar~s_, 
quando fala em confessar. Parece que é algum crime eu 
dizer que nós já aproVamos-uma reivindicação que ele es
tú exigindo que se _cumpra. Eu acho essa expressão ina
dequada, porque não é crime algum, nobre Senador 
Odncir Soares, é um direito que -nós estamos reconhecen
do. e não ê porque eu e..<>teja confessando, eu estou é de
clarando e mostrando que, ao contrário do que S. Ex~ 
pensU, aquilo que elê pensa que nós não fizemos, nós já 
estamos fazendo. E amanhã, com a colaboraç-d.o decidi-

Quarta-feira 4 5249 

d<~ e patriótica de S. Ex', nós vamos aprovar, por unaní~ 
midade, cs..~e projeto que já foi aprovado na Câmara dos 
Deputados. 

Era Q que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Carlos Cbiarelli- Sr. Presidente, peço a palavra 
como líder. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli, como Líder. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. Como 
Lid_er. Para discutir. Sem revisão do orador,)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Gostaria apenãs-·de fazer, em nome da bancada ~do 
Partido da Frente Liberal, um -r-egistro sobre três aspec
tos daquilo que estamos votando neste momento. 

Em primeiro lugar, o fato de que se vota, neste mow 
mento, um projeto que nasceu da inspiração e da pro~ 
posta de um Parlamentar, o que valoriza substancialM 
mente-a decisão Que a Câmara tomoU e que o Senado 
agora ratifica, portanto, é nascida da Casa legislativa a 
proposta de encontrar a solução adequada para o 
problema da jornada de trabalho de uma determinada 
categoria profissional que; vinha si::ndo historicamente 
discriminada e, por s~r discriniinada, injustamente trata~ 
da. 

Em segundo lugar, -o fato de que, ademais da utili
zação do princípio da isonomia de tratamento, no que 
_diz respeito à jorn:.~da de trabalho, se está a caminho e 
num camíilho perfeitamente traçado, com cronograma 
marcado, par~_corr_íg_ir Uft!a segunda postura inade_quada 
que nos dá a oportunidade de fazer um segundo avanço 
no campo social, ilo campo das relações trabalhjstas e na 
melhora das relações entre o capital e o trabalho, mesmo 
quando esse capital é representado pela estrutura do Po
der Público, que é a abertura do espaço democratica
mente conquist~1do para que se viabHize a sindicalização 
do trabalhador economiário. 

Em terceiro lugar, eu não poderia deixar de registrar, 
ao lado do apreço e da satisfação pelo movimento ordei
ro, associativo e vitorioso dos trabalhadores· da CaiXa, 
que cOnquistaram esse direito~ o fato de que essa con
quista decorreu ~e um projeto de um legislador e, no ca~ 
so, de um parlamentar do Partido da Frente Liberal, De~ 
putado Uo Simões, a quem não poderia deixar de prcs~ 
tar a minha homenagem, neste momento, em que seu 
trahalho continuado se vê reconhecido, antes pela Câ-
mam _e agora pelo Senado. -

f: o que desejuva assinalar, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprov:.~m queiram permanecer 
sentados. lPausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o se.:guii1.te O projCto aprovado; 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• I99, de 1985 

(N9 4.111/84, na Casa de origem) 

D~ nova redaçào ao caput do art. 224 da Consoli~ 
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
lei nço 5.452, de J<;> de maio de 1943. · 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l" O caput do art. 224 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n<;> 5.452, de lço 
de maio de 1943, mantidos os seus parágrafos, passa a vi
gorar com a seguinte redução; 

"Art. 224. A duração normal do trabalho dos 
empregados em bancos, casas bancárias e Caixa 
b.:onómica Federal será de 6 (seis) horas contínuas 
nos· dias úteis, com cxccçào dos sábados, perfazendo 
um .. total de 30 (trinta) horas de trabalho por sema~ 
nn 

Ar L 2<;> Esta lei entra cm vigqr a partir de lço dejanei~ 
rode 19~7. 
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Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário, es
pecialmente o parágrafo único do art. 2~> do Decreto-lei 
n'-' 266, de 28 de fevereiro de 1967, o art. 3'í> do Oecreto-fei 
n"' 9:43. de 13 de outubro de 1969, e a Lei n"' 6.718, de 12 
de novembro de 1979. 

O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa 
redução final da proposição aprovada na Ordem do Dia 
da presente sessão que, nos termos do Regimento Inter
no, se não houver objcção do Plenário, será_Hda Pelo-Sr. 
lt>-St:crclário. (Pausa.) - -- - -- --

t lido o seguinte 

PARECER 
N• 1.200, de 1985 

Comissão de Redatão 

Redação final do Substituti'o da Cimara dos De
putados ao Projeto de Lei do Senado nO? 9, de 1983 (n9 
5.328/85, naquela Casa), que inclui, entre as contra
vençÕes penais, a prática de atos resultantes de pre-
conceitos de sexo e de estado civil. · 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão, nos termos do disposto no§ 2~> do artigo 
352 do Regimento Interno, propõe seja conSíderada 
como final a redução do texto do substitutivo da Câmara 
dos Deputados, oferecido ao Projeto de Lei do Senado 
n"' 9, d_e 1983 (n~> 5.328/85, naquela Casa), uma vez que 
aprovado sem emendas e em condições de ser adotado 
em definitivo. 

Sala das Reuniões da Comissão, 3 d~ dezembro de 
1985.- Américo de Souza, Presidente- Saldanha Der
zi, Relator - Martins Filho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O pareCer Vai 
à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!~>-Secretário -

Ê lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 485, de 1985 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicaçUo, para imediata discussão e vo
tação, du redução final do Substitut_ivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n"' 9, de 1983 (n"' 5.328/83, na· 
qucla Casu), de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que inclui, entre as contravenções penais, a prática de 
atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo 
ou de estudo civil, dando nova rcdação à Lei n"' 1.390, de 
3 de julh() de 1951 -Lei Afonso Arinos. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985. -Nelson 
Carneiro 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Aprovado o 
requerimento, p<lssa-sc à imedi~t<l apreciação da redação 
linal. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Sr;;. Senadores que a aprovam ·queira-m permanecer-

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Loudval Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado- _ 
res: 

Desde o início de Suas ati v idades que a Escola Supe
rior de -Guerra (ESG) vem dedicando interesse especial 
aos problemas da nossa política externa- objeto de de
zenas de conferéncias pronunciadas pelos Ministros de 
Estudo das Relaçõe_s_ Exteriores, diplomatas altamente 
calcgorizudos do ltamaraty, cientistas políticos e estu
diosos especialmente convidados. 

DIÁRIO DQÇONQRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Os documentos divulgados, inclusive os deb-ates trava
dos a re!>peito dos mencionados problemas- armazena
doS na Biblio-teca e n-O-s-Serviços de documentação espe
cializada da ESG -, constituem um acervo de valor pe
rene e incomensurável, à disposição do Congresso Na~ 
ciont~l, das universidade~, das instituições culturais, dos 

-poli!icos, dos analistas, em geral, e sobretudo dos esta
giúrios desse magnífico centro de altos estudos dos 
problemas nacionais. 

Nesse contexto é que se enquadra a conferência profe
rida pclln:mbt~ixador Paulo Tarso Flecha de Lima- no 
dia 10 de s.et_embro passado, no Rio de Janeiro-, ilustre 
Secretário-Geral das Relações Exteriores, que abordou o 
tema .. Condicionamentos da Ação Externa do Brasil", 
confirmando a tradição de invulgar competência profis
sional, excepcional cultura e reconhecido talento dos ex-
poentes da diplomacia brasileira. _ . 

CumpreMmc, aliás, acentuar que o Embaixador Paulo 
Tarso Flecha de Lima, ainda quando Chefe do Departa
mento de Promoção Comercial do Ministério das Re
lações Exteriores, demonstrou na ESG, através de estu
dos c palestras, as qualidade que o transformaram em 
uma das pujantes inteligências renovadoras _do ltamara
ty, quundo introduziu naquele Departamento metodolo
gias inovadoras de organizru;:ão e administração, no âm
bito das atividades quotidianas de promoção comercial. 

Dcve-s_e à sua eficiente. atua.ção moderniza.dora uma 
contribuição positiva, no sentido de transformar o lta
marnty em uma das forçaS e instrumentos concretos de 
aceleraçiio _e fortalecimento do desenvolvimento nacio
nal. 

O reconhecimento do seu eficiente desempenho, a par
tir da promoção comercial, e de um rrielhor entrosamen
to com o mUndõ empresarial, muito terá contribuído 
pan1 ampliar e consolidar o seu inegável prestígio çomo 
um diplomat<l atualizado, capaz e empreendedor, per
manentemente voltado para a consecução de o_bjetivos 
príltítos.- --

Em sua valiosa conferência na ESG, o Embaixador 
Paulo Tarso Flecha de Lima examinou, entre outros ·as
pectos, com clarez.a, oportunidade e realismo, as possibi
lidades c limitações da diplomacia brasíleira nas atuais 
condições da conjuntura internacional, detendo-se, espe
cil1camente, na avaliação das questões económicas em 
f:.u.:-e dos antagonismos gerados pelas crises e conflitos 
quotidianos, a nível planetário. -

Sem minimizar as contribuições c valores tradicionais 
da diplomacia brasileira- historicamente vinculada aos 
sólidos postulados da auto-determinação, da não
interferência, das soluções pacíficas das controvérsias 
emergentes c do primado do Direito-, o Embaixador 
Paulo Tarso Fk.-cha de Lima formulou conceitos__novos e 
avaliou, à luz da S!JU extraordinária experiência, as novas 
realidades do mundo contemporâneo, depois do advento 
do Terceiro Mundo e da sombrias perspectivas políticas, 
-económicas· e sociais decorrentes da incapacidade das 
supcr-potêncius no concernente à implantação de uma 
nova ordem internacional mais justa. 

Acrc"dito que a conferência do Embaixador Paulo Tar
so Flecha de Lima, densa de conteúdo_ atualizado e valor 
permanente, merece atenta reflexão, motivo pela qual 
solicito sua_ incorporação ao texto deste conciso pronun
ciamento. 

__ f~!i_cito, pQ!tanto, o eminente conferencista e me con
_gru_l!ll_o com a ~SG pela oportunidade que proporcionou 
aos seus_ esragiários, de ouvir uma das maiores expres
sões culturais __ <:; dj_plomáticas do nosso País, que dedicou 

Tllila a sua Tc!Cunda existência a promover, simultanea. 
mc_l)_tç, ÇOITJ_~ _ _!DQ~Cr!Ji~çãod_o l_tama_raty, !I all}pliação e 
melhoria das relações comerciais do Brasil no_exterior. 

Er_~ o que liflha U-dizer, sr~-Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO' 

CONDICIONANTES DA AÇÃO EXTERNA DO 
BRASIL 

Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1985 

Conferência pronunciada na Escola Superior de Guerra 
t com grande satisfaç_ão- que aceitei o convite para fa

lar aOs es~~gi_áríos da ESG. A Escola tem_ sido um impor-
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tante foro de reflexão sobre os condJcJommtes e as orien
tações de nossa poUtica exterl"!a. As conferências que os 
Ministros de Estado das Relações Exteriores e os funcio
nários do ltamaraty vêm aqui fazendo, desde os primei
ros momentos da ESG, constituem material de primeira 
qualidade para quem pretende analisar e compreender a 
evolução da diplomacia brasileira. Mais do que isto, o 
deb<i.te, sempre franco e aberto, que encerra as conferên· 
cias tem permitido, em muitos casos, um real aprofunda
mento das questões_ externas; safmos, daqui, nós, diplo
matas, invariavelmente enriquecidos, com nossas per
cepções e propostas testadas pela indagação atenta dos 
estagiários. 

2. -Como Chefe do Departamento de Promoção Co
mercial (OPR), tive algumas oportunidades de vir à Es
cola. Boa parte da minha experiência, ao longo desses úl
timos anos, eslá incorporada a conferências aqui pro
nunciadas. A promoção comercial, acompanhou de per
to o processo de abertli"ra e universalização da diploma
cia brasileira. Foi decisiva para dar consistência, em inú
meros planos, às relações que desenvolvíamos com paí
ses do Terceiro Mundo; foi uma das expressões da pró
pria mudança da qualidade de nossa presença interna
cional nas últimas duas décadas. Foi, também, uma das 
atividades de politica externa que melhor representou a 
vontade brasileira de obter, com nossos parceiros, re
lações- equilibradas, de benefício mútuo. De outro lado, 
a promoção comercial permitiu ao Itamaraty que lixasse 
linhas de cantata densas com segmentos importantes da 
soclectUOe ciVil, em--especial o nlf:io empresarial. Ainda, 
no DPR, ensaiamos uma das mais bem sucedidas tentati
vas de inovação institucional no Itamaraty, com a intro· 
dução de metodologia moderna de administração e orga
nização. 

3. O DPR foi, para muitos de nós, uma excelente es
cola de formação de sensibilidade diplomática. :t: tarefa 
central do dilomata, especialmente do diplomata de pafs 
em desenvolvimento,· a busca de oportunidades de coo
peração, de criação _de alternativas, e isto é o cotidiano 
das atividades de promoção comercial; num segundo 
plano, a promoção comercial levou a cantata íntimo 
com a sociedade brasileira, o que nos deu uma perspecti
vas clara de s_uas carências, de suas potencialidades, e, 
sobretudo_, de quanto é urgente transformá-la para aten
der aos objetivos mínimos de democracia e justiça social. 
Em terceiro lugar, ensinou-nos como o ltamaraty pode 
ser, de maneira concreta, com resultados visíveis, um ins
trumento efetivo para o desenvolvimento do Pais. 

4. Se me permiti referir essas notas pessoais, foi com 
o objctivo de lembrar que, hoje, mais do que nunca, a 
sensibilidade para transformações naci-onais e para as 
oportunidades e constrangimentos do sistema interna
cional é exigida, no mais alto grau, do diplomata brasi
leiro. Revelar um pouco das percepções da diplomacia 
brasileira para o que acontece no Brasil e no mundo é 
que tentarei hoje. 

5. As~am, -não pretendo filzer uma descrição e uma 
análise das linhas de ação da política externa brasileira. 
De forma muito completa e muito competente, o Chan
celer Olav_o Setúbal, em conferência que aqui realizou, 
apresentou a política ·externa da Nova República. Minha 
intenção é tratar de condicionantes da Ação Externa. A 
diplomacia corivive com impulsos que nascem no am
biente político interno e que devem se,· projetados no ce
nário internãcional. Assim, compreender bem as ligações 
entre o interno e o internacional é fundamental para que 
façamos, com sentido de realidade, as nossas tarefas di
plomátícas. Esquematicamente, portanto, minha pales
tra levantaria os seguintes temas: 

a) as con~eqü_~_ncias da democratização para a formu
lação da politica externa brasileira; 

b)_a v!são brasile!ra de alguns aspectos da conjuntura 
internacional: ten_tarei entender o que o sistema interna
cional representa para o Brasil nos dias de hóje; 
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c) questões econômicas i_nternacionais; o objetlvo s_rirâ 
aplicar as noções levantadas nos dois tópiCOS anteriOres e 
analisar, maíS detidamente, uma das questões fundamen
tais para a diplomacia brasileira, que é a da articulação 
de posições diante_ da crise econômica; · 

d) as possibilidades e limitações da diplomacia brasi
leira na conjuntura; na coitclusão, examinarei de que 
maneira os condicionantes, internos e ihternaçionais, in
duzem a que adotemos certas atitudes diplomâticas. 

I - Democratização e Política Externa 
6. Quando se analisam as condiÇões internas brasi

leiras que contribuem para a eStruturação da política ex
terna, o dado novo a considerar é a democrati:zação. Em 
todas as dimensões da vida nacional, poHticas, sociais e 
econômicas, senfe~se ímediatamente o impactO do pro
cesso de institucionalização da democracia. De que ma
neira afeta especifíCainente a pOlítica ex: cerna? Penso que, 
em essência, afeta em- trêS planos: no plano da formu
lação, i.e., dos mecanismos decisóriOS Sobre a aÇ;ão ç;~Çter
na; no plano dos valores que orie-ntam a política externa; 
n'o plano da própria definição de possibilidades de in
fluência 'brasileira no sistema internacional. 

7. Antes de examio:á-los, lembraria três questões pre-
liminares. Em primeiro lugar, a análise da democracia 
não eSgota a compreensão dos condicioriariteS- int~rnó~ 
da ação diplomática. Há, evidentemente, outros fat_ores 
que têm peso estrutural: a configuração geográfica, adis
tribuiçüo de reeursos naturais, os números da demogra
fia, o nível de industrialização, a capacidade das Forças 
Armadas, etc. Destes, como exemplo, eu sublinharia a 
própria condição de pafs em ·desenvo]viemento, que de
termina, de forma permanente, certas opções, certas di
retrizes. A adesão a objetivos de: transformação do. siste
ma internacional tem raízes em nosso estâgio de des~n
volvimento; num outro exemplo, lembraria que ·a nossa 
preocupação com a estabilizaÇão dos preços de produtos 
de base também é reveladora de um determinado perfil 
económico. 

8. Em segundo lu_gar, com a evOluÇão cio pr~cesso de 
uabertura", ao longo dos últimos anos, as formas demo~ 
cráticas se \l"êm-implantahdo, fundadas na vontade firme 
de sociedade civi[ Paralelam~nte, vai ocorrendo a a,dp
tação da política externa à nova situação do país. Não 
obstante, com a inauguração da Nova República, dá-se 
um corte qualitativo nítido. A partir de março de 85, 
acelera-se o movimento de reconstruçãO ínstítucíOital, e 
começa a ficar cJara a profundidade da mudança. 
Desvendam-se, então, çO.m maior nitidez, as conseqíiên
c!as da democracia para o processo diplomático. E pode
se perceber que a situação democrática introduz uma 
nova dinâmica tanto oa attkYlãÇãO dos condíciopantes 
internos do processo diplómáfiCo l::fuaritó na pf6pria vi
são brasileira do sistema íriternacional. As mesmas reali
dades passam a ser vistas com olhos diferentes, e, em 
conseqUência. os modos atruvés dos quais a sociedade e 
o Governo trabalham a realldade, se alteram. O ritmo e 
a modalidade de atuação sobre a realidade são refeitos. 
Não que as dificuldades teriham dimirnJído,__nãci que es
truturas se tenham dissolvido, mas exlste uma nOva dí~
posição e um novo método pára fransformá-las, em que 
a regra (; a participação e a luta pela justiça social. 

9. Um terceiro ponto tem qüe ver com o próprio 
conceito de democracia. Ao falar em democracia hoje no 
Brasil, pensamos, ao mesmo tempo, num projeto de or
ganização da s_ociedade e do corpo político, e, de outro 
lado,_num dado dQJCl,l.lidade brasileira d_e nossos d!a~.~na 
democracia real. A democracia -C;õrilO valor e aSpiração 
no primeiro caso; a democracia como instfumento que já 
organiz~ as formas de coovivancia no· País, como parte 
da realidade nacional presente. Há uma medida de ten
são, saudável, entre os dois conceitos. E a força da de
mocracia nasce justamente do que é estrUtura polftica 
que não se esgota. Nas verdadeiras democracias, fugi
mos às simplifiCãções "Utõp1cás que pretendem bloquear, 
num ponto qualquer, os movime'ntos-inesperadOs e c_on
traditórios da dinâmica hiStQriCa: de outro lado, as so
luções democráticas não são alterna ti vãs côinodas de es
truturar a sociedade, porque devem partir da sociedade 
como ela é, complexa, contraditóiia, plena de conflitos, e 
bus_car, em processo de interminável ajustãmentO, o:S me
lhores e mais jUstos p<ldrões de convivência humana. A 
essência dos regimes democráticos ê a renovação cons-
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fante através do diálogo e do aparecimento de novos 
conflitOs e soJUciOnãi. Acdt3.rí-do novos conflitos e noVos 
modelos de encaminhá-los, a_ democracia consegu ser fiel 
à piópi'iU dinfimicU d-õ progresso humano. Sobretudo no 
-mtindo em desenvolvimento os objetivos da democracia 
estão ligados aos da justiça social, e pedem trabalhos que 
têm dinlens~o hist6ricá. Em suma,_ temo~·- ~oje, no Bra~ 

-·sil os prilJleiros ·pa-ssos de uma democracia real e o proje
to de realização democrática. É-eVidente que temos que 
melhorar as formas de participação; para tanto, será in
dispensâvel que melhores condições de vida sejam al~ 
cunçadas pelo nosso povo. Mas, temos confiança; esses 
objetTVõS -da construção democrática unem hoje os bra
sileiros._~ào força ~_naci?nalf~_áde, ao criar as bases de 

-cOnsenSo -rleCessárTàs- ão proJetõ âe contruçãO de uma 
110Va e v~fdade_ini-Re_púbi!Cii. _ _ _ _ _-

10. As duãS--dlnl-enSões do Conceito" ae derrioCracia
modelam o comportamento diplomático. As decisões 
~ó_l?t~ P9_H~~'! __ <:_x_ter~~ já_ estão_ sendo afe_t_lidas p~lo_ pr()~ 
cesscr demo_crãtico, e;_iiQi projetas de política exterria, ·a 
demOcracia se tm-na um dos nóS articuladores. 

11. Os primeiros- efeitos do avanço da democrati~ 
zoiçtO Sobre a polítiCa externa Se faiê-m sentir sóhie os 
processos de formulação. O tema abre muitas questões. 
Q_ua_is são as ~ndf_ç()es_ de_1,1ma participação m~ior da so~ 

' ~-ciedide~rV!ln~~pro~So-dtffOTrit-u~aÇãô de politica e>:.tef~ . 
na2 QuaiS- sã·o as CCm-it1buiçÕe!! eSpecíficas qUe pode tra~ -
z.er? Qual deve ser a resposta do Estado? Como o Itama
raty, enquanto instituição, ê afetado pelo processo de
mocrátiCo? Como se tem dado o processo nestes últimos 
meses? Não Pretendo dar respostas definitivas a essas 
questões.~ Tratarei de um processo que está em suas fases 
1nfciaiS e minha anãfise terá necessariamente um caráter · rr-e"Tímtm~r. téntattVo~- -::-.~~--- · ·· · ··-- ·· 

12. As condiçQes de participação não nascem espon
tane;.~mente. Penso que_ são fruto da combinação de três 
Cl~!llf!:!:l_t_o~g_Q_~ percepção da sociedade de que os assun
tos. de política externa dizem respeito a questões essen
CiàiS; "ínCJUSiVe-pãrà a POlítiCa interna; o da capacidade 
de formula_çãó_ d~ _llr:n__ç_ol]senso operac~orial de intf?resses; 
o da existência de canais adequad<?s Pai"a qUe os_-interes
ses-U;J-Jhan:l peso eSi}ecmco na consfiução d-a polítii::(ex
terna~ P::~ra quem está na vida_dip(omática há mais de 
trinta anOs, Uma das constatações que fa-z, quando olha 
para a vida política brasileira, é a de que, crescentemen
te, a sociedadl!. torna consciência da imp-ortância ~o in
ternacional, da import~ncia do processO-diplof"!lá~ico. Á 
.consciência deriVa, em primeiro lugar, do próprio Jato de 
_que, em função da abertura para o exterior que ocorre 
po_~ último~_g~os,_ a r~eãli_zação de certoS Objetiv-os õ_e se
tores da sociedade dependerá dos modos de inserção ex
terna do país. Hoje, para a sociedade como um todo, a 
questão dU dívida e os constrangimentos que criã. _para o 
descnvolvimcrito- dramatizam a mediação internacional. 
Refiro ainda dois exemplos, de escopo diferente: a pro-

._ dyção de çal.ç.~dos no ~iç Grande dg Sul_depend~, .em 
- - b.o;.~_ mcdid~,.,_~do c_()m~rcjp"_~xter_i_gr,_ que1 - de fortr~:a '?res

c~n_te: peJas próprias disposiçõe_S prõtecionistas, exige 
constante trabalho diplomátiCo, de nível político. E, 

_ muitqs yçzes, -ª neg_qçiaç~p é ç_ofD.p!e~~1 _ylt~apassando _o 
bifateral; e exigindo ações multifaterias ora em foros re--
gionais, ora_ em JQ!_os mundiais. A conseqi.lência evidente 
é de .. que setores_ empresariaiS vão nOrffiãfmente ter Um __ _ 
cuidado no acompanhamento do processo dip(omãtico, 
que __ cor_respon~e _à força _de seu i11teresse_nas _fo.rmas in
térn.acionÚis- de-preseiiçã _b.rasileirã. t.Jffi segundO -exem
plo, do universo propriamente político: os temas centro
umcrícanos têm tido cobertura ampla da imprensa, têm 

_ motívadp _simp6~_ios_,_ têm_ tido am_pla aten_ç_ão parlamen
tar, têm Sl!,g_erido çraba!_hos_. u.!"l.iv~rsit~rios .. E evidente, 
-uQul, 1~-ITtbêm, q~~-a.SoCied"ãde_b.iásüeira~ é:m setores va
ria.do§o!o __ -percebe, no agrav~~ento. ,da ,crise _ c;ent_r9-
umericàna, motivOs sérios ele inquietaÇão. A razão d_Q_m
teresse; penso, nasce do temor de que o sistema intera
mc:;!"icano dê P<lSsos para trás com o restabelecim_ento de 
práticas~que rare~iari\_ba~idas da convi_vênciare&lOn.al. 
E.xi_;;;te, aí, uÕ"la -prOjt:çãÕ-legítima da proposta brasileira 
para convivência na América Latina, que se vê ameaçada 
C9m a crise regio.nal. Sabem~s que a.:~scalada mili_tar 
po!=le lev<~r ''- div~s_ões eoJ(~ os país'?5Jat1no-americanos e, 

__ meSmo, dentro_ çfu~_ s_ociedudes latirw~amerjçana~·- vuln~-
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rando o ambiente de "tranqUilidade", que é importante 
Para~ consolidaÇão democrática n·o -continente. 

IJ.- Uma se_gund::]. conçiição de participação estã liga
da à própria capacidade de formulação do int~resse na
cional. Primeiro, ê necessário que, alêm dos traços per
manentes, axiomáticos--COmo o de defesa da integridade 
territorial e de autodeterminação, esse interesse seja apu
f~do analíti_ca e póliticame~te. O i"nte:reSse não pode ser 
definidó abstrafamente, como construção intelectual de 
um grupO. S õ debute aberto, amplo, que lhe da rã senti
do autêntico. Para que tenha peso politico, é necessário 
que suas iinplicações externas sejam be:m definidas, suas 
consequências bem previstas. 1:: necessário, enfim, que 
haja bo_m e profundo diálogo sobre cada inStância da 

-participaçãO brasileira nos ãssuntos internacionais. Esse 
diálogo Começa hpji! a ocorrer e com mais intensidade e 
profundiáade·. O íde_al é que tenha vádos pontos de ori
gem, que reflita perspectivas diferentes sobre a temática 
internacional. O diálogo começa com uma adequada dis
"trH;Uíção -~h--infornlaÇão, -e, neste sentidO, penso--que a 
imprensa tem prestado um serviçO importante ao aper
feiçoamento do processo de definições de política exter
na. Os-con'te"ntârioS ·editciriiliS SãO sempre francos e deno
tam o vigor çfa independência da imprensa brasileira. 

14. A univúSidade ê o segundo pólo do diálogo. E, 
h.OjC, jif'iéffi "üma Pürticíj)aÇão.sTgitificativa no p"rocesso 
de- reflexão ·e--de ãnálise -Crítica sobre a ação exter-na. 
Cresce o número de professores que buscam a especiali
zação nos diversos -aspectos das relações internacionais; 
ainda em pequeno número, mas já de qualidade expressi
va, surgem núcleos instittj.cionais Voltados para o exame 
de questões internacionais. Reconheço, porêm, que, nes
~e campo, há m_uito o que _fazer. ~á se provou que a uni
vefsldâde -poae desemP"ênhàr o papel estratégico de dar 
bases analíticas sólidas aos processos de manifeStação de 
interresse qile se desenhem na sociedade. A universidade 
pode fazer com que o -iiüe-resse Iõcaliiado venha a ser en
quadrado em linhas_de argumentação mais amplas, de 
maior conteúdo. 

15. Ao lado da universidade, outros setores da socie
dade, de forma_ natural e sistemática, am-pliam o escopo 
de sua participação no processo diplomático. Os sindica
tOS e o5 setores efupfeS"ãriais podem ter papel importante 
neste processo, inctusive porque vão refletir; de forma 
imediata, interess~s de tipo muito concreto. mas, serão 
os partidos políticos os pólos centrais do debate sobre 
poHticà externa. Numa democracia, são os partidos que, 
de uin -l<ldo, fo[jiúri. as bases de consenso, a partir das 
qiwis--:-a so_c_teôad~ traç_a seus rumos C? proj~~os essencjaís; 
de_ outro, _são ospa_rtidos que,_ no 90tidiano,' atravês do 
dti"D:iltC,- aper_feiçôam ~_s-~-TUrftos; dão-lhe se~tido con
Cre_tq, -,\"daptàm-noS -_às necessldâdes que a própria dinâ-
mica. histórica _vai ___ iriijJÕ~~o. A sociedade deve fazer 
opçõeS--Cotidianas no debate rarlamentar. Os partidos 
enc;:rç_n;:nl] ó ino!!lt;.PJ,O =d~ çonflito e de consenso que dá 
vidã- à democracia.~ real. - --

- '""·16. Embora não seja o foro exclusivo da transfor
mação dos interesses em momento da construção políti
ca, o Congresso é instâiicla privilegiada do processo. E, 
nes._te sentido, os sinais da Nova República são claros. Já 
se nota uma vontade de participação dos congressistas 
no debute. sobre poHtica externa, que é nova em compa
raçiio aos padrões a nterio_res à março de 198_5. A tendên
cia é auspiciosa, e tenho certeza de_ que se consolidará 
como-umrnesposta às obrigações que a_democracia im
põe aos representantes do povo. 

17. Ao Estado interessa que, em suas várias etaPãs, o 
processo de articulação dos intete::;ses. em ma_tê'(ia de 

-pOlítica externa se_aperfeiçOC. ·po-r -YâriaS razões, e a pri
meira delus tem que ver com a própria fidelidade que 
devC·ier·o ~iàdo· braSifeíi'O, hõje, à demOcracia. Não 
ur:na. n:deli.dade i_deal .• teórica,_ mas uma fidelidade que se 
tn_fuuza-em _fo_rmaS· coricrefa$ & átt,~ação. Nesse sentido, 
o Estado ganhará em-legitimidade ria medida em que 
souber incorporar, sistematícamente, as demandas e rei
vindicações eSpecífiCas em. matéria" de política -externa, e, 
-mais dO q-ue isro;·souber traduzir, em suas linhas doutri
nárias de ação externa, o próprio ·sentido geral das incli
nações do povo bmsileiro no momento em que vivemos. 
O EStado tem qüe demonstrar absoluta fidelidade às as
pirações brasil~i_ras,_ s:_ pn;:tende cump_~ir as. obrigações 



5252 Quarta"-f.eira 4 

da democracia. ~ão deve a·dotar atitude de tranqíiila ex
pectatiV:.L A c_onstrução democrática não é trabalho ex~ 
clusivo do Estado ou da sociedade; é do jogo dialético 
Estado-Sociedade, alicerçado em aprendizado mútuo, 
que nasce a melhor democracia. 

18. Mais especificamente, o Itamaraty nãO pÇ)de nem 
deve ficar passivo diante dos moviinentos que se descor
tinam na sociedade civil. Ao contrário. O grailde desafio, 
que não é só do MinistédO das Relações Exteriores, mas 
de todo o aparelho governamental brasileiro, é justa
mente abrir-se, em moldes muito concretos, para 
integrar-se no pfocesso democrático. Que mudanças de 
comportamento a democracia exige? Voltando às con
dições de participação, o Ttamaraty deve, Com pleno res
peito aos limites de formulação autônoma dos setores 
sociais, estar aberto ao diálogo com a sociedade civil. 
Deve aprofundar certas tendências e certas práticas, que 
já vinham sendo desenhadas nos últimos anos. Assirri, o 
Itamaraty tem o acesso a certas informações que, em 
muitos casos, pode ser repartida com os setores sociais 
interessados. Nos cantatas com a imprensa, por exem
plo, devemos ter uma ampla transparência, e realmente 
fornecer as iriformações que perniitam à opiniãO pUblica 
formar um ctaro diagnóstico do ·sentí9o da ação externa. 
Na etapa de estruturação do interesse, o Ttamaraty tam
bém não deve estar ausente. Temos um importante cabe
dal de experiêilcia, de reflexão sobre o processo político 
internacional, que pode iluminar os procesSeis dígamos 
"sociais" de análise da vida internacional. Hã muitas so
luções práticas para conseguir esses objetivos. Penso na 
participação de diplomat:.~s em simpósios e debates que 
justamente permit:.~m a indispensável troca de experiên~ 
das entre o- ltaméiraty e osA_lversos setort;S da s_ocjec\ade 
civil. Estamos preparados para a conversa com empre
sários, entidades de classe, insfitUições acadêmicas, jor~ 
nalistas, e. sobretudo, com parlamentares. 

19. A chave conceituai desses cantatas será a Igual~ 
dade. Nenhum dos parceirOs-tem o direito de impor suas 
verdades ou seus interesses parciais, mas cada um, a par
tir do seu ângulo, deve estacdisr)osto a transigir em troca 
de uma atuação internacional consistente e efiCaz. En
fim, o que estou propondo são métodos novos de formu~ 
lação do interesse nacional em matéria de política exter
na, métodos que correspondem à melhor prática da de
mocracia. Métodos transparentes, que nasçam de um 
diálogo autêntico, bem fundado, bem tecido. 

20. Se conseguirmos iSto; a diplomacia brasil~ir~ te
rá dado importantíssimo passei adiailte. Ganhará em ter
mos de representatividade; ganhará em termos de capa
cidade de influência~ como pretendo assinalar em segui
da._Mas, antes de fazê-lo, proponho dois comentários. A 
mudança de método não sigilificará necessariamente 
modificação profurida das linha-s de ação diplómâfica, 
que são condicionadas, em certa medida, por fatores es~ 
truturais. Também, penSo que,- sobretudo nos últimos 
anos, a política externa brasileira refletia já umã. signifi~ 
cativa bas_e de apoio, de escopo multipartidário. Quando 
nos afa.<>tamos dessa linha, em ocasiões históricaS bem _ 
delimitadas, os resultados foram negativoS~ diplomatica
mente e também para-efeitos de política interna. A ques
tão é a de dar maior orgo.nicidade aos pontos de susten
tação interna das ações diplomáticas. Numa democracia, 
as bases de apoio podem ser mais sólidas, ter sentido 
mais dinâmico. Do lado do Governo, deixa de haver a 
pretensão de que uma elite esclarecida seja sufiCiente 
para articular as decisões políticas que interessem- ao 
Pais. 

2f. Um segundo ponto que merece registro é o de 
que as formas democráticas acabam por permear os pró
prios processos de gestão interna do Itamaraty. Os meca
nismos institucionais são, de alguma forma, afetados. b 
claro que o sentido de hierarquia, essencTal ao bom_ fun~ 
cionamento de um corpo diplomátiCo, não pode ser atin· 
gido. Mas, hierarquia e comportamentos democrátiCOs, 
no sentido de _comportamentos que ensejam partici
pação, não são incompatíveis. NesteS últimos anos, o 
ltamaraty, como inStituiç_ão: se expandiu sign-ilicaüva~ 
mente. Perdeu o sentido familiar, de uma casa de poucas 
pessoas, em que todos se conheciam. Estamos diante de 
um panorama político institucional absolutamente novo. 
Ora, é necessário, diailte -das mudanças, para que rega
nhássemos o esprlt de corps, que se transformassem as 
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prúticas centralizadas de dedsão. Na medida_em que ob
tivermOs mais transparência nas decisões cm matéria ins
titucional, que interessam à vida funcional de cada diplo
mata, de cada servidor administrativo, certamente tere~ 

-mos maiS lealdade à instituição, mais devoção no serviço 
UQ_ãra-sil. S_omoS __ unia Cã.sa em que, para todos, as-_exi~ 
gências de lealdade são altíssimas, em virtude da própria 
sensibilidade dos temas com que lidamos. A lealdade 
nasce porém de uma adesão abstrata, mas do sentido de 
participação, disposição espontânea de trabalho, mesmo 
quando, como acontece em inúmeras situações de nossa 
vida, as exigêncí::i.S-de sacrifício pessoal aparecem. 

22. Neste sentido, o momento democrático-impreg
na a ínsTítuição, qu-e ra:z- hoje uma reflexão profunda 
sobre seus métodos de trabalho, sobre suas práticas insti
tucionais. Dessa reflexão, da qual participou esponta
ne:.~mente número extr-emamente significativo de diplo~ 

-matas. pretendemos extrair pautas novas de atuação-_ad
ministrativa da Casa. Pautas que tenham sentido de mo-
dernização, sem que se percam as virtudes "antigas", da 
Cqüidãdc: da aUsteridade e da disposição 30 sacrificio; 
pautas que reforcem o caráter institucional do Itamara
ty. Pautas que tenham sentido de equilíbrio, que retlitam 
as neces.<>idades de, momento, mas que, ao mesmo tempo, 

_Jçnhum a vocação ele permanência, que J)repirem a insti~ 
tuição parn os novos tempos, para os novos desafios de 
políti_ca externa. 
- 23~~ _ -Nurri segUndo imtaiii~ü·, a própria instituição 
pasSii~L ser objetó de avalíação_:da sociedade".- Não exís~ 
"tem.maisJ~.Qn.diç.ões_ p~ra a~toger'ência. Foram nítidas as 
prco_cupações que a opinião pública e vozes parlamenta
res manifestaram sobre certas opções lnstitucJónaíS que 
fjz~mos. Serrij)re Com -o melhor espírito público, alguns 
revelavam, talvez, desconhecimento das exigências e 
obrigações da vida diplomátic"a, aqui e sobretudo no" ex
terior. Outros apontavam para modificações- que tam
bém, nós. diplomatas, considerávamos convenientes. 
Mas, enfim, de:~te processo, o que deve_ resultar ê, em pri
meiro lugar, um melhor conhecimento pela sociedade do 
-q~;c-somos·como ínsfitUiÇtíO~-e--nao·-vejo methOr c~uTI!i111o 
para que nOso fortaleçamos no ceriãi:ici ilacion"al; em Se· 
gundo luga-r~ um traçado insfltucional pãra o Itamaraty 
que corresponda perfeitumente às nossas obrigações .de 
servidores. públicos. 

24. A última pergunta que me colocara tinha que ver 
com os efeitos do processo democrático sobre a política 
externa nos últimos meses. Mencionaria, pela relevância, 
a força renovada da participaçãõ parlamentar. Co
meçam a surgír, cOm regularidade, manifestações ema
nadas do Congresso sobre temas de política externa. Al
gumas causas são endossadas, enfaticamente, por parla~ 
mentares _e ganham, Por isto, uma dimensão política no
va. Sentimos, numa palavra, que o Congresso terá uma 
função ativa nas definiÇões de política. A atenção que o 
Chancele_r_Setúbal tem dedicado ao cantata, formal e in~ 
formal, com parlamentares é um sinal dos tempos. 

Passo' agora _a_o segundo tema dessa parte de minha ex~ 
posição:-_a-democracia Como valor que passa a orientai' a 
polítíci externa. A política eXterna é ·mais· do que um 
complexo de práticas que busca realizar certos objetivos 
concretos, imediatos. Ela também deve exprimir uma vi
são de mundo. Deve s.er a maneira própriã pela qual a 
nacionalidad_e_ projeta, no sistepla internacional, seus va
lores, sua êtica. Numa apreciação inicial se poderia acoi

-mar eSSa compreensão de_ ingênua. Afinal, de que servem 
valo_res~ de qUe serve a ética, nuri:t uniVerso em que as re
lações são aparentemente regulares pela dinâmica do po~ 
der? 

26. Servem e muito. Em primeir~ lugar~ para organi
zar ã próPria Visão que a sociedade -tem do mundo. Para 
deflnír ma-naras e"Jri.Odos, __ e avaliar e Julgar o que se pas
Sil a nossa volta. Em segundo lugar, para sustentar a lon
gO prazO as-prõifriifs opções de política externa. O traba
lho diplõinático tem às vezes o mérito de alcançar vanta
genS a curto prazo, mas, em essência, sua ilção tem seri.li
do histórico. Neste aspecto, a afirmação é especialmente 
válida para as diplomacias dos pa[ses do Terceiro Mun~ 
do, que aliineritam a proposta de_ transfomiilção da or
·dem internacional n_o sentido de torná-la mais justa, 
mais igualitária, mais democrática. Não devemos nos re~ 
sig-riãr a que a forÇa seja a grande· matriz' de ordenação 
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dÕ sistema internacionaL Não é necess:íria _que assim se
ja: em diversos momentos históricos, em diversas instân
cias do relacionamento interna_cional de nossos dias, a 
cooperação prevaleceu sobre a força (o dramático, hoje, 
é que isto nào ocorre em relação a alguns eixos básicos 
do sistema internacional); os regulamentos da força con
trariam os nossos valores; e, finalmente, para um País 
como o Brasil, não interessa que os padrões de poder 
prevaleçam. 

27. A diplomacia brasileira não se afasta de certos 
princípios e de certos valores ao definir as suas posiÇões, 
O que ex.iste_de no:vo. _hoje, é exatamente o fã.to de que a 
democraüZU.Çãá- Plena acrescenta contornos novos no 
plano dos valores. As conseqüências são evidentes; cer~ 
tas opções diplomáticas específicas são tomadas em_ 
função desse_ ingr~iente novo, e, de outro lado, os proje
tas brasileiros de definição da ordem internacion_a.l ga
nham. matizes novos. 

28. Não existe, portanto, substituição de valores. As 
CO!JStr_uçÕes diplomâticas brasi_(eiras partem, historica
mente: da base sólida das idéías de auto determinação, 
de não-interferência, de soluções pacíficas de controvér
sias, do primado do direito: é importante afirmar que es~ 
ses princípios·correspondem, claramente, a uma deterrni
riadã PrOPoSta de organização do sistema internacioilal. 
Falo em proposta porque são constantemente desrespei
~dos_. Os_ princípios anunciados definem os_ parâmetros 
âc éon<Ilita~ qUe, caso seguidos, equa~~onariariCas for
illas de conllito internacional. De um lado, eritre os desi
g~ais, estabeleçe no plano jurídico, igualdade: o respeito 
às soberanias é um dos eixos em que se sustenta o diâlo
go "rãzõá\•et·- entre as nações. Mais do que isto: ores
peito às soberanias e às práticas de autodeterminação 
são a mais eficiente barreira contra as tentativas de hege
niOnia, qUe se tia-duzerii justamente na -iinposição deva
lores e condutas sobre os mais fracos. De outro, lado o 
recurso aos métodos de solução pacífica e a aceitaÇão do 
rrimado do dir_eito constituem exatamente o$ meca_nis
p:los "razoáveis" que garantem, diante d~ conflito e_ ôa 
contr<ldição, aS ãvenidas da conciliação. 

29. A- realização do_s_ princípios, sua prática efetiva, 
poderia criar um mundo melhor, embora- é claro
ri-::io "necCssariaine_nte um mu-ndo de harmonias perfeitas_. 
Ê normal que, no exercício da soberania, surjam contra
dições.--Ora, também é necessário que, para aplainares
S<lS dificuldades, os países aceitem certas regras que se
jilm expressão de um consenso mínimo sobre valores. 

30. Hoje, vemos >?ais problemas graves quando se 
analisa a aplicação doS princípios. De um lado, anota-se 
Uma espécie de fragilização das bases de consenso em 
que deveriam estar apoiadas as regras mínimas de convi
vência -internacional; de outro lado, sabemos que essas 
regras, mesmo que fossem aplicadas em sua inteireza, 
ainda seriam insuficientes ·para- dar resposta a uma série 
de problemus fundamentais que afligem a humanidade, 
como a questão dos violentos contratos de tiqueza. Vive
mos um tempo em que os_ impasses criados são sérios e 
profundos. As suas expressões poHticas são dramáticas. 
O sistema internacional parece paralisado em torno de 
conniTos, que eVoluem numa espiral de interminável 
agravamento_, 

31. Como superar a crise do "consenso" que esta
mos vivendo? Como recuperar as regras m{nimas da con
vivência ínt_ern~c_ion~l?_ Como dar alento !1-0VO às pro
posta"s e projetas de reorganização do sistema político ín
ternocional abrindo espaço real para a participação dos 
países em desenvo-lVimento? Acredito que a proposta dós 
valores democráticos como base central para o melhor 
ordenamento do sistema internacion3J pode desempe-
nhar r_apel_ estratégico. -

32. Num mu-rido em que as formas de conflito se 
multiplicam, a democracia propõe o diálogo e o respeito 
mútuo: propõe que as relações entre adversários devem 
ter um ponto de encontro; num mundo em que as deci~ 
sões sobre temas que interessam à humanidade são to
mudas Por u-ns poucos-e com base nas posições de poder, 
a democracia propõe participação ampla, aberta, em que 
a contribuição se mede pela sabedoria da proposta, pelo 
seu potencial de agregação de interesses; num mundo em 
~ue iis dCsigualdades se agravam, a democracia propõe a 
.iustiç<i SOcial, que permita a todos participarem co~m sen
tido de igualdade; num mundo em que ainda existem 
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tantas formas de desrespeito à pessoã humana, a deino
cracia propõe o resgate da individualidade; num mundo 
de regras precárias, em que as formas _de ordem sao alte
radas pela vontade dos poderosos, a democracia propõe 
o consenso que dá estabilidade à norma; num mundo em 
que as transformações estão bloqueadas e só se dão 
quando se alter:am as distrib_uições de poder, a democra
cia propõe a mudança orientada pela r_azão, pelo bem 
comum. Diálogo, _participação, justiça social, respeito 
aos direitos humanos, normas estáveis e transformação 
ordenada são as propostas que nascem da adoção deva
lores democráticos. E, do que vemos no mundo_, a luta 
para que se imponham é urgente, necessária, 

33. Haveria duas funções que a disposição democrâ~ 
tica preencheria. De um lado, trata-se de recuperar as li~ 
nhas das regras mínimas de c-onvivência. Elas existem, 
estão bem delineadas em vários inJ>trumentos internacio~
naís, mas não são praticadas, porque as disposições he
gemônicas praticamente bloquearam as possibilidades 
de acertos amplos sobre mecanismos instituciotúiis~qlié
fizessem valer as regras. Ora, o que pode atenuar as con~ 
tradições são justamente as forças âo diálogo, da com~ 
preensão de que hoje, mais do que nunca, a humanidade 
vive um destino comum. 

34. A democracia ta~bêm pode_ s_er o grânde vetar 
orientador de mudanças e transformaÇões, hoje absolu~ 
tamente necessários. As mOtivações de conflito se perpe
tuarão se manttvermos, no mu-ndo, formas tão violentas 
de disparidade econômica, distribuição tão infqua de 
bens sociais. As fragílidades hoje chegam a um ponto 
trágico porque são cada vez mais tênues as linhas de coo
peração internaCíonal. Até pouco _tempo, pensou-se no 
desenvolvimento e na justiça social-como uma grande ta~ 
refa mobilizadora da qual todos os Estados participa
riam. Instituições foram montadas, projetós foram ima
ginados, esquemas de distribuição de riqueza foram arti
culados. Supunha-se que os interesses de pobres e ricos 
se conjugavam: a cooperaçãõ-hão nasceria de atas de ca
ridade, mas da compreensão de que todos ganhavam, em 
diferentes medidas, com O desenvolvimento de todos. EsM 
ses esfor,ços e _objetivos foram postos de lado. 
Exacerbam-se as tentativas çle s()luções egofstas, em vi
são estreita e limitada do interesse nacional dos pÕdero-
SOS. 

. 35. Diante desse quadro, a recuperação dos valores 
democráticos colno "Orientad_Qres" da cooperação entre 
Estados se impõe. _De fato a democracia surge, no mun~ 
do moderno, ligada à idéia de progresso. As duas idéias 
nascem no momento em que o homem ganha certeza de 
que controla o seu destino, que pode fuOldâ-lo com os 
instrumentos da razão, O dlâlogo democrático é, e!ll es
sência, o exi!rcído melhor da _razão política; o_ progresso 
nasce da razão que controla a natureza e t_ransforma as 
condições de vida do hom_e_m. São, assim.,-duas fices da 
mesma moeda. Democracht e. progresso st! -alimentam 
mutuamente. E, aí estão os ·melhores parâmetros para as 
transformaç-ões necessãri~ -do_ sistema _inte_rnaciQnaL 
Além disso, nossos projetas e nOssas pr-oposràs de tfans: 
formação ganham mais clareza, ali;nentados que estão 
por processos internos qu·e ·correm trilhos paralelos. 

36. E evidente que isto .deve tr:_aduzir-se _em' ações 
concretas. Não ê só no plano dos princípios que a demo
cratização modela a ação externa, remos que ter uma 
atitude de participação, atlva, naqueles pontos da agen
da internacional em que vlrrfios representadas as melho
res expressões_dos valores d.emocrãticos. Nesta linha, ini
ciamos estudos para a adesão às C_Qnvenções sobre direi
tos humanos; na América Latina, temos tido atuação eh
gajada nas negociações de Carta8;ena, e avançamos pas~ 
sos significativos no apoio qUe-damos à Contadora. Fico 
nestes exemplos que revelam uma dimensão clara do senM 
tido democrâtico de práticas internacionais. Também, 
sem que desrespeitemos os princípios da não
intervenção, consideramos que os países democráticos, 
porque falam uma linguagem comum, porque têm valaM 
res próximos, têm condições de escolher formas mafs 
intimas de cooperação internacional. 

37. Entro, agora, na consideração dos efeü.Os da de
mocratização para a definição das condições de influ_ên
cia do Brasil no sistema internacicitial. Ntfm mundo 
complexo, em que a interdependência se acentua, as ex
pressões de poder nacional se dão de fornia extremamen-
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te. variada. Se olharmos ·hoje para as superpotências, Ob~ 
scrvamos uma espécie de ~egressão às formas p~ras de 
poder: uma baixa disposição de negociar que contrasta 
cOm Unla--afta vOntade _de afir.mação unilateral; por pres
sões, de seus objetivos políticos. O fenômeno da "ressur
reição das vantagens do emprego de força", fenômeno 
que analisarei mais adiante, é claríssimo e traz evidentes 
desgastes às já combalidas instituições internacionais, 
N~o nos interessa esse jogo. Não é de nossa tradição piir
ticipar dos negócios internacionais sustentados por 
meios de força; ou ainda que tivéssemos os meios, -a nos
sa-posição intermediária nos dá lucidez para perceber a 
ociosidaOe-e perigo desse tipo de conduta para o que sig
nifica em termos de desperdício de recursos, etc. Não te
mo.!> objetivos de liderança e afirmação hegemónica, que 
normalmente são realizados por instrumentos de força. 

38. Mas, não escolhemos o mundo em que vivemos. 
Devemos ter condições adequadas de defesa de nossa in
tegridade, e, nisto, as Forças Armadas desempenham pa
pel importante; ademais, ainda que nossos objetfvos não 
sejam de poder, temos, como jâ indiquei, propostas e in
tere5ses_ no plano internaciOnal que devem ser realizadas 
com base em nossas çondições- de influência. A cons
trução do poder de convencimento é muito diferente da 
construç.ão__9o poder da imposição hegemónica. Deve es
tar apoiada em formas de racionalidade que passem pelo 

- teste do diálogo, da contradição; deve estar apoiada em 
modelos de aconlodação de interesses que conduzam a 
processos permanentes de aproximãçào. Uma diploma
Cia que pretenda__ este caminho deve ter, para sustentá-la, 
padrões de consis_tência e de coerência. A. democracia 
cpntribUi diretamente para a o!Jtenção desses efeitos. 
Numa primeira medida, ao compatibilizar os desejos de 
tr9nsformaçào no plano interno e no plano internacio
nal. Na rTiedida em que se aprofundar a experiência de
môCrátíca brasileira, mais força terá nosso apelo pela de~ 
tnôêràtização das relações internacionais. Paralelamen
te, a democratização das relações internacionais signifi~ 
cará reforço das possibilidades de realizaç~? nacional do 

- ídeal dcmocrâtico. Carriinhando n·a-mesma direção, as si· 
tuações internas e internacionais se reforçam. 

39, Mãs, há outros efeitos a ponderar. Como procu
rd -mostrar anteriormente~ aO se modificar o processo de 
formuiaçã_o, altera-se, paralelamente, a própria natureza 

- das manifestações do interess-e nãcional Elas ganham 
em força política porque suas raízes sociais são mais sóli~ 
das. O regime democrático torna mais difícil a imposição 
sobre a sociedade de políticas oriundas do exterior. O 
Estado que tiver suas· metas internas estabelecidas demo
craticamente ganha CondiçõeS excepCionais_ de defesa 
.contra ameaças externas. As linhas de seu_"poder negati
vo .. , de bloquear formas ostensivas de agressão, econô
micii ou política, se"tornam imediatamente mais sólidas. 
Mais do que isto: uma das características dos pafses em 
desenvolvimento é de que expressões do sistema interna
cional, através, p.e., de empresa-s transnacionais, estão 
"dentro do País''. É necessário que tenflamos, sempre,' 
uma visão muito clara e socialmente çonstrufda das Ter
mas __ de _Q_resença internacional aceitáveis, que tragam 
reais benefícios ao desenvolvirilento do País. Em suma, 
nas questões delicadas d_e presença de investimentos es
trangeiros no País, grau de abertura do mercado brasilei
ro, e outros, temos, com a democrat_izaçã.o, condições de 
fazer opções que realrriente correspondam ao melhor in-:. 
teresse do povo; temos condições de fazer opçôes histori
camente __ significativas. 

40. Na projeção dos interesses nacionais, as qualida
des de coerência são decisivas. Criaram respeitabilidade 

__ para a diplomacia dO País, estabeleceram linhas de con
_fiabilidacj._e _com os parceiros. A diplomacia brasileira 
tem expressiva tradição de coerência. Tradição que vejo 
que se pode reforçar daqui para frente. Entre os comen
taristas de-polítiCáexterna, muitos dizem que são as for
mas autoritáriaS de organização p-olítica que garantem 
QS projetas de longo prazo, as linhas de consistência. 
Não __ m_c:: parece que a análise seja sempre correta. Nos re
gimeseem que prevalecem as soluções de arbítrio, em que 
as opções são fei~iis_ ~m ~~I?!-'las,_ afastadas d~s raíze& so
ciais, as decisões podem tamOém se modificar pelo arbí
trio de_poucos; as decisões se personalizem e podem sur
pr~n_der os parceiros. Nas democracias, se as opções rle 
politica e:derÍlà es.tiverem bem enraiz~das socialmente, 
as definições estratégica~ devem ter permanência, cc:mti
nuidade. Em compensação, se existe um debate perma-
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nente, bem orientado, feito com espírito público, a de
mocracia oferece_,a ~uem decide algo·que certamente os 
regimes autoritáriOS não têm: a possibilidade de pensar 
sistematicar:nente a mudança. O que dá sentido de per
manência a6 interesse nacional não são, assim, somente 
as condições estruturais, mas também as definições e re
definições constatantes do diá_logo político. 

- "- 41. t claro que as vantagens que a condição demo
crática cria para a definição das condições de influência 
não se transformam, imediatamente, em vantagens, em 
processo$ espectficos de negociação. Temos, inicialmen
te, que aprender a utilizar as novas fontes de vonta9e na
cional no plano externo. O País ganha uma voz ma.ís cla
ra, mais coerente, que há de ter efeitos internacionais. 
Também sabemos que as obrigações diplomáticas au
mentaram porque a seleção dos interesses a serem mani~ 
festados no plano externo se fará de forma _mais abran
gente;temos que contar_ agora com um processo de ".glo
balização" do_interesse nacional. 

42. MetlCionarl<i, ftnalmeilte, que, entre os efeitos da 
democratização para a política externa, estaria o de que 
conseguiremos condições ainda mais francas de diálogo 
com os parceiros democráticos. A observação vale C.."f,,e
cialmente para as nossas relações com os países latino
americanos. A histôria da presença brasileira na Améri
ca Latina é, _n_os últimos anos, a de uma aproximação 
real, [undada.em.respeito e vontade de cooperação. Em 
boa medida, as dimensões propriamente latíno
americanas de nossa política externa se tornaram mais 
cl::Jras e mais profundas. Ganhamos intimidade com o_s _ 
parceiros. Ora, hoje, qüando se consolida o processo de 
democratização no continente, as oportunidades para le
var adiante essa tendência são imensas. A comunhão de 
valores é ampla; vivemos problemas internacionais co
muns; a condição democrática faz com que compreenda
mos, de forma muito similar, nossas dificulda'des inter
nas; estão, assim, articuladas as bases de um processo de 
aproximação que dará frutos significativos. ·e: sintomáti
co que, nestes primeiros meses de ação externa, a intimi
dade que gaiihamos com os fatirio-americanos tenha sido 
excr.:pcional. A visita do Presidente Sarney ·ao Uruguai, 
as negociações fluídas que o Chanceler Setúbal manteve 
com o Grupo de Cartagena, a importantíssima criação 
do grupo de apoio a Contadora, a definição de um novo 

. formato, mais equilibrado, para as nossas relações com a 
Argentina, são algumas das realizações deste primeiro 
momento dr.: ação externa da Nova República. 

43. Mas. creio que os efeitos não se Jtmitarão à 
América Latina. A condição democrática há de ter peso 
no· diálogo com as chamadas democraticas ocidentais. 
Nas negociações com o Brasil, o ingrediente da defesa de 
certos valores, de çerto modelo de organização política, 
passa a va(er. 

44. Para concluir essas observações sobre democra
cia e política externa, gostaria de fazer, ainda, uns pou
cos com-entários que Ugam o que acabei de dizer à minha 
análise da conjuntura internacionaL 

45. O Governo, num regime democrático, tem mais 
responsabilidades. Deve desenvolver mais sensibilidade 
às demandas e reivindicações da sociedade._ Vive sob 
maior pressão que corresponde, em essência, às vontades 
de transformaÇão do_ povo: Ã esperança corresponde 
maior_ responsabilidade. 

46. Hoje, compreendemos que --algumas demandas 
básicas são medidas pelo sistema internacional. No cam
po econômíco, os exemplos se multiplicam: há necessida
de _de__r_everter certas proposições do processo de ajusta
mento que dêem mais folga para a política econômica, e, 
para tanto, ãs negociações políticãs e diplomáticas são 
essenciais;--no piano político, sabtmos que o proces.so de 
consolidação democrática requer um ambiente interna
cional, especialmente o regional, em que não haja cisõis 
e con""flitos graves que se ''internalizem" e venham a divi
dir a nossa sociedade. 

47. A realização desses objetivos depende natural
mente da dinâmica do processo internacional. Desenha
se, então, um contraste entre a intensificação das reivin
dicações brasileiras~ uma conjuntura de extremas difi
culdades no slstema internacionaL À abertura brasileira 
corresponde um fechamento do sistema internacional. Se 
crescem as nossas demandas, crescem paralelamente as 
dificuldades em vê~lãs realizadas. A situação-desenha, 
por sr nlesina, conseqUências políticas. q trábalho diplo-
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mático se vai dar em novo contexto, tanto interna_ quan
to internacionalmente. 

48. No tópico seguinte, teceria algumas conside
mções so_bre o.cont_eJ(lO internacional, sobre o que signi
fica o seu "fechamento". 
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de práticas "regressivas'\ como o contracom~rcio, pro-
- tçcio_!ljsmo, etc .• 7 _ _ __ _ 

52. Não pretendo analisar, minucio~amen_tt::, a crise 
da ordem que estamos vivendo. Neste capítulo, farei 

__ umas _poucas obs~rvaçõeS sobre seus aspectos políticos. 
·Em seguida, lidarei com os aspectOS econômicos·~- crise. 

II- Alguns Traços da Conjuntura Internacional SJ. A primeira observação é a de que hoje dâ~se uma 
49. As diversas formas de transação internaciomil~ verdadeira volta às práticas abertas de poder; a ••con-

políticas, econômicas, culturais, dependem de uma certa t~nçào institucional" do poder é volátil. Antes de estudã-
medída de consenso, de cooperação entre os Estados. Ia, o seu equacionamento histótico pode ser retoinado. 
Como não existe uma autoridade supranacional, é o con- N#o seria correto_ afirmar que, nos desenhos institucio-
senso entre soberanos que estabelece padrões mínimos · ·nãis de 45, se supusesse _uma-áclusão _âas- práticas de po-
de ordem que, apesar de mais tênue do que a ordem in- dcr. __ Na_realidade, o qu.e se.imaginava é que ã.s Grandes 
terna, é requisito para a convivência erttre: Estados. Ma!s Po_tênci~_s 1f!r_iam _LIJ!l in~eresse comum na preservaçãO da 
concretamente, como se exprimiria a ordem? Composta -Paz~ e;com istõ, tOrna-se-iam, no âmbito dO Conselho de 
por uma-série de normas, de tipojurfdico, ético, consue- Segur_a.n_ça, responsáveis diret<\S pelos processos de so-
tudinário, a ordem internacional d_eve te(, çomo primei- luçào de conflito. A hipótese era a de que o poder teria 
ro objctivo, a garantia da soberania e independê_ncia dos uma utilização ora defensiva, ora "conciliadora", mas 
Estados. Mas, a ordem deve ter outros objetivos_(: çõm~-- ~ão "s~ria.mais e~pregado como instrumento de hegemo-
prcender mecanismõs de superação_ p-acífica das contra- nia: Havia fnibições fegais á tirila i.i,tilizaçào aberla, con-
vérsias, instrumentos que facilitem o interçâmbio de frontac~Qni~t8:, do poder. Com a G_uerta Fria, o mec~nis-
bens e serviços, assegurando-lhe regu_laridade e previsibi- mo de seg_ur_ança coletiva é paralisado, mas, de alguma 
lida.de, regras que defendam os direitos da pessoa huma- forma, as inibiçõe_s ao uso do poder continuam. Só que 
na, foros que propiciem a cOnsideraçãõ dos grandes te- - ago_ra em outra configuração. Não sãu as instituições 
mas internacionais pelos Estados. Se dermos um passo que proíbem o uso do poder e sim as_ regr<!,S novas do 
adiante_ e pensarmos em ordem ideal, incluiremos entre equilibrio ~stratégico. A situação têm contOrno$ parado-
seus objetivos a est_ruturação de condições que permitam xais: ao mesmo tempÓ em que se dá, pela dinâmica de 
transformações "negocíadãs" no sistema int~rnJlc!on_ªl e Guerra Fria, uma violentíssima corrida aos instrumentos 
transformações que signifiquem atenuação de dlfer.epça.S de j:>Odei,- CicOfre Uin aeS:preiígio do poder --especial-
e assimetrias entre os Estados; ou seja, idealmente, a boa mente em sua expressão militar - como instrumento 
·ordem é a que incorpora as razões de jUstiça. - --·político. O equilíbrio do terror anularia as- Possibilidades 

50. Não me cabe entrar, aqui, em consid~rações de utilização_ de poder nos conflitos _entre as_~uperpotên-
sobre padrões históricQ~ _dç com;_trução da ordenl. -Cíãs:·n.as-disputas regionais a ameaça da confrontação 
Lembraria, simplesmente que, ao tempo de diplomacia total, desencadeada pela dinâmica da escalada, teria o 
clássica, que nasce cQttt _Q Es_ta@_mg_derno e chega_ até a I mesmo efeito de paralisar a utilização d.as formas ma,is 
Guerra Mundial, a ordem poHtica é apoiada nos m-eca- VíOleritãs de poder bélico. As própria concepções estraté-
nismos .informais da- balança do poder. São os_Jogcis de gicas das superpr>tências passam ·a- ter sentido preferen-
equilíbrio que garantem a independência dos Estados. cialmente defensivo. 
Para se beneficiar da ordem, o Estado deveria ter um 54. A Culminância do processo se dá no princípio da 
·~cacife" político Que lhe definisse um papel no jo&o das dêcadã de~7"0, coliút. ··d~t_çnte" ._Q_~ais são _as_conse:quêt_l-
potências dominantes. Neste sentido, a ordem clássica cias para a ordem internacional? Podem ser vistas de três 
fica confinada a.o continente europeu _e tem feitio nítida- ângulos: (i)- os acordos diretos entrCc as superpotências 
mente hegemônico em relação aos países que constitu_ém aterluavirri--0- fOCO Central de tensão no sistema interna-
o Terceiro Mundo de hoje. Ao fim da II Guerra, prosse- ciónal, ainda que os mecanismos de segurança coletiva 
guindo as tendências inauguradas com a Liga das não fossem Usados pelas superpotêO.cia:s, - qu·e prefe-
Nações, articula-se uma proposta de ordem em que as riam as ViaS de entendimento direto na fOrma de uma 
institUições -mulfilaterais desempenhariam o papel decisi- ··conciliação hegemôníca", de um duopólio político ~a 
vo, tanto no plano político, co_m_a ONU, quanto no pia- distensão filtrava para o sistema internacional; (iii....:. ba-
no econômico-, Conl O FMI, o Banco MUndial e, depois, -via menos disputa em terceiros cenários, e, com isto, os 
o GATT. Em alguma medida, dissipa~se o· sentido h~e- --· __ m.e_Ç<!f!Í§!!J.Cl~ g~ ~O!!:f._çã_o_pacffi'?t p~deri~m, em tese, fun-
mônico do prdenam~nto. jnternaciortal que_.§§ ·çri_ava; cionar melhor, já que as esteiras Oe transferênciáS -de !en-
com a adoçã:o do voto igual na Ass~mQI~ia,_ _ _O_erªLºª.§__ _ Sã_O_g~'?hãT"~Stàiiãili-COiihOladas; (iii) ----finalmente, a 
Nações Unídas (a igualdade jurídica ganhava assim cor- - -agcna.a-TriteriúiC1õnaT Põderia colocar, em segundo pla~ 
reSpondente política). Porém, não se diSSipa tôtalrrleilte~- - "nO~ ·as qU.êS~tõês estratégicaS e se cóncentrar-etrrteQi.as de 
Na ONU, com a institUição do veto no Conselho d~ Se- interesse_ (!rg~nizatório. Em suma, as práticas de poder 
gurança, que priviliglava os membros -permanentes, re- não estavam superadas, a articulação da ordem ainda ti-
compondo a idéia_de "condQriiínió" das OraridtfS.PQ1~!1:- nhu s_ent~do_~ege~ônico, como nas armações do "penta-
cias, e, nos organiSmos econôm.ico·s, com as qualificações - grailla''~dé KísSínger: PÔrém, ãbrla-s'e Um ·eiJfaçCtpãrà o 
de voto no FMI c no Banco Mundial, ftcãva nítido _que d[úlogo diplomático amplo e os temas da reconstru~ão 
poder e ordem caminhariam juntos como na c_onhecida institucional da ordem internacional são acolhidas na 
formulação de Lafer. Ou S(!ja:·o fato do poder gerava na:. agenda internacional. -
turalmente responsabilidades especiais de gerência do 55. Para consid_erar de fqrma mais_ _completa o mo-
sistema intcrnaciômi.l. De qualquer maneira, esperava-se menta, é necessário lembrar que, paralelamente à eva-
do arcabouço institucional que garantisse a pai .. pelos luçào dos encontros entre as superpotências, em parte 
mecanismos de segurança coletíva, e, de outro lado, que renetindo-a, em parte tentando criar sua própria dinâmi-
desse nuidez e equiltbrio ao intercâmbio comercial e fi- ca, Vai desenhando-se a história da presença internacio-
nanceiro entre os Estados e ainda permitisse a recons- _ rfãl dos _pa_(ses do Tercetro_l\1undo. ._ _ .,. 
trução dos_países devastados pela guerra. 56. Os paÍSf!S do Terceiro Mundo_percebem, desde 

51. Lançado esse pano-de-fundo, e esquecendo os muito Cedo na história de- sua presença intern"acional, 
percalços que frusi_ra-fam QS projetas do pós-guerra; fa- que os mecanismos da ordem, propostos ao final _da Se-
ria, agora; um corte para o que vemos hoje; o que marca gunda Guerra, eram insuficientes. Percebem que o 
a conjuntura éjustamCnte a: fràgmeittaçãõ desse mínimo equilíbrio de terror_ ~ra b~se precaríssima para suste~tar 
de ordem que deveria garantir o diálogo interilacional ----mccanismOseretfVcis -de diálogo e solução pacífica de 
Ao longo desses quarenta anos, a performance das insti- controvérsias pOrque não des.ativavartl as tensões cen-
tuições articuladas no pós--guerra variou. Não é linear a trais no proC!!$SO _!.~lle~nacional. M_<iis do que isto: como é 
sua história. Mas, o fato é que hoje vivem momento em oposto das soluções de tolerância, o eq"uilibrio do terror 
que a sua precariedade é flagrante. As manífestaçõ_es da não elimina o feitio ádversário das relações entre as su-
tendêncía são claras: tentativas de rebipolarização, per- perpotências mesmo quando há "dête_nte~·. a_ ess_êndã. da 
sistênCia- das crises. regionais e ineficácia dos instrumen- disputa é irrefreável e tende a se espraiar e a agravar for-
tos políticos para encaminhá-las, revelação da precarie- nlas de conflitO ii8:io.oaL Ê sempre útil lembrar que, no 
dade do FMI, do GATT, do Banco Mundial, para en- sistema contemporâneo, um dos fatores que frusta os_ es-
fr6ttar os profUndos desãfios da crise económica que se . fq_r_ço_s de "e_quilibrici do poder", como base da ordem, 
arrasta nos últimos ano_s, frustração dos organismos que --.são exàtamenfe as chamada disputas periféricas. De ou-
encaminhariam _mudanças na ordem -econ_ô!ll:!ca, a_~oção t~__!_~d~\_?S p~íse~ do Terce~ro Mundo percebem que, da 
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mesma f()rma que oco~ nas sociedades nacionais,~ im
possível estabelecer qualquer padrão de ordem se as dis
paridades econômiéas sã() iniensas e tendencialmente se 
agravam. E, o que é dedsivo, percebem que, mantidos os 
mecaní.SnlciS decisórios fechados, oligárquicos que preva
]Cctani~- o Sistem.-a_iritêrfiã.Cional viveria em crise permã
nente, já que seria incapaz de lidar com as transfor
mações profundas que atravessa, inclusive, a multipli
ca<:;ão e a diferenciação dos setores internacionais. O 
grafldC: dilêriiã_que se colo-ca em meados da década de60 
é; então, justalnente- o de como enfrentar as tranSfor
mações de alcance profundo que estão ocorrendo: o 
emagrecimento das condições reais de poder que susten
tam as posi_ções hegemónicas das superpotências, as for
mas de multipolarização econômica, a emergênCia do 
Terceiro Mundo, o enfniquecTmento do ãparato" iiisfitu· 
cional do pós~guerra. 

57. Começa, então, um período rico de proposições 
sobre a ordem internacional, alimentado justamente pe
las mudanças indicadas. Desenham-se motivos mobiliza
dores, verdadeii'Ós mitos, que funcionariam como peças 
na formação de consenso, primeiro passo para a reali

-zação da ordem "nova", justa, mais equilibrada_que se 
'' ensaiava. Uma ordem que correspondería realmente ao 

mllndo modetno. 
58. ___ Poderiamos distinguir mesmo dois_ tiPos de moti-

vos mobilizadores. Os primeiros teriam conteúdo Orga
nizatório; os do segundo tipo seriam mais ambiciosos. e 
se desenham como mitos de transformação~ __ 

59. Organizar o mundo significaria, basicamente. 
atenuar as formas_ de confrontação e diminuir, de forma 
permanente e sistemát_ica, as possibilidades de afirmação 
do poder. Como fazê-lo, diante da falência da segurança 

-coletiva das Nações Unidas e do armamentismo desen
frea~o d_a_s_ superPotências? Se é possível uma resposta 
simples ~para u·m problema extremamente complexo, di
ria que o esforço é feilo_ em dois planos: no prinleiió~ 
tenta-se atuar diretamente sobre as fontes centrais de 
conflito, e, neste sentido, desenha-se a_ at_itude não
alinhada. 9-~-~j_e_t_ivo é, idealmente, fazer com que os paí
ses erri desenvolvimento atuem, de forma coordenada, 
com vistas a riie"diar o conflito entre as superpotênciâs, e 
mediar atravéS da força moral, dos predicados de razão 
que teriam, juStamente porque não estâvam envolvidos 
diretamente no conflito. Podiam entendê-lo a partir de 
uma perspectiva global, dos interesses da humanidade, e 

· não das vantagens de poder que nasciam das posições de 
hegemonia. A atitQde mediadOra se completava Com- a 
luta firme pelo desarmamento, geral e completo. 

®, __ .Nª--t111ILI,m9-o_ em_ qll_e as superpotências estã.O-do
t1,\J;l.as de _an11_1,1.me:nto nuclear, as formas de segurança co
letiva são insuficientes. É necessário atacar a.&. "raízes da 
desordem", que se manifestam nas formas exacerbadas 
de conflito e tensão entre as superpotências, pelo que 
t~m_de poder de irradiação, e que se manifestam na cor
rida armamentista, que, 1=m si mesma, é provocadora de 
~t~_llsQ~~l..~!~ll} d_e_C..Q.I!_~~it,Yir_L}n:!.a.~~~ç~ ~ PX:_~p~a -~-~~re· 
vwência na Terra. Toda ordem internacional será pre
cária enquanto pairar a ameaça da hecatombe nuclear. 
De outro lado, pelo próprio ímpeto com que os paises 
em desenvolvimento participam das propostas de me
diação e desarmamento, ficava claro que, como temas 
que interessavam à humanidade como um todo, nã.o po
deriam ser decididos por uns poucos. Percebe-se que a 
superação dos mecanismos oligárquicos de decisão era 
absolutamente necessária se se pretendia estabelecer o 
consenso mínimo que fundasse a ordem nova. 

61. A lição que fica é a de que são supostos da boa 
ordem: a atenuação dos conflitos centrais, e, pelo menos, 
a disposição ao desarmamento, que, ainda que não le
vasse à supressão das armas nucleares, significasse o 
afastamento das hipóteses de sua utilização. Ao longo 
dos anos sessenta e setenta, os motivos da distensão e do 
desarmamento são efetivamente mobilizadores porque 
hã esperança de que, de uma forma ou de outra, seus ob
jetivos estivessem. no- hori:z.oti.te âa realização humana. 
Havia concretamente uma esperança de ordem que cor· 
rigisse as limitações do quadro institucional do pós
guerra. o·s Países em desenvolvimento, que ganharam, 
com mobilização extraordinária, a luta pela independên
cia, acreditavam que tinham energia diplomâtica sufi· 
ciente para criar as rafzes de uma paz permanente. Em 
alguma medida tímida, é verdade, as superpotências 
aceitavam dialogar sobre os motivos de mobilização. Rc-
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velavam a mesma consciência de que os arranjos institu
cionais necessitavam renovação e que o próprio exercício 
de liderança não poderia ser mais feito à base de impo
sição unilateral. 

62. Mas, como apontei anteriormente, havia uma se
gunda tinha de motivos mobilizadores, que poderiam 
constituir linhas de força da construção de ordem inter-. 
nacional fundada em particip.ãção ampla. São os moti
vos da transformação. _Compreendeu-se que a cons
trução da ordem exigia concepções dinâmicas, que ser
vissem a enquadrar, de forma justa e equilibrada, novas 
situações internacionais. Penso fundamentalmente em 
duas situações. A primeira tem que ver com a própria ex
pansão da civilização industrial, que conquista novos es
paços, que lida, de forma ín_thn_a, as- nações. Muitos resu
miriam o processo com o conceito de interdependência, 
que é útil mas incompleto. Se existem, de fato, vínculos 
crescentes entre os países, estes ainda são regidos por pa
drões profundamente assimétricos. Hã muitos ingredien
tes de dependência real no contexto da interdependência. 
E isto nos introduz a segunda situação nov~: no pós
guerra, o sistema internacional terâ que lidar com a 
questão da desigualdade estrutural. {!claro que o dado 
da desigualdade vem de muito antes. Mas, em virtude da 
atuação política consciente dos pafses em desenvolvi
mento, a desigualdade passa a ser, em si mesma, pelo iní
cio dos anos 50, uma questão internacional, e modalida
des de negociação e instituiÇões vão ser d_esenhadas para 
responder ao desafio que as disparidades de renda e de 
acesso aos· benefícios da modernidade colocam. 

63. DiÍerentemente do que Ocorre no século XIX, em 
que as assimetrias encontram ponto de apoio ideológico 
e são aceitas co_mo um elemento natural e normal, no se
gundo pós-guerra, a desigualdade se torna· um dos fato
res de desordem no sistema da mesma forma em que a 
incapacidade de lidar com os processos de interdepen
dência o é. 

64. Na área da economia inter-naciCitial, 
manifestaram-se de forma mais contundente e sêria a 
disparidade entre as forças do progresso de interdepen
dência e a fragilidade do sistema institucional. A falência 
do GATT, do FMI, e a insuficiência-do BIRD são exem
plares. Caberia recordar que,-Como tendência, de mea
dos da década de 60 atê fins da década de 70, houve, per
manentemente, mobilização internacional em torno de 
propostas de transformação. Trabalhava-se, institucio~ 
nalmente, a idéia do desenvolvimento, da atenuação das 
desigualdades, nos planos mu_ndial e regional. E, n~ or
ganização dos. "espaços novos", o ingrediente de justiça 
aparecia de modo claro. _ 

65. A década de 60 é ffiarca""'"dã._pelas proposta~."unc
tadianas" de reorganização do espaço econômico inter
nacional, reorganização que implicava transferência de
recursos líquidos para os países em desenvolvimento. Na 
UNCTAD, os processos negociadores nunca foram fá
ceis, e muitos já disseram que a)listória-da UNCTAD é 
uma história de-Trustrações. Mas, mesmo que tenham 
sido mínimas as vantagens concretas Obtidas, o fato é 
que, com várias roupagens, Q "mito" de que o sistema 
internacional, através de processos negociadores, pode
ria criar padrões novos de relacionamento económico 
entre os Estados prevaleceu. O mito -de que o caminho 
do desenvolvimento passava pelo sistema internacional 
vem atê as tentativas de negociação global, os esforços 
de Cancun. Nos anos 80, o mito se esfuma. A indiferença 
ante o desenvolvimento ocupoU seu lugar. 

66. De outro lado, as grandes tentativas de organi
zação do espaço econômico internacional, muito típicas 
da década de 70, como acontece nas conferências sobre 
me_ío ambiente, sobre população, sobre habitação, são 
hoJe postos de lado. Filosoficamente, as conferências su
punham que eram nec~ãrios processos negociadores, 
em que os países participavam em bases igUais, -para or
ganizar os modos de interdependência. A ordem signifi
ca também gerência política fundada em ampla partici
pação. A experiência mais acabada do processo se dá na 
Conferência do Direito do Mar: chega-se a uma con
venção extremamente minuciosa que, além de regular as 
relações jurfdicas do mar, cria instituíÇões novas para li
dar com a disparidade de potencial econômico e tecnoló
gico entre os Estados. :t muito &intomâtic:o que, por-inte
resses unilaterais, algumas Potências se recusem a assi
nar o tratado. Preferem as formas desordenadas -de ex
ploração dos recursos marítimos, que, em essência, po· 
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dem servir para agravar ainda mais as disparidades de ri
queza e ser fonte permanente de conflitos interriacionais. 

67. Poderia tocar ainda nos grandes motivos mobili
zadores no plano regionaL As dificuldades que atraves
sam os organismos regionais como a OUA e a OEA sàq 
sintomáticos. Não quero transferir o diagnósticO que
apresentei acima para as situações regionais, que obede
cem a outras lós,icas. Mas, o fato é que divisões polfticas 
freqUentam os organismos regionais, freiam a sua capa~ 
cidade de iniciativa. No caso da OEA, especialmente de
pois de Malvinas, ficaram patentes as dificuldades de 
convivência de uma Super Potência e países em desen
volvimento quando, em determinadas circunstâncias, 
são di(erentes as percepções estratégicas. Não menores 
são as dificuldades que atravessam os mecanismos de in
tegração nos países em desenvolvimento. As frustrações 
africanas são notórias; na Américã: Latina, o CARl
COM e o Mercado Comum Centro-Americano estão em 
dificuldades; a ALALC redefiniu suas propostas e 
converteu-se na ALADI. Inegavelmente, o grande sonho 
da -iiúegração teve_ que ser reforinulado num diapasão 
mais modesto, mais realista. 

68. Analisando os diversos processos apresentados, 
a co~nç;lusào a que se chega tem grave conteúdo. Em ciida 
passo, vemos que se diluem_ os motivos mobilizadores 
que poderiam redesenhar as bases da ordem e sustentar a 
boa convivência internacional. Os anos 80 são anos difí
ceis. Os motivos que poderiam aproximar os Estados_ são 
esquecidos e seu_s opostos, expressos em mecanismos de 
confrontação, é que valem. Voltamos., como assinalei, às 
prátícas abertas de poder. 

69. Senão vejamos. Os motivos da distensão e do de
sarmamento são substituídos. A rê:tóríca da confron~ 
tação Se inflama. E as inibições que haviarri ao uso do 
poder desaparecem. Existe, mesmo, uma terrível exal~ 
tação das vantagens do poder, que passa a ser o melhor 
instfumento da diplomacia das potências. Na esfera eco~ 
nõmica internacional, propõem-se como norma as forças 
de mercado, üllraliberalismo excessivo que só tende a 
aumentar os jã fortes. Na esfera estratégica, a corrida ar
mamentista atinge níveis inesperados, e o melhor da 
ciência e da tecnologia. que, em algum momento pensou
se que serviria para redimir os povos da misêria, é em
pregado na fabricação de armas cada vez mais sofistica
daS, cada vez mais mortíferas. As formas de interferência 
clandestina tornam-se corriqueiras e, estranhamente, 
perdem o seu caráter de segredo. Refaz-se a história e 
apontam-se as vantagens concretas que a manipulação 
eslratégica "do arsenal nuclear apresentou para as super
potências. As negociações de desarmamento se transfor
mam numa estranha coreografia, em que o movimento é 
constante e mal esconde as seqüencias ininterruptas da 
corrida armamentista. Não há espaço para esforços de 
medição. 

70. Nesta tentativa de volta a uma bipolaridade, que 
é evidentemente imcompatível com a complexidade do 
mundo contemporâneo, as afirmações de poder soam 
falSas. Não _s_ervem, senão artificialmente, como meca
nismos de liderança. Parecem soluções de curto prazo, 
que pedem superação. A identidade das superpotências 
não pode ser alicerçada em prãticas de imposição. O 
exerCício de lid-eranÇa que pfeteridem nãO tem a força da 
credibilidade porque se pratica num universo definido 
unilateralmente, em_ que as exigências mínimas de 
atenção ao que acontec_e no sistema _internacional são 
postas de lado. As ideologias se convertem em trivial -
auto~engano. Ao invés de mobilizar, expõem contra
dições evidentes, expõem tentativas frustradas de reim
por formas hegemônicas num mundo que pede liberda

-de, autonomia e respeito às individualidades nacionais. 
71:- Eevidente, porém, que, pela soma de poder que 

dispõe, uma das conseqüências dessa volta ao poder é a 
extrema dificuldade que se tem hoje para a construção 
da ordem política. A tensão no eixo global, o armamen
tismo e a transferência de tensões para as crises regionais 
são fatores que, no cotidiano, dificultam os processos 
núnímos de convivência internacional, sobretudo porque 
multiplicam-se as formas de interferência externa, 
desprestigiam-se as prãticas de solução pacífica de con~ 
trovérsias. O mundo !D_ai$_ conflitivo, mais tenso, ê- um 
mundo em desordem. E um m-undo sem esperança de 
justiça, 

n-: A agenda internaéi6na1 se fixa nOs temas estratê
gicos, e boa parte da energia diplomática é gasta em eVi-

Quarta-feira 4 5255 

tar conflitos, em atenuar tensões. Sofrem as vontades de 
mobilizaçã.o._~m torno dos motivos de transform_ação. ~ 
claro que, quando as formas mínimas de convivência se 
abalam, paralisam-se as discussões sobre a~ .. "novas or
dens". Para construí-las, era absolutamente essencial 
que se baseassem em processos democráticos, no sentido 
de _que deviam partir de participação ampla da comuni
dade internacio_nal. Os rnotivos de transformação eram a 
expressão institucional da modernidade do sistema. 
Eram o caminho da superação das prãticas de hegemo
nia, e constituíam instrumento para lidar com a realida
de nova, especialmente a da Qesigualdade estrutural. 
Propociariam fundáções sólidas para novas instituições. 
Hoje, as ~entati_vas de lidar com processos estruturais es
tão rigorosamente paralisadas. Na verdade, se voltamos 
aos recursos de poder, a democracia, ainda que incipienM 
te, que se praticava ilos foros-de transformação, torna-se 
vítima fácil. Desfeitos oS rii.IIOs da transformação, a or
dem torna-se mais Precária, mais distante. As possibili
dades do que chamei d~ ... gerência polítiéa" dos recursos 
naturais também tornam-se remotas, atropeladas pelas 
disposições unilaterais d~ que tem poder de fato para 
controlar novas áreas abertas à exploração do homem. 

73. Um dos sintomas mais graves do fenômeno da 
volta ao poder éjustam'ente o ·de retraimento das organi
zações internacionais, que deveri-am ser, como apontei, o 
pivô da constn.iç~o da ordem no pós-guerra. É possível 
di~r que, neste Processo, ás organizações políticas fun
cionariam em duas chaves: a do diálogo, que se consubs
tanciaria na reflexão conjunta, a partir de interesses di
versificados, das grandes questões internacionais, e na 
conjugação de esforços para superação -de conflitos loca
lizados: a· da legitimidade, que seria a consagração insti· 
tuciOnal dos resultados do diálogo, a sua tradução p<:>líti
ca. O diálogo supõe tolerância e supõe que, mesmo entre 
adversários, haja uma dose mínima de valores comuns; a 
legitiiiiídade dev~ria le_var~- ao respeito às determinações 
da maioria. Em ambos os casos, as organizações ofere
cem aos Estados alternativas às práticas de poder; ofere
cem alternativas que correspondem, em maior ou menor 
medida, a formas democráticas de convivência interna
cional, enquanto democracia significa que decisões de
vem resultar de participação ampla dos interessados no 
processo decisório. A exacerbação das prãticas de poder 
destrói as próprias premissas em que se-assenta o traba
lho multilateral: o poder repele a tolerância porque pre
coniza perspectivas unilaterais; o poder descarta a legiti
midade-, porque se exprime pelas imposições da força. As 
"grandes soluções", quer no sentido da pacificação, da 
solução de controvérsias, quer no sentido da atenuação 
da desigualdade estrutural, exigem participação ampla, 
que seria normalmente canalizada por organismos inter
nacionais. Porém, sua ação estã, em pontos cruciais do 
processo internacional, bloqueada pelas disposições do 
poder. Tentamos soluções ad hoe ou negocíamos penosa
mente para ve_r alternativas de evidente racionalidade e 
legitimidade se articularem. Mas, a impressão que sem
pre fica ê a de que os organismos não cumprem mais as 
suas funções; o seu ·retraimento é sintoma maior da de
sordem do sistema internacional cont~orâneo. 

74. 15ian'te óesse panorama, meVítavelmente 
sombrio, uma primeira reflexão é a de que a fragilidade 
da ordem internacional acontece num momento históri
co em que é extremamente necessária a cooperação. Não 
é mais possível ignorar o próximo, e seguir, mesmo para 
as superpotências, soluções autonomistas, que endossem 
uma visão particularista do interesSe nacional. São cla
morosas as dissintonias entre as necesSidades de_ conci
liação, num planeta ameaçado de destruição total, e de 
cooperação econômíca, num sistema interdependente e 
onde_ ainda prevalecem fortes assimetrias, e as formas 
institucionais que estão mo-ntadas para lidar com as 
questões da paz e do desenvolvimento. Destas obser
vações tiramos conclusões prescritivas, e a primeira delas 
é exatamente a de orientar o trabalho diplomático pelas 
necessidades de transformações no sistema internacici.: 
nal. Saber compatibilizar o esforço cotidiano, no plano 
micrO', com os· objetivos maiores, que partam de um 
diagnóstico seguro de problemática global do sistema, é, 
então, a primeira obrigação do diplomata brasileiro ho-

je.75. Uma segunda reflexão tem que ver com as conse
qUências mais imediatas para a diplomacia brasileira da 
precariedade da ordem. O sistema internacional deixou 
de ser um campo de oportunidades, em que se completa-
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ria a luta interna pelo desenvolvimento-com recursos fi
nanceiros externos e com mais comércio, em qti.êoO diálo
go político serviria pãra aprimorar aS formas de ordem, 
em que as trocas culturais nasceriam de maneira equi- , 
librada. com vistas ao enriquecimento mútuo. Em que as 
lideranças se exerceriam em bases esclarecidas,levand_o 
.em conta interess~ globais e as opiniões e necessidades -/ 
dos parceiros. Estamos, infelizmente, muito distanteS:. I 
desse mundo, em que as vantagens da presença interna
cional nasceriam automaticamente. Na realidade, para 
um País como o Brasil, o sistema internacional se aproxi
ma mais de um campo de constrangimentos. As conquis- -· 
tas na linha dos objetivos tradiciionã.is da diplomacia 
brasileira não são tarefa fácil. O trabalho pela paz e pelo 
desenvolvimento hoje supõe um encime esforçO -arite
rior, que é o de restaurar regras mínimas para a conví
vência intefnacioO.ãL Politicamente, as ameaças se tor
nam permanentes pela força da tensão global, e pela difi
culdade de que as tentativas de encaminhar crises regio
nais demonstram; economicamente; os recursos interna
cionaíS iscàSSei.am, e as s-oluções egoistas, como o prote
cionaismo, são levadas às últimas conseq~ências. 

16. Não é pequeno o desafio. Afastar o es.pectro das 
tens9es globais, ou pelo menos, evitar que contaminem 
nossas opções diplomáticas, desviar os esforços econó
micos, científicos e tecnológicos para fins mais nobres do 
que o annamentismo, retomar as negociãções políticas 
sobre a ordem econõmica internacional, fortalecer os 
mecanismos de solução de crises regionais são alguns dos 
passos que devem ser dados no esforço de reconstrução 
da ordem. Daí, a importância decisiva que representem 
verdadeiramente os anseios e projetes da Nação brasilei
ra. E, neste sentido, voltaria a referir à iriiportância da 
democracia como fator de agregação do_ esforço diplo
mátiCo que iniciari10s com a Nova República. 

III. Questões Ecõnôrilicas Internacionais 

77. Tentemos examinar como essas várias questões, 
que temos analisado em plano conceituai, irão se revelar 
ao nos aproximarmos do concreto da atual conjuntura 
económica internacional. Mais especificamente, íilicie
mos essa aproximação, realçando os elementos políticos 
que freqUentemente, permanecem ocultos na _estrutura 
das relações internacionais. 

78. A dimensão política das relações econômicas ín
ternacionais tem sido destacada recentemente em função 
do problema das dívidas externas dos países em desen
volyimento. Fala-se em negociações políticas, por opo
sição às negociações técnicas: as primeiras seriam ligadas 
às atívidades das Chancelarias, ao diálogo entre os go
vernos, as segundas negociações técnicas seriam as que 
se realizam no âmbico das istituições finãriCeiras multila
terais, ou diretamente com. os bancos privados. Mas não 
é só com relação às finanças que se tem dado destaque à
quela difnensão política. Também no que diz respeito ao 
comércio se tem falado na necessidade de se 'buscar um 
encaminhamento político para a questão nas vendas de 
produtos brasileiros ao exterior, através, por ex._iúnplo, 
de operações de "counter-trade", de acordos comerciais, 
de participações em obras públicas, etc ... 

79. ~ iniportarite exarriinar com detalhe a questão do 
elemento político nas relações económicas internacio
nais, sobretudo para evitar a impressão de que se trata de 
fatO recente. Na verdade a política está sempre presente; 
ou seja, o homem é um animal que vive com outros ho
mens e que, para organizar essa convivência necessita, 
com<> um imperatiVo; exi::fcer sua vontade individual. É a 
volição, o exercido da v_o_ntad_e, do livre-arbítrio - e a 
nivel dos Estados, a soberania - que caracteriza o fato 
político. A política portanto é um elemeiitõ pefmanerite 
nas relações entre os Estados, como nas relações entre os_ 
indivíduos. O que devemos distinguir é a modalidade_ na 
qual se apresenta o fato político, e no caso que nos inte
·ressa agora, o grau d~ institucionalização política que 
possa existir nas relações económicas entre os Estados. 

80. Olhando o passado, encontramos, sem dificuldaM 
de, várias épocas em que as relações económicas entre os 
Estados se processam segundo normas aceitas consen
sualmente. Esse consenso pôde-se formar por diversas 
razões: em virtude, por exemplo, da existência de um po
der imperial, como no caso de Roma; ou em virtude da 
aceitação natural de determinados paradigmas teóricos, 
como nas eras do mercantili~mo e do primeiro liberalis-

i. 

,mo- na segunda metade do século XIX;_oti, finalmen
te, em fun-çãO de instituições, como as criadas no pôs
guerra, que bUsCam instrumentar determinadas teorias, 
cristalizar certos interesses e normatizar tipos seleciona
dos de relacionamento económico. 

81. Em todas essas instâncias o elemento político 
nunca deixou de estar presente; no caso do império, é a 
manifestação do poder imperial; no caso do consenso 
teórico; é o modus vivendi natural, formulado e aceito pe
los atores hegemónicos; no caso das relações institucio
nalizadas, é a culminação de um processo negociador ao 
longo do qual, a cada passo, foi amplamente exercida a 
vontade política das partes contratantes, em particular 
das hegemónicas. 

82. Essas dimensões polítícas, ·no entantO, teildelli a 
ser ignoradas, si"mplesmente porque a existêcia de um 
consenso, seja qual for a sua_ origem, cria ilusão da au
sência do elemento político - quando, na verdade, re
presenta o consenso sua mais plena realização. Cría a· 
ilusão de que as hegemonias se dissolvem quando, na 
realidade, são simplesmente disfarçadas. 

83~ Não se pode perder essa perspectiva, principal
mente para evitar uma sacralização excessiva das formas 
políticas consensuais. Isto porque o tempo passa, as cir
cunstâncias mudam, a humanidade se encontra sempre 
em processo e, conseqUentemente, os consensos polítiCos 
mais cedo ou mais tarde sofrem fraturas que marcam o 
início de revisão, de contestação, a partir das quai~ abre
se novamente espaço para as manifestações mais-dinâmi
cas da política. 

84. Nos anos que se .seguiram ao término da Segun
da Guerra Mundial, presenciamos negociações políticas 
sem precedentes na esfera econômica internacional. As 
três grandes instituições que resultaram desSas negO
ciações re~esentaram a formação de um amplo consen
so político multilateral sobre as normas que passariam a 
-reger as relações financeiras (FMI), as relações __ comer
ciais (GATT), e as -iniciativas de reconstrução e desen
volvimento (BIRD). Nos 25 anos que se seguiram, essas 
instituições furu:í~:maram em _sua plenitude: o -esforço 
político de negociação via-se reCompenSado por uma 
aparentt;. "tecnificação" das relações econômicas inter
nacionais, que então contavam com normas razoavel
mente objetivas, impessoais, em suitü~ ... têcnicaS", para 
administrar a normalidade e equacionar as crises. Ope
rar dentro desse sistema, negociar segundo suas regras, 
era aceitãr a condução. "técnica" das relações económi
cas entre os Estados; realizar operações à margem desse 
sistema, negociar transações bilaterais, era preferir enca· 
minhamento!i, "políticos" para essas relaç<les económi
cas. 

85. Já terá resultado evidente que, em sua própria es
sência, a distinção entre as esferas técnica e política é ar
tificial. A primeira representa a cristalização, em deter
minado momento do passado, de uma união consensual 
de vontades políticas. A segunda, representa certa forma 
de improvisação política ad hoc, em função de circuns
tâncias que podem ser novas, ou simplesmente diferentes 
daquelas previstas pela rigidez técnica. 

86. De forma esquemática poderrios dizer que, no 
período de_l945 ao início dos anos 70, as soluções políti
cas ad hoc foram a exceção; as normas negociadas a par
tir de 1945 eram respeitadas e adequadas, embora nem 
sempre consideradas satisfatórias pelos países em desen
volvimento,já que nlio serviam para lidar com a questão 
rla ... desigualdade estrutural", que acima referi. A partir 
dos anos 70, a imaginação política vai ganhando espaço,
ora rompendo com as normas anteriormente negodadas, -
ora buscandO sua reforma, ora adotando soluções im
provisadas para socorrer as emergências do momento, 

87. Voltando a olhar hoje, no cenário e_Conõrnico in
ternacional, para as três áreas que deviam _.estar sendo 
atendidas pelas instituições criadas no pós-guerra, cons
tatamos que essas, embora continuando a existir e a ope
rar 1 perderam progressivamente a relevância que se lhes 
buscou emprestar. 

88. No campo financeiro, os recursos de- que dispôs 
o Fundo Monetário Internacional não se comparam 
com as facilidades oferecidas pelo mercado financeiro in
.ternacional, que surgiu e se consolidou a partir do final 
dos' ãnõs 60 e ao longo de toO.os os anos 70. o deSellVõl-
vimento desse mercado permitiu a pafses sustentarem de-
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sequilíbrios de balança comercial em dimensões, e du
ranre -períodos de tempo, muito mais amplos do que lhes 
seria facultado pelo Fundo Monetâro. Não é, pois, com 
surpresa, que se verifica: hoje que o Fundo não pode con
tribuir substantivamente com recursos para a solução do 
problema da dívida, num pr~blema que se formou inde
pendentemente dele. E não há nisso nem mérito nem de
mérito do Fundo: a dinâmica internacional tornou-se em 
certa medid~. "dispensável"; com a crise de 1982 volta o 
Fundo à cena, praticamente;!'. "consultivo" e assessor, das 
instítuições financeiras privadas que têm hegemonia 
sobre o mercado financeiro internacional. 

89. No campo comercial, a erosão das normas do 
GATT manifestou-se das mais diversas formas: através 
da proliferação de arranjos preferenciais ·como os de Lo
mé, que se fazem à margem do Acordo Geral. Outros 
exemplos:· os demais acordos preferenciais das Comuni
dades, a iniciativa da Bacia do Caribe, dos Estados Uni
dos, e a própria ALA DI; não se registram os progressos 
esperados nas negociaç_ões relativas ao comércio agríco-
la, o que se evidencia pela existência de um waive:r no 
GA TI, há cerca de trinta anos, para o setor agrícola 
norteMamericano, e pela intrabilídade da política agrícola 
comum das Comunidades Européias; a partir do final 
dos anos _60 o comêrcio de têxteis e de vestuário é prati
camente relirado da competência do Acordo Geral; as 
exportações industriais do Japão e dos paises em desen
volvimento passam a ser restringidas por cotas informais 
conhecidas e_ufemisticamente como voluntary export res
tiaints e ordely market arrangements; a rodada de Tó
quio, que buscou rem_ediar, sem sucesso; muitos desses 
problemas, acaba por coroar, com uma falsa legitimida
de, muita dessas práticas ao aprovar códigos de subsí
dios e de dumping que se transforrriam em fáceis "instru
mentos de protecionísmo (que estamos verificando hoje 
em nossa própria pele) nas mãos dos grandes centros co
merciais. Como se não bastassem todas_ essas distorções, 
verificamos ainda que Rroporções crescentes do comér
cio internaCional são hoje conduzidas entre filiais de em
presas transnacionais, que operam menos em função de 
verdadeiras vantagens comparativas e muito_ mais em 
função das vantagens fiscais, contábeis ~políticas, e ou
tras da mesma ordem. 

90. Finalm-ente",--no campo da reconstrução e do de
senvolvimento, observamos em primeiro lugar que os re
cursos das instltuiçõ.es multilaterais são também eclipsa
dos pela massa de disponibilidades do mercado financei
ro internacional; em segundo lugar que se evidencia um 
verdadeiro ocaso no ideal nascido no pós-guerra de que 
o desenvolvimento econômico dos países pobres far-se-ía 
impulsionado pela ajuda mu!tilateral: perdem importân
cia os programas de ajuda económica, substituídos por 
CIJntratos bilaterais que respondem ou a interesses políti
cos específicos ou ao simples desejo de promover e subsi
diar exportações; em terceiro lugar, observa-se no Banco 
Mundial o fenômeno semelhante ocorrido· no Fundo 
Monetário, despontando nos últimos anos uma forte 
tendência para uma mudança de papel do BIRD que 
passaria a ser um_ ''fornecedor de políticas", e não mais 
uma fonte forncedora de recursos, objetivo para o qual 
foi criado: exigem-se crescentes condicionalidades em 
seus empréstimu:s, vinculados não mais a critérios liga
dos a projetes individuais, mas sim a exigência de natu
reza macroeconôrnica, como regime liberal de impor
tações, levantamento de restrições aos investimentos es_
trangeiros, controle de natalidade, respeito ao meio am
biente e outras. 

91. Segundo as linhas analíticas que foram propostas 
ao íriíciO~ ó que se· Verificá. hoje é que estamos, no plano 
internaCiO.nal, em plena épocã de instabilidade formal, e 
poftailto de criatividade política, de soluções políticas ad 
hoc; em suma em grave ciise dos chamados equaciona
mentos poH_ticos institucionalizados. 

92. Em outras palavras, as soluções de natureza téc
nica mostram-se de difícil aplicação porque o quadro 

-normativo e institucional dentro do qual se estabelece
ram f<?i superado pelos acontecimentos, erodido anos e 
anos por práticas desenvolvidas à sua margem. Mais do 
que isso, dada a desproporção em termos até mesmo 
quantitativos e-ntre as dimensões dos problemas que se 
formaram e o escopo restrito daquelas molduras institu
cionais, tem-se mesmo indagado se as visões têcnicas 
emanadas de 1945 estão adequadas quantitativa e quali-
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tativamente às realidades de hoje, Há r<\zão para dúvidas 
sêrias a respeíto, 

93. Quando não há normas ou padrões de comporta~ 
mento aos_ quais recorrer, quando não existe conse:nso 
sobre o modelo teórico que possa orientar as relações 
económicas entre oS Estados, é natural que surja a incer
teza e o temor. A falta de normas consensuais cria opor
tunidade para a ação dos mais fortes: vemos hoje que a 
proliferaÇãO das práticaS- cOmerciaiS :Prolecionista_s· per
mite aos países desenvolvidos remediar suas crises inter
nas, exportanto seu.desemprego para os parceiros co
merciais mais fracOs;- em geral os países em desenvolvi
mento> vemos também que a críse finanCeira intetnacio
nal é o resultado da facilidade com que podem os Esta
dos Unidos da América obv:iar o ajsutamento orçamen
tário de sua economia, forçando os_ demais países:-eles 
sim, a adotar medidas de reajustes ri&orosas. 

IV. Conclusões 

94. Como se deve posicionar o Brasil neste quadro 
de instabilidades! As situações de crise consensual tor
nam imperativas, a meu ver,--duas atitudes: em primeiro 
lugar a dação de medidas defensivas que, na medida do 
possível, limitem os constrangimentos políticos que po
dem advir dos mais fortes; em segundo lugar a abertura 
de espaços para novos equacionamentos políticos multi~ 
laterais, para a formação de novos consensos, ajustados 
às realidades presentes. 

95. Em termos práticos, para o Brasil, essas atitudes 
podem se manifestar da seguinte form~: 

96~ No campo financeiro, pela consciência que tem o 
Governo brasileiro da$ limitações que, poi exemplo, ho
je, condiC-ionam O tratamento técnico das questões firiin
-cei:ras. Vemos cem clareza o que pedem e c que não pe
dem fazer o Fundo Monetário Interna..çional__e os bancos 
internadOii:lis. Sabemos que nossa aiitude pragmática 
no campo técnico deve ser complementada por uma vi
são estratégica, de médio e longo prazos, que busque a 
modificação do próprio contelide dessas normas. técni
cas, superando-lhes as limitações. conceitUais e, digamos, 
quantitativas. Mais cedo ou mais tarde tornar-se-á evi
dente a necessidade de instituições multilaterais queres
pondam aos presentes desafios das questões fmanceiras 
internacionais. 

97. No campo comercial, atendemos às emergências 
do momento buscando um rendimento político ótirrio-de 
nossas operações comerciais, mediante entendimentos de 
Governo a Governo, sobretudo no que se refere -aos paí
ses em desenvolvimento. A médio prazo, eStamÕIH:on.s-
cientes da importân_cia de encaminhar soluções na ã_rea 
da ALADI que permitam, a riós e a nossos parceiros, 
economizar divisas, direcionar compras e prómover nos
so desenvolvimento econdmicô mútuo. 

98. No horizonte de longo prazo, não vemos como o~ 
encaminhamento das questões comerciais poderá ter 
base realista se continuar a ignorar as realidades finan
ceiras do mundo atual, tanto no que se refere à necessi
dade dos palses: devedores de gerar grandes superávits, 
como no relativo à preponderância do elemento _finan
ceiro na fixação das tax.as Qe cãmbiQ -~ fato -que..J_ -póf 
exemplo, está na origem das graves dificuldades que en
frymtani os Estados Unidos para veÍlder_ seus produtos 
manufaturados- que perdem sua competitividade pela 
alta excessiva do dólar, _ 

99. Finalmente, no campo de cooperação para o Oe
senvolvimento constatamos a existência de um parado~ 
xal vazio político. 

100. Como já realçamos dive-rsas vezes, nosso País_ 
reingressa com firmeza na democracia; vivemos num 
mundo regido pelo ideal democrático. Um mundo que se 
divide entre nações que_ praticam a democracia, nações 
que aspiram à democracia e nações que se dizen;t demo~ 
crãticas. -- --

101. Nos planos nacionais, todos, mal ou bem, Pres
tam sua homenagem -e creio que com grande dose de 
autenticidade - aos ideais democrátícos~ Nesses inós 
80, em qualquer quadrante, democracia quer dizer parti
cipação política, descentralização de decisõeS, iitialdade 
de oportunidades, redistribuição de riquezas, bem-estar 
social e qualidade de vida. 

102. O parãdóXo está em que essaS-l>reocup-ac;ões 
deixaram de estar presentes em um~. "utopia internacio
nal": a sociedade das nações de nossoS dias presencia o 
ocaso do sonho do desenvolvimento eçQn~ómico para to'~ 
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dos, e o substitui pela realidade indiferente das forças de_ 
mercado e dos íntefeSses- ~~ireitamente~ -ºacionais. 

103. O ideal democrático perde sua forçã"- quando
deixa d~ contemplar-a ·possibilidade de democracia ~m 
todos os palses. Jamais se pretendeu projeto político de 

. "democracia em um só país", ou em poucos países. As 
forças democráticas ganharão vigor iriternamente quan
do seus ideais se realizarem em número crescente de pai~ 
ses, :qu~ndo seus· ideais n10dela:fein--ã.-pr6pría-estrutura 
política_ do sistema internacionaL 

104. A-tarefa: política a longo prazo quetemõs diante 
de nós para restauração das relações económicas inter
nacionais teiã~ portanto, forçosamente, que Orientar-se 
por esses ideaís democráticos. Terá que negociar insti
tUições r~_speitadoras da participação, promotoras do 
bem-estar, provedoras de uma distribuição de riquezas 
que se alinhe com_ps preceitos que hojejã buscam aplicar 
intern;lmente tQclas ~s f!.aç_ões. 

105. No campo especificamente político, a inspi~ 
raÇãO dern,ocrâ_t._iça nos impõe vários desafios, que nas
cem -das dissintonias entre o momento nacional, em que 
naturalmente se criam mais esperanças e é maior o vigo·r 
das reivindicações, e o momento ínternacíçmal, em que 
se multiplicam os constrangimentos, em que as estrutu~ 
ras autoritárias prevalecem. 

106. Inicialmente, hã um trabalho de reconstrução 
ds regras mfnimas de convivência internaciQnal, que pos
sam leyar ao mínimo d~ ordem, a partir do qual os gran
des temas instituc_ionãis e os grahdes"teinas da atenuaÇão 
das desigualdades possam ser debatidos. b necessário 
que se reconstrua o consenso que sustenta,_ a ordem, mas 
não com base em soluções hegemónicas, que carregam o 
-viciõ da precariedade. O consenso-deve refletir a comp!e-
xidad~ do mundo contemporâneo, da universidade dos 
seus problemas, e não pode ser, simplesmente, outro ar
ranjo institucional, imobili~ta, que consagre posições de 
poder. 

l07. Mas não se trata exclusivamente de garantir a 
convivência, a preservação da integridade dos Estados, 
da solução pacífica de controvêrsías. e necessário ir 
adiante e recuperar as propostas de transformação, que 
dêem ao C"onsenso swtido dinâmico, de transcendência. 
É fundamental bloquear as formas permanentes de ten. 
são que o sistema internacional vive, tanto fio plano glo-
bal quanto nos planos regionais._ -

108. Esses Objetivos maiOres da ação dipfomãtica 
br3.Síliir"a hão d~_se expressar através de uma série de ati
tudes, que começam por uma pregação pela tolerância e 
pelO-diálogo; a defesa da distensã-o e-óo deSarmamento, a 
busca de soh.Jções legítimas e duradouras para as crises 
region-aiS~ ã propO-Sfá. de revigoramento dos organis~oS 
multilaterais, a uníversã.Hzação das relações díplomáti~ 
cas __ bilaterais, a prática de uma atitude de respeito e 
equilíbrio com 01fnossos parceiros, o compromisso com 
a inovaÇão. 

109. O caminhO para realizã-los é ârd_uo. Eles Dão se 
-concretizam im!!diatamente .. -0-___ sistema_ internacional 
viv~ um _momento difícH, de crise de consenso, onde as_ 
afifmações de poder se multiplicam. Mas; não podemoS 
fugir aos nossos ideais e aos nossos interesses. Hoje, 
como em raros momentos de noss::~. história, o Brasil pre
cisa utilizar, -com todQ O apoio da sociedade, seus instru
menlQS diplomáticos. 

o sR.:._PR"i[$(oENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo que tratar vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão extraordinária de amanhã, às lO ho
ras, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n" 162, de 1984 (n9 4.965/81, na Casa de origem), 
de iriiciatiYa do Senhor Presidente da República, que au
toriza o Podef Executivo, por intermédio do Instituto 
Nacional de ColQnização e Reforma Agrária - IN
CRA, a doar ao Estado de Goiás os imóveis que mencio
na, tendo 
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~"s 1.019 e 1.020, 
de 1985, das Comissões: · 

- ...:.... dê Àssuntos R"egionâls;-- e 
- de Finanças. 

-2-

Discussão, em tu_rno único~ do Projeto de Decreto Le~ 
gislativo n9 4, de 1984 (n<:> 37/83, na Câmara dos Deputa
dos), qu·e aprová o texto do acordo de Cooperação Ama
zónica entre o Governo da República Federativa doBra~ 
si! e o Governo da República Cooperativista da Guiana, 
celebrado em Brasília, a S de outubro de _1982, tendo 

PARECERESFAVOR_ÃVEIS, sob _nl'_s 915 a 918, de 
1985, das Comissões: 

-.:. de Relações Exteriores; 
--de Educatà;o e Cultura; 
-de Agricultura; e 
- de Assuntos Region~. 

. O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

( Le~'!nra_-sq '! ~~s~àt:J_~_às 22 hor~s e 5 minutos.) 

COMISSÃO DIRETORA 
ATO N'i' 29, DE 1985 

A Comissão Diretora .do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais, t~ndo em vista o estabeleci
mento de normas para obten~ão de financiamento desti
nado à cpnstrução QU à aQ~tsição de _unidades residen
cfais em Brasília, por servidores do Senado_ Federal, nos 
termos de Convênio assin~dO com a Caixa (!conómica 
Federal, resolve:: 

I - Plano de financiamento 
Organizar em conjunto c'Qm a Caixa Econômica Fede

ral uma tabela com os pianós de financíamentos', conten
do os seguintes elementos. para cada plano: 

I) Valor ou faixa. de fin(ilnciamen~o máximo por ope
ração; 2) prazo de _amortização; 3) valor da prestação 
mensal; e 4) renda familiar mínima mensal exigida. 

11.::. Critérios ,de habilitação dos candidatos 
Sãd requisito_s necessários para concorrer ao plano de 

fin!J.ncíamento- e cuja i.nexistência acarretará a elimi~ 
nação do cat1didato: - _ 

a) ser servidor do Senado e estar em exercício nos ói~ 
gãos da Casa, em Br:,tsília; 

b) não ter adquirido, a qualquer título, imóvel resi
dencial no Distrito Federai; 

c)- nã~ ter tidO imóvel ã(lqtlerido pelo Sistema Finan
ceiro de Habitação, no Distrito Fed.eral, nos últimos cin
co anos, em seu nome O\.l em nome de seu cônjuge: ou 

d) ser servidor que, embora possuindo habitação em 
seu nome ou no de seu cdnjuge, aceite_ a condição de 
vendê-lo ou transferi·lo a outro servidor do Senado que 
preencha os requisitos, justificando a necessidade ou mo
tivO para aqUisiçãO de novo imóvel, desde que a venda 
ou_ transfecência esteja c_ontratada até_ a data da conces
são do financiamento; 

e) possuir renda familiar mensal m[nima exigida pelO 
respectivo" Plano ã -que- se· candidata; 

f) aceitai' O serVidor a condição, expressa no t~xto da 
escritura, de que se vier a desfazer Q vínculo. com o Sena
do Eederal dentro de cinco anos, a contar da data da 
aquisição do imóvel ou obtenção do se1,1, "hatite-se", será 
obrigado a quitar, dentro de 120 (cento e vinte) dias após 
a perda do víncUlo; O imóvel financiado, ou a devolvê-lo 
ao Senado Federal, mediali.te o recebimento do total 
pago a título de amortização e juros, deduzida a taxa de 
ocupação correspondente ao período em _que usou o 
imóvel, fixada aquela pelo Senado Federal segundo as 
normas em .vigor; 

g) aceitar o servidor a condição de que o financiamen
to a ser concedido,_na hipótese prevista na alínea d, deve

- rá_corresponder à col!lplementação do valor a ser apura
do coma aquisição ou construção de outro imóvel com o 
emprego da importância resultante da venda anterior. 

h) somente se aplicará a permissão constante das le
tras _c e d acima, após serem atendidos todos os candida
tos previstos na letra b, d_evidamente -habilitãdos. 

UI - Inscrição dos Candidãtos 
Serão abertas, perante Comissão EspeCial, durante 

trinta dias, as inscrições pa~fa os servidores interessados 
em se habilitar aos Planos de Financiamentos oferecidos. 
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No ato da inscrição,_o servidor deverá preei!Cher f~r~ 
mulárlo em que prestará, sob sua inteira responsabilida
de e sujeitas a comprovação -posterior, as inforp1~ções 
necessárias à classificação e julgamento de seu pedido. 

Encerrado o prazo inicial de inscrições, a Comissão 
Especial procederá -à classificação dos candidatos segun
do os respectivos Pla~os e a submeterá à deci~ào d.o Pr.e~ 
sidente do Senado Federai; para a devida apr?vação. 

Decorridos noventa dias após o período iniciãf e não 
esgotado o total do valor concec;iido pel_o Convênio __ çom 
a Caixa Ecoriômica Federal, serão reabertas as inscríções 
em caráter permanente, devendo cada candidato inscrito 
receber sua classificação e ser incluído na lista de candi
datos do Plano de Financiamento respectivo. 

IV- Classificação dos ~andidato_s _____ -----,---,- --=-
Os candidatos inscritos e -.habilitados serão classifica

dos segundo uma ordem de prioridade organizada para 
cada Plano de Financiamento._ _ _ 

A classificação dos pedidos setã -feita- nleciiante a utili
zação de um sistema .de ponderação de fatores, de modo 
a obter um número total de pontos que petmitii-á organi
zar as listas por ordem decrescente de pontos. 

Deverá ser utlilizado o seguinte processo: 
A)Fatores Sócio-Familiares: 
l) Estado civil do Candidato: 
a) Solteiro: I (um) ponto; 
b) solteiro com dependentes (arrimo de família): 3 

(três) pontos; 
c) casado: 17 (dezessete) pontos; 
2) Composição do grupo fami_liar: 
a) até 3 (três) dependentes: l(um) ponto; 
b) mais de 3 (três) dependentes: 2 (dois) ponto5 

3) Tenlpo de moradia em Brasília, vincl:!-la!fo ao Se
nado: 

a) atê 3 (três) anos: 1 (umfponto;-
b) de mais de 3 (três) anos até 5 (cinco) anos; 2 (dois) 

pontos; 
c) de mais de 5_(Cinco) anos: 3 (três) pontos. 

B) Fatores Funcionais: 
I) Tempo de Serviço no Senado Federa_!: 2(dois) pon

tos para cada grupo de 3 (três) an<?~ __ de_ tempo de servi_ço; 
2) TempO de serviço público: 1 (um) ponto para cada 

grupo de 3 (três)_ anos de serviço; 
3) Mérito funcioniil:-até 4 (quatro) pontos a ser. atri

buído pelo Diretor do ó_rgâ,o ou CheJe_de Oabi_nete onde 
estiver lotado o servidor, segundQ o crité_rio de avaliação 
da necessidade e conveniência p~ua o órgão _e reçonheci
mento da dedicação funcional do servidor. 

A c~a~ificaçã.o ~O~ ~-ªnd-ida~s__inscritos será feJta pela 
Comissão Especial, que exigira dõs candidatos a com
provação de todas as iO.formações fornecidas atrav~ de 
Formulário de Inscrição. 

V- Aprovação dos pedidos e prazo para utilização do 
finaciamento 

Os pedidos devidamente classificados segundo cada 
Plano e respectiva ordem de prioridade serão submetidos 
ao Presidente do Senado Federal para exame final e:_defe-
rimento ou não do per.Hdo. _ ~ -_ -.. ~ _ 

Deferído o pedido, será espedida a Correspondência à 
Caixa Econômiciil -Federal com a respectiva autorizaÇão 
para concessão do finanCíamento, dentr_o das condições 
estipuladas. 

O candidato terá, então, o_ prazo de cento e vinte dias, 
a contar da data da entrega da re_spectiva correspondên~ 
cia à Caixa Econômica'Federal, para utilização do finan~ 
ciamento, sob pena de perder a prioridade. _ 

O candidato, mediante solicitação j!lstif]cada; podei-á 
obter do Presidente do Senado Federal,a prorrogação ôo 
prazo de utilização do financiamento por mais sessenta 
dias. 

VI- Normas Especiais 

a) O Presidente do Senado Federal designará, de sua 
livre escolha, três f!-'Qcionáriosda Casa p8.ra comporem 
a Comissão Especial, indicando um deles como Presi_':. 
dente; 

b) Do valor total do Convênio, serão reservados 10% 
(dez por cento), para atender aos pedidos de servidores 
que, embor2: tenham possufdo imóvel adquirido pelo 
SFH - Sistema Financeiro de Habitação, o tenham 
transferido em virtude Qe l:j~ç_isão ou homologação de 
ajuste judicial em Processo de Desquite ou Divórcio, li ti-
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giQso -01.! atnigável, transitado em julgado. Ao final de 
cada exercício·apurar-se-á o saldo por ventura existente. 
Em havendo, ele será utilizado de acordo com os cri~ 

_ ~êr~os _d~,das,sjficaçào geral; (item IV); 
c) O Piesidente do Senado Federal poderá designar 

um Membro da Comissão Diretora, para em seu lugar, 
exercer as atribuições que _lhe são conferidas pelo presen~ 
te ato; 

d) Os casos -omissos serão resolvidos pelo Presidente 
do Senado Federal. 

Sala da Comissão Diretora, 3 de dezembro de 1985.
José Fragelli - Guilherme Palmeira - Passos Pôrto -
(!;néas Faria ~_Martins Filho - Alberto Silva. 

ATO DO PRESIDENTE N• 252, de 1985 

o--preSidente do Senado Federal, no uso das atri~ 
buições que lhe conferem os artigos 52; item 38,-e'97, in-·'" 
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele.
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 019940 85 8, 

Resolve apresentar, por invalidez, José Pinto Carneiro 
Lacerda, ocupante do cargo de provimento em comissão 
de Diretor da Subsecretaria de Orçamento, código SF~ 
DAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado Fede-J;:al, 
nos termosdos.artigos 101, inciso I, e 102, inciso I, alínea 
b, çJa Constituiçãq_ d~ República Federativa d<? Bras_il, 
combínados co-m os artigos 428, incis·o ·nr, § 29, 429, inci
so III, 430, incisos V e VI, 437,414, § 49!416, inciso II,§ 
l9, da Resolução SF n9 58, de 1972, artigo 29, parágrafo 
único, e 39, da ~esolução SF n9 358, Qe_l983, artigo 39 da 
Resolução SF nii-13, -de 1985, e artigo 19 da Lei n9 1.050, 
de 1950, com proventos integrais correspondentes ao 
vencimento do_ cargo efetivo de Assessor Legislativo, 
DAS~3, do Quadro Permanente, em _v_irtude 4a __ opção 
prevista no ·artigo 29, § 29, da Lei n9 6.323,-de 14 de aPril 
de 1976, acrescidos da gratificaç_ão de ~e_presentaçi).o de 
85% e da gfatifíCi:iÇãõ-adicional por tempo de serviço a 
que faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 
2~ da ConstituiçãÕ. Federal. 
-Senado Federal, 3 de dezembro de 1985. -_J_osé Fra
gem;-PreS!"dente. -

ATO DO PRESIDENTE N• 253, de 1985 

O_PresideMe do _Senado Federal, no-uso das atri
bUiÇõ-es -que lhe conferein os artigos 52, item 38, e 97, iO.-
cLso IV, do Regimento Interno e de a~ordo com a dele-_ 
g_a_ção de_ competência que lhe foi outorgada pelo ~to da 
Comissão_ Diretora nY 2, de4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo_ nY 019891 85 7 

Resolve aposentar, volu_ntari::~:me~t~ Jo_~~- MAt_i_o_ da 
Silveira Junior, Ãgente de Transporte Legislativo, Classe 
"d", Referência NM~33, do Quadro Permanente do Se
nado _I:'ederal, nos termos_ dos ar~igos 101, inci_so III, e 
f02

1 
inc~_so-r1._áiínea_~, d_a_ Çonstituição __ da República Fe~_ 

deia:tiva dO Biasil, combinados com os artigos 428, inci
sá II, 429, iiíciso I, 430, iÕciso III, e 414, § 49, da Reso-

. lução SF n9 _58, de 1972, e artigo 29, parágrafo ·unico, da 
ResoluçàÕ SF n9 358, de 1983, e artigo 39 da Resolução 
SF n9 13, de 1985, com proventos integrais, corr~pon~ 
dentes ao vencimento da Class~. "Especial", .Referência 
NM-35, e a gratificação adicional por tempo de serviço a 
que faz jus, observando() limite previsto_no artigo 102, § 
29._d_a CQnstituição Federal. 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1985 • ...,...-José Fra
gelli, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 254, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~ 
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in~ 
·cifro·rv, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n92, de4 de abril de 1973, e tenda em 
vista o que consta do Processo nl' 018448 85 2 

Reso]ye aposentar, por invalidez, Waldir de Araújo 
Silva, Inspetor de Segurança Legislativa, Class~, "Espe
cial", Referência NS~l8, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, nos termos.dos artigos lO!, inciso I, e 102, 
inciso I, alínea b, da Constituição da República Federa~ 
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tiva do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso III, 
S 29, 429, inciso III, ·430, inciso V, e 414, § 4Y, da ResQ~ 
luçãQ SF n9 58, de 1972, e arti~os _29, parágrafo único e 
39, da Resolução SF n9 358, de 1983, e artigO 39 da Reso~ 
Iução SF n9 13, de 1985, e artigo !9 da Lei n9 1.050, de 
1950, crun proventos integrais e a gratificação 3.dicional 
por tempo de serviço a que faz jus, observado o limite 
previsto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1985.- José Fra
gelli, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 255, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buiÇões que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, iri
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-, 
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n' 
2, de 1973~ revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da ComiS-
são Diretora, " 
--Resolve dispensar, a pedido, o Doutor José Ribamar 
Duarte Mourão da função de Membro do Conselho de 
Supervisão do PRODASEN, prevista no artigo 513 da 
Resolução n9 58, de 1972, e suas alterações. 

Brasília, l de dezembro de 1985. -José Fragelli, Pre
sidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 256, DE 1985 

O Presidente do Sen_ado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os- artigos 52, item 38, e 97, iri~ 
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação-de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 
2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da-Comis
são Diretora, 

Resolve nomear o Doutor Caio Torres-para a função 
de_ Membro- do Conselho de Supervisão do PRODA
SEN, prevista no artigo 5 I 3 da Resolução n9 58, de 1972, 
e suas alterações. 

Brasília, 3 de dezembro de 1985. -José Fragelli, Pre.
- sidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 257, DE 1985 

O Presidente _do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso I_v •. do ~_eg~J!l~J!.to)nter_no_e de acordo com a dele
gação de Competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissãº Piret9ra n9 ~. çi_ç~ de abril de 1973, e tendo ell! 

-vista-o--que co:Osia do Processo 020223 85 4 
Resolve aposentar, voluntariamente, Newton Antônio 

Teixeira Carval~o, Adjunto Legislativo, Class~ "Única", 
Referência NS-15, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, in
c)so I, alínea a, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinados com os artigo~s 428, inciso II, 429, 
inciso 1, 430, incisos III e V, e 414, §_49, da Resolução SF 
n9 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo único, da Resolução 
-SF n~> 358, de I983,_eartigo 39 da Resolução SF n913, de 
i985, com proventos integrais, correspondentes ao ven
cimento da Class~ .. Especial", Referência NS-19, e a gra~ 
tificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, 
observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da C_ons~ 
tituição Federal. 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1985. -José Fra~ 
gelli, Presidente. 

INSTITUTO DE PREVID€NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 21~ Reunião Ordinária, 
Fe'ãlizada em 2Z de novembro de 1985 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 
mil novec~n.tos e oitenta e cinco. às dezesseís horas, sob a 
presidência do Senhor Senador Nelson Carneiro e com a 
presença dos Senhores Conselheiros Senador Passos 
Pprto, Deput<J.dos NHson Gibson, Milton Figueiredo e 
José. Ribamar Machado e Senhores Luiz do.Nascimen'to 
~onteiro e Doutor Geraldo Guedes, reúne-se, ardina~ 
namente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previ
dência dos Congressistas-IPC, a fim de tratar de assun· 
tos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o 
Sel).h_or Presidente deu inicio aos trabalhos, concedendo 
a palavra ao Senhor Conselheiro Josê Ribamar Macha~ 
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do para a leitura do parecer oferecido no processo em 
que a Companhia d5 Seguros Cruzeiro do Sul solicita a
transferência das Apólices 1059 e 001, em vigor, para a 
Companhia Federal de Seguros S/ A, nas quais o IPC é 
estipulante. Entende o ilustre Conselheiro, após ter feito 
as necessãrias pesquisas, não haver solução de continui
dade no atendimento aos segurados, mantidas todas as 
cláusulas constantes dos contratos v_igentes, sem qual
quer prejuízo por parte dos segurados, conforme afirina 
a Seguradora Cruzeiro do Sul, tratando-se apenas de 
uma transferência operacional. Seu parecer é pelo aten
dimento da pretensão. Discutida a matéria e colocada 
em votação, foi aprovada por unanimidade, ficando a 
Secretaria encarregada das providências cabíveis. A se-

guir, foi distribuído ao Senhor Conselheiro Luiz do Nas
cimento Monte1ro, para que se pronuncte a respeito do 
Relatório enviado pelos técnicos do PRODASEN sobre 

·· a. organização admi~istrativa do IPC -e implantação do 
SIStema computadonzado dos nossos serviços, em segun
da fase de estudo. Em seguida foram apreciados e apro
vados ~s_ s~guintes pr~essos: .- a) de auxilio-doença a: 
Leôniãas Sampaio FernaOOes; DTISon Saluos Liffia
Marcos Guimarães de Cerqueira Lima, Natalício Alve~ 
Barreto e Milton Teix.eira de-Figueiredo, todos com pa
recere_s favorãveis do Senhor Conselheiro Nilson Gib
~on; Alvaro Lins Cavalcante, com parecer favorável do 
Se~hor Conselheiro Geraldo Guedes; Sebastião dos 
Re1s, com parecer favorá~el do Senhor Conselheiro José 
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Ribamar Machado; - b) de concessão de pensão a: 
João Zeferino Alves, com parecer favorável do Senhor 
Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro; Josê Fábio 
de Andrade Mendes, com parecer favorável do Senhor 
Conselheiro José Ribamar Machado;- c) de averbação 
de mandato de: Cesar Cals de Oliveira Neto, com pare
cer favorável do Senhor Conselheiro Geraldo Guedes· 
Harry Alzira Sauer, com parecer favorável do Senh6; 
Conselheiro Milton Figueiredo. Nada mais havendo a 
tratar é encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta 
e cinco minutos. E, para constar, eu, Zilda Neves de Car
valho, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida 
e aprovada, serã asSinAda pelo Senhor- Presidente. 

Ass; Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA 249• SESSÃÚ, EM 4 DE DEZEMBRO 
DE 1985 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

· Submetendo à deliberação do Sen""ado o seguime pro~ 
jeto de lei: 

- Projeto de lei do Senado n' 374/85-DF, que es
tende aos integrantes da categoria funcional de Agen
te de Trânsito da Tabela de Pessoal do Departamen
to de Trânsito do Distrito Federal, as gratificações 
instítuidas pelos Decretos-leis n's_L327, de 10 de de
zembro de 1979, e 2.126, de 19 de junho de 1984, alte
rado pelo Decreto-lei n"' 2.239, de 28 de janeiro de 
1985, e dá outras providências. 

1.2.2- Comunicação da Prêsidencia 

Rec_ebimento da Mensagem n' 333/85 (n~' 645/85, 
na origem), pela qual o senhor Presidente da Re· 
pública, ~oticita autorização para que a Prefeitura 
Municipal de Guaramiranga--CE, possa contratar 
operação de crédito. para os fins que especifiCa. 

1.2.3- Requerimentos 

- N11 486/85, de urgênciã-para o Projeto de Lei da 
Câmara n~' 202/85, que altera a redação do pa-râgr~fo 
único do art. 566 da Consolidação d_as leis do Trabl ... 
lho, aprovada pelo Decreto·lei n~' 5.452, de \1' de 
maio de 1943, assegurando o Direito de Sindicali· 
zaç::io aos Empregados da Caixa Econômica Federal. 

- N~' 487/85, de_urgência para o Projeto de Lei do 
Senado n~' 369/85-DF, que reajusta os vencimentos, 
salários, soldos e proventos dos servidores civis e da 
Polícia Milita-r e do Corpo-de Bombeiros do Distrito 
Federal, dos membros e das_ servidores do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal e do respectivo Minis· 
tério Público, e dá outras providências. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 162/84 (n9 
4.965/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, Que autoriza o Poder Exe-

SUMÁRIO 
culiVo, por intermédio do Instituto Nacional de Co
lonização e Reforma Agrária- INCRA, a doar ao 
EstadO cte Goiás Qs Imóveis que menciona. Aprola
do. A sanção. 

-Projeto de Decreto Legislativo nl' 4/84 (n~' 
37/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do acordo de Cooperação Amazônica entre o Go
verno d_a república Federativa do Brasil e o Governo 
da República Cooperativista da Guiana, celebrado 
em Brasnia, a 5 de outubro de 1982. Aprovado. À Co
missão de Redação. 

1.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do dia 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 202(85~ em regime 
de urgênciã nos termos do Requerimento n~' 486/85, 
lid_o __ rlci ExQ~d,i_ente._ Ap~ondo, após p~recer ~a co-_ 
mfSsão compet~nfe, -~tendo usado da palavra na sua 
díSCUSSào os -Srs. Odacir_Soares e Lo manto Júnior. Ã 
sanção 

-Projeto de Lei do Senado n~' 369/85-DF, em rc;_
gime de urgência nos termos do Requeriinento nt;> 
487/85, lido no Expediente. Aprolado, após parece
res das c_omissões competentes. À Comissão de Re-

-dação. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado nt;> 
369/85 DF, em regime de urgência. Aprolada. À 
sanção. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo rlq 4/84, aprovada nos termos do Requerimento n~' 
488/85. À promulgação. 

1.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Encontro 
havidO_entre o MiniStrO da Cultura e o Presidente da 
UNE. 

1.3.3- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às ( 1 horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 250• SESSÃO, EM 4 DE· DE
ZEMBRO DE 1985 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Requerimentos 

- N11 489/85, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nt;> 209(85, que prorroga o prazo de vigência 
dos incentivos f1scaiS previstos nos arts. 80 e 81 do_ 
Decreto-lei nt;> 221, de 28 de fevereiro de 1967, ftxado 
pelo Decreto-lei n~" 2.134, d~ 26 de junho de 1984. 

- N9490/85, de urgência para o projeto de Lei da 
Câmara nQ 21_4/85 (n~' 6~82?/8~. na'Casa d!_ origem}._, 
que prorroga tr prazo de isenção do fmposto Unict:.
sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gaso
sos, incidentes nos álcoois etílico e metílico, para fins 
carburantes, e dá oufras Providências. 

2.2.2 ....,...., Comunicação da Presidência 

Proposta de indicação dos nomes dos Srs. Senado
res Hélio Gueiros, Severo Gomes e Carlos Chiarem, 
para comporem delegação_que visitará a China a 
convite daqueles País. 

2.3 - DRDEM DO DlA 

-- Projeto de Lei da Câmara n~' 240/84 (n9 
3.023/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN
CRA, a doar o imóvel que menciona. Aprovado. A 
sanção. 

- Projeto de Decreto Legislativo nl' 43/83 (nl' 
33/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do convênio sobre Imunidades e Privilégios da 
OLADE (Organização Latino·Americana de Ener· 
gia), adotado durante a VI reunião Ordinária de mi
nistros da OLA DE, em 1975. Aprolado. À Comissão 
de Redação. 

2.3. t - Matéfias apreciadas Rpós a Ordem do Dia 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 209"/85, em regime_ 
de urgência, nos termos do Requerimento n~'489/85, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes. À sanção. 

-_~rojeto de Lei da Câmara n~' 214/85, em regiine 
de urgência, nos termos do Requerime~to iii' 490/85, 
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lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões crompetentes. À sanção. 

- Proposta de delegação lida no Expediente pela 
Presidência. Aprovada. 

2.3.2 - Comunica<:ão da Presidência 

ConvocaçãO _de sessão extraordinária a realizar--se 
hoje, às II horas e 30 minutos, com Urdem do Dia 
que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3-ATA DA 251• SESSÃO, EM 4 DE DE
ZEMBRO DE 1985 

3.1 -ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3.2.1 -Requerimentos 

- N9 491/85, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 211/85 (n9 6.934/85, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a implantação do processamento 
eletrônico de dados no alistamento eleitoral e a revi~ 
são do eleitorado e dá outras_ providências. 

- N9 492/85, de urgência para o Projeto de Lei do 
SenadO n9 361/SS~DF, que institui no Distrito Fede-
ral o imposto sobre a propriedade de vefculos auto~ 
motores e dá outras providências. 

3.2.2 - Leitura de projeto 

Projeto de .Lei do Senado n9 375/85, de autoria do 
Sr. Senador Henrique Santillo, que amplia a área de 
jurisdição da Junta de Condli:ação e Julgamento do 
Munícfpío de Anápolis, Goiás. 

3.2.3 - ComunicaÇÕeS 

De Srs. Senadores, que se ausentarão do Pais. 

3.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n9 l:Z0/85 (n" 
5.082(85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a reversão, à 
Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, do terreno 
que menciona, situado no Município de Jacarezinho, 
Estado do Paraná. Aprovado. Â sanção. 

- Projeto de Decreto Legislativo n9 2/84 (n' 
35/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Artigo XXI da convenção sobre o comércio In
ternacional das espécies da rauna e flora selvagens em 
perigo de extinção de 1973, aprovado pela conrerên
cia das parles, em reunião _extraordinária realizada 
em Gaborone. em 20 de abril de 1983. Aprovado. A 
Comissão de Redaçào, 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmpres_so sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfide: 

Semestre 

Ano 

- Cr$ 3.000,00 

Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso: CrS 50100 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

3.3.1 - Ma~érias apreciadas após a Ordem dn Dia 

- Projeto de Lei da Câmara n9 211/85, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n~' 49lj85, 
lido no Expedíente. Aprovadn, após pareceres das co
missões competentes, tendo usado da palavra na sua 
discussão os Srs. Odacir Soares, Carlos Chíarefli e 
Hélio Gueiros. Ã sanção. 

_:: F_(_ojeto de Lei do Senado n" 361/85-DF, em re
"gíme·-de urgência, nos termos do RequerimentO- n9 
492/85, lido no Expediente. Aprovado, após parece
res das comissões competentes. Â Comissão de Re
dação. 

- Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n" 
361/85-DF, em regime de urgência. Aprovada. A 
sanção. _ _ _ _ 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~' 2, de 198_5, aprovado na Ordem do Dili-da presente 
sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n" 
493/85. Ã promulgação. 

3.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADORJUTAHY MAGALHÃES-Discurso 
pronunciado pelo Presidente da República do Peru, 
Sr. Alan Garcia Pérez, na Organização das Nações 
Unidas. 

3..3.3 -- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessio 

3.4- ENCERRAMENTO 

4- ATA DA 252• SESSÃO tóNJUNTA, EM 4 
DE DEZEMBRO DE 1985 

4.1--ABERTURA 

4.2- EXPEDIENTE 

4.2.1 - Comunicações 

- Do Sr. Roberto Saturnino, afastando-se da Li-
derança do PDT_ no Senado. _ 

- Do Sr. Jaison Barreto, assumindo a Liderança 
do PDT no Senado. 

4.Z.Z - Discursos do Expediente 

SENADOR ROBERTO CAMPOS, como Líder-
Críticas ao pacote fiscal do G_oyerno. 

SENADOR HELIO GUE/ROS, como Líder -
Reparos ao discurso do orador que o antecedeu na 
tribuna. 

SENADOR JOSE UNS, como Llder- Conside· 
rações sobre o pronunciamento de Sr. Roberto Cam
pos, reito na presente sessão. 

SENADOR JAISON BARRETO, como Líder-
Nota da Bancada do PDT contrâria ao pacote fiscal 
do Governo. 

SENADOR MURILO BADARO- Prêmio tele
jornaHstico conQuistado pelo programa "O melhor 
negócio", da TV Bandeirantes. 

4.2.3- Leitura de projetos 

Projeto de Lei do Senado n' 376/85, de autoria do 
Sr. Senador Gastão Maller, que dispõe sobre a refe
rência obrigatória às normas da Associação Brasilei
ra de No_rmas_ Téçnicas nos rótulos dos produtos in
dustrializados. 

Projeto de Lei do Senado n9 377/85, de autoria do 
Sr. Senador Alcides_ Saldanha, que acrescenta pará
grafo ao art. tOO do Código Civil, que dispõe sobre 
competência de foro. 

4.2.4 - Apreciação de matéria 

- Redação final do Projeto de Decieto Legislativo 
n' 43 f83-. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 
494/85. Aprovado. Ã promulgação. 

4.2.5 - Comunicação da Presidência 

Recebimento _d_a_M~nsagem n9 334/85 (nq 646/85, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
pública, solicita autorização para que o Governo do 
Estado do Espírito Santo possa contratar operação 
de crédito, para os fins .que especifica. 

4.2.6 - Discurso do Expediente (continuação) 

SENADOR MURlLO BADARO- Concessão de 
prêmio ao jornalista Carlos Alberto Vizeu. 

4.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto- de Lei da Câmara n9 58(80 {n" f.693f19, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
458 da Consolidação das Leis do Trabalho. Aprova .. 
do. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara nl' 62/80-(nf l.87If79, 
na Casa de origem), que dá n_o_va redação ao art. 59 
da Lei n9 6.678, de 14 de agosto de 1979, que dispõe 
sobre a requisição de servidores públicos da adminis
tração direta e autãrquica pela Justiça Eleitoral e dá 
outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 34/SI (n9 3.658/80, 
na Casa de origem), que acrescenta parâgraro ao art. 
234 do Decreto-lei n'~ 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal. Aprovado. A sanção. 

Projeto de Lei da_Câmara n9 48/81 (nq 4.708/78, 
na Casa de origem), que introduz alterações no art. 
243 da Lei n9 4.73_7, de 15 de julho de 1965-Código 
Eleitor3;l. Aprovado. À sanção. 
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Projeto de Lei da Câmara n~" 53/81 (n'~614/79, na 
Casa de origem), introduzindo alterações no 
Decreto-lei n9 70, de 21 de novembro de 1966, e na 
Lei n~' 5.741 de I~> de dezembro de 1971, que dispõem 
sobre cédula hipotecária e a cobrança de crédito hi
potecário vinculado ao sistema financeiro de habi
tação. Rejeitado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n" 57/81 (n'12.109f79, 
na Casa de origem), que altera a Lei n• 5.869, de II 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, na 
parte relativa ao procedimento sumarfssimo. Rejeita
do. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 59/81 (n'1 1.894/79, 
na Casa de origem), que inclui na relação descritiva 
das ferrovias -do Plano Nacional de Viação, instituído 
pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, ferrovia 
transversal ligando Belém-São Luís-Teresina. Apro-
vado. Ã sancão. _ 

Projeto de Lei da Câmara n' 63/81 (n9 2.087/79, 
na Casa de origem), que modifica a redação do § 29 
do art. 20 da Lei n• 5.869, de li de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil. Rejeitado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n'i' 81/81 (n9 3.123/80, 
na Casa de origem), que assegura os direitos de auto
res teatrais. Aprovado. A sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n9 46/82 (n9 903/79, na 
Casa de origem), que dã nova redação ao art. 125 do 
Decreto-lei nt 200, de 25 de fevereiro de 1967, e revo
ga a alínea d do § 2t do seu art. 126. Rejeitado. Ao Ar
quivo. 

Projeto de Lei do SCilado n9 244/81 - Comple
mentar, acrescentando o parágrafo 49 ao art. 29 da 
Lei Complementar n9 1/67, que visa a reduzir, ern ca
sos que especifica, o-limite m[nimo populacional de 
que trata o inciso C do mesmo artigo. Aprovado com 
emenda da Comissão de Con_stit.u~ã_o_e_lu_s_tiça, após 
usar da palavra o Sr. Milton Cabral. Â Comissão -de 
Redação. 

Projeto de Resolução n9 131/85, que autoriza o 
Gove_rno do Estado do Paraná a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 63,600,000 (ses
senta e três milhões e seiscentos mil dólares norte
americanos). Votação adiada por falta de quorum, 
tendo usado da palavra o Sr. Enéas Faria. 

Projeto de Resolução n9 134/85, que autoriza o 
Governo do Estado de São Paulo a elevar em CrS 
3.131.l46.368 (três bilhões, cento e trinta e um mi
lhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta 
e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n• I 35 f85, que autoriza o 
Governo_ do Estado de Minas Gerais a realizar ope
ração de empréstimo ex.terno. no valor de USS 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte
americanos). Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução nO? 136/85, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro_a realizar ope
ração .de empréstimo externo no valor de USS 
44-,800,000.00 (quarenta e quatro milhões e oitocen
to~ mil dólares norte-americanos). Votaçio adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Resolução_ n9 13.7/85, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar ope
ração de empréstimo no valor de USS 100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-americanos). Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 138/85, que autoriza a· 
Prefeitura Mun-iciPal de Itapecuru-Mirim (MA), a 
elevar em CrS 147.658.086 (Cento e quarenta e sete 
milhões, seiscentoS e cinq"ãe-nta e oitO mil e oitenta e 
seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da. Votação adil!da por falta de quorum. 

Projeto ·d~ Resoiução ri-~> 1'39/85, que aUtoriza a 
Prefeitura Municipal de Marília (SP) a elevar em CrS 
2.400.000.000,00 (dois bilhões e_. quatrocentos mi
lhões dC cruzeiros), o montante de sua d(vida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n'~ 140/85, que autoril:a a 
Prefeitura Municipal de Salto do Ou (MT) a elevar 
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em Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove mi
lhões, novecentos e dezessete mil, trezentos e vinte 

--- cr-uzetrOs}, o- moriian"ie· de sua dívida consolidada. 
Votaçio adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 141/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Grajaú (MA) a elevar em 
CrS 441.261.654 (quatrocentos e quarenta e um mi
lhões, duzentos e sessenta e um mil. seiscentos e cin
qUenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Votaçio adiada por falta de quonun. 

· Projeto de Resolução n9 142/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Macaíba (RN) a elevar em 
CrS I.Q_53.744.275 (um bilhão, cinqUenta e três mi-· 
lhões. setecentOs e quarenta e ê:)_uatro mil, duzentos e 
setenta e cinco crJJzeiros)~ o montante de sua dfvid~ 
consolidada. Votaçio adiAda por falta de qaonna. 

Projeto de Resolução n9 143/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (MT) a 
elevarem CrS 4.473.178.930 (quatro bilhões, quatro
centos e setenta e três milhões, cento e setenta e oito 
mil novecentos e trinta cruzeiros). o montante_de sua 
díVida-cOiisolidada. Votaçio adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto de Resolução n9 144/85, que autoriza a 
P.r_efeitur_a MUnicipal de Criciúma (SC) a elevar em 
CrS 2.724.658.100 (dois bilhões, setecentos e vinte e 
quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e oito rhil e 
cem cruzeiros), o mOntante de sua dívida consolida
da. Yotaç_i~ adiada po-r_ falta de q~orum. 
- Requerimento nO? 425/85, solicitando seja anCXado, 
aos Projetas de Lci da Câmara n\15 49/77, llt/81 e 
124/83, qu~ tramitam em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara n9 38/84, que altera dispositivo da Lei 
n• <1-. 726, de 13 de julho de 19~5, que dispõe sobre os 
serviços do registro do comércio de atividades afins, e 
dá outras providéncias. Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

R_equerimento,nO? 4_2N85, <!e urgência para o Proje
iOdC t.el da Cârrtilrã n9 124/85 (n9-4.014f84, na Casa 
de origem), que proíbe a pesca de cetáceo nas águas 
jurisdicionais brasileiras e dá outras providências. 
Votaçilo adiada por falta de quorum. 

Requerimento n9 463/85, solicitando nos termos 
do art. 279, c, 4, combinado com o art. 195, do Regi
mento Interno a inclusão em Ordem do Dia do Proje
to de Resolução n"' 15/85, que dispõe sobre _requeri
mento de informações e dá outras providências. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n9 461/85, solicitando a consti
tuição de uma Comissão Especial Mista, composta 
de 3 Senadores e 3 Deputados, para, no prazo de I 20 
dias, organizar os atas de comemoração do cente
nário do nascimento de dois eminentes- Vultos baia
nos, Dr. Otávio Mangabeira e Dr. Ernesto Simões 
Filho. Votaçio adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Sen~do n9 89 }83, cjtie dispõe 
sobre_a proibição de caça ao jacaré e dá outras provi- . 
dê[lcias. Votaçjo adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n9 85/83, que acrescenta 
dispositivo à Lei Orgânica da "Previdência Social, am
pliando a definição de dependente para efeito de as
sistência médica. Votação ãdiada por falta de quorum. 

4.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Apro
vação. pela Câmara dos Deputados, do projeto de 
criação do Estado do Tocantins. Pacote económico 
da Nova República. 

SENADOR ALCIDES SALDANHA - Jlal•m;o 
das atividades legislativas no corrente ano. 

---SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Projeto 
de. Lei de autoria do Deputado Jutahy Júnior, em tra
mitaÇão na Câmara dos Deputados, que inclui o ca
cau na merenda escolar. 

SENADOR GALVÃOMODESTO.:..; Repercus· 
são no desenvolvimento da região amazónica do cor
te nos gastos públicos anunciados pelo Governo. 
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SENADOR "JORGE BORNHAUSEN- Temas 
tratados no "Forum-FACISC", realizado em Floria-· 
nópolis sob o patrocínio da Federação das Asso
ciações Comerciaís- C Industriais de Santa Catarina-
FACISC. - -

SENADOR GABRlEL HERMES --Maleflcios 
da desativação do programa nuClear brasileiro. Telex 
recebido do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa 
- CONSEP, posicionando-se contrariamente à 
aprovação do pacote económico da Nova Rep6blica. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Vantagens 
oferecidas pela Lei nO? 1.711, de 1952. que menciona. 

SENADOR JOSE IGNÁCIO FERREIRA- Vio
lação dos direitos humanos no Irã. 

SENADOR MILTON CABRAL- Posição con
trâria de S. Ex.' com relação à problemática da ascen
são de carrçira por p_!lrte do_s professores rl:e direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

SENADOR CESAR CALS - Palestra proferida 
pelo General Euclides de Oliveira Figueiredo Filho~ 
na sede da OAB-DF sob o tema ''Segurança Nacio
nal e as _forças Ál":!'Jladas'~. 

SENADOR ÁLVARO DIAS- -Extinção dos Co
légiôs Militares de Porto Alegre e Fortaleza. 

4.3.2- Comnnicaçio da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos. com Ordem do Dia 
que designa. 

4.4.- ENCERRAMENTO 

5--ATA DA 253• SESSÃO, EM 4 DE DE
ZEMJIRO DE 1985 

5.1-AJIERTURA 

5.2- EXPEDiENTE_ 

5.2.1 -Ofícios do Sr.l•&cretário da Cimara dos 
Deputados 

Encaminhand~ à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n9 218/85 (nO? 
6.698/85, na Casa de origem), que dispõe sobre o I 
Plano Nacional de Informática e AutomaÇão -
PLANIN. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 219/85 (n9 
6.971/85, na Casa de origem), que altera a legislação 
tributâria federal e dâ outras providências. 

-Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Pro
jeto de Lei da Senado Federal nt 6.446-A, de 1985 (n9 
4 na Casa de origem), que modifica o art. 27 e seus 
parágrafos da Lei n<? 2.004-, de 3 de outubro de 1953, 
alterada pela Lei n9 3.257, de 2 de setembro de 1957, 
que dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e 
define as atribuições do Conselho Nacional de Pe
tróleo institui-a SOCiedade por Ações Petróleo Brasi
leiro Sociedade Anônima e dá outras providências. 

5.2.2- p-~ece;.; enca~lnhados à Mesa 

5.2,3_- Leitura de Projeto 

Projet~ de Lei do Senâdo n'~ fm/85-DF, que.retifi· 
ca, sem ânus, a Lei n9 7.277, de lO de dezembro de 
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1984, qtie estima a Receita e fixa a Despesa do Distri
to Federal para o exercício-· financeiro de 1985. __ 

5.2.4- Comunicaçio da Presidência 

Referente a viSita do_Sr. Ministro da Cultura, Aloi
_sio Pimenta, am:anhã, às 11 horas no salão nobre do 
Senado, que na oportunidade rará a entrega da Placa 
de Rui Barbosa recuperada por seu Ministêrio. 

5.3- ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 
110j85,"QuesusPende a execução do.Artl~o 19 daRe
soluçãõ'n"' 13, de 4 de maio de 1983, da Câmara dos 
Deputados. na pa_rte em que ddi.berou sustar o Pro

, cesso Crimirial contra o e:\-Deputado DomingosÂn
tônio de Freitas Diniz Net_o. Aprovado. À promul
gação. 

-Projeto de DeCreto L~islativo n9ll de 1984 (n' 
45/84, na Câmara dos DJ:putados), que aprova o tex
to do Protocolo de 1983 para a VII Prorrogação da 
l:onvenção sobre o_comêrçio do trigo de 1971, C9_11_· 

duído em Lond_res, a 1~ de dezembro de 1982. Vo
taçio adiada por falta de quorum. 

. 5.3.1 - Discursos ap6s a Ontem do Dia 

SENADOR MILTON CABRAL-Apelo às auto
ridades municipais de Atibaia- SP e ao INCRA, em 
favor da revogação da autorização de loteamento em 
ãrea situada dentro da zona de proteção do Radio 
observatório -do ltapetinga. 

SENADOR NIVALDO MACHAD.O- Situação 
em que se encontra a indústria açucareira nacional. 

SENADOR MAURO BORGES- Considerações 
sobre o Prt;Jgrama Espacial Brasileiro. 

5.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a -realizar-se 
hoje, às 21 horas, com Ordem do Dia que d~g~a. 

5.4- ENCERRAMENTO 

ií_:ATA IlA 254• SESSÃO, EM 4 DE DE
. ZEMBRO DE 1985 

6.1-ABERTURA 

6.2- EXPEDIENTE 

6-:2~1- Requedmentos 

- N"' 495(85, de urgência para o Projeto d~ Res.o
lução n"' 15, de 1985, que dispõe sobre o Requerimen
to de Informações e dã outras providências. 

- N"' 496/85, de urgência para o Substitutivo -da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei d_o __ Senado 
n9 43/80 -Complementar (n" 166/80, naquela Ca
sa), que dá nova redação aos itens I e IV do art. 2"' da 
Lei Complementar n9 1, de 9 de novembro de 1967, 
que estabelece os requisitos mínimos-da população e 
renda pública e a forma de consulta prévia às popU
lações locais, para criação de novos·municípiqs. 

6.2.2- Comunicações da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n"' 335/85_ (n"' 
647(85, na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República, solicita autorização do Senado para que. o 
Goverrio do Estado do Rio de Janeiro possa contra
tar operação de crédito no Valor de Cr$ 
493.968.800~000. para os fins que especifica. 

-Recebimento do _ _O_flçiO n'~ S/53;-_de 1985 {n"' 
159(85, na origem), do Sr. Governador do Estado de 
São Paulo, solidtimdo, autorização do Senado Fede

, ral, a fim de que aquele Estado possa contratar ope-

ração de cinpréstimo externo rio valor de USS 
____ A.~OOO.OOO:@, p~@_Q~ __ fins _ID!e_C§peCífica. 

6.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 I 1/84 (n9 
4"5/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do protocolo de 1983 para a VIl Prorrogação da 
Convenção sobre o Comércio do Trigo de 197!, con
cluído em Londres, a (9 de dezembro de 1982. Apro
vado. Â ComisSão de Redação. 

-~~~~1- Mat~i~s~~~d_as após a Ordem do Dia 

- ~rojr!to de Resolu_ç~o __ n9 15/85,_ e~ regime de 
urgência, nos termos do -Requerimento nt 495/85, 
lido no Ex-pedierite. Aprovado, após pareceres das 
COrilisSõesco-m:petCi11CS;- Ã- ComissãO de Redação. 

- Redação final do Projeto __ de Resolução n"' 
15/85, em regime de urgência. Aprovada. A promul
gação. 

-Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Pro
jeto de Lei do Senado n"' 43/80- Complementar, em 
regime de urgência, nos termos do Requerimento n"' 

-- ---496/85, lido no Expediente. Após pareceres das co
misSões competentes, é aptovado o Requerimento n"' 
497/85, de votação em globo do SubstitUtivO. Â Co
misSãO de Redação. 

- Redaçã_o final do Projeto ® L~i do .S.cmado n9 
43/ª0 - Complementar, em regime de urgência. 
Aprovada. A sanção. 

- Redação final do __ ProjetO de Decreto Legislati
vo n9 11 /84, constante _da Ordem do Dia da presente 
sessão. Apro"iiada,_ nos termos do Requerimento n"' 
498/85. A pro·mulgação. 

6.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO_= ln•orição 
do Deputado Sebastião Nery, no PMOB. _ 

6.3.3 - Comunicação da Presidência 

Corwocação de sessão extr_aordinâiia a realizar-se 
-JiOje.--~i 22 60-raS-~-ZO~niirlutOs, com-o-roem dO -dia 
_qu~ ___ d~s~n~. 

- -6.4 _:·ENCERRAMENTO .. -

7 -ATA DA 255• SESSAO, EM 4 DE DE
ZEMBRO DE 1985 

·-?.1- ABERTURA 

7.2- EXPEDIENTE 

7.2.1- Requerimentos 

N"' 499/85, de urgênc~a para o Projeto de Lei da 
Câmara n"' 210/85 (n9 6.845/85, na Casa de origem), 
que cria o Fundo EMFA, e dá outras providências. 

-~ N9 500/85, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n"' 215/85 (n9 6.837/85, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a prorrogação de vigência do incen
tivo fiSCf!l previsto na legislação do Imposto de Ren
da. 

7.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n"' 132/85, que suspende a 
execução do_s arts. 3.5 e parágrafo único e 36 da Lei D"' 

9.240, de 30 de agosto de 1982, o do Estado de Goiás. 
Aprovado. À Comi!:isão_ de R~ação. 

-~ 7~3.t - M~t~ri~ -apred&das -.Pós a Oi-ilem do bta 

PrOJeto de Lei da Cãmarã·n~215f85, em regime de 
urgêrrciã, -·nós temi.oS do Requerimento n'~ 500/85, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competenteS. À sanção. 

_ _p_roj~tQ !k_ ~~i-4.-ª.~~-f!!?-r!\_ ~-"'1 1Q/8S,_em r_e~im~ de 
urgên_cia,- nos tetmos_ do Requerill]eniõ n"'- 4~9/85, 
lido no Expediente. Aprovado, após parecereS das co
missões competentes. À sanção. 

Dezembro de l98.~ 

..Redação final do Projeto de Resolução n'~ 132/85, 
COnstante da Ordem do Dia- da presente sessão. Apro
vada, nos termos do Requerimento n"' 501/85. Â pro
mulgação. 

-7.3.2- Discurso ap6s a Ordem dp Dia 

SENADOR CARLOS LYRA -Apelo ao Presi· 
dente José Sarney, no sentido da efetivação do Sr. Jo
sê Ribeiro t'Oledo na Presidência do IAA. 

7.3.3 -c Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 22 horas e 45 miJ;lutos, com Ordem do Dia 
que desi.gna. 

7.4 - ENCERRAMENTO 

8-ATA DA 256• SESSÃO, EM 4 DE DE
ZEMBRO DE 1985 

8-1 -ABERTURA 

8.2- EXPEDIENTE 

8.2.1 - Requerimentos 

- N"' 502/85, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nt 121/85 (n"' 742/83, ria Casa de origem), 
que revoga a Lei n9 5.465, de3 de julho de 1968, que 
diSp-õe- sObre o preenchimento de vagas nos estabele-
cimentoS de ensino agrícola, bem como sua legislação 
complementar. 

N"' 503/85, de urgência para a Emenda da Câmara 
dos_ Deputados_ao Projeto _de Lei do Senado n" 
99/85, que dispõe sobre a sistematização e ordenação 
das ações do Governo Federal, no Nordeste, no que 
tange aos problemas das águas, e dâ outras providên
cias 

8.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n9 123/85 (n"' 
5.180785, na Casa de origem), que cria -cargos em co
m-issão no Quadro Permanente da Secretaria do Tri
bunal Regional do Trabalho da 2• Região e dá outras 
providênCias.--Aprovado, tendo usado da palavra os 
Srs. Itamar Franco, Amatal Peix9to, Roberto Cam
pos, Helvídio Nunes, Odacir Soares, Jorge Kalume e 
L~noir Vargas. Â sanção. 

- 8.3.1"--Mãtêrlils apreci&IJaSRpós a Ordem do Dia 

- Projeto de Lei da Câmara n"' t 21/85, em regiffiC
de urgência nos termos do Requerimento nt 502/85, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões -competentes. À sanção. 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de- Lei do s~nado_ n"'_ 9_9/S.5_, erri regime de_ urgênci!l 
nos termos do Requerimento n"' 503(85. Aprovado, 
apóS -pareceres das comissões competentes, tendo 
uSado da palavra os Srs. Cesar Cais e Alcides Salda
nha. À Comissão de Redação. 

- Redação Final do Projeto de Lei do Senado n9 
99/85 (rl"' 5:985{85., na Câmai'a dos Deputados), em 
regime de urgência. Aprovado. À sanção. 

8.3.2 ---: C:omunTcaçlio da Presidência. 
-convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, àS 2 horas e_30 mii1Utos; com Ordem do Dia que 
designa. 

8.4-ENCERRAMENTO 

~~-DISCuRSOS l'RO_NUNC!ADOS .EM S.ES
SOES_ ANTERIORES. D~ Sr. Nlvaldo Macl.ildo~ 
proferidos nas sessões de 17~10-85, 19, 20, 26 e 29~11~ 
85 

10-ATAS DE COM!SSOES 

II -MESA DIRETORA 

12- LIDERES E V!CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

·J3- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕ-ES PER
MANENTES 
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Ata da 249\l Sessão, em 4 de dezembro de 1985 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÃS 10 HORAS, ACHAM,SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume-Altevír Leal- Mãrio Maia- Euni~ 
ce Michiles - Fábio Lucena - Alcidi!s Paio- Gaivão 
Modesto- Odacir Soares- Aloysio Cha.Yes- G_abriel 
Hermes- Hélio Guelras- Alexandre COsta- Arnéri~ 
co de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João 
Lobo - César Cais - Josê Líns ~ --~i.i'gíliO Távora -
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral- Aderbal Jurema- Cid SampaiO- Nivaldo 
Machado- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz 
Cavalcante - Albano Franco - Lourival Baptista -
Pass_os_ Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana- João Calmon -José Ignãcío Ferreira 
- Moacyr Dalla- Amaral P~ixoto ::-Nelson Carneiro 
-Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Ba~ 
daró - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Severo 
Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -~ 
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MílUer_-
Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda 
-Saldanha Derzi- Álvaro Dias- Enéas Faria-Jai~ 
son Barreto --Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha- Octavio Cardo~ 
so. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage;Uj)- A lista de pre~ 
sença acusa o comParecimento de 65 Srs. Senadores. H a~_ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de OeJJ.s, iriiciamOS-nOssos trabalhos. 
O Sr, 19-Secretário irâ proceder à leittira do Expedien~ 

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo à deli~ 
beraÇão do Senado projeto de lei 

MENSAGEM 
N• 332, de 1985 

(N'i' 644/85, na origem) 

Excelentíssimos Sen_hores Membros do Senado Fede
ral: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, 
item V, da Constituição; tenho a honra de submeter à 
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Sen_hp_r_ Governadqr dq 
Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "estende aos 
integrantes da categoria fu_nciona~ de Ag_ente de Trânsi_to 
da Tabela de Pessoal do Departamento de Trânsito do· 
Distrito Federal, as gratificações instituídas pelos 
Decretos-leis n'i's 1.727, de 10 de dezembro de l979, e 
2.f26, de 19 de junho de 1984, alterado pelo Decreto-lei 
n\1 2.239, de 28 de janeiro de 1985, e dâ outras providên
cias". 

Brasilia, em 3 de dezembro de 1985._::--- José Sarn~y. 
E.M. 
N9 050/85 - GAG Brasília, 26 de novembro de 1985 

Excelentíssimo Senhor Pr_esidente da República: 
Apraz-me submeter à descortinada apreciação de Vos~ 

sa Excelência-o anexo anteprcjeto de lei, que tem por ob~ 
jeto estender as Gratinca-ç-ões por Operações Especiais e 
de Função Policiãl, instituídas, no âmbito da Adminis- ' 
tração local, pelos Decretos-leis n'i's 1.727, de lO de de
zembro de 1979, e_2.126, de 19 de junho de 1984, altera-

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. José Fragell:' 

---do p~lo D~g~t_q_ __ l!'i' __ 2.~3j}, __ ~~ ~de janeirO .de 198_5, ~es
pectival_!l~'!;~O-ª-QS_Çlr;_upª_!lte~ __ <:[~ enlpregos _penniriCntes
_da categorias funcional de Agente de TrâilSitO~ da-Tª-bçla. 

- de Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Fe
deral. 

Na elaboração do anteprojeto em foco tomou-se por 
paradigma os textos dos Decrçtos-leis n9S 1.771~ de20-de 
fevereiro de_ 1980, e 2 .. 259, -de_ 5 de março de 1985, que 
dispõem sobre a mesma matéria na esfera federal, dele 
-diferindo apenas em aspectos que constituem peculiari
dades da autarquia distrital. 

As gratificações em apreço atuahllente são concedidas 
- aos _integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Fe

deral na razão de 60% (sessenta por cento), para a pri
meira, e 40% (_quarenta por cento), para a segunda, cal~ 
culados sobre o valor do vencimento do servidor. . 

· ··Pretende-se _com o anteprojeto supracitadO dispensar 
aos Agentes de Trânsito tratamento'idêntico aq conferi
do aos integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito 
Federal, em virtude das funções exercidas por aqueles 

- --s-érvldores serem semelhante$ as do policial civil. Assim, 
também, estão sujeitos aos mesmos riscos e desgaste físi

·co e mental, pois efefuã.m op_erações policiais e .. blitz" de 
trânsito e trabalham sob o regime de escala de serviço 
que inclui o horâriO no turno, sábados, domingos e fe-

- riados. 
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelên

cta-ptotestos de elevado respeito. - Deputitdo José Apa~ 
feC~d.()__~_~_Ii_!!_!r~,_-9overnador do DÍstrito Federal. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 374, de 1985 -

Estende aos integrantes da categoria funcional de 
Agente de Trânsito da Tabela de Pessoal do D~parta
mento de Trânsito do D~strito Federal, as gratifi
cações instituídas pelos D~cretos~Leis n'i's 1.727, de 
10 de dezembro de 1979, e 2.126, de 19 de junho de 
1984, alterado pelo Decreto--lei n'i' 2.239, de 28 de ja
neiro de 1985, e dá outras providências. 

O Senado Fed~ra.I decreta: ... 
Art. )\I Ficam estendidas aos integrantes da catego

ria funcional de Agente de Trânsito da Tabela de Pessoal 
do Departamento de TrânsitO do Distrito Federal a Gra
tifiCãçãá põr- Operãi;ões Especiais e a Gratificação de 
Função Policial instiuída pelos Decretos-leis nYs 1.727, 
de 10 de dezembro de 1979, e 2.126, de 19 dejunQ.o de 
1984, alterado pelo Decreto-lei n\1 2.239 de28 de janeiro 
de 1985, para -arender às peculiaridadeS de exercício do 
e-mprego e ri.Scef:S a que estão- Sujeitos, bem como pelo 
desgaste físico e mental decorrente do exercício da ativi
dade inúente à rriencionàda categoria funcional, com· 
bases e condições de concessão estabelecidas nos me-Q-_~ 
dóriãd-os -diplomas regais. -

Parágr·aro úriic<i": As· gratificaÇõeS de que trata -este ar
tigo serão pagas a partir do dia }9 do mês em que for 
pu_JlíCada -esta-~~!· -

Art 2"' A per~epção das_ gratificações de que trata o 
ãrtigo anterior ê incompatível com o pagamento da Gra
t.ifiçaçàg-:pel~ _p_rest_!iÇão de_ Serviço Extraodinãrio e da 
Gratificação pelo Desempenho de Atividades de Apoio. 
instituída pelo Decreto-lei n'i' 2.224, de 9 de janeiro de 
1985. 

Art. 3"' A Gratificação por Operações EspeciaiS serã 
gradativamente incorporâda ao salário do emprego per
manente, na razão de 1/10 (um décimo) de seu valor, por 
ano de exercício em emprego de natureza estritamente de 
policiamento e fiscalização de trânsito no Departamento 
de_ Trânsito do Distrito_Federal, não podendo ser paga 
enquanto o servidor deixar de perceber o salário em Vir
tude de licença ou outro afastamento, salvo quando in
vestido em função de confiança, de igual natureza. 

Art. 4? A despt;sa decorrente da aplicação desta lei 
correrá-à conta dos recursos orçamentários do Departa
mento de Trânsito do Distrito FederaL 

Art. 5? Esta Lej entre em vigor na data de sua publi
cação, ressalvado o _disposto- no parágrafo único do arti
go[\> 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em coatráriõ. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 1.727, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979 

Inclui gratificação no Anexo II do Decreto-lei o9 
1.360, de 22 de novembro de 1974, e dá Outras provi
dências. 

O P;esidente d_a República, no uso da atribuição <lue 
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. }'i' Fica incluída no Anexo II do Decreto-lei nl' 
1.360, de 22 de novembro de 1974, a Gratificação por 
Operações Especiais, c-om as características, benefi
ciários e bases de concessão estabelecidos no anexo deste 
decreto-lei~ __ 

Art. 29 A Gratificação de que trata o artigo anterior 
será paga pela metade, no corrente exercício, e integral
mente, a partir de 19 de janeiro de 1980. · 

Art. 3\1 A Gratificação por Operações Especiais sera 
_gradativamente- jnç_Orporada ao vencimento do cargo 
efetivo, na razão de 1/10 (um décimo) de seu valor, por 
ano de exercício _em cargo de natureza estritamente poli
cial, em órgão da Administração do Distrito Federal, 
não podendo ser paga enquanto o servidor deixar de per
ceber o vencimento em virtude de licença ou outro afas
tamento, salvo quando investido em cargo de provimen
to em comissão, de igual natureza. 

Art. 4J A despesa decorrente da aplicação deste 
decreto-lei será _ _atendida à conta dos recursos transferi
dos pela- União para o Governo do Distrito Federal. 

Art. s~ Este decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de no
vembro de 1979, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, !O de dezembro de 1979; l58'i' da Independên
cia e 919 da República.- JOÃO FIGUEIREDO- Pe-
trônio Portella. 

(~ 

!i.ta.-"·--······,;, .... ;. 

c--~ ........... .. 
''"""".""•n••••••••••~•·~••• .... :-::,"1"" ~--""ta: ...... ___ , .. _ .................... -.... 

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

~2~:fr.~~:~:~. 
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DECRETO,LEI N9 2. 126, 
DE 19 DE JUNHO DE 1984 

Inclui a Gratificação de Função Policial no Anexo 
II do Decreto-lei n9 ].360y de 22 de novembro de 
1974, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 55, item 111, da Constituição, decreta: 

Art. J<:> Fica igcluída no Anexo II do Decreto-lei n<? 
1.360, de 22 de novembro de 1974, a Gratificaç_ão de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Função Policial com as c<!racterfsticas, beneficiâr1os e 
bases d-e -concessão-eSúióelCdaoS no anexo deste de«reto
lei, a partir de J<:> de jani:iro de 1984. 

A rt. 2<:> As despesas decorrentes da aplicação deste 
decreto-lei correrão à conta das dotações dO orçamentO 
do Distrito Federal. 

Art. 3"' Este dec~:eto.:-lei .entra em vigor na_ data de 
sua ptibl(cação, revogad"as aS -disposições em ccintrãrio. 

Brasítia,__l9 de junho de 1984; 1639 da Independência e 
969 da Jt_ep~~-~a. -

A W E X O 

CArt. 1• do Peent.o-lei n• 2.126, de 19 ~ jlorilo de. 19iU 

A, W .. E X. O n· 
(beei-~to-lei.lt.~ 1';36o·,, de la~ de -novelllbro de U74) 

OeNOMINAÇAO DAS GRATXFICAÇ'OES 
E INOENX ZAÇOES 

DEFlNiçXo 

XVI.- CRATI:FICAÇAO .DE FUNÇXO 

l'Ol.XCXAL 

! 
Devida ao funeionári.o lnt~qran I Correspondent.~ a 201> (vinte por cento) 
U: do C)O"upo-Pol!cia Civil pc:lo do Vencimento do cargo efetivo, a aer 

desga•t.c: fÍiiieo c:: ~nt.al decor i;WI-9• ao funcionário em efeti:l1o exerci. 
re~te do dese.penbo da atividl'. .::io ,., carg-o, cessando a concessão e 
de de polícia ju.diciárt.. '&I~ ~ paqamento ea- •. •po•ent•doria, na 

trito Federal. forma estabelecida 11!111 regulamento. 

DECRETO-LEI N' 2.239, 
DE 28 DE JANEIRO DE 1985 

Inclui a Gratificatão de Ath-idade Técnico
Administrativa no Anexo II do Decreto-lei n9 1.360, 
de 22 de novembro de 1974, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item III, da ConsfífuiÇão, decre
ta: 

Art. !9 FiC-ifindUídãflO Anexo II d.o-DecretO:Iel_rii> 
1.360, de 22 de novembro de 1974, a GrãtificaÇã~ deAti-
vidade Técnico-Administrativa, a ser concedida nós_ ter
mos constantes do Anexo I deste Decreto-lei. 

Art. 29 Somenkse Ci:mó::deiâ a gratifiCação-de qUe 
trata o artigo anterior-ãos ServJQOres nõ efetfvo-exé(cici9 
dos respectivos curgos, empregos ou funções. . _ 

S I 11 Considerar-se-ão como de _ efetivo exercício, 
para os fins deste artigo, os afastamentos em virtude de: 

a) férias: 
b) casamento; 
c) luto; 
d) licenças para tratamento de saúde, à gestante ou 

cm decorrência de acidente em s~ço; 
e) licença especial; 
f) deslocamento em objeto de serviço; 
g) indicação para m!nisti"ar aillar ou receber treina

mento desde que observadas as normas legais e regula
mentares pertinentes; 

h) requisição para 6fgãos integrantes da Presidê_ncia 
da República; - -- -. 

i) investidura, na Administração Direta ou Autârqui
ca da União, ou do Distrito Federal, em cargos em co
missão ou funções.de confiança do Grupo-Direção -e AS
sessoramento Superiores (DAS-100 e LT-DAS-100), de 
Funções de nivel superior do Grupo-Direção e Assistên
cia Intermediárias (DAI-I lO) ou, ainda, em Funções de 
Assessoramento Superior (F AS) a que se refere o artigo 
122 do Decreto-lei -n, 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
com a redução dada pelo Decreto-lei n'1 900, de 29 de se
tembro de 1969. 

§ 21' Nas hipóteses de que trata a aHnea "i" do§ 11', 
exigir-se-â di reta correlação entre as atribuições do cargo 
ou função de confiança c aS ao--cfffgo efetivo de que o 
servidor seja titular. 

Art. 39 Os-servidores alcançados por este_decr_eto-lei 
continuarão fazendo jus à Gratificação d~ Nivel Supe
rior, inclusive.durauJe o afastamento para o exercício. na 
Administração Direta ou Autárquica da União ou do 
Distrito Federal, de cargos em comissões ou funções de 
confiança d-o Grupo-Diréção e Assessoramento Superio
res (DAS-100 e LT-DAS-100), de funções de nível supe
rior da_ __ Grupo-Direção e Assistência Intermediárias 
(DAI-110) o_~d-ª, de Funções~de_~ssess0ramef!t9 Su
perior (F A Sr a que se refere o artigo 122 do Deci-etO-Iei 
n11 200, de :p de "fevereiro de 1967, com a redação dada 
pelo De~retO:Iei n9 900, de 29 de setembro de 1969. 

Art. 49- --A üratificação de Atividade Téçnico
Admlnistratíva, em -que incidirá o desconto previden
cf:lrio, será incorporada aos proventos do funcionãrio 
Que a tenh-a percebido na data da aposentadoria. 

_Paf:.'ig_~~fo -~nkõ_., __ O_ valor a ser in~orporado será o 
corrçspoÓden-te_ à- m_édia dos percentuais atribuídos ao 
funció.nário~-hOs doze meses _imediatamente anteri_ores à 
itüliiva.ção. 

--ArL. 59 Aos funcionãrios já ·aposentados a incOrpo
ração da Gratificação de Ativdade Técnico
A-dministrativa faNe-á-na razão da metade do percen
tuJI niãximo- atribuído à categoria funcional effi que 
ocorreu a aposent::~doria. --

Art. _ 61' Fica acrescido de 30 (trinta) pontos percen~ 
tü.ütr-a: gratificação institUída-p-elo Decreto-lei n9 2.107, 
de !3 de fevereiro de 1984. 

Art. _71' _ A GratificaçãO de Função Policial, prevista 
no item XVI do Anexo II, do Decreto-lei n' 1.360, de 22 
de nove_mbr:o de 1984, so9re o qual incide o desconto 
prcvidenciário, será incorporada aos proventos do fun
cionário qÚe atenha percebido na data da aposentado
ria. 

Parágrafo único. O valor a ser incorporado serã o 
corresPondente à média dos percentuais atribuídos ao 
funcionário, nos doze meses imediatament_e anteriores à 
inativação. 

Art. 81' -A-OS- funcioilãrios iâ -aposentados a incorpo
ração da Gratificação de Função Policial far~se-ã na ra
zão Ua nietade do percentual máximo atribuído à catego
ria funcional em que o~orreu a aposentadoria. 
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Arf 99 Fica alterado o Anexo do Decreto-lei n'l' 
2 • .126, de_l9 de junho de 1984, na forma do Anexo II des
te Decreto-lei~· 

Art. 10. As despesas decorrentes da aplicação deste 
Decreto-lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
do Dis_trito Federal. 

Art. 1 L Este Decreto-lei entra em vigor na data de 
sua publicação, com os efeitos financeiros a p3itir de {I' 

de janeiro de 19~5, I-evog~das as disposições em con
trário_ 

Brasília, 28 de Janeiro de 1985; 1641' da Independência 
e 971' da República. 

DECRETO-LEI No 2.224, 
DE 9 DE JANEIRO DE 1985 

Inclui a Gratificação de Atividades de Apolo no 
Anexo II do Decreto-lei nt~ 1.360, de 22 de novembro 
de 1974t e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decre~ 
ta: 

Art. 1" Fica incluída no Anexo II do Decreto-lei n9 
1.360, de 22 de novembro de 1974, a Gratificação pelo 
Desempenho de Atividades de Apoio, com os benefi
ciários e_ base de concessão definidos no anexo deste 
decreto~ lei. 

Art. 211 A gratificação de que trata o __ artigo anterior, 
sobre a qual incidirã a contribuição previdenciária, rião 
será considerada como base de câlculo de qualquer van
tagem. 

Art. 39 A gratificação instituída por este decreto-lei 
incorpora-se aos proventos do funcionário que a tenha 
percebido na data da aposentadoria. 

Parâgrafo únicO. O disposto neste artigo se aplica 
aos fu-nciOnários aposentados desde que, na atividade, fi
zessem jus à gratificação. 

Art. 49 A despesa decorrente da execução deste 
decr(.'!to-lei corr~â à. conta do Orçamento do Distrito Fe
deral. 

Art .. 51' Este decreto-lei entra em vigor na data de 
sua publicação, com efe"itos financeiros a partir de 11' de 
j:.meiro de 1985, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 9 de janeiro de 1985; 1641' da Independência e 
979 da RePública. 

--(-Ãs ComiSsões de ConMiruiçao e Justiça, do Dis
trito Federei! e de Finanças.) 

OSR. PRESIDENTE (José Frage\H)- O Expediente 
!ido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n9 333, de 1985 (n9 645/85, na ori
gem), pela qual o Senhor Presicjente da República,· nos 
termos do art. 42, item Vi, da Constituição, e de acordo 
com o arL 21' da Resolução n9 93/76, do Senado Federal, 
solicita autorização para que a Prefeitura Municipal de 
Guara_rrüranga (CE) possa contratar operação de crédi
to. para os fins que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Econo~ 
mia, de Constituição e Justiça e de Munidpíos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
reQUerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1'1-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 486, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art, 371, alínea 
"b'' do Regimento Interno, para o PLC_n~ 202/85, que 
altera a redacão do parágrafo único do art. 566 da Con~ 
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n9 5.452, de ! 11 de maio de -1943, assegurando o direito 
de siildicalização aos empregados da Caixa Económica_ 
Federal. 

Sala das Sessões, 4 de dezemLro de 1985.- Humberto 
Lucena - Murilo Batlar6 -- José Lins. 
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REQUERIMENTO 
N• 487, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art, 371, alfnea b 
do Regimento Inte"rno, para o Projeto de Lei dQSenado 
n9 369, de 1985- DF, que reajUsta os vencimentos, saM 
!árias, soldos e proventos dos serVidores civis e da Polí
cia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Fede
ral, dos membros e_dos servidores do Tribunal de Contas -
do DistritO Federal e âo fespectivo Ministério PúbHco, i 
dá outras providências. - - -

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1985.- Humberto 
Lucena - Murilo Badaró - Carlos Oliarelli. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - OS requeri
mentos lidos serão, nos termos regimentais, votados 
após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei_d_a 

Câmara_nl' 162, de 1984 (n~> 4.965/81, na Casa de 
origem), de iniciativa do Serihor Presidente_da Re
pública, que autoriza o Poder Executivo, por inter
médio do Instituto Nacional de Colonização e Re
forma- Agrária --INCRA, a doar ao Estado de 
Goiás <is imóveis- qúe rnefLCiona; tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS; sob n•s 1.019 e 
t:02<Y,-de 198"5, das Comissões: 

-De Assuntos Regionais; e 
- De Finanças. 

Em discussão o proJeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discp.ti-lo, declaro~a encer

rada. 
Em votação. 
Os srs:Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o proje1õ aprovado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
Nq62, de 1984 

(NI' 4.965/81, na CãSa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Poder Executivo, por intermédio do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
-INCRA, a doar ao Estado de Goiás os imóveis que 
menciona. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. I Q Fica o Poder Executivo, por intermédio do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA, autorizado a doar ao Estado de Goiás, os lotes 
nl's 14, 15 e-23 do loteamento "Lagoa Formosa n'~ 3", de 
propriedade da União, conforme as matrículas n'~s 615 e 
616. fls. 85 e 86, Livro 2-C, do Resgistro de Imóveis do 
Município de Formoso do Araguaia, Comarca de GuruR 
pi, medindo aproximada e respectivamente I .000 ha (um 
mll hectares), 1.000 ha (um rnil hectares) e 1.141 ha (um 
mil, cento e quarenta e um hectares), e situados no MuR 
nictpio de Formoso do Araguaia, no Estado de Goiás. 

Parágrafo único. Os imóveis referidos neste artigo 
têm as seguintes Caracterfsticãs e cOnfrontaÇões:~ ' 

a) o lote n~> \4, com o seguinte perfmetro; .. partindo 
do marco 26, cravado na conf{Ori_ta_çãoâos lot_es n'~s 15, t 
e 2, daLsegue confrontando com _o lote_n'~_2_no azimute 
de 45°00' e distância de 2.0_66,12ri1 atê o marcO 23, cravaR 
do na confrontação dos lotes nl's 2, 3 e 13; daí segue con
frontado com o lote n" 13 no azimute de 135°0_0' e distãnR 
cia de 4.840m até o marco 24, cravado na co'nfront_ação 
do lote n~> 13 e o loteamento Gameleira n9 13, folha "B"; 
daí segue confrontado com o rêferiOo lote"affiCnto Tio-azi-

mute de .225°00' e distância de 2.066, 12m atê o rríarco 27, 
cravado na confrontação_do 1oteamentojá meneio ri ado e 

-o lote n~' 15; daí segue confrontando com o lote n~> 15 no 
a~im,ptUI5"90' !! gj_s_!fl_!!_c!a d~4.840rn até o J)larco 26, 
ponto iniciãl da descrição deste perímetro"; 
_ b) o l9te: .!'!"' !~._cgm o .. ~egu_i!lte perf_!ll~tro: ... partindo 
"do marco 26, cravado na divjsa com o lote 14, por uma 
linha seca,_9ivisa C011! Q re{er.ià,O lote r:J.' _1_4, co_-.:n azimute 
de 135°00' e distância d.e-4~84Õm, chegã-se ao marco 27, 
cravado _ni divi$~a conl o LoteamentO Gameleira nl' 13; 
deste, por uma linl!-a s~. divisa com o referido Lo-tea
mento Gameleira, com azimute de 225000' e distância ~de 
2.066,12ffi, chega-se ao marco 43, cravado na diviSa cOrri 
o lote nQ 24; deste, por uma linha seca, di'lisa com o lote 
n' 21. com azimute de 3151100' e distância de 2.2l&m, 
chega-se ao marco 30, cravado na diyisa com o lote n'~ 
19; deste, por uma linha s_eca, divisa com o referido lote 
n~' 19, com azimUte de 315°00' _e distância de __ 2.622m, 
chega-se ao marco 31, cravado na divisa co_m o lote n'~ 
16: deste, por uma linha seca, divisa com o referido lote 
n"' 16, com azimute de45000' e distância de 240m, chega
se-ao marco 29, __ cravado na divisa com o lote nQ I; deste, 
por uma linha seca, _divisa com o refrido lote tt9 I, c_om 
azimute de 45°00' e distância de t.826,12m, chega-se ao 
marco-26, iníciO da descrição- deste perímetro"; 

c) o lote n'~ 23", com o seguinte perímetro; "partindo 
do marco 41, do lote n~' 21 deste loteamento, de coorde
nad,UJi geogr4ficas L_atítude Sul 11°49'15" e Longitude 
Oeste 49°44'1_7": daí, segue limitando com _o lote n' 21 
deste loteamento, no azimUte de 90°00' e distânc_ia de 
_3~4.4m, até o marco 42_dq_Jott.n~'_.fl des!~ loteamento, 
de_ coord_~n_adas geo_gráficas Latitud_e Sul II 048'22" e 
Longitude Oeste 49°11'; daí, segue limitando com o lote 
nl' 24 deste loteamento, no azimute 180°00' e distância de 
2.900m, até o nlarco 47, de COordenadas geográficas La
titude Sul II 050' e Longitude Oeste 49°41'45"; daí, segue 
limitando com os lotes n'1S 26 e 25 deste loteamento, no 
azimute 27°00' e respectivas distânciaS -de l.515,50m e 
2.418,50m, passando- pelo marco:46, até o marco 45, de 
coordenadas geográficas Latitude Sul 11°50'52" e LatiR 
tude Oeste 49°43'55"; daí, segue limitando com o lote n9 

-22.deste loteamento, no azimute de360°00' e distância.de 
2.900m, até encontrar o· ponto inicial da descrição deste 
r~?rímetro". • 
··· Art. 2~> Oclrnõveis descritos no artigo anterior 
dest10am-se à íricorporação ao Projeto de Irrigação Rio 
Formoso, ·em implantação pelo Estado de Goiás, rto pra
zo improrrogável de dois anos, contados da doação. 

Art. 3'~ Os imOviiS a quê se i'efere está lei reverterãO 
de pleno direitO aCqJatrirriônio da União, independente 
de notifiCação, s_e não foiem uti1izados na fina1idad~ _e 
dentro do prazo fixado para a inCorporação. 

Art. 4~ A doação será efetivada através de título de 
domínio, a ser eXpedido pelo INCRA. 

Art. 59' -Esta leí e'ntra efn vigor-na data de sUa publi
cação. 

Art. Art. 69 Revogam-se as dispsOições em"-con
trário-. 

__ 9 __ ~~· ~~~~J}~~~~'J'E (J_osé ~ra~~lli)- Item 2: _ 

· Discussão,- em turno único, do Projeto de Decre.
to Legislativo n~> 4, de 1984 (n~> 37/83, na Câ-mara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Amazôntca entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Cooperatívísta da Guiana, celebrado em 
Brasília, a .5 de outubro de 1982, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 915 a 
918, de 198.5, das ComiSsões: 

....-De Relações Exteriores; 
- oe Educação e Cultura; 
- D~_Agriculturª"; e 

= - D~ Assuntos Regionais. 

Em discussão o proJeto. (Pausa.) 
NUo havendo quem-Q~eira discuti-lo, declaro-a en<;er

·.ada._ 
Em votação. 
Os Srs-. Senadores. que o aprovam permaneçam senta

dos. (P"ausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 
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O SR. PRESID~TE (José Fragelli) - Passa-se à 
aprecia-ção do Requerimento nl' 486, de urgência, lido no 
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n'~ 202, de 
1985. --

Em votação o requerimento. 
O Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o reQ.uerímento, passa-se à imediata apre

ciação da matéria. 
"Discussão; e-m turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara, ri'~L02:âe 1985 (n~> 6.935/85, na Casade 
origem), que altera a redação do parágrafo único do 
art. 566 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de I~> de maio de 
1943, assego.rando o direito de sindicalização aos 
empregados da CaiXa Económica FederaL 

Dej)enden~o de p~r~r da Comissão de Legis-
-lação SOcial. -

- Concedo a palavra ao nobre Senador Alcides--saldaR 
nha, para proferir o parecer. 

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB - RS. Para 
proferir par"ecer .)'- Sr. PrC::sidente, Srs. Senadores: 

Visa o Projeto sob exame, originário da Câmara dos 
Deputados, a alterar o parágrafo único do artigo 566 da 
Cõnsõlidiçào das Leis do Trabalho, de maneira agaran
tír aos empregados da Caixa Econômica federal o direiR 
to de sindicalíz3ção. 

Reiteradas vezes, têm os economíãrios manifestado 
sua posição contrária à discriminação a que os submete a 
legislação vigente com relação aos demais bancários. Há 
poucos dias~ o COtlg"resSO Nacional ap1ovou Projeto que 
iguala a -jornada de trabalho dos empregados da Caixa 
Econômica Federal à cumprida pelos bancários. O pre
sente Projeto, se aprovado, removerá essa discriminação, 
que-=-ainda vígora. na legislação: a proibição à sindicali-
zação. _ 

Não são justificadas, em nossa opinião, restrições ao 
direito á sindícã.lízilÇão de qualquer trabalhador. No 
Caso do economíãrío: Iio -entanto, a restiição é tanto 
mais s~ntida quanto tem este, sempre à mente, o exemplo 
de seu companheiro funcionário do Banco do Brasil, 
igualmente bancário e igualmente empregado de empre
sa contro_lada pelo Pºde_r Público. Por que garante o 
vínculo empregatício em sociedade de economia mis.ta o 
direito_ à sinalizaÇão, enquanto o veículo com empresa 
pública nega ao trabalhador id_êntico direito? Não se jus
tifica, a nosso ver, ,a diferencíação' de direitos de_traba
lhadores de uma níesma categoria, em razão do regime 
jurídico das empresas em que trabalham. 

O anacronismo do dispositivo legal que o Projeto pre
tende modificar tomá-Se patente q-uando lembramos que 
este Congresso Nacional está apreciando, no momento, 
proposição já aprovada na Câmara dos Deputados, que 
confere força de lei aos princípios manifestos na Con
venção nl' 87 da OrganiZaÇão Internacional do Trabalho, 
da qual é o Brasil signatário. Postula a Convenção, entre 
Outras Coisài, o~ direito ·à Iivse organização sindical, in
clusive para o funcioõário público. Não cabe, portanto, 
a nosso ver, negar ao economiário o direito à sindicali
zação alegando sua condição de funcionário público, no 
próprio momento em _que se questiona a negação desse 
direito à totalidade do funcionalismo. 

A mesma posição tem sido manifestada reiteradamen
te, pelo Poder Executivo, na pessoa do Ministro do TraR 
balho. 

Por considerar, portanto, que a Proposição sob exame 
é conveniente e oportuna, atende à reivindic.:ição_da cateR 
goria por ela atingida e é congruente c_om as_alterações 
de caráter mais geral na legislação trabalhista que o Con
gresso Nacional vem·promovendo, nosso parecer é: pela 
aprovação do Projeto. 

O SR. PRESID~TE_(Jqsé Fragelli)- O parecer é 
favorável. 

Completaâa a instrução da matêria, passaRse à sua 
apr'e:CiaçãO. -- - -= 

Em discussão. (Pausa.} · 

O Sr. Odacir Soares -cSr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Conced_o a 
palavra ao nobre- senador Odacir Soares, para discutir. 
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O SR. OD~CIR SOARES (PDS_- RO. Para discutir, 
sem revisão do orador.) -_-Sr. Presidente~ Srs. Senad_o
res: 

A Liderança do PDS deseja ~anifestar-se integral
mente favorável a esse projeto, que permite a corfcretl
zação de um velho e antigo ideal dos economiários, rio 
sentido de que eles possam, através de sua entidade pro
fissional, discutir com o seu empregador, que é o própriO 
Góverno, no caso, as questões que lhes são inerentes e 
que lhes dizem respeito. - ~~ 

Lamenta apenas, a Liderança do PDS, que matéria de 
tão grande importância tenha vindo para apreciação e 
para votação já no finda,r do ano [egi~lativo.,_A Lide-
rança do PDS é completamente favorâvel à aprovação 
do projeto, lamentando, também, por outro lado, que 
não se tenha, ao invés de modificar a redação do art. 566 
da Cons_olidaçã_o das Leis do Trabalho, não se tenha re
vogado totalmente es~e dispositivo da CLT, que permiti
ria, nesse caso, a sindicalização, Inclusive, dos Seryidores 
públicos da administração direia do Poder Executivo, 

. Feitas estas considerações, manifestamos a riõs_sa inte
gral solidariedade e o _nosso apoio à aprovação do proje
to. _(Muito bem! Palmas.) 

OSR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Continua em 
discussão o projetO. (Pausa.) 

O Sr. Lomanto Júnior- Sr~ Presidente, peço a pala
vra para discutir. 

O SR. ~RESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre s·enador_Lo_mª---111º Júnior, -para discu
tir. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS - BA. Para .<iis
cutir, sem revisãO do_ orador.)- Sr. Preside_ote, Srs. Se
nadores: 

Esse projeto é da maior significação, e tem Um sentido 
de atender a uma velha aspiração dos economiãrios, 
sobretudo aqueles dedicados fu_ncionãrios da Caixa.Eoço-
nômica Federal. _ 

O Líder do meu Partido já m_anifçstou o seu apoio,_ e 
' eu desejo também congratula~-me com a Casa pela com

preensão e pela aprovação desse projeto, embora tenha 
chegado aqui já ao apagar das luzes deste período legis
lativo. 

O Congresso- modifie:a o art._ 566, dando a se_iuinte re
dação ao seu parágrafo (mico: 

"Excluem-se da- proibição constante deste artigo 
os empregados das sociedades de economia miSta e_ 
das fundaçÕes criadas ou mantidas pelo Poder 
Público da União ... " 

O Senado, hoje, aprovando esse projeto comete urita 
grande justiça para aqueles servidores que hã tanto tem
po, de maneira quase que angustiada, aguardavam a 
concretização das suas aspiraÇões. 

O meu voto, Sr. Presidente, é favorável, e· aproveito a 
oportunidade para me congratular com esses bravos ser· 
vidores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito betn!) 

DIÁRIO DO CONGRE;SSO NACIONAl.{SeÇão II) 

~~t<l.:.S.2,_de 11' de maio de 19j_~~_pa~sa a vigorar com a se-
guinte redação;_ -

" ""Ãri: "566. , .. c.~~-.~"";, 7.::~~:- ·--••. • ·••• • 
Parágrafo úni_co. Excluem-Se da proibição 

constante deste artig-o os empregados das socieda
des_ q~ _C:COJ1omia mista, ~a Cai_xa Económica Fede
ral e das f1.mdações çriadas ou mantidãs pelo Poder 
Público da Uni~o. dos Estados e Munic_ípios." 

Art. :2!__ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. -- -

A rt._- _3~ ___ Revogam-se ~I> disposições em contrário, es-
y_e~irum~_n_tc;;_ o ªrt._)! dq_Oecre_to-lei n9 2~6, de 28 de feve
reiro de 1967. 

O SR._PRESIDENTE (José Ftag_elli) - Passa·se ago· 
ra à apreCiação dO Requerimento n\' 487, de urgênCia 
para o Projeto de Lei do Senado n\' 369, de 1985-DF. 

Em votação o requerimento. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre

ciação da matéria. 

"Discussão, em turno único; do Projeto de Lei 
do Senado nil _369, de 1985, que reajust!l os venci
mentos, salários, soldos e proventos dos servidores 

_civis e da- POlícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal, dos membros e dos servidores 
do Tribunal de Contas do DistritO Federal e do res
pectivo- Ministério Público,_ e dá outras providên
-Cias, dependendo de pareceres das Comissõe::(de _ 
Co.nstitu-iÇão e Justiça;·-do Distrito Federal e de Fi-
nanças. 

c;{ncedo a palavra aÓ nobre Senador Alfredo Campos 
para proferir parecer da Comissão de Constituição e Jus-
tiça. -

O SR.ALiiREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para 
proferir -pareCer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

- O Projeto de Lei sQb exame ..... que teve origem na Men
sagem do Executivo Federal de n~:> 327, de 1985, reajusta, 
em 75% (setenta e cinco por cento),_ os vencimentos, sa
l~rios e proventos dos servidores civis e militares do Dis
trito Federal, dos _membros e dos servicjores do Tribunal 
de _Contas do_Distrito Feçieral~ e <;l_o rf:spectivo Minis
tério Público; assim como as pensões (decorrentes da Lei 
n"' 7 ,334/85), os salários das funções de assessoramento 
superior- FAS, as gratificações, indenizações e auxflios 
(cujos valores sejam fixadas mone1ar_iamente}., e eleva o 
valor do salário -família em CrS 30.000 (trinta mil cruzei
ros), a partir de (\'de janeiro de 1986. _ 

2. Inexistindo qualquer óbice constitucional à _Pro
posição, haja vista _o pl~J!Ó atendimento aos preceitos 
constitucionais do item IV do aft. 57,§ ~~-do art. 17 e 
item V do art. 42, reputamo-lo irretocãvel à luz da Carta 
Mªg_na Brasile~ra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Co~tinu_a-eirj -
discus_s_ào. (Pausa.) . _ ·-· __ _ 

"3:- Sob O PrísiTJa: de i'egímeritãlidade e técnica legisla
tiva o P_rojeto apresenta, também, todos os requisitos 
mínimos~fndi;!~!l~~veis_ à sua perfeição. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer u_sO da_ pa~ 
lavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vãi à sanção. 

É o seguinte _o proJetO ãprovado 

PROJETO DELE! DA CÁMARA 
N• 202, de !985 

(N"' 6.935/85, !18 Casa de origem) 

Altera a redação do parágrafo único do art. 566 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada p~lo 
Decreto-lei rt' 5.452, de ]9 de maio de 1943, assegu
rando o direito de sindicalização aos empregados da 
Caixa Econômica Federal. 

O Congiesso Nacional decreta: 
Art~ 19 O parágrafo único do art. S66 da Consoli

dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto.Iei 

4, QuanlQ-ª.Q mérito. O PrQjeto de Lei, ª-oll_ exaJII.~ ~ 
de toda conveniência e ojlortunid.ãde, haja v1sta-que vei· 
cula o re<l,just~ dos vencim_entos. salários e demais for
mas de remuneração dos servidores públicos civis e m-m
tares do Distrito Federal, e seus âependentes; medida in
dispensável e justa, ante a corrosão do poder aquisitivo •. 
decorrente do alto índice inflacicinâr"io da economia bra
sileira. 

S. Ante o~exjJosto, é o nosso Parecer pela aprovação 
do Projeto, por reputá·lo constitucional, jurídico, regi· 
mental, elaborado em boa técnica legislativa e, no mérito 
conveniente e oportuno. 

O SR. PRESID~TE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobreSenadQr Lomanto Júnior, para proferir 
o Parecer da Comissão de Finariças. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA, Para pro· 
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. senadores. 

Nos termos do art. SI, combinado com o art._ 42, item 
V, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado Federal, acom~ 
panhado Ue Exposição -de Motivos do Senhor Governa-
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dor do Distrito Federal, Projeto de Lei que "reajusta os 
veilcimentõs, -Sifãr"íOS,SOfdOs e proVentos dos servidores 
civiS e da Polícià Militar e do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tri
bunal de Contas do Distrito Federal, e do tespectivo Mi~ 
nistérfo Público, e dá outras providênclas". 

Consoante disposição contida na providência em tela, 
o reajustamento dos valores da remuneração dos se_rvi~ _ 
dores civis e mílitares do Distrito Federal, dos membros 

___!?do_~ ser_vidor_es d<? Tr~bunal de Contas do Distfíto _f;.edç-
ral e do respectivo Ministério Público, bem como o das 
pensões, é de 7S% (Setenta e cinco por cehtO), elevando
se o salário-farrlília -para Cr$ 30.000. 

A atualizaçãO abrange os vencimentOs do Auditor
Fiscal do_ Tesou_ro do Distdto Federal de 3• _Classe, Pa

drão I, e de Agente de Polícta_ da Classe Especial, Padrão 
[, extinguindo, entretanto, a vinculação dos_ va[o_rel; cm 
apreço à r~tribuição do cargo de A':'ditor-Fiscal do Te
souto-Nacional e a carS;o de Diietor-Oeral da Policia Ci
vil do Distrito Federal, respectivamente. 

De igual forma, serão reajustados os salários fixados 
-para aS funçães-ae- assessoramentO _.;. FAS; as gratifi
~ações, indenizações e auxílios cuj9s valores são fixados 
em cruzeiros. 

A matéria, em síntese, consubstancia aspiração da la
boriosa classe de servidores públicos dvis e m-nitares do 
Distrito Federal, pois que dã continuidade à marcha de 
redução do acumulado achatamento salarial de que tem 
sído vítima, justamente com os servidores públicos em 
geral. 

Como -constou da Exposição de Motivos do Governa
dor- do Dlst.rito Federal ao Senhor PreSidente da Re
pública, na elaboração da_ minuta do .Pr.Qjeto de Lei __ 
"tomou-se porparadigma o·texto do anteprojeto de lei 
que trata do mesmo assunto na União", que se encontra 
em tramitação no Congresso Nacional. 

Do ponto de vista financeirO-.::..:. que cOnstitui o objeto 
do -exame do Projeto nessa Comissão de Finanças- te
mo.s a ressaltar que os dispêndios- necessârios à imple
mentação do reajustamento ora proposto já se acha pre
visto no Orçament() do Distrito Federal para 1986 e o 
art __ S'?_da_eroposição em apreciação dispõe que .. a despe
sa decorrente da execução desta lei correrá à conta das 
dotações do Orçamento do Distrito Fedefal para o 
exercício de 1986". 

lnex.istírido obstáculo oponível ao acolhiffiento da 
Proposição no âmbito das atribuições concernentes a 
esta Comissão, opinamos pela aprovação do Projeto. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESID~.ISTE (Josê Fragetli) - Concedo a. 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para profe
rír o Parec.C?r__da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. MARCELO MIRANDA (Para proferir Pare
cer.)- -sr: Presidente, Srs. Senadores; 

O Projeto s_o_b exame, remetido a esta Casa pelo Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República propõe rea
justarem 75% (setenta e cinco por cento) os atuais valo
res dos vencimentos, salãrios e proventos dos servidores 
civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos 

__$_ervidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal ~ 
do respectivo Ministério PUblico, bem como o das pen
sões. 

Na sua Exposição de Motivos ao Senhor Presidçnte da_ 
República, o Exm"' Sr. Governador do Distrito Federal, 
Deputado José Aparecido de Oliveira, ressalta que na 
elaboração do anteprojeto tomou-se "por paradigma 
texto do anteprojeto de lei que trata do mesmo assUnto 
ria União", _encaminhado ao Congresso Nacional. 

Evidente a conformidade do Projeto ao nosso sistema 
constitucional, a partir da sua inidativa, privativa do Po
der Executivo. Perfeitamente jurídico e ordenado em 
perfeita técnica legislativa 

No mérito, deve receber todo o apoio desta Casa, a 
fim de que se converta em lei, tempestivamente, e assim 
restaure, a.inda que não completamente, o poder aquisiti
vo dos salários, vencimentos e proVentos dos servidores 
cívis -e militares do Distrito Federal e dos servidores refe
ridos no art. I\' da Proposição. 

Assim, somos pela sua aprovação. 
Ê o Parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da 
Comissão de Constítuição e Justiça conc!ui pela consti· 
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tucionalidade e jurídicidade do projeto. Os demais pare-
ceres são favorã:vcis. _ 

Completada, assim, a instrução da matéria, passa-se à 
sua discussão, em turno únic;o. 

Em discussão. -(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprvam queirain permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissaão de Redação que será lido pelo Sr. 
1~'-Secretário. 

E lido o seguinte 

PAREÇER 
N• 1-201, de 1985 

Da Comlssio de Redaçio 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'1369, 
de 1985-pF. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação_ fi_n_al d_o Projeto de 
Lei do Senado n~' 369, de 1985-DF, que reajusta_os venci
mentos, salários, soldos e proventos dos servidores_civis 
e da Po!icia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de 
Contas do Distrito F~de_ral e do respectivo Minístêrio 
Pú_blico, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da ComissãO, 4 de dezembro de 
1985.- Américo de Souza, Presidente- Saldanha Der
zi, Relator - Martins Fllho. 

ANEXO AO PARECER No !.201, DE 1985 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'1369, 
de 1985-DF, que reajusta os vencimentos, salários, 
soldos e proventos dos servidores civis e da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 
dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal e do respectivo Ministério Públi
co, e dá outras providências. 

O Seriado Federal decreta: 

Art. I~' Os atuais valores dos vencimentos, salãrios e 
proventos dos servidores civis e militares do Distrito Fe
deral, dos membros e dos servidores do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal _e _do respectivo Ministêrio 
Público, bem como os das pensões, decorrentes da apli
cação da Lei n~' 7 ,334, de 2 de julho de 1985, são reajusta
dos em 75% (setenta e cinco por cento). 

§ I 'i' Aplica-se o disposto no caput deste aftigõ aos 
funcionários pertencentes às carreíms instituídas pelos 

·Decretos-leis n~'s 2.258, de 4 de março de 1985 e 2.266, de 
12 de março de 1985. . 

§ 21' O reajustamento de vencimentos de que trata 
esta lei exclui a incidência do disposto nos artigos 51' do 
Decreto-lei n'i' 2.258, de 1985, e 9~' do Decreto-lei n9 

2.266, de 1985. ~ ~~ 
Art. 211 Os atuãis valc;re-s-âõs salários fixados para as 

Funções de Assessoramento Superior - FAS, de que 
trata o artigo 41' do Decreto-lei nl' 1.905, de 23 de de
zembro de 198!, são majorados no mesmo percentual fiM 
xado no artigo J'i' desta lei. 

Parágrafo único. O atual montante da despesa c-om a 
retribuição das Funções de Assessoramento Superior é 
reajustado na mesma propor-ção prevista neste artigo. 

Art. 31' As gratificações, indenizações e auxflios, cU
jos valores são fixados monetariamente, ficam reajustâ
dos no mesmo percentual fixado no artigo J'i' desta lei. 

Art. 4~ O valor do sal_ário-fam_Oia fica elevado para 
Cr$ 30.000 (trinta mil cruzeiros). 

Art. 5'1 A despesa decorrente da execução desta lei 
correrá à conta das dotações do Orçamento do Distrito 
Federal para o exercício de 198"6. 

Art. 6"' A Secretaria de AdminiStração do Distrito 
Federa\ e o Tribunal de Contas do Distrito Federal expe-

DIÁRIO DC) ÇONGRESSON ACIONAL ~Seção 11) 
;: 

dirão, em suas ârea_s específicas, as tabelas que se fizerem 
necessárias .ao_ cumprimentO desta lei. 

ArtL 'JI' Esta lei entra em vigor ern 1"' de janeiro de 
1986_ ~ . 

Arl. 8? _ R~yogarpM_~ as disposições em contrário, 

_O_ SR. PR·E·_S~D-!LN:.T((J.os~ Fr~gelli)- Em discussão 
:r re(:lação· final. 1· 

Serienhurri dOs SrS. Senadores quiser fazer uso da paM
lavra, encerro a discussão. (Pausa.) 

Em votação. , 
Os Srs_._Senadores_ que a aprovam queiram permanecer 

sentadOs. (Pausa,) 
Aprovada. . 
A- matérfà vai ã~sailÇãõ:----

0 SR. PQ.FSIDENn: (.Josê Frã.gelli)- Sobre a Inesa, 
· re~ação final de prop-os_ição aprovada _na Ordem do Dia 
da presente seSSão que, nos termoS ào Regimento- Iõter
no, se não houver objeção do Plenário, vai ser lida pelo 
Sr. I 'i'-Secretâiio: (Pau~a_.l ~-

,t lida a seguinte 

PARECER 
N• 1-202, DE 1985 
D~ Comissão de Redaçilo 

Reclaçiio final do Projeto de Decreto Legisladvo n'1 
if; de 1984 (n'i' 37/83, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Américo de Souza 

A Corriissão apresenta a ·redação final do Projeto de 
Decreto _Legislativo- n~' 4, de 1984 (n~' 37/83, na Câmara 
dos Deputadosy-queaprova o texto do-Acordo de Coo
peração Amazónica entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Cooperati
vista da Guiana, celebrado em Brasília, a 5 de outubro 
de 1982.- · · ~-

Sala de Reuniões -da CÕmissão, 4 de--deZembro de 
1985. - Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza, 
Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER No !.202, DE 1985 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nl' 
4, de 1984 (n~' 37/83, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber _que o Corigresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, 11111. Pre
sidente dO Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• ~ DE 1985 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Amazô-
nica entre o GóVerno da República Federativa do Bra
sil e o ~overno da República Cooperativista da Gula
na, celebr~do em Br~ílla, a _5 de ~u~ro d~ 1~82. 

Q -Congresso Naciomil deci-eta: 
. Art. IQ b aprovado o texto do Acordo de Coope

ração Amazónica entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e a República Coooperativista da Guiãna, 
celebrado éii!" Brâsfli_a, a 5 de outubro de 1982. 

Art. 21' Este decretç,_ legislativo entra em vigor nà 
data de sua publicaçã!J. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer vai 
à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 11'
Secretário. 

É lido e aprovad~ o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 488, de 1985 

Dispensa de-publicação de redação finai. 
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei

ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, _da redação final do Projeto d_e D®re~o J.,_~gi~lativo 
n04-;-<rêl984 (no 37j8J;~na Câmara dos Deputados), que 
apmva o- texto do acordo de cooperação amazônic_a e~
tre o GovernOClit RepúbTICa Federativa do Brasil e o Go:. 
verno da República Çooperativista da Guiana, celebra
do_ em Brasília, a ~-de_ o~tubro de 1982. 
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Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1985._- Alcldes_ 
Saldanha .. 

O 'SR~ PRESIDENTE (José Fragelli) -·Aprovado o 
requerimento, passa-se a imediata apreciação da redaçãd 
final. J 

Em_ di_scussão. (Pausa.)_ ___ / 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-· 

são. 
Em votação. 
Os-Srs. Senadores que a aprovam, queiram permane-

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projetO vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Frag~lli) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia: 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei
co. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: _ _ _ ___ _ " 

O Ministro Aloísio Pimenta, titular da Pasta da Cultu
ra, recebeu em sua residência o presidente da União Na
cional dos Estudantes, para assegurar o seu desejo de um 
..trabalho conjuntO pela preservação e difusão da cultura 
brasileira fi"eilte às universidades e aos vários segmentos 
da juventude". 

A reunião teve como objetjvo traÇar um plano de tra
_balhp conjunto e C()munic~r- ·ao ~inistro os primeiros 
passos que serão dados peta UNE~ após o reconhecimen
to da instituição pelo Congresso Nacional, além da bus
ca de apoio financeiro para a realização de projetas cul
turais. 

A União Nacional dos Estudantes, surgida nu primei
ro Governo de Vargas, que sempre lhe deu a maior 
atenção, propiciando-lhe um prédio no Flamengo, tem 
sido, durante quase meio século, um verdadeiro bastião 
das liberdades individuais, atuando, principalmente a 
partir de 1964, pela instauração definitiva da democracia 
representativa no País. 

Para lembrar esses áureos tempos no Rio de Janeiro, a 
UNE promoverá, na praia do Flamengo, uma grande 
festa, lançando, em disco compacto, o hino da entidade, 
em data não marcada de novembro próximo. Também 
será lançada, em disco compacto, a .. Canção do Subde
senvolvido", de Carlinhos Lira, ·exibindo-se um filme 
histórico de Sílvio Tendler sobre a participação da UNE 
na vida nacional. 

Legalizada, pretende a instituição participar crecente
mente nos problemas que envolvem a cultura brasileira, 
abrindo espaço -para os· debates dos problemas nacio
nais. 

O Ministro Aloísio Pimenta foi convidado para parti
cipar do primeiro seminário que será realiZado pela insti
tuição, em fevereiro do próximo ano, no campus da Uni
versidade Federal Fluminense . 

Esses eventos demonstram que os jovens, acusados, 
em 1964, de conspirar contra o regime, desejam, pura e 
simplesmente, participar do desenvolvimento da Nação, 
acompanhar cada passo da evolução política, social, eco
nômica e, sobretudo, cultural, contribuindo com as suas 
jovens eneigias, seu entusiasmo e suas esperanças para a 
construção, não apenas de uma Nova República, mas de 
uma democracia permanente, baseada no regime repre
sentativo, centrada nas aspirações do povo e intérprete 
exclusiva da soberania nacional. 

Estão de_ parabêns a UNE e o Ministêrio da Cultura. 
Era o que tíilhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão eXtraordinária a realizar-se hoje, às 11 
horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~' 240, de 1984 (n~' 3.023/84, na Casa de orig~l!l), 
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de iniciativa do Senhor Presidente d8 República, ·que au
toriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária -INCRA a doar o imóvel que menciona, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.014 e I.Ol5;
de 1985, das Comissões: 

- de Assuntos Regionais; e 
- de Finanças. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-2-

DisCussão, -em turno único, do Projeto de DecretO Le
gislativo n9 43, de 1983 (n9 33(83, na Câmara dos Depu
tadOs), que aprova o texto do Convênio sobre 1m unida
des e Privilégios da OLADE (Organização Latino
Americana de Energia), adotado durante a VI Reunião 
Ordinâ"ria-de Ministros da OLADE, em 1975, tendo 
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s-956 a 958, de 
1985, das Comissões: 

...:.... de Relações Exteriores; 
-de Constituição e Justiça; e 
-de Minas e Enerçia. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ esgotada 

a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 10 horas e S8 minutos.) 

Ata da 250\1 Sessão, em 4 de dezembro de 1985 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

ÀS 11 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume -Aitevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena- Alcides Paio -Gaivão 
Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes- Hélio Gueiros- AfeXaildre Costa -Amen-·· 
co ·de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes .....:.:..Jo-ão 
Lobo - Cesar Cals - José Lins --VIiSíliO Távora __: 
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Fjlho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Mílton 
Cabral - Aderbid Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo 
Machado- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz 
Cavalcante ~Albano Franco - Loufival Baptista -
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana- João Calmon- José Ignãcio Ferreira 
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro 
- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Ba~ 
daró - Alfredo Cainpos --Amaral Furlan ~-severo 
Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Saiüillo -
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller
Roberto Campos- José Fragelli - Marcelo Miranda 
-Saldanha Derzi- Álvaro Dias- Enéas Faria.....:. Jal~ 
son Barreto -Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Alci~es Saldanha- Octavio Car_d_o_
so. 

O SR. PRESIÍJENTE_(José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o -comParecimento de 65 Srs. Senadores. Ha
vendo núm!!I"O regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iníciamos noSsos traba.lhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

}\>-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 489, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371~ alínea 
... " do Regimento Interno, para PLC n? 209/85, que 
prorroga o prazo de vigência dos incentivos-fiscais pre
vistos nos arts. 80 e 8l do DeCretO~lei n?:l1}; de .28 de te: 
vereiro de 1967, fixado pelo Decreto-lei ri\> 2.134, de 26 
de junho de 1984. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1985. - Murilo 
Badar6 - Humberto Lucena - Carlos Chiarem. 

REQUERIMENTO 
N• 490, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno para o Projeto de Lei da Câmara 
nv 214, de 1985 (n~" 6.822/85, na Casa de o;igem), que 
prorroga o prazo de isenç~o do Imposto Unico sob~ 
Lubrificantes e Combustíve:is_Líquidos e Gasosos, inci- · 

Presidência do Sr. José Fragelli 

Qentes nos ãlcoois_etiliça e me~_flico, para fins carburan-
tes, e dã outras pfovidênCias~ -

_Sala das Sessões, 6m 4 de dezembro de 1985.- Humw 
berto Lucena - Muril~_ Ba~ró - Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or~ 
dem do Dia. 

O SR. ~ESIDENTE (José Fragelli)- Atendendo a 
convite dó Goverrio da China a -Presidência propõe ao 
plenário, nos termos do art. 44, § I~", alínea b, n? l, do 
Regimento Interno, os nomes dos Senadores Hélio Guei
ros, Severo Gomes e Carlos Chiãrefli para comporem a 
Delegação_ do Senado em visita àquele P"ijis, no- período 
de 6 a 26 -do corrente mês. 
-À presente proposta- será sUbmetida ao Plenãrio nos 

term~s do § 3_~ do art. 44, após a Ordem do Dia. 

O SR. ~RESID_ENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item J: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n\' 240, de 1984 (n~" 3.023/84, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Instituto Nacional de Colo~ 

··nizaçào e Reforma Agrária _,INCRA, a doar o 
imóvel que menciona, tendo 

-PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~"s 1.014 e 
1.015, de 1985, das Comissões: 

-de Assuntos Regionais; e 

-~--~ ~.! .. ~in_!l_n~as. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 240, de 1984 

(N? 3.023/84, na Casa de origem) 
_lQe.iniç:iat~ya do .Sr._Presic!etJ.te da Repúb.lica) 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel Que 
menciona. 

O Congre-sso- N aciona-1 decret?: _ _ _ _ 
Art. l\' Fica o histituio Nacional de Colonização e 

Reforma Agrãria - INCRA, autorizado a doar, à 
União âOS -EsCOteiros dó BrâSil - Região" do Acre,- o 

imóvel, com a área de 6,1230 ha (seis hectares, doze ares 
e trinta centiares), situado na Gleba "D", do Projeto de 
Assentamento Dirigido Humaitá, no Município de Rio 
Branco, Estado do Acre. 

Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo 
está registrado em maior porção, em nome do Instituto 
NãCional de Colonização e Reforma Agrãria - IN
CRA, no Registro de Imóveis da comarca de Rio Bran
co, Estado do Acre, às fls. 271 do Livro 2-Q-2, matrícula 
6.035, e tem os seguintes limites e confrontações: ao Nor
te, com os lotes 54 e 56; a Leste, com estrada vicinal; ao 
Sul, com a mesma estrada vicinal; e a Oeste, com o lote 
79-A. 

Art. 2\' O imóvel em objeto destinar-se-á à cons~ 
trução de um Campo-Escola para realização de cursos 
de treinamento, acampamentos e outras atividades esco~ 
teiras. _ 

Art. 3~" A doação efetuar-se-á mediante termo, a ser 
lavrado em livro próprio do Instituto Nacional de Colo
nizãÇãO e-Reforma Agrãria- INCRA. 

Art. 4\' O imóvel, com suas benfeitorias e acessórios, 
reverterá, de pleno direito, ao patrimônio do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN
CRA, independentemente de qualquer indenização, se 
em qualquer tempo vier a ser dada ao imóvel destinação 
diversa da prevista nesta Lei. 

Art. _59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6Q Revogam-se as disposições em contrário. 

O- SR. PRESID~NTE (José Fragetti) - Item 2: 

- Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n9 43, de 1983 (n\' 33/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Convênio 
sobre Imunidades e Privilégios da OLA DE (Organi
zação Latino-Americana de Energia), adotado du
rante a VI Reunião Ordinária_ de Ministros da 
OLADE, em 1975, tendo 

-PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 956 a 
958; de--rgss; -dá!cêomissões:· 

-de Relações Exteriores; 
-de Coóstituição e Justiça; e 
-de Minas e Energia. 

Em discussão o projeto_. (Pausa.)_ 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do ReqUerimento n\' 489/85 de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n~" 20"9, 
de .1985. 

Em ·votaÇão o requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados, (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n<:> 209, de 1985 (nY 6.844/8_5, na Casa de 
origem), de iniciãiTva do Senhor Presidente da Re
pública, que prorroga o prazo de vigência dos incen
tivos fiscais previstos nos arts. 80 e 81 do Decreto-lei 
n"' 221, de 28 de fevereiro de 1967, fixado pelo 
Decreto-lei n9 2.134, de 26 de junho de 1984 (depen
dendo de pareceres das ComissõeS de Economia e 
de Finanças). __ 

Solicito ao nobre Senador José Lins o parecer da Co-
missão de Ec_onomia. · 

O SR. JOSt UNS (PFL - CE. Para proferir pare
cer.) ---Sr. Presidente e SrS. "Senadores: 

O Projeto em exame objetiva PrOrrogar até o exercíciO 
financeiro de 1991, inclusive, o prazo de vigência dos in
centivos fiscais destinados à promoção da atividade pes
queira~ e que se consubstanciam pela isenção do imposto 
de renda e quaisquer adicionais incidentes sobre estas 
atividades, assim como pela possibilidade das pessoas 
jurídicas, registradas no País, aplicarem até_o máxímo de 
25% do valor de seu imposto devido, em projetoSpes
quciros. 

Inicialmente, é de se observar que esse conjunto de in
c_entivos à atividade pesqueira do _País vem sendo objeto 
de continuadas prorrogações legais, desde sua instituição 
em 1967. 

Ressalte-se, ainda, que as políticas de desenvolvimen
to, embasadas na renúncia à tributação pelo poder públi
co, constituem procedimento usual na formulação de 
medidas orientadas para a promoção de setores econó-
micos específicos. - - --

É bem verdade que essa modalidade de incentivos pro
cura criar condições para que setores atrasados, quer do 
ponto de vista tecnológico, quer econômico, absorvam 
índices crescentes de capitalização e de produtividade, e, 
em conseqilência, possam, no médio prazo, alcançar um 
padrão de ordenamento compatível com sua expansão 
autónoma e auto-sustentada. 

Como manifesto na própria exposiÇã6-dc motivos Que 
acompanha a Mensagem do Poder EXecutivo, é imPeríõ
so para a consolidação do setor pesqueiro, que esses in-· 
centivos físcais sejam prorrogados, con(orme previsto no 
Projeto. 

Nesses termos, somos favorávc_is à aprovação do Pro
jeto de Lei da Cãmara n~> 409, de 1985: 
~ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para emitir 
o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL - BA. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em apreciação Projeto de Lei de iniciativa do Po_d_er 
Executivo, que propõe a prorrogação, até o exercício de 
1991, (l) do prazo de vigência da insenção do Imposto de 
Renda e quais-quer adicíonais, para as pessoas jurídicas 
que exerçam atividades pesqueiras, com ielação aos re
sultados fimmceiros obtidos de empreendimentos econô
micos, cujos planos tenham sido aprovados pela SUDE
PE; e (2) da faculdade de deduzir o máximo de 25% (vin
te e cinco por cento)_ do valor do_ Imposto de Renda devi
do para inversão em projetas de ati v idades pesqueiras de 
que_ a SUDEPE declare de_ interesse para o desenvolvi
mento da pesca no Pais. 

Na Exposição de Motivos constante da Mensagem n9 
569/&5, que acompanhou o Projeto, o Sr. Ministro da 
Fazenda assevera, cm abono da pretensão; que "o be
nefício tem concorrido, de modo decisivo, para o setor 
da pesca, que hoje se apresenta Cofio uma a:tividade eco
nômica ordenada e produtiva, aléril de estimular as ex
portações brasileiras de produtos nobres, a melhoria de 
nosso· parque industrial e da política desenvolvimentis
ta" do Ministério, -através daquela Autarquia. 

Embora a boa técnica legislativa e melhor política tri
butária se orientem. no sentido inverso ao da ni.edida em 
exame, a verdade é que a interrupção brusca do fluxo de 
recursos para setore..o;_in_centivados, como o da pesca, po
deria atrasar, ou até mesmo coarctar o desenvolvimento 
de tais setores. 

A-ssim sendo, opinamos favoravelmente ão Projeto, 
até_ porque, no que tange aos seus aspectos financeiros, 
as receitas tributárias -que deixariam de ser arrecadadas, 
com a sua aprovação, haveriam de ser !argamente c_om
p~nsadas com os resultados positivos que certamente ad
viriam para o setor. 

to parecer, Sr. Presidente:--- -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a iilstrllção da matéria, -pãssa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer 

sBrrados~P--;tUSa-.i ----- -
Aprovado. 
A matéria vaí à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 209, DE 1?85 

_ (N"' 6J~44[~. na Casa de origem) 
(De iniciatiVa do Senhor Presidente da República) 

Pr_orroga_o p_r~zo d~_ vigência d~s ~ncentivos fiscais 
- --p-revistos nos ãrts. -80 e 81 do D~cretO-leí n9 221, de 28 

-de fevereiro de_1967~ fixado pelo D~~eto-lei n~> 2.134, 
dê 26 de junho -áe-1984. -- -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !Y Fica prorrogado, até o exercício de 1991, in

clusive, o prazo de vigência dos incentivos fiscais previs
foS~iiOfaftS:-s-oe -8 f do- De_c_rew.Jei n"' 221, de 28 de feve
reiro de 1967, fixado pelo Decreto-lei n"' 2.134, de 26 de 
junho de 1984. 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na ,data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

- --- -~-" 

:-0 ~)!. __ PRE8_lD~NTE_ (José Frag_ell!) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n9 490/85 de urgência, \ido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 

-~-~~"2·f~~3~-~i:i~o-~ ~-~=~r~~.;~~:.------ -
Os Sr~. ~Cna_~<?r~ que o aprovam queiram permanecer 

sentados.._ (.P_ausa.) _ 
Aprovado. 
Passa~se à apreciação da matéría. 

oiscu_s_s5o, em tu~ino úniCo, do Projeto de- Lei da 
Cãmara--n,.--214, de 1985 (n<:> 6.822/8_5, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da_Re
pública, que prorroga o prazo de isenção do Impos
to Único Sobre_ LubrificantJ!S e Combustíveis Líqui
dos e Gasosos, incidentes nos álcoois etílico e metíli~ 
co, para fins Cãrburantes, e dá outras providências 
(dependendo de pareceres das Comissões de Minas 
e Energia e de Finanças). 

Concedo a palavra ao nobre Senador H_élia Óui!ifOs, 
para proferir o parecer da Comissão de Minas e Energia. 

O SR. Hl!:LIO G_UI;IROS (PMDB- PA. Para profe
rir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumpre a 
esta douta Comissão de Minas e Energia analisar o méri
to do Projeto de Lei da Cãmara n"' 214/85, que prorroga 
o_pra.?"Q ele isen_ç~o do_tmpo_I~tQ Único sobr~Lubrifican
tes e Combustíveis Uquidos e Gasosos, íncidentes sobre 
o álcoois etflico_ e metílico, para fins carburantes, e dá 
outras providências. 

A Proposiç~ó. de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, é acompanhada de uma Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Est;;~.do das Minas e Energia, 
que esclarece: 

l) o Decre~O-lei nQ 1.631/78 disciplinou a incidência 
do Imposto Unico sobre Lubrificantes e Combustíveis 
G(juidos e <::JaSOsos, da ordem de 59 (cinco por Cento) 
sob(c os preços de vendas dOs álcoois etilico e metfiico; 

2} Com- vls-tas a proporcionar· uma substituiÇão- do 
concurso de derivados do petróleo, o supracitado 
Decreto-lei a_ssegurou aos referidos produtos a isenção 
do Imposto Uni~Q, até ~I dezembro de 1979, e prorroga-
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dos mediante o Deêreto-lei _]19 (.690/79 atê 31 de de= 
zembro de 1985; 

3) aprovado o prazo, os preços do álcool forçosamen
te se aproximarão dos da gasolina, com reflexos negati
vos para os cons_umidores e para O PROÃLCOOL; 

4) dessa forma, considerando esses reflexos negativos, 
bem como, a pesada incidência tributária sobre osjâ bas
tante sacrificados consumidor~ em seu po_der a_quí_s~tiv'?, 
faz-se mister a prorrogação por mais 5 anos da iSCilÇão 
de que trata o Decreto-lei n~" 1.631/7&. 

Na Casa de origem, foi apresentado à matéria um 
Substitutivo que, além de prorrogar a isenção do 
IULCLG sobre os álcoois, introduz inúmeras modifi
cações· nas alíquotus do imposto em vigor a partir do 
Decrefõ-lei n~" 1.785/80; determina que essas alíquotas 
incidirão sobre o preço de venda ao consumidor, e vincu
la a parcela do imposto atribuída à União à conta e or
-dem do Fundo Rodoviário Nacional. 

O principal objetivo dessas modificações é o de asse
gurar maior volume de recursos para o financiamento do 
Setor Transportes. A incidência das alíquotas sobre o 
preço ao consumidor visa evitar a erosão da arrecadação 
do imposto que vem ocorrendo em razão da desvincu
lação entre custo ou preçb do produtor e o valor do im
posto cobrado, assim como da própria inflação. E o dire
cionamento da receita do imposto, atribuída à União, ao 
FUndo RodOviário Nacional, serve para garantir um vo
lume mais razoável de recursos a serem aplicados na ma
nutenção da malha rodoviãria federal. 

Foi apontada na justificativa do Substitutivo que are
ceita dos tributos federais (TRU, IULCLG e ISJ'R), que 
constituem as principais fontes de financiamento da ação 
do Governo no Setor de Transportes, caiu em cerca de 9 
vezes desde 1976, o que vem gerando graves conseqüên
cias- para -a conservação da malha rodoviária nacional. 

Pelas razões acima expostas, somos favoráveis à apro
vação <!_f.? Projeto de Lei" 6.822-A, que prorroga o prazo 
de isenção do imposto sobre álcoois etílico e me,títico e 
introduz alterações que permitirão elevar a receita do 
IULCLG e assim financiar melhor a manutenção da 
rede rodoviãria nacional. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - Concedo a 
palavra_ ao nob_re_Sen_adorCados Lyra, para proferir o 
parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. CARLOS LYRA (PFL- A L. Para proferir 
parecer.}- _Sr. Prcs_i~ente ç Srs._Sena.Qores: 

O presente Projeto de Lei originou-se da Mensat:em 
Presidencial n"' 551/85 encaminhada ao Congresso Na~ 
cional, nos termos do art. 51 da Constituição Federal. 

Examinado inicialmente pela Câmara dos Deputados, 
esta o aprovou na forma do _Substitutivo relatado pelo 
ilustre Deputado Juarez Batista. 

A Proposição; na forma apresentada pelo Poder Exe
cutivo, visava prorrogar por 5 (cinco) anos, a contar de 
19 de janeiro d~ ~~~6, o prazo de isenção do Imposto O
nico sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquidas e Ga
sosõS ~incidente- nos álcoois ·elí\iCo e ·m"etílico, piua fins 
carburantr;:s. previsto no art. 3Y do Decreto-lei n' 1.631, 
de 2 de agosto de l~n8, alterado pelo art. 2~> do Decreto
lei n<:> 1.690, de ]9 de agosto de 1979. 

A prorrogação da isenção se acha dcvidam;ntej(.lstifi
cada na Exposição de Motivos que acompanhou a Men
sagem P(esidencial, da qual cabe destacar o seguinte pa
rãgrafo: -

"4. Cumpre esclarecer que, expirado o prazo de 
isenção, a partir de l~> de janeiro de 1986, a nível de 
consumidor, os preços- do álcool forçosamente 
aproximarão dos da gasolina, trazendo, em conse
qüência, sérias repercussões negativas para o pro
grama que, embora consolidado como é o PRÓ
ÁLCOOL, ~m ainda alguns pontos vulneráveis". 

O Projeto âe- eXame, aprovado pela Câmara dos De
putados, incorporou o dispositivo relativo à prorrogação 
da isençãO do imposto (art. 19) e tratou também de ma
téria relacionada com a base de cálculo do imposto e de 
suas alíquotas. · 

Assim, através do art. 2~>, estabeleceu-se que ''as alí
quotas do Imposto Único sobre Lubrificant~ e Com
bustíveis Líquidos e Gasosos, ·qualquer que seja a proce
dência do petróleo bruto e de derivados, serão ad valo
rem, calculado o imposto sobre o prazo de venda do con~ 
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sumtdoc .... ", nas percentagens indicadas para os diverSos 
produtos. 

O art. 3~> estipula a vinculação da parcela do produto 
da arrecadação do tributo incidente sobre a Ga-solina 
Automotiva, o Óleo Diesel e o Ãlco_ol para fins carbu
rantes, à conta e ordem do Fundo RodoviáriO Nacional, 
sob a gestão do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem. 

Da Justificação do Substitutivo cabe transcrever os se
guintes trechos que esclarecem adequadamente os funda
mentos dos arts. 29 e 3~> .supracitados· 

Por outro lado, o principal dispositivo redutor 
do potencial de geração de recursos por parte do 
IULCLG 6 persistiu, como persiste atê o presente, 
qual seja a sistemática legal da atualização do valor 
do imposto (Decreto-lei nl' 1.7~5, de 13-5-80, que 
determina seja o seu cálculo efetuado sobr.e uma 
·~Base de Cálculo" vinculada o preço do barril de 
petróleo vigente em janeiro de 1980, corrigido con
forme a variação do valor das ORTN, suas compe
riodicidade na correção não inferior a 12 mese&. 

Na medida em que tal sistematica eliminou a cor
relação entre .custo ou preço do produto e valor do 
imposto cobrado, e no contexto de processo infla
cionário com taxas superiores a 100%, o valor do 
imposto, calculado em consonância com a mesma 
sistemática, deixa de ter compromisso com aquele 
do seu fato gerador e a receita gerada cai significati
vamente, mês a mês, em termos reais. A forma justa 
e legal de consertar tão grave e descabido mecanis
mo de atualização serâ a alteração da legislação que 
o criou (Decreto-lei nl' I .785, de 13-5-80), para então 
vincular a cobrança do imposto aos preços dos com
bustíveis e lubricantes sobre os quais deve incidir, 
preços esses que naturalmente estarão sendo fre
qUentemente atualizados em correspondência com a 
intensidade do processo inflacionário, como deres
to o estarã_o _todos os demais bens, serviços e sa
lários. Essa mofificação conduzirá à restauração 
dos níveis de receita do IULCLG e, conseqUente
mente, das parcelas destinadas à União, Estados, 
DF, Território e Municípios. -

A vinculação, aos programas de conservação e 
recuperação da malha viátia, de receita do 
IULCLG _cobrad_o_s_obr~ Q.óleo diesel, a gasoliona 
automotiva e 'o álcool para fins carburantes, é justa 
e oportuna na medida em que aquela receita é pro
veniente do consumo de tais combustíve"is pelos flu
xos de transportes rodoviários de carga e de passa
geiros (a razão de 100% quan-to à gasolina e ao ál
cool carburante e 70% quanto ao diesel), fluxos es
ses que impõem sobre a infra-estrutura e o pavimen
to da malha víái-ia- OS rnevitáVeis õrius de desgaste e 
deterioração proporcionais à intensidade do tráfe
go, e a cuja recuperação e conservação se propõem 
aqueles programas. 

Em decorrência das medidas sugeridas no Projeto de 
Lii em exame, prevê-se que a receita do Imposto Único 
SÍingirá em 1986 aproximadamente Cr$ 140 trilhões, dos 
quais 48% -se-destinará à União e 52% para os Estados, 
DF, Territó_rTos e Municípios, de acordo com a Emenda 
Constitucional n9 23/83. -

Sabendo que é de Cr$ 4,5 trilhões a receita estimada 
para 1986, com base na sistemática atual de cobrança do 
IULCLG, e que, como dito acima, alcançará Cr$ 14,0 
trilhões a receita pre\iiiita de acordo com as medidas pro
postas no Projeto de Lei em exame, verifica-sa relevância 
deste para o fortalecime.Iltã e o desenvolvimento do setor 
de transportes, atualmente tão carentes de recursos fi
nanceiros. 

Assim, pelo exame do Projeto de Lei na forma do 
"iubstitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados, bem 
orno pela análise da minuciosa Justificação_ que o acom
anha, constata-se que as medidas_ propostas apresentam 
:;pectos de elevado alcance económico, social e financei
'• devendo merecer, por isso, o nosso acolhimento~ 
Em face _d_o exposto, pronunciamo-nos favoravelmen
à aprovação do presente Projeto ~e Lei porque ãteride 
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ao interesse público, inclusive quanto ao aspecto finan
ceiro, cujo exame é da competência desta Comissão. 

É o parecer Sr. Presidente. 
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Os pareceres 

são favoráveis. Completada a instrução da matéria, 
passa-se à sua discussão, em turno único. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra para discu
tir, Sr .. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex~ tem a 
palavra para discUtir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA .. Para 
discutir sem revisão orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Apenas para manifestar o meu protesto contra o Go
verno da União, que não faz retornar a sua forma origi
nal o problema do Imposto Único sobre Lubrificantes e 
Combustíveis. 

A União, sempre com o seu apetite voraz, arrecada to
dos os tributos possíveis, ficando com a parte do leão. 

Se nós tivéssemos, Sr. Presidente, na forma original, a 
questão do Imposto Único sobre Lubrificantes, este ano 
os Estados e municípios brasileiros receberiam uma c-ota 
ex.tra de 11 trilhões de cruzeiros, que está hoje toda desti
nada à própria União. 

Se não tivéssemos, Sr. Presidente, nesta questão de fi
nal de ano, como sempre, vârios projetas para serem 
examinados em poucas horas, nós poderíamos aprovei
tar este projeto para fazer com que os Estados e os mu
nicípios brasileiros retomassem o que lhes é de direito, e 
que foi sendo retirado a cada nao, por medidas atê in
constitucionais, mas sempre visando apenas o interesse 
da União e não dos Estados e municípios brasileiros. 

O SR. PRESID~NTE (José_ Fragelli) -Continua em 
discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senado_res _que o aprovam queiram permanecer 

sentadoS. (Pãusã:) -
Aprovado. 
A matéria v:ii à sanção. 

_E o seguinte o projeto apr~vado: 

PROJETO DE LEI DA .CÁMARA 
N9 214, de 1985 

_(N9 6.822/85, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 
Prorroga o prazo de isenção do Imposto Ünico 

sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gaso
so~, incidente nos álcoois etílico e metílicó, para fins 
carbul-antes, e dá outras providências. 

O Congresso_ Nacional decreta: 
Art. 11' Fica prorrogado por 5 (cinco) anos, a contar 

de li' de janeiro de 1986, o prazo de isenção do Imposto 
Único sobr_e Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e 
Gasosõs, incidente nos álcoois etílico e metílico, para 

-fins carburantes, previsto no art. 31' do Decreto-lei n9 
1.631, de 2 de. agosto de 1978, alterado pelo art. 2'~ do 
Decreto-lei nl' 1.690, de li' de agosto de 1979. 

"Art.- 21' --As alíquotas do Imposto ÚniC-9 sobre Lubri
ficantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, qualquer 
que seja a Proce_dência do petróleo bruto e de derivados, 
serão ad valorem, calculado o imposto so_bre o preço de 
v_!m___Q_a--ª--o_çQ_n_sumidor, nas percentagens seguintes, c_on
forme o produto: 

Gasolina automotiva- lO% (dez por cento); 
Óelo diesel --5% (cinco por cento); 
Gases liquefeitos de petróleo - 2,1% (dois vírgula um 

por cento); 
Gasolina de aviação - zero; 

- Querosene de aviação - zero; 
_ Qu~r_o_s_ene e signal oil- 2,8% (doi~ vírgula oito por 
s:ento); 

Óelo combustível - zero; 
Aguar_râs 111ineral e sucedâneos - 0.4% (zero vírgula 

quatro por cento);_ _ ___ _ 
Nafta para recondicionamento de petróleo ---zero; 
Nafta para indústria petroqUímica de petróleo- zero; 
Nªfta para geração de gás --2,9% (dois vírgula nove 

por cento): 
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Nafta para outros fins- 7,3% (sete vírgula três por 
cento); 

Gasóleos para indústria petroquímica e para fabri
cação de vaselinas - zero; 

Nafta para fertilizantes- zero; 
óleos lubriflcan_tes simples, compostos ou emulsivos, 

a granel ou embalados no País- 18% (dezoito por cen
to); 

Oleos h.1brificantes simples, compostos ou emulsivos, 
embalados importados- 18% (dezoito por cento); 

Diluentes petroquímicos derivados de petróle_o não in
corporáveis ao produto tina!- 0,3% (zero vírgula três 
por cento); 

Solvente para borracha e sucedâneos - 0,3% (zero 
vírgula três por cento); 

Hex.amos- 0,3% (zero vírgula três por cento). 
Parágrafo único. A alíquota ad valorem incidente 

sobre o Preço de venda ao consumidor do óleo diesel se
rá aumentada para 7,5% (sete e meio por cento) em 1987, 
e para 10% (dez por cento), a partir de 1988. --

Art. 3'~ Ficã -instituída a vinculação da parcela atri
buída à União, proveniente da arrecadação do Imposto 
Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e 
GasosoS incidente sobre a gasolina automotiva, o óleo 
diesel e o álcool para fins c-arburantes, à conta e ordem 
dei Fuildo Rodoviário Nacional, sob a gestão do Depar~ 
tamento Nacional de Estradas de Rodagem- DNER. 

Art. 41' O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publi
cação. 

Art. 5~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário; es
pecíalineilte os arts. 19 e29 do Decreto-lei nl' 1.785, de 13 
de maio de 1980. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à vo
taç-ão da proposta feita pela Presidência, dos nomes dos 
Sfs. Senadores Hélio Gueiros, Carlos Chiarelli, Severo 
Gomes para, representando o Senado, visítã.rem a Chi
na, a convite do governo daquele país. 

Em votação a proposta. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Fica ap_1ovada a indicação da Presidência,. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às II 
horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara- n9 120, de 1985 (n~' 5.082/85, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que au
toriza a reversão à Companhia Agrícola Usina Jacarezi
nho do terreno que menciona, situado no Município de 
Jacarezinho, Estado do Paraná, tendo 

PARECERES, sob nl's 1.126 e 1.127, de 1985, das Co
missões: 

-de Municípios; e 
- de Finança$, 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 2, de 1984 (n~> 35/83, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto da emenda ao artigo XXI da 
ConvençãO Sobre o Comércio Internacional das espécies 
da fauna e flora selvagens em perigo de extinção, de 
1973, aprovado pela conferência das partes, em reunião 
extraordinária realizada em Gaborone, em 20 de abril de 
1983, terido 

PARECERES, sob n~>s 971 a 974, de 1985, das ComiS
sões: 

-de Relações Exteriores- 1~>-Pronunciamento: soli
citando audiência junto ao Poder Executivo; 2~> Pronun
ciãmento (ouvido o MiniStério das Relações Exteriores), 
favorável; 

-de Agricultura e de Economia, favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH) - Nada mais 
havendo que tratar," declaro encerrada a presente sessão. 

(Levanta~se a sessao às 11 horas e 20 minutos.) 
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Ata da 251'!- Sessão, em 4 de dezembro de 1985 

3? Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÃS 11 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- A!tevir L~al- Mário Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena_- AlcideS P~io- Gaivão 
Modesto- Odacir Soares~ Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Améri
co de Souza- Alberto Silva- He_lvfdio Nunes- João 
Lobo- Cesar Cais- José Uns-- Virgmo Távora
Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins Filho
Humberto Lucena - Marçoo.des Gadeiha - Milton 
Cabral- Aderbal Jurema- Cid SarUJ,aio- Nivaldo 
Machado- Guilherme Palm_eira- Çarlos Lyra- Luiz 
Cavalcante - Albano. Franco -- Lourival Baptista -
Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana- João Calnwn- José lgnácjo Ferreira 
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro 
- Roberto Saturnino -:-Itamar Franco- Murilo Ba-
daró - Alfredo Campos - Amaral"Furlan -SeverO 
Gomes -- Benedito Ferreira - Henfique Santillo -
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller
Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda 
-Saldanha Derzi- Ãlvaro Dias- Eriéas Faria- Jai
son Barreto -Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas
Carlos Chia_reUi - Alcides Saldanha- Octavio Cardo
so. 

O SR. PRESIDENTE (J_osé Fra_gelli)- A lsita de _E_re
sença acusa o comparecimento de 65 Srs. SenadoreS. Ha
vendo número cegimental, declaro_ aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

}<?-SecretáriO: 
São lidos os seguintes_ 

REQUERJMENTO N• 491, DE 1985 

Requeremos urgência, nos termos dQ art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de l.,.ei da Cáma:ra 
nY 211, de 1985 (n"' 6.934/85, na Casa di origem), que 
dispõe sobre a implantação do processamento eletrônico 
de dados no alistamento eleitoral e a revisão do eleitora-
do, e dá outras providências. _ 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1985.- Humberto 
Lucena - Murilo Badaró - Carlos Chiarelli. 

REQUERIMENTO N' 492, DE 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado 
n9 361, de 1985-DF, que institui no•Distritci Federal o 
imposto sobre a propriedade de veículos automotores, e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 19_85.- Humberto 
Lucena - Murilo Badaró - Carlos Chiarem. 

O SR. PRESID~NTE (José_ Fragell~) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos, serão votados após a 
Ordem do Dia, de acordo com Q Regimento !_9-Jerno. 

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
projeto de lei que' serã lido pelo Sr. !Y-Secretário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 375, DE 1985 

Amplia a área de jurisdição da Junta de Conci
liação e Julgamento do Município de Anápolis, 
Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I<? Fica estendida aos Municípios de Goianâpo
lis, Ouro Verde, São Fian_ç_jsco, Jaraguá1 Pirenópolis, 

Presidência do Sr. José Fragelli, 

Corumbá, Abadiânia e Alexânia, no Estado de Goiás, a 
jurisdiÇão da Junta de Conciliação e Julgamento de Anã
polis, da 10• Região da Justiça do Trabalho. 

Art. 2Y Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposiçõ~ em contrário: 

Justificação 

A solução ideal para a apreciação e julgamento de-Iúi
gios trabalhistas. tanto para os trabalhadores como para 
os empregadores, seria a existência de Juntas de Conci
Jiação e Julgamento em todas as localidades onde ocor
rem conflitos de trabalho, quer individuais, quer coleti
vos. Na inviabilidade prática dest_a solução, entretanto, a 
Consolidação das Leis do Trabalho, no seu artigo 644, 
alínea c, confere aos Juízes d~ Direito, reconhecidos 
como órgãos da Justiça do Trabalho, quando da apre
ciação de litíg_losju_risdici9nais de natureza traba_lhista. 

O resultado desSa conjUntura não tem sido o melhor, 
porque os Juízes de Direito, sobrecarregados, não têm 
cOndições para uma atuação rápida e eficaz na soluÇão 
dos litígios trabalhistas. Decorre disso que as comunida
des de cidade1i onde não exfst!!=_Junta de Conciliação e 
Julgamento anseiam peta instalação deste órgão judicial 
especializado, o que dificilmente é conseguido; geral

- rhente por motivo de falta de verba federal para tanto. 
Como alternativa, o artigo 650, da CLT, permite a ex

tensão da jurisdição das Juntas de Conciliação e Julga
mento para ·além d_o território da Comarca em que têm 
sede, o que dá às partes a oportunidade de litigiarem pe
rante a.Justiça-especializada trabalhista, malgrado o in
conveiiTeilte dos deslocamentos para a localidade onde a 
Junta se acha instalada. 

A Lei n9 5.630, de 2 de dezembro de 1970, no parágra
fo 2Y do seu artigo 1"', entretanto, limitou aquela exten
são de jurisdiçã-O aos mUnicípios ·e distritos situados num 
raio máximo de sessenta quilômetros e, ainda neste caso, 
Q-esde qUe ·os IneiOS--âe Condução pai"a a respectiva sede 

--sejam-diários e regulares. - -
Os in~nicfpi0_:5 de-GClianâpolis, Oui"ô Verde, São Fran

cisco, Jaraguá, -Pirenópolis, Corumbâ, Abadiânia e Ale
- xânia, são todos situados nas prox1midades de Anâpolis 
e jâ apresentam. como decorrência do seu acelerado de
senvolvimento, crescente incidência de litígios trabalhis
tas. 

como é fácil o acessó das popu_lações desses municí
pios a Anápolis, graças à malha rodoviária já -hnplantá
da na região, a extensão da jurisdição da Junta de Conci
liaçãO- e Julgamento de Anápolis ao território deles é 
üma medida que virá beneficiar empregados e emprega
dores que neles exercem suas atividades. 

Esse benefício consistirá na maior rapidez na solução 
dos litígios trabalhistas e também na certeza de que eles 
estarão sendo examinados e decididos pela justiça espe
cializada na matéria. 

O pí'êSente Projeto visa a propiciar aos municípios 
abrangidos a grande vantagem da utilização de órgão es
peciá1lzado da Justiça do Trabalho, cujos préstimos va
liosos ser_ia quase impossível Obter de outra forma. 
§à_o_~~ a~_ razõs pelas quais é de se esperir·o-apoio 

dos parlamentares à Proposição. 
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1985. """'"':":Henrique 

Santillo. 

(Às Comissões de Constituição e JUSctiça e de Le
gislação Social.) 

__ O SR.-PRE5IO~NTE (José Fragelli) ~O projeto Hdo 
serâ publicado e_re_meti_9o_ àS COttliSSÕe~ CQmpetentes. 

Sobre a Mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 
1"'-Sicretârio. 

São lidas as seguintes 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, nos 

termos_ do que determirii o artig-o 43, alínea a, , do Regi
mento Interno, que me ausentarei do País, no período de 
6 a 26 do mês de dezeJTI bro do corrente ano, com destino 
à China, a convite do Governo daquele País. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1985.- Hélio 
Gu"eiros 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunícar a Vossa Excelêrtcia, nos 

termos do que determina o artigo 43, alínea a, do Regi· 
menta Interno, que me ausentarei do País, no período de 
6 a 26 do mês de dezembro do corrente ano, com destino 
à China, a convite do Governo daquele País. _ 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1985.- Carlos 
ChiareUi. 

Senhor Presidente, 
Tenho-a honra de comunicar a Vossa Excelência, nos 

termos do que determina o artigo 43, allnea a, do Regi
mento Interno, que me ausentatei do País, no período de 
6 a 26 do mês de dezembro do corrente ano, com destino 
à China, a convite do Governo daquele Pals. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1985.-:- Severo 
Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fra_gelli)- A Presidência 
fica ciente. · 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 120, de 1985 (NY 5.082/85, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza a reversão, à Companhia 
Agrícola Usina Jacarezinho, do terreno que mencio
na, situado_no Município deJacarezinho, Estado do 
Paraná, tendo 

PARECERES FAVORÂVE!S, sob n•s 1.126 e 
1.127, de 1985, das Comissões; 

-de Municípios; e 
-de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~ lo, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto írã à sanÇão 

É o seguinte o projeto aprovado 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 120, de 1985 

(N9 5.082/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr.- Presidente da República 

Autoriza a. reversão, à Companhia Agrícola Usina 
J acarezinho, do terreno que menciona, situado no 
Município de Jacarezinho, no Estado do Paraná.. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a promo
ver a r~versão ao patrimõnio da Companhia Agrícola 
Usina Jacar~zinho, com se_9e_ na Rua Vinte Quadro de 
Maio, n9 208, 119 andar, Município e Estado de São Pau
lo, do terreno, com área de 435.800J)0 m 2 (quatrocentos 
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e trinta e cinco mil e oitocentos metros c[Uãdrados), siM 
tuado na Rodovia Jacarezinho-Melo Peixoto, no_ Mu
nicípio de Jacarezino, Estado do Paraná, por ela doado à 
União Federal, através da Escritura Pública lav_rada em 
22 de julho de 1958, às fls. I a 3v~do Livro n~' _l35 do Ta--
helião Reynaldo Serra, da Comarca de Jacarezí_nho-PR, 
transcrita no Cartório do_ Registro de Imóveis da mesma 
Comarca sob o n~> 8~99_), às fls. 6 do Libra 3-J, em 6 de 
agosto de 1958. __ 

Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Item 2: 

Discussão, em turno ú"rl'ico, do Projefo de_De_cre
to Legislativo n~"_2, de 1985 nl' 6.084, na Casa de orí~ 
gem, que aprova Ci texto da Cot\venção sobre a con~ 
versão de recursos vivos, marinhos, antárticos, con~ 
cluído em Camberr.a, em 20 de maio de 1980; tendo 
pareceres favoráveis de ti9_s 980 a 982, de 198~~ çl,as 
Comissões de Relações Exteriores, de Agricultura e 
de Ciência e Tecnologia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusM 

são. 
Em votação., 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram perM 

manecer sentados. (Pausa.)_ 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragellí) - Passa,'1)e ago:-_ 
ra à apreciação do Requerimento n9 491, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados, n9 211(85. . 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer· 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, passaMse à apreciação da 

matéria, -

"Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 211, de 1985 (n9 6.934/85, na Casa de 
origem), de iniciatíva do Senhor Presidente da.Re
pública, que dispõe sobre a implantação de proces
samento elctrônico de dados no ali_st_ame_ntO eleito
ral e a revisão do eleitorado, e dá outras_ providên
cias. 

Dependendo de pareceres das Comissões Consti
tuição e Justiça e de Finanças." 

Solicito ao nobre senador Helvídio Nunes o pa
recer da Comissão de Constituição ·e Justiça. 

O SR. HELVfDIO NUNES (Para proferir parecer)
Sr. Presidente, Srs: Senadores: 

De iniciativa do Poder Executivo, o projeto de lei em 
exame objetiva a introdução das modernas técnicas de 
computação no alistamento eleitoral e, conseqüentemen
te, ensejar uma revisão rigorosa no atual ~leitorado, me
didas essas que constituem justos anseios da Nação bra
sileira. 

Com efeito, não se pode conceber que a verdade_elei~ 
torai, em sua inteireza, possa se expressar através de mé
todos ultrapassados e não muito rigorosos de triagem e 
registro de um eleitorado vuJnerãvel às manipUlações de 
pessoas inescrupulosas, não por mã fé dos alistandos, 
mas por ingenuidade e inadvertência de alguns segmen
tos de comunidades pouco esclarecidas.. 

As acusações de_duplicidade, mesmo de multiplicidade 
de inscrição estão diariamente nos órgãos de imprensa, 
não convindo neste parecer entrar Cm pormenores, irre
gularidades essas que poderiam ser facilmente detectadas 
e corrigidas se contássemos com um sistema moderna
mente integrado de alistamento. 

o- p-rojeto;· após a audiência das ComiSsões Técnicas 
da Câmara dos Deputados, logrou aprovação daquela 
ilustre Casa~ 

De acordo com as normas regimentais do Senado, 
cabe a esta Comissão apenaS o eXame do mérito da pro
posição. 

Este, sem dúvida, ê de inconteste validade, não só Por 
representar um passo alentado no sentido de sua moder
nização, ·como um meio _de que disporá a nobre JustiÇa 

.Eleitoral de coibir os abusos praticados por uma mino~ 
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-ría, que nela- se insinua, tornando inautêriticos oS quantt
tacivos_de elei!.Qres e_"!,té mesmo a expressão da vontade 
popular. 

Louve-se, na oportunidade, a iniciativa da Justiça 
Eleitoral ao ·propor ao Executivo as medidas saneadoras 
~çfº _~:~lista,m_!úúo eltltiôníCo- e intezrado, be_!l} e9mo ~_rçvi
!tão qu_e di[Q_eve Ôef:Qrse-r._cpm ense]Q c.!e ~ÇrrJgir as· ãno
malias gritantes de multiplicidade de inscrições, e, o que 

_ é mais gra~_,_Q_v9_!_0 daqueles que deixaram o mundo dos 
vivos, através de pessoas pouco escrupulosas. 

O projeto, portanto, não apenas é oportuno, como 
também é_ iiltamente conveniente, mormente nesse prelú
dio de mobilização das forças democráticas no sentido 
de uma ampla e autêntica Consulta popular. 
. Ante o _eXPosto, o parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara _n'l 211 (n'~ 6.934, de 1985 na Casa de c 

origem). 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Solicito ao· 
nobre Senador Jutahy Magalhães o parecer da Comissão -
de Finanças. 

O SR. JlJTABY MAGALHÃES. (PFL - BA. Paca 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 
· ITaHi::Sede Projeto de-lei da m:::iís alta significância, 
oriundo d_o Poder Executivo, eis que encaminhado ao 

-Congresso Nacional pela Mensagem n9 613, de 26 de no
verribro dõ cOrrente ãnO, do- Exc_eleittisS-iinO senhor Pre
sidente da República, mas que faz referência à Exposição 
-de~tarhCiémTnViada, do Senhor Ministro
P'residente do Tribunal Superior Eleitoral, objeto do Ofí
cio n9 584, de 25 do referido mês p.p., na qual se justifica, 
exaustiva e convincentemente, a necessidade e a urgência 
das medidas propostas por aquela Alta Corte.- Por isso, 
do expediente citado por último e em homenagem mere
cida ao Poder Judiciãrió vale transcrever-lhe as as_serções 
seguintes: 

.... O aperfeiçoamento das instituições -democ"ráti
cas, a legitimidade e autenticidade da representação 
pre.%upõem proCesso-eleitoral depurado de víCios, 
sem fraUdes, desde o alistamento até-a votação e a 
apuração dos resultados dos pleitos, com a procla
mação, isenta de dúvidas, dos que foram ungidos 
pela vontade popular. 

4. Nesse sentido, a modernização d_os_s_erviços 
el~!!,orais em geral, utilizando técnicas novas para 
seu aprimoramento, com o objetivo de torná-los 
não só ·mais eficiente, mas, ainda, mais resguarda
dos de quuisquer vícios, há de compor o rol de pro
vidências inJispensáveis a afirmar-se a verdade elei
toral. Nessa linha, é, hoje, fora de dúvida, que o 
processamento eletrônico de dados- como sistema 
já conferido, quanto à sua segurança e utilidade, 
tamb.ém_p_q_âmb!tq.çto Poder.J1,1diciário __ -, cqn~~itui 
instrumento de uso indicado no_ processo eleitoral. 
Entre nós, há diploma legislativo provendo a possi
bilidade de sua ad_oção nos servi.Qos eleitorais. 
Cuida~se da Lei n9 6.996, de OT:06-82_( ... ) 

5.-A- implantação do sisiema de processamento 
-- -de_âaâo_s, e_ntrefãnto, quarlfOáOcãdastro das_eleito

res, não se apresenta como serviço de sirigela exe
cução, em país com as dimensões do Brasil, bem as
sim com a variedade de suas regiões,_ caraterísticis 
geográficas e peculiaridades locais,( ... ) Não resulta
rá segurança, de outra parte, no que concerne à eli
minação de eventuais fraudes no alistamento exis
tente, se_ a adoção dessa técnica não víer--ãcolripa
nhada de simultânea revisão do eleitorado, em que 
os fichários sejam ex pungidos de vícios e conferidos. 
( ... ) -

6. Desígnio tão arilbicioso na sua abrangência, 
quanto nos_ elevados objetivos a que se propõe, a 
implantação do alistamento, segundo as modernas 
técnicas do processamento e1etrônico de dados, no 
País, so_mente poderã concretizar-se com a conjuK 
gação dós esfoi'çO.!fdos três-Poderes do Estado, das 
Unidades Federadas, dos MunicíPiOS, dos Partidos 
Políticos dos segmentos representativos da sociedaK 
_ru,_, ennm,_d.eJodos os ci_dat;l.ãos quanto das autori
ôades de diversos-níveiif:(~.} Também, altos se (arão 
os ·dispêndios, vale dizer, os sacrifícios a serem, prO-.. 
pOrcíoilalinerite de todas exigidos. Os ideais de _ _um 
convívio democrático ( ... ) por certo justifiCam ·a in-
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vestimenta do Pais na consolidação de suas insti
tuições lívres e democráticas, baseados em um pro
cesso eleitoral limpo, decente, sem corrupção, sem 
opressão e sem violência de qualquer espécie. 

1.$_. R,dativamente aos custos de execução dos 
serviços propostos nos arts. 19 e 29 ( ... ), segundo 
consulta feita ao SERPRO, a estimativa deu-se em 
torno de 8.695.000 ORTN ( ... ).Assim sendo, consiM 
derando a execução do programa cm apreço ao lon
go do ano de 1986, o anteprojeto propõe qua a auto
rização de abertura de crédito especial atinga a or
dem de CrS 600.000.000:ooo (seiscentos bilhões de 
cruzeiros). É certo que a Justiça Eleitoral adotará 
orientação n<?_ sentido d<_!' que os dispêndios, na exeM 
cuçiiQ._clQ Phr)o,_ se ~faça~ _e!ll _confC?rmid_a~e com 
suas tra~_ições de a~sterídade e parcjmôllía na apli-

- _ caçào-~do-di~_h~_r·Q público( . .".). · 
··--·- ........... . 
17. Aprovada como está a Emenda ConstitucioK 

mJ,I, estabelecendo a reunião dos membros da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal, a partir 
de I'~ de fevereiro de 1987, unicameralmente, em As~ 

- sembléía Nacional Constituinte, livre c soberana, 
pa-ra elaborar nova Constituição, maior é ainda o 
releVo que-adquire o-pleito de 15 de novembro de 
1986, em todo o País, e, assim, a necessidade _de o 
processo eleitoral merecer particular atenção, para 
que os eleitos representem, autenticamente, a Nação 
e, em seu nome; cOmpondo as Casas do Congresso 
Nacional, participem da magna deliberação, em tor
no d.a nova Carta Política do Brasil." 

A vista do exposto, não há como estranhar tenha o 
projeto de lei sob exame, nesse ínterim, sido aprovado 
pela Câmara dos Deputados e se encontre em grau de re
visão nesta Casa com urgência requerida e deferida. 

No que tange aos aspectos financeiros, tem ã dizer esta 
Comissão Permanente que nada obsta à sua aprovação 
imediuta, dado o alto alcance das medidas propostas 
para a concretização dos melhores ideais democráticos, 
em que se irmanam, pois, independentes e harmônicos, 
os três Poderes da República. Há mesmo que ressaltar, 
como exigência regimental, a oportunidade e a conveK 
niéncia da. despesa envolvida, bem como o instrumentos 
adequado ao seu atendimento- no caso, o crédito espe
cial autorizado no art. 10 do projeto. 

A propósito; é de louvar o cuidado com que, ao se reM 
vogarem as Oisposições em contrário pelo art. 12 do pro

-jeto, e "especialmente o§ 29 dJ art. 29 da Lei n9 6.996, de 
7 de junho de 1982", acima citada, não se estará, implici
tamente, permitindo "a empresas cuja maioria de capital 
for detido por pessoa física ou jurídica estabelecida no 
exterior" a execução mediante convênio ou contrato, de 
serviços de processamento eletrônico de dados para ITns 
eleitor~is~ ~-cef1ad_"!-!!\~n!e,_ o,.ar.t._~9 _do projeto fac_l:llta 
que tais ajustes possam ser celebrados com entidades não 
apenas da Administração Direta ou lndireta da União 

_como já admitido na vigente Lei n9 6.996j82 -, mas 
também dos Estados~ çlo Distrito Federal ou dos Mu
nicípios-, oti .. com empfesas cujo capital sej1r-Cxc1Usiva
mente nacional" (sic). 

Por tais razões, votamos favoravelmente ao projetO de 
[ei §Ob _análise. À c;onsideraçà_o dos ilustres Membros- da 
Comissão de Finailças. 

-o-SR~ PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão Q projeto, em turno único. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para discutir. 

O -SR. PimSiDE-NTE (José Fragem) ~Com a palaM 
vra o nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SO)\RES (PDS~ RO. P~ra discutir. 
Sem revisão do oradoi-.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

_Esse projeto, pela sua indiscutível importância, mere
ceria uma discussão mais ampla, porque envolve matêria 
complexa e fundamental para a própria consolidação de-
moCrática -do País. -
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Verifico, no parágrafo único do art. J9 _que, apesar das 
intenções modernizadoras do proji::to, com oobjCt1vo in
clusive de afastar do processo eleitoral brasileiro qual
quer possibilidade de fraude, com a implantação do pro
cessamento eletrônico de dados no sistema __ de alistamen
to eleitoral no País, na realidade, esse sistema de proces
samento eletrônico de alistamento ele_itor:;~.J não será rea
lizado em todo o País, em tódi:üfas iOri[~~;itorais, con
forme estabelece o próprio parágrafo único que diz: 

Parágrafo único. Em cada Zona Eleitoral, en
quanto não for-implantado o processamento eletrô
nico de dados, o alistame_nto eo_ntinuarâ ser efetua
do na forma da legislação em vigor na data desta lei. 

A lei não estabelece um prazo para a sua execução, e 
na própria EXposição de motivos do_ Superior Tribunal 
Eleitoral ficam claras as difiCuldades que ocorrerão no 
curso da implantação desse processamento eletrônico, 
considerando-se a existência de mais de sessenta milhões 
de eleitores em 2.180 zonas eleitorais, sendo 140 em capi
tais e 2.032 zonas no interior dos Estados e Territórios e 
8 no Distrito Federal. 

Verifica-se, pela simples leitura do p~rãgrafo único do 
art. Jl' desse projeto, que lamentavelmente a moder.ni:
zação do sistema eleitoral nã_p qcorrerã em todo o P~ís. 
porque todos nós sabemos das dificuldades até tecnoló~ 
gicas de se implantar isso em todos os municípios brasi
leiros. Se esta Casa tivesse mais tempo pára discutir esse 
projeto, se esta Casa tivesse Op-ortunidade de inclusive 
adaptar o projeto às peculiaridades do País, de modo 
que as suas intenções pudessem ser obtidas, seria muito 
mais adequado para o própriO êXItO-do projeto. 

Nós lamentamos que matéria tão importante esteja 
sendo discutida de forma tii_o rãpída, e que matéria tão 
importante tenha sido remefída ao Poder_ Legislativo jã, 
também, ao apagar das luzes da Sessão Legislativa que 
ora praticamente se encerra. _ _ 

O PDS, por sua Liderança, não poderia deixar de vo
tar favoravelmente a esse projeto, mas quer manffestar o 
seu protesto pela pressa com que o mesmo foi redigido,
pela pressa com que o mesmo foi encaminhado a esta 
Casa, porque, pela simples leitura que fazemos neste mo
mento,nós verificã.riios que 'oçobjetivos do projeto, que 
são fundamentalmente a elirriinã.ção da fraude e a elimi
nação da duplicação de títulos eleitorais nas mãos do 
mesmo eleitor, não serão atendidos com a simples exe
cução dessa lei. 

É a nossa manifestação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- -Con_ti_nua em 
discussão, 

Concerlo a palavra ao nÕbrC Senador Carlos Chiarelli. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS. Para dis
cutir. Sem reviSão do orador.)-::- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Sr. Presidente, o projeto em exame, aprovado pela Câ
mara dos Deputados, tem uma série de marcas que pen
so devam ser destacadas. Em primeiro lugar, na véspera 
ou antevéspera de uma Assembléia Nacional Constituin
te, que se quer autêntica e que se quer valiosa e represen
tativa, não se poderia pensar que ela chegaria a esses ob
jetivos se não se cons_eguiSse, na sua fundamentação bá
sica da representatividade, estabelecer critérios que im
pedissem quaisquer medidas que induzissem à fraude, 
presumissem a fraude ou até mesmo viabil~assem a 
fraude. Ninguém haverá de dizer que não teve conheci
mento, atê mesmo pela divulgaÇãõ, nos instn..irilentos--de 
comunicação -social, de episódios ocorridos em tanta 
parte no processo de alistamento eleitoral, que é o ponto 
nevrálgico. e_de certa maneira a área_mais sensível onde 
pode ocorrer a fraude de_IHfo daquela velha idéia de que 
em certos lugares "morto vota e os mais vivos votam 
mais de uma vez". 

Dentro dessa idéia, Sr. Presidente, é que se partiu para 
o princípio fundamental de buscar introduzir esse pro
cesso, hoje que o Brasil tem estrutura de processamento 
de dados, hoje que o nosso País tem um!] indústria em 
expansão. hoje que temos condições efetiVas de viabilizar 
o atendimento através da própria criatividade e do soft 
brasileiro, já testado, diga"'Se de passagem. E trago como 
exemplo a I~' Zon-a Eleitoral, com 100 mil eleitores, etri 
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Porto Alegre onde, voluntariamente, se fez o uso da sis
temática eletrônica-do processamento de dados e onde se 
obtêm uma segunda via de um título eleitoral em 20 se
gundos, e onde se ~em uma informação completa da si
tuação do eleitor instantaneamente, com a mais absoluta 
segurança. Seria_ um retrocesso, -strria um passo atrás, um 
anacronismo e um risco, quando estamos às vésperas da 
Constituinte, não adotarmos essa proposta, que rigoro
samente tem a- caractúística de viabilizar para este País 
condições adequadas e pertinentes de nos assegurar uma 
Constituinte que poderá realmente ser representativa, 
não pelo voto que o eleitor vai dar, que é o segundo mo
mento, mas pelo respeito à licitude, à legitimidade e 
sobretudo à viabilidade de que não se venha interferir no 
processo com fórmulas escusas e inadequadas. 

Mais ainda, Sr. Presidente, esse proJ"eto eStã acima das 
paixões partidárias, estã muito além das lindes ideológi
cas e_das_diferençã.s doutrinãrias. Fomos buscar, Legisla
tivo e Executivo, nos abeberar nos ensinamentos do Tri
Jillnal SUJ)eTior Eleitoral que, de maneira unânime, por 
todos os seus ministros, particiPes da elaboração dessa 
proposta, queestev-eSob-ã. -coordenação do ilustre Minis-_ 
tro Nery .Pa Silveira, ilibado e competente Presidente da
quela Casa, trouxe a sua contribuiçâo, cOntribuição ple
namente particij:mtiva e aá mesniOtefup(f isenta; -Não 
dar esse passQ, não 3:vançar no caminho do progresso 
nãó é uma simples rriodernidade arfificial, mas--é uma 
-conquista tecnológica e ao mesmo tempo de respeito à 
pessoa humana. Talvez poucas vezes se use tanto a tec
nologia comO instrumento de valorização do cidadão 
CQOlO na hora em que se põe a tecnologia a serviço da de-
111_9cracia, do respeito à vontade do povo e da viabilidade 
de vacinar este País contra qualquer instrumento de 
fraude ou a tentativa de iludir ou ilaquear a vontade do 
povo. É por isto, Sr. Presidente, que fazemos quéstão de 
registrar a posição pessoal - diria até antes de Líder de 
Bancada, antes de Senador - de cidadã_o e de _eleitor, 
qUe ineSii:tto defendido por esta proposta, garantido por 
esta proposta, e absolutamente seguro de que damos um 
passo a mais no caminho da transição democrãtica, 
aprovando essa matéria que, volto a dizer, independente 
de qualquer paixão, pessoal ou partidária, nasce da- Jus
tiça Eleitoral, e nasce por isto de bom berço, e creio que 
haverá de ser um fruto importantíssimo diante d_o-con
texto da demoCracía brasileira. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH)- Continua em 
_ discuss~o. (Pai,!~~- ___ _ 

O Sr.- Hélio Gueiros- Peço a palavra para discutir, 
Sr. Presidente. 

O ~R. PRE_SIDENT__Ej_Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador HêliÕ Gueiros, p3ra discutir. 

O SR. HELIO GUEIROS(PMDB- PA. Para discu
tir. Sem revisãO do orador.) --_Sr. __ Presidente, Srs. Sena
dor_es_;_ - - -

O PMDB também aprova, com júbilo e com satis
fação, esse projeto de lei, de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que dispõe sobre a implantação do 
processamento eletrônico de dados no alistamento elei-
toral, e a revisão do eleitorado .. _ _ 

Não digo de ano para ano, Sr. Presidente, mas toda 
vez que acontece uma eleição, logo depois da procla
nÚ!ção dé.seus ·resuliado_s, de Norte a Sul do_ País, os per
dedores justifiéa.m sempre a sua derrota_ com a possibili
d1}9e de ter _hª'•ádo fraude~, irregularida«:f:es no jultamen
lo_fciiO pelo-Povo: Ninguém nuncà-iiceitã esse julgamen-1 

tQ do povo conio" uina coisa honesta, decente, séria. Mas 
todos procuram logo usar a desculpa, o argumento de 
cille-houve uma fr;I_ud~. Para decretar a derrota. 
_ &_ej<]. cer~_9: ou __ errado, seja_prqcedente olllmJ?roc:ede:n~ 

te, é evtdent~-que-em ãlguns casos hã situaçõeS-em qüe 
realmC?nt~.Jt- fra-Uôe s·e -eviderlC1ã-:-i6 eSCari~ara,-.m-as erii 
face do jnstituto da preclusão, na legislasÇão eleitOral,~
da- ilãO tein a menor conseqüência jurídica com relação 
ao e_leito pela fraude. Seja lã como for, o melhor então, 
Sr. Presidente, devemos estar preparados para evitar 
toda a poss-ibilidade de fraude, ou, pelo menos, o maior 
número possível de fraudes conhecidas. E essa, segundo 
estou entendendo, é a intenção do projeto elaborado 
pelo Tiibunal Superior Eleitoral, com todo apoio do 
Presidente José Sarney. 

Quinta-feira 5 5275 

O Si. José Uns~ Permite~me V. Ex• um aparte? 

O Sr. J utahy Magalhães - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HELIO GUEIROS - Concedo o aparte ao 
nol;lr~ Senador JoSé Lins, poique foi quem primeiro pe
diu, embora estivesse nas minhas costas; depois cQnced.e
rei a V. E;~t•, nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Isso é discriminação com a 
Bahia, porque o Parã está mais perto do Cearã. 

O Sr. José Lins - A Bahia tem muito merecimento, 
nobre Senador Jutahy Magalhães. Nobre Senador Hélio 
Gueiros, realmente ninguém pode subestimar o valor e a 
importãncía desse projeto. Creio que é a maior revo
lução em termos de ordenamento do processo de identi
ficação do eleitor, pelo qual o País terã passado em todos 
os tempos. Hã algumas notrcias que julgo bastante im
portantes, que talvez seja a hora de salientarmos no mo
mento. Pelo que sei, o programa, já estabelecido pelo 
Trib~nal, previria o al_istamento total, isto é, a finali
zação rlo processo atê julho do-ano que vem. Portanto, 
com bastante antecedência sobre as eleições e que em fe
vereiro, para isso, seria feito um teste da aplicação do 
processo em Brasília. Isso também me parece importan
te, porque pode até ser oportuna alguma modificação no 
processo prático da condução_do cadastramento. E final
mente, estou informado de que em abril, também, serâ 
instituído o dia do alistamento - como se fez para o 
caso da educação. São notícias importantes e que certa
mente mostram a ênfase que a_ Governo está dando no 
~entido de fazer um trabalho, não s_ó preparatório, mas 
de informar a todo o eleitorado a respeito desse novo sis
tema de alistamento. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. Hl!:LIO GUE(ROS- Muito grato pelo aparte 
de V. Ex• · 

Tem razão o nobre Senador Chiarelli quando mostra a 
necessidade de se implantar este ano esse projeto, para 
que as eleições para a Constituinte já sejam feitas sob 
esse novo serviço de alistamento eleitoral. Estamos ten
tando fazer uma Constituinte mais representativa, mais 
pura, mais autêntica possível, mas é evidente que tudo fi
cará na dependência inicial deste alistamento eleitoral. E 
a providência qUe o Congresso estã tomando é exala
mente tentar apurar e aprimorar esse alistamento eleito
ral. 
Ou~o agor~ o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador Hélio Gueiros, porque, em primeiro lugar, dese
jo fazer justiça a um colega nosso que, em nome do Po
der L~gislativo, sempre batalhou para que tivéssemos 
esse beneffci.o do m~ior alcance eleitoral e político no 
Brasil, que é o nobre _Senador Carlos Chiarelli. S. Ex• hã 
muito terripo, vem elaborando um projeto nesse sentido 
da Mensagem do Poder Executivo. Através de debates, 
inclusive na Comissão Interpartidária, que procurou fa
zer reformulações no projeto eleitoral do_Pafs, S. Ex• de
bateu exaustivamen~ _es~a __ guestão. Por co~ncidência, 
praticamente tudo que S. Ex• previa, que imaginava in
tróduzir na nossa legislação consta desse projeto, inclusi
ve as conversações que S. Ex~ manteve com o Poder Ju
diciário nesse Sentido. Mas, eu desejava fazer justiça a 
esse nosso companheiro, porque mostra também o tra
balho do Poder Legislativo e a preocupação que ele tem 
no-aperfeiçoamentO das leis. Sabia perfeitamente que o 
Presidente José Sarney iria tomar qualquer medida nesse 
sentido; V. Ex• deve .se lembrar de um projeto de autoria 
do Presidente José Sarney sobre o Serviço Nacional de 
Alistamento. Eu copléi esse projeto de Sua Excelência 
não fiz nenhuma modificação foi lpsis lltterls; V. Ex• foi 
o -relator, nobre Senador Hélio Gueiros, na Comissão de 

- COI1Sfituiçâó -e Justiça. Houve sempre preocupação do 
Poder Legislativo. E com a presença do Presidente José 
Sarney, que fofo pai dessa idéia há muitos anos, Sua Ex
celência teve a preOcupação de uma reformulação para 
se evitar que tivéssemos essas disputas pós-eleitorais, 
sempre a respeito de debater se houve ou não fraude na 
apuração da eleição. E normalmente eXiste, em menor 
ou maior número, mas sempre há um princípio de frau
de. Daí a·razão por que todos falam. Por isso· acredito. 
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nobre Senador, que estejamos todos de parabéns, o Po
der Executivo, o Poder Legislativo e, também, o Poder 
Judicârio; todos uftiram seus esfo"rços para melhorar a 
questão eleitoral no Brasil. 

O SR. H;I!:LIO GUEIROS-::..:... Muito grato pelo -seu -
aparte. Eu }a fazer referê_ncia exatamente ao proji::to en-
camp-ado p·or V. Ex• a respeita do serviço eleitoral obri
gatório, porque V. -Ex• pretende, à semelhança do servia 
militar obri8:atório, introduzir também nO Brasil, acei: 
tando uma idéia do Presidente-José Sarney, do serviço 
eleitora! obrigat6rio. Realmente, seria uma outra idêia 8 
ser colocada em execução para junto com essa darmos 
pureza, autenticidade e agilidade a esse serviço eleitoral. 

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. H~LIO GUEIROS ~ Concedo o aparte ao 
ilustre Senador Odacir Soares, ria- Liderançã. dO PDS: 

O Sr. Odacir Soares- Na esteira das conside!'ações já 
formuladas, e com muita propriedade, pelo eminente Se
nador Carlos Chiarelli, temos de reconhecer que o proje
to realmente é modemizador. ~os objCtivo"s do ProjetO 
são de efetiv~mente eliminàr a fraude no processo eleito
ral brasileiro que, lamentavelmente, __ de eleição para 
eleição vem se repetindo. O que eu procure-i caracterizar, 
na discussão do projeto, ê o fato de que o próprio Ti'ibu
nal Superior Eleitoral reconhece, no próprio projeto, a 
impossibilidade material de se implantar o processamen
to eletrônico, ao estabelecer no parágrafo único ·do art. 
l~" que: •• ... nas zonas eleitorais, enquanto não for im
plantado o p-rocessamento eletrônico, b alistamento con
tinuará a ser efetuado na forma de legislação eni vigor.'' 
quer dizer, há a dificuldade de se implantar o processa
mento eletrônico de dados relativamente às eleições de 
!986. É: claro que relativamente _às eleições posteriores 
isso indiscutivelmente será feito.- E nós temos que Consi
de:ar as dificuldades materiais de ordem tç:ci:tológíca 
existentes, apesar do_ crescimento da indústria-de comPu~ 
tacão no nosso País. Sabemos que nas grandes cidades, 
n~ grandes capitais em algumas atê, como m1:1ito. bem 
disse o Senador Carlos Chiare!li, que ê O caso de Porto 
Alegre, por exemplo, Rio Grande do Sul, isso não ierâ 
nenhuma dificuldade. Por outro lado, o que eu procurei, 
tambêm, caracterizar foi 3 demora no sentido de remassa
do projeto ao Congresso. Observamos que o Senhor Pre· 
sid_ente da República José Sarney foi diligente, P<?rque o 
Tnbunal Superior Eleitoral encaminhou o projeto à Pre
sidência da República no dia 25 de novembro deste ano 
e jã no dia 26 o :Presid~nte enca_!!linha~a o proje~-ª~ 
Congresso. Ora, o Senhor Presidente da República foi 
diligente- não estou discutindo a diligência do Senhor 
Presidente. O que estou discutirido é que matéria de tão 
grande complexidade e importância para a moderni-

; zação, para a lisura das eleições, venhã a ser encaminha
da pelo Superior Tribunal Eleitoral exatamente no fim 
da Sessão Legislativa, quando poderia ter sidO feitÓ an
tes, porque a especialidade do Supremo Tribunal Eleito
ral_ é_ exatamente essa; é um Tribunal especializado em 
ele~coes. Parece-me que o momento do encaminhamento 
é que foftãrdio. Não estou discutindo-õ mérito.do proje
to, que é abs-olutamente modernizador e vai inserir-se no 
processo de consolidação da democracia do nosso Pais. 

O SR. H~LIO GUEIROS- Nobre Senador Odacir 
Soares, acredito que o Tribunal Superior Eleitoral tam
bért:J teve necessidade de dispor de algum tempo para ela
borar esse projeto; é evidente que ele teve que ser assisti
do por assessores e têcnicos. V. Exf- sabe que o novo Go
verno da República é de março, então essa _disposição 
que o Tribunal Superior Eleitoral deve ter sentido é de 
pouco tempo para- cá. Creio que o Senhor Presidente da 
República José Sarney_ao dar essa velocidade quis, não 
só demonstrar o seu apreço e confiança total da Justiça 
Eleitoral, aceitando como veio de lâ o projeto, como 
também quis dar velocidade à aprovação aqui no Con
gresso Nacional. V. Exf- sabe que este ano foi um ano atí
pico ~ que só oéorre geralmente, de quatro em quatro 
anos- que é ano de eleições; e o_ Congresso Nacional, 
que participou ativamente da eleição, ficou mais ou me
nos em recesso durante grande parte deste segundo se
mestre. Acredito, portanto, que essa é uma das razões da 
demora do processo. 

Quando, t-ªJTibê_m, o T_ribunal_çªqtelosamente colocou 
esse parágrafo dizendo que, "e:nquanto não for implan
tado o processamento eletrônico de dados, o alistamento 
continuará a ser efetuado na forma da Legislação em vi
gor", isso não quer dizer que o Tribunal niio acredite na 
ac~leração da implantaçito do processo~-. apenas como 
existe legislação em vigor, exigindo apresentação do títu
lo de ~l_eitor,_de alistamento eleitoral para 'quem quer ti
rar carteira de identidade, para quem quer se empregar,' 
para quem quer tirar carteira de trabalho; ê_ claro que ele' 
não poderia impedir que esse tipo de alistamento conti
nu~sse a se opera~ no Brasil. Mas V. Ex• tem o exemplo 
mm to bem da rap1dez com que a eletrônica se instala no 
Brasil com os nossos concursos da loto e da loteca .. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~ O tempo de 
V-..- Ex~ já se esgotou. 

_ _o_s~. Hli:LIO GJJEIRQ!L~ 'I: .. Ex• _sab~ que hoje em 
qia não _hã quase_ nenhum municípiO brasileiro _que não 
disponha tranqLfilamente dos Jogos da_ loto e da loteca, 
a!~~ v~ ~-o _pro_ces~'? eietrônico. Essa implantação do ser
VIÇO eletrônico tenho a impi-essão que vai acontecer ain
da para a Constituinte de 1986 .. 

O Sr. Gastão Mb:1ler- Permite V.- Exf- um aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS -- -Poi~ nã~-- Ouço, para 
concluir, o aparte de V. Exf-, nobre Senador Gastão 
MUller. 

O Sr. Gastio- Müller - Não desrespeito as preocu
pações do nobre Senador Odacir Soares. N 6s que somos 
daquele mundão do interior do Brasil, sabeinos o quanto 
será difícil levar o serviço de computação àquelas cida
des que_sur$em nas novas fronteiras agrfcohts·d~ Mato 
Grosso; P~rá e Rondôni.~, por exemplo. Mas, de_ qual
quer maneira. chegaremos lá -já é, cOmo S. Ex' tam
b.ém c_oncorda, um progresso notável. Mas, quero suge
nr, para que conste dos Ânais, mais uma coisa: ê que, 
além do serviço de_alistamento eleitoral, nós devere!DOS 
chegar um d~a- e espero que seia o mais breve possível 
-à Justiça Eleitoral federalizada, porque não é possível 
continuarmos a fazer eleitores na base da mã vontade 
dos cartórios, porque os tcibeliões não ganham nada, é 
um ânus para eles, pois dificultam tudo e também dos 
juízes que procedem da mesma forma, nã~ se intere~san
do pelo serviço eleitoral; vertdo no político sempre um 
oorrupfo e tendo alergia a eles. De modo que a Justiça 
Federal e Eleitoral deve ser implantada; os concursos 
para juízes, concursos para cartórioS eleitorais - não é 
preciso que seja fto cómpadresco-ou no pistolão- faz-se 
conel!rso nacional. Então, ê nomeado um juiz eleitoral 
federal, como, também, os cartórios serão implantados 
nos- múl'licipios, pagos -pelo GovernO -F'edenil. - Af, 
chegar-se-â a uma plenitude da identidade definitiva do 
eleitorado brasileiro. a uma ~ugestão que fica, através 
deste aparte 30 discurso de V. Ex•, relembrando, pes
soalmente que, como Deputado Federal, eu fiz um dis
curso neste sentido,' sobre a Justiça Eleitoral, preconi
zando a federalização dessa Justiça, isto na dêcada de 
1960. 

O SR. Hli:LIO GUEIROS- Acolho o aparte de V. 
Ex', nobre Senador Gastão MUller, embora o ache de . 
cert':i forma p~ocedente, entendo também que não é pelo 
fato de deixar de ser estadual e ser federal, que vamos en
contrar maior boa vontade e compreensão da parte dos 
serventuârios e dos juízes. Creio que se poderia melhor 
ap-íoveitar a infra-estrutura estadual que já existe, e a 
União daria uma gratificação razoâvel, decente, ao con
trário de hoj~. que é simplesmente ridicúJa a gratificação 
pelo serviço eleitoral. Seria melhor não dar uma colsa 
tãO ridícula, vexatória, como são as gratificaÇões na ârea 
da Justiça Eleitoral, tanto para os serventuários quanto 
para os juízes. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, com esta manifestação 
desejava apenas expressar a satisfação e o contentamen
to -i:l? PMDB em aprovar ~se, projeto de lei que visa ga
rantir, assegurar maior lis.ura nos pleitos eleitorais no 
Brasil. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o 
projeto. (Pausa.) 

Dezembro de 1985 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane
cer sentados. 

Aprovado. 
A matéria v'ai à sanção. 

- E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 211, de 1985 

(Nt 6.934/85, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da Rep6blica 

Dispõe sobre a implantação do processamento ele
trônico de dados no alistamento eleitoral e a revido 
do eleitorado_ e dá out~s proYidênclu. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art._)l' O alistamento eleitoral serâ fCíto. mediante 
processamento eletrônico_ de dados. 

Parágrafo único. Em-cada Zona Eleitoral, enquanto 
não for implantado o processamento eletrô_nico de da
dos, o alistamento continuará a ser efetuado na forma da 
legislação em vigor na data desta lei. 

ArL 29 Ao adotar o sistema de que trata o artigo an
t~rior, a_Justiça Eleitoral procederá, em cada Zona, à re
visão dos eleitores inscritos, bem como à conferência e à 
atualização dos-fC?spectivos registras, que _constituirão, a 
seguir, cadastros mantidos em computador. 

Art. 39 A revisão do eleitorado prevista no art. 21' 
desta lei far-se-á, de conformidade com instruções baixa
das pelo Tribunal Superior Eleito-ral, mediante a apre
sentação do título eleitoral pelos eleitores inscritos na 
Zo"na e precnchiménto do formulário adotadÕ_- para o 
alistamento de que trata o art. )I'. 

§ {9 A revisão do eleitorado, que poderá realizar-se, 
simultaneamente, em mais de uma Zona ou me váriaS 
Circ'-:1-nscrições, -Serâ Procedida, sempre, de ampla divul
gação, processa.ndo-se em prazo marcado pela Justiça 
Eleitoral, não inferior a 30 (trinta) dias.· · 

§ 29 Sem prejuízo do âiSposto no§ li' deste artigo, a 
Justiça Eleitoral poderá fixar datas especiaiS e designar 
previamente locais para a apresentação dos eleitores ins-
critOs. - ~ 

§ 39 Ao proceder-se à revisão, ficaln anistiãdos os 
débitos dOs eleitores inscritoS na -Zona, eril- fa1ta para 
com a Justiça Eleitoral. 

§ 4" Em cada Zona, vencido o prazo de que trata o§ 
11' deste artigo, cancelar-se-ão as inscrições correspon" 
dentes aos títulos que não forem apresentados à revisão. 

Art. 4~"_ ~ara a conferência e atualização dos regis
tres eleitoraís, a qUe se- refere o art. 21' desta lei, a Justiça 
Eleitoral poderâ utilizar, também, informações pertinen
tes, constantes de cadastros de qualquer natureza, manti
dos por órgãos federais, estaduais ou municipais. 

Parágrafo único. Os órgãos aludidos neste artigo fi
cam obrigados a fornecer à Justiça Eleitoral, gratuita
mente, as informações solicitadas. 

A,rt. 51' Pa.ra_o_alistamento, na forma do art. 1"' desta 
lei, o alistando apresentará em Cartório, ou em local pre
viamente designado, requerimento em formulário e que 
obedecerá a modelo aprovado pé-lo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

§ ]9 O escrivão, o funcionário ou o preparador, rece
bendo o formulário e as documentos, datarâ o requeri
m~!ltO e determinará que o alistando nele aponha sua as
sinatura, ou, se não souber assinar, a impressão digital 
de seu polegar direito, atestando, a seguir, terem sido a 
assinatura ou a impressão digital lançadas na sua pre
s_ença. 

§ 21'. O requerimento de inscrição será instruído com 
um dos seguintes documentos. 

I - carteira de identidade, expedida por órgão oficial 
competente; 

II - certificado de quitação do serviço militar; 
III -carteira emitida pelos órgãos criados por lei fe

deral, controladores do exercício profissional; 
IV - certidão de identidade, extraída do Registro Ci-. 

vil· 
V- instrumento público do qual se infira. por direito, 

ter o requerente a idade mínima de 18 (dezoito) anos e do 
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qual constem, também, os demais elementos necessários 
à sua qualificacão; - --

VI - documento _do qual se infira a nacionalidade 
brasileira, originãria ou adquirida, do requerente. __ 

§ 3"' Será devolvido o requerimento que não conte
nha os dados constantes do modelo oficial, na mesma or-
dem, em caracteres inequívOcOS. - - -

§ 49 Para o alistariierito, õa Torma ãesfe artigo, é dis
pensada a apresentação de fotografia do alistando. 

Art. 69 Implantado o sistem-a previSto no art. 1<~ des
ta lei, o título (:leitora! será emitido por Computador. 

§ J'i' O Tribunal Superior Eleitora[ aprovará o mode
lo do título e definirá o procedimento a ser adotado, na 
Justiça Eleitoral, para sua expedição. __ 

§ 2~" Aos eleitores inscritos, cm cada Zona, após a re
visão e conferência de seu registrO; na conforrriidade do 
art. 39 e parágrafos desta lei, será expedido novo__título 
eleitoral, na forma deste artigo_. 

Art. 79 A Justiça Eleitoral executará os serviços pre
vistos nesta lei, atendidas as condições e peculiaridades 
locais, diretamente ou mediante convênio ou contrato. 

Parágrafo único. Os convêoios ou cóiifratos de que 
cuida este artigo somente poderão ser ajustados com en
tidades da Administração Direta- ou Indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou 
com empresas cujo capital seja exclusivimlente naciorial. 

Art. 8'l' Para a implantação do alistamento mediante 
processamento de dados e revisão do eleitorado, nos ter
mos desta lei, a Justiça Eleitoral poderá requisitar servi
dores federais, estaduais ou municipais, bem como utili
zar instalações e serviços de órgãos da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Territórios e Municípios. 

Art. 91' __ O Tribunal Superior Eleitoral baixará as ins
truções necessárias à execução desta lei, especialmente, 
para definir: ~ -

I - a adminiSti"ação e a utilização dos cadastros elei
torais em computidor, exclusivamente, pela Justiça Elei
toral; 

II - a forma de solicitação e de utilização de infor
mações-constantes de cadastros _manti_dos por órgãos fe
derais, estaduais ou municipãis, visando resguardar sua 
privacidade; 

UI - as condições geraiS p3ra -a execução, direta ou 
mediante convênio ou Contrato, dos serviços de alista
iílChlO; revisão- -do- eleitoraâo~--conferência-e--atmdiza-çã:o 
dos registras eleitorais, inclusive de coleta de infor~ 
mações e transporte de documen_tos cleitoraís-,- quaildo 
necessãriO, das Zonas Eleitorais 8.té os Centros de Pro-
cessamento de Dados. _ 

IV- o acompanhamento e a fisCalização, pelos parti
dos políticos, da execução dos serviços de que trata esta 
lei· 

\r - a programação e o· calendário de execução dos 
serviços; 

VI -a forma de divulgação do alistamento eleitoral e 
da revisão do eleitorado, em cada Zona e CircunscriÇão, 
atendidas as peculiaridades locais; 

VIl - qualquer outra especificação necessâria à exe~ 
cução dos serviços de que trata esta lei. 

A-rt. I O. Ficã o Poder Executivo autorizado a abrir, 
para a Justiça Eleitoral, à disposição do Tribunal Supe
rior Eleitoral, o crédito especial de CrS 600.000.000.000 
(seiscentOs bilhões de cruzeiros), destinado a atender às 
despesas decorrentes desta lei. 

Art. II. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. - -

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente o§ 29 do art. 2"' da Lei n"' 6.996, de 7 de ju-
nho de 1982. -

O SR. PRESID_ENTE (José Fragelli)- Em votação o 
Requerimento n'l' 492, -de urgência, lido no Expediente, 
para_o- Projeto de Lei !ia Senado n'l' 361/85-DF. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram, permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado fi9 361/85, que instituí no Distrito Federal o 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automo
tores e dá outras providências. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONA!,.(Seç~o II) 

pep~ndendo d_e _pareceres _das Comissões de 
ConstitUiÇãO e-JUStiça;-do DistritO- Feâeral e de Fi~ 

___ nar~:ç_~. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Cam_-_ 
pos, para proferir o- -parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB...., MO. Para 
proferir parecer.)....:.. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto em ~pígrafe, oriundo da Mensagem Presi
dencial n"' 625, _datada de 28 do fluente e acompanhada 
de Exposição de Motivos do Senhor Go...:r;..r_r:tador_dQ_D_is
trito Fed_eraJ, objetiva instituir, no âmbito do Distrito 
Federal, o lmpo~to _sobre a Propriedad~_ de Veiculas Au
tomotores. 

2--:- Ditaproposiçã9 _vem fulcrada__fiq_ art. 42, item V, 
da Constit~i~ão fedc~n!.l, o qual faz remissão ao§ 19 do 
art. 1_7 da Lei Maior, fonte da competência do Senado 
Federal para "discutir e votar projetas de lei sobre ma~ 
téria tributária ... " _de interesse do Distrilo Federal. 

Além çio mais, ~ prgjeto ê corolário das alteraçõ~ de~ 
correntes da Emenda ConstituCi~rial Q'l' 27/85 (aprovada 
p_elo Co!lgresso Nacional no dia 23 recém-transato), a 
qual delega competência aos Estados e Municípios para 
instUuir__i]llposto sobre a ''propriedade de veículos auto
motores, vedada a cobrança de _imposto ou tax:as incíM 
_9cm_t~_ s~bre a utilizaç~q. ~e veículo~··, em d_eç_orrência da 
extinção da Taxa Rodoviária Única. . · 

A matéria, aSsim, tem tríplice assento constiÍucional. 
- eºr ou_tro l_ado,_ não vlslumbramo_s qualquer ~ntrecho
que com disposições do Direito Positivo brasileiro, o que 
salva_guarda sua juridicidade. _ 

3. No mêrito, o projeto prevê a-incidência- do imPos
to, forma de recolhimento, base de cálculo, alíquotas 
máximas iO:cidentes, casos d~ isenção, formas trimestrais 
de registro inicial de veículos, aplicação de multa e cor
reção monetária aos casos de não recolhimento do im
posto no prazo fixado, além de se reportar expressamen
~e à futura criação de texto regulamentar. 

Na realidade, pois, o projeto transporta, do âmbito f~ 
deral para o local, os beneficias da arrecadação incidente 
sobre veículos autom_otores, dentro _d_a política de forta
lecer a alocação de recursos aos Estados, Municípios e 
ao Di§trito Federal. Consubstanciando antiga aspiração 
da_ classe-política, merece _nosso aplam:o e, COtiSeqüente
mente, total apoio, eis que acorde ~s normas regimentais 
e redigido em perfeita têcnica legislativa. 

4. Ante o exposto, comprovada a constituciorialida
de, juri_dic:_idade, regimentalidade e técnica _legislativa, de 
permeio com a oportunidade e conveniência, somoS pela 
aprovação do projeto em exame, tal como se acha_ redigi
do. 

O SR. PRESID~NTE (J~sé Fragelli)- - éoncedo a 
p_alavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para profe
rir o parecer ·da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
proferir parecer.):..... Sr. Presidente, Srs. Seiladores: coD- · 
soante as termos -da Mensagem n"' 625, de 28 __ de _no
-vembro de 1985, o Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, invocando o sucedâneo _do artigo 51, combi
n-ado com o artigo 42, item V, da Constituição, submeteu 
à apreciação desta Casa o Projeto em exame, .. institui no 
Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veícu
.l9..i.-ªU_tQmQtoreu _q~_o_q~ras providências". 

, J:.sclarece a Exposição de Motivos, anexa à supramen
ctonada Mensagem, que o Projeto é decorrência natural 
da aprovação, pelo Congresso Nacional, da Emenda 

. conslit~cional n'1-27, de 23 do mês transato, pela qual é 
transCenda aos Estados e ao Distrito Federal a compe
tência para instituir esse imposto. 

Chamada a pronunciar-se, a douta Comissão de Cons
tituição e Justiça mã.nifesiou-se pela constitucionalidade 
e ju~idícidade da P~op~sição e, no mérito, pela sua aproM 
vaçao. 

No âmbito desta Com"issão, -despiciendo seria acres
centar qualquer adminícuto, eis_ que os efeitos da apli
cação da lei salta aos olhos até dos menos ã:visados. 
-- Realmente, gerir a nível local os recursos advindes da 
arrecadação da antiga Taxa Rodoviâria Ünica é propiM 
ciar ao Governo do Distrito Federal a oportunidade de 
desenvolver projetas de elevado interesse so.cial, dando 
ç1,1rso ao_ plano de amparo às populações das cidades~ 
satêlites, para satisfação de suas necessidades mínimas. 
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_ Ressalte-s~ que o P~ojeto ín~orpora os requisitos es-
senciais da Taxa_ Rodoviária Uni_c-a, tais Como a defi
nição de conlribuintes, o fato gerador, a base de cálculo, 
as-aliquotas e as iSenções, não h"vendo, a nosso vt";r, ne
cessidade de se propor qualquer reparo ao seu texto. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto tal 
como redigido, tlinto ~la oportunidade quanto pela 
conveniência de que se reveste, a fim de propiciar a arre-
caçiação de tal imp-osto a partir do ano vindouro. 

É o parecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha, para profe
rir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Para 
proferir parecer.)"- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Atravês da Mensagem n9 625/85 o Senhor Presidente 
da República, nos termos do_art. SI combinado com art. 
42, Item V, da Constituição, encaminha à consideração 
do Senado Federal Projeto de Lei que "institui no Distrr:.
to Federal o Imposto sob_re a propriedade de veículos au
tomotores e dá outras providências". 

A Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, que acompanha o PrOjeto e a mensa
gem presidencial, lembra que o novo tributo foi incluído 
na compe~ência dos Estados e do Distrito Federal, por 
força do dtsposto no artigo 29 da Emenda Constitucional 
n'l' 27, de 28 de novembro de 1985. 

Diz ainda a referida Exposição de Motivos que o n_ovo 
imposto substitui a Taxa Rodoviária Ünica, de compe
tência da União, tendo o presente Projeto, poressemoti~ 
vo, incorporado os elementos básicos daquela Taxa, tais 
como a definição de contribuinte, o fato gerador, a base 
de cálculo, as alíquotas c as insenções. Quanto a estas, 
informa que "justifica-se a exclusão da União, Terri
tórrios, Estados, Municípios e respectivas autarquias, 
porque passam-, cótn a transformação da taxa em impos~ 
to, a gozar da imunidade prevista no inciso III do art.l9 
-da Constituição". 

Como se sabe, a supracitada Emenda Constitucional 
n\0 27/85 cói1Substancia a reforma tributária de emergên
cia que vinha, há bastante tempo, sendo reivindicada pe-
los Estados, Distrito Federal e Municípios, a fim de 
própOrciQna_r:-lt"l~~_t:~L!rsq(i!Q~iQ!l!lis_gu_e_p~4~s~J11--a~~
nuar a sua difícil situação financeira resultante do PCr~ 
manente desequilíbrio entre receita e despesa. 

Assim, a transferência do tributo para a competência 
dos Estados e do Distrito- Federal deverá trazer-lhes e 
aos Municípios- :i estes como participantes do produto 
da arrecadação do imposto - razoável montante de re
cursos que os ajudará a melhor desincumbir~se dos seus 
vários encargos. 

Observa-se que o Projeto, de acordo com as normas 
estabelecidas pela mencionada Emenda Constitucional 
n'l' 27 /&5, trata adequadamente das diversas hipóteses e 
situações gerais pertinentes à caracterização e adminis
tração do iinpoSto, àS quãiS continuam sendo basica
mente aquelas relativas à antiga Taxa Rodoviária Única, 
uma vez que amhos os tributos- O substituído e o subs
tituto - conservam os mesmos elementos essenciais 
identificadores. 

Verifica-se,- portanto, que apenas as regras comple
mentares e secundárias, como as relativas à arrecadação 
e ao .recolhimento do novo imposto, serão tratadas em 
regulamento._ 

O art. I 'l' contêm a definição do fato gerador - pro
priedade_ de veículos automotores - bem como do con~ 
tribuinte do tributo - proprietários desses veículos. 

O art. 29 estabelece que a base de cálculo do imposto é 
o valor venal do veículo automotor. Por sua vez, os pará
grafos 19 a 49 referem-se aos Critérios para a fixação do 
valor venal, inclusive no caso de veículo novo, bem como 
à forma de_apres_entação da base de cálculo e à possibili
dade_ de esta ser reduzida pelo Governador_ do Distrito 
Federal. 

No art. 3"' se e~tabclecem as alíquotas máximas do tri~ 
buto: a) 7% (sete por cento) para carros de passeio, inclu
sive de esporte ç. de corrida, bem como camionetas de 
uso misto e_ veículos quando detentores de permissão 
para transportepúblico de passageiros; e 2% (dois por 
cento) para os demais veículos, inclusive motocicletas e 
ciclomotores. 

NotaMse, assim, que tanto em relação aos seus elemen
tos fundjUO~ntais :---- fato gerador, contribuinte, base de 
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cálculo e alíquota -,como em _relação aos dentais aspecw 
tos indicados no_ Projeto, o novO' imPosto aChawse· ade~ 
quadamente discipfinado por normas próprias que -asse· 
guram a sua identificação e a sua conformidade à Emen~ 
da Constitucional n~' 27/85. 

Em face do exposto, manifestamo·noSfãvoravelmente 
ao presente Projeto d_e lei. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O parecer da 
Comissão de ConStilqição e_ Justiça concluí pela consti
tucionalidade e juridiC_içlade ,doprojeto._qs 4~:_mais pare-
ceres são favoráveis-:--~- - - - ' 

Completada a instrução- da matéria, -passa-se à ·suã 
apreciação. - " 

Em discussão. (PJlusa_.) 
Não havendo qUem queira fazer uso da palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, -queiram per-

manecer sentados. (Pausa.)_ 
Aprovado. _ _ _ _ --
0 prOJeto vai _à ·comissão de Redaçào. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)....:.. $obre a m_esa, 
parecer da Comissão de_R~dação que serã lido pelo Sr. 
19-Secrtário. 

É lido o seguinte 

PARECER No 1.203; DE 1985 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado g9 361, 
de 1985-DF. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do, Projeto de 

Lei do Senado n9 361, de 1985-DF, que institUí no Distri
to Federal o imposto sobre a propriedade de veículos au
tomotores e dá OlJ.tras providências. 

Sala de Reuniõe$ da C0:missã_9, 4 d_e dezembro de 
1985.- Américo de Souza, Presidente- Saldanha -D~r
zi, Relator - José Ignácio Ferreira. 

ANEXO AO PAREC"EKN9 1.203, DE 1985 

(Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 361, de. 
1985-DF.) 

Institui no D~strito Federal o imposto sobre a pro
priedade de veículos automotores e dá outras provi
dências. 

O-Senado Federal decreta: 

Art. 19 É instituído, no Distrito Federal, o imposto 
sobre a propriedade de veículos automotores devido 
anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprie
tários de veículos automotores registrados e licenciados 
nesta Unidade da Federação. 

§ !9 O valor do imposto será recolhido diretamente 
pelo contribuinte n·a rede bancária autorizada, nos pra
zos e formas preVistos no regulamento. 

§ 29 O imposto e-vinCulado ao veículo. No caso de 
sua alienação, o compr0Vãi1te do pagamento será trans
ferido aO novo proprietário pãra-efeit.o .de i-egistro ou 
averbação no órgão de trânsito. -

§ 39 No caso de transferência do veículo regulariza
do de outra Unidade da Federação; não será--exigido 
novo pagamento do ímposto, respeitando-se o prazo de 
validade do recolhimento anterior. 

§ 41' Em razão do ano d._e fabricação, o Governador 
do Distrito Federal poderá excluir determinados veícu
los da incidência do imposto. 

Art. 29 A base de cálculo do impostO é o valor venal 
do veículo automotor. 

§ 19 Para a fixação do valor venal poderá ser levado 
em ·consideração o preço usualmente praticado no mer
cado do Distrito Federal, os preços médios aferidos por 
publicações espeCfalizadas, a potência, a capacidade má
xima de tração, ano de fabricação, o peso, a cilindrada, o 
número de eixos, tipo de combustív.el, a dimensão e o 
modelo do veículo. 

§ 29 No caso de veiculo novo, o valor venal será o 
preço comercial tabelado pelos órgãos competentes ou, 
na sua falta, o preço a vista constante do documento fis
caJ emitido pelo revendedor ou pela autoridade federal, 
por ocasião do desembaraço. _ 

"§' 3~ A base de cálculo prevista neste artigo constará 
de tabela trimestralmente corrigida que deverá ser :PuOii~ 
cada antes do trimestre da ocorrência do fato gerador. 

§ _49 O GO_yc!iilador do Distrito Federal poderá redu
zir a base ae·cálculo do imposto quando a situação de or
dem tecnológica, estratégica _ou Política assfm recomen
dar_. 

_, __A_rL____1_~ "'A§. a)iqqota~ rrláxima_i__g_Q_ impost_q sobre a 
propriedade de veículos automotores são: . 

_ ~ - 7% (sete por_ cent~) para carros de pass_eio,_ iflclusi
. ve àe esporte e de corrida, bem como cimionetas de uso 
misto e veículos utilitários; -
II- 3% (três-por cento) para os veículos mencionados 

nQj_~ I,_Q_etentQre.$ de permissão para transporte públi
co-de passageiros; 
_ 11_1 :-~·:-:2%_(do_i.§_por-cento) p~ra_os_ demais _v~[culos, in
clusive- nlOloclcletaS e ciclomotores. 

Art. 49 São isentos do pagamento do imposto: 
I- os veíctilos empregados em serviços agriColas, que 

-apenas transitem dentro dos limites das propriedades 
;-ãgrícOTas a que -pertençam; -

II- as ambulâncias; 
-III - o Corpo Diplomático acreditado junto ao Go

Verno brasileirO; 
IV- as máquinas agrícolas e de terraplenagem, desde 

que não CírcUlem em vias públicas abertas à circulação. 
ParágrafO único. O regulamento· disporá sobre a for

ma do requerimento e reconhecimento da ise-Rção. 
Art. 59" "O regístro iilicial de veículos automotores, 

quando feito até 31 de março de cada ano, ensejará o pa
gamento integral do valor anual do imposto. Dentro de 
cada trimestre subseqíienfe, o registro determinará a re-
dução de 1/4 (um quarto) do valor do imposto, por tri
mestre.-

Parágrafo único. O regulamento disporá quanto ao 
calendário do recolhimento do imposto e renovação do 

-registro, podehdo ser utilizado o último algarismo da 
placa do veículo. 

Art. 69 Os proprietáriOs de veículos automotores, 
que não-efetuarem o recolhimento do imposto no prazo 
do regulamento, ficarão sujeítos à mülta de 50% (cin
qíienta por cento), calculada sobre o valor do imposto 
corrigido monetariamente pelas variações percentuais 
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Naciorial -
ORTN, na ocasião do pagamento. 

- Parágrafo úníco. -A COrreçãO monetária dos tributos 
de competência do Distrito Federal, não recolhidos nos 
prazos regulamentares, será aplicada independentemente 
de ser o recolhimento espontâneo ou mediante ação fis
calizadora. 

Art. 79 O pagamento do imposto sobre a proprieda
de de veículos automotores exclui a incidência de taxa ou 
imposto que grave a utilização do veículo. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se apli
ca às multas ou sanções previstas no Regulamento do 
Código Nacional de Trânsito. 

A:rt. 89 O disp-osto no§ 49 do artigo 19 desta Lei não 
dispensa o proprietário das obrigações estipuladas no 

- Cóciigo Nacional de Trânsito: 
Art. 9"' Esta lei entra_em vigor na data d~_sl,l_a_publi

cação. 
Art. 10. Revogam-se as dispOsfÇões em. Coil.tr8.ri0. 

O SR~ PRESiDENTE (JÕsé Fragelli)- Em discussão 
a- redação fin-aL· (Pausa.} -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. " _ 

E-m vocação. 
Os Srs.._Senadores que a aprovam, queiram permane

cer sentados. (pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
redação final de pi-oposição aprovada na Ordem do Dia 
da presente sessão que, nos termos do Regimento Inter
no da Casa, se não houver objeção do Plenário, vai ser 
lido pelo Sr. 19-Secretário, (Pausa.) 

É lida a seguinte 

PARECER N9 1.204, DE 1985 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de D_~eto Legislativo n~' 
2, de 1985 (n9 60/84, na Câmara dos D~putados). 

Rebt_t_qr: _Seqador_ Jorge Kalume 
A Ço"missão apresenta- a redação final do Projeto de 

DeCreto "LegiSlativo n~'"2, de 1985 (n9 60(84, na Cân-tara 
dos Deputados), que_aprova o texto da Convenção sobre 

I)ezegt_bro de 1985 

a Conservação dos Recursos Vivo-s-Marinhos Antárti
cos, concluída em Camberra, em 20 de maio de 1980. 

SaJa de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1985,- Lenoir Vargas, Presidente- Jorge Kalume, Re
lator - Américo de Souza. 

ANEXO AO PARECER N9 1.204, DE 1985 
Redação final do Projeto de D~eto Legislativo n9 

_ 2, de 1985 (n9 69/84, na Câmara dos D~putados). 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 

termos do art. _44, item I, da Constituição, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, promulgo 

o seguinte 

DECRETO LEG(SLATIVO N' , DE 198 
Aprova o texto da Convenção sobre a Conservação 

dos Recursos Vivos Marinhos Antirtlcos, concluída 
em Camberra~ em 20 de maio de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
~ Art. J9 S aprovado o texto da ConvençãO sobre a 

Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antãrticos, 
concluída em Camberra, em 20 de maio~ de 1980. 

Art. 29 ---Este Decreto Législativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelii)- O parecer vai 
à publicação. ' 

Sobre a mesa, requeiimento que vai ser tido pelo Sr. 
!~'-Secretário. 

É lido_e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 493, DE 1985 
Dispensa de publicação de redaçiio final.· 

Nos termos do iut. JS6_do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n"' 2, de 1985 (n9 60(84, na Casa de origem), que aprova o 
texto da convenção sobre a conservação dos recursos vi
vos-marinhos antárticos, concluída em Camberra, em 20_ 
de maio de _ _l980. 

Sala das Sessõ_es, 4 de dezembro de 1985. --Américo 
de_ Souza. 

O SR.._PRESID~NTE (José Fragelli) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto_ vai à promulgação, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - .Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

As candentes e quase dramáticas palavras do nobre 
Presidente da República do Peru, Sr. Alan Garc;ia Pére_z, 
na Assembléia Geral da Organização das Nações Uni~ 
das, constituem um dos mais realistas e vigorosos libelos 
dos últimos anos. 

A temáÚca talvez não seja nova, como inovadora tal
vez não se revela a retórica. As verdades, porém, têm os 
seus desdobramentos e meandros. E sua exposição aos 
olh.os ôo mundo torna-se necessária nesta hora em que 
difícil, cada vez mais difícil, vem se tornando o diálogo 
Norte-Sul, isto é, entre os detentores da riqueza, do capi
tal, e os que sonham e se aferram à esperança de uma 
igualdade entre os homens. 

As linhas mestras do importante pronunciamento do_ 
jovem mandatário peruano, como não poderia deixar de 
ser, foram as dívidas dos países do chamado Ten;~iro 
Mundo e as implicações da -política de restrições que lhe 
vem impondo o Fundo Monetário Internacional. 

Uma frase, carregada sem dúvida de uma paixão qua
se dramática, ilustra esse arroubo oratório: ' 

..... Toda a América Latina sofreu um terremotO 
econômico nos ú!tiiJlOS anos, como conseqUência 
das receitas do Fl'vl_I, das taxas" de juros. Um terre

-mo-to em que não se vê edifícios caídps, mas sim em 
termos sociais." 
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Arroubos de retórica, dir-se-ã, pois a calamidade_ de 
que se abateu sobre a Nação Mexicana não tem paralelo 
recente, nem talvez precedentes na História ContinentaL_ 

Ocorre, porém, que se oS danos materiais podem ser 
reparados com o perpassar do tempo, os- danos sociais, 
como a miséria, a fome, o desemprego, a desnutrição, a 
mortalidade inflmtil, a insegurança, advindes da reces
são, jamais po·cterão ser résSàteidos. __ ~ 

Nesse tocante, oportuno se torna transcrev~r excerto 
de artigo do_ jornalísta Washington_ Nov~es,_pl!-bticado 
na Folha de S. Paul_o: Diz ele: 

"O terremoto mexicano, além da justa solidarie
dade, bem poderia servir para refrescar nossa me
mória para algumas monstruosidade$ de nossa polí~ 
tica econômica. As que favorecem a concentração 
industrial e da renda, gerando megalópoles sitiadas 
por legiões de mendigos, que engrossarão as estatís
ticas de .doenças e de m_or~_ali_dade." 

E concluí: 

"O trágico, no Brasil, é que nem precisamos de 
terremoto para matar todos os dias milhares de pes
soas, principalmente crianças." 

São depoimentos dessa natureza que nos levam à me
ditação sobre o destino dos povos do chamado Terceiro 
Mundo, entre os quais nos incluímos, campeões que so
mos da dívida externa e possuidores de um dos maiores 
índices_ de motali~ade infantil e de_desemprego do mun~ 
do, 

Já no discurso pronunciadõ-por ocasião de sua posse 
no elevado cargo de Primeiro Mandatário da República 
peruana, solenidade a que tivemos a honra de compare
cer, como integrante da Delegação do Brasil, a dureza 
dessas verdades ganharam expressão e ressonância em 
todo o continente. 

Esse pronunciamento adquiriu signíficado maior jus
tamente pelo fato de estar o Peru, pela segunda vez con~ 
secutiva, dando posse a um Presidente eleito pelo povo, 
após a retomada dos caminhos dii democracia. 

Releve-se que ao digno mandatário que se despedia, 
Fernando Belaunde Terry, é cfedTtadO ograhdeC:Sforço e 
o êxito na recupera-ção, para o seu nobre povo, do exerci~ 
cio pleno das liberdades civis e a vigência dos d[reitos es~ 
sencíais com urna integridade que expressa--e confirma-a 
vocação democrática do povo peruano. 

A juventude do novo mandatário peruano pode cons
tituir objeto de dúvidas e desc;renças. Ela representa, po
rém, uma opção, pois, ao chegar ao poder em uma idade 
em que a experiência política só i ser escassa, a mudança 
de geração pode significar transformações profundas d( 
postura, tanto no âmbito interno, como no campo ex ter 
no, onde graves e dificeis são o_s_ problemas de relaciona
mento, em decorrência da divida dos países do chãmado 
Terceiro Mundo, entre os quais se inclui o BrasiL 

Internamente, dois pontos cruciais desafiam as espe
ranças que cercam a nova administração que, sob a égide 
de democracia representativa, assume as rédeas do poder 
naquele nobre pafs: a crise económica e o terrorismo. 

Com problemas de desemprego, taxa de inflação aCí~ 
ma de 230%, existem per'pectivas animadoras, porém, em 
diversos setores da .economia peruana, como na agric-ul~ 
tura, na pe..~ca e na mineração. Um certo estímulo vem 
sendo dado, ademais, ao setor manufatureiro, que pas~ 
sou a exportar para os países do bloco oriental, notada
mente para a União Soviética, que importará, do Peru, 
cerca de 200 milhões de dólares, no corrente exercício. 

O que há de_ mais, impOrtante a ressaltar, no evento, 
grato a todos nós latino~americanos, é o discurso depos~ 
se do novo, mandatário peruanO. -

Embasado no trinómio independência, desenvOlvi~ 
menta e justiça, diversos aspectos da problemática pe
ruana,, muitos dos quais com nítidas similitudes c_offi os 
dos demaís países do Continente, foram quaSe que 
exaustivamente abordados, _ 
---Her-da-aq_-úeJe·p-ars·,--at-ravGJ ·dõs-tempos;-pesacta:s- dívi
das sociais com o seu povo, configurados em termos de 
oferta de empregos, deficit de moradías, hospitais, carên
cia alimentar, baixa renda per capita, tudo isso agravado 
por um quadro inflacionário que atinge a patamares su-
periores a 230%. _ -- ----:: --

No que tange ao endividamento externo, nada menos 
que 14 bilhões de dõlar_es sufru:_am urrui economia cujo 
Produto N<J;donal Bruto ascende a pouco mais de 2J bi~ 
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_lhões, com renda per capita das mais baixas e um com~ 
prometimento Superior a 15% da~ exportações com os 

__serviç_os da dívida, qJ.Je se elevam ·a ~mais de 600 milhões 
de dólares. 

Tádos "esses aspeCtos-da economia são cjuase que dra- · 
maticamente enfocados pelo novo mandatário peruano, 
que não só s·e e;<põe, dura e friamente_, como também 
aponta as soluções adequadas. 

Segundo sua an_álise, o en9i~idamento indiscriminado 
_ r!!v~l9u~se _ li!S~!_l_S_ª!_Q,_ pois fói destinado a -ser gaSto de 

mÕdo irreSP-onsável em "inveisíOnes- rio reproductivas y 
casí exclusivamente para el 30% de nue$tra población, 
enriqueciendo a muy pecas y favoreciendo con importaR 
ciones extranjeras a otros .. ~" 

E conclui: 

"Por eso el Perú deve 14,000 miltpnes de dólares, 
y en êste ano de Í_985, deberá pagar 3,700, mieritras 
.sus_~portaciones sólo alcanzan a 3,000 míllones." 

Como medida de caráter imediato, anuncia a suspen~ 
são do pagatTiento dOs serviços~ da dívida dúr~i:ttt;i" s~is 
meses, a parttr dos quais pretende negociar um acordo 
com os grandes credores, em que poStula o pagamento 
de parcela não superior a 10% do montante das exporR 
tacões. 

No campo interno, aponta: cofio prioridade a luta 
contra a inflação e a recUperação das atividades produti

-vas do que resultará um incremento à criaç!io de empre~ 
gos, pois, como assinala: "sólo 35 de cada IQO peruanos 
en edad de trab!l.iar tienen un tra~ajo estable". 

Com isso, afirina, vem se deteriorando o relacionaR 
menta familiar, fragéis se tornam os vínculso do indiví~ 
duo ao organiSmo social, e, o que é mais grave, 
descaracterizam-se os valores autênticos que cimentam a 
união nacionaL 

Sein dúv-ida alguma, ilações as mais importantes po~ 
dem ser tiradas da análise do longo pronunciB.mento do 
jovem Pfes1dente _da heróica_república peruana. 

Uma verdade sobressai sobre as outras: os países do 
Terceiro mundo vivem problemas idênticos, por causas 
também idênticas e, o que é mais importante, necessitam 
resgUardar seus valores e suas instituições. 

Comii ã.s$inala o Jornal dO_Brasil_, em editorial publi
ciido no dia 13 de agosto: 

'\ .. ã ambição do Presidente Garcia de reservar 
recursos para o desenvolvimento económico e social 
de seu país é corrlpartilhada pela maioria dos diri
gentes dos países latino-americanos, inclusive pelos 
brasileiros. Isto transforma a questão, hoje vivida 
pelo Peru, em interesse maior para a opinião públi~ 
ca de todo o Continente." 

-Ã- intenção do jovem presiden-te peru<if-to de" dar início 
a uma nova fase no relacionamento entre devedores e 
credores pode ter um maior significado do que parece, à 
medida que o espírito de suas iniciativas ençontr~ ress_o~ 
nândas entre os deyedorcs de_maiQr eny~rga<!ura, como 
o Brasll, o México_._~ _Argentina, mesm.o a Venezuela, 
pois resultará no provável fortiílecimento do chamado 
ÇonsensQ de Cart~gen-a. Esse importante-paCto,_ que atê 
o presente não saiu do campo da retó'riCa~-congrega onze 
nações devedoras latino-americanas, que reivindicam 
condições menos draconianas para o pagamento do cha
mado serviço da dívida, o qual, em muitos casos, absor
ve não apenas os superãvits da balança comen::jaJ~ obti
do, no mais das vezes, às custas de pesados sacrifícios 

__ peio povo desses países. 
Mesmo não concordando com todo o conteúdo dos 

pronunciamentos do Presidente Alan Garcia, em Lima e 
na ONU, e os mantendo sob nossaS vistas para até o fi~ 
nal do ano verificar seus__ efeitos e _suas aplicações, temos 
que levar ao conhecimento do Senado pronunciamentos 
realmente importantes. 

Esperamos, e faz~mos sin~eros votos, que o Governo 
peruano encontre; realmente)_seu c_ãminho, que sensibili~, 
ze os detentores do capital internacional e, mais ainda~ 
dentro de suas fronteiras, encontre a fórmula miraculosa 
de uma conciliação que, evitando novos derramamentos 
de sangue, sem dúvida alguma, unirâ o nobre povo pe
ruano nessa luta J><tlo fortalecimento de sua democracia. 

Era o que.tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. ~~_ESID~TE (José Fragelli)- A Presidência 
designa para a sessão ordinária, de hoje, a sêguinte. 
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-ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei áá Câma
ra n9 SS, de 19~0 (n9 l.693f79, na Casa de origem), que 
acrescenta paragrafo ao art. 458 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n<;~s 84 a 85, de 
1985, das Comissões: __ 
-de Legislação Social; e 

- de Finanças. 

Votação, em turnO úri.iC"ô~-do-Projeto de Lei da CâmaR 
ra n\' 62, -~e 1980 (n<;l 1.871/79, na Casa de origem), que 
dií nOva redação ao arf. 51' da Lei n\" 6:678, de 14 de agos
to de 1979, que dispõe sobre a requisição de servidores 
públicos da administraçào_di_reta e autárquica pela Jus
tiça Eleitoral e dá outras providências, te_:ndo 

PARECERES FAV0RÃVEIS1 sob n~'s 100 e 101, de 
1984, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça; e 
- de Serviço Público Civil. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nl' 34, de 198 I (n<;~ 3.658/80, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 234 do Decre:to~Iei n~' 2,848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, tendo 

PARECER, sob n'i' 324, de 1981, da Comissão 
- de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, no mérito, favorâvel. 

4 

Votação, em tum o único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i' 48, de 1981 (n<;l 4.708/78, n~ Casa de origem), que 
introduz alterações no artigo 243 da Lei Ol' 4.737, de 15 
de julho de 1965 - .Código Eleitoral, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n' I.l9Q, de 1981, da 
Comissão _ _ ___ _ --·· 

-de Constituição e Justiça. 

5 

Volação, em turno úníco,_do Projeto de Lei da Câma
ra n<.' 53, de 1981 (n"' 614/79, na Casa de origem), intro
duzindo alterações no Decreto~lei iJ.<;~ 70, de 21 de no
vembro de 1966, e na Lei n<;~5,741, de}<;~ de dezembro de 
1971, que dispõe sobre cédula hipotecária e a cobrança 
de crt'dito hipotecário vinculado ao sistema financeiro de 
háhitàÇão, te"ndo _ :~ -

PARECER FAVORÁVEL, sob n' L14J, de 1981, da 
Comissão 
_"" --:: de Cgnstituição e _Justiça. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da C~ma~ 
ra n<;l 57, de 1981 (1"!<;12.109/79, na Casa de orig~m), que 
altera a Lei n<1 5.869, de II de janeiro de 1973 =--Código 
de Processo Civil, na parte relativa ao procedimento su
maríssimo, tendo 

PÃRECER-, sob n~" 12 de 1982, da--·camis~ão 
~de Constituição e Justiça, favorável, com emenda 

que ·apresenta de n<;~ 1-CCJ, e voto vencido, quanto à 
emenda do Senador Lenoir Vargas. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra n~> 59, de 1981 (n<;! 1.894/79, na Casa de origem), que 
inclui na relação descritiva da(> ferrovias do Plano Nacio
nal de Viação, instítuído pela Lei n9 5.917, de 10 de se
tembro de 1973, ferrovia transversal ligando Belém
São- Luís-T eresina, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 149, de 1985, da 
Comissão 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Votação, em turno único, do Projeto dt! Lei da Câma
ra n>? 63, de 1981 (n9 2.087/79, na Casa de origem), que 
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modifica a redaçãq do § 21' do art. 20 da Lei n~' 5.869, de 
II de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n~' 877, de 1982, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça. 

9 

Votação, em turrio único; do Projeto de Lei da Çâm~ 
ra n~" 81, de 1981 (n9 3.123/80, na Ca:sa de origem), qUe 
assegura os direitos de autores teatraiS, tendo 

PARECERES, sob n~'s 532 a 534, de 1982, das Comis-
sões: 

-de Educação e Culturat favorável; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada em_ 

plenário), pela constitucionalidade, juridicidade_ e, quan
to ao mérito, favorável. 

10 

Votação-, em turno único, -do Projeto de Lei da Câma
ra nl' 46, de 1982 (nl' 003/79, na Casa de origem), qUe dá 
nova redação ao ªrt. 125 do Decret9-lei n9 200, de 25 de_ 
fevereiro de 1967, e revoga a· alínea d do§ 29 do seu aJ:t. 
126, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 672 e 673, de 
1982,_ das Comissões: 

-de Serviço Público Ovil; e 
- de Finanças. 

11 

Votação, em turrio único, do Projeto de Lei do Senado 
nl' 244, de 1981- Complementar, de autoria do_S_enadQr_ 
Cunha Lima, acrescentando o§ 41' ao art. 21' da Lei_ Com~ 
plementar n~" I, de 1967, que visa a -reduzir, em casos qUe 
especifiCa, o-limite mínimo populacional de que trata o 
inciso I do mesmo artigo, tendo ___ _ 

PARECERES, sob no 945 e 946, de 1981,745 e746, de 
1984, das Comiss_õ_e_s; _ _ 

-de Constituição e Justiça- ]I' pronunciamento, pela 
constitucionalidade e juridicidade; 21' pronunciamento, 
favorável à emenda de Plcnâ_rio; e __ ~---

de Municípios- ]I' pronunciamento, faVorável; 21' pro
nunciamento, contrário à Emenda de Plenário. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de R,esolução n9 
131. de 1985 (apfdentado pela Comissão de Fi_D-ID:)ças 
como conclusão çle seu Parecer n9 949, de 1985), que al,!-_ 
toriza o Governo do Estado do Paraná a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 63,600.000 
(sessenta e três milhões e seisçentos mil dólar~ norte-
americanos), tendo _ _ ________ _ 
PARECER, sob nl' 950, de 1985, da Comissã_o __ _ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucioilalldade_e_ 
juridicidade. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
134, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu_ Parecer n~> 964, de 1985), que au
toriza o GoVerno -do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 3.131.146.368 (três bilhões, cento e trinta e_ uni mi
lhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e 
oito cruzeiros) o rfiOntante de sua dívid~ consolí_Q_ru;l_~, 
tendo 

PARECER, sob nQ 965, de 1985, da Corilissão 
-de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
135, de 1985 (apresentado pela Comissão dt! Finanças 
como conclusão de s.cu Parecer n~' 985, de 1985), que au
toriza o Governo do Estado de Minas Geniis a reaHàr 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólare_s_ norte
americanos), tendo 

PARECER, sob n<:> 986, de 1985, da Comissão 
-de Constituição c· Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicídadc. 

DIÁRIO DO C01-/GRESSO NACIONAL (Seção 11) 

15 

- Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 
136, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças 
como conclusão de seu Parecer nQ 987, de: 1985), -qtie au-:.. 
toriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de _ USS 
44,800,000.00 (quarenta e quatro milhões e oitocentos 
mil dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, sob nl' 988, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitUciOnalidade e 

-- jurldic1aaae~--- - - -- -- -- -

16 

Votação, em turno ·único, do Projeto de Resolução n9 
137, de 1985 (aJ)resf:ritado pela ConlissãO de Finanças 
como conclusão de seu .Pareçer nl' 989, de 1985),_que au
tor"iza o Gov-erno do Estado do Rio de JaneirQ a_realizar 
operação de empréstimO nó valor deUS$ 100,000,000.00 
(cem milhões- de dólares norte-americ<_~._nos), tendQ 

PARECER, sob n~" 990, de 1985, da Comissão 
. -de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

_jlJ.6c:ij_ci@_çl~. 

17 

-- YPtªÇi'fQ:;::Mi~turn_o_ únicO, do Proi~!_o_~~ Resol~ç~o n~" 
138, de 1985 (apresentado pela Comissão de EConomia 
como conclusão de seu Parecer nl' 991, de 1985), que au
toriza a PrcfCifU.rã ôe Itapecuru-Mirim (MA), a elevar 
em Cr$ 147.658.086 (cento e quarenta e sete milhões, 
seiscentos e cinqílenta e oito mil e oiten_ta e seis cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~"s 992 e 993, de 1985, das Comis~ 
sõcs:- -
-de Constituição e_ Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, e 
=---de Municípios, favorável. 

-18 

Votação, emturno úni~o, do Projeto de ~esolução nl' 
139, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~" 994, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Marília (SP) a elevar em 
Cr$ 2.400.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos mi~ 
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nl's 995 e 996, de 1985, das Comis
sões: 
-=--de Constftuição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade;e 
-de Municípios, favorável. 

19 

Võtação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
140, de 1985-(apresentado_pela Comissão de_Economia 
como concJusão de seu ~ar~cer Q? 997, de t 985),_que au
toriza a Prefeitura Municipal de Salto_do Céu (MT) a_ 
elevar em Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove 
milhões, novecentos e dezessete mil, trezentos e vinte 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 998 e 999, de 1985, das Comis
sões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

ju"ridíc!dade; e 
_;..:de Municípios, favorável. 

- 20 

_-Votadio, em-Ti.irncrumco, do Projeto de Resolução n~' 
141, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de se_u_Pan::cer n9 _ _l.OOO, de 1985}, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Grajaú {MA) a elevar 
em Cr$ 441.261.654 (quatrocentos e quarenta e um mi
lhões, duzentos e sessenta. e um mil, seiscentos e cinqüen
ta e_qüatr<ftruzeirosy o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 
_f~_BÇ(g_g~~. s~º-_~~~_1_.001 e 1.002, ~c 1985, das Co-

missões: _ . .. 
-de C~nS"tituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; e 
- de Muniçípios, favorável. 

Dezembro de 1985 

21 

Votação, em turno_ únlco, do Projeto de Resolução n~' 
142, de 1985 (apr~entado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~" 1.003, de_ 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Macaíba (RN) a ele
varem Cr$ 1.053.744.725_(um bilhão, cinqUenta e três 
milhões, setecentos e quarenta e quatro. mil, setecentos e 
vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.004 e 1.005, de 1985, das Co
missões: 

___ -..:.__dg_C_on:ill_tgjção e Justiça, pela constitucionalidade e 
· juridicidade; ·e--~--

- de Municípios, favorável. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Re_solução nl' 
143, de. 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
coiTio conclusão de seu Parecer n~' 1.006, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 
(MT) a elevar em Cr$ 4.473.178.930 (quatro bilhões, 
quatrocentos e setenta e três milhões, cento e setenta e 
pi_to mil,_ novecentos e trinta cruzeiros), o montante de 
sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nl's l.007_e 1.008, de 1985, das Co
missõ_es~ 

-~-de_Constituição e J_~tiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

23 

Votação, em turno ú_nico, do Projeto de Resolução n~' 
144~- de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de_s_eu. Parecer nl' 1.009, de 1985), que 
à"utoriza a· Prefeifura Municipal de Criciúma (SC) a e_Ie:
varem Cr$ 2.724.6.58.lQQ(dois_bilhões, setecentOs e vinte 
e quatro milhões, seiscentos e cinqUenta e oito mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.010 e l.OU, de 198_5, das Co-=. 
miss-õeS: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Municipios, favorável. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n~" 425, de 
1985, do Senador Alberto Silva, solicitando seja anexa
do, aos Projetas de Lei da Câmara nl's 49, de 1977, III, 
de 1981 e 124, de 1983, que tramitam em conjunto, o 
Projeto de Lei da Câmara n9 38, de 1984, que altera dis
positivo da Lei n~'4.276, de 13 de julho de 1965, que .. dis
põe sobre os serviços do registro do comércio de atividaM 
des afins, e dá outras providências. 

-- ~25 

VOiâÇão, em turno único, do ReqUerimento n~' 423, de 
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Líder do 
PFL, requerendo nos termos do art. 371-C, do regimento 
interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nQ 
124, de 1985 (nQ 4.0 14(84, na Casa de origem), que proí
be a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras 
e-dá outras providências. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento nQ 463, de 
1985, _do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
termos do art. 279, c, 4, combinado com o art. 195, do 
Regimento Interno, a indusão em o i-dem do dia do Pro
jeto de Resolução nQ 15, d~ 1985, de sua autoria, que 
"dispõe sobre requerimento de informações e dá outras 
providências", 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 461, de 
1985, de autoria do Senador Lomanto Júnior, solicitan
do, nos termos do art. 76 do Regimento Interno, a cons
tituição de uma Comissão Especial Mista, composta de 3 
senadores e 3 deputados, para, no prazo de 120 dias, or
ganizar os _?_to~ de comemoração do centenário dQ na_sci-

- mento de dÕiS~emTnentes vultos baianos, Dr. Otávio 
Mangabçira cOr. Ernesto Simões Filho, tendo 

PARECER_ORAL, FAVORÃVEL, da Comissão 
- de E.ducação e Cultura. 
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V atação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n_'i' 89, de 1983, de autoria do Senadqr Nel~on_ Car
neiro, que dispõe sobre a proibiçãO da caça ao jacaré e
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~'s 90 ·a, 92, de 19~5, das Comis- __ 
sões: 

-de Constitidçiio e Justiça, pela constitucionalid~de e 
juridicidade, co_m voto vencido dos Senadores Hel~fdio 
Nunes e Passos Pôrto; -- -

-de Agricultura; e de Sei'vi_ço Público Ch'ü, favorá
veis. 

Z9 

Votação, em primeiro t'urno, do ProjetO de Lei do Se
nado n_'i' 85, de 1983, de autoria-do Senador Nelson.Car
n~_TQ, que ~cr~_scenti dispositivo à Lei Orgânica da Pre
Víãericiã--s_Qclãl, -ampliando a definição de dependente 
para efeito de assistência médica, tendo 
Y~REÇ_E_~ES,_ sob _n9s9, 10 e 11, de 1984, das C_omi-s--

sões; - - · -· -' ~- - --
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-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicida-ºs.._ 

... :: .. ::de Legislação Social, favorável; e 
-:--_de Fin_ança$_, favorável, com voto vencido do Sena-

dor Passos Pôrtã~ -

O-S-R. PiiEsu)_ÊNTE (J0~~ FragelÜ) - Está encerra-
da a sessão. , 

"--{L_ev~nta-se a sessão às li' horas e 15 minutos.) 

Ata da 252~ Sessão, em 4 de dezembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTO$. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENA[JO[I.ES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice Michiles
Fábio Lucena- Alcides Paio- Odacir Soares- Aloy
sio Chaves --Gabriel Hermes- Hélio Gueiros --Ale
xandre Costa - Américo de Souia ~ .. -Alberio Silva -
Helvídio Nunes- João Lobo -César-Cals_:-:- José_ Lills 
-Virgílio Távora- Carlos_Alb.e:rt_o -:· M_oac.Y.i DU:irte 
-Martins Filho- Humberto Lucena- Milton C::i.brãl 
- Aderbal Jurema -Cid SamPaio - NivaldÕ M-ãCha-
do- GUilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Caval
cante- Albano Franco- Lourival :Baptista --Pa-SSos 
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior-- Luiz 
Viana- João Calmon -José lgnãCió Ferreira- Mo~
cyr Dalla """':""Nelson Carneira··__; Roberta·SaturninO-~ 
Itamar Franco- Murilo BaCiai6 ~-Alfredo Campos- · 
Henrique Santillo- Gastão MUller- Roberto Campos 
-José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi 
-Álvaro Dias- Enéas Fariã --Jaiscin Barreto- Le-
noir Vargas - Carlos Chiare Ui - -Alcides Saldanha -
Octãvlo Cardoso: 

O SR. PREsiDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. l:{a
vendo n-úmero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção- de oeu.s, iniCiamos nossos trabalhos. 
Não hã Expediente a ser lido. 
Sobre a mesa comunicações que vão ser lidas pelo SR> 

1?-Secretârio. 

São lidas as seguintes 

Excelentíssimõ- "Senhor 
Senador José Fragelli 
D D. Presidente do Senado Federal 

senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a y, Ext- que, nos termos 

regimentaiS desta Casa, deixo a Liderança do Partido 
Democrático Trabalhista - PDT:-

Sala das Sessões; em 4 de dezembro de 1985.- Robfrto 
Saturoino, Líder do PDT-

Excelentissimo Senh~r 
Senador José Fragelli 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: _ _ _ _ 
Tenho a honra de comunicar a V: Ext-, nos temroS re

gimentais desta Casa, que nesta_ data assumo a Liderança 
do Partido Democrático_ Tt~balhista --PDJ', com a 
concordância do nobre Senador Roberto Saturning, 
também membro do Partido. 

Sala das Sessões. em 7 de dezembro de 1985. --Jalson 
Barreto. 

O SR. PRESIDENTE .(Jos~ Fragelli) - Concedo a 
p~lavra ao nobre SenadoJ R,oQerto Çampos. · 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- S_r. Presidente, nobres Srs. Se
nadores: 

Conta uma estória judia que Moisés, ao descer do Si
nai, sobreçando as Tábuas da Lei, disse ao povo eleito: 

- .. Tenho para vós urila boa noticia e u'a má noticia. A 
bC?_a --ri~tfciá. é _q':lé -Consegui reduzir os mandamentos a 
-dez. A- m"áõotiéiâ~é-que não cõrfsegui excluir o adul-
lérfci.". ""~ 
·~-O Ministro Dilson Funaro não nos trouxe as Tãbuas 
da Lei e s-im um ... Pacote" de leis:- a reforma fiscal com 

--tot aftigos, mais 16 deCretOS e 3 anteprojetos. E n~deu,
·como Moisés, uma boa notícia e u'a má notfcia. A boa 
notícia é que a economia ~:stá crescendo a 7% ao ano. A 
mâ noticia_ ê que tivemos em novembro a maior inflaçãO 
de nossa histófia- 15%. Não podendo abater a febre in
fla:ciOnãria:; a Nova Repúblic.a deóídiu~se_ pela mudança 
de termô.ril~tro, Suôstituindo os íridíces da Fundação Ge
túliO ·varg·ãs- pejo TPCA (lndice de Preços ao Consumi
dor Ampliado). 
__;:_ls~o-rit~-JMJemP_r~r_ .á_- resposta de um ministro uru

guaiO;- ar pelas_ altUr~- Sde ·1-966; q-uãnd0-1he perguritei se 
sua política ecOriõrnica pefrrl.itiria cõittrOlã.i" a- irifração: 
=·'1~•r0-5enõr, disse ele, no controlamos la inflación. Hi
~Im0s""11~~ Cós_a ffi~joi:. COn_ti~l~ffiOS los in~ices .. ,:• 

:_-Até.iíq_Üi_ 95: e~oi?O_ni~stà~"dà ~ová_.Repúb~ica p3:reciam 
acreditar que a inflaçãO é seipente dominãveJ. coin flaut_a 
de faquir. Só que·a flauta ê desafinada. Em seu esquema 
panglossiano, subiram as variáveis agradáveis: salário 
reá!, "pfõdU~ãO~- riív~l de emprego -enquanto se com
portaríam ciViliz3.0ame!l.te aS variáveis d~agradáveís -
~nflaçã_o, défi~it _público e t~xa de juros_~ Infelizmente, _a 

''ínflação do miltlo'' (assim balizada a inflação de no-
_,yiffibr9) disPciitã- suSpeitaS de que a nove! "via brasilei

ra"_ não terã, no longo prazo, êxito maior que a "viajuS
ticialiSta, a "vfa _chilena" ou a "terceira via" peruana, 
testemunhas da incorrigível propensão latino-americana 
a originalidades desnecessárias em ciência econômica. "S 
um caso em que .. a tecnologia não é nossa" ... 

-cor.-sideramos agora _as obje_tivos do ll:OS:SO ~·pacQte"; 

-~financiar o déficit fiscal; e 
~el~or:ar a _distribuiç-ão de renda. 

- Visto i:i,u_e no Corrente- debate..sobre o pa~te fo-~~m res-
-suscitados personagens_ medievais, com Robin Hood, 
poderíamos iniciar a análise na linguajar da época, em 
pristino estilo, cesurando-a em dois c_apitulos: 

=~_ft.Pft'~IO~ I-_ oe como o sUzerimo vivendo à 
tripa forra e não quei-endO -despojiir-se de Seus per
tences e baixela;g reclama dos fiéis vassalos uma dfzi
ma e ç-onvo~a q Conselh9 do Reino p-ã.ra sancionar 
tal derrama _se_m ~squecer a gritãdeira e o Socorii-

. menta dos seus súditos_ de mofinãs posses e meÍlor 
abastamento .. " 

~~Capítulo II~ De como o Suzerano de sãbio e 
~luzido conselho favorece com sua graça as gestas do 

abandidado Robin H.ood o qual desapossa oS-vassa
los de m~ior b,astança para acudir aos de menor sus
tança e pr<!vi~en(o. E de como o Suzerano parare
forço das arCas dO Castelo posterga por ordenação 
real a devolução aos fidalg~s e cavaleiros do nume
rário de que era mui" fiel d~poSitário." 

O FINANCIAMENTO DO DEFICIT 

Em matêl-ia de corte de déficit, a turma da-Nova Re
pública não é do ramo ... _ Tanto assim que o-corte efetivo 
de despesas seria: de Ci-$ 8 trilhões, ou seja, apenas de 
3,8% do dêficít e 1,2% do dispêndio global do Orçamen
to._ ~e- rélãdoriãt-fu"õ"f esse-corte- à soma do orçamento 
central com o das estafaiS~ --7- mais de 2 quatrilhões de 
c~ll:z~~~?s_=:- el: ~:sa~~rece, por micro.sc6pio. 

:_Há vã.d~s HzQes Jiara s_e fazer uma reforma fi$c;al. A 
menos JAJnvincente é ajncapacidade do governo -de cor
tar _ _seus gastos. 

Incompetente para cortar despesas, o governo quer 
transferir o ônüs do. ajustamento ao setor privado, '"L'" 
enfer .. ~c'_este.les a_utre!S", como dizia Sartre, Tanto.quan
to se pode inferir da franciscana informação revelada no 
"pacote", só se especifica a cobertura para 108 tr_ilhões, 
sem previsão para o_ déficit das estatais ou avais a ser 
honrados. Espera~se cobrir em parte o déficit das estatais 
pela "super-iildexação das tai'ifas", uma novel teoria se
gundo o qual elas deveriam crescer mais que a inflação, o 
que- as -tornaria, agentes âutônomos da inflação. O 
usuário ou consumidor pagaria um imposto disfarçado, 
sem o aborrecimento de fazê-to votar pelo Congresso. 
Estranhamente alguns impostos já existentes, como o 
Imposto Único sobre Combustíveis não tem tido sua po
tencialidade de receita explorada, o_ mesmo acontecendo 
no caso do Imposto Territorial Rural, que reforçaria os 
recursos dos Municípios, tornando-os menos dependen
tes de auxnio .do Tesouro. 

Um item bizarro, de comovente fragilidade, do plano 
de cobertura do déficit ê a economia de Cr$ 35 trilhões a 
ser obtida CQJ;ll a qUeda dos juros da dívida pública. 
Quem no~ ass~gura que os juros cairão nessa proporção? 
Ou ·serâ que se (:()gita-de tabelá-lo? Ou se criará um mer
cado cativo de depósitos compulsórios? 

O Ministro Funaro se credita o feito de ter baixado a 
taxa real de juroS -de 2T"'para 15%: É uma .. falácia de 
compoSiÇão" ... Á taxã só atigiu 21% quando a correção 
monetáría, em decorrência da- fórmula de média trimes
tral, caí rã- temporariárilenfe abaixo da inflação corrente. 
Os juros foram o elemento de compensação. Restaurada 
a fórmula antiga, os juros baixaram, refletindo também 
a enorme Iiqui~ez do mercado. No agregado, a taxa do 
"over night" tem "oscilado em tOrno de 16% sobre a CM, 
com ihSolente teimosia, quer antes de Funaro quer de
pois de Funai-o. E s-ó baixará quando houver confiança 
na capacidade do Governo de frear seu déficit; e -nã-esta
bilidade das re$ras dO jogo. Para obter resultados instan
tâneos ·a úniçO rilêió s~a ·reduzir impostos: De um CDB 
à taxa real de 27%, o.aplicador só recebe 12%, enquanto 
o 9'?_verno coleta_l2,4%, e a instituição financeria-2,6%. 

Só que a Nova Repilblica não acha graça na reduc:ão 
efetiva de_ impostos... _ 

O esforço de baixar os juros sem que baixe a inflação 
expõe-nos à armadilha das taxas de juros real negatiVas, 
que, em-nossa experiência pasSada·-asSim como na de ou
tros países latino-americanos, se traduzem em desestí
mulo à poUpança ou fuga -de capitais. 
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Há, ou antes havia, duas coisas elogiáveis no pacote. 
De um lado a permissão de aplicação do PIS~PASEP nos 
fundos de previdência privada, e, de outro o programa 
de privatização de empresas es~atais, atrav~s do qual o 
Tesourõ obteria um encaixe de Cr$ 15 trilhões. 

Parece, infelizmente. que o Governo já começa a re
cuar, intimidado com o "grito" das esquerdas da Câma
ra dos Deputados, -que confundem a privatização das 
subsidiãrias da PETROBRÃS- coisa poss(vel e desejá
vel - com a privatização da própria PETROBRÁS -
coisa também desejável, porém impossível, enquantó a 
sociedade não se convencer de que o petróleo é um h_i
drocarbureto e não uma emulsão ideológica. Aliás é pre
ciso desmitificarmos es-sa Solene bobagem de que o Go
verno precisa manter controle majoritário daquelas em
presas que - para usar o jargão da Nova República -
formam o "coração da economia", ou são "resp_onsáveis 
pela operacionalídade da infra-estrutura econômica ou 
social básica", ou ainda "produzem insumos de impor
tância estratégica para viabilizar o desenvolvimento do 
setor priyado." quanta bobagem! ... A "segurança naci
nal" depende muito mais da eficiência da empresa do 
que do voto do burocrata nas .assern)Jiéias ge_rais, ou da 
natureza do acioniS:ta, público ou privado. Fundamen
talmente, o que garante a segurança nacional é o poder 
eminente do Governo_de legis_lar, regul_ar, triby.tar~requi
sitar e desapropriar. Para isso não precisa ser acionista 
de nada. Paradoxalmente. aliás, o Gov~p_o ex_erce con-_ 
trote muito mais efetivo sobre as empresas privadas do 
que sobre as públicas. Alguém já disse que a verdadeira 
definição de empresa privada é "uma empresa controla
da pelo Governo", enquanto a ~mpresa pública é .. uma 
empresa controlada por ninguém". Ou antes, controlada 
por tecnocratas, militares, ou políticos fisiOlógicos. As 
empresas públicas não são do público. Algumas, como a 
PETROBRÁS e o Banco-do Brasil, atingiram proporção 
de partidos políticos, -estados dentro do Estado, infinita
mente mais rebeldes às diretrizes governamentais que a 
Volkswagen ou BRADESCO, por exemplo. Operando 
em regimes de monopólio, ou beneficiando-se de privilé
gios especiais, estão imunes _ao teste de mercado, e seu 
grau de eficiência não pode ser aferido. 

A Inglaterra e Alemanha vender3m suas estatais de 
petróleo, os Estados Unidos nunca as criaram, e nin
guém os considera desleixados _em matéria de segurança. 
Hã um movimento mundial de desestatização at~ mesmo 
na China Comunista. Só as esquerdas brasileiras, com 
seu ""ideologismo desatualizado", continuam vendo peri
gos no escuro. Talvez, como os morcegos, enxerguem 
melhor que nós no escuro. S6 que Seu horizonte~ apenas 
a dimensão da caverna. 

Se o Governo deseja realmente privatiZar, hâ uma ma
neira muito ma:is simples de fazê-lo que o complexo ri
tual do ''pacote". Basta que se abra aos Contfibuintes, 
pessoas físicas e jurídicas, que sofram um- incremento 
real de impostos em 1986 sobre 1985, uma opção fiscal_ 
de quitar a carga fiscal extra mediante comprovante de 
compras de ações de empresas estatais. O Governo abri
ria à licitação as ações - boa,s, medíocres ou más- de 
um amplo elenco de empresas (e não apenas as 17 de cuja 
privatização se fala desde o Governo Figueiredo). O con
tribuinte poderia licitã-las com alternativa ao imposto, 
liberando-se o imposto depositado contra a apresen
taçãó dos comprovantes de corftpra de ações. Para ense-
jar efetiva privatização, colocar-se-iam em licitação tan
to ações ordiná_rias como preferenciais, conforme sua 
proporção no capital. _ 

Matarfamos dois coelhos com uma cajadada só: -o 
Governo receberia dinheiro que precisa e efetuar-se-ia 
uma genuína privatização das empresas. Excluir-se-iam, 
obviamente, da opção fiscal as ''blue chips" de Bolsa
PETROBRÁS-, Banco do Bf-asil e Vale do Rio Doce

, que são obje~o de aquisição espontânea do mercado. 

A TRANSFERENCIA DO AJUSTE 
Uma análise sum~ria dq '"pacote", no qual os .. fisça

listas" encontram quase tantas perguntas como respos
tas., enseja as seguintes conclusões preliminares: 

1. A Nova República não parece dar prioridade 
ao combate à inflação. E pensa que os encargos do 
ajustamento devem cair sobre o setor voluntário. O 

·esforço do qoverno, pelo corte efet1vo de gastos, ~ 
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microscópio. Equivalente a 1,2% do dispêndio orça
do. 

2. Num exercício de aritmética panglossiana, 
promete-se uma queda de juros, quando eles pode

- - rão até subir, pela drenagem de recursos de setor 
privado e provável reaceleração da. inflação. 

3. A drenagem de recursos do setor voluntário 
para financiar a hipertrofia estatal_ _é de: 

- cí--s 60 trilhões (a preços de 1986) de receita 
líquida para o Tesouro (sem contar a receita capta
da para o Fundo de Participação de Estados e Mu
nícípios), 

- CrS 15 trilhões, pela privatização de empresas, 
o que só seria ~it5vel se houvesse efetiva transfe
rência de controle. 
--CrS 10 a 12 trilhões de aumento de tariféi;S. 

4. O "Fundo de Contingência .. de 27 trilhões 
virou Fundo de Indigência". Foi contigenciado an
tes que as contingfncias ocorressem, pois foi previa
mente alocado para suplementar verbas para ali
_mentação popular (3,4 trilhões), abastecimento (21 
trilhões) e necessidades sociais bâsicas (1,5 trilhão). 
Nada restará para complementar o reajustamento 
_dQ funQional!smo, custear os avais do Tesouro a 
dívidas externas do setor público (que-- s6 neste 
ix.trrclçio jã Cl!,starª-nt CrS 23 triii:J_ões), e ate~J,d~r às 
calamidades que o Bom Deus nos enviará ... NC$sas 
condições, o déficit de Cr$ 211 trilhões é pouco mais 
que uma figura de retórica. 

5. Para cada cruzeiros de corte de: gastos, o go
verno espera sacar do setor privado c_erqa de 10 cru
zeiros, sendo 6 por via de impostos adicionaiS,2 :Por 
privatização e 2 por aumento real de tarifas. Se a 
isso somarmos ·a venda de títulos, e o imposto ~nfla
cionãrio da emissão de moeda, por cada cruzeiro sa
crificado em sua despesa o governo extra(ria 21 cru
ze1tcis'âo -seToi privado! 

Os desbalanceaml!ntos do esforço de aj.ustamento são 
ainda mais graves. De um lado, o déficit estâ subestima
do. De-outro, -não Se está levando em conta o Imposto 
sobre Operações Financeiras (IOF), cujas alíquotas po
dem ser aumentadas pelo Conselho Monetário Nacio

·--naL 
Agora entendo porque o Ministro Funaro hesita em 

renegociar nossa dívida com os bancos- estrangeiros, e 
discutir o programa com o FMI. Qualquer economista 
de meia tijela apontaria as inconsistências do '"pacote" e 
a recusa ao ajustamento por parte do Governo, que l'io
ta a ·alocação global de recursos, transferindo-os do setor 
voluntário para o setor coercitivo. Indagariam qual o 
milagre que permitiria transformar uma eXpansão" mOile

- fária de 280% este ano, numa inflação de 160%, no vin-
douro. Não seria, outrossim, fácil explicar porque pedi
mos dinheiro "novo" de aluguel, ao mesmo tempo que 
recusamos capital de risco para toda a alta tecnologia, e 
expulsamos os capitais que aqui já estão. Ou porque re
clamaremos do pretecinismo alheio, quando se espalha 
entre nós, como uma espécie de .. AIOS" burocrática, a 
riümia da "reserva de mercado". Começou com micro
computadores, para atingir depois toda a eletrônica dig.i
tal. Agora ameaça espraiar-se para a btogenétiCã,-ã:-quí
mica fina, ·a mecâniCa âe precisão, a profissão de auditor 
e atê - pasmem todos - o comércio varejista, desde,:o 
papel higiênico até o sanduíche e o picolé! ... 

O pior é que enquanto não renegociamos a dívida con
tinuar.emos pagando aos bancos credores .. spreads" su
periores ao México e Argnetina. A redução do .. spread", 
negociada pelo Dr. Pastore, nos teria economizado 
vários milhões de dólares desde o começo da Nova Re
pública. A virilidade retórica que o Ministro Funaro exi
be na televisãO custa caro ao povo brasileiro, tanto mais 
quanto se vulnerabiliza nossa posiçã~ cambial pela ten
dência declinante das exportações. No ano em curso, 
nossas exportações declinaram de 7% até outubro em re
lação ao ano passado, e o saldo cambial só foi preserva
do graças ao fortuito declínio das importações e dos 
preços de petróleo. 

·Deve haver meios mais baratos de pavonear o orgulho 
nacional... 

_ Dezembro de 1985 

O EFEITO ROBIN HOOD E O EFEITO ALCAPO
NI 

A filosofia do pacote tem ~ido descrita como um 
exercício .. à la Robin Hood": o Governo tiraria dos ri
CóS para dai" aos pobres. 

Vivi o suficiente na Inglaterra para não achar graça no 
mito Robin Hood, simpático bandido das florestas de 
Nottingham, porém não um protagonista da civilização 
industrial. Que o digam os trabalhistas ingleses, cuja 
poHiica ressuscitou Robin Hood no século XX. Com os 
resultados conhecido: desestimulo à eficiência gerencial e 
evasão de cérebros. Desapontado, disse um dia o Chan· 
celer do Erário e eminente fiscalista, Hugh Dalton: -
.. infelizmente não se consegue tornar os pobres mais ri
cos, tornando_ o_s ricos mais pobres". A Inglaterra procu
roU: fazê-lo e hoje estâ na rabeira dos países europeus em 
matéria de renda por habitante e capacidade para finan-
ciar Programas· sociais. . 

Duas coisas há que reconhecer. De um lado, a estrutu
ra fiscal necessita de urgente reforma num sentido sim
plifLcador, e para isso o sistema de pagamento- corrente 
proposto no pacote, terminando o complicado jogo de 
retenção de devoluções, é contribuição importante. De 
outro, a renda no Brasil é exageradamente concentrada, 
muito mais que e~ países de comparãvel nível de desen
volvimento. E muito além do necessário para estimular a 
criãlividaCii:-C-reCOnij:ie"nsar a-eficiência funcional. Mas a 
redistribuição de renda exige ~ão uma "solução", e sim 
l,lm-eíenCO-de-Soluçõe8, a curio, médio e longo prazei 

O primeirO passo para se melhorar a distiibuição de 
reilda e favorecer os pObres é abater a inflação, coisa a 
que a Nova República dâ prioridade apenas retórica. A 
inflação é um imposto injusto, que torna os ricos mais 
espertos e os pobres mais indefesos. E para isso a primei
ra urgência é .. cortar" e não apenas "financiarn o déficit. 
Que açlianta reduzir o desconto na fonte. se é a própria 
fonte qu~ pela inflação mingua? Que adiant~ aliviar o 
imposto do pobre. se permanece o mais cruel deles, o im
posto inflacionârio? 

O Segundo passo, ainda que de efeito a longo prazo, é 
diminuir a proliferação de pobres, tornando o planeja
mento familiar acessível às _famílias pobres que o dese. 
jem. Se a oferta de mão-de-obra é sobrante e o capital es
casso, é impossível evitar que a remuneração do capital 
se comporte mais dinamicamente que o salârio do traba
lhador. 

Só está surpreendido com isso o Ministro da Fazenda. 
Infelizmente ê uma fatalidade do mercado, que um é fa
tor escasso e o outro é fato_ abundante. 
-0 progresso econômico consiste precisamente em au
mentar o estoque de capital por trabalhador, de modo a 
melhorar essa equação. 

O terceiro passo é coq.centrar-se o Estado nos investi
mentos e atividades sociais. Mas para isso, é preciso que 
ponha de lado suas pretensões de empresário, pois se 
quiser ser ambas as coisas, cairemos na ciranda inflacio
nária. A proposta do pacote - altamente louvâvel- é a 
de expandir o estado social em CrS 74 trilhões. Só que a 
·:contração do Estado de empresário, pela privatização, 
seria apenas 1/S dessa soma. 

A quarta via é a fiscal. 1:: o caminho mais atraente:_ pa
rece irresistível-a idéia de que os salários altos emanam 
da injustiça social, pouco tendo haver com diferenciais 
de produtividade, e que o lucro ~ uma secreção capitalis
ta e não a recompensa da eficiência. Isso pode até ser 
verdade no setor coercitivo. Não o é no setorvoluntário. 
~ sem dúvida louvável a intenção_ do pacote de con

centrar o IR na fonte sobre as rendas m~dias e altas, ali
viando as clasSes de renda baixa. Não é fácil avaliar, en
tretanto o efeito líquido do pacote sobre as pessoas físi
caS, não restando entretanto dúvidas quanto a enorme 
"garfada" na renda da pessoa jurídica: Os fiscalistas se 
degladiam, havendo opiniões para todos os gostos. O pa
cote não tem só um efeito "Robin Hood". Hâ tam~m 
um efeito AI Capone. .. O efeito "Robin Hood" estaria • 
na redução do desconto na fonte as::;im_çoroo no lança
mento do programa "social". O efeito AI Capone seria o 
.. empréstimo compulsório" sem juros, embutido no re-
tardamento das devoluções, abrail.dado apenas para con
tribuintes até 10 SM; o imposto-cobrado antes do fundo 
gerador, como no do recolhimento antecipado sobre 
aplicações em títulos postecipados; o aumento real de 9% 
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escondido na simples exigência de que o imposto de ren
da apurado no balanço das pessonsjurídicas_seja çonver
tido em ORTN no mês da apuração do balanço, e não 
no mês seguinte; e finalmente, a instituição de novos 
índices de correção monetâfia, que subitamente reduzem 
em seu valor patrimonial as cadernetas de poupança, o 
FGTS. o PIS-PASEP, de interesse direto para os traba
(hadores. 

O consenso que parece estar emergindo entre os risca
listas é que serão beneficiadas as_classes rle renda até 20 
salários mínimos, e punidas as de renda maior. Isso sig
nifica que uma parte da classe média sofrerá o grosso do 
impacto fiscal, pois que os co_ntribuintes de renda mais 
alta são poucos e já desenvolveram tecnologia própria 
para contornar o fisco. Quanto-às classes na faixa-mã:is~
baixa do espectro, até 5 salários mínimos, iludem-se ao 
pensar que ficam isentos do Impostq de Renda. Diferen
temente do que diz o Ministro da Fazenda, o art. 79 do 
pacote elimina apenas a retenÇão na fonte, e não o im~ 
posto. 

Seria aliás ingenuidade supor que uma transferência 
dessa magnitude do setor privado para o. setor público 
possa se fazer de forma "neutrã.", isto é,_ sem qualquer 
conseqUência para as atividades-produtivas ou para os 
consumidores. 

A tributação_adjc;ional sobre as grandes empresas, que 
já têm as- alíquotas maiores do IR - 40% - extrema
mente elevadas e restritivas à capitalização, terâ, inevita
velmente, reflexos negativos sobre a economia. Q_u as 
empresas repassam o aumento da tributação para seus 
preços, agrando o processo inflacionário, ou elas dispo
rão de menos recursos para investimentos e capital de gi
ro, afetando a oferta de emprego e a recuperação da ati
vidade económica. Estarfamos contrariando a tendência 
mundial de "desgravar" as empresas para estimulá-las a 
novos investimentos. 

Também a maior tributação sobre o mercado financei
ro resultarâ ou_ em maior desintermediação pas ope
rações finan_ceiras (não produzindo a arrecadação espe
rada), ou o aumento nas taxas de juros para compensar o 
imposto adicional. 

No caso das pessoas tisicas,- Supostamente as diretas 
beneficiárias do .. pacote" fiscal... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Perdoe-me in-: 
terromPer V. Ext, mas o tempo do orador está se esgo
tando, e eu pediria que V. Ex' concluísse o seu pronun
ciamento. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. PreSidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli) - Pela ordem, 
concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. MURILO BADARÓ (Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) - Se V. Ex• permitisse, eu queria ceder o 
tempo da Liderança ao Senador Roberto Campos, na 
qualidade de Vice-Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --:,V. Ex• será 
atendido. 

O SR._R__OBERTO CAMPOS---:- Não bastasse isso, a 
mudança introduzida na forma de apuração do Imposto 
de Renda da pessoa física - não corrigindo o imposto 
retido na fonte e corrigindo o imposto devido - deixa 
sérias dúvidas sobre seu real impacto para os contribuin
tes. Divei"sos tributaristas e economi_sta.s, como os Pro
fessores DérciO Garcia Munhóz e Mário Henrique Si
monsen prevêem para 1987. em conseqüência da nova 
sistemática, brutal aumento de imposto para as pessoas 
físicas, o que demonstra a necessidade de maiores escla
recimentos por parte das autoridades sobre os efeitos 
dessa mudança. 

Cabe aqui uma palavra sobre a chamada "especulação 
financeira", que se tornou um bode expiatório para to
dos os males. Aquilo que se chama de ••especulação fi
nanceira" dos aplicadores privados pode, sob outro ân
gulo, ser chamado pelo nome bonito de .. aQministração 
racional do patrimônio em condições de risco exacerba
do". Acontece que os empresários privados fizeram seu 
ajuste à recessão, ganharam eficiência e acumularam 
poupanças. Hesitam entretanto em aplicá-la em investi
mentos permanentes por causa: a) da inflação superior a 
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200%, que inviabiliza o cálculo econômico; b) do contro
le de preços, _ _que rouba lucratividade mesmo aos -r:tltii-ÍS 
efici~IJ-.tes_; e ç) _d_a.copstante_ inconstância das regras do 
jogo. Lernbre!11o-~Q~_q_ue em oit9 me_ses a Nova Repúbli
ca mudou três vezes a_fórmula.da_c_o"rreção monetáfiã~-e 
ago~a. num passa rTIOit!que, converteu uma restiti.ilçãO 
devida em empréstimo forçado. A ciranda financeira é 
mera conseqüência da inconstância das regras do jogo e 

-dos atraen~esjuros que o Governo paga para que o setol' 
privado lhe financie_a crônica insolvência. 

Vou terminar: Sr.-PreSidente, com as Seguintes çonsi
dcnJções: 

Na Velha República, o Congresso se queixava devo
tar leis sob decufsO i:le prazo. A Nova Repóblica mudou, 

-puri!__p~r_:_ _____ _ 

O Sr. "Miiiilii Badaró -Permite Y. Ex~ um aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Com muito prazer! 

O Sr._Murih._ Jl!ld_~__j _ _; -Desculpe-me_ interrOmper a 
arrasadora lógi_~a de V. Ex' para trãnsci-eVer uma frase 
do diSCurso do SenadOr Humberto Lucena, pronunciado 
no dia 5 de marçO de _1985 neste plenário, quahdo S. Ex• 
disSe qUe ~'é ineQuívOco ó-cõilfpi"omisso do novo Gover
no com o for~lecimento permanente do Poder Legislati
vo". Foi a forma encontrada para fOrtalecer o Legislati
vo, enviando para câ um projeto dessa envergadura, fal
tando apenas quatro dias para terminar -a -Sessão Legisla
tiva. 

o· sR. ROBERTO CAMPOS- f: claro, meu caro 
Líder! 

Prossigo, Sr. Presidente: 
A Nova República mudou para pior. Desenvolveu 

uma "tecnologia própria"- a recusa de prazo. Votar 
em cinco dias uma reforma fiscal complexa, que eminen
tes fiscalistas não conseguiram até agora desembrulhar 
-e muito menos medir-lhe as repercussões -é esperar 
do Congresso bra-sileiro ·conivência e não inteligência, 
submissão e não participação. 

Pelos motivos que compendiarei, n-ão é- uma proposta 
"séria", expressão que o Ministro Funaro usa tão fre
-qUentemente que receio dela queira fazer uma "reserva
de men:;ado~ _ 

Para ser breve e vero, direi o seguinte: 
-O esforço do Governo se limita efetivamente ao 

corte de I ,3% - ou sejam Cr$ 8 trilhões num dispêndio 
orçado em Cr$ 656 trilhões. 

Por cada cruzeiro de gasto cortado no déficit, o Go
verno extrairia, segundo o pacote, aproximadamente lO 
do contribuinte- 6 por via de impostos, 2 por via de ta
rifas e 2 por venda de ações. O resto preSumivelmente se 
cobriria por redução de juros, venda de títulos e pelo im
posto inflacionário oculto das emissões. No global, para 
cada 1 cruúíro de corte de gastos do governo haveria 21 
cruzeiros extraídos da sociedade por vãrios condutos. 

- O governo deseja impor à sociedade brasileira em 
1986 uma carga tributária adiciOnal equivalente aproxi
madamente ao orçamento de todo o rico Est_ado de São 
Paulo. A receita bruta adicional exacionada pelo pacote 
é de 80 trilhões de Cruzeiros. O Tesouro reteria uma re-
1::eita de 60 trilhOes líquidos, repassando o restante ao 
Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Para 
termo de comparação, toda a receita de 1986 do ICM em 
São Paulo está orçada em 67 trilhões e a receita total. em 
torno de Cr$ 97 trilhões (incluindo receitas não tribu
tárias). 

- O pobre se preocupa mais com a inflação, que cor
roe toda a sua renda, do que. com o imPosto, que afeta 
apenas parte dessa renda. O benefício social das isenç-ões 
e reduções é aumentar a fatia do bolo retido, mas isso 
adianta pouco se a_lnfillção_ reduz o tamanho do bolo. O 
teste final do pacote é sua eficácia antiinflacionãria. Ora, 
como explicar que com uma expansão monetária que 
chegará no fim do ano a 280% (ser:tdo _que a oomponente 
papel moeda atingirá 350%) se ~spera baixar a inflação 
para 160% na média do ano, tanto mais quanto pressão 
int1acionâria adicional resultará dos r~just.amentos tari
fas e do provável repasse de custos pela empresa? 

Por essa e outras, Senhor Presidente, afirmo que seria 
irresponsabilidade do Congresso votar um documento, 
cujo excelente .. marketing" não esconde um medíocre 
raciocínio económico. O povo não espera que o Coo-
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_gresso o leve, a um s~lto no ·escuro, dando-lhe a ilusão 
que isfã_ garahtido um intervalo de sol antes que che-
guem as sombras. · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) -

-O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder. 

_o SR._ PRESID~NTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, como Líder. 

0 SR. HltLIO GUEIROS (PMDB -- PA. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Pr_e.sidente, Srs. Senadores: 

O Plenário desta Cªsa acaba d~ ouvir, com costumeiro 
encantQ. a~çª-Q~ç_h~ __ de ~_res~~~s maliciosas, irôni
cas, do eminente Senador Roberto Campos, que às vezes 
parece muito mais especialista nessa jogada de ironias e 
malícias do que propriamente na discussão do tema a 
que se propôs. 

S. Ex• começou c_itando uma 'história atribuída aos ju
deus, com relação ã.- MOisés~ que desceu do Monte Sinai, 
carregando as tábuas da lei e fez uma brincadeira, dizen
do que MoiséS tinha dado uma n.otícia boa e depois uma 
notícia mâ. S. Ex~. como competente estudioso e ex
seminarista muito piedoso, deve saber que essa história 
nunca existiu. Mas, quero lembrar a S. Ex~ que está re
gistrada no Velho Testamento que, quando _o povo judeu 
se cansou de .ter apenasjulzes para decidir apenas as suas 
questiúnculas e as suas questões e quis que Deus entre
gasse a eles, também, um rei, está lã a advertência de Jeo
vá, dizendo que o povo judeu iria se arrepender de ter 
um rei que, hoje, seriã o Estado, porque esse rei que, ho
je, é o Estado, iria tomar a sua filha, o seu boi, o seu ju
mento, a sua eira e o seu roçado, porque isto ia significar 
a criação do Estado. En_tão, nobres Senadores, o que se 
verifica é que o Senador Roberto Campos qu~ que o 
País exista c_omo se não houvesse Estad_o, que o Estado 
não interferisse em nada e que o Estado deixasse o 
laissez-faire para quem quiser para chegar àquela adver
tência de que "o povo que se quebre." S. Ext, então de
veria sustentar a tese de que não deveria existir o Estado, 
mas se o Estaao existe e é hoje chamado a ijcar bem den
tro da economi_a, das finanças e da atividade_ social, não 
hâ po-r que se condenar a ação atual do.Governo brasilei
ro quando, tomando conhecimento da situação difícil 
por que passa o País, herdando uma herança maldita dos 
Governos passados, não tem a coragem de tomar certas 
atitudes. 

O Sr. Alcides Saldanha - Permite V. Ext um aparte? 

O SR. HJl:LIO GUEIROS- Concederei logo após. S. 
Exf, como competente detetive, procurou encontrar coi
sas. Talvez ache que as pessoas não as encontrarão no 
chamado ••pacote fiscal•'. Então. S. Ex' descobriu que a 
grande empresa vai pagar mais; que o grande assalariado 
vai pagar' mais. _E se escandaliza com isso. Mas a Nação 
brasileira não vai se escandalizar com isso, pois ela se 
cansou de se escandalizar com quem tinha pouco, pagan
do cada vez mais, com os sacrifícios sendo impostos mais 
a quem não podia, enquanto os mais beneficiados, os 
mais ricos eram poupados nesse ônus fiscal. Então, não 
há por que, nobre Senador Roberto Campos, V. Ex• 
pensar que estã .. descobrindo a pólvora" quando consta
ta que o mais rico vai pagar mais, que o mais assalariado 
vai pagar mais, porque essa é a intenção do Governo da 
Nova República. O que deve causar estranheza, porque 
quem não estã acostumado estranha, é que durante vinte 
anos só se pensou em punir o assalariado e, especialmen
te, o menos assalariado e agora, não! 

Ouço o aparte do ilustre Senado_r Atcides Saldanha. 

O Sr. Alcides Saldanha- Nobre Senador, há que se 
recorihecer ao Senador RQb_erto Campos, além da vastís
sima cultura em termos de economia, além da sua for
mação nitidamente jesuítiCa; cuja lógica a Europa conhe
ceu dUrante tantos _ano-s, às vezeS baseada no sofisma, 
uma fidelidade que S. Ex' tem tido no correr dos anos a 
uma posição em que S. Ex~ põe a economia brasileira 
como se estivesse em condição de igualdade com a eco
nomia dos países altamente desenvolvidos. S. Ex• não, 
quer proteção alguma. Disse diversas vezes que a econo~ 
mia de mercado é um dos crimes que praticamos. Por 
sorte deste Congresso, por sorte do Brasil, o pensamento _ 
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de S. Ex.• _é um pouco isolado entre nós, mesmo entre os 
Membros do seu Partido_. Mas sejamos justos: S. Ex~ ê 
fiel. Agora, há um detalhe: S. Ex• sugere_ muita c_Oisa 
para serem corrigidas esses erros nesses OQVC -meses, No~ 
entanto, o ilustre Senador há mais de vinte anos :._-pOf~
que S. Ex~' antecedeu o próprio Movimento de J 964 
como um homem capaz de influir ilo Poder, pois já foi 
Ministro do Planejamento antes de 64- com _todas as 
luzes, com toda a sapiência, com todo O cCmlü~cimenlO, 
não teve aplicadas suaS idéias entre a sua própria gente 
ou a aplicação dessas idéias não deu certo~ porque o Bra
sil chegou aonde estamos. 

O SR. Ht!:UO GUEIROS- Muito grato pelo aparte, 
nobre SenadO{ ATcidcs Saldanh<~, que rclembr<~ o início 
dessa penitência, desse sofrimento, dessa pena do povo 
brasileiro, que há vinte anos vem sofrendo os efeitos des
sa teoria ou dessa supremacia dos tecnocratas sobre o so
ciaL A diferença fundamental, I10jc, para o Governo da 
Nova República é esta: hoje, o Governo enxerga o ho
mem. Quando assumiu o Governo, o salário mfnimo era 
de 166 mil cruzeiros; em sete meses, esse salário passou 
para 600 mil cruzeiros. Nunca ninguém, em tempo al
gum, no Brasit, ,fez um reajustamento dessa natureza. 
Quandp o Preside~ te José Sarney assumiu, herdou o Go
verno da Velha Re'p,ública, estávamos em recessão; hoje 
--como reconheceu' a próprio Senador Roberto Cam
pos dizendo que essa ~ha sido uma das bo<~s novas do 
Ministro Dilson FunarÔ\- estamos crescendo a 7%, um 
índ1ce que é sempre releritbrado como uma das grandeS 
faÇ<.Jnhns do Governo Kub)t?chek. 

Quando o Presidente Sarne} e a Nova Rftública assu
miram o Governo, estáVamos~~ as tax._;l:s mais altas de 
desemprego. Em sete meses, criaihç_~rpaís de um milhão 
e meio de empregos de carte~ra assinada e mais ~00 m~l _ 
empregos dessa outra atividade marginal. Então, isto-
significa que há uma diferença-prõTunda entre a política, 
entre o espírito da Vefha Repúblicá e o espírito e a poh1i-
ca da Nova República, 

É claro, porém, Srs. Senadores, que nào se faz isso de 
graça. Houve essa opção, mas alguém vai ter que pagar 
um pouco mais por essa -opção~ 

O Sr. Roberto CampOs.:_ Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS- E é justo que os ricos, 
que os poderosos, que esses que lidam com aquilo que o 
encantou, com o mercado financeiro e deu uma defi
nição Iiilda de quem manipula dinheiro, jogando nesse 
mercado financeiro- S. Ex' sugeriu um apelido maravi
lhoso, formoso, pará esconder, na verdade, o nome certo 
que seria agiotagem vergonhosa à custa do suor e do san
gue do povo brasileiro ... 

O Sr. Roberto Campos - Permite V. Ex~ um _aparte? 

O ~R. HRLIO GUEIROS- Dou o aparte, com mui
to agrado, ao eminente Senador Roberto Campos, em
bora divirja de S. Ex• _ 

O Sr. Roberto Campos- Qual é o maior cliente e de
vedo_r no mercado financeiro, cuja demanda insaciável 
eleva as taxas de juros? É alguma empresa privada? São 
indivíduos?_ Não! É o Governo. to Governo que cria o 
clima para a especulação financeira. V, Ex• se referiu·à 
taxa de crescimento de 7%. Muito asupiciosat Convém 
lembrar que nós já conseguimos ter taxas sustentadas no 
passado, ao longo de sete anos contínuos, de 10% ao ano 
e, subseqUentemente, de 7% ao ano. Estamos, agora, 
numa_ boa fase de recuperação cíclica, que começou no 
Governo anterior___:_ a taxa do ano passado foi de 4%
graças ao surto de exportações, à reorientação econôml
ca para as exportações. Talvez o nobre Senador não te
nha entendido exatamcnte o que eu disse; eu teria -o 
maior prazer em enfrentar qualquer aumento de imposto 
se o Governo me dissesse o seguinte: em cada cruzeiro 
adicional de imposto, eU corto um Cru"?:eiros nOs_-_-rn~us _ 
gastos. Mas o que o GoVerno estã dizendo não é isso, o 
que o Governo está dizendo é o seguinte: em cada cruzei
ro que eu corto, nos meus gastos, quero dez cruzeiros 
seus, pagos sob via de impostos ou tarifas e, se iiãO me-
derem isso, vou imprimir papel-moeda. Em s.uma, para 
cada um cruzeiro que eu corto em minhaS deSPesas, vow 
cés, pobres, se to r privado, me darão 21 cruzeiros, S: is~;_o __ 
que eu não quero, ilustr.e Senador! 

O SR. HtLIO GUEIROS- Ilustre Senador Roberto 
Campos, V. Ex~ é ínfeYCsSante- na Sua ·argumentação ·ou é--

jesuítico, como disse aqui o nobre Senador Alcides Sal
danha. 
~Qut.Dd.O-V:E;i• -nãO Pode "tapar o sol com a peneira", 

_c ~-·qn_het::e que o_ Min_is~ro Fun~!O_ baixou os jurOs de 
21%-P"ii"ra 15%, arranja uma descupa, uma argumentação 
paralela para iirar qualquer mérito da ação do Ministro 
Funaro. Quando V. Ex' reconhece que ho_uve um supe
rávit na balança comercial, de mais de l bilhão de dóla
res~re.cc-ilt~_mente-:-Y_:-e:x~ arranja logo_ um prejuízo para 
dizer que aconteceu porque diminuiu a importação. 

Então, verifica-se, nobre Senador Roberto Campos, 
Que V. Ex.~-se_-apega só aos seus fatos, aos seus arguméi")_
tos e não quer tomar Conhecimento do Brasil real de_ ho
je, que é um Brasil diferente....,....- um Brasil em que a; Go

--verno se preocupa com a situação do homem brasileiro, 
uma situação que pode ser levada ao ridículo; mas o Se-
nhor Presidente da República e o Governo querem saber 
se as crianças brasileiras têm condições de tomar leite e, 
se -não têm essas condiçõe_s, o Governo dá esse leite. 

Interessante que quando isso oCorre nos grandes paí
ses, ~-considerado resultado de medidas estruturais, dis
so e _daquilo mas, quando chega ao Brasil, é medida pa
ternalista e,_ por isso, merece condenação. Medida pater
nalista ou não, é inedidá necessãria e aplausos ao Gover
no~·qu-e pode-atender a essa situação dramãtica desses 
pafses de famílias de toda o Brasil. 

----v:---EX--.-;-rlõbre Senador Roberto Campos, criticou o 
Governo p-orque ele manda para esta Casa, ao apagar 

--das lu~es. um projeto de lei que mostrou V. Ex~- são 17 
e com muitas- páginas, projetas que dão muito trabalho 
pará se ler e compreender. _ 

A-verdade, porém, nobre Senador Roberto Campos, é 
'éj_ile"te-nha vindo ontem, tenha vindo há uma semana, te
nha vindo há quinze dias ou há três meses, a resistência, 

"a reação seria a mesma, porque quem nunca foi incomo-
dado, du_ra~tte.20. anos, pelas leis fiscais, claro que v_ai es
tranhar/ 

Se tivesse_ vindo hã mais ou_meo.os tempo, a resistência 
e a ·rea-ção seriam a mesma. Portanto, não é pelo fato de 
vir hoje ou ante-ontem, qüe se vai deixar de discutir o 
problema, até porque todas as soluções apresentadas por 
economistas e financistas são mais ou menos comuns, 
não_ são segredos de Estado; são apen~s opções que o 
Governo é levado a fazer; mas todas essas opções são do 
conhecimento, do estudo, da consideração e da reflexão 
de todos os economistas e financistas. 

O Governo não apresç_ntou nenhum segredo, nenhu
ma novidade à Nação brasileira; fez apenas uma opção 
clara, definida: quem ganha mais, paga mais; quem ga
nha_JII._e_nos, não paga ou paga menos. Nunca aquele ab
si.âçio _gue vigeu no Brasil, durante 20 anos, de só se sa
crificar as camadas menos favorecidas. Essa é ~_grande 
diferença, nobre Senador_ Roberto Campos, entre a Ve
lha República e a Nova República. 

Temos essa preocupação com o social, temos essa 
preocupação_ cçm as camadas menos favorecidas, cama
das qUe-- não dispõem de veículo, camadas que não dis
põem de muitos meios de comunicação nem de pressão, 
m?S qu_e são _brasileiros que necessitam do cuidado, da 
afuda e da atenção do Governo. E é claro que há de ha
ver sã.crifíció para outros para- que se poSsa ajudar essás 
camadas menos favorecidas. 

oSf: Marcondes Gadelha- Pern1.ite V. Ex• Um apar
te? 

O SR. HtLIO GUEIROS- Ouço o eminente Sena
dor Marcondes Gadelha. 

-0 Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Hélio 
Gueiros, V. Ex• tem razão na sua observação de que a 
correção de vícios, em organismos complexos, é uma 
operação sempre traumática. Existem dois vícios, na 
nossa economia, que se vêm arrastando há bastante tem
po e diante dos quais temos parados apenas na contem
plação perplexa, sem que qualquer atitude tenha sido to
mada. O primeiro- deles - V. Ex• citou bem o déficit 
público -, esse déficit vem se arrastando de uma forma 
inexorável como um estigma sobre o planejamento da 
economia deste País, sem que em qualquer ocasião se ti
vesse tomado uma atitude decisiva, que implicasse uma 
posição efetiva da _administração diante do problema. A 
primeira vez que esse--problema é ·abordado com serieda
de, çl~ mª_!lt!.L~_a_ pública, aberta, invocando-se o consenti
menro-da Nação, através das duas Casas do Congresso; 
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a primeira vez em que esse problema é tratado da manei
ra mais mais escancarada, mais aberta, pedindo-se a co
laboraçãO, lllcfusive; da Oposição, h a veria de causar esse 
traumatiSrilo, exataffiente porqüê" a for·ça do hábito gera 
um"ã. rouna difícil de ser-rompida, gera uma inércia, tem 
um momento próprio que eu diria quase que incoercível. 
O Governo resolveu enfrentar e qualquer que fosse a 
opção que tivesse adotado seria amarga. Se o Governo-
aceitasse o_camiry.ho de emitir papel-moeda seria uma_ ati
tude inflacionária; se o Governo passasse a vender títu
los da dívida pública, também; se o Governo cortasse in
discriminadamente os gastos públicos, levaria este Pais 
também à recessão e se o Governo adotasse uma solução 
fiscal também incômoda e perturbadora; no entanto, a 
Nação não pode ficar parada, não pode ficar de braços 
cruzados, vendo esse "monstro" crescer de uma forma 
tão absorvente e assustadora, que já colocaria todo o 
planejamento do próximo ano para uma zona de indefi
nição e incerteza que o Senador Roberto Campos não 
tem a menor possibilidade de vislumbrar. Aonde iríamos 
parar se deixássemos essa "'bola de neve" correr solta? 
Mas há outro ponto que se esconde por trás desse 
problema, que é a questão da mã distribuição da renda. 
Te mos observado críticas, queixas e reclamações, parti
das, inctusive, do exterior, contra a má distribuição da 
renda social deste País. Nobre Senador, existem apenas 
20 milhões de brasileiros participando do contexto eco
nômico do País, Há enorme massa marginal que simples-' 
mente não existe do ponto de vista econômico, porque 
não produz nem consome nada além do estritamente in
dis-perisávef para sobrevi_ver vegetativamente, estando fa
dado a levar a vida indefinidamente num denominador. 
Essa situação clama, nobre Senador, não apenas por So-
lidariedade humana, mas também por uma acão econô~
mica, porque a má distribuição de renda é fato r impediti
vo, é fator limita"iivo a·um crescimento auto-sustentado. 
Não se pode ter um mercado interno adequado, onde 80 
a 90 rililhõ~ de pessoas têm poder aquisitivo muito si
tuado, muito abalx.o da faixa de pobreza. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito que 
os apartes se a tenham aos 2 minutos regimentais, porque 
o tempo do orador já se está esgotando e nossa matêria 
estâ se acumulando. Solicitaria ao nobre Senador fosse 
breve. 

O Sr-: Marcondes Gadelha- Encerro, Sr. Presidente. 
Mas a correçào do problema da má distribuição de ren
da exige, inevitavelmente, transferência de renda de uns 
setores para outros. Não há como evitar essa situação, e 
V. Ex~ colocou com muita precisão esse pro_blema, nobre 
Senador Hélio Gueiras. Agora, um pais é do tamanho 
do seu mercado interno; nós jamais seremos uma Nação 
respeitável no consenso internacional, enquanto tiver
mos apenas 20 milhões produzindo e consumindo e 100 
milhões compondo uma outra parte indiana desta 
"Belíndia", como foi chamado o Brasil. 

O SR. HELio GUEIROS- Muito grato· ao Senador 
Marcondes Gadelha, que situou bem o problema e a po-
sição do Governo._ __ 

A grande verdade é que existe um déficit para 86 pre
visto de 211 trilhões de cruzeiros. Que faz o Governo? 
Reconhece: _a exis.tência desse d~ficit e manda dizer para o 
Congresso Nacional, que é a Casa do povo, que pretende 
atacar e enfrentar esse déficit através dessas e daquelas 
medidas, e pede que a Casa do povo diga se quer esse ca
minho ou se exlstem __ outros mais amenos e menos peno
sos, Acho que não !1~ nenhuma atitude condenável nisso, 
pelo contrário, recomendável, democrática, respeitadora 
do povo; o que talvez esteja causando estranheza é que, 
ao longo d~tes 29 anos, apenas se ouvia dizer que havía 
tantos bilhões de _déficit e_ ninguém- sabia como ia ser co
berto; o Governo· fazia os seus tr_uques, as suas artima
nhas clandestinamente, e só depois se sabia por ouvir di
zer quais as medidas tomadas. Agora, não! 

O SR. PRESIDENTE- (José Fragelli)- Solicito a 
V. Ex' não dê mais apartes, porque o seu _tempo já se es
gotou há três minutos. 

O SR. H€LIO GUEIROS- Agora, nãoJ O Governo 
vem e diz "há um déficit de 21 I trilhões, eu pretendO re- _ 
solver desta maneira. Os Deputados e Senadores concor
dam ou não concordam? Tem coisa melhor para ofere
cer'! Isto é belo, é (ormoso, embora seja inédito ao longo 
dos 20 a·nos-, e -é por isso que, talvez, haja todo esse ela-
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mar, toda essa confusão em torno de um d~pretensioso 
exercício por parte do Governo. 

O Sr. Cid Sampaio - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Virgílio Távora- Permite_ V. Ex• um aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS- Só para terminar, vou 
conceder o aparte ao nobre Senador Cid Sampaio, logo 
após ao Senador Virgflio Távára. 

O Sr. Cid Sampaio- Senador Hélio Gueiros, Iamen~ 
tavelmente, eu não me encontrava aqui durante o discur
so do ilustre Senador Roberto Campos cuja inteligência 
e preparo admiro. Todavia, ouvi o seu Ultimo aparte, 
quando salientava que o atual Governo só queria redu
zir, para cada 10 cruzeiros que pedia, I cruzeiro nas_suas 
próprias despesas. Engraçado é que se vai incriminar ai~ 
guém pela herança que recebeu! Eu diria: existem várias 
despesas compu(sórias que vieram do Governo passado, 
como a barragem de Batbina; foram compradas máqui
nas, sem a construção da barragem e iniciaram a barra~ 
gem. O Governo pode parar a barragem de Balbina? A 
barragem de Samuel: cowpraram as máquinas com uma 
antecedência enorme, começaram a- barragem. Este Go- . 
verno pode parar as despesas, interrompendo a barra~ 
gem de Balbina? Fizeram TucunJí; quando fizeram Tu~ 
curuí, investiram numa hidrelétrica, talvez, a maior 
soma que se pode investir numa hídrelétrica, em relação 
ao número de quilowatts produzidos. Mas se contratou 
o fornecimento da energia a 25_milés_imos de dólares por 
quilowatt, quando o preço é de 53 milésimos de dó!ar~s 
por quilowatt. E, hoje, Tucutuí estã fornecerido energia 
a 25 milésimos de dólar por quilowatt, quando lhe custa 
53 milésimos de dólares por quilowatt. Onde vai buscar 
Tucuruí essa difçrençã? Como cortar essas despesas? 
Investiu~se em lt::~parica, compfaram 6 -equipamento-em -
ftaparica comO- compraram o equipamento de Xiilgó 
com 10 anos de antecedência, Senador Hélio GueirOS. A 
barragem de Xingó não começou ainda; a de Itaparica 
está no meio; deve-se pagar em ltaparica, como estamos 
pagando o juro desse equipamento çOmprado e, posso 
dizer, pelo dobro do preço que devia ter sido comprado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a 
campainha.)- Soiicito que V. Ex• encerre o aparte, pois 
o nosso trabalho é muito grande hoje. Estou fazendo um 
apelo! 

O Sr. Cid Sampaio- Serei rápido: a Presidência, Sr. 
Presidente, foi deixada com uril buraco que não tem mais 
tamanho; como é que se pode deixar de cobrir ou, então, 
deixar de pagar as pensões para tirar lO por lO? Não é 
possível, Sr. Senador Roberto Campos! E não foi só issO, 
fez-se a Ferrovia do Aço, fizeram~se as usinas-nucleares; 
fez-se tUdo isso e deixou~se pela metade, deixou-se a des
pesa pendurada e atrás delas negqc(atas escandalosas . .E 
essas obrigações este Governo tem que cumprir. Ele não 
pode tirar lO por 10 porque ele ficaria inadLmplente, in
clusive nos contratos onerosos que fez para fornecimen~ 
to de energia ao próprio Governo do Japão. Permita, Sr. 
Presidente, vou terminar! 

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli)- Não é possF
vel continuarmOs assim!" V. Ex~ queria dois minu_tos e já 
ocupou quatro! 

O Sr. Cid Sampaio - Estou num terço, não- posso 
concluir o rosário! Atendo à solicitação do Presidente, 
muito obrigado ao Senador Hélio Gueiros. _ 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Peço que o 
nobre orador encerre o seu pronunciamento. --

0 SR. HtLIO GUEIROS- Vou só ouvir o Senador 
Virgílio Távora e, depois, tentarei responder em conjun
to aos dois apartes. 

O Sr. Virgílio Távora- Nobre Sen-ã.dor, vamos serra~ 
pidíssimos. FoT dito daquela tribuna 1, 2, 3, 4 e 5 vezes e 
não houve resposta da Oposição, que o déficit que V. Ex~ 
afirma ser de 211 trilhões, não o é. Demonstramos por 
aritmética. A nobre situação afirmou que responderia 
com números, até o dia de hoje estanios por receber esta 
resposta. Ninguém é contra fechamento de déficit, mas 
sim contra afirmativas que-contradizem os númeroS, que 
contradizem a verdade. Quando se diz aqui que a classe 
média não é penalizada, quando se diz, ao contrário, que 
diminuiu para a maioria das pessoas a contribuição do 

Imposto __çk_R_~nda. é preciso provar. Lemos num jornal 
- aliãs, ê da nossa teua; aQui não tivemos o prazer de 
ver isso- uma nota imensa, subscrita pelo Sr; Ministro 
da Fazenda, nota que realmente denota, Aí vamos tam
bém render homen_ªgell:l~ c_Oil).O_ V. Ex• rt;:l}deu ao Sena
dor_ Roberto Campos, ao MiniStro, à sua inteligência e 
de seus assessores. Mas, no bico da pena, 80% da classe 
méQia será penalizada pela adoção da _nova forma de cal
cular o imposio por e·ste novo- sistema. Está afirmado. 
Venham com números desmentir o que dissemos. 

o··sR. HI!:LIO ÇU_~JROS - Primeiro, nobre Sena~ 
dotCid Sampaio, concluindO, V. Ex•, com o seu aparte 
veemente, candente, contundente, mostrou que essa in
flação tão horrorizada, temida pelo Senador Roberto 
Campos, não é filha da Nova República. O pai e a mãe 
dela são a Velha República e V. Ex~ demonstrou, com 
dados impressionantes, muitas das causas dessa inflação. 
Nós não temos nada com ela, embora tenhamos _de 
enfrcntá~la de debe_lã~la. 

Quanto à observação do Senador VirgÜio Távora, 
peço licença para remeter a S. Ex• o Senador Roberto 
Campos. 

O "Senador Virgnio TávOra sustenta que esse déficit da 
Proposta Orçamentária do Governo é imaginário, a re
ceita está subestimada e a despesa superestimada. Já o 
Senador RobectQ Ca_mpos sustenta que a receita está su~ 
pcrestimada e a despesa subestimada. 

O Sr. Virgílio Távora- Perdão! Nós defendemos jus
tamente o contrário. 

o· sR. HELIO GUEIROS- Para o Senador Roberto 
CampoS~-:o- défíclCainda é muito maior dO que calculam 
os assessores do Ministro;... · 

O Sr. VirgmO Távora - ProtestamOs justarii.ente~. 

O -sR._PRESIDENTE (José Fragelli)- Solicito a V. 
Ex• não conceder 'mais apartes. - · 

-0 ·sR. Ht:LIO CUEIROS - ... o Senador VirgÕio . 
Távora, que freqUenta a mesma bancada d9_ Senador 
Roberto Campos e desfruta das mesmas idéias de S. Ex•, 
sustenta que esse déficit não é reaL-

O Sr. Virgílio Távora- Não é verdade! Sustentamos 
justamente o corytrário. v.- Ex~ precisa a_brir os ouvidos. 

O SR. H1!:LIO GUEIROS _- Então, V. Ex• discuta 
com o Senador Roberto Campos para obter as resposta · 
para essas- observações. 

Quanto ao mais, Sr. Presidente Srs. Senadores, hoje 
chega aQ.üí a Proposta do Governo para debelar esse 
mal, que é-o déficit escandaloso de 211 trilhões de cruzei~ 
ros. O Governo quer resolver dessa -maneira, mas se o 
eminente Senador Roberto Campos dispõe de outra fór~ 
mula mais suave, mais amena e que atinja realmente a 
quem pode pagar, S. _Ex• tem a oportunidade histórica 
par~ mostrar à Nação que_ pode também dar uma ,grande 
colaboração à_Novã-República. Mas até que isso acon~ 
teça, as Bancadas do PMOB e do PFL apoiarão a inicia~ 
tJva_e a sugestão do "pacote fiscal" que vem para a nossa 
consideração. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml 
Palmas.) 

O Sr. José Lins -_Sr. Presidente peço a palavra como 
Líder. 

__ O SR. PRESID~NT~ (1osé Frage1li) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Uns, como Líder, solici~ 
tando a S. Ex' não se ex.ced~r no tempo nem conceder 
apartes. 

O SR. JOSE UNS (PFL -:- CE. Cqmo Líder, pro~ 
nuncia o seguinte· diSCurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

Ouvi com muito interesse uma parte do discurso do 
noQrç Sena_çl_or R9b~rto C_ampos, discu_~so que sob~mo
do honra esta Casa pela inteligência, pelo brilhantismo 
do autor, ao qual, aliás,_sinto~me ligado através de_algu-
masTdéias. --

SI-. Presjde_nie, Srs._ Senadqres, __ ~ pr9poSta do Govú
no, qóe ~Kfá longe de ser perfeita, é uma proposta séria e 

-importante, que pode servir de base a uma reformulação 
maior do sistema tributário, do sisterria de arrecadação, 
em suma. das medidas que deverão buscar o equilíbrio 
da e_conomia_ do setor de Goçver_no. 
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Por ~ta proposta, Sr. Presidente, os assalariados não 
pag:;1rão -nenhum tributo a fiais. Há mesmo um certo alí
vio para os pequenos e um pouco mais de carga para os 
grandes salários, mas o Governo não recolhe nenhum 
çruz.eiro, adicio_nall"T!ente, de Imposto de Renda das pes
soas físicas. As empresas não são penalizadas, e no que 
tange ao mercado, de capitais nen1: as linhas de crédito. A 
única medida mais efetiva que se adota, para aumentar a 
arrecadação, é a antecipação dos impostOS por elas pa~ 
gos. 

Ora, Sr. !'residente, é evidente que um largo período 
entre a incidência do impostO- e a arrecadação, num pro
cesso inflacionário cotrio este, desgasta sobremodo os re
cursos do setor público. A redução desse prazo, con
Quanto dolorosa--no momento, parece--me justa, meSmo 
porque não vamos sair dessas dificuldades sem algum sa~ 
crifício. E, o que me parece, é que, o sacrificio das em~ 
presas maiores - as 3.60Q_ a que se refere a exposição de 
motivos-=-·~ preferível, embora não palatável, do que o 
sacrifício daqueles -que vivem de salãrio,s ou de rendas fi
x.as_. 

As opiniões--da imprensa, dos empre.»ários, dos técni
cos são, de certo modo, contraditórias, devemos reco
nhec_er. Mas o simples fato de surgirem essas contra
dições, mostra que a _proposta tem muita coisa de boa. E: 
que não podemos jamais esperar que qualquer proposta 
que venha aumentar a arrecadação, em qualquer senti~ 
ao, seja berri recebida por todos os empresários, por to~ 
dos os setores da comunidade econômica. Numa coisa, 
acredito, todos estamos acertados: é que a economia do 
País. e mesmo a do setor público, não vai sair dessas difi~ 
culdades sem o sacrifício ae·- alguns. 

Gostaria-; Sr-:- Presidente p::~ra uma reflexão - senão 
agora. pelo menos de futuro,- que pode nos levar a ti~ 
rar algumas lições, de lembrar os seguinte fatos: o nobre 
Senador Roberto Campos foi Ministro do Planejamen~ 
to; compondo, no Governo do PresidenteCastello_ Bran~ 
co, a equipe econômica do_ Ministro Octávio Gouvêia de 
Bulhões que, naquela época, ocupava a: Pasta da Fazen~ 
da. A política econômica de então, pautou~se por uma li
nha antinflacionãria ortodoxa mas, também, por um 
conjunto extraordinário de reformas modemizadoras 
que se pretendiam e, na realidade, o foram naquele mo
mento. A diretriz era predominantemente monetarista, 
_baseada, como todos sabemos em arrochos monetário e 
éreditício e no cort~di-ásti_c·o _9q ·déficit público, c-oisa Que 
o nobre Senador __ hoje defende com o__me_smo brilhantis
mo. Mas lançou~se também, mão de terrível contenção 
salarial. 

O Senador Roberto Campos declara ter reduzido as 
despesas do· setor público e realmente o fez._ Basta q~e 
analisemos os dados daquela época. Efetivatriertfe, redu~ 
ziu. As despesas da União caíram em valç~-r~ais, em 
1964 e 1965 mas, jâ no ano_ seguinte, 1966! volta_ram_a_ 
crescer para níveis reais superiores aós de l963. Pód~.:., 
se~ía dizer que iSsó terta sido resultado já dos frutos obtiR ·
dos durante_aque(es dois anos anteriores. Em parte isso 
pode ser verdade. O défiCit 9a Uqião caiu se_n~ive!mente 
em seu período porém, - e neste ponto soltctto a refle
xão de todos- isto deveu-se ao aumento das receitas ( + 
54,1% reais entre 1963 e 1966) aumerito "de impostos, r 
não à queda das despesas, que estas não foram tantas. 

Como pode ser visto no quadro que apresento, as re~ 
ceitas da Uni~o_cresceram s_em par_ar, como proporção 
do PIB, --.sendo i:sta razão da queda do déficit- de 
4,2% do_PlB em 1963 para 1,1% em 1966. Entre 1964 e 
1966, o déficit foi reduzido em Cr$ 2.645 bilhões a preços 
de 1984. O aumento da receita contribuiu- e aqui, mais 
uma vez peço a atenção dos nobres pares- inclusive, do 
nobre Senador Roberto Campos- o aumento da receita 
contribuiu _corn 139% para esta redução em CrS 3.677 biR 
lhões, enquanto a contenção da despesa em - 39% no 
período analisado. 

Vê·Se aaí, pórlanro; que há uma espécie de c.ontra
dição entre o que fez o nobre Senador Roberto Campos, 
e o que hoje S. _Ex,_apregoa. Os tempos são outros, as 
condições são diferentes, mas o fato é marcante. 

O períodO-de -1964·66 caracteri~ou-se ainda por ser ym 
dos períodos de menor crescimento da história econômi~. 
ca brasileira, quando o produto real per caplta virtual~ 
mente estagnou. 
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ANJ AGFICUL'I'!JRA. IIDCETRIA 
PRDUIO PRODUIO 
'!PrAL ~ CAPITA _ 

1964 1,3 1,5 2,9 0,0 

1965 13,8 - 4,6 2,7 - 0,2 

1966 -- -3,2 11,7 5,1 2,6 

112dia 1964/66 
. 

3,8 3,8 3,6 0,7 

Média 1960/63 4,7 7,~ 6,6 . 3,6 -

r-S~i.F.: ~257 /70 4,6 10,0 
I 

B,J 5,1 
-

A inflaçãO no período de S." E.x' decresceu sensiveiM 
mente, sobretudo entr_e 1964 a 196$. Já_em 1966 apresen
tou !igeiro aumento: 

IINO IGP-DI Bl\SE 101. c1iMBIO Sl\IJ.RIO+ 
M!NIJ'.D** 

1964 (mar a õez) 72,7 * 92,0 * 46,5 * - 10,1 

1965 (dez a dez) 34,5 72,7 32,6 - 7,2 

1966 (dez a dez) 38,8 23,1 0,0 - 6,6 

"' Taxas anualizadas 
"'* Corresponde aos períodos: mar/64 a mar/65 (1964); 
mar/65 a mar(66 (1965) e mar/66 a m>r/67 (1966), Oe, 
flator: IGP-DI 

Note-se, porêm, que não se pode afirmar que a queda 
da inflação deu-se a partir da contração da oferta QlQne- __ 
tãria (política monetarista clássica). A moeda aumentou 
bem acima da taxa de inflação, quando esta últinia 
mostrou-se em queda ( 1965). No ano em que se a expan
são monetária foi extremamente contida (1966), o índice 
de_ inflação não reagiu e atê mesmo elevou-se. --

0 Sr. Roberto Campos- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSft LINS- Co"m O mã.iOr prazer, ilobre Se-
nador Roberto Campos. 

O Sr. Roberto Campos - Em primeiro lugar, não 
acredito seja correta -íritei'p-retâçã~-âizer:S~-que-a queda 
da inflação não -foi atribuível à contração da oferta mo
netária. Entre 1964 a 1965, houve considerável expansão 
monetária involuntária, pelo fato inesperado de que 
houve_ um excedente de balanços de pagamento, e não 
havia ainda mecanismo de_es_terilizai;ão, atfãVés-do open 
market, como mais tarde se criaram. Em compensação, 
em 1966, houve uma drástiça desaceleração. A oferta 
monetária, a expansão dos meios de pagamentos, que 
havia sído de 70%, em 1965, caiu para 16%, em 1966. Os 
efeitos sobre a inflação não foram Imediatamente vis!-·
veis. Só se revelaram no. ano seguinte, por dois fatores: 
primeiro, porque existe uma defasagem natural entre a 
contração monetãrhi e o -inlpacto sobr-e os preços; segun
do, porque sendo 1966 o último ano do Governo, houve 
uma decisão patriótica de se efetuar todos os reaj\l.Sta
mentos de preços defesados. Houve uma _intensa atu;tli--: 
zaçào de tarifas, que naturalmente impactou sobre o 
índice e resultou que os índices se elevassem ligeiramen
te, apesar de enorme contração da oferta monetária. No 
ano seguinte, h_ouve uma queda bastante dl;'âstica da in
flação, apesar de o Governo ·seguíri.te já se engajar nova
mente na situação monetária: Quanto à queda do déficit, 
se deve à combinação de fatores: de um lado, o aumegto 
de impostos, sobretudo melhor arrecadação, deveria do 
fato de que os impostos passaram a ser co_r:rigidos mone
tariamente aliás, uma das inspirações básicas da cor
reção monetária era exatamente desestimular o atraso 
fiscal - a indústria dos atrasos fiscais. Antes de serem 
corrigidos os crêditos fiscais e haver papéis de correção 

monetária, houve a correção monetária dos débitos para 
com o _T~ou_t:o. bso_ eliminou o ~ntigo e _i!gr!!dãvel es
porte de postergar o pagamento de impostos. Infeliz
mente, no "pacote" atual não temos nenhuma medida de· 
melhoria de arrecadação, e sim apenas de_aumento de 
imposto. 

O SR. JOSt UNS- Nobre Senador Roberto Cam
pos, V. Ex' certamente não quer comparar o seu período 
de_ Governo~ __ qye d_urou_anos, com os magros dois meses 
do, Ministl:o Dilson Funaro, ou mesmo com esses turbu
lentos lO meses do Governo Sarney, quando despertaM 
mos para os graves problemas que a Nação apresenta. É 
irrecusável observar que, realmente, na_época de V. Ex•, 
Senador Robe~o Campos, a queda do déficit se deveu, 

_em grande parte, ao aumento da _arrecadação. Não hã 
por onde fugir dessa realidade. Ao contrário, a con
tenção da despesa não influiU praticamente. O efeito do 
aumento da arrecadação participou com 139%, enquan
to a contenção de despesas cooperou negativamente com 
39%. 

Nobre SenadÓr Roberto Campos, é preciso que refli
tamos um pouco sobre esses fatos, que são fundamen
tais. 

-Reafmente, a moeda aumentou _bem acinià da taxa de 
inflação, quando esta última mostrou-se em queda em 
196_5,_V. Ex• diz que o efeito dessa contração é, em geral, 
demorado, e nisso estou de acordo. Todavia, aqui, neste 
Pai~, a i.mpressão que t~nho, pelos ~adas de que dispo-

- nho,_ é de que ~Sa expânsào Ínalor ou menor já nãO tem 
essa ínfluência, eln função de que os meios de paganlen
to, hoje, têm uma estrutura completamente diferente da
quela que_ ocorria no tempo em que V. Ex• foi Ministro. 
No a'.lo en:!-_Ç(u-e a_e_2<pansão monetária_máis foi conqd~. 
em 1966, o índice de inflação não reagiu, e até mesmo 
elevOu-se. IsSo no espaço de todo um ano. 

O monetarismo de V. Ex•, nobre Senador Roberto 
Cairi-POS __..:.: Perniité.-ITle dizê-lo --mostia-se, hoje,"inuito 
mais radical do que no período em que dividiu o coman
do da política económica com o Ministro Bulhões. 

Os -salários, si111, tiveram extraordinária queda em to
d(!~ os angs _ d~ a~~inistração de: V. Ex', acuml!lando, 
entre marçojl964 e marçojl967~ enorme perda de 22% 
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-grave medida que' também ajudou a conter com mãoM 
de -ferro a inflação, acredito- e penso que V. Ex• tam
bém admite isso: a estrutura social do País, a conscienti
zação -quánto aoS ·problemas sociais já nã_o permitem me
ç:lidas dessa natureza. Os assalariados já pagaram bastan
te. É hora d~ que os façamos participar mais da renda, 
cOiSa qu_e V. Ex• também defende. Mas, na sua gestão, 
essa queda dos salários foi_ 1.úna das bases efetivas da 
política econômica e da política antiinflacinâri3. em--par
ticular. 

.Observe~se, ainda, que tampouco a política cambial 
foi conduzida em linha com o .. slogan" .. exportar é aso
lução'\ que é hoje medida bastante simpâtica a V. Ex• 

A desvalorização cambial, com a exceção do ano de 
1965, foi substancialmente inferior à inflação interna. O 
período Campos, de fato, resultou em subvalorização do 
cruzeiro, e isso constituiu um outro pilar da politica an~ 
tiinflacionária. Mas, creio, que esta possibilidade (a sub-

---.-.v,aloti.~aç~o do .cr).lzeiro) para efeito de combate à in
flaçãoJá nãO seria -tão desejável por V. Ex' como medi
da _de contenção. _ 

Os Ministros Campos e Bulhões introduziram no País 
a política de .. stop and go": mediante a manipulação dos 
instrumentos de política económica (sobretudo o crédito 
do Ban® d.Q_fuasil e __ Q gasto público) e imPUseram -sem 
dúvida, nobre Senador, uma crise de estabilização na 
ec-onomia, na qual sucumbiram inúmeras empresas, pre
dominantemente nacionais. Esse é outro fato recOnheci~ 
do por todos. 

O Sr4.Carlos Lyra- Permite V. Ext um aparte:? 

O SR. JOSt LINS - Com muita honra! 

O Sr. Carlos Lyra - Nobre Senador, sou neófito em 
econom-ia, mas queria, aparteando V. Ext, fazer urna 
perg!-mt_ª_~o !lq_b_!_f?~f?_!].ad_or Roberto Campos! acho que 
a nossa economia está exatamente como a economia 
americana. No entanto, te_nho um artigo que diz assim: 

.. ~fantástico_! O fim do monetarismo: os maiores 
déficits -quC -eXistiram na Hist6ria doS-Estados Uni
dos. Hoje, no entanto, a base monetãría que devia 
crescer, para .controlar a inflação, só 3%, cresceu -
13,9%, e a inflação americana continUa a ser 3%." 

Como isso- pode-acontecer? O maior déficit da His
tória americana, a base monetária, que devia crescer só 
3%,_ cresceu praticamente 14%, e a inflação ameriCana 
manteve~se em 3%. Era o aparte que eu queria dar a V. 
Ex• 

O SR. JOSt LINS - Vê V. Ex' que nem tudo se ex~ 
plica facilmente em matéria de economia. O que V. Ex' 
disse é uma verdade que está af à observação de todos 
nós. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que o Ministro Campos intro
duziu, no País, a polítiCa do Stop end go, e utilizou muito 
bem, para-1sso;- os inStrumentos de política económica, 
sobretudo através do Banco do Brasil, dos gastos públi
cos; mas impuseram crises de estabilização à economia, 
nas quais sucumbiram muitas empresas, quase todas na
cionais. 

As empresas estrangeiras se beneficiaram da liberali
zação patrocinada pelo Governo quanto à obtenção de 
i"ecurso de _crédito do exterior pela Lei n~ 4.131 e pela ins--' 
trução 289, da SUMOC, e por esta razão dispuseram de 
capacidade de resistência àquelas crises. Tais crises, a 
pfopósito, eiaril-juStificadas como instrumento de saneaM 
menta empresarial. Mas a desnacionalização avançou, 
visivelmente, naquele período. 

Ressa1tamos, Sr. P"residente, Srs. Semidores, que o 
período de gestão do Ministro Roberto Campos, foi 
também- de reformas: reforma administrativa, reforma 
tributária, reforma bancáría, reforma de mercado de ca
pitais, refofina das relações trabalhistas. 

Em um sentido geral, essas reformas tiveram as ·se
guintes d~?~vações: ~odernizaram, ê preciso reconhecer, 

-e ampHúam o aparelho do Estado. O Ministro Roberto 
Campos foi, sem dúvida, um dos maiores Ministros da 
República. Sobretudo, modernizaram e ampliaram o 
aparelho do EstadO, pelo reforço fiscal que proporcio
nou à União e pelo fortalecimento financeiro das empre
sas estatais. 

Aliás, aqui -é um ·outro ponto que julgo importante sa
lient~r: também pelo fortalecimento das empresas estaM 
taiS que hoje não parece aguardar a Sua Excelência. Isso' 
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foi devido a verdade dos preços, aliás, coerentemente, 
ponto de vista muito bem defendido ainda hoje pelo Se
nador e pelo esforço aos fundos vinculados. 

CrioU-Se tim aParato _d_e intermediação financeira mui
to eficilz na ne.lfõciação de títulos e na concessão de cré
ditos para capital de giro e para o consumo. Ambos, no 
entanto, de curto prazo. Não se desenvolveram linhas in
ternas de crédito de longo prazo, alêm das que existiam 
nem o mercado de capitais. 

A postura favorãvel ao capital estrangeiro, e no plano 
- concreto a utilização dos instrumentos de captaÇão de 

empréstimo no exterior, (Lei nt 4.131. a quejâ me referi) 
assinala o início do padrão de endividamento externo 
como meio de financiamento da economia brasilei_ra, 
que desembocaria, com o seu crescimento exagerado, na 
atual crise da dívida externa. 
·- O comentário &eral é que o Ministro Cainpõs foi, em 
seu período, um planejador, um reformador das cstrutu~ 
ras do capitalismo brasileiro, e que esse estruturalismo· 
teve muita responsabilidade no encaminhamento de so
luções que resultaram, em seguida, a longo prazo, na de
formação e no afastamento do Estado e de suas empre
sas de economia mista, bem como na propensão muito 
elevada à especulação no sistema financeiro doméstico. 
,S: uma opinião: acredito que isso não teria acontecido se 
o Ministro Roberto Campos tivesse continuado à frente 
do Ministério do Planejamento. . _ 

A propósito, ainda do período Campos, cabe-me re
gistrar que foi reativaã-6 o controle de preços utilizado, 
pela última vez, durante a guerra Para isso os Ministros 
Campos e Bulhões criaram a SUNAB e a CONEP. E 
essa última foi, sem dúvida, o embrião do CIP. O Sena
dor mudou muito. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Sena
dor José Lins, o tCnpo de V. Ex• está ultrapassado em 
frês minutos. 

O SR. JOSE: LINS- O que eu quero dizer, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, é que nem tudo são operações 
aritméticas. O nobre Senador Roberto Campos, certa
mente com as suas críticas, com as- suas observações, 
com sua inteligência privilegiada, tem muito a contribuir 
para o acerto da economia brasileira. Mas, não é possí
vel que o atual Senador Roberto_ Campos seja hoje, I_Dais 
monetarista, mais exacerbado do que o foi ao seu tempo 
de Ministério. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, conquanto as medidas 
propostas agora pelo Governo, e que vão ser votadas em 
breve, no Senado, não sejam tudo que todos esperáva
mos, elas são, certamente, benéficas. A economia aliás já 
cresce, os salários melhoraram, o que temos que esperar 
é qu~ aqUeles que jogam no pior não tenham razão. Isso 
é ~portante para a Nação, é importantíssimo Para o 
povo brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre senador Jaisoil Barreto, como Lider de 
Partido. 

O SR. JÃiSON BARRETO- (PDT - SC:.Como 
. Líder, pronuncia. o seguinte discurSo. Sem revisão do 
orador.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nós também participamos da preocupação dos Srs. 
Senadores quanto à necessidade de votação urgente de 
um sem-número de projetas que dizem respeito aos inte
resses legítimos de diversas categorias profissionais, fun
'cionários -p.úblicos, empréstimos a prefeituras e a Esta
dos e, inclusive, em relação ao pacote encaminhado ao 
Congresso Nacional. Por isso mesmo, procurando sinte
tizar, passo a ler a seguinte nota: 

NOTA DO PDT 

A Bancada Federal do PDT, na Câmara e Sena
do., por sua liderança, torna públicas as razões pelas 
quais vota contra o Pacote Fiscal (Projeto n9 
6.971/85): -

1- A Nova República utiliza os mesmos méto
dos do regime ditatorial e autoritário, impondo ao 
Congresso e à Nação um complexo e polêmico pro
jeto de aumento d_a_ carga fiscal, com mais de cem 
artigos, para ser examinado e votado no prazo exí
guo de três dias, sob regime de urgência: 

O PDT deplora e repele a ameaça de aprovação 
da matéria pela via inaceitável do decreto-lei; 

2- A sugestão dO PDT no sentido da convo
cação extraordinãria" do Congresso, sem ônus para 
os cõfres públicos; a fini de possibilitar o exame se
reno e ciiterioso dO projeto _e a participação de toda 
a sociedade oa discussão das med_idas propostas, foi 
recusada pelas Lideranças do PMDB e da Frente 
Liberal; 

3- Do ponto de vista técnico, o Projeto n9 
6.971/85 aumenta a carga fiscal para, na verdae, 
cobrir os rombos dos escândalos financeiros. O au- -
menta da tributação das grandes empresas termina
rá Sendo-icipãSsado à massa consumidora. Além di"s
so, o parcelamento da devolução do_ Imposto de 
Renda em mais- de um ano, caracteriza um confisco 
arbitrário e inconstitucional; 

4- A tributação contJnua incidindo pesadamen
te sobre o salârio; enquanto os ganhos de capital, as 
heranças e patrimónios são tratados com benevo
lência ou simplesmente isentos de quaisquer impos
tos; 

5-O maior tributo que pesa sobre os assalaria~ 
dos é, sem dúvida, a inflação, que atinge níveis sem 
precedentes na história- do País. E a causa principal 
dessa inflação - as dívidas interna e externa - não 
vem therecén:do nenhuma medida ou iniciativa ofi
cial para sua solução; 

6- A prCssa do Governo em aprovar o Projeto 
às vésperas do recesso parlamentar, atropelando os 
Partidos e o Congresso Nacional, revela o temor de 
que essas medidas sejam ampla e democraticamente 
debatidas pela sociedade; 

7- O GOVernO, de forma maliciosa e sorrateirà. 
te~tou impor ao Congresso o Projeto n9 6.969(85, 

'-que i::limiriaria o monopólio estatal do petróleo e en
tregaria ao cntrole do capital extrangeiro empresas 
estatais rentáveíS-e pfriduti-vas; 

8-= O auolento da carga fiscal e a privtizãÇão das 
empresas estatais ainda que envoltos em medidas de 
carâter aparentemente social, são exigências -do 
Fundo Monetário Internacional e dos credores es
trangeiros. Ao iilvés de cumprir os compromiSsO·s 
públicos, com a lniediata suspensão do pagamento 
dos juros da dívida externa, principal causa do endi
vidamento do País. preservando a independência, a 
soberania e os interesses nacionais, o Governo pre
fere impor autoritariamente medidas que resultarão 
em aUmento da carga fiscal. sem resolver o proble
ma da inflação; 

9- O PDT exige ainda a imediata revogação dos 
decretos nqs 91.991 e-91.992, de 28 de novembro de 
1985, primeiro passo de uma política de alienaÇão 
do patrimônio público e intemãcionalização da eco
ilom!a brasileira, cujas conseqüências são altamente 
lesivas aos íriferesses nacionais; · · 

I 0- O PDT continuará atento e vigilante, 
cobrand_o do_Governo todos os compromissos fir
mados com a sociedade brasileira. tais conio, uma 
ampla reforma fiscal e tributária; uma profunda re
forma agrária; a suspensão do pagamento dos juros 
da díyida externa; a defesa das empresas estatais, 
que constituem patrimônio ·comum do povo brasi
leiro; a reforma do Sistema Financeiro da Habi
tação; a corajosa reforma bancâriã:,- Capaz de forta
lecer o Banco do Brasil e todas as institl!ições públi
cas de crédito; e a rigorosa punição dos responsáveis 

- por escândalos e crimes contra as poupanças popu
·Iares. 

Eram essas as declarações que gostaria de prestar, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a Mesa 
Projetéis-~e ~ei que serão lidos pelo Sr. 1"~"-Secretá~i~. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
. _!'!• 3~6. de t9ss 

(Do Sr. Senador Gastão Müller) 

Referência obrigatória às normas da Associação 
Brasifeira de Normas Técnicas nos rótulos dos produ
tos industrializados. 

0- Congresso _Nadorial decreta: 
Art. J9 .S requisito indispensável à comercialização 

dos produtos industrializados cujo consUmo apresente 
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riscos à saúde e animais-ou que envolvam para o usuário 
uma determinada expectativa de rendimento e durabili
dade, a impressão nos respectivos rótulos ou embalagens 
das c_orrespondentes normas técnicas da Associação Bra
sileira de Normas Técnicas (ABNT), de que trata a Lei 
n"' 4.150, de 1962. 

§ I q Do que for impresso nos rótulos e embalagens, 
em obediênda ao disposto qeste artigo, devem constar, 
explicitameil.te, indicadores relativos à classificação, à 
periculosidade, às formas de uso e ao limite de resistên
cia- do produto. 

§ 21' A Associação Brasileira de N armas Técnicas 
(A BNT), órgão de_ ~tilidade pública, recipiendârio de 
dotação orÇamenfârià dá. União, promoverá. o preparo 
de novas normas para atender à exigência desta Lei 
quando as existentes não atenderem à especificidade do 
produto a ser enquadrado. 

§ _3"~" Nos casos de medicamentos, alimentos ou pro
dutos que incluam substâncias tóxicas na composição, as 
normas poderão ser fixadas em trabalho conjunto corn 
os setores especializados da Administração Direta da 
União, na forma que vier a ser estabelecida no regula
mento desta Lei. 

Art. 2"' Quando o desempenho de um produto in-· 
dustrializado_ não ccrresponder i\s especificaçõeS relacio
nadas em sua ficha técnica. de confOrmidade com o dis
posto no artigo I q desta Lei, o adquirente prejudicado 
dará do fato _imediatQ conhecimento à direção do estabe· 
lecimento comercial vendedor. · 

§ I~" Os estabelecimentos Comerciais que venderem 
produtos sujeitos às determinações desta Lei terão em lo-
cal_ ~!s!ve_l. ___ q_u~_ p~de~_ ser a própria caixa, indicação 
sobre o recebimelttO: das reclamações. 

§ 29 O reCebim_c;:nto de uma reclamação relativa ao 
nível de qualidade de um produto industrializado envol
ve, para o estabelecimento comercial onde o mesmo foi 
adquirido, a obrigação de comunicar o fato, no prazo de 
48 (quarenta e oito_) horas, ao respectivo fabricante ou 
seu representante le~al. 
-- § 3q~- F~~m~liz~d; a comunicação de q~e trata o§ 29, 
a indústria responsável pela falha técnica no produto 
oferecido à venda disporá de 30 (trinta) dias para ressar
cir o prejuízo caus-ado ao consUmidor. por ação técnica 
ou indenização em dinheiro, e:m processo administrativo 
sumário,-õbedecido o que díspuzer a regulamentação 
desta lei. 

§ 4"~" O reSsarcimento de prejuízos ao consumidor, a 
que se refere o parágrafo 3q, incluirá a existência de um 
seguro, estipulado pelo fabricante, cobrindo internação 
hospitalar, invalidez e morte, quando for o caso. 

§ 5q A regulamentação desta Lei preverá multas pe-. 
cuniárias para seus transgressores, a serem aplicadas em 
escala progressiva de valores, nos casos de reincídências. 

Art. 3"' O Poder Exeçutivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, inclusive quanto aos cri
têriqs a serem obedecidos no estabelecimento das nor
mas_ peta Associação Nacional de Normas Técnicas 
(ANNT), ouvido o Co_nselbo Nªcional de Defe~ do 
Consumidor, criado pelo Decreto n"' 91.469, de 1985 . 

Art. 4'1' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificaçio 

Todà a o'rdenação Jurídica vigente no âmbito de uma 
sociedade democrática visa a disciplinar os procedimen
tos; a enriquecer e hierarquisar os assuntos que dizem 
res-peito a-o inter-esse comum; e a criar as condições pro
piciadoras de segurança e de continuidade do próprio or
ganiSf!1-0---' social. 

-A ausência de normas, em qualquer setor, pode gerar 
crises e impasses e tais ocorrênCias são sempre lesivas ao 
interesse da comunidade. Ao legislador cabe, exatamen
te, manter vigilância para identificar problema desse tipo 
e propor fórmulas legais que o corrijam. 

De um ponto de vista económíco, é corisumindo - no 
limite da necessidade pessoal- tudo quanto é- produzi
do e _comerçializado no espaço nacional por ele habitav 
do, e _contribuindo para o fisco do respectivo país, na esv 
cala em que tiver a obrigação de fazê-lo - que o cida-
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dào caracteriza, objetivamente, sua particip<ição na so~ 
ciedade e admite .dever obe<;liência,ao Estado_ 

Daí a extrema importãilcia de que-se reveste a-vãnfa~ 
gem das normas de pro~dime~tO. no âmbitO-em que são 
praticados esses doís tipos de aios: o de consumir e o de 
contribuir. 

Na verdade, a histórica e quase exclusiva preocupação 
dos governos foi sempre a de construir e aprimorar siste~ 
mas tributários. Uma preocupação permanentemente 
orientada para a contínua elevação _do número de qbri~ 
gações impOstas· iOS":"-pagantes, seguida d_a ampliação 
também incessante do elenco de punições-pi"ev1stas para 
os faltosos_L___ __ - -

O outro campo ....;.;;-o da defesa do consum_idor - não 
tem sido, até agora, freqüent<ido -coma mesma assidui~ 
dade pelos que fazem ~s leis e pe~os que promovem sua 
execução. Aliás, nem mesmo o co_nsumidor existente em 
cad~ cidadão parece, pelo menos no Brasil, haver-se tor~ 
nado consciente de seus direitos. 

A montagem de niecanismos legais e administrativos 
de assistência e defesa do consumidor, na SÇlCied_adr; mQ~ 
derna, veio assumir· Tundamental importância-na linha 
de defesa dos chamados direitoL hu_m~nos. _A_ d~f~a . 
tornou-se necessária ante a força e a superioridade eco~ 
nômica efelx-ãdas pelos que fabricam ou vendem produ~ 
tos industrializados - e a fraqueza e dependência dos 
que precisam consumir. eSseS-ptõdutos. 

Aceitar o atual estado_de cois_as ê concordar com a si~ 
lenciosa e difusa exploração de uma parcela d"a sodeO.ade 
por outra parcela. Ora, não pode haver netJ.tr_atidad~(!i~ 
a uma injustiça. A neutralidade, no caso, ê imotãl e in~ 
compatível com a concepção democrática da coisa públi~ 
ca, em particular no que toca ã prioridade reservada ao 
homem, razãO deteriniii-arite e destinatária de tudo quan~ 
to faz ou deve fazer o Estado. 

O presente projeto de lei situa-se nesse contexto._ O 
consumidor _está, no Brasil, ainda, entregue à própria 
sorte. 

Em toda operação de comérc1o existe, impUcito, um 
compromisso contratual. Ao comprar, o comprador está 
acreditando no padrão de qualidade do artigo adquirído 
- e quem vende ê o fiador necessário, respo"nsável por 
esse padrão 

Nãs sociedades-Pequenas, onde impera o rera:eiona
mento direto e a co_n_fi_ança __ recçíproca entre as pessOas, 
esse compromisso contratual não-escrito, de que fala
mos, funciona sem a necessidade de uma formalização~ I! 
uma expressão ainda viva do direito conSuetuâin~rio. 
Mas, nas grandes sociedades onde oc_orre a chamada 
economia de escala e o consumo de massa prevalece, 
cada vez mais, o aspecto selvagem nas relações entre ven~ 
dedores e compradores. 

V amos aos êxemplos prãticos. 
Para cada equipamento- com funciõnarriento ffieC:âni~ 

co, em bases físiCas ·ou qtiífiliCã:s~ já existe uma lnstru:Cão 
,normativa da AssoCiação Brasileira de_ Normas Técni-: 
cas, tornando obrigatório determinado desempenho. 
Uma lâmpada elétrica, um barbeador, um aparelho de 
televisão ou de sOm - estão obrigados a oferecer, sem 
falhas, certo número de horas de uso, Quando isso não 
acontece, sem motivos técnicos justifiCadores, estã ha~ 
Vendo uma lesão de direito para o adquirente da peça, 
Ele é merecedor de uma reparação completa e a finalida~ 

·de deste projeto é exatamente asse&urá~la. A garantia de 
fábrica que ora acompanha alguns artigos não_ tem a am~ 
plitude necessária em relação ao prejuízo a ser COberto e 
não abrange todas as categorias de produtos industria{[~ 
udos, objetivo juStamente colima~o neste proje_to. 

Acrescente-se, n~sta Im-ha de consideraÇões,-ã reCente 
criação e instalação do Conselho Nac:ional de Ocf~a d_Q 
Consumido_r (CND-C). Foi uma oportuna iniciativa que 
- para gerar todos os resultados que dela esperamos
precisa ser, sem demora, complementada com_ a instl~ 
tuição de novos instrumentos legais capazes de viabilizar 
e ampliar a ação do órgão. __ 

Este ó p-apel, de eleVada significação para o interesse 
público~ que acreditamos -virá a ser desempenhado pela 
adoção das medidas previstas na presente proposiÇão. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro- de 1985. - Gastão 
Milner. 

LEGISLAÇÃO C!TA[)A 
- : LE;LN~ 4,_150 .QE.f1 DE NOVEMt;IRO [)!) 1962 

Institui o regime obrigatório de preparO e obser
vância -das normas técnicas nos contratos de obras e 
compras do serviço público de execução direta, conce
dida, autarquica ou de economia mista, através da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas e dá ou
tras pro-vidências. 

O Presidente d.a. República: 
_Faço ~a-~e~ q~e _o Congresso Naci_o~al decreta e eu 

Sanciono a seSufllte Lei: - - - -- - -
:A ft. J<? Nos serviços públicos concedidos pelo Go

verno_ Federal_, _assim co_mo nos de nature_zª ~stadual __ ~_ 
rriUiliCipal por ele SUbVinCiOn-ãCioS o-Uext;CuTadQS-em rç--

~ gime de_ convênio, nas obras e serviços execu~ados, diri
gidos ou fiscilHzitdos Por" qUaisquer repartições federais 
ou ~órgãos paraestatais, em todas as compras de mate
riais por êles feitas, bem como nos respectivos editais de 
c.ancorrência, contratos_, ajustes e '(Jedido_s de preços será 
obrigatória a exigência e a aplicação dos requisitos mini
ines de qUalidade, _utifidade, resistência- e segUrança 
us_ualmente chamados "normas técnicas" e elaboradas 
peta AssOCíâÇãô -Br.ãSíli:li-â"de Nó'i-maS TéCriiCaS: nesta lei 
pienciO_I)ada pela sua sigla "J\~1\!I". 

Art. 2~> O Gove_rno __ Federal, por intermédio do De
partamento Administrativo do Serviço Público, e na for~ 

-ma em que essa colaboração já vem, sendo feit.a. ím;l.icará 
~Jlu...alm.~n.te_A.".t\_BN.'C', <l,té)Lde ~?:rço. as normas téc
nicas novas em cujo preparo esteja interessado oU aque
las cuja revisão Jlte pareça conveniente; 

Art. 39 Através do _Departamento Administrativo 
do Serviço Público, do Instituto de Resseguros do Brasil 
e _outros órgãos centralizados ou au_tárquic_os da_ admi~ 
nistração federal se incrementará, em acordo- com a 
"ABNT", o uso de rótulos, selos, letreiros, sinetes e cer
tificádos demonstrativos da observância das normas téc-

- nicas chamadas .. marcas de conformidade". 
Art. 49 A partir ao segundo_ ano de vigência_ desta 

Iii, o Instituto de Resseguros do Brasil passara a Consi
de_r_ar, na cobertura de riscos elementares, a observância 
das normas técnicas da .. ABNT" quanto a materiais, 
instalações e_ serviços de maneira a _ta_mbém ço_ncorrer 
para que se estabeleça na produção industrial o uso das 
"marcas de conformidade" da "ABNT". 

Art. _51'. A .. ABNT" é considerada como órgão de_ 
--: Utilfdild~q:ilThlicã -c.çenquanto não-visar lucros, aplicando. 

.integralmente na manutenção de sua administração, ins
talações, laboratórios e serviçOs- as rendas que auferir, 
em seu favor se manterá no Orçamento_ Ger.al da Re
pública dotação não inferior a dez milhões de cruzeiros 

- (CrS 10.000.000,00). 
Art. 69 Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições .em contrário. 
Brasília, 21 de novembro de_i962; 1419 da Indepen

-dência _e 74_9 da Repúb~ica_. _-_ ~JOÃQ__ GOp_LART -
He_rlf!e,s_J.jmã--=-;r~~º--Ma0g~e1r1!_ ..:...._ P~~o P~ulo de 
Araújo Sm.:ano - Amaury Kruel --MigUel Calõion ~ 
Hélio de Almeida - Renato Costa Lima - Da~;çi Ribeiro 
-:-:- J: oã~ Pinh_~i-:~Ne~~C?,-:- R~y_~~do de_Çar~_a!~o ~ilho -
Eliseu Paglioli - Octâvio Augusto Dias Carneiro _:_ Cel
so Gabriel de Rezende Passos.~ 

DECRETO N• 91.469, DE 24 DE JULHO DE 1985 

Cria o Cõnselho Nacional de Defesa do Consumi
dor e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8_1, item V, da Constituição, decreta: 

Art. 19 _ Fica criado-o Conselho_Naç_ional_de Defesa 
do ConstJ.midor- CNDC, com a finalidade de assesso
rar o Presidente da RepúbliCa na formulação e-condução 
da Política Nacional de Defesa do Consm;nidor. 

A_rt. __ ~~- Ao Cons~lh<~:_Naciio~_at de Def~?Sa_do Consu-
midor competirá: __ 

I -estudar e propor medidas visando a prestação, 
pelo Estado, do adequado resguardo dos interesses e di~ 
reitos do consumidor; 

11 ---:-estudar e promover formas de apoio té_cnico e fi
nanceiro ãs- organizações de defesa _do consumidor; 

III- estudar e promover programas especiais de 
apoio ao consumidor mais desfavoreciP,.Qs; 

IV- propor medidas para coibir fraudes e abusos 
contra o ·consumid_or; 
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V- incentivar ffiedídas de fQrmação e informação do 
consumido"r; 
vr- coordenar· a ativídade dos diversos organ"ísiriOs 

de defesa, direta ou indireta; do consumidor, disPersos 
nos vários ministérios, vis-ando à uniformização -de suas 
políticas de atuação; 

VII- propor ·a fusão, extinção, incorporação de ór
gãos que atuam, direta ou indiretamente, no âmbito da 
defesa do consumidor; 

VIU-:-- propor o aperfeiÇoamento,- a co~pilação, a 
consofídação ou a revogação de textos normativos relati
-vOii ãs--i'elilÇõeS de conSumo. 
- -ArL 39 O Conselho Nacional de Defesa do COnsu~ 
midor_ será com[Jo~to: 
---r=- pelo Ministro EXtraordinário para a Desburocra~ 
tização, pelo Ministro da Agricultura, pelo Miriíst{O-da 

-S"ã:úde, pelo Ministro da Indústria e do Comércio, -pelo 
Ministro da Fa-zenaa e j:>elo Ministro da Justiça; 
II- pelo Secretário~Executivo do Programa Nacio

nal de Desburocratização; 
III- pelo Presidente do Conselho Nacional de Auto~ 

RegU!arrientação Publicitária - CONAR; 
1'-: _--:-_-por ~ois (2} dirígentes de entidades públicas es

taôUaiS de defesa do coriSumidor; 
V- _por~rês (3) dirigentes de entidades do setor priva

dõ ligãaas- aOTrlte-resse-do consumidor; 
VI- por um cidadão de notória atuação no âmbho 

da defesa do consumidor; 
VIl- por um membro do MínSitéftó Público, ligado 

à" defeiã do -cons-Untidor~ propOstO pelo Procurador
Geral. 

§ i9 Os membrOs referidOs nos itens IV; V, VI e VII 
e respetivos suplentes serão indicados pelo Minsitro Ex
traordinário para a Desburocratização para designação 
pelo Presidente da República, e terão mandato de dois 
(2) anos, podendo ser reconduzidos. 

§ zq No caso de impedimento ou ausência, os Minis
tros de Estado serão substituídos pelos Secretários~ 
Gerais dos respectivOs Ministérios. --

§ 39 'Os membros do Conselho Nacional de Defesa 
do Consumidor não farão jus a qualquer remuneração 
pelo exercício da fun-ção que será considerado serviço 
público_ relevante. 

Art. 49 A coordenação dos assuntos afetos ao Con_~_ 
seJho Nacional de Defesa do Consumidor compete ao 
Ministro d_e Estado Extraordinário para a Desburocrati
zação, que o presidirá. 

"§ }9 Na ausência do Ministro Coordenador, assumi
rão- a-presidência das reuniões do órgão, sucessiva e au
tomaticamente, os Minsitros de Estado conforme a or
dem estabelecida no item I, do art. 39, 
--§ 29 Não havendo qualquer Ministro de Estado pre
sente às reuniões, assumirá a Presidência o Secreteârio
Executivo do Programa Nacional de Desburocratização 
e, na ausência deste, assumirão, sucessiva e automatica

-!Tiente,_os Se_cretários-Gerais dos Ministérios na_ meSma 
órdenf dó item-I, do art. 3<?, 
- Arf. --51>- -_o Conselho Nacional de Defesa do _Consu:. 
midor poderá convidar autoridades, técnicos e repr~S(;ft_ 
tantes de órgãos públicos ou privados para prestar escla
ri=cirilentos, informações -e pãrticipar de-reuniões, sem di-
reito a voto. _ 

Art. 6<:> As deliberações do Conselho Nacional de 
Defesa do ConsUmidor serão tomadas sob a forma d!: 
Resolução com presença de, pelo menos, sete (7) 
membros. 

Art. 7q Nas votaçôes do Conselho Nacional de De
fesa do Consumidor, quando houver necessidade de de
sempate, o Presidente, além de voto próprio, terá o de 
qualidade. 

Art. 89 O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor reunir-se-á, na CaPital Federal, no mfnimo umà 
vez por mês e poderá ser convocado, extraordinariamen
te, pelo Presidente ou por solicitação de, pelo menos, seis 
(_6) membros. 

Art. 9q O Programa Nacional de Desburocratização 
dará apoio adminiStrativo e financeiro- néi:essário ao fun
cionarrierito do COõselho Nacional de Defesa do Consu~ 
midor. 

Art. 10. O Conselho Nacional de Detesa do Consu
midor, no cumprimento de seus objetivos, poderá: · 

I_~ requerer de qualquer órgão público a col3boração 
e observância das normas que, direta ou indiretamente, 
defendem o consumidor; 
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II- criar comissões especiais, de carãter temporário, 
compostas por seus membros ou pessoas por estes indi
cadas, para a realização_ de tarefas e estudos específicos, 
relacionados com as ati v idades de proteção ao consumi-

do[h- reunir-se, quando for de extrema necessidade, 
fora da Capital Federal; 

IV- contratar prestação de serviços técnícos c!specia-
lizados e específicos: ---- -- --

V - sugerir e incentivar a adoção de mecanismos de 
conciliação e arbitragem para pequenos litígios referen
tes às relações de consumo. 

Art. ll. O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor elaborará o seu regimento interno, a ser aprovado 
por portaria- do Ministro Cooidenador. 

Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília- DF, 24 dejulho de 1985; 1_64~> da Independên
cia e 97~> da República. -JOS€ SAR.NEY- Paulo Los
tosa. 

(ÀS ComissõéS(Je Constitulçáo-e JustiçO e de Ecrr 
nomia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 377, de 1985 

Acrescenta parágrafo ao artigo 100 do Código de 
Processo Civil, que dispõe sobre competência de foro. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArtigO l~> ~ acre{>se_otado ao~ artigO 100 do Código 

de Processo Civil, instituídOpeli Lei n"' 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, um parágrafo 2'~, renumerado para 11' o 
parãgrafo únicõ vigerite~ colri a segUinte redação: 

"Art. 100. -. ~ .............. __ ............ ·~ 

§ 19 

·····:······················-············.···.· 
§ 29 ~uando se traJar de_ação Qe reparação do 

dano sofrido em decorrência de uso ou aplícação de 
agrotóxicos, aplica-se o disposto no parãgrafo ante
rior. 

Art. 29 Esta lei entra em vi8:or na data de sua apli
C1l.ção. 

A.rt. 3'~ Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificaçio 

O Brasil situa-se entre os maiores consumidores de 
produtos qufmicos agrícolas do mundo, ao lado de paí
ses coma os Estados Unidos, França, Alemanha, Japão. 
A utilização indisCriminada destes produtos vem ocasio
nando problemas de intoxicação human,a e ambiental, 
alguns deles de fácil constatação. Outros com graves 
efeitos residuais somente detectáveis após vários anos. 

Os produtos agroqufmicos utilizados no Brasil care
cem de fiscaliz3ção ma"is r[gída_, tanto nas fase:s da pro
dução como de comercialização. Muito vem sendo feito 
no sentido de aumentar o controle da sociedade na pre
servação da saúde pública e do meio ambiente, mas al
guns pontos devem ser aperfeiçoãdos. 

Um dos obstáculos encontrados pelos agricultores e 
demais consumidores de agrotóxicos é o_fatá de que as 
ações contra pessoas jurídicas conforme ci artigo 100, 
item IV; alínea a, do Código de Processo Civil, devem 
correr no foro do rêu. No caso das indústrias produtoras 
de agrotóxicos, estas sedes estão 10ca1izãdas em- sua 
maioria nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. 

É evidente que em nosso País, onde as distâncias são 
grandes, o desl_ocamertlQ de um agricultor, por exemplo, 
do Rio Grande do Sul e de Rondônia para esses centros 
é oneroso e dificultado pela característica da ativida.de 
agrícola, que exige a presença constante do produtor em 
todas as suas fases. 

Tragédias como a de Bophal, na ln dia, de Seneso, na 
Itúlia, de Tucuruí em nosso País são exemplos trágicos 
da periculosidade de5:tes produtos. Recentemente foi fe
chada a fábrica da Boehringer, em Hamburgo, Alema-
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nha. A razão de tal procedimento foi a constatação de 
deformações observadas em recém-nascidos. ocasiona
das por um--venenO Connecloo ~mo d!OX1n. 1-'oram cons
tatados reSíduos no solo, na água e até mesmo no leite 
maiet:QQ.____~~------~---- -- --

Proporcionando aos agricultores e consumidores a 
oportunidade de reivindicarem seuS direitOs, junto às in
dústrias -agroqurmícas~ éSúi lei irá auxiliar na defesa da 

--- saude da população, na conservação dos solos, do clima 
c, conseqüentemente_, garantir o desenvolvimento agrícorã:----- ------------------------- ~---

-a projeto tem como fulcro dar solução ao problema 
da competência territorial, estabelecida no artigo 100 do 

_COdígo·ae PrOCesso-avn: CCim ~a-lei projetada; fica pre-
- __ yista_a_competência do foro do domiCilio do autor ou do 

local do fato, nas ações de reparação do dano sofrido em 
r:.izãO do tiSo do _agrotõxico. C<ute.Cta::._se, assim, a obri
gação de reparar o dano por ação Ou omissão voluntária, 
negligência, ou imprudência, por parte daquele que vio
lar direito, ou causar prejufzo a outrem, de que fala o art. 
I 59 do Código Civil Brasileiro, com a norma processual 
do_artigo 100 do Código Adjetivo. 

Convém consignar que o projeto não olvidou _que, a 
verificação da culpa e a avaliaçã_o da responsabilidade, 
CsiUO aev-ldãmeilfe pre-Vistas nO Código CiVil;-nos term-os 
das remissões inscritas no mencionado artigo 159. As
sim, a inversão do -for:o intentada pela proposição, põe 
fim a inocuidade das _frustrantes precatórias e.demais ó
bices processuais que dificultam a prestação jUrisdicional 
no caso concreto dos agrotóxicos._ _ ' 

Confiamos no ãj:)oio dos eminen_tes 'Parlamentares, 
.ante a grail:de sigflif1cãção de- que se reveste a matéria, 
qu_e -~_is_~.- funct<u~eilt_~lrn_e_n~~. _a_ r~-~~g_e!_a ~~_as~~ -~os -~$_r~~ 
cultores. - - -

sãla' aaS:--SesiifeS~4 'dC'-deZenibfO- de J985. -- A.Tctd~_s 

Sal~-!,~!._tll!~--~--~--=-=----· .. -~=---

-LEGISLAÇÃO CITADA 
-=-· '-'-~-=Código de Processo Civil 

Quinta-feira 5 5289 

PARECER 
N•l.205, de 1985 

Da COmissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
43y de 1983 (nl' 33/83,, na Câmara dos Deptuados). 

RelãtOr: Se-nador Amér"ico de Souza 

___ A CollJ._issªº-~pr~_st;_n_ta ª-_t~cJ-ªç!_()_ final dp Projeto de 
Decreto Legislativo n9 43, de 1983 (nl' 33/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Convêniá sobre 
Jmunidades ~ privi!égi9s da OLADE _(Organizaçã~ 
Latin_o~Americana de. Energia), adotado durante a VI 
Reunião Ordinãria de Ministros da OLADE, em 1975, 
recomendando a correcão da palavra "tarefas" por "ta
rifas", no artigo 8'~ do_ Capítulo 111 do referido Convênio. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 4 de dezembro de 
1985.- Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza, 
Relator -Jorge Klaume. 

ANEXO AO PARECER N• 1.205, DE 1985 

Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
43, de 1983 (n~> 33/83, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o_ congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, item I, da Constituição, e 
eu, , Presidente •o Senado Federal, pro
mulgo o s_eguinte 

-DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1985 

Aprova o texto do Convênio sobre Imunidades e 
Privil~gios da_ Ç>LA_DE __ (9rganiza~~-J-·&:t~no~ 
Anl~icana de Ene!gf~:l,_~otadO ~Uiãnte 1l Vf ifeU
njii_o Ordin.ári• de- Minbt~:os da OLADE, em 197S. 

O Congresso Nadonal decreta: 

A-it. ~ apffivâCiO-oteXtO-dO Convê"nio sobre Imu.=-
nidades e Privilégios da OLADE (Organização Latino
Americana de Energia), a~otado e aberto à adesão dos 

.. _·., -~ ·~.:-_: ... : .-.-~- .. ·~:~-:-:-:~-:-: . _ _. ....•.... ~, ---~- ____ .~países ·mem~hro:s durante a YI R~uniào ord_inária de Mi-
~~istrõS-áU-oLAót reãiiza-&:l~no México, no perfdo de 8 

a 12 de s~tembro de 1975. Ar~t,._l_Q9. E_~~mpeten_te ?-foro: 
r--:- da resídêni::ia-cra-m-ulher,-para-a- ação de si:Parã.ção. 

dos- CÓnj!:!Ses e a co~Ver~ão d-eSta em divórcio, -e p~ra a 
anulação de ca§_ªrne~tô. 

IJ- do domicílio ou da residência: do alimentando, 
p:ara -~ a~_ã_~ .em _ql!e_ se _p_e~em alim~ntos; 

III- do domicilio do devedor, para a ação de anu
lação de títulos extraviados ou destruídos; 

IV-. do lugar: 

a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa 
jurídica; · -- - --·-- --- -

b) _ _onde se_açha a agência óu su_cursal, quantq às obri
gações que ela contraiu; 

c) onde exerce a sua aÚvidade principal, para a ação 
em que for ré a s_ocie-dade, que carece de personalidade 
jurídica; 

d) onde a obrig<ição _deve ser satisfeita, para a ação em 
que se lhe exigir o curiiprimento; 

V- do lugar do ato ou fato: 
a) para a ação de. reparação do dano; 
b) para a ação em que for réu o admiriisfrador ou ges

tor de negócios alheios. 

Parágrafo único. Nas ações de reparação do dano 
sofrido em razão de delito ou acid~nte de veícuJos, será 
competente o fÕro do domicilio do autor ou do local do 
fato. 

;·. -.. _-:-~-- ~-- ....... :. ~~- ·-· ............. . 
(Ã Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas 
ser::io publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, redaçào final que. nos termos do Regi
mento ln terno. se não houver objeção do P_lenário, vai 
ser.Jida pelo Sr. l'~-Secretãrio. 

t! lida a seguinte 

-Art. 2'~ Este Decreto Legisltivo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE [JOsé Fragemr.::.:-o parecer vai 
à publicação. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

É lid9 o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 494, de !911~-
Uispensa de publicaçio de redação final. 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n'~ 43, .de 1983 (n>i 33/83, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do convênio sobre Imunidades e Pri
'l(i!égios da OLADE (Organização Latino-Americana de 
Energia), udotado durante a VI Reunião Ordinária _de 
Ministros da OLADE, em [975. 

Sala das Sessões, erri 4 -de dezembro de 1985. -Jorge 
Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senado~:es_ que o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pau_s_ij.) 

--- Aprovado. --- --

,_,.Apt·ov!ldo o requerimento, -passa-se-à imediata apre-, 
ciação da redução final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à- promulgação. 
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O SR. PRESIDENtE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu a Mensagem nl' 334, de 1985 (n"' 646/85, na ori
gem), pela qual o Senhor Presídente da República, nos 
termos do art. 42, item VI, da ConstitUição, e de acordo 
com o art. 21' da Res_olução_nl' 93/76, do Senado Federal_, 
solicita autorização para que o GoVerno do Estado do 
Espírito Santo poSSa contratar operação de crédito, para 
os fins que especifica. ___ _ _ __ ~- _ 

A matéria será despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

O Sr. Murilo Badaró - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma brevísSima comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - CõnCedo a 
palavra ao nobre "Senador Murí_lo_Badaró para uma bre
ve comunicaÇão. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores: __ _ 

É para registrar uma notícia alvissareira para os meios 
de comunicação-social no BrasiL O Jornalista Carlos Al
berto Vizeu, que dirige a Tele-Tape Produções, que é um 
nome consagrado como produtor de televisão no Brasil, 
acaba de receber no Festival de Nova York, que prerr~:i-ª 
os melhores trabalhos sobre televisão, a medalha de 
bronze para o programa: "O Melhor Negócio", que é
transmitido pela "Rede 6andeirantes de Televisão", pa
trocinado pela PETROBRÃS, e tem como escopo 
maior, exatamente, estimular o sistema de exportação 
brasileiro, favorecer o desenvolvimento da agricultura e 
divulgar novas técnicas em ambos os setores. . 

Ao fazer este registro, levo as nossas congratulações 
ao jornalista vitorioso. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEJfUlfORES: 
Altevir Leal- Gal vão Modesto- Marcond_es O ade

lha - Amaral Peixoto- Amaral FurÚm- Sev"Cro Go~ 
mes - Benedito _Ferreira - Mauro Borges - Benedito 
Canelas - Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESI.DEN_TE (J_osé Fragel1i) - Esgotado o 
temp,o destinado ao Expediente, passa~se~ à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno únic_q.__do Projeto de Lei da 
Câmara o'? 58;-de 1980 (n9 1.693/79, na Casa de ori~ 
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 458 da co-n~ 
solidação das Leis do Tn~balho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, Sob n9s 84 e 85, 
de 1985, das Comissões 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em votação o projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
o--projeto vaí à san~ão. 

É o seguinte o p/Oje-to- aprovadO: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N9 58, de 1980 

(N9 1.693/79, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 458 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

O __ Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica acrescentado ao art. 458 da COnsoli

dt~ção das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei 
n9 5.452, de }9 de _m_ªjo de 1943, o seguinte§ 3~: 

"Art. 458. , .. -. -·-·~----· ,, ,, •-·~·v_~···~·-· 
§ !9 .-.. ~·-····~·~·-·····~~···--··-··-~· 
§ 29 ........•• ····-· ..... ·············~ -
§ 39 Entende-se por habitação, para os_'e_feit_os 

deste artigo, não só o imóvel dª empres_<f ocupa-do 
residt:ncialmcnte pelo empregado, mas também o 

alugado à conta do empregador para residência do 
en-ipregaao." 

Art. 2<:> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. . 

Art. 3'1 __ ReYo_[a_~~se as ~i~posições em cóntrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara fl~>-62~ de-i9-8õ(l19-l:871/79, na Casa de ori
gem), q_ue dá nova redação ao art. 5'? da Lei n9 6.678, 
de 14 de agosto de 1979, que dispõe sobre a requi~ 
sição de servidores públicos da admúiistrã.ção direta 
e aU_tárquic'a Pela JuStiça Eleitoral e dá outras provi
dências, tc:ndo 

-.-PARECERES FAVORÁVEIS. sob n's 100 e 
101, de 1984, das Comissões 

- de COnstituição e Justiça; e 
- ole Serviço l"'ííJ!ico Citil. 

_Em_ Votação o projeto em turno único. 
Os Srs: Semi.dores que o aprOvam, queiram permane

cer sentados. (Paus_a,.) 
- Rejeitado. 

O projeto será arquivado, feita a deVida Comunicação 
à Câmara -dos Deputados. 

Ê o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 62, de 1980 

(N<~ 1.871/79, na Casa de origem) · 

_Dá nova redaçio ao art. 59 da Lei n9 6.678, de 14 
- - - de agosto de 1979, que dispõe sobre a req_ulslçio de 

sen'idores públicos da administraçio dlreta e autár
quica pela Justiça Eleitoral, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 O art. 59 da Lei n'? 6.678_. de 14 de agosto de 

1979, passa a viger com a seguinte redação: ·-

.. Art. 5'? O disposto no art. 3'1 e seu parágrafo 
único não se aplica aos servidores atu_almente requi
sitados para as Secretarias dos Tribunais Eleitorais 
ou para os Cartórios das Zonas Eleitorais." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3: 

Vdt:ação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9J4, de 1981 (n9 3.658/80, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágiafo ao art. 234_ do 
DeCreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, tendo 

PARECER, sOb nQ 324, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e jurídicidade e, no méritO; -faVorável. 

Em votação o projeto em turno úniCO. 

Os Srs. Senador:~ que o aprovãm, queiram permane
cer senta_dos. (P:_~a) 

_Aprovado; ·vai â Sançã·o; 

h o- seguinte õ projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 34, de 1981 

(N9 3.658/80, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 234 do Decreto-lei n'? 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

-o- Congresso Nacional decieta: 
-Art. J9 Fica acrescentado ao art. 234 do Decreto-lei 

- n<:> 2.848, dü de dezembro de 1940 - CódigO Penal, o 
seguinte§ 2'1, passando o parágrafo úõico a § ·19: 

"Art. 234. 
§ \0 
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§ 29 Não se aplica o disposto nest~artigo quan
do a venda for realizada a maiores de dezoito anos, 
em banca·s de jamais e revistas, livraria ou_ editoras, 
e o material estiver ·acõndicionado em embalagem 
não tta'itsparenie e nãõ exposta ao público." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publica.çào. 

Art~J9 Revogam-se as disposições em contrário; 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 48, de 1981 (n94.708/78, na Casa de ori
gem), qu_e introduz alterações no art. 243 da Lei p9 
4.737; de 15 de julho de 1965 -Código Eleit_ora.l, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n• 1.190, de 
1981, da Comissão 

-de Comtituiçio e Justiça. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. Vai à sanção 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃ.MARA 
N• 48, de 1981 

(N9 4.708/78, na Casa de origem) 

Introduz alterações no art. 243 da Lei n9 4.737, de 
IS de julho de 1965 - Código Eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O arL 243 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 

1965 =- Código Eleitoral, fica acrescido de um inciso e 
d~ um parágra~o, com a s~guin~e red~ção:_ 

"Art. 243. 

. . _X_- que alegue apoio de pessoa ou entidade, por 
intermédio de jornais ou revistas, a não ser median
te prévia autorização escrita da mesma. 

§ 49 A violação do disposto no inciso X sujeita
rá -_Q_- infi-atof às penas do art. 323 dest.a lei." 

Art. 2<:> Esta lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~ Rev.ogam-se as disposições em contrário.-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 5: 

Votação,-em tur110 único, do Projeto de Lei da 
Câmúa n'? 53, de 1981 (n9 614/79, na Casa de ori
gem), introduzindo alterações no Decreto-lei n9 70, 
de 21 de novembro de 1966, e na Lei n9 5.741, de 1• 
de dezembro de 1971, que dispõem sobre cédula hi· 
potecária e a cobrança de crêdito hipotecário vincu
lado ao sistema financeiro de habitação, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob 11' !_.143, de 
1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-

cer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
_O ProJeto sefã a_rquivado, feita a devida comunicação 

à Câmura dos. Deputados. 
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t o seguinte o projeto- rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 53, de 1981 

(N' 614/79, na Casa de origem) 

Introduz alterações no Decreto-lei R' 70, de 21 de 
novembro de 1966, e na Lei n' 5.741, de Jt de de
zembro de 1971, que dispõem sobre Cédula Hipote
cária e a cobrança de crédito hipotecário vinculado ao 
Sistema Financeiro de Habitação. 

O COilgresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 26 do Decreto-lei n' 70, de 21 de no

vembro de 1966, passa a vigorar-Com a seguinte redação: 

.. Art. 26. Todos os atas previstos neste 
Decreto-lei poderão ser celebrados por instrumento 
particUlar, aplicando-se, quando de seu extravio, no 
que Couber, o disposto nos ar.ts. 907 a 913 do Códi
go de Processo Civil." 

Art. 2~" Ficam revogados os arts. 29 a 41 do Decretó
lei n9 70, de 21 de novembro de 1966, renumerando-se 
como 29 a 33 os atuais art. 42 a 46. 

Art. 39 O art. 19 da Lei nor 5.741, de 1' de dezembro 
de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação; 

"ArL l~' Para a cobrança de crédito hipote
cário vinCulado ao Sistema Financeiro de Habi
tação, criad~ pela lei n9 4.380, de 21 de agosto de 
1964, o ajuizamento da ex.ec1,1ção dar-se-â na fofma 
da presente lei, observadis~- su-bsidiariamê!lte,- as 
disposições do Livro U do Código de ProcessO Ci-
vil." - - --

Art. 49 Esta lei entrará em vigOr na data de sua 
publicação. -

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 57, de 1981 (n~' 2.109/79, na-Casa de ori
gem), que altera a Lei nl' 5.869, de 1 I de janeiro de 
1973- Código de Processo Civil, na parte relativa 
ao procedimento suri1ar[Ss1mo, tendo 

PARECER, sob n~' 12, de 1982, da Comissão 
- de cOnstituição e Justiça, favorável, com 

emenda que ~presenta de n~ 1-CCJ, e voto vencido, 
quanto à emenda, do Senador Leno.ir Vargas. 

Votação do projeto sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Fica prejudicada a emenda. _ _ __ 
A matéria vaf ao ArqUivo. Será "feita_ a devida comuni

cação à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 57, de 1981 

(NI' 2.109/79, na Casa de origem) 

Altera a Lei n~' 5.869, de 11 de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil, na parte relativa ao proce
dimento sumaríssímo. 

O Congresso Nacional decreta~ 
Art. 111 O inciso I do art. 275 da Lei n\" 5.8_69, de ll 

de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, passa a 
vigorar com a seguinte redaçãO~ -

"Art. 275. . .......... ~· .• .,.,.04. ·-·· •••••••• 
I- nas causas cujo valor exceder 50 (cinQUenta) 

vezes o maior salário mfnimõ vigente no País; 

Art. 211 Est3 Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, 

Art. 39 Revogam-se as disposições em éontrário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL lSeção II) 

.. O_§R. ~JtE~IDl~I~T.E (J_osé,,Fragelli) - I_tem 7: 

VotaçãO, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmar"a n'l' 59, de 1981 (n~' 1.&94/79, na Casa de ori
gem), que inclui na relação descritiva das ferrovias 
do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n' 

· 5.917, de lO de setembro de 1973; ferrovüi. üãnSver
sal ligando Belém-São Luís-Teresina, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 149, de 1985, 
da Comissão 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públi-
cas. 

Em votação o projeto em turno único. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer -~e_n_t_~9os._ (Pausa.) 
Ap~ovado~ 
O projeto vai à sanção . 

É o _seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 59, de 1981 

-(N9"'1.894;79; .;a Casa de origem) 

Inclui na Relação DescritiYa das Ferrovias do Pla
no Nacional de Viação, instituído pela Lei n~' 5.917, 

- de 10 de setembro de 1973, ferrovia transversal ligan
do Belém-Teresina. 

O Congresso Nacionãl decr-eta: 
Art. 19. Fica incluída na Relação Descritiva das Per-

- rovias do Plano Nacional de Viação, instituí4_º_p~]_a Lei 
n9 5.917, de 10 deselembro de 1973, sob o número de or
dem EF~310, a ferrovia trariSversal Be1êm (PA)-São 
LuíS {MA)...:..:Teresina (PI). 

Art. 211 Esta lei eritrará em vigor na data d_e sua 
=,publicação. 

Art._ 311-=__~_evogam-se as -~isposições ~m contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 8: 

Votação, emlurnó único, do_ Projeto dCc Leida 
Câmara nl' 63,_de 1981 (nl' 2.087/79, na Casa de ori
gem), que modifica ii"redação do§ 29 do_a_rt. 20 da 
Lei n? S_.869,_çfe 11 deja.nc;iro de 19?3- Código de 
ProcessO Civil. tendo 

PÁ-RECER FAVORi\VEL, sob "rii 877, de 1982, 
da Comissão 

- de Constituição e Justiça. 

Em votação o projeto_ em Lu_rno único. _ -=-

Os S_enhores Senadores que aprovam o projeto"qüei
ram permanecer_ sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
O projeto será arquivado e feita a devida c_omunicação 

-_à Cám..Ma_ dos Deputad_os. 

~- o~~ªuinte_ :OJ~roje~~ -~~[~itad~: 

PROJETO D_E LEIDA CÂMARA 
N• 63, de 1981 

(NI' 2.087/79, na Casa de origem) 

Modifica a redação do § 211 do art. 20 da Lei n9 
5.869~ de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo 
Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I <i O§ 29 do a_rt. 20 da Lei n9 5.869, de ll de ja

neiro de 1973 -Código" de Processo CiVil, passa a vigo
rur·c-om a seguinte redação. 

""Art. 20. . ..................•..•.......• 
§ I• --·· ............... · ........ - ........ ,. .. 
§ 29 As~despesas aBrangem nãó ~6 as custas_dos 

alos do proCeSso, coinó tambêm a indenização de 
viagem, diã:fTh.S de testemunhas e a remuneração do 

.. perito e do assistente têcnico." 

Art. 211- _A presente lei entmrá em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3t'. Revogam--se as çlisposlções em contrário. 
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O SR. PRE_SIDENTE (José Fragelli) - Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmarã.-n~'-81, de 1981 (n~' 3.123/80, na Casa de_ori
gem), que assegura os direitos de autores teatrais, 
tendo -

PARECERES, sob nl's 532 a 534, de 1982, das 
ComisSões: 

-de Educação e Cultura, favorável; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Constituição e Justiça, (audiência solicita· 

da em plenário), pela constituciona1idade, juridici
da~e e, quant~_~o _mérito, favorável. 

Em votação o projet-o--enl"turho único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-

cer s-entados. (Pa.U.Sa.) --
- Aprovado. 

Q projeto irá à sançãõ.--

E: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 81, de 1981 

(N• 3.123(80, na Casa de origem) 

AssegUra oS direitos de autores teatrais. 
- O Congresso Nacional de-creta: 

Art. 111 Aos autores teatrais é- assegurada a liberdade 
de. reunirem-se livrem~nte em associações para a arreca
dação dos direitos de.autor e do.s que lhes _sãõ cOnexos. 

Parágrafo único. ~garantida a_o autor teatral a liber': 
dude de adesão a .aJ;soçiação_ e_ s_qci~dad~_ c:m funci~?pa
mento, nos termos da lei. 

Art. 2'L _Aos autores teatrais ê assegura,do o direito 
de delegar _a quem lhes pareça conveniente, inclusive a 
3ssociações, 9 poder de autorizar a_ utilizaçãO de obras 
intelectuais Qe_ sua_ produção. 
__ -ArL 311 Esta le;i entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4'1' Revogam-se as disposições em -contrário. 

o SR._ PRESiriENJ::E ti~-sé Fragelli) - lte.il lO: 

Votação, em turno único, do Projeto de Leida 
Câniãt-a nl' 46, de 1982 (n9 ·903/79, na Casa de ori
gem), que dá nova redação ao art. 125 do DeCreto
lei n~' 200~ de 25 de fevereiro de 1967, e revoga a aH
ne<t d do § 211 do seu art. 126, tendo 

PARECERES_FAVORÁVEIS, sob n•s 672 e 
673, __ de _1982, das Coiníssões 

- de ServiÇo- PÓbli~o Civil; e 
__ --: _d~ _ Finanç~. 

Em votaÇãO ó" prõjeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentàd~s;-(Pausa.) 
Rejeitado. 
O _projeto sefá ar<(üiVãdo e feita a devida comunicação 

à Cârrlara dos Deputados. 

_É o seguinte Q projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA· 
N• 46, de 1982 

(NI'-903/79, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao art. 125 do Decreto-lei n9 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, e revoga a alínea d do§ 211 
do seu art. 126. 

O Congresso Nacional OeCreta: 

Art. _ _l? O a_rt. 12.1_ Qo Pecreto~lei _nl' 2ÓO, de 25 de fe
vereiro de 1967, passa a vigorar _com a_ seguinte redação: 

:·Ar_t..___l~_. As licitações para compras, obras e 
.,. s_e_x.yjço.s_ passam a reger-se, tanto na Administração· 

__ Diret3 CQ_f!l-O nas autarquias. empresas públicas e sO
- ciedades de e_conomia mista, pelas normas consubs

tanciadas neste t(tulo e disposições complementares 
_aprovadas em Decreto." 

. Art., 2~ .R.evogam_-l;e ª ?,línea d do§ 2? da art. 126_ do 
Decreto-lei nl' 20_0, de 25 de fevereirO de 1967, e as de
mais disposições em contrárlo. 
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Art, 311 Esta lei entra em vigor ila data de sua publi-
cm;ão. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Fr_agelli) - Item 11: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei QQ 
Senado n"' 244, de 1981 - Cotnplementar, de auto-
ria do Senadot Cunha Lima, acrescentando o pará
grafo 49 ao art. 2o:o da Lei Complementar n• 1, de 
1967, que visa a reduzir, em cas-os· que especifica, o 
limite míniinó pop-ulacional de que trata o inciso· I 
do mesmo artigo, tendo 

PARECERES, sob nos 945 e 946, de 1981; 745 e 
746, de 1984, das Comissões: _ . . ..... _ 

-de Constituição e Justiça - J'l pronUJK':iamen
to, pela constitucionalidade e juridicidade; 29 

· pronunciamento, favorâvel à emenda de ple-
náriO; e -

-de Municípios - J9 pronunciamento, faVOrâ
vel; 29 pronunciamento, 'COntrário à emenda de 
plenário. 

Em votação. 

O Sr. M.ilton Cabral - Sr. Presidente, peta ordem, 
para encaminhar a votação. 

O SR- PRJ;:SID:E.N!'E (José_Fr~gelli) -Concedo ~ 
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senadoi
Milton Cabral, _ 

O SR. MILTON CABRAL (PFL ,-- PB. P~r~ encami
nhar a votação. Sem revisão_dQ_ o~dor.)- Sr. Presi~~:
te. 

Hã um projeto, procedente dá Câmarã -dos Deputa· 
dos, jã aprovado, que regulamenta essa matéria e que 
chegou ao Senado já hã bastante_Jemp_o. Esse_ p_rojeto 
aqui, do nosso ex-companheiro Evandro Cunha -Lima, 
vai ser aprovado no Senado e irâ à Câinara do.s Deputa
dos, propondo a mesma solução. Já existe um aprovado 
na Câmara dos Deputados, aguardando a manifes_tação 
do Senado. _Seria in~rível que o Senado aprovasse o pro
jeto da Câmara, porque liqui_dar~a essa matéri<l:~ Esse se
ria um procedimento racional. Aprovando este, não pre
judicaria ã aprovação do outro? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) -:-:-- Este _ _projetO, 
aprovado no Senado Federal, ir:ã para a Câmara dos De
putados. Estando em Ordem do D_ia eu nãQ_põSi;õ -retirá

' lo, deve-se proceder à votação. Essa questão devia ter 
sido levantada nas ComisSões, como sempre se faz, para 
anexação, quando ror o caso, de um projeto a outro. 
Agora, vamos votar e vamos ver como a Câmara ... 

O SR. MILTON CABRAL - Eo deixaria um apelo 
com V. Ex• para que o outro projeto originário da Câ
mara tivesse a oportunidade de chegar à Otdem do Dia 
do Senado Federal, porque é a mesma matéria. 

Era esse. Sr. Presidente. o apelo que eu queria deixar 
registrado. 

O SR. PRESIDENTE José Fragelli) - Passa-se, ago
ra, à votação do projeto, nos termos do inciso II, letra a, 
do art. 232, do Regimento Interno, que depende, para 
sua aprovação, do voto ravorâvel da maioria da compo
sição da casa. Tendo _havido, no entanto, acordo, será 
feita a votação sinibólica. 

1 Em votação._ 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queir-am-

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 244, de 1981 - Complementar 

Acrescenta o parágrafo 4"' ao artigo 2"' da Lei 
Complementar n' 1/67, que visa a reduzir, em casos 
que especifica, o limite mínimo populacional de que 
trata o inciso I do megmo artigo. 

O Congress-o Nacional decreta: 
Art. }9 O artigo 29 da Lei Complementar n"'l, de9 

de novembro de 1967, passa a vigOrar com o acréscirrio 
_ do se_guinte parágrafo: - -- -- - -· -··--

.. § 49 Nos MunicípioS cõm populaçãO igtial ou 
--~superi-o-r a 100.000 (cem mil) habitantes á exigência 

para emancipação de Distrito, prevista no item I 
deste artigo, fica reduzida para 5.000 (cinco mil) ha
bitantes, desde que a distância entre.ãs respectivas 
Sedes nãõ seja iri.fe"J;ior a 30 (trinta) quilómetros." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caç~o. 

Art. 39 Revogam-se as disposições effi contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Hã uma 
emenda da Comissão -de CoostítUição e Justiça, apresen
•ada em gl~ário. Eu coloco em votação essa emenda. 

Em votação. 

Os _Srs. Senadores que aprovam a emenda queiram 
permane-cer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. • 
A mat~i~ vai à Co!llissão de Redaçã.o. 

t a_~gqin!~_;_e!!!~_!l.da a.Pr9vad-a:-

EMENDA N• 1 
(de Plenário) 

Ã~ Pi-Oj~tO c~i~c Lei-dO Senado nv 244, de 1981 -
Complem_!lltar. 

No§ 4"' a que se refere o art. }9 do projeto, onde se lê: 
~·~_.9QO_ (~Ül_c;:~_ ~·ii_t_t --- - - - - -

leia-se: 

''4.000 (quatro mil)." 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 12: 

_ Vot_açãÓ, em turno_ único, do_ Projeto de Reso
lução n9 131, de i985 (apresentado- pela Comissão 
de Finanças comO conclusão de seu Parecer n9 949, 
de 1985), que autoriza o Governo do Estado do Pa
raná a reãHZar operã.Ção-de empréstimo externo no 
_valor de_ US$ 63,600,000 (sessenta e três milhões e 

- SCISCi!TitoS mil dólares norte-ãrilericanos), tendo · 
PARECER, sob n'l 950, de 1985, da Comissão 
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em votação o projeto em turno único. 

-os Senhores Senadores que o aprovam, queiram per-
- nlanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O pi'ojeiô 1rá ã COmissão de Reâaçâo. 

o Sr. Joio Lobo- Sr. Presidente peço verificação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se proce-
der à verificação solicitada. • 

De acordo com o Regimento Interno,_ vou suspe_nder a 
sessão por 5 minutos. fazendo soar a campainha para 
chamada dos Srs. Senadores, a fim de proceder à verifi
cação solicitada. 

(Suspensa às 16 horas e 48 mlnutos, a sessão é rea
- berta às 17 horas e 2 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está aberta a 
sessão. 

Solicito aos Srs. Senadores que pcupem seus lugares. 
(Pausa.) - - -

O SR. PRESIDENTE(José Fragelli) -Como vota o 
Líder-do PMDB? 

O Sr. Humberto Lucena - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDS'? 

O Sr. Murilo Badaró - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o _ 
Lidá-dO PFL?_ 

O $r_. Carlos Q.iarelli - Si~. 

'-· 
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O SR. PRESlDENTE (José Fragelti)- Como vota o 
Líder dQ PD"TI 

O Sr. Jaison Barreto --Sim. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)---Como vota 0 
Líder do PTB? 

O Sr. Cárlos Alberto ---Sim. 

O ~R. PRESIDENTE (José Fragelli)- 0-$ Srs. Sena
dores já podem votar. 

(Pr?cede-se à votação.) 

O SR. PRilSIDENTE_(José_Fragelli)- Votaram SIM 
31 SenadOreS e NÃ0_2_S_enadores. 

Não houve abstenções. 
To tal de votos: 33. 

o_:i~r.-Ené~_ Faria_- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Enéas Faria, pela ordem. 

O SR. ENI!:_AS FARIA (PMDB - PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, um dos nossos 
eminentes Senadores, ao meu lado, não sabendo que a 
votação deveria se processar no assento aprop"riado, aca
bou por não poder registrar ao seu voto. Além do mais, 
vimoS-chegando_a_gora em plenário o Senhor Nivaldo 

__ Machado. Sendo assim, Sr. Presidente, solicitaria de V. 
Ex~ que repetisse a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Qual é_o Se
nador a que V. Ex• se refere? 

O SR. ENt:AS FARIA - t o eminente Senador Lo
manto Júnior. _Eu pediria a V. Ex• que repetisse a vo
tação para colher o voto de S. Ex•. 

O Sr. Joio Lobo- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. (Asse.ntimento da Presidência). 

O resultado já foi proclamado, Sr. Presidente., no pia· 
car eletrônico. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não. Nisto V. 
Ex• não tem razão. Não proclamei o resultado. Quem 
Proclama o resultado é o Presidente da Mesa. 

Vai-se. portanto, proceder à nova votação solicitada 
pelo nobre Senador Enéas Faria. 

SolicitO, novamente, aos Si's, Senadores que ocupem 
seus lugares, para não dar margem a uma outra anulação 
de votação. (Pausa.) 

Os SrS. Senadores já podem votar. 

_( PrPccxf_c;:~-~- à_ y_Q_ta_~.9),_ 

VOTAM "SIM" OS SRS. SeNADORES: 
Aderbal Jurema 
Alcides Paio 
A lcides Saldanha 
AJrredo Campos 
Ãlvaro Dias 
Américo de SQ_uza 
Carlos Chiarelli 
Carlos Lira 
Cid Sampaio 
Enéas Faria 
Eunice Michiles 
Fábio Lucena 
Gaivão Modesto 
Hélio Gueiros 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 
Jaison Barreto 
João Calmon 
JC?sé lgnácio 
José Uns 
Lomanto Júnior 
Luiz Cavalcante 

- Marcelo Miranda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Martins Filho 
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M urilo Badarô 
Roberto Saturnino 
Saldanha Derzi 
Severo Gomes. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SE/'IAI)ORE&, 
Mauro Borges 
Nivaldo Machado. 

;• I 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) ~Votaram SIM 
30 e NÃO 2. 

Total de votos: 32 
Não hã número. Vou suspender a sessão por dez mi

nutos, antes acionando as campainhas a fim de que os 
Srs. Senadores compareçam ao plenário. 

(Suspensa às 17 horas e 6 minutos, a sessão ê rea
berta às 17 horas'e 20 minulos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã reaberta 
a sessão. __ . _ . 

Solicito ·a_os Sfs, Senadores_ que retomem seus lugares, 
para procedermos à nova verificação de votação. (Pau
sa.) 

Os Srs .. _Senadores jã podem votar. (Pausa.) 

O Sr. Saldanha D~rzi....:.. S"r. P_re_si_dente, o Senador que 
requereu a verifiCaÇãO não estã presente no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fregelli)- Eu contarei a 
presença de quem requereu. 

O Sr. Hélio Gueiros -- Pela ordem, Sr. Presidente, 
no-sso Regimento é muito claro_. O Se::nador que requer ·a 
verificiLçãO e· se retíra no ·momento da mesma, é conside
rado com.o Jendo desi.stid.o do_ pedido de verificação. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, eu faço o supri
mento do_ pedido_ do Sr. Senador João Lobo. 

O Sr. Saldanha Derzi - Agora não pode. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos proce
der a apuração dos resultados. · 

Eu sou obrigado a proceder a verficação porqueêa se
gunda vez que_ ocorre. 

O Sr. Henrique Santillo - b a terceira votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jo~sé Fragelli) -Nominal é a 
segunda. · 

O Sr. Henrique Santnlo- De acordo com o' Regimen
to, o Senador que solicitar a verificação, tem que perma
necer no plenário. 

O. Sr. Enéas Faria- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. ' 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Cóncedo a 
palavra ao nobre Senador Enéas Fa~ía, pela ordem. 

O SR. ENtAS FARIA (PMDB - PR. Pela ordem. 
Sem revisão do Orador.) Sr. Presidente, gostaria que V. 
Ex• informa-sse o item da pauta que estã em verificaçãO 
de votação.· 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Item 12 da 
Pauta. 

O SR. ENtAS FARIA- O item 12 da pauta, Sr. Pre
sidente, trata da autorização de concessão de emprésti
mos, para rolagem de divida, ao Estado do Paraná. 

Voltarei a falar, Sr. Presidente, após a verificação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou ler o dis
positivo Regimental: 

.. Se ao processar-se a verificação o requerente 
não estiver presente ou deixar de yotar considerar
se-á como tendo dela desistido." 

O requerente foi o Senador João Lobo. S. Ex• não .se 
encontra no Plenárío, razão pela- qual vou aplicar o Re
gimento Interno. 

O Sr. Murllo Badar6 - Sr. Presidente, pela ordem? 

O SR. PRESIDENTE (José. Fragelli) - Concedo ma 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Murilo Badaró. 

DIÁRIO DO CONQRJ;SSONACIONAL(Seção II) 

Q SR._M~llR!lcQJI~QAR(L(!'P_S_ ~ ~ M G" Pela or
dem. Sem rcvfàão do orador.) ~-Sr. Presídente. 

V. Ex• está aplicando o Regimento e o faz muito bem. 
Só_ que anteS v:- EX• não-aplicou o Regimento correta
mente, data venia, porque V. Ex•, ao verificar a inexis
tênc_tã_ de quorum; deveria ter simplesmente suspendido o 
processo q.~ vo!ação e passado às matérias em discussão. 
Então, nós queremos, assinalar que não estamos em pro
cesso de obstrução. O pedido de verificação foi feito pelo 
Senador J®_p~ k99_Q._sl_º l~sta_d(l __ d_o_ Pif!!JÍ,_Nós, as li~e~ 
r:_anças C"<S.t.a_oo..QS.ll_o_s_e.nGa..min.b.a.n.d_Q para um -reunião, Sr. 
Presidente, com objetivO de acertar uma pauta referente 
a essas matériaS e im-preSsOs, que são sempre polémicos, 
até porque só cheg~_m aqui no Senadq faltando poucas 
hora_s para terminar a Sessão Legislativa. De forma que 
peço a V. Ex~ que cumpra a decisão anterior com refe
rência ã proclamação do resultado da votação, para que 
possamos nos encaminhar para busca desse entendimen
to tão. indispensável ?o.bom andamento dos trabalhos. 

0 SR.- PRESiiiENTE~(JOsê· F"rã&Clli)~:_:~Desejo que 
esse-e;nterlôímento seja realizado, 

A primeira suspensão da sessão-foi solicitada e não foi 
impugnada por nerihUm dos Srs. Senadores. A segunda, 
eu procedi rigorosarriente dentro do Regimento. Agora, 
se o Senador que requer a verifiCação se ausenta ... Srs. 
Senadores, neSte momento, o Senador João Lobo, retor
na ao plenário. Então vamos proceder a votação. Mes-
mo que_ ~~ __ Ex• não vo_te, vou_ contar a presença. · 

O SR.}'RESIDENTE (Jos~ Fragelli)- A votação de
verã ser feita pelo processo eletrdnicO. 

Em VotaçãO. (_Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENAoORES: 
Aderbal Jurema 
Albano Franco 
Alcides Paio 
Alcides Saldanha 
Alfredo Campos 
Alvaro Dias 
Amêrico de .Souza 
Cid Sampaio 
Enêas Faria 

. Eunice Michiles 
Fábio Lucena 
Gaivão Modesto 
Hélio Gueiros 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 
Jaison Barreto 
João Cai.mon 
Josê lgnácio 
Luiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Mário Maia 
MartiilS Filho 
Milton Cabral 
M~rilo _13_~d_a~ó __ -_ 
Nelson Carneiro 
Saldanha Derzi 
Severo Gomes 
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Mauro Borges 
Nivaldo Machado. 
ABST!;M-SE OE VOTAR O SR. SENAOOR: 
João Lobo. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM 
26 Srs. Senadores e NÃO 3 Srs. Senadores. 

Houve uma abstenção. 
Não houve quorum. 

O Sr. Enéa!il Faria- Sr. Presidente, peço a palavra 
- ---p-a-ra Umã- ·declaração de voto .. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se não houve 
quorum, nobre Senador, não hâ declaração de voto. Peço 
para V. Ex•. em outra oportunidade, fazer o seu pronun
ciamento, 
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O Sr. Enéas Faria - Sr. Presidente, vou aguardar a 
oportunidade. Quando V. Ex•" colocar em_ discussão ou
tra m·alér_ia fal<trei _Sobre este asS:unto. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- O Projeto de 
Resoluç~o n"' 131/85, fica c;:om a votàção adiada. 

Igualmente, as. demais matêrias da Ordem do Dia, to
das em fase de vot_ação, constituída dos Projetas de Re
solução n'~s 134, a 144, de !985; Requerimentos n's 425, 
423,463 e 461, de 198'5; Projetas de Lei do Senado n9s 89 
e 85, de 1983, "ficam com a sua apreciação adiada para a 
próxima sessão ordinária. 

O Sr. E_n&s.Faria --:-.Sr. Presidente peço a palavra, 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao_Senador Enéas Fªria para uma comunicação: 

O SR. ENtAS FARIA (PMDB- PR. Para uma co
municação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente 0. · 
Srs. Senadores: ' 

A Casa, deliberadamente, não ofereceu quorum para a 
votação do item 12 da Pauta que tratava de conceder au
torização para empréstimo ao Governo do Estado do 
Paraná, Estado que eu tenho a honra de representar nes
ta Casa. Posso compreender- e até compreendo- Sr. 
Presidente, as razões que determinaram a atitude dos 
Srs. Senadores que se retiraram do plenário para assim 
_produzir a ausência de quorum; posso entender que inte
resses, _qutim sabe até assemelhados aos do paranã e aos 
que defendo aqui, tenham movido esses Srs. Senadores. 

Mas, o que quero dizer Sr. Presidente, e pretendo dei
xar claro, ê que interesse nenhum pode ser maior do que 
o interesse de_um Estado como o Paraná, que tem contri
bUído, ao longo dos anos, todos os dias e todas as horas, 
para o foi'lalecimetlto desta Nação, um Estado que tem 
dado_ e_ muito. para a Federação; um Estado que, sistema
ticamente, tem pouco ou quase nada recebido em contra
partida ao esforço que realiza para ajudar a construir 
este PaLs. Quero dizer, Sr. Presidente, que neste momen
to, o meu Estado atravessa uma situação crítica, uma si
tuação difícil em razão da seca que estam_os vivendo, ge
rando o desemprego, gerando quebra de safra, gerando 
comprometimento de receita, gerando a falta de oportu
nidade de aurir maiores recursos para fazer com que a 
nossa vida continue estabilizada. Por isto, Sr. Presidente, 
não entendo que interesse algum possa ser maior que o 
interesse d_o Es.tado do Paran~. porque o interesse doEs
tado dó Paraná, neste momento, é o interesse do Brasil e 
do Governo brasileiro. 

Mas, quero dizer, Sr. Presidente, que me curvo diante 
do Regimento e da atitude aqui tomada, me curvo para 
seguir essa atitude daqui para frente. matêria a matéria, 
item a item da pauta, nesta sessão, nas que vierem a ser 
realizadas hoje, até o final desta sessão legislativa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRFSIDENTE (Josê F.ragelli) - Concedo a 
palavra aO nobre Senador Anieríc_o .. de-Souza. 

S. Ex' desiste da palavra. 
ConcedQ a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei

ra, por cessãO do Senador Jorge Kalume. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Dois assuntos, Sr. Presidente, me levam a tomar apre
cios-a atenção de V. Exts. 

A primeira, sem dúvida alguma, teria que ser a mani
festação da minha gratidão aos nossos companheiros da 
Câmara dos Deputados, onde, sem cor partidâria, supe
rando a fadiga do avançado das horas, das consecutivas 
sessões, para, na- madrugada de hoje, às 5 horas e 20 mi
nutos, realizarem o sonho da minha gente, do povo da 
região tocantina do Estado de Goiãs, sonho acalentado 
por 176 anos, que é a criação do Estado de Tocantins. 

Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, aqui, nesta Casa, 
o companheirismo, a solidariedade, o alto espírito públi
co permitiu também que, sem cor partidária, por unani
midade, os Srs. Senadores de todas as unidades da Fede
ração emprestassem o seu concurso para a efetiva con
cretiZ<ição deste Son-ho, ' 
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No caso da Câmara doS Deputados, Sr. Presidente, há 
que se registrar o trabalho, a dedicação, o alto espírito 
público das liderançaSpã.rtídârias e de modo particular, 
dessa eminente figura que, por rara coincidência, se en
contra neste plenário que é o ilustre Deputado Prisco 
Viana. S. Ex~. superando a si mesmo, com ing~nte sa
crifício, não faltou com o seu companheirismo e com a 
sua solidariedade para a realização deste sonho. De ou
tra parte, _o _eminente Líder do Governo, o Deputad9_1~i_
menta da Veiga, com a çorreção que caracteriza os hO:-
mens de bem, também envidou todos os esforços par~ a 
consecução de nosso ·acalentado objetivo. O Deputado 
Gastone Righi, ilustre membro, líder do PTB; o ilustre 
Deputado Nadyr Rossetti... 

O Sr. Nivaldo Ma_çhado (PFL - PE) --Permite V. 
Ex• um aparte? -

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO) ,
Ouço, com prazer, V. Ex• 

O Sr. Nivlddo Mach11_do (PFL- PE)- Senador Bene--· 
dito Ferreira, V. Ex~ não tem o que agradecer ao Con
gresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado 
Federal, porque a aprovação do projeto que cria ó Esta
do de Tocantins, da oportuna e vigilante autoria de V. 
Ext, se deve, sobretudo, ao seu mérito, à sua combativi
dade, ao seu espírito de luta e à sua capacidade de servir 
aos legítimos interesseS da sua terra. De maneira que, 
por maior que tenha sido o esforço do Congresso Nacio
nal, dos seus integranteS, dOs Deputados e dos Senado
res, ele foi nluito me-nor do que o esforço e o trabalho de 
V. Ex• Menor, também, do que o mérito do povo gaia
no, que precisa-de espaço para lutar mais, para progredir 
e para ajudar o Brasil a progredir. Portanto, nestas resu
midas palavras, dada à exigUidade de tempo, qUero, ren
der, em nome do meu Partido, a homenagem que V. Ex• 
merece pelo seu trabalho, repito, e pelo seu espíritõ de 
luta, em favor de Goiás e do BrasH, extensiva ao Deputa
do Siqueira Campos, que há muito anos, vem, também, 
se batendo pel<l. mesma causa. Muito obrigado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sou eu quem 
agradece a generosid:.1de de V, Ex•, Senador Nivaldo 
Mac_h_u__d_o~ V._Ex.•, sem dúvida alguma, foi um dos padri
nhos e, se me pcrmíte a fígura essa figura tão importante 
no nascimento das criaturas, V, Ex• foi como que uma 
das parteiras abnegadas, que também não mediu es
forços para esse parto tão delongado, tão prolongado, 
mas coroado de pleno êxito, graças, também, sem dúvida 
alguma, ao trabalho do Líder do Parti!fo de Y,.___~:!t', "na· 
Câmara dus Deputados, o ilustre Deputado José Lou
renço, que, na Câmara, até a hora final da aprovação, ati 
se fez presente, emprestando seu apoio e o de sua Banca
da, 

Sr. Presidente há que se ressaltar, sem dúvida alguma._ 
a euforia, que foi uma espécie de alforria__generalizada, a 
euforia-Que, naquele "instante, possuiu a quanto·s ali pre
sentes, em que pese, repito, o avançado da madru_gada. 
Mas foi, Sr. Presidente, como que todos os Deputados, 
meus velhos e antigos colegas daquela Casa, mesmo os 
recém-chegados à Câmara dos Dep_utados, fossem auto~ 
res, como se fosse padrinhos daquela criança ·que chega
va parar ficar e que, se Deus quiser, para glorificar a Fe
deração brasileira. Todos se esqueceram como que por 
milõ.~gre, do cansaço e da faQiga, para festejar o mome-n
to, dífícil de ser descrito, na forma em que se realiza nos 
corações _do povo de Tocantins. 

Duas exceções, Sr. Presidente, precisam ser consigna
das na Câmara dos Deputados, porque a bancada fede
mi do meu Estado, não_ tem cor partidária. A primeira, 
altamente gratificante: a atuação do D_eputada Siqueira 
Cõ.~mpos, um incansável combatente, que deu tudo e tan
to de si pela causa do novo Estado. E esse D~putado, 
esse bravo e corajoso Deputado da região tocanti_na n_i;iç, 
resistiu à emoção, e eis· qtie o surpreendi com os olhos 
mareados de lágrimas; lágrimas de gratidão, lágrimas da 
felicidade_ que, sem dúvída alguma, a essa altura, atinge a 
alma e o coração de toda a nossa gente. 

Sr. Presidente, há um registro que seria muito bom pu
desse deixar _de ser Jeito_._ até para se fazer justiÇa aos 38, 
dos 39 Deputados da Assembl~ia Legislativa, que Se ma
nifestaram favoravelmente à aprovação do projeto, ore-

.. . gistro du cxceção do Deputado Fernando Cunha que, 

inexplicavelmente, T6i -o ún1co; foi a -exceç'ão que se ante
pôs à realização do pTojeto e, paradoxalmente; encon
trou S. Ex• uma aliança, que naõ fala nada em Goiás, 
uma alianç·a quase que imperceptível e, sobretudo, in
-éótrrpreensível para o povo de Goiâs, encontroU S. Ex• o 
apoio do Líder do Partido Comunista Brasileiro, Depu
tado Alberto Goldman, como afinal encontrou também, 

-nu=r!lá atitude obstruc\Ori.fS1a; <?.apoio do ·uush:e Deputa
do Fernando Santana, da Bahia. 

Ntú)foSSe~-CorTlO-eu- disse,- até para resSalta_r_a exceção 
que justifica a regra, mas, lamentavelmente, quebrando a 
unanimidade dos goianos, temoS aí a -exceção que -fica 
consignada nos Anais da Casa~---

O Sr. Mauro Borges --V.- Ex' dá licença para um 
aparte? 

0--_SJl--:---B:ENEDITO FERREIRA - Com prazer. 
Mbre senadÔr Mauro Borges. 

O "Sr. Mauro Borges- Pelo que entendi, V. Ex_, não 
me deu a honra de ser citado c.omo o opositor da idéia da 
criação d2_ J::stado do Tocantins, Se & gu_e ouv~ bem, não 
escutei o meu nome._ Queriã-d_ecfãfãr IstO .ãq-UI.:-e>::atã: 
mente para ficar historicamente marcada a mi_nha po
liiçãO ·contrária· ã criaÇãO do Estado do Tocantins. Res
peito muito a luta de V. Ex', a sua fibra, a sua dedicação, 
mas discordo da idéia, acho que ela desserve ao meu Es
tado, mutila o meu Estado e nã"o ê a melhor solução para 
elevar o padrão de vida, a rite_l_horia do povo do Tocan
tíns_, da região norte de Goiás; ·mesmo porque ela não 
atende_ a unanimidade daquele povo. Tenho recebido 
COfJStantes_ comun_icaÇõeS da Região Nordeste, que é 
também abarcada pelo TocantinS, de prefeitos, de verea
dores, inclusive já anunciei nesta Casa e~ portanto, a Ide

' ia não é unânime. Acho que mereceria, com toda a certe
:za, embora a Constituição t<Xüa, um plebiscito para que 
não haja um constrangimento. Agora, devo ressaltar 

-que-,:-nesta oportunidade, para um assunto dessa magni
tude, dessa importância, a matéria não pode entrar em 
regime de urgência, como foi o caso do Senado e da Câ
mara, em que a maioria dos Congressistas não pode, na 
verdade, penetrar nas minúcias da idéia, contrariamente 
ou a favor. Eu mesmo fui prejudicado ao fazer uma 
emenda em regime de urgência e a assessoria não corres
pondeu, exatamente, à minha orientação e a emenda, en
tão, veio para cá com pequena falha que poderia ter sido 
perdoada pela circunstância da urgência, mas ela não o 
foi e justamente a Comissão de Finanças e uma outra 
que não me lembro não aprovaram a nossa emenda, fru
to, exatamente, do açodamentQ, da pressa que a matéria 
de urgência corre nesta Casa. Quer dizer, como aconte
ceu nã Câmara, nós não vamos ter a uhat'(itfiidade, avo
tação unânime, mas a votação de liderança constrangida 
por acordos políticos, necessidade para que_ se resolva 
problemas maiores do Governo, ou do_ interesse da 
Nação. Resultado, sacrifica-se um Estado, sacrifica-se a 
idéia daqueles que são contrários à divisão, em benefiçio 
da solu_çào de problemas mais prementes para o Gover
no. Na verdade, isso não significa mais do_que uma coisa 
circunstancial. Um fato dessa natureza, a divisãO de um 
Estado, não poderia entrar em regime de urgência, ele te
ria que ser prolongadamente estudado,-i:iebatido, e rião 
engrandece essa vitória, não o cumprimento "pór ela, o 
regime de urgência e as circunstâncias em que foi o_btida, 
Era as palavras que eu queria ressaltar a V. Ex• 

O SR. BEJ'IEDITO FERREIRA -Sr. Presid~nte, o 
parte de V. Ex•, o Senador Mauro Borges injuria o Sena
do Federal, de modo particular, e a Câmara dos_Deputa
dos. Deixo a cargo de V. Ex:• responder, Sr. Presidente, 
porque S. Ex~ afirma categoricamente que esta Casa 
aprova ·matérias de alta responsabilidade com açoda
mento ... 

O Sr. Mauro Borges --Sem dúvida nenhuma. .. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - V, Ex• há de con
vir que eu estou c6m a palavra. Concediwlhe o aparte nos 
termos e pro(ongamento que V. Ex• estabeieçeu, mas V. 
Ex~ há de me permitir que, pelo menos, eu defenda o 
meu ponto de vista e advirta o Presidente do Senado Fe
deral para a grave acusação que V. Ex• acaba de fazer 
sobre o Senado Federal e, conseq(Ientemente, sobre a 
Câmara dos Deputados. 

O Sr. Mauro Borges- Ê do conhecimento geral que 
há um acordo parlamentar, há um acordo de lideranças . 
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Graças a esse acordo, foi aprovado, por votação de lide
rança, o Estado do Tocantins. 

O SR. BENED~TO FERREIRA- V. Ex•, agora, já 
envolve as lideranças como inconseqUentes e irresponsá
veis, capazes de aprovar matérias açodadamente. 

Esclareço que V. Ex•, Senador Mauro Borges, não foi 
citado por nenhuma outra razão. Eu não estava aqui re
gistrando os resultados do sena.do. Eu estava me mani
festando a respeito da votação na Câmara dos Deputa
dos. Não quis com isso minimizar o trabalho de V. Ex•. 
Eu não quis retirar V. Ex~ desse período e desse gesto, 
sem dúvida alguma, pouco edifiCante na vida pública de 
V. Ex!~ porque ex-Governador do Estado, conhecedor 
das enormes dificuldades que vive aquela região, a dis
tância que nos separa das deçisões centrais do Governo, 
V. Ex• que conhece os resultados niais que positivos veri-

- _ficados com_ a divisão do próprio Centro-Oeste, que é o 
caso-do Mato Grosso, ao ponto de permitir --e V. Ex.' 
não ignora este fato- que o Mato Grosso do Sul e ove
lho Mato Grosso· se desenvolvessem tanto que hoje 
aquelas duas un_idades da Federação pagam mais ICM, 
per capta, do que o glorioso Estado bandeirante, o Estaw 
do de São Paulo. Isto V. Ex• não ignora, v.-Ex• não ig
nora esta verdade ... 

O Sr. Mauro Borges- Pergunto a V. Ex• se as cír
cun-stântlaS São as mesmas? E se o GoVerno Feder~il será 
mão aberta como foi no caso da divisão do Mato Gros~ 
so, assumindo todo o ónus financeiro? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador 
Mauro Borges, sabe V. Ex•, porque deve ter lido o meu 
projeto, s~be porque não é um açodado e que, apesar de 
ter ~ubs~'fito uma emenda que pedi::1 a exclusão de mu
nicípios que não estavam inseridos no texto do projeto 
-eu não o estou acusando de açodado- mas V. Ex• 
assim procedeu, No entanto, V. Ex' que condena o aço
damento, deve ter _lido na justificativa do projeto exala
mente as razões que induziram o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República a vetar o Projeto Siqueira Cam
pos, porque louvando-se em dados maliciosamente forR 
necidos pela sua Assessoria, dados que não correspon
diam à verdade, foram eles todos refutados najustificati

__ va do nosso projeto, onde eu demostreí à saciedade, que 
o novo Estado com aqueles 60 municípios, que V. Ex• 
julga incapazes ~e prosperar por si mesmo, eis que de
monstrii à saciedade- e V. Ex• não vai alegar que igno
ra esses números ... 

O Sr. Mauro Borges - Não. 

O SR. BENEDITO FERREIRA ... porque também 
apresentou emendas ao projeto ... 

O Sr, Mauro Borges- Eu acho é que o novo Estado 
não tem co!"ldições. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - V, Exf me ouça 
com·atenção. com a sua elegância, com a_ sua cortesia, 
permita ao seu humilde conterrâneo alegar as suas ra
zões, jâ que V.- Ex• se permitiu a acusações tão graves, 
não" SO ã.o projeto comO à Lei, mais do que isso, atingiu 
as duas Casas do Congresso Nacional- isso eu quero 
que ·o Presidente vá se incubir ... 

O Sr. Mauro Borges- V. Ex• não respondeu a minha 
pergunta. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Mas me permita 
que eu diga, maT~ ·uma vez, que V. Ex• não é açodado, 
que deve ter lido os números retratados no prOjetO, núw 
meros que convenceram o Senado e a Câmara dos Depu
tados, que convenceram os Srs. relatores, que examina
ram, exaustivamente, a matéria, números que demons
tr_a_ram gue aqueles ~-0 municípios, nobre Senador_ MalJ.
ro Borges, rende per capita e ICM mai 50% do que o Es
tado do Pará, rende o dobro do Estado do Maranhão, 
rende 39% mais do que o Estado do Piauí, rende mais do 
que todos os territóríos da chamada Regíão Amazóni
ca ... 

O Sr. Mauro Borges- V. Ex• disse que a renda é su
perior ao Estado do Piaur? 

O SR. BENED~TO FERREIRA - Renda per capita 
de ICM, Ex~ 

O Sr. Mauro Borges- A renda per capita não expri
me o bem-estar social, exprime, muitas vezes, uma conw 
centraçãQ de riquezas. 
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O SR. BENEDITO FERREIRA - O bem-estar so
cial, Ex~. esse semPre foi negado pela distândã, -pOrque, 
saindo de Góiâllfa, esses recursos chegavam lá erodídos 
pelo tempo e pelo espaço. V. Ex' que foi Governador do 
Estado, de boafé, rião alegará os prejuízos que resultam 
para um povo que está a 1.500 e 1.600 qullômetros de 
distância da sede da administração es-taduaL Sabe, V. 
Ex~. quanto custou ao seu Governo aqUelas obras reali
zadas, aqueles grupos escolares como, por exemplo, os 
construídos por V. Ex• na cidade de Nazaré. Vi lá um_ 
dos grupos escolares construídq_s pelo Governo de V. 
Ex', e tenho a certeza de que, se V. Ex• compulsar os cus
tos daquela obra, vai verificar que o transporte do mate
rial, ã'quela época, custou muito mais caro do que o pró
prio matefíal e a mão-de-obra_ ali aplicada. Daí por que, 
nobre_ Senador Mauro_ Borges, falece a V. Ex', falece a 
qualquer homem nascido no sul do Estado, e sabe V. Ex• 
que sou nascido na cidade de Urutaí, mais ao sul do que 
mesmo a nossa capital. Mas lá estou há 23. anos. Aliás, à 
época, devo registrar, a bem da verdade, V. Ex• era meu 
adversário político, como Governador -do Estado, não 
negou o seu apoio, contrariando correligionários de V. 
Ex~. quando lhe pedi socorros, que para lá enviasse uma 
autoridade policial, um delegado de policia que pudesse 
manter a ordem naquela região, que para lá eu levava 
não só o meu capital- e V. Ex• sabe que não era peque
no - sabe V. Ex~ que eu tinha, àquela época, o terceiro 
maior faturamento de secos e molhados do Brasil, e para 
Já eu carreava esses recursos. Mas, muito mais do que is
so, e esta é a razão que por certo motivoU V. Ex•, eu leva
va minha esposa e meus 6 filhinhos pequenos. levava 
comigo meus auxiliares e meuS amigos, ·que para lá fo
ram amansar a maleita, que para lá foram amansar o 
pi um, que para lá foram fazer aquilo que o governo bem 
intencionado de V. Ex• realmente não tinha condições d_e 
realizar sozinho; por isso V. Ex• não faltou com seu 
apoio. 

O Sr. Mauro Borges- Muito obrigado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Logo, Seoador 
Mauro Borges, estranha a mim, estranha ao povo do Es
tado do Tocantins, estranha, sobretudo, aos seus amigos 
e admiradores e, sobretudo, correligionários de V. Ex• 
essa sua posição de empedernido, de homem insensível, 
o que V. Ex• realmente não ê; estranha, um homem de 
visão, um homem que inaUgurou junto com Carvalho 
Pinto os primeiros governOs de uma a"dmiàistrilçâO' pre~· 
via neste País. Coino pode V. Ex~ negar o seU pcissado, 
nobre Senador Mauro Borges?_ V. Ex.•, filho do homem 
que teve a visão de redescobrir Goiás, que ê o saudoso 
Pedro Ludovico TeiXeíru; i{U.e honrou esta Casa; que go
vernou o Estado de Goiás, um homem a quem ein com
bati como adversário, mas, para a glória de Goiás, foi 
um homem que nós, os seus adversários nUnca lhe impu- -
tamos de ter tido as suas mãos feridas por serem pegas 
na gaveta do Erário público. Vale dizer, V. Ex• cnm essa 
tradição de honradez, V. Ex' com essa tradição que nin
guém põe em dúvida no Estado de Goiás; não pode ago~ 
ra, a essa altura, vir conspurcar a luta do seu pai; em ar~-
rancando da velha cidade de Vila Boa para o planalto de 
GoiãS para desenvolver o Estado, possa agora V. Ex•, 
como um obscurantista, negar ao povo da região tocan
tina, que acalenta uma luta há f76-a:Oos co-ntra as velhas 
oligarquias que tanto infelicitaram Goiás, agora vem V. 
Ex•, um filho do eminente Pedro Ludovico Teixeira, 
querer negar progresso ao povo tocantino. 

O Sr. Mauro Borges- Mas é por isSo mesmo que eu 
sou a favor do Estado de Goiãs~- por essas razões: Que V. 
Ex• me deu a honra de reconhecer, é que exatamente eu 
defendo a integridade do meu Estado e a sua grandeza, 
as suas perspectivas do futura. E, acredito que isso é um 
problema de governo, não de divisãO territorial. Eu te
nho certeza de que, se o governo fizesse _um plano, como 
eu recomendei, de expansão par·a o noite,· com a Supe
rintendência de Desenvolvimeilto e colocasse filhos da 
região do norte, no governo de Gotas:...:...:. COmo C uma das 
coisas que eu tenho pedido e recomendado aos candida-
tos que façam, não haváia isso-. Hã 30 anos, havia: um 
forte movimento sepani.tista _dei Triângulo Mirieiro. O
triângulo queria se separar âo -resto~ de- Minãs Gerãis, _ 
mas as autoridades mineiraS, õs estadistaS--de Minas cor~· 
rigiram esse problema com inveStimt!ntOS--rriUitOs- griúi- -
des no Triângulo Mineiro. Coin uma inelhoria muito 

grande do seu padrão de \~ida - hoje, talvez, seja_ a re
gião mais piôspCii de !Vríilas Gerais, e n_ínguém mats fala 
em divisão do Estado, pelo menos naquela região. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador 
Mauro Borges, V. Ex• é um homem lúcido que paS:SOu a 
govemat Goiás _logo após A implantaçâo de BrasHia, V. 

- Ex• sabe que o desenvolvimento do Triârigulo Mineiro se 
deVe a du_as razões: a primeira, à-presença de Brasília que 
Lucas_ Lopes inteligenl<!mente, __ como bgm m_in_e_irg, 
quando defen,dia_ na famosa reunião, quando ainda se 
discutia a localização da_futura capital, eis que ele alerta
do por Jales Machado, que também participav-a daq-uela 
reunião, moStrOJ.l·lhe a inconveniência de colocá~fo no 
Triângulo Minieiro, porque ela só se prestaria aos inte~ 
re:sses de São Paulo, pois o Triângulo_ Mineiro :---e não 
precisa refrescar a memória geográfica de V. Ex' é uma 
região incrustada entre Goiãs e São Paul<?, é uma regfão_ 
à parte. Lucas Lopes convencido pelos argumentos de 
Jales Machado que, se colocasse a Capital no local já es· 
colhido pelo Constituinte de 189_1 as vantagens seriam 
m_aia.ainda_para __ M~nas _Gerais, do que pretendia Lucas 
Lopes, colocando~a_ no __ Triângulo MineírO. E eis o que 
"óéd:rreu; o Triângulo_ Mí_n~iro_ recebeu o iqfluxo da pre
sença de Brasília, como de resto, São Paulo não teve 
aquela participação nas benesses e- nos benefícios do de~ 
senvolvimento de Brasília, tanto quanto GOiás e, deres
to, o Centro-Oeste e o Norte brasileiro, com a locali
zação aqui. 

Veja V. Ex• que rebuscar as razões do Triângulo Mi
neiro e V. Ex• vai ser minha testemunha mais uma vez, 
pois o Triângulo Mineiro, na verdade, não só se desen
volveu em função de Brasília, mas, sobretudo, em razão 
da implantação do ICM. Porque no Governo de V. Ex~ 
que pef1alizava o con~i-!bui_n~e goia_no, 7,~6% de aHquota 
de ICM, enquanta __ a_Goye~no de Minas Gerais também 

_ fazia o mesmo, o Estado de São Paulo -com seu poderio 
econômico praticava a ali quota de4,8%. Vale dizer, pou
co mais da metade. Dai o êxodo do capital mineiro para 
as fronteiras de São Paulo. Daí por que Goiás não tinha, 
naquela época, mais do que algumas máquinas descasca» 
doras de arroz. Foi o lCM, a ação do I CM, foi a política 
inteligentemente aplicada por Rondon Pacheco, em ado· 
tando __ a _estratégia malicio.sa dos paulistas, isto é, conce
dendo isenção através da não-fiscalização, daí por que, 
hoje, Minas Gerais cobra menos d5! !CM per capita do 
que Alugam;. Porque o alagoano, em que pese ser um Es
tado pobre, nordestino, paga três vezes ICM per capita 
do que paga mineiro, daí por que Minas está se desenvol
vendo. Logo, vê V_ Ex~ que, s_e debruçarmos pelos fato
res, sobre as razões reais de desenvolvimento, elas não 

r acodem à argumentação de V. Ex• 

-~º $:!:·_-~aur-º-ª~--=-y_,:__gx' me p_gmit~_L __ 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Pois não. 

O Sr. Mauro Borges- Eu não quero mais interrom
per-o- discurso de V. Ex~ Entretanto, eu queria, apenas, 
j:HYFuffla questão histórica, que não pode fícar sem escla
red~1H!ntº-, é que, sem embargo da atuação do Deputado 
Jl!le~- M~çhado, que eu sei que foi mu-ito- favorável, a 
ànração fundamental da transferência da capital da re
gião de Tupaciguara- Uberlândia, como estava no an
teprojeto da Carta Magna de 46, foi atuação do deputa
do goiano, embora fosse de Alagoas, Diógenes Maga
[Jl_ãe~, que conseguiu emendar o projeto, ganhando por 
apenas seis votos, que se desse_ uq1a solução lato senso e 
que se escolhes5:e a região do Planato Central, por uma 
cmnissão de técnicos dC_reConhecido do valor. Esse foi o 
ponto decisivo para que a capital da República não ficas
se no_ Triângulo Mineiro. Muito obrigado a V. EX•--

0 SR. BENEDITO FERREIRA - Não há como dis~ 
-Cútlr cOm V. Ex~ -fatoS, sobretudo, fatos legislado, fatos 
corisumados, fatos substantivos e objetivos, cOmo é o 
caso da realização de Brasília. Eu disse <i.té quejâ estava 
es:colhido e demarcado, por Epitácio Pessoa, em 1922, 
em comemoração _do Centenário- da Independência do 
Brasil. Logo, essas são nuances legislativas. Mas eu citei 
o fato de Lucas Lope~ q~e, com o seu poderio de persua
são, -de homem competente, inteligente, dirigindo ostra~ 

- balhOS-da comissão, tentava eh:: condUzir para o Triân
gulo Mineiro. Esse é um fato histórico e não um fato le
gislativo. 
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Mas, Sr. Presidente, estou fazendo e encaminhando a 
cada um dos Srs. Senadores um estudo, Sr. Presidente, 
de sugestões, a essa alturajã sendo examinado pelo Exe
cutivo. Esse estu.do é o resultado de uma análise criterio
sa do comportamento das balanças comerciais interesta
duais, a partir de 1967, entre as Unidades da Federação. 
É sqb_re e_s_~t?_úrlj~o t_em<i_ que §e_d~envolyeu_esse trabalho 
que aqui está. 

Como é do_conhecimento de V. Ex•s,_ em 1967, passou 
_ a vigorar o !CM, em substituição ao lBC. 

O SR. PRESIDENTE: (José Fragelti. Fazendo sOar a 
campainha.) 

Q SR. BENED~TO FERREIRA - Sr. Presidente, é 
muito rápido e obviamente eu nãO vou envolver esse tra~ 
balho. Asseguro a V. Ex• que é uma lauda e meia. 

Eu precisava chamar a a~enção de V~ Ex~s para o con~ 
teúdo desse trabalho, porque quero crer que essa aqui é a 
terapêutica que, lamentavelmente, não pôde ser aprovei
tada em tempo hábil pelo Presidente da República e que 
impediria esse chamado pacote, que nessa altura, nave
lha linguagem, seria um enibrógUo, mais do que um pa
cote, tal é a embrulhada que ele apronta na área trlbu~ 

. tá ria e que não vai resolver o problema do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Mais os dez 
minutos dos dez que V. Ex• me solicitou. 

O sR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex.• é muito ge
neroso; Sr. Presidente. V. Ex.~ sabe da admiração, da esti
ma e do quanto V. Ex• é credor nesse velho coração. 

Sr. Presidente, eu di:z;ia que é do conhecimento de V. 
Ex', que a partir de 67, quando o ICM passou a substi
tuir o velho Imposto de Vendas e Consignações, como 
!ambém o novo sistema_ 9e fundo de Pa~ticipação dos 
Estados e Municipios, naqUele ano, na partilha total das 1 
receitas tributárias, ou dos chamados recursos efetiva
mente disponíveis - eu chamaria atenção de V. Ex~s 
p-ara esses números, parã- eSSes percentuais - naquele 
ano, coube a União 36.9%, aos Estados 45.2% e aOS-Mu
nicípios 17.9%. Pois bem, em 1983, em cujo ano aba
[ança cómefcial eu Pude realmente obter nas publicações 
do Ministério da Fazenda, que é o parâmetro, que são os 
números que resultaram nesse estudo que aqui está, na~ 
quele ano, a referida participação passou a ser respectí
vamente -atentem bem V. Ex•s:- a União, que rece
bia 36.9%, em 83, já estava_fícando com 48.2, os Estados, 
que tinham 45.2, em 83, só estavam recebendo 35.6, e os 
Municípios, que tinham 17.9, só receberam em 83, 16.2"% 
do total dos recursos efetivamente disponíveis. Daí, a 
grita geral dos Estados e Municípios, em busca de me
lhor aquinhoamento, na partilha das receitas tributárias, 

-obviamente buscadas aqui, através do chamado pacote 
tributário que, gerando recursos do Imposto de Renda 
para União, obviamente, repito, vai passar recursos para 
os Estados e Municípios, via fundo de participação. Mas 
é desnecessário, Sr. Presidente, rememorarmos aqui pRra 
V. Ex!s, homens muito bem informados, o espantoso 

·crescimento das receitas dos Estados e Municípios, em 
termos absolutos, como de resto também, o crescimento 
das despesas de pessoal e de custeio, que superaram e su
peram-de muito as mencionadas receitas. Mas isso cabe
nos a culpa, a nós congressistas, cabe grande culpa, Sr. 
Presidente, talve'.l &-total da culpa, porque se tivéssemos 
nós, diligentC_5D-ente,' regulan:tentado o art. 64, da Consti
tuição, que esj.a_..b_?lece, que determina que a Lei Comple
mentar estabel~a limites para o dispêndio de pessoal, 
teríamos impedido, a partir ~~ 1967, esse empreguismo 
que impede ao DASP, e at(: o chamado Ministério da 
Administração, tenha ele até um censo, tal o volume, tal 
a enormidade do e:mpreguismo que se instalou no País a 
partir daquela época. Mas a verdade, e esse mal não é fe
deral,_as receita_s_~_ desp_esas que te_~ho trazldÇl aqui dos 
Estados, da União e dos_MunicíPioS; retratam que a 
qtgr_dowi~. que o empreguismo, que o_desperdício do di
nfieiro do_ contribui_nte, desgr_açadamep.te, atinge. identi
camente todos os três patamares da ~dministração. Mas 
~UQ- qc;:: coilvii V. Ex•s qué", examinados _os percentuais da 
repartição dos recursos efetivamente disponíveis, esses 
laboram em favor, e aparentemente justificam as recla
mações dos Estados e Municípios- aparentemente jus
.tificarn.,E_.as razõ_~ QC$taTênfase do aparentemente V. 
Ex•s ~ncontrarão no bojo do tral)alho. 

Pr_o_cedendo V. E~.'s, enfat_izo, um exame m~is acurado 
sobre_ a questão, na forma- contida nessa nossa modesta 
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contribuição, verificarão que bastaria aos Estados do 
Sudeste voltarem a aplicar a simples e rotineira fiscaliR 
zação nos liniiteS de suas fronteiras e, de modo especial, 
o Estado de São Paulo, para que, como um todo, voltas
sem os Estados e, concomitantemente, os Municípios a 
partilharem dos percentuais que obtinham em 1967. 

Sr. Presidente, isto é muito grave, eSsa afirmação, Sr. 
Presidente, e eu faço sustentado em dados publicados na 
Revista de Finanças Públicas, publicada pelo Ministério 
da Fazenda. 

Por outro lado, além de demonstrar um descaso dos 
Estados mais prósperos para· com o sistema de controle e 
fiscalização_das vendas, lesivos, inclusive, para a Receita 
Tributáiíã da União, moStraremos, sobe}ameilte, à sacie
dade:, como_ suprem as suas necessidades de receita às 
custas das un~dades_ menos favorç_cidas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu gostaria 
que V. Ex• conc!uÍsse o seu discurso. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Já estou concluin
do, Sr. Presidente. 

Repito, mostraremos, e enfatizo, comei os Estados po
derosos, de modo particular o Estado de São Paulo, su
prem as suas necessidades de receita às custas das unida
des menos favorecidas. 

Com o critério atual do sistema do ICM, além de pro
mover o cada vez mais desequilibrado desenvolvimento 
entre as unidades e regiões, gravam sobremaneira as ne-
cessidades dos Estados mais pobres. Então, é aquele 
círculo vicioso que eu cita vã ao nobre S~;:nador_Mauro 
Borges, que no antigo IBC nós tínhamos alíquotas mais 
altas, com o ICM já que eles não podem fazer a(fquotas 
mais baixas, Simplesmente não fiscalizam, daí a concor
rência. 

Sr, Presidente, concluo, enfatizando que nós tomamos 
como base o ano de 1_983. Primeiro, devido à inexistência 
de informações das balanças comerciais interestaduais 
de 1984 e, obviamente, de 1985. Conc_l_u~se que 1983 
pode ser tomad_o como dado considerado para o estudo 
sugestão apresentada, visto que o desequilíbrio das ba
lanças comerciais e interestaduais, dos anos anteriores, 
mostrou o comportamento tipico. _ _ ___ _ 

Sr. Presidente, por tudo isso e como já r~altei, esse 
estudo já está na mão do Execu_tivp,jâ ouvimos S. Ex• o 
Ministro Funaro alertar que vai colocar a fiscaliz3.ção 
para funcionar, coisa que, alíás, se tem até saudade, nes
te País, porque, descurando dos _interes~es_!::los agentes 
dos tributos federais, ao ponto de Jevã-los a ganhar me
nos do que os agentes estaduais, nós não temos mais fis
calização federal neste País, Sr. Presidente. Daí por Que 
está certo o Ministro Funaro, em promovendo a fiscali
zação; possivelmente, não precisará aplicar as aliquotas 
e os aumentos da carga tributária como aqueles que, por 
certo, ainda.,. 

O SR. PRESIDENTE(José Fragelli)- Peço a V, Ex• 
para c-oncluir. ' 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Agradeço a V. Ex• 
pedindo desculpaS pelo alongado da minha fala. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR BENEDITO FERREIRA EM SEU 
DISCURSO: 

NOTA EXPLICATIVA 

I. Este estUdo-sugestão é resultado de uma análise 
criteriosa do- comportamento das Balanças Comerciais 
Interestaduais a partir de 1967, entre as unidades da Fe
deração. É sobre este único tema que se desenvOlveu ·o 
trabalho. _ _ _ _ _ 

2. Como''l(do conhecimento de Vossas Excelências, 
em 1967 passou a víger o ICM, em substituição ao IVC, 
como _também o novo sistema de Fundos de Participação 
dos Estados e Municípios. Naquele ano, na partilha do 
total das Receitas Tributárias; ou dos Recursos Efetivª~ 
mente DiSponíVeis, coube a União 36,9%, aos Estados 
45,2% e 17,9% aos MunicípiOs. 

No entanto, em 1983, a referida participaç'ào passou a 
ser respectivamente;-48,2%, 35,6% e 16,2%. Daí a gritã 
geral dos Estados e Municfpios, etn busca de melhor 
aquinhoamento na partilha das Receitas Tributárias. 
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Desnecessário rememorar ~qui, para Vossas Excelên
Cias, o espantoso crescimento das Receitas dos Estados e 
Municípios em termos absolutos. 

Como de resto, tambéffi o cresci:riJ.ento das despesas de 
pessoal e de custeio que, superam de muito, as mencio-
nadas Receitas. _ 

Contu.do, hão de convjr Vossas .Excelências que, exa-. 
minadOs os percentuais da repartição dos Recursos Efe
tivamente Disponíveis estes _laboram em favor _e aparenK 
temente justificam as reclamações dos Est!tdos_ e Municí
pios. · 

Procedendo Vossas Excelências um exame mais acura
do sobre a questão, Oa forma contida ness:a modesta con
tribuição, Verificarão que, bastaria aos Estados do Su
deste~ VOti3:rim a--aplicar a simples e rotineira fiscali
zação nos limites de suas fronteiras, e de modO_especial, 
o Estado de São Paulo, para que como um todo, voltas
sem os Estados e concomitantem~nte os M unicí_piOs, a 
partilharem dos percentuais que obtinham em 1967. 

Por outro lado, além de demonstrarmos o descaso dos 
Estados mais prósperos, para com o sistema de_controle 
e fisladzação das vendas, lesivos, inclusive para a Recei-
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ta Tributária da União. Mostraremos como suprem as 
. suas necessidades de receita, às custas das unidades me

nos favorecidas. 
Com o critério atual do sistema de I CM, alêm de pro

mover o cada vez mais desequilibrado desenvolvimento 
entre as u_nidades e regiões, gravam, sobremaneira, as ne
cessidades doS Estados mais pobres. 

3. TomouKse como base o ano de 1983, devido: 
a) lnexistência de informações das Balanças Comer

.ciais Jnter.estaduais de 1984 e obviamente de 1985. 
b) Concluiu-se que 1983 pode ser tomado como dado 

consistentê parã o estudo-sugestão apresentado, visto 
que, o desequilíbrio nas Balanças ComerCiais Interesta
duais _dos anos anteriores, mostrou um comportamento 

_típico. 

O Ministro Funaro parece-me movido pelas suas pró
prias palavras de patriotismo quando fala contra a es
pantosa concentração da riqueza no Brasil, e para tanto 
já fala em acionar a máquina da fiscalização Federal 

Art. 496. da ilova Constituição. - Serzedelo Cor
rêa. 
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PROPOS\ÇÃ0/85 
A_DEQUAÇÃO DO !CM À REALIDADE 

DO SISTEMA FEDERATIVO 

1. Breve histórico sobre a tributação das operãÇ·õeS in
terestaduais 

2. ProPosta 
-3. Quadros demonstra~ivos 

. 3J .- Quadm J.: Quadro demonstrativo do ICM -
liquido apurado nas operações interestaduafs (critério 
atual x critério proposto) 

3.2-Quadro 2: Arrecadação do lCM- valores no
minais - classificados por arrecadação 

3.3.- Quadro 3.~- Demonstrativo do ICM - Hquido 
das operaÇões interestaduais e internas - classificação 
por arrecadação · 

3.4- Q_u;~.dro 4: Demonstrativo_ do ICM - líquido 
das operações interestaduais- classificação por arreca
dação 
·3.5- Quadro 5: Demonstrativo do ICM - líquido 

das operações internas- classificação por arrecadação 
__ 3.6- Quadro 6: pemonstrativo do ICM - líquido 
'Interno arrecadação-per capita 

4. Anexõs 
_ __ .A_.! -Anexo I: Do sistema atual 

4.2- Anexo 2: Da aplicação das alíquotas atuais pelo 
critério de Unidades Federativas 

4.3 - Anexo 3: Da proposta 

L BREVE HISTóRICO SOBRE A TRIBUTAÇÃO 
DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS 

A tribulação das operações comerciais entre as unida
des da Federação brasileira têm sido objeto da preocu
pação qos nossos legisladores, praticamente, desde a 
Proclamação da República, especialmente, quanto a 
adequação de alíquotas com vistas a um desenvolVimen
to só.cio-econômico, o mais harmônico possível, entre as 
unidades federadas. 
· Após várias tental:i"vits, a partir de 1967, implantamos 
o ICM - Imposto sobre Circulação de Mercadorias, 
cuja sistemática apesar de ser ainda um imposto indireto 
e conseqüenteme_nte inadequado à justiça tributária, gra
vandO igualmente "pobres e ricos", trouxe benéfica ino
vação, a eliminação da tributação em .. cascata", quando 
permite a utilização do crédito tributário da operação 
anterior. 

Com a uniformização de uma alíquota nacional e 
reservando-se à União o ·poder de legislar sobre o novo 
tributo, eliminou-se a possibilidade dos Estados virem a 
promover "concorrências desleais" entre si, adotando 
alfquOtas menores, isenções ou quaisquer outros incenti
vos ftscais às suas economias sem a concordância de to
das as demais unidades. 
.. Em face das PreeXistentes dispciridades regionais· e in~ 
ter"eStàduãiS~-Vla resoluções do Senado Federal, por eta~ 
pa, fomos adotando o sistema ge alíquotas diferencia~ 
das, alíquotas maiores para as saídas de mercadorias do 
Norte-Nordeste e Ceritro-Oeste para as demais regiões e 
menores nas saídas de mercadorias do Sudeste e Sul 
quando- destinadas às regiões Norte, Nordeste e Ceritro
.Oeste_. 

Inobstante às diversas reduções de alíquotas, havidas 
no período 1967/83, continuamos a identificar-no ICM, 
nos ·moldes da sua aplicação, um sério fator de agrava
mento dos disníveis de desenvolvimento dos Estados 
meqos industrializados ou desenvolvidos, porque contri
buinteS dos-erários-dos Esüii:ios ricos. 

Por outro lado, enquanto as unidades mais pobres são 
forçadas a promover intenso controle fiscal sobre as suas 
fracas e i_ncipientes economias, para obterem, interna
mente, o mtnimo de receitas para o cUsteio das suas mais 
prementeS neceSsidades, uma vez que as suas receitas das 
operações interestaduais são altamente deficitárias em 

~relação .aos Estados_ do Sudeste e Sul do País, onde 
constata-se,_na maioria dos casos, especialmente em São 

~PãU"Io, uma situação totalmente inversa, tal e tamanhas 
as receitas que obtêm nas operações interestaduais que, 
mesmo legal e formalmente impedidos de oferecerem in~ 
centivos fiscais, fazem-no, concedem isenção total, não 
só do ICM, ·mas atê ·mesmo do IPI e do Imposto de Ren
da, pelo processo de nenhum controle e da não
fiscalização interna. 

Finalmente, pela total falta de controle, até mesmo 
sobre os talões de notas fiscais, patrocinam a .. comér-
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cio" de crédito fictício de ICM, não só internaffiiiiiê;-· 
mas especialmente, para os sonegadores de_ outros Esta
dos da Federação, através das chamadas "notas frias .. 
ou subfaturadas, favorecem e patrocinam também, fora 
de suas fronteiras, a sonegação do lCM e CIOs Oemaís tri-
butos pertencentes à União. --- --- ---- --

Com esta quase "lilosofia-tributáríã'\ J>àlticamente 
secular, São Paulo, por acréscimo, oferece aos que ali se 
estabelecem, uma infra-estrutura ímpar, em relação ao 
resto do País para vir a ser o "grande empório" naciorial, 
onde todos vamos comprar e vender, Daí, cada vez mais, 
continua, São Paulo, atraindo para seu território todas 
as poupanças e novos empreendimentoS industriais eco
merciais, naturalmente em preju1zo dos Estados mais 
pobres, com a agravante de estarem os Estados limítro
fes de São Paulo, para sobreviverem, di! certo tempo a 
esta parte, virem adotando a mesma "política paUlista" 
da não-fiscalização em seus -territórios ·e passando; a 
exemplo do Estado bandeirante a cuStearam as sU-aS des
pesas quas-e- que-exclusivamente, com o ICM obtido nas 
operações ·infCrcstUduais. -

Como salientado, para corrigir as anomalias que fo
ram surgindo com a Resolução dQ Senado Federal que 
recebeu o número 364(83, foi fixada em 12% a alíquota 
máxima para todas as cooperações inteiestãduaís e man-

. teve; todavia em 9% a a!íquota para as operações de saí
das das regiões Sudeste e Sul-; destinadaS-ao NOrte;-Nor--
deste, Centro-Oeste c ao Estado de Espírito S<iritõ, -ciri 
mais uma tentativa para corrigir-as gritantes distorções. -

Contudo, como vrmos- ãssínaiando, os critéríos af~ 
aqui adotados globalizavam regiões e i:Jão uníáades em 
função -de- suas pcculariC:daàes sócio~-CcOnômicas~ 

Cremos que, com uma análise do atual sistema sOb a 
ótica de unidades individualmente examinadas, compro
varemos, facilmente, a falha do critério até aqui adota
do. 

Inicialmente, coÍú'orme nós índici o quadro -nl' I, qUe é 
o ''quadro demonstrativo do ICM líquido apurado nas 
operações interestaduais" referentes ao ano de 1983, te
mos a projeçãó do critério atual, ou seja, globalizando ã.s 
unidades como regiões, na coluna "A", indicando o vo
lume de ganhos- Cr$ 686.871 ~000.000 (seiscentos e oi
tenta e seis bilhões, oitocentos e setenta e hum milhões 
de cruzeiros), e destes, 66% para São Paulo, 9,83% para 
Minas Gerais, 10,02% para o Amazonas, 9,40% Pára- a 
Bahia, 2,78% para Santa Catarina, 1,36% para Pernam
buco e 0,2% para a Paraíba. 

Como perdedor maior, temos o Estado do Rio de Ja
neiro, com CrS 301.299.000.UOO (tiéz.enfos e hUm bi
lhões, duzentos e noventa c nove milhões), representan
do 43,86% sobre o total e o restantc .. dos. prejuízos estão 
distribuídos exata, e mais acentuadamente, sobre os Es
tados menos favorecidos. 

Na coluna "B" do mesmo quadro n~> "I", utilizando 
as mesmas alíquOtas e aplicando-as sob o critério de ope
rações de unidades para unidades da Federação, embora 
diminuindo o volume das perdas, para Cr$ 452.536,9 
(quatrocentos e cinqüênta e dois bilhões, quinhentos e 
trinta e seis virgula nove milhões)- eleva de 15 para 22 
o número de unidades perdedoras e- São Pa·uro-·eleVa. a 
sua participaçãO de lucros para 77;03%, enquanto ~ Rio 
de. Janeiro, passa a perder menos, cerca de 100 bilh-ões-de 
cruzeíros. 

No anexo n~> l -das páginas 1 a 24, temos detalhada
mente o resultado das operações intei-estaduais tributa
das sob o critério da ResolUção n~' 364/83, demonsti-ã:it
do os resultados negativos e positivos das receitas do 
ICM de cada_unidadc da Federação. _ 

No anexo n9 2, das páginas l a 39, temos a projeção 
dos valores do ICM, que se obteria sobre o mesmo 
exercício de 1983 sob as alíquotas da Resolução nl' 
364(83, se aplicridas -nas operaCões peto"-cfltériõ ae-úili
dade para unidade. 

O qUadro ill' 2- ''Ari-eCadãÇãO- dO iClVf- valores 
nominais- classificados por arrecadaçãO';- c-Õnfigura as 
receitas_estaduais em 1966, isto é,-o q'u-e cibtivi!iãnl com o 
antigo IVC (ImpoSto sObre VenCias..e.Consign::içõesY no 
seu último ano de vígê"riCia, no qual São Paulo destina 
50,39% sobre o total, mesmo aplicando a alíquota aplicaw 
das pelos demais estados;_Goiás por exemplo, aplicava 
alí_quota de 7,86%. 

Pois bem, no mesmo quadro nl' 2, cm 1967, com a vi
gência do ICM, São Paulo já arrecàdou para si; o equíw 
valente a 52,23% sObre o total do País, impossibilitado 

de oferecer alfquotas mf:riOres, passou a não fiscalizar e sUas reci:ftas atravéS-do JCM, isto é, obterem-ãjUstadüí-
assim, chega a !983, arrecadando o equivalente a 41% tribuição das receitas do tributo. 
sobre o total geral, e o que ê mais grave,_do total do ICM Para extremar de dúvidas, quanto aos inconvenientes 
arrecadado por São Paulo em 1983, somente 39,46% re- do critérios vigente para apUcação do ICM, elaboramos 
suftou -das opei-ações realizadaS internamente, vale clizer o quadro nl' 6- "Demonstrativo do ICM liquido inter-
60,54% fofãm -contríbtiiçõeS- dos oUtros estados, ICM n?- arrecadaç.ã() .Pe~ capita, 1980(1983''. Inicialment.e,_ 

-··pago poi ___ cõ.r1SUmídore:S- daS-OütraS unidades· Oa ""Fede- eni 198(J, VeríiTcãffios o Mato Grosso do Sul, o DiStrito 
ração. F,ederal e o E:; pi rito Santo respectivamente, ocupando Os 

Tomando-se por baSe que, em 1967, São Paulo ocupa- I~', 21' e 3"' lUgares, e Sào Paulo em 4\1 lugar, valer dizer, 
v a o (9 (primeiro) lugar na arrecadação do ICM, em três unidades consideradas pobres, e efetivamente o são 
1984, vamos encontrá-to na_l9~ colocação_ em termos de em em relação a São Paulo, arrCcadando mais ICM per 
crescimento de receita de ICM, tal o çiescaso em arreca- capita do que o poderoso estado bandeirante; mais, no 
dar internamente. . mesmo exercício, temos São Paulo, seguido tU.uito de 

Face as_ modificações introd.uzídas nas alíquotas do pertQ por Goiás e Mato Grosso, ocupando, respectiva-
ICM a partir d.a Resolução n9_ 129f79,_n9 7 (_80 e 364/&3, _ __mente, os 51' e 6:' lugares em maiores rendas per capita de 
elaboramos·· o -quadro n~' 3 - ··oemonstfatívo ICM ICM. O Rio Grande do Sul no 7~> lugar eS'anta Catarina 
líquido das operações interestaduais e internas~·. com- no 81', enquanto A lagoas, com todas as suas díficuldades 
preerideridõ o.per[odo 1980 a 1983; õnde se vé Afagõas nordestinas, co_mparece no 9~' lugar. Surpreendentemen-
com o mdhor íridice de crescimento· de receita, oCupan- -te, Mlrias Geraís-oCupã o IQ9lugar, seguido por Sergipe, 
do o primeiro _lugar, com a percentagem de 1.288%: O no 1 (I' lugar, inqu_estionávelmente, uma das unidades 
DF com o segundo lugar, com O índiced6crescirrle-nto de-- niaii pobres da Federação. ~ 
1.267%. Em 31' lugar, Mato Grosso dQ Sulcam 1.222%. _ O .que mais assusta, sem dúvidas, na classificação das 
O Acre em 14~' lugar com 825%, o Maranhão no l79lu- receitas do !CM interno per capita é encontramos,' em 
gar com 799% e, paradoxalmente, São PaUlo, com 750% 1980, o mais que esquecido e deserdado estado do Acre, 
ocupando o (9"1' lugar, Minas Geraís, no 201> -hi.gar e so- arrecadando mais ICM per capitado que o Paraná, Rio 
mente com 727% no seu índíce dC: CrescimentO de receita de Janeiro e Bahia . 
do fCM. - ~ Cm 1_983, no mesmo qua-dro n~' 6, vale repetir, vigendo 

Ãinda· em~ra·iãõ--âas alterações havidas pelas meneio- e gerando todos os efeitos esperados, dasjâ mencionadas 
nãdas ResO!ilç_®SCIO-Simido_f'edera:l;-eJaboraniOs ~uiua- -ResoluÇões-do Senado, que buscavam melhorar as recc:i-
drci-nli-4 -- ''OeinónsifaiiVO-do ICtvl "fl(jtiidO-CiaS CJpe: -----Iã.fâõs-esütdos mais pobres, verificamos: o Distrito Fc-
rações Interestaduais ---Classificação por Arreca- dera! e Goiás nos· li' e 2~ lugares respectivamente, isto ê 
daÇâo;•;--:ãOririgCndo-0 Período Y980j1983~ no qual, com- -arrecadando mais ItM per capita do que São Paulo, o 
parecem, em termos de crescimentos pcrcentuaís;o ACre Qüal ·ocupa -o~ 39 lugar seguido pelo Mato Grosso que 
cm !9 lugar, Mato Grosso do Sul em 29 lugar, o Mara- ocupa o 4"'lug~r de_ maior receita per capita e em 51' lugar 
nhão em 31'-Jugar, AlãgoaS em 4~'_lugar e por fim, segUem o recém-criado estã"do áe Mato Grosso do Sul. 
em melhores colocações, todas as demais unidades me- O Rio Grande do Sul já ocupando o 6~> lugar e sur-
noifâVõfé:cTéfas·e e'ncOntrã.moS São Pãulo no -161' e O RiO -preendent6mente, Seguido do Rio de Janeiro, o qual, sal-
de Janeiro de 201' lugar. tau do 159 lugar em 1980, para _ _Q 79 lugar em 1983. 
lomanOá-=-se aiOdi"lOSáiféríOi Vigent~ ·eíafiQramos o ~ ~rãgoa~ mai~_ uriúlVez;-Confirma a regra da eficiente-
quãdrõ n9- 5 ~"Deillorlstrailvo do ICM ITqU:iOO-àils ope- fiscalização praticada pelos mais pobres, passa de 9• 
rações internas- classificação por arrecadação". Este yara a8•_!11_elh~r receita deiCM per capita. O Espfrito 
(Luaâro e·serrt dliVidãS_o_ci_tie eSPCfha oSfesUTuiõoS pOSíti:. - SantO-caiu Qã-3• para-ã 9i posíção enquanto Sergipe sobe 
vos alcançados pelas citadas resoluçõ_es do Senado Fede- da 11• para 10• melhor arrecadação do ICM per capita. 
~ai, as __ quais, 0?!'!10 ass!n~lado,_~~ ~ dimin~içà<?_ das ali- O que poderia parecer um grande esforço por parte da 
quotas ~õ JCM sobre as merca~od~s saídas dQS_u_des~e e B~,h~a, que C o_ fato de haver subido da 19• posição, em 
Sul para aS demais regiões, obrigâram os estadOs privile- l 980, para a li~ em 1983, acreditamos, que, tal melhoria 
giados a melhorarem as suas fiscalizações e controles in- ·decorreu, em razão do funcionamento do pólo~ 
ternos na b!lsc~ do.equilíbrio das suas rec_eitase tanto é petroqufmico ali instalado. 
verdade que, São PaulO, o maior "patronO", da nã·a fís- Se o Poeta preconizava •·navegar é preciso", aos esta-
calizaçào e que propositalmente, não exere:e nenhum dos limítrofes de São Paulo, p:~ra sobreviverem a concor-
e:ontrole fiscal, premido como o foi pelas novas alíquo- rência mais que desleal, e assim, conseguirem reter em 
tas, saltou da 20?'.colocação nos índices de crescimento seus territórios pelo menos os próprios empreendedores 

__ o.n.n_ICM total do mCsmo período, para o 10~> lugar nas ar- e.as suas poupanças, "patrocinar a sonegação é preciso". 
recadações do ICM interno. E para tanto, nos últimos anos passaram, a exemplo de 

Quanto aos estados vizinhos de São Paulo, vale repe
tir, para não continuarem se ésvaindo, vendo todos os 
seus empresários e investidores buscando a "proteção 
fiscal" do Estado bandeirante, talvez até mesmo em de
sespero de causa, mesmo .. com as citadas modifiCaÇ.OeS 
nas alíquotaS, nâõ ãpreSeUtaí-aln-inodificaÇõcs de inaior 
i-elCvo. O .P<!r~ná, por exemplo, ocupando o 161' lugar no 
índice de crescimen_~<? d_a~ receit(lS do ICM gera_l, passou 
a ocupar o 139 lugar no crescimento do ICM interno. 

Minas Gerais, talvez por ser a unidade mais atingida . 
pela "politica paulista", em ambos os casõs,-mantcve ãs 
piores colocações, 219 lugar no ICM geral e 209 ilo cresci
mento do ICM interno, vale dizer Minas Gerais já si.IJ)e
ra o próprio Estado de São P;:tulo na não fiscaliZaÇão. 

O Rio de Janeiro, ocupando o 209 lugar (vide quadro 
n""2) no crescimento de receita do ICM total, no mesmo, 
no período l980fl983,_já obteve_uma ligeira melhora, 
passa a ocupar a 19~ posição, isfo iraÇas às melhorias re
centemente introd_uzidas no ~eu sistem<; de fisc-ªli~ação; 
Um to é que, no quadro em exame, (n~' 5) pa§!'l~ o Rio _d_e 
Jancir~_ a __ ocupar o li' lugar, no caso, o melhor índice de 
crescimento na arrecadação do ICM interno. Em.21' lu
gar, temos a Paraíba confirmando a regr~.-do m3.is-P0bre 
fiscalizar mais e melhor. Em conseqüência, e pela mesma 
razão, no mesmo período,_encontramos o Piauí ocupan
do o 59 melhor índice de crescimento na arrecadação_ do 
ICM interno. 

Concluímos que, em~que pesem as ligeiras melliori~s 
veri_ficadas, baldados, foram os esforços das unidades 
menos favorecidas, para. alcançarem o equilíbrio das 

São Paulo, as custas das suas próprias e imediatas recei
Hl.S de ICM, ostensivamente passaram a oferecer isenção 
total, através da não fiscalização, Lamentavelmente, 
causando seriíssimos prejuízos aos estados menos favo
recidos e_ a própria Receita Federal, que perde, o Impos
to de Renda das pessoas Jurídicas e Físicas como tam
bêm,_ o IPI sobre os produtos ali produzidos, consumi
dos e sobre os que são- vendidos sem notas, com "notas 
frias", e( ou subfaturados para outras unidades da Fede
ração. É: ainda o mencionado quadro nl' 6 que estampa, 
claramente, a "adesão" de. Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Paraná e Rio de Janeiro, à .. política tributária" 
de São Paulo, vejamos. 

Mato Grosso do Sul, que cm 1980 ocupava o fi' lugar, 
em 1983 caiu para o 5~> lugar. Minas Gerais, que há mais 
tempo vinha adotando a "contr~-ofensiva'', em 1980, já 
Se localizava no (01' lugar, mas acentuando o seu "es
forço"" conSeguiu chegar em I98f no 151' menor índice de 
~rescimento de receita do ICM per capita, superada até 
mesmo pela P<iraí~a.!..SI_!:'_~_fl~u n9 l49lugar, isto sem fa
l!lrmos e~ o A!~goas que obteve o 81' melhor índice de 
cresc~metito, Ol! __ ~_[nda o EsJ:?frito Santo, que caiu do 31' 
para o 99 lugar e, finalmente, o .. deserdado" Sergipe que 
c·onquistou'o JQ\1 melhor índice de crescimento na receita 
do ICM interno per capita. 

O Para-nã, talvez por ter Sido- -desmembrado do terri~ 
tôr.io paulista e por deter em seu território, a partir da 
qualidade do solo e .do mais perfeito sistema fundiário 
do País, além de outros e mais que abundantes fatores, 
para assegurarem e suportarem um grande desenvolvi-
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menta, a exemplo de Minas Gerais, como-limítrofe de 
.São Paulo,jâ em 1980 praticava, larga e ostensivamente, 
a .. política" da não-fiscalização e nenhum controle, 
como forma de reter dentro das suas fronteíras as_ suas 
poupanças e empreendedores, como também atrair para 
o território paranaense investimentos dos outros Esta-. 
dos. 

Assim, o Paranã, com o seu altíssimo poder de compra 
e consumo, em 1980, ocupava o 14., lugar nas Receitas 
Estaduais de ICM interno per capita em 1983, talvez em 
razão de um novo partido no governo; passa a Ocupar o 
IJ<:> lugar contudo, esta ligeira melhoria na arrecadação 
ainda significa que o sergipailo paga 25% mais de ICM 
per-capita que o paranaense, o qual paga menos 139% 
que- os alagoanos. Os gaúchos e os m._ato-grossenses pa
gam, respectivamente, 196% e 274% mais ICM per capita 
do que os paranaenses. 

A única exceç-J.o em termos de melhoria entre os Esta
dos limítrofes de São Paulo seria o Rio de Janeiro, que 
em 1980 conseguiu o 7Q lugar nas receitas per caplta do 
!CM interno, ou seja, seguido por Alagoas, como men
cionado, que passou a ocupar o 8Q lugar. 

Excluindo as razões de ordem político-partidária que 
viriam influir sobre o Estado do Rio, apartir de 1983, e 
que, naturalmente, reduziu as polpudas ajudas federais e 
os mais que fartQs empréstimos internos e externos, ain
da assim a ex.ceção confirni.a a regra, isto porque nin
guêm de bom senso admitirá possa o gaúcho pagar 7,2% 
mais de ICM per capita do que o carioca, que o mato 
grossense do sul, o goiano _ou__m_~m_o o habitante do ve
lho e pouco _desenvolvido Mato Grosso possam pagar, 
em média, 21% de ICM per capita a mais do que paga o 
consumidor do Rio de Janeiro. 

Um outro dado importante que se extrai do quadro n9 
6 é o poder proliferante c de contágio da .. doença" ou 
.. política paulista" da não-fisCalização sobre o I CM.~ o 
caso do Lstado do Espírito Santo, o qual "sitiado" por 
Minas Gerills e Rio de Janeiro, com os quais efetua a 
maioria de suas transações interestaduais, aos poucos foi 
aderindo à política da não-fiscalização interna do ICM. 

Tanto é que, ocupando o 311 lugar na receita do lCM 
interno em 1980, caiu para o 69lugar em 1981, para o 7Q 
lugar em 1982 e em 1983, mesmo gozando dos benefícios 
da Resolução nQ 364 que o incluiu nas aJLquotas favoreci
das do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vam'bs enConrrâ
lo no 9Q lugar na receita per-capita de ICM. 

A omissão da União, no controle do talonário de no
tas fiscais e de resto, a quase que total ausência dos agen
tes de tributos federais junto às empresas, especialmente 
nas pequenas e de médio porte, normalmente, -pessoas 
jurídicas individuais ou constituídas por cotas de respon
sabilidade ltda., estas e aquelas com maiores possibilida
des de_ manterem o chamado "caixa 2", para permitir as 
vendas e compras sem notas, ou subfaturadas, tem con
tribuido, em muito, para prejudicar os Estados menos 
desenvolvidos, como vimos demonstrando, e, o que é 
pior, facilitã.ndo a sonegação-·do ICM. O Ministério da 
Fazenda, com tal procedimento, renuncia às receitas do 
Imposto de Renda e do IPI qu_e:,_seriam, em caso con~ 
trário, facílmente duplicadas. 

E, o que é mais importanre; fCI'íãiYlóS a duplicação das 
receitas da União e dos Estª---dQs sêln qualquer aumento 
na carga tributária, já insuportâvel para os que pagam 
corretamente e que vem premiando, a cada aumento de 
alíquotas, mais e mais aós sõnegadores. 

Na verdade, chega até mesmo a ser" grosseiro o desin
teresse do Ministêrio da Fazenda, em acionar a sua Se
cretaria da Receita Fede_ral~ visto qu~ bastaria .a ~ec-eíta 
Federal atentar para o número de declarantes do Impos
to de Renda de pessoa física em·c-ada"Estado com o que 
teria uma idéia real do poder aquisitivo" e de consumo de 
cada uma das suas populações. Isto feito, far-se-ia o co
tejo com a arrecadação do ICM obtido sobr.e as ope
rações internas, e, ar, sini, teriam onde e o que fiscalizar, 
e, no mínimo, duplicar a Receita Federal. 

Como amostragem, vejamos, o que ocorreu em 1983, 
no Estado de São Paulo, o qual, contªndo com 22,73% 
da população do País, detinha em seu território 41,53% 
dos declarantes do Imposto de Renda de pessoa física, o 
que significava I declarante do IR para cada 9,48 habi
tantes e obtendo uma receita de ICM per eapita de Cr$ 
30.566,72. 

O Centro~Oeste, isto é, somados _juntos, DF, Goi~s, 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do N_o_rte, com 

6.94% da população total e com 4,7% do total dos decla
JJill-tes do Imposto de Renda na pessoa física ou seja, um 
declarante para cadã 25,61 habitantes, vale-ôizer, pro-

. porciol}_alm_e~~-e, cerca de 1/3 de declarantes do Imposto 
de Rendà:_ em relação aos residentes em São Paulo, e, no 
entantQ,-como se: vê no citado quadro nQ 6, o Centro Oes
te, pagou, em -médla;-Cr$ 33.566,67 ICM per eapita, po
dendo se concluir que- uma população- que tem I/3 das 
rendas dos paulistas, compra e consome mais que os 
paulistas internamente. Porque não procurar saber coino 
foi pOsslve] os estados do Centro-Oeste obterem dos seus 
contribuintes -10% a mais per capita nas suas receitas do 

_ IC_M do que foi obtido por São Paulo? 
A comparação entre Minas Gerais e o Centro-Oeste é 

absurda, tanto é: que, enquanto Minas Gerais tem 1 de
claninte do Imposto de Renda para cada 24,84 habitan
te~, os qu~is pagara~ Cr$ 8.362 de ICM per capita, o 
C~ntro.-_Qest~ r;:Om. 1 declarante de_ It:t:tposto de Renda 
para cadà25,6tillabitantes, pagireffi estes;CrS 33.556,57 
pér cilpita de ICM inteirlo, vale dizer, os menos favoreci
dos pagarem 301% a mais do que os mineiros. 

Quanto ao Rio de Janeiro, com I declarante para cada 
9,87 habitantes, o que significa, possuirem poder aquisi
tivo, capacidade de compra e consumo igual ao dos pau
listas, e, pagaram sOmente Cr$ 25.098,43 de ICM per ea
pita, enquanto os habitantes do Centro-Oeste, detendo 
1/3 das rendas dos cariocas, ainda assim, pagaram 
33,70% a majs de ICM per capita, do que os mesmos. 

Os gaúchos que, tendo 1 declarante para cada 14,44 
habita_ntes,_ o que ~tresponde; terem, proporcionalmen
te,_6Q%- meOOs -àeclar_antes do Imposto de Renda que o 
Rio de Janeiro, ainda assim, pagaram 7,24% a mais per 
capita no ICM interno do que os carioca_s. 

A relação mais gritante ê sem dúvida a de Minas Ge
rais com o Espírito Santo, com um número de declaran
tes do Imposto de Renda praticamente igual em relação 
as suas rest?ectiVas populações, 1 x 24,84 e 1 x 24,63, e 
por acréscimo sendo, o Espírito Santo pelo seu grau de 
desenvolvimento estar incluíd() nas alíquotas favorecidas 
do Nordeste e, vir pratiCãndo a "política" pãulista e mi
neira da não_fisca\jzação, ail}da assim, os capixabas pa
gar'am 126% a mais do ICM interno per capitado que os 
mineiros. 

Quanto ao Paraná, Com um número de declaçantes dó 
~Imposto de Rendã, na proporção de 1 x 23,"34 habita_n

tes, por!anto_ be_m próximo dos números do Centro
Oeste, Minas Gerais e Esp[r_i!o Santo e, __ com •f$ua renda 
de ICM igterno_Per ca_i,ita ~dE ÇrS_.~_.082~7~, supéra os mi
neiros em 8,6'b e perd~, ou paga 108% menos lCM do 
que 9- capixaba, 196% ffienos~qt.Le os gaúchos e_ ~nalmen
te, paga 269% menos-I CM do Cj_ue· o Centro-Oeste oOtêm 
per capita dos seus habitantes. -· · 

_ÇQD1_o se yê, examinado sob ;9dos os ângulos, o cri
tério a tua\ de ap-ficação do ICM nas operações interesta
duais, temos que concluir que, o atua1 sistema vem agra
vando 1lS disp-ariâades regionais e interestaduais, valendo 
ressaJtar que, -as un_idades, favorecidas com _os saldos po
sitivos-do TCM1hft!restadual vem obtendo-o exatamente, 
dos estados. fn.eilPs- ciesenvolyidos. Criilmos, com o Cri
tério_em ~igõ~. Ó_s'tstema d_o pobre fiftanclar os remedia
dOs e os ricOs. . 

ForÇOso, pois, a implantação de um critério de aHquo
tas diferenciadas de-estado pã.ra-eStãdo, tendo em vista 
as _orige_ris e destinos das respectivas transaçõ_es e grau_ de 
dc~envo]v.imento de cada q~a das unídades, buscando a 

- receita ná -proporção da capãcícfade Contilbutiva de cada 
um, eliminando pelo menos, em parte, a mais que injusta 
distribuição de renda, tributária e~quanto está, se manti
da continuará a p-romovera mais quedésastraâa-Concen
tração das poupanças e investimentos, exatameilte, nos 
est~_dos mais poderosos. 

2 .. PROPOSTA 

I. Considerando_os antecedet:Jtes_)~1St(lricos e atuais, 
cotejados neste documento eni qUe eSpelha os dese~ 
quilíbrios nos resultados finais nas Balanças Co_~erciais 
lnt(:r_çstaduai_s. _ ~- _ _ _ __ __ ~ 

2. Con_siderandOq:UeeSfe~áocumento traz o diagnós~ 
tiçQ__Q_Lque o __ c!~s~quilíb~io_ não se corrigirá com sucessi~ 
vas-e ineficazes adÕ@~s da-pura alteração de m1meros 
percentuais de alíquotas, nias sim na a1fei"ação Clo __ c"ri-
térlo. -

,_Quinta-feira 5 5299 

3. Consideraf!dO que o critério de aplicação de ali
quotas por Regiões é tão-somente cômodo mas ineficaz 
do ponto de vista federativo. 

Proponho: 

O critêrio-de alíqi.totas de TCM para as Operações In
terestaâuais tributadas deixará de considerar Regiões do 
País, mas sim, Unidades Federativas, diferenciadas indi
vidualmente com alíquotas de entrada e saída segundo o 
seu grau de desenvolvimento sócio-económico. 

Isto posto passamos a análise detalhada dos quadros 
elaborados ç que resultarão nas conclusões e proposta 
no final apresentada. 

A coluna "C" do quadro nQ 1 espelha os resultados 
líquidos do ICM obtidos por cada unidade, com os va
lores da Balança ComerCial e sobre as Operações Tribu
tadas do ano de 1983, aplicada às aliquotas diferencia
das, contidas no anexo nQ 3. 

Para melhor compreensão e facilidade de manejo o 
anexo nQ 3 está dividido ~m 2 (dois) blocos. O primeiro, 
contendo 14 páginas, indica de modo simplificado as 
unidades (Estados, Territórios e Distrito Federal) sendo 
cada_ uma, em rerevo, com indicativo das "entradas e saí
das''. como também as alfquotas para cada uma das ope
rações e os percentuais de_lCM; recebidos ou remetidos 
para todas as demais unidades da Federação. 

O segundo bloco, contendo 27 páginas retrata, a Ba
lança Come;rcial de 1983 entre as 27 ·-unidades com os 
mesmos valores das operações tributadas, mas, com as 
novas alíquotas para "entradas e saídas", como salienta
do, alíquotas específicas e diferenciadas para cada ope
ração, especificadas de unidade para unidade. 

Como se.observ~ no quadro nQ I, o Estado do Rio de 
Janeiio, _eminejltenielltecomp~ador na coluna "A" que é 
o sistema em vigor, com alíquotas -diferenciadas por re
giões registra um déficit de Cr$ 301.299.000.000 (trezen
tos e hum bilhões, duzentos e noventa e nove milhões de 
cruzeiros), e na coluna "B" do mesmo quadro com as 
mesmas alíquotas em vigor mas_ aplicadas de unidade 
para unidade, (não por região) constata-se ainda um dé
ficít de Cr$ 211.626.500.000 (duzentos e onze bilhões, 
seiscentOs e vinte e seis m-ifhõeS e quinhentos mil cruzei
ros). Para corrigir tal ano_malia, superávits e dêficits 
avant-i.jados, como de _resto nos indiçam o mencionado 
quadrO ni> l, nas colunas "A" e "B", após ex.austivos 
eXercíCios- aritmêticos, não tivemos como fugir a certos 
paradoxos, conio par exemplo, privilegiar o Rio de Ja
neiro, nas "entradãs" (Coinprás) oriundas do Estado do 
Acre e do Estado de Rondônia, com a a~íguota de 2%, 
Em contrapartida atribuir alíquotas de 2% para as "saí
das" (vendas) do Rio de Janeiro para as unidades mais 
bem aquinhoadas com as novas alíquotas e o novo cri
tério. 

Por outro lado, levando em conta as outras receitas 
·obtidas pelo. Estado do Rio de Janeiro, oriundas do tu
rismo nacional e estrangeiro, dos. royalties do petróleo 
da plataforma marítima, do acelerado processo de iQdus
trialização que o socorre entendemos que o déficit de 
Cr$ 54.154.400.000 (cinqüenta e quatro bilhões, cento e 
cinqüenta e quatro milhões e quatrocentos mil cruzeiros} 
jâ estará _a esta altura, amplamente superado, valendo 
notar que o mencionado déficit em última -análise, _repre
sentaria 1/6 em relação ao verificado em 1983. 

Compaiece-in, ainda com pequenos. déficits- com o 
novo ciitéri~~- 4?S terri~óríos do Amapá, Fernando de No
ronha e o.s Estados de -Pernãmbuco e Mato Grosso do 
Sul, com um dêficH que_ represerlta: apenas 1/30 (um, 
trinta avos) do seu déficit anterior: Quanto as demais 
unidades·, -todas, passaram a ser superavitárias, nas Ope
rações Interestaduais. 

PrOCurou-se no exerCíCio desta proposta, uma fixação 
de aliquotas, com a menor diversifiCação possível de per
centuais, para contribuir, tambêm, paralelamente com 
uma racionalidade operacional para objetivação na pr-ã-
tica.__ __ 

Nas. páginas seguintes demonstramos a estrutura de 
aliquotas individualizadas por Unidades da Federação 
as quã.is estão também agrupadas !1-0 anexo 3. 

]. Acre 
Saída: 12% para iCidas as unidades da Federação, exce

to Rio de Janeiro. 
2% para o Rio de Janeiro. 
Erltrada: 12% de todas as unidades da Federação, ex.-1 ceto, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Rio de Jan~iro!1_ 
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São Paulo, Paraná, Santa Catarin3, :Rio Graride do Sul e 
Minas Gerais. 

4% do Amazonas . _ _ , _ . , 
2% de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina, Rio "Grande do Sul e Minas Ge
rais. 

2. Amazonas 
Saída: 4% para todas as unidades da Federação, exce~ 

to, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Stil e Rio_- de "Janeiro. 

6% para Minas Gerais; Espfrito Santo, São Paulo, Pa~ 
raná, Santa Catarina e Rio Gfãri.de do Sul. 

12% para o Rio de Janeiro. 
Entrada: 12% de todas as unidades da Federação. 

3. Para 
Salda: 12% para todas as unida1ies da Federação. 
Entrada: 12% de .todas as unidades da Federação, ex-

ceto Amazonas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, R1o 
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

7% de Minas Gerais 
4% do Amazonas, Pernambuco, Bahia, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do SUl: 
2% do Rio de Janeiro e São Paulo. 

4. Amapá 
Saída: 12% para todas as unidades da Fede_ração. 
Entrada: 12%.de todas a_s unidades_da Federação, ex-

ceto do Amazonas, Pernambuco, Bahia, Minas Gei'ais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e _Rio 
Gr~nde do Sul._ . 

7% de Minas Gerais 
4% do Amazonas, Pernambuco e Bahia. 
2% do Rio de. Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa C_ª~a

rina e Rio Grande do Sul. 

5. Rondünia 
Saída: 12% para todas as unidades da Fedet:ação, exce-

to para Roraima e Rio de Janeiro. 

4% para Roraima. 
2% para o Rio de Janeiro. _ _ _ _ _ 
Entrada: 12% de todas as Unidades da Federação, ex-

ceto para Pernambuco, Minas Gerais, Arriazoriã"S, Bahia, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Ja
neiro e São Paulo. 

7% de: Pernambuco e Minas Ger-ais. 
4% do Amazonas, Bahia, Paraná, Sãnta Catarina e 

Rio Grande do Sul. 
2% do Rio de Janeiro e São Paulo. 

6. Roraima 
Saída: 12% para todas as unidades da Federação. 
Entrada: 12% de todas as unidades da Federação, ex-

ceto do Amazonas, Rondônia, Cearâ, Pernambuco, 
Bahia, Minas GeraiS, Rio de Janeiro, São Paulo, Parariâ,! 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. ,· 

4% do Amazonas, Rondônia, Pernambuco e Bahia. 
2% dO Cearâ, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Pau-

lo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

7. Maranhio 
Saída: 12% para todas as Unidades da Federação. 
Entrada: 12% de todas as Unidades da Federação, ex-

ceto do Amazonas, Ceará, Bahia, Mato Grosso do ~ui, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

9% do Mato Grosso do Sul. 
7% do Cearâ. 
4% do Amazonas. 
2% de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais; Rio- de Ja

neiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Giãnde 
do Sul. 

8. Piauí 
·Saída: 12% para todas as Unidades da Federação. 

Entrada: 12% de todas as Unidades.da Federação, ex-
ceto do Amazonas, Ceará, Pernambuco~--83hia, MinaS 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul. · 

7% do Ceará. 
4% do Amazonas. 
2% da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Pau

lo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Per~ -
nambuco. 
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- 9.--Ceará 
Saída: 12% p:lra todas as Unidade' da Federação, ex-

cela para Roraima, MaranhãO; .e Piauí. 
7% ·para o Maranhão e Piauí. 

·-2-%- para Roraima. 
E.ntraoa:-12% de- todas as Unidades da Federação, ex

cetO cfÓ Amazonas, Pernambuc_o, Bahia, Minas Gerais, 
Rio diJaneiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande .do Sul. 

7% de Pernambuco e Minas Gerais. 
4% do Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 
2% do Rio de_ Janeiro e São Paulo. 

10. Rio Grande do Norte 
_ Saída: 12% para todas as Unidades da Federação. 
Entrada~ _ _l2% de todas_as Unida4es da_Federação, ex

ceto do _Ama~onas, Pernambuco, Bahia, Mato Gro!>SO 
do Sul, Minas- Gerais, Río de Janeiro, São Paulo, Para
ná~ Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

9% do Mato Grosso do Sul 
--7%- de Pernambuco e Minas Gerais. 

4% do Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. 

2% do Rio de Janeiro e São Paulo 

11. Paraíba -

Saída: 12% para todas as unidades da Federação 
Entrada: 12% de todas as unidades da Federação, ex

ceto do Amaz'onas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 
--Rio deJançirQ,_São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande __ dQSUl. - - - ' 
7% de Pernambuco e Minas Gerais. 

--4%- do Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul 

2% .do Rio de Janeiro e São Paulo. 

12. Pernambuco 
Saída: 12% para o Amazonas, Bahia, Minas Gerais, 

Rio de Janeir_o,São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

7% para Rondônia, Ceará, Rio Grande do Norte, Pa
raíba, Alagoas, Sergipe, Fernando ·de_ Noronha, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e E$pfrito Santo-: 

4% para_ o Par~, Amapá, Roraima e Distrito Federal. 
2% para ci Acre, Maranlião e Piauí. 
Erltl-ada: 12% de todas as unidades da Federação exce

to do Arii.-aZólúlS,- Minas Gerais,- Rio de Janeiro, São 
Paulo; Parã--nr,-SãiililCatarina 'e Rio Gra1là_e_ do _Sul. 

9% de. Mjnas Gerais 
7% do Riõ ·de Janeiro e Rio Grande do Sl.ll. __ ·- _ 
4% do Amazonas, São Paulo, Paraná e Santa Catari-

na. 

13. Ala.goas 
Saída: 12% para todas as unidades da Federação. 
Entni:da:"-12%-de- tOdas as Unidades-da FederaçãO, ex-

ceto do AmS::ionas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, SãO Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

7% de Pernambuco e Minas Gerais. 
4% dÕ Ainazonas,- Bahia, Paraná, Santa CatS:rina e 

Rio Grande do Sul. 
2% do Rio de_ Janeiro e São Paulo. 

14. Mrg1pe 
Saída: 12% para todas as unidades da Federação~ 
Enlrada:.J2%.de_todas as unidades_da Federação, ex-

ceto do ArilazOnas, Pernambuco, Bahia; Minas Gerais, 
Rio de Jiúieiro, S3:o PaUlo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

7% de Pernambuco e Minas Gerais. 
4% do Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 
2% do Rio de Janeiro e São Paulo. 

15. Babla 
Safda: 4% para todas as unidades da Federação, exce

to para o· ~C!e, Amazonas, Maranhão, Piauí, Pernambu
co, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande dO Sul. 

2% para o Acre, Maranhão e Piauí. 
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7% para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Pa-
Í'aná. Santa Catarina e Rio Grande do S_ul. ' 

12%--para .o Amazonas e Pernaffibuco.-
Entrada: 12% de todas as unidades. da Federâção, ex

ceto do Amazonas, Mi nas Gerais, R1io de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande.do Sul. 

1% de Minas Gerais, Rio-de Jand,i-o e São Paulo. 
4% dO Amazona.s, __ Parana, Sama ·Catarina eRío Gran:

de do Sul. 

16. Fernando de Noronha 
Safda: 12% para todas as unidades da Federação. 
Entrada: 12% de todas as unidades da.Federa,ção, ex-

ceto de Pernambuco, Bal:lia, Minas Gerais, Rio de Janei
ro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do _ 
Sul e Amazonas. 

-7% de Pernambuco 
4% do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 
2% do Rio de Janeiro_ e São Paulo. 

-:17~ Mato GrossO 
Saída: 12% para todas as unidades da Federação, exce

to para o Rio de Janeiro. 
7% para o Rio de Janeiro. 
Entrada: 12% 'de_ todas as unidades da Federação, ex

ceto do Amazonas, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

7% de Pernambuco _ 
4% do Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

18. Mato Grosso dQ Sul 
Saída: 12% para todas as unidades da Federação, exce

to para o Maranhão, Rio Grande <;lo Norte e Rio de Ja
neiro. 

9% para o Maranhão e Rio Grande do Norte. 
7% para o Rio de Janeiro. 
Entrada: 12% de todas as unidades da Federação, ex-

ceto do Amazonas, Pernambuco, Bahia e São Paulo. 
9% -de São Paulo. 
7% de Pernambuco 
4% do Amazonas e Bahia 

19. Goiás 
Saída: 12% para todas as unidades da Federação, exce

to para o Rio de Janeiro. 
7% para o Rio de Janeiro. 
Entrada:_l2% para todas as unidades da Federação, 

exceto do Amazonas, Pern<1mbuco, Bahia, Minas Ge
rais, Rio de Janeiro, São.Paulo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do. SuL 

9%-- de_ São Paulo 
7% de Pernainbuco e Minas Gerais. 
4% do Amazonas, Bahia, Paranâ, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 
2% do Rio de Janeiro; 

20. Distrito Federal 
Saída: 12% para todas as unidades da Federação, exce

~o para o Río de Janeiro. 
7% para o Rio de Janeiro. 
Entrada: 12% de todas as unidades da Federação exce

to do Amaz-onas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São_ Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

7% de Minas-Gerais 
4% do Amazonas, Pernambuco, Bahia, Santa Catari

na e Rio Grande do SuL 
2% do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. 

21. Minas Gerais 
Saída: 12% para todas as unidades da Federação, exce

to para o Acre, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Ma
ranhão, Piauf, Cearã, Rio Grande do __ Norte, Paraíba, 
Pernambuco, A lagoas, Sergipe, Bahia, Fernando de No
ronha, Goiás e Distrito Federal. 

9% para Pernambuco 
7% para o Pará, Amapá, Rondônia, Ceará, Rio Gran

de do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiâs e 
Distrito Federal. 

4% para Fernando de Noronha 
2% para o Acre, Roraima, Maranhão e Piauí. 
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Entrada: 12% de todas as unidades da' Federação', ex:
ceto do Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Su_L 

7% da Bahia, Paranã, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. 

6% do Amazonas 

22. Espírito Santo 
Saída: 12% para todas as un_i<iades da Ftideração. 
Entrada: 12% de todas as unidades_9.a Federação, ex-

ceto do Amazonas, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

9% de São Paulo 
7% de Pernambuco, Rio~-d~ Janeirc;.· S3.nta Çaiarimi e-

Rio Ü(ande do Su_l. 
6% do Amazonas ~ 

4% da Bahia e Paranã. 

23. Rio de Janeiro 
Saída: 2% para todas as unidades da Federação, Cxce

to para o Amazonas, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, M:!nas Gerais, Espírito Santo, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarína_e Rio Grande do Sul. 

4% para o Mato Grosso 
7% para Pernambuco, Bahia e Espírito Santo. 
12% para o Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. 

Entrada: 12% de todas as unidades da Federação, ex
ceto do Acre, Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Para
ná e Santa Catarina. 

9% de Santa Catarina. 
7% da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Goiás, Distrito Federal e Paraná. 
6% de São Paulo 
2% do Acre e de Rondônia. 

24. São Paulo 
Saída: 2% para todas as unidades da Federação, exce

to para o Amazonas, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito San
to, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de 
Janeiro. 

4% para Pernam.buco e Mato Grosso. 
6% para o Rio de Janeiro 
7% para a Bahia 
9% para o Mato Grosso do _ _$ul, Goiás, Espírito Santo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
12% para o Amazonas e Minas Gerais. 

Entrada: 12% de todas as unidades da Federação, ex-
ceto do' Amazonas e Bahia. 

7% da Bahia 
6% do Amazonas 

25. Paraná 
Saída: 4% para todas as unidades da Federação~ eXce

to para o Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Mara
nhão, Piaqí, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Mi
nas Gerais, São Paulo, Santa Catarina; Rio Grande do 
Sul e RiO de Janeiro. 

2% para o Acre, Amapá, Roraima, Maranhão, Piaure 
Distrito Federal. 

7% para Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
12% para o Amazonas, Mato Grosso do Sul, São Pau

lo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Entrada: 12% de todas as unidades da Federação, ex-
ceto do Amazonas, Bahia e São Paulo_. 

9% de São Paulo 
7% da Bahia 
6% do Amazonas 

26. Santa Catarina 
Saída: 4% para todas as unidades da Federação, 

exceto para o Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Mara
nhão. Piauí, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espíri
to Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Gran
de do Sul. 

2% para o Acre, Amapâ, Roraima, Maranhão e 
Piauí. 

7% para Minas Gerais e Espírito Santo. 
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9% para o Rio de Janeiro. 
12% para o Amazonas, Mato Grosso do Sul, São 

Paulo, Paranã e Rio Grande do Sul. 

Entrada: 12% de todas as _unidad~ da Federação, 
exceto do Amazonas, Bahia e São Paulo. 

-- 9% de São_ Paulo 
7% da Bahia 
6% do -Amazonas 

21. Rio GraRde do Sul 
Saída:_ 4% para todas as unidades da Feder_ação, ex

.. ceto para o Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Mara
. nhão, Piauí, Pernambuco, Mato Gfosso do Sul, Minas 

Gerais, EspíritO- Santo, Rio de Janeiro, São Paq.lo, Pai-a
nã--e ·Santa Cata-rina, 

· 2% para o Acre, Amapá, Roraima, Maranhão e 
Piauí. 

7% pa~a Peii1ambuco, Minas Gerais e Espírito San
to. 

I 2% para o Amazonas, Mato GrossQ do Sul,_ Rio a_e_ 
)_~11eiro~.S_ào Paut9'· ~r_?nâ. e_ Santa_ ~ata_rina. 
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Entrada: 12% de todas as unidades da Federação, ex-
ceto do Amazo_nas, Bahia e São Paulo. 

9% de São Paulo 
7% da Bahia 
6% do Amazonas. 

3. QUADROS DEMONSTRATIVOS 

3.1 -Quadro 1: Quadro demonstrativo do ICM
Líquido apurado nas operações interestaduais (critério 
atual x critério proposto) -

3.l- Quadro 2:_Arrecadação do ICM- Valores no
minais -Classificados por ar-recadação 

3.-:l~ Quadro 3: Demonstrativo do !CM-Líquido 
das operações interestaduais e internas-classificação por 

--arrecadação 
3.4_- Quadro 4: demonstrativo do ICM-Lfquido 

das operações interestaduais- cla~sificação por arreca
dação 

J..)_....,. Quadr_o_ 5:. dem_onstrativ:o do ICM-Lfquido 
das operações internas- Classificação por arrecadação 

3.6- Quadrg_6: demon_s_tratívo elo I CM-Líquido in
-}~rno_ arrecadaçãS' p~ capíta 

QUi\UH.O OE:f:!ONf.',l,'il!\'.l.'lVO J)O l.CH-L~O~IÚ:iÔ J\l'l~H.AIJO Nh:; 01'~·:·1\A\:~h~ .LN'J't:HI·;,:;;·l'i\UUAl ::_~ ... 

o 
N 

D 

A: 

AC 
;.J.I 

PA 
AP 
RO 

RR 

HA 

PI 
CE 

RN 

PB 
PE 
At-· 

SE 

BA 
FN 

>11" 

HS 
GO 

DF 
~!G 

ES 

RJ 

SP 
PR 
se 
RS 

CRIT2RIO hTu.AÍ. x cRÍTEnr6. PROPoSTo 

ANO: 1.983 

ALIOOCY.t'AS, l2t liRA 'liJCO.S REGIOEs ... Dl\S 
REGIOES &JDESrE E SUL PJ\M, AS REGit.Es NOR-
TE, N:IRDESI'E, CENI'RO-OESrE. E ~lRl'IO SANro 

A B 

CRl.TJ~<I~l:O A'I:uAi.. 

CR,IT2:RIO ATUAL ~E 1\PLICI\Dl\~ l\S 

DE:: AL!QUOTA.P 1\L ~QUOT!\S POI\ 

t>OR. REG!_OE:; UNlDADf<S Dl\ 

I cr$ I ti( I I crs '!I:CN I 
-· ~---

~ 

944 ,o (-) 492,6 (-~ 

68.889,0 69.273,3 

.12. 892 :o (-) 30.581,6 (-) 

- 2 .. 696 ,3 H 
- 1..-59~,8 

·- 1.475,0 (-) 
s.8s"l.,D......G-) 16 .• 39~~1 (-) 

4.291,0 (-) 10.578 ,o (-) 

12..-889,.0 (-) 28-143,0 (-) 

7.321,0 (-) 16.134.1>0 (-) 

1.404 ,o 1 i.Z78 ,4 (-) 

9. 34 2 ,o .9.287,8 (-) 

12-074,0--t=T-. ·1h~7S~-) 
1.817,0 (-) "10..-·619 ,6 (-) 

64.58~,0:: Z2 .. 4~4·,s· 

110,8 :·(-) 

6:815,0. (-? 9-522,3 (C) 

9.006,0 (-) 7.965,8 (-) 

3.764 ,o (-) 9.856;0 (-) 

s. 230,0. C:l 39-966. ,o (-) 

67.521 ,o 15.732,9 (-) 

2.102,0 2.-352,4 (-) 

301-299 ,o (-) 211 .. 626,5 (~) 

453.876,0 348.621 ·~ 
15.108 ,,0_(-) \7.278,1 (-) 

19.148 ,o \0.557,7 

..:::2. 391 ,o (-) '29.29Cil8 (-) 

Crit)~'rio at:.ucil conforme Resolução 364/83 · 

EM CR$: MILUOES 

/'il,~o:m:J\15 
o=~$ 

o:l'iJ'?-1\J'!E):!)ê 

c 

c:ro:rE:lUo "1'1<>!<>!'!"0 
DE AL=>.S POR 

UNID>\DES ti'>. 
. r>DEAAç.IP 

--
I ('I:$ :r c~ I 

726,7 

993,5 

418,0 

1 .469' 1 (-) 

5.021 ,1 

8,8 

310,9 

1-181-7 

3 .. 008,3 
217.,6 

2.604,9 

1-124,2 (-) 

3.780,0 

3-130,5 

1 .. 687,5 

2~ ,8_ c_-J 
1.916,6 

337,8 (-) 

3-655,5 

8 .. 075,-1 

988,3 

2. 9S1, 1 

S4.154,4 (-)1 
2.311 ,o 

4 •. 03-3,,1 
! 

728.,1 

2 .. 878,0 
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QUADRO N9 2 

" .. 
" 
" 

" ... 
" 
"' .. .. 
"' 
" 
" .. 
" >: 

::u.~~~ ...... ,alt&dt1r.f~tte.N!.JIO·~·"'
t•J"'!:'•~r--. ..-~.oQ.,IniG.,....,,~!~ • .u~·pt«til:'.l,m. 

'DEM&NS'l'RATIVO. nc:· Icn;..LtOUID0· DAS OPERA~aES INTF;_RESTADUAIS E INTERNAS 

CLASSIFICAcJ\0 POR _AR~ECADACKO 
ANO 19BO/L983. ~·C.r$ Milhões 

Quadro n9 3 

CLASS!FICA:P!J 

lú. 

Dr 
Mr 
O) 

f!S 

BA 

PA 
a; 

PB 

PE 

RS 
SE 

A\! 

N:. 
PI 

PR 
fiA 

RN 
RI 
SP 

f!G 
se 
ES· 

19RO 

4.266 

5.022 

3.551 
11.677 
6.775 

26.429 

4.454 

7.956 
4.311 

16.812 

51.418 

2.407 

4.681 

300 
2.071 

38.387 

3.024 

3.224 

65.224 

255.378 

56.335 

22.015 

11,-468 

1981 

12.510 

12.628 

7.785 
26.024 

15.147 

52.650 

9.315 

16.307 
8.863 

36.272 

108.186 

5.255 

8.672 

667 

4-300 
77.570 

5.809 

6.629' 

129.~04 

489.706 

111.46~ 

43.,062 

:19-154 

10R2 

26-627 
30.578. 

17-162 
53.128 
;o,z51 

110.398 

18:014 
35.076 

.17.622 
73.742 

222.469 

10.976 

18.869. 

1.343 
S. 799 

144.730 

12.775 

13.230 

265.000 . 

995.929 

225.421 

88.568 

41.706 

1983 

59.210 

68.627 

47.192 
144.367 

76.609 

284.006 

44.202 

78.785 

42.576 

165.009 

5~3.998 

23.422 

44.679 

2.774 
18.955 

349.062 

27. i73 

28.864 

559.865 

2:16S.6s2 

465.859 

180.212 

88.649 

Font:e: Ministér.{o da Fazenda - Sec~etar~a~ de EConomia e F.inan·ças .. 

193 

151 

119 
123 

124 

99 

109 

105 

106 

116 

110 

118 

ss 

122 

108 

102 

92 
106 

99 

n 
98 

96 

67 

113 

142 

120 
104 

100 

110 

93 
1is 
99 

103 

106 

.109 

118 

101 

105 
87 

120 

100 

104 

95 

102 

106 

118 

122 

124 

175 
172 

153 

157 

145 

125 

142 

124 
. 127 

113 

137 

106 

115 
141 

113 

118 

111 

118 

106 

103 

113 

\ 4 1 

1.28B 

1.267 

1.229 

1.136 
1.031 

975 

892 
890 

888 

881 

880 

873 

854 

825 

815 
809 

799 

795 

758 

750 

727 

719 

673 

LUGAR 

19 

29 

39 
49 

59 

69 

79 

89 
99 

109 

119" 

129 

139 
149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

211? 
229 

239 
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Dezembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

DEMOi')sTRATIVb DO ICM-L1:QU!Do' DAS OPERACOl!:S INTERESTADUAIS 

UF 1 ao 1..2.81 
I\ C ;182 
MS 1.693 4j782 
MI\ 701 930 
>.L 1,001 2;705 
MT 578 8Ú 
PE 9.H9 25.252 
SE 974 1.275 
MG 35 •. 889 ·71,071 
PI 1,080 1,653 
81\ 20.300 26 j 809 
PR 31.484 43.241 
RN l. 729 2,984 
PA l. 736 1.944 
CE 4.363 7.517 
RS 35,339 51.713 
SP 179.130 276.222 
GO 2.059 3.928 
DF 1.107 1. 755 
PB 3.139 4.353 
RJ ss .145 80,098 
se 
ES 47,067 7.026 

se: Dados inconsistentes 

C!.ASSU'I.CAÇAO J?O_R A.PJ:iEC.AD~C1::0 

/\NO 1980/1983 

~2 19a3 

52 509 
8, 769 30,868 
2,815 12,282 
5,656 12.463 

842 6,090 
48,753 ,104,325 

3, 741 9,454 
150.195 347,394 

3.167 9. 707 
62.944 180,837 
84,999 . 277.172 
6. 754 15.123 
7,235 14.730 

13,356 34,8% 
110,325 262.392 

555.721 1;313, 721 
3.725 14.259 
2,547 6, 702 
7,662 16,139 

146.902 252.610 

i6.597 47,023 

. 

Fonte~ Ministério da Fazenda ... Secretaria de Ecol'l:otnia e Finanças. 

3,540 

182 

33 

170 
42 

155 

30 

98 

53 
32 

37 

73 

12 

72 
46 

54 

91 

59: 
39 

45 

570 (-

'OEMONSTMTIVO DO ICM-L!Qt]IDO DAS OPERAc0~S Im'ERNAS 

Em Cr$ Milhões 
- -

~ 
250 t-l 879 

83 252 

203 336 

109 120 
3 623 

93 114 
193 153 

111 P1 
92 207 

135 187 
97 126 

126 124 

72 104 
78 161 
13 156 
01 136 

5H 283 
45 163 
76 111 
83 72 

-36 183 
'----

Quinta-feira 5 5~03. 

Quadro n9 4 

CLASSI FI CAOO 

\ 4/1 LUG.'-~ 

lO ,080 19 

l. 723 29 

1,652 39 

1.145 49 

954 59 
952 '69 

871 79 

868 89 

799 99 
791 109 
780 119 
775 129 

749 139 

700 149 
699 159 
6.33 1~9 

593 179 

SOS 189 

414 199 
358 209 

-
0,9 (-) 219 

Quadro n9 5 

CL!I,SS:!:l:'lCAC~O POR AMECAOAC!KO ~ 

ANO 1980/1983.r-~~-_, 

Em CJ:$ Milhões 

UF 

RJ· 
PB 

BA 

DF 

N.. 
Ml' 

RS 

(J) 

CE 

SP 

fts 

PA 

PR 

SE 

PI 

R.~ 

N:. 
w. 
ES 

~!G 

A\t.:, 

19ao 

10.079 

1.172 

6.129 

3.915 

3.265 

2.973 

16.079 

9.618 

Ü93 
76.248 
4.082. 

2. 718 

6.903 

1,433 

991 

1.495 

295 

2.323 

6.701 

20.446 

1961 ·2 1962 _s 19a3 

49.609 

4.510 

25.841 

10.873 

9.805. 

6.967 

56.473 

22.096 

a. 790 
213.484 

10.365 

2. 731· 

34,3Z9 

3.480 

2.647 

3.645 

485 

4.~79 

12.128 

40.39> 

118.098 

9.960 

47-454 

28.031 

20.971 

16.320 
112.144 

49.403 

21.720 

440.208 

21.482 

10.779 

59.731 

7.235 

5.632 

·6.4 76 

1.291 

9.960 

25.109 

75.226 

307.255 

26.437 

103.169 

61.925, 

46.747 

41.102 

221.606 

130.108 

43.889 

855.961 

45.741 

29.472 

71.890 
13.978' 

9.248 

13.741 

2.265 

14.891 

41.626 

11a.465 

(*) Não demonstrado por existência de.aados inconsistentes 

r--
!Lili-

39:! 

285 

322 

178 

200 

134 

251 
130 

145 

ao 

154 

0,5 

397 

178 

167 

144 

116 

.110 

81 

98 

-
'--

-
[i3l2 I' 4(3 

CLASSIFI~ 

\ 4(1 LUGAR 

138 160 2.949 19 
121 165 2.156 29 
84 117 1.583 39 

i61 121 1.482 49 
114 123 1.332 59 
134 152 1.283 69 
99 98 1.278 79 

t24 163 1.253 89 
147 102 1.122 99 
106 94 1.023 109 
98 113 1.021 119 

295 .173 984 129 
74 20 941 139 
S2 93 875 149 

113 ·64 833 159 

?8 1.12 819 169 
166 75 668 179 
104 49 541 189 
107 66 521 199 
86 57 479 209 

- - - -
'-- '--



5304 Quinta~feira 5 

,[ 1.9SO 

UF rc.r nn-.. FOPUL. 
PER!gj,ITA r:tilhões mil 

19 MS 4.082 1.141 3.577,56 

2P DF 3.915 1.177 3.326,25 

39 ES 6.701 2.02Z 3.312,40 

49 SP 76.248 25.040 :!.045,04. 

59 CD 9.618 :!.865 2:488,48 

69 1·!1' 2.973 1.:!70 2.170,07 
70 RS 16.079 7.777 2.067 .so 
89 se 7.382 3.628 2.034.73 
99 AL 3.265 1.987 1.643,1~ 

10'? MG 20.446 13.390 1.526,96 

119 SE 1.433 1.141 1 .zss ,91 
129 PE 6.893 6.147 1.121 J36 
131? pC 295 301 980,61 
1<9 PR 6.903 7.630 904171 

15º RJ 10.079 11.297 892,18 

16? PA 2.718 3.411 796,83 
179 R.~ 1.495 1.899· 787 ,25 

18? CE 3.593 5.294 678,69 

19Ç B.\ 6.129 9.474 6q6,::s 

209 ;!A 2.323 4.002 580 ,46 

219 PI 991 2.140 463,08 

229 PB 1.172 2. 772 '422,80 -

DIÁRIO DO.CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

OtMONSTRATIVO O~ I"CM-L!QOIDO !NTERNO 

'AFtRECAOAC~o l;':Eilt Cb?;t~A- ... -_1;.980.?1..._983 

1 .981 1 .982 

UF IO!HIT FOPUL. 
PER!8:lm UF 101 wr. POPUL. 

PER=~!TA milhões mil milhões l:lil 

DF 10.873 1.295 8.35)"6,13 DF 28.031 1.364 .idso,s8 
SP. 213.484 26 .• 422 8.079,78 SP 440.208 27.203 16.182,33 

MS 10.365 1.439 7.202,92 MS 21.482 1.478 14.534,50 

RS 56.473 7.990 7.067,96 RS 112.144 8.110. 13.82T,86 

se· 21.990 3.771 5.831,34 H! 16.320 1.299 ti.563,51 
' ES! 12.128. 2.100 s. 77s :.24 CD 49.40~ 4.141 Tl193o;z1 

Hr: 6.967. 1.241 5.614,02 ES 25.109 2.145 11.705,82 
CD· 22.096 4.041 5.467,95 AL 20.971 2.109 . 9.943,57 

AL 9.805 2.066 4._745,88 RJ 118.098 11.989 9.850,52 

PR 34.329 7. 763 4.422,13 PR 59.731 7.838 ·~.620,70 

RJ 49.609 11.740 4.225,64 SE 7.235 1.207 5 .. 994 ,20 
SE·· 3.980 1.182 .3.367 ,17 MG 75.226 13.957 5.389,84 

MG. 40.395 13.752 2.937,39 BA 47.454 10.063 4.715,70 
Dfi• 25.841 9.850 2.62:5,45 AC 1.291 328 3 •. 5135,97 

PA 7.371 3.647 2.021,11 CE 21.720 5.577 3.894· ,56 

RN 3.645 1.969 1.851 ,19. PE' 24.989 6.443 3.878.,41. 

PE 11.02:' 6.337 1. 738,99 PS 9.960 2.885 .3.452,34 
;·, 

CE 6.190 5.476 1.605 '18 RN 6.476 2.007 3.226,70 

PB• 4.5io 2.843 1.586,35 I PA 10.179 3.781 '2ZS50',8:9 

M:. 485 319 1.520,37 se 10:633 3.849 2.762,25 

.. P{ 2.647 2.226 1.189,12 I PI 5.632 2.275 2.475,60 

MA 4.819 4.192 1.163,88 MA 9.960 4.301 . 2:315,74 

UF 

.DF 

CD 
SP 

H! 

MS 

RS 

RJ 
AL 

Es· 

SE 

BA 
PE 
PR 

PB 

MG 
CE. 

PA 

RN 
•p[; 

PI 

MA 

se 
Fc~::e: I9GE e Ministério da Faz!"!nda ·- .Secr~t~r.~,.n (l~ Economia .. 'P{n"'Ln~11~. 

I 

4.1 -Anexo 1 -- Do Sistema Atual 

4.1.1 - Quadro Demonstrativo da Estrutura das Aliquotas no Sistema Atual_- Ano: 
1983. 

QUADRO DAS AL1ÓUOTAS NO SIS_T_Er-1A A~TJI.DO 

ANO : 1.983 

REGI1lES I 'l'Il'O ALICQ:JI715_ REGI O~ -

n o 9 • o 
SUDESTE LJ NORDE~TE 

E 

.<"' )25Pmrro SA.NTO 

SUL 

12 • CENTRO- OESTE 

("') UNIOADl: DA FEDERAÇÃO CONSIDERADA COMO PERTENCENTE 

AO NORDESTE 

Dezembro de I 985 

1.983 rc 
L 

~f.i,J;';· FOPUL. !01 A 
m e~ mi PER-CA?ITA .L 

. 61.925 1.434 43.183,40 1~ 

130.188 4.243 30.664,15 2~ 

855.961 28.003 30.566,76 JÇ 

41.102 1.358 30.266,57 49 

45.741 1.519 30.112,57 51 
221.606 8.2:!3 26.916 ,ao 6Ç 

307.255 12.242 25.098,4:! 71 

46.747 2.154 21.702,41 "' 
41.626 ·2.192 18.989,96 91 

13.978 1.233 11.336,57 10( 

103.169 10.281 to.034 ;gz 11 ~ 

60.684 6.551 9.263,31 1Z~ 

71.890 7.915 9.082,75 13f 

26,437 z.gza 9.0Z51,0l , .. 
118.465 14.166 8.362,62 15' 

43.889 :s.6SO 7.726,94 16' 

29.47'l 3.918 7.522,00 17' 
13.741 2.045 6.719,.31 18 

2.265 ·na· 6.701,18 19 

9.248 2.326 . 3.975,93 20 

14.891 4.411 3.375,87 • 21 

(•) (•) . (·~ .~ 21 

['0 

-~';-



Dezembro de 1985 -DIÃRÍODO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

4.1.2- Balança Comt!rda1 Interestadual - Operações tributadas por resiões - .ano: 1983 

BALANÇA COMERCIAL IN''Í'ERESTADUAL 

OPERAçOES TRI~UTADAS 

ANO' 1.983 

MIUtlES 
------ ---- ~- -- -

1
1 SÂIDJ\S 

REGtOES CR$ TOTAL I ALIO ( CR$· ICM I I ENTRADAS 

__ cas m fALrQ- f cR~ reM 

N:ll<l'E 183.916 12 22.079 3.095.420 12 37l. 450 

N:l!10ESTE - 12 - 437 ... 614 12 52-.514 

2.314 12 277 456.2.31 12 54.747 

s:JDESTE 4 •. 059. 785 12 48.7.174 9.~34.3_90 • 894.095 

sm. 766 12 92 Pn2.Q69 81.186 

I I 
.. 

I I 1·.1.4S3.9~p ~Sli.IDAs 509.622 IDl'AL ENI'AADAS 

I ~l\IJO 11 -944.371) 

BALANÇA COMERCIAL INT.SRESTADUAL 

OPERAÇOES TRIBQ'!2\DA-.:; 

ANO: 1.9·~~ 

I ~ÂIDAS I 
REGIOES I• I I . 

'------'- CR$ TOTAL ALIO CR$ lCM 

N:ll<l'E 73~055.661 12"- a. 766.679 

N:!IDESTE 24,635.559 12 ~ 2.956.267 

11.'320.916 12 1,;:158.509 

s:JDESTE 773 .-06"1, T!9 12 92.767.413 

sm. SEj. .f:J06 .155 12 6.016.738 

I I 

I ENTRADAS 

CR$ 'lOl'AL IALIQ I CR$: ICM .. 
20.972.691 12 2.5-16.722 

33.395.381 12 4.007.445 

2.856.120 12 342.734. 

!l89.829.017 9 35.084.6-11 

20 .i272. 423 1. 824.518 

li 43.776.030 

1+68.889.576 

Quinta-feira 5 5305 
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5306 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

BALANÇA COMERCIAL INl:!RESTAOUAL 

OPERAÇ0ES 'J'RIBUTADA_~--

ANO: 1.983 

UF ""\ 

~ 

1
1 SÂID1\S 

REGIOES CR~ TOTAL I ALIO I CR$ ICM 1 
ENTRADAS 

CR$ '.10'00. IALro f cR~ reM 

"""" 

N:XttSn; 

StliES'lZ 

SOL 

"""" 

Nlll1lESl'E 

SUDES'l>: 

SOL 

21.904 .sso 12 2.1528.546 

33.499.852 12 4,019,982 

6;5~7 .696_ 12 ?9o. 523 

52.824.744 12 6.338,969 

7.937.119 . 12 !152.454 

' t...:=-::.::=....:"::!"""':::::"'::....c'-'1· 114 730 4 7 4 

15,921.004 12 1,9_10,520 

46.935,258 12 5.632.230 

12.970,780. 12 l,5S6.493 

i78 •. 460. 809 9 16,06~.472 

á.36l .• 779 9 2. 462~ 740 

I = ENl'lO\DAS I I 21.623 45s I 
I RE:sur.TADO 11-12.892,9811 

:BALANÇA COMERCIAL INTf:RESTADUAL 

OPEMÇOES 'l"RIBUTADAS 

ANOo 1.9b3 

29.475,802 12 3.537,Ó96 

29. ~82. 3:50 12 3. 537.882 

lri.490.l46 12 l,tSB.B17 

30.788.663 12 ?-~94 .639 

>.U7.577 12 ~54,109 

' i 
L.:'rorl)L==S\ID>S==---' .112.~82.5431 

l6 .050~358 12 1.926.042 

~5.128.809 12 7.8l5:457 

13.219.834 12 1.586._380 

01,521 .. 640 9 9.136. 947 

1.8.942.347 9 1. 704.811 

= ENl'RADAS I I 22 lfi• 6371 

RESULTADO -lr-9.887.094 1 

Dezembro de 1985 · 



Dezembro de 1985 _ DJÁRlQDO CONGKESSO NACIONAL (Seção II) 

BALANÇA COMERCIAL IN'EÊRESTADUAL 

OPERAÇOES. TRIBUTADAS 

ANO: 1.983 

('"UF ' 

~ 

11 
SÂIDAS 

REGI_OES CR$ TOTAL I ALIO I CR$ ICM - I ENTRADAS 

- CR$ 'lOTAI. I.ALIQ I CR$ ICM 

4.077.878 12 489.345 5.994.250 12 71-9-.310 

N:lRDESlE ' ·55))13,958 12 ' 6.6(l1.674 52.093.931 12 6.251.271 

4.f:l93.367 12 491.204 

StlllESTE 14.1}80.2~9 l2 1. 7$5.635 62.425.3.3-7 5.618.280 

""' ~ .365.83 12 523.900 to. 20'6. B06 ~UB.612 

~-&.iDAS ,, 
19.!707.'268 mJ:M. ENl'AADI\5 11.1 í 2~H~ fiZZ 

~ .. .ll-•c29l.40" 

~ANÇA COMERC :IAL IN.TERESTADUAL 

OPERAÇOES ·-TRIBUTADAS 

fUF """'\ 

~ 
ANO i 

f I 
SÂ!DAS 

REGIOEs cR; TOTAL I ALro-1 CR$ ICM 

ENTRADAS 

I I r 1 CR< 'lUI'!\L ALIQ CR~ ICM 

N:!RIE 14.f194,847 12 · L 763.38~ 8.935.51)5 12 1..o12.;.~~n 

N:>RDESJE -· . 139. 048~ 178' 12 16.685.781 :.46 .~324 .177 1:! 17.5s8.9oll 

1~.058.904 12 2.287.068 

9~.469.4$2 12 11.576.337 

H.530.301 12 2.SB3.636 

'lO:rAL S1\lnAS .. ' L 13·· 906 'º' 

24 .. 974.794 12 2 .,96 .975 

260.571.810 9 23.451.462 

29 .9l4. 713 9 2.694.124 

'IUI'!\LENl'RI\DI\S 1·1.47.!173.722 

!iEsuL= 11-u. 8G7 519 

I 
i 
! 

Quinta-feira 5 5307 



5108 Quinta-feira 5 DIÂRIO DQCQNGRESSO NACIONAL (Seção II) 

BALANÇA COMERCIAL Ita:ERESTADUAL 

OPERAÇOES TRIBUTADAS 

ANO; 1.9~iJ 

r-UF' 
~ 

11 
SÃ!DAS 

REGIOES --~R$ TOTAL -I ALIQ I CR$ ICM I ENTRADAS 

~RS 'IDTAL 'ALIO I CR~ ICM 

NJRl'E 4.496.697 12 539.603 4.215.2211 12 505.826 

N:>RDES!E 48.462.712 12 5.815-.525 98.223-.383 12 11.786.805 

4.nG7.sls 12 548.137 2.9'73.300_ 12 iJ56. 79~ 

SUDESTE 53.576.916 12 6.429 .• 229 87.536.637 7.878.-297 

SUL 11-124.048 12 1. 790.885 ~1.3,03.865 1.91-7.-347 

' 

'---"~--'--:r-""'---'11-7. nu• 2 I 

BALANÇA COMERCIAL ·IliiTERESTADUAL 

OPERAÇ0ES TRIBUTADAS 

fUF' 
~ 

ANO: 1.983 

~I sKroAs f 
~ CR~ TOTAL rro..rO I CR$ ICM - I -ENTRADAS 

CRS = 1!\LIQ I CR< ICM 

N:>Rl'E 6.554.017 12 786.482 1.477.696 12 177.323 

N)R!)ES!E 79.336.929 12 9.520.431 85.609.085 12 10.273._090 

442.185- 12 53.062 2~194.563 12 263.-347 

SUDESTE 35.854.164- 12 4~302.499 60.837.076 9 5.475.336 

SUL 12j31Z.S01 12 11477 .soo 15~062~639 9 1.355~637 

L= S>lDAS 1 1 16.139.974 I -mm. ENl'JW)AS I I 11. '". 733 

.__= __ :r_""' __ _.ll -1.404.759 
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DIÁRIO DQCONGR!iS:i_O NACIONAL (Se~ão JI) 

BALANÇA COMERCiAL ~~RES'fADUAL 

OPERAÇ0ES TRIDUTAJ:?AS 

ANO: 1.9'83 

r~~' 
~ 

·~~~~=r~~=sEN~T~DA~S=-~~--
CRS 'IOI'AL IALm f cR~ reM _ 

REGIOES I I CR~ sXIDAS 

TOTAL 1=1 CR$ ICM 

N:lRl"E 

N:lRDESm 

...,..,. 

""' 
.I 

! 
27 .566.088_ 12 3.307.930 

522.750.984 12 6Z. 730.118 

'.: ~.531.259 12 do23.751 

25~.626. 741 12 31:155.208 

! 
6~ 108.372 !51.903.104 12 

' 
mT4 S1úJW> ·I· I 1~41325.3791 

. ! 
23.093.903 12 

209.447.579 12 

618.600.7:33 

i . 
106 •. 138.640 

J 

! 
9 

I 

2 •. 771.268 

25 •. 133.709 

55.682. 70s-

I 
9f552.477 

95Í122.440 1 

tiE:sur.TADO . c.jl +9.202.9391 

.BALANÇA COMERCiAL I;~RESTADUAL 
OPERAçOES TRI~UTADAS 

ANO: 1.983 

Ío~ \ 
~ 

~ MIU:oES 

REGIOES t I CR~ SÃIDAS ENTAADAS 

TOTAL I= I CR$ ICM 'lUll'\L !ALIO I CR' ICM 

""""' 33.549._460 12 4.025.935_ 13.707.014 12 1.644-~:41 

N:lRDES're ·.4~.408._472 12 5.929.016 104. 10z;gss· 12 12~4g2,355 

1.327 ;745 12 I 159.329 S;.7os;nt 12 685.046 
; 

subEsre : 16.601.1.53 12 1.992.138 94.503:682 s;.sos.33l 

j 

I """ 
~.973.075 12] 356.770 13 •. 557.538 9 1[.220.1.78 

.i i. .I ' 
= 51\!DAS IJ ,:.463.1ss 1 ·- I : ~ ENl'RAD1IS I _I ; zJs47. 751 

RESULT!'IDO I I ~1~.084.563 
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bALANÇA COMERCiAL IR!~RESTADUAL 
OPERAçOEs TRIBUTADAS 

ANO: l.SIÔl 

r::::::lj SÂIDAS. 

o~ ' CR$ TOTAL I.M.IQ I CR~ !CM I I ENTRADAS 

_ CR< ~ = ~ IALro I cR• ICM 

~ 

""""' 
roRDESlE 

I 

IUlES'JE 

SUL 

l ! 

488.928 12 58.671 829.840 

·32.354.632 12 3.saz·.sss 
' 

: 46.?37.359 

245.967 12 29:.516 ~~9.127 

43.352.8!)4 12 5.202.336 5o.'s33;mi 

: 2.487.901 12 298.548 
. i 

1Dj6SO. 753 

! 

BALANÇA COMERCIAL IN'l'}!:RESTADUAL 

OPERAçOES TRIBUTADAS . 
ANO;) lt: L' _

1 

12 j99.580 

12 ! S.f?08.483 

I 
121 

47.895 

' I 
·~· i 4.$74.994 

1 
l 

~58.568 

1 REGIOES 1·1 CM TOTAL ,::r CR$ ICM 
·~- ENTRADAS 

' CR$ = 'ALIO I CM ICM 

~ ' ·~ --: 

""""' 
10.841.820 12 t.,30t.ois 17.376.455 12 2.085.174 

~--· . 749.902.606 12 zg~988.312 179:,332.619 12 21-;519.914 

i I ! 

I ' 
.·!\1~.105.018 12 1 ~92.602 i 

3rS •• 2 .. 12 3.~23.115 

' 

""""""" 1.:162.509-~65 12 1.39~501: 126 
I 

7781"931.971 ·,g 70,'103.877 

I 
' 

. ''I 
;:::::::;::=~:::::;:::;::=::::::: ;-.,--...... ~J ·= srüili\S 11 wois36.9431 J!.~'u.' El!J""""SLI ,1081247.357 

~~-515.711 12 . 11~-058.642 • I 10~715.277 

I 

~ · 'li ,12,589.586 
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Dezembro de 1985 

I REGIOES I 

"""" 
l«HJlS'l" . 

REGIOES I· 

H::mE 

taUsre: 

IUES'l'E 

.u. 

DlÃRlQ DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

BALANÇA COMERCIAL IN"J'ERESTADUAL 

OPERAÇOES 'l'RI.BUTADAS 

ANO: 1.9JIJ. 

3 .• 107.300 1Z ~7Z-876 2.511.666 

~ Z.670.801 1Z l20.496 1.:f03.721 

6.013.303 12 ~21.596 

21.135.865 12 2.iJ6.303 99-~0.126 

11.826.513 12 2.h9.181 

BALANÇA COMERCiAL INTERESTADUAL 

OPERAçOES TRIBUTADAS 

ANO: 1. 983 

1Z 

12 

12 

I cM 

ÜIDAS I I CR$ 

ENTRADAS 

TOTAL l=o I CR$ ICM = IALIQ I 

810.456 12 97.254 975.774. 12 

447.855 12 53.742 1.997.852 12 

1~.502.610 12 TJ980.313 8.!;62.348 12 

13Ó. 738.311 12 15~688.604 391.333. 768' 9 

·108.734.709 12 13~048.164 36-:134.451 9 

.168.446 

2-!257.265 

8."940.611 

r~:.' 
~ 

CR. < I CM 

117.092 

239.742 

l.j027.481 

35.220.039 

3;270.100 

L-..:RE!<Jl;=· ===:..__,li -9.006.3771 
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5312 Quinta-feira 5 . nt0..RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

BALANÇA COMERCiAL .IN"fERESTADUAL 

OPBRAÇOES TRIBU'l'T\01\S 

ANO: 1.983 

REG!OES li CR• TOT" -~SALí\IIDOAI~ CR$ ICM ,-~ J ENTRAD1\S 
-:o n.u CR$ 'lOTAL JALIQ I c-~~ ICM 

!nU>: 

NO!lDESIZ" 

..msm. 

sUL. 

13~814.509 12 1.657.741 

18!858.638 12 2.263.036 

·.Z4,566.580 12 Z.9A7 .989 

58~527.485 12 . 7.0~3.298 

3l061. 780 12. 367.413 

--- ~ 

2.489. 726 12 298-.767 

' 6.280.199 12 753.623 

14.90l.S70 12 1. 788.308 

145.362.364 9 13.082.612 

11.143.282 9 1.056~895 

'1tJl'AL El<l'MD1\S I I 16;. 9SO. 295 

1---''"'"""==-==--'--'-'11 -2.720.818 

BALANÇA COMERCiAL INT~RESTADUAL 

OPERAçOES TRIBUTADAS 

UF. 

CE_) 
ANO: 1.983 

1
1 SÂIDJ\S ' REGIOE_S CR~ TOTAL ' 1\LIQ l CR~ I.CM . I ENTRJ\DAS 

CR$ '1tJl'AL /ALIO I CR< ICM 

N:m'E 2.125.104 12 255_.012 2-480.235 12 297.628 

N:li1IESll'! ~-~49.530 12 4.25.943 3.546.973 12 425.636 

-

217.1392. 385 12 3.:ts7.0B6 2S.S91.888 12 3.107.026 

SlOOSlE. Z\J,j150.378 12 2.418.045 78.~72.035 9 7.053.483 

SUL 2.;640.554 12 :116.866 11.~59.688 9 1.049.371 

'10$"""""" 1 1 6.~72.952 

RESUUI'J\00 ·1·1 -5.260.192 

Dezernbrg de 1985 
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· pezembro de 1985 

()_ 

REGIOES I' 

Nm'E 

~ 

s.ttS'IE 

·'*-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

BALANÇA COMERCiAL INTERESTADUAL 

OP.ERAÇ0ES TRIBUTADAS 

ANO: 1.983 

~ MILIO::S 

I CR$ 

SÁ!DAS I CRS 

ENTf!AOAS 

I ALio-I --

TOT!\l. CR$. IOf = ll\LIQ I CR< !CM 

4(057 .142 9 c 3._965. 142 

344;.548.384 31.009.354 

I 

~~-911.385 9 191882.024 

2. ~Olj.OS7 .~ _ _sg 12 264.'126.846 

~~-762.302 12 

.·' 

23~922.900 t2 

i 117;000.11.54 12 

50~319.465 12 

' 

l. 755.035.179 12 

28~ .. 906.651 12 i- !Nl'AAOAS 11 
.Esur.= + I 

BALANÇA COMERCiAL 1NTEREST1\DUAL 

OPERAÇOES TRIBUTADAS 

ANO• 1,983 

2.870. 748 

14.050.854 

18.038.335 

210.604.221} 

34.308.798 

.279.872.~ss 1 

+-61/szt.ss~ 1 

r:::::::l I SÂIDAS 

~ CM TOTAL I AL!Q I CR$ XCM 

f ENTRADAS 

- CR$ 'lOru; IALIQ I C!t~ lCM 

·--· 
N:m'E 6.000.155 12 720.018 7.498.548 12 899.825 

= SS.411.977 12 7.009.437 51-.484.023 12 6.178.082 

~-532.399 12 ÍS43.887 2!. 718.263 12 326.191 

SUDESTE ~91.448_._6f3. 12 35 '<693.:8_34 361.079.778 9 32.497.180 

SUL j2l-467.524 12 3;os6.toz 55,.767.401 9 sjo19.o66 

' 
~ SI\ID>\S' ,-, LI <7:023.278 I I· mrAL ENI'AADI\S 1.1 . ,,~920.34< 

._---'i=ru=="'="""=-..JI 1 •2 ~ 102.934 
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5314 Quinta-reira~ 5 DIÁRIO~ DOCONGRESS()NACIONAL (Seção II) 

OPERAÇ(IES 'rltiBUTADAS 

"""' l.P"up'---, 
. '· (c;., __ v) 

-

I t---rSX=lD:;::-AS --1·1 ., ENTRADAS 
REGIOEs Clt$ TOTAL I ALIO I c~t; ICM cas 'roTAr. 1'-l-m I c~t• ICM l 

N:l<m 

10<IlES1E 

9JES'm 

StL 

IIIILANÇA COMEltCIAL UITER&STADUAL 

ClPERAÇOES TRXBOTADAS 

PdiO• 1.983 

ENTRADAS 

'roTAr. 'ALIO I CR< ICM 

320.747.106 9 28.86.7.239 606.283.665 12 ·n. 754.o39 

1.992-.217.376 179.304.963 } .l03.i:J6 .. 84S 12 144. 388~421 

1.11,6.209.792 .9 10q.458.881 45~-048.064 12 si;.sos .. 7~7 

4.83~;130.)3.7 579.975.61.6 
1·. ' 12 Z.86S. 169,SO n ·343:,820tl41 , .. 

. 
13.542.626.72 12 42~. ns. 200 ~cozjl.s10:s3 12 i 243.564.099 

. : I I ·' 
'l'O'riu.. SI\IN\S . FI d1~.m.90sl I 1 robu. ·ENlWIDAS 1 .. 860.332.667 

i . 
I'ESULTI\00 I+ 453 • .'5SD.23E; 

Dezembro de !98t 



Dezembro de 1985 . DIÃR!O DQ CONGRESSO NACIONAL.(~o 11)_ 

BALANÇA COMERCIAL ltrl'ERESTADUAL 

OI'ERIIÇOES TRIIIUTADAS 

AIIOI 1·.983 

r":..:-'\ 
~ 

I 1
1 SAlDAS --_J ,. ENTRI\.DAS 

REGIOES CR$ TOTAL JALza I CR$ ICM I ~ CRS TOTAL ·IALIO I CR< ICM 

......, 

N::RE!>lE 

SWlS'l'E 

.... 

21.659.393 9 1.94.9.345 

133.614.308 9 12.025.287 

116.407.311 9 10.476.657 

1·.480.494.~8 12 177.659.306 

625.513.03l 12. 75.061.563 

.-

L..:TOTAL=::..::S!IIDIIS==--'11 277.172.15111 

:34.022.066 12 4.082.647 

46.687.260 12 S.602.471 

205.493.106 12 24.659.172 

1. 729.623.618 12 207.554.833 

420.681.052 12. 50.481.726 

TOTAL EN1'RAOI\S I I 292. 380 • 84 9 

'--'-IIESULTAD0-'--'-"::.::...---'11 -15.208.691 

BMJ\NÇA COMERCiAL INTEnESTADUAL 

OPEftAçOES TRIBUTADAS 

ANO' 1.983 

I J SÃIOAS 
REGÚ~ES CR$ TOTAL I ALIO I CR$ l.CM 

' ENTRADAS 
CR~ 'l'OTJ\L IALIQ I CR.t ICM 

-· ---
N:lRTE · .. 23.198.&37 9 2.087.875 . 25.944.400 12 3.1.13.328 

NOOIESlE 235.429.664 9 21.1&8.669 97.113.497 12 11.653.619 
: 

75.122.589 9 6. 761-033 69-"40.615 12 8.380.873 

' 

SUDESTE 1.100.041.?28' 12 132.QOS.019 ~02.075.280 12 96.249.033 

.... I 464.884.039 12 ss. 7a6.084 ··:674l192:198 12 80.903.063 

I .. 

I ;""""' >l'il'!!I\D1\S I I 220.i9SJ.916 

I == li 17.528.764 
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5316 Quinta-feira 5 

REGIOES I 
N:ÍRlE 

DIÁRIO DO C.ONGRESSO NACIONAL (Seção li) _ 

BALJ\NÇA COMEHC :t,M. I~l'ERESTADUAL 

OPERAÇOES TRIBUTADAS 

ANO: 1.-983 

SÃ IDAS 

.; 

(~~' 
~ 

CR.~ MIIJQ::s 

ENTRAbAS I CR~ TOTAL I ALIO I CR$ l:CM I CRS = IALl:O I CM ICI'l 

-: --

.. , 

57.053.554 3.~.819 3(.343.444 12 3.761.213 

i' 
N:ll<iESIE . 19).237.053 17~Z11.334 7(.675.992 12 ~-~1.l19; 

I 

l 
7Jl.846.020 g:; 61376 ... 141 ~ .{)56.197 12 ~.726.743 

liaESre. 1-59.6.017.8.31 12: 191 ~522.139 1.9~~ .949.839 12 Z3S.433r979 

*"' 
_5~2.896.27 12 63i947_._~S3 4$,838-.31 12 I S~.S40.59S 

I 

- : 
I =iu.-&JN.s fl-2~2{39q86 f J!m...~LI- ~-783,652 

I ~TAOO·"· ·li ~22.391.666' 

4,1- Aaexo l - Da aplica~ 4u aliqaotas ataals pelo crlt&lo de 1UIIolades federa. 
tivas 

4.1.1- Qudro dOIIIOIIStradvo .............. das allquotas ao - atul - oao: 
1983 

OUAI>RO DAS ~LlÕUOTAS NO SIST:&am .1\.DD'rAI>O 

ANO : 1.983 

~. NORTE: 

S.UDESTE 

E 

SUL 

NORDEl'TE 

.(., )ESPI:R:rro SANl'O 

12 • CENTRO- OES'I'E 

(.i) UNIDADE DA fr;o_ERAÇKO coNs~DERADA' COMO PERTENCENTE 

AO NORDESTE 

I 
I 
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D_ezembro de 198?. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 5 5317 

4.2.2 - Balança comerciai Interestadual - operações tributadas por unidade da fe
denaçio com alíquotas do ano 1983 

U F 

f-
AC ... 
PA 

AP 
RO 
RR 

·MA 
PI 
CE 

•• 
·PB 

PE • 

AL 
SE· .. 
FN 
MT 

MS 

00 
DF 

"" ES 

!U 
SP 

•• 
se 
RS 

'--

r-
u F 

i--
AC .,. 
PA 

AP .. .. 
. MA 

PI 

CE. ... 
·PB 
PE 

AL 
.SE ... 

FN 
Kr ... 
00 
DF 
MG" ... 
SP ... 
se 
RS 

IALAN'~ C»>!!RCIAL 'INTEIWSTADUAL 

ANO : l.OU 
Ol>ERACOES TRIBUTADAS 

SAlDAS 

CRS TOTAL ALIQ OU: JGI 

752 12 
,:701 12 

)2. 

70 12 

" 3, 1Z 

" 16 12 

12 

" 253 12. 

16 12 

1 " 
1.062 12 

12 
UI 12 

. z 12 
1Z 

" si 12. 

1U 12 

" 10.075 12 
• 1Z 

zs· 12 

124 12 

DO,Z 
204 ,1 

1,4 

0,3 

1 •• 

0,1 
12.:J",,4. 

2,1 

0,2 

6,1 

22,0 

1.209 ,o 

ENTRADAS 

OtS TOTAL AL'JQ CRS IOI 

6,QJ0 I 12 

579 12 
12 

1.331 12 

.S4 12 
z 12 

12 
307 12 
33. 12 

. 22 12 
248 12 

~53 12 

6 1Z 
43S 12 

12 

232 '12 

103 12 

120 12 

1Z 

873 9 

14 12 

:11;:.:. . ~ . 
a:sls g : 

243 

252 

453 I 

829,2 
69,4 

159.7 
6,4 
0,2 ... 

36,8 ... 
2,6 

29,7 

114,3 

0,7 

52,2. 

27,8 

1,2,3 
14,<4 

o •. s 
7,8 

1,6 

78,4 
76! ,1 

21,8 

22~~ 
.40,7 

JrorALSAfl>\S 11 1.731,2) (rorALJ'111"RAil>Sfl 2.223,8 

RfoStlLT!\IX) li -402,6 ., 

· IALANCA CX»>ERClAi Jtn'~RilSTAtiUAL 

AHO : 1.113 

OPERA COES TRI nUT ADAS 

SAlDAS 

CRS. TOTAL Al.IQ CR$ IOt 

6,910 12 ~;2 

12 
36.915 12 4.437 ,o 

3'97 12 4.7,6 

11,012 12 ;z.o48,6 

11.702 .1! 

·';:1.~562 12 

"1.568;• 12 

~3~Sl7 12 

910 12 

853 .12 

i2.147. 12 

12.105 12 
366 12 

9,286 12 

12 

J24 12 
779 .. 12 

12 
·s.to · ·12 

1,404,2 

187,4 

··188,1 

'.l458,0 

. .1!1~9,2: 

•J.l02,:J. 

1~·457;6 
1.452,6 

13,9 

1.-!'14;,3 

:.ruo:" 
~;t. 13,4 
''.'536'(2 

'·617,8 

1:sQ9~2 
3,935. 12 i ~472,2 
8p.~97J. •12 9.7~6;5 

680 ~ 254 12 Blo&3o! 4 

:i.2.7l.9.' 12 2;726,'2 
u· ·1.576;7 

30,G24 12 3,674,8 

ENTRADAS 

CU: TOTAL ·ALIQ CRS 101 

752 

~.830 

759 

620 
:62 

4.814 

930 

~65 
19."270 

~0 •. 627 

233 
4.147 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

12 
12 

12 

12 

12 

12 

1. 756,6 

0,3 

579,6 

91,0 
74,4 

7,4. 

577_.,7 

111;6 
~U5;.8 

2.31;2,4 

3.675,2 

2:7.9 
497,6 

• 2 12 

163 
8,;46 

.C:zo 
n • .Cu 

352.~69 
5.263 

'6,106 

.9.903 

12 
12 

12 

102,6 
33,8 

186,7 

12 J.l!il,5 

9 805,1 

12 50,4 

' 473,6 

' 549,5 
9 891,2 

'---" . :::::::==~===: I ror Ai SAfD.IS ·I 1116 ..... • I 

. ' i 2.47<1,4. 

'l-91.767,2 

rarAL E1mtiiDAS I 14 1 • 211 ,? 

lttSUJ.T~ ] 169.273.3 

U F 

1--
AC ... 
PA 

AP 
RO .. 
NA 

PI 
CE 
RN 

PB 

PE 
AL 
"SE 

BA 
FN 
Ht 

>IS 

"" DF 

MG 

ES 

RJ 

SP 
PR 

se 
RS 

'--

U F 
f-,

AC 

AM 

PA 
AP 

RO 
RR 
.NA 

PI 
·CE 

•• ... 
PE 
AL 

SE .. 
FN 

NT ... 
00 
DF 

MG 

ES 

RJ 
SP 

•• 
se 
RS 

'--

BALANÇA CC»IZ:RCIAL INTEJtESn:tll~Xt' 

ANO : 1.98:5 
OPERACOES TRI BtrrADAS 

SAlDAS 

CRS TOT At. ALlQ OU. 101 

11,486 

3.095 
123 

15.,178 

4.3.U 
.fí.S3l 
3.287 

011 
U..716 

1.496 ... 
4,842 

279 
253 

3.097 
3,184 

9.224 

2.876 

8.097 

79.763 

7,098 

5.450 

6.908 

12 
12 

12 

12 

12 
12 

12 ,. 
12 

12 

12 

12 

69,4 

1. 756,6 

1.378,3 

371,4 

14,7 

1.821,3 

520,9 

59i.7 

394,4 

73,.3 

1,.405,9 

12 ..:. 179,5 

12 "49,9 

12 581,0 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 

12. 
12 
12 

. 33,4 

30,3 

371,6 
382,0 

1.106,8 
345,1 

!nt~6. 

9.571-,5 

851,7 

654,0 

828,9 

hmALSAfDAS li >4.3.sS2 

ENTRADAS 

CRS TOTAL ALJQ I CRS JOI 

1 •. 701 
36.975 

715 
1.538 

105 
29.370 

3.870 

13.0S6. 

4.b2 

6,305 

2s. aS2 
·4,351 

747 
·110 

tJ .. :no 
1.845 

·3"s,uo 
"·.5.lll. 

45.243 

254.618 
11·.953 

20.102 

30.529 

12 I 204,1 

1214.437,0 

,12 
12 ! 85,8 

12 184,5 

12 12,6 

12 3.524,4 

12 464,4 

12 1.570,3 

12 507,8 

12 756,6 

12 3.102,"2 

12 522,1 

12 53,6 

12 : 1.1.69,6 

12 -·0,3 

12 89,6 

12 ·13,2 

12 1.597,2 

12 221,4 

9 i 3.186,9 

12 i 613,~ 
. :s : 4.071,8 

9 ~22.915,6 

9 : 1.075, 7 

,I i 1.ao9,:z 
9 2.747.6 

·tm'AL ENrn.AD.\5 li S.C 936 A 

RESULT.AOO I 1-30 58) 6 

BALANCA COMERCIAL INTEimSTAtiUAL G0 ANO : 1.913 

OPERACOES TRIBUTADAS CRl MTI.IIOES 

SAfDAS 

CR5 TOTAL A.t.lQ CRS JOf 

'.715 

03 

119. 

13 
64 

3 

. 29 
2,081 

28 
35 

40 

lOS 

3 

12 

12 0,3 

12 85,8 

12 -' 
12 0,1 

12 

12 
12 

12 
12 

~~ I 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

0,1 . 

'·' 
1-,5 .... 
0,3 

3,4 

249.,7 

3,3 

4,2 . 

. 4,8 
12,6 

0,3 

916 12 109,9 
. 48 12 5, 7 

:42 12 5,0 
90 12 10.8 

JrorAL SAfl>\S li 529,7 

ENTRADAS 

Ot$ TOTAL ALIQ I CRS lOf 

-11.486 

46 
854 ... 
36 

169 

"2 

1.207 

4l6 
. 2.106 

~1.134 . .. 
1.318 
1,330 

:~ 11.3:~:~ 
•12 I 

12r 
12 I 

12 

12 

12 

12 

"I 12 • 

12 ' 

12 : 
u! 

. i2 
12 

12 

12 
.,2 . ' 
12 

·i 
I 

s, 1 

20,5 

42,2 

23,5 

s,s 
102.4 

10,6 

4,3 

20.2 

0,2 ... 
0,2 

1.14~,8 

49,9 

.100,0 

1.002,0 

25,5 

llB,G 
11?,7 



5318 Quinta-feira -s DIÁRIODOCpNGRESSO .!'!ACIOJ:-!AL (Seção II) _ Pezembr!Ufl: Iili 

IA.LI\HCA COMERCIAL :Uif!JO!'STADUA.l.. w} """ ' l.!DI3 " 

0PERAC0ES TRIBUTADAS - ••• n -'~'" ' 
.----:- SAfDAS ENTRADAS 

U F CRS TOTAL AÚQ ""'"' atS TOTAL 1\l.lQI CRS 101. 
,----

12 ! AC 1.3ll " l5!t,7 70 8,4 .. c. B:zo 1,> 578,4 17.072) , 2.048,6 

PA 1.538 1> 184,5 J.n9s " I 3"11,4 
AF - ,, - --1 . " 0,1 
RO - 1> - - 1> - --

•• 477 l> 57,2 - 12 -
-MA 50 " 6,0 u 1> 5,1 
PI 2 12 0,2 :171 1> 20,5 
CE " 12 2,8 352 1> 42,2 
RN lO 12 1,2 106 12 I 23,5 .. - i> - ... 1> I 5,5 
PE, 541 12 ''·' ... 12 102,4 

AJ. lo 12 ·1,2 •• 12 10,6 
SE" 18 12 2,1 36 " .to3 .. .. " ,•7;6 169 12 ' 20,2 . 

FN 18" 1> :z,:L - " -
Kr 1.714 1> '205,6 1,879 l> 225,4 
HS 17 " 10,4 634 " 7&·,o 

"' 540 1> 64,8 ... I ~~ 53,2 
DF '73 " 0,7 '229 27,4 

MG 1. 732 1>, 207,8 ·3,472 

./.~ 
312,4 

ES 476 " 57,1 117 14,0 .., soo 1> '. 70,8 ,1,882 169,3 

SP 34.317 1> 4.118,0 18,685 • i 1.681,6 
PR 8.577 " 1.029,"2 7.209 : i 648,8 
se 5.267 " 632,0 ... 80,4. 
RS 2.044 " 245,2 1.063 ,5,6 

'- - "" ·-·~- -· 
"' 1=-"- SA!DAS I 1>,6<6,7 TOTAL;ENTJW).\S li ~-·0.46,9 

1- RESIJI.TI\IXl li LS09,8 

--
IIALANCA CXINERCIAL ~ADUAL cD """ ' J.DI3 

OPERA.ç0ES TJtlBUTADAS •.. ~ ... ~ .. --- SAlDAS ENTRADAS 
U F CRS TOTAL i\LIQ C!S IC>I Ct$ TD'rJ\L ALl;Q-~ CRS 101 - I AC .. - 12 6,4 - 12 -.. 75, 12 tn,o 11.702 

' 
12 1.404,2 

PA 105 ,; 12,6 123 12 14,7 

AF - )2 - - 12 -
RO, - 12 - 477 t2 S7 ,z 

•• -- 12 - - 12 -
..... -- 12 -- - 12 -
PI 1 12 0,1 7 12 o,a 
CE " '12 '·' 116 12 13,9 

RN 6 12 0,7 12 12 1,4 

-PB 1 12 0,1 • 12 1,0 .. ,. 12 1,1 32 12 '·' ,AL • 12 0,7 .. 12 ! 3,4 

SE" c 12 - - 12 I -.. ., 12 4 ~~ 62 12 7,4. 

fN - "" 12 - - 12 
' -

MT 4 12 . 0,4 ,. '12 4,6 

MS .. 12 5,2 - 12 -
GO .. 12 6,4 •• 12 10,5 

DF 5 12 0,6 2 12 O,> 

MG "'' 12 11,0 .us . • : 38 ,'z 
ES ,25' n: 3,0 • 12 I 1,0 

kJ 12 - ,4t6_ .~- '' 
37,4 

SP 632 12 75,8 S.263 • 293,6 

PR ,60 12 ... 1>3 

: I 
. 15,5 

se 2.106 12 252 ·' "' 21,0 

RS 056 12 .114 ,7 .... 720 1:;,4 :u 
-

(nrrALSA!DAS 11 616,6 I nrrAL""""""' 11 2-091,6 I 
, JtESULTI\IXl -11 -1.475,o -I 

IALANCA ltONERCl.AL I"AT!MilrADUAL ' G_) 
""" ' 1.... if-S PI 

'OPERACOES TRJ8UTA.DÀS . r':Df. Mtltanr..:: 

- &A!DAS ENTRADAS 

u t -- CR$ TOTAL ALI<l ""'"' C1S TOrAI. ALlQ CRS Jot 

AC • 12 ... - 12 -
AM 6Z 12 7,4 1,$68 1 12 188,1 

PA 1:no 12 464,4 4.341 12 520,9 

AF 171 12 20,5 h 12 ... 
RO 7 Í2 ••• 2 12 0,2 

•• 7 12 ••• , 12 .. , 
"MA 31.295 12 3.875,4 13.617 12 1.634 ,o 

PI - 12 - - 12 -
ce 12;077. 12 1.4451,2 3"0.119 12 3.622,6 

RN 537 12 64,4 2.114 12 337,6 

PB 670 12 10,4 2,198 12 347,7 

PB 7.141 12 140,9 22.320 12 2.678,4 

· ,.·Ali~ i7"··1-2J ... ,1,.2;., ·•H .. s ' S-91· 12 46,9 

SE , 252 12 . 30,2 665 12 751,8 .. 1.970 12 ~3~,p~ 1.141 12 1.060,9 

fN - 12 - - 12 ! -
NT 147 12 .17 ,6 311 ·12 

i 
45,7 

~· 
. ., 12 115,3 51 12 6,1_ 

"' ... 12 112,6 3.341 12 40.0,9 

DF 509 12 . 61,0 ·. 3zo 12 ' 38,4 

NG 102 12 ' _96,2 10.244 • ' 921 ,"9 

E5 '400 12" 48,0 i 1.973 12 ' 236,7 

R.l, .~ .. 516 12" 711,9 .H·.~.!~ ... • I 
.?-252,6 

SP 7,.317 12 878 ,o S9.534 -. 5.358,0 

PR : 617 12 74 ,O. S.l42 • 480,7 

&C 2.362 12 283,4 7,115 • 703,2 

RS 1.401 12 168,1 4. 766 • 4.28~9 --
"" I "rorAL_EN11tAI><S li -20.400,> 

RI!SUL.TAOO :.1 1-10.57&,0 

-
u' 

-._---j 
AC ... .. 
AF 
RO 

•• 
,MA 
PI 

,CE 

RN 

•• 
PE 

-AL .. .. 
FN 
NT, 

NS 

00 
DF 

NG 

ES 

RJ 

SP 

PR 

se 
RS 

'--

I TOrAI. SAfllAS I I •. 122 ·' 

•ALANCA CXINERCIAL JNTflt.ESTADUAL 8 """ : ).913 

OPERACOES TRiBUTADAS . .. ~" .~,. 
SAfDAS ENTRADAS 

CRS TOTAL ALIQ CRS 101 CIS n>rAL AL1Q cn.s JC'ol 

307 12 .... 16 12 1,9 
4 • .814 12 S77 ,6 3.117 12 4SS,O 

1'3.026 12 1.563.1 4.131 12 579,7 .. , 12 42,2 110 12 . 14,2 

"' 12 i9,1 ·24 12 2,& 
116 12 13,9 28 12 3,3' 

32.754 12 3.5130,4, 22.714 " 2.725,6 
:W.189 12, 3.622,6 12.077 12 1.449,2 

- 12 - - 12 -
~2.124 l2 2.654',8 '16.263 12 , .951 ,5 

9.8$10 l2 1.18.6,8 1'\..657 l2 1. 398,8 
32.312 " 3.177 .... 13.915 12! 10.069,8' 
s. 265 12 631,8 '4 .255 12 ! 510,6 
4.3-30 12 519,6 2-.852 "I 342,2 

16.164 1Z 1-P39,6 . 211.793 1Z 3.455,1 ,. " 1Z 2,2 21· ,12 ! 3,3 

••• l2 66,9 ••• 12 114,9 
457 1Z S4 .a 1.217 12 · 146 ,o· 

2.'381 12 216,5, 1.1.211 12 1.34~,3 

15.681 12 1.181,7 ·12.161 12 ! 1.459,3 
!11.418 l2 l-.130,1 43.351;2. 

1: I 
3.905,2 

2.341 12 280,9 5.672 680,6 
' 11"..673 l2 2.240,7 .lit .916 5.572,4 

72.065 12 8.647,1 274.538 
. i- 24.708,4 10.'3-33 l2 1.239,!11 1.9.310 9 1.737,9 

14.436 l2 1.732,3 35.329 SI 3.179,6 
10.285 l2 1. 234,2 20.575 9 . 1.851,7 

ITOl'IIL SA!DloS li »_-"~·" _I lWAL""""""" li 67.667",3 

f IU:SUL.TAOO' -ll~zs.t43,o 

~ 

' 
) 

; 
r 

" 
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................. , .... "' ... 
BALANCA CO~IERCIAL ~RE.ST ADUAL 

ANO : 1.5tl3 
OPERACOES TR.l BUT ADAS 

SAfDAS 
,-
u F CRS TOTAL Al.IQ CJLS- iÓf . -
Ae ., 
PA 
AP ... .•. ... 
PI 
CE 

RN 
·PB 
PE 
AL A 

'SE 

•• 
FN 

. 2 . 12 

620 12 
29.370 12 

43 12 

55 12 , . 
12 

U.(i17 12 

zz. 714 12 

1.232: 12 

:1.643_ t:z 
6.254 12 

529 12 
107 12 

2.859 12 
--+- 12 

MT as 12 

):'5 74 1Z 

GO s;a3i 12 
DF 1,4$1$1 12 
MC 2.745 12 
ES 1.0$12 12. 

RJ . ·: .P.-603 12 
SP 20.563 12 

PR 1:1oa 12. 
se ·666 12 

JtS 2.870 12 

'--

0,2 
74,4 

3.524,4 

'·' ... 
, .63-t ,o 
2. 725',6 

147 ,a 
197,1 

.?50,4 
.. 6.3,4 

12,,8 

343,0 

. 10,2 
1,11. 

t.OS9 ,a 
1?9,8 
329,4 
131,0 

t.63Z,3 

2.467 ,s 
204,9 
79,9 

34-t 1AI 

l-rorAJ. SA!OAS u 15.932,0 I_ 

ENTRADAS 

rns TOTAL 

,·.s6Z 
1S 178 , 

so 

56.2515 
32.764 

3.921 

... 7$18 

29,g6S 

2.609 ... 
4. 742 , 

IS 

2.021 

t0.2H 

1. 233 
15.025 

1.591 

;22.146 . 

102.133 
... 866 

8.749 
•• 9.t8 

~1Q CRS IDI 

12 0,3 
12 187,4 
12 1.821,3 

12 0,1 

12 6,0 

12 
12 
12 

12 
12 

"I , 
"· uj 
u; , 
12 
n: 
12 
12 . : 
12 :. 

• o I 

:i 

4 .35S',-4 

3,931,6 

.t.7o,s 

51$', 7 
3 •. 595'0& 

31 3,0, 

112,2' 

569 ,o 
0,1 

10,2 

. 242 ,s 
1.229~2. 

147,9 

1.,352.,2 

1.993,1 

9.191,9 
437,9 

711,4 

105!3 

1_[. 32.326,. 

L.....!=~·~<eom>~_,l I ·". 394., 

IALANCA CO).IfRCl~STADUAL 
r~' ~ 

-
u ,. 

-
Ae 
AM 

•• .,. 
RO 

·~ 
PI 
CE 
RN 

·PB 
PE 

·IJ;.·.>. •,• 

SE . 

•• 
FN 
NT 

1!5 
GO 
DF 

NG 
ES 

RJ 
SP 
PR 
se 
RS 

-

JJiiO : 1.113 
OPC::RAC0ES TIU Dtrl' ADAS ""' "'""''" 

SAfDAS 

CRS TOTAL ALIQ CRS IC>f 

.33 12 
Q30 12 

... 232 12 

196 12 

37 l2 
116 12 

3.921 12 

2.-414 12 
16.263 12 

8.016 

10.672 

·. 1,::262 

•o• 
7 .ooo 

1.4-.tZ ... ,, 
1.931 

3.857 
1. 721 

'1··~36 
37.616 

3.362 

11.799 
3.990 

, , , , , , ,, , , , 
" , ,. , , 
" , , 

961,9 

200,6 

.151,4 

'.08,4 
a.co .. _o 

.173,0 

70,6 

15,-4 

231;.7 
. -462,8 

206,5 

~-3-48.3 
4.513,9 

-to:s.;e 
1.415.8 

478.8 

lrorAL SAfJ),\S li 15.029,2 

Etn'RADAS 

(l{S TOTAL AT.IQ CR$ JCi 

, 
Pt'O 12 109,2 

3.287 12 394 ,AI 

..2 12 o ,2 

10 1.2 1 ,2 
28 12 3,3 

h232 12. 147,8 

537 12 6.t ,4 
22.12-t 12 2.654_,8 

" t?.a5t 12 

60.15-1 12 

862 12 
1.132 12 

1t.125 12 
2 , 

110 .12 

287 .12 
·Z.S13 12 

'188 . 12 

10.351 9 

;~-.0~-~-· 
20 .... 1~~.~ 

106.105 
·g.3zz 
21.421 
a. 380 

2.t.t2,1 

7. 218,1 

103. ... 

135,8 
,, 335,0 

. 0,2 

13,2 

34 ,4_ 

301_,5 
22 ,s 

931,5 

,!61,2_ 

} .864 ,6, 

9.SAI9 ,4 

838,9 
1.927,9 

'.s4 ,-2 

1UI'Al. ENf'MI).\5 11 ~.1. 163,2 I : 
., RJOSln.TI\00 11-16.134,0 .1 

r-
u F 

. c-:-
Ae .,. 
PA ., 
RO .. 

. .... 
PI, 

·CE. ... 
·PB 
PE . 

·ALi -,1 · 

SE 

•• 
F1l 
NT 
NS 

co 
DF 

NG 
ES 

RJ 

SP 
PR 

se 
RS 

BALANÇA CONERCl.. ltf!'tltESTADUAL 

.~ AHO .: l.tu 
OPERAC0ES TRIBUTADAS , .... , ·"'· 

SAfO AS 

CRS TOTAL ALJQ atS lO! 

22 
.965 

'6.305 

•• 
no 

• 
4. 798 

~ .298· 
il.657. 

.1,1-851 

43.%-91 
·3.973 
3.627 

10.057 

31 

112 ,. 
451 

12 2,6 
12 115,8 
12 756,(1 

12 s ,s 
12 tl,Z 

12 1 ,o 
12 f-75, 7 . 
12 . ,275,7: 
12 . 1."398,8 

12 z.Hz;, 
12 ' ~-
12 5.)95 ,6 
l2. ..476,? 
12 43_5,2 
12 J.:206,8 , 
12 3,7 

12 13,4 
"12 28,3 
:·12 54,1 

L3so·. u 
--~~.27• ~.. 12 
. ~_.._.297·.· . 12 

23.954 12 

~ ... 95: . . .12 

. p5,6·· 
is2,a·. 
pg5~6 •. 

2.h.t~.f> 

a. 518 12 1.022;1-
... 748· 12 569,7 

ENTRADAS 

'" 

AL1Q rns Iot 

12 ,, 102,3 
. 611 ) 12 73,3 

q: 12 l,S 

12 

12 0,1 
1.643 12 197,1 

; 670 12 80,-4 
-9.890 12. ·1.186,8 
8:016 'lZ 96l,!'f 

" 12 
1Ú.422 11 14.D90,6. 

3.172 12 3S0,6 

674 12 &0·,8 

14.933 12 1.791,9 

'" . 21 

I ·••• 
-:.;.' 69 
8.173· 

~--408 
1~ .193' 
87.097. 

13.104; 
t:Í.601' 

a.ao2 

12 , 
12 
12 
12 

9 ;. 
12 '! 

.. 
• 

70,0 

2,S 
223,0 

1,2 
798 .s 
288,9 

1.007,3. 

'1 .•. &47 ,7 

1.179,3· 
1.1l4 ,o 

792 ·' 

!--- ~====;1===::! 
-lmrALSA!O/IS '19.020,4 __ I._~ALEnhtADhS L~ 

:; :: ~~,: 

-'-'--" 

U F -
Ae. .,. 
PA ., 
RO 

•• ... .. 
CE 
RN 

·PB 
PE 

·•AL-: -r~· 

,SE .. 
F1l ,.,. 
1!5 
co 
DF 

'" ES 

RJ. 
SP 
PR 
se 
RS 

_c,.-.,-

.I --RilSULTATX:i .,. ,-~ 13·. 278 ,.t 

IALANCA COMERCIAL • ~UAL 

ANC : 1.113 

DPERACOES TRIBUTADAS 

SAlDAS 
CRS TOTAL ALIQ 00 101 

2-.t.ll 12 

19.270 12 

2s:as2 12 

as.t n 
126 12 

32 q 
29.965 12 

2:2.320 12 

s:s:9t5. 12 

60.151 

1-'17.422 

-1·04. 366 

16.153 

aa.ut 
•• 

687 
.s.cs 

2 .• ·962. 

4.356 
2:1.606 

.. ~:2s.t 

.!2.-331. 
20S.H1 

· 6:s9o 

26.046 

19.037 

, 
" " , , , 
12 
12 , , , , , , 
12 , ,. 
" 

2P,7 
. 2..312,4 

3.102,2 

102,-.t 
15,1 

••• 
3.595,8. 

2.678 ·" 
10.069.8 
7.218,1 

14.090,6 

12.~23,9' 

1.938,3 

10.61 ~ ,7 
3,4 

12,4 
. 65,-4 

355,-4 

522,7 
2.592,7 

' 394 ,o 
5.919,.7 

2-4.652,9 

~90,8 

3.125,5 
2.284 ,.f 

ENTRADAS 

OU: TOrAI. ALlQ CJtS JCI 

253 11 

t:t.147 12 
11.'716 12 

6&· 12 

541 12 

15 12 

.6.25-t 12 
7.1-tl 12 

33----312 12 

10.672 12 

-.t3.297 ' 12 , 
22.53~ ,12 

. 5.627 12 

toa:a77 12 

23 12 

1.005 12 
3.668 12 

7.681 12 
4.16S 12 

9.7.6D6' 9 
9.426 12 

110.839 
563.665. 

38.856 
63.358 
'56.533 

30.3 
1.457,6 

1.-405,9 

7 •• 
64,9 

, ·' 
750,4 

~.tD,,9 

3.9!17 ••··. 
1.280,6 

S.195 ,6 

2. 704,3 

'13.065,2 

2, 7 
120,6 

U0,1 

921,7 

-.t99,8 
8. 78.f ,5 
1.130,4 

9.975,5 
so. ng ,a 

3.-497 ,o 
5. 702,2 

5 .087 ,9 

·jrorALs..tDAS ,,q •o•·'"·' I I TOr"'-"""""'\S IJ '"'•••·• 
RESULTAOO li .g. 207 •' 
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r--
U F 

1--
AC .,. 
PA 

AP 
RO 

RR 
'NA 

PI: 
CE 

•• 
·P• 

PE, 

AL 

·SE 

•• 
FN 

IIT 

t~s 

00 
DF 
MG 

ES 

RJ 

SP 

PR 

se 
RS 

L-

r--
-U F 

r--
AC ..,. 
PA .. 
RO 

RR 

MA 

PI 
CE 

RN 

·PB 

PE • 

'AL" 

·SE 

!A 
FN 

NT 

MS 

00 
DF 
NG 

"" RJ 

SP 

PR' 

se. 
RS 

'--

IALANCA COHE.RCIAL • J NTEREST ADUAL cD """ ' t.SIU 
OPtRhCOES TltiBUTADAS C .. NU110r.5 

SA!DAS ENTRADAS 

CRS TOTAL ALIQ ot$ IÓ! a:ts: TOTAL ALIQ c:Rs ici 

"' 
, 114,3 16 12 10,3 

30.627 !2 3.675,2 12~ 105 12 1.452,6 

4.351 !2 .522,1 1.49~ , 179,5 

•• , 10,.6 ' 12 o·' ., , ... 10 12 1,2 

" 
,., ••• 6 12 0,7 

2.009 12 241 ,o 529 12 63,4 

'" \2 46 ,SI ,121 12 14 ,s 
4.255 1l ·S1D,6 's.z6S 12 631,8 .. , \2 103,4 1.262 , 

' 
151,4 

S.172•. " '380,6 '3.973 12 476,7· 

22.536 12 2.704,3. 104 ,'365 12 12.523,8 

- " - .. - " -
4.5'47 12 593,6 4~768 " I sn,t 

40.414 " ·4.1149_.6 17.!il99 12 

~ 
z. 159,8 

- " - - " -... 12 34 ,s '" 12 35,8 

•• 12 7 •• 'i,.3~~. " 
; . ·' .. 921 12 110.5· " 162,1 

•• 12 7 •• vs.977 12 477,2 

'2.717 . 12 :sz6,0' l7 .516' .. 676,4 

••• !2 ss .z :t.t96 12 143,5 

';2,883 , ::us,g. 13.934 • 
'i 

t.zs'• ,o 
it.SZS. !2 2.583~0· ls.zst • 6.772,6 
·z.044 12 Z4S,Z· -js.sgo .. ·• 503,1 

;5.918 12 710,1 :a. 760 • 
:I 

788,4 

1.39'3 12 167,1 •6.402'' • S76,1 

I TOTAL··''""' I I 1& .... ,3 I I 101'/ü. FNJ'/WlAS li 29.637 l 

RESUJ,TAOO \I ~11. 278 ,ti 

-· 

bAJ.ANÇA COMERCIAL "Jll1'mtÉSTADUAL 

8 ANO ' l.JU 

OPERA COES TRIBUTADAS .C!!.S--'1.1 tiOF.S 

SAI DAS ENTRA.DAS 

CR5 TOTAL 

,; ,., 
447 

36 

7 

-
935 
665 

2.asz 

1,.332 .,. 
5.622 

"'. 768 

-
19.1'99 

'· 214 ,.. 
'1S7 

••• 
2.S04 

·~· 3_~C!_, 
11f.~ 262· 

3Z.t5l9 . 

740 
4.813 

6.11i2 

ALIQ CRS Ic-1 CRS 101'"'- tü.IQ CRS. 101 

12 0,7 1 " o,1 
12 27 ·"' 

. ;166 12 43,9 

12 53,6 '" ·" A9,9 

" 4,:\ " 12 ... 
12 0,8 18 " 2, I ,., - - 12 

" 112,2 107 " 12,8 

" 79,8 252 ·" '!0',2 '• 
12 3-42",2 ~.330 " 519,6 

" 159,8 : 904 " 108 ·"' 

" tiO ,8 ~.627 ., 435,2 

" 674,6 1~ .... ··U .938 ,l 

" .sn,1 ~ .947 " I 
593,6 

12 - - " 12 2.303~8 s~ .4518 12 6. 539,7 

" 0,1 12 ! -
12 . 25,6 .. " I 10,0 

" 29,5 '" " 26 ,ll 

" ta,a '" 1-12 21 ,1! 

" 116,7 74 'J2 ' . ·' 
" 300,-4. 't·31SI 1')9 Íi • 378,7 

" 38 •• .245 ! 12 ~ 149,4 

" 2.191••:·. 2). 794 0/.9 ~ .961 •• 

.12 3.i63 ,a· · 79-970 

"'l 
.107 ;3 

·tz. as ,8 · '8. 241 'i 9 . 741 ,6 

'" 577 ,ss ~.280 ... 745,2 

" 123,4. ?-316 ;.g i ~58 ,4 

... 

li "·"'.o I. I·=AL ENI'JW),\S li , .•• 6 6 
RÊsULTADO .. - H_-lo.6to,6 

-

-

U F 

1--
AC 

AM 

PA 

AP 
RO 

RR 

""· PI 

CE . .. 
PE 

·AL· 
·SE 

!A 

FN 

IIT 
MS 

GO 
DF 
NG. 

ES 

RJ· 

SP 

PR 

se ... 

·r--. 
U F 

r-:-
AC .,. 
PA 

AP 

RO 

RR 

MA 

PI 
CE 

•• 
·PB' 

PE 

AL

SE . 

BA 
FN 

MT 

MS 

00 

DF. 
MG: 

ES 

RJ 
SP 

PR 

se 
RS 

'--

JALANCA. COioSI!RCIAL ' INTEiiEST ADUAL 

cD ANO : 1.913 
OJ>ERACOES Ttr.IaUTADAS . CRS 1J 1.\!0êS 

SA!DA5 

CR$ TOTAL ALIQ CRS IOI 

'" 4 .•147 " " "'· 797 ,.. 12 ·'1-.175-,6 

12 20,2. 

135 12 

62 12 
4.742 12 

8.841 12 

28.793 12 

\1.12S 12 
14.933 12 

108.877 12 

-H.999·, 12 

54.-498 12 

" 94. 12 , .. 
675 

6.'836 

6. 385 

69.35~ 

40.6SS .. 

149·.014 
907.924. 

2:1.0451 
22.6'38 

29.294 

" !2 

" " " 12 

" !2 

" 12. 

12 

16,2 , .. 
569 ,o 

1. 060,9 

3.455,1 

1.335,0 

1.791,9 

13,.065,2 
2.159,8 
-6.539,7 

11,2 

25,0 

11,0 
120,3 

766,2 

:s:.322~3 
4.182,2 

17 .. 181.,6 
10S.o9S0,8 

2.S2S,8 

2. 716,5 

3.515,2 

ENTRADAS 

ats TOT /IL ALIQ CRS J C! 

12 J 127,4 
12 1.114,3 

4.842 .12 581,0 

249,7 2:.081 12 

6i 
4! 

Z.l~!ll 

1.SI70 

'16.164 

. 7.000 

;to.os7 
.31.431 

.~o .414 
,SI.1951 

12 

12 

12 

" " 12 ' 

" 
" 
" 
;: 1. 

" "' 

7 •• . .. 
34 3,0 
236,:.( 

~.939,6 

I 840,0 

~. 206·,8 
10.'611 ,7 

4.849,6 

2.303,8 

953 12 

I ,4 

114,3 

70,9 591 12 

14.348 12 1.72~,7 

~s-.967 

1.~6.036 
J.t.BSl' 

1~7.793 
6Ju.3zs. 
'· ~SI.348 
~9.097 

f1.762. 

12 1.916,0 

''9 i" 16.324 .~ 
12, 3.822,1' 

... !L~ 18.935',1 

'9 .I 11. 319-~0 : 
.

1
~ 2.641.3 

9. 6.218,7 
9 6.45B,S 

JrorALSA!o..s li "'-"'·•I .l-10rk."""""'-" llrs •. m.• 
Rtslll.TM:O li n.'4u,a 

IALANCA. CONtRCIAL JNt"MsTADUAL 

ANO : 1.1113 

OPERAçOES TRI BUT A'IJAS 

SA.fDAS ENTRADAS 

CRS TOTAL 1\LIQ CRS lOf· au TOTAL ALIQ cns 101 

" " 13 12 

12 

12 
12 

" 12 
zs 12 

" 12 

23 12 

12 

" '12 12 

" " .1 12 

" 12 
23 12 

""'" 3 .. 12 
..:. 12 

60 12 

·" 6 12 . " 
I ror tü. SAfD!IS li 

'·' I ,S 

0,1 

'·' o·' 
2,7 

: o,t 

i·-'2,7 ... 

21,1 

18 

,. 

,. 

" " !2 

" !2 

12 

" " " " 12 

12 

" 12 

94 ,12 
ui 

-12 i 
,12 I 

12 

~ . 12 

187 .• 9. ~ 
98 '12. 1 

·113 .. .,-;g ~ 
660 ·.)9 , 

: ·: l 
TOTAL ENl1WIAS I I 

R<SULTADO -11 

z 'I 

'·' 
... 
0,1 

11,2 

o •• 

16,'8 
11,7 

16,4 

59,4 

••• 
l •• 

. 3."() 

131 ·• I 
-m ·' .j 
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r-
" F 

f--
AC 

.... .. 
AI' 

"' RR 

"" PI 
CE 

RN 

·PB 

PE 

AL. 

.SE 
.... 
FN 
NT 

NS 

00 
DF 

NG 
ES 
RJ. 

SP 

PR 

se 
RS. 

'--

AC .... 
PA .... 
RO 
RR 

>IA 
PI 
CE 
RN 

·PB 

PE 
.: '7':'Al:~· * 

SE. 

•• 
FN 
NT 

~s 
00 
DF 

NG 
ES 

'BALANCA • -~~t tmli:RClAL · lf.l' J9. L 

AHO : t.nl.l\· · 
OPEnA.COES TRÜQTADAS 

SAfDAS 

CR:i TOTAL ALlQ Qa 101 

432 

·~· '747 

1.879 

85 

'38l 

958 
• 110 ... 

.].~005 ,.. 
•• 

053 

5.80t 

S,405 ... 
18~_873. 

681 

1.:us: 
•s~ 019 
54.745 

ll.C96 

2. 765 

12 

12 
12 

12 

12 
12 
l2 

l2 

12 
l2 

12 

12 

'12 

'12 

12 
·12 

225,4 

4,6 

10,2 

45,7 

114~9 

13,2 

70,0 

120,6· 

35,8 

.. -10,0 

114,3 

12 696,4 
12 . 648,6· 

12 106,2 

12 ~.264,7 

•12 81,7 

'12 :;: 149,41: 

·12 -s.4o:z;:z · 
1:2 '6,569,4 . 

'12' 1.331,5 

12 · 3Jl,B 

!.TOTAl. SA!DAS r I18.UB.6 

.. 

ENTR.At>AS 

• 18 

. ~24 ) 

270 

-· 
1.714. 

,31 
6B7 

288 

?14 
20~ 

:: I 
~: I 12 

12 

:~ j 
12 i 
12 I 
12 1 

12 I 

2,1 

110,8 

33,4 

205,6 

o,• 
10,2 

17,6 

.• 66,9 

~173,0 

~ 3, 7 
82,4 

34,5 

25,6 

25,0 

1.:!p6,8 
12 ."961,4 

. 2:44.4 12 0293,2 

2t.818 . •-•9 ~ 2l503,6 
,-398 12 .~ .t7,7 

l.t~:4!60 ·.~ . ·:9 1!481;.4 
160.960: .l!il '15'!2!il6,4 

32.620' ., i 2.935,8' 

12.654 ]1;138~8 
10,496 ·SI ·944,6 

I ror lU. ENTJW>i-Ú ~7. m. • 

II.F.SUL.T/100 .11-9,522,3 

IALANCA ~MI!RCIAL ~TADUAL 

DPERAç0ES TRIBl1l'ADAS 

SAlDAS 

CRS TOTAL .ALIQ rns 101 

103 12 

222 12 

110 1'2 

12 
634 'u 

12 

2.021 12 

51 . 12 

1.217 12 

• 287 12 

21 12 

3,668 12 
0 ":'~~2 ---·- 12 

22-4 12 . ., 
13,1-40 

1.780 

1,583 

5.973 

•• 

. 12,3 

33,8 

13,2 

0,2 

76,lj 

242,5 

6,1 

146,0 

34,4 

••• 
-140,1 

!",8 

26,8 

?D,~. 

213,6 

189,9 
. 716,7 

7,,9 

ENTRADAS 

atS TOTAL ALIQ 00 I~ 

"' ,., 
28 

" 
~· ·74 ,., .. , 

589 

112 

••• .. 
246 .,. 
- 1 

5,804 

2,697 

• '1.15,,349 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 

12 

12 
12 

12 

'·' 10,4 

5,2 

'·' 115 1 3 

54,8 

70,6 
).3,4 

65,4 

·u 7,6 

12 29,5 
12 81,1) 

12 I 0,1 
. 12 l 696,4 
ul 
12 : '23,6 
12 ; -2-3,1 

·. ,; __ 5,8"4.2 

l2 
12 
l2 

12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 

12 

12 

701,0 

2:i.oo4,:z'· 

15,425,~ 

6,354,4 

1.215,6 

. 293 

. .J.i .. na 
373,108 

53,358 

11.980 

12.973 

• 1_1,38-1,4 
12 35,1 

9 1 1,616 1 2 
'9 44_,772,9 SP 

PR 

se 

"" 

i75.035 
!:1.28,54.5 

~ 52.954 

lo .1Jo 

~-~====~~==~ ITOJ'A.LSAJ'Di\5 I 48.520,1 

4.802,2. 

1.079,2 

1.1~7,'5 

., 'TOTAL ENJli.AD,'\S rJ56.485,9 

··I RESULTAIX! • Ll-7.965,8 

U F 

1-
AC .,. 
PA 
AP 

"' •• 
'MA 

PI 
CE 
RN 
PO 

PE 

AL 
SE 

.... 
FN 
Nr 

"' GO 

DF 

MG 

ES 

RJ 
SP 

PR 

se 
RS 

__ '--

r 
U F 

~ 
AC .,. 
PA 
AP 

RO 
.RR 

MA 
P! 
CE 
RN 

PB 
PE 

·AL'· 

SE 

SA 
FN 

MT 

MS 

00 
DF 

MG 

ES 

RJ 
SP 

PR 

se 
RS 

IALANCA .Cc»mRCJ Ai.-J NTEREST ADUAL . c;_)J 
ANO : 1.913 

OPERAç0ES TlllBtrrADAS CRI NII./::S ~ 
SAfDAS 

CR$ TOTAL ALIQ OU IOI 

1~0 12 14,-4. 

1-•. 556 12 186. 7 
ll.llO 12 1.597,2 

4l 12 ~·' 
..... 12 53,2 

88 ' 12 10~5 
10.24.4 12 1.229,2 

3,34.1 12 . 400,9 

11:211 12 1,345,3 

2:513 12 301,5 

1.859 12 223,0 

7.681 12 921,7-

1.351 12 162,1 

182 12 . 21,8 

14..348 12 1~21,7 
4 12 0,4 

8.012 

2-.69i 

24.969 

120.~85 

- ... ' .~..,166 
• 3 .•. ~08 
223.833 

; t8-'.Ü5 
16.361 

10.4.20 

12 961,4. 

~~ i· 32:~6 
12 2,996,2 

12114.,4:u,:z 
12 ,_;211 1 9 
12 372,9 

12 26,859,9 

12 ( 2.177,4. , I 1.963,3 
12 1,250,4 

I b•.m.1 

Ol$ TmAL ALIQ cm 101 

4,469 

3.093, 

JS 
540 ... 

8,832: .,, 
2,38-8 

712 

2.962 

U1 

1S7 
6,836 

5.405 

1:.,.780 

-. 
24,755 

111,4.99 
. ___ 2,124 

53,318 

.-416, 704 

l7. 785 

2-4.725 
23,848 

12 
12 536,2 

12 371,1 

~2 -4,2 
12 64,8 

12 6,4 

12 1.059, 8 

12 112,6 

12 286,5 
12 85,4. . 

12 281 3 

l2 ~5s, 4 

12 110,5 

12 18,8 

12 a:z.o,3 

12 
12 648-,6 

12 2].3,6 

12 
12 2.970,6 

13,379,8 

'12 254 ,e 
·.g •• 798,6 

9 37.51)3,] 

! 11 ~:::::: 
9 2.146,3 

TOTALENi'JVIDAS 1169,601,7 

I . RESIJLTAOO 11-·-····' 

IALANCA Ci'»II!RCIAL i'Nl'b'l!frADÚAt w ANO : 1.~83 

OPEnACOES TRIBUTADAS ... CR: M /,1/0ES 

SAlDAS-

CRS ToTAL Al.IQ CRS 101 

• 7 
163 

1.845 

229 . 

1.233 

320 

188 

60 

4.16'5 

3,;977 

74 
15.967 

2.444 

24.755 

s·. 7se 
~. 2]0 

~ ·2~·: ~:~ 
: 4·,058 

1,405 

7.7n 

12 0,8 

12 19,5 

12 221,4 

12 0,2 

li 27,'4 

12 0,2 

12 1-47,9 

12 38,4 

l2 1.459,3 
12 22,5 

12 8,2 

12 499,8 

12 ·477,2 

12 .~ 8,8 
12 1,916.,0 

12 
12 293,2 

1~ 23,1 

12 2,970,"6 

12 
l2 694,5 

12 27,6 

12 581,7 

12 2.539 ,!J 

12 486,9 

12 'l6l!l,6 

12 U8,9 

EN'TRAbAS 

CRS TOTAL ALIQ CRS IOl 

5.149 

3.184 

" 73 
5 

soo 
15.681 

1,!1131 

451 
4,356 .. 

806 

6.385 

885 

1,583 

24 .. 969 

. 66.245 
1,77S 

9_3.0~7 

281,1.04 

12,645 

25.754 
23.529 

l2 

l2 

12 
12. 

12 
12 
12 

l2 
12 

12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 

617,8 

382,0 

4,8 

0,7 
0,6 

179,8 

61,0 

1.881, 7 

231,7 

54,1 

!;>22,7 

7,8 
16,7 

766,2 

l2 '106,2 

12 189,9 

12 2,95t6,2 

1
: ! 5.962,0 

12 I 213,0 
!11 1 8,371 1 5 

9 i 25.299,3 

'11,1.38 1 0 
9 2.J.U,7 
9 2.117,6 

I = .... emwt.s li ., . .,. 
'I RESULTAOO I ( -U.96G,O 
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OPERACOES TRJ!.UTADAS 
cD] 

c ... , •.• :. ~ 
SAfDAS r

u F 

1-
CRS TOTAL Al.IQ atS IO!' 

AC 

AN 
PA 
AP 
RO 

. 873 ' 

8,946 ' 
35.410 ,, 

1.207.. ? 
3.472 .9 

•• ..... 425 ' 
15.025 9 

PI 
a;· 

10.2.44 9 

,U.JU 9 

RN lO. 351 

·Í'B 8.073 

PE 97.606 

AL• - "·,:1,516 
st 15,319 

BA 136.026 
FN 187 

NT 27.818 

MS 15.369 
00 1ll:·.U9 
DF 66,245 

MG · -
ES .... 90.624 

JtJ '533 .'065 

SP 1,577. 365 

I'R 92.545 

se 63.641 

RS 109. 7~3 

• • •· 
' ' 
' • • 
' • 

12 

'. 
12 

12 

12 

12 

12 

71105 
1105,1 

3.186,9 

108,6 

312,4 

38,2 

1.352,2 

921,9 

3.9.05,2 

790,:5. 

11.784,5 

~76,4 

1":'378,7 
12.242,3 

16,8 
2,503,ti 

1.383,2 

10,0j4,9 

5~962,0 

. 8,15.6,·2 

63,967,8 

189,283,11 

11,1__05,4. 

7.636,9 

13,169,2 

I TOTAL SIJ'DAS. I I 3<8.740. 71 

ENTRADAS 

CRS TOTAL ALJQ CRS JCI 

51 
12.577 

9.224 

lOS 

1. 732 

23< 

2.745 
802 

9,418 

3.85.7 

4,380 

21,606 

2,717 

2.504 
69,353 

' 23 
18,873 

5.973 

120.285 

5~?88 

59,110 

426.995 

.883,583 

129.1!11:2 

125.976 

120,•181 

12 

12 

12 

12 

~2-

10 
12 

12 

12 

12 

12 
12 

~~ I 
12 1 
12 

6,1 

1,509,2 

1.10&,9 

12,6 

207,8 

28,1 
329,4. 

96,2 

1.130,1 

326,0 

300,5 

8.322,3 

2, 7 

2. 2~>'-. 7 
12 71.6,8 

12 14.,434,2 

12 j 694,5_ 

~: ! 7 ,09;,2 

12 I 51.,239,4 

12 1226.030,0 

12 115,503,0 
12 15,117).1 

12 14,421,7 

rorAl. ~ I I 364 473 6 

RES_ULT/100 ) 1-1S.73~.9 

JALANÇA COMC:RCIAL ~ADtJlL 

ANO- : 1.913 
OPERACOES TRllltrr ADAS 

- SAfDAS 
u p CRS TOTA,L A.LlQ OU lGt -

·14 12 AC 

»> 
PA 

AP 
RO .•. 
MA 

PI 
CE 

RN 

420 12 

5.111_ 12 

4.16 12 

l.17 12 

• l2 

1,5!11 12 

... 
3:,973 

5.672 

3.010 

2.41)8 

PE 9.420· 

. -'"AL:~ .,.,:, ";;·,.. ;,.J..96._ .. 

SE 1.24.5 

M 31.851 

FN 98 . 

NT 398 

~s 293 

GO 2.124 

DF 1, 775 

MG ~ 59,110 

ES ..: -· 
llJ .,l02~645 

SP 160.278 
PR ·: 13.595 

se 3.613 

JlS 8.93_3 ,_ 
( TOl'AL SAfo.\S 

12 

12 

12 

12 

12 
.12. 

12 

12 

12 

12 

12 
12 
12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 

12 

1,? 
50,4 

613,3 

49,9 

14,0 

1;0 

190,9 

236,8 

680,6 

. 361,2 
28so,o 

1.1.30,4. 

:...--l.t3,S 

~14.9,4 

3.822,1 

11:7 

47,8 

35,2 
254-,!J 

213,0 

,,093,2 

12.317;4 

19,233,3 

1.631,4 

433,6 

1.072,0 

I so.on,7 __ I 

ENTRADAS 

~S 1tlT A.L ALIQ CRS I (.'t 

Ut 12 
3.935 l 12 
2.876 12 

3 12 

'-76 12 

25 12 
1,092 12 

••• 
2,3U 

1,721 

1.274 

3,284 
,_, ·--460 

l2 
12 

12 

12 

l2 
12 

320 

40.685 

• .. , 
12 ,' 12 

.. 
1~:'166 

230 
90.627 

12 ' 

' 

22,1 

472,2 

345,1 

. 0,4 

S7,1 

l,O 

131,0 

48,0 

280,9 

206,5 

152,9 
394,1 __ 

55,2 

38,4 

4.,882,--z... 
_. 81,7 

7,9 

211.9 

27,ti 
8,156,4 

13~.996 

211,577 

13.763 
24.171 

25.9513 

' 12.059,6 
! 

: ~1~::~~;~ ', i 2.175,4. 
2,339,4 

' TOTAL aml'\D."5 I I 52. 430_.1 

RESlJLTIIJX) I l-2.352,4 

aALANCA CX»JERCIAL INTERESTADUAL cD] AHO ' l.tu 
OPERACOI!S TRIBUTADAS ........ ,,.. ·_ 

. r"-
SAfDA.S ENTRADAS 

u p 
C'RS TOTAL Al.IQ ou'"' OtS rorAL Al.IQ rns Iot 

f--
Aé .1.535 • 768,1 10.07S 12 1.209,0 .... 352.969 • 31.767,2 6110:.25'<4 12 11.630,5 

PA ZSC.618 • 22.91S~6 79 •. 763 12 9.S71,5 

AP 11.134 • 1.002,1 SJlf,· 12 109,51 
RO 18.685 • l-6'81,6 34.317 12 4.118 ,o .. 3.263 ' 293,7 632 12 7S,8 
MA 102.133 • 9.192 ,o 20.573 12 2.468,7 

PI sg.s_34 ' 5.358,1 7.317 12 us,oj 
CE 274 .5_38 • 24.708,4 72.065 12 B-647 ,a, 
RN 106.105 • 9.549 ... 37.616 12 4.513,9 

PR 87.097 • 7.138,7 23.954 12 z.u.c ,s! 
PE 563.665 • 50.729,8 205.441 12 24, o 652 19

1 
~L. -· ... --·75-.-l-51 ·• 6.772,6 Zl.SZS 12 z.su,o; 
SE 78.970 • .,:'7-107 ,3 32.199 12 3.863,91 

•• 644.325 • 59.-789,3 5101.924 12 108.950,9 

PN ••• • 59,4 60 12 ·' .z: 
>IT 169.960 • 15.296.4 4S.019 12 5.402,3 

ltS 373."108 • 33.579,7 115.035 12 21.004 ,o 
. GO 416.704 .. 37.5'03,4 2~).833 12 26.860,0 

DF 2151.104 • 2.S-.Z99,4 21.161 12 2.539,3 
NG 1.183.583 12 226.030 .o 1.577.365 12 119.283,8 
ES. ,, ---U.J.571_ ' 19.041,9 160.278 12 19.233,4 
RJ :2.737.970 12 328-. 556 ,4 1.324.454 12 151.934,5 
SP - -~ 1Z -· - ' 
PR 1.501.947 12 180.233,6 1.146.313 12 ! 137.557,6 
'se 6U.807 12 -77:376,1 660.281 12 I '19.23;5, 7 
RS 1.590.931 12 190.911,7 1.071.143 12 128.537,2 I ~'~ ·- --· 

-.. ,.--'--'-

U. F -
AC 

»> 

•• .. 
RO 

•• 
MA 

PI 
CE 
RN ... 
PE 

AL 
SE 

•• 
PN 

MT 

NS 

GO 
DF 

MG 

•• 
RJ 
SP 
PR 

se .. 
L-

- - ... -. 
I ror"" SJ>!tWl J lo.>73-362!•1 I=AL""""""" I J,.o2'-"1 3 

RESUl.TiüO .r 1 3~8.621,3 

IALANÇA CO~U::RClAL rNTliR!l.STADUAL ~] ANO : t.tu 
OPERACOES TRIBUTADAS ... "' .1:::< -

SAfDAS 

CRS TOT~L ALtQ CRS tO« 

'172 9 71,S 

2.474,4 

4.071,9 

189,5. 
16'V,4 

27.494 9 
45.24.3 g 

2.106 g 

1.1182 

416 
22,-146 

13~91& 

61.916 
20.718 

17.193 

110.839 

13.5134 

21.794 

1S7.793 
183 

16.460 

17.958 

53.318 

93.017 
426,995 

133.996 

1.V93,1 

1.252,6 

9 5.572~4 

9 1.&64,6 

9 1.547,4 
9 9.975,5 

9 1,254,1 

9 _._:1.961 ,5 
9 14.201,7 

• • 
' • 
' 12 

' 12 

1.481,1 

1.616,2 

4. 79-8,6 
1;.371,5 

51.239,4 

14:.059,6 

ENTRADAS 

00 TO'fA.L ALIQ CRS ICI 

... 
13.603 
6.516 

18.673 

11.236 

8.297 

49.331 

2 .. 883 

. 18.262 

1-49.014 

1.245 

5.842 

.3.108 

4.848 

533.065 
102.645 

121 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 
12, 
12 
12 

12 
12 

12 

'12 i 
12 1 

971,6 

1.632,3 

781,9 

2.240,7 

1.348,3 

995,6 
5.919,7 

346 ,o 
2,HI1,4 

17.881,7 

1-49.4 
701 ,.o 
372,9 

581,7 
63.967,8 
12.317,4 

~: I 
:~ I 

!======:~=: --~===~::=::: 
ltorALSA!MS 11 3-12.m,sl I'IOTALENnWlAS li 553-909,0 I 

1; 
12 

12 
12 

1. 324.454 
128.697 

90.114 

257.201 

158.934,5 
15.443,3 

10.813,7 

30.864,1 

l."737.970 
'191,226. 

289.614 

378.876 

328.556,4 

22.947,1 

34.7S3,7 

45.465,1 

RfStn.T/üXl 11-211.616,5 I 
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.-
". 

l--
AC 

"" PA 

AP 

"" •• ..... 
PI 
CE ... 
PB 
PE 

AI. -·· 
SE ... .. 
"" I<S 

"' DF 

NG 
ES. 

. .., 
SP 
PR 

·se .. 
L--

-
• U F 

-
AC 

·Ali 
PA 

AP .. ... 
NA 

PI 
CE .. 

·PB 

PE .... 
SE .. 
"" "" NS .. 
DF 

NG 
ES .., 
SP 
PR 

se .. 
.'--

.ALANCA COMERCIAL lNT!ltESTADUAL r":.'] ~ ANO : l.DU 

OPERACOES TR1BtrrADAS CRS M .1 IE~ ..:. 

SAfDAS 

CRS TOTAL ALIQ atS ICC 

zu 
5.263 

11.953 ... 
7.209 

17> 
4.866 

.$.342 
19.310. 

9.322 

1:5.104 
38.856 
5~590 

1.241 

29.348 ... 
31.620 

53.358 

17.785 

12.645 

. 129:192 

J .. 1~.._763 
•· 191.226. 

1'.146.313 

. 410~665 
214.848 

21,8 

473,7 

t.07S,~ 

25,5 

64h,8 

15,5 

473,9 
480,8 

1.733,9 

an,o 

503,1 

741,7 

2..(i41 ,3 

3~5 

2.935,8 

. 4 .ao2 ,2 

• SI 1.600,6 

SI 1.138,0 

12 15.503,0 

1.238,7 

12 22.947,1 
12 137.557,6 

1Z 

12 49.279,8 

12 25.781,7 

ENTRADAS 

OU TOTAL AUQ CIU JOI 

22.719 
7-098 .. 
a.s77 .. 
1. 708 

617 
10.333 

3.362 

1.495 

6.UO 

2.044 

740 
21.049 

54.745 

121.545 
11!1:.145 
... 058 

512.541 

15.595 

128.697 
,·.501.947 

199.178 

225.571 

12 1 ,o 
12 2.7Z6,3 

12 151 ·' 
12 5. 7 

12 1.029 ,z 
12 8,2 

12 '204 ,9 

12 74 ,o 
12 1,239,9 ,. I 401,4 
12 179,4 
12 790 ,a 
12 ! ·245 ,z 
12 i as ,s 
12 t 2.525,8 

12 I o,:s 
12: 6.569,4 

12 : 15.425,4 

12: 2.177,4 

12 486 ,9 
12 i 11.105,4 

. !~ j 1~::!~:~ 
12 180.233,6 

1Z 
12 Z3.SI01,3 

12 27.068,5 

I TOTAL ENrJllü).\S ,-,294.417,2 

RESUl.TAOO 11-17.278,1 

JALANCA COMERCIAL iNTERESTAtitiAL 

r~~' ~ ANO : l.DI3 

OPERACOES TRIBUTADAS _e.,"' '"'"' 
SAfDAS 

CRS TOTAL ALIQ CRS JCM 

.252 
6.106 

20.102 

1.318 ... 
311 

1.?49 
.7.815 

~5-32~ 

l.1 .421 

12.601 
63. 358 

8.760 
a.'2ao 

69.097 

20 
12.654 

11.,80 

24.725 

25.764 

125.976 12 

. 24.171 9:. 

; 28'9.'6u 12 

66o.zzt n 

199.'178 12 
12• 

265.706 12 

22~6 

54D,5 

1.IOSI ,z 
118,6 

~0,4 
za,o 

787,4 

7Jl3,2 
3.1751:,6 

1.927,9 . 

1.134,0 

5.702,2 

'78:8 ,4 

745,2 

6.Í18:,7 

1,1 
1.138 ,I 
1.0711.,2 

2.225,2 
2,. 311,7 

15.117,1 

2.115-.4 

34. 75:S,7 
79.233,7 

23.901,3 

ENTRADAS 

Ot$ TOTAL ALJQ CRS 101 

2~ 12 
13.064 12 

s.uo 12 
42 12 

5.267 l2 
2.106 12 

666 12 

2.362 12 

14.436 12 

1,1. 799 12 

1.518 12 

26 ."046 12 

5.51:18 12 
4.113 12 

22.638 12 

6 1Z 

11.096 12 

s2:954 12 

16.361 12 
1·~ 405 .1.2 

63.641 12 

.;.s .. 61l .. 12 
90.014 12 

644.'2o7 
. 410.'665 

307.,32:5 

::. 1: 

12 

3,0 
1.576,7 

654,0 

6,0 

6:$2 .o 
257,7 

79,9 
283,4 

1. 732,3 
1. 415 ,I 

.1.022 ,1 
3.125,5 

710,1 
577 .s 

z. 716,5 

0,7 
1.331,5 
6.354,4 

1.963,3 
168,6 

7.636,9 

433,6 

10-113,7 
77.376,1 

49.279,8 

36.879 .o 

h17.Sll7,5 I lrorAL ENJ'RAD,\S 11207.0~9.~ 

Jtr:SULTAOO .11 10.557,7 

r 
-.-

" F 
1--

AC. 

"' PA 

AP 

RO 
RR 

MA 
PI 
CE 
RN 

PE 
AL 
SE. ... 
FN 

MT ... 
"' DF 

NG 
ES 
RJ 

SP 
PR 

se 
RS 

~ 

r ----
IALANCA COMERCIAL OOE~ •. J CU!' )0 

ANO : LSIBl R$ 

OPEJL\t()ES TJUBUT~DAS t'EI'I: l!rt 10r.t::. _. 

SAfDAS 

CR$ TOlÃL ALJQ ÇRS lCol 

'" !ii. 903 

30.529 

1.330 

1.063 

1. 720 

8.948 

4. i66 

zb.57S 
. a. 3.ao 

a.ao2 
56.533 

6.402 

7.316 

n. 76! ... 
10.4!116 

12.51:73 

23.848 

23.519 

12~-181 

-~~-993 

!:~~~ •• 8'!6 
1,0?1.143 

225.571 

_30!.325 

40,7 
191,2 

.. g 2.747,6 

g 119.7 

115,6 

154 •• 

lOS ,3 

SI 428,9 
9 1.151,7 

754,2 . 
·. 792,1 

·9 5.087,9 
g 576,1 

9:, 6S8 ,4 

9 ~-458,5 

•i· 3,0 
9! .. 5144,6 

1.167,5 

2.146,3 

2.117,6 
12 14· ... 421 ;il 

2.'339,4 

12 ~5-:46~··'· 
12 128.S37,;2 

12 27.068,5 
12"· 36.179,0 

1Z 

lrorAL sAfDIIS l_l282.s.s~.6 

ENTRADAS 

OU 'ICTAL ALlQ CRS IOi 

00 
2,044 

0>6 
.!.870 
'1.401 

10.285 
·3.990 

•4. 748 
19.0.37 

1.3SI3 

6.162 

29.294 

2. 765 

10,'130 

lO. 420 

-~7:'741 

ui9, 743 
~8.933 

2S1 .201 

l.S!i/0.?31 
214.848 

265,706 

12 14 ,SI 

12 3.674,a 

12 a·2a ,SI 

12 10,8 

12 24S ,2 

12 114,7 

12 344 ,a 
12 168,1 

12 1.234 .z 
12 478,8 

12 569,7 
12 ·2.284,4 

12 167,1 

12 123,4 

12 3.515,2 

12 0,3 

12 331,11 

12 1.215,6 
12 1.250,4~ 

12 928,9 

12 13.169,2 

12 1.072,0 
12 30.864,1 

12 ; 190.911,7 
12 j 25.781,7 

,.1 i 31.848,7 

1Z -

, TOTAL ENrR.AD..\S 11311.1149 4 

RESULTAll) 11-29.296,1 

4.3 -Anexo 3 - Da proposta 

4.3.1--Quadro demonstrativo da estrutura das alíquotas por unidade da Federação 

:==I}I=JDA!l=E=~I I TIPO I ALIQtorAS 1·._1 ____ ,_::IRI::.:I:.:DAD=JJS::_ ___ _ 

~CJ ACRE 

Todas as unidades ·da Federação 
excct:o: RJ 

R.J 

:======= 

[J 
Todas as unidades da Federação 

~ ';,: '-~-5_c_:_-"_:,_~_~_··_•_E_. B_A_,_R_J_,S_P_._P_R_._sc_._ 

- - PE.tBA,RJ,SP,PR,SC,Rs· e.MG 
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tt<IDADB I I Tiro I I ALIQOOTAS J I UNIDADES 

~~ ~======= Todas as. unidades da Federação 
exc_eto: MG~ES,SP,PR,SC,RS.e RJ. 

MG,ES,SP,PR,SC, e RS. 

RJ. AMAZONAS 

ô.o·: 9 121-(;:J EJ !=T=oda=s =as=un=ida=dc=s d=a =Fcd=cr=oçr:::;;,o • 

.._-=LM=DADBc::.::..· __,r 1 Tiro 1 ALIQtorAS 1 Ll ____ .:::t.OI:::.liJAilliS=:::· -'-----

$ 
(;:J 

[] 
121 

71 

41 

21 

AL ,_-=IJN!c:=DADc._....E ___,1 I Tiro U IQOOTAS I J 

AMAPJ\ 

c;) lJ 
(;:J 

121 

'71 

41 
21 

Todas as unidades da- Federação. 

Todas as unidades d-a Federação_ ·r 
ex~~o:A!\f,PE,BA,MG~•RJ ,SP,PR,SÇ, 

1 
.,.s 
MG ' 

AM,PE,BA,PR,SC e RS. i 
RJ e SP. r 

"1.JNIDADES 

.. 

Todas as unidades da Federação. 

-· - . 

Todas BS unidndes da Federação 

exceto: AM,PE ,BA,MG,R.l,SP ,PR, 

·SC e RS. 

MG. 

AM,PE e B_A •. 
RJ ,SP ,PR,SC e RS. 

-· 

Dezembro de 1985 
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~IDADE li Tli'O I I ALIQtmAS li ~IDADnS 

~ [] 
Todas as unidades da Federação 
excet.o:RR e RJ. 

RR. 

RJ. 

RONDONIA 

·~ 
12\ Todas as unidaes da_ Federação ___ 

oikce,to: PE ,MG .AM~ BA, PR ,SC,RS, 
'R.J e SP. 

7\ Pe e MG: 
4\ AM.BA,PR,SC e RS. 
2\ RJ e SP. 

.. ·--- ··-

'---=INl=IWE::::..__,I I Tiro I I AL!QtmAS I r .... ___ __:IM=..~=.....;;c ___ ..:...._ 

RORAIMA 

~ [] :=To=:da=s a=s =uni=da=des=d=a F=ed=cra=ção=: 

~. ~D:z1t1_. '--To_d_,as_•_•_u_n-id-a-de-s-do_F_ed_o_r•_•_ii_o --.-

exc.cto:Af.!,RO ,CE,PE ,BA,f.IG,RJ ,SP, 

·p~i.sc e RS •. 

AN,,RO,Pi; c BA. 

CE..MG,RJ ,SP.,PR,SC cR.S. 

li TII'O I ALIQtmi\S 1r ""' IMDAOOS IM!WlE 

t;) D 
Tod:u as unidades da :Federação 
exceto: RR, MA, PI 

MA e PI 

RR 

CEAR.!\ 

~ 
12\ Todas as unidades da Federação· 

excetP: A.\f, PE, BA, MG, RJ, SP, 

PR,_ S't e. RS 

7\ PE e MG 

41 AM, BA, PR, se e RS 

2\ RJ e SP 

~----- --~-
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L--ma--~----~1 J Tiro I ALIQOOTAS I LI -,-----'.::IR<::IDADES=::;:._ ___ ____, 

RIO GRANilE 
IlO NORTE 

G 
12\ 

9\ 

·n 
4\ 
Z\ 

...__LN..;;;Ill/100 _ __.) ) Tiro I l ALtQIDTAS l J 

$ 
~ 

'------',---

[] 
12\ 

9\ 
1\ 

4\ 

2\ 

Todas as Unidades da Feder;ação 

Todas as unidades da Fcder:ação 
exccto: AN, PE, BA. MS,.NG, RJ, 
SP, PR, SC c: rts ' 
MS 
·PE c· MC. 

~. BA, PR, se.• RS. 

lUc SI' 

Todas as unidades di Fedcrotç:io 

Todas as unidadeS· da Federação 
'excetO: »f~ CE, BA, MS, MG~ RJ, 
SP, PR, SC e RS 

MS 

CE 

A.'f 

PE, BA, NG, lU, SP, PR,SC e RS 
--

.___,..,_m_.nE_.__.) ) TIPO )) ALIQWfAS )1.__-'-~-.::IJNl::::DAIIES=::.._----'----'1 

PIAur 
$ 
~ 

L-----L 

[J 
12\ 

7\ 

4\ 
2\ 

Todas as unidades' da Fede~ação 

Todas as unidades da FederaçãO ~ 
exceto: AM.- CE~ PE, BA, MG. RJ, 
sp, PR, se e RS 

CE 

AM 

B:A.~ MG, RJ, SP, PR, SC,P.S ·c. PE 

Dezembro de 1985 
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:==U>I=I=Ili\DE=· ~li TIPO I I ALIQUJrt.S I I 

~ 
(;:J 

[] 
PARAfBA 

12\ 

7\ 

" 2\ 

=+ ~-~---~··~-~o- ----
.INIIWE. I I TIPO . I I ALI<i.mAS I I 

~· 
u\·. 7,. 
·H 
H 

PsRN.-..n.uco - .. 

(;:J 
12\ 

9\ 

71 
4\ 

L....,...::lti.;:;II_.;:.Wlll· __.li TIPO I I A!.IQUJTt.S I I 

A LAGOAS 

[] 
12\ 

7\ 
4\ 

Z\ 

.. ... 
IIIIDAOOS 

-· 

Todas as unidades da Federação 

Todas as unid,ades da Federação 
exce~o.:· AM, PE, BA, ,_fG, RJ, SP, 
PR, .JiC ~ RS 
PE eM(; 

AM, BA, PR, se. e RS 
RJ e SP 

... ·. 

AN, BA·, MG, lU~ SP,· PR, se~ RS 
RO,, CE, !Ul, PB., AI..., 'SE, 'FN, ~ 
MS; GO. e ES 

PA, ~. R.R O DJ;: 

A~ i MA'.e 'PI 

Todas 'as unidades. ·da ,Federação 
exce_to: AM, MG, R.J,, SP, PR, SC 
e RS, 

MG 

AM.' SP, l'R e SC 

·-

TodaS as· unidades .ela Fed~raçffo 

.·· 

Todas as unidades d8. .Fedcr3ção 
-cxceto: AM, 
PR, se e RS 

PE, BA, NG, RJ, SP, 

PE e Rç 

AM, BA, PR, SC e RS 
RJ e SP 

Quinta-feira 5 532? 



5328 Quinta-feira 5 DIÁRIO!"JQ_CONGRESSONACIONAL (SeÇão II) _ 

miDIIDE I I nro 
---

BAHIA ~ 
(;:] 

,___:'-":c:'I:.:;DMl:.:;E=---'JL-1 --'T"'rro_:,_--J 

FERNANDO DE 

NORO~EiA 

tJ 
12\ 

7\ 
4\ 
2\ 

I ALIQ<DTAS li 
4\ 

2\ 

7\ 

12\ 

[] 

I ALIQtorAS I I 

LJ 
12\ 

7\ 

•• 
2\ 

UNIDADES 

Todas as unidades da Feder.ação 

Todas _as unidades da Fcdcroção 
exccto: -'>1, PE, BA, MG, RJ, SP, 
PR, se e RS 

PE e MG 

AM, BA, PR, se c_ RS_ 

RJ e SP 

l.INlDJ\DES 

Todas as unid:tclcs d:;t. Fedcr-açiio 
exceto: AC, AM, MA, PI, PE, MG, 
RJ, SP, PR, se e- RS·_ 

AC, MA, e PI 
MG, RJ, SP, PR, SC é RS 
AM e PE 

Todas as unid:idcs da Federnção 

exceto: -AM, MG, RJ, SP,.PR, se, 
e Rs-

MG, RJ e SP 

AM~ PR, SC e RS 

UNIDADES 

Todas as unidades -d_a Feder.ação 

Todas as uniJades dil Fedcraçõo 

cxccto: m;, BA, MG., RJ, SP, PR, 

SC,.~tSeAM 

PE 

"''· BA, MG, PR, se e RS 

RJ c SP 

Dezembro de 1985 
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I.WltWJE . I L Tli'O 

MATO 

GROSSO 

MATO GROSSO 

DO SUL 

I ALIQLOTAS I ._l ____ ...:lfi=ID;:.:Mm=:lS:;_ ___ ___j 

Todas as unidades da Federação 
exceto: RJ 

RJ 

Todas as unidades da Federação 
excerto;. AM, PE, BA~ RJ, SP~ PR, 
se e RS 

PE 

AM, BA, RJ, SP, ~R, ~c e RS 

[J 
Todas as unidades da Federação 

exceto: MA, RN e RJ 

\ MA ~e RN 

' RJ 

12\ Todas as urti4a.des da Fedcra~5:o 

exccto: A.\1, PE, BA e SP 

9\ SP 
7\ PE 

4\ AM. e BA 

1.-..Clti:CCl:C..DAOC'--"..· .......JI I TIPO I ALIQLOTIIS I ... 1 ____ -=ltll=DAD=ES=· ----....J 

GOIÁS 

e;1 
(;:J 

' [l 
12\ 

9\ 

7\ 

4\ 

2\ 

Todas as 'unidades da Fcaornção 
exce'to~ RJ 

RJ 

.. 
Todas as unidades da Federação 
exceto: AM, PE, BA, MG, RJ, SP, 
~R, se e RS 

SP 

PE e .MG 

AM, BA, PR, SC e _RS 

RJ 
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'--'IM=n-'.n=E'--_.1 I nro I ALIQOOfAS I I tMDADFS 
~------~------------~ 

DISTRITO 
FEDERAL 

OOIWlE 

MINAS 
GERAIS 

D 
1 Z\ 

1\ 
4\ 
2\ 

11 Tiro li ALIQUlfAS li 

~ 
lZ\ 

9\ 
7\ 

4\ 
2t 

\;:J D 

Todas as unidades da Federação 
exç:~to: RJ 
RJ: 

Todas as unidades da Federação 
exccto: A."', PE, BA, MG, ltJ, SI', 
PR, se e RS 

MG 

AM, PE, BA, SC e RS 
JO, SP c PR 

ll<!llAÍliJS 

Todas as unidades "ela Fedcradio 
exceto: AC, PA, AP, RO; RR, Mt\, 
PI, CE, RN, PB, P.ll, AL,: SE, BA, 
FN, GO e DF '• 

PE 
PA, AP. RO, CE, RN, PB, AL, SE, 
BA, GO e DF · 
FN 

AC RR JtA e PI 

Todas as unidades da Federação 
exceto :. AM, BA, PR, SC e RS 

BA, PR~ SC e RS 

AM 

,__.:_IM_;;IWlE'---__,1 I Tiro 11 ALIQIXITAS I '-1 _____ ___;;oo'-'-DADFS--------" 

ESPfRITO 

SANTO ~ 
\;:J 

[] 
12\ 

9\ 

7\ 

6\ 

4\ 

TodaS as unidades da Federaç5o 

Todas as uni:tladcs da FedCr:u;5:o~ 
exceto: MI,.PE, BA, RJ, SP, PR. 
se e RS 

SP 
PE, RJ, se e RS 
A>l 

BA c PR 

Dezembro de 1985 
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~=m=I=DADE~~~ I mo 1_1 ALIQIDTJIS I LI ____ .=lli.::.IDJ\IJES==-· --------' 

$ 
(;J 

Z\ Todas ;~.s unida~lcs da Fedcr:1çâo 

RIO DE 

JANEIRO 

tr-IIDADE 

SAO 

PAULO 

I I TIPO I 

[;1 
(;J 

4\ 
7\ 

12\ 

121 

91 

71 

6\ 

Z\ 

I ALIQIDTJIS I 
2\ 

4\ 

61 
71 
91 

12\ 

[j 

L-..::lli=IDADE::=.· __,I I TIPO I I AiiQIDTJIS I I 

PARANÃ 

$ 
(;J 

H 

Zl 
71 

121 

-
12\ 

9\ 

/7\ 

6\ 

I 

cxcet.o: AM, PE, BA, N1', MS, MG, 
ES, sP, PR, se c ns 
MT 

PE, BA e ES 

A>!, MS, MG, SP, PR, se e RS 

Todas as unidades da Federação 
excet.o: -AC, RO, BA, ~IT, MS, GO, 
DF, &P, PR e se 
se 
BA, MT, MS, GO, DF e PR 

SP 

AC e RO 

UNIDADFS 

Todas as unidades d~ Federação 
exceto: AM, PE, BA, t-fT, MS, GO, 
MG, ES, PR, SC,'RS'E RJ 

PE :e MT 

RJ 

BA 

MS, GO, ES, PR, ·SC 'e RS 

AM e MG 

Todas as unidades da FeUeracão 

exccto: AM C7 BA. 
BA" 

AM 

-

Toda.s as unidades da Federação 
cxceto: AC, AM, AP, RR, MA, 1'1, 
MS, DF, MG, SP, se, :RS. .e RJ 
AC, AP, RR, t-IA, PI., Dr-
MG e RJ 

AM, MS, SP, se e RS 

Todas -as unidades da Federação 
exceto: AM, BA e SP 
SP 
BA 

A.Vo 
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'---=""':::":::.DAD=:E~_,I J TIPO I I ALIQ~AS I I 

[ 

SANTA 

CATARINA 

UNIDADE 

RIO GRANDE 

DO SUL 

I 

~ 
~ 

I Tiro I 

~ 
~ 

4\ 

2\. 
7\ 
9\ 

12\ 
-

12\ 

9\ 

7\ 

~\ 

I ALIQUJrAS li 
4\ 

2\ 

7\ 

12\ 

12\ 

9\ 

7\ 

6\ 

UNIDADES ---- --

Todas as unidades da Federação 
exceto: AC, AM, AP, RR, ~lA, PI, 
MS, MG, ES, RJ, SP, PR e RS 
AC, "AP·, RR, MA e PI 
MG e ES 

RJ 
AM, MS, SP, PR e RS 

Todas as unidades da Fedcrnç5:o 
exceto; AM, BA e SP 
SP 

BA 

AM 

UNIDADES 

Todas as unida<.les dn ~Fcdcra.çiio 
exccto-: AC, Mf, AP,,'RR, MI\, PI, 
PE, MS, ~tG, ES, RJ, ~P, PR eSC 

AC, AP, RR, M.A e PI 

PE, MG e ES 

AM, MS, RJ, s·P, PR e se 

_ .... 
Todas. as unidades da Federação 

excet'o_:·.AM, BA e SP 

SP 
BA 
AM 

Dezembro de 1985 
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4.3.2 - Balança comercial interestadual- Operações tributadas por unidade da Fede-
ração com as alíquotas proPostas 

U F 

r--

"' "' .. 
liA 

" PE 

AC 

SE 

"' FN 

u ' 
i--

,., .. ... 
., 
CE 

... 
PE 

AL 

SE .. 
"' 

"' " 
SP 

se 

"' '--

lALAifCA a»>ERCIAt. IHTEIU:STADUAL 

ANO : J,fl) 

CIPEIIACOts TJtlllutADAS 

SA.IDAS 

CRS TOTAl. AUQ 

"' 1.701 

" 
,. 

" 1 
1.1)62 

184, 

l0,07S 

" " " " 

" 

'·' 

'·' 

12 1.20t 

'·' ' 

ENTRAtiAS 

t.LlQ 

571t l:l' 

" l.lll 12 

54 12 

' " 
"' 
" ,,, 
"' . 
"' 

1>o 
7 

"' 
"' 

' ! 
• I 

'" ' '·' '·' " " ' ... 
0,7 

" 

'·' 17 

... 
' 

lmrAL sr.fo.\5 I ~ I mr,\L INilW!.\S I~ 

._=="--'r~ 

JALANCA OOJ.IERCIAL iMTERCSTAOUAL , ' -· r: ' 
AMO : l.tU \..::::.._) 

OJ>ERI\çOES TltlBUTAliAS eis Ul uiClt:~ ~ _,.. 

SAfDAS 

CRS TO'r li L IILJQ O!S 101 

1.4711 

397 15 
n.on' 

12.105 ,., 

, 

• i .j 
• i 

... ... 
"' 36 

... 
" '" 
36 

" 4.469 ,7& 
s.USJ: " 

6 . 754 

' .,. 
11.716 

6110.25-4 40.115. 
22".719 1.363 
13.064 . 713 

:KI.(I%4 1.137 

ALIO OtS JCI 

75:l .u 1 

u.'t3SJ 12 
,. 1Z 

4.120 

"' 
o~·.au 

'" 

::: I 
1.556 

1Z 
1Z 

~~ I 
u: 
ul 
12 i 

" " 

163 12 

a.tu; u 

" 
'·' "' ,. 
7 

"' 
z.!!~ fi' 
3.6~~ I 

49? I i' 
'·'I "' 
"I 

I 
1.073 I 

" 3.Zgg 

U.3S6 .,, 
6.106 12 ' 132 
g,poJ. rz j t.ne 

CE 
RN .. 
PE 

AC 

SE 

,. . 
"' "' 

... , 
JALAtfCA CC»ttkCJAL IHTEiti:STADUAL 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alcid_es Saldanha. 

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Consideramos o perí6do de 10 meses que passamos 
nesta Casa, no trabalho do Plenário ou na tarefa das Co
missões Mistas, um dos mais importantes da nossa vida 
púbtica, principalmente pelas lições qUe ouVImos dos 
mais experimentados e competentes membros do Con
gresso Nacional. 

Evidentemente, o enriquecimento da nossa experiên
cia, no permanente aprendizado da democracia, não se 
mede pela coordenada do tempo, mas pela riqueza e con
teúdo dos cantatas havidos com os mais erilirientes cõns
titucionalistas, os políticos ma:is ãVIsadosÇOs parlamen
tares mais identificados com os problemas nacionais. 

Se há Os que aqui chegam como mestres insignes, cujas 
lições não morrem nos anais, mas frutificam na memória 
dos ouvintes, outros há - e nesse número nos coloca
mos- que aqui se movem em busca de lições fecundas e 
nunca se decepcionam com _as aulas de sapiência e os 
exemplos de brasilidade, concordantes as atitudes com 
os imperativos do decoro parlamentar, dentro dos me
lhores moldes do nosso civismo. 

Neste instante, quando_ encerramos este perfodo parla
mentar e talvez nos despedimos deste Plenário, que tanto 
nos enriqueceu intelectual, política e afetivamente, que
remos ressaltar a lhaneza do trato, a cordura dos enten
dimentos, a abertura ao diálogo, mesmo naqueles mo
mentos em que defendemos insanâveis discordânciasL 

Esperamos ter atendido, como mandatário fiel, aos. 
que, pelo seu voto, uqui nos enviaram e s~ alguma efi
ciência obtivemos nesse exercício- que-sabemos quanto 
foi limitada -devemos, honestamente, levá-la a crêdito 
desse conv[vio, desses exemplos, dessa atuação e dessas 
lições, que tanto procuramos e recebemos, que nos cum
pre agradecer desde logo, estendendo esse agradecimen
to ao funcionafismo desta Casa, ao nosso Gabinete, às 
Assessorias, às Comissões Permanentes e Mistas, que 
procuramos freqüentar com assiduidade. 

Srs. Senadores, felicitamo-nos por ter vindo a esta 
Casa numa das sessões legislativas-das mais movimenta
das e-trühafho.Sã:S_das cittirilas-legislaturas, quanto o Con
gresso Nac_ional começa a recuperar as prerrogativas 
perdidas, quando prepara os temas da futura ConstitUin
te, qUando as bancadas se recompõem sem que haja, no 
entanto, aquelas maiorias maciças tão prejudiciais à vi
vêncra- democrática. 

Essa aparente pulverização de forças cataliza, na ver
dade, as discussões tãó veementes quanto lúcidas, quan
do o diálogo se con~gUra na dialética insUbstituível, para 
ll"córfquísta de um objetivo comum, superadas todas -as 
divergêriclas-.-- ------ · -

t.Juando chegamos a esta Casa, eclodia, no Rio Gran
de, __ a_mãior- crise_ finanq!ira -da s_ua históda: o .caso do 
Sulb:rasneirO, hoje Baiico Meridional do Brasil, momen
to em que nem todos puderam compreender o empobre
Cimento daquele Estado, embora se conte entre as cinco 
nláis forteS economias da Federação. 

Foram dois meses de eXpectativa, não falecendo a es
perança dos gaúchos; quando centenas de bancários, du
rante dois meses, aqui estiveram, acampados no tapete 

-verde do Congresso, totalmente unida ã bancada do Rio 
Grande do Sul, para salvar da miséria os funcionários do 
Sulbrasileiro e do Habitasul, para evitar colapso de eco
nomia_regional e o total prejufzo de milhares de peque
nos investidor~<:! 
-AProvada a proposiçàCi-salvadora, era preCiso, ainda, 

apelar e lutar contra a hipótese do veto presidencial, le
vando ao Chefe da Nação todos os dados têcnicos e ar
gúhlehtos que jUStificavam aquela solução final. Na ver
dade, em hora tenham sido apostos oito vetos ao projeto, 
a purte sancionada contentou os bancãrios gaúchos e os 
demais cJJvolvidos, tendo os bancários levantado acam
p:.~merito e voltado ao Rio Grande, onde foram rect<bi
dos com uma verdadeira consagração públi..:a. 

Aqueles dias finais de maio, muitos dos quais ainda re
velaVam o doloroso tra.Uma dã Nação; vivido com a 
_morte de Tanca:ed_o __ Neve_s, podem ter deixado algumas 
seqt1elas emocioriais, mas constituíram um motivo de or-
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gulho, ante a tenacidade, a fé e a esperança dos ban-
cários gaúchos. -

Mais recentemente, em out~bro, Outra causa susCit~va 
nossa mobilização, qUando acudimos ao problema cria
do entre os construtores da Eletrosul e os lavradores, que 
·nãO--ihes pemiitiam entrar -em suas terra c:. -

Felizmente, contamos, oe tmeãiato, com a -memor 
compreensão do Ministro Aureliano Chaves, que deter
minou, de pronto, a suspensão dos trabalhos daquela 
empresa nos municípios de Itâ, em Santa Catarina, e 
Machadinha, no Rio Grande do Sul, instituindo-se uma 
comissão permanente de .R:&ri~_!.llt<;tr_es e parlamentares, e 
técnicos para reexª~~ do projeto das barragens da bacia 
do _ _llruguai1 e_~ _qul? ~C: previa a inundação de cento e ses
s_en_~a mil._hec~ar~ ,e:rg .. seten_ta_ e_~~te municípios, dezoito 
na Argentina e cinq üenta e nove no Bras{!, em Santa Ca
tarina e no Rio GJande_d_o _Sul, atingindo quarenta mil 
famílias de agricultores. O certo agora é que apenas 3 das 
25 barragens projetadas, ainda poderão ser construídas 
após estudos da Comissão mencionada, eis que as de
mais foram consideradas desnecessárias. 

Arites _dessa interferênc_ia, coroada de êxito, 
manifestamo-nos, nesta Casa, contra a privatização da 
Aço Finos Piratini, cujos problemas financeiros podiam 
ser perfeitamente equacionado_s, sem apelo àquele recur
so eXtremo. Na oportunidade, atendíamos ao apelo da 
nossa gente, confráría a que se_desse "de presente à ini
ciativa privada aquilo que o povo brasileiro suou para 
conquistar". 

A reação não foi fácil, tanto mais quanto o que carac
teriza alguns dos ri Ossos empresários ê o desejo de .. pri
vatizar os lucros e socializar os prejufzos". Isso quando 
interesse nacional, nos países em vias de desenvolvimen
to, indica a estatização como instrumento de defesa con
tra os trustes e monopólios multinacionais. 

Nestes poucos fatos resumo onde e quando pudemos 
interferir, fora desta Casa, n.a.defesa dos interesses da 
~ente gaúchd. _ 

Quanto à tarefa legiferant~_. lembraríamos o_ Projeto 
de Lei do Senado, que recebeu o nQ 3Õ8, de 1985, esten
dendo aos policiais-militares a isenção tributária sobre a 
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indemzaçào paga para ressarcimento de despesas impos~ 
tas para o exercício das funções ou para compensardes
gastes orgânicos, resultantes de determinadas atividades, 
dentro das inspirações da isonomia legal. 

Preocupações com a aplícação do Fundo_ I 57 levaram
nos a apresentar o Projeto de Lei do Se_nado n" 307, Qe 
1985, autorizando o resgate dos saldos de investimentOs 
em fundo_s em condomínio, correspondentes à redução 
de impostos sobre a renda das pessoas físicas, preenchen
do uma lacuna da Lei n9 2.065~ de 1983~ que revogou o 
art. 3? do Decreto-lei n" 357, de 1967. 

Em outro projeto de lei, procuramos estender a obri
gatoriedade do concurso_ púbUco a todos os 6_rgãos da 
administração indireta, bem como às Fundações, só 
prescindindo dessa exigência a -admissão para função de 
confiança ou emprego tertlporáfio, pór praZo determina-
do. ~ 

Nessa proposição, procura-se impedir que esses ór
gãos estabeleçam limite máximo de idade inferior a 35 
anos, para a inscrição em concurso público. 

Lembramos que "a instituição do concurso públíco é, 
hoje, indubitavelmente um dos principais meCanisnios de 
democratização do processo de mobilidade sacia!, na so
ciedade contemporânea, significando, ademais, um ins
trumento eficaz para melhor qualificação funcional dos 
agentes do serviço público". 

Atualmente, o número de servidores recrutados para o 
serviço público, pelo regime trabalhista, é superior ao 
dos estatutários, embora alguns sejam submetidos a con
cursos públicos. 

É preciso homogeneizar essa convocação, ou nunca te
remos um Plano de Classificação racional. 

A proibição, nõs órgãos da administráção indireta e 
nas Fundações inSfitu[das ou mantidas pela União, de 
estabelecer limite máximo de idade inferior a trinta e cin
co anos, para a inscrição em concurso público, também é 
prevista nesse projeto, como instrumento para reduzir o 
desemprego. Relativamnte ao problema, tão grave e tão 
atual dos agrotóxicos, em projeto de lei procuramos dar 
domicilio privilegiado ao agricultor prejudicado em sua 
saúde, pelo uso do produto, a fim de que possa ressarcir
_§e realmente dos danos sofridos. 

No campo constitucional, tivemos ensejo de apresen
tar Proposta de Emenda à Constituição, ampliando a 
competência do Tribunal do Júri, para que se estenda 
aos 9elitos financeirOs, de abuso do poder económico, 
bem COJPO os praticados contra a economia popular ou 
contra o Erário. 

Há um elenco de leis que prevêem a penalização dos 
delitos financeiros, como a de n9 4.595, de 1964; a do 
Mercado de Capitais; n9 4.278, de 1965; a de n94.137, de 
1962, relativa ao abuso do poder económico, bem come 
o Código de Propriedade Industrial, Lei n9 7.703, d 
1945. 

Entretanto, todas essas leis não têm sido suficiente 
mente eficazes, JuStamente porque- o poder econômicc 
inclui na condução da prova. 

Somente a eXtensão da competência do tribunal do 
júri, para atingir esses delitos, poderá desencorajar os 
.. crimes de colarinho branco", quase sempre cercados 
pela impunidade. 

Ainda no camppo do Direito Constitucional, apresen
tamos substitutivO às Propostas de Emenda à Consti
tuição, n9s 83 e--84, de 1985, dispondo sobre a organi
zação administrativa e judiciária do Distrito-Federal e 
dos Territórios, prevendo a eleição do Governador, do 
Vice-Governador e __ _da Assembléia Legislativa de 
Brasília, por sufrágio Univi!t-sãl e voto direto e secreto. 

Finalmente, tentamos contribuir para a solução do 
problema institucional brasileiro, discutindo a solUção 
parlamentarista na Constituinte, Para revelar as vanta
gens do sistema de Gabinete, capaz de superar as crises 
políticas que, no Presidencialismo brasileiro, têm resul
tado em sucessivos golpes de Estado e freqUentes-inter
regnos ditatoriais. 

Só o parlamentarismo pode responder às eventuaiS 
flutuações nas Casas Cõngressuais, eliminarido os confli
tos de Poderes, pela imediata solução eleitoral, quando_o 
GoVerno seja capaz âe organizar um Gabinete majori-
tário. - ---

Se esse sistema foi res:P-ánsável por pelo menos cin
qüenta e cinco anoS de equilíbrio polftico no Pai.s, a par-
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tir do Ato Institucional de 1834, precisamos 
experimentá-lo na República, porque o que aconteceu 
em 1961 não foi uma solução propriamente parlamenta
rista, mas uma saída de conveniência, para elimíriar al
guns poderes do Presidente João Gou_lart. _ 

Precisani·os substituir a instabilidade pelo equilíbrio, 
as_ ditaduras presidenciais pela democracia parlamentar, 
vivendo a verdadeira harmonia entre os poderes, em lu
garda hipertrofia do Executivo, sempre pronto a retirar 
a: substituir a_ atribuições do Congresso Nacional. 

Quando proferimos nosso discurso de posse nesta au
gusta Casa, aSsinalávamos o nosso orgulho pelo fato de 
ter a nossa convocaçãO ocorrido num momento crucial 
da nossa história, en:t pleno processo de redemocrati~ 
zação, dispondo, já agora, dos instrumentos necessários 
para a reformulação institucional do Pa{s. - -

--:Agora, na _nossa de_spedida, sob as mesrn_as _inspi
rações, reconfortados por ter participadO de Um Legisla
tivo dinâmico e atuante, voltamos aos n_ossos pagos, 

:para levar à querênciá uma iilcida e edificante lemtifança 
deste Plenário, onde o civismo dos Senado~ traç_a, em 
comunhão com a Câmara dos Deputados, os destinos 
políticos da Nação. 

Agradecemos, digníssimos colegas, o quanto pudemos 
aprender nesta Casa e _a oportunidade que tivemos de co
laborar_qa tarefa legislativa, buscando ampliar os ~ami-: 
nhos da democracia e consolidar as bases juridicas deste 
País. 

Eia o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

~o SR. PRESIDENTE (J0sê--Fragelll) --COn-cedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Preside:nte, Srs. Sena
dores: 

Ao final do primeiro semestre deste ano, pela primeira 
vez na história do Legislativo, foi feita, no Plenário da 
Câmara dos Deputados, uma abordagem profunda e de
finítíva da problemática do chocolate no Brasil, dos ele
mentos desse universo fascinante, das questões da pro
dução e co_nsumo do chocolate no País. Por que, se a ori
gem do cacau é brasileira, somos o segundo maior pro
dutor de cacau do mundo e apresentamos um dos mais 
baixos índices de consumo? Por que o chocolate é tão ca
ro, se temos a matéria-prima em abundância, a maior in
dústria de cacau do mundo, moderna tecnologia e gran
de mercado potencial e efetivo? 

Tõd.ãs--eSsas questões merecem um tratamento técnico
e político seguro. Crítica proficiente e propostas concre
tas foram oferecidas à iniCiativa priVada e ao Gove_rno, 
no sentido de: 19) regulamentar a produção do chocolate 
no Brasil, protegendo-se o consumidor e estimulando os 
fabricantes; 29) baixar o custo e melhorar a qualidade do 
produto; 39) transformar o chocolate em alimet).to verda
deiro que _é, desmistificando-o de alguns tabus, livrando
o do estigitliôe guloSCilnã. -cãra e OcasiOnal; 49) aumentar 
significativamente e popularizar o consumo interno des
se alimento precioso, de tantas virtudes, que é o chocola
te. 

Sr. Presidente, o autor desse pronunciamento históri
co que recebeu aplausos- aprovação e solidariedade-_ 
de muitas lideranças da Câmara, foi o Deputado Jutahy 
Júnior. Na mesma sessão na qual foi eleito o pronuncia
mento, o Deputado baiano apresentou, no elenco daque
las propostas, projeto de lei que inclui, obrigatoriamen
te, o cacau em pó na merenda escolar de todos o País. O 
chocolate Hquido, isto é, o cacau em pó, misturado ao
leite em pó ou natural, mais açúcar, seria preparado na 
própria escola, conforme o clima e a cultura de cada re
gião brasileira, e oferecido a 25 milhões de crianças. 

.sr. Presidente, o corajoso discurso do jovem Deputa
do da Bahia teve repercussão -nacional pela sua impor
tância e oportunidade, pelas informações que trouxe, pe
las críticas e denúncias, e, especialmente, pelo caráter 
prepositivo que encerrava. Provocou todos os segmentos 
da economia do cacau e do chocolate: agricultor~s. in~ 
dustriais de cacau, exportadores de amêndoas, fabrican
tes de chocolates e chocolatados, consumidores em geral. 
E mais: MinisffO-s de Estado, vãrios setOres do Governo 
Federal e dos Estadps produtores de cacau, 

Quanto ao projeto, a reação foi multiplicadora e extre
mamente põSitiva, sob todos os aspectos. No dia seguin-
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te, a Rede Globo de Televisão convidou o Deputado Ju
tahy Júnior para um "chocolate da manhã", no mais cre· 
dt:nciado programa político da TV brasileira - o lJog~. 
Dia Brasil - transmitido para todo o País, para falar 
sohre o projeto do cacau em pó na merenda escolar e as 
possibilidades de sua aprovação no Congresso Nacional. 
Para o Deputado Ulysses Guimarães, "o programa Bom 
Dia Brasil canoniza os políticos". Em seguida, a concei
tuada revista Visio publicou três páginas ilustradas 
sobre o projeto de lei, uma longa e informativa matéria, 
qualificando-o como .. bQm para os agricultores, os in
dustriais e as crianças". E para arrematar, Sr. Presidente, 
O mais respeitado e severo crítico de assuntos econô_mi
cos da _ _Imprensa brasileira, o jornalista Joelmir Beting, 
dedico_u, há alguns dias, grande parte da sua coluo;J. 
publicada no jornal Folha de São Paulo e em dezenas de 
outros diários do País, ao projeto do cacau na merenda 
escolar, elogiando a iniciativa do Deputado. Segundo o 
jornalista, .. o Brasil reinventa a roda e faz correr pelo 
Congresso um projeto de lei que torna obrigatório o-des-
frute do chocolate na merenda escolar de 25 milhões de 
crianças brasileiras". Depois de chamar o Deputado Ju
tahy Júnior de "autor do ovo-de Colombo (de chocola
te)", Joelmir Betiri~argumenta e descreve a proposta de 
inclusão do cacau em _pó na merenda escolar, sob a ad~ 
ministração da Fundação de Assistência aQ Estudante
FAE -,com a distribuição do produto a cargo da CO~ 
BAL. de acordo com a sugestão do Parlamentar. Con
cluindo o seu artigo entitulado ''Haja Merenda ... ", 
quando analisa a decisão do Governo de investir maciça
mente na merenda escolar e seus reflexos sociaiS e C:conô-
micos, Joelmir Beting afirma, sob o título "A descoberta 
do chocolate", que .. o exemplo isolado _do chocolate bas
ta para documentar a tese: não é o recurso que limita a 
decisão, é a decisão que atrofia o recurso. O projeto ria
cional do comer mais e do comer certo é uma simples 
questão de bom-senso e não de capital, de espaço, de cli
ma ou de trabalho". 

Sr. Presidente, o Governo Federal está gastando este 
ano Cr$ 1,4 trilhão no programa nacional de alimen
tação escolar. Convertido em lei, o projeto do cacau na 
merenda escolar tem três vantagens, segundo o Deputa
do Jutahy Júnioi" (uma informação da revíSta Visio): uo
ferecerã um alimento de excelentes qualidades nutricio
nais a milhões de crianças em idade escolar; criará novos 
hábitos alimentares em gerações capazes de romper cer
tas resistências culturais ao consumo do alimento choco
late no País, além de garantir à indústria brasileira de 
derivados de cacau- a maior do mundo- uma deman~ 
da i~ir-ili im tornO de 1 O mil toneladas de amêndoas, 
I_cduz_i_!Íd_o a oferta do produto no mercado internacio
nal, o que é bom para o Brasil, no sentido de se obter me-
lhores preços". "Todo mundo ganha com a lei", explica 
o Deputado, .. o estudante, o agricultor, a indústria e os 
exportadores de cacau". 

Mas, Sr. Presidente, não foi só a Câmara dos Deputa
dos e a Imprensa brasileira que receberam bem e aplau
diram o projeto. Naquela semana, o Mintstro da Agri
cultura, Pedro Simon, considerou o projeto uma ótima 
idéia, muito favorável e adequada à Lavoura Cacaueira; 
Minisfê"rio!> da Educação e da Saúde se pronunciaram 
posttivaménte; a Associação Brasileira das Indústrias de 
Cacau -- ABEC - enviaram suas razões de apoio ao 
projeto e parabenizaram o Deputado Jutahy Júnior. 
Não ouve, Sr. Presidente, até o momento, nenhuma res
trição ou reparo à iniciativa, somente c.oncordâncias e 
louvores à inteligência e oportunidade do projeto. 

Porém, Sr. Pr~idente, pára nossa surpresa, o projeto 
de lei_ que inclui o cacau na merenda escolar não .. corre 
j:felo Congresso", como quer o jornalista Joelmir Beting, 
mas dorme ~tátic-0~ dormita na Câmara, imóvel, apesar 
de tão festejado e tão aplaudido dono de uma indefectí
vel unanimidade que, há muito tempo, não se verifica em 
todos os setores da vida nacional. 

Venho hoje a este Plenário para informar os Srs. Sena
dores, convocar os companheiros da Câmara dos Depu
tados, alertar a calenda Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados, para a necessidade política, a iinportância 
soCial, os beneficias económicos que este projeto, trans
formado em lei, poderá trazer para o País, diretamente 

. para 25 milhões de _crianças de nossas escolas públicas, 
80% çlelas portadoras de alguma deficiência alimentar, 
que fragilíza a infância, compromete o_ ensino e envergo
nha a Nação. Quero conclamar o interesse de todos _os 
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Parlamentares para o conteúdo nobre e as conseqUências 
benfazejas de~se projeto de lei. Atentem, Srs. Senadores, 
para a oportunidade de o CongressO Nacional, mais uma 
vez, dignificar-se corno personagem da História,- COns
trutor do futuro, Casa geradora do bem comum, legife
rante da Justiça SOciãl. Repetindo a síntese justifiCadora
do projeto ·cte lei que inclui o cacau çm pó na merenda es
colar, vale dizer que "a sua impoi'tâhcia social ultrapassa 
o aspecto fundamental da saúçle e o bem-~tar de mi
lhões de criariçã.s, para ter seüs refle;'tOS na formação 
educacional, física e intelectual, e no desenvolvimento 
cultural dos futuros c:idadãos desta Nação". 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui to 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Galyão Modesto. 

O SR. GAL VÃO MODESTO (PMDB - RO. Pro· 
nuncia o seguinte discurso)·- Sr. Presidente, Srs. Sena.:. 
dores: Considero saudável a intensificação do dabate 
econômicó-·que se fere, neste .instante da vida nacional, 
estimulado pela tomada de consciência, -da extensão e 
profundidade da crise que taiúo noS. mOlesta. 

Esse dabate aguçou-se ainda mais, nos últimos tem~ 
pos, em razão do agravamento do processo inflacionário 
e em virtude dit mudança de orientação--da: Política eco
nômica, que se tornou evidente com a substituição do 
Ministro Dornelles, pelo Ministro DHson Funaro. 

Incluindo-me no intento participativo dos que deba
tem e dos que, debatendo, exercem o direito da crítica, 
valho-me deste pronunciamento, para comentar algumas 
medidas econômiCas que estão sendo anunciadas ou que, 
até, já foram adotadas, detendo-me particularmente nas 
repercussões que estas poderão provocar na região Ama
zônica, que tenho a honra de representar riesta Casa. 

O agravamento do processo inflaciorüírio e a desorga
nização das contas externas e internas- frutoS amargos 
de uma política financeira caóticã~-Trnposta à sociedade 
brasileira sem a participação do CoriSreSso Nã.CTOnãl, le
varam as fiitai'lças públiCas a uni COlossal desequilíbrio. 

o processo de desenvolvimentO- brasileir-o já ãCUsa si
nais de colapso e corre o risco de tornar-se inviável se as 
medidas propostas para solução desse imPasse não- fo
rem compatíveis com as aspiraÇões e exigêliciis- do mo
mento histórico, com o esiágiCi ãtual-de riossa Ccoiiciillla 
e, sobretudo, se não forem levados em conta o& diferen
tes graus de potencialidades de nossas regiê)eS.\ 

O déficit público vem sendo apontado como o maior 
responsável pela manutenção e aceleração do processo 
inflacionário e da elevação da taxa dejur_os, o que invia
biliza os investimentos produtivOS (iiotadamente do se
tor privado, acarretando o desemprego c acentuando a 
miséria naciOnal). Para corrigi-lo, vêm sendo sugeridas 
medidas tais como: cortes nos gastos r)úl::it1cos, _expatisão 
da base monetária, colocação-de títulos públicos e ele
vação da carga tributária, lOdas a suscitarem polêmicas. 
Entretanto, é forçoso reconhecer que o corte nos gãslos 
públicos apresenta-se como o mais danoso para os inves
timentos produtivos, se consíderaririoS que-provocará a 
paralisação de projetas -c programas de_setores básicos 
da economia, especialmente no campo energético. De fa
to, apesar de esse seta r caracterizar-se como de alta prio
ridade, não atrai o capital privado, devido ao volume de 
recursos necessários e aos longos períodos de maturação. 

Sem penetrar a fundo no mérito daS medidaS aponta
das para a solução dos problemas macroeconônticos do 
País, deve ser assinalado que, na composição do déficit 
público brasileiro urna parcela muito significativa cor
responde ao proces.·;-o de endividamento imposto às em
presas estatais. Com efcfto;- a pOlítica do governo passa
do induziu-se a recorrer ao instituto do empréstimo ex
terno, sujeitando-se a taxas de juros escorchailtes dentre 
as mais elevadas do mundo. De outra parte, além d_o 
controle de preços dos seus serviços, as estatais-passaram 
a ver as suas fontes de recursos próprios diminuídas. 
Estabeleceu-se, assim, uma defasagem cada vez maior 
entre as necessidades_de investimentOS e a capacidade fi
nanceira para satisfazê-las. Novo_s cortes em seus crono
gramas. financeiros de investimentos foram anunCiados, 
o que colocará os selares bãsicõSem.-Serlssimas.dificula
des. 

Eis o quadro em que se encontram as empresas esta
tais brasileiras. Estas vêem-se penalizadas, seja pelo ex
cessivo encargo do serviço do endividamento a que fo-
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ram levadas, seja por uma política irrealística de preços 
que reduz a capacidade própria de geração de recursos. 
sej:a pehi redução dos investimentos, decorrente da poií

. ticci. de cortes dos gastos públicos, sob o argumento 
explícito de se controlar o déficít e, conseqüentemente, o 
prócesso inOilcionário. 

Ifenaliza:-se, assim, pesádamente, esse segmento pro
dUtivo, sem se colherem os resultados. colimados. Em 
VeTdade, n_ilO se consegue fai~_ªeclinar o déficit público, 
já que a sua causa e a sua magnitude estão diretamente 
viilculados à_ condução da _política: financeira. Efetiva
mente, na sua_ compo~iÇão~ 64% correspondem aos en
cargos financeiros que estã·o crescendo em- termos reais, 
a uma taxa 4 vezes superior ao crescimento das receitas 
tributárias. Depreende-se, conseqüentemente, que tal 
politica de redução dos gastos públicos, além de não 
conseguir reduzir o nível inflacionãi'io, acarretará a pa
r-ã-t15aÇ-ãO de ObraS -eSSenciaiS, já em- fase de conclusão. 
Além diSso, coloCa-se ·em risco a própria existê-ncia de 
um. segmento das empresas estatais, que passarão a acu
mular um atraso tecnológico irrecuperável, com risco de 
graves conseqüências. 

O -novo prOgrama de cortes nos gastos públicos dos 
prJncipais grU]:>os éStat::iiS, par!l-1985, chegou a 13,5 tri
lliões, dos_quais, 5,5 trilhões correspondem ao corte na 
ELETROBRÃS, o que representa quase 50% de redução 
nos iõvi:!stim_entos no séí.Qr _energético brasileiro, conforR 
me se observa no Quadro I, em anexo. 

Es_se __ ri,gorMo_ desa_quecimento da economia nacional, 
pelo quarto ano consecutivo, em função da diminuição 
dos investimentos produtivos do Estado, tem o único 
propósito de compatibilizar-se com as diretrizes traçadas 
pelo FMI; mas leva a intranqü"Hid3.dea todos os recantos 
'do Território nacional, por seus efeítos recessivos. 

Ora, Sr. Presidente, quais as repercussões que essa 
po1ítlca de C{)rtes nos gastos públicos terá nas áreas re
gionais? 

COmo representanrea:a Região AífiàZõnica, cabe-me 
--exprimir a preOcupação que-1avra nesta área, com a 

posSíverparallsa-ção ou redu-ção do ritmo das obras das 
usiftãs"llídretétrTCãSOe--saJbina e_ Samuel. _ _ _ _ _ 

- A príni.eira, inlcíado o projeto, na localidade_ de Balbi
na;no-rio Vatumã, em 1979, e cuja conclusão já foi pos~ 
ter_g_a,.Qa de I 986 para 1988, destina-se a atender ao abas
teCiiTiintó-p-riinãríO-da região metropolitana de Manaus 
e poderá ter ainda a sua inauguração adiada em função 
de fal p-olítica. 

A segunda, a Hidrelétrica Samuel, localizada no rio 
Java_ri; iriiCíada em 1982, abastecerá Porto Velho e parte 
do Estado de Rondônia~ 

Ntirica sei'á -áefna"iS Salientar a Importância dessas usi
nas para o suprimento de energia elétrica e, conseqUente
mente, para o processo de desenvolvimento daquela Re
giãO~ Os elementos básicos desses_ empreendimentos po
dem ser resumidos nos. seguntes itens: 

a) suprimento de energia confiãvel a um pólo indus
trial que nec_essita deSenvolver-se. Tal sistema possibili
tará, conforme explicitado pela ELETRONORTE, "o 
atendimento á grandes consumidOres' industriais, que 
não podem atualmente se estaóeTecer-na ái"ea de Manaus 
por falta não só de disponibilidade de energia como de 
confiabilidade no sistema existente; 

b) ~suprimento de energia elétrica para atender ao pro
cesso de urbanização do Estado de Rondônia, exigido 
pelo inControlado processo migratório, desacompanha
do da implantação dos serviços públicos básicos, e pelas 
neCessidades vinculadas ao pl'ocesso·-ae beneficiamento 
de produtos e matérias-primas regionais decorrentes das 
implantação de áreas industriais; 

c) a subSiffuiç_ão de um sistema gerador precário. o 
atuar sistema teT-riioeféfiiCO-ConsCiiTie -milhares de barris 
de derivados de petróleo e representa anualmente urna 
despesa aproximada de 100 milhões de dóJares, conside
radas as duas áreas de __ s_uprimento. 

No caso de Rondônia, a situação exige ponderações 
mais severas. Es::;e estado vem apresentando as maiores 
taxas de crescimento do País, nos mais diversos setores 
- seja- na expansão das ocupação de novas terras, seja 
no desempenho da agricultura, como grande absorvedo-
ra__de mãO-de-obra rriig_!:'ante, seja ga expã.nsio dos nú~ 
cl_eos urbanos,~seja_ n~_ pecuária oU ainda na exploração 
aos recursos minerais. Não se pode permitir que tal rit
mo de crescimento seja atravancado por obstáculos im
postos por uma política desatenta ao desenvolvimento. 
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Há muito, o suprimento de energia elétrica apresenta 
uma demanda reprimida, que inviabiliza qualquer tenta
tíva de tima programação nacional de aproveitamento 
das potencialidades econômicas. A implementação de 
uma política de cortes nos gastos públicos, que, evidente
mente, trará prejuízos a toda a Re&ião Amazônica, atin
girá particularmente o Estado de Rc;mdônia, com um im
pacto muito mais elevado do que no resto do País. 

Por cons(;:guinte, é necessário que as autoriades que 
detêm o comando de nossa polfltica econômica reestu
dem os critérios de prioridades para a solução do dese
quilíbrio de nossas finanças de modo a não penalizar no
vamente os Estados de nossa região. É necessário tratar 
de maneira diferenciada oS problemas de cada região,o
pis eles se apresentam com características próprias 

É sob esta ótica que quero abordar o problema especi
fico do Estado de Rondônia, relativamente ao orçamen
to" da ELETRONORTE para finanCiamento do setor 
energético, tendo em vista ser a energia o seu ucalcanhar 
de Aquiles"; e que os.efeitos de tal política poderão ser a 
paralisação de toda a sua pujança de crescimento. 

Assim, trago o meu apelo veemente aos respon'sáveis 
pela poHtica econômica, a fim de que dêem uma atenção 
especial às particularidades da minha região, ao meu_ Es
tado, não como um favor, mas em função de suas pecu
liaridades, próprias de uma área cujas atividades produ
tivas estão em franca expansão, cujas potencialidades e 
resultados estão a demonstrar que constitui 'uma das al
ternativas maiS econômícaS para a solução d_os graves 
problemas que assolam este_ País. 

Por isso, todos os critérios recomendam a não
paralisação nem mesmo a diminuição no seu ritmo de 
construção - seja pela alta taxa de retorno que as mes
mas apresentam, em função da grande economia de divi
Sali,_CQill_a_ subs_tituiçãp do_ ®osu_mp dos_d_erivados de pe
tróleo; seja pela desconcentração espacial das atividades 
econ_ô_Irlicas_,_em virtude da eXaustão do modelo econô
mico das regiões tradici.onais. O não-retardamento das 
obras das_ usinas hidrelétricas é imperativo, e justifica-se 
pelos prejuízos que adviriam para o próprio Tesouro 
Na<::ional, com efeitos sócio-econômicos desastro_sos: 

=-multas e indenizações pagas aos fabricantes e em
preiteiros; 

-desemprego de mais de _25 mil pessoas atualmente 
empregadas diretamente nas obras mencionadas, com 
gr:ayíssirnas conseqüências sociais; 

- reversão das expectativas do processo de crescimen
to de_llreas que estão em franca expansão, o que afugen
taiía --os capitais privados por falta de uma infra
estrutura básica; ficaria estrangulado o processo de be
neficiamento das matérias-primas da região, fazendo 
com que novas indústrias não se estabeleçam nesses Es
tado~:e procurem outras áreas, que não apresentam a 
mesma potencialidade econômica. 

Po11tanto, Sr. PreSidente, Senhores Senadores, o corte 
nos dispêndios governamentais, especialmente os rela
cionad_os com o setor e~_ergético, terá que levar em conta 
as variáv_eis apontadas e selecionar as hidrelétricas de Sa
muel e Balbina como investimentos altamente priori
tários que não poderão sofrer solução de continuidade, 
visto que no caso do Estado de Rondônia a problemática 
energêtica assume particular importância. ~ mister con
siderar as explosivas taxãs de crescimento de sua econo
mia, cujO atendimento vem sendo feito com grandes difi,;
culdades, co)Tl um_ cust_o _altíssimo de_ conversão da ge
ração __ elétrica_ a partir de derivados de petróleo para 
energia hidrelétrica ou térmica a lenha, assinalando, ain
da, que para cada barril de ôleo consumido, gasta-se um 
barril no seu transporte. 

Ao apresentarmos nossa reivindicação, estamos con
vencidos de que, atendida, só trará benefícios ao País, 
sobretudo_ se considerarm()s que os recursos necessários 
para a conclusão de _ _tais empreendimentos- são insignifi
cantes, se_ comparados com a diminuição dos encargos fi
nanceiros da dívida pública, decorrentes da diminuiÇão 
de 1 ponto percentual na taxa de juros. Portanto, não faz 
sentido privar-se a região de tal empreendimento, visto 
tratar-se de uma iniciativa da qual depende toda a eco
nomia regional. De fato, senhores, 200 indústrias ainda 
não se instalaram no Estado em função da deficiência 
desse insumo básico, o que acarreta o adiamento da ab
sorÇão de noVos cOntingeittts populacionais na força de 
trabalho. _ _ 

Reitero, pois-, o apelo ao Senhor Ministro-Chefe da 
Secretaria Ç.e Planejª'mento d~!- Presidência da República 
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para que reexamine a política de corte nos investiffientos 
do setor elétrico e _s_elecione as hidrelétricas de Samuel e 
Balbina como eJllpfeendimentos prioritãrios e ·não sujei
tos a novos cortes, a fim de que as mesmas sejam con
cluídas dentro dos novos cronogramas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)_ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Bornhausen. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

da SANTINVEST, empresa holdlng destinada a c_oman
dar a_S!DERSUL pelo seu controle acionário e estabele
Ceipãrtíc1J}ações em outros projetas de importância es
tratégica para a economia de Santa Catarina. A recessão 
e a crise d_e liquidez externa do Br~sil, ocor~~~~- no ?11 ~e
mestre de 1982, retardaram, mais uma vez, a concreti
zação do alentado sonho, que permitirá o melhor apro
veitamento do nosso carvão. 

NQv.a admijlisú·"ação es·t~dual se instalou a I5 de 
março de 1983, De lá para cã, o pi"ojeto foi, totalmente 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL - SC •. Pro- desativado ~eSquecido, rião tendo havido nenhuma ação 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena- objetiva pói-parte do Gover·no Esperidião Arnín, que se 
dores: pre-oCupou, Sometne, em dimi_nuh: o capital da SANTlN-

Realizou a Federação das Associações Comerciais~- VE_SL _es_quecendo-se que as razões de seu nas_cimento 
IndustriaiS de Santa Catarina- FACISC- o "Fórum-:. não estavam_ na r_eaJjzação de urn_ __ ún.ico projeto, 
Facisc" nos dias 28 e 29 na cidade de Florianópotis. Com 0 advento da "Nova República", com a mu-

0 conclave idealizado e coordenado pelo Presidente_ dança dos rumos da Nação, vis~ndo-se a retomada do 
da FACISC, Dr. Francisco Mastella, alcançou o maior M~_y_Q_lvimento, ?guardamos, para dar o nos~ointegral 
êxíto. apoio, uma ação do Governo catacinense, visando reati-

Dois Ministros de Estado, Au:eliano Chaves e Joã? var 0 projeto SIOERSUL, 0 que não veio a ocorrer. A 
Sayad se flzera~present~, profermdo palestras r~ect~- bancada catarinense do PFL no Congresso Nacional e 
vamente, sobr~ ~,Pr?,ve1tamento de ~ecursos Mmera1s na Assembléia Legislativa, e a direçào regional do parti-
d~ Santa Catanna e ? 1.11 P,',ano N~c~onal de Desenvol.:-~---do, discordand_o da inércia da administração estadual, 
v1mento da Nova Republica . O M1~1~tro-Chefe da S_E- resolveram procurar aquele que sempre apoiou o proje-
P~AN representou, t~mbê~, o M1mstro da Fazenda to, 0 _Ministro Aureli;mo Cha~ei e s_olici~~r que a Co_m.~ 
D1lson Funaro, qu~ nao po~e comparecer P?~ tc:-r que panhia Vale do _Rio- Doce, subordinada ao Ministério 
acompanhar o Presidente Jose Sarney na sua VISita a_Foz das Minas e Energia, vieSse·a proceder os estudos indis-
do Iguaçu. pensáveis para a reativação do projeto SIDERSUL, no 

O Governo Fe~era(_ ~teve pr~~n~e •. também ~ela pa- que foram de imediato, atendidos. 
Iestra _d? Secretáno-Geral do Mm1steno do ~?ter~o:, Dr. Agora, no momento em que a FACÍSC realiza seu 
Mauncto ~asconceios? que.~bordou o tema Pohhca ~e fórum sobre 0 qual disCorro, Santa Catarina recebe, pela 
~esenvolvJme~to ~eg10nal eP.elor:_presenta_nt~_do_MI~ palavra abalizada do Dr. Eliez~r Batista, a informação 
mstro .~a Ind_u_stna e Co~ê_rcto que proferm palestra que os testes que.se realizam com 0 carvão metalúrgico 
sobre A Pohhca lndustnal e Comerctal e a No~<tR~ catarinense estão sendo altamente favorãveis e que a 
pública". O Governo do Estado, por seus secretários da Vale do Rio Doce demonstra o maior interesse na parti-
área econômica, apresentou painel sobre a "Partici~ação cipaçào do projeto, reacendendo novamente no Estado_a 
d~.Governo Estadual na Retomada do Dt!Senvolvimen- esperança da realização da construção de nossa siderur-
to · . . gia. Sem excessos de otimismo, com a cautela que o as-

A ~uah~ade das palestras, a. hberdad.e do debate, o ex.- sunto merece, 0 Gov~rno _do Pre,sident~ _José Sarney, 
press1vo numero ~e empresã:1os catar:n~nses pr_es~:ntes,_ mostra 0 _ql,la_!!tO está i!l~e~es_~~do na s_o_lução dos ~randes 
foraf!l os fatores-que determmaram o ex1to a __ q~_:_Já_~~ problemas de Santa Çat_arina, uma vez que o Pr.e:sidente 
refer!. . . . . _ da_Vale informou no conclave, que a empresa jã gastou, 

Ha,_ todavia, ~o1s f~los __ ~_e_r_ea~ tmportâncta para Santa com os testes in~;l.i;ipensáveis, a respeitável cifra de UsS 1 
Catarma q_ue na? podena_m de1x.~r de ter u';l ~~staque milhão. 
to~o especial: as mfor~_?açoes tra~1das pelo Mtmstro .A~~ Quando vemos alguns, levianamente, falar em diScri-
rehano Chav~s, atrav~ do Pres1dente da Vale_ do. ~JO minação contra Santa Catarina, não podemos deixar de 
Do~, J?r. Ehezer Batista, sobre os .est_U~?_S_ ~~- y1abd!da- _ constatar exatamente 0 co_ntrário nesta ação de Goverrio_ 
de tecmca ~a SIJ?_I_?RSUL e ? _pnmem-,_ ;&rande_ _pa~so desencadea..da_ pelo Ministro Aureliano Chaves, gue con-
dado pela Dtretona da FACISC no cumpnmento Oe sua trasta com _a inêrcia da atual Administração Estadual. 
"Carta de Princípios - Diretrizes Básicas 1985/87", 
ideário que honra as tradições do empresariado catari-
nense. _ 

A siderurgia em Santa Catarina é um desejo secular. 
Muitas vezes o sonho se_ aproximou da realidade, nias os 
obstáculos totais não foram superados. 

Quando assumi o Governo de Santa ·catarina, recebi 
os trabalhos desenvolvidos., eficientemente, na gestão an
terior, com destacado esforço realizado pelo secretário 
Augusto Baptista Pereira e por intermédio do inesquecí
vel amigo, empresário e homem pUbliCo; Dr. Hans Dii> 
ter Schmidt, nomeado Secretário da Indústria e do Co
mérdó, dei continuidade às ações, procurando com 
ímpeto fazer com que a idéía foSse conhecida de todos Q_~ 
catarinenses e vencesse as_ barreiras do nosso EstaQo 
para ser reconhe_cida nos pontos de decisão do Brasil. 
Com a entrega da Presidência d_a. empresa ao brilhante 
ProfeSsor Fernando Marcondls de Matos, iniciamos 
com todas as forças a nossa arrancada. __ .. 

As dificuldades eram muitas e uma a uma, fomos en
frentando e quando as fo1ças contrárias pareciam nos 
derro.tar, encontrávamos noVice-Presidente da Repúbli
ca e Presidente da Comissão Nacional de Energia, Aure
liano Chaves, o aliado ínfatigável, que com sua autortda-. 
de e seu auxilio nos permitiã prosseguir na luta. -

Vencidos os problemas de ordem técnica, sempre colo
cados com cuidado pelo MiniStro Camilo Penna, prosse
guiam os de ordem de privatização. O Governo, de en
tão, não se intirilfdou e pela ação do Secretârio Hans 
Dieter Schrriídt e do P_residen_te Fernando Marcondes de 
Matos, com todo apoio do Gõvernador, imaginou criai 
uma empresa cujo controle .das ações votantes ficasse 
com os empresários e o capital não votante fosse 9 do 
Estado. _ . 

A clarividência do -empillariado de me_l!. Es_tad---º_ per
mitiu que ·em movimento histórico tivéssemoS a cHação 

O Forum-Facisc, realizado com objetividade, nos aeu 
a oportunidade de conhecer fato da maior relevância, 
que ê o estáglo de estudos-ao reativado projeto SI DER
SUL. 

Por esta razão destaquei no início do meu pronuncia
mento que a a tua! diretoria da F A CISC deu seu l' gran
de paSSo -iiO cumprimento de sua "carta de princípios". 
Conseguiu a direção da entidade atingir muitos objetivos 
co·nstantes de seu plano bãsico "de trabalho e rn_etas per
manentes, a destacar o que consigna, "propugnar pelos 
interesses econômicos e sociais do Estado e do Pais". 

A liderança renovadora do Presidente Francisco Mas
tella, em pouco tempo, se faz vítoriosa, para o bem ·de 
s-anta Catarina. Muito, ahlda, há por fazer, pois os gran
des probleiriãs catarinenses necessitam da união das 
forças capazes do nosso Estado. O registro, que com 
honra faço, é para me congratular com a iniciativa e re
novar a minha admiração à classe empresarial responsá
vel e empreendedora do meu E$tado. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gabrlel Hermes. 

O SR: GABRIEL HERMES (PDS - PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Com o custo adicional de um milhão de _dólares por 
dia (o que sigilifiCa- prejuízo de 350 milhões de dólares 
por ano) e a evasão de especialistas, inclusive engenhei
ros e técnicos ~einad_os _a al~o_ ~usto_ no exterior - o que 
representã.-:-indesejâvel ociosidade de fábricas cómo a -
NUCLEP (a mais moderna produtora de equipamentos 
pesãdos Pãra usinas nucleares dO mundo), o _prágra~a 
nuclear brasil~iro corre perigo. 

Dez anos depois dos acordOS entre o Brasil e a Alema
nha, que tinham o objetivo fundamental de trazer para o 
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noss_o País o domínio da tecnologia nuclear, através da 
transferência tecnológica, não é de perguntar-se a respei
to da necessidade das usinas nucleares para geração de 
energia elétricª .. Nem tr_ago à discussão o acerto ou o 
-~u(voCo do ~forço realizado_ para que o Brasil buscasse 
TU.ga·r "enti-e as'nações mais adiantadas no campo e na es
fera da alta tecnologia. Desejo, apenas, alertar a Nação 
para o erro pior, que é realízar enormes investimentos e 
dt:poiS ab_anàOnar a tarefa iníciada, deixando a impres
são de que não sabemos realmente qual o objetivo nacio
nal mais conveniente, ao ponto de assumirmos compro
missos internacionais de vulto para, logo depois, recuar
mos arrependidos. 

A elevada dívida externa, apanhada como argumento 
para o freio posto ao programa nuclear, acredito que 
não constituiria motivo para o estancamento ocorrido. 
Ainda mais quando as aplicações realizadas pelo Brasil, 
das quantias tomadas no exterior, estão no pleno conhe
címento dos banqueiros e das instituições financeiras in~ 
ternaciOnais. Qdinheiro tomado pelo Brasil foi investido 
em projetas como Itaipu e outros empreendimentos no
táveis e da maior importância para o nosso desenvolvi
mento. Nesse mesmo sentido está o programa nuclear, 
que deve contar com maior compreensão por parte de 
nossas autorid_ades, porque ele es_tabelece, além da cons
trução de usinas_nuclelétricas, a implantação no Brasil 
de empresas de engenharia para usinas nuclelétricas, 
fabricação de equipamentos pe.">ados, prospecção e lavra 
de urânio, enriquecimento desse mesmo urânio, fabri
cação d~ elementos combustíveis, usina de reprocessa
mento do combustível nuclear usado, além da aquisição 
dessa alta tecnologia. 

Durante o_s "Dias da Amízade Teuto-Brasileira .. , pro
movidos em Bonn. no final de outubro do ano em curso, 
tive opoi-tunidade de visitar a usina nuclelêtrica de Gra
fenrhelnfeld, reconhecidamente o modelo para as usinas 
brasileiras Angra II e III. 

Essa usina de Grafenrheinfield, construída na Baviera 
pela Bayernwerk, empresa proprietária que opera tal usi
na. dire:tarnente a, aproximadamente, oito quilômetros 
da CidaOC-dCSChWeifurt, de 60.000 habitantes, teve início 
de construção em janeiro de 1975 e, jã em dezembro de 
1981, tinha realizado a primeira fissão nuclear em cadeia 
e fornecido a primeífa: carga de energia para a rede. Em 
deZembro de 1981 também realizou os testes de 30%~de 
carga para, três meses mais tarde, fazer testes de 80% de 
carga e em junho de 1982 iniciar a operação comercial de 
entrega de energia. 

Modelo para o Brasil, a usina alemã é a base técnica 
do projeto para Angra II e III, e toda a sua documen
tação técnica foi colocada à disposição da NUCLEN. 
Além disso, Grafenrheinfeld serviu corno principal expe
riência .. de campo" para os especialistas brasileiros, du
rante o treinamento realizado na Alemanha, e foi visita
da vár[as vezes por missões de técnicos brasileirOs. 

Voltarei, Sr. Presidente, a tratar do assunto nesta Ca
sa, porque entendo que o programa nuclear brasileiro 
não não pode continuar freado, com graves e sérios pre~ 
juízOs- rião apenas financeiros mais estratég-icos, para o 
Brasil que, portanto, não se pode dar ao luxo de abando
nar a aquisição de alta tecnologia, por simples divergên
cias de pontos de vista internos. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
GABRIEL HERMES EM SEU DISCURSO: 

Se-naã_-Or -Gabriel Hermes 
Brasília- DF 

Cumpre-me comunicar que o egrégio Conselho Supe
rior de Ensino e Pesquisa (CONSEP), da Universidade 
Federal do Pará, reunido ordinariamente no dia dois de 
dezembro de 1985, ao discutir as últimas medidas econô
rriicas piopoS:tãs pelo Governo feder~(, par·a aprovação 
pelo Congresso Nacional ou a serem aplicadas através de 
Decreto~Iei, avaliou, pela unanimidade dos conselheiros, 
que alguns itens implicam ef? profundos prejufzos para a 
universidade brasileira, devendo, conseqüentemente, 
agravar a ·crise por que passa o ensino de terceiro grau e 
a educação de um modo geral. 

Con_siderou O CONSEP que as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, triPé básico da vida universitária, 
serão inevitavelmente afe~~das pelas m~did~s que com
põem o -'"'paCote" econômico em questão, principalmente 
pelo impedimento da contratação de pessoal, limitação 
de horas extras, impossibilidade de alterações na estruw-
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ra administrativa e pela redução de serviço de te.rceiros. 
Julgou que tem sido prâtica TrcqUente a aplicação de 

.. pacotes'' econômicos que atingem indistintamente as 
estatais, incluindo as universidades autárquicas, portan
to, nivelando-se as empresas estatais, sem levar em conta 
as implicações SQCÍais da generalização d.e t_ais medidas. 

Por outro lado, considerou que o conjunto de medidas 
propostas pelo GoVerno federal na ãrea eConômica se 
contrapõe, no plano da prâtica política, _aos eixos de 
prioridades propaladas por esse mesmo Governo, ou se
ja, comprometem instituições com sérios encargos so-
ciais, como educação e saúde. _ 

Dessa forma, o Conselho_Superto.r de Ensino e PesquiM 
sa entende que, se a educação realmente consta como 
uma das metas prioritâriaS-do atual Governo, conforme 
compromissos assumidos no campo discursivo, tais me
didas económicas não pod~m ser aprovadas~ 

Por fim, "coerentemente com o compromisso assumiM
do com a melhoria das condiçõ<;s_ do_en~_i_Q._9 .Qe_ ~IO!J~if9 
grau, este conselho se manifesta contrário à implemenM 
t.ação de tal "pacote" económico, nos moldes em que esM 
tá sendo proposto _e conclama a comunidade universiM 
tária em geral e os membros do Congresso Nacional a se 
posicionarem da mesma forma". 

Atenciosamente, ---Bernardino Ribeiro, Secretãrio
Geral dos Colegiados Deliberativos Superiores._ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a. 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB ~ RJ. Pro
nuncia o seguinte discursO~) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Temos insistido, nesta tribuna e em declarações à im
prensa, em alertar os servidores públicos a respeito das 
vantagens previstas no art. 181 da Lei n"' 1.711, de 1952, 
extensivas essas concessões, pelo Estatuto dos FuncioM 
nários Públicos, aos servidores autárquicos, pos termos 
do § 2"' do seu art. 252. Nunca é demasiado relembrar 
que o Tribunal de Contas da União tem decidido, reite
radamente, a respeíto do assunto, com jurisprudência exM 
plicitada na Súmula n~" 154. Diante disso, todos os inteM 
cessados devem pleitear esse direito. 

Temos lido notícia de que alguns servidores aposenta
dos requerem esse benefiCio ao INAMPS, sem obter 
atendimento, ante a- explicação de que o art. 102, § 2~", da 
Constituição, contr:arla essa solução. , 

Entretanto, esse dispositiVo Se reff:re, expressamente, 
ao funci_onário público estatutáriO, não àquele servidor 
aposentado com apoio na Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Diante de um despacho denegatórío do INAMPS, 
Maria de Lourdes da Rocha Mascaranhas, assim preju
dicada no processo n~ 511-0/26715/82, consultou o 
DASP, que esclareceu: 

•· ... a matéria já foi examinada- pOr eSte Depaifa
mento, resultando na Lei nt> 6.701, de 1979, que es
tabelece que as vantagens do_ art. 184, da Lei n"' 
1.711, de 1952, são devidas ao funcionárío que se 
aposentar com tempo de serviço fixãdo em lei para 
apos"entadoria voluntária com proventos integrais." 

O parecer do DASP apresenta a interpretação exata 
daquele dispositivo constitucional, idêntica àquela cons
tante da citada Súmula n~" 154 do Tribunal de Contas da 
União. 

Prejudicadas pela equivocada interpretação do 
INAMPS há muitas pessoas, aposentadas, por exemplo, 
na refer~ncia 29 e ainda classificadas na referênCia 25, no 
valor de cerca de novecentos e treze mil cruzeiros, menos 
do que três salários mínimos. 

Fazemos um veemente apelo ao Ministro da Previdên
cia Social, o Dr. Waldir Pires, cujo excelente desempe
nho vem honrando a Nova República, no sentido de or
denar aos juristas do INAMPS que reexamín"effi, ·oonve-
nientemente, o problema, fazendo just_iça- salarial aos
aposentados na condição de servidores públicos ..,..,.... mas 
percebendo pensões por esse instituto ...:... a: fim de que te- . 
nham uma situação condigna na ínatividade, depois de 
tantos anos de prestantes serviços ao poder público. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!Ii) _:..Concedo a 
palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira. 

··O SR. JOS€ IGNACIO FERREIRA (PMDB- ES. 
· Pron_uncia o seguinte discurso.) -:- Sr. Presidente, Srs. 

Senadores: 
Nem sempre ê fácil converter em ação compromissos 

escritos, por melhores que sejam. Em particular, os do
cumentos. internacionais constituem o mais-amplo repo
sitório cl~ _boas intenções, que não -se concretizam, no 
toào Oll êm"Parie, peJa e-rJeX.isfência rriesmo·ae elementos 
efetivos de compulsão no relacionamento entre naçõe~ 
soberanaS.- - - - - ---

·- Entre tais.documentoS, destaca-se a Declaração Uni
~~saLdos_DJr:eitos do Home-!fi., aprovada em 10 de de
Zembro de f984, peta Orgariização das Nações Unidas e 

. na qual se .consubstancia o pensamento mais avançado 
sobre essa questão. 

De fato, enquanto a Declaração dos Direitos dõ Ho
mem e do Cidadão, fruto da Revolução F.rancesa, se 
preocupava basíc;1mt':1;1te com as liberdades_ individuais, 

_O-documento da ONU trata dos direitos económicoS, so-
ciais e culturais. · 

Mas a realidade é que, apesar de rodo o progresso nos 
Campos material, tecnológico e científico, a viOlação dos 
direitos elementares do homem continua a ser registrada 
en~ di..._,er~os_~_aís~.--~q11f9rfne o ªt~st?-1.1). rel?-t_§.rios_ de_ or-_ 
ganismos internacionais como o Conselho Económico e 
Social da ONU, sua Comissão de Direitos Humanos, o 
Parlamento Europeu, a Anistia Internacional e vários 
comitês_ de defesa dos direitos do homem espalhadOs 
pelo mundo. 

Ao mesmo tempo em que a fome, a miséria, as enfer
midades prosperam ao lado da riqueza e dos gastos im
produtivos, verdadeiras atrocidades são _cometidas con
tr~ra t?r&nidade- daS -pe-ssoas-pel<fSimple-s fato de- hão se
fenl da mesma raça ou por comungarem religiões distin
tas. 

-~ Cof!IO democrata-. sempre estive âo lado das grandes 
carrlpanhas empreendidas pela sociedade civil. Na época 
da Campanha pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, 
percorri diversas capitais brasileiras, empenhando-me 
em ver concretizada a vontade de centenas de brasileiros, 
de pÕdei-voltar do exílio, de poder transitar livremente 
pelo País e de poder readiquífit--seus direi_tos políticos, 
como cidadãos de um país pacifista por fradição e por 
destino. 

Hoje, volto a esta tribuna para versar um tema queex
tr~pola_ nossas própiias fronteíi!JS. _TrataMse de um modo 
part_icular de_ violaçãÇJ_ do~ direitOs_ inefentis à peSsOã hu
man_a:_ a perseguição religiÕsà, qUe coÕstitui uma das 
mais insidiosas e cruéis fOiritaS de violação da dignidade 
humana. Este fenômeno não se liniita a qualquer sistema 
político em partlcular e nem a qualquer região especial 
do mundo. Infelizmente, isto o_corre sempre que as pes
soas são diminuídas, obrigadas a sofrer tão-somente por 
serem suas convicções_cohsideradas antiéticas pelas au
toridades governamentais. 

-A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 
seu 189 artigo, dispõe: "Cada indivíduo tem o ç:lireito à li
berdade _de pensamento, corisciência e religião. Este di
reito inclui a liberdade de mudar sua religião oU crença e 
liberdade~ para sozinho ou em companhia de outros, 
pública ou particularmente, manifestar sua religiãO atra
vés do erisino, prãtico, adoração e observância", 

Desde_ a época da alvorada do Cristi-anismo,-quando 
romanos jogavam cristãos na arena; passando pela Santa 
InquisiçãO, !la Idade_ Média, e as :guer_r~s_ religi_osas, e 
mais reCen-temente õ-ge-tfocíOiõ--aOsjudeus na Alemã.nha 
Hii[erisfa, a perseguição religiosa tem sido uma constan
te. 

Senão _vejamos, Sr. Presidente, Srs·. Senadores, na 
Etiópia, õs J~deus falasheas sãO fnca_nsavelmentC perse
·-gt:tidos. Na África do Sul, os religiosos .. anti
Apartheid", sejain pretos_ou brancos, são seqUestrados, 
aprisionados ou banidos do país. Nas Filipinas, a mino-

- ria muçulmana está sujeita à repressão do governo, e o 
clero católico é intimado e aprisionado. Em muitos paí
ses da América Latina, padres católicos, freiras e diver
sos missioilãrios- são presos ou assassinados, devido a 
seus testemunhos em favor dos pobres. O trágico assassi

_mtto do_Arce.bispo Romero, em E! Salvador, ilustra de 
forma candente este problema. 

A lista não pára aqui. Após esSa mençãO à situação dã 
perseguição religiosa em tantos países _do mundo. cha
mamos a atenção dos Srs. Senadores para o que vem 
ocorrendo no Irã, onde encontramos uma multiplicidade 
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de Viola_ções, abrangendo uma variada gama de atrocida· 
dcs contra a liberdade religiosa, e, particularmente, des
tacamos nes.ti:1 primeira abon:iasem a agonia dos Ba_h_!~s . 

A ConstÚ-uição-cia RepÓbiica Islâmi~a do-frã, en1bora 
reconheça e proteja as minorias judáica_, cristã e zoroas
triana, nega reconhecimento à sua minotia._religiosa mais 
expressiya, compost~ dos_segujdores de fé Bahá'L Como 
:onseqUência, os 300 mil b~há'is que vivem no Irã são 
u·ivados _de toda e qualquer forma de amparo da lei e so
"rem violações constantes de seus direitos humanos fun
::lamentais. 

Convém frisar, Sr. Presidente, que os Bahá'is não 
constituem elementos estranhos ao Irã: são iranianos 
natos, p-atrio-flcitffi-ente -dedicados ao bem-estar coletivo. 
Formam uma comunidade padfica e, de acordo com os 
princípios de sua fé, sustentam a origem divina de todas 
as religiões mundiais, abstêm-se de política partídária, 
l!:vita!Jl envolvimento eJD qualquer tipo de atividadc::_ an_ti
govemo e sempre demonstraram a mais cOmpleta lealdaM 
de ao goVerno do pafs onde residem. No mundo, os 
bahá'is sãO quase4 milh9es de pessoas, espalhadas em 
363 países, residindo em 125 mil cidades. No Brasil, os 
bahá'is residem em todos_ os estados e territórios, com 

_ dezenas de sedes adminis_trativas. 
As escrituras bahá'is, que orientam·a vida da Comuni

dade Internacional Bahá'i, compreendem as obras de seu 
fundador Bahá'u'lláh, seu filho Abdul'I-Bahá e seu bis
neto Shogi Efferidi, com uma literatura publicada em 
J!lais_de 700 lín-guas e dialetos. 

A despeito desses fatos, os bahá'iS tornaram-se vítimas 
de uma perseguição religiosa tão cruel e de conseqUên

_cias_ ~o vastas,_51,ue_s~ pode, até mesmo! pressagiar a er
radicação da comunidade Bahá'i como minoria religiosa 
no Irã. 

A atual onda de perseguições contra os bahá'is, no Irã, 
não pode ser considerada como um fenômeno isolado. 
Desde o início de sua fé no século passado, os bahâ'is 
têm vivido no Irã sob um clima de repressão, agravado 
com a revolução islâmica do Ayatolá Khomeiní. 

lnfelizm~nte, o preconceito religioso contra a comuni
dade Bahá'i no_lrã_inconstituciOnalizou-se. Em nenhum 
momento de_sua hist_ó_ria de apenas 143 anos, teve a fé 
Bahá'i reconhecimento como religião independente pelo 
governo iraniano. A oniissão, na Carta Constitucional, 
da minoria f3:ahá'i, piorou os efeitos injustos dessa práti
ca disci"iminàt6ria, resultando em que indivíduos fanáti
cos e criminosOs, dentro do país, organizassem violentos 
ataques contra os nahá'is e suas propriedades, permane· 
cendo _ impunes. A natureza tolerante e pacífica dos 
bahá'is encoraja ainda mais seus algozes, que sabem que 
não precisam temer_ retaliação violenta. 

A_ tJistória tem mostrado que, quando o governo cujo 
dever primordial é assegurar a ordem pública e a justiça 
entre seus cidadãos desencadeia uma sistemática forma 
de repressão a qualquer das liberdades humanas, _os efei
tos são -inímagiriáveis, to que ocorre atualmente n_o Irã. 
De_ acordo com declarações de altos funcionários do Go
verno Iraniano, existe um plano para a terradicação da 
comunidade Bahá'i do Irã, que segue as seguintes inS-
truções: _ _ 

a) p_ri_são e execução dos bahá'is proeminentes; 
b) confisco dos· bens de toda a comunidade Bahá'i; 
c) estrangulamento financeiro e a intimidação. de 

bahá'is isolados, a fim de obrigá-los a renegar a sua fé. 
Esta campanha, com o intuito de paralisar, desmorali

zar e intimidãr os bahâ'is, encontra-se bastante adianta
da em todas as suas fases e vem sendo executada com ri
gor redobrado. 

·Senão v·e]ãiriOs~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, exis
tiam, em 1983, SOO insiihiições administrativas locais da 
fé Bahá'i, conhecidas como Assembléias Espirítuãis Lo
cais, nas cidades, vitas e aldeias do Irã. COm o fanatismo 
que tomou conta dos mu1çumanos fundamentalistas, 
quase todos os líderes bahá'is dessas Assembléias Locais 
foram seqUestrados, presos, torturados_ e executados, 
sem que se constasse qualquer acusação formal contra 
eles. Hoje, essas Assembléias estão fechadas, a não ser 
aquelas que continuam atuando clandestinamente. 

Nessa çampanha iníqua, numerosos bahá'ls têm sido 
aterrorizados nas ruas e mesmo em suas próprias casas. 
CrlãnÇas bahá'is têm sido difamadas e surradas pelos 
seus colegas de sala de aula e expulsas de escolas. Ho
mens e mulheris idosos foram espancados, torturados, 
quan~o não morreram nas mãos das turbas enfurecidas. 



_5344 Quinta-feira 3 . - DIÁRIO DO CONGRESSO. NACIONAL (Seção II) Dezembro de 198~ 

Essas informações, Srs. Senadores, fazem parte de-re
soluções aprovadas pelos Conselho Económico e Social 
da ONU, pelo Parlamento Europeu e foram registradas 
em dezenas, de editoriais dos mais prestígiososjorilais no 
exterior, co01o o Times de Londres, o Tbe New York Ti
mes, a revista Time e a Newsweek, dos EUA; também 
aqui no Brasil, pelos jornais: O GlobQ, Jornal do Brasil e 
a Folha de S. Paulo, tamanho é o clamor que ess_a_ si
tuação dos direitos humanos no Irã tem suscitado.~ 

A tentativa de exterminaçã.o da comunidade Bahá'i no 
Irã ê a tal ponto clara e inequívoca que, por exemplo, em 
tod_o_s os casos em que o Bahâ'i enfrentou a t;:xecução por 

a caminhar pela sala para recuperar os sentidos nos pés, 
a fim de coritlni~:u:;Prn c-om a tortura 

Noutro tipo de suplício aos bahá'is, conhecido como 
•~eqUilibrio em- algemas", a vítima tem suas mãos presas 
às costaS e depois é suspensa pelo teto. Desta forma, a 
respiração torna-se difícil, podendo provocar asfixia. 

As descrições feitas na carta coincidem com ãs consta
tações da Anistia Internacional que, em seu relatório 
anualJ2_ublicado em outubro deste ano, confirma o fuzi

- tameilfúâe 2.444 pessoas, sendo que pelo menos 50 eram 

Seja como for, nada justifica as at~oddades, a coação, 
a tortura e as eXecUções em massa-empreendidas pelo go· 
verno do Ayatolá Khomeini, denunciadas e repudiadas 
por -diversos países. 

ordem do Tribunal Revoluciqnãrio, foiRihe ofereCiáa._ã __ _ 

bahá'is. E não são execuções sumárias. No Irã, 
constâtouRse que os guardas, quando fuzilam um bahá'i, 
dispa: raro J)I'Tfiieifõ-contra as pernas da vítima, e então 
proSressivàmente, caso o" prisioneiro não renegue sua fé, 

Pobres direitos humanos! Nunca foram tão invocados 
pelos próprios algozes que se empenham em implantar a 
ferro e fogo uma suposta igualdade, que, nestas con~ 
dições,jamais existirá. Não importa que o regimeseja_de 

-direita ou de esquerda. A ditadura, cuja forma mais si~ 
nistra é o estado totalitário, não reconhece os direitos do 
homem, on,de quer que se implante; ignora-os, 
espezinha-os, não hesita em trucidar qualquer um que se 
disponha a lutar pela 9bservância deles. 

oportunidade de salvar sua vida se, na última hora, rene~ 
gasse sua fé Bahá'i. . 

Os fatos que passo a relatar demonstram o estaQ_o de 
degradação a que a_ homem chegou, na obssessiva e preR 
conceituqsa determinação de salvar Uma pretensa revo~ 
lução islâmica. _ _ _ 

Em Miandoab, uma mUltidão, após destruir a sede ãdR 
ministrativa Bahá'i, atacou um ho-mem e seu filho, arças
tando seus corpos pelas ruas, retalhando-os, em segUida. 
em pequenos pedaços para depois serem atirados ao fo 
go. 

Em Núk, um vilarejo próximo a Burjand, quinze ho
mens atacaram um ca$al em sua residência, à noite, emR 
beberam o corpo do marido em querosene e lhe atearam 
fogo. Em seguida, amarraramRno a uma porta de madeiR 
,a, deixando que as chamas o consumissem. Sua m\).lher, 
sujeita a similar tl'atatnento, faleceu poucos dias denois. 
. Em Teera, escreveu-se, sobre os corpos uos bahá'is flk 
zilados, o falso epíteto: "Inimigos do ls.lamfsmo", 
··No vilarejo de MusáRAbad, duas jovens adolescl:nt,. 

foram seqUestradas da escola por seus professores de r~ 
tigiào. Os pais cbntinuam sem saber do paradeiro das fi
lhas. Os professores alegaram que elas se converteram ~o 
Islamismo e se recuSam a encontrar com s~us pais. ou seR 
ja, mais uma história mal cnnt:::uh 

Um relato Cio 'jornalista Ian Mather, do Jorn~l_ Th~ 
Observer, dá-nos a noção exata do dia-a-dia Q8. m.ciiof 
prisão do Irã, Evin, com 24 seções de interogatórios;·da~ 
quais as seções 4 e 7 lidam com os bahá'is. Numa carta 
le'\!:ada clandestinamente para fora da prisão, uma: bah-â'i 
detenta diz que: .. A tortura e outras formas de pressão 
dominam as seções de interrogatórios. OS torturadores 
empregam seus próprios método_s e cada qual considera 
seus colegas de trabalho i_ncompete.ntes e seus métodos 
ineficazes". 

A carta co_ntinua:- .. Rªraménte se vê ·unrdetento sair 
das seções 4 ou 7 sem esJar sçriamente ferido~ Os indivíR 
duas presos são surrados, logo quando chegarrl para seR 
rem "amaciados" e, assim, facilitar informações ):,-{ecio-
sas que permitam a captura de outros bahâ'is". 

Como .. puniçãO -religiosa", a vítima é amarrada sobre 
uma mesa, e as solas de seus pés são fustígãdas- comum 
cabo de madeira ou corrente metálica. O número ôe_golR 
pes geralmente passa dos 400, e de tempos em tempos 
derramam água fia, 'sobre os pés da vítima ou o~figarh-na 

corti.eç.am-a·-··su&ir" os tiros, evítando o coração. 
POr àutro lado, às condiÇões das prisões são péssimas: 

há entfê 60 e 80 presos em celas que medefu 6 por 7 me
tr_o~. Os po_~~os_ banheiros estão freqUentemente interdi
tados, cõn1ribuindo para a proliferação de doenças de 
pele, infe_CÇOés- pOr fungos, plolhos e dezenas de outros 
_males provocados por subnutrição e promiscuidadé. 

A denúncia de que o Ayatolá Khomeini quer a erradiR 
cação completa da comunidade Bahá'i em seu país 
torna-se mais grave, quando se observa que, apesar de 
não terem direito constitucional algum, os bahá'is não 
tfl:m "'P.l'Trti<:.são ['l::~ra <iPix::ar o Irii. 

ui!stã. forma; dos JUO mil bahá'is que viviam no Irã até 
1983, cerca de 45 mil foram forçados a fugir, Notícias re
centes de Teerã indicam que mais de 10.000 bahá'is fo
ram arbitrariamente demitidos, tiveram suas aposenta
dorias ç:anc;eladas, ou foram obrtgados a reembo_lsar os 
salários Que garTharam antes _de serem despedidos. 

Pelo que me consta, Sr. Pr~idente, Srs. Senadores, ep1 
nenhum lugar a determinação do govern9, de varrer os 
bahá'is da sociedade iraniana, fica mais clara que na 
pressão slstemâtfca Sobre a Assembléia Nacional Espiri
tual ,do_s Bahá'is, órgão' respon~ãvel pela direção das at~
vidades religiosas desfa comunidade no Irã. Em 19-8{í,-os 
nov_e membros da Assembléia foram presos e desapare
cera-m sem deixar veStígios. Ein 1981, dos nove novos 
membrõs, alto fOrãrri sum~riâmente·executàdos. Sem se 
deixarem intimidar, os bahá.'is eleg'efam mais uma AsR 
sembléia, EntreiaritO, em· agosto de 1983, ó governo iraR 
n_íano declarou crime a particiPação ein qualquer ativi
dade admini.stratiV8 h~haísta 

tsÚúnOs dlarlte d~ fãtos Jrrdütãveis que povoam'as~fe
d~ de jornais e emissoras de televisão de vários paí-

---Ses'. E díãõ_te dessesácpntec]Qiell(Os1 o goVern9 .ira_niano 
~m;ga C?_!t;~@D_c_~!Jl~nte_qual<lue_~ aC'usâção que tlie sejá fei
ta com rela_.Ç_ão à vlolaÇão dos direitos humanos em seu 'pãiS.- -··- -.- ., __ ---- .. ~ -- ·- - .• 

Durânte -o 391' pei'íódo de sessões da Comissão de Oi
reitos Humanos da ONU, em 1983, representantes do 
governo iraniano declararam que os bahá'is colabor_a
vam _ diretamente com o regime do Xã Reza Pahlev[ e 
gue, por isso, casO-algum bahá'i tenha sido punido, isto 
se deveu à sua partiCipação c-omo "contraR 
re.;._(_iluci_onárío" ap~s- a queda _do Xá. __ ~ 

Por gra, um ponto é certo: já que os bahâ'is não vão 
atacar o regime de Khomeini, a única esperança para
esse povo pacífico recai sobre a diplomacia e o protesto 
internacional. No entanto, mesmo com as manifestações 
de repúdio contra a violação dos direitos humanos, feitas 
pelos Parlamentos da Austrália, Canadâ, Alemanha Oci
dental, França, EUA e outros, só se conseguiu, de con
creto, que esses esforços tornassem, na melhor das hipó
teses, apenas mais lento o ritmo da perseguição. 

Outra alternativa, ainda, para acabar com tais injus
tiças está na possibilidade de o governo iraniano pérmitir 
a entrada no pals de um representante da ONU, nomea
do pela Resolução de 25 de maio de 1984 do Conselho 
Económico e Social, para fazer um estudo rigoroso da si
tuação dos direitos humanos e apresentar um relatório à 
sua comissão, especializada no assunto. 

Neste sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, honranR 
do a tradição paCifista de nosso povo, solicito que esta 
Casa encaminhe ao Excelentíssimo Sr. Ministro das Re
lações Exteriores moção para que o Brasil, em sua 
atuaçãCfjuntb à ONU, vote favoravelmente àquelas reso
(uções que visem a condenar tais perseguições religiosas 
no Irã, somando-se, deste modo, aos países que hã muito 
têm repudiado essas torpes violações aos direitos funda
mentais da pessoa humana, 

Concluindo, sem respeito aos direitos humanos, não 
poderá haver paz e j'ustiça, e a sociedade se conver(erá, 
então, numa selva onde imperará o ódio e a violência. A 
despeito de tudo, a Carta dos Direitos do Homem ê _uma 
bandeira que não pode ser arriada, ainda que sua conR 
dução através da história não tenha mostrado progressos 
animadores. 

---·-_Muito obrigado, era o que tinha a dizer. (Muito bemj) 
PS: segue em anexo relação de Bahá'is executados e pre
sos no Irã. 

DOCUMEIV 1 u 4 QUE SE REFEf/.E O SR. JO
St IGNÃC/0 FERREIRA EM SEU DISCURSO' 

APIÕNDICE I 

Detalhes de prisões sumarias, execuções, assassinatos, se-
qüestros e 

desaparecimento de bahá'is no Irã. 

Bahá'is Mortos no Irã desde 1978 

NOME DAJ'A LOCAL DETALHES 

Sr.Ahmadlsmâ'ill 1978 Ahram Morto 
Sr.Diyá'ulláhHaqiqat J2Ago.J978 Jahrum Morto por motocicleta 
Sr.Naw-Rüzi 27Ago.J978 Shahmlizád Queimado até a morte 
Sr .Akhaván-i-Kalhlrl 27Ago.l978 Shahmlrzád Queimado até a morte 
Sr.Hájí-Muhmmad'Aziz! 100ut:l978 Khurumúj Espancado até a morte 
Sr.HátamRúzbihl Dez.J978 Buyr-Ahmad Morto por multidões 
Sr. Ján-Ali Rúzbihl Dc:z.l978 Buyr-A.hmad Morto por multidões 
Sr.Shir-MuhammadDastplsh Dez.l978 Buyr-A.hmad Morto por multidões 
Sr. Sifátu'llahFahandizh' J4Dez.J978 Shlrâz Morto por multidões 
Sra. Fahandizh J4Dc:z.l978 Shlrâz Morta por multidões 

(Marido e mulher) 
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NOME DATA LOCAL DETALHES 
Sr.KusrawAfn!uú 22Dez.l978 Mlyán-Du'áb Mortos por multidão e 
Sr. ParvlzAfnánl Z2Dez.l978 Mlyán-Du'áb corpos queimados 

(Pafe fliho) 
Sr.lbráhimMa'navl Principias 1979 Hisár, Kurásán Morto 
Sr. Hu.<aynShakúri 2Abr.!979 Ushnaviyyih ~rto 

Sr. BahárVujdání 27Set.l919 Mahábád Executado 
Sr.AliSanárzádih Í80ut.l979 Búkán Morto 
Sr. Azamatu'UáhFahandizh !4DeZ.I979 Shírãz Executado 
Sr. Habíbu'lláhPanálú 4Fev.l980 Urúmíyyih Assassinado 
Sr .Ghulám-Husayn;yazami 6Mai.l980 _Teerã Executado 
Sr. Badi'u'Jláh Yau:lání _ 6Mai.l980 Teerã Executado 
Sr .Alí-AkbarMu'íní 6Mai.l980 Teerã Executado 
Sr.Alí-AkbarKhwsandi 9MaLI980 Teerã Torturado e enforcado 
Sr.ParvlzBayání 11Mai.l980 Píránshahr Executado 
Sr.Mír-Asadu'IláhMukhtárl 18Mai.I980 Andrún, Bírjand Apedrejado até a morte 
Sr. Hasanismá'ilzádih Jun.l980 Sanandaj Morto 
Sr. YúsufSubhání 27Jun.l980 Teerã Executado 
Sr. FarámarLSamandarí 14JuLI980 Tabriz Executado 
Sr. Yadu'UáhAstání 14Jul.l980 Tabriz Executad,o 
Sr. Ali Dádásh-Akbarl !6Jul.l980 Rasht Executado 
Sr. Yadu'lláhMahbúliyán 30Jul.l980 Teerã Executado 
Sr.Dhabíu'UáhMu'miní 15Ago.l980 Teerã Exeeutado 
Sr.Núru'JiáhAkhtar-Khávarl 8Set.l980 Yau:l ~ _Executado 
Sr. MahmúdHasanzádih 8Set.l980 Yau:l Execil!hllo 

· Sr.Azizu'lláhDhabíhíyán 8SeLI980 Yau:l Executado 
Sr. FrraydúnFarldaní 8Set.l980 Yazd Executado -
Sr.Abdu'l-VahhábKiuinú 8SeLI980 Yau:l Executado 

Manshádi 
Sr. Jalál Mustaqírn 8SeLI980 Yazd Executado 
Sr. Ali M utahhari 8Set.l980. Yau:l Executado 
Sr. RidáHrúzi 9Nov.I980 Tabriz Executado 

Sr. Muharnmad-Husayn 
Ma'surni 23Nov.l980 _ Núk, Bírjand Queimados ai~ a morte 

Sra.Shikkar-NisáMa'súnú 23Nov.!980 Núk, Bírjand (Marido e mulher) 
Sr. BihrúzSaná'í 17Dez.l980 _ Teerl! Executado 
Dr .ManúchihrHakím 12Jan.l981 Teerã Assassinado 
Sr.MihdiAnvarl 17Mar.l981 Shíraz Executado 
Sr.Hidáyatu'UáhDihq.ání 17Mar.1981 Shiraz Executado 
Srs.NúráníyyihYárshAtír Abr.l981 Teerã Assassinado 
Sr. Yadu'lláhVahdat 30Abr.l981 Shiraz Executado 
Sr.SattárKhushkhú 30Abr.1981 Shiraz Executado 
Sr. Ihsánu'UáhMihdí-Zádih 30Abr.!981 Sliiraz Executado 
Sr .Suhráb(Muharninad) 14Jun.!981 Hamadán Executado 

Habibi 
Sr.HusaYrKhándil 14Jun.l981 Hamadán Executado 
Sr. Tarãzu'lláhKhuzayn 14Jun.!981 Hamadán Executado 
Dr.FírúzNa'írní J4Jun .. l981 Hamadán Executado 
Dr.NásirVafá'i 14Jun.l981 Hamadán Executado 
Sr. Suhayl 
(Muharnmad-Báqir) 14Jun.!98l Hamadán Executado 

Habibí 
Sr.HusaynMutalq 14Jun. !981 Hamadán Executado 
Sr. Buzurg' Alaviyán 23Jun.l981 Te-erã Executado 
Sr. HáslúmFpnúsh 23Jun. 1981 Teerã Executado 
Sr.FarhangMavaddat 23Jun:J981 Teerã Exeeutado 

Dr.MasíhFarhangi 24Jun.l981 Teerã Executado 
Sr. Badi'u'lláhFarld 24Jun. !981 Teerã Executado 
Sr. Yadu'UáhPústclú 24Jun.l981 Teerã Executado 
Sr. VarqáTibyáníyán 24Jun.l98! Teerã Executado 

(Tibyání) 
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NOME 
Sr.Kamálu'd-DinBakhtávar 
Sr.Ni'matu'IIáhKátib-púr 

Shalúdi 
Sr.Aliáh-VirdiMítháqi 
Sr.ManúchihrKhadí'í 
Sr.' Abdu'l-AliAsadyári 
Sr .HusamAsadu 'IIáh-Zádíh 
Sr. !smá 'ílZíhtáb 

DATA 

26Jul.198! 
26Jul.198! 

LOCAL 

Ma.shhad 
Mashhad 

29JuL I98I Tabríz 
29JuLI98I Tabríz 
29JuLI98I Tabríz 
29JuLI98l_ _Tabríz 
29Jul. 1981 Tabríz 

Dr.ParvízF1rúzi 
Sr.MihdíBáhíri 
Sr. Habíl)u-· Iláh Tahqiri 
Dr.Ma.srúrDakhili 

-~ 29JuJ. 1981 Tabríz 
29Jul.1981 Tabríz 
29Jui.19B"r Tabríz 
29Jui.J981 Tabriz 

Sr.HusaynRa.stigár-Nárndái 5A.go.l981. Teerã 

Sr.Habidu'Ilãh'Azizl 
Sr. Rahman 'Ati li 
sr. 'lzzat'Atifi 
Sr.' Atá 'u'lláh Rouhánl 
Sr. Ahmad Ridvánl 
Sr. Gush!ásb Thãbit-i-Rásikh 
Sr. Yadu'lláhSipihr-Arfa' 
Sr. KárnrãnSarniml 
Sra. ZhinúsMahmúdi 
Sr.MahmúdMajdhúb 
Sr. Jalál 'A.zízi 
Sr.MihdiAminAmln 
Sr. Sirús Rawshani 
Sr. '!zzatu'lláhFurúhi 
Sr. Qudra!u.'lláhRawhánl 
Sr.KúrushTalá'í 
Sr. KhusrawMuhandísí 
Sr. Iskandar' Azizl 
Sr .Fathu'lláhFirdawsí 
Sr.' Atá'u'llah Yávari 
Sra.ShivaMahrnúdi 

Asadu'llãh-Zádíh 

Sra.ShidrukhAmir-Klyá 
Baqá 

Sr.!bralúmKhayrkháh 
Sr.HusaynVahdat-i-Haq 
Sr. 'lhsánu'lláhKhayyáml_ 
Sr. 'AskarMuhammadi 
Sr. 'Azizu'lláhGulsharú 
Sr.Badi'u'lláhHaq-Páykár 
Sr_ MahmúdFaruhar 
Sra.lshráqíyyihFaruhat -

Sr.Agáhu'lláhChízfahm 
Sra.JaláliyyihMushta'il 
Sr.Sa'du'lláhBábázadih 
Sr. Na.sru 'lláhAminí 
Sr. MuhammadMansúri 
Sr.Jadídu'lláhAshraf 
Sr.Muharnmad' Abbásí 
Sr.ManúchihrFarzánih 

Mu'ayyad 
Sr.' Abbâs-'AliSádiqípúr 

29A.go.l981 
11Set.l981 
11Set.l98! 
11 Set.198! 
11Set.l981 
11Set.l981 

230ut.l981 
27Dez.l981 
27Dez.I981 
27Dez.l98! 
27Dez.l98! 
27Dez.l981 
27Dez.l98! 
27Dez.l981 
27Dez.l981 

4Jan.1982 
4Jan. 1982 
4Jan.l982 
4Jan.l982 
4Jan. 1982 
4Jan.l982 

TeerA 
Dárún, lsfahán 
Dárúrn, Isfahán 
Dárúm, Isfahán 
Dárún, Isfahán 
Dárúm, Isfahán 
Teerã 
Teerã 
Teerã 
Teera 
Teerã 
Teer!i 
Teera 
Teer!i 
Teerã 
Teerã 
Teer!i 
Teer!i 
Teerã 
Teerã 
Teerã 

4Jan. 1982 Teerã 

26Fev. 1982 Bábu'l'Sar 
28Fev. 1982 Teerã 
12Abr. 1982 Urúrníyyih 
:Abr.-1982 Búkáii, KÚJ-distán 

29Abr.1982 Mashhad 
8Mai.l982 Karaj 
8Mai.1982 Karaj 
8Mai.1982 _ Karaj 

JOMaí. 1982 Urúrníyyih 
IOMaí. 1982 Urúrníyyih 
16Maí. 1982 Teerã 
16Maí.!982 Terrã 

9JuL 1982 Qazvin 
9JuL 1982 Qazvin 
9Jul.1982 Qazvin 
9Jul. 1982 Qazvin 

l5Jul. 1982 Shiráz 

DETALHES 

Executado 
Executado 

Executado 
Executado 
&ecutado 

·Executado 
Executaâo 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Eíteeutado 

Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado_ 
Executada 
fuecutado
Executado 
Executado. 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Exeeutado 
Executado 

'<lixecutado 
Exeêutado 
El<ecutada 

Executada 

EJ<ecutado 
EXecutado 
EXecutado 
Assassinado 
Exocutado 
Executado 
Executado 
EJ<ecutada 
(Marido e mulher) 

Executado 
Executada 
Executado. _ 
Executado. 
Executado 
EXecutado 
Executado 
EXecutado 

Exe-.--utado 

Dezembro de 1985 
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NOME DATA LOCAL DETALHES 

Sr.JahángirHidayatl Teerã 
Sr.AhmadBaslúrl TeerA 
Sr. 'AliNa'imiyan 11Ago.l982 Ururrüyyih Executado 
Sr .ManuchihrVafa'i Set.l982 Teeril. Assassinado 
Sr.Habibu'llahAwji !6Nov.l982 Shiraz Executado 
Sr.Ziya'u'UahAhrari 21Nov.l982 Shiraz Executado 
Sr. HidayatSiyavushi 1Jan.l983 Shiraz Executado 
Sra. Guldanih 'Alipur JOJan.!983 Sari, Mazindaran Assas i nada 
Sr. Yadu'Uah 

Mahmudnizhad 12Mar.l983 Shiraz Executado 
Sr.Rahmatu•'uahVafa'i J2Mar.i983 Shiraz Executado 
Sra. TubaZa'irpur 12Mar.J983 Shiraz Executada 
Sr.SuhayiSafa'i 1Mai.J983 Teeril. Executado 
Sr.JalalHakiman 1Mai.J983 Teeril. Executado 
Dr.BahramAfnan !6Jun.l983 Shiraz Executado 
Sr.BahramYalda'i J6Jun.l983 Shiraz Executado 
Sr. J arnshid Siyavushi 16Jun.l983 Shiraz Executado 
Sr.' lnayatu 'llah Ishraqi 16Jun.l983 Shiraz Executado 
Sr.KurushHaqbin 16Jun.J983 Shiraz Executado 
Sr. 'Abdul'l-HusaynAzadi J6Jun.l983 Shiraz Executado 
Sra.NusratYalda'i 18Jun.J983 Shiraz Executada 
Sra.' IzzatJ anarrü Ishraqi J8Jun.J983 Shiraz Executada 
Srta.Ru)',lllshraqi J8Jun. 1983 Shiraz Executada 
Sra. TahirihSiyavushi 18Jun.l983 Shiraz Executada 
Srta.MunaMahmudnizhad 18Jun.l983 Shiraz Exeeutada 
Srta. ZarrinMuqimi JSJun. 1983 Shiraz Executada 
Srta. ShirinDarvand 18Jun.l983 Shiraz Eieétitada 

-

Srta.AkbtarThabit 18Jun.l983 Shiraz Executada 
Srta. SiminSabirl 18Jun.l983 Shiraz Executada 
Srta.MahshidNirumand 18Jun. 1983 Shiraz Executada 
Sr.SuhayiHushmand 28Jun.l983 Shiraz Executado 

Bahá'is Encarcerados no Irã Sr.FarrukhNádiri 13Mai.l981 Slúráz 
Sr. 'Ata'u'lláhMitháqí 10Jui.J981 Mas~ad 
Sr.AkbarJa'fari 19Jul. 1981 Faridan 

NOME DATA LOCAL Sr.KhusrawMurãdi 19Jul.l98J Faridan 

INFORMADA Sr. Báqir Ishãrrü 19Jui.J98J Afús 

DAPRJSÃO Sr.T~ymúrJshãní 19Jul.l981 Afús 
Sr. Manúchihrlshráqí 19Jul.1981 Shahinshahr 

Sr.ParvizYazdãní 10Mar.1979 TeerA Sr. Shaluiyár Ishráqí J9Jul.l981 Shahinshahr 

Sr. Nusratu 'lláh Bahrárni 6Fev.l980 Teeril. Sr.Vafá'i 19Jul.1981 Shahinshahr 

Sr .Husayn 'Abidiyán-Mihr 6Fev.l980 TeerA Sr. Bizhan Y azdãní 19Jul.l981 Kalrnán 

Sr.Badi'u'l).áhMakkáríyán 20Fev.i980 Gunbad Qâbús Sr.Amiri 19Jul.l981 Kalmán 

Sr .Muhammad-RidáHisãrrü 3Jun.i980 Shiráz Sr. Kárnrán Y azdãní 19Jul. 1981 Kalmán 

Sra. Qudsiyyih V ahdat 5Jun.i980 Shiráz Sr. H usaynNayyirl J9Jui.198J Isfahán 

Sr .Sharnsu 'lláhDhabíhl (desconhecida) Bihshãhr Sr. HabrárnMudrik 19Jul.l98J Isfahán 

Sr. Hidãyatu'lláhlqãní 9Ago.l980 Abãdih Sr.Lutfu'UáhHumáyúru l9Ju1.1981 Isfahán 

Sr.Diyã'u'd·DinAhrnadi 9Ago.l980 Bírjand Sr. Humáyúcl 

Sr. 'Ali-AkbarVakili 9Ago.l980 Bírjand (fúhodeLutfu'lláh) !9Jul.!98! lsfahán 
Sr.HaydarTawdi'i 3Set.l980 Shahmirzád Sr. Humáyúcl 
Sr. 'Ata'u'lláhSaná'i 3Set. 1980 Shahmírzád fúhodeLutfu'lláh) !9Jul.!981 !sfahán 
Sr.Ridván'u'lláhSaná'í 3Set.l980 Shahmírzád Sr.MahmúdMítháqi 19Jul.!98J KÍly-i-Slná 
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DATA Sr.MajídKaram·J:Iakhsh 19Fev.l982 Yazd 
INFORMADA Sr. 'AliM~dMihrábi 19Fev.l982 Yazd 

NOME DAPRlSÃO LOCAL Sr. Mihrán Síyávushl 19Fev.l982 Yazd 
Sr. RidvánMazidi 19Fev.1982 Yazd 

Sr.Amru'lláhHusayní 19Jul.!981 Kúy-i-Sínã Sr.Ja'farDihqán 19Fev.l982 Kashán 
Sr.Talibi 19Jul.l981 Karaj :~c 

Sr .BahádúrKbushkhú 13Mar.l982 Shlráz 
Sr.Nikjú 22Jul."!981 Mashhad Sr.Azád.igán 8Abr.l982 Teerll 
Sr. Hidáyatu'lláhJamshld.i 28Jul.!981 Yazd Sr.Malikl 8Ago.l982 Teerll 
Sr. 'Ata'u'lláhTashakkur 28Jul.!981 Yazd Sr. HysaynSubhparvar 13Abr.l982 Qazvín 
Sr. • Ali-AkbarFarrukh 31Jul.i981 Yaid -·sr. 'lnâyatu'lláhZar'kãnl 13Abr.l982 Qazvín 

Yazd 
Sr. 'Ali' Alláf-zád.ihH usayní 13Abr.l982 Qazvín 

Sr .Akhtar-Khávari 31Jul.l981 Sr. Qudratu'lláh 
Sr.Mlbrigánl 11Ago.l981 Yazd Sháh-Muharrunadlú 13Abr.l982 Qazvín 
Sr. Jamshld Pústclú !2Ago.l981 Shlráz Sr.Fadlu'lláhMitháqí 13Abr.!982 Qazvin 
Sr. HidáyatQudrat 12Ago.l981 Shlráz Sr .BihnámKhushkhú 27Abr.!982 Shlráz 
Sr. FarhádSiyávushl 12Ago.l981 Shlráz Sr.Diya'u'lláhAhrárl 27Abr.l982 Shlráz 
Sr. Rajabniyá 23Ago.1981 Mashhad Sr. 'lfll!yatu'lláhMáfi 27Abr.l982 Qazvin 
Sr.Asi-ljári 7Set.1981 Ard.ibíl Sr.' AbbasAydiJ-Khãnl 27Abr.1982 Zanján 
Sr.Ittihádi 28Set.l981 Yazd Sr.Dávúd!shráq 27Abr.!982 Teerã 
Sra. Gívih.Murádíyán 28Set.l981 Yazd Sr.Ma'rifatu'lláhDávúdí 27Abr.198Z Zanján 
Sr.Kárgar 28Se!.l981 Yazd Sr.Fadlu'lláhDãvúdí 27Abr.1982 Zanján 
Sr.Khurram 28Set.l981 Yazd Sr .. BízhanFaná'iyán 27Abr.l982 Zanján 
Sr.Púr-Khursand 28Set.l981 Yazd Sr .Abu'l-Fad.iNajmí 27Abr.l982 Zanján 
Sr.Sha'bánYúsifiyán 28Set.l981 Teerã Sr.Asadu'lláhAharl 27Abr.l982 Zanján 
Sra.MunírlhYúsífiyán 28Set.l981 Teerã Sra. FarzánihMu'ayyad 3Mai.l982 Qazvín 
Sr. Yadu'lláhLãmi 28Set.l981 Teerã Sra.MuqaddasQásimpúf 3Mai.l982 Teerll 
Sra.MahlnLãmi 28Set.l981 Teerã Sta. NúranglzSarnandarl 24Mai.l982 Teerã 

Sr.' Ata'u'lláhMisbáh 130ut.l981 ,i.asht 
Sr. 'Abdu'lláhNíkkháh 24Mai.l982 Chálús 

Sr.FarzínMisbáh 130ut.l981 Rasht 
Sr. Báqir-' Ali Rahrnãnl 24Mai.!982 Sang~ 

Sr. 'Ata'u'lláhMushrif-zádit 130ut.1981 Rasht 
Sr .lrádu'lláhBaydaghí 24Mai.l982 Sangsar 

Sr.Furúghi 130ut.l981 Teerã 
Sr.Mas'údMuhibpúr 8Jun.l982 Shiráz 
Sr.Gw"j-' AliMumtází 8Jun.l982 Shiráz 

Sr.Payraví 260ut.l981 U$niyyíh Sr.KhusrawMa'súmí 8Jun.l982 Shiráz 
J;r.Qurá'iNizhad 260ut.19lH Shirãz Sr.Habídu'lláhAwjí 8Jun.l982 Shiráz Sr.RidvánRawhãnl 260uU981 Shiráz Sr. 'AliA'azamQanbari 10Jun.l982 (Desconhecida\ 
Sr.Amínyán 6Dez.l981 Teerã · 

Sra. Akhtar Thãbit A prisão de todas as pessoas 
Sr.AkbarHãshirni 7Dez.l981 Rafsanján 

Sr. Varjavand Mustáquim abaixo relacionadas foi efetuada 
Sr. 'Inájratu'lláhSífídvash 7Dez.l981 Rasht 
Sr. 'Abdu'IShuqíTibyãnl 11Dez:J981 Teerã Sr. Ahrnad Valclal no dia 8 dedezcmbrode 1982em 

Sr. Mihrázar 11Dez.l981 Teerã Sr. Azizú'lláh Muhipur etn Shiraz. Deste grupo, 22 

Sr .Dhuqu'lláhMu'min 13Dez.l981 Teerã Sr. Habibu'lláh Haldmi_e . foram execu(<ldos em junho 
filho de~1983. 

Sr. Nurrid-DinMurtidá'í !5Dez.l981 khásh 
Sr. JáfarShã'irzáclih Sra.Murtidá'í 15Dez.!981 Khásb 

Sr.Awrang 10Jan.l982 l:eerll. Sr. HasanMumtází 

Sr. R úhu'lláhRidá'í 19Jan.!982 Shiráz SrMas'ud Mumtází 

Sr.Hidraytu'lláhSíyávuslú Í9Jan.1982 Slúráz- Sra. Mahbubíh Mumtází 
Sr. Farzád Sadíqi Sra.FlotaQã'ini 19Jan.1982 Mashl!ad Sr. Bahram Khushkhú 

Sr. Farzád Qá 'íní f9Jan.l982 Mashhad Sra. Mihri Haqíqatzú 
Sr .HúsharnandQudrat 22Jan.l982 Yazd Srta. Mitra Haqiqatí 
Sr.MahbúbDawlat 22Jan.!982 Yazd sr. Mihran Safá'í 
Sr.Maqsúd'Alizád.ih 29Jan.I982 Tabrlz Sr: Suhayllttihád 
Sr.MihradádLalihzãrl 29Jan.l982 Teerã Sr. Ruhu 'Uáh Mibzízádih 
Sr.' AliDihaqãnl 2Fev.l982 Teerã Sr. Farhad Bihmardí · 
Sr. Dihqáni(filhode' Ali) 2Fev.l982 Teerã Sr. DaryushDahrnu'bid.i 
Sr.Dihqãnl(irmll.ode'Alí) 2Fev.l982 Teerã Sr. Mágid Kashãnlnizhád 

Sr. RuhulláhAkhlági 
Sr.Parv!zMaj!dí 9Fev.1982 Teerll Sra. Mahln Akhlági 
Sr.JalálMitháq! 9Fev.I982 Teerll Sr.HabibKamali 
Sr. Yadu'lláhSábiriyán 9Fev.!982 Teerã Sr. Ismá'í) Jamali 
Sr. Rúhiyyíh Jahánpúr 9Fev.!982 Shlráz Sr. Shukru'lláh Miluopur 
Sr. Muhammad Báqlr Sra. lshrat Rawhani 

Mihrá'ln 19Fev.1982 Qazvin Sra. Iran Avarigán 
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NOME DATAThWORMADADA Sr. Gurj-AliMumtázl 
Sr. Farrukh Nadírl 
Sr. Rjdván Rawháni 
Sr. BihnãmKhushkhú 
Sr. Bahádur Ku;hkhú 
Sr. KhusrawMa'súmí 
Sra. Mas'úd Súfi 
Dr.AbmadMazlúm 
Sr. KurusAhrari 

Sr. J>arvlz Guharrlz 
Sr. A'bbás Khaz' Ali 
Sr. e Sra. Muqímí 
Sr. Kawthari 
Sra. MinuAnvari 
Sr. Amin Shahmardáni 
Sra. 'Uiyá' Ruhizadigãn 
Sr. Vahid Daná 
Sr. Aniir Afnáni 
Sr. Suhrab Mansurí 
Sr. Dabíriyãn 
Srta. Ruhiyyih J ahánpúr 
Sr. Rahmán Vafá'í 

Sr.Ismã'URawhanl 
Sr. Ahmad Khádim 
Dr. Muhammad Anvari 
Sra. rlrishtih Anvarl 
Sr. KayvánDastúmizhád 
Sr. Kámrán Dastúrnizhãd 

PRISÃO· LOCAL 

·sr. Shâpur Rafálú 
Sr. Muharnmad-Ali Sháviq 
Sr. Farhád Qudrat 
Sr. Muharnmad-rudá Hisámí 
Sr. Quiá 'inizhãd 
Sr. Kurush e Sra. Furúgh 

Charklú 
Sr. Dáryúsh Haqbín 
Srta. Mitrá lraván 
Sr. KúrushAwji 
Sr. Surúsh Turábi 
Sr. e Sra. Ismá'íl Nuhnizhád 
Sr. lskandar Rawshan 
Sr. Dihqán 

A lista acima, compilada em julho de 1983, está incompleta. Calcula-se por baixo, que pelo menos 

400 bahá'is estejam atualmente presos no Irã. 

Bahá'ís Sequestrados ou Desaparecidos no Irã 

NOME LOCAL DETALHES 
'. 

Sr. Shaykh Muhamrnad Muvahh.id Teerll Seq0estradoem24 d~ maio de 
1979. Paradeiro desconhecido. 

Dr. 'Alimurád Dávúdi Teerll SeqUestrado em 11 de novembro de 
1979. Paradeiro desconhecido. 

Sr. Rúbí Rawshani Teerll SeqUestrado em 3 de janeiro de 
1980. Paradeiro desconhecido. 

Sr. 'Abdu'I-Husayn Taslimí Teerll Os nove membros do Conselho 
Sr. HúshangMahmúdí Teerll Administrativo Nacional da Fé 
Sr. Ibrálúm Rahmáni Teerll Bahá'i no Irã foram presos pOr 
Dr. Husayn Naji Teerã guardas revolucionários no dia 
Sr. Man'úh.ir Qá 'im Maqámí Teerll 21 de agosto de 1980, 
Sr. 'Atit'u'lláh Muqarribí Teerll juntamente com dois bahá'ís 
Sr. YúsifQadimí Teerã eminentes. As autoridades 
Sr. Balúyyih Nadiri 'f_eerã negaraip mais tarde 
Dr. Kãmbíz Sádiqzádih Teerll conhecJmelito da detenção 
Dr. Yúsif'Ahbásíyán Teerã e do paradeiro dessas pessoas, 
Dr. Hisharnatu'Jláh Rawháni Teerll que pennanece desconhecido. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragetti) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Prisidente Srs. Senadores: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

O Slt._~RESIQ~TE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador César Cals. 

_Q"-S_R. .C~_AR ÇALS (PDS- CE. Pronuncia o se
&'#llte ~i~_c_u~sºJ -_Sr. P.!esidente, Srs. Sen~~_ores: 

É impressionante como certos fatos acontecem neste 
País, que me _deixam perplexo, como esses que estão sur- Alguns dias antes_de deixar o Comando_ da Escola Su-
gindo na ãrea da educação. perior de Guerra, o General Euclides de Oliveira Figueí-

Na Paraíba, por exemplo, alUnos e professores estão ~-re·cto FHho, a convite da ordem dos Advogados do. Bra-
aHados, profundamente unidos, através de suas entida- si!, secção do Distrito Federal, proferiu palestra, em 
desde classe, não em forma de uma campanha moraliza- Brasília, subordinada ao tema "segurança nacional e as 
dora ou pelo aperfeiçoamento do ensino, nem pela me- forças armadas". 
lhoria da qualidade dos cursos, mas tão-somente para Gostada, nesta Op-ortunidade, de tecer_ algumas consí-
mútua proteção. Ninguém se atreve a mexer em profes- deracões em torno da importante conferência, não só 
sor ou aluno porque estoura uma greve. No meio estlo _-'---:_ pelo seu conteúdo histórico, mas, principalmente, pela 
igualmente organizado~ os funcionãrios e salvos de qual- clareza com que ele define o desempenho das forças ar-
quer interferência, ·pois· a greve ê a resposta. _ _ madas..n_o .contexto· _nao;;ional. 

Dessa forma, a Universidade vai de mal a pior. Entende o ilustre militar que a nação busca preservar 
Agora, tomo conhecimento de outro fato çtu:~fusimo sua existência, sua identidade e a possibilidade de evo-

na Universidade do Estado do Rio de Janeiro: os profes- Iuir, com a finalidade de ser sempre preservada. 
sores adjuntos, possuidores do título de livre docentej_ Para atingir tais objetivos, que-adquirem contornos es-
perceberam que havia uma .. falha na lei", que regula- pecíficos para cada nacionalidade, a nação se organiza, 
menta a ascensão da carreira docente onde, por um ar- pol1tica e juridicamente, como Estado. 
tifício jurídico, eles ale$aram que para ser professor ti tu- O Estado, pois, tem compromissos inarredáveis com a 
lar teriam que Ser submetidos-a uma séríe de exames, se~ -r~i~c~o~<;Ios_ o~jetivos vitaís da nacionalidade,_ os quais 
melhantes aos que os professores adjuntos se submete- são-_d~no_minaâos pela doutrina da Escola Superior de 
ram, quando do exame de habilitação para 0 título de H- GUerra ·de objetivos nacionais permanentes, con-sider-an-
vre docente. Alegando, portanto, que jâ tinham feito 0 do que a perspectiva de evolução histórico-cultural da 
exame e estavam no penúltimo posto da carreira, eles :Po- nação, revelaram-se, vitafs e assim se afiguram, numa vi-
deriam passar a professor titular sem concurso. Vale a são prospectiva, por outras gerações. _ 
pena dizer que, para professor titular, ~ Constituição Dentro de tal raciocínio, Sr. Presidente, a escola Supe-
BrasHeira e a Regulamentação do Ensino Superior- ãfir- rior de Guerra, valendo-se de contribuições de sucessivas 
mam que é preciso passar por um concurso público de gerações de_ brasileiros, tem adotado como uma das suas 
prova e títulos. Concursº signifjca disputa com outros, maís ímpóttantes propostas, conforme esclarece Q gene-
onde existe limite de vagas. Jã Livre Docente é habili- ral Euclides Figueiredo, um elenco sintético de idéiãS-
tação a um título. Todos aqueles que obtiveram média forças: democracia, integração nacional, integridade do 
superior a sete estão babi]ita_ctps. Portanto, é uma prova patrimônio nacional, paz social, progresso e soberania. 
muito menos exigente do que a prova por concurso em Na sua exposição, o então comandante da escola supe-
que se compete para um lugar. Esta foi a primeira falha rior de guerra, disse que "constitui a soberania o referen-
do argumento deles. cial mais explícito da segurança: a manutenção da iode-

Como o Ministro da Educação considerou, a atitude t:H:Udência no concerto dos demais estados e a suprema-
destes professores é imoral e inconstitucional. Isso foi cia da ordem jurídica no plano interno. Excetuadas as 
feito por um grupo de professores da Faculdade de Di- hoje corriqueiras formas de auto limitação do exercício 
reito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coman- da soberania todas as ações ou manobras que tendam a, 
damos por um Juiz que julgou a liminar do mandado de no domínio das relações internacionais, limitar ou res-
segurança, em sua própria Vara. Um ato imoral. trTngir oS eSPaçoS da independência do país, ferem acha-

Depois, com a manipulação, segundo consta, por in- mada segurança externa". 
fluentes professores adjuntos da FaculdadJ! .de P.ireito._ Nas~~ concepção a escola ~uperior de guerra, sempre 
foi dado ganho a causa, em primeira fnstâO.ciã no Rio de Pre'ConizoiC a ãdec[tiaÇão- das medidas de defesa in_teina 
Janeiro, a UFRJ recorreu ao Supremo Tribun'al Federal, aos parâmetros da democracia e do estado de dir~ito~ o 
onde a matéria deverá entrar em votação brevemente. que significa a utilização gradual das medidas lei@is, em 

Isto significa, --Simplesme-nte;- o desmoronamento de função da intensidade das agres&ões. 
toda carreira universitária no Brasil, pois elimina 0 único Arremeta~ ·também, que a ''confusão entre oposição e 
processo de se chegar a tão importante posição, que é a contestação subversiva só serve a dois tipos de atitudes 
do mérito através de COncursos públicos de provas e títu- igualmente indesejãveis: a primeira, de governos antide-
los, onde se compete com outras pessoas, democratica- macrâticos, que, a tudo rotulando de çontestação, bus-
mente, dando a possibilidade a outras universidades, de cam eliminar ou restringir a oposição legítima, mas incô-
outros _Estados, de participarem da disputa. Isto não moda; a outra, partindo de movimentos interessados em 
acontece mais, em função da passagem automática des- empolgar o poder a qualquer preço, que, a tudo rotulan-
ses professores, preenchendo todas as funçõeS titUlares. do de_ oposição ou divergência democrática, visam leVar 
Além disso tudo, uma pletora de professores titulares ao extremo a tolerância democrática e ocupar os espaços 
impedem o bom funcionamento dos serviços e toda a abandonados pela inibição dos mecanismos democráti-
questão moral e de organização da carreira que isto 1e- cos de defesa". 
vanta. Como um professor pode exigir de um aluno-, - --=Outro ponto de signilicativo realce na palestra do ge-
quando ele, para ser promovido, utili2:a-se de recursos da neral Euclid_~s Figueiredo, menciona-se a distinção entre 
justiça que não são o do mérito, e da carreira com estu- a segurança interna e a segurança pública. 
dos e trabalho? __ • A primeira tem, "como fundamentO e referencial, a 

Estou absolutamente confiante no patriotismo"- dos soberania internamente considerada, como fim, a 
ilustres juízes do Supremo Tribunal Federal, a quem nes- criação _e preservação das condições para a cOnquista e 
te mo~ento, desta tribuna, faço um apelo candente, para manutenção dos objetivos permanentes da nação; como 
que aJudem a salvar a Universidade brasilt;;ira. Uma de- beneficiária, a: sociedade- naelõnal, no seu conjunt.Q; 
cisão contrária a estã. tentativa âe gOlpe da-UFRJ teria como esfera decisória, a expressão política do poder na-
uma salutar repercussão. cional; como óbices e agentes desencadeadores _de a_çõ~s 

Estou absolutamente confiante que 0 Ministro Mar~ de defesda, os antagonismos, ou seja, manifeStaÇões de 
Macie[ com sua experiência-e grande conheCiP1_e_nt_o__dos atitudes_ deliberada~ente. hostis à realização dos objeti-
problemas da educação tudo fará para que a carrei~-vas maJOres da nacJOnahdade". 
universitáría sejã-prCsC-rVaâade abusos como o citado, e Ja o c:ampo da segurança pública, Sr. Presidente, "se 
que os que pretendem destruí-la sejam punidos de_m_odo Tnstallra anfe-a presença de óbic~ (comportamentos di-
-~emplar. vergeiites e-conflitos) destituídos de sentido constesta-

·1..,.~0 se puuc assegurar condições de sucess_o para esses tórío (dissuptívo ou antagónico), caracterizados por 
professores que pretendem fugir do mérito -para constituírem, em relação à lei e à ordem, transgressões 
promover-se, caso c_ontr_ãrio, não haverá futuro para a individuais ou grupais, a nível de ilícitos penais, mais ou 
Universidade brasfleíra. menos graves". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Mas adiailte diz ele: "Arites de ten.tar definif e deliml-
Palmas.) taro papel das Forças Armadas- e'in Uma dada sociedade, 
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cumpre buscar entender a verdadeira natureza _de tais 
ins.tituições, a sua_ gênese, os- motivos ma:is profundos 
que levaram ao surgimento e à presença universal, em to
das as socieades nacionais conhecidas. O caso da Costa 
Rica que, além das forças políciais, formalmente não 
mantêm organizações milítares, ê_ tido, p~x estudiosos de 
sua realidade, como aparência que na prâtfca, corres
ponde â existência de discreto dispositivo mílítar pronta
mente utilizável quando surgem emergências. Algum ou
tro pequenino estado desarmado, que possa ser citado 
como exemplo, ao mais breve exame mostraráqUe têril 
s_ua segurança garantida por alianças t.nt_ernacionais. 

Pode-se, pois, afirmar que, de fato, a preSeO.ça de 
~orças Armadas têm extensão uniVersal, o que sugere a 
mdagação sobre os motivos que as fazem, indispensá
veis, quaisquer que sejam os regimes considerados. ou as 
ideologias sobre as quais foram eles concebidos e cons
truídos. A tese do "materialismo históricO", segundo a 
qual as Forças Armadas, existem ou têm como causa,lfe 
resto aviltante, na dominação de uma classe sobre as de
mais, não se sustenta quandO, à luz da antropo!Ôgia cu!~ 
tura\, verificamos em sociedades primitiVas, itãs quais 
não há como identificar a existência de classes. a pre
sença de come.onentes voltados para o exercício de ações 
de combate. E que, quando um dado grupo, primitivo 
ainda, adquire consciência acerca de sua identidade e 
existência, automaticamente pretende continuar existín
do. 

Ç_omo__tal continuidadç_ __ dçve realizar-se em _universo 
conflitual, onde podem, concretamente, súrgii interes$e-s 
antagônicos, ele se prepara para garanti-la. Diremos, as
sim, usando expresSão do professor Jorge Boaventura, 
que as Forças _Armadas são, básica e originariamente, a 
'-"expressão fís1ca do instinto de sobrevivência da socie
dade nacional a que servem". 

Ao fazer referência ao fundamento do direito compa
rado, assim se expressa o General Euclides Figueiredo: 
os próprios críticos do dispositivo da constituição vigen
te (art. 91) a respeito da missão das Forças Armadas, e 
suas responsabilidades quanto a chamada segurança in
terna, reconhecem que há toda uma tradição histórico
constitucional nesse sentido. 

Praticamente, desde a Independência a missão das 
Forças Armadas inclui a segurança interna. Será fácil 
conferir· 

CONSTITUIÇÃO DE 1924: 
"Art. 148. Ao Poder Executivo compete priva~ 

tlVameiite empregar a Força Armada de mar e terra, 
como bem lhe parecer conveniente à segurança e de
fesa do Império." 

Evidencia-se uma abrangência interna e externa à des
tinação das forças-de mar e terra, o que se comprova ca
balmente ao articular-se tal dispositivo com o§ 15 do art. 
102 em que se fixam as atribuições do Imperador como 
Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe "prover a tudo 
que for concernente à segurança interna e externa doEs
tado, na forma da Constituição". 

CONSTITUIÇÃO DE 1891: 
"Art. 14. As forças de terra e mar são insti

tuições nacionais permanentes, destinadas à defesa 
da Pátria no exterior e à manutenção das leis no in
terior. 

A Força Armada é essencialmente obediente, 
dentro dos limites da lei, aos seus superiores hierãr
quicos e obrigadas a sustentar as instituições consti
tucionais." 

Clara a dupla destinação quando se estatui a defesa da 
Pátria no exterior e a manutenção das leis e a susten

- tação das instituições constitucionais no interior. 

CONSTITUIÇÃO DE 1934: 
"Art. 162. As Forças Armadas são instituições 

nacionais permanentes, e, dentro da lei, essencialmen
te obedientes aos seus superiores hierárquicos. 
Destinam-se a defender a Pátria e a garantir os pode
res constitucionais, a ordem e a lei." 

Persiste a re~ponsabilidadc pela garantia da soberania 
interna no liso da expressão "garantir os poderes consti
tucionais, a ordem c a lei". 

CONSTITUIÇÃO DE 1967: 
"Art. 92. . •.......... 
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§ [9 Destinam-se as Forças Armadas a defen
der a_ Pátria e a garantir os poderes constitu[dos, a 
lei e a ordern." 

Aqui, querem alguns intérpretes faze_r crer_ que a alte
ração de ''poderes constitucionais" p-ara "poderes cons
tituídos" tenha sido um_ a fórmula para colocar sob a ga
rantia das Forças Armadas os ates de exceçào. Não_nos 
parece válida a exegese, notadamente porquanto o textó 
menciona poderes e não atos, e o poder que expedia tais 
atas era o Executivo, constitucional, portanto, 

Parece-nos que simplesmente aqui se adotou o concei~ 
to ''poder constituído" em oposição ao "poder consti
tuinte". 

ConstiiU.iÇãO-de 1967, Emenda n9 I de 1969: 
"Art. 91 - As Forças Atinadas, essenciais à 

execução da política-- de seg'tfrança nacional, 
destinam-se a defesa da Pátria e à garantia dos po~ 
deres constituídos, da lei e da ordem." 

Temos aqui o dispositivo vigente. Basicamente o m~s:
mo da constituição de l%_7_ com_ªjnserção da menção, 
de resto desnecessária, d_e_que as Forças Armadas são 
--essenciais à execução da_ política de segurança nacio~ 
na!". Não há duvida de que elas o são, sempre sob oco
mando supremo do Presidente da República. 

Cabe agora inquirir se estamos sozinhos, do ponto de 
vista constituc;ional, nessa vinculação das Forças Arma_
das à segurança interna. 

Um exame, ainda que perfunctório, das constituições 
de difere-ntes estados considerados mais próximos d~ 
nossa cultura e estilo de vida revela que nãÇJ somos os ii
nicas a empenhar as Forças Armadas na segurança inter
na c 

Comecemos pela Espanha (Constituição de 1978): 

"Art. 8 
I. As Forças Armadas, constituídas pelo Exérci

to de terra, a Armada e o Exército do Ar, têm como 
missão garantir a soberania e a independência da 
Espanha" e defender a sua integi-ldade territorial, 
bem como a ordem constitucional." 

A Constitmção da Venezuela (1961) é bastante explicí-
ta: 

"Art. 132 -As Fórças Armadas Nacionais for
mam uma instituição apolítica, obediente e não. deli
berante, organizada. pelo Estado para assegurar a 
defesa nacional, a estabilidade d.as instituições de
mocráticas e o respeito pela constituiÇão e pelaS leis, 
cujo acatamento estará sempre acima de qualquer 
outra obrigação. As Forças Armadas estarão ao ser
viço da República e em caso algum ao serviço de 
uma pessoa ou facção colítica." 

Assim também a constituição M~;.;,icana (1917), em 
que, não se distinguem bem as atribJúções Qo Exército e 
da guarda nacional: 

"Art. 35. São prerrogativas do cidadão: 
IV- pegar cm armas no exército ou guarda na

cional para defesa da Rcpúblíca e das instituições, 
nos Lermos determinados pelas leis". 

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl- (Seção II) 

Poder-se-ia aqui, justamente, invocar o texto citado 
para distinguir o emprego das milícias daquele das 
Fófo:;-.J.s Armadas. Essas milícias é que teriam constituído 
a guarda nacional, de emprego na segurança interna. 
Ocorre que não mais é assim. O Presidente Eisenhower 
federalizou a guarda, que hoje funciona com oficiais re
gulares das Forças Armadas Federais e sob completo 
controle..das._E.orças Armadas. _ 

Em seguida revela que "no Brasil, podemos afirmar 
que, se no curso de_ nossa História, desde o Império, não 
tivessem sido as Forças Armadas empregadas na segu
rança interna, não teríamos logo a integridade e unidade 
que orgulhosamente ostentamos. 
~ Nem mereceria Caxias o honroso título de "Pacifica~ 

dor" se não houvesse, em nome do Império do Brasil, 
reã!ízado as inúm~ras operações de seguran~ _interna 
contra levantes e sedições, que a incipiência das insti
tuições, a ex.acerbação dos interesses regionais e_ a pró
pria exténsão contínenta( do país ocasionaram. Capitão, 
zinda,_atuou na Província Cisplatina. Como Major, per
maneceu_ ao, ]ado d_e Pedro I no episódio de que resu}tou 

-oSUa_:a:pg:fc-ªção. Coronel,_ nomeado, Comanda.rúe-Ge-ral 
das f'Orç:as Militares do Maranhão e Presidente de 

- Província, teve por missão sufocar a "Balaiada". E o fez, 
em 1840, com espírito patriótico e humanitário. Jã Bri
gadeiro, e Barão de Caxias, sufocou em São Paulo, _em 
1842, a sedição lib~raJ, anistiando os revoltosos. Ass1m, 
ígllãliTlente, em Minas Gerais, o que lhe valeu o título e a 
notoriedade como "0 Pacificador". Neste mesmo ano, 
recebeu a presidência da Provfncia do Rio Gral'l:de do 
Suf, conturbada pela chamada .. Guerra dos Farrapos". 
Após dois anos de combate, obteve a pacificação, unin
do, mais uma vez, os brasi!ei~o~·- _ 

A República Velha nos traz os exemplos de Canudos, 
---da campanha do contestado, as revoltas de22 a24. Mais 

iecenteme!iJr;,_ n_ão podemos esquecer as operações mili
tares contra ·a moVimento de 1932 e o S?-_focamento da 
Intentona ComUnista de 19f5 e do =Golpe Integralista de 
1938. E l_lão citaremos f~tos rytais recentes, por de_ll}ais 
CQil~Qs ÇJ2QI_g~to ~-U~J].ãfise estaria com_ErOE!leti
da por falta de perspectiva histórica. 

No prosseguimento da sua palestra, Sr. Presidente, ao 
fazer referêrlcia ao_ fundamento pragmãtico das Forças 
Armadas, o conTerencista assinala que "impõe-se uma 
análise matizada das hipóteses_ de emprego das Forças 
ATrnadas- ·na segUrança interna. 

De inlcio, convêm lembrar que a legislação vigente 
atribui -aS--políclàS--militares dos estadOs-merllbros res
ponsabilidades específicas quanto à segurança interna 
Ootadameilt"e nO-que-concerne à manutençãO da ordem 
pública, quando precederão sempre o eventual emprego 
d;.\S fQ_rça~ armadas. Toda a documentação doutrinãria a 
respeito d~ segurança interna prescreVe, corria v:imos, in-

-_clusíVe riOs qUadros mOstrados, que cabe às polícias esta~ 
duais e não às forças armadas as atividades preventivas, 
e aqueius iniciais da fase repressiva. Isto se dá simples
mente porque cabe aos estados-membros a manutenção 

A Constituição Francesa !1958,""7 _ _Com modificações ~~ ~~:-faú~~~:i~~~~~~~~v~::od~~ :i~~(~~f.a~h~~~~: 
até I 963) não est:;Lbelece explicitamente a respons_abilida-
de das Forças Armadas pela segurança interna, mas após da Constituição). 
estabeJecer no s~u art. 15 que o "Presidente da República Assim, o próprio ordenamento juridtco vigente coloca 
é o chefe das Forças Armadas" dá-lhe amplos podere_s, ---a segUiiriÇi-ín-teitlilcomo preocupaçãO _õrigínâria das 
no art. 16, para "adotar as medidas exigidas pelas cir- milícias estaduais, ficando, com as forças armadãs, os 
constâncias". --- _e_11cargos de ~~pervisão, contÍ'ole,_ informações e, por so-

"ArL 16. licitação dos goverríos-estaduais ou por intervenção, o 
L Sempre que as instituições da República, a eventual emprego. Esta situação tem vârias vantagens: 

independência da nação, a integridade do seu terri- resguarda~se a autonomia dos estados-rl!embros; 
tório ou a execução- dos seus compromissos interna- estabelecem-se di_reções politicamente diferenciadas na 
cionais forem ameaçadas por forma grave e imedia- condução das ações, amoldadas às peculiaridades locais; 
ta e o funciotlameoto regular dos poderes públicos preservam~se as forças armadas para emprego em si~ 
constitucionais for interrompidO, o Presídente da tuaçõe_s de maior gravidade, poupando-as do desgaste 
República adotará as medidas exigidas pelas cir- _inevJtâ_v_eL<!e_t,~rn etl}prego repressivo constante_; permite 
cunstâncias, após consulta oficial do Primeiro- uma eStratégia de dissU8.são pela simpleS possibilidade de 
Ministro, dos presidentes de ambas as Câmaras e emprego das forças armadas 

ainda do conselho.constitucignal". Vejamos, agora, sistematicamente, quaís as híp6teses 
Finalmente, a Constituição dos Estados Unidos da _de emprego das forças armadas na segurança interna. 

América, de 1787, estatui: :Caso~ pOderá haver duvidosos, mas outros- a maioria 
.. Seção VIII - são de cristalina legitimidade. 

Competirá ao Congresso: t.Jma hipótese inquC:Stionável de etl!prego é a quere-
- convocar milícias para execucão de leis da sulta ·da- pTOpría flãu.iteza federativa do Estado brasilei-

União, reprimir insurreição e repelir invasões;" ro. Num estado federal ils Forças Armadas pertencem à 
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União e, como tal, têm um papel de polícia cOm respeito 
a conflito~ internos entre os estados~membros. 

Relembremos o "contestado" entre o Paranã e Santa 
Catarina, ou o antigo litígio entre Minas Gerais e Espíri
to Santo ou, o mais recente! ent~e Mat9 Grosso do Sul e 
Goiâs. Nada nos garante que as milícias estaduais não 
voltem, em caso de emocionalismo da opinião pública 
local, a serem_ empregadas em disputas que tais, exigindo 
a pfeSerlçà ati V-a das forÇas armadas, para manter a paz. 

Outra é a da ação da presença das Forças Armadas 
durante as eleições. Essa participação constitui sempre 
resultado da convocação dos juízes e tribunais eleitorais, 
que conhl!cem, melhor que ninguém, as vantagens do 
emprego de uma força imparCial, distanciada das dispu
tas locais, em que, às vezes, vêem-se envolvidas as pró
prias po!(cias e autoridades policiais. 

Uma terceira hipótese, não menos inquestionável, está 
na participação para debelar conflito armado interno, 
que pode ser autóctone, assumindo a forma de insur
reição, ou, vinculando-se ao movimento ideológico 
marxista-leninista, pode constituir o estãgio final do que 
os comunistas chamam de guerra revolucionária. Tarn~ 
bém aqui, nada nos autoriza supor que grupos radicais 
internos não v_e_nham no futuro, quando frustrados pelo 
voto, a iniciar o conflito armado, recorrendo a técnicas 
de ter_ror e ao processo de guerrilhas. A guerrilha em fase 
avançada supera, como é sabido, a capacidade policial e 
sua atuação, em ráPido -deslocamento, forçaria as polf
cias militares estadUais, às quais incumbe o primeiro en
frentamento, a deslocarem~se para áreas fora de sua ju
risdiçãO, o- que- implica, desde o início da luta anti
guerrilha, ã presença de, pelo menos, uma coordenação e 
controle_ das Foi"ças Armadas, para cobrir efetivamente 
operações em diversos estados. A plausibilidade desta 
necessidade de acentua ant~ a preferência das guerrilhas 
por áreas de fronteiras nacionais e provinciais, exata
mente para valerem-se das limitações jurídicas de empre
go das forças repressivas. 

Há do1s casos duvidoso~- e e neles que pensam os 
opositores à doutrina do emprego das Forças Armadas 
na segUrança interna - quais sejam: (19) o do apoio 
dado pelas forças armadas a governo em acentuado pro
cesso de repddio pela opinião pública, e (29) o do even~ 
tua[ apoio que as forças armadas venham a dar a movi
mento de rebelião contra um governo opressivo. 

NO pnmeiro caso, a dificutade em distinguir entre a. 
legítima garantia da ordem pública e do funcionamento 
t'i.:gular das instituições e o apoio partidário ilegítimo ao 
governo é óbvia, sendo também óbvias as dificuldades de 
discernimento entre a realidade do governo e a imagem 
negativa proventura montada pela mídia em oposição. 
Nesse caso_, lembramos, contudo, que a presunção corre 
a favor do Governo, mormente, se foi regularmente elei~ 
to e se não forem esgotadas, pela oposição, as medidas 
políticas ou jurfdicas para afastá~lo ou substituf-lo. 

Qua!ltO ao segundo caso, hão os senhores de convir 
que não há dispositivo legal que impeça Uma revolução, 
sendo certo que as rebeliões se fazem o mais das vezes 
contra a Lei, quanto mais que muitos juristas, desdeLoc-
ke, susit!ntam ser a rebelião um direito natural dos povos A. 
quaTido Os -governos, rompendo o pacto social, se torn~f" V 
opressivos (9). 

POr. último, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o General 
Euclides Figueiredo citou as palavras de um dos consti
tuinres:ât; l946,a respeito do papel do soldado, do Exér-

~~~nt~sd~:r~~:~a~.s~:~!1::d~ot~.)s~st:a~~~a:o~~! s:~ "~~ 
ombros, a respClrfsabilidade de guarda das instituições, 
contra a desordem e contra a tirania. ~ instituir-se um 
elemento de_ garantia dos poderes públicos, legalmente 
constituídos, f!"l_::ts também das liberdades públicas otj~ 
nizadas, da livre manifestação de pensamento, da piop~ 
ganda de idéias, das reivindiCações populares, pacíficas. 
E isto só se faz com independência:. 

O Exé-rcito é uma instituição nacional e constitucional. 
Não pertence à facção, nem é poHtico; não é da, não~ do 
governo. Forma, em torno das liberdades do povo, uma 
trincheira que tanto as preserva do arb(trio da autorida· 
de como as delimita nas suas expansões extralegais. Sua 

-força está na coesão moral, cimentada pela disciplina, 
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que vincula comandante e comandados. E quem diz dis
ciplina, diz subordinação. 

A disciplina traça o âmbito Õa§ atividades d~ cada 
membro da cole_tividade militar, da sua autonomia, e 
orienta as iniciãtiVas que limita, quanto à sua extensão. 
A subordinação_ estabelece_ a obediência na h~erarquia 
militar para a boa harmonia do serviço da Pâtria, obe
diência tanto de baixo pàtã cima, como de cima para 
baixo. Não i; hu_milh_ação nem alienação de vontade pró
pria. Tanto serviu ao Major Lima e Silva para fazê-lo 
embainhar sua espada no 7 de abril, como ao Gen«::t:al 
DeOdoro para desembainhar a sua a l 5 de novembro de 
1889. Um obedecia ainda ao soberano que abdicara_e 
não quis atirar a tro'pa c6htra o povo:-Outro obedecia à 
vontade do povo, reconhecendo-lhe o direit1fde decid,ir_~ 
sobre os destinos da Nação. 

Exército assim é Exército da Derriocracia, Exêrci
, to que deveria ç_gnservar as tradições republicanas. 
( ... ). 

Exército de 29 de outubro de 1945, q u.e, num mo
mento, compreendeu e .sentiu os anseios na Nação, 
dando por terra com a ditadura que a infelicitava._ 
Exército, Forcas Armadas, essencialmente obedien
tes, .dentro dos limites da Lei, aos superiores hierâr
quicós e obrigadas a_ sustentar as instituições consti
tucionais, dizia a Constituição de 1891. Mas tam
bêm, Exército capaz de defend~ as lil:lerdades do 
povo e acompanhar a evolução de sua idéias. Exér
cito, símbolo na nacionalidade, _símbolo da força 
efetiva. Mas não _força bruta, que amedronta, ·mas 
força consciente, que inspira confiança. (11). 
-E termina o General Euclides, afirmando: 
.. Este o pensame~to Q.e uffi Genoíno democratà e 

de um liberal, este o pensamento de um dos poucos 
guerreiros constitucionais de qu-e têm nQtíciaaJlis
tória do Brasil, este, Senhores, o pensamento dos 
soldados puros, com este que foi meu pai" 

Eram estas, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, as consi
derações que pr:etendia registrar nos Anais d_est~ Casa, 
por entender que a palestra do General Euclides Figuei
redo se constitui numa valiosa contribuiç?o ao verdadei
ro conceito do papel que desem.penha as Forças Arma
das no nos:so país. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas) 
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eptjdades_ ,c:om_pnitârias ~demais entes da sociedade ci:vil 
e pOlítiCa congTCgam-se em mobilização contrárias a ela. 
E isto _não_ pode, de forma alguma, ser ignorado. 

Pode-sç~também, -ãOuiir razões de ordem técnica, 
i_g~almente_ v~l_íd_as, que contrari'!-m a _Indole das políticas 
adÕÍ.adâS.-uiDà'irislituição de ensíno, em pffffieiro lugar, 
não se comporta como uma repartiÇão administrativa de 
rotina; ela deriva de uma história, se identifica como en
tidade singular e muito específica, com seus agentes espe
cia)iza~os tec!_ljca,mente- e açu_lturadoS pof missões so
ciais inlimalneiüe ·assumidas. É sabidÕ qU:e, em mOmento 
de brÚscaS -inudiúlças, iilstiiuiÇõéS ifeSte- tlp(:t chegam a 
extfnguír-se, mesnlo que se tente sUbStituí-las com outras 
_cjQ~açQ_~ __ d~ __ r~~!S~~-e __ ~ _ _p!SSoal. Não mant~!ll a sua 
ide_ntida4e_or_igina,_l. _Passam a ser o_utra entidade distinta 
~ iamais se· iguahlrão à original. _-

-:ra~p()UI!Cf s:e pode imaginar que um corpo docente e 
têCnico-admirlistrativo, plasmado em décadas_ de canso

- -fíàilÇãO desta sua cultura específica, possa se_converte_r, 
inopinadamente, em outrit eqUipe, como missões a.bsolu
tainenté. diStintas, quei do ponto de vista técnico

. profiss1oi:lal, qUer do ponto de vista pedagógico. Um Co_
-lêgio MHítar iiãõ- é-, desde logo, uma escola comum de 19 
ou 29 grau; ele se faz singular e_especial, por seu elenco de 
djsc:i_pl_in~:S. -por _~eti~ !llé,to~os peculiares de ensino, e no
tadamente -pefo q-ue se tem chamado de "currículO imptí
cit<>_"_-~~on.siC!os~oinsçrevem_os _val_ores Qá~cos, os co!ll
portaf"!lent~s identifica-dos a_a comunidade- de Pares. :s de 
todo dàro ser impossível, por decreto, tranSmutar esta 
estrutura real, ínstitucionaliiada, em algo completamen
te distinto como um cçntrq de fo;nrnação de sargentos. 

Deve ser tomada -em conta, ademais, que seu corpo 
docente jâ nãi:i é forimidó" por ofici:HS de carreira, inci
dentalmente desviados para as funções docentes. Consti
tuem uma carreira especializada, jâ bem distinguida do 
ofidalato genérico. E se tem mesclado com inúmeros 
professores civis, cuidadosamente selecionados. Sem dú
dda, uma parte considerável dos 1.500 praças alocados 
aos colégio poderâ reverter às funções profissionais pri
niãfias; óiitra, no entanto, já terâ adquirido _p ethos peda
·g-ói_i}c:o· e_ ·socraJ-dos· ·que-iitirte-neem ·a:os· quadto!fde- magisM 
têri~. --Est~s, _:offi muita_ probabilida~e, dariam contriM 
bti!Çâo (iuando muito sofrível, se retirados do meio com 
que ~oj~ se__ídentificam. -

Não bastassem estas razões técnico-pedagógicas, é se 
obrigado a admitir que os Colégios Militares não são 

O SR. PRESIDENTE (José Frage11i) - Concedo a mais_ apenas militares, não obstante orgulharemMse do 
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. - --- _qualificativo: Por sua própria denominação, são Cólé-

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB - PR. Pronuncia 0 gios Militares de alguma comunidade urbana: da corou-
seguinte discurso.) _ Si, Presidente, Srs. Senadores: .. ~- nidade recifense, da comunidade curitibana, da comuni-

Desejo, neste momento, em breve pronunciamento, dade belorizontína, da comunidade baiari.ã. Sua longa 
incorporar esta Casa a um justo movimento-de vári11s co- história os fez parte indissociãvel da cultura destas co-
munidades de nosso País, contrário à po_líticã- ·de ex.:. · munidade.c;, Por isso não podem ser objeto de decisão 
tinção ou transformação dos Colégios Militares de Porto- iii11lateral da administração pública federal. 

Alegre e Fortal_e_za- a serc;m mantidos como escol;:Ls_co- Dentro daquele postulado democrâtico, portanto, de 
muns de 29 grau visando ao preparo para a Academia que todo problema social deve ser equadonado partici-
Militar- de Recife e Curitiba-:- que se converteriam pativamente, ouvidas as entidades interessadas; atenden-
em centros de formação de sargentos- e os de Belo HoM do às razões técnico-pedagógicas e: psicossociais que conM 
rizonte e Salvador - a desaparecerem para dar lugar a correm com as colocadas pelo Ministério do Exército, 
outras organizações militares. - julgamos ser irrip-ostergãvel deVer nosso, como parla-

Efetivamente, não hã nenhum reparo a fazer às razões mentares, nosso, como cidadãos, e da Casa, com a insti-
apresentadas pelo Exm9 Sr. General Ruperto Clodoaldo tuição magna, trazer a debate e consideração outras ai-
Pinto, como as determinantes dessas decisõ_es,_Conéórda ternativas de solução para os problemas justamente !e-
toda a Nação em que as Forças Armadas- mormente vantados por aquele Ministério. 
num momento de restriçõ~;s_ eco_nômico-financeitas_ · ..;_ - --
aplique todos seus recursos e ~forças em suas fmlções Um~Os~~~e~tos -d~ste ~~obi~~~baSÍarlte destaca-
essenciaiS de defesa nacional. E concorda em_ que, quª- do, é o da alocação de recursos vinculados àquele Mi_nis-
dros profissionais mililares desviados dessas funções es- tédO:·Ãltern-ãtívamente,_ Se poOe =-e- SãO beiliPlausíveis 
senciais, precisam ser revertidos a elas e precisam ser aJ:I!_- - estu_dar as_ ~ipóteses de conversão destes estabeleci-
pliados peta formação de novos profissionais, Como sãr~ _meD.t_Q-~_-~iij~_F~~Q_ãÇ_9es~-Seja~. ~P!ivat:fas _- mantidas e 
gentos e demais praças graduados. oric'lta~a~ pe!as ~espectivas_comunidad~s sej~m_ púbHCãs 

Contudo, nenhum problema admite apenas uma so- ~- - atiãVês aec"Onstituição colrium Pelos respeC1ivOSCStã--
lução. Especialmente quando se trata de estruturas :SQ- ,._ dt)S_ da Federação e pelo próprio Ministéiio do Exército. 
ciais- como o são as de educação- sempre há alterna- Seu finanClameiltO"p3.ssaria, então, a ser reãliza-dO por 
tivas a serem consideradas por todos os segmentos so- dotações federais e estaduais específicas, a cargo do 
ciais afetados. Esta 'é uma assertiva essencial à democra"- MEC. das Secretarias Estaduais e de contribuições das 
cia. _ famílías --~deferi1es ·aô instituto-. Isto desoneraria aquele 

No caso, em todas as cidades atingidas pela decisão do Ministério,_ permíiírido-lhe, sem prejuízo socia1, ii. tender 
_ Ministério do ExércfícÇfa-mllias de alunos e ex-alunos1 às suas pr~~~~s demandas internas. -l . 
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As necessidades específicas de formação de praças gra
duados, especificamente no caso de Curitiba, podem ser
atendidas perfeitamente por outras alternativas de recur
sos, Há infra-estrutura apropriadas, em até maior grau 
dq_ que as d~CMC, nos amplos terrenos do Exército no 
B~ir~~- do __ Bog_ueirão, ou no espaço então reservado para 
aS instalaÇõis áo CPOR junto ao Centro PoHtécnico da 
Universidade Federal do Paraná, além de outras opções 
que seriain, íi:tchisívé_apoiadas pelos Governos do Esta~ 
do e do Munictpio de Cu_ritiba. 

·lfeSolVIdilS.tstá'S qUes-tõeS-inaiS imediatas, o corpo do
cente e técnico-administrativo do Colégio Militar pode
ria ser incorporado, em regime funcional específico, às 
novas instituições_ criadas, mediante opção que não lhes 
f~rissem direít_os -~â-Spíraç<;es"vocàCionais e pesSoais alta
mente respeitãV:eiCMesmo porque, de um lado, jâ cons
tituem _quadros_ especiais, e de outro, construíram suas 
vidas dentro da perspectiva de permanência das instiM 
tuições de ensino a que se dedicam. 

Inúmeros detalhes poderiam ser levantados quanto ao 
encaminhamento e operacionalização destas alternati
Vas. Não é este o momento para examinâMlas. Nem o lo
cal apropriado para isto. Sim, é pertinente que esta Casa 
se assenhoreie do problema - não s6 do Ministério do 
Exêrcito e da Administração Federal, mas também das 
comunidades afetadas e das sociedades ertt que elas se in~ 
~_!=ren1 =--~ po:nha e~_ pauta a discussão das políticas al
~-~rtlativa~ pos_slVeis~ 

Isto posto, encarecemos que se oficie aci Exm\"' Sr. Pre
sidente da República e ao Exm\"' Sr. Ministro do Exérci
to, propondo-lhes a reconsideração das políticas já ado
tadas e a ·análise das alternativas que ora propomos e 
que, certamente, poderão ser discutidas com as comuni
dades mobilizadas. Não se extinguem instituições social 
e culturalmente relevantes. Se elas apresentam proble
mas ou insuficiências, cumpre transformá-las, 
mantendo-lhes as contribuições valiosas e imf>rescindf
v~is. Assim se age d~m~cr~ticamente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
PiiliiúlsT ------------ --- --

o SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não hâ mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 
30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecidª-
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 970, de 
1985), do Projeto de Resolução n" 110, de 1985, que sus
pende a execução do artigo J<:> da Resolução n~' 13, de 4 
de maiO de 1983, da Câmara dos Deputados, na parte em 
que deliberou sustar o processo criminal contra o ex
Deputado Domingos Antônio de Freitas Oiníz Neto. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gfSflltiVo n<:> Il,-deT984- (n9 45/84, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do protocolo de t 983 para a 
VII Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do 
Trigo de 1971, concluído em Londres, a J9 de dezembro 
de 1982, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 959 a 961, de 
1985, das Comissões: 

....:.._ de Relações Exte-riores; 
"-de Agricultura; e 

- de Economia. 

_O _SR. PR~SI[)ENTE (José Fragelli)- Estã encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.) 
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Ata da 25311- Sessão_, em 4 de dezembro de 1985 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA ___:_ 

Presidência do Sr. José Fragelli, 

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: ' 

·çayalcante --:- -Albanp Franco ......! Lourival Baptista -
Passos ~ôrto -:-:-~Jutahy Magalhã~ - Lomanto Júnior 
- LUíZ-Víâna ....=-:João-Cãlmon _:-.Jõsê lgnâcio Ferreira 

OSR. fRESIDENTE (José Fragelli)- A lista' de pre· 
senÇa acusa o -co-rli:parecim\into de 65 Srs. SenadoreS. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos . 
O Sr. !9-SePi'eiárió irã pi'oceder à leitura d_o Expedien

...,.. MQacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro 
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni- ~Roberto Saturnino - Itamar Franco·- Murilo Ba-

ce Michiles- Fábio Lucena- Alcides Paio- Gal vão 
Modesto- Odacir Soares-~ Ãloysiõ Chaves- Gabriel · daró --Alfredo Campos - Amaral Furlan - Severo 
Hermes_ Hêlio Gueiros _:.'Alexandre Costa --Améri:. GOmeS - Benedito FerTeira -. Henffqile ~S-antillo -

te. 
t! lido o seguinte 

co de Souza_ Alberto Silva_ Helvídio Nunes- João Mauro Borges- Benedito Canelas ~-_9astão Müll:r-
Lobo- Cesar Cais -José Lins- Virgüio TâvOra :.:.:.""-·-Roberto Campos- Josê Fragelh- Marcelo Miranda 
Carlos Alberto - Moacy_r Duarte- Martins Filho --- ~--saldanha Der:ô- Álvaro Dias- Enêas Faria- Jai
Humberto Lucena_--: Ma_rcÇ)_nd~ ÇJadelha ""7' ~~jl_t?-n soo S,arre:to ~ Jorg~ Bornhau~~ - L~noir Vargas --::
Cabral- Aderbal Jurema---:- Cid Sampaio- Nivaldo -=q.,_iws \:nn1.n:m -ATCid-~s Saldanha- Octivio Cardo-

EXPEDIENTE 

Machado- GUilherme Palmeira..::... Carlos l~yri,;,.:... Luiz so. 

oF'tCios· 
-o--JJ ... e.Sr:_lP-§~cretár{o ~g__C4p2_ar~.dos Depu_tados, enca
minlu:mdo- à revi'sãÕ- do ·senãdo a_utógTcijos das seguintes 
matérias: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 218, de 1985 

(N'i' 6.698/85, na CaSil de origem) 

De iniciatiVa _do Sr. Presidente da __ República 

Uma prime1r6 versão dessa proposta do 1~ Plano Nacional de 
Inrormáciea e Automação rol apresentado. no dia 23 de Julho, 
em reunião à qual compareceram as assessorias_ dos ~J~c.mbros 4o 

CONitL Ap6s ~asa reunião, f'oram real12;adat1 novas reuniões 
de traba_lho e recebidas contrtb~i~Qea por esçrito que subsi
diaram esta proposta. 

A presente propo:sta é, portanto, o reau~tado de um processo 
par't1cipativo que contribuiu, de forma a1gn1r1cativa, para o 
aperfeiçoamento do documento. 

A proposta do plano, se aprovada pelo CONIN, !!lerá submetida 
ao Excclcnt!ss1mo Senhor Presidente da República, para pos
~cr1or encaminhamento a~ Congresso lllaciono.l, para sua aprova

ção. 

Durn.ntc a fase de tmplant.aqão <lo plnno, será necessário ga

rantir um sistemático e criterioso acompanhamento ele :sua exe
cução, ::~ob a ~upcrvisiio do CONIIl, pat•a o Conj:;reaso Nacionol 
poder avaliá-lo anualrhcntc. 

Inicialmente, esta proposta do plano cont~m U!Jl capítulo 1n
trodut6r1o onde é feita uma avaliaçlio da nituaçõo atual e datJ 
perspectivas que se descortinam para a questão da 1nrormáti
ea. Em seguida, é apresentado o objetivo do Plano tlacional de 
:Informática e Automação. 

Tendo em vista a dtuaç&'o atual e o obJetivo a ser atingido, 
é explicitada a estratégia de ação a ser seguida, que se ba
seia nos princípios da Lei 7.232/814, expressos no ó.rtigo 2~ 
de.sae diploma legaL 

A estratégia de ação contempla o uao, a produção de bens e 
serviços, a peaquisa e desenvolvimento científico e teCno.ló-· 
gico, e a formaçio e dc8envolv1mento de recursos humanos,. 
em informática e automação. Para· cada um deaaea camp08 são 
estabelecidas diretrizes de ação, visando a eonaecuç&o 'dO ob
jetivo da Po1Ít1ca,Nac1onal de Informática. 

Dispõe sobre o I Plano Nacional 

de Informática e AutomaçãO ~ 

PLANI N. 

O CONGRES-SO NAC,l_ONAl decreta: 

Art. 19 Fica -aprovado o I Plano Nacional de 

Informática e Automação PlANIN,pelo perTodo de 3 (três) anos. 

Art. 21? - ffca o Poder Executivo autorizado,_!!! 

referendum do Congresso Na c i o na 1 ~ a introduzi r anui!llmente modj_ 
ficações nO Pfano l!i que se r~-f~re o artigo anteriõr,Obsüvã-t!Os 
os princlpios~ objetivos e d'iretrizes da Polit'ic·a Nacional de 

Informãtica, estabelecidos pela lei n9 7.232~ de 29 de outubro 

de 1984 

sua publlcaçiO-. 

Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrã-

r_io. __ 

CÃMARA DOS DEPUTANS,em o'/ de dezembro de 1985. 

(\0\() 
APRESEII1'AÇXO 

Eata proposta do 1~ Plano Nactonal de Inrormitico c Automa
ção foi ell!l.borc.da o part1r -da propoatn prcl1minar nprcaentada 
aos membros do Conselho Naeional de Informática c Automaçlio -

CONIN - na reunião de 15 de ma1o de 1985. 

Serviram de base para a aua elaboração não .s6 a rerer1da pro
posta _prel1m1nar · como, também, subsídios colhidos junto àn 
aaoesaorias de 'tlada um dos membros do CONIN, tanto cm reu
niões de trabalho real1zãdas a partir daquela data, corno 
através de documentos recebidos postertorrnente dos membros do 
CONIN ou. de suas assessotoie.s. Contribuiram ainda para esac 
trabalho documentos encaminhados por 1ns ti tuições que não 
poauuem representantes no CONIN. 
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Finalmente, no~ doia 1Ílt1moa capitulas, encontram-se a pro
posta de aplieaçio dos incentivos e uma estimativa de neces-. 
eidadcs de recurrsoa financeiro& ad1c1ono.16 para as at1v1dadezs 
de pesquiso. e desenvol vlmento e !'armação de recursos hu~no!l 

para a 1nfo:rmát1ca. 

AIS ações executivas decorrentes serão detalhadas em planoa 
ectoro1a1zs voltados para otJ d1vcraos segmentos da informática 
e consoantes com o Plano Na.cional de Informática e Automação. 

1- I N T R O D U Ç X O 

O rápido desenvolvimento das at1v1d.ade8 de informática, em 

J)artieular d& •leroeletr.Snte'a~ ' uma da• caracterfat1caa 

aa U rna.rcantea da evolução tecnológica recente. 

O notáve i pro&rcsso técnico na 1ndUatr1a produtora de compo
nentes elétrônicol!l tem permitido uma reduçio s1gn1t1cat1va 
h03 custoa de arma.zeno.m~nto c proccasamento de intormação, 
bem como a multiplicação de :seus usos. com desempenho e eon
t'1ab111dade creacentea. 

A difusão da !~ormática ~ seus desdobramentos catá deatinad;a 
a produzir profundas tranatormaçõea ao_cia!s, econômicas, po
líticas e culturais. tanto cm nível internacionAl. como na
cional~ 

Convém àeatacar que ea te proces-so é irreversível e inev! tã-
vel em v1rtude 1 basicamente, do elevado grau de 1nternac1o
nal1:-,ação al_eançado pela economia mundial. O país que não mo
dernizar sua indústria, aua agricultura e seus serviçQa pet-
derá competitividade c eatará,. a médio pra~o, regredindo e ee 

empobre.cendo. 

A informática catá provocando mudanças -na ordem cconômlca 
mundial, no sentido do est8bclecimento de uma nova d!Visiio 
intcrnactonnl do tro.ba.lho. N_tH!Ite contextp, permitir que o 
Brasil se torne importador de produto.D 1ntem!livos em tecnolo
gia e exportador. por exemplo, de produto:!J intensivos em 
energia, ou resultantes de proces~oa associados .!1 poluic;io 
e..mb!cntal, scrln evid~.~nte roetroc~sao, um recuo relativo pnrs. 
pnto.rnar ',lnferior de no:lsn 1ndustr!al1zaçiio. 

Out.t•3. que3tiio il!'lport-ante~ de nuturczn- pol!tlca, é n necesai

dndc de rl)rtnl~cimcnto do poder d<:c1s6rio nnc!_onnl. Ern teromo:J 
de cstratC::;tn no.cionnl. o l'llÍ3 deve tor-mar umn cstrutur•.l. 
produtiva que lhe p.;orrnttn mnlor @ro.u de 1ndcpcnd~nc1a econô
IDica e política, a. fim de poder traçar com soberania. aua po
Htica interna e externo.. 

P'oi dentro dcfls~- perapcc"C1va que, desde o .1n1c1o do. década de 
setenta, explic-itou-se a preocupação governamental e da comu
nidnde técnico-cient!rtca, em dominar a tecnologia e promover 
a indústria nacionnl de cletrôn1ca digital.- Até então. o mer
cado b·ras1le1ro era contrala-do por sub:!Jid!árias de empresas 

multinacionais do aetor. 

Por outro lado, o problema do agravamento das dificuldades do 
Balanço tle Pagamentoa motivou, no final de 1975, a resolução 
de incluir, no controle das importações, computadores e peri
i'éricos, além de suas partes e peças, que vinham assumindo 
peso creftcente na 'pauta de importações. 

Estudos t-ealtzados na esfera governamental e- no âmbito da co
munidade técn1co-e1entírica indicavam o segmento de minicom-

putadorea, mtcroc:omputadorea,. seus per!i'éricos, equipamentos 
de trarismiaaB:o de dados e terminais, como o tna1e adequado pa
ra o infc!o da implantação de uma 1ndústrlo naclonal de com
putadores. A énf!\se de que o investimento tnic1al deveria 
concentral"-se nesse segmento decorria da ausência de competi
dores estrangeiros esto.be1ecidos no mct>cado local, da exi
gência de menor 1nve:st1mentq inicial. de ac tratar de teeno
log!n mais ac~ssível c do. expansão ào merendo deasea produtos 
ccxn elevadas taxas de crescimento. 

Nlio obstante, aomf'nte a partir da ~eaolução n~ OS, de 12 de 
janeiro de 1977 • do Conselho de Desenvolvimento Econôm!co. 
que C"Stabel~_c1a cr!tér1o3 pr1or1tár1oa pat•a aprovaçlio, pela 
CArm~. de pt•oJt!lo.3 1ndu:.~tr1a13 n.:t. Õ:r>ca. de computo.ção. f'oi qUe 
surr,!t•nm ccm-:3içÕC'3 C'fet1vlls para a 1mplnntnc;ão de Ut:IB. indús
tria riac1onal de eomput.sdorcs no Dras:11. 

O início dessa indú11trta f'o1 1110.rcado pela entrada d~ um pe
queno número de ernpr,csaa nacionais na produção de m!n!compu
te.dorea, tendo ease.a empresas. na aua maioria, optado por uma 
e.!Jtratégta de combinar a tecnologia importada com deoenvolv1-

mento próprio. Em !Seguida, foram aprovados projetoa de "dtver
aoa tabricantes nacionais para equipamentos pertr&ricoa, 
adotü.ndo-se o modelo de compra de tecnologia, com o compro
misso de de~envolver tecnologia pr6pr1a para a 2! geração 
de produtos. 

O lançamento do primeiro a1atema de m1n1computadores com pro
jeto tnte~ramente nacional, o modelo 530 da COBRA, no t'inal 
de 1980. constituiu-se em !barco importante no processo de ca
pac1taçio tccnol6g1ca dessa indústria nascente. 

A estrat&gta governamental para o aetor de informática conao
-tidou-ae em 1979, com a exPlicitaçãO aaa d1retr1zes da Polí
tica -Nacional de- Informática. Para executar esna pol!tica. a 
Secretaria Especial de Informática, então conatt:tuída, 
apoiou-se nos trabalhos de Comissões eapecta1e de caráter 
temporário. que contavam com ampla representatividade dos di

versos aea:mentoã da sociedade. 

Com a utilização, cada· vez I'Dft!a .ampl~, das técnicas d1g1 t~is 
nos diveraoa segmentoo iriduatria!a e tecnológicos, a Política 
NaCtoilal de -illi'Ormática paasou a abranger, além do processa
mento de dados convencional, oa aegmcntos de microeletr8nicn, 
teleintormát!ca, automaç&"o de proje,tos e mo.nufatura, controle 
de proces~tos, instrumentação. nnortware" e· serviços. 

A Política. Nacional de Informátlca. desde o 1n1c1o, procurou 
aten..:ler os di versos aspectos do interesse no.clonal e vem 
nprcsent.·utdo oa seguintes resultados económicos: 

ocupo.c;ão de cerca da metade do mCrcado brasil~iro de compu
tadore:J . e periféricos pelos cmprcaos nacionais, com um ra

turamcnto estimado ~e 1,5 trilhio de cruzr:iroa (cororcapon
dendo a aproximadamente 645 milhões de d6larea) em 1984, e 
uma taXa de crescimento real, previata, de 20 a 30% para 

1985; 

parque 1rut talado do actor de equ1pament03 de proee~aamen
to de dad9s no valor aproxh_mdo de 4, 4 _bilhõea ·de d61arew, 
sendo a quarta pArte, 1,1 bilh&'o de d61area, corresponden
te à part1eipaç'iio da 1nd0:str1a nacional, com cerca de 140 

empresas fabricantes; 

redução sistemática do diferencial de preços de alguns pro
dutos nac1ona1B, e~ relaçio aos aeus congênerea no merca-

do internacional; 
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empregos gerados diretamente para mais de 20.000 pee.ooas 

(eat1mnt1 va de 1984), sendo um terço com escola_rlda<!e de 

n!vel" auper!or. 

A crescente capaeitação teenoló'g1c~ na área c!e eq_u1pa1p-en~O:J 
de informática evidenciou a necessidade de dar maior impulso 

a outras áreas de particular relevância~ principalmente 
a m1cro~letrôn1ea e o "aortware" que aão ativida.des básicas 
para o desenvolvimento das demaia áre~s ~de infonnática. O do
m!nio nes.tes doia campos é epndiçiío indispensável para alcan

çar o objetivo da Politica Nacional de Informát_1ca. 

Da mcsm~ f'ónna, é 1~d1spenné:vel que se dominem a~ tecnologias 

de projeto aas1st1do a computndor, de controle de processos e 
<le automnc;:ão das lirthaB dC!' pr-odução, de instr-umentnc;:iio digi
tal e de tel-~!nfo1·m.it1ca, vlt.o.1s paro u. compet1c;:.ão de_n~.ao3 
produto3 tnduat1•1o11zado.s, em n!vel 1ntcrnaclonal. 

Outro ponto import.?.nte é a cnpaci tação Cm -te-mos--de- recursos 

humanos. Como a tecnologia de informática vt:m, cada vez mah, 
exigindo- pessoal com alto nível de conhecimento e eapeeialt
zação, torna-se imprescindivel e urgente que aeja empl"eend!do 
um grande e.erorço de formac;:io e reciclagem de !"ecursoo huma
nos, tanto paro. a pr-odução de bens c ael"v1ços de 1nformiltica, 

como par-a a utilização deasea bens e serviços nos difer-entes 

setores usuários. 

Aa atividades de peaquisa e desenvolvimento ncceaoltam, além 
de recu!"sos humanos; de expreaslvos recuraos materiais. A ca
pae1 tação te~hol6gica do aCtor dep"Efnde ,---por-tarit:õ, cre- uin- efc

tivo programa de apoio e romento, a longo prazo, das atlvida
des de P&D. 

Para garantir a continuidade da estratégia de imptãlltac;;ão da 
indústria nacional de informática e criar inatrume-ntos pa.ra 
sua com>olldação, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei 

7.232, de 29 de outubro dC 198~, que dispõe sobre a Política 
Nacional de· Informãt1ea~ 

Através desta Lei, a Nação passou -a contar com um conjunto 
de instrumentos que permitirão crescente eapacitaÇão nacional 
nas atividades de Infonnát!ea; em bener!e!o doa objct1vos 
maia gerais da política eeonômiea e social~ 

A retomada do crescimento econ.ômico-- determinará uma maior 
demanda de bens e serviços de informátiCa, face ii moderniza
ção necessária da indúatria e doa serviços. 

A indústria de 1nrormática deverá cnpac1tar.:..s·c para atender 
ao proccnso de moJcrn1znção indispensável à adequação do par
que !nduot.rial brnB1lc1ro, a fim de ser-em obtido:~~ avanços crn 
termos de produtivida.dc, qun11da_dc d·os produtos, reduçiio dos 
custos c o.umc-nto de competitividade dos noss-os produtos no 
merendo externo. 

Aa31m, o desenvolvimento d4 indústria. nneion~l de 1nformát1~ 

ca, além de gerar renda e emprego num setor de tecnologlo. de 
ponta, reduzirá n nossa depcndÔJ'!c1a com relação a esses pro
dutos e à teenolog.1.a estrangeira, contribuindo, também. para 
o atendimento das neccas!dadeB rn1litar~3. A subst1tu.1_çã_o de 
importações e geração de export~çõea de bens e serviços 4e 
1nfornuít1ea deverá contribuir p~re. a economia e geraçã_o de 
divbaa. 

Portanto, a continuação do processo de desenvolvimento e ea
pacitação tecnot6g~ea da~ emprcsa_a nact_onai_s dQ __ t!_~.to_r_ de in
.fonnãtica é condição _1nd1spens.ável para o País aumentar sua 
independência econômica c pOlítica c, conseqUentemente, eua 
autonomia na tomar'!& de decisões. 
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Outra QUC$tão, da maior 1mport&nc1a, refere-se i utllizaçã;O 
da iz::~for~_tica em faY:.o_~ -~a __ melhoria __ d9 __ . _ _!)_em c~tar socin_l e das 
condl_c;:õca de vida da população. A eferta de novos produ tos e 
serviços de 1nforrnátiC-4_ pQdef~_ facilitar _9 ç_ot1(!1ano do clda
dãQ._e contribl.ltr para que ocorram melhorias substo.nc1a1a noa 
serviços soc1a18 básicos _e na modernização do serviço público 
em geral. 

Ao lado' dos benefiC10s pOtenciai ti que a disaem!naçio da in
formát"lca poderá tt'azer, contribuirldo de forma sign1f1eattva 
para o desenvolvimento econ5m1co e social do Pais, devem ser 
conaid('rados os possíveis custos sociais que este proccaao 
pode acarretar, em particular no que tange ao nível- de empre
go. Cumpre compatibilizar, portanto, a necessidade de 1n
fonnat1znção da :.JOC1cdadc~ e _1;1Qdc.rg,.~p.çõo inQustrtnl_ com 11 

necca:sido.dc de mtn1mize.r et'eito.s 1ndescJáve1n sobre a nb-
80t'ÇÜO e ut111?."LÇ1io da mão-de-obrQ., 

oUtra Quest50- rC"ievO.nte -é-- Q.- ronnQ-- cOmo Será repartido o exce

dente advindo do aumento de produtividade decorrente da auto
mação.- Com a distribuição dcmoc_rát_ica desse excedente, a so
C-iedade estará caminhando para n!veb mala elevados de bcm
csta·r aocit~l, obJetivo último das &!W6ca· pol!t-1eaa do governo. 

2--0BJETIVO 

O ob,let1vo da Pol:l't1ca Nacional de Inronnática eatá derinido 

no Artigo 2~ di Lei 7.232, de 29 de oUtubro de 198111: 
"A Politica Nacional de Informática tem por objetivo a capa
cttaçKo nacional nas at1vldadea de informática, em proveito 
do d1!"aenvoiv1mento eoCi&l, cultUral, pÕi!tico, tecnol6gico e 
ecOilôm1co da sociedade bras1le-~ra ( ••• )11 , 

A capacitaijj!"o nacional nas at1vidades de informática C!ca, 
portanto, aubordj,.nad.a aoe intereaDes maiores da sociedade 
brasileira e deve eer considerada como 1natrumento na busca 
de Beu amplo deaenvol vlmento. 

Desta rorma, C? Plano Nilc1onal de Informática tem por obJetlvo 
a capac1taçlio nacional nas at1vidades de informática, visan
do: 

O aumento do grau de autonomia 

A capaci taçKo nacional em informática ~ condição necessária 
para que se atinja níveis mala elevados de autonomia, tan
to naa dcftniçõee e nos rumos do proceaso de 1ntorma
tizaçio da sociedade, como na formulaçio das diversas pol!
ticas nacionais: econômica, induetr1al, tecnológica e de 
de!'eaa nacional, entre outras. 

Na medid& em que a informát'1ca estará cada vez mala presen

te em praticamente todos ofJ ramos da atividade humana, com 
profundos rerlexos eobre a -pr6pria- identidade Cultural da 
Nação, torna-se nítido seu earáter estratégico, não sendo 
poadvel ao Pah prescindir de eapacitaç&o ne;sta &.rea, sob 
pena de agravamento da::J atuais condições de dependência ex
terna. 

Cabe salientar que autonomia mio implica, · neeesnariamente. 
em absoluta a.uto-suric1ência produtiva e tecnológica, e stm 
•I! independência na tomada de dec1e6ea. 

O aumc~to de produt1v1do."dc da economia brasileira 

Faz-se neceasA:r1a a criação de condiç6ee para o aumento de 
produtividade da economia braa1le1ra, através da modern1za
çio e adequação do setor produtivo, de forma a gerar melho-
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zoes concUç5es de qualidade e preços psra oe consumidores 
nacionais e maior competitividade para nossos produtos no 

.-rcado internacional. 

elaaeea e eapéc1ea de bena e eerv1ços bem a&a1m 

crescente cape.cito.ç&o tecno16g1ca; 

1f - prc1b1çio à criação de a1tua.çóea monopolhticaa, de 

A capac1tação nacional naa at1v1dadea de 1nf"orm&t!ca perm1- direito ou de rato; 
t!r& que eeae· processo .seja conduzido, predominantemente, 
com b~sc na ut111zaçKo de tecnologia e recuraoa desenvolvi

do~ no P..aía, atendendo, tnclua:lve, ao preaaupoato relacio
nado à 1ndepedênc1a na tomada de dec1a5ea. 

O bem-~atar social da populatio bras~leira 

A capac1tação nacionAl naa at1v1dadea de 1nform&tica aju

dar6: a promover a adequa~a modernização, racionalização e 
deaeentral1zaçio da adll1n1stracio pública e do aetor priva

do, no interesse do cidadão. 

Para tanto, torna-ae imprescindível a aplicação da informá
tica no apr1tDOramento dos servtçoa soe1a1a b&s1eos, nas 
'reas de educação, aaU~e ~ tranaportea, Justiça, aegurança 
pUblica, aas1atênc1a e Previdência, abastecimento e outras. 

Da mesma foi"!Da, deverá aer assegurado ao cidadS:o seu cUrei
to à privacidade e ao acesso às 1nforma.çõea de natureza 

p1lb11ca. 

3-ESi'Ro\i'EGI.t DE A ÇIO 

O processo de 1nformat1zaçlo da eociedade braa1le1ra requer 

u• eatratégla que pranta a autonomia d!ec1a6r1a do Pah~ 

aobre eeu processo de desenvolvimento polft1co, econ6mtco e 
social. 

No plano interno, a estratégia-- adotada compreende aç5ea 1nte

gradae em quatro campo11: o uao, a produç!o de bens e aervi
çoe:, as atividadea de pesquisa e desenvolvimento e a f'ormação 
e desenvolvimento de recursos humanos, em informática e au

tC*açáo. 

Sa.ente com uma ação articulada e permanente sobre esses qua
tro campos aer& posa!vel atingir o objetivo de capaettaçio 
nacional nas ativldadee de informática. A implementat;io desta 
eatratEgta · requer a atuaçio integrada doa vário!!! 6rgios e 

iblt1tuições p6bl1cas e privadas que têm ativldadea relacio
nadÚ com a tnformáticaa 

Mo plano externo, a estratégia de açlio vlsarl sustentar e 
•aln&uard.ar a Política. Nacional de Inrorm&tica, tanto em ní
vel bilateral, quanto multilateral. VhS:rá, também, a d,etinl
çio de programas de cooperaçãa tecnol6glca de interesse do 
Pd• e a colocaç,ão de bens e aerviçOfl ns.ctona1a de 1nform~t1-
ca JlO mercado externo a 

_.,_ estratégia de 1nfonnat1u.ç6o da eoctedade brasileira de

wN aer balizada pelo at~tndimento aos pr1ncfp1os ex_preaeos. 
no IIU'tlgo ·a~ da Lei 7232/81.1: 

• I - açio governatnental na or-ientação, coordenaçio e es-
tímulo de~.a at!vidades de inf"orm&.tlca; 

II -participaÇão do Estatlo nos actores produtivos, de 
forma aupletiva, quando ditada pelo interesse nacio
nal, e !!_2_S_ casoa em que a iniciativa privada nl!lc1o
nal nllo tiver condiç~es de atuar ou por eles não ae 

interessar; 

Ill - intervenção do Eatado de modo a asaegurar equ1libre.
da proteção a produção nacional de determinadas 

J - ajuste continuado do proecaeo de 1nfoM!lat1zao;ão às 

peeulh.r1dades da sociedade braa1le1ra; 

'11 - orientaç!Io de cunho politico da6 at1vidades de 1n
!'ormit1ca, que leve em conta a neces.s1dadc de pre

ae:rvar e aprimorar a identidade cultural do Pah:, a 
natureza estratf!gica da tnfortnática e a influência 
de&aa no esforço desenvolvido pela Nação, para al- -

cançsr melhores est6g1oa de bem-estar aoeial; 

'lU- direcionamento de todo o earorço nacional no aet-or, 
visando ao atendiment-o doe programa.s prioritários do 
de~envolv!mento econôm!co e social e 1!-0 fortaleci
mento do Poder Nacional, em seus diversos campos de 

expressão; 

UII- estabelecimento de mecan1amoe e 1natrument03 lesail5 
e técnicos para a proteção do aig11o dos dl!ldos arma
zenados, processados e ve1culadoa, do interesse da 
privacidade e de segurança das pessoas rbtcas e 
jur!d1caa, privadas e públici!I.Sj 

D - estabelecimento de mecan1~tmoa e instrumentos parn 
aatu~gurar a todo c1.dadõo o direito ao aceaso e ii: rc
tÚ'1ca-ç&o de tnformaçõeo sobre ele cxlatentea em 

baoes de dados púb.llena ou pz·1 vadns; 

x- - cst:abelcctmento de mccnn1:~mos e 1nstrumcntl.l.s para 
aascgurar o equilíbrio entre os ganhos dt.• prodllti
vidade e o.s níveis de emprego na automação doa pro

cessos produtivos; 

XI - fomento e protec;ão governamentais dir1gidoa ao de
·aenvolV:i111C'nto de tecnologia nacional e ao fortaleci
mento econôm1co-f1na!1ce1ro e comercial da empresa 
nacional, bem como estímulo à redução de- cu.sto3 doa 
produ toa e serviços, asaegurando-lhea maior compe

ti1;-1vidade internacional." 

3.1- USO DA INFORMATICA 

A d1fusio do uso do~ bena e aerviços de 1nrorm&t:ica deve 
acr acompanhada de criterioso processo de ajustamento às 
prioridades do Plano Nacional de Oeaenvolvimento. 

Paralelamente ao atendimento daa necessidade& de 1n1"or
aat1zaçio doo diversos aegmentoo deve ser desenvolvido 
um esfo~ço sUtemátlco de cãpe.c1tação para o uso 
eficaz dos recuruos adotadoáa Para esse fim, cumpre 
assegurar o emprego Preferencial de tecnologias compa
t!veia com a capacidade de oferta nacional de bens e 
serviços de informlitica, bem como a adaptaçio desta 
oferta àa neceesidades doa setores uau&rioaa 

O processo de informatização da sociedade deve ser 

orientado para a modernização da estrutura industrial e 
de serviços. pe-los efei toa dessa modernização em bene
ficio do aumento da· produtividade e da competttividado 
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no InCrendo 1ntcrn~~tonnl. lguallnt'ntc 1mpototentt• é n ut1-

ll::oçiio rl11 1nrCirm:it.1~·o. como 1nat.run:t~·ntp ~l' mo•lernlo.tu;_lio 

do o.dm1n1:ltrnçíio (lúbl1ca, no:J _acu:J P!:_Occuso& d..: g~r-ên

c.1n~ bem' l\Sf:lim como tnst.J•um~nto de; l:lOd.::rnl~:nçll<l do:J :l<:r

v1ços toc~nh básicos c da 1nfra-e::~trutura econ~m1cn, 

pelas contr1bu1o;Ses que pode traz.er parn a m~.•lhor1a do 
atendimento àa necc:H•idadca da populo.çio. 

Essa estratégia de 1nformat1zaçiio deverá acr- conduzida. 
de formA a não agra,;ar o problema do dcsemprcgo e propi

ciar uma d1Btr1bu1ç&o democrática do r.xeedcnte gerado 
pelo aumento de prodtJt1Y1dade na economi_a. 

'l'orna-:se necee8ár1o. ainda, estabelecer medidao que vi

Bem assegurar ao cidndão o d1reito de acesao aos bancos 
de &dos de z:atureza pública e prtvnda, bem como 
dir-ei to de ret1.f1car informações existentes a seu res
peito, neaaea bancos4 Por outro lado, aerá necessário 

definir medidas para proteção do ste1lo do:s dado3 arma
zenados, processados c veiculados, de interesse da pr1-

vaeidade e da segurança. dae pessoaa físicas e jur{dt~e.s, 

pÚblicas e pr1vadaa4 

341.1- Dirctrize,s 

estimular o uso das tecnolog1aD de 1nformát1ca como 
eup.orte aos proceDaoD de dc:scentra"lizaçlio X>olítico. 
e e.dmin111trat1va, em especial mer:Uo.ntc o uso do 
processamento dia tr1bu!do; 

estimular o aceeao à tnfonnaçio contida cm bases de 
dados de 1ntercase pGbltco. espec1almente através 
dos aerviçoe públicos de teleinrormáttco.; 

promover a o.doça·o de instrumentos. que pcnnitam pre
oct•vnr 03 direito:~ 1n~11vldun1o, cm ca:.~o de uno in

devido ou 1nndcqu.ndo de 1nt'ot•l.ll.lÇlics p~~:.~:~oa1n cont1-

dn~ e:m ba.sc-3 de da!.lo3; 

eBtimular o tlcscnvolvtl:~cnto de _o.p~1coçõcs que te ... 
nhnm corno objct1vo a melhoria do atcnd1mo:-nto ao ci-
dadão (usuário final', cliente, eontr1buint.c); 

estimular a part1cipnçlio dos usuários d<' inronn&t1-

cn na especifice~.ção de bens e serviços neccnsário3 
ao seu desenvolvimento e aplico.ções; 

explicitar nos. orçamentos governamentais os diupên
di.os em be-ns e aervic;o:s de inrormlitica programados 
para atendeto à.o necessidades do eCtor público; 

aperfe1.c;oa'r a leg1elac;ão trabalhi:~;ta 1 de fotoma o 

proteger o trabalhador no proce.sao de automação e 

garant.!r ~tua participaçio nas decisões sobre esse 
processo; 

avaliar as alternativas de caráter tccnol6gico, 
econômico e s_ocial suscitadas pelo processo de in
fonnat1zac;ão; 

criar mecan1amos ~uc assegurem partic_1pe.ção doe em

pregados nos reSultados do aumento _de produtivida
de, obtido com a automtJ.ção de proees.sos c s~r-Y'iç:os., 

seja. através da participaçiio noS lucroa, gratifica
çôet;J c redução da jornada de trabalho, ou através 
de outNI.B formas adt:'Quada.s. 

3.2- PRODUÇAO DE BENS E SERVIÇOS DE INFOR>IATICA 

A c:~truturo de pz•oduçiio de bt't\3 c .scrv,ço3 ~c 1nrormúti

cn é composto, b~3iC"nmcntc, pclno l.'nt1t,ndc;J J'Úbl1f'o:l c 

privAdas que dco~mpcrlharn os at1v1clndce d~ proJeto, 
fabr1cec;Eo c comcrcioliz.,çii'o nOD sctorca de m1eroclc
tZ.ôn1ca, 10softwarc", cquipomcnto9 c serviços técnicoa de 
informií.t ica. 

eat:S:mulo às otividades acima referidas, executadas 

por empresas nacionniu, configura-se .como uma aça:o do 
governo de alta r(~lcv&ncia paro. a consecuçio do. objet1vo 
mior da Política Nactonol de Inrormáttca. 

'l'al estímulo visa à eonsolidaçiio <la in·dúatrie. nacional 
de bens e eer-vic;os de informática, de rorma a viabi
lizar seu crescimento e a ocupação de mercado, preferen
e1almeritc at.r-avés de teçnologia local, e tortalecendo 
prioritariamente o deecnvolvimento dos aetores de 
"software" e microlc~r6nico. 

1ndústril!l. nacional de informática será fomentada no 
eentido de dcoenvol ver prQduto.s com tccnolog11!1. ne.c1one.l. 

Entret~Eto, nos caaos e~ qu~ não ~steja diaponívcl in
ternamente c não seja viável o eeu desenvolvimento cm 
tempO- hábil, o que P9derá ser aferido, entre outros me

cantamos, através de convocação pública às empresaa na
cionais, adm1 tir-se-á a adoção de tecnologia cstrangeJ,
ra, condicionada ao comprometim~nt.o, por parte da .::mpro
aa receptora, em abaorvcr esta tecnologia e buscar de

senvolver outraa etapas tccnol6gica:s~ por ai pz•6pria. 

Aa di toetr"iz.ca de caráter geral c eapccíftco ai! o re1Dc1o
nadaa a seguir: 

3.2.1- Oiretrizes gerata 

estimular a COr.\pctiçlio como forma de Obtenção de 
n!veis crescentes de _et1ciênc1n cmpreso-r1nl c.o mC"-

lhorie. da relação dcsempe.nho/preço do~ proUutos; 

estimular 

formát"ica, 
nacional, 
qualidade 

na18; 

a produ_ção _de benl) c serviços de in
dcscnVolvidos no Pah, com enr;enhar!a 

de forma- a aicançnr n!vcie de preço c 

compatlveta com os padrões internacto-

desvincular doa pacotes de financiamento externo a 
ilquisiçiio de bens e serviços de tnrorm&tica que 
possam aer produzido:. por empresas nacionais; 

~stimular ·a disponibilidade de._ capital$ de r1sc"o, 
através de entidades públice.s e privadas, como for
ma. de incentivo ao surgimento de novos empreendi
mentos; 

estimular o co~t-!nuo __ aDr1mor~mento técnico-gcren
cial_dos quadros prof1aeiona1a das empresas forne
eedo.r.s._lLde ben~ e e.erviços ~e 1n.fo.~mát1ca, com vis
tas ao seu crescimento austentado; 

def1nir padrõeo e normas de fabricação e uso doa 
equipamentos de informática que le_vem C!:'J considera
ção, entre outros critérios, ergonom1a, segurança 
e salubridade~ 
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rortaleeer econÔIIIiea e 1"1nance1r4mante a empreaa 
nacional, de MOdo que poasa crescer e deacnvolver 
a tecnologia necessária ao País; 

estimular s emprcoa no.c1onal do actor• dt.~ tnrorauí~!

cn a pn.rt1c1par .. atlvomcntc.• de projt"toa c di!:'IC'nvol

v!m~nto de p~odutoa ,e aistcmns que Ih·rrnc-1nm o bnsc 

1ndustrla.l do P.,.!s, prop1c1nndo a C<.Jtlip:u•açiio tcc
nol6g1ca nec!~nol nos Dl!'torcs 1ndut~:trluh 1nflucn
c1adoa di reta ou !ndlretamentc· pela tnrorm6.t1ca; 

aperfeiçoar oa tncconlamoa extstente11 de acompanha
mento do dcaenvolv!rnento de projetes de fabr1ca
ç&o- d,oa bcnB de tnronnó.ttca; 

estimular a cap1tal1r:açio das empresas nac!onah 

de bens e serviços de 1nformótica, de modo a torná
"":"laa maia e6l1daa e mala abertas à participação de 
ou troa 1nveat1dorea; 

harmonizar a neceaatdade de eat!mulo ao fortaleei
IDento da e empreaaa nacional a, destinado a acelerar 
o processo de capa c! tação nacional. com a neces-
sidade de promover a deaconeentraçlo das at1v1da-
des de produçio d.e bens e a~rv!çps de_ -~nfor-

mát1ca, visando compatibilizar as políticas de do
scnvolvtnfento. regional e aetorial com a Política 
Nacional de Informática. 

3.2.2- Oiretrlzea Eapec!fieas 

3.2.2.1- M1croeletr8n1ca 

estimular projetes de empresas nacionah que 

tenham compromtaao d~ deacnvol vtmento tecnol6-
g1co e viaem a part1c1paçio em nivelo' crescentea 
do mercado braàtleiro; 

d1rec1onar os incentivos govcrnamentala no 
ocntldo de dominar todo o "ciclo tccnol6g1-
co" du m1croclct.r8n1ca; 

estimular e lncent.tvar projetou de dcacnvolvl
rncnto c ·fabricação de 1nuumoa para o oetor de 

un11"1car os. crl_&érioa de conceaalo de incen
tivos a tabrtcacio e ao cons'umo de produtoa 
de •icroeletr4n1ca; 

11•1 ta r a conceasi'o doa 1noent1voe ao oonsuao 
de produtoo de •1ci-oelctrôntoa ao prev1eto no 
parà:grafo 'dntoo. do artlgo )jj, da Let 
7.232/8~. 

3.2.2.2- "Software" 

incentivar o desenvolvimento e a comerctaltza

çio- de '"sortwa.rc" por empresas nactonaia; 

dtrecloflar as encomendas de .. sortvar-c" do actor 
público pa.ro. aa etnpreaaa nactonata que' comercia
ll~em produtos dcaenvolvtdoa no Pata, desde que 
atendidas as eapectr1caçl$ea requeridae; 

estabelecer ~te-cantamos e tnat:ru~aentoa legala 
Para controle de 1mportaç!o e 1nternaçlo · de 
"aottware", bem corno de disc1pl1namento da co
merctaítz.ação interna; 

estimular a tonnaçS'o de pequenas empreaas de al
ta tecnologia voltadas para o desenvolvimento 
de "software", através de açio das ag&nc1aa 
governamentah de tornento, que deverio criar 11-
nhaa de rtnanctamento adequadas a eate tipo de 
empreendimento; 

estabelecer mecanlamoa e instrumentos d~ cap1-

tal1zaoio de" empresas nae1ona1a, especialmente 
das que dcoenvolvcm "'aortware" na.a &reaa con
eideradaa pr1o_r1i4r1aa; 

dar especial ênfase ao dcecnvolvl'lnento de 
"aottvare• para implantação de eoluç'Sea dcaccn

tral1~adoras,. bem. como ao "eoftware" que poaea 
aux1111.r o proces.ao edu~aetonal; 

estimular a adoção de slatema.a opcrnc1onaU de 

uso. aberto,·.. onde intcrfaccD e parür.~etro3 oii:o 
amplamente d1vulea.do's; 

m1croeletrânica; e.tltimular a d1aponlbil1dadc no merendo, 1nclua1-

estimular e 1nccnt1vo.r projetos de desenvolvi

mento e fab~icaç&'o de bena de capital para o se-
to~ de microeletr!Snica; 

e.stiaiu.lar e -1neent1v-ilr aa o.t1v1dadca de pro
jeto de e1rcu1to.s integrados dedicados e aem1-
ded1cadoe; 

deaenvolver as tecnologias, cqutpnmentoS 
e "aot'tware" empregados neste aegmento; 

estimUlar. a ut111zaçio de circuitos 1nte

s:radoa ded1cadoa e sem1ded1Cadoo projeto.
dos no País por empresas nac1ona1a; 

estimular e incentivar a ut111zaçio de produtos 
de microeletrôn1ca fabricados no Pata por empre

aaa nacionais, particularmente nos segmentos 1n
duatria1o que aejam grandes consumidores desses 
produtos; 

. vc de t'orma coor,erat1va, de tcrramcntfta de au
xíl-io- ao dcacnvolv1mento de "software" e pndr&ca 
de docu~Dentação accss!ve1s a microempreaas o 
1nd1-v!duos, visando a aumentar a produç&'o de 
"software" de uao pror1aa1onal; 

eat1mular o deacnvolvlmento de tecnologia nacio

nal aplicada a airnuladorea para apl1ca.ç5ea Milt
tarea e olvta. 

3.2'~2.3.1- Para processamento eletr!Snico de dGdoa e aeUa 
pcr1tér1coa: 

estimular os projetes de aupermtcrocomputa
dores desenvolvidos por empresa.a nac1ona1a. 
com tecnologia nacional; 

estimular o deaenvolvlmento de tocnologla 
nacional ~ partir da abaorçio de tecnolo-
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gla eatrahge1ra, noe ,Projetoe de superm1-
n~a, a at:rem 1mple:menta'aoa por emprc~e.a na
ctonaia; 

eetlmular o det~envolv1mcnto e ~ fabricação 
de equipamentos da 'rea de 1nformáttca para o 

aegmcnto de defeaa; 

consolidar, com creoccntce fndteca de nac1o
nal1znçiio, o dcncnvolvtmcnto, a produçiio e 11 

conx.•rC'tol1~11çito de cqu1pon11.•utoo J'Cr1fér1co~ 

!abri t"~~do~ no r t'nl•)rc::õ\:; n..,cionnls; 

estlmuh.r o uao do procc~aomcnto. dirstrlbuído 
de forma a propiciar a ut111znçlio de cqutpo
tnentoa com tecmolog1a na.c1onal; 

estimular a exportaçio :de produ toe de empre
aaa nacional a. 

3.2.2.3.2- Para automação 1nduatr1ol: 

utilizar bena e serviços de informática, pre
ferencialmente produzido:s por empresas nacio
nais, com vista:s a promover a modernização do 
parq.ue industrial brasileiro; 

pra:nover o domínio das 'tecnologla:s dos pro

ce:sBo:s produtivos, no.a áreas conl51deradas 
estratégicas, dos várloJS Dcgmentol5 que uti
lizam a automaçio 1ndu:str1al; 

buscar a consol1dnçio da estrutura empresa
rial dos fabr1cante:s de cqutpamcntoa e empre
sas de a~rviçoa, nacionais, no segmento de 

automo.çio industrial; 

definir cr1·tér1os que permitM conduzir o 
processo de automação~ no sentido de alocar 
cem eficácia os recuraoa dlspon!veis e a1n1-
mizar os impactos aoclairs negativos decorren

tes. 

3.2.2.3.3- Po.r:i in~trumcntação: 

e:stlmulor o dt•aenvolvlmento e n connoltda
ção de empreoat~ nac1ona1t~ fabricantes de 
in:s trumentação dlgi tal;. 

promover a capacttaçio de emprcaol5 nac1ona1s 
para dc:senvol verem e fabricarem tranadutorca 
e d1spo:sit1voa necessáriors à instrumentação; 

racionalizar o processo de aquisição, manu

tenção e suprimento de instrumentos di&itah 
no âmbito do aetor pÚblico. 

3.2.2.3.!1- Para teleinrorm&:t!ca: 

promover a implantação de empresa:s nacio

nala, produtoras dt equipa.mentoa eepc-c!ti-
cos para apll eaçõea de tele1nformát1ca; 

promover a fabricação e o fornecimento, por 

er.;preao!l.a nacionais~ de equ1pamcntoa de comu
tação privade1 {PADX ou CPC.1') d1g1 to.1s, do ti

po CPI·T; 

a.u~Dentar à. part1e1paçio de empresas n~etonata 
no mercado de equipamentos de cOmutação 

pública dlgltal, do tipo CPA-T; 

promover a padronização de protoColos entre 
ebtema.s de tratamento da. tnformaçio, com ba

~~ no JDOdelo OSI ("Open Syatcma Intercon

nection");. 

3,2.2.3.5- ParA o.utomaç:iio de .ucrv1çoa bonclirto:s, comcr
e1nb c de c~cr1t6rio3: 

pr-omovc_r a padronização de eartõee: mngn6t1coa 
e de tcrm1na1s de tro.narerêncta cletrônlca de 
fundos; 

eatlmular a adoçio de e!stemae: de autor.mçã'o 

de eervlços baseados no modelo de referência 
OSI; 

estimular o catabelecimento de protocolos pa

dronizados para redes locala e aua 1ntcrltga
ção a011 ailsteJ:laS pUbÜcos de telelnformática; 

Promover a 1mplantaçio da rede de transferên
cia eietrôntca de runoe5oa e da rede nacional 
1nterbancária. 

3.2.2.4- Prestação de Serviços T(;cn!cos de Informática 

estimular a formaçi'o de cmpreoas nacionais cuja 
at1Vidade prlnclpal aeja a preataçlio de servic;oa 
de manutenção e aas1et.ênc1a. técnica de equipa
mentos de informática; 

estimular o uso, por empresaa prestadoras de 
aerviços de pr.oceaaamento de dados, de equipa
mentos ·:fabr1cadoa por empresaa naclonala; 

promover a crescente ocupação do merCado de ser
viços de processamento eletrc5n1c.o de dados, por 
empresas naciona1e; 

estimular a d1apon1b1lidade de pocotc-:J de trei

namctltO de CohteUdo e. deuC"nvolvlm ... ~nt.o locaie; 

estimular a formação de empreeoo nr~.c1ona13 de 
encenhar1a nos d1versoo C.:!.mpos de aplicação da 

informútlco; 

estltnular a formação de empresas nacionais prca
tadoras de serviços de coleta, estruturação c 
exploração de bancos de do. dos; 

estimular a expansão do UBO de serviços públicos 

de teletnformática; 

promover o estabelecimento de padrões técnicoa 
que ra.c111tem o amplo a.cea8o à informação, pelo 
público eni geral. 

3.3- PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P l D) 

Para que a e atinja o Clbjetivo de ca.pac1 tação nacional 

nas at1vidadcs de 1nrormát1ctl., 1mp6e-se intenso 
e.sforço em pesquisa e desenvolvimento. 
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O domínio dQ conhectm~nto tecnol6gtco é um processo con
tinuo de aprend1~ado' coletlvo em Q\le eatSo contemplados 
os diversos aspectos do ciclo tecnol6g1co: projeto, 
tabr1ee.ção c uso. Eaae:. aspectos interagem de tal rorrna 
que cada um deles somente ae desenvolve plenamente com o 
desenvolvimento correspondente dos deme.ta. 

A política clent!ftca e tccnol6g1ca d~ve ser definida e 
executada em arttculaçlio · com a poU:ttca induatrta..l, 

pois ambas são tnaepar&.vete e mio poderão dcnenvolver
-ac caso ntio hmja um clt-vndo Gi-au de conu1et~neia c tn
tesf.at;Bo entre c.:J:slHI poHt.~cao. 

E fundnmental, também, que h.o.Ja a part1c1pnçõo da comu
nidade c1ent!f1ca .• d~ emprcsarlcdo c dos profh:siona.is 
de informática, na definição das prloridadPs, na cxC>cu
çio doe "projetott e na avaUOçio dos reaultados. 

Deve-se recuperar a capacidade de ge raçiio de conheci
mento dos centroa universitlrioa, cuJos orçamentos foram 
bastante reduzidos durante O per!odo recessivo da pri
meira. metade da década de 60~ 

A comunidade técnico-científica de informática J'á a);)re
sentou programas de pesquisa e desenvolvimento. com iri
d.icaçê:o de prioridades que deverão acr implementadas na 
vigência deste' Plano~ A continuidade de tal colaboração 
é indispensável ao procea!So de planejamento continuo das 
Açõea de apoio ao desenvolvimento da informática .. 

A Fundação Centro 'l'ecnol6.gico para Informática deverá 

ser consolidada na vigência deste Plano, a fim de que 
poSsa exercer importante papel de difusora ou co-operado
ra no desenvolvimento de tecnologia de informática. 

Para o de1Senvolvlme11to de nosea pr6pria tecnologia é 
também neceao&rio que· haja adequado acei5BO aos conhe
cim~ntoa c1ent!ticoa e tecnol6g1a-os de outros pa!s_ea;. 

Dears.a forma, no plano externo, & fundamental uma ação 
governamental destinada s definir programas, de interes
se do País, de cooperação clent!.ftea e tecn0l6g1ca com 

011 ~a!aes industrializados, salvaguardando-se os pr1nc!

p1os da. Pol!t1ca Nacional de Informática. 

E 1mporto.nte, a1nda. viabilizar programou conjuntos de 
coot:~eraçiio c1C1Jtífiei'J: c tecnolór;1cn eom p:-t{3es em de-

eenvolvimento, 

eenvol v1mc-nto 

com viuta.s à_ tr-oca de cxpc,riénc1ns, ~~~

conjunto de tecnolo_Si!lS e busca de solu-

çSes para problemas comuna. 

Finalmente, é necessário que seJa estabe-lecido um pro

grama de estudos sobre os impactos econômicoa, sociais e 
políticos do infonnática c da LIUtomnçâ:o, paro subsidifir 
o planeja~nto e a adequação do proces.tso de informatiza
ção aos interesses da sociedade brasihira. 

Com o obJet1vo de v1ab111zar a execuça:o das ativ1dades 
de pesquisa e desenvolvimento, 1ndispenaávt·l se taz a 
detinÍção das fontetJ de re~::-ursos para a operac1ona11z.a
ção do Fundo Especial de Informática e Automaçio .. 

As empresas que não se enquadram no Artigo '12 da Lei 

7. 232/Slf deverão aplicar S% de sua receita bruta 
anual em atividadea de pesquisa c de8envolv1mento, di

retamente ou em convênio com centros de pesquiaa e de
aenvolv11nento voltados pâra a &rea de informática e au-

tomação, ou, ainda, em con~ênio~ com 1nst1tu1çõc" de en
sino auperlor braa1le1ra3~ de acor-do_ co~ Progr-ama.s P,ro!!

v!amente definldotl pelo CONJN, conforme dlspêic o Artigo 
22 da referida Lei. 

3.3.1- Dtretr1zea 

incentivar as empreaae nacionaie a aplicarem recur
sos financeiros, materiais ·e .humo.no.s em pesquisa e 
deaenvolvlmento; 

estimular ao empresas nacionaio a contratar..em 
1nst1tuições de ensino super-ior e centroa de peu
q,uisn, para o dcscnvolylr.:cnto de progrtLmn:;; conJun

tos., dentro dc,.;;cus planos de l;~~qutan e dcu€:'nvol
v1mc-nto; 

estimular o agrupamento de_ orso.n1r.aç5es {emprcsan. 
centros de pcsqui:~a e inat1tu1çi5cs de t>n:~;ino) em 
programas de pesquisa e dcscnvolv11nento de interes

se mUtuo. visando a otimizoçiio do aproveitamento de 
recursoa disponíveis para cate fim; 

estimular e fomentar o capal'"clhnmcnto e a moderni
zação dos laborat6r1os de pesqutaa das emprcsalll, 
doa centroa de peaquha e da:s instl.tuições de ensi
no superior; 

colocar, em exe-cução os pr"ogramal!: integrados de 
pesqulaa, elaborados pc-la comunidade técn1co-
-c1ent!t1ca com a partlc1pação de instltuiçóe:~ do 
governo envolvidas com po l!tica cientifica e te c-

- nolól;tcA; 

e.st!Jnular a de.fin1ção de novos programas integrados 

nas demais áreas de inrorltát 1ca e prover oa recur
sos necessií.rios à sua iruplementaçiio; 

dotar a Fundaçã~ Centro Tecnol6g1co para Informá
tica de infra-es·trutura e de recursos para a conso
l1d~Çã0- de- atlVid&deã de pesc;zu1Ba dos Inst1tuto3 

de rHcroeletrônica, Computação, Automnçio e lMtru
mentação; 

direcionar as otividad~s de P&D, eegundo' ns priori
dades determinadas em funçlo det. Polfticet. Uactonal 
de Inrorm§tica, promovendo a r-ormulnç~o de planos 

de trabalho Junto à comunidade de informiítica; 

acompanhar c O'laliar, de fonnn s1stc-m&t1ca~ 0 dc

eenvolvimcnto doa projetes de P&D. buscando assegu
rar-lhes a consecução doa respectivos obJet-lvos; 

implantar estruturas voltadas parn. aa ativ1dadcs de 
normalização e certit"1cação de produtos du 1nfor
mlit1ca; 

estimUlar a contratação, por parte de empresas e 

instituições do actor pUblico, de cmprenas privadas 
para o de8envolv1mento e eventual fabricação de 
produtos de informática; 

estimular as ag~nc1as de fomento a f1rmarem. con
tratos de risco e:. ... .,. as empresas nacionais pa.ra a 
realizaçãO de projetes de desenvolvimento tecnoló
gico; 
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promover a realização de pesquisas e estudQs .lf._ol;lre 
os impaetos sociais~ eeonômieoa. pol!ticos e cultu
rais da_ informática; 

promover o intercâmbio técn1eo-cieritineo a n:fvel 
nacional e 1_nternae1onal i 

buscar a harmoni:taçio entre o estítr.ulo ao estabe

lecimento de centros de_ excel_êneia _em. P&}i __ ~ a ~e_D

concentraçio dessas at1v1dades, observadas as po

tencialidades e vocações reg1ona1o; 

apoiar centros de pesquisa brasileiros, e1v1a e m1-

11tareat na pesquisa e denenvolvimento em informá
tica.. 

.3.4- FOR!-1AÇXO E DESENVOLVIMl::N'l'O DE RECURSOS UUHANOS 

A fonnnçâ:o c O dc~cJIVOlv1m<:-nlo d(.· _rt:"c:uj'·:SQ~-:h\!_r:l_ntLO:J _(;_ U.l!l 
componente rundBr.'lcntal da cst.rnt.6~1o. p~a -~·- _c~on3ç--cuç;iio 

do objet1võ de cv.paci tação nacional nas_ at1v_1do.des de 

informática. 

Com a dissemineçiio da informática, o merCado d~ trabalho 

PlU50U a demandar profis3iona15 com diferchte5 qual1fi
caç;õea e~ nova·s cs~ecialidades, em número crescente. 

Faz-se peccssát-1o prcpat-ar recursos humanos de diferen

tes níveis, destinados ao preenchimento dos p_os_tos de 

trabalho c\.~ados na _indústriD:_ de :bell8_ __ e _sctviç_os _d_~ 1_~--:

formática. 

Deverá também ser fortalecida e aprimorada a fo_!:_m~ç;ão- de 

especialista:s de nível médio_ e -~up_crior, _r_~r:-D:_~~cndet" à3 

necessidades dos sctores que ut.1lizam recursos de in

formática. 

As ins ti tu içõe& de enslrro supe r~or __ têm de~ empenhado o 

papel de pr-incipais fornecedores de recurso& humanos de

dicados ãs ati\'idades de infof11\_~~_!_~~-2Jtl;!~-~~----'----'-~~~' 

1nst-1tu1ç6es precisBm de apoio a fim ~e que ~Sejam rea.pa
rclhadas e se tornem capazes de formal' um núriiero ct-ea

cente de prof1ss1ona.1a adequados ao~ r-equil}it91!1 do mer
endo de trabalho. 

Para que ocorra uma melhor ~dequação __ d.os p:r-ofi_ssionf!_i_& 
àa nece:ss1dadcl!' do mercado ~ç tra~~lOp_..,_ é _p_r-ec_;so que ae 
eatab~leça um procesao contínuo de tit-u81,1zação dos cur

r!culos dol!l cursos da árc~ de.infor~t\ca<:·_:9s __ çurr!euloa 
doa demaia cur-e:os: ~e ·n!vel supcr!ot> deverão tam\.lém ser 

ent-iquecidqs __ com conhec1men~os t'9 . .1-l!!:'.?!'Jl!~;·_~.~~- _ ~l:lc 
contribuirá par-a a rnodcrnizaçlio d~n_ pr_orts_'!_õ~o ': a difu

e.iio do. ut1li::aç;ão do~ recun1os d~_tnro.!'~~1c_n-'-•. 

Por- outro lado, a prc-pc.rnç;iio <1c ur:~ conttn~crite dr.: r:lC5-

trco e doutores 4. vital paro a~c~de~. !is ncccssida.d__:s de 
doc_cntes para os cursos de f.o.nnaç_ão de- tÇ_cn~.c:.os _c .espe
cialistas de 1nformút1ca, bem como pará viab1l1.zaa• pro

Jetes de P&P. 

Com o objetivo de, gradat1vamcntc, de8central12iar o co..;. 

nhecimcnto clentc!fico e_ ~ec~916&i.ço, __ -~~ _1'!-~~-~~--I?~?_§_r:_~s 
e cursos de formação c del!lenvolv!mcntp. de_ rCCl:lt"30~ hur:~a

nos, ligados àl!l at1v1dllc;!es d~ 1nfor!TI_~ti_<:a_ 1 ~ser?o_-1nsta
lados nas diversas regiões do País, devendo~ portanto, 

cuidar-se da aloeaçS:o de recurso!!! financeiros com esea 
finalidade. 

Em ação conjunta, instituições_ do Governo e 6t-gãos de 
classe estabelecerão um plano de trabalho-que objetive 
orientar as empresas no processo de -ree:iclag.em e tre1na
merl-t0 da m$0--de-.:obi-a, vfS-iuldo não agravar o pT'oblerna 
do desemprego em virtude da e.doçio de procesl!los automa

titados. 

3.4.1- Diretrizea 

apoiar e incentivar 1nst1tu1c;óes, civis e mili
tares, de ensino superior e t~cnico e de forma

ção profissional, .no sentido do seu aprimoramento e 
eap-e.cit-aç&o para realizar programn8 de formação 
de recursos hum11nos naa at1v1dadeo de infomlitica; 

plancjnr, com a participaçio dos 6rgão& do alstema 

formal é -não __ ror:rnnl de __ en~tno, a_ -~r~_Pa1•e.ção de 
recursos humanos cm vário!! níveis na área de in
fonnát1c~, lcv~ndo-e:e cm -eôritn nl!l i1cccou:idadcs do 

merendo de trt•bn~ho~ 

dar pt-iorid~dc nos programas t!c formo.çii:o c dr: dc

scnvolvimentQ, __ df! recurso~ hu~nos nos. d1vcrsos n!
veis, de ronnll 11 guarda~ estt>:ita cocréncia com 
as priot"idadcs estabelec1Pas nfls d1r-ct.r1zcs dest~ 

Plano; 

conceder boleas de estudo no exterior, prior1tar-1a~ 

mente para cursol!l de p6s-dou-t0rado_ ou__ douto_rado em 
1nformáti.ca, nal!l áreas de inter-esse do_Pa!S; 

treinar pes~':_~-~- dã"S~--indúst-riit.s~-do -setor, principal-
mente nos aspectos i:i_gados ___ i __ -teCnologia- de fabt-ica-
ção; -

incentivar a criação- de programas de treinamento e 

especialização em infor-mática para profissionais 
de outras áreas, contando-a~ com o apoio _das 

respectivas entidade!J_ de elasse_s. bem corno doo 
6rgãos do s1etema_fonnal e não formal de ensino; 

estudar e propor a atualização permanente dos cur

rículos pat-a for-mação profissional nae !real!l de 
1nfonnát1ca; 

equipe-r as instituições de ensino vclt8dn.s para a 

preparação de profiaflionais de informática com 

equipamentos produzidos por emprcl!laB nacionais; 

~ri~!"- ---~~~o-;._slllQ_{S_ e __ Jps_t_rY~_e!l!-f!S ___ 19"sa is ·pcl os quais 
se indUzam as empresas que· eatão_ s~ automatizando a. 

· pranoverem programa a de aproveitamento c reciclagem 
doe eeue empr-egados. 

- A p L I- C A Ç X O D O S 1 N C E N T I V- O S 

A e.onccsai,\o d(.• lnccnt.~voo previstos na Lei 7.232/811 terá por 
objct1vo forncntnr- lH'l e.t1v1dadcs de p.:-squ1sn e dC!'St."ll~olvlm~n

to, ~--rõrT.\n-çãõ -'dC r~;c""u-rBO~s~~b\Jmãnon;- O'· dC"8t.'nvolV_1-Jm:ntO dl\3 in

dústrias de m'croclctrôn1cn c 11 softwfl,rc", bt.•m como 03 1nvco
t:i~e~t0s- -pat:a imPlcmc·ntt\~ão,·~mOcSé-,·riiz-á~~g(;-""e-;ceXrúl~ü~ d11 cnpa-



5362 Quinta-fei.fJl_--s DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1985 

cidade produtiva das empre.sn3 no.c1"na1s de bens e_ ser-viços de 
1nfoMnát1~a. 

Esses 1ncl!nt1voa serão concedidos de acordo com as dtretr-1zes 
e.ste.belec!das a seguir: 

!1.1- Diretrizea Gcra18 

O defer-imento, em cada ce.s_o, dos incentivos prev1atos 

nos artigos 13, 14, e 15 da Lei 7._2.32/84, caber& ao 
CONIN, visand,o atender ao disposto no ar-tigo 19 daque

le diploma legal e ap61!J a análise dos aa;pectoa tê~n1-
cos. eeonômi co-_f1nance1ro.s e tributá rio~. 

A concessão de qualquer incent-ivo estará .condicionada 
a c_ompr-omis.so f'ormal, _assumido pelo beneficiário na
cional, de investir em programas de cr1ac;ão. desenvol
vimento ou adaptação t~cno16g1ca, percentual d_e aua 
receita de comercialização de bens e serviços de in

formática, a ser fixe~.do pelo CONIN. 

A ce~.pacidade gerenc1o.l, técnica c financeira. das em

presas no.c1ona18 beneficiárias deverá ser compatível 
com a natureza e ~orte dos projetes pasa!veio de aerem 
incenttv~doa. 

O desenvolvimento de ben.s e serviços de 1nformlit1C& 

com utilização de tecnologia nacional deverá ser con

siderado prioritário na coneesslio doa 1ncent1voa. 

!1.2- Diretr1zes EopN•!fieaa 

!1.2.1- Pcsqu1oa e Desenvolvime-nto 

Os seguintes incentivos ncrão conce-didos aos projetes 

~e pesquisa e denenvolvimcnto referentes a todos os 
tlegmcnto& de- informática: 

o previsto no artigo 13. item V, da Lei 7.23?;84, 

relativo à deduçlio até o dobro para- efeito de apu

raçÃo do Jmpoeto de Renda e Proventos de ~unlquer 

Natureza dos gastos comprovadamente realizados em 

programaa próprios ou de terceiros, prev1e.rnente 
aprovados pelo CONDi. 

O CONIN estabelecerá o percentual de dedução do 
1m.pos to·, levandO -em conD ide ração a no.ture:t.a do 

pr'ojeto e beneficiando com maior taxa os progra
'n'la~ contratados com instituições de ensino ou 
entidades de pesqu!!Ja naeionai'a, públicas ou 
privada a. 

Oa gastos efetuados por cons6rc1os de empresa!S 
nacionaie, para a real!.znção de pe:Jquisas ou 
desenvolv:!.rnento de produto!!, eertlo dc~utfveis de 
acordo com o 'investimento de cada empresa. 

A isenção, prev1e.ta no artigo 13) item~ I.a, Il-I.a 
e IV da Lei 7.232/"8!1, para aquisição de ativos !'1-
xoe destinados e f'\.ccc~sárioe à real!zaçio dos pro
jetos de pcsquiaD. c dcsc_nvolv_im_ento 

A depreciação ae-clcre.da, pr~vlsta no art!go 13, 

item VI, da Le1 7.232/8~. dciJ~.cr. ativos fixos. 

lr.2.ê'- 1-~ormnc;ii:o c DC":JenvolvimentO de Recurso3 Humanoh 

O incentivo, previ e to no artigo 13, i te~ V. da Lct 

{.232/~11, rcle.t-ivo à dedução em dobro du detJpesaiJ, 
-Õomprovadamente reo.Uzadáa poi- cmprcaa:s nae;ionnia, em 

programas de rormação e desenvolvimento de recursos 
humanoa para efeito de apuragão do imposto de renda, 

eerá concedido a tod08 oa segmentos do asetor de in
formática. 

!&.2.3- Capitalização da Empresa Nacional 

A _capi taUzaçio da empresa nacional produtora de bens 
e ·aer~1ços -de tôrormá.tfê~ ierá incentivada no. rorma 
previ e ta pelp artigo 21 da Lei 7.232/811. 

Deverão ser eatabelecidoa r:1ecaniemos que viabilizem 
o acesso de pequenas e médias empresas a este 1n
centivo. 

!&.2.4- Produção de Bens e Serviços de Informática 

A isenção prevista no artigo 13. itens I.a, Ili.a e 
IV, da Lei 7 .. 232/8~, eerá concedida para a aquisiçlo 
de at1voa _fixos. a~ proJetes de empresas nl!c1onaia 

destinados à impla~taç!o. modcrn1Za.çEo e expansão 1n

duetria.l, v1Bando e. produçiio de bens e eerviço:s de 

1nrorm&t1ca. 

A depreciação acelerada prevista no artigo 13, 1tem 
VI. da Lei 7.232/84. aerá concedida aos bens destina
dos ao ativo fixo neceseárioa A implementação dos 
projetos citados. 

Jt.2.5- Doação-de Bcne c Serv1çoo de Infor-rnát1co. 

A doação, a instituições de ensino. de bens c acrvi

c;os de 1nform:{t1ca produzidos, t-xclusivnrncnte, por 
empresas nac1o!la1s e deatinados -i rormaçlio de recur
sos humanos ou ~- -t-ea-lização de at1v1do.dcs de pesquun 
e des(!nvolv1mento, acrii equiparada. a apUeac;õcn em 

projetos de pesqu18a e desenvolvimento ou de formação 
de recursos humanos_, para efeito de concessão de 1n
eent1voa. 

~.2.6- Exportação de Sena de Inrorm!t1ca 

A iaençâo préviata no artigo 13, item II, d·a Lei 
7.232/84, será concedidl!l à. exporta~ão de ben5 de 1n
.rormátiea realizada por empresas nac1ona1s. 

!1.2.7- Pinancimnentos 

As institu1c;ões rinanceiraa federais deverão dar 
prioridade na concessão de f"inanciamentoa di retoa ou 
indir~tos para os projet~~- de empresas nactonaia pro

dutoras de bens e serviços de informática, conforme 
dispõe o artigo 13, 1tem VIl, da Lei 7 .. 232/8~. 

!1.2.8- Desenvolvimento de "Software" 

O incentivo previsto no artigo 15, da Lei 7.232/8!1, 

eer6 concedi~o ~~ --~mp_resae n~c1onaia, com projeto 
de desenvolv1men_to aprovado. QUe tellhar,! entre e.cuo 

obJ~tl voa ac.c1l<1l:l a p1·odução e e:.onJCr-c1ul1zaçiio de 
"oofl..war-e" e .eet"v.lçoa t.écnleos de 1oformátlca. Serli 
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aplicado, prlorttarlamente, ao naortware" bil:olco e ó ... 

suporte destinados prereronclalmente a operar cm 
equipamentos produzidos por empresas ·n&etonala, bem 
como ao "software" de e.plleaçlio c'om alto conteúdo 

tecnol6stco. 

O tncenttvo relativo ft o.rnortho.çlío• por pra::o lnfe

rlor ao estabelecido pela. leg11!1h.~io vigente, ser& 
concedido para a aquhlção de "eoftwarc-" dcacnvolvldo 

no Bras 11 por empresa no.elonal. 

11.2.9- M1croelctrôn1ca 

Oa 1nconttvos prevhtoe nos artlgoa 13 e llt, da Lei 
7 .2~2/84, aerlo conee<Udoa aos projetes de em.preaae 
naclonala que objet.tvem a capaeltaçãO tecnol6gtca na 
ptoodução de componentes eletrónleoa a aemlcondutor, 
opto-eletrônlcoa e e.uemelhadoa, bem eomo acua !nau
moa, d~ade • que, em aeua proJetes d~ Cabr!caçáo, 
essas empreaaa eatejam claramente compromctidlla com 
a execução doa reapectivos processamentos C h 1co-qu!

JD1coa. 

O:s incentivos rcferéntetJ às aquiatc;õea de 1n!!umoa 
para produç;io aerio graduado!! no sentido de privi
legiar ·as etapas do processo de maior significado 
tecnol6gico. 

O incentivo previsto no parágrafo tínico, do .artigo 
14_, da Lei 7.232/84, aerá atr-ibuído aoa uaué:rio5 de 
componentes JDicroeletr-ônicos e a!!aemelhadoa, cujo 

processamento tía'ico-qu!m1co tenha sido realizado 

no Pala. 

4 at1v1dade de proJeto de circuitos integrados dedi
cados e aemtdedtcado" t'ará Jut aoB tncenttvoe prevtrs
t'oa no artigo 13 da Lei 7.232/84, dc!!de que e8aea 
projetoe sejam tntegralmen~C" deaenvolvtdo:s no Pah e 
que as emprCISO.B naetona1s bcnef1etárh.3 se eo~npromc
tam a capacitar-Be no desenvolvlmcnto de ferro.1ru:ntas 

de projeto. 

As emprcaas bcnef1c1&ria.a, volindaa po.ra a at-1v1da

de de proJetes, poderão adicionalmente receber in
centivos referentes às faset5 de monto.gem e de tes
tes doa eireul to" dedlcadoa c semldedlcados. 

Oa incentivos reterent~s !ia e.qule 1c;õca de 1 nsumos 
para a fabr1ce.~&o desses Ctrcul tos d:ed1cado3 e sc

midec;Ucadoa aer-ão graduadot!l no sentido de pt"'ivile
glar as etapas do proceeao produtivo que incorporem 
maior e1gn1ficado tecnol6glco. 

O incentivo previsto no par&.grafo único, do- artigo 

14, da Lei 7.232/8!1, ser&. atribuído aoa usu&.rios de 
ci'rcultos 1ntegrado:s dedicados e aem1ded1clldoa, in
tegralmente- projetados no Pah e que, pelo menos • a 

graa estabelecidas p-ra os demais aegmentoa da 1nfor

m&t1oa. 

5. F-STIMll.TIVA r;AS NECESSif'lADES DE RECURSOS FINANCEIROS 
ADICIONAlS PARA AS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESE!i 
VOLVIMENTO E DE FORMAÇ1'i.O DE RECURSOS HUMANOS PARA 
INFORMATICA. --

f: d1scrlminadn 1 nn tabela n scp.uit•, uma CDt1mnt1vn da!l nccen
alltodcs ad1c1onoh de recursos flna.nceiroD, com fonten a de
r 1111 r, Nlrll o~ pt•op,Pumnt~. de Pesqultla e De::;,:nvQl vlnu.~nto e 
de For•maçiio c ~aenvolvlmcnto de R'-"cursos_Jiumo.noe, referentes 
aos projetoa enunclndos naa d1 rctr1:z.e6 da c.3trli.tég1a de 
o.ção, proJeto euscs que deverão ser lmplemcntadcs Jurantc a 
vlgênel a do 1~ Plano Nacional de Informática e Automação. 

1000 ORTN 

PROGJÜMAS lo.Ano 2o.Ano 3o.Ano TOTAL 

------------·-------------------------------------
Pesquisa c Deaen-
volvlmento 13.700 ll.OOÓ 9. 700 3~.~00 

Fonnação c Desen-
volv1mento de Re- 3.000 4.800 6.100 13.900 
cursos Humanos 

outros 9QO 1.000 1.100 3.000 

TO 'l' A L 17.600 16.800 16.900 51.300 

Notas: 
1. No item "Outros" estão incluidos projetes voltados 

para aplicações econômlco-soc1a1a e eetudos sobre os 
impactos cconômicos~ soc1a1e e políticos da informa-
tização da aoclcdade. · 

2. No 1 tem "Pesquisa e Desenvol vlmcnto", 15% do total 
refere-se l\ uma prevlsiio de recursos destinada a 
projetes acUclontJ,is~ da área civil e lflilitar~ a t!lc
rcm eepec1f1cados e· pr1orlzi:LdOt5 de acordo com as d1-
retrlzee do Plano. 

3. A maior concentraç6:Q de recura~s---:noe doLe primeiros 
anos para 11 J>esqulsa e Deoenvolvimcnto" dcve-ee à ne
cessidade de adeqU;Õ,ção da intra-eatrutut•a e rea.pare
lhamento dos labor~t6rtoe do:~ centros de peequ18n c 
ltmtltulçõetl de ensino superior, no Período inicial 
de vlgê-ncla do Plano. 

O montante de 51,3 m1lhõc~ de 01\'l'N _representa 3,11: do mer
cado -brasileiro de bt.•ns e __ ,s_ervlçot~ de 1nro~m~t1ca, eetlmndo 
em 1.6110 m11hõca de OH'l'U, no perlotlo de 3 anos. 

Tal montante é 1.nfer1or ao total doe investimentos que o.s cm
preaas nt5clon$1S deverão realizar _em Pesquisa c Desenvolvi
mento, durante o mesmo pcr!odo: 82 mUhõee de ORTN, cerca de 

· lOJ do oeu faturamento, estimado cm 50~ do mercado interno. 

Vale resaa.ltar que o valor de 51,3 m1lhi5es de ORTN se situa 
em torno de 0,8% da estimativa da Receita Tributária da 
União pe.ra o período. 

etapa completa de teste desses circuitos aeja rea- ANEXO: DOCUMENTOS DE REFEReNCIA PARA A ESTIMATIVA DE RB-

ltzada no Brasil. 

Aa de111e.1s lltlvlda.des de m1croclctrôn1ce., ciue não 

apresentem oa compromissos cltadoe anteriormente, 
poderio receber ot5 incentlvoa relativos a exportaçllo, 
peequiea e desenvolvimento, formação e deeenvolvi
mento de recuraoà humanos, bem como a aqu1a1c;ão de 
at1voa ttxoa fabricados no País, de acordo com as re-

CURSOS PINANCEIROS ADICIONAIS 

Os recursos foram est1mncllo~ n po.rtlr doa dados levnntndos no:s. 
planos/t>rogrart~aa/propostao· de trnbnlho, a seguir relae1'ono.
dos, elaborados por d1vcrst~.s entidades reprea('ntativae do ae-
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tor e que, ap6a aprimoramento e consoUdaçiio. deverão acr 
1mplementadoa duro.nte o pr6ximo tr1ên1o: 

Programa de M1croeletrôn1ea - Laboratórios Un1verait&r1os 
(elaborado pelo Conselho '1'6~n1co-Consult1 vo de M1croelctr8-
n1ea) 

Suba!d1os para Programa Nacional de Automação: Pesquisa e 
Deeenvolvitnento em Universidades e Centros Teenol6g1cos e 
de Pesquisa (elaborado pelo Grupo de Trabalho integrado pc

los repreaen'tantea da SBA, CNPq e C'l'I) 

Cormolidaçio dÓs Documentos elo "Programa de M1crocletr5n1-

ea - Laboratórios !Jn1verattár1oa" e 11Contr1bu1çio para a 
Der1nição de um Plano B&aicci para ao At1v1dadeo de Pesqu1Da 
e Desenvolvimento e Form6;çii:o de Recur:so.a Humano:. em M1croc

letrón1eo." 
Plano Integrado de Pesquisa em Computação (elaborado pelo 
Grupo de Trabalho integrado por relJreaentantea da SBC, cNPq 

e CTI) 
Plano diretor do CTI 

Subsídios para a Pormulaçlo de Utn4 Política Nacional ae 
Mieroeletrônica (elaborado pelo Grupo de Aaaeaaoramcnto de 

Mi c role trônica) 

Orçamento Plurtanual do t'ri 

Plano Naeional do Quartzo e do Silício 

Contribu1ç5ea para a Definição de um Plano Básico para aa 
Atlvlda.dea de 'Peai-{uiaa. Deaénvolvlmento e Formação 'de Re
cursos Humanos em Microcletrônlca (el~bOJ:"&do pelo Grupo de 

Aaaeaaoramento de Mlcroeletrônica) 

Plano Setorial -·Educação e Inrormát1ca (apre:scntado pelo 
Min11ttér1o da Educação) 

Propostas para Deacnvolv11!2ento de Reeuraoa Humanos para a 
Inrormá.tiea (apreaentadoa por SEN.U e SENA.C) 

Programa de M1crocletr5n1ca: Dtretrtzea, Prioridades. Reco-_ 
mendaçõea (elaborado pelo Conselho Técn1co-Conault1vo de 

Projetes de Peaquiaaa sobre os lmpactoa S6c1o-Econórn1cos 
_(apresentado pelo M1nh~ér1o. do Trabalho) 

M1oroelctrôn1ca) ' 

LEGISLAÇAO CI:rADA 

LEI N.0 7.232 
DE 29 DE OUTUBRO DE 1984 

Dispõe sobre a Política Naelonal de 
Informà.tica, e dá outras providências. 

Art. 7.° Compete ao Conselho Nacional 
de Informática e AutomaçãC>: 

ll -· propor, a cada 3 ··(três) anos, ao 
Pl'CSidente da República o Plano Naciona-l 
de Informática e Automação, a s"er aprova
do e anualmente avaliado pelo Congresso 
NaciDnal e supervLsionar sua execução; 

Da Secl'etar.ia Especial de Informática: 

Art: a.o Compete à Secretaria Especial 
de Informática - SEI, órgão subordinado 
ao Conselho Nacional de Infonnática e Au
tomação - CONIN; 

Inrormaç5ea coletadaa pela SE.l 

III - ~elaborar a proposta do Plano Na
cional de Informática e AutomaÇão, subme
~ê-la ao Conselho Nacional de Informática 
e Automação e ex-ecutá-la. na sua área de 
competência, de acordo com os itens II e 
III do art. 7.o; 
............ ~ ........................... ·-· ~ 

Art. 44. o primeiro Plano Nacional de 
Informática e Automação será encaminhado 
.~_o congresso Nacion'al no !praoo de 360 
I trezentos e sessenta) dias a partir da data 
da publ!cação desta lei. 
... --.. -·- .- . .: .. ...... ~ ..... ~ ............. -... ·-· .. 

MENSAGEM N.O 526, DE 1985 
DO iPODER EXECUTIVO 

Excelentíssimos Senhores Membros d.o 
COngresso Nacional: 

Em cumprimento ao- que di3põe o art. _44_ 
da Lei n.0 7 .232, de 29 de outubro d-e 1984, 
tenho a honra de submeter à elevada apre
ciação de Vossas Excelências, acompanhado 
de projeto de lei, o I Plano Nacional de 
Informática e Automação - PLANIN. 

Bra.Sllla, 22 de outubro de 1985. _:_. José 
S3rl1CIY· 

Aviso n.0 720-SUPAR. 
Em 22 de outubro de 1985. 

A Sua Excelência o senhor 
Deputado Haroldo Sanford 
DD. Primeiro-Secretário da. Câmara dos 
Deputados~ 

Brasilla-DF. 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretá
rio: 

T.enho a honra de encaminhar a essa se
cretaria a Mensagem do Excecelentíss!mo 
Senhor Presidente da Repúbllca relativa a 
projet;> de lei que "dispõe sobre o I Plano 
Nacional de Informátiea e Automação -
PLAcNIN". 

Apro.-eito a C>poxtunidade para ~enovar a 
· Vo.'!Sa Excelência protestos de elevada esti
ma e consideração. - José Hugo Castelo 
Branco, Ministro Chafe do Gabinete Civil. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 219, de 1985 

(N<:> 6.971, de 1985, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Art. lQ ~ No cxerclcio financeiro de 190G_, a tabela 
do 'imposto d~ renda progrc-ssivCI, incich:ntt" sollrc a rcndn llquida das 

f:~~~r!ç{~s~~ll~•~r~~~o c~;o r~~d~~.-~~;~o v~c~~j:;~t~~~~<-,~~-~~.,~~·e cr~~~~~~:Ji;~ 
sobr·e os valaras vigent~s nO cxcrclci.o financeiro de 1_9_U5. de- .. ç:oefi
dcntc que traduza a variacio do valor da: Obrig;u;io nêa.jif~tãvcl do te 
souro Nacional - ORTN, ocorrida entre os meses de janclro dt' '1985 e 
janeiro de 198G. 

Parãgrafo Uriico -; Uó cxcrclcio finaocei_to_:- 'II~ _1986) 
.o imposto de renda das pessoas flsicas,retido ou reco.lhido por 'antcci 
paçio, seri reduzido, depois de corrigido monetariamente de acordÕ 
com a legislação vigente quando das antecipações. do devido na decla
ração de rendimentos. 

J\rt. 29 - Os rendimentos auferidos a partir de lÇ 
de janeiro de 1986 serão trtbUtados pelo impost-o de renda rilf forma da 
legislação vfgente. com as modificações introduZidn por esta lei. 

Parãgrafo único - _Nã'o _s~rã: t'rtbutado __ em hipÕtr::_s_e__ al 
gUina o abono pecuniário decorrente" da conversão de p_erTodO-de fériaS 
ou l~cença em remuneração. - - - - ----- --

_ • _ Art. 39 - O imposto· de renda das !'>essoi!S f1sicas ~-
n devldo a medida em que os rendimentos forem auferidos. sem prejut
zo do ajuste estabelecido_no art. 89 desta lei. 

Art~ 49 - Os rendimentos do trabalho assalariado e 
ni'o-.assahriado, a qu~- se referem os arts. 19 e 29 c!o Decreto-lf!f n9 
1.814, de 28 de novembro de 1980, ficam sujeHos i inddêndá. do 1_m
posto de renda na fonte mediante a aplicação de allquotaS progressi
vas de acordo com a seguiate tabela: 

Classe de Renda liquida Mensal Allquotl 
Rena a Cr$ s 

01 Ate 1.761.000- isento 
02 de 1.761.001 ate 3.034.000 5 
03 de 3.0j4 .001 atê 6.H6.000 8 
04 de 6.146.001 atê 8.949.000 10 
05 de 8.949.001 atê 14.098.000 15 
06 de 14.098.001 ate 17."882.000 20 
07 de 17.882.001 ate: 22. 200 •. 000 25 
08 de 22.200.001 atê 34.257.000 30 
09 de 34.257.001 ati 47.565.000 35 
10 de 47.565.001 até 65.010.000 40 
11 acima de 65.010.000 45 

Parãgrafo ünico - Ros meses de janeto-o e julho d~r 
cada ano. 1 tabela de aue trata este artigo serã corrfg~da _.one_~•r:!• .... 

~~~ente com ba_se na variação dfJ valor. d~_ ORTN ocorrida no perTodo; 
pri.eira correçio far-s-e-i em julho de 1986. ~-

~ Art. SQ - Fica sujeito ao pagamento do imposto de 
renda~ mediante a aplicação--de allquotas progressivaS de acordo cora a 
tabe1a de que trata o_ art. 49 ~esta lei, a pessoa f'lsica que perceber 
de outra pessoa fisica rendimentos do trabalho não-assalariado,bem co 
roas d~correntes -~e lo_ç~_çãÇI. sublocação, ârrén"damento e subarrenda-:
llento de bens mõveis ou imõv.:ds e de outrOs rei-adimentos de capital 
que não tenham si~o _tributados na·fo!'te. 

-§ 19 - O disposto neste artigo se aplica. tambêm. 
aos emolumentos _e c:ustas dos serventuirios di J.ustiça, como . tabe-
liães. notãrios, oficiais pÜblicos e outros.. quando nio fore. reiJIUne
rados exclusivamente pelos cofres públicos. · 

----- - "§ 29- o recólhimento não e obrigatõrio no caso de 
rendimentos decorrentes da prestação de serviços de transporte de pa!. 
sageiros e cargas. · 

__ , _: ~ _ _ -:_ -= § 31? -- O imposto de qÚ; "trata este artigo incidi ri 
sobr:e os rendim!ntos mensalmente auferidos e serã pago pela pessoa 
fls.._!ca beneficiaria, segundo prazos a s~rem estabelecidos pelo Minis
tro ~a {.azenda. 

);

• 6Ç - Para determinação da base de cilculo su-
jeita i incidEincia ev.ish nos arts. l!Q e 59 desta 1ei. serão permi-
tidas a.s seguintes duções:· - -· 

I - ein rehção ao trabalho assalariado: 

a) 25X,(vinte e cinco por cento} do rendimento bru
"\o, limitada essa dedução·a Cr$ 1.500.000 {hum milhão e quinhentoS
•H cruzeiros) • ou~ a_lte_rn~UvaJ!l_ente, _o valor P"IJO a tTtulo de contri 
buições a 1nstituiç:ões-ofic'nli$ de~prevldêrid~-i-- -

dente; 
b) cr$ 2oo:ooo {duzentos. ~n cruzeiros) por depen-

· II - em relaçãO-aO habãlho iliO assalarhdo e demais 
rendimentos "previstos nos arts. 4Q e 59, 20% {vinte por cento) do ren 
dimento bruto, ou, alternativamente~ no caso do art. 59, i!S de~pesaS 
apuradas em 1 ivro-caixa. 

- § 19- Os valores, em cruzeiros, referidos no inci
!0 '1 serão corrigidos monetariamente segundo o dispoSto no par~grafo 
unico do art. 49_. 

§ 29 - O Ministro da Fazenda poderi alterar o per
centual de dedução fixado no inciso Il, tendo em vista peculiaridades 
da a.tividade profissional exercida pelo contribuinte. 
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Art. 7Q - Tratando-sr! de rendimento do tr.ebalho as
salariado~ em nenhuma hipótese hs.verã reten-ção de imposto se o- va1_or 
do rendimento bruto for igual ou 'inferior ao valor de 5 (cinco_) sal~-
rios-minimos no mês de competênCia. - -

Parãgrafo 'único - O disposto neste artigo não dis
pensa a inclusão do rendimento no cilculo do _imeosto pros:~resslvo. por 
ocasião da. d~claração anual. - · 

. Art. 8Q - As pessoas físicas deverão ~presentar 
·anualmente declar.aç;io de rendiiiientos. na··qual _se determinara o saldo 

do imposto a pagar ou a restituira observadas as seguintes normas: 

I - sérã apur-ado o imposto progressivo nos termos 
do art. 9Q desta le1~; 

II - serã feita a i-edLição do impo~to por inVe~timen
tos de interesse econõmic• óu social (Oecreto":le_i nQ 1.8tll,_de 29 de 
dezembro de , 1980} ; ' 

III - serã adiclonadQ o imposto sobre o lucro apurado 
na alienação óe pãrtidpllções socie_tãr'iaS (Detretõ-lei nc:> 1 .sw-~ -de 
27 de dezembr_o_ de 1976} e na alicilaçãó de imõveis (Decreto-lei nQ 
1.641. de 7 de dezembro de 197é} ~ caso o contrlbuint:e tenha optado P!: 
ta tributação proporcional; 

. IV - serã subtraTào o -imposto pago ou -retido na fon-
te durante o ano-base;. - -

V - o resultado serã col"\''19ido mçmetariani~nte (§ lQ 
deste artigo)_ e o montante assim determinado constituirá". se pq?iti
vo. o saldo do imposto a pagar es se negãtivo, o im·posto a restituir. 

§ ·1Q - O coeficiente de correçâo -mimetãria {inci
so V) seri igual ã razão entre o .valor da ORTN em janeiro do exerd
cio ffnanceiro e a média dos v;slor~s _mens:ã_ls-d_a ORT~ no_ ano-base. 

§ 2Q - A . .correção monetãr_ia de que tl"ata o inci-
so V não se apl icarã em CaSo de resulta do negativo motivado por paga-
mento não-obrigatõrio de im~osto. ~-·-· · -

§ 39 - A restituição de impostO de re~da, a _pessoa 
flSica com _declarações em sHuaçi"o regular~ entr:eg~es tempestwam~f!
te serã feita. no prazo mâ:dmo de 120 (cento e vlnte} di~s. contado 
do 'termo final para apresentação da declaraç~o de r~ri~imentos. 

Art. 99 Para fins do aJu;te de que trata o artigo 
anterior, a partir do exercicjo financeirg_ d~ 1987. o imposto d~ ~en
da progressivo. incidente sallre a renda l1qu1da d<!_S pessoas f1S1cas 
residentes ou domiciliadas nq Paí.s. serãcalc_ulãdo de ~corda com aS!, 
guinte tabela: · - -- - · · · .. · 

Classe de R~~da -l~ qu-i d~ ~li quota 
Renda Cr$ - % 

01 Até 10-277 .ooo fSento 
02 de 10.277 .Q01 ate 16.669.000 5 
03 de 16.669.001 até 27.973.000- 10 
04 de 27.973-001 até 41.317.000 15 
05 de 41.3.17.091 lltC 57.3211.000 20-
06 de 57 .3Z4.00l até 72.592.000 25 
07 de 72.592.001 até 100.112.000 30 
os .de 100.112.001 até 161.716.ooo· 35 
09 <!e __ 1_6].?,líj.(JQJ atê 22D .. JOC..ooo 40 
10 de 220.106.001 atê 29D-69o:ooo 45 
11 acima de 290-690.000 50 

. Parãgrafo -iin1co-:. No. exei-cíclo: fii1_anceirõ de .1~87 ~ 
a tabela de. que trata este o~~rtigo ser:ií corrigida mon~tarià_mcnte _ com 
base na variação do, valor da ORTN oc;.orfida __ eotre os f!l?SCS de jan~iro 
de 1986 a janeiro de 1987. e nos Qxerclcios seguintes. com base na va 
riaçiõ do valor da ORT~ ocorrida no ano-basg!. . . -

Art. 10 - O saldo do impostp a pagar ·ou a restituir 
· (inciso-.V <to art~ 89 d.esia le_i}_serã _conver'ttiro~·ern niimero de ORTN pe~ 
!~.valor desta no mis- de j'pneh:-o do exet;c'Tc1o~f]nançei.r:o .,cQnesponde~ 

§ 19 - Resultando fraçiO=na-'iipur.eção dõ iiümiiro __ de 
ORTN. considerar-se-io as duas· priméi ras cas-as :Q~cinia_i,S. desprezando
-se as outras. 

§ 2Ç - O_ saldo do im!)osto a pagar poderã ser reco
lhido em até 8 (oito) quotas i~uais • mensais e sucessivas, observado 
o seguinte:-

a) nenhuma quota serã inferlor a 1 (uma} ORTN e o 
imposto de valor inferior a 2 (duas) .ORTN serã p_ago de uma sõ vez; 

b) a primeira quota ou quota Ünica. serã pisga no mês 
de abril do exerc1cio financ.eiro;.. : . 

a~ês; 
c) as quo_ta~ ~encerão no~ p-ltimo dia iitil Oe 

d_} fica facultado ao contribuinte antecipar. total 
ou parcialmente. o pagamento das quotas. 

§ 3Ç - O nUmero de ORTN de que trata este artigo se 
ri reconvertido em moeda nacional pelo valor da ORTN no mês do paga-:' 
menta do imposto ou da restituição: · 

-" . § 49 - Se o pagamento for efetuado até o Ültimo dia 
Ütil do mês de abril. em quota Üni_ca. o. valor do imposto devido, em 
moeda nacional. não sofre rã corredio mi:lnetãria, permanecendo fna 1 tera 
d;s a importância estabelecida no .mês de janeiro do e:xerclcio financeT 
ro correspondente. -

Art. 11 - O desconto do imposto de renda na fonte 
previsto no art. 79 do Decreto-lei nQ 1.~_0_2, de 31 de dezembro de 
1973, com a redação dada pelo art. 39 do Decreto-lei nQ 1.58ll, de 29 
de novembro de 1977. e no art. 79 do Decreto-lei nQ 1.493. de 6 de de 
zembro de 1976, passa a ser de '15~ (quinze por cento}. -

Art. 12 - A allquota do imposto de renda prevista 
no art. 11 ôo Decreto-_lei nÇJ 1.642'. de 7 de dezembro de 1978. fica re 
d(tzida para 1~ {um por cento), facultado ao contribuinte optar pelã 
tributação do rendimento exclusivament~ na fçmte. 

Art. 13 - O abatimento e a dedus_ão" das contribui
ções para as entidades de previd'éncia privada estao sujeitos aos mes
mos_limites para o abatimento dos- Juros pagos a entidades do Sistema 
Financeiro- Oa -liaPitação - SF'H. 

Art. 14 - As restituições. a pessoas físicas. -do 
imposto de renda correspondente ao exerc1cio financeiro de 1986, ano
-base de 1985, serão efetuadas itos anos a seguir indicados. de acordo 
com o valor da restituição; ·· · 

ru:sn TUI ç~o · 
(VALOR EM ORTN) 

vAló~T tM oRTN A RESTl TUI R 

EM 1986 EM 1987 EM 1988 EM 1989 
Até 10 Total 
Mais de 10, até 25 15 · Réstante 
Mais de 25, até 50 15 15 Restante 
fiais de 50 15_ 15 20 Restante 

§ 1Q_- Receber~o sua reStituição integralmente no 
i.no de 1986 as pessoas fis1cas ccim idade igual ou superior a 65 (ses
senta e dnco) anos e ceda renda bruta no ano de 1985 nio exceda em 
média _ _. a 30 (~r_inta} salãrios-mlnimos mensais. - - " 

§ 2Q - No ato de restituição no ano de 1986 deverã 
ser entregue ao contribuinte o comprovante de que tem ainda valores 
a serem 1-estHUidos. ' · 

§ 39 ~ Se a pessoa fl.sica t'iver d_'ébito vencido até 
31 de outubrO de 1985 em fZ~vo-r_ d_a _Uni~o.a restituis;~o poderá ser ante 
cipada·, a qualquer tempo, para efeito de compensaçao. -

_ __ -, _ -- .Art. 15- 'Considera-sé lucro distribuido, tribut!ldo 
pelo imposto de renda, a p<srcela dos lucros_~ reservas proporcionais 
ao valor __ das ações em_ tesouraria ou quotc~s l'iber.adas, nas hipõteses 
de~ 

,I - cancelamento; 

n - distribuição; 

JJl - permanência no patrimÕnio da empresa por prazo 
s_uperi:o_r a _gq {noventa} dias~ contlldos da data da aquisiç:;:o. 

. Parãgrafo·Unico - Na liipÕtese do 'inciso III deste 
artigo, _se a pessoa J~:~rldica vier a alienar a_s ações ou quota~ de que 
trata-este ;srtigo, o sõcio benefi_çi_irto-farã jus· i restituição d.o' im
post.o, monetarfamente corrigido. 

Art. 16 -- Para efeito de apuração do imposto de ren 
da do~~s pessoas jur'ídicas, o perlodO_-base de incidência serã de lQ de 
jane'iro a 31 de dezembro. ressalvado o disposto no arL 17 desta lei. 

. Art. n_~-~ pessoas juridicas cujo lucro real ou 
arbitrado, no exerclcio fi;nanceir9_de 1985_, .tenha sido igLJ1 ou supe
rior a 40.000_ (quarenta mi11 ORTN (Art. 29 do Decre_to-lei n9 1.967,de 
23 de novembro ·de _1982) serao tributaclas com base 119.1ucro real ou ar 
Mtrado, apurado semestralme-nte 11os meses d~ junho e dezembro.-de cadã 
ano. · 

Parã9rafo 'tfnico- -= O pe...:rlodo-base de apuraçãO com-
tld~d~~=e~~~~~Todo de lQ de ja,n_eiro a _30 _9e junho e de 1Q de julho a 

·. Art. 18- A determinação do lucro real serã precedi 
da da. apuração âo lucro liquidO d"e cada perlodo-base com observãncii' 
dftS disposições_ 4as _leis comer:ciais, inclusive no que se refere ao 
cilculo da coY.reção monetãria do balanço e ã const_ituiçio da_provísão 
para o imposto de renda. 
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Parãgrafo Üilico - A correÇ.ão m6netãr=rn de qUe tr.ilh 
este artigo s.omente_tei-i efeitos f1scai_s, __ q_uando e~etuada aC? __ fina_l 
de cada um dos perlódõÇbaSe a que se re(e-r-lim-õS--a-r:tS:---~18~ rr.._ _r~S

nlvado o disposto no art. 18 do Decreto-lei nQ 2.065, de 26 áe outu
bro de 1983, e no art. 33 desta lei. 

Art. 19 - Quando empr_esa obrigada ao l.eva_ntl:!m.ento 
de l:Jalanço semestral participar de e!mpr-esas desobri~adas d_esse }c.-va_n_
bmento, a avaliação de investimentoS.nessas,empre-s11!õ relõ va_lOr- áe 
patrimõnio l'lquido serã facuHativa oo_tiallnço (I~~:Ji;r-d_e· junho. 

Art. 20 - A base de cãl"CuTo do_ lmpo-sto serã cô-nver
tida em nümero de ORfN. mediaiit~ a dí)rhão __ do Va1cij em Cril:te"lroS_ ~do 
lucro real • presumfdo. _o_u_ arMtr~do, pelo val-or de_ uma _ORTN no m.ês __ c!~ 
encerramento _do perlodo-ba5-e de sua apuração. . 

Art. 21 - O valor do impostO serã e?'presso em_nQ"m~"'
rode ORTN, calculado mediante a mul_tipl'icação__ da fla~Se ~~ _Çâlci.lo._c_Qn_ 
vertida em nUmero de ORTN nos termos do ar~i$P-._ª-nt~r_li>r.,.._,p_~-~----ª-l_lq~_cE __ 
ta aplicãve1. -- - - · - ----~ · 

Art. 22 - O imposto se rã- pagO -em qUotas--_ mênfils 
iguais, expressas em nUmero ·de _o~; ve_n_cT:v.eiS_, a ·parffr do mês fixado 
para a entrega da declaração. nãO-podendoeX·éedái" a 9 (nove} quotas, 
no c·aso do a_rt, 16 de,!ita lei, e a 6 (_seis}_ quotas. nd Caso ·do 
art. 17. ------------~----------

- - _§ lQ- o_~aga~~n~o _de cad~--q~q-~,!l~e- -~-~i-~~ ado __ --
ate o u1tímo dia utiT do_ me~-:.c.Pr)"espõridente a9 s~~_venc-:rment:"o;-nf~ 
vada a quo_ta venclvel no mêS de dezembro, q_u_~_de_ye_r_ã_-~ê~_-pâgã""itê O 
'último dia Ütil do segundo de&ndio desse mêS,_----·--:-· -~~---- --- ·· 

§ 29 - fi_çam_ extinto_~ os _re_g.tme~ ._d.f! ___ antttc.ipaç_ão e 
de duoáecimos previstos na_ leg,isl.ação do_ il)li!OS_to ~e_ f:~iida par~_ as pe~ 
soas jurldica:s, inclusive a antecipação-previstã- riO'ãrt. 29 do Decre
to-lei n9 2.027~ de 9 de junho d·e 19S3._Qb.Serva<!as, no exercido fi-
nanceiro de 1_986. as disposições dos arts. ;lO e 3l; -- -

·Art. 23 -_A ~:>ase de_c~ctilo_l o- y"alor d-o_impos.to·~ o_ 
de c-ada quota serão-· expreSSos em-ng-mero d,e ORTNB.té. ~ segu-r:rda:, ca~.a 
decimal, quando resultarem fraclonarios, abandonan.do-s_e l!I_S demais. 

Parãgrafo _ U~ko -- O-valor a_e- cada_ -quoh, rião --~-er? 
inferior a 4 (qu~tro} _ORTN; o __ il!lposto de va_lo_r infe~ior -~_.a . (oito~ 
ORTN serã pago de uma sõ vez. até o UltliTiO=dia Util do mêS "(ixado-.-
para a apresentação da declara_çió de rendímentQ-S. --- --- -------

Art. 24 - O valor em cruzeiros dO imposto e de caçl'a 
quota ser_ã d(!oterm'inaélo mediante a multiplicação de seu valor, cxpre_s
so em nUmero de ORTN, pelo valor da ORTN np wês de ~~!.! pa!J(!mento~ 

Art. 25 - Observado o-disposto no_§ __ 39 do_ar~. _)? 
do Decreto-lei nQ 1. 704, de 23 de outut.ro de 197~,...-~ _n_º_-~r_ag_rJ!fQ __ I,I_!I.!.
co do art. 19 do Decreto~lei n9 1.885, de 29 de St't~mbro d~ 1981_, o 
partir de 19 de janeiro de 19:B6 serã_devido adiçiQQ.~l _d_f' ___ 1_9~-- _(5l_ez 
por cento} sobre a parcela do lucro real ou arbitrado que e:tc~çler ~.a 
40.000 (quarenta mil) ORTN, E:m cada perlodo anual _de apur11ção (art. 
16 desta lei). ou_ a ZQ.OOO (vinte mil) ORTN em cada p~rlodo semes-
tral de apuraç.ão (art. 171. ----------

Parágrafo Único ~ cr -adfd'Oila) _ ç~e:~ cjl1E> trata- este--ar~ 
t'igo serã de 15% {quinze por- cento) para os ba_nto~ cõmerclã'iS;_ bancos 
de investimento. ban,cos _-d~ de.senvol vim.e.ntç_ .. _ G.!J: i !(I!S .. !~SQ[lQfl]JfJI.J:~ .so!ãc::_: 
dades de crédito. fina_nchmento e inv~_s tirii:~n:t_õ;__sõcieda9erde~ c-reãno 
imobil iãrio. -socieda.dc.s correto.ras, dfstribUidorã'S--di-tfi_lil'õi.:iV~l9.=_. -
res mobi 1 iãrios e _emPresas de arrendamento _m~rçant fl. --:-_. -· -- :·:_:. _ 

. Art. · 26- As pesso~s juridicas. sujeit.e_s ao __ • _regime 
previsto no art. 17 d_estll lei • poderao compensar o prejuuo apurado 
em um perÍOdo-base com_ o_ l_uçr:o- real determ_inado nq_~ __ ª-.{Q_i!.Q_L~Eer~o
dos-base semestrais subseqllentes ~ obedeci da.s. _as @ma_ iS _Q_is,pq~i_çQ~-º
art. 64 do Decreto-:- lei n9 1. 598~ de 26- ºe de:Zell)brQ d_~_ l_97} _; ·- - ----

Art. 27 -_As pessoas juridicas _de _q.Ue trata o_ !lrt. 
16 desta lei- serão -tF'ibUTãdãS- tom-- base no 1 ucro r_eal. _ou ~rbJtra_do- aJ?U 
rado semestralmente. a partir 'do ~emestre _se~1ljo_t~ -i),o e'nc-~i'r~m~_il1º~ 
per1odo-base em dec·orrê'rfcfa do qUãl se apurar lucro real ou arbitrado 
em valor igual. ou superior a 40.000 (quar~nta mil) ORTN. 

Art. 28 - As pessoas jurldicas sujeitas ao reglme 
de 'tributação de "qu-e trata o _ar!. 17 desta lei poderão võHir _ao re
gime de apuração anual de resultados (art." 16} guando ap_re_sentarem 1!!., 
c:ro real ou arbitrado inferior ao -.:alar d_e ~O.OOO(vi_nte mil) ORT!f por 
quatro perlodos-base semestrais consecutivos .• 

Par'âgrafo 'úniCo--~-- CasO ci __ qUcJ't"ltl.j)eMQqo·-- _seméStraJ 
tenh'a termiiJa-do em junho, o nÜmeró de ·periodos seme:strll!is -_seri ,l!,um~n
bdo para 5 (cinco), todos com lucro real ou arbitrado inferior a_ 
20.000 (vinte mil} ORTN. 

Art. 29 - As pessou jurldicas: dev-erão .apreSentar--

declaraçãO Oe-reildímentos nos seguintes prazos: 

J ~ _i!IIS de _que trata o art. 16 desta,lei,,_até o Ülti 
mo dia: Üti1 do mês di abt-·il, no caso de lQcro real QU.I!-rbit.raçlp; -

• . II - as de .. _que. trata o art. _17 desta l~i, até o ii'fti 
ioo dia iitil dos inese.s de mai'.;o· .e ~etemb-ro de (.ada J.IJl.Õ~ _c_.orrespondente ,_ 

aos resultados apurad-os. nos' meses de d'ê'ú.!nbi-0 e jtÚlho. respectivamen
_te;_ 

]Ij• -_as- tríbutacfas corÓ ba_se no lucro pr_esumido. ate 
o ÕltiiTio Ma -ütil d·o mês de fcfvereiro. - - ' 

. Art. 30- As pessoas jurldicas. relativamente ao pe 
rlodo-base encerr<~do ___ e_m 198_5_. observarão. no exerclcio financeiro de 
i9s6: iis-Tloimãs--cfo -tiecre-t.:O-:'ieí~rlç 1:961 ~- dC Z3 d.é-n6vcmbi-o de J ~82, e 
dci lei nÇI 1.3z9, -·ae-27 di? ju'ritiO o_e~ 19ã5, inclvSlve riO ·que cciri'Ce.rrie i 
entrega da declaração de rendimentos g aO pagamento ,do impostp, como 
antecipação~~. du-qdécfl!lo_ou_quo_!a. ·~ _ _ __ · - .· 

. _ . Ar~. _31_- Obs~r=vado. _.o ·P_ispo_sio no _art_~go anterior 

d~a~;~. ã,~n~=~~~ar!~ ~ d~~ ;;~~~~~~ !u~1~t c=~~~ -~~v:~!~taç~~rÍ~d~=~:~; 
iniciado .em 1Q_85, com erevis~o para encerramento--em 1986,- Oeverio 
apr~sentar sua declar.aç_ao ~e re_~dimentos_ em _s~temtlr_o de 1986, determi 

--~ando_ a base de.cã1c.u1o_ e o fiiipo;;~o··de c_onf'orm~óade _co_m as seguinteS 
- o="nórma-s_~- "c -· - - - = - - - --· 

~ -~ f-- -se-o encerramento do- per'íodo-b~Ü;e ocorrer ant,es 
de 30 de junho de 1986, a_ base _de _çãl_çulo _do 'imposto serão resultado 
da soma algébrica: · -

o=a_) do 1u_cro real calcUlado com base no balanço le-:. 
vantado antes de 30 -de junho de 1.986, convertido ~m nUmero de ORTN pe 

___ J.P v_aJ.Qr . .,!l.e~2 -~2Jl~_s_ ~J~.!~l!..~~~nto -~-s~~nç.o .!~-- ~- ___ .. -
- .. 

0 

• ~ ~. ··~. _ -b'fêfó-1-uá_CJ .. rêai--~carcUrãóo_;,_com base em balançQ ·rela 
iivó ãO pe·r~õáo- r~stante atê O d_ia 30 de junho de 1986, convertido ~ 
nUmero de ORTN pelo valor desta nesse mês; · 

--L-- _ __ II '-_se o encerramento do perTodo-base tiver s.'!,do 
previsto- parll 30 de junho de, 1986, o.u data Posterlor. a base de ci'ic!!_ 
lo. corresponderá ao perlodo compreendido eiltre õ prfmei_ro dia seguin
te ao do encerramento do balanço anterior e o dia 30 de junho de 
H86. 

Art. 32 -~ p_ara ·efeito de_ adaptação o~~ o reg-ime- do 
art. 16 desta lei_,_ a _pessoa j~:~rídica cujo encerr~_mento do perlodo-ba· 
se. em 1986, ocorrer em data anterior a 31 de dezembro deverã determi 
nar a base de cilculo do imposto de cOnformidade com as seguintes nor 
~· -

l _- ap~rarã o lucro_ re_a! re1afivo ao per10do encer
rado em 1986, o qual sera convertido em numero de O_RTN pelo valor dcs 
ta n_o mês __ de encerramento do balanço: ,... 

II - apurar~ _o lucro r'eal_i:alcUiado com. base em ba
lanÇo relativo ao·perl'odo restarlte para que seja_ ati_ngido o .dia 31 de 
dezembro de 1986. o _qual serã convertido em nUmero de ORTN pelo valor 
_desta_ ne_sse mês; 

~fi -_ a bas~ de __ çãl cul o' se rã a· ~oriiã' a'fgÇbri c a das par 
celas do lucro real _apur<jda,s_ na fo;rma dos 'in,ci~os. anteriores. -

Art. 33---___ A- pessoa -Jur'fdic~--inc_orpcrrada, fusionada 
ou cindida deve levantar balanço e d('monstração di? resultados e deter 

_ _!l_j!!_<~:r _o __ l_u_c_~~- rea!_'!_~ _Q_a__t:~ __ d_a_oc~ré!lda ~e qua1~er um desses even-=-
tos, oEiservaôo o seguinte: -

· __ . -~ _ J ~ o luçrv.g_~L,ªpura_dq_ se..rã _cÕnv~rtJdo em nü'!llero 
-~de~JN_pelQ_ valor des__ta_no _!!les da in_çorQ.Oiil_ÇaoLiu_s.-ªB__Q_u ctsão. 

__ ·-· ._ =·· .: J! .. - ,.l-ci~l-~.úS~g~i{é .. i~n$t).~.~n~q·$,_Ievii:,s_e_r apresen-
tada ate o- ullimp dia utn domes su.õseqllente a ocQrrencia do evento; 

JJI ~ o imposto serã pago em até 6 (seis} quotas men
sais, iguais e consecUtivas. a partír do mês previsto para entrega da 
declaraçãO, observado o d"ispo~to no par'âgrafo Unico do art. 23 desta 
·lei. 

Art.- 31'1 - Cons~dera-se como trj buta_ç_ão exclusiva _o 
----imposto de renda incidente na fqnte sobre renõimentos e qanhos de ca

p'ibl auferidos por quaisquer peSsoas jurl'dicas e c,.:.ndominios. inclu· 
sive fundos. 

§ lQ --No caso de_ pessoa jur1dica tributada com b~
se no lucro real, serão or:.servados os seguintes procedimentos: 

a} o valor do _1mposto serã considerado como despesa 
operacional na apura2~o do lucro llquido; 

b) a diferença entre o valor sobre o qual incidiu 
a ·aHciuota do imposto na fonte e o valor do imposto regtstrado conlo 

despeSa poderã ser 'exclu1da do lucro Hqu{do. para efeito de determi~ 
nar o lucro real. na proporção do rendimento coinputad_o no re-sultado 
pelo possuidor do tltulo. 

§ 2Q - No caso_ de rendimento de operações financei
ras de curto· prazo e outras assemelhadas. o imposto de renda não seri 
d~du_t'ível_n~- '!e..te_rm~no!!s:io .~o )u_cro,. r~a_l~e_· a_~~>;~]...u:~_ão_E~o_ lu_c~p liquido 
nao podera exceder o rendfmento ·real da aplic_açao. 

§ 3Q - O ~jsposto neste .~rtigo não se aplica aos 
re_ndimentos ~e_ partic_ipaç_ões s_oc_ietãrias. que continuam disciplinados 
pela-legislação em v'Ígor. -
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§ 4Q - A base de cilculo dQs im;entivos fisc_ais 
con$istentes na aplic-ação do imposto em irivestimcntos nos fundos de 
que trata o Decreto-lei nl? 1.376, de 12 de dezembro de 19741, e o va
lor resultante da aplicação da allquota a que estiver sujeita a pes
soa jurldica sobre a soma algébrica do lucro real ou do prejuízo com 
os rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo. · 

Art. 35 - As_ parcelas de restituiçio- do imposto de 
renda devidas a pessoa jurldica, v~nclveis de ja®Jro. ~ abri_l _ de 
1986, em conformidade com o disposto no_ art. __ 39 d:o .P~~!'e~-l_ei rlQ 
2.18l, de 11 de dezembro de 1984, pássarão a ser efetuadas :- -

I - 50% (cinq6enta por ce.nto) do valor, at'ê ___ julho 
de 1986, facultado ao eontri_buinte poder optar pela compensaçao_do va 
lor dessa rest1tuiçio com o imposto de renda devido na declaraçao de 
rendimentos; 

IJ - o saldo, ate· julhO ·ae 1987 •. · 

§ 19 - Quando o v a 1 or das pa-rce 1 as for de a tê 1000 
(•il) ORTK. a restituição Serã efetuada integralmente atê julho de 
1986. 

§ 29 - O contribuinte poder-i optar pela compensação 
do valor da restituiç_io de que tra·ta ·este __ artigo com débitos venci-
dos. em favor da Uniao, até 31 de outubro de 1985. 

Art. 36 - As re~_tituições. a··pe"isoaS jurídicas, --do 
t~sto de renda cot're_spondente .~o exercldo financeit:"Q de -~986, pe
rlodo-base de 1985, serão efetUadas em quatro parCelas anuais e 
iguais. 

§ 19 - As restituições de atê l.OOO (milj OR1N se
rio efetuadas de uma sõ vez; quando s~eriores a 1.000 __ _(mi ) e infe
riores a 4.000 (quatro mi1) ORTN, serao div.ididos de forma que somen-
te a iiltima parcela seja inferior a 1.000 (mil) ORTN, ' 

§ 29 -.Se' a pessoa juridica tive~ dêblto vencido. 
ati 31 de outubro de 1985 em favor da União, a reStittiiçio poderã ser 
anteci.pada, a qualquer tempo. para efeito de- com-pens,fção. 

Art. 37 - O titular da firma individual e os sõcios 
d4 pesso~ jurldic~ que ~pur~r·seu lucro pelo re~ime de trihutaç~t? si!!!. 
plificad~,previsto nll Lei nQ 6.468, de 14 ele novembro de 1977, pode
rão optar peh tributação exclusiva na fonte, i alTquota de 2?~ (vin
te e cinco por cento), sobre a parcela do lucro que compete a cada ... 

Art. 38 - Os parigrafos 29 e 39 do. art. 79 do Decr!. 
to-lei nQ 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passam a vigorar com a se 
guinte redação_:_ -- - -

•Art. 7Q- ·········~·····~-~---~··········-~···-· 

§ 2Q - A autorida"de tributãria pode proceder i fis 
calizaçio do contribuinte duran_te o curso do perlodo-base,oü 
antes do término da ocorrência do_ fato géi'idor, ?o impost?. 

§ 3Q - Verificado pela autoridade fiscal, antes do 
encerramento do perio-do-base, que o co_n!-.!'5~uint~ t?l_llHiô __ re
gistro contãõil total ou par~ial de re~i!lta~ ou __ ~e~istrou 
custos ou despesas' cuJa rectlí_zaçi9_ não_p_oss~ __ coiiiprovar!_- ou 
que tenha ~raticado qualquer ato tendente a reduzir 9 1mpos: 
to do ex._erclcio financeiro corres_pondente~ inclusive na hipo 
tese do§ 19~ fic~rã-suje1to a mul~a ~m val_or, igual ã mehde 
da rece1t~ .omitida ou da.dedução 1i'idevida·, lim~~da e exi21-
vel ainda que não tenha·terminado o p"erl'odo-base de inciden
cfa do imposto." 

, Twt. 39 ·- Fica sujeito i· inddêAch dO _impost~ de 
renda na fonte o rendimento produzido por O&rigações Reajustáveis_ do 
Tesouro Nacional e por tltulos, obrigações. e _guaH:q~:iéi"- aplica'" 
_çõe~, com correção mone:iria segundo a variação do val_~r da ORTN. 

§ 19 - A allquota do imposto serã -de 40% (quarenta. 
por cento). 

§ 29 - Consideram-se rend.imento quaisquer valores 
que constituam remuneração do capital aplicado, 1n~epende!!temente da 
denominaçao que lhe seja dada, tais como juros. ag1os, premfos e co
•issões. 

§ 3Q - O imposto serã retfdo pela pessoa jurTdica 
e~~itente ou i!!lceitante no ato da aplicação do capital e calculado com 
abstraçio da correção monetária posterior. ~- -~- ------

§ 49 - No _caso de pagame-nto periõdicó- de rendimen
to. o imposto serã retido no inlcio de cad_a periodo _-de pe_rcepção, so-
bre o rendimento correspondente a esse periodt;~. · 

Art. 40 - Fica sujeito ã __ inçi.dência 9o imposto de 
renda na fonte, i aHquota de 45:0:_ (quarenta e ~circo ·pbr~ cento)~ o_ ga
nho de capital auferido na c..es_$i'o_Q.lt.l'iqui_9_ação~ de tltulo?,_ ob_ri;.a
ções ou aplicações de _r-enda fixa~ inclusive os previstos no artigo an 
terior. · -

§ 19 • A base de ci1C:u1o dO _1m~9-sto ser~_ a dife_re_n
ça a maior entre o pre~o_da <;essãõ ou liquidação e o de aquiSição cor 

rigido monetaru.mente. A cessão ou liquidae-ão compreende qualquer 
operação que implique obtenção de ganho de c.ap1tal, ta1s c.o·mo ·v_e:n~a, 
resgate~ amortiz.aç~o e _conyer$io. 

-- § 29 - A SecretÚill- da ::leceHa Federal balxarã nor-
114S para efeito de considerar~ 1'1:1! ~pur~ção da base de cãlculo, os re~ 
dimentos do titulo, bem corno para efeito de corrigir o preço de "'qui
siçio. 

§ 39 - Na amortização !)arcia1. o imposto incidi ri 
~obre o ganho calculado proporc.ionaime:.nte ii parcela amortizada. 

§ 49 - o disposto nesté-ãrtigo "não se ~!plica quando 
o ganho de capital for auferido por &ancas comerciais, banc.os de in
vestimento, bancqs de desenvolvime·nto, ·caixas econõri'ricas, sociedades 
de crédito, fin1!nc1amento e investimento, sociedades de crédito imobi 
Hã rio. socieda_d~s -corretOrl!S _e dlstribuidorJts de tltulos e _va1oreS 
lliObiliârios. 

Art. 41 - O pag~mento do imposto de que trata o ar
tigo anterior compete: 

l ~- ~~~ ~mitente...,o~ aceit~nte no resgate. amortiza
çãó ou cQnyersãO:; 

Jt - ao cedente, res.s~lvado o dis.pOsto nos incisos 
lll ~ IV deste artigo; 

)II - ao cessionãrio. se pessoa jui'Ídica, e ao ceden- · 
te, se pessoa f1sica; 

. I_Y- -!o.cess!onãrio_, se instituição ftnanceira, e ao 
cedente~ se pessoa jur~dl~a nao-financeira. 

- Parigrafo ~nico .. Sempre que o g'anho de capitá1 for 
aufer.ido po~ fundo em condom1nio de t1tulos ou valores mobi1iãrios. a 
responsabihdade pelo imposto compete a seu administrador. 

desta lei 'é ~:evidoA~~~l~~i~a~e~~~o~!of~~t~~e tratam os arts. 39 e _4Q 

__ Par~grafo ün~co - Quandõ o beneficiirio- for pesso·a 
jurTdica.. sera observado_o_disposto_no art. 34. 

Art. 43 - O Ctmselb.o Monetãrio Nacional - CMN, por 
proposta do Ministro da hzenda, poderã: 

~ - alterar a aHquot~ do impos-to incidente sobre 
. .re.ndi(!le_ntos prQduzldo~ por t 1 tul_os e obrigações de renda fixa, bem 
como so~re os respectwos, ganhos de capital. em função ·da natureza da 
~~i~:ç:~;c~~~~~~;.~ caso d~ aumento~ elevação superio~ a 10 (dez} 

_, _ _II_ -_excl!:!ir.odeSi9iO__, __ ç:once~ido na primeira coloca 
çao de t'ltulos da dlv1da publlca, da base de calculo do imposto _ de 
que. tratam os arts. 39 e 40 desta lei. 

7
" -~ Art. 44 - Ao r~ndimento_ e ao ganho de capital de 

que trata esta fei aplica-se o diSposto_ nos- §§ }Q e 2Q do art. 6Q do 
Decreto-lei nQ 2.065, de 26.de outubro de }g83. 

_ .- Art. 45 - Poderã_ser atua1izado monetariamente, ~fê 
o termfno do per1odo-&ase de incidencia nó qual for !:;om_pensa9o, o va
lor do imposto -de renda r,;t~do·na font! sqbre import_anc'ias _pagas_ ou 
credibdas, a pessoa~ jur1d1cas. que_ nao cons-tituam rendimentos ou ga 
n'tJos de capital, revogada a atualização monetãria de que trat 111 o art7 
14 do Decreto~ lei nQ 1.967~ de 23 de novembro de 1982. 

- . Parã~raro··un,!co- ·A re'yogaçãode_.;que trata a parte 
f~nal deste artlgo aphcar-se-a em relaça_o aoS perlodos-base_ encel"ra
dos .a ,p~rtir de lQ de. janetro de 1986. 

Art". 46 - A falta de p~tgamento do imposto de que 
tratam os arts. 39 e 40 desta lei sujeitará o infrl!ltor ãs pt>flal idades 
previstas nil legh.l&çi.o do imposto de renda no regime de fonte. 

Art. 47 - Nio lndde o imposto de que trata. o art. 
.40 desta lei sobre os __ g~nhos auferidos em operações ffrianceira.s de 
aguisição e subseqOente t!ansferência ou resgate • a· curto prazo, de 
t~tulo$ .ou valores mobiliarios. 

Parigrafo Un.ico -- Considera-se de curto prazo as 
operações- asSim definidas pelo Conselho Monetário Nacional - · C~1N .• 

. Art. 48- A pessoa jurídica que colocar no mercado 
ou ,a.liel}a.':_ t1tulos .de renda fixa fornecerá ao adquirente documento de 
que constem pelo menos a data e o preço da operação, a caracterização 
do tltulo e o imposto _de renda retido. · 

Art. 49 - se. no '!'omento da cessão ou Hquidaçio, o 
possuidor não apfesent!r o documento de que tr~ta o artigo anterior. 
o ~anho de capital sera arbitrado segundo criterio fixado pela autori 
dode fiscal, -

ief Seri exigido e:r;;,:~i~ ~s i~~l~~~~:s qu~e!~~;:d~s a~tPar~rr ·d~esi~ 
, de janeiro de 1986. e ãs obrigações ou tltu1os emitidos a partir da 

lneS.mi!l. ,data,_ e o _de_ que trata_ o_~--rt._ l!O,em rehção-·ãs cessões ou liqui 
da-ç-õeS de aPlicações, obrigações o-u tít~los, adquiridos a partir dê 
19 de janeit'o de 1986. - - - ~ 
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Art. 51 - Ficam compr'eendidos na 1ncidênch do im
posto de renda tod_os_ os ganhos e.Nmdimenfos de c"õ.Pttal. qualquer que 
seja a tl~nominação que lhes seja dada, independentemente_ da n~_turez_a, 
da espécie ou da existêiícia de t1tulo ou ,contrato escrito. bastando 
que decorram de ato ou negõcio. que, pela sua finalidade, ~enh~ os 
~Jesmos efeitos do previsto na notma especlfica de itlcídên_c-f&-do impo1. 
to de renda, 

Art. 52 .. O desconto do imposto de renda na fonte, 
de que trata o art. 29 do Decreto-lei n'? 2.030, de 9 _ de junho de 
1983, com a alteraçio-coRUda no inciso nr do art. 19 do Decreto-lei 
nQ 2.065, de 26 de outubro de 1983, aplica-se is importâncias ~pagas 
ou credibdas a pessoas _jurldicas. civis ou mercantis. pe1a prestação 
de 'sérv1ços caracterindamente ~e natureza profissional. 

Art. 53 - Sujeitam-se ao des.conict -do imposto de ren 
da.. i ·allquota de 5% (cinco por cento). como ~:~nteciPaçio do devido nã 
declaração de rendimentos. as importâncias pa_gas ou creditadas por 
pessoas juridicas a outras pessoas juridicas: · _ 

I - a tltulo de comissões. correhg_ens ou qualquer 
outra l"emuneraçio -pela representação cotríérdal ou peh: med'la~ão na 
rea1ização de negócios civis e comerciais; . 

II .. por serviços de propaganda e publicidade. 

ParigrafO ÜniCo - No caso do inciso 11 deste arti
go .. ext1uem-se da bl!se de cãlsulo _a_s impor!ãru:h~s_ p~gas d!reta!flente 
ou repusadas a empresas de radio, Televisao. jorn~n~ e rev1s_~_s.a:tr_i 
bulda i pessoa juridic! pagadora e ãben:fic!.ãria rtrs·p'Ons_..a~~llda_~e s$. 
lidãria pela comprovaçao da efetiva rellluaçao dos_ ~ervTc;os. -

Art. 54 - As despesas de propaganda são dedUtlveis 
naS condições -estabelecidas pe~-~-lei n9 4.506~ de 30 de novembro~. de 
1964~ segundo o regime de competencia. , ______________ _ 

· Ar-t. 55 - O imposto de- ren-dã retido na fonte sobre 
Quaisquer rendimentos somente pC>der_ã _ser c_cmipensa"dó n_a de~laraçio d~ 
pessoa tisica ou jurTdica. 5:e o contribuinte po_ssuir comp~ante de 
retenção emitido em seu nome pela fonte pa-gadora dos rend1m,entos. 

A.rt. 56 - Fica Prorrogado ate o cexercTciO 'flilanCei
ro.de 1988 o prazo para destinação do~ recursos.de_ que _tr~_tam o art. 
59 do Decreto-lei 1.106, de 1~ de junho de 1970, ~o ar~. 6!! do Oecr,!_ 
to-lei nQ 1.179, de 6 de julho de 1971, e alteraçoes-posteriores. 

Art. 57 - Fica .prorro§a1:1a até õ exerCício ·financei-
ro de 1988 a vigêiida da allquota de 6% (seis por cento_} do imposto 
de renda incidente sobre o lucro real: --- -

l - das eessoas jurldicas concessioni.r"ias_ de servi-
ços pÜbli~os. de_energia eletric~; . _ 

ElETROBRl\S; 
.JI -da Centrais Elêtrícas·Brastleiras -~~A. 

III - das pesso~s j~_rld~_cas cOnc-éS.sionã_rias __ d~- servi-
ços públicos de telecomunicações; - ---=-o- --~ ~--=---~- ~ 

·IV - da Telecomunicações Brasileiras S.A.. 
TELEBRJ\S; 

• V -_~as pessoas jurldicas que explorem serviços de 
saneamento bãsico. ·--

§ 19 - O disposto no inciso III deste artigo_ não'-~s~ 
p.plic.a i pessoa_jurldjç:~ que explore serviços de radiodifusão sqnora 
e de televisio, ·referidos no§ 29 do art. 29 da Lei nQ 5.792, de 11 
d_e julho de 197Z~ 

· § 29 - Sobr_e o imposto calculado ii a1iqu6-~a espe~ 
cia1 de que trata este artigo, fica vedada qualquer deduçiô a tí~1o 
de incentivo fiscal, excetuados os destinados ã fo'rmaçio profissional 
e i alimentbção- do trabalhador. __ ' 

Art. 58 - F'fcam prorrogados atê o exercido _ _ffnan
ceito de. H189 os 'incentivos .fiscais prevJst~s nos .dispositivos abai-
xo indicados. com as alterações posteriores:'- -- ·· " -

- no art. 14 da Lei n9 4.239, de 27 de junho de 
1963; 

.io de 1969; 
II - no art •. 22 do Decr~to-lei n~ ~56, de 1~ de ~~o_!. 

refr-o cfe 1967; 
III - no art. 80 do Oecreto-1ei n9"~Z2T, de ?B. de fev!. 

tembro de 1970; 
IV- no art. 19 do Decreto-le_i nQ 1.}_'24 •. ~e- 8 d~-~~ 

V - no art. 79 do Decreto-lei n9 770; de 19 ele ago,! 
to de 1969. 

Art. 59 - Fica prol"rogado, até 31 de dez~bro de 
1988~ o prazo fixado pelo art. lQ do Decreto-lei n9 1.898, óe _ "21 de· 

'dezembro de 1981, para instalação. mOdernizac;ão, ampliaçã!? ou diversi 
ficação de empreendimento_s industriais ou ag_ricola~. n~s areas de 
atua.çiio da Superintendenc.fa do Oesenvolvimento da Amazonia - SUOAM e 
da Superintendência do Desenv:oly_imento do .Nord~ste - SUDENE, para os 
·efeitos previstos no art. 13 da Lei n9 4.239~~de 27 de junho de 1963, 
e no art. 23 do Decreto-lei nQ 756. de l1 de agosto de 1969. e alter!. 
ções poSteriores. 

§ 19 - Ficam alterados para até 10 (dez} anos os 
prliZOs de que tratam o art. 13 da Lei n9 4.239, de 27_ de junho- de 

1963~ e o art. 23 do Decreto-lei n9 756~ --de 11 de agosto de 1969, com 
'as alterações -poste_riormente introduzidas. inclusive pelo art. JQ do 
Decreto-lei nQ 1.564 .. de 29 d"e julho de 1977. 

§ 29 - fica o Poder Executivo autorizado a fhar os 
praZos de que trata o par8grafo antel"'ior. atendidas as~ ca.racteristi
cas regionais _e a nat~,~r-eza das atividildes dese':'_vo1vidas. e~pecialmen
te para efeito de estimular_ a exploração _de ·recurS-oS naturais. 

Art. 60 - f"fc.a acrescP.ntado ao art. 69 do Decreto
-lei n9 1.438, de 26 de çlezembro de 1975. alterado pelo Decreto-lei 
nQ 1.582 0 de 11 de FiOV_embro de 19~7~ _0 S"e"§Uinte inefso: 

"'XVII - transPol"te de Pe-sso-as ou cargas, teaH:zado 
por transportador individual auti5nomo, em veiculo único de 
SUll propr-iedade, ainda que subcontratado o serviço com outro 
'transportador nas mesrnas condiç_9es. ". 

Art. 61 M O art. 30 do_Decreto-lei n9 1_.438, de 26 
de dezenibro de 1_9'15; alte:rado pelo Decre_to-lei n9 1.582, de 17 de no
vembro d_Et 1.977_._ passa-~- ·vrgofar-aCrê_Scldo do~ seguintes parãgrafõs ,re 
vogado seu atual parãgrafo Ünico: ,.,... :-o-·-·- ·~ · · _ ~ 

"'Art. 3Q - ................. .- ••.•••.• · ••••••••••••.• :.. •• 

§ lQ-- Não perde. a' ccindi~ão di:' contribuinte a em
presa. ov o transporhdor pessoa _f)sica. qJJe subcontratar o 
serviço de transporte rodoviãrio com outro transportador. 

§ 29 - Na subc_ontrataçãº _fj;!it~ por transportador 
nas cond)çÕes previstas no inciso _"XVII do art. 69 deste d~
creto-1ei com outr9 .. trai'ISP~?rtador ~e não preencha as mes

·mas condiçõe.s. serã esse 'último o COntribuinte do imposto."' 

A.rt .. 62 - Fica revogado o inciso VI do _art. 4Q do 
D':creto-1ei nQ_ 1_.~~8~ d~ 26 de dezembro_de 1975. 

Art. 63 - O arC-z6·0a-leÇnQ 4.502, de 30 de nevem 
bro de 1964, modificado pelo art. lC? do Decreto-lei n9 n6. de a dê 
mafo de 1967, fica altel"ado quanto ao seu § "2:9 e acrescido de um pari 
grafõ, a ser numerado -como § 39, como a seguir.: -

"'Art_. 26 - •••. ········-··~~·-- .. ·········~·········· 

§ 2_9 ·- Os., contri~uintes do IlllPO$tO sobre Produtos 
Ind~strial izados da Posiç~o- ?4. 02.00.00 · (f~~ 1 da respectiva 
Tabela de Incidência, recolflerão o tributo ate .o décimo dia 
da quinzena subseqllente ãquela em Que houver ocorrido o fato 

- _gerador. 
§- 39 - Os COn"tribulntes do Imposto sobre Produtos 

lndustr"ia_Hzados das Subposi ções 87 ;02.01. oo. 87.02-02.00. 
8/.02.0-5.00 e 87.02~06.00 da re~pectiva Tabela de Incidência 
r~:rcolherão o ·tributo-ate o iiHimo··(fici Uti"l dO_ mes- segUinte 
iquele em que houver ocorrido o fªtO ger,:âdor." 

Art. 64 - O Imposto On'ico sobre Energia Elêtrica. 
inStitU:ido pela teLnC? 2.30.8. de 31 de ago~to de 1954, serã c-obrado 
na cont! qu~ as empre~~s ou el1.1:i_dgd_es s~o 2_brig~_9as ~ expedir, e seri 
pago ate o ultimo lfi~ __ u_til do primeiro decendio domes subseqllE!nte_ ao 
da expedição da c.onta. 

Art. 65 - A Cota de Previdência -deveri -ser r~c.o_lhf
da nos seguintes prazos: 

· . -I - a'tê o liltiiúo- dia ütl."J do Primeiro decêri.dio do 
mê.s seguinte ao d~ s_alda dos CQmbust1yeis automotivos das Yefin_arias 
ou l!IO da reali?:ação dos'"'con<;ul"soS re1â.livos is Loterias Federa1. Es
põrtiva e de Sorteios de Números; 

II - até o terceiro dia Üti1 seguinte ao da realiza-
ção de cada competição hlpici!l. · 

- - Art. 66 - ftca___atribuid~ Compete:ncia ao Ministrº 
d,! fazenda para fixar prazos de pagamento -de reçeitas federais compu! 
sor5a~ . 

Art. 67 - O disposto nos arts. 63 a 65 aplica-se 
aos fatos geradot"e_s que venham a ocorrer a partir do mês seguinte ao 
de publicação desta lei. 

__ . _ _ Art. _6~- 0_
7
art. 11 do Decreto-lei. n9 352, de 17 de 

junho de 1968, modific"ado pélo ai-t. TQ ôr;> O~t:e_t_o-~ei n!? 623, de 11 
de junho de 1969, e pelo art. 19 do.DecretO-le_i nQ 1.569, de 8 de 
agosto de _1971. fica acresddo_dos seguinteS. parãgrafos: 

"'Art. 11- .-••.••••• -•••••.• .- ••••••••••• -~~····~-·~··· 
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_ •§_ 12 - O valor do d_'ébito objeto d.~ pa!:celamen~o S.!,.. 
ra consolidadO na data da respectiva fonnahzaçao. . --- -- -- --

§ l3 - Por débito co"nso1ida-do compreEm-de_..:s~ -o·_- dé
bito monetar-iamente atualizado com o_s encargos-e ac-rescimo~, 
legais ou contratuais. vencidos atê a -ana dã formalizaçao 
do parcelamento. 

§ 14 - O débito con_solidado, ___ Oo!l_fl?_~a ~o parãgr~-
fo anter-ior, sel'"'i e-xpresso em numero ct:e ~RTtf, rned1an~~ a d1< 
visão de seu valor em _cru:z:ei_ros pelo :valor_ de uma dRTK no 
mis ~m qU_e_ se-·efetúar ã -conso-H~~Ç~O,--e- aaap;irE~la mensal 
seri fambém expressa_ t_!m nUmero de 'oRTrt _dJVidíndo-se a quan~ 
tidade de ORTN correspondente a-0 clêóito c0nso1idado pela 
quantidade de parcelas mensais concedidas. · 

§ 15 -:- O valor _do d_é_b)!._o-~j>_,_J!~.~~~_p-~rc~!.~ _men_-
sal serão expressos em nu_mero d~ __ Q!!TN ___ a.te :t -~~gun~~a~~ de~ 
c i mal~ quanto .resultarem fracionafios, aõandonando-s_e as Qe
Jilais. 

§ 16 - Para deito de pagamento, ()_valor, em_ cru
zeiros de ca~_a parcel_iLmensal s~t:_~ ~~te_ryn,!'!_a~_()_ m~diante a 
IKJltiplicaçio dEi seU __ valor, expresso em numero de ORTN,_ pel~ 
valor da ORTN no mês de Seu pagamento." 

, Art. 69 - O disposto nos §§ _14 a 16 do art. 11 do 
Decreto-lei nQ 352, de 17 de junho de 1968, acrescidos- pelo _artigo 
anterior, aplica-se tlfmbém aO dêõito para com a Fazenda ~~ci~ma~ -~r
respondente a parcelamento _co~ce~tdo_ ant~s_ da __ ~igê~~~ da __ . -~r~sente 
lei. o qual serã convertido_ em num~ro de oRTN. -meáu.nte a dw1sao do 
saldo devedor em 31 de dezembro -~e 1 __ 985 p~lº- v~_lor _da ORTrf no-_refer:_idomês. - -- - -------- -- ---- --- --------

Parã9-rafo 'único - No_ caso 'deste artJgo, cada ·parce
la mensal serã exp-rE'~fs·a em ORTN dividindo-se a quantidade ~e- ORTN cor. 
respoo_dente ao saldo devedor em 31 dezembro de 1985 pelo numero de 
parcelas mensais vincendas. 

Art. 70 - Revogam-se os arts. 59-" e 69 do Decreto-
-lei nQ 1.184~ de 12 de agosto de 1971. - '- -

--Art. 7f- Ficam canceladoS-Os -d'êbftos -para' com a 
fazen'da Nacional-, cujos fatos geradores tenham oc.or_rido at~_?B de no
vembro de 1984, relativos aos impostos, tax.as e c:ontrihuiçoes a que 
se· refere o art. 11 da lei nQ 7.256, de 27.de nov_emb_rQ_ de 1964, con
traidos por microernpresas. inscritas no registro espedal a que se 
refere 'O Capitulo III da referida lei, que tenham tido, no ano-base 
de 1984. receita f:lruta igual _ou_i_nferi_o_r aÇ~: __ ~a_lor..,de lO.OOO..(_dez mn}_ 
ORTN. tomando-se colno referencia o valor desses t\tlilos nQ ~~de ja
neiro ~e 1984. 

. § 19 - O cancelamento serf-con-c"êdido de oflcio ou 
~~ediante requer'imento da microempresa, i vista de prova hãbil, peio 
Procurador-Regional da fazenda Nacional ou Delegada:_ ~a Reçeit_a Fe-
deral da Jurisdição, conforme Se trate ·de d~bitô -lnsCrfto. õU- -iliô-,~ -· 
como Olvida Ativa da Uniio. 

§ 29 - Se os dêbitos ca'ncelado.s na fOrma- deste_ ar:
·.-:-.~~JO estiverem sendo_ofljeto de execução fiscal, a Procuradorfa da Fa
-~;·:lda Nacional competente comunicará' o fato ao Jui~ d~ exec_~,~ção, que 
·"-'lttlivarã o feito, mediante despacho. cient(!' o _represen~ante- da 
~F:.f.io; · --=- -----::-::=-=-:----:----:-_-=-

. . . Art. 12 - Os óebi!os para com a Iazenda Nacional, 
·'•) natureza tributãria, vencidos ate 31 de outubro de_ 1985, inscr~tos 
~ooU não como Divida Ativa da União, ajuizados ou não\ poderão·-=ser·-· pa-~ 
gos. pelo valor monetariamente corrigido, d~ ~ma-_s_~_ '!ez. ate _1q ~e J_!. 
neiro de 1986, com reduçio ãme.t!de das multas dos juros, de_ mora e do 
encargo de que trll!lta o art. 19 do Decre_to-lei_n_Q 1.92?~ de_?_l __ de_ ~ll.:
tubro de 1969, e alterações posterior-es. 

§ 19 - Os dêbftos decorrenteS tã:o.;-Soment:é-Oao _:Vãlõr 
de multas ou penalidades, de qua-lquer or1gem ou natureza, podeno ser 
pagos, pelo valor monetariamente corrigido, de urna so vez. no prazo· 
previsto neste artigb, com o valor reduzido _em 50% _(_cinqUenta por cen 
to);- aplicando-se, tambêm, ã redução. ao va,lõr-dos .Juros de mora e dÕ 
encargo de que tNta o art. 19 do Decreto-lei nQ 1.025, de 21 de _out..!:!. 
bro de 1969. e ~al_~era.~õe~ post~riores. 

~ 2Q - os débitOs pat-i--Cõin&Fúenda· NãdOit_ãr~- _d-e
cariter não tributaria, vencidos a~e 31 d_e oütUbret-·ae- 198_?. · lnsc.ri-
tos como. Divid~ Ativa da União, ressa_lvada a_-rllpõtes-~ Rrevi'S'f.a.no_pa
rigrafo anterior, poderão ser pagos, pelo valor monetãriamente corri
Sido, de uma sõ vez. no prazo previsto neste artigo~ com a reduçao 
a .metade dos juros de mora e do encargo de que trata o art. lQ do De
creto-lei n9 l.OZS,de Zl de outubro de 1969 e alterações posteriores. 

§ 3Q :.._ s~ o dêbito tiver sido par_cialmente solvido, 
aplicar-se-ão os "b(!'nefl<;:ios previstos n~s~e ~rtig_o som_ente sob_re o va 
lor .orfginirio relilam~·SCeníe. · -- -~---- ~-- _______ -

§ 49 - O pagamento de dêbitos relativos ao _ tmposto 
sobre produtos industrializados ou imposto de r~nda_ retido na fonte, 
no pruo deste artigo, implicarã extinção da pUrli·f:l~ilidacte do crfrile de
apropriação indêMta. 

• -- - - --- __ ---- §. 59 -.O disposto neste artiRO aplicar-se-i também 
a~s dêbitq~ esponta_neamente declarados pelo sujeite> passivo da obrig!__ 
çao tributaria. 

~~~- , . . -§- 69 - Os contribuinte; com dêbitos em regime de 
parcehmento poderao usufruir dos tleneflcios deste artigo, em relação-
~~as:id~e~~rn~n~!~~~~~; ~:s~lvf~:.paguem, no prazo nele previsto e de 

- Art_. 73 ~ ficam cancelados, arquivando-se os respec' 
.tivos processQs_a.dminis_t_rativos, os dêõitos de valor originãrio i9uaT 
ou inferior a Cr$ 100~000 (cem mi1 cruz-eiros); 

1 .._ de qualquer nat!ureza para _com a fazenda· Nacio-
nal, inscritos_como orvida Ativa'da União, ate 31 de dezembro de 
1,984; 

. . . ... -- . j_f -- cOncernentes -ãõ-i~Posio de renda, ao imposto· 
sobre produtos industrializados, ao imposto sobre a importação, ao 
imposto sobre operações relativas a cpmQ.t~stlveis, energia elêtrica e 
ainerais do Pais e ao impostõ sõbre transporte, bem ·como a multas de 
qOãlqUer natureza previstas na legislação em vigor, cujos fatos gera
dores tenflª'm ocorrido_- at_é_ _:~l de dezembro de 1984; e 

_ III - d~correntes de pagamentos feitos pela Un'iiio a 
11aior. ate 31 de_ dezembro de 1·984~ a servidores pÜõlicos civis ou mi
~l~~~j~· ativos .ou inativos. õem corno a pensionistas do Tesouro Na-

- _ · ··-'§"19- ValOr pri9inãrfo-d0 ct"ébito, para ·efeito des-
te a~t_igp, é o definido no art. 3Q do Decreto-lei n9 1.736~ de 20 de 

_ _!l~~l)l_b_~-=.!!_ti~~·--

- __ _j-__ 29 - Os autos dl!s_ e-x~cuções fisáis relativos aos 
óebitos de que trat.t este artigo s,erão arquivados mediante despacho 
do Juiz.-·ciente o representante da União. 

~t. 74 :.. Os õ~gãos da Secretar_f~_ da Receita fe ... 
deral envfarão is- ProcuradOriaS da Fazenda Nacional os demonstrativos 
de.déhitas relativos ãs -contribuições Púa o :P"rograma de -Integração 
Social - PJ$ e para o Programa de Formaç_ão __ d.o PatrimÕnfo do. Servidor 
Público- PASEP, para fins de apuração e in?crição da ol~ida Ativa do 
Fundo de Participação PIS-PASEP e conseqUente co_brança, amigãvel ou 
judicial, de acordo com o disposto na lei n9 6.830, de 22 de setemb!:O 
de 1980, cabendo aos Procuradores da Fa1enda Naci_onal a reprcsentaçao 
judicial na correspondente execução fhC:al. -

Art. 75 ~·O pagamento -de débito inscrito como Dlvi~ 
da_Ativa, ainda que ajuizado, poderã ser._ efetivado me~iante guJa _ ~x· 
pedida pela Procuradoria da Fazenda Nadonal, _gue fara os calcules 
pertinentes e sem prejulzo do pagamento, em_Juuo, óãs custas_ e de-

- ma-iS-despesas judiciais, sob pena de prosseguimento da execuçao. 

. Parigrafo U~ico - Liguidado O dê6i_to, a ProcUradO-
ria da Fneoda NacionaLoficiarã ao Juuo da execução, comunicando o 
fato. 

··- -- Art. 76- As ex.ecuçõcis fiscais para a cobrança de 
tl'êbitos para com a Fazenda Nacional não se suspendem. nem se interrom 
pem, eriquanfõ estiver fluindo o prazo previsto no art. 72 de'sta lei.-

Ar.t. 77-"'-0-disp'osto nos arts. 71 11. 75 não implica
ri restituição de quantias pagas, nem compensação de dlvidas. 

Art. 78- As pessoas jurTdicas poderio excluir do 
lucro liquido, na determinação do lucro real. o resu1tad_o obtido na 
nnda_ de. 'lmõvets que vier a ser efetuada a partir de lri de janeiro de 
1986, des_de que: 

I ':' o imõv'el conste registrado como ativo imobiliza 
do da pessoa jurldica vendedora pelo menos desde 31 de Dezembro ãe· 
nso; 

. U - ~ venda se efetive mediante_ instrumento pÜblico 
regiStrado no _-cartõriei competente atê 31_d!'! -~ezembro de 1986; 

· • -.- --~III - o pagamení._o do E_reço seja feito integralmente 
em dinheiro, no prazo mãximo de 3 (tres) anos. contados da. data da 
céTebr~t~~~~<? con_t!'a~~·-

§ 19 - Nas vendàs efetuadas a prazo, no mlnimo 20Z 
(vinte por cento) do. preço deverão ser recebidos pela pessoa jurldica 
~o.Bio da celebraçãO do"-Conif.ato, 30:! (trinta' por cento) em ate 18 
(dezoito) parcelas mensais de igual valor e os 50~ (dnqUenta eor ce.!!.. 
to) restantes em parcelas_mensais de igual valor, venciveis ate o fi
nal do terceiro ano. 

. _ . ___ § 29 ·- Nas _vendas_ efetuadas _pa_ra _recebimento do pre 
ço apõs o _término_ dO exerci' cio soci~l_, a 'exchJsão de que_ t_rata este 
artigo_ fica condicionada i o~servãricia -do di.sposto no art. 69 do De~ 
creto-lei nQ 1.892. de 16 de dezembro de 1_981. 

__ __ _§ 3Q - O lucro de que trata este artigo constituiri 
reSe-rva especlfica, que somente poderã ser util h ada para incorpora
ção ao ca.pital ou absor-çãO~de prejulzos. 
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§ 4Q - O aumento do c:apih1 social com uti1izaçio 
da reserva constitu'lda na forma do parãgrafo anterior não scri consi
derado reinvestim.ento parll os ef_c'l tos da lei n9 4. 131, d_e 3 _.de ~se_tem;. 
bro de 1962. alterada pe1a Lei nQ oll.390, de 29 de agosto de -1964. 

§ SQ - A reserva de que _t_rata o § 3Q deste artigo 
não serã Computada para os efeitos do disposto no art. 65 do D_ecr:e.to
~ .. lei nQ 1.598. de 26 de dezembro. de 1917. 

_ § 69 - Aos a(Jillentos de capital efetuados com utili-
laçao da reserva d_e que trata o § 3Q deste_ artigo ap1icam~se ~~ _nor
mas do art. 63 do Decreto-lei nQ 1.598 1 de 26 de dezembro de 191/. 

Art. 79 - A exclusão preVista rio art./S desta l~i 
nió se aplica is vendas realizadas: 

I - entre pessoi!l jurldica contro1adora e pess.oa ju-
l"l'dica controlada; " 

II - entre pessoas jut"l'dicas interligadas; 

lo-
lii - de socieilade- para a pessoa fÍsica que a centro-

§ 1(1 - A vedação a.p1 i cá-se is vendu réa1indas en
tre as pessoas que. em qualquer momento no perl'Odo compreendido entre 
e data da publicação desta hi e o dia 31 de dezembro de _l988,_ mante
nham qua.lquer das relações previstas neste artigo. 

§ 29 - Consideram- se: 

, . a) controlador;,.s, quaisquer pe~soas que se enqua
drem tuJs definições contidas 110s arts. 116 e 243. § 2Q, da lei n9 
6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

b) 1nter1i-gadas. as pessoas jurTdicas qlle tenham co 
110 controlador o mesmo sõdo ou acionfsta. __ . .. -

§ 3Q - O disposto no parãgrafo ahterfor aplica-se 
!~~1:~~~!. iS pessoas jurldicas que não revistam 11. f_2nM ---dé -sociedade 

Art. 80- Perderi o dlreito i e-xcluSi;:-de--cjue trata 
o art. 78 desta le~ o contribuinte que. no prliZO de )O (dez] anos.con 
b.do da data da venda, readquirir o imõvel vend~do_ Ou vier a tomã-lõ 
em arrendamento mercantil. • 

Parãgra,fo Ünico - A restrição de- -que trata este u
tigo aplica-se, inclusive, nos casos _de fusão, iricorporação ou -dsio 
de empresas. 

• ~rt. 81 - A exc1usão de que _tr_a_t_a_::o_ art. 76 dest~~: 
lef aplfc;a-se tambcm a~s resultados decorrentes de __ des,.)pro_priações de 
tmoveis que vierem a ser efetuadas _até 31 de deze_m_f:lfo d~ 1986. 

ções dos artS~ 78 __ ~rãf ~;siaAl!~fi~;f~~~~i ::rd~~~~uâir~~~o ãdi~~~j~: 
.tio e conseqOente cobrança ___ do respectivo irilposto, C~rrigido mone:tad_a-
lbente, calculado como devido no exercicio_ou exerdcios _ financeiroS 
em que tiver sido efe.tu_a~ta ~ exclusão do lucro. 11crescido de -jur:os· de 
IIIOr'à e multa de lançamento de _oflcio. na fol"'!1a da legislâçio em vt;.. 
gor. · 

Art. -83 - 'Procedam-_se ãs .-,fegÜintes alteraçõeS no De 
<:reto-lei nQ 1.455, de 7 de abril de 1976: . ~ . -. 

guinte redaç~~: 
I - o § 1~ do 'ãrt • • 29 passa a vigorar com a_ se-

•Art. 29- ···········~········----·······---·········· 
§ 19 - O prÔduto da venda serã- integralmeOte depo

s.it_ado no Banco do BNsil_ S.A •• i ordem do fundo Especial pa 
ra Cahmidade Püb1ica, {nstitiJido pelo Decreto-lei n9 950'; 
de 13 de outubro de 1969. ' . .. . . .. . . ...... .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. ..... ..... ....... .. •; 

II ~o art. 30 passa a vigorar com a seguinte reda

•Art. 30 - As merclldorias apreendidas, objeto __ de pe 
n11 de perdimento apli'cada em decisão administra.tivll, aindi 
quando pendente de a;~reciação judic~al, inclusive as qu~ es· 
t1verem i di.sposiçãO da Justiça como col"po de -~e li to, produ
to ou objeto do crime, poderão ser destinadas na fonna deste 
artigo. 

§ l(l .. semoventes ou mercadorias que exijam condi
ções especiais de llirrnllzenamento poderio ser destinadas: 

a) para venda mediante licitação_p'úb1ica; ou 

b} para incorporaç'So a Õrgãos -da "aQministras:io Pü
blica, ou para entidades filantrÕpicas. ci"entlficas ou edu-
udonais, sem fins lucrati·vos~ antes mesmQ do té"f1llino do 
prazo definido no § lQ dp art. 27 de:ste decreto· lei. 

§ 2Q - O prejudicado serã' inàenfJado com base no 
valor dt1 venda ou, se inc.orpol"adas conforme o § 19 deste ai"'-

tigo. no Va.lor ar'Mtrado constante do processo administl"ati
vo. atualfiado pela vari_ação d_as Obrig&ções ~eajustiveis do 
Tesouro N.idonal. quando- fizer jus ã-devo1uçao das mer-cado- ~ 

.rias destinadas na forma -_deste artigo." 

~ Art. _84 - As pe~soas -~urldicas que e?ip1oram ativirJ! 
de industrial poderio promover depredação acelerllda dos bens de pro
dução, !?elo dobro da taxa usua1me-nte admi_tida,_ em rei~ção is instala
ções, rru,.quinas e equipame-ntos, novos, que vierem a ser adquirido~ pa
ra utilização no desenvolvimento da at;,i,vidade_ opera.c.iona1. 

§ 19 - O disposto neste· artigo llplici!r.r--se~ã em re
lação i:s insta1açQes, máquinas e equipamentos~ adqu'iridos no perlodo 
compreendido entre 19 de janeiro de 1980 e-·31 de dezembro de 1987,_po 
dendo o Ministro da fazenda prorr_ogar esse prazo por ate 3 (tresT 
anos. 

~ 29 :- O total acurnu1ado da depreciação. 'inclusive 
a· nOrmal, não poderã ultrapassar o custo de aquistçio do bem, corri9.!_ 
do monetari~mente. · 

Art. 85 - Na· atualização monetãrfa dos valores ex .. 
pressos em cruzeiros na 1egtslaçio tributãria~ o Ministro da Fazenda 
poderi promover arredondamento não ~uperior ·a 10,; {dei por cento} do 
valor da ORTN no primeiro mês de vigência dos valores atu~1izados. 

- __ ~ ,- .Art_!__86 - O l~~~_!Tne!!_to de oflc.io !ias contribuições 
para o Fundo de Participação do PIS/PASEP, instituídas pelas Leis Com · 
p1ementares nQs 7 e 8, de 7 de setemflro de 1970 e 3 de de:embro ãe 
1970, r-espectivamente, e alterações posteriores, bem como a contribui 
ção para o Fundo de Investimento Social • FJNSOClAL, institulda pelÕ· 
Decreto-lei n9 1.940, de 25 de maio de 1982, terão lugar quando o c.on 
tribuinte: -. 

I .. não éfetuar ou efetuar cori'l insuficiência o p~ga 
~~~ento das contribuições devidas~ d_entro dos prazos legalmente determT 
nados; -

para o fJNSOCIAL; 
II - não apresentat" declaração para o Pis/PASEP ou 

- JII - deixar de Zttender ao pl:'dido de es.clarecimentos 
que lhe for dirigido,recusar--se a pr_estã-1os ou nãõ os prestar satis 
fatodamente; -

lV - fiz~r- declaração inexata. 

-§ 1Q - ~os ca·sos de hnçamento -de ofTcio previsto 
neste artigo, serão aplicadas, no que couber. as multas estabelecidas 
no art. 21 e seus parigrafos do Oec_reto-lei n~ 401, de 30 de dezembro 
de 1968~ e alteraçõe_s posteriores~ calculadas sobre o valor das con
tribuições atuaHzadas monetarhmente n_o~ termos __ do art. 59 e seu 
§ 19 do Decreto-lei n9 1.704? de 23 de outubro de 1979, com a redaçio 
dada pelo art. 23 do Decr~to-lei nQ 1.967, de 23 de novembro de 1982. 

· § 29 - Quando as 'Contribu_iç5es tiverem por base·· de 
cilculo ~ imposto de r_enda devi'do, _inç1usi've adicionais, ou como se 
devido fosse, a atualização monetâria ã.1ud'id~ no_§ 19 deste artigo 
·obedecerã, no que couber, ãs. dlspôsfções-'dcis arts. 29 a 69 do Decre
to-1 e i n9 1 . 967 , de 23 de novembro de ) 982. 

Art. 87 - O art. lQ do Decreto-lei n9 815, de 4 de 
$E!tembro de 1969, com a redação di!$da pelei art: 19 do Decreto-lei nQ 
'1.139~ de 21 de dezembro de 1970, passa a vi~orar co:n· a seguinte alte 
raçio: - - - -

-•Art. lQ - Não sofrerão desconto do imposto de 

renda na ~f~nte. qUando _úê:Orren"t~s de ~xPOrtaçio brasileira, 
d:s F~~~~~;~es. formas e prazos estabelecidos pelo l-1inistro 

cros juros e comissões relãtivos ~créditos obti
d~s no ex.ter-ior e destinado~_ ao financ~amento de exporta .. 
ç:oes. • ~ --

Art. 88 • O caput do art_~ lOl do J?ecreto-1ei nÇI 
9.:,760. de 5 de setembr_g de_ 194r.p;issa a vlgorllr com a seguinte reda-

• çao, mantidos seus paragrafes: 

•Art. 101 - Os terrenos aforados pela União fica111 
sujeitos ao foro de 0,6: (seis décitno_$ por cento) do valor 
~~. r,espectivo domínio pleno, que s.erã anualmente atual iza-

Art. 89 - O art. 205 do Decreto-lei n9 9.760, de 5 
~:s~etembro de 1946s passa a vigorar acresci_do dos seguintes parãgra-

"A"t· 205·- _,, ............ -~.-,.-·--·-·-···-··-··--
§ 19 - fica dispensada a---ilutõrizaçio quando se tra 

tar de unidade autõnoma de condom'fnfos:. regulados pela LeT 
.n9 __ 4_:_5.9J~ __ de 16 de d~_te!llbro d«;!: 1964, desde que o imõvel este 
ja s1tuado em zona ur_bana l e as frações ideais pretendidas
:t!~~ conjunto, não ultrapassem 1/3 _(um terço} de sua ireá 
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§ 29 -'A competênda- pr'eVhtl. neste artigo poderi 
s:er delegada ao Ministro da fazenda, vedada a subdelegação." 

Art. 90 - Fica autor:iz~da a remi~_ão .dos. af_t~ramentos 
tonS:tituTdos hi-mais de 10 (dez) anos_.-. sobre tero·enos de marioha e 
teus acres~idos, situados a1ém_ da fah:ã ~e 100 (cem) metr_os_ da atual 
:~~:b:;~~i~:t~s d~i~t~r::. 1.320 (um mi_) trezentos e vinte) inetros de 

Parãgrafo iinico - Sefoã concedida ·a remição se Satis 
feitas. conjuntamente, as seguintes condições: · --

tro da. Fazenda; 
a) tratar-se de zona e?~ecificada em ato do Minis-

b) ~er o foreiro titular de unidade autõnoina d! eÚ 
n~~ eiD cc;mdomlnio rég~lado pela lei nÇo 4.591, de 16 de dezembro dê 

_ · Art. 91 - A remiçio fa~se-ã mediante pagll!mento da 
• fiiiPOrtanci! correspondente a 19,5':i: (dezE!nove e meio por cento) do va~ 
lor do doonnio pleno e das flenfeitorias. 

_ Parigrafo Unico -_o valor do d~ínio pl_eno e das 
benfeitorias sera fhlldo em avaliaçao e expresso éJll cruzeirt~s, fazen

. ~~ ~=~i~~~]~ a i sua equivalência em Obrigações Reajustivtis do Te-

Art". 92 - NõS-- pedidos' de licença de transmissões 
onerosas. protoco1izados ate 28 de agosto de 1985. o cilculo dos lau~ 
dêmios_serã efetuado com ~ase nos valorts vigorantes na data da apre~ 
sentaçao dos respectivos requerimentos, se o pagam<!nto for feito den
tro de 90 (noventa.) dias da entrada em vigor desta lei. 

Art: 93 -- O art. lQ do O~creto~l;i nQ 1.876, de 15 
de julho de 1981, passa a vigorar com a seguinte r~daçio-: · 

·- · •Art. 19' - Ficam isentas de fo'ros e tax~s de ocupa-
. ,çao, referentes a imõveis de propriedade da União, as· pes

soas consideradas carentes, assim entendidas aquelas cuja si 
tuação econõmica não lhes permita pagar esses enci!ligos~ seiii 
prejuízo do sustento prÕprio e de sua famíHa. 

Parágrafo Uilico - -A sftuãÇão de _carên!:ia se ri com
pr~ada anualmente, perante o Serviço do Patrimonio da 
Uniao. na forma que for estabelecida ~m ato do Ministro da 
Fazenda. • . 

Art. 94 - Fica o Poder Executivo autorizado a alie
nar. mediante licitação pÜI:Ilica, imõveis de prOPriedade da União. con 
siderados, mediante ato do M1nistro da Fazenda, desnecessirios ao ser 
viço plib1ico federal. - · - · -

aplica: 
ParãgrafO Ünfco - O d~·sPoSto neste ãrtigo._não $e 

a) aos terrenos d"! ma_rinha e seus acrescidos; 

~.l aos imõveis s;i~uados na faixa de fronteira ou em 
zonas declaradas indispensiveis i segurança 118dorial; 

c:) aos imõveis ~ocallzados no Distrito Federal; 

tirio da Fãzeri.di.. d) aos_ demais imõVeis ni'o admin~~r:~_dÇ)S_J!~Jo Minis-

- Ai-t. • 95 - TerãO prP.ferê"ricta ã aqUiSiÇão os a tua is 
locatario~ ou ocupa~tes, inscrHos no Serviço do P~trimÕnio da Uni:io, 
desde que o requefr"m, no prazo improrro_gãvel de 90 (noventa} dias 
contado da data da publicação do ato mendonado no ar-t. 94 desta lei: 

estejam quites com os respectivos alusueres, taxas e outras obriga
ções contratuais e nio sejam proprfetarios de imõvel no munfclpfo ou 
em municlpios da mesma região metropolitana. 

· Parãigr-afo Ünico - O pr~ço~base serã fixado em I!Va
lia~io e o pagamento poderi ser feito em at.ê 120 (cento e vinte) pres 
taçoes mensais, consecutivas, na forma e condições estabelecidas eiii 
ato do Ministro da Fazenda. sujeito o saldo· devedor a juros de 6% 
(seis _E!Or cento) ao !no e corres.ão monetãr'ja:!_ segunllo os 1ndices de 
variaçao das Obrigaçoes Reajustaveis do Tesouro Nacional. 

- - - -

Art. 96 - NãO ·sendo exercido ou não se caracterizan 
do o _d~r:eito- de preferé"neia. a que se_ refere- o artigo anterior. a aliê 
nação far•se-ã em leilão pÜ~l ico.p conforine dfspõsto no a.rt. 143 do oe 
<:reto-lei nQ 200, de 25 de fevereiro de 1967. -

. _ Art. 97 - o· Imposto sobre Serviços de Transporte R.2_ 
doviario Intermunicipal e Interestadual de Passageiros e Cargas pass_a 
a denominar-se Imposto so~re Transportes~ regendo-se pelas nor:na_s em 
vigor do- tributo cujo nome e modificado. mantido inclusive o § 3Q do 
art. 3Q do Decreto-lei nQ 1 ... 438, de 26 de dezembro de 1975. 

__ _ .A~t. 98 - Fica o Ministro da Fazenda autorizado a 
expedir _instruçÕ!:S para a execução desta le~ ~ especialmente no que se· 
l"efere a adaptaçao du normas em vigor ao regime de tributação das 
pessoas flsicas e juridicas aqui estabelecido. 

_ ___ _Art. 99 ~ Os juros e diYidendo~ de cadernetas de 
poupança do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. pagos ou credita
dos a pes~oas flsicas, calculados sobre o saldo medio superior ·a 
3.500 (tres mfl e quinhentas} Unidades Padrão de Capital - UPC. ficam 
isentos do imposto de renda: 

r·- na fonte, até 31 de dezembro de 1986; 

de ·1g87, inclusiv!~ -na declar-ação de r-en<Iimentos. atê o financeiro 

_ _ Art. 100 ~ Os vencimentos·, soldos e va~hgens dos 
•funcionarias publicas civis e militares da União serão reajustidos se 
mestralmente nos meses de janeiro e julho de cada ano. -

· ~rt._ 101 - _Os_salirios, de valor. de ate 10 {dez} sa 
lirios:ml!!iinos, se~io reajustMios em pelo menos lOOt (cem por cento] 
da varH1çao do Tnd1ce de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA.. 

~~t._ 10~_ ·_-Nos_casos de tributação em separado pre
vistos na legislaçi!lo do imposto s_obre a renda em vigor, os abatimen
tos comuns .ao_cas,a1_ poder~o ser parda1mente pleiteados na dedaração 
de ambos os conjuges, de formª' _diretamente propo-rcional aos l"endimen
tos de cada um~ deSt.de que não--sejiui'f Ultrapassados os limites anualmen 
te fixados por _cont_rifluinte. - -

Art. 103 - Fica isento do imposto de renda das pes
soas tisicas o lucro obtido na alienação de imõveis de valor nio su
perior a 2.500_ (dofs mil e quinhentas) OR.TN. desde que não tenha ocor 
~~~~.outra alienaçao nas mesmas condições~ -no eSpaço - de 5 (cincoJ 

publicação. 
Art. 104 - Esta léi_ entra_ em vigor na data de sua 

Art. 105 - Ficam revogadas as disp'osições em contri 
rio. em especial o caput do art.-_79_.9o Decreto-lei n9·2.052, de 3 õe 
agosto de 1983, e o""'ii=t:'"l9 do Decreto-lti n9 1.876, de 15 de julho 
de 1981. 

gw~).-_·_·_"_el"_•_ ... &_•_•_il_•_I9_5_•_·-----=-

~ 
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MENSAGEM NQ 624 

EXCELEN"l'fSSIMOS SENHORES MEMSROS DO CONGRESSO NACIONAL: 

Nos termos do artigo 51 da COnstÚ.uição Federal, 

tenho a honra de submeter à elevada. deliberação de Vossas Exc~ 

lência.s, acompanhado de Exposição de M::)tivos,. o anexo p-rojeto de 

lei que "altera a leqialação tributã:t"ia federal e di. outras pr.Q. 

vidênCias•, 

Bra.s1Ua, em 28 de novembro de 1 985. 

E.M. n9 283 Em 26.11.85 

Excelentlssimo Senhor Presidente da RepÜbl ica 

Temos- a subida honra de submet"er ã elevada constderação de 

Vossa Exce~ência o anexo Antepl"'ojeto de lei que. introduz trodificações na 

legislação federal. em especial no concernente ã esti"'Uturà. do i111>osto de 

renda. 

. I • INTROOUÇl\o 

O Governo tem realizado estu~ de pol1t ica fiscal, no cam

po da despesa e da receita, buscando promover o saneamento das finanças da 

União. 

2. Alêm de exigen·te e l"'igorosa revisão nos ·gastos pübl icos, 

voltada para uma eliminação seletiva das despesas, ficou evidenciada a ne

cessidade de serem adotadas medidas. capazes de reduzir os efeitos da in .. 

flação sobre a carga tributãrfa, de a!lllliar e· racionalizar a tributaçã~ 

sobre o mercado financeiro e de agilizar e dinamizar a administração tri-

butãria. tudo isso inspirado na justiça ffsca1, princlpio irrenunciavel

mente ·oorteador du ações do Governo da Nova Repühlica. 

3. Nesse contexto. uma das primeiras preocupações. foi buscar 

soluções para o ...sensi.vel problema-provocado pela ~isteõi~tica · dõ imposto de 

renda dev.ido pelas pe·ss·oas· flsicas. 

Essa tributação se de~envolve em dois 100mentos: primeira

mente, por ocasião das retenções do imposto pela fonte pagadora ou pela 

sua antecipação real iza.da. pelo prõprio beneficiãrio; depois? por ocasião 

da elaboração da decla.raçãº a11u~l de rendimentos. 

AS= ret-enções ou antecipações têm seu fundamento no princT

pio de que se dev_e aproximar, tanto quanto possTvel, o rromento do paga~n

to do imposto do roomento da disponibilidade dos rendirrentos. Decorre desse 

?rfnclpio a cobl-a~ça do imposto na_ fonte sobre os r.endimentos do trabalho, 

seg~ndo tabela progressiva, incidente sobre a renda, diffiinul'da das despe

s.as _cqm_ a previdência social e dos abat_isrentos por dependente-s. 
•. ·<L· "" .. : "·'· ';· *·· ·.' ';,. . ' .· ' .• 

A simplicidade e a desburocratização exigidas por essa im

posição antecipada não permitem sejam levadas em consideração circunstân

cias pessoais do contribuinte, que são da maior importância para um tribu

to progressivo coroo o ill1)osto de renda. Por isso, a necessidade de se fa

zer um ajuste depois de encerr:ado o ano, a fim de se contemplar eventuais 

reduções da renda. decOrrentes de acontecimentos inesperados. tais como 

perda de emprego,· pagamento com tratamento de saüde e outras tantas situa

ções consideradas pela lei relevantes para. uma tributação )usta da p"essoa. 

fTsica.. 

Encerrado o ano e encontrada a renda llquida na declaraçio 

anual de rendimentos. procede-sé ao cãlculo do ·imposto segundo tabela pro

greS;siva, harmonizada com a tabela que serviu de base pal"'a a cobrança ·an

tecipada do tributo no momento da percepção dos rendimentos. ComO o impos

to na declaração é Calculado sobre os rendimentos pelo seu valor histõri

co~ segundo tabela harmonizada com aquela utilizada para a exigêncfã ante~ 

cipada, o normal e natuNl seria que o montante do imposto apurado na de

claração fosse equi~al~nte ã so~a das 'retenCies Ou an.tec.fpacões durante o 

ano anterior? salvo no caso de ter ocorrido eventos inesperados na· vida do 

contribuinte que impliquem reduçãO ·ou aumenta·· do montante do trfbuto • 

Ocorre que, como a legislação vigente assegura a correc:io 

do imposto antecipado e ni:o procede da mesma forma com -r.eiacão aos rendi

mentos incluldós na declaraçãO. o ajuste deixa de ser simétrico; gerando 

restituições tanto in.iiores quanto mais elevada seja a iqflacão. 

Para contornar esse problema e gerar, no ano, fluxo de cai

xa necessário a atender ao pagamento das restituições relativas ··a. _.r,~ten ... 
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ções do ano anterior, as tabelas de fonte tivera• suas allquotas •joradas 

ao longo do tempo, provocando agravamento da tributa~ção antecipada, el fmi

nado por ocasião das restituições em .face da assimetria exfstente entre 

i!llpOsto antecipad·o corrigido e imposto devido sem correção. O nTvel da 

~rga Í:ributãria, portanto, f~ca na dependência da ta-xa de inflação. Na 

medida em que esta desaparecesse, a,~arga tributária da iniposição anteci

~da passaria a ser definitiva e, por ,via de conseqOência, eXcessiv~mente 

elevada. Em outras palavras, quanto menor.~ inflação, maior a carga tribu

tária. 

Dal a necessidade de se proceder a uma rerOrmlacão que im

plique r~duzfr forte,;;ente o-i~osto cobrado no mmento da percepção dos 

rendimentos e, ao mesmo tempo, assegurar que o a:mtante desse imposto seja 

equivalente ãquele devido no momento do ajuste, salvo quando situações 

pessoais do contribuinte,, não contempladas no momento da cobrança do im

posto retido, acarretem a red,11ção ou aumento do v41or a· ser pa-go·;: 

Com o mesmo sentido de reduzir os efeitos da inflação sobre 

a carga tributirta ~ pretende-se. q~e o- impOstO de ·- renaa- inc1diú1te sobre 

pessoas jurldtcas de elevado lucro real seja calculado semestralmente. A · 

'lll!dida,· além de não alcançar as empresas ·de- menor capacidad·e econôrrifCa-. 

t. a vantagem de se aplicar exatamente ãquelas em que, pelas exigências 

de Miar racional idade ernpresari~l. prõpria de seU nivel de desenvolvimen

to. geralmente ji controlam em -periodos inferiores a um ano o levantamento 

contibil de suas atividades. 

De outra parte, para possibilita r a mais ampl~ util ilação 

do sistema simplificado de tributaáo das 'empresas _de pequeno porte, asse

gura-se ao sõcio destas a opção por uma· tributação ·exclusiva na fonte ã 

a11quota proporcional de 25%, em substituição ã inclusão dos reild~mentos 

nã tabela progressiva, a. exemplo do que. ocorre com os sõcios d_as grandes e 

médias empresas, tributadas com base no lucro re~l. 

Impor~n.tes. medidas e~tãô sendo adotadas também ·no ·campO da 

incidência do imposto de-~r~nda sobre as aplicações financeiras - rendimen

tos e ganhos de·Capital -, fundamentalmente no sentido de evitar a evasão 

trfbutãrta, que costuma ser tentada em mercado cuja c:aracteristica marcan

te e a criatividade e a inovação. Ao mes~ tempo se procura- assegurar 

maior simplificação de proc:,!d-fnlentos para as empresas e pai'ã_a.admfnfStra

ção tributãria, an1p1iando na medida do posslvel o potencial fiscal do se-

tor. 

6. Paralelàmen'te ãs medidas de natureza· legal, ê indispensãvel 

dotar: as repartiçõ~s fazendirias do Governo de- efetivas condições para au~ 

mentar 4 eficiênc.ia da açãO fBcalizadora. Assim, õ111ãos- Que· hoje estão 

hipertrof.iados em decorrência do excesso de ---encargos serão reestriitUra~os 

e toda prioridade serã concedida i acio fiscal preventiva e corre~iva. Pe

lo mes_~ motivo, promover-se-i grande esforço para dinamizar a cobrança da 

dfv1da .atfva da União, face-ao elevado montante de crêdito tributãrío não 

realizado em razão da morosidade de sua cobrança. 

II - n.-oSTO OE RENDA OE PESSOAS F1SICAS 

7. A SiStemática de tributação da renda das pessoas flsicas vem 

rev:eJ_ando problemas de crescente gravidade, destacando-se:' 

a) a correção, na declaraçãO de rendin.i!:ntoS. do impoStó ·retido~ 

na fonte durante O anO:..ba"se--- diante da-· inlioSsi'bili.dad~ prática de corri

gir-se igualmente a base de cálculo do i~ôSto • estã provocando Ullll expres

siva redução da~carga fiscal anual, que se· tem agravado nos últimos -anos erw 

virtude dos elevadoS. Tndices de ihflação; 

,b.) o conseqaente crescimento. a ca~a ano. do volume das resti

tuições vem gerando dificuldades para o TesourO; 

c) a antecipação conhecida como "carnê-leão". efetuada no 

ano-base mas corrigida e coqJensada tambêm na declaração, acaba incidindo nos 

dois problemas assinalados. 

8- A correção monetãrfa do ·rmposto antecipado, ou retido na fon-

te-,, permite que as parcelas recolhidas dos contribuintes durante o. perlodo de 

percepção dos rend.intentos sejam expressas, na declaração. em rmeda com o mes .. 

100 poder de compra da êpoca em que o i~osto devido ê calculado, Mas. cono os 

rendimentõs são declarados em valores nominais, na convivi!ncia com lndices 

elevados de ihflação. a aHquota efetiva do imposto calculado na declaração 

termina por ser. substancialmente reduzida. 

9. O Anteprojeto propõe nova sisterilãtica para o iqlosto de renda 

apli~ãvel ãs pessoas tiSicas-, como ·rorina i:le neutralizar os efeitos da. infla

ção sobre a arrecadação do imposto, bem como de assegurar ao contribuinte uma 

carga f;scal progressiva e justa. São essas as linhas rrestras do sistema pro

posto: 

a) o irrposto ê devido ã rredfda em que os -rendimentos forem 

sendo auferidos, mas esses ~.endirrentos s~nte serão declarados anualmente; 

b) para recOfll)or o valor do iJll)osto. ~ace ã defasagem existen

te entre o roomento ·da percepção do rendimento e o da apresentação da declara

ção, a correcão rrorletiria ê aplicada nessa declaração sobre a diferença entre 

o i~osto devido e a soma das retenções e e~ntecipações ocorridas durante o 

ano-base; 

renda 

c) a partir de janeiro do exerclcio financeiro. o i"'i)osto de 

a pagar ou a restituir é corrigido oonetarianiente pela variação do va .. 

lor mensal da Obrigação Reajustãve1 Ao Tesouro Nacional - ORT~. 

10- As medi~as propostas no Anteprojeto, portan~o, vão fazer com 

que as a11quotas do i~osto reflitam a· carga real e definitiva do contribuin

te. A fim de que essa carga tributária não se torne elevada, em função das 

medidas propostas, hã rlec.essida.de de redução e ajustamento na tabela do im

posto progressivo anual e nas tabehs ·do imposto na fonte, incidente mensal~ 

mente sobre rendimentos do trabalho assalariado e não-assa1 ariado. Pê pa~~ir 
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desse ajustamento., a tabela do imposto progressivo serã corrigida .anualmente, 

segundo a variação do valor da ORTN ocorrida durante o ano-base. 

Em relação ãS tabelas do imposto de renda na fonte, a correção 

rnonetãria serã feita semestralmente, nos meSes de janeiro e julho de _cada 

ano. Obsérve-se que, como consequência da ~TWJdança propoSta, haverã uma di"ãs

tica redução do imposto a_htedpad~. Isso_ i'!lPl ica diminui_r a _ret~n~ão ~glo~al 

do imposto na fonte, em uma IOOdia da ordem de 50% de seu valor, ·a1iv_iando _in

tensamente o imposto incidente sobre os rendinentos ~rensais do con~ribuinte 

ass~lariado e autõnoroo, em e~ecial daq~~le que_ perceber -~no_r __ renda._ 

11. r mantido O; instituto do desconto-_padrãõ~ que consis_te _e_m dedu-

zir, sem necessidade de comprovação, Valor eqUivalente a 25% ~~s_ ren~i~ntos 

do trabalho assalariado, na declaração anual, a titulo de despesas necessãrias 

ã obtenção dã- ren-d_a •. com· relação aos _rendime':ltos_da at.ividad~ ~ib~ra~ e au~õ

noma, esse desconto e de 20%. o e,n_teprojeto inova, _p~?r~. aô- es~en~~~ o 'des

conto-padrão ao -cãlculo do imposto retido ou antecipado (art_igo QQ). 

12. A tabela ·de fonte foi construida no sen~ido de que so~nte ha· 

verã retençio a partir de rendimentos superiores a cinco salârio_s __ mTnhroS men· 

sais. Como, entretanto, a variação dos salãrios não coin~_id~- C~IJl a co_rreção 

da_ tabela 9 entendeu·se necessário est~be1ecer que, em nenhuma hip~teSe, haverã 

retencio- quando ·a rendimento for igual 01.:1 inferior ao referido pisa (artigo 

79). 

13. Os art1gos SQ a 10 do Anteprojeto introduzem as alteraCõe~ ne

cessãrias ao atinglmenia dos objetivos de neutral_izar os efeitos da inflação 

sobre a carga tributâria imposta ao confribuinte, conforme ressaltado ante

riormente. 

14. Para maior compatibiliza-ção com. a sisternãtica de tributação t. 

bases correntes ora adotada, o Anteprojeto eleva de 5% para 15~ a a1lquota do 

imposto na fonte sobre o~ juros, indenizacQes e-honorãrio~, a_uferidos em pro-. 

cessas judiciais, e sobre os prêmios pagos aos proprietãrios e criadoreS de 

cavalo~ de corrida (artigo 11). 

15. O artigo 12 do Anteprq~eto promove alteração do disposto no ar-

tigo 11 do Decreto-lei nQ 1.642/78, est-c:belecendo a incidência do imposto de 

renda exclusivamente na fonte, ã·opção.:.·,do..c'tmtribufnte, sobre as ii!Çlortâncias 

pagas ou creditadas por pess<1as jurldicas a pessoas flsicas, relativas a fre

tes e carretas. Substitui-s~ a sistemâtica atual de r4!tencão, como necessãria 

antecipação, do imposto devido na declaração do beneficiãrio, com redução da 

aHquota correspondente de 1.s~ para 1%. 

tosa quantidade daqueles documentos, liberando-se. desse roodo, um apreciãvel 
contigente de mão-de-obra para emprego em outr-as ~tividades. 

. 16. O artigo 13, ao estabelecer limite para os abatimentos corres-

pondentes a~ _valor pago vol~ntariamente ã ~nti~ade de previdencfa priv4da. 

Objetiva re-duzir o efeito regressivo que ta1 abatimento_acarreta na tabela do 

tmposto. A. fim de ser mantida a harmonia do sistema. estabeleceu-se corno li

mite para esse tipo de abatimento o mesmo v'a_lor atribuído parill o caso de P!lga

men'tô de aluguéis e de juros por financiamentos de casa prõprta. 

17. A adoção de uma tabela de fonte substancialmente reduzi~a im-

pllcari importante -(nininufção da arrecadação erri 198-6. -Nesse ano Cfe transição , 

o Governo contarã com pequenas retenções- decorrentes da implantação do novo 

sistema. em contrapoS. fção a grande-s r-eStit_u1 cões. gera_i:la,_s Pel_Ç> s is te·m~ que ora 

se pretende modificar. 

O problema gerado pelo grande volume de restituições tem sido 

resolvido, ano a ano. ·com o aumento das retenções, criando um verda-

deiro clrct.ilo vicioSo. Para in_terromper· o mo_to continuo, sem impacto in-

flacionãrio para ã economia nacional, propõe-se o pagamento das res-

'tituições de 1986 em atê qua-tro lotes, nos anos de 1986, 

1987. 1988 .1989, respect 1 vamente. mecanismo beneficia 
as 'menores restitui'ções com- ORT~ de prazos-de vencimentos mais reduzidos e ad

mtte o pagamento em dinheiro da par-cela vencTvel em 1986. tudo de confonufda_de 

com a seguinte tabela, constante do artigo 14: 

RESTITUI~O VALOR DA RESTITUJ~O EM ORTN 
(VALOR EM ORTN) EM 1986 EM \987 EM \988 EM \989 

Até 10 Total 
Mais de 10, atê 25 10 Restante - -
Mais de 25, atê 50 10 15 Restante -
Mais de 50 10 15 25 Restante 

Ã. solUcãõ tem a ·vant-agtili de não r'edtfzfr ·a patrimônio dO contri

buinte e de permitir - isto ê fundamental - a fm'plantacão de um novo sistema 

deretenc~es, as quais-serão reduzidis:·vertiginosamente nas classes mais 'infe .. 

riores e substancialmente nas classes de renda média e &lta. 

Trata~se de medida simplificadora dos procedime..ntos relativos ã 

formali'zacão da declaração de rendimentos dos transportadores ~~t~norros_, que 18. ~ artig~ 15 do Anteprojeto estabelece a incidência d_o fmposto 

ficarão eximidos da obrigaçãO -de relacionar os comprovantes fornecidos pelas de renda, quando J. pessoa jurldica adquire ações--oij- quotas de sua emissão; 

fontes pagadoras, para fins· de instru"ir suas declarações. f'oSS!,Ii, ainda·, um pertencentes a sõcio, pessoa física ~u juridica, desde que, no preco de aqui

·sentido altamente d,esburocratizante, jã que al iviarã as·un'fé~des _prõprias .da sição, esteja contida parcela de lucro que deixe de integrar, definitivamente, 

. Secretaria da Receita Federal do_ encargo de.p.rQc~der ã conferê!1cia de Lima vul~ o patrimônio da pessoa jurldica adquirente, 
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Ill - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS JURIDICAS 

19. O legislador brasileiro vem, hi longo tempo, realizando es~ 

forças no sentido de eliminar os efeitos da inflação no balanço das empre

sas. E importante assinalar, nesse contexto, 11. implantação da correcão mo .. 

iletãria daS demonstri(:ões financeiras, consagrada pela Lei das Sociedades 

par A<:õ'es, com efeitos assegurados. no campo fiscal, pelo Decreto .. lei nQ 

1.598/77. A partir de então, paralelamente i atualização ·monetãria dós 

créditos e obrigações-da Pessoa jurl'dica, sujeitos i correcão monetãria ou 
. ' ' . . 

co~~~~bial, inst1tuC:iorla1izou-se a correção monetãria de cada uma das contas 

do ativo pennanente e do pat:rimõnfo llquido, ntMn sistema que praticamente 

eli11ina os efttitos da, inflação sobre os resultados das emp_resa~. 

20. No que se refere ao pagamento do imposto de renda, não obs-
' . 

tante a sistemãtica hoJe eXistente de exprimir o tributo --em nUmero de 

ORTN, no mês seguinte ao do encerramento do balanço·, hã _uma defasagem mui

to grande entre a ocorrência dos fatos econ&nicós que gêraram o crêdito 

tributãrio e o momento de pagamento do referido cr'éditQ. Essa defasagem, 

nU~ per-lodo de inflação elevada. provoca significat1vas .)lteraçÕes na carN 

ga tributária réal de cada um dos contribuintes. 

21. A fixação de um perlocto-base menor para a api.n'ação do lucro 
atenua o problema apontado, pois aproxima o pagamento do imposto i ocor- · 

rência do ·fato econõmico que lhe deu origem. Ccn esse objetivo, o Antepro

jeto estabelece o perlodo semestral para apuratão dos lucro.s e o conse

qGente pagamento do imposto. Todavia, para não impor trabalho adicional à 

generalidade das empresas submetidas ã tríbutaçãO-Pelo lucro real ou arbi

trado, ê- proposto que a apuração semestral de lucros se restrinja ãs pes

soas jurldicas de grande porte que, atualmente, jã levantam balariços se

mestraiS -ou atê ein periodos inferiores-. seja em virtude de legislação 

espec1fica voltada para se!Jllentos da atividade econõmtca õu- em função da 

natureza juridica da empresa, seja pela pr'Õpria necessidade de acompanha

mento gerendal do desenvolvimento ~as atividades e dos resul~ados. 

22. O critério estabelecido no Anteprojeto- lucro rea,l ou ar

bitrado igual ou superi.or ao valor de 40.ÔOO ORTN no exerc1cio financeiro 

~de 1985 - resultarã na aplicação -da lei a cerca de 3.800 P,essoas jurldi

cas. submetendo-as ã apuração semeStra 1 de resulta dos, d~n~ro de um uni

verso de cerca de JOO.OQQ declarantes _pel_o.reSifme __ do lllcro_~~~~_._ __ l_s~~ ~i~-

nifica que apenas 1,3% dessas pessoas juridicas estarão ~nqua:dr~das no re

gime proposto. As demais continuarão apurando os reSulta_.c!os ~nualme-nte. 

23. Visando a eliminar desigualdade de tratamento ~~~~e contri

bUintes pelo simples fato de poderem eles estab~J~?:cer enc'ªrr:a~nto~ d~ 

exercício social em data diferente de ~1 t;~e_ dezembro, Q A(l!eprojeto deter

mina {artigo 16) _que o periodo-base de apuração anual, para efeitos fis-_ 

cais, c:ofncidirã sempre com o ano-c~leodãr:io é O.perT9do, ~- ~puração se-

mestral c011 os sft.estres do ano-calendãr-to (artigo 17, parãgrafo ünic;.of. A 

medida é tarnbêm_dê fundalll'!ntál intl~r-t~ncia para uma distribuição :nais uni

forme da arrecadação do tributo ao lon9o de ca~ exerclcio fin~nceiro ~ 

União. 

24. O lucro real - base de cãlculo do iJTC)osto - é i.purado a 

partir do lucro Hqtifdo do perlodo, determinado segundo as disposições da 

lei comercial. Esse lucro. de conformidade corn-o dispOSto no artigo 18 do 

Anteprojeto, serã determinado anual ou semest.l"almente, Conforme a pessoa 

jurldic_a se enquadre no artigo 16 ou 17. · 

25. A avaliação de investi~~entos relevantes·, por ~resas obr-t-

gadas ao ba1anço semestral, em soCted~de_s_ que levantem o balanço anualmen_. 

te~ pode ficar dfficu1tadà em virtude da ausência de deroristrações finan

ceiras conteJll)orãneas. Por .isSo, o artigó 19 do Anteprojeto deixa a ,ci"ttê-· 

rio do corttribuinie a:' avaliação ·de invesfhrentos pelo valor 'de·pa.t:imõn.iO 

·liquido, em· empresas nessa situação, por ocasião do levantamento do balan

co de 30 de junho. 

26. O artigo 20 estabelece que a base de cãlculo, sobre a _qual 

1_ncidir_â_ o_ -~ifl1)o_~t~. ,se~ã ~convertida em nümero de ORTN pelo valor destas· no· 

mês de aPuriiç.Jo dos resu 1 ta~s. 

27. O artigo 21 regula a fonna de calcular o illl)osto. màntida 1 

aliquota atual de 35% sobre o lucro apurado. levante a enpresa seu balanço 

semestral ou anualmente. 

28. O artigo 22 estipula em nove o nürrero mãximo de quótas · do 

imposto para o regiJTe anual e em seis para ·o regi~ semestral. revogando 

(§ 2Q) o rlig~me· anterior que previa. alêm das quotas, o pagamento de ante

cipações e duo~êci100s. Com isso, simpiifica sensivelmente o sistema de pa

gamento do tributo. 

29. os artigos 23 e 24 apenas reproduzém disposições 1 jã eX iS-

tentes na legislação do jniposto de renda, mas que continuam vil idas Para o 

sistema do Anteprojeto. 

30. Tendo em vista a ,intrOduÇão do regime semestral de apura~i-o 

~o lucro, o artigo 25 dispõe que serã CObrado adicional de 1~osto, quando 

o lucro real ou arb_itrado exceder a 20.1)00 ORTN em cada perlodo semest,.ral 

de aPuracão ou a'40.000 ORTN no çaso de per"lodo anual. O adicional é de 

1St para as ins~ituicões fi~anceíras -e oy.~ras pessoaS ju~ldkas ligadas ao 

mercado financeiro e de 10% para as demais pessoas juridicas. Atualmente 

ji ocorre '-a- incidência do adicional quando o lucro real ou arbitrado exce
·de ao valor de 40.000 ORTN no -perTodo,..base anua''í~ 

31. A sistemãtica "-tual de cÔmpensação de prejulzos admite que 
~ . ~ 

o_ prejulzo apurado em um_ perlodo--b_a"se ·seja compensado com os lucros· v'e!r-i-

ficados nos quatro perlodos st!bseqllentes. Face ao regime semestr~l de apu

ra_~ão ~e resultados propo~to no Anteprojeto e visando a comj)atibf11zar as_ 
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nonnas ~obre a. compensação de pr'ejulzos, o artig0--26 estabelece que as 

pes.soas jur1dfcas su~'!le,tiJas ao re1_iirne semestral poderão compensar o pre

julzo de um perTodo com os lucros apurados nos oito perládos semestrais 

subseqOentes~ 

32; O artigo 27 do Anteprojeto regula a entrada da ·pessoa jurT-

dica no regi~ de apuração semestral de resultados~ qUando jã não -estrver 
imediatamente fncluTda ria fonna do artigo 17, e o artigo 2s trata da salda 

da empresa desse regine quando, por quatro ou cinco perTodos consecutivos, 

apurar lucro inferior ao valor de 20.000 ORTN. 

33. · O artigQ 29 fixa os prazos para a e~trega das declarações 

de rendimentos, em virtude das alterações propostas 'no-Anteprojeto estabe

lecendo declarações semest_rais, e os artigos_ 30 a 32 _contêm normas tran.si

.tõrt:as a serem observadas. pelas pessoas jur"i'dicas, durante a_ adaptação 'à 

nova sistemãtica. 

34. Vfs4ndo a evitar a postergação da apuraçãt.l e -'do pagamento 

do imposto de renda, mediante a incorporação, fUsão ou ciSão, o'ârtigo 33 

estabelece que, em tais situações, a pessoa jurldicl incorporada, fusiona

da ou cindid~ deVe levantar ba_lanco e-demonstFãÇão-de-res~l~do~ e d~ter

•tnar a·lucro real na data da ocorrênciil de qualquer um desses eventos. 

35. O artigo 34 do Anteprojeto instit.ui novo disc1plinamento 

aplicável aos rendimentos e ganhos de capital auferidos por pessoas jurT

dic.as, de forma a tra·ti-1os ·diferentemente dos resultados apuradoS n_a a ti

vidade nonnal da empresa. 

Pelo regime proposto. o imposto de renda incidente sobre os 

rendimentos e. ~~nhos de capital passa a ser devido exc-hiS1-vamé'nte na ___ fõrl-

te, não podendo, portan-to·.· Ser COmpensado na -aec1aração de rendimentos. 

Mas o rendimento e o ganho de capital não comporão a- base de Cãlcul<:l do 

imposto proporcional a que estiver suj.etta a pessoa jurTdica. 

Tal medida objetiva dar transparência ãs operaçÕes finan

ceiras .ef~tuadas pelas empresas, estabelecendo de fonna definitiva o õnus 

fiscal incidente sobre os rendi11entos e propiciando o imediato conhecimen

to do resultado final da ap1ic.ição, independentemente da variação do Tndi

ce de correção monetiria no.Perlodo. · 

Os parãgrafos do utigo 34 explfci~m a fonna de os rendi

mentos, Ji tributados exclusivamente na fonte. serem excluídos da base de 

cálculo do imposto· anual ou semestral, bem como recompõem .essa: mesma base 

para efeito de cãlculo de incentivos fiscais regionais. e setoriais. 

36. Por outro lado, as pessoas jurTdicas, a e)Cemplo da orienta-

çi'o adotada no tocante is peSsOaS. flsicas (artigo 14}, receberão·, .. no exer

cl'.cio financeiro de 1986, suas réstituições de impoStO de rinda em- l-otes 

distribuidos entre os exerd'cios <le 1986 e 1989. 

37 • Procurando incentivar o desenvolvimento da atividade indus-

. trial, o Antepi"Qjeto, em seu artigo 84, permite a adocão de coeficientes 

de depreciação acelerada, correspondente ao-dobro da taxa usualmente adnli. 

tid_a, pelas pessoas jurTdfcas que exploram referida atividade, em relação 

ã~~instalações, mãquli'las--e equiPamentOS: ~ovoS:, que-vierenra ser adqui~i

dos no perlodo compree'ndido ~ntre 19 de janeiro de 1986 e 31 de àezembro 

de 1987. 

38. Com vistas a simpl i(icãr e dfniinuir a carga tributãria dts 

pequenas e médias empresa_S. o AntEiproJeto (artigo 31) i'ncentiva .linda mais 

a opção "pelo lucro presulnido, maMtendO o seu regime anual de declaração e, 

além disso. pennitindo, ã_õpÇão ·d~·-sõCio~ a tri-butácão exclusivA na fonte 

i aliquota proporci_onal de 25Z, em substituição ã obrigatciriedclde 'de ·in

clusão do lucro no imposto pro9ressivo da declaração de rendimentos. o· nU

mero de e!Tflresas optantes e hoje de cerca-de 75.000 1 que poderi ser aumen

tado ·com a implementaçio· da medida proposta. 

39. -O artigo 38 introduz rrodificaçõf:s nos parãgrafos :i!Q e-39- do 

artigo 79 do Decreto;.. lei nQ 1.59.8/77 e· tem por-objetivo permitir uma atua

ção mais éficaz da Administração na su~~ tarefa de .coibir a evasão fiscal. 

Em decorrência da dubiedade- da legislação- hõJe. i!Xistente, a autoridade tem 

sfdo obstada de aplicar penalidades quando flagra. o contribuinte. durante 

o curso do perTodo-base, ou antes do ténnino da ocorrênci~ do fato gera
·dÓ;,~- ml prãtiCã--de a tOs v"isando a- -omith·-·receft.\s ou--renMmentOS:, que til-

pliquem redução indevida do resultado do exercicio. 'Hã jurisprudência- con

siderando' que, nesses casos, a fiscalização não pode atua.r, por mais evi

dente que seja a fra.ude, senão depois de encerrado o exercicio financeiro. 

O A_nteprojeto orienta-se diferentemente, ao prever., Para essa hipõtese, 

multa igual à-metade da receita oti rendimento- omitido ou da i-eduÇão incfe ... 

vida. 

IV - IMPOSTO OE REMOA SOBRE RENDIMENTOS E GANIIOS DE CAPÚAL 

40. Atualmente a legislação do imposto de renda tributa os ju-

ros de aPlicações financeiras em tltiJlOs coat correção· monetiria pôs-fi ){ada 

em função do intervalo de tempo entre as datas de emissão e resgate, de 

confonnidade ·com a sP-guinte tabela: 

41. 

PRAZO DE EMISS~O 

Inferior a 12 meses 
De 12 a 60 meses 
Superior a 60 meses 

AL!QUOTA 

40% 

35S 
30l 

A incidência do imposto ocorre por.ócasião do paga_mento ou 

cféd+to do rendimento. Acontece que. faC-e ao -dina.mi smo e agi 1 idade do mer

cado de capitais, os tltu-los- passarãm -a -ter ·prOnta 1 iquidez. Por isso. nio 

mais se justifica a diversidade de allquot.as em função do prazo. Sempre 
que t:na negociação se efetiva, ren'dimentos são imediatamente obtidos, ra-

zio pela qual se propõe que a incldêncfa do imposto passe a ocorrer no mo-:
mento exato da aplicação finir1ceira: pelo primeiro investidor (artigo ~9). 

Oesse_ modo, vã rias conseq6ên~ias •· todas varltajosas, pode_rn ser .aponUdas: 

I - antecipação da ari-écàdação do impOsto; 
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11 - al!lpliaçâo de recursos do Tesot.n•ot 

III .. simplificação dos controles de adllinistraçio do tribu-

to. 

42. O regime proposto de tributação exclusiva na fonte .. tanto 

para as pesSoas fisi)cas c0110 para as'· pesSoas juridic&S - recomerida a ado

çio da altquota de 40'1 para os rendimentos produzidos por tltulos de renda 

fixa. conPatlvel c0111 a alfquota mêdia que é'devida. na declaração de ren

di.~~en~os. pelas pessoas jur'ldicas e pelas pessoas ffsica.s de elevada renda 

(arÚgo 99). 

43. O Anteprojeto dispõe~ expressamente, que ~ê objeto de tribu

tação qualquer reaKineraçio do capital aplicado em tltulos Pe crêdito cQ!i 

correção pós-fixada. independente di den0111inação que lhe seJa. dada (artigo 

3g. § 29). Essa non11 objetiva esclarecer que o recebimento de jurOs, ain

.ca que sob titulação diversa, nio pode elidir o pagamento do tributo. 

44. O artigo 40 estipuh. que o ganho de capitf,l auferido na 

cessão ou liquidação de titulos ou obrigações de renda fixa estã, também, 

sujeito ao i...,osto de renda; os parágrafos explicitam a base de cálculo, 

qUe cOnsiste na diferença de valor entre o preço de venda do titulo e o de 

c:oillpra corrigido 100netariamente {§ 10), e demlis esclarecimentos necessã

rlos (§§ 29 a 49). 

45. O artigo 41 indica a pessoa re;ponsâvel pelo recolhimento 

do tributo, dispondo que essa responsabilidade compete, preferencialrn_ente, 

i pessoa juridica que seja instituição financeira. 

46. O artigo 42 esclarece que a tributação dos rendimentos e 

ganhos de capital serã exclusiva na fonte, quando o ben~ficiirio for. pes

soa fisica"~ e, quando pessoa juridica. aléM disso. ob,.ervarã o regiMe ins

tltufdo pelo artigo 34 do Anteprojeto. 

O artigo 43 do Anteprojetõ a~.toriza· o corlselho ___ Mõnetãrio 

Nac~onal a··alterar as aHquotas em função. da natureza da aplicação, ou ex

cluir o de~ãgio na colocaçãO de tTtul~s pÜbl icos dá base de cã.lculo do im

posto, a fim de atender i conjuntur~ do mercado financeiro. que e extrema

llef1te suscetlvel de variações, is qUais se deve adequar a tributação cor-

respondente. 

48. o artigo 44 confinna que a isenção estabelecida em favor 

_das en.tidades de prévidência privada fechadas não se aplica aos rendimen

tos e ganhos de cápitãl de que trata o Anteprojeto; no casa:. subsiste o 

regt~~e atual~te e111 vigor. 

49. O artigo 45 dispõe que is retenções de imposto na fon"te se-

ri lssegura,da compensação peio valor corrigido 1110netariamente, exc~tO ell 

relação. aos rendimentos e ganhos de capital, que passam a ter regime pró

prio. Ell raiio disso r"evoga-se· o artigo 14 do Decreto-lei nO 1.967/82. 

50. O artigo 46 define~ para evitar dúvidas. que a falta de p&-

~cnto do imposto sobre ganhos de capital sujeita.o infra.tor is penalida

de~· ji previstas no regime de fonte da legislaçãO do imposto de renda. 

51. Tendo e11 vista que, sobre operações financeiras de curto 

prazo jã incide tributação esp~ifica, o artigo 47 exclui referidas opera

çÕes -da; tributação genérica estabelecida no artigo 40. 

52. O artigo 48 determina• que a pessoa jurldica que colocar no 

mercado ou alienar tftulos de renda fixa deve fornecer ao adquirente docu

mento identificador da operaçiot tal documento é iq:~orta.nte para apuração 

posterior de eventual ganho de capital, tanto que a "inexistência dele 

acarretarã o arbitramento desse ganho pela autoridade COfiiPetente. 

53. O artigo 50 define que a nova modalidade de tributação pre-

vista nos artigos 39 e 40 do Anteprojeto somente se aplicarã e~~ relação is 

obrigações ou tTtulos emftidos a partir de t9 de janeiro de 1986 e is ces

sões ou liquidações d"e aplicações, obrigações ou tltulost adquiridos a 

partir de 19. de janeiro de 1986, respectivamente. 

54. O artigo 51 estipula que os rendimentos e os ganhos de .ca

pital são objeto de tributação, independente da denominação que lhes seja 

dada. Essa mesma norma visa a coibir pritica de operações ·st~Wladas COfll o 

objetivo de escapar ã incidência do imposto. 

Y - MATERIAS DIVERSAS 

55. O ar:ttgo 52 estende a incidência do imposto de renda na 

fonte prevista _no Decreto_ lei· n9 2.030/83 a todas as pessoas juridicas, 

relativamente i prestação de serviços de natureza caracterizadarnente pro

fissional. Atualmente, apenas tan pequeno segmento dessas pessoas juridicas 

se submete ã tributaçãO, face ã legislação vlgente que a restringe aos 

rendimentos decorrentes de profissão legalmente regulamentada. Com isso, 

assegura-se UDI tratamento isonõmico entre as diversas sociedades dedicadas 

a atividades de mesma natureza. 

56. Pelas mesmas razões invocadas acima, o artigo 53 subinete i 

incidênda do fmposto de renda na fonte as importãncias -pagas ou credita

das a_.pessoas jurldicaS a tltulo de comis~ões. corretagens e semelhantes. 

bem fOmo por serviços de propaganda e publicidade. No caso de propaganda e 

publicidade~ a base de cálculo excluirá as importâncias pagu diretamente 

ou repassadas a empresas de rádio. televisão·, jornais e revistas. 

57. Com o fim de comp~tfbil izar a tributação das pessoas jurl. 

dicas com as diSposições da Lei.das SOciedades por Ações~ o artigo 54 as

segu~a a deduÇão das despesas de propaganda segundo o regime de competên

cia •. AtualnÍe~te~ essa dedução somente é-pennitida em. relação is importân

cias efetivamente pagas no per~odo-base, criando uma situação de exceção 

desnecessãria -dentro da sistemãtica geral do tributo. 

58. O artigo 55 trata da compensacão do imposto de renda ri!tido 

na fonte. definindo que o tributo somente poderã ser compensado qua.ndo o 
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beneficiãrio do rendimento possuir documentação idõnea emitida. em seu no-

Os artigos 56 a 59 do Anteprojeto têm por objetfvo prorro-

gar atê 1988 o Prazo ·de vigência de ince"ritivos fiscais regiona_is e seta

riais que se extinguiriam em 1985 e 1986. A_proposição _'[is~ a dar- .cootiw 

nuidade ã polltica de" estiloolar o desenvolvimento eçonõmlcó"Cie re_giõe"S" mew 

nos desenvolvidas do PaTs. bem como propiciar condições ao fortalecimento 

de deten~inados setores de atividades ainda não suficientemente consol idaw 

dos. 

O artigo 56 prorroga, ate cf exerc1c1ctfinanq~i~Q_-de 1988, a 

destinação dos recursos de _que tratam o artigo 59 do Decreto..:lei nQ 

1.106/70 -: Programa de Integraçã-o Nacional - PIN e o artigo- 69 do Decrew 

to-lei nQ 1.179/71 - Programa de Redistribuição de Ter-ras· 'e de Est1mulo 

Agroindüstria do Norte e do Nordes-te - PROTERRA. 

60- o artigo 57 prorroga~ ate o exere1do ffnariCelr_o de 1988, o 

prazo de vigência da ãltquou e~pecial de 6% para a _trib.u._tação, pelo im.. 

posto de renda, dos lucros obtidos pelas pessoas j~rldicas concessionãrias 

de serviços públicos de energ-ia elêtrica e tE!l ecomunicaçõ'eS, noiDeàdament"e 

pelas sociedades que integram os sistemas ÉLETROBRÃS e TELEBRÃS, e pelas 

empresas que explorem serviços de saneamento bãsico. 

O pa~ãgrafo · 1Q do artigo 57 tem por objetivo esclar_ecer que 

a allquota de 6'%, prevista na atual legislação~ somente- ê apliCãvel ãs 

pessoas juridicas concess1onãi"las de serviços públicos ·de telecomunic.aÇões 

que têm os preços administrados. 

Dentro da sistemãtica de tributação por arlquota reduzida, 

não se pennite que o i~osto obtido sofra reduções pOr incentivos fiscais, 

exceto os destinados i fonnaêão- profisSional de empregados e al.imentacio 

do trabalhador. E o que estabelece o § 29 do artigo 57. 

61- o artigo 58 prorroga até o exercTCio- fi~nceiro de 1988 ·o 

prazo de vigênCia, que se expira no exercicio financeiro de 19lf6, dos se

guintes incentivos ao desenvolvimento regional e setorial: 

- Inciso I - reduc~o de 50% do in.,osto de renda e adicio

. na:is n~o restituíveis incidentes sobre os resultados obtidos pelas pessoas 

jurídicas que mantenham empreendimentos industriais ou ag:rTcolas em opera

ção na irea de atuacão da SUOENE; 

- Inciso II .. redu_ção de 50% do illl'osto de renda e adicio

nais não reStituiveis incidentes sobre os resultados obtidos pelas pessoaS 

·jurTdicas que mantenham empreendimentos econõmicos na ârea âe atuação -~a 

SUO.\M; 

-Inciso III -.isenção· do imposto de renda incidell"te sobre 

? lucro da expl9r;;.ção de e~reendt_mentos pesque1ros cujos planos tenham 

. sido aprovados pela SUDE:PE; 

- Inciso IV - dedução (lo fiJlloSto de renda devido pelas 

pessoas jurídicas das qua-ntias destinadas ã aP-1 iCacãO-iiCISPrOogràlnas de-a lw 
fabetiza-çãõ promoviCios pela Fundação Nacional para Educação de Jovens e 

Adu 1 tos - EDUCAR; 

_- Inciso y - aplicaç~o __ P~-,-~ ~essoa jur"idi_ca de até 1" do 

-=imposto devido_em acões novas da Errpresã- Brasileira de Aeronãutica S. A. --

EMBRAER. 

62. ·o- artigo 59 dispõe sobre a prorrogacão do pY.azo, atê 31 de 

dezembro de 1987, para instalação, IOOdernizacão~ ampliação ou diver-sifica

ção de empreendimentoS industriais ou agrlcolas, com isençãõ do i!T()osto de 

r~nda e adicionais não restituíveis. calculados sobre o lucro da explora

ção do empreendime"nto~ TOina-se indispei"isãvel preservar· o- incentivo por 

maiS ·um· per Todo de tempo, não ·-so para- faVO-recer a- manufençio de rltmO ade

quado de crescimento eçoriômico, _como para-·at"énder ãs Conse([llên.cias 'dos de

seQuHibrios reg fona 1 s existente S.. que demandam "tratamento governamenta 1 

diferenciado, 

O § 19 do artigo 59 eS-tabélece que o prazo para gozo d9 in

centivo ê de at~_ dez· a~os. ó qUe torria esse p!'azO o limite mãxirno. Por ou

tro lado, o·§ 2Q autoriza o Poder Executivo a fixar o referido prazo, ·den

tro "daquele limite, tendo_ em vista as caracterTstica.s de cada região e a 

natureza da atividade desenvolvida, visando a estimular a utilização de 

recursos naturais da Região. 

63- A alteraçãO consubstanciada no artigó 60 consiste no acrês_-

cimo de mais uma hiPótese de fs~nção -do -illlJOSto sObre serviços de trans

porte ro_doviãrio (ISIR}. berieficiando __ OS-!ierVicos de transporte rodoviário 

de pessoas e cargas quando prestados por transportador individ_ual autõno

mo-

Os estudos qoe redundaram na proposta tiveram lugar a par

tir de pleitos fonnulados por entidades representativas dos condutores a.u

tõnomos. 

64. Em decorrência da restriçãoocrinsta-nte do novo dfspositivo 

isencional~ tot-nou-se necessirfo alterar o artigo 3Q do Decreto-lei nQ 

1.438/75. Trata-se da hipótese_ de o autõ~omo, nas condiçÕes -J:frevistas no 

inciso cuja cr-iação ora .. se. propõe, suDcontratar fJ ser.viço com outl:'o trans

portador que não preencha os requisitos da isenção. caso em que o benefi

cio deixarã de prevalecer. Assim, o subcontratado assum1rã a posição de 

·contribuinte do imposto (artigo 61). 

~5- O Anteprojeto revoga expressamente o inciso VI do artigo 40 

do Decreto-lei nQ 1.438/75, que trata da solidariedade do subcontratante, 

agora ·elei.to contribuinte q~ando não satisfaça os requisitos da isenção. 

66. Nos artigos 63 a 67 ~o Anteprojeto, propõe-_se a alteração 

do prazo de pagamento de algumas rec~itas da União. visando_ a. reduzir a 

concentra cão de recursos em dete~inados per lodos. melhor equi 1 i brando as 

finanças do Governo • 
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Atualmente a arrec:adacio se concentra no segundo e---terceiro 

decêndios do mês (63"% e 32%9 respectivamente). No primeiro decêndi6 atirlge 

apenas 5%. Pelo Anteprojeto 9 o prazo para pagamento do imposto sobre pro.. 

dutos industrializados incidente sobre fumo serã antecipado do dia 15 para 

atê o décimo dia da quinzena subseq~ente ãquela em que houve-r ocorrfdo o 

fato gerador e. no caso_ de IPI sobre automóveis. de 45 dias para at'é o úl

timo dia útil do mês seguinte àquele em que- houVer ocõrrido O fato geY.aáOY. 

(artigo 63); do imposto único s-obre energia Ei1éfrica. do dia 20 para o -dii!-

10 {artigo 64); e da,Cota de previdência, do dia 30 para o dia 10 (artigo----

65), reforçando-se a arrêcadação no primeiro decêndio, com a conseq~ente. 

desconcentração ·daquela relativa aos dois últ.imos decêndiO-s. 

No artigo 66, propõe-se ã"tribUir competência ao Ministro da 

Fazenda para fixar prazos de pagamento de receitas federais, com o objeti

vo de tomar esse instrun1ento de porítica fiscal mais flexive1, permitindo 

seu uso com agil fdade, quando assim o requererem variações conjunturais da 

economia ou a politica do Governo~ 

o artigo 67 _fixa o início da vigência-dos- disposltivos que 

estabelecem novos prazos de recolhimento. 

67. Os artigos 68 a 70 instituem novo regime para a atualização_ 

monetária de dêbitos fTSCi!lis objeto de parcelamento.--Pela sfSfemâtica 

atual, o valor do débito existente no final de um exercicio e atualizado 

para o exercicio segUinte media(! te aplicação de coeficiente estabelecido

Pelo Ministro da Fazenda. 

Esse regime de atua1i7~r.ão apresenta vârlã:dos inconvenien

tes, destacando-se como os mais significativos: 

a) o coeficiente fixado por antecipação e sempre 
7

impreciso, 

dada a impossibilidade de determinar-se previamente a correção mo·netãria 

de todo um exercTcio futuro; 

b) se o coeficiente afinal se demonstrar superestimado, hã 

evidente prejuizo para o contribUinte·, ao contrãrfo, se houver subéstima

ção, haverã perda para a União, al'em de favorecer a mu1Úp1icacão -de pedi

dos de parcelamento- e implicar na criação de desigualdades em detf.fmento 

dos contribuintes que solveram suas obrigações com pontualidade; 

c) o erro praticado em um exercicio multiplica-se nos exer

cidos segu~ntes, pela deterioração da base ·de cãlculo inadequadamente 

atualizada; 

d) o sistema conduz a uma assimetria ·entre os valores reais 

recolhidos pelo contribuinte durante o ano, -ou· seja, nos primeiros meses o 

valor real é significativam~nte elevado, ficando relativamente adequado em 

meados do ano e diminuindo sensivelmente nos UltimaS meses. 

O Anteprojeto propÕe a conversão dO débfto parCelãdõ em ~ü
mero de ORTN, sistema J(&pticãvel ao impo<.;to ·de reiida das pessoas jurldi-. 

cas, o que permi_~i.!:!___! exa_~ atualiza~o do déb_ito fiscal, sem qualquer 

do~ inconvenientes an ter i onnen te mencionados. 

68. Os arÜgos 7_1' a 77 do Anteproj~to têm por o~jetivo can~_ela-r 

débitos tributãY.ios das microeffipresas e~imidãs de t':'ibutacão pela Lei nQ 

7.256/84 e, ainda. adotar medidas de incentivo à arrecadação-federal, para 

fazer face ãs --desPeSaS dã t.iidão. 

A proposta tem como justificativa adequar a situação- das 

microempresas endividadas com o espTrito que norteou a edicão da Lei nQ 

7.256/84, eis que não teria ·sentido inanier as exigências tributárias pas

sadas cem relacão is microempresas, ,presentemente desoneradas do pagamento 

da quase totalidade dos tributos, e contribuições federais. 

- Co.e.rente com ·es-Ses objetivos, o artigo 71 do Antepr;-ojeto-

estabelece o c<mcelamento dos débitos para 'com a Fazenda Nacio~l. cujos 

fatos geradores tenham ocorrido até 28 de novembro de 1984, relativos aos 

impostos, tax9-s e contribuiçõeS: isentos pela Lei nQ 7.256/84, devidos por 

microempresas. 

O § 19 do artigo 71 dispÕe sobre a siStemãtica de cancela

mento dÕs déb-itOs- e OLitO-rga cOmpetê-iicia ao ProcUi-ador-Regional da Fazend.i 

Nacional e ao Delegado da Rfieita-·Fe(ieral, conforme o caso~ para a respec

tiva concessão. Concomitantemente, com- vistas a agilizar a aÇ.io do Judi

ciãrio rio que tange aos processos a lcancados pelo cancelamento~ o § 20 do 
artjgo 19 comete a identificação dó benefiCiãrio â Procuradoria da Fazenda 

Nacional competente, que comunicará o fato ao Juiz da execução, para a.r.: 
quivamento do processo. 

70. Consoante ~dispo~ to no artigo 12. ado ta-se .medida de in-

centivo ã arrec~~ação_ ~ederal, conced~nd~-se redução. ã m_etade do valor, 

das multas. dos juros de_I!JOra e da percentagem de inscrição do débito em 

divida ativa. relativamente a débitOs vencidos atê 31 de outubro de 1985·, 

qualquer que s~~ a f~s_e em. que .. se _encontre o._proc'esso adminis.trativo ou. 

J_u~icial, de~_de que-_ o_ d~~f~o seJa pago de uma sõ vez, até 10 de janeiro de 

1986. Essa medida. poj_e!_~--~en~f!cja_r _cerc~ de 250.000 contribuintes inscri

tos no Registro da Olvida Ativa, b~m assim milhares de outros débitos ain

da não ·apurados ou com processos erA curso na esfera admfoistrativa. 

71. O Anteprojeto prevê, também, em seu artigo 73, o cancela

mento, nas hipóteses n~le co-ntidas, dos débitos de valor originário igual 

ou inferior a Cr$ 100.000, arquivando-se os respectivos processos adminis

tr:-at1vos. Tal providência, que Se insere no_ Programa_ Nacio1,. de Oesburo

. ~ratizacão, Qusca reduzir considerav~lmente o n_ijll]~r_o de ~recessos submeti

dos ã apreciaç.ão do. Poder Judicfãdo, Contribuindo, dessarte. para o desa

fogo dos respectivos trabalhos, em proveito da, execução fiscal dé débitos 

de maior valor. 

Com efeito, essa medida ensejari o cancelamento de 92.040 

inscrições como Divida Atfva e o arquivamento~ pela Justiça, das Borres-
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pondentes execuçÕes fiscais, as quais correspondem, tão somente, a 0,041 

do valor .total inscrito, beneficiando igual nUmero de contribuintes. 

72. 0'-'trossim, pelo artigo 74, são introduzidas correções ao. 

texto do Decreto-lei nQ 2.052/83, reputadas imprescindTve-is para possibi

litar a efetiva inscrição cano Olvida Ativa e conseqUente cobrança, amigi

Vel ou judicial, dos débitos relativos ãs contribuições devidas ao Fundo 

de Participação PIS-PASEP. 

73. Consoante o artigo 75, detxa.-se estabelecido, com vistas a 

tomar mais Tacil, por parte do devedor, a satisfação de SUa--dTYida, que o 

pagamento de áebitos inscritos como Olvida Ativa, ainda que ajuizados, po

deri ser ef~tivado mediante guia expedida pela Procuradoria da Fazenda Na

cional. 

74. De modo a afastar dúvidas suScitadas em outraS oc.lSiões,:· o 

Anteprojeto estabelece que as execuções fiscais não se suspenderão, nBB se 

interrCIIIperio (artigo 76), bera assim que os beneficias ora propostos não 

iinplicarão restituição de quantias pagas, nem compensação de dividas (ai- -

tlgo 77)-

75. O artigo 78 concede isenção do imposto de renda sobre os 

resultados obtidos pelas pessoas jurldicas na venda- de imõvei s, registra

dos ent seu ativo imobilizado pelo menos desde 31 de de.zembro de 1980. 

A medida proposta envolve dois objetivos principais: o pri

.eiro, de carãter e-coriõmico e financeiro, ter~~ em vista propiciar condições 

favorãveis para que a pessoa jurídica ~umente s~ capital de giro prÕprio, 

reduzindo seus custos e despesas operacionais e aliviando a pressão sobre 

A expansão do crédito, -fatoS que poderão apresentar reflexos positivos so

bre os nlveis de pre.,;os e sobre a politica de combate ã inflação; o- segun

do objetiVo, de conotações sociais, visa à' desconcentração industrial, com 

a conseqftente redução do congestionamento urbano. 

Os artigos seguintes (de 79 a 82) estabelecem as condições 

para o gozo do incentivo, inclusive os casos ea1 que a pessoa jurldica per

derã o direito i isenção, vis!ndo, com isso. impedir a realização de negÕ

c.ios que desvirtuem os objettvos da medida proposta. 

76. O artigo 83 dispõe- sobre noVa -redacão ao § 19 do artigo 29 

e ao artigo. 30 do Decreto-lei n_Q 1.455, de 7 de abril de 1976i a primeira 

alteração torna permanente a destinação dos recursos em dinhe~ro obtidos 

com a venda de mercadorias apreendidas em 'favor do Fundo Especial para Ca

lamidade Pública. 

A nova redação ao art,igo 30 visa a flexibi1 izar a adl!linis

tração de mercadorias pereclveis ou que exigem armazenamento especializa

do; em tais 'casos, é indesejável e onerosa a manutenção da pos~e por te!!'~o 
indetenninado, no aguardo da decisão final do processo. Embora atualmente 

jã se permita a venda, nem sempre se pode fazê-la com a necessãria rapidez 

e, por vezes, a alienação é inconveniente. A permissão para Que se possa 

incorporar esses bens ao patrimônfo de õrgios da administração pUblica-. oU 

de entidades filantrópicas ou educacionais sem fins lucrativos, agiliza1•ã 

o aproveitamento para fins sociais ou de outro interesse pübl fco relevan-

te. 

77. -o artigo 86 do Aoteprojeto estabelece as hipóteses em que o 

lançamento das contribuições para os fuodos PIS/PASEP e FINSOCIAL seri 

efetuado_ de oficio, ao mesmo tempo em que os seus parâg_~afos instituem as 

multas aplicãveis em decorrência-- desse prOcedimento. Objetiva-se, com is

so. dissuadir a evasão illcita dessas contribuições, tendo em vista que os 

Decretos-leis nQs 2.049/83 e Z.052/83, dispondo acerca de sua cobrança e 

fiscalização. somente disciplinaram. quanto aos acréscimos legais. os ca

sos de recolhimento feito espontaneamente. 

78. O artigo 87 do Anteprojeto altera o artigo 19 do Decre-

to-lei nQ 815/69, com as -modificações- introduzidas pelo Decreto-lei nQ 

1.139170. que isenta do ]imposto de renda na fonte juros e comissões pagos 

ao _exterior • decorrentes da exportação de produtos nacionais. 

As razões dessa alteraçãO objetivam agilizar a isencio con .. 

cedida~ tendo em vista que. como disposto na legislação vigente. o meca

nismo para gozo do beneficio tem criado sérios obstáculos à sua operacio.. 

nalidade, além de pratkainente illiPossibilitar o controle da isenção conce-

dlda. 

Ao ser atribulda competência ao Ministro da Fazenda para 

estabelecer condições, fonnas e prazos para fru1ç'ão do' beneflcio, pen~i ... 

te-se afastar as inconveniências mencionadas. 

A alteração sugerida- estende a isenção tambêm ã exportação 

de Serviços, ao substituir a expressão 10produtos- riadona-iS:" por •exporta .. 

ção brasilei.raM. 

79. A legislação-bãsica que dis~põe sobre os bens imõveis . da 

União (Decreto-lei nQ 9.760, de 5 de setembro de 1946) não previu a atua

liz.açio do valor do dominfo pleno desses bens .• -visando sanar essa lacuna. 

O ar·tigo- 88- detenilina que ela seja feita do mesmo IOOdO que sucede em re

laçãO~ ao-s imõveis simpleSmerite ocupados.-

80. Estabelece o Decreto-lei nQ 9.760/46, em seu artigo 205, 

que depende de autorização do Presidente da RepUblica a alienação,. conces

são ou transferência de- imóveis da União a estrangeiros~ quando tais imõ.. 

veis se situarem nas zonas indicadas na letra "a .. do artigo 100 do citado 

Decreto-lei. 

A autorização presidencial é pre:cedida de audiênci.i is au

toridades militares, do exame pelo Serviço do Patrimõnio da União e do en

vio de Exposição de Motivos do Ministro <ta Fazenda propondo • .ao Presidente 

da RepUblica, a eXpedição do de;creto- autorizativo. 

Modernamente. não-mais subsistem os 100tivos determinantes 

da exigência, quando. se tratar de unidade autõnoma de condomTnios, regula-
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~~· -Lef nQ 4.591, de 16 de dezembro de 1964~ -~sde que o -i~vel ·este

' já sftuodo em zona urtiana e as fr~ções ide!lfs pretendfdils por estrarigetro$ 

.. nio Ultri~SSenl, etll seu conj~nto. a_-1/3 (~_ tel'"fOLde_ ~a il'"ea -~~· ~r 
f~So. o Anteprojeto (artigo 89) prevê a sua --cuspensa .. -

No$ ·detíãff. ca-sos. cc•f iiíedldl·e~e~rãte;:-desbur~~UlZii-nte 

e agilfzadora do processo .decisõrto; -~- prejufzO da. audt~cfa previa aos 

Mtntstê.rtOs· m11itar4ls. ~l"''lite-=.se ·a delegação de -~ompetênda- 40 -Mit1-istrõ 

da Fazenda, que. entretanto. não poderâ sÜbdelégi-la. 

81,_ 

gf.e enfltêutico. ea- dêterãrinadas irea~·-·dô t"ê"rritõr"lo- ná:cfonal. eis que su

. ff.cfefttemente caracterizada a plena ocupa(:io do sOlo. como ocorre em cfda

'-dft densamente povoadas. _sen1 riscos i segurànça:-·naclonal. 

Partindo desse pressuposto. o Anteprojeto (artigos 90 a 92) 

autofloiza a remiçio de aforantentos: constituldoS hi mis de tO (dez) anos. 

SO;bre terrenos de lllrinha. seus acrescidos e terrenos interiores, corres .. 

pondentes a unidades autõnomas de- ediflciOs e.--Condo111lnio, media~te o pa

g~~~~~nto ,,de i!lpOrtincia correspondente a l9,5S (d,;zenove e •io por· cento) 

:do. valor do dtwfnio P.l~o e benfeitortas, ap'ui--ado e. avalfaçio. 

· 12.. ~r outro lado, bUscando aperfeiçoar a legtslaç.ão JNtriiiO--
n111 · federal, s ha..-.onta c011 a dir:etrfz governamental de ·beneficiar as 

clasSes 11enc:'s favorecidas, o artigo 93 .:»difica a ~ra Constante do arti

., 19 do Decreto.-1ei n9 1.876/81 •. !lê acordo C011 O dispositivo pràposto, de 

; ... nele alca'nce sociãl, ~o serão cobrados foros e taxas de ocupação de 
1 t.õveis da união aforados ou ocupadbs:por pessoas necessitl.~s. c0110 defi

nidas no preceito, beneficiando, ~~ essa fol"'lll, cerca de ~rês Milhões de 

pessoas, n~turats, de melo geral residentes em ãrea.s de "alagados• .• e11 . ex

tintos ald~mentos indTgena$ prõxtmos ãs grandes··met~poles, e• colônias 

de pescadores e ·em terrenos de •rinha. 
· 83. A partir. do··aperfeiç~~to ·do cadastro doS i.iõ'veis 'perten-

_antes "? patrflaÕnio d& lkliio, constatou-se que _. pa~ela __ ~~~s_i~~~vel . 

. .deles havia se tornado desnecessiria aO serviço público federal. 
Objetivando corrigir. essa sttua~io, propõe-se que, a partir 

da declaracio de ·sua desnecesS.idade ao serviÇo- público, por ato do Min1S- . 

tro da Fazenda, seja~ O!'.noes100s alienados, exceto nas situações eléncadas 

nc:- pa~ãgralo único dO artigo 94~ 
Adeaafs,_ buscando evitar eventuais- •nobras especulativas, 

ou ~ concentração fmobtltiria, assegura-se aos atuats locatirios ou ocU ... 

·pintes ·o pertinente direito de preferência,. desde qÚe satisfaçam dete"'!f

nadas condições(artigo 95). 
Por outr-b lado, sio estabelecido$ os crfti!rios de fixacão 

..,. preçç;-base de alfea&çió, be. assf• a sUa for. de pagaerito e os acris

ct~ l"que ~~ta-rio sujeitos. 

F111a11Hftte, M caso do· ~ exerclcio do direito de prefe

rência ou não se caraterizando esta, a venda seri il!plementada • leilio 

piibHoo,.l\n~orme {1, d~· 11c> artiid_ 143 do Oêcreto_1ef nO 200, de 25 de 

foveref,..;de 1967(artigo 96), . -- ~., -

84. Recente Emenda ã ConstitUiÇão atr.ibutu competenct~ aos. [s-

tidos e ao Distrito Federal para instituiçio do ill!pOsto sobre propriedade 

de velculos automotores, ao mesmo tempo 111 que afastou a pOssibilidade de 

cobránça ''d& ·i~stOs oU taxas incidentes sobre a utflfzaçio· de velculos. 

eo. ·is~Õ~ desaparece a Taxa Rodovtiria Onic~. 1 

COitO • (Qq)etência para cobrança dos 1111p0stos estaduai's nos 

Territõrios Federais i da União ·(artigo ta. § ·40, da Constttuição),o a~1-

- go 97 do Anteprojeto institui, nos ·rerrttõrios, o i•sto sobre proprieda

de de Yel.~~Os ·~~~r";S~): ~_r. __ cob~~~~ _pe~~ Uniio, ~tabelecendo o fa~ 
gerador~ ~;:tb:-;~,:·de-·c~l~t~ ~-a ~llqu~ta .corres~ente. Atri-

:-buf .. se ao Podir ExecU_ti'!'o a co.petênc_fa para reduz_ir a a!'fquota, tendo • 

vista a natureza cR u_tilizaçio do velculo e o tipo de cCJB)ust.tvel consu.f~ 
do. 

E prefnellte a necessidade de se instituir o iJIIPOSto, antes 

de 31 de d~zembro de 1985, para que se possa cobri ... to no exerc1Cio de· 

1986, e. atenção ao princlpio di. anteriorid&i:te da le:i tributirta, expresso 

no § 29 do artigo 153 da Constituição. 

85. Cc. o ff•. de evitar posslveis düvid.u, o'ar~i9o 98 esclara-

ce que o i•posto de que trata a recente tMendl. Constttuctonat reger-s .... i 

pelas, Msmas norus apÚciveis ao l1111posto sobre os Serviços de Tra~sporte 
Rodovi'irio lnte,.unic1pafo lntarestac!ua1 de Passageiros o Cargas (ISTR). 

O novo i•posto .fnc.tdfri tlllbill sobre o transportá de ~~arcadorfiS • velcu

lo prõprio ou afretado. COIIO dispõe õ § 30 de! artigo 30 do Decreto-lei nO' 

1.438, de 26 de. dezeoobro de 1975 • 

CO. essas consideraçÕes submetelftOs i apreGiaçio de Vossa 

Excelericia o anexo Anteprojeto ~Lei. renovando os protestos de nosso~ 

111fs profoodo respeito. 

~·A'A~.-· 
····.~ 

Ministro da Fazenda 

Em 28 de novembro de 1 985 ~ 

Excelea.t!ssimo Senh?r Primeiro Secretário: 

Tenho • honra de enc~~nhar a eusa Secretaria 

• Men•aqem do Excelentisaimo Senho~ PX.esidente da República,. 

a~ada de Exposição de Motivo•,. relatiya~-- pr~jeto_ de 
lei que "altera a lec;ilJlação tributária federal e "dã. outra• 
providências". 

Aprovei to a oportunidade para renovar a Voaaa. 
Excelência protestos de el.e;vada estima e consi.dera.ç.io. 

//~ 
Josa-'aÕoo CASTELO BRANCO 

l>finistro Chefe do Gabinete Civil 

A Sua Excelência o Senhor 
De9utado HARÓLDO -SANFORD 
DD~ Primeiro Secretário da câmara 4os Deputados 
BRASfLIA-DF. 
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»ECRf.TO.LEI :to .. 1.SU- IC 2t R,.71ÍI.ao H llnT 

~c i~~emtit'OJ nsccls do fm.pofto ~ 11 n:lkfa paTG- cm:pr~;.,er./41 lt!C..al• 
as4oa _, 4rcczt de .SUloAJl c dr. SUDB~J:. 

• ç:'~à ~l~~1~~1~"'~1~~r(l:~r~d~~~ ~m:o~ 
JMDto .. tetlda a u:o dos 1-t;ul:Utc!! rcq_ulslta~: 

. •1 ac lo<:&llle em m\cro-re&lfln mellC6 duenvoll'ldas, a c:UL"'l.o d• SVD.A:ot 
e da 6UD!:SE; 

tn $Jlre3ent~. DO r.erlodo ~ ao- da in:nçlto, :ret:~tabU!da4e truiJ 'lU tn• 
tenor • 12 ~ <c5ou por cmu.J do eapLt&l o naervu .m6CI~ do mesmo po
rlo4o: 

~lllo·~~ ::i :o~=·::~u~..osb:-~=~~~ ::Orz:c.~: 
"- p:od~lo. • --

.tatuÜ:.1~:f~~g·~t~1d~'r~ rqlonab ~lAUdO coas-

------------ ---~.,.---~~ ---------

c.oo~ n.•l 514 • oH li.- non•bro <J..f077 

Altera & legolslação ·.so X-.poato de 
..,.nc!a • dl outr•• providinciaa. 

O Pre•ldent"e da Rep(tbllca, no 
..o da atdbulçio que ;Lhe eonfere o art:Lvo 55, lnclao tl', de 

eon.tltuiçio, 

Art •. 19 - OS U•it~ta :rixados no. artlgoos 30 
e 49 do Decreto-lei n9 1.4tl, de 7 4e dez-m-o de 117C, fi~ 
ele'n4os, a partir dO exerc[e:Lo de 1971, para crt u.ooo,ao 
Moce ali c:~ulro.) • cr• u.ooo,oo (qa.lna:e llil o:uae:Lro.), 

~-nt.e. 

Art. 29 - O poc:ullo reeebldo ~los f111sdo. 

4a PI'OY1dancla social, previsto no art. 19 da IAl n9 C.241, 
.. 24 de setobro de 1975; & t-ento 4o ll!lpOsto de ·urda 

foate • na declaração de r:onol~ntoa do benef1cilr1o. 

Art.. j9 - o arU90 79 do Deereto-1•1 19 l.J02, 
&a 31 de dez..tlro de 1973, pa .. a a VlOJOrar CCWil a aequlnte .._. ...... 

•Art. 19 - Estão suje1taa ao desconto do lt~~pGSto de 
renda na :tonto. l aU:quota de St (c:lneo 

por c:ento) , COfiiO antecipação do que folE' 

dew1do na declara_çio do benef1c-U.rio. as 

t.portiineias p&'J•• ou cr•Uta8as a P.s 
Mali flslc:11a ou jurldieas. a titulo de1-

r - jurca, lndenizaçõea por lUcros -=-! 
.antes, 4eeone-ntos de sentença Jud! 

""''' D - hoftorlrtoa adii'OC"atle:Loa, b.a e01110 r!_ 

aunerações pela prest.açio de se"'! 
çoa no c:ur•o do proelltliSO judieial, 
tais CCIIIIO eel"'!l':l.ços de eft90nhe1roo-! 
41co, eontablllsta, le11 .. 1ro, peri

to, asalatente tlenf.eo, av~lf.a!lol'o 

alndtco. te•t-entelr:o, llqllldanta, 

I 19 - o âpo•to ••ri retido pelo e•rt6r1o do 
· jul•o omle ocorrer a exoc:uçio da aaten-

ç.;, no .•to do pefJ-OJ'lto ou erMito ao 
reDCU..ento, ou no *Dent:o • que, por 
qualquer :fonw, o r.c:e~to •• tõolnl!t 
d.lçolll,.l par.a o bue:rtet.hlo. 

I 29 - O ncolh1Rento do !Jsposto a que •• ...-r.-a 

n ••te artl90 •erl feito no ""• •ecrutn
te lquele - que •• nriflc:ar o fato 90-
rador. 

f 39 - As ill!pOrt.lnelas pereebldaa pelas pessoas 

fblea• a titulo de 1nden1n-;io por lu• 

cros eo•santea elaaalfl~- nas eldu
laa Correspondentes I natureza do roncU
Mnto indenizado. 

' 49 - O Ministro 4a r.zanda ~bar( •• noz.aa 
necesslria• para ap.U:eaçio do 4i•poeto 
ne&t!ll art19o" 

an:. 4'1 -. O parl9rafo C9 do artl')O 49 do Dr 

1nto--ld ll9 !02. de 30 (lo setenb~ de 1969, elterado pelo 

art. 12 -~ ~~l:!l_,!l!. ~~~~~!. ~ da.UO d• lt71f1 .. 
U a .,..._ - a ~lnb r~açlo1 

•1 CO • o :Nftd1-.nto 11qil1do tr1badvel serl C. 

l.5' (qu1nN por c:ento) da nc.1ta bn.ta 

-, ap6s a ap11caçi0 das~· .-a1g 
nadas nos par.lvrafos ut.r1or.s, ~1ft1Ja 
nc.<~ft a este 11Jilte•. 

__ --~~ -~· ~-O-:.Zs~_~r,_to-1•1 etrarl• .t.VOC" na 
411ta ,.. na piblloaqio, -.owadaa as dJ:.apoalç&a • oontzf.rto • 

an.rua, tt de 11ev.ôro de lt771 1519 

da ~a • IH da Re:p8bl.ica. --he4 c.IM ..,.,.. ,.,. 

~n.· 1 ·sn . cr. lli de dueltbro .,. 1077 

:!:::• a a ,.!:J!slaçio do laposto 

O Pre•ldente da Rep6bllca.ao 
••• las atd1nllções que lhe coafere o arti1o ss. it" n. Ã 

CoastitUlçiiio. a teado n vista a aeceuidad!' do adaptn a lell.! 

laçiio de laposto sobre a reada às btovaçõos da lei de soclda

~· por ações (Lel •• 6.404. a. 15 !h deznbro de 1971). 

DICJti!TA: 

Art. 1• ":' O 1-,osto sobre o lucro das p .. -
soas jud'•lcas ll•lcUl .. as •o Pats. ln~luslve fino ou e.,ie
su ladlvlduals equiparadas a peuou jur!dlcu. seri cebra .. 

.. ~·rao• .. teabJa-.io •• vlaor, c• u alte~s ... te leC1!, 
te-lAil. 

CO!!!fliUIIfl'tS J JE5P(!M51;!!:1S 

S.clo I 

o\l"t. z• a Duas ou MliiJ sod•ol•da• c- .... 
- Pais pode• optar pela tdiHJt•çio - cowju..to. delft que lati• 
fa~ aos aer:ubtas Tequbital: -

I • seJa• a IOCledada Ga c•ado e taU ou 
•11 afiliada~ ,. II"UJIO de sociedades coanltuldo nos tanos do 
Capft•lo III 4a Lei a• lo404o .. 1S de daz .. bl'O .. 1176; ou 

- n - - ceatroJe- a outra. ou outrss. e • 
coati'Ol•don lleja tit.tar. 41lnta ... llllllret:-ata ... an h 
•is olo capital c. <ltnlte •. 'Nte 4a a~le..._ eu &oclelllades ~ 
tnl ..... 

f 1' - SOfiCI!l'te pçodc• optar peta trlbutaçio.
~eanjunto as sociedades eujos exerd'elos soci4oh te..-lnc• •• Msa 
'•• data. q" est•J•• sujeitas li aJ(,.ueta aeral <k ,., • ,. ... sa~, 
tlsfat:•• ••• requisitos desta artlao- tlndno •• perra~~aa'"" 
.. lncldin.cb dG S-.pGno anuaJ e no la(clo do oercfclo fliiiJICa! 
"' - que o illposto for ola•l... ' 

I Z'' a llie serio co.putao!as, para efeito .. 

.. tan~lnar • porce"'tal .. •• 11\Uif'trata o ltca 11. •• açilf1l c- 1111 
nito a WltO eM tesouraria,. as quotas liberadas .,. sad ... de por 
llUOUs .. inponsa•uua.ie U.tuda. •· - case .. pal'tlcipsçio 
ncfpTOCa -tn coatroladat:. as sçõ•• c- dlralta a 'lOte e• •-
tas lle cepltal .. -• CGIItH1a4a poisufias pela eut,ra. 

Jn(cJo • t•nl ...... t:rlWuçi• 
.. ccmjnto 

elo 110 a:~ercfclo flllallcelre .. ,...,. •• sociedades •••.,.c•.._ a op

çh M•lluta ap ... seataçiie, •• praao 1-..,1 ... •ectal'açio .•• rata• 

•l••tos fhwada por to••• ai socle .. a&'l 1ue lona"• • cORJ-to 
(art. :r•). 

I 11 a berclds a Ol''!õie, as sec:hdaolas CMt! 
.. ario a sel' trU•utada• •• c .. Junte, ati que este seja •lssel•l
<h. ce. G)lorwhch do •lsposto ••• U J• o 4•. 

I Z'' w O co11jU11to potla ser acraacldo do caa 
tn ou outras soCiedades ,.. ... ea:arçn ~ oxia. llr-siHio a decJ•r! 

çlo .. """••tos. 

I l' • O coaJunto pode Ser dlssolvldo .... ltaerl 
do as socladad•• • ser t.ri)utada• llldbldusl-•te: 

a) as sociedade afiliada trl'uta•• .. c_eaa 
juato .. t.nr da ~rtaftcar ao.ITVP" .. tlctei.dades (art: 2•. IJII!II" 
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.1). • •• • arvpo .. socla•a&.a a ... ·,.,n.•ç• •• anu..-;<4·~~ 

.htdu .. -=-JWita far acnsd .. •• ...... afiliada' 

b) u $Odedade trlbut.da p c(lnjunto delll&r' 

de sei' controlada pela outra, RIS condições do lua 11 d.o artl•t~ 

l•o 

~) a rartlt' dO O:IUITC[c:io fina1U:ei1'0 ... qua' 

e111trar e. vl~:or: aodlf[caçio relewante n.. leJhlaçio qu• reauJa 
a dct.e.-.luçio da base de ciitculo do illposto (nt. 30) • que to! 
ae a trf,butaçio · •• conjunto aals onarosa do que a decorrente •• 
tplicaçio da leabtaçio anterior. 

. I c• .. O c011jvnto Jerã, ainda, dls1oh•ido a 

'artli' 'd~.'.c-aercrclo financeiro •• que ...... elas •oeietbdaa passa 
1 ur trlbuuda a alt'quoh cUfnento da 30\. 

: l·S' ·~.A pahl'r do terceiro axerê:Ccio fla~a· 
cairo •• que for- tributadas ea conjunto, as soclodades podo,l'lo 
•issolvi~lo ••diante no~l.nc:açlo na dedaraçio do rendiamtos , 
-1taft4o • ser t,ril:tu~adaso itM sepa~ado ao axerc:Ccio subseqUonu. 

1•6• ·tios cd.os doi. U.J" a 59 , t•~ CMI •als 
das sociedades do arupo dtnol'fido,' acrescidas' ou nilo de outra 
ou oUtras soclccladcs. poderiO. •os ta'nt011 desta aTtl&O a satls• 
faltos _os requls'itos do &TtiiO z•. axaK•r opçlo pan fonuçlo 

da aovo conjunto. 

Sacio J 
Daten.inaçio 

escdtu•ução 

.... wa asCrlturaçio que o contribuinte deve aan'tcr, c- ~
aeniacla dss leis coHrclah e fhcah. 

' 1• - A ratslflca;io, aaurlal ou lcleolÕ&! 
ca, da esc:rltllraçio • seus cO'IIIprov•ntcs, ou da deaonst.ração 
flaaac:alra, que tenha por objeto ellainar ou redullr o aont&:! 
te de t.posto devido, ou dlforlr seu pa,ucnto.- subaet•ri ' o 
••Jeito passi- a •ulta, indepeadcnt.cunte da :'çio penal ctue 

cMar. 

• z• - A autoridade trlbutlil-la Poü proC! 
,.,. 1 flscalhaçlo da ·ascrhuraçio do ~ontrll:nlint• dur•nt.e o 
curso do perfodo•baso. ou antes do t.O:ndnao da ocorrinc:la •do 
fato aerador do iW~posto. a i.por as aultas pnYlstas aa hll! 
la'C;io pelo dascUilpriaalllto do obrlaações acossÕrlu. 

1 s• - V•rificada pela autorioll4e 'trlbut,! 
rla. 'aatos do tê•lino da ocorrincl• do fato aeraclor de l•po!. 
to.fdsh'lade. nos tc.-.os do I 1•, da osc:ri'tu'raçio, de c-pro
'IUU ou ela de•~tTaçio .financeira,o "''ponsivd wri lm;.&t por 
ault.' .. valor laual l ae'tade da receita ou rendiaanto -itido. 
- da doduçiío lndcvlda que toMa oscri!Orado. 

1 •• - Ao fl• do cada por[odo-lta,. do tac! 
,dêncla do iaposto o contribuinte d4iverã apura.,. o lucro Hquhlo do 

ut~rc[clo .odbnt.a a elaboraçio, coa obsorvincia das disposições 
.. lei ca-rcial. do balanço pat-rl•~nlal, da deaonsuaçio do re
nltado do exerc[clo e •• 4eÍicmstnçio d'ê luCros ou-p'Í'ejU[aos a

c..ulados. 

,I s• - As socle4adu trlbut•das - conjUft• 
te (art. I") devt~:rio elaborar. alé• das 4eaoastnções financal • 
ra• de que trata o I 4", a c• oltsenãncia c!aS dlsposlções da lel 

C..rchl • elas aoraas expe4ld .. pelo Mlalstro da Fat~n. da, -
MSII&trsções CORsolldadaa. , ..J.,9 • "'~' .... 

,---------------- -- , ___ I·-> 

Subus;h,IV 

C!Jiltdluéilo o!• LuCros 1!11 lleunn 

Aon. U - O$ .uo ... ntol 4• c•plte1 ola• pn1en '!! 
yfUcn .. .u1nte lllcorpor.-clo 4• lucro• .,. .-.u1'Y•• 1ie sdr• -
l'io trUuo~t•çio •• l•pono aobr• • n11ob. 

t )t • l'ool- ur opltllluolos 1101 tl'n<~S dn
te artl1111 ol lucras 1pund'oJ - blhnça, llnols que nlo unh" t! 
.. suN.etlolos ;. trlbut1çlo. 

f z• ~ A do htc"é:Lcll nubeledol• 11nte 1rt! 
•• •• uullft ••• sôcio1, pcuo,s rhtcn ou Ju.,.fdtcas. ben.•fl· 
cUrln 4• e.çõn, quotu ou qul11hbs ruutuntu olo •u•nnto olo 
Clphd •odll, O 10 tltUIIf olt flnU ou .. I>TUI ln.hHul, 

Dezembro de 1985 

1 s• - • ........ •• s a• III• ,. .,uo:a .. <i 
...... t•rr,.tca. - s -• enterSKU l ãta ,. •-•rarc;h .. 
lvcrat~..., 're••rtae .. cnltll. rnth11lrueltal nn 1k'" • 
- thul•r, -•b•t• re,.ç;, lo o:epUel • .,~lei: -•to c•- o 
-tRtl ••• IIJCI'al ..., r.nrvn cephllhnolos 111'1 -dft,. " 
•· 1tl • ""'!'""•• •• H411Çie do cepltot, corrla:lole IICNiotada" 
-•• •- •••• ao "olol' ••t"d •• OI.TN, c- twe ... llill 'dbl .. 
.,. d:htrl"'"'"•· ••Jeito, .,. , .. .,.. •• ••sllll;lo ...,.,,,~,. t 
tl'lhteçlo oa r .. t• .. •• d:echrlçii•' •• 1'911•1-.it••• - .,... 
•lMtlt• fo• •lc:tn .. III Ut•hr •• ,., .... Jol'tdlca. 

' t 4' ~ h ....... , .. ,, • .,: ....... "! ... s -
............. ~ a ....... lacorpor•çlo •• liiiCr&l ... """ ... '"1 
tlt11lr c.,uat soi:lal ... s6c1u "' •• tlt11lar, ... late ,...~ 
'C;Itl .. ~hal eoclat Mo- Cl .. •• ll.t ... çh, ..... f•rM 
d:it , ... , ..... • .ice..,. ll4.•t••· • c~plt•l rosth•r•• ~ ...... , 
·••~i t~~en ... •ht•••• •htrtnr••· ... ,.u .... , u ... a .. 
llll&latlo I& •tpr, & trl"uteçlo M r .. tl M as .. cl•nc;U 
.. ftiMilaM~. - l'l&d:laute ,.. eklH, ecl•htl• • .. 
tlt•lal'. 

' s• - o •ta,..u .. ,.rlsnr• · .... .,,., ... h 
... ICII-CNOI ... 1 

a) ~to .. upltal HClll ... ,l .. u ,.....,._ 

"""' .. """• .. cqltd , ...... - ..... -~~ ........ 
ciM~ - • !P""t• .. •UK~Çio .. pl'ta .._.fkllrtas • 

' "- ,. ...,aaoiçle, • - ~ -t&rlo • catlW. ,. 

'"'" ~~~··-- .... ,apl.tal .. ''" Jrild•~ 
"1 .. ""';h •• capital .. whtt141e •• ....... 

fJe MI$ Hf4dru .ii ,.rte .. tklo ralocld:e, •n 10c!$H1f1Stt 
,.. .... I 

ii} .. ""-·"· .. eçl91, - •hhde .. ri.ircl ela, ,. •• acl•lna, .. d:lrllt• .. ntir••• ••••,...... p~la tel 
........... u ......... ., .. 1t1t.. 

I •• · Od:h,..n•.., ff 4• .·,~.a. .. .,ua a. 
't.Kl~ ... 111Y411tl~t· hllltll ........ te. ' 

I 7•- A~ ...... fltCOtponoloro a'e nt•ltaatt ~ 
,. f.,le ••••,. •• locG"'>>relu - rllllolloles, •• l•tal'nifÇk 
,. .,.,., .. nsul;lo •• ,. .. Crua· • t l• • 

,· i• - ,., • ..;,.,.,..,. c""'Ut•r ... ,. .. clsh- fi' 
Mtn., • o IKI ......... •h...ft , ...... ta W patl'l .... le III• ..:C:J 
..... e1 .. 1 .. twce,_ • 11t•, •- lntt......-;lo .. •ril•o, aa nt~ 
trtçla ..... trote •I s•. 

i '' • ... c•••• ... ff ,. • a•, • J'Htl'l<sle · " 
aplica .. ..tGt• •• l•cns- n••"•' c.,uath.-s ,...,..... 
de:-atiCMtl'lhlçla; 

a) •• ooclel••• lllo:....,.r•ã " r_.t•• ,.,. o ~~:.; 
p.ltat .~'•' ft ,...,.,..,..., ... ~·•tt•••• •• r.~a, .. 

11) .. paTC.,_, •• petl'lllhta &1'4.111" .. sod...._ 
c ... l .. ,.ra • C.,lial social •• aeclnolt .. ,... ..,..,.. ... a 
lfei'Cila., 

Aft, f.t • A ... - j"'S'd:lu pe6rd _...- . ~ 
PT&JIIf•• ........ - - pl'r...-11uo CM O 1- ..... "'"llt&I&Jf 
~- .,.., ....... ~ ............. u.. . 

f 1" "' O prajubo CCI!Ipo•sâvd i o apuT&t1o •• .... 

-•traçlo •o luCro t'eal • raahtrado •o livro de (l1HI t ... ta c 
it.n _I do artl10 1•, corrlJldo •onotarhaente atf o .. l.nço fll 
periodo~base •• que ocorrer a c-pen•açio. 

I 2:" "' Dentt'o o!o prato praytsto Mate al't.ls• ~ 
~oapcnsaçio poderá· ser totd ou parcial, .. u. ou-~~ perle., 
~as~ba••• l •ontsdo do c:Oftt.r!bul•te • 

f :1' -,A altaorçio', -dhnto débito l conta ,. 
lucros ac,.uladõs, de Hservas de lucros ou c•pltal, ao c.apl • 
tal ioetal. ou à cO..u'. de skios.' •strla ou titular da .. ,re
·~. llldivid'ual,' •e -prejuftos apurados 11a esc:rltul'aç1o c-.rd•'l 
Uo conulbulate nlo pr•Jv•:llca nu •trait.o l cot~pensaçb 1t01 

~·~• doata artlJOo . ' 

f_ 4" - O pnJuho coapcnaivd t.,.••forldo .. •
k~"Fcl'c-Le aiiieltlor- • .-.;, •bsoHido pefo valor 4a .,..,.1'.,. •• fll•• 
~~lhçlo lll'tllilada para. coapensar. •a escrltltraçlo c_.:rdal , ' 
fraJ .. {tcs 4a uerc:[cios anteriores. 

.. . _,,_ I 5." .- -~ soi:l .. a4a, nsultan.u. •• fllslo e & ....... 

J•corporar eut:ra sucedll:ll u llocle4ades extintas •• ••u •tnlt• 
!à coapauar pTa)uboa •o ·p ... :ao previsto •••te artliO• 

I 7' "' O pra1o para c011pensaçio 4a proju(soaW 

~e aplica u caso .. ••••• fdl'lla. 
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i 1• • o Cons~iho Monedrio Nac.l011al pode aut1 
rlaa-r a o:-ppseçio do prejuflo de u.a p•noa J .... J:dlc:s eooo. o 
lucn real •• outra, lllo ••••o 1n1po ou sH coatrale c.....,,quan 
.. a .. tlda atenlller a târ.~s .. s d. seauraaça • fortal•clan.· 

. ta •• slst ... flaaJiceire aacional. ' 

CAPfTULO III ' ', 

IMPOSTO SOJ11.E LUCit_OS E IÚ:StltVAS QUE_ EXi::_~OEM _00 CÀP!t . .\L 
SOCIAL DAS COMPAt>Kl~~ •. 

An. 6S - o laposto incide. i alr(luota de ln. 
sob;. os lucros • resar~~ras qui' •xceda• •o capital social ••s 

1'=-Panllln. 

I 1• • São respon,.veh ••lo paa .. ento do l•po!. 
to as coapanhlas ou socl~tdades anônlaat COII sed• ao Pah, ex

iceto as sc:~ciedadn de lnven i•tnto. 

f :z• - O fato 1endor do l•pono i • 4lsponlbl·· 
lldad• pres~ida, para os acioalstss. ,Ja lucros ou rtSen"aS de 
1\lcros que a co.panhh te• o d•n•er h1al d• oUstrlbuir. 

f ]t- o fato a•rador carac:tcrlta•se p•la dellb!, 
raçlo da asse•bléia ieral qu• aprc:~nra de•oastraçio d• resutti 
dc:~s do exercl'clo se• destinar o excesso de lucros ou as reser·: 
vas de lucros :iii lnte,ralh.ação ou a~ento do caplt•J tocial.ou' 
;. dlstrJbulçio coao dhldendos. 

f 4• - Se a ane•bléla teral que aprovar a llle
•onstraçio di' resutudos d•ntlnsr l c•pltalluçio o exel'no ele 
lucros ou reservl5, o fato aendor do l•posto eo~pleta•s• de•
tl'9 de lO dlas, se nesse prazo a ccnspanhli nio e-f•tivar, p•to 
aeu ôrtio co•petente, o au ... nto do caplul 1ochl. 

I S., - No caso do I 4•. se o •'--ente do capltat' 
depende-r. por dhposiçio hl•l, de apronçio lk' õraio po7bUco. 
o fato 'teradoT cl!llpletar·se•i dentro da lO ilhs da pultllcáçio 
•o ato da auto:r'idad• 1\UII netaT aprovaçio do a..-•flto, se nesse 
prato a coepaalilla 'aio •latrl•uir o exceno de lqcres oa J:•••r· 

. I ,., • O fate aerador c-phn·••· illdl'penclent!Ó. 
"...ata .ta ilelUeT"açie da que t:rata • I :s•: se •-rre •• 31 •1•11 
4e t•NJ.•o 4e prate Jead pau a natluÇiie ..... ..-.téla , •• : 

T'al de apr.,vaçio da de•onstnçio de resultado do exercrcio, a 
atsnltJila aio se reunir ou nio dcllberar so!.re· a dcaonsuaçio 
.. resultados a dcttlMçio do cxceuo •tf lucros ou reservas ola

1 

l•croa. 

a) .••rio cOMputado$ os lucros sc..-ulalllos 11' aa 
.,...aarvas lllc ]llCroS, c011 exceçiio das ro-serYas de lucros. IÍ TeaJ! 
Zar. das resarvas para e.ontlntinclas • d:.t reserVas çonstltu(• 
•a• aos tere,os do f z• do artl1o JS; 

lt) não scrlo c011putadoa os. lucros: acu.uladlol 
a as rcaarwoaa de lqc:ToS e.onst1tu(das - bala11~os levantados a!. 
tea 'de 1• de Janeiro de 1917 e os que Ji urd!.aa aofriclo a lnc:! 
diacl• do laposto ea cxerCt'clo snUrlor; 

CJ o valor do capltsl :nídal c011prc~nda o saldo 
•• reserva da capital fon.ado co-. • .correçio MOnetaT'la do cap! 
tal reallzado, alada niio capltallu'do. 

I I' • o l•poato 'sen rlcolhido no ais Ut•l•t• 
ao .. que sa C011pleta1' a ocorrência do fato aerador.' 

I t• ·• I. ba11ellde cilcúlo elo lapOstÓ i o *lntaa• 

'ta doa lucros acu.utadol '• d1s res.-rvas de lucros que ••c•d• -
~ lllo :walor do capU..Í. social realizado. 

- ---;.!..---- ----- ·- -·- --

Oect'•lo·'•ln.~1 5112 ,.,.17. de noverabro. de oe~..,7 

Altera o Decreto-lei n9 1.438• de ZG de dazellloDro dat 

1975~ quo dispÕe sebra o Irapooto sobre oa s·ervlçoa der 

'l'rancporte Rodovilrlo Intcn.unicipal .: :r:nte~audUal 
~ Paa .. g:eiroa • Carga. ( IST~.~ • 

o· Presldonto da República, 
ao das atritlu1çóe. que lhe con;feFG o artigo S5, it•• II, da 

::onsUtutçio, 

osqRr::Tih_ 

Art. 19 - Oa arti<JOS 19, 29,· 39, 59, GO 

' 79 do Decreto-lei n9 1.438, d~ ;u; a. dezembro de 1975, ptl! 
~ .. a vi9orar eom a aefjiU1Dte redaçio• 

"Art.. 19 _, O 1..,at.o de que tr.a~ta o Decr!, 
~-lei n9 2114. 4e 21 de fevereiro de 1967, reger-a-(. pelo 

,resent:tr decreto-lei estendida a sua lnetdên'cia ao tranaporu. 

~ovlirto ae eargaa aOb & denollinaçiio "• · IJRpOato aobn 
>ervtço• de Transporte Rodov1irlo Intemunielpal e lntereata 
Jual de Peaaoa. • Ca~aa ( ISTR) , " -

~- :_-~-~;~=;:::-=~•Att..t.J9.- Fat:o !15~ckt~o--~ -I~R é a P".!. 
-- ~çi_q..ol,j.. ~e~_!,&Çio doa serviços de transporte rodovlirio ,.. 

le111aoaa, bens, -rcadoria• ou valore• entr. Mun.lc!:pto., 
~tados, Terr:it:oSrloa • Distrito Federal., -.4iante a utl 
Uza~io 4e ,.lculos autc.otore••.' -

•Art. 3~ - são contrlbuint•n do ISTR 

peuoaa f!sleas ou ju:ddtcaa qua exerçUI, cota objat.ivo da 

lucro, re~n~naraçiio ou 1ntere••• econÕMlco., •• w!cul.t» lfr2. 
prloa ou. oPerados ·,._ re91- de locação ou fong •1•1lar. 

I - de tranaport• rodovdrlet de baw. ~ 

Cl\dortaa ou. valores, 

II - de transporte rodovl.irl:=~ d• ~aaoaa, 

cocao tal entendido tant.o o serviço prect,.clo a.:odlante pr.!

ço0 percurso tt/fJU horirio preflx,.doa, quanto o preaUdo 

aob qua.lquer outra foElllll contratual por a111preaaa de turl~ 
IJO e de ... la transportadores, 

III - da trana~rte rodovtlrlo da nrcadg 

rias ou. bJ,na próprios destinados a ~rc:laUzaçio ou l!! 

duatrlallzaçio posterior. 

Padiqrafo Gn1CQ - Nio perde a condiçio 
de contribuinte a e~~~pnaa que aubc:ont..,atar o cervlço ~. 

transportA rodoviário coa outro_ transportador•, 

"Arto 59 - O ISTR nio illeide ~obre 
aerYiçoa de tranaporte rodov1lr1o• 

I - do UYrOa. jornat. e peri6cUcoa 0 btlll 

co.o do papel deat.inado ii aua içre-asio, 

II - realizado • .reiculoa de proprie~ 

da O'nião, doa Eat.adoa. Dl•t.rito Federal • Muntc!ptos, ll4a 

COIIO daa R*P41C:tivu aotarqu.1••• r10a aerviçoa v1ncul.SO. 

u suas finalidades eaaenciaia ou delaa dec,orrenteaJ 

III - de coMuatiwta, 'lubrltlcatea 

aaJ:iatlnelu •1nerúat 

' IV - iateraacional de pa .. oU ~~b~. 
aa fona d.u ~·• Uat:adoa • acor:doa 1."!" iate~IQ. 
ala 0 e atendida& aa inatruçõea batxadaa e-. ato conjunto 

.oa Minl-.:tros d..- Fazenda • doa 'l'ran•porcea, 

V - contratado ou executaao por OZ'IJ.anl!. 

MJS internac1ona1a doa qu.a~la o Braail faça parte~ p- ~ 

:10 por 6r9ioa diplo.iticoa ou consulares, observado. De!.. 
;a,,últ!Jia b1p6te••• o principio 4& rociprocict.i~·. 

•Art.. 69 - são tsentoo do ISTR oa •;rv! 

I - transporte de peaaoaa, quando nal!:, 

zado entre .unlclpioa ~Se uaa -••• Regiio Metropolitana 

e~tabeleCida ·~• -lei i 
I:I - transporte de peilaoae que, por nal! 

Z.Jir-•• - lrea utropolitana conat.itu!da de <1o.la ou. ...U 
MUnic!ptos. aprosenta caract.er!:atlcaa .. de tran.port.e u~ _ 

no ou suburbano, no~ ter110• do re9ul-ntor 

III - t.:ranaporte de obras de arte e equi~ 

.. ntos c14!:nt!f1coa COI& deat.inaçi_; exeluaiY,...nte did't.J.~ 

blll.iirlo., 

obras pGblic:.aa contra.Udaa, por adJniniatraçio ou erapn1t:!.' 

da, pelos ór9ioa d.JI AdMJ.nlat.nçio 'cU reta e autarquias de 

Untio, E8tii30S,-Terrct6r1oe, Distrito Federal e~ 

VI - ~ranaporte l3e produt.oa aqrlcol.a~a 10\1 

- horl:ifr:utigra~jeiroa, contratado ou realizado pelo pl'OI!Iu 

~t.or;·~~~aa zonu de produçio dlrota,..nta para o pri-iro 12 
c:al de ~ci•ll.uçio ou beneficluentoJ 

VII N t:r:an•porta de leite •tn natura"• 

VIII - tro~~nsporte do qado em pi destinado a 
abate ou ao povo!II!ICnto de paataqens1 
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IX .. transporte de eana-d-açGcu·.- c•!. 

1•,. &:f1•11a•~ entre oa loeai• de pro4\l'ik • - -~lee! 
.. ntos de fabricaçÃo da der1v011d0sr 

X - tr·ft~porta de ••r~adorias • prodUtos 

ac•bado .. , realizadO •• Vdculo prliprlo, •ntre-do.h .wtlc! 

P1V,1 .a4jac.•nt.~.·,!~~"!ntre IMIDiclploa .lnteg-nnt .. da •• 
•• ,.a. .Jite9.1~Q ~.t~:opoUtana .. ubdeci~a • lei~ para •h! 
u ... nto dd r~ac•••idades da fluxo • ntularizaçio de ••lt!. 
qvea 4t1 .rata*leci•entoa de Ullla ,..._ opre110ar 

XI - tnnaJ")rte ~ vuu~.... raelplenwa 

• .. balageha, inclusive sacaria. quando • .,. .. talo Pri 
pr1o, rato:Í'na:ntM vazioa ·a eatabeleelMnto .SO l'._tante, 
para nova utlli .. çio, ou fo:r .. r ... tl.,_ vaaloa para o 
aeondlclon..ente de Mrca.SOrlalr cujo tkatinatlrio I o pr! 
pz:io r.,..t.nta1 

Xl::t - transporte de aoa:tr .. da ~
• produt~a. reHu~; a laborat6:rioa para anili_ae, ball ~ 
_, o reapectivo tranapcn:ta &I nt.ocno ~ ~ aatabal.CiJMnto 

:r:-eteatar 

:uu ~ uanaporu, para entra9a de .. rcac~g 

l'laa daeorren\e 4a vendas a .,arejo, real1za4o •• -rcuto 
~ vandttdor, antn doia IMinidplQS . adj~cantaa oa ~-n~ze ~ 
ftic!ploa 1R1:09rarttaa da uaa ..... fte91io Matropohtana e!, 

~lacida •• let1 

XIV - transpon:., .,.ra v•nda _.,ulanh "

•a'rcadorbs. des4'1 que e11tas • o qfculo saju d• proprl!, 
da!!• do vendador1 

~ •. traaaporte ._cotado pala ~ an 
'•il.Ua da. COrn.t.o. • 1Wllvr.t011 .. ECT, .. q{cuto. ..i 
iJift•• 'MOéS&Ifto & naliaaçio ...... objet.iw.. 

.XVI - reboque. • 

•Art.. 7.9 - A ba.se de ci.lculo do 1.STR ' c 

pr•ço· do serviço, que sari" decla:t'ado no doCWM:nto ciU• :Ln,! 

UU.Ontan,.zo a Operaçio, ob•en"&d•s •• .norma•- :t'~ul ... ! 
taras. · 

I 19 - Se a contrapraat.aç~o do aard.ço. 

l:or ajusta4o~t - hen•, • ba .. <!ia eh cu lo •e r& o preço da 
eusto, para o usulrlo. <!los bena dadoa e11: pllgUianto. 

f 29 - Quando •• tratar da transporta de 
eaq• pRip:r1a. •• velculo próprio ou opera~o - 1"egl111a da 
locaçiio õU foi;.lli-a:liiit:hl', o valo" t:ributával '4o lSTR aad 
ast:abal.•c1do pelo M1n1etro .S. Faz•nda c"" obaezovincla daa 
tarifas básica• oflé:i•lmenta autori~adaa p~~:ta ·o t:ran•po!: 

· ta , ~ cal'q~a da terceiros, 

1 )9 - Inclutna•sa -na base de cálculo a 
preçó do· aen1ço d• .:Olet.. • ant.raqa da cargas, b~ CáaO 

oa &tua decorrant~• de fin•ncla~~ant.o, quando for• obfato 
do -•..a contrato 4•. tianaporte. 

§ 4(1 - Excluelll-•e <!ia base de cileulo do 

illlposto as despe•a• da seguro • pedi9io, be• COMO .. s t!, 
xu da adllinhtraçio cobraãalii pelas est.ãçõaa ou outrõ. 
'-"- .,.lnals ro4cw11r1a., daede que lano;adoe .. parc.las IJas 
taca.S.s no doe~nto .Useal reapeet1vo•. -

· Art.~ 20 - ó ãrti.go 99 do referido Dacra 
to-lei. a9 1.431, ~ 2' de ~u.bro da 1S.15, t:tca aa:rnaid; 
I~ parlvrafos lv • Z9 coa a HVUiat.a ndaçio• 

.Art. !19 ••.••• 

S '19 - O ato ~e discipllnar o c•daatrct 

4J,ajoor,, no que touber, nobre O'J •••untos indlcackta no art:l9Q 

lV 4a :r..f a9 5.'14, de S da outubro de 1970. 

§ 29 ~·Ai. inf:rações i• norr.~aa z'e91Jlador•• 

dO cadaatro aerio punida•, na que couber, CCfll as. pena11.4adaa: 
pievlstas na lei a qua se rafar• o p.ará9rafo anterior. 

Art. 39 - Este Oecr--eto-1•1 ant:car' - "! , 
IJOZ' a. data da aua publ1caçio. ~adas •• d1spos1P• • 
oontrirlo. 

Bra~llia, 17 dlo fU~U;wllrlde 19771 l:.Cq ~ 
'tadapendlneia e 199 da AapGblica. 

Alt<.:ra • legi•l•u:;:;:io do :l.õ>?OU.o 4• 
renda dio.K pes5n35 f!:~:ica~ • 

O Presidente da República, 
uso c!&s atribuições quo lhe confere o artigo ·SS, item U, ~~~ 

DECRETA: 

Art, 19 - Poc!erio ser abfi.Uda~ da rendA bruta, 

na dechr.açio do llfii'IO~(Ci',~• rer:da f!••'.pll:&~;ollls !Is1e01s: 

C!.obro pelos sago.uadoa ct~ulUtiyos do c;lle tut.11111 oc arti';IOI 11 

e 12 da co~sol1d•çi!1""das Leia ci. PrevióQnclA Social, e:ç.ad1~a 
~lo Decreto n9 11.011: de Ú o!• janeiro de l916r 

II - as .bl!portlr.d4& efatiVAJrut:nt.e pAgas, a t!tulo 
de COI\tribu1çio, pela .Pessoa fh1ea pai'Ueipanta <lll! planos da 
coneakaio ll!e beneficiO. a antid&~es de puvidineh. privl:ld.a .abe! 
t .. q~:~e obeC!eçan. is axigineias eontidu na Lo1 n9 6.-43S, deU 
do jul.t.o &~ nn. 

DtCAETO-LEI N~ 1.104, DE 23DEOUTOBRODE 1m 

Al&ull lltdl1eçlo do {mptUto 1obrc .11 rende ou• Inddl! •obn o lucro du pr11011 Juridlcu, 
•Gd.lllu o 1i1t.m1 t!• cottnlo m_o11~t~r_i• d• d~bieo• tbui• • d• oau .. pnvidlocla1• 

c.n.!:l:l~~~:.ed~r~:a~epolblica, M uset dn atribui~·· que lhe CGnrere o artia:o ~ 11. da 

ArL. I~ O imposto de re-ndi dn Penou ;uridit ... 1tj1 romerci1l ou c)vil o seu ob;.. 
dvo. dcvldó aob~e o lucro rui ou arbitradt~, ure epuredo à ruan dr a$" Urinta • cinco ' 
por c.nlol 1 parur do eurclclo financr1ro dr tg&~, penodo·bnr dr 1'il1i. · 

prev,~ n~,~~~'d':~~:~cd!' Je::~~.~~j :~e r:s6ll";.'~!n~~= ~:f: Cí:li~lol na tribuLICio 

f t:' Nos t'nrcicioa fi,nlnttlro~ dll' lHO. IMI e 1962:, .11 D-tnon jurldiu1 que aprao 
Hntl"'~ l.ucro real ou arb1lndo 1c1m1 dt Cr1 30.000.000.00 Urintl milhO!!• de e-ruulrot.r 
~~i:::~~~l,.~ 11m •diclonal de 11"- lcinCG por untol sob"' 1 impo.rUnd1 que 11~..., 

. I r. O vslor do adicional previsto llO par'cnfo a11t.erlor ..,, ~ 
bltepalmet~te como Rectita da Uni•o. nio ~ndo permitidu quaisque-r deduc6es, 

I 4~ O dis_J)?•to nnte artbco nio se epli~a h Ptnou Juridka• tribut1da1 com 
allquot11 ,tii:IPfCiaiS outorgadn POT pruo certo ou com 11 previ1t11 no artio 1~ 4e 
DKret.o·le1 n~ l .:182. de 26. de de7.t'mbro de !~4. nn artiiCO 4~ do Dccreto·lei n~ 1.632:, eh 07 

~~': t~!~ioe .'::i:o"~~~D~~,~~~r:~~·i.:J2~ ~õ77e n;,:i~ ~:!~~o dr aBn. C1)fD • 

Art •. r. A pessoa Juridiu qu" nto encernr balsnco anual no dia 31 de dt:11m~ • 
cujo Ul~mo l1ncam!nto de lmpos_to de rrnds, <am bas.t ne dedsnclo de rendimen.tos, 
t.ellba ••do ~e v~Jor IJ:Uii ou IIU))C'r•or 1 Cr$300.000.00 Ur~r.entos mil cruulrosl ~ o&rijlllda. 
a l"rtlr de Janr1ro de 1980, 1 recolhtr em parctlu mtnsait, a utulo de aru..cipscao o ia· 
posto de renda corre1pondcnte ID nttcido finsncviro em qur for devido. " 

' 1! O recolllimcnto "'' lfetuido at• o dia 10 idcJ:I de cada mb. 1 penlr do ncuad. 
.ts aubseqO.ente ao de encuramento do paríod<!-bua • 11.f o de entrll'le da dacl~ 

~ 
rendimento•. 

f r. A pare. la men~sl da an!-eciosclo "'' de-terminada, em collformldsda com IDI
~~ a serem baixadu p~lo M•nistrn d~ ~·ucnda, Lendo pnr rderincia o Ultimo llftl:l• 

111to do Imposto enual, I)Ustado pela vanscio na rll'ctill liquida de Vll'ndu • MMJICOI 
à peaso•Jyridlca no Ultimo periodo·buc. 

f 3! A falte ou ln.suficifnds de recolhimen.to de anteclplclo tujeitari o tontribulnte 
.li multa de 30"4 (trinta JIOI' eentolsobn n montante n-G recolhido no pruo devido. 

I 4~ O recolhimento fll'ito com nr .. o, antes de iniciada selo fi~eal, sujeitar' a coa• 
&ribuinte b nnctiu cablveil no cato da pa~t•mento struado do impo~~to lancado. 

Art. 3.!' Sendo o lmpolto calculado na declsrsçto dll' rendlm~nto1 maJor que o 
hnpotto p~ como acLedpacto, o n!do podad lU di•trih\1/dn, dentro do curddo 
fiDI.IlCeiro correspondente, em pucdn nwnt•it de valor IIIG inferior 10. minlmo 
perD!.itldo na le;:i•!aclo. 

aaJ.'!!f.~~~:~! ~ :: e~~:e~: :: J:!:~~:~~~·d~e:.":dr!e~~~ (vinte! da ead1 ~:~m d: 

'tt6G~::;Ji!~.,~ .• :1;!,:,~.~~::á?:~~:;~;~:l!!c~0s~i::;!'!:~~l: ;; t;! ~"d:J:'.!: 
bro. p.11111 1 ..,. de Cr$ 300.000,00 (trezentos míl cruuiroaJ. 

Ari. ~ Ot. débitos fi'CIÍI. deco"rntes de t.rlbutos 011 penelidldU, nlo liq11idado. 
aU o vencimtnll), urJo atualiradol monetariamente, na date do efetivo plp.IMnto, ob
NM'I.das. no qu• nlo tontrsriem eltt ertia:o. 1.1 diPGticf!i.es da Lei n~ 4.:S7. d.lG deju!bo 
ft 1964, CGm 11 altenCMI po'teriormente introduzldn. , 

coeJca!~te ~b~lt~!~!~o d~f."&';~!\!i:: n:mJr:J1~~fu.~d!,"d~t~~~Õti:.~.!~~~~~ju~:. 
~do Tuouro N1cional IORTNJ no mh am queM efetlvar o paeamflltO, pelo v1lor da 
-m• Obripc&o no rnb npinl.e ilquale e .. que o débí\0 d.-varia c.cr •ido pe;:o. 

I !! Para 01 efelto1 de1te aJ:tiso. no t110 de dtclaracto de re-ndimentos IPrenntada 
fera do puzo utabelDCido, eontideru·u·' vancido o dtblto dela decorrente a putlr de ' 
~ar«lro !Ma ttlt\linte ao vencimtnto do prazo pare 1 eQtrltJ:a da rnendon1da dtclaracJo, • 
,al,.o h s kcitlaclo flur .. prouam•nte 1 data em qH o tributo deveria ter th!o pqo, 

f I! O d.lspotto M parlirrafo Interior aplica•M 101 euos de lanc•~t~to dtcon"alltl 
~ido de ntifieaclo d. declaraclo, da cobr1r14:a 1uple~11tar e de lancam~~~to de 

I e As multes PfQDOrclonal• e os juroa preVI•to• na lelritlaclo trlbuU.rll Hrlo cal· 
caJado. em funclo do tributo corri~do moneteria~tt. Jnclu•ive na hip(ltew lie qH W.. 
la o par,trafo Vnlco do artico ~ do Decreto-lei a~ l.f&O, de 21 de m1rw de lt7t. 

f i! Aa mult.al devidas, nlo propordor.aia .110 valor do tributo. serto Llmblm carrf. 
lida• II'IOnetariarDtntt: mediante 1plit1c1o do diaposto DO lo I! dute •rtlao. 

1 ~ A atualiz1c1o monet.iria mensal pnvi•ta neate •rtiao aplkaroU·' aoe djblt.oa 
flKI>il eujo VlftCimtnto ocornr 1 pll'tir dt 1! de janeiro de' IMO. 

~~~ :!r.~:.!~~~~!.'~~a!~t:"J:~.;~~!~!~ ~':!~~~~:;..•: :i~'::.:.~~r 1 I! de }a111iro 4• 
I I! O MinitUo d1 FnCnda podu.i b.lli:r.er norm•• pera aplit~clo do disposto nesta ·-· An. I! Eate Dccrcto·l•l entrari lflll vlcw 111 d•te de sul publlceclo. H\lqadas u 

dilposic>!'lea em contrjrio. 
Bruili1, ITD 23 de outubro de 1919• 153! da lndll'pendlncia e 11! da Rep~bllca. 

LEI N! 6.830. DE 22 DE SETE'-IDRO DE 1980 

l)i~p,,,. ~nbno 1 eobr1:n~e Jud>t"í1:l de 
Dl•·id• •Uil'l da Futond• rdM•n. • '" 
OU!r""lfi'(JVfd~ndllf, 

O PRESIDENTE DA REPO'DLJCA. fnço t~aber que o ConJ:tPUo 
Nacional lletreta e eu ao.ndono a S{'guinte L~i: 

Art. i! A ex.ecuçJo juclldal para '-ollaunça da Dívida Ati·ta da 
Unfllo, doa .Eatadoa. do Dir>trito Federal. do11 Munidplos e rf!'~<ptoeti~:n· 
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auL:Itrquia5 será rt'J:ída por l'Sta 1~1 e, suhsidiarinm~ntP, pPlfl Códir.o d-:o 
Processo Civil. 

Art. 2! Constitui Dívida Ativa da Fazenda PUblica aquela defini· 
da como tributAria eu :nlo tribuUria n.1 L•i n! (.320. de 17 de m~rço de 
1964, com as alteraçlles posteriores, que estatui normas cerala de dlrtoi· 
to financeiro para elaboraçlo e coDtroie dos orçamentos • balanço• da 
Uailo, doa Eatado11, doa Municípios • do Di•trito Federal. 

t 1~ Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuídm por lei b cnt.i• 
c! ades de que trata o artigo 1!, será considerado D(vida A a da Fazen• 
4a Püblica. 

I 2! A Dívida Ativa da Fazenda Pllblica, compreendendo a tribo· 
t.fria e a n!lo t.ribuUrht, abrange atuallzaçtl:o monet.ária, juros e mult.a 
de mor11 e dt'mai~ encarr.:os prcvistns em ld ou contrato. 
. f 3! A in~crlç:!lo, que se. eonstil.ui no ato_ de cont.rnlo adminiatrati· 
•o da legnlidudc, será Ceita pelo órt;Ao competente para apurar a li(iul· 
dez e certe1a do crédito e suspenderá a prescriçolo, para todos os el11ltos 
de direito, por 1110 diu, ou até a distribuiçlo da cucuçlo fiscal." eata 
ecortt"r ante-s de findo aqu~le prtucn. 

§ 4! A Divida Ativa da UnHlo ser' apurada e inscrita na Proeura· 
doria da Fazenda Nacional. 

f 5! O Termo de lnscriçlo de Dívida Ativa dever' conter: 
' I - o nome do devedor, dos co-uspon!tfveis e, letnPN que c&. · 

Dhecldo, o domicato ou residência de uàl e de outros; 
II - o volor oricinfrio da dívida, bem como o tenno inicial a a 

fonD.a de calcular os juros da mora a demala' encargos previstos em lei 
ou contrato; 

III - a origem •. a natureza e o fundamento legal ou cOntratual da 
divida: 

IV - a lndlcaçlo, ae for o caso, de estar a dívida sujeita l atualt: 
zaçlo moneUria, bem como o respectivo fundamento legal e o termo 
iakial para o cilculo; 

V - a data e o ntimero da lascriçlo, no Rea:lstto de Dívida AtiYa; 

VI - o número do proeeuo admihistretlvo ou do auto de infra• 
çlo, se neles estiver apurado o valor da dívida. 

I 6!. A Certidao de DívJda Ativa conter' os mesmos elementos do 
Termo de Inscriç!o e ser' autenticada pela aUtoridade eom~tente. 

f 7! O T•rmo do Inseriçao e a Certidllo de Divide Ativa poderio 
ler preparados· e numerados por processo manual, mecftnico ou eletr-4-
aico. · . 

f 8! Até a deeislo de primeira inst.lncia, a Cer;tidilo de Dívida 
Ativa poder' ser emendada ou substituída, assecurada ao exeeutado a 
devoluçlo do prazo para embargos. 

f 9! O prazo pan. a cobrança daa eontribulcGes prevldenciárlas 
COtltinuo. a ser o e.atabelaeldo DO artlco 1" da IAi n! J,IJ07, de 26 de 
qosto de 1960. ___ _ 

r:rt. 3! A Dívida Ativa nculannente lnaerita 101a da pruuaçlo 
de za e liquida:. _ · 

.dgra~ dnieo. A presunç:Eo a que se re(ere este arde:o é relativa 
• pede !ler il ... ida por prova Inequívoca .. a carp do ~,xecut::r;do ou de ter. 
oüro~ a quem aproveite. 

Art..4~ ·A exeeuçlo flacal podad ser promovida CODtn.: 

I --o devedor; 
II - o fiador: 

III - o espólio; 
IV- a mas~n; 
V - o rt',p;pnn!tAvel, hn:~~ tc.ormo:os dft lei. por dtvidu. tribuUrí .. ou 

DIO, di' pr,!tMU fi~it::D!t ftU pt'li!IOI\ll jUr!llJCU dP. dirl!ito p-rivadQ; e 
VI- os sucet~~ore:l a qunlquer títu)~. 
f 1! Re;snlvado o disposto no artigo 31, O s(ndlco. o comiss:irio! o 

=:::;~~1. 0u!~~~~~~~.~~~!~eent~r~:.mi~;;~~:~~~~ :~' e~~~~~s~e d~al::l!~:: 
rea.· se, antes de gnrantidos os créditos da Faz~nda Pública. alit>nar•m 
ou dnem em garant.!a quaisquer dos ben• admlninradol'l, nspond~m. 
110lldariamente, ~lo valor du:ses b~ns. 

f 2! A Dívida Ativa do Fazenda PtibHea, de qualquu natureza, 
apllcam·&e as normas relat.lvas 1. responsabilidade prevista 11a lt'gisla• 
ç.lo tributária, civil e corn.Prcial. 

f 3! Os rcspon5dvei5. inclu_sh·e _ns pe"S:!mas indie11dn:o no f J! df'sle
artlf,:o. podrrõ'to non1c:t.r bens liVrl'S c de~f'mharntndos d., dto\"f"dor. tan• 
toa qu:~.ntos b:~.slf'm pnra pnr.~r a divida. 0!'1 brn!'l do!'! n•!llmn~Ó\'t"is fica• 
rio, porém, sujeitl)s 1 exccuçao, se os do devedor lori'm insu tiei~ntes à 
aat.iafnçlo da dívida. 

t <41~ Aplica•se ! Divida Atlva da Fazenda _!'_~bU:ea de naturt>za nlo 
tributária o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Trihutário 
Nacional. 

Art. 6! A competência para processar e julgar a ex•cu~~;:lo da 
Divida At.iva da Faz:endn Pública f'Xclui a de quatquu outro Juiz:o. itl• 
duaive o da fáMncia, da concordata. da Uquidaçlo. da inaolvfnci_ll o_u 
do Inventário. 

Art. 6! A petiç4o inicial .indícar4 apenas: 
I - o Juiz a quem 4 dirigida; 

II - o pedido: e 
III - o requ•rimento para a cltaçao. 
t l~ 1\ pl•tiç:1o lnicinl~~:rfli in3trui1ln com a C*rtldi'lo da 01\•ida Mi· 

va, que dela fará pnrto integrante. como so estivesse tran,crita. 
• 12! A Pfltiçl~ inicial e a Certid!o de Divida Ativa poderio consti· 
ta~ um 11Dico documento, preparado inclusive ~r processo eletrônico. 

§ 3! A producao de provas pela Fazenda Pü.blfe.a índepende de re-
querhnento no petiçlo iniciai. · 

§ 4~ O valor da eau$a serd•ct da dívida constante dll certidlo._ro:4 
o encorg-os legais. 

Art. 1! 0- despacho do Juiz qua deferir a !niclcal fmp_ort.a em or
_dem para: 

l - dtaçlo, pela• sucesaiva111 modalidades prevbta111 no artiiÍo r.;: 
U - pf'nhora, se n!o for p:tr.:a a divld~t, n(lm r.arimtidn a lllxecuçO:o, 

por melo de dt'pôsito ou flnnca; • · 
111 - arn:ato, se o ext'cutado n!o tlver domicílio ou dele se ocultar; 
IV - registro da penhora ou do arresto, indt'pendentemente do pa• 

1amento de custas ou outras despesa•, observado o disposto no art:Ico 
U;e 

V - avaU!!çlo dos bens penhorados ou arrestados. 
Art. 8! O exeeutãdo ser' citado para, no pra:t:o de 6 (cinco) di ... 

pagar a dívida com o• juros • multa de mora e encara:os Indicado• aa 
Certldlo de Divida Ativa, ou a:arantir a execuçlo, obse,rvadas u s .. 
pintes normas: 

I - a citaçO:o serÀ feita pelo correio, com aviso da recepçlo, n a 
Fuenda Pública nlo a requerer por outra forma: 

· II - a eitaç!lo peio correio considera-se feita na ditta da ent:rep 
da carta no endereço do executado, ou, sa a data (or omlt.lda, no avlao 
da ree.epçlo, 10 (dtu:) dias apóa a entres• da carta à a,dneia postal; 

III - se o aviso de recepçlo nlo retornar no prat;o de 16 {quinze) 
dias da entuga da cartlll ' •Kfncia postal, a cltaçlo aer' feita por Ofl.· 
cfal de Juat.lça ou por esHt~d; 

IV - o edital de citaçlo aerá afixado na sede do Juh:o, publicado 
uma aó vez no órgdo oficial. crntuitamente, como expediente judieW· 
rio, com o prno de 30. (trintaJ dias. é conterá, apenas. a indlcaçlo da 
u.eqQcnLe. o nome do dcvt'dor e dos cc-responsáveis, a quantia devida. 
a natureza da divida, a data e o n11mero da lnscrlçlo ao Registro da 
Dfv.ida Ativa, o pruo • o endereço da sede do Juízo. 

f 1! O executado auunte do Pala aeri. citado por edital, com pra· 
10 do 60 (aeuenta) diaa. 

'f 2! O despacho do Juiz, quo ordenar a citaçlo, lnturompe: a 
preac:riçlo. 

Art. 9! Em garanJ.ia da ex111cuçlo, pelo valor da dívida, juroa • 
multa da mora a encaqoa indicados Da Certidlo de Dívida Aliva. o 
uecutado poder': 

.1 - efetuar depóllilto em diDheiro, l ordem do Jul%0 em. .. tabele-
dmeDto oficial de cddito, que aasa~ atualizaçlo monatúia; 

II - l.. rccer fianç:A bandria; 
III - nomear bens à penh-ora, observada a ordem do artigo 11: ou 
IV - indicar à penhou bens oferecidOs por tPreeiros • aceitos pela 

Fazenda Pública. 
J 1! O executado só pod~rA indicar c o tere!'iro Or.n:cer Mm im6-

..J ' penhora com o consentimento expresso do re~pectivo c6nJup. 
§ 2! Juntar•:!le•Á aos auto'S a prova do d«"pó:dto. da fiança bandria 

ou da penhora do~ beM do n~utado_ ou di!' terceiro~. 
f :r. A f!llrAntiA da <"Xre!uçllo, pnr m~>in ~~~ df'pr\~ito f'rn dinh•iro o• 

fiança bandria, produz os mesmos e(eit.os da J'I<'Dhora. 
I <41! Somente o dt"p1bito em dinheiro. na rorma do artl,;t' 32, faz 

eeuar a responsabilidade Pt"la otualizmçAo monf'tliria • juros de mor.a . 
1 5! A fiança bnndria prevista no ind!lo II ob .. df'C:f'rA h COD.dl• 

cGe• prili•estabelecidas ~Io Conselho MonetáTio Nacional. 
f 6! O ex•cutado poder' pagar parcf'lft da dívida, qua julgar ia· 

eontr'oversa, e .;arantir a execuçlo do saldo devedor. 
Art. lO. Nlo -oeorRndo o pagamPnto, nem a l'arantia da exec:uclo 

de qu-e trata-O artigO~. a penhora poder' recair •m qualquer bem do 
uacutado, exeeto 011 que a lei declare absolutamente impenhorliveitl. 

Art. 11. À p•nhor& oU arresio de bens obed.Ktd l. aeplnte orderD: 
I - dinheiro; 

U -- título da dívida pública, bem como dt.ulo de cddito, qae 
MDham cotaçtlo em bolsa; 

III - pedrns e metais pr-edo11os, -
IV - Imóveis; 
V-- navios e aeroft&vea: 

i v~: = :e::::::!l~u semoventes; e 
VIII - dir<'itos e oçi5es. 

rnenf, 1:o:e~~~:~~l~~d~~:r~~~· o11
u P:;~:~:.~t~:• e~~:ir.:ao~l~:t•::::;e:: 

adifldos em eonstruçlo. 
§ 2! A penhora detuada •m dinheiro Hrá convertida no d~ósito 

de que trata o inciso I do artigo 9! 
§ 3! O Juiz: ordenará a remoÇio do bem penhorado para de-pósito 

ju~Ucial. particular _O\I_da _Fg,;enQ_3 Pllblica exeqn_ente. Sf'mpre que ~•ta 
o nquerer, em qualquer fase do processo. 

Art. 12. Na ezeeuçlo fiscal, far--•e·' a intlmaçlo da penbon. ao'1t
axecutado. medint.e publicaçlo, no 6r;-Jo oficial, do ato de juntada do 
termo ou do auto do penhora. 

f 1~ Nas Comarcas do interior dos Estados, a inti. çlo poderi. 
ler feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora, ·pelo 
correio, na forma estabelecida no artigo "8!, incisos I e II, para a t"!~,. 

çl-o.§ 2! Se a penhora recair sobre i~óvel, fnr-~;c·ó. a intimaç!ta ao r.&n.' 
juge. observadas as normas pre.vistns para a ciLaç:lo. 

§ 3! Far-se·' a lntimaçfto da penhora pessoalmente ao exeeutado 
se, na eltaçao feita pelo corre:lo, o aviso de.recepçt'lo nao contiver a a•· 
slnatura do próprio executado, ou d111 seu rcpresentn.nte legal. 

Art. ta. O termo ou nutD dn penhom. contrrli, tambt'm, a avallnclo 
dos bens penhol-ndos, efetuada por quem o lavrnr. 

§ 1! Impugnada a avalinçao. pelo executado. ou pela Fazenda 
Pública, antes de publicado o edital de leil4o, o Juiz. ouvido. a Outra 
parte. nomeará avaliador oficial para proceder a nova aValiaçlo dot 
bens penhorados. 

§ 2! Se nlo houver, na Co.tnarca. avaliador oficial ou este nlo pU• 
der apresentar o laudo de avaiiaç.tlo no prazo d(> 16 {quinze) diaa, aut 
nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do Juiz. 
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'.f 3! Apresentado o laudo, o Juiz decidir' de plano ~ln• a avall• .... 
·ou êl~r:~t~4de0p!!~~~r~ ::; .~~=!~~~ :~~g~~~e:J\d~a::g~t~~P~: :~~~~t! 
o artiEO 'r.. inciso IV: · 

I - no Ofício próprio, se o b~ Cor imóvel ou 11 ele equipnado; 
II - na repartJçdo competente para emissAo de certificado de ,.... 

&fatro, se for veiculo: 
III - Da Junta Comercial, na Dolsa do Valores, e na sociedade co

mercial, se forem açlies, _debênture. parte beneficid.rin, cota ou qual· 
que~ outro titulo; crédito ou direito societárlo nof!linativo. 

Art. 16, Em qualquer rue do p'rocesso, será deferida pelo Juiz: 
I - ao executado, a subttitulçlo da penhora por depósito em. di· 

abeiro ou fiança bancária; e 
II - A Fa:r.enda Pública, a s:ubstitulçllo dof bena penhorados por 

ouir:o:~, Independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem co-
mo o reforço da penhora insuficiente, . 

Alt. 16. O executado oferecért embal"g(n, no prazo à 30 ftrintaJ 
dia .. contados: · · · · 

I - do ~epósito: •. • 
II - da junU.d.i.·' da Pro "ta da fhança bandria;: 

UI - da intitttaçld da penhora. 
11~ Nlo .. o adm.las!veb e~barco• do uecutado ut.- d• earan~ 

da a oecuclo. 
f 2! No .. azo dos embargos, o executado devt>rd all'~:tr toda ml1t~· 

ria útil .l defesa. reqUerer provas e juntar aos autos os docume!'nto~ • 
rol de testemunhas, at6 três, ou. a critério do juiz:, até o dobrn diP!<SP li· 

"""· f 3! Ntio seri ndmitlda rcco:wpnçno, n•m compena.,ç!lo, t' as ex· 
eeçOes, salvo os de suspeição, Jncompc.>tllnda e imprdimentos. s•r.to ar
cOid .. Como matéria preliminar e sertlo proce$fadas e julgadas com os 
embargoa. 

Art. 17. Rr.ccbidm• os tombarp;oa, o Juil. mandar' lntimn a Far.•n· 
da, para Impur,n:t·ln!l no pra:r.n dt' 30 ftrintnl diu, df!:o~iv.n•nrlo. •m ai!• 
cuida, .audiência de 'instruçtlo e julgnmento. 

Parágrafo único Nlio se realizará audiencla.. se os embar~os nrsa· 
rem sobre mtaliria de direito, OU!. sendo de direito~ de fato, a prova for 
esc:lusivamente documental, cuo em que o Juiz proferiri a sentença no 
prat:o de 30 (trinta) dias. · 

Art. 18. Caso nno sejnm oferecidos ç.s embargos, a Fa:t>nda Públi· 
ea rnanifestar•se•á sobre a garantia da execuç.1o. 

Art. 19. Nao sendo embarç:::.da a uecuçlo ou sendo rf'j@'i:tado~ os 
ambnrgos, no Cli1'10 de garantia prestada por terceiro, nrli t'Stt' intima· 
do. sob pC"na de contrn t>lt- pro:ssf'guir a execuçlo nos próprios autos. 
par11, no prar.o de 15 (quinze) dit~s: 

I - remir o be-m. se a l(:nrnntia fo.r rC"nl: ou 
II -· pai(:Dr o vnlor da divida, juros e multa de mnr• e dt'tn:lis en• 

cargos, indJcados na Certid«o de Dívida Ativa pelos quai1 se obri~.ou 
Ma .r;arantia for fidejussória. · 

Art. 20: Na exccuçllo por cuta, os e-:nbargolf do "x~utado serlo 
oferecidos no Juízo dePrecado, que Olf r~mfl.er' ao Jubo drpucante, 
para instruç!lo e julj!amento, 

Pardgraro único. QuandO os embargos tivei-em por objP.to Yídos nu 
lrftgu,laridades de ntos do próprio Juízo depl't'cado, caber·lhe·i unica• 
mente o julgnmento d(.>s.sa maté-ria. 

Art. 21. Nn hipótese de alienaçl'o antec:ip11d11 dos bens pPnhor•· 
doa, o produto serd depositado em garantia da f':leC'uç.:lo, nos termos 
pnvJstos no artigo 9!, Inciso r. 

.f.rt. 22. A arremataçtlo ae-r6. precedida de .. ditlll. afixado no local 
de costume. na sede do Juizo, e publicado em resumo, uma ,6 vez, p-a· 
taltamente. como expediente judlciido. np órgtl:o oficial. 

f 1~ O prar.o entre as dataa de- publicnc-.llo do t"dilnl e dl' leiUI.o nlo 
poded ser auperlor a aO (trinta), nem inferior a 10 (dezl diu. 

f 2! O representante judic:id da Fa.z:eada Pública. seri iatiz::aadll), 
pessoalmente. da Naliz&ç.lo do Jeillo. com a antecedlncia pnv~ no 
pal'igrafo anterior. 

Art. 23. A alicn.aç;lo de quaisquer bens penhorados scrd reita em 
leilão público. no lugar designado Jlclo Juiz. 

§ l! A Fazenda Pública e o executado poderao requerer que oa 
bens sejam lt!iloados englobadament.e ou em lotes que _indicarem. 

§ ~ Cabe ao arrematante o pagamento da c:omiss4o do leiloeiro & 
detnais despesas indicnclas nb edital. 

Art. 24. A Fazenda Públi:c! poderá adjudicar os bens penhorados: 
I - antes do leilllo. pelo preço da avaliaç.ll.o, se a ex;ecuçlo nao fot 

embargada ou se rejeitados os embargos; 
II - findo o lcilao: 
a) se n<'lo houver licitante, pelo preço da avallnçllo; 
bl hav('ndo lícitantcs, com prcrerência, (.>ffi igualdade de condfçOes 

com a melhor oferta, no prn1.o de 30 (trintn} dins. 
P11r1h:::rnfo único, Se o preço da avnlinç<'lo ou o valor da melhor 

.oferta for superior ao dos créditos da Fazenda l'úblka, a adjudieaçlo 
som~nte será deferida pelo Juiz se a diferença! rnr dC'posit.a.da, pela ex• 
qOentc, à otd(.>n1:,do JuiM~ no pra1-o de 30 (trinta) dia5. 

Art.. 25 .. Nn cxecuçt:io fisc.nl, qunlquer intimaçtlo ao representante 
judic:ílll da Fazenda' Pública será f~Jta pessoalmente. 

Parigrafo único A intlmaçlo de que trata este artigo poder& ser 
feita mediante vista dos autos, com imediata r~me.ssa ao reprtsentante 
judicial da Fazenda Pública, pi!'lO cartório ou secrctnria •• 

Art. 2G. Se. tÍntes da deds!lo de primeira instância, a inscriçllo de 
Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada. a exccuçlto fiscal. aerl. 
estintll • .sem qualquer 6nus para as partes. 

Art. 27. As publicaçOes de ates processunis poderao ser feitas ni. 
sumfdamenie ou reunir num só texto os de direrentea processos. 

PÚdnralo dnlco. As publico.çllos !arDo sempre rcfer~ncla no núme· 
ro do processo no respectivo Jufw e .ao ndmero da correspondente Jns• 

aJç&o de Dívida Ativa, bem como ao nome da• parte. • da .. a• advo
ndoa. •uficie-ntes para a aua íde:ntifiç;~~.çlo, 

Art. 2/J. O Jubs. n ·l'cquerimento das partes. poded, por coavenlla· 
da da unfdad~ dn Rarnntia d• execuçllo, orde~nar a reuniiD do pro*oo& 
contra o mesmo devedor. . 

Pardgrt~fo único. Na hi~tcse dcst.o artigo, os processo. aerJio no 
distribuídos ao Juizo da primeil'a distribuiçtlo, 

Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fa:tenda Pllblic:a 
n.lo é suje.ita a conc.uhso de credores ou habflitaçlo atn fal&ncla. coa· 
CDrdata. Jiquidaçlo. ibvenUrio ou arroJamento. 

Parágrafo único. O cODeurao de pref'il'ência aomente •• ftrif'ICia 
entre peaaou jurldieaa de diuito p11blko. na aquinto ordam: 

I - Uni<'lo e suaa autarquias; 
II - Est.ndos, Distrito Federal e Territónos e suas autarquias. 

conjuntamtnte e pro rat.a; . 
III -· Munlc:ípfo11 e suas autarquias, conjuntamente e pro rRra 
Art. 30. Sem prejub:o dos priVilégios ~spec:iais sobrl! drtermiM':f?S 

btns, que ~~~jam prt!vistos e-m lei. nsponde pelo pagàmt'nto da Di,•ltl:a 
Ativa da Fazenda PUblica a totalidade- dos·~ns e da!l rl!'ndas ... rft> qual• 
quer ol'fgP-m ou natureza, dQ sujcoito pafih·o, sPu ~spõ!io ou su;, ma~"•· 
Jnclu11ive 011 r,:ravndo:o~ rmr õnus real oU c:laúsula d~ lnalienabilidad~ ou 
impenhorabilidadt!, s~ja qual for a dilUI da eonstituiçlo do 6nus ou da 
cl.liusuJa, l!XCC'tundo.s· unicamente Oll! bens e rt'ndas quP a IC"i df'C'Ian: ab
aolut.amcnte im('iP.nhorlivcis. 

Art.. 31. Jilo::; pro~tossos de fai.Pncia. t"Oneord:~ta, Jiquidn~Ao. lnnn· 
tário, arrolan1c.>pio ou cont:urso de ~redons, nenburna aJipna('"ao st.rt ju· 
dieialmcnte autorb.:nda sl!'m a prova dt> quftaçllo da Divida Ativa n • 
c:oncord:lncla da Fazenda Pdblica. 

Art. 32." 0.11 dl!'pósito!'l judiciais em dinheiro S(.>rtlo abrir.ato~iamt'h• 
ta ft>itos: 

r- na Caixa Económica FedE-ral, de- DC'ordo ~om·~:~o Vecn!'to·lei n~ 
1.137, de 20 de dezembro de I979. quando relacionados com a toiol:ecuçtlo 
fi"aJ proposta pela Uniao ou suas autarq'uias; 

II - na Caixa Econõmica ou no banco oficial da ut~Idade r~dPratl
va ou. à sua fnlta, na Cabe• Econ6n1ka' Fede-ral, quanclo l'f'IAclonadoa 
com execut:tio fi::;cal proposta pelo Estado. Distrito f'ederaJ, :\Iunidpiot 
• ,\las autarquin:~. 

f I! Os depósitos de que trata estr artigo estilo sujt!ltos .l atualiza· 
ao mont'tárJa. segundo os índices estabelecidos para os dt-bitos tribu· 
Uiríos federais. 

§ 2~ Apó:'l o tr4nsito em jul~:ado da dl'cii'I!IO, o clf'pÕ!tito, mCinC'tnria· 
mente atunli:r.ado. ser.S. de\•olvido ao depol!litante ou entrf'J:Uf' i Fazecda 
Pública, mediante ordem do Juizo comptotente. 

Art. 33~ O Juil:O, do OHdo, comunicnrá a\ n'Pnrtidt~o ('nmpf'trnt4' 
da Fnu:-nda Púhlicn, para fins d~ avl!'rb.nçllo no Rt't::\!<tro da Dh·id.ft. 1\ti~ 
va, a decisfto final, tran.sitoda em julgado, que d('r por imttrO('f'dentiC" a 
execuçtto, total ou parei.almente. 

· Art. 3-1. Das sentenças de primeira insufnci• pforeridas em f'XIPC'U· 

çOes de valor igual ou Inferior a 50 fcinqQrnta) Obrignçôes Reajul'!táwis 
do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitir~~ embargo, Infrina:entes 
• de dec:laraç,lo. 

~ f l! Para os efeitos deste artigo consid~l'al"&a-' o valor da divida 
moneta.rfamente atualizado • acrescido de tnulta • juroa d• mora • d ... 
mais en~ lepis. u data d• dist.ribulclo. 

§ 2~ O.s embargos infringentes, Instruidos, ou nao. com documen• 
tos novos, sl!rlo dedu:tidos, no pruo de 10 fdu) diaa perante o m"mo 
Juízo, em pe~kao fundamentada. 

§ 3~ Ouvido o embargado. no prnzo do 10 (dez) dfu, !fertlo os aU• 
toa conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias. os rejeitar' ou r. • 
formará a sentença. · 

Art. 35. Nos processos reguln.dos por ast.D Lei, poder4 ser d!apen• 
seda a audiCncia de revisor, no jul~amen'o das apclaçOea. 

Art. 36. Compete à Fazenda Pdblic4 lmlxar normas sobro o NC:O
lhirnento da pívida Ativa reapcctJva. em .;Juizo ou fol'a dele, e aprovar. 
inclusive, o~ m'oddos de doc\lm.,ntoa do arrecadnçilo. • 

Art. 37 .. O ~\uxiHar de Justiça qui!', por açtl:o (lU ot:Jliss.So, culposa 
ou dolosa, j,fcjuclicar • execuçAo;, será re11ponsabili1-ado, dvil, penal • 
admini~r:ttivamentc. 

PnrdF.rafo único •. O Oficial de Justiça deverá etetu11r, em 10 (de;ttJ 
dias, as diliJ;:i}ncins que lhe fotem ordenndns, salvo motivo de for(& 
maior devidnmcnle justificndo perante o Juizo. 

Art. aa. _A discusslo judicial da Divida Ativa da Fazenda Pú.bllea 
a6 é admissivel em ~xecuça:o. na forma desta Lei, snlvo as hipóteses d& 
mandado de segurança, açl'lo de repetfçJio do indébito ou aç.fto anulató-
l'f& do ato deçlarativo da divida , esta precedida do depósito preparat6-
rio do valor do débit.Q, mone'tarlam~nte corrigido e acrescido dos juroa 
e multa de.mora e· demnis encnrgos. · 

Par:ip:r:tfo 1inico. A propositura, pelo contribuinte, da ac::io previa· 
ta n("ste artia:o importa em rcnúttcin ao poder de rt..oc:o_rrer na esfera ad· 
ministrntivn c de};i.!;tt:nei~ do rccurKo nenso interposLo. 

Art. 39. A. Fazenda Pública n4o está suJeita ao paa:amento d• 
custas e entolumentos. A prdtica dos atos judiciais da aeu intentsae ha· 
dependerd de preparo .ou de prêvío depósito. 

Parágraro único. Se vencida, a Fa1-enda Pllbliea resSa~h;tl o valor 
das dcspMas feitas pel'u parte contrórin. 

Art. 40, O Juiz au&pcnder.ó. o curso da cxecuçao. c.>nQu11.nto n!lo for 
locnlízndo o devc.>dor ou encontrados bens sohre os qunis possa recair a 
pPnhora, e, nesses casos, ntlo corl'er4 o prnzo de prescriç4o. 

§ 1! Sunpenao o curso da. uecuç4o. será aberta vJar.a dos autos 
ao representante judicial da Fa1.enda Pública. 

§ 2! Decorrido o prazo m:4xímo de 1 (uml .ano, um quo seja I~· 
zado o devedor ou encontrados bl!ns penhordveis, o Juiz ordenará o ar
quivamento dos nutos. 

§ 3~. Encontrado's que sejam. a qunlquer tempo, o devedor ou 01 
b&ns, serllo defarquivados os autoa para prosseguimonto da exocuç&o. 

A,rt. -41. O processo adminiatrativo correspondent.. l lno:criçlo d& 
Divfd& AUva. l eucuçJo fiscal ou à açlo J)l'Op04t8. contra • F.uaJlda:' 
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Pdblica será_ .antido na nopnrtjçdo comPE'tcontl!', dt>lll' s~ l!'lttr11indo u C'Ó· 
pias autenticadas ôu ceortidõe~. QUI!' forem rcqueridss pf'las partn ou 
t'fliUisit.adns pelo Juiz ou pelo Minbtli'rlo PU.bllt:o. 
. Po.rágro.fo únieo. l\.leêlinftt.e requidr;;llo do J~iz A r~po.rtir;;!lo compf'• 

tente, com dia e hora previamente mp:rcndoll, podtni o proce:;so ldmi· 
nistrativo se_r exibido na sedé do Jui1!o, Pll'lo funcionário para I!'SSe fim 
designado, lavrando o serventuário t.ermo da ocorrência, corn indica• 
çlo, ae ror o caso, das peças.ajserem tr.o..slodadaJJ. · 

em ;:r!~ f!~~~'i:fdi.:·.~:P:~~~:sd;:_:o;~~~r::~~~:~ta ldi •ntnri 
Erasfiia, em 22 de utembro de 1980; 159~ da lndepeondência e 92! da 

República. 

DECRETO·LEI N! 1.8-4-1. DE 29 DE DEZEMDRO DE 19SO 

Di!!'p/1# :robno b~nf'ffdos ff$c•ls • lDws· 
tJm,.!,tot dt' Jntf'r't'~ll'" f't'onnmkO•$OCf•J, •I· 
'"'• o l.hcrt>lo·l~i n~ J57, deo JO deo fcw:~lro 
de l%7. ,. ri~ nuiTI•• provid~nd ... 

O PRESIDENTE DA REP'O'BLICA. no uso- da atribuiçllo que lhe 
c~nf~re o art. 65. n! II, dá Constituiçlo, 

DECRETAt 

Ar ... I! Os benefícios flsc~is concedidos a pessoas físicas ~omici
liadas no País, correspondentes a aplicaçOea firian~iras em mv~sti· 
mentos de interesse eeonõmico ou social, passaria a reger-ee por este 
Dec:reto·lei. 

Art. 2! 1\.s pes!!loas físicas poderio reduzir do imposto sobre a ren• 
da devid9, a partir do exercicio de 19S2, __ de o.cordo com a ~ua declara· 
çdo. os seguintes percentuais das quantias efctivamente aphcadu em: 

I - d~pósito:s em cadernetas de poupança do Sistema Financeiro 
de Habitaçllo: 

a) 4~ do saldo mEdlo anual de valor nAo suPerior ·a mil úniâlide_s 
PadriG de Capital do mês de dezembro do ano·ba:se; 

bl 2% da parcela do saldo médio excedente ao valor de mil Unida· 
des Pndrll:o de Capital do mês de dezembro do ap.o-base: 

II - ltubscriçtlo de a<:õea do Danco do Nordeste do Drasil S.A •• do 
Danco da /',muõnia S./\. e -de eomJlanhias industri;,is ()U ap:ri:çola~ con• 
sideradas de inter!l'ne para o dP:~c-nvolvim('nto econõmlco_do Nordeste 
ou da Amazônia, nos termos da lc-gislnç11.o eSpecifica: 4$%;, 

III - subscriço'lo de ações emitídns'por compnnflíns abertas, c:on• 
trolndas pnr capitais privados nacionais, conforme ddinldo pelo Conso· 
lho Monetário Nncionnl: 

a) quando se tratar de emissão que, nos termos a serem tl~fin.ldos 
pela Comi!!.silo de Valores Mobiliários, assegure garo.ntía de acesso ao 
pUblico a pelo menos um terço da emi!l.s4o: 30%; 

b) nas demais hipóteses de distribuiç4o de aç(les: 10%. 

Att. 3! Somente serllo consideradas, para efeito de rt>duça:o de im~ 
posto, para cada eontribuinte\ as subs.criçOe!l de acões cuja ·quantlda· 
de à época da delihençilo da etnis5AO roprt!lente p111rcela nzlo .superior: 

I ~ a 5% do capital socia.l re~U:r:ado, no caso de açõ~ de eompa· 
nhin consideradas de interesse para o de:'lenvolvimento econõmlco_ do 
Nordeste ou da Arnazõni11; 

n _ .. .,C"t. .-~ .... .: ...... r ... 1 ....... 1 ... 1 ....... n-""" .,..,., n,...,.,;,. ,..;..,,...; 
Art. -4.! A r~dóçllo do imposto de qut- trat..'lm os n?9 It e III d., nrt. 

2! somt'nte se refere. à subscricdo de ~eóes decorrentes d~ e-misstl<:> pú• 
bliu, rc~ist.radn na Comisso!o de Vr.lore!: 1Iobiliârios, Cor.lptccr.lh·r.do 
tambêm a:~ sub:!lcriçO:es efctuadas mediante o e:te-rckio de direito d'l' 
prefer(!nci:t. 

' Art. 5! Pars ulilizaçllo do beneficio risc"ãl lt~rt.. 2!. n!l'f JI t! UI!. a 
pessoa física deverá manter indisp_onivei:s ou em cunódia. pelo pra:l:Q 
de dois ano$ consE.>cutivos, as ar;_õl'S sub.scrit:~s. 

Pará(!:rnfo único. O.lev:~nt..'\mcnto tot::tl ou p:~rcinl da ir.rli~por.:ib:li· 
dadc ou da ~u_stô_qi!!,_Dntcs de- e:~:pirmlo o ~cu pra1.o. pod~·rã ~E'r t"fNua· 
do se a pes.c:on fisica intcressad.:'l obth·E'r autorizaç11.o do ón:llo local drt 
Secretaria da Receita Federal, mediante _prova de-: · · 

. •I haver pngo o vnlor eorr~:!<pondcntE' à reduçt~;o de impo~to obtidn, 
acrescida de juros de mora e corrE"t;:lo monct:!da. con:::ider;,r,_cl_t;t•SE' Para 
tal fim como venJ::ida a obrigaçno na datn rixada par.\ o p:Jp;amt'nto da 
prime-ira quota ou quota únic::t_do iri'lposto: ou 

bl n4o hnvcr ut.ili~:ado o b~meHcio fiscnl da reduçti.Q. 
Art. C! O totnl das redur;ões previstas no nrti~ T. dtoste 'ociretÕ· 

lei, c;alculndo sobre o impo:"~:to rlevido. ndo c:xceder:i o~ limit('S con~tan• 
tes da·tabc-ta nbai:to, que tcr:1.os ~eus vnl.orcs C:l!l cruze[ros a~~ã.lh::ldt)S 
para o exercício financeiro di;!: 19$2: 

Atol 
Do 
Aclma de 

RENDA BRUTA (EM CrJ) 

760.(1(10,00 
760.001,00 • 1.500.000,0() 

1.500.000,00 

LIMITE DE REDUCii.O 
DO IMPOSTO DEVIDO 

30% 
20% 
1&% 

Art. T.o A parti~ do urn:icio íiiii'Ú'!C'<'iro dt' 19U. n:<d:J:<:<E'S <!.e rrrt· 
d• bruta e os percentuais de redut:lo dO impNto paro. ac:ul::oiçilo d~ quo· 
tas dos Fundo:'~ Fi!=tnis de que tratam o JJccreto·ll'i n! 15>, ó'e· 10 de fe-· 
vereiro de 19~7. e lc(!:islaçilo Po-!'t~rlor, pn:~sal'ri n ser· os -!it'f:Uintes: 

CLASSE DE _RENDA DRU'i'A 
(EM Cr$) 

760.000,00 = -"-
71)0.001,00 11 l.óGV.OOO.OO 

I.Gfl0.(1(1(1,00 

PERCEXTUAlS DE 
REDUÇÃO Dú DI POSTO 

Art. 8~ O Conselho Monetúio .Naci9nal poderA esubelecer, para 
vi$l:orar a partir do ex~rclcio financeiro dP 19fJ2, quc o beneficio fiscal 
preovi"'u, no artii!O antt'rior fique condicionlldo à aplicac:l.o de pnrcch• de 
recui~O!t PrôprJOs do contribuinte, bem CQmo fixar prazo e condicOea de 
re-st:nte, · 

§ H O Conselho Monetário Nacional ~:~oderi. rixar, anualmente, o 
percentual ele contrapartlda,de .recursos próprios. 

§ 2~ · ·'Os recursos: correspondentes aos certificados de compra de 
act::ie!l- t'm qualquer hipótese :b:!lo utilizado:~ dur:mte o seu prazo de vali· 
dadc- rf'verter:'lo ao Tc-s.ouro tlac:ionnl, como recçit.1 tributária da Unillo. 

,\rt, 9! Os contrihuintu que pos.!luirom, cm 31 de dNcmbr~;J d;e 
19f.O, aplicnçGc-s em quotas de l''undos Fisenia criados pl'lo Decreto-lei · 
n! 167, de 10 de fevereiro de 19G7, E"m montante ntual inferior a dois 
mil crm:eiros poderao resgatá-las em qunlquer época, independenteinen· 
te do an_o.de sua aqui,s:içfto. 

Art, 10. QualQuer infraçO.o b.s disposlçOes deste Decreto-lei ou b 
qui!' lorcm complcmP:ritarmente aprovada!! pela autoridade competente, 
no que concerne à emissllo, drcutaçdo, indlsponibilidnCie ou custódia 
dos '•nlore11 rnobilidrios representativos de investimentos incentivados. 
i'!Ujl'itntá cncln um dns r('spo.nsJ\v('Í!= - o contribuinte hencr!C"iado, a 150" 

t:it•cl:ulc t"ntissora e a instituiçllo dt•pn9itdria ou inLNVI!'nit•ntes - a mui• 
ta iJ.:ual no valor da opernç:llo que tenha pr()picindo a rvduç11.o ilegítima 
do imposto. 

§ 1 ~ O pa~limento da multa n.llo eximird a pessoa física do recolhi· 
m11nto da parcela do imposto indevidamente reduzido. exit,.-fvel em ~ro
eedimento de ofício, sem prejuí:to das azmções previstas na Lei n! 4.729, 
de 1-1 de julho de 19C5, aplicável a todos os respon$dveis pela infncilo. 

§ 2! A fiscali:z::u;:ilo compl!'te à SecrP.tnria da R<'celta Fe.d~ral, ao· 
llanco Central do Drasil e à Comisso1:o de Valores Mobiliários. 

Art. lJ: O§ 1! do art. 2! do Decn•to·ll!i n~ 1.7!10, de !I de junho de 
19&0, passo. a vigorar cnm a S('~inte red:u:llo: 

•1!'- ~dispensado o desconto M fonte quando o. beneficiat-
ria for pessoa jurídica: · 

. I - cuja:'l açõc~~õ sejam ne~ociadas ~m bolsn ou no mcrcadÕ 
de baleio; · 

II -- c:uja maior1ã do capital Pertença diret:a ou indireta• 
mente a pessoa ou pessoas referidas no item antf;lrior: 

tn - imune ou isenta do imposto de rerÍda: 
IV - c:uja maioria do capital pertença a pessoa jurídica 

imune ou isenta..• -
Art. 12 0~ COllf.ribuintes que, durante o :r~ no· base de 1981·, subscre

veotem, em o(~rtll8 blihlkas. _IIC~es decnrrentes de E"mia:!l('le~t ru~hlieas re
J{stradas na Comiss!lo de Valores Mobiliários até 31 de dezerõbw de 
1980. poderllo reduzir do impo!"to de renda devido os S(>guintn pen=en• 
tuais sobre_ns quantias efetivarne-nte_ap!ica.das: 

at •C&'C- nCis Cai:os d~ que tmt:t o n! II do ~rt. 2~: 

b) 30~ nos casos de: que trnta o n! III clo o.rt. 2~. ~ 
Art, 13. CompE-te ao Ministro da Fa:r:enda baixar as normas net:t-s• 

sárias :.\ e:xecuca:o deste IJt>ereto·lei. 
Art. 1-4. Este Decreto·lt!i t'ntrar:i_ l!'m viJ,!:or na data de suo. publica.• 

(:ilo, revoc-adas as dispnsio;-ões em cnntrtirio. 
Drasilia, em 29 de de;r.cmbro de l!l-''0: 159~ da Ir.depe-ndl·ncia e 22! 

da República. 

oECRETO·LEI N! 1.1!.76, DE 16 Dl:: JULHO DE 1981 

DI•Mn•"• do ,. ... .._;.mtonlo dr ,fQro• • bu· 
dlmlo• c,. tltul•f<'l do domlnfo util dH 
boto•" lm.Svris d11 Unlolo. """ r.uo• (fUr CS• 
~ifk•. • d.i outra. provid~Dcitu. 

.-i i:-'k+.:;!rlENTE DA ÍtEPÚBLICA, no tisO-C:Í. atribuiçAo qUe lhe . 
conlere o art. ;;s, •'-':n;. !!, ~ .. ConstituiçAo, ---- --

DECRETA: 

. Art. 1! NA~ ser! cobrado, do titular de domínio litil de bem im6· 
vel da Unillo, o roro que., em cada exercício. nao exceder ao valor cor· 
re•_pondél'lte s cinco Obrigacoes Reaju1tllveis do Tesouro Nacional 
tORTN) • 

Par,grafo único, Para os fins previstos neste artia;o, serl conslde· 
rado o valor de uma Obrigaçto ReDjustável do TCsouro Nacional 
(ORTN), em j~neiro do ano em relaçllo ao qual for de'lrido o foro, dea:· 
prezadas as !rações inferiores a CrS 1.000,00 {um mil crud:iros). 

DECRETO.LE[ w. 1.892, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1'981 

&tlmul• • esplc•tiuc~o du .rr>Pf'n .. 
m_~~_nt•l•ot"llt;"o d11 imposto !h tcnd• lobN 
l~~t:looti Of«<rr.<lt.U d• •llen~•o 4• Inrdvri• 
• th .. tllelp•~• . mltlu, • d~ 011ttu 
Pt'O"Idlnclu. 

Art. 6! Caso o contribuint-e s" utilize da faculdade- prevista no i 
~ do artigo 31 do Decreto·lei n! 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e o 
lucro seja reCoÍ'lhed~ Rtll escr[turaçao comercial no perlodo·base da 
~_enda, a correçi.o Illonet4ria da parte dO património liQuido correspon• 
dlmte'ão ganho de-capital auferido somente serâ admitida, para ereito 
de determinar o lut:.ro real, a Partir da data do balanço do ex:erdci() so• 
cial em que ocorret" o resPectivo recebimecto, ·na. proporçlo da parcela 
do ,Preço recebida. • 

Parágrafo únlco. Os ajustes decorrentes da aplicaÇ!l&'" do dbposto 
neste artigo serAo feitos no Livro de Apuraç.il.o do Lucro Real. 
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Prorr1116A ., pruo th .,~nt:f• d• lru:••ll
- 011:•1•. p,..,,~ llll k6i•f•~;•fl do ito
,_tlJthnnd•. 

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribulçlo que lho 
collfeH o artiao 56. item 11. da Coll4titulçlo, ' 

DECRETA: 

Ar\. 1!_ Fica prorrogado aU 31 de dezembro de 1985 o pruo para 
Wtalaçlo, modernizaçao. ampliac4o ou diversificaçlp de empreendi~ 
~•.Jpdust9ais ou agr!eol~ nas ireas'de atuaçiO d~ SUP.ENE ou 

~
SUDAM. para os efeitos dos arti~s 13 da Lei n! 4.~. de 21 do ju· 

q d• 1963 •• 23 do Decrer.ó-lei D! 756. de 11 de lli:OSt0 a, ltl69. com a 
açlo que lhes foi dada pelo arUao 1! do Decreto.Jel n! 1.564, de. 29 de 

)ulloo de 1$17- . 

l An. 2t Flc:iitm prorrop.doa at6 o exarddo financeiro do 1985 oa 
lDcantivoa fiscaia previstos aoa dl•poaitfvos abaixo indlcàdos, ~·om aa 
~to.• posteriores: 

I - no arti&'O 14 da Lei u! .f.239. de 27 de junho de 1963: 
U - no artleo 22 do Dlicreto-!el n! 756. de 11 do aKQato da 

ltee:· ' 
III - Doa artlco& 80 a s1. do Decret;o-:1.!-ã! 221, de 28 de r .. 

verefro d• lMTt 
~ IV .;_ no arlf&o 1! do Decnto~!ei n! '1.-124. do OS da setem· 

bro dali70; 
V - no artlp 1! do O.creto-lei n! ·no. do 19 de &&"osto de .... _ 

M. 3! AW o ex:erdc:io flnarli!i!iro d~ 198&. pacarlo o lmpO$tO d• 
nade ~ alfquta do 6'5 (seis IPOr c~nlo) sobra o lucro ~ai: 

l -. aa pessoas jurfdlcu concesaionárlu de serviço a pll• 
bilcoa de enercia elétrica: · · 

U - a Cent.rala Elétricu Brasileiras S/ A -
ELETROBRAS: • . 

UI - a• pessoas juddlcas concessionárias de serviços pÚ• 
blrcos da telecomunlcaçlh!us: • 

IV - a TelecomunlcacGea Brasileiras S/ A.- TELE BRAS: 
V .:- aa Pessoas juddlciía que explorem servlço.s de sanea• 

IIMD&o básico. 
I l! O dlspo.sto no Inciso UI dute artiKO continua n.!lo sendo apli-

1 dvel l pesaoa Jurídica que explora serviço!~ de radlodifu!!lo sonora e 
de televlsao, referidos no parliKrafo 2~ do arti&"o 2~ da Lei n! 5. 792. de 

1·11 de julho d• .1912. 
· 1.2!. Sob~• o imposto ç,alculado à alfquota especial de.que t.rat11 es• 

·r."' artia:Ô o6 Vedad.l. qualQuer dedu(40 a titulo de Incentivo fi3cal, e:c.ce• , =:-:: o~...d.e.tLi~a~os à FOl'ma~~o Proftssipnal • Alimentaçi? do _Traba· 

Ad • .C~ E•te Decreto•lei entrari ern vlaor na data de sua public•· 
elo.. revoa-adas u disposiç~es ern contrário. 

Btasdla. 21 de dezembro de 1931: 160! da Independência e 93! da 
llllodlblfca; · 

DECRSO•LEI N~ 2.062, PJ;: 3 DE AGOSTO DE 1983 

lJi-6~ .-obn; •• ~<mtribiiiC6n pn D 
l'tS·f'ASf:l'. •11• cobr•ac-. /i$cali,.r•n. 
~·.w 1Hlll1ini•tnl.lt'f>•drcon•"ll.._ • dtl 
lll.ltr .. •pro .. IrUnci•i. - -

. 0 Y'ICE·PREStpENTE DA U.EPOBLICA. no exercicio do carQ:o 
:iJ~t-l'reaidenW da Rqpt\btiCa, fto'uso da atrlllulçlo que lhe confere o arti· 
co .55. item p. da ~bnstitu;ic&o, · 

DECRETAi 

'ÁJto 1! O.i "'ãti)rea daw- contrlbuiçiió'.• pára ó Fu0do d~ Par"tlclpa• 
c&o PIS..PASEP, criado pela Lei Complementar n:' 26, de 11 de st:.tcm
tiro de 1976, dcatlnadu à exccuçao do P~;ocrama ele lntea:raç&o SociaJ 
-- PlS • do PfO.II;rama de Formu.ç:io 4o Patrim6nio,•do f. 'lidor Pú· 
blie:o- PASEP, insti~uidoS' pdn'S Leis Complenicntnrcts n~:. l e 8. de 7 

tlt~:~=:~;.;:se ~=:~~~r=(!~~~ ~~0br:c~!::~~!r:nU~~~~ :~n:: ;~~u~~:; 
auêscimoa: ~ = ' 

I - :~tualizuç:lo mont!ldri.:l, nos termos do art.i~o 5:' e seu 
f 1~ do Oecreto·lei n~ 1.70-1, de 23 de outubro Ú(l 1919, com a r!!· 
duç:\o dada pdo nrti~n ,;3 do DecrtJto·lei n!' ,1.967. de 23 de no• 
vembro de ~~~2. rtJssulv.ada u hipci_Lcsc prevista. no pardl:ra!o 
único .!o presente artigo; 

II - juros de mt~ra, Sl.'ftllndo o diS110sto no artigo 2~ do 
Ikcreto•lci n~ 1.736. de ·20 do dcljcmllro de Hl19; 

III -- multa de mora, na forma do parágrafo únicu do artl· 
co 1~ do Decreto-lei n!' 1.736, de 20 de dezembro de 1979, comhi· 
nado com o § .c~ do artigó 5~ do Dêcrcto-lei n~ 1.104, de .23 de 
outubro de 1979; 

IV - encargo leçal d-" cobrançn da Dívida Ativa, de que 
tratam· o ar.tlfto l!' do D~o.'rclÓ·Iel n~ 1.025, de 21 do outubro de 
1969, e o artii:O 3!' dO: Deereto-leJ n~ 1.645, de 11 de dezembro de 
1978. . . 

Parã~rafo Ón~co. Qt:1ando ns contribultóc~ tiverem por bnu:c de cAl· 
culo o impasto de rcnd:. d.:vitlo, indusi\'e o.dicionai:111, ou conto se devi· 
do !oue-, a awali.7.:u;no mot.et:iria aludida no item I deste urtiJ!o obcdo· 
ará. no Q1Je coub.Jr, às disposições dos artigos 2~ a G~ do Decrcto·lei n! 
1.961. de 23 de no\'l'lllbço de 1982:. 

Art. ~ Observada a l~·}.:'islaçd9 especi(ica,; au receitas menclo_na~ 
daa no artigo l~ do,prescntc decreto-lei serdo arrccad.udas pelo Dane~ 
do Drasil S.A., pela Caixa Econômica Federal e pelos a_genJ.es creden• 
ciadoa. para crédito do Fundo de PorticipnçAo PIS-PASEP. e repassa~ 
das ao BaDco Nadonal dt1 DescnvolvimenLo Econõmlco e Soclnl para 
a.plicaçdo. 

Parágrafo ünico. O prcvi5lO na purte ~innl do cnput não se aplica 
ao encargo kgaJ de cobrança d.a Uh•ida Ativa, rdcrido no item IV do 
artico 1~. cujo produto :5-erã inh·~r.almc.>nt.e recolhido ao Tesouro Nacio
nal, como receita n<lo vinculada da Uoillo: 

Art. 3~ Os contribuintes que náo.eonscrvart:m, p~lo prazo de dez. 
anos a partir da d:.ta fixada Jlara o recolhimento, os documentos com
pwLóltórios dos PHJ:<>mt!nlos dctu:.dolio c da base de cálculo das contri· 
bui.;óes, ficam sujeitos ao- p:tgamento dns pareCias devidus, calculadas 
sobre a r.::.::eita módia mensal do ano anterior, dcfl.acionada com base 
nos índices de varíaç4o das Obrigações Reajustáveis do T11souro Na.:io~ 
no.l, .sem prejuízo dos acréscimos e demais cominaçOes previstos neste 
decr~to·loei. 

Art. -t~ llilo:H.:nsos dl.l' dcchnaç:lo inexata ou omissão no dfJver de 
declarar, ilrli .r·:u:·ã multa de cinqUenta por r.ento sohrll' o vnlor oril,ri· 
nário du conLribuiçào devida.. excluída, nessl.l' casQ. n multa de mora d~ 
que tr:.ttt o Item III do nr~igo 1~ 

Art, 5~ A omisScilo d_o nome do emprt•g:1do, ou n dt•cl!lraçao flllsa 
sobru o sulolrio _c o. ;;cu ltlmpo d~ SJ:rviço na ll'mrnesll, sujeitani. e:.la. â 
multa, cm beneficio do 1-'undo de Participnçll.o PIS·I'ASEP. no valor de 
dez mceoc:l de sal:irios devidos ao enlpregado, sem prcjuizo da obrig;:r;ç;Jo 
do p;1g;11111.'11to dm1 purct!lnt. t.·f~·Livanu•nlc devidllli, ci.msuante u!li curn:• 
çOes ft•it.as, ~m como, cm caso de dolo. da apurattlo criminal dcs.ses 
aLos perante a Justiça 1-~edeml.' . 

Art. 6:" Com11ete à Secretnri:\ da Re-ceita l~.._;dcrnl U fi&t:llli7.aç5o 
do fl>4:Cil,himento das contribuicoes e seus acréscimos para o PIS e o 
PASEP. 

Parúgrofo Unico. A Secretaria da Receita Federal poderá ·Cl'lebrar 
conv!nios com outros ôrgáos e entldndes para 11 exccu.,;ao da fiscaliza • 
ç4o de que truta este artigo, inclusive quanto aos Estados, ao Distrito 
Fedl.l'rul, lliOS MunicipiCIS c aos Territórios, o a suas cnth.ladcs da admi
nistraça:o indiretu e rundaçOes, observadns as disposiçõ~s lei:.ais perti· 
ncnLcs e a e:dstr:-ncia de dotaçAo orçamentária prüpria, · 

Art. 1~ O órgão fiscnli:r.ildor cnviarli ;às Procuradori.a.1 da Fazenda 
Nacional os dvmonslrativos de dêbitos n:l.ativos às contrihuil;l'le-s «' ~('US 
acnlscJmus tle que trata t:ste decreto-lei, acomPanhp!lo:'l d(' prova dt• ile
c:lar.uçáo, para fins de apuraç~o. inscrição e cobrança tl,n lJi\·ida Aliva 
no interesse do J>IS ou do PAS!-:P, conforme o caso, ob:>;:orvnda a ll'gis~ 
laçAo especifica. 

Púrdgra!o Unlco .. -A Procurndorln Geral da Flll•'nda N.acional po. 
derá Cl:!lebrar conv~nlos com outros ór~,tllos ou entidades para execuçl.o 
do processo de apuraçtl.o. inscrlçao e cobrança do Divida Ath•a di!' que 
trata este urtigo, observadas as disposlçOes )('gais pertin~ntce c- a exis
ténela de dotaçtlo orçamentária próJ)ria. 

Art. 8~ As infraçOcs ii lcgislaç~o relativa às C<lnlribuiçõcs a que 
se refere este di!Crt'tu·ll'i serdo apuradas mediante proces'"o ndministr•
tivo, que terâ p()r base o auto. qu:mdo decorrer do 6('.r\·iço dl• riscaliza
çAo. ou a rl'prc:.entnçao, quando_ decorrer do serviço interno dns replll'
tlçóes do Oanco do Brasil S. A. e d_a C.P.ixa Económica F1:idcral. 

Art. 9~ O processo ~dmlnistràtivo de determinãçao e exig!ncia 
das contribuições para o PISe o PASEP •• bem como Q de consulta so
bre a oplicnçdo da. rc!lJlecti,va l('_gisla~4o. Bcr:lo regidos, no que coulJc-r, 
pelas normn.s expt•dhlu~ nos termo• do artigo 2~ do lliocr~to•lei n~ 822, 
de 5 de setembro de 1!16'9. 

Art. 10. A açao para cobrança daa contribuiçOes devidas so PIS • 
ao PASEP prescreverá no prüo de dez ano•, contados a partir d . ...c.ta 
prevista para seu recolblment.o. 

Art. 11. O Ministro da 1-'a:u.mda poderá .n.utori' no tocante 1ils 
contribuições de que trt~ta este decreto· lei: 

I - a reduçll.o ou o cnncelamerito de multa.s ou pcnalidO:· 
des, desde que ~>atisfeitos. cumulativamente, os sciuintes requi· 
sitos: 

a) cm decorrCncin da situaclto exct'I)Cionnl do Ucvec.lor, nilo 
possa ser efctuac.la n cobr;mçn do dóbito sem grave l>rcjuizo pa· 
ra a m:ml.lt('nçll.o uu d('scnvolvimchlO de :JUas utivillatlt•s empre· 
5ariais: 

b) ,::.-jn dt~ inlc>r•·s!l(." t•t·nni'mlil·o·sucinl a cnntinuidt.dc dus 
ativi.tadt•.s t'lliJ>I'l.'Sari;li,:: dn tlo·vt••l•lr; 

c} •':>ll•j:• ('tmfi~.:urada a ,ms.sihilid;ul~: dt> o rN·olhinwnlo dos 
créditos supcrv .. •nit•ntes vir a t•ft•tuar·s~: com rcguluridac.lc; 

II --o p.aH·t•tolmt•nto dl' di-bitn:; em ntt\·Sil:>S,~nt:lll;cstnçOes 
nu.'l'\sais e co-nsncutivl'1s, :oub 11s conüiç(;es qÚc estl'1lwk>ccr, ob
servado, no 'qu~ couber; o di.spo!lto no artigo 11' do Dcc-rcto·l_ei 
ll~ 352,· de 17 de junho tle- 1968, e nos artiu;os 5~ c G! do Dt!creto
lei n~ 1.184, de 12 d..- agosto de 1971. 

§ 1~ A faculdade prevista neste artigo ·alcança os débitos em rase 
de cobrança ex~utivn e se aplica, inclusive, ao encnrgo legal de co
brança da Divida t\tiva, 1derido no item. IV do nrtigo 1:' dcsto decrer.o--
ll;i. 

I 2~ A compctênci;l aludida no caput d~·ste artigo podl!rá·scr dcle
sada ao Conselho Dirctor do fo'undo de PllrticiiiHt.:lo PIS·PASEP. 

Art. 12. Os dt!bitc.:. de contriUuiçoes paro. o: lS e o PASEP. vtm• 
cidos ali a data da pu~>Jicaç:J.o d~$1C dt.:creto·lci, podtlr:l.\o ser pagos com 
di&pensa de multa, jl'f.JS de mora e encargo previst ) ltl'm .IV do .n.rti-
10 1! deste de<:reto·l·;i. desde que o devedor efotive o recolhimento atb S1 
de dezembro de 1~. 

§ 1:0 A Catx·. ECoriõmicã 1-"~d('ral e o Banro do 13ra.sil S.A. pode
rão autoriz..ur o p· • .::nmCnto f)arcela.do do dC.bito rcqut!ridu nu rorma dc:ro-' 
toe artigo. oh.sen·.1JoJ o limitu mãximo eh~ vinte c quatro prc::otuções men· 
sais e comwcu1:' as. 

lj 2!' As ;.re~açóes de que trata o parágrufo autcrior serão corria:i· 
da,-. mt>f!t!~<i· ,,mC"ntC", ccnn !,;u .. c nos indicc11 mensais de: vliriaçdo d111 
ObJ..i!:;.tOt>, r,to,jjoíu:.t!lVel:. do '1'l·M,uro N.ucional - OHTN, c vencerdo ju· 
ro.s 'ae de· J•Or.cento ao ano, inc identcs sobre o s.Õlào devedor corriu:ido. 

Art. a3. Exi~ir·se·d prova de incxistr:-nda de dl!bitos das contri• 
buiç&>:> sociais de qu~: trat.u c~tC: dccrcto-ld, exclusivamente. nas hipó·
tese• r~: feridas no art-. 1~ e observadO o disposto noa .o.rtfi!o• 3~ • ~, 
cap.J4 do Decreto•lei n! 1.115. de 22 de novembro d61919. 
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Art.. 1f, Slo participantes t:ontribuuuclll úo t•ASEP: 

I - A Unifto, QS Estados, o Distrito Federal, ..os Territó 
dos e Municípios; 

II - aa autarquias em icral. inclusive quaisquer entidades 
criadas pnr ld' fN.lc•rnl com alr.ibl,li('OI!':s de fi5caliz.a('Ao de; 
axerdcio de profissõt"a lilK!rais; 

111 - as CRI['Ircl'ias rnlblicu e aua• subsldilirin; 
IV - au socit•tlmlcs de econon"!m_mista e IUa:J !f._ubsidiâr.!_a~_: ____ _ 

'I - n!> hulcla.~o•ti('s inslhuid;ts, PlanUdatl ou tiUpcrvisiona 
dus pdu l'ti\h•r l 1 1iblicu~ 

VI - qunlsqtwr outraS tonUdndes contrto!B.daa, dirC'ta ot.tin 
dlrclamcntc, pelo Poder Público. 

às ::'dt::ilo ~~~v~~~L.i~~~n~~sm:O~~r.i:~~n~~:$dsO~:~~-:i~~~[;~~=sp~},i~:C.; ----
cislaçlo do imposto sobre a renda t1 aa definidas como emprcgadl':lfa -
pela legislaçao trabalhista, .Inclusive entidades de fina nlo lucrativos 
condomJnlos em cdifknçOes. nlo compreendidas em quaisquer do 
itena do artico 14 anterior. 

Art. 16. O Poder Execu~ivo. através do Minirotro da Fa.zenda, .JK 
der' expedir lnstruçllca para execuç4o do preaf'nt. dccr"to·lci. indusiv• 
nferentea a: 

I - prazos de lllfCIJtmtaçlo, forma e conteU.do de d<!clatl 
I ç.lo do .contribuinte e pN'r.taçlo dct informações adicional• no ir 

tertase da Adnlinistraçlo; 
II - prazos e forma de ReGihlmento daa contribuiçOea 

HUI acrl6.clmos; 
UI - processo admlniatratlvo a da consulta; 

, IV - procedimentos de aniatla. re1nias1o e parcelameol 
de débitos. · · · · -

Al't. 17. Este decreto·lel entrar' em Yigor na data de aua public 
çlo. revoa:adaa as dispOaiçõea em contrirlo. 

B~:aailla. a d• qoat.o de Ill83• 162! da Independollncia e 53-= ( 
República, 

AURELJÁ.NO CHAVES 
EmaneG•lvl•• 
DolfimN•UO 

DECRETO-LEI N!' 2.1~. DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984 

Ah•r• • Wsl•l•o;llo do l.m,~>Pio do 
Jt.nd.t. 

O PRESIDENTE DA REPUllLICA. no uso das atribuiçOes quelha 
confere o artico 1!.5, inciso 11, da Constituic;.lo, 

DECRETA: 

Art. 1! A partir de I~ de janeiro de 1985. as classes de renda e as 
•llQuotaa das tabelas de fonte Sobre re-ndimentos do trabalho aualaria· 
do e n.lo·aasalariado, constantes do art.igo 1 ~, letras a e b, do Decreto· 
W a! 1.067. de 9 de novembro de 198a, passam a ser as sepintes: 

ai rendimentos do trabalho assalariado: 

~ .. .. .. .. .. .. .. 
... 
Do 
Do 
Do 
Do 
Do 

"" Do 

Rancl• i:.lquld• M•n .. l 
c.. 

~0.001 

t4t.OOI 
l.M2.001 
:UOG.OOI 
~.:S'IKI.GOI 
..a11eo1 
7.262.001. 

Ac:t ... 

$50.000 
949.000 

1.3:.2.000 
:r.IOG.OOO 
3.390.000 
... &UI,OOO 
7.262.000 

IO.Ut.OOO 
... lO.t-4,.000 

l••nto 

" " " .. .. .. .. .. 
-,---'---:--"C""::"--~:--''--~-· -~· --·---~ ·~·"·- .·~

b) rendamentos do trabalho n.lo•asaalar1ado: 

DOs tennoa do anigo 14, do Decreto-lei n:' LIJG7, de 23 de novembro de 
1M2, aerti efetuada: 

I - em seis parcelas leuala, mensais e consecutivas, a 
-partir de novl!mbro dl' cadli ano, à pessoa jurJdica tributada 
com base no lucro real; 

11 -~em parcela única, à pessoa jurJdlca imune e às antida• 
des relaclonadu. no art~o ao, da Lei n~ 4..506. de 30 de novem• · 
bro del964 

f 1~ Na co~pcnsaçlo e nã-restituiçlo se obsen•ari .o disposto no 
a·n1it0·2~ dO-Deàeto:rt'lnf"T.óf4. de"21" de feverriro de 19$3, a no artJao 
'l!, do D«,relo·lci .n~ 2.07~~-d"e 2<F de dezembro da 1983. 

·1·2:r-Ser.& eonsideradõ ((U'(I_O tribuLaCl\o exclusl\'1 .na .fo.nte o lm.' 
posto de rendà retid-o de pessoa jurtdka lsen~a por reduzida receita 
bruta (Lei n~ 7.26G/2H, arL 11~ ll~ da..paaal)a jurJdica que tenha optado 
pela Lributa~o bnead.a ~o lucro ,resumido (Lei n!' G.ol&lf/77, art. 1~,. 

I 3~ A restiLuid,o a que se refere o Inciso I, poderá ser efetlvadi 
em menor número de parcelas quando ae tratar da reduzido montante, a 
Mr definido pelo Ministro da Fazenda. 

·Árt. 4~ O. artigo 5~. do Decreto-lei n!' 1.418. de 3 de aetembto de 
1171. ~ua a vicorar com a aea:uinta redaç.lo: 

•Ari.. 5~ Para efeito de determinac;llo do lucro real da paa• 
soa jurfd[ca, os resultados obtidos com op~açOea a termo em 
bolaas do merc:adoriu no ext.erlor ter•o o &I:IUinttJ trtttamen~; 

l - os rttaúltados positivos nlo aer.lo tribut&veis, desde 
que obededdaa u condições astabelec:idu pelo Ministro da Fa-
zenda: · 

II - os resultados tM.-ativoa lliO .. r•o deduUveis•. 
Ar&. 6! Este decreto•lei entrari. -.n v{Mr na data de sua p~ 

~. nvopdu u dbp9a_l~~ em contrário. . -· . I ~ 
Jt-p!':t~~-la. U de clazembro de UIIW;: 113~ 4• llldependlacia'tJII~ p 

LEI N9 7.3Z9, de 27 de junho de 1 985. 

Altera· o prazo para pagamento do 
imposto de renda devi do por ~ 
soas jurl"d1cas. -

PRÉSIDENTE DARE B L I C A 

Faço sabe·r que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
segu_i"te Lei: 

Art. lQ ~ O pagamento de cada parcela de antecipaçio. 
duodêCimo ou quota do imposto de reÍlda das pessoas jur"idicas~ a que se i:! 
fere.11 os Decretos~ leis nQ 1.967. de 23 de novembro de 1982. e nQ 2.031~ 
de 9 de juliho de 1983~ deve ser efetuado atê o.iiltimo dia Util do se"gundo' 
decêndio "dC? mês.. corresPondente- ao Vendmento da pa·rcela~-

Parãgrafo ünicO --O-disPoSto-neste artigo aplica~se is 
parcelas venclveis a partir domes segUinte ao. da publicaçãO desta Lef. 

Art. 2.Q ~ Esta Lei entra emvi9or na data de sua publica.-
çio . 

Art. 39 ~ Revogam~se as diSposições em contrãr1o • 

Briu.tlia, et1 27 de junho do I 985; 
___ l6..42..J~a_ln.depe~dênçi_a. e 97Q da RepÜblica. 

.. .. 
" .. .. .. ., .. .. .. 

ll.t.,dlnu•ni.O Brui.O MtPUI 
c .. ... 

"" "" g: 
"' "" "" Do 

2GO.OOT a 
S$0.()()1 
t~t.OOl 

1.3So:f.OOI 
2.100.001 
3.3110.001 
... 1:118.001 
7.26:f.OOI 

Ac:lma da 

....... 
"'· ... IU!tUflO 

1,3U.OOO 
'2.106000 
3,3to.OOO 
4.11111.000 
'1.K2.000 

IO.t-19.000 
IO.,tt.OOO 

'" ... .. 
" " .. .. 
" .. .. .. 

Art. 2!' No exerdclo fiRancCiro de 1985, a tabela do fmposto dt:j 
r-enda proQ:resaivo, incidente aobre a renda liquida das pessoas física• 
residentes ou domiciliadas no Brasil, de que trata o arc.ico 1!, do 
Decreto·lei n!' 1.96&. de 23 de novemb~:o de 19S2. bem como os demab 
valores expressos em cruzeiros na legislac4o ttibutári11 serJo rea}usr.a: 

'dos mediante acréscimo de cento e aessenta por cento ao:5 valores vi· 
pntes no exercido de 198-1, ,exeet.uados os abatimentos rererid?:l no pa· 
r.~Rro~;fo único. 

Parâu:raro único. Oa limites doa abathpentos de que tratam os ar· 
Ua:os .4~. do Decreto-lei n~ 1.887, _de 29 de outubro de 1_981 •. 6:". do 
Dl'creto-lei n~ 401. de 30 de dezembro de 1'968 e 4~ do Decreto·lel n! 
i.-493. de 7 de dezembro de 1976, ficam elevados paro Cri2.2SO.OOO, Cri 
~000 e CrS l..o32.000, respcctivament.e • 

. 1m. !! . A ré5tltoiçtb ii pã&aoa JUridiC~. do imposto de rendi~ Nu. 
do na fonte ou recolhido por anteclpaçto, a&ualbada monetariamente 
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Dttl>6e 16bre o eon4omlnlo em edllf· 
etJÇ6U e a• ltu:<>rJX>ra{Du lmobllld• 
TIIU. 

o Preoldente do. .JkP~~Uco. 
Paco ltlber quê· o· C<>ngre..., No.clo

~: decreto. e eu aa:nçlono a aesu:nte 

TITULO l 

DO c:om>O>dmo 
Ar(. 1•. A& edltlcaç6eo ou conjun• 

tos de edlllcaçõeo, de um ou ma!IJ pa. 
vlmentC$. construidos sob a forma di' 
untdadeJ i.sOiods.s entre st, desUnadll.\ 
• fins residenciais ou n!o·resJden
clals. poderão ser allensdos, no todo 
ou em parte, objet1:v'àmente CO:l!ide
rados. 3 oonstltutrâ. cada. unld::tde, 
propriedade autónoma sujeita lu u. 
ml14ç6es desta Lei. • 

· 1 1•. Cada unidade &erA ass!nalada 
por des!gnação &pccial, numérica ou 
alfabética. para eteitos de identJ.fica
çio e à1scrt.m:.nação. 

1 2°. A cada uitidade caberA, como 
parte lnscparAvel, uma !ração Ideal 
do terrêíto e coisas cor.1uns, expressa. 
&Ob forma decimal ou ordlnàl"la.. 

Art. 2.9 caail. u>lld~de com salda 
para a via. púiJlica, dtretamente uu 
por processo de passagem comum, 
sert\ sempre traroda como objcto de 
propriedade exclusiva, qualquer que 
seja o nUmero de .suns peças e. .s.ua 
destinação. inclusive (VETADO) edffi .... 
cio-garagem, com reSS!llva das restri .. 
çôes que se lhe imponham. 

Parág:raf~ único. (VETADO) 
Art. 3~. O terreno em que ae Je ... 

vanta.m a edificação ou o conjunto 
de edif1co.çõe.s e suas tnstalaçõcs .. b~m 
como as funda.çôw., paredes externas. 
·o te.to. as áreas internas de ventlla-" 
ção, e tudo o maas que fi~r\o·a a qual .. 
quer dependência de. uso oomum doJ 
proprJelàrios ou titulares de direJto 
à aquisição de un~d:l.dcs -ou ocupnn!.cs. 
constituirão condomlnio de todos. e 
serão 1nsuscetivcis de divisão. ou de 
alienação de!)tac:.dn da_ respectiva 
unidade. Serão, tm"nbCm, insuscetiveJs 
de. uttUzaçfto exclusiva por qunlqucr 
COndómino (VETADO) 

Art. 4'11'. A. alienação de oodn unt
dnde.. J\ tl·ansfcri~nc~!\ de dh·cJtO.'i per .. 
tinentcs A sua uqui:nçâo e a e.:m.o:.tt~ul. 
ção de dlrellas rcnls <Obre elu lnde
penderão do conoent:menlo dos con
d6nimos, (VETADO) 

~a.rágraro ún!co. o adqu!rente de 
um" unlc!<lde responde p:los d6bltos 
do alienante. em . relação ao conaa. 
mln!o, Inclusive multas, 

Art. 5t. O condom!n~o por meaçAo 
de parede, soalhe•, e tetos <i'a.s uni
dades i.solzdas. reg:ular .. se .. â pelo dis ... 
po.sto no Cô<.Uso Civll, no que lbe tor 
aplicável. 

Art. 69'. Sem prejulzo do d!sposta 
nesta.. Lei. reguler-se-á pelas d!spost· 
c:O~s de dir~lto comum o· co11domtnlo 
por quota ideal de mais· de umB pes .. 
.a:oa sObre a mesma unidade autO
DO.tJ1.a •• 

Art. 7°. O eondcn1fn!o p:lr uhl-c!!l· 
des autónoma.s instttulr-se-á por ato 

DiÁRIO PO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

entre vivos ou por té.stamento, com. 
Jnsc~c!o obriga. tOrta no Registro de 
Imóveis. 4-êle eon:.te:ndo: a indiv:dua .. 
lizcçr.o de cada un~d:lde, sua lrtenU
fJcaçlo e dJscrtmlnr.'1fáO. bt:m como a 
fraç~o !deal ~6bre o tern-no -e partM 
cc;mun!, atrlbufcin a c2.da unidade. 
dl.!pcns&ndo-.::ie a de:crlçAo interna da 
unlda<le. 

Art, 89. Quando, em terreno onde 
n!ío houver eó:!ficaçáo, o proptlttá.rlO, 

·O promitente ccmprador. O ces.o;loná
rlo dést.e ou o promitente ccssJonarlo 
sõbre êle dt.:;t!'jar erig~r mais .de uma 
edi!ic::t('üo, observru--se-á tam!l6rn u 
acc:ulnte: 

111 •m reiaç~o ês unldooes a"tono
mas que se consUtulr:1n e:n casa& tér
reas ou assob.ra:ls.das. serA !li.s~runi
nada a parte Go ttrnno :tcup::u1::11 p~~a 
ed~ficar;t.o e tambtm aquela evc::ntunl-

:i~~~v~e3~= ~~~ ~m~tl~~=:J~! 
e q~tlnt!ll, ben1 bSEii!m a tr=.ção ldt"uJ 
do todo do ~neno e de partes eo-
muru:~ que corn.sponderl\ as untda-
delõ; . 

b, e!n relação às unfd~des o.utO!ltt
nlas que com-t!tuireru ec.lificlos de :lois 
ou m:~.ls p:wimentoo, &:!r•\ dtscrlmJn,\• 
dll a p!u't.E: do terrt'no ocupada p!l.ã 
ed!fic:~ção, aquda que evenLu~'men
te fõr resen•uda como de utihuç~\o 
exc!uslVtt, corresponde-nte t....s untaades 

_ «!o edifíc!o, e ainda a ft"D.'~iio tdeaJ du 
tod:> do tC!l"Emo e de pa.t·t.es comuns, 
que C~l·re!':t:<mdel·á a 'cada uma dM 
un·idades: c• fcrão dlscrlm:Itadas ns partes. ela' 
tm .• ll do terreno que p:td~rào ser uu-·, 
l.:t.odas cm comum pelo:• Utu1:1rcs cUb 
Cll:"l'1W. s~~;·e a... vó.rto~ tipos de unl~ · 
d:.dcs aut6nomu~; 

4l Jtr!lo cliscrl:nln:oc!os as Ai'eaa que 
ae eonst!tutrem e1tl ~ut:agem comum 

. para u v~ru&. p(LbUC!lS ou par:~. as uut ... 
<!l.dea. entre 51. 

C.'\PttULO V. 

Da Cont:t'11ttlo de Coudom!n:O 

Art. 5°. OS p:<>prlct'-"lcs. promlt.en. 
tes CQtrlpr&d!:l~es. cess!onár!o.s ou pru. 
mltent~.l ct~~1cn~r:os d!li dir('itos per• 
tfnentcs à aq~tisl~tio de unidadrs IIU· 
t:c)..,oma.s. em e.:J;r:...~~~~.s a õiert~t cons .. 
t!'uid.:::s. e!ll . .::o:::;truç..ao c:.1 Ja. c~m.
uutdas, c1ab<Jl·ttrdo. po:- escrito. a 
Con\•en~Ao de c;:;nrlcmini?, e de\•erD.o. 
tantb.ém, por C\Jr..!r!ltO ou p:>: drl~bc
raçao em a.zsemll~i·!a. aprovar o l{e .. 
sime-nto Interno ~~ edlfi.::aç4:.a ou ccn. 
Junto de edifl.:·lç.:::s. 

1 1°. Par-.se-A o rcgUtro do. (;Oh· 
·v~ncao no ne~i.itr.o de Irnó·rei.i. bem 
ccmO a a.verba·t~ .a"ols Eua.s eventuala 
attere.çoes. 

1 2°. Co!lS!dera·.se a!)rcv::da. e obn .. 
~tató:ia J:'lro. os p:-o~rietAr!os de unl· 
dadcs, prom:tentcs ccn;.p:·.scor.e.; ~ f?:!$-o 
dcnario.s. e p:·c:h:en:.~ c~~!on:t.!'!~ 
atuats e tuõ.u!"O.S. cmr.o pua qu:-!IQ'Jt:or 
ocu~am:·~. · a c;oov!n~ão que reúna Jt3 
a5Simr.tU."+1&. d~ t~IU!.a.:-es de dlrettu.s 
qUe repn;~c:lt.em. no m1:1im-o, 2/3 dn! 
trac:t.es id:aos que COUlllC:!m o coni!u. 
m.t..'l!o. 

1 ~9. A!ém de outras n~:m::.'5 ap-:-o .. 
vadas pe!cs .lnterez.sadc3~ a conven• 
cão deverá conte:: 

a) a d!.scr!:n!naçAo das partes elo 
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prop!'led1de exc:ustva. e ··U .'da· COl&•' 
dcmin!o. cc:n c.ip.?:~fi.c:;!;C.cs· d:t.s di• 
fennte.s 4:-e:»s; 

bl o d ... :.:no das d!terentes pat• 
tes: 

C) o mOC:O de war u co!Us e aet• 
Y'...çcs oomutlS; 

d> tnCl.r:os. fo::r.o e ~:octotç!o c!G' 
.~ontr!bu!çtts dca condômin9i1 p!tra aa 
ae~r>e-~~ de ct1He!o e p:tr:t- A\<J, cxua
C)rd.nirlas: 

~' o mc:to d~ e.!JX!her o ~!cd!eo e o 
Co:l!elho Co:~uJtivu; 

/1' t:s at~1b:.dçi5e.s do sind.!~.· at~tn 
das Jeé::th·: 
· Ql -a defm!t;O.o d.t nltureu ;;ratuit:L 
ou remunera·:!~ de. su~·_f.(ltiç~~SJ 
. 1u o medo e o,. p:-ait,. de. ênnv.oca
~tu~~~: :.l~se:nt!-!~3.3 ::!;ais dos cun .. 

u o qz;c:rum. _t;3r:t b d~vcr.:.os :!pos. 
...ae vot~~Yê::fi •. 

11 ~ ronna de éOnti'lblltçllo. p:tN 
constituição <;te fundo de reserva: 

ll a totmll ,. o quoroml pa'tot· u eJ• 
. ternçees de convonçl!o: 

ml a· torana e -o quorum ·para a 
aprov:t.ç5o do RegJmento Intemo 
quur.do não tnclulao.s Dll pt6Jll"kl C:on· 
venção.· · 

Art. 10. E' defeso· a qualquer ··con. 
<10!1?-lnu: · ·· · 

t - allor~r a· fo:ma nlernll ela 
taC'had:J.; 

n - decor:tr D.S parteS e e.!1UO.cfrJU 
cxtf'rnos c:tm ton9.Udnd-ea Ou eôre" 
d.iver.s:s d~s · emp:ea:Lda.s tlo conjun• 
to d:t edincnç~o; • 
lll - de~t!nOl' a un!dade a utUI· 

"'ção d!vers3 do !tnal!dado do pd· 
à!o. ou usi..b. cie forma noctvn ou 
pel"isosa no sossc!zo. A aaJubt'!dade e 
A zst:gurcncn dos demais condOm!nca: 
· I\"" - emb:;1.-:.çar o wo daa Pttrt!a 

cCJut.uns. · 
I lf. O tr.:tns~ressor. flcar4 sUjeito 

,il,u pagurnento de mult~ · st::evtsta na 
comrençt.o ou no regul::amento do. _cob ... 
dcmfn!o. a!~m de- aer cORtp~!ld~ a 

- dt:s.!a:tcr a allra ou abster-se da pré.tt
ea do ato. ctf6eD;dO, aQ ~indico. com 
autori::açf.o jud!c:a\,. lna~f;tár deSma.n. 
chi-la, à cus;~ do tra!l-Sgrt.<.sor. te 
e.:-te n!i:) a desll:.:er no pra;o que Jhs 
Cór estipubc!o. 
~ 2". O p::oprletd.rJo ou. tt"t-.l!ar de 

dtreuo A. aquisição de un!c:!dde: pode .. 
rA fazer obra qt:e ou modlf!que ~!Ull 
·!achada. se obtiver a aquies.:êncla d;a 
uQ!qad~ dos c::ondõmines. · 

Ar~. 11. Part efeitos trlbutir!WI, 
cada un:dade out6noma ~c:â tra!4cu. 
com!l pré..1:fo fsOl!idtJ, eoiltribqinao 6 
rc:.pe-ctivo · c~!ldóm~no. dlret!l!nientc, 
CG!ll ·as. importt.nc!as relath·ao$ ao~~o 
impostos· .. e tnx::as federais; ·estãdunrs 
e mun~c!I)~~. na Corroo' d9S · respectl· 
vos lançamentos. 

C~PttULO Ill 

Daa Despesas do Condomfnto 
Art. 12. Cada condõ:n!no conco;:.. 

rera ne.c; despes.:s do co:1dom1n!c. re~ 
colhenco. no:s prazos prevtsLas na. 
convenção, a quota.parte que lbe cou
ber em ratc:u. 

I 19. &\Ivo d!sposiç:!o em contrãr..o 
.u~ coztwnç-;.to. a · r1:c:!lç:rto da quota 
no r;;o.te!o corresponderá à tração ldeKt 
de terreno de cadn U!lidad~. 
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1 2u. Cabe ao stnúh.:o urrt.'C4ldar ua 
contrii.,uiçóe-l comp~tindo~lhe pro .. 
mover, por vfa e!IC!cull~a. a cobrenç:.. 
JUdietnl das quot-ts otrn .. -::ncna. 

I 39. O condómino quC ns..o pe;:ar a 
R& cont.rUmlçi\o n~ prazo tixndo na 
com·ençé.Q t:ra •uJctto no Juro mo
·ratór1o de t~.:. <lo mes. e multa de are 
20';.0 Eól.>l'e o d~..·blto. C'IUe .!.t.•rfl at"'.l~ll· 
~elo, se o es~ipular a "co1nenrfio. con, 
a. ap!ica.ef.o dos ind:ces d~ correr.a-oo 
m~netáriR le\'ant.ud'l·.. pelo Conselho 
Nac~orul de E"cun"lmia.. no c~~o d~• 
mora p~r pcrw~o i~uul ou .sup~::-lor u 
.&els meses. 

i o~u. A3 obras que interessarem l 
r:::trutura. int('gr:ll da cd.ticc:tçOO ou. 
c~njunto d~ ~ificn~õ.-s. on ao sen-1ço 
cu.r.lum, seJ·àu teit::'!s c:o1~1 o concursu 
oçecunl.árJo de- todc.s o:,; ;~ro::>rlett.rios 
ou t.itnle:-rs df" dt:e!!o à ~quisiç.\o df! 
u~id&.dc~. mc-ti:ant~ o:~:o.mcnto pr~vlo 
fl:Pl"OVado E:m r:.&sc:.-:.blt;~~-c:ers.l, pcttL"ta• 
do Jncumt.l:·-se de .!itk'l c:xc..:u;ão o 
sinà!co, ou outra pe.:soa,. (:Om o.;Jro .. 
\"r.ção da. assemb~~la. 

§ 5°. A renUnc!'l de qua~qu~r cOh·· 
d5m~no aol s.::us c.li!e~·tos, em ca.so 
algur,t valel'â como f.'~.:usa }h:ra ex~ 
nerâ-lo de ~:m:; e:otool·ge:1. 

CM'.ITULO IV 

Do Seguro. C:o Incbo.dlo, da ne#tou .. 
çi:o e da P.c:&:onJtr:,çc.o ObrJgatóraa 

Art.· 13. Proceder-se-li. no aea:urc. 
da cdU.ica(.·;ia ou do cc.njunto ds edi· 
ficaçõ!:i, nt·st:c c.tso. discdmin:.:.da. 
r..~ente, nbr.:J:n:,;cml:> t!.do~:. as unida .. 
des (LUlÔnt},nas c p.::.r=..cs comuns. ccn. 
tra incénd!o ou 'outro .sinistro qa.~c 
CdU~e cté.s~ruir;!-:.o n'l ~<:do ou c:n p~r
t.c. compu;n;Hlc-sc o pr~mio nas des. 
p.!s:.s ord:nt..ri~'i d:t condJmin:o. 
P\lrâ~refo U:1ICO. O !i.C'guro de que 

tr~tR es:.c r.rti;tO ::.erfl. 0'll'iJ:1llÔl'i3.a1'~II· 
te fe!to d::ntro de l:!G di~s. c:m~udo~ 
ci-.l dtlta d:t. c."JOC!.·~.::--o <!o "h~b1te-.se'". 
r.ob pe'n:::. df' J.côlr o c .. ·n~1omln!o Si.l· 
jeito à mui~~\ men:.al '-'QUl\'~\lente a 
1 ti:.! do imiJO."-IO p:·úl11l. ctJbt{.\'\·1 Oi.:
c.J.a,nm':':1.t.f' p:::a !.1~t~~~··~pali~t:H.il'. 

Art., 14. N:1. ocot"rCncin ~c s.n~~t'O 
total, ou. que dc:s.~run m!us de d<:.ls 
terços de .Utn•l edlfiC:t-:oü.::t, seu.; c.:>miõ .. 
minos rC:I!nil·~s~-r~o rm n.'i'.i('Inb!éia cs .. 
peci«l, e dc~;b~l·a:-;~o tblJt·e :~ .su=t rc .. 
co!ls:.rm;ff.o on venda rto t_r:-;·~no e ma. 
!"~?!'!ai.'>, p:.:• r,:•nn.:~:t nl!n mo d~ ''otO!J 
aue r~p!·csenu•r.t m~:~~~\· nl.:ltS um:1 
das ft·açücs ;d~nis do a•::pt'Ctl\'O tcr-

rc~0io. Rc,!t'lt:u!a n propi'l':ta d~ re. 
coustruç.!\o. ;" m(":.m:t n:~M·tnbl~~·.<l, ou 
ouLra ·par:~. {:ste fim convocada. de .. 
cldlri. pelo mesmo quorum, do des
ti~ a ser dado ftO terreno. e ap~ 
YarB a pa.rtllho. do valor do segure 
entre os condõmlnos. sem pi'ejuizo do 
que receber cada wn pelo seguro fa
culta Uvo de ~ur.. unida de. 

t: 2• Aprovo.da. a reconstrução ser(&. 
feita, guarG.a.dos, obr!gatck:amente, o 
me.imo desUno. a mesma t.:trm& ex
tern.J. e a. mc~ma d~posição !nterna. 

I 3v Na h~pótese do paragrafo an
~r!o: •. a m!ncr J.a. n!\o pederâ. Eer ubrl ... 
cada. a contribuir pa1·a a r~ed!f!eaçli.-'. 
coso em que e. maio:ia pC·:i:!!'a adqul· 
rir as partes dos di!siden:e~, median ... 
te &ValutçAo judicial, feita em visto
na. 

Art. 15. Na hipótese' de que traiA o 
t 3f (i.G artigo antecedente, à ma1o .. 
r!<> pode~!L~ ser adjudlca<las, por sen
tença, as fraçôes jdea!.s .da mtnone.. 

1 19 Como condição polr& o exercf
c!o d.:t. c,.ção p:ev•sta neste art.:go, com 
a intclal, a mc.toria oferE:cerã. e depo. 
sits.râ, ê,. dispOsição do Jui:co. ~ ftn
portlulc!as arbitradas na. v1s:Or1a. para. 
avaliaçt:.o, prcvalecenó'o u ae even
tu~l desempatador. 

1 2• Feito o depós~to de ~ue tf'!i.ta ~ 
paráirr.f'o ante:•or, o Julz, Umma.r-
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mente, pcderá. autoli:tar a a(!Judtca ... 
çáo lL malorla, e & ~:no:.1& poderá 
leva:~tar es imp.)rtánclas depos1ta_do&: 
u OflciRl de Re~istro de ImóveiS .. nes
te.$ casos-. iará constar do tc&lstro ~ue 
a. c.djudicaçáo f.:>l re=sult.ant.e ae me
cUd.J 1:minar ~ 

: 3t Io·~to 0 d~pésito. ~er!L exped'ido 
~ Jr.llntlado de citaç-ão, ~cm o prazo 
de dez d:as para a. c~mtest.·l~,":ào, vtTADO, 

• f.Y se não contest·:ldo o Juiz. 1Jne .. 
dl:.ta.nv~llt~. julgará o Pe4:do. 

1 5• Se conteste-do o pc.Ci.id;~o, .se
gu,râ o processo o rito ~lrd:nãrio. 

1 &• Se a sentença flr.·lr \'S.lor su
perior :!,:, da avaliação retta na vts .. 
tol'la. o condolnlnto em ..::::-:.~cur;ao res
titu:rà. à minoria n. respect•va dlfe .. 
rença acrcsc!da. ci'e juros de m>:~ra à 
ra:t.Do' Ue 1 ~~. no m~s. dc.ide a data. 
da CJncesHt.o de event.u".U Umtnar, ou 
p:tg3I'á. o total de-;-ido, com os juros 
da mora. a contar da citação. 

~ 'lt Tra.nsitada em Jutgacto a sen
tença. servirá. ela de tftu ~o ddinlt1vo 
para. ·a mat.Jl·1a., que devcrâ rec1Strá-
1a no n~gl.c:t.l'O de Imóve!.s. 

~ 8~ A malor!o. p-oc1erá p~~ -e-.~. 
brar ci'n minoria. cm exec•t...:nocé'e"sen-. 
tentn. f:ncargO.<; {lsca:s n~c~~:.\t'tos l 
adjudl<::lçiio dzfmitiva :1 clt'Jo paga 
mento se recu~ar a mlnlrin. 

.Art. 18. Em ca:o de •:nl&tro que 
ctestrua men011 de doLs t~r.;oa da tdl
ttcaçlo. o .slndtco promovll!l'à o rece
b!menl.3 do ucuro e a. reconstrucüo 
ou os rtp·l.rcs nas p:artc:;_ ~antfu~:tdas. 

Art. 17. Em caso de conoenat:\o 
d& e:t;tiUc:ltio pela. autor1d.1d.e p1lbll ... 
ca. ou ameaça- cre rul.na, .:.e1o voto do." 
c::ndôminos que representem mats Ot: 
dois tê:rç~ d!iS quotas idCJ.os do res
pect:vo terreno poderá. ser cec1d~da a 
.\U:l c.emollç!o e reconstruçJ.o. 

Parágr.:.1ro únicJ-. A ·n:no1ia não 
!i~ oun~ftd;.\. a contribuir pnr:1 M 
obres mas e~s.eg:ura.-se n.. matona o 
dJre~t.O de ad<:.utnr 01;.s partes ac.s dls
ndcnus. mecuante s.v:J.liaç:1D juo.""'iclal, 
G.pllca.ndc ... se o p:Q-Cess_, prtvisto no 
A_tl,__.lS. 

~4.:rt. 18. Em caso de ::tesapreprta.· 
ça? p:J..rctal de uma. ediflc.lçã.o ou de 
um conjunto de ealf.clçãcs, serno 1n
den1Z:l:!OJ .:s . p:-c:;.prietários das unt-

~~:~~~~oparfae~:lt~dad~r.gJ.~~~~;L~n~~ 
que ~e sujeitar1 às di.spouções d&tn. 
Lel e s~ .submete~á t:s da. Convcncno 
do c:ndorntn~o e do Regulamento In-
te!'PJ! ~ 

Pará,n.to ún!co. VETADO. 

t:AP1Tt1LO V 

Utd:Z:rç~ da EdiJlo'lçtio ou do Con. 
tun:o IÜ EcliJicaçOes 

.Art. 19. cada condGmln.;. :em o 41 .. 
re!to de w.:~.r e trutr. com t-xctusrvs .... 
da.de, cte sua unic!ede ttutõnoma. u
gund<3 suas. conven!êncis.s e tntere.s· 
.te.s.. cond;c!onados. umas e· o~trcs. tts 
normas de b-'3. v:zl.nh:tnço., e poaerá 
ll!.Br es partes e coisa.<J comuns. de 
mane11·a. a né.o causar dtJ.no ou ;,ncõ
m~o aos dei.nai.s ccndón1.~no:t ou 
mJro.do:e:i, nem cbStàculo o\! emba
raço ao bom uso Cas meJma.s parteS 

-por tc-aos. 
Parãgraro \ln.!co. Vl."i.'ADO •. 
Art. 2J. Ap:tcam .. ae no ocup:tn:e d.l 

Jmóvel, e fJ.Ualqner ULulo. tóda.s as 
obrb:acõ~s rffc.:'~!'".V~- ao uso. 1ru!çáo 
e de.st:uo da uniàade. 

Art. !!1 ... A vio!aç.'.t.o ele quat~uer 
dcs d'!veres estipu!adcs 'la CJnven· 
çilo ·sujeitará o ~r.frator à. .. n'ulta :1'1· 
-~ada. na p!'ópria conventõlo_ ou no 
Re,;r:ür.en~o Interno, 1em prPJUf?.O etc. 
ttsp.:on•o.lbl~ldade civil cu rr!minal que, 
no c:.1s0. couber. 
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Pa!'tgra!o onlc:). COm!lP.te ao stn· 
dlco a inlc:at;va do p:-cc.!.SSO e a co
brnnt;a da multa. pJr v;Cl exccuth•a. 
e1n benertclo do eondomtnto, e, em· 
C':t•o ·de cmlur ... se ~le. a qualquer eon
dOmlno. 

CAPlTULO VI 

Da Ad»llnl•lraçdo do Conc!Omflllo 

Art. 22. será eleito, na rorma pre- _ 
vtsta pc!a. convenç:lo, um siJ.dlco do 

~~~fo~~';er cá~.,2 ~:.·~e~~~~d:O; 
reeleição. 

I 1• Compete no sindico: 
cd rt'prC!:cntar e.tlv:t. e pa.ss1vamen ... 

te, o c:ondonünlO. em Juiz;) ou fora 
dele e prar.~ca.r os at.JB Qe ue:esa dOS 
lm:ei-e!:s.es ccmun.s. nos llmite-1 du 
atrlbuiçoóC: cc:nrerlda.S por esL& Lel 
ou pela C.ln\·cnçi'ío; 

b) c:zcrcer u ad.m1nisLr.!\ç!lo lnt!rna 
~d. eUJt1ca;:1o ou do conj1.mto ~. e':lt
íic.:l('LICS, rto ~ue respa.ta. A E.Ull Vlgl
Jal.nc1a, mc.o:alldade e segurança. bem 
como aoo lllel'YiçJ.s que m'ere.ssam • 
toaas os mo•·adorcs: 

c> praticar os atos que Ute a.trtbut
rcm as lds. a Convenção o ., Reçl• 
mt·nto Interno; 

d) tmpor as mult..B.!. e.»t.e.belecldos na 
Lei, na Convellçii.o ou no Reg1ntento 
JntemlJ; 

e) cumpr~r e !.:1zer cumprlr a Con
venç!l.;) e o Regimento tnterno. bem 
como e~'ecutar e fazer ex.!1.."'1lt·ar as cte
l!bc!·açóes d:l. ass2mblé1a.; 

/) pr~star cont!l.!l à e.ss.:.mbléla dos 
conrlôminc3 • 

1 20 t.s funções admtn!:;tra.ttvu po
cJ..e;n ser deleg,~.das o. pes,!:O;U de con
r:c.n~a do sindico. e sob a sua Inteira 
rcsp.:r~abihd.ade. mea"iante aprovação 
da · z..:.s~:nt:;!.!:!l. bcral cios conc.ómlnos. 

~ 39 A conrenc;ão podcni ~:stipular 
que dcs ('.tos do sm-dlco cn1Ua. t·ecurso 
para n as~cmbléia, conv:cada. pelo tn· 
ter~sado·. 
_ 1 4' Aõ sfnd!co. que p:xlerá ser 
cor.dó:n~no ou 11essoa fi:~t::..1 ou Juri· 
c.tica c!:tranha ao c::md.:lml'tlo. será tl
xaéa a. t·emuner2ção pela. mf~mp. ns
.!P.mU!é!a ~ne o eleger . .saiv~ s~ a Con· 
ven.:;:lo dbpu.ser dlferent~mentc. 

i 5"" O sínüico poderá .:.~r destiufdo. 
pela form:~. e sob as c:>udiçlles previs
tas n3 Couvençl.o, ou, no silêncio 
desta pelo ,·oto de doi.s térços d.:>s 
condüm:nos. prc-sentes, em a.;.sembléta .. 
:;eral e!ipecia!mentc convoooda.. 

!i 69 A convenção poderâ. prev:!r a. 
e~c!ção de sul.).~i~dko~. definindo .. 
lh~s atribuições e f.x:tndo-lhcs o mun .. 
dato, que nli.o poderá exceó"er, de :t 
ano"• prem1t1da a reele!ç~o. 

Art. 23. Serl\ elelto, n~ totma pre
v!sta n.J. C~nvençO.o. um conselho 
Consultivo. corutitufdo 1e trê.s con• 
dOminas. com mand:).tos que nlo po• 
derli.o exceder de 2 anos, permitat&. a 
t·eeleiçli;). 

Parágrafo ún~co. Funcionara. o Con
t:elho como órs:ão cc·ru:ultlvo do atn
d1c.:. p:1xn asse.!:~o;:é .. lo nJ. .&OllJç!\o dos 
problemas que digam re:pc!:o ao eon
dcm,nlo, pOd~ndo a. Co.nil""!llçAc C1ef1• 
nlr suas e.t.ribuiçô:s. e!.pectrlcu. 

CAP.ITULO VII 

Da Assembléia Gcraz 

J...rt. 24. HD.;ed., nnu.n.,lcnte, um& 
essembléis geral oró'lnár .a dos uan
dOm1ncs convoc:.da pelo .:ilndlco na 
torma. pi-evl~ta. na. co:u·en;ãu, à 9ua1 
ccmpete alé-m d.:ls aemll.;s. materia.s 
inscritaS na. ordem dl .J.la, aprovar, 
por maJoria. C. os pre~ent es, li..:. verbas 
po.ra as despe.!as ae contlomm•o. ~am.o 
pl'etmdcndo as de consel'Vllç~lo da ed1-
:ncnçâo au co!'IJUnto de t!cilricnçOcs. 
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· DiSJ!utençllo ae teus MtYIÇCIII • cone
Jo>tu. 

't 1• M dec~ da a:umbJéla, to
madas. em Cllcb ca.!O, ~)elo q1t.OTilm 
que a (:onvençlo tlxo.r, ob>"~~:am tO<IJ& 
os conc!Omtnos. · 

1 2' O alndlco n.. cito ma• auoso
qllentea 1 a.sa:emL!éla. co:nun:e&r& &"' 
condóminos o que tiver .udO deU~ 
rr.do. 1nc1u.s1ve no tccnnte 1\ preylU.O 
orça.mentar"..a.. o ra.te!o d:U d,upesQ. e 
Pl'.;move~ a an~:adaçâo. ll.:do na 
fOl'ID'.l que a convenção prnlr. 
~ 1 3f Nu usen1bJ~la.s acra1s, os '9'0-

'to~ .. aer!o p:·op<>rclona!s . ls Ci'&ç6d 
Ideais do terreno e portes c:amuns. 
pertencente& a cnda conWj•nino._ salYG 
dlspcs!çllo ct:vn.sa 00- Convençtto. 

Art. 26. Re .. alvado o ""1'""1<1 DI> 
1 3' do art. 22, poder à 'l~ver ... um
blélu sernl! ex: racrd!n~r:u, convo. 
csdaa pelO sindico ou po~ C•'ltldOml• 
nos ~ue reprcs~nt.em. um C10Jarto, nu 
JDln!mo do eondomlnto. :r.entpre que 
0 exl~!iem os lntertnos senota, 

Parngrn!o 6nlco: Seivu e'Cipul<lçAO 
6!Y~r:a dn Co~-:,y'n~rio. e.ti ~ú podrri. 
aer mcdUicada cm 11!! ollUI.éla senl 
extracrdlna1'14, pelo vo;,o I!Ji&im:o elo 
condümtno.s que rtptt".'icntrm 2/:J ao 
to!a.J dA5 frcrõcs ld~n.!.::.. -

Art. 26, YI:TADO. 
Art.. 27. S~ u. .t.tscmrnet.A . nao R 

reunir p:u-a eurc<r qu,,lq,•or clq po. 
dlrea flll• lhe eólm)ICtem. 11 dJaa ap6S 
·a pOdido de con'I'OCaçlo. o Juoa .lkal
~ a respeito, mediante r<qlocrlDudl• 
10 ~dos tntere~Kdoe. · · 

2'12"Ut.O 11 ....... ~ 
· oAI'l$LO I 
Ilisp<nlç/les Gerllb 

Ar\, 28. Aa J)u:orpornçAu llnobWI.· 
r:u. em toa<> o território llllclaal, 
rqer-ae-lo pela presonte lAI. 

. Parilll'at~ lin!c3. Para tfcllo d•Jt& 
Lei cons!dera...,lt" lncorporaçio lmo
'b!lllrla a <tt!v1dac::e exercida com U 
Intuito d~ pron1o'ver e rea.lJmr a cODI· 
truçAo para a!lenaçAo total ou Pl&f· 
c!sl. de ed-f!c~ç6~ ou eonjt.n~ di 
edl!!caçoes compoo:~ de uruclades l.\1" 
toDODlU. YE1'ADO. 

.Art. 29. consl~em-se 1ncorporaaor 
a . pe.!soa. •ffslc::a. ou Jurid!ca. c~merct. 
ante ou nno. c:ue embo;oa Dão e1tt
tuando a. clnstruçlo. comprorr.ase ou 

· ei'et.ave a ven~a de fraçees ldea.ls de 
terreno cb)et: vando a. vtnculaç!lo dt 
tais tra.ç6ea a. unidades autónOD)U. 
YCADo em edificações & ~erem com
tru!das ou em corut:-1:1ção s:.t~ re~tme 
condominlal ou ~ue meramente ace1· 
te propmta.S ~:ora etetiv..t,;ào · ~e taua 
t.ramsaçOe.s. c~den:1ncto ·" Jtvando a 
térmo a tnccrpora':aa e responsablU .. 
&:Lndo-so. contorme o ca.:::o. pe~ eu .. 
lrega a ceno prazo. p:-eça e deter
mlne.daa condiç\ll!s, dos ubnu con· 
cluldu:. 

Plln\!lf'\fO dnlco. Presume-se a 'flll· 
culaçAo entre a' aUenaç!lo &18.1 tràç6e.s 
do terreno e o ne:óCJa de CODStruçau. 
,e, ao u:r contro1tat.1J. a. venda. ou pro
me"'a de vende. cu de cet.siiO daa tra· 
çúes de lt-:-.·o:>n, já )louvor •Ido apro. 
vado e e.st!ver em vigor. >llU ptnder 41 
aprcvsçüo de autor:dade ado: miltra
tlva o rupectlvo proJel~ de coD>'""• 
do: retpondendO O &llCU,J.Q\e CODlO 
lncorporador. 
·Art. 30. :&<tende_..; a concll:ção de 

tncc:,:otndor tiOS proprletáflos e "" 
· tu!ores de dlre!tw uqu:Jsttlvo.a 11ue 

contr:J.teril a construçúo de NU'lclos 
qu~ ae d~ttncm a c.ln.stitulçáo eJU 
ccndouifn!o. sempre (!Ue truc~-~r l 
Rllcnati>cs ante:s da eoncJ • 
olmls. .~ 
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Art. 31. A ln!cl•tfva e a rdl>onsa
bll!t:ade das lncorporaçllca · 11\J(!Jilllll• 
ri .. c'be<&o ao IDCorporador, que aO
mente p<>:le:t !la': 

•1 o proprleiArlo dO terren3. o pro
mitente compra.dcr. o cf'.s~~rlo 
d:.ste ou promltente ce.sstor.:ário c:»m 
Utulo que utkt!l(<l ·.. requ01:1os o 
ai.lne& o d'o ar~. 32; 

III o construtcr <Decre:.. !lllmero 
23.569. de 11-1~-33, o· 3. !195 de 31 do 
deumbr:o de 1!1-11. e D•c:~to·ICI nli· 
mero 1. 6~0 d• lO ele Jane:ro de 10<11 
ou corre:or" de im.)ve!a \Lel n• f,.ue. 
de 27-ll-621. 

1 1• No caso da allnea. b. o tncor
pc...-..dor srra\ inv~Udo. .,e:a propr:.e .. 
ürlo ~e ·~rreno~ o prcmitente co:JL. 
prador e ce~s1onâr10 ~te ou o pro
mitente c~slonár1o. de :n:J.n<f.:J.to ou
toriQdO por Instrumento ;rlb~~cn/ ~ucre 
ae faça men;âo expre~\1. ctt:.ta Lei e 
ae transcreva o d.i:.pca.to no t 4'. dO 
art. n. p.ua ccne~ulr t~do.s OCl necQ
ctos tendent~ à alienação du t:raçóes 

· Ideais de terreno. mas se: obrla:ad. 
peuo&lmente pelos atos ~:.10 pra~car 
11& qual:dade de )nccrpora<!or. 

1 ~ Kenhuma lncorp:arac~o po;lori 
aer proposta A venda se~ • Jndh:Cl• 
~lo t-'('pr«.sa do lntorporador, ,.deven
do ta~m seu nome pe:m.ar:eeer ln
d!C»do cstenslwamen~ n, local da 
construç~o. 
. 1 3< T6da e qualquer :HCo:poraçllo, 

lndependenternenle 114. forJM p:r que 
seJa coru:tttuicb', t.eri um· ou m::lis tu. 
corp.ll'adores s.olld.\r:.amen~e re!pOil.!i
weL&. ain.da t:ua em fase subord~D:l~ 
a penodo de ca::éocla, rete:l<IO no . 

-· 3t • 
·CAPtTULO n 

D4U Ol>rlgl"~~ e Dftdt01 lo lau:<W• · 
ponzdor 

Art. 32. o !ncorpora:!ur aomen~. 
poc:en negociar •6bre unl.iade.s •utO
oomas apó.s ter .arqUivado. nc· c~rtó
rio c~:npctente de Regts.~..co de Imó· 
te1s. o.t Je&alntt! documen,t~: 

s) 'tltU.~ de propriedade dr terre• 
no. ou de promeS!a, h:revcs-á\·et e ir-
retrat,vel de eo:npra e venda ou de 
cessio de· direitoo~ ou de .Pt.'rmuta. do 
qu.J.l con!te cláusu!a de i01:ssão na 
p:t.se do imóvel. não h:t.ja e..o;upulutOe.i 
impedit~vas de sua aUenz.ção em tra
Çõe.i ic!ea.!.s e inclua ccn:::-ent!:nento 
p:n-a demo!~ção e construçào. de\'!da· 
mente reg:Strad'l: 

b) ce:t:dõ:!s n:~ativas de irn;JC6tos 
tcdera.is. estaduais e mWú.c:pa:.s. e1e 
prct..:b de tltulos de açi!M cl'fels e 
er:m'n .. tl"i. r. de iJ.tus r~:t:fs rel&UYL 
mcn!e !!:O lnló\"el. t\OS ~l!enantes do 
tc:-r~~~·, ~ :aQ iueurp:.r~ulor; 

c1 h!>lú,:co dcs titulas do proprle. 
clade do Imóvel, abrangendo os diU• 
mc.t ~O n:tos. acompanhado elo cert.l• 
dio do~ rc.-spectlvo.s reglstr05; 

d> projeto de con•truçAo devida. 
mente nprovo1.do pcl:ls autorkkldes 
c:mp:tt"n:es; 

., câ!cuii.t d~1 6.:-cas dn.s edifica .. 
ç6es. dl~trlm~n:t:ndo. al~m ·da alobal, 
& d3.3 p~lrtc,.: calnlulS. o indicando. 
c1d.a. l~po . c!e un!d:ldct a respec• 
Uv.s. nu~l:~;:cm de trra construlda: 

,, ccrt!d:io nr{:atlva de débito para 
cour a Pre~rid~r.cia soc!&l. quando. o 
t.!:ular de dlreo.tos ~Obre o terreno fõr 
re .. pons:i.1"':."l p:!>:a arrecmd~çAo dl.s rcs• 
pectiv:ts con:.rlbu~(brs: 

111. memorlal dêscrltlvo das especl.. 
fica~üu da obra projetada, tegundo 
mo~!o a.. que .se retere o tnc1so IV, 
do art. 53. doala Lei; 

lU av3!~eção do 'cu~to aJObal cl& 
obr<l, aluaUz:ada ~ data 'lo arquiva. 
meato. calculad:L de acltrdo com a 
nofiWl d:> lncf>o UI. do art. 53 com 
ba,. nos custoo unitários referidos no 
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are. 11. - dlscrltnlnando·•e. tambo!m, 
o eus~o de con.•lrução de cada unl• 
d:t:d.-. d~v~dnmenle. autentk«da pelo 
~lOii."'"''on:tl re~pcn!ável pela obra; 

11 discriminação das fra,6e.s Ideais 
do terr~no com as uniC:.adrs ·áutOno.. 
m!'S que a rir! cc:re"ponde!'ioj . 

f) n1!:1uta. d;.\ tutur~ Cohvençno do 
condom!nlo que ro~t\ra a edlflcaçilo ou 
0 conJunto ll!e ed:r;caco~s: 

J) dcc!.trAç!\t) 1!'111 que te defln& & 
paré'!la do 1:rcço d" que trata o tnci• . 

so .. ~· !~.rJJP ~~ Instrumento pdbU. 
c3 de m:tnd:uo. re!erldo no I t.t ~ 
artlco :n: 

ai d~C:!:lrt'.ç!\Q e~pre~& em que ae; 
fls::. te l:.·:uvrr. o pr~.zo de carfncl& 
(:t:-t. 3·U: 

01 al" .• !Jdo d.• ldõnc:.:ade tlnancel. 
n. (l;rnec!c!o pOr c:5t3be!cclmento de 
edd!to que opore Do Pa!s ht 111&11 
de clnco ano.s. · 

1 1• A documc~tsçiio referida nes ... 
&e .:..rt!~O. npó.' o eox:t.me do Oflclal do 
P.•~ls::o de I1nolv••ls, sert arqulMda 
em ct~rtGr!o. fat:~ndo..se o competeu• 
le rc;::·~:ro. 

1 : • o.~ c:rntr:~Jos de compra e Yen• 
da. p:-c:r.!:'·"'l d~ ycnda. eessAo ou. 
promt-_...: a de eeJ. ão de unidades autO;.. 
D-.s. aerlo lamWm &YiitaAYels t. 
lbar3em do re:latr0 de que trata aste 
artlco. · • 

I 3f o nllmero do res!stro uterldo 
no · I r•. bem como a lnd!csçlo dO 
earlórlo competente. constarA, obrl. 
ptorl&mente, dos an6nclos, tmpres.. 
l'OB. pubUcaç4e!-. propostas. contrato~. 
preliminares c;u deflnltlYOS. reteren: 
lcs t. lncorporeção, aalvo dos amln. 
cJus .. c!as.s!fic:ld03"•. 

I t• O Registro de Imóveis dari. 
cert!di!.o ou fornecer•. a quem o so... 
licitar, cópia, !olostillc:a, hcllo;:n\!lc:o, 
termcrar. mJcrofUmagem ou· outra 
cqutvale:nte. do.-; documcnto.s espeelfl
c:ados nest~ orti:o. ou autent.lc.ai'A 
cópia apre~entada ptl-l parte tnteres-. 
..,da. 

I a• A exlsttncl:a. de 6nua nscata 
ou reais. salvo os 1ntpedltivc.s de &Ue
naçd.o. niio impedem 0 registro, que 
t:er.i fel~o eo:n a.~ devld:-.s te~.sa.!vu. 
menc!cnando...se. em todos os do
ountentc.s. extmfdos do re;l•tro. & 
~xist~ncia e a ~extensão dos 6nu.s. 

I &•·Os Ollclals do Rr;l>tro de ID16• 
YCls te:-Ao 15 dias puu aprrs~nt:tr. por 
mcr:lto, tódas as ex!~éne~a, que jul. 
garem necessâria.s ao arquivamento. 
e. satisfettu as -rcrer:d::.!lo e:.:..~,·nesas, 
trrAo o prazo d• 15 dias p>r3 forne
cer certidão. re!aclontt.ndo a aocumen,.. 
taçAo apre:-entada .. e ,devoh·cr. auten
ticadas. Ba segur.dn.s v::a.s da meneio. 
n:tda documentação. com exceção dos 
documentos püb11co:>. Em catas -de 
diverg~ncia. O Of:ctal JCV30l:lr:â a d1i• 
vlda ~:eg:undo as no:-n1:1s proces.sualiJ 
apllcâvefa. ' · · 
· I '/f O Otlc!al do Ro"L>: ro de Im6. 
ve!s r~ponde, cidJ e cr!m1nalmente, 
aa ettetuo.r 0 · arqui~·amc·nto de do• 
cumenta~rA..o .cont.rar~n:t'~lte A lei ou 
der certldlo .. ,\TUDO ••. nm o ar. 
·quivamento de todc& o:. doc.:umcntos 

exi~f05n o ro~!:'t•o da aneorporaçliO 
terli 'vAlido pelo pra;·~ d•• 1:0 dias, 
findo o qual. se ~l:t nmd:t. niiu 1 e bou• 
Yer concret!&ado. o tncorporador 16 
pode-:-6. neg:oci~r un:dnd.·., d(·polot de 
atual!za.r a documL·U':,(:!:t" que At re .. 
fere o artigo antC"!!or. tr\'Rhdr.nclo o 
rc:;2:tro por lgu:.l p:-:t:n. 

Art 34 o lnc<>rpOn~<lor podo•rá fl• 
xar. j,ar-1 eft>th•aç:rc• d:. .ln .. ·Q;pll:'nçoão. 
pra.~O de ea.rl-!'lc!.:t. dt·n·ro du qul\1 lhe 
~ Ucito desl:•tlr 1!•• r:nl':····:•dun,•uto. 

1 1• A f!Xt\çâo d~t _.,:-,•. •• de- carêuc!a. 
~- Seita pel_a d••·•"'ç.\o " '111! .. •~--
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refere a aUnea ~n .. , do a.rt. 32 onde 
6e fixem as condlçbes que aur.onzarão 
o 1ncorporador a deststlr do empreen. 
d.Jmen:o. 

I 2' .Em c:a~o algum poderA. o prazo 
de ®rêncJa. ultrapassar o têrmo tinal 
do prazo de validade do re,!Stro ou, 
K fOr o caso, de $U& revalidação, 

I 3~ Os.docum~ntos· prellmlnares de 
ajust;. Ee ~ou\•e:o, mencionuão, .obri· 
ga.tàrJamen,e, o prazo de carénC:a; in .. 
cluslve para. efeitos do art. 45. 

J <t9 A desisténc!a da lncorporaçlo 
ferá denWlciad"a, por escrito ao Re .. 
c!stro de Imóveis ... vrr.\J>O:.. e c o. 
municada. por e~cra.o, n cada um dos 
&dqutrentes ou candidatos A. aqulsiçlo 
SC!l pena do re~pon .. c;ablidade civil e 
criminal do Jncorporador. 

I 59 Será averbada no registro da 
inco1·poraçã.o a deSi. .. t.éncia de que tra• 
ta. o parãgrafo anterior arquiva.ndo-se 
em oor~ório o respectivo documento. 

· I 6• O prazo de czrênc!a é !mpror
roa:é.vel. 
Ar~. 35 O tncorporador terá o pra. 

zo mâxlmo de .f.5 anos. G. contar do 
Urtno final do prazo dt" ca.rência., se. 
houver. para p:omover a celeDrac.io 
dô competente contrato relativo 1\ 
fração ideal de terreno, e.~ bem u· 
&lnl. do contrato de construçá'Q e d& 
Convenção do condomlnio, de acõrdo 
cem· d~scriminãção constante da -au ... 
nea .. i .. , c!o art~ 32. 

I 1' No caso de nlo haver prazo de 
carlmc!a. o pl"azo acima se contará da 
date de qualquer do:umento de aJu.s
te prel imin3r. 

f 2~ Quando houver praW de ca
rência. a. obrlgeção &Omente deixara\ 
de ex!stir se o incorporador tiver de· 
nunclado. dentro do me<".mo prazo e 
nas condiçõe~ prCvlament.e estabeleci .. 
da.s. por e.;;;crito. ao Rt:"p:istro de Im6-
ve~s. a não.concre~ização do empre
~ndbnento. 

1 a• Se. _del)tro do prazo de ca.rén ... 
cJa, o tncc~porador não denunciar n. 
tnco:-porn-;áo. embora não se tenham 
r~unido as cont:!içõ~ a que .!Cc refere 
o ~ 1•. o outorr,-ante do mandolto de 
~ue tr.1ta o ~ lq. do art. 31. podcrA. 
raz~~lo nc.o:. cinco dias subscqücnte.s 
ao.: pra2.o de c9:rêncla, e nes!'e caso n~ 
carA, soHdàriamente recpon~l\vcl cor._ 
o incorporactor prla de\"'lução das 
qunntias que os adQulrcntes ou ca.ndt..t 
da.tos à aqut.siçrto houverem entregue 
ao lnt<>rporador, ... guardado o direi. 
to de r~re:!SO aóbre ~les. dlspen.,nndo .. 
ae. então. do eumprtmento d.a obrtg&• 
çlo fix::~da no ca.put d,e:!!.te a.rtiKO. 

I t• D~cumpnda. pelo lncorporaclor 
e pelo mand.J.n!e d-e que trata o 1 1' 
do lrt.. 31 a obri:raç;io da outor~:~o~. dOI 
contra. ~os rettr:dos no caput déste ar• 
tls:o. no.-.- prazos or, fixados. a car~ ... 
prop~sta ou o documento de ajuste 
prellmin:ar pcderâo ser averbad~ :li) 

R~ts:ro de lmóveLS, av~rbação que 
conferira direito real oponivel u. ter .. 
celrcs. com o conseqüente direito à 
obtenção compUlsória do contr"to cor
responde!lte. 

I s• No. h~pótese do pa.rAgruro an· 
tertor. o tncorporador lncorrer6 tam. 
bi:m na mu.!h de 50% ::Obre a ouar.ua 
que efetlvamente tiver recebh:!o, co
br6.vel per vi:l. executiva, em favor do 
adqUirente ou candidato à aq•l!.SJçâo. 

I 6' Ressalvado o d~~posto no ar· 
Ugo 43. do contrato de con.struç.io de· 
yerá const3r exp:e~amente a rrrenção 
dos respond. veis pe!c pagamento da. 
construção de cada uma d í"'" t.mida. 
des. O lncorporador responde, em 
!gualdade de condições, com o.: demals 
)Olltratantes. pelo pag:ament::.. da 
cons!ruc:So das unidades que nào te• 
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nham tido a re.::ponsabntdade pel:l ~ua 
con:truçAo G.!:sumida. por terceiros o 
ate que o tenham. 

Art. 36 .No ca~o de denúncia de ln• 
corpornção. nos térmo.o: do art. 34. se 
o lncorporador. até 30· dia~ a cont:u
da denUnc!a, nio restituir aos ad<;.ul. 
rentes __ a~ lmQortA.ncias pag•JS, êste.s 
pcd.erão cobrá-la por via. executl\·.a, 
reajus~ado o ~eu valor a. contar da 
data do receb:memo, em run~t..o do 
~dice geral de preçcs men~u.:mente 
publ1cado p~lo Conselho Nac:,,:!aJ de 
Econom!a. que reflita a.~ vartaçócs no 
poder aqu~si:ivo da moeda nacional. 
e ac;~ddo de juro! de 6% ao e.no. 
•óbrc o total corrl:~ldo, 

Art. 31 Se o Imóvel e.sUnr gravado 
de Onus real ou fl.scal ou .se cllntra. 
~ 'al!e:u.ntes houver qualquer ação 
que pos~ a comp'rometê·lo. o ta to .ser6. 
ob'rlgatOrlamen!e menc!on:a.do em to .. 
dc.s os documento.! de ajuste. com a. 
tnd~cat~o de sua natureza e das eon .. 
dições d~ l:beração. 

Art. 33 Também constarA., obrlgat6 .. 
rlamcnte. dos àocumentos de njuste. 
se t6r o caso. o fato de encontrar·se 
ocUpado 0 imóvel, e.!:clu-ectndo.se & 

qur Ututo :;r- dttve o..:~ ocupação e 
quota as cond~ç6t-s ftc dc$OCuyaçâO. 

Art. 39 N:\..:> h:corporn.ções em que 
a :tqul:r~ç:"io c!O tcrrc!lO se der co.m 
pa1:amcmo tl)t.\1 c..t.. p:t'"·~:~l e:n uni~
d:u:lc.s 1\ .~<'r,.m <:o.~n:tru~.1U-l'l, deverão 
.lrr dl~crlminada.·':" C''ll todo.. oa da-... 
cumeo:o.t de ajU&tt! · 

I - 11. pare~!!\ que, ao: houver. aerá 
P.1!.ta em dlnh~lrO; 

II - a quota .. partc da área du.s uni· 
dad~ -n :sf'r'('nl cntr,•:::ue.li cm pagQ. .. 
tnento do terreno ~u~ :orrespottderã. 
1. cad:~, uma. dM unld!lde:i. a qual de .. 
vert\ ser exprc~.-a em metro~ quadra .. 
dos. · -

Parágrafo ún!co. DeverA constar. 
também. de todcs os docuan.enttn do 
ajus.:e. se o al~cn.1nt.e dQ terreno 11-
oou ou n1\o sujeito a qua:quer pres· 
tação ou encargo. 

Art. 40 No C:t.'SD dP. rescl!lo de con .. 
trato de aUcnac:ão do terreno ou de 
!ração tdr-al. t:ca.rêo re.:cindi.da.s as 
ce~~óes ou p1·omes.sas de ce~ão de di ... 
rei~os correspondentes A. aquLSi;ão do 
terreno. 

I 1' Nesta hlpótc.,;e. '"o~oucta.r .. se-á, 
no ali('no.nte cm cujo favor se opero. 
a. re .. .o!ução. 0 direito fóbre a cons ... 
t:"U';'áo porventura e:-;.istenr-e. 

I 2\' No caeo do paráir&to anterior. 
cada. um dos ex ... t!tulare.s de direito à. 
&qulslç:io d~ un!datcles. ~ut6nomas ha.· 
verA. do mencionado alienante o va:or 
da p:1rcela de con~truç~o que. haja.: 
Adiciomtdo A unidade, :l.~vo se a re& .. 
cisão houvet ::ido caus1da pelo f;X. 
titular. 

t 3? Na hipótc::.e c!03 p.3:égrafo.s an• 
tcrim·es. sob J)'!!la de nulidade. náo·po .. 
der:\ o al!cnante em cuju fa.vor se 
operou a resolução voltar 3. negociar 
seus dire-itos sõbre a. un:dado auto. 
num&. sem a prévia ,ncielÚZI.\o;ão ao.• 
titulares. de que_ trat~ o 1 2•. 
-,~NO,- C~O-dO-partgrato ---ante·.;-

rtor. te 01 ex. Utu:uru tlvr:reu1 dtt re. 
c-orrer ê. cobrança judlc13.1 o:t.. que lhes 
fõ~ dev_ic!o. sô!Jfente p_odi!ráo e;:a.ranttr 
IJ seu p."tgamento a. uhidade e respec ... 
tiva traç:io de terreno objetG do pre .. 
s:mte nt!go. 
~rt 41 Quando a-s unid~des imo .. 

bihârin.s torem contratad~lS pO::l.l ln ... 
corporador por preço global compre• 
cndr.-ndo quo:a d~ terreno t con.·tru .. 
çüo. inclusive cozn parte d~1 pagamcm .. 
to após n entrega da unid~de, dU.c•!· 
mfnar.ae .. lo, no contrato, o p:-eço c!a 
quot.& de terreno e o da eoruotrUtlO-
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I 1' Poder-.se .. ã estipular qUe ns. 
h~pótese de o a.dquirente a.t.rasâr o 
pagamento de psrcelu. relatb:a a cons .. 
truçA.o. os efeitos da mor" recauA.o 
nã.o apenas SObre a aquisição da. p..'lr. 
U: con.-:t-:•J[da, ma.s, t.omb~m. ~óbre a 
fu,;ao lde~l de [erreno. a1n:1a qua 
eeta tenha s!C1t, totalmente- pa~a. 

l 2• Poder-se-á tambom estipular 
que. ua h:pótese de o adqul:-er.te atrlll. 
sar o p:~gamen:o da parcela relativa 
à tração ideal de terreno. os efeitO& 
da mora. recairão não apen:1.s t:.Obre a 
a<fulsição da 'traçáo ideal. mas, temi
bem. sObre a. p:ute con'it:-uida. ain .. 
ô.a que totalmente paga.. 

Art. 42 No caso de reecfsão do con. 
trato 'relativo à tração Jde:u de tu .. 
reno e partes comu11s. a pe~ca rm 
cuj l r a\ 01 se tenha opera.·Jo & r·~ o
!uçào sub-roga:~.se-á. nos direitos e 
cbr~g.J.ç6es contratu:thnente a.tr!buldos 
ao madlmplente. com relaç:io a cons
trução. 

Art. 43 Quando o tncorpra~~r con.. 
tratar a. entrega da. un:d:ule a pra. 
zo e preços certos, determinado; ou 
detenninã.vei:s, mesmo quanüo pes.soa 
fr.sica, · ser·l.be·áo imposta:; li.S seguin ... 
tes normas: 

I - informar obrlg.atõrlamenta aos 
adqulrentes. por escrito. no mlnlmo 
de seis em seis m~~es, o estado da 
obn1: 

n - respondei' c1v!1mente pel& 
execução da. lncarporaç!o deve-ndo 
indenizar os adq utrentes ou compro
missárlos, dos prejulzos que a êstes 
advierem do fa 1.o de não se conctulr 
a edificação ou de ~e re~n.rdar Jnjus .. 
Uf!cadamente a conclus-10 dJs obras, 
cat·(•ndo·lhe açc'l,.o regrc~!õiva contra o 
cor . .-'trutor • .se f6r o ca~o e se a t:ste 
couber a. cu!r..a.: 

m - em caso de !all!nc!a do in
corporador, pe~so.:t ffsica ou 1'Jridics., 
e n~o aer po»lv<l l tnolorla prosae
gulr na construção da.,; c:d1fica;;õ:!'s, 01 
Eui.J..o::;critore.o:: cu c:mdidatos li. aqu~l
ção de unidades s('r!"to credores privl· 
leaiados pelas quanU3s que houve· 
rem pago ao lncorporador. respon ... 
denc!0 subSidiàriamente os bens pe.s· 
•oo!s dl!ste; 

IV - é VC'd:'do ao lncorpor:ulor nl· 
tcrar o projeto. !'-.o.;pccialmcnte no que 
.se refere à- unidad::o do adquirente c 6s 
partes comun$. modU:lca.r. o; especif1. 
caç6es, ou d""vlar ,..,, do pla110 do. 
construção • .salvo autorlzaçlo unAn1me 
dos interessado.! ou ex.lgênci& legal: 

V - não poderá nrod:!!car ..., con• 
dlç5es de p!tzanlento nem reaJustar o 
prEço das .unidades. ainda. no caso d.e 
elevação dos preço.s do.s mater.tais e 
d& mllo·de-.. obra, uh•o se tiver rido 
expt'eli!amente aJWtttJ.da a faculdade 
de reajus:am.en:o. proct:dendo .. !e, cn· 
tão. nas condiçõeS e.itipula.das. 

VI - se .. o J.Dcorpo;ador, tem jus
ta. cs..U!a dev!damente coopro\-o.da, 
~ralLS&r as obras por malS de !O 
d.as. ou !"E'tllrdnr-lhes exce~S!·o~amen
te o and3mento, poderá. o Juiz nott• 
ficá .. lo pnra que no p:o.zo mínimo de 

__ 33 CUa.s as re!nic1e ou torna a dar
l~es o and·lm.ento normal. Desa.ttn·. 
d.da a not!ficação, poderá o lDCO'rp'l
ra<lor Eer C.e.stnuido pela malorla ab
soluta d.l:; \•otos dos adqulrentes sem 
p:ejujz:) da respons::bJidade civ"il ou 
penei que couber. suj:ito à cobrança 
c:xecuUva d·~s importànctas comp:o
vad·lmtnte de\•1d9:s. facultando"fie AOs 
lntereszl.d.os prosSeguir na obra. (\oz:• 
orADO). 

Art. tf_ .Ap6s e concessão do "'habl
''~·se·•. pela autor!dc:de adjmin.tst.ra
tlva. o lnco:por«.dor devr:á requerer, 
(VI:1:Ato) a ave.-baç.l.o c!a consl.nlçliO 
das ed:ncaçôes. p:1ra efeito do !n.. 
v!duoli:•ção e discriminação cl<l& un!· 
dades. !"~spo.!tdendo perante ca &dqut.:.. 



5396 Quinta-feira 5 

'rentc.:s pelas 'perdas e da.nos qu~ re .. 
aulrem d• demora Do cumprlmentOc 
de::.sa obrl:;açAo. 

1 1• Se o ~nc:or~nu!or não reque
. rer & averb-1ç-ão tvttADO) o co~trU· 
tor requ!!:rê·la·á (VJ:TAD:l') .sob . pene 

. ~ . t!c::ar sol:dàrlarnmte resp_o~vel 

. com o lncorpo.r:a~:.r perante ~ acl• 
qu.irem-es. . , 
. 1 2• Na omls.s!lo .do lneorporador e 

dO ccnstruto:, _a n.ve,·bnçt.o pcderi 
aer :rG<iue:-:aa por qua:quer do.s Cildqul• 
nntes. de unld:t.de. 
, Art: 45 E' lic.i.to no lncO=por·:\dOr re
COUl.l!f o Unp_eao do sê!o d!!v!do. me
dt~nte o.pr~entação dos contratos 
prclhnonnros, ntê 10 doas & contar do 
vcnclm~nto do pral0 de C:J.l\~1\•!!a. a 
Que &"!' refere o art. 34.. ext!nta. s. 
ob;i::~çi•o s~ .. tt.cntró dê!tE- p:·.a:.o. f~r 
4.:-nul~c::-:t!a. a !nco!·po;aç~o. 

Art. 4.5 Qu:irido o p:l~ainento do lm .. 
}:ô.sto ~õbrc lt!cro imobi!h\rio/e . res
pect~vo.o;. acré~c·mos e n.d1c:on1i& tõr 
de re..,.~on.!.:tbilid:tdc do v~t\(todor do 
tcn·rno. sr:·~i. lic t.o ~o nd~ir~nte ro· 
tt.'l' o p:t;;:atnento d:1s t";W aJ5 p:'cllt..'\- . 
(ÕC'6 nntcr!Or('s lt dat3-Um e .fm que· 
11 llc!t.o pagar, oew reajus~'<o "'E.!O• 
rl<!o lmp6sto " os adiciOnaiS, ooso 3 
verut~dor não apreMnte a qlttt!lçâo 
aU 14 d·a.s ant!!'.s de Yenctmento d.a.f 
r::,~~ç.~d:~t: r:l:,m.er;,~rt':~~e p;~: 
ço a ser anaa pae:=-. até a reterid~ 
d&r..a.-hmlte. . 

Para.a-:-ato ún:co. · No caso de- rr 
· tenção pelo adqwr&.nte. ~sse f;c .... ro. 
responsava pera tod.Oi os cte~~ 
perante o Fuco. peao rerolnnn~nk a., 
trlbuto. ad. c.onat!a e u.créscim-:l.S, ~
clus:ve pe!OS reajustament~ que •ler 

· & sofrer o debito t!soo.l, WETAJ)()). 
Art. 41 Quando .u fLXar no contra· 

fD que a oor.gaçto do po.,amento do 
Jmpósto SObre lucro llnC·b:lu\,·lo 
acre.sc mos e a~.u:: ona1.s d.:v1®s pd, 
altenante e tran:t1énaa ao au.IQutren 
te. dever-St"-a _exphcuar o mon•am~ 
que rAl obr1saç:lo at.nsnia, se sua 
aau.sfaçào .se 11~ na dol.ta da e.:ier• 
tura. 

1 1• Neste caso. o adqulrf:nte !trll 
Ud.o. para tOdos os efettos. como rcs
poru:é.n) perante o F .soo 

1 2' Havendo parcela restttulYeJ, v. 
:"16t tu:ção seri teJta ao adqulr~nte 
e. se fõr o ooso em nome déSr.e ~· 
rio em1tidas u onrlg"'l~;6es do Tt:'SOU· 
ro NacJonat a que se retue o art .. 4-» 
da Le. n• 4.357 áe 16.7.64. 

i 3' Par& detto; fisCw; não 1m· 
portará em aumento' dO preçO. eh 
&qULS!Ção a e rcuns.tãnc~a de obrigar
a! o ac!qu1rente ao plg<lmE"nto do im· 
p6Sto sObre lucro mo~Uiádo, seus 
acréf'cimos ~ ad-c:on&J.S. 

CAPrruLO.m 

Da Conatruçdo d• Edlftctu;do ..,. 
conaomin1o 

Seçio I 

Da comtruçdo <!"' !hral. 
Arl. 4.1 A construçAo de aÍnóve~a. 

obJ-to d.e tncorporac.lo nos m J!dbJI 
prev:.st.oa, O: esta L~~· ..,od~rá · ser c.,n 
trataaa. sob c tegln•c ela emprea.,•dv 
ou de. a<tmmt.srNção c.ontorme· 3d on~ 
te det:n dos e pooe:a estar . tt.~lllh13 
no ·contrato com .: ncorpor:td.... t v r.:· 
't'ADOl. ou set contratai:! a dlrctam!:Sk 
entre 03. adqulrentes e o con.strut\.11 

·1 29 0 Projeto ti .o m!mOrial d.~· 
cr't.vo daG ed!f:c2.ções farão p.:ute tn ... 
tezrante e complem ... utar do conttR· 
to: . 

1 29 Do contrato deve.·á constllr o 
_ prazo da. entrega das obras e a_, cl.ln .. 

dlçlles" !ormo.s de aua umtual p--· 
lOJ<3çAO. • 
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Art- 49 Oa contratante& da CODitrll• 
çAo_ tnclus Ye no coso do &rt. . .:!, 11&
ra lra.u.r de aeus inteW..ses. eom reJ;~ .. 
ç;\o a e a. poderü.o reunir ..se em ..,_ 
&cmbl'~la. cu~" d<·llbcr.açõe&. desC:e que 
aprovadn.s por ma!orta simples dos 
''"~ pres~ntes. serão vAUda.s e obrl• 
gatórla.s· para todo:s élta sa!vo uo que 
areta.r ao d re1to de p:opr...ed!t.I'Jt. pre• i 
y!tit.o na leg.slação. 
• I 1'9 AS a.ss ... mbléin& serlio convOCB.• 
das. pelo menos. por 1/3 'um t.êrçol 
cios VoiO.i dru contralante.s pelo •n
corporador ou pelo construtor. eolJD 
menção expressa do- &!!unte.. r& 1aa• 
tar, ~endo adm.uoo compar~:imentn 
<te prcourador ba.sr.'-lnr.e. 

J 20 A convocação da aso:~mblb.\ 
ser:i fe:t:l. p():' carta regLStr&d.'l 0\1 
p:-otocolo, com antcced!:ncla miauna 

. ~e 5 d1D.s oara a pr.me- ra convocu ... 
ção. e ma1s 3 d!as p.1ra a segund~. 
p:l~encto .amba.~ as conv~ões .ser 
te.ta.s no mesmo avL!o. 

I 3' A as.semb~ia tnstaJe.r...se .. i. no 
mipimo. com metade dos contratan
tCti. em pr.melra convocação e ~m 
e&uatquer número, em segunda. s....n
do. POI'ém, obrtgatór;,a. a pre~ença. ~m 
qualquer ca.so do mcorpo.·adOr ou do 
.co~Utrutor. quando convoeant(;'S, e 
pe~ menos, com met·l.de· cbs contra·. 1 

tanLes que a tenham convccado, ~e 
fOr o caso. . 

~ 41 N~ a.s.sembléta, os votos ~der.s 
contratant:.s serã.o propore ona:.S. à.~ 
respectivas fraçõe.s .de:li.s de te,reoo. 

Art. 50 SerA. ~E'slgnada no1 éontr~· 
to de ccnstrução. ou ele~t9. em a.ss!m- : 

~:~~n~~~:~alln~:·~:m~b~1, ;;;;;v~~: 
missão de aep"&entant3 compoJu\. 
de 3 membrnti pelo mt-nos, esco~h.l· 
d.O.S tntre Os CO."ltràW.nteS, llo ;:a.ao 
do art. 43 em LU.:l(.' qu~: intere&B.'I eo 
bom andJn\E.nto da obra. 

1 1• Uma vez eleita a Ci>miN!~h't, 
cuja corwr.1tuh:ào .Sl" cump~\'ar:\ co:n 
a .a.ta da assembté·a. devidamente 
inscr.ro no aegi.Stro de "t.ftu~,JS (* 

Documentc.s. e~:a: ti c a r a àe·· ~:eno 
C!lr:. to t-n vesUda dOS podêre.S' ~ n.~cP.:a .. 
sartos p:!ra ex;.rcer tód.2.s as ·~rlbU·· 
cões e pratlC<ll:- todwl oo at;>s qU• · es-
W LtJ e o zontrnto dE" con3•, .. ,1('â·J 
lhe dder!rem, sem nec::s.sldade ::le 1~ 
t'rumento -~pec1al outorgado p lo'l 
co:uratantes ou se für caso. pe1os que 
se 'iUb~:-c~·-•rf:'m n<>s d!teltos e obri
gações .déstes. 

I 2' A .. semblt!la poder!\ revOgar. 
pela ma.10r1a Bb!:OJuta do.i- voto.s dos 
contmtantes, quaJquo::o dCCl.Sâo da 
Com...ssão. reesaJvado.s o5_ d1nitos de 
te .. ce1ros quanto 1.0:1 efeitos Já pro
duz dos_ 

I 3• Respeltada.s as l.mlt.e, ccm.s· 
tantes . desta Lel, o contrato podert& 
à.LScrommar as aLr1bu1ções da ComJa• 
:são e denrA. dlEpor s6bre os mancb• 
kls d~ seU:, m~mbros. sua· destnu.ça~ 
e a forma de preenchmuflto 'la.s Wl~ 

-gu eventuaU~.. ~e!lao 1iç.1u .t ·e.supu· 
la~áo ae que o a~ilJld.·:Uo eonfe.l:'.do "' 

· quaiquer m . .:.mb:o.; 04J caso 1~ :.'Jb·· 
roiaçõo de . !eu contrato a tercetros. 
se tt·nba por traridcr1do, ü.-. pleno 
direao.. a.o sub-rvgatárlo. alvo &e 
éste nllo ·o acenar : 

I 49 Ne.s mcor;>oraçOes em que o . 
numero de cvnl.riltant~.& de unid"ldes 
1ór 1gua! ou tD!!:riOt a 3 a tAlta.ia.r.aa. 
de délea e:c:o~cerl\, ('m ·conjunto a.s. 
s.tnbu Çó~ que esta Lei contere â co. 
In fSâO, api!Cil:DdO·se no QUe COUb~"'.t". 
o dispCUtll nos paragrc!oa · anter .. o .. 
res. 

Art. 51 Nos contratos de const:U• 
ção. seja qual fOr s.;:u regime de,.e
l'á cé:rut,.u exprCSEdm~nte a quem :a .. 
berão a.s a~Epes3S con'l ugãç6es de 
~erv!ços púUJtcoo. .:tev.ctas ao Pcld.:!r 
Público, bem .. como a.s daspe.s~u :n. 
daspen.save .. r à tns~!I.Jaç!o. funcJo:J;n. ... 
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:::.:_ ·e i'ei.uJa~·ep""-çllo . ·.do :o~f'~ 
Pa."tsrafó tlnlco. Quando o servJCO 

públ co fô1· exptorct:o mediante COil• 
c~áo. os ~ntratas de construc;A.o de-. 
verl:o também . EEpcclrloo.r a quem C&• 
berão as . de.!pe!:.as cD:n. as hga.çõE'5 
que mcun1bam à, concese:mnâr1as. no 

. co.~·o de não ·este.r!'m e.k'l5 obrtcadas w. 
tazê-las ou, em o eft:mdo. se a \ato 

; ~iuJ!~~:arem ou alego.re~ lmpos.sl· 

Art. 52 CndiL co~tralante da bons"·· 
trução só · ú·:A. !m:Lido r:t;l J)O'$$e · d~ 
sua. un.dade se est. VC!'r Em d:a. · com 
U5 obri~a('Oes M~sum:uas, lnclu&iv• 1'13 
r<"lu.t..w:. à con!truc:f\o ex:ercendc. o 
construtor e o conrlomln!o nt,t. ent!'to, 
o dil*elto de ru.enç:ic sóbrr a tt!ipft'-· 
tive. unidude: no C:!E'O ~o art. 1.3 65•. 
te direito .seri exercido pelo <.ncot"p;l
rador. 

. Art. 53 O Poder Exeeutiv. otrtt.ves 
do Banco Nne onal da Hab·.t~c!io. 
promoverA n cclebr:lf;ào de ccnt.·~t~3 
<'.om a A.s-~ocmçào nmsllc-:rn 1,. Núr
mas TCcnicas· (A.B.N .T.) 1 no sent:
do de qu~- esta. tendo rm vL-.t:a o 

~~oJ~o ~~~-~~c~~!. 1~ :;a:,O\·:~: I 
lllmo de 120 d!"-'o normaa que est ... 
be!eçam. po;lra capa t:po de pri<ilo q••e 
padronizar: 

I - crttérl<>;s • normas ps.ra Cál· 
culo de custos urutál:-.os d'e COJ1Stru• 
çlo, para uso dos .sll:ldlc&to.s. ns for ... 
!na do art. ·54: . 
. n - critér!OS e normas par" exa
cuçAo de ortuntentos de custo de 

. con.strução, para t:n.. de disll0$to no 
artigo 69: · 

m - critérios e no:mas para a. 
c.valiação ele custo global d.e · obr~ 
ps.!'!\. t!ns c!a. ol!noo h. do art. 32: 

IV - modê!o de memor:a! deso:1-
t1v-o dos acaba.n1ent::s de E"di.f.ca;Ao. 
pa:a. fms elo dtspoo.to no art. 32. 

V - cntér1o p3.ra entrosamento en
tre o croncgrama da, obras e o pa
gamento das prestações. que podc;a 
.oter 111trcduzldo no.s ccntratos d.e ln• 
co~T.o:-açf.,o jnc!us;v~ para o ~fe!to c:!e; 
apliplç§..o do d:SpCGto no 1 19 do L-t. 
4L . 

I 1• O nllmero d• tipos pa~rcn!
z:ados · d~verá s::r reduz· do e na fixa
ção se atenderá primordialm~te: 

a> o :ç!lmero d'e pavimentos. e a 
ex..stênCla de pavimentos especla.ia. 
(subsolo~. p1!ot1s et.:~; · 

b) o paddi.o da constrUçlio tba!xo. 
normal. alto), t2ndo em c~nu âs 
condiçõES de acabomento, "a qualida· 
de dc.s ma te r t.a 1 s ·empre.s;adds, 9s 
equ:pamento.s. o nümero· f!e erev.do-
re~) e ~5 .~~~!ad~e~~~:wto; 

1 :• Pa.:n cust!ar o servtço a· ar 
félt.o pela A.B.N.T., de!:mdo nu:. 
artigo, tJc:1 autonzado o Pod~r Exe• 
cut:vo a nbr1r um crédito e.,;peual no 
valor de Crs IO.ocD.DOO DO (dez m1· 
lh6es • de cruzeiros), e.m .favor. do, 
»:wco Naclonnl d~ Habltaçf.o, vincula.-. 
do & éste fim, podendo o Baneo adi· 
antar a .1mp<.;rt.ância à A . .B.N.T •• aO 
necct.sár!O_ · . · 

I 3' No\contrato a ser cliolebr4ciO· 
com n A.B.N-T. estlpular·••·d a 
ntun.l1:&'1ção periódico. dns no·mllS p:f'.;. 
v~tu.s neMeo nrtlg:u. mediante remu• 
neraçá.o razoável ·' .. ..: 

Art. 54 O.s cindtcato.s esrodual,s ea 
1ndústr1D. da coru.tnrcio ctvll .ficam 
obrtgado.s a. d;vulga.r m'enS'\Jmente, aU: 
o ~ia 5. de cada mês.· às, eustos un~· 
tár1os de construcão a ·serem adota· 
dos nns respectivas regiões jurJ;.dtC10. 
nais cnlcui'!\dO..~ com Ob!ioer\"A-rl~a cW!t 
cr~têrios e no:-m..LS a que/.si re!eré 
o lncJso I. do artigo anyet~~or. . 

I 1• O o!ndlcato •stcd~~l que dei• 
x::~.r c!~ cun1pnr ll obrJga'Cf,~rev1:•t:i 
n!ste art!&o detxsrd da reeebor dos 
cofres públtcos. enquan:o ~:-c:urar a 
cmt&sã.o Q.U&Jqurr aubvenç34' .. cu &U.• 
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xtue> que ple.te:e C>U a que ... aba d-• 

RiCO:;.,··N::r. ocorrfncta de omiSJlO cre 
alnd.icato estadual. o constru;or usa
rA as inaacts fUtadoa por .Ju:ro lln• 
dJcn.to 'leiLaàuau. en'l· CUJil re-:h\0 oa 
custo~ d~ CÓI\f.truçAo maia •!1ft pare
~m · aproxtn,.:d~ das da sua. 

1 3' O.s orçamentos ou e;tim'll.UV~.s 
b~.Seedos nos ::.u.ikQ! un:t!lriO'E a que 
a e refe:-e ~te 1 rt!:;o ro poderio st'r 
cor..sid.eraóos. .-u.:attza.do.i, em cc:to 
mes. par& ~ etettos ct.:sta Lei. s, 

bastado1 E-111 custos un:tó.tlo.s retMi· 
vos ao própr.o mb ou & um. das d\l!.s 
D&D;;-et; ante:iores 

Seçlo D 

De construçao por It:mpr<ltad& 

Art. &5 Nas l:J.oo;po!aç6es em qut!l' 
& coostruçlo .seja feita Pelo re; mil!' 
d• eD'lprettada. esta ·poderá. s!r a ~·e
~o t1xo. ou a p:eço reajustávei por 
.ID<l~ces prév:o.mente determinados. 

1 1' Na. emprelt::t.da a pteço fi.xo o 
preço da construção :ied. irreajus.tá· 
veJ, tndependenu:m:-.nte da.s .. -e.r1açõ.:.3 
que sofrer. o custo efeti v o da.s Obra.c: 

, e q~q,u"':- quo sej:o.m &ua.s cawaã~ 
t 29 N& empreitada a preço re:~, .. 

Just{wcl, o preço t:x~do no cont!"·uo 
s::rá reajustaeo 0.1 fot·m:t. e n·l.S é;:to~ 
cu. nêle expr!.ssamente prevlSta& flro 
·função d.a vo.r.açio dos lndices aao
tados. t:~.mbém .,revl!.to.s obriga.tória.
mente no contrato 

1 31 Nc-J coiltratcs de construcão 
por e:nprcltad.s. a Co~á<~ de Re
ptesent:mte.s._.t·..scaUzará. o a.nc1a.mento 
da. o!lra e a. o~e<!iéncta e.o Proje•.v e 
i.s e.s;ec1fleaç6es. e~ere~ndo as de
Dl&l& obriga..,ó~.s 'r.erent'!J;: à. sua tun
çõlo r~:present:ltiva Qos contratantfl<s e 
sucal:zadota da construção. 

I (9 Nos ccntratoJ da·· corutrw:~., 
t'lZldOS sob r~·~.111e de emprclt.J.~a. 
rujustá\'el. a con.:lE:s~o de RePN:~o~n· 
tante.s _ r:scõ't!tz:u.\, Umbém. o cálcu!o 
elo re!"<.justa.men;-o, 

I 5' No wat:ll.tQ deve:-6, .ser 'll:m· 
Clonado p montante do orçamento· 

·e.tu:~o'izado da obra, calculado de 
~tcórdo com cs normas :lo lncioo 1!1. 
do art. 53. com base nos custos uni· 
t~r:cs rc(crtdcs no art. 51. qu:.t':ldo o 
preÇo esupula.do fõr inlertor ao .rn~~
mo. 

I 11' Na rOrina 4e exp...,.... refere!!• 
cta, 0.1 contratoa d~ empr~:r . .ldtt en• 

~~~mó~" ;~an~tui~n:o ptb~~!c}~d~urgu 
!'lr'OJ):ll(a.n<t"' escrit."l, de~tinada a pro
movfr & vendd de :ncomoru.çdo com 
construção pelo reg:lme de emprelta .. 
da reajusttLvd. ~m qUe conf.tl! preço. 
acrAo at.scrunm:-:.c.lo:. exp~lclt.am.,nt.a o 
preço da. frac;t.o Ideal do ter:-!no e 
o preço d:t construção. com in.:!lCllçàO 
exprec~a da reajnstabllldade. 

1: l9 As mesmu .ndlc:.tçô'!s deveráiJ 
const:e.r Lm tod03 os p-J.pé~ ut~Uza..· 
dos para a rtiUlzavãc. da. ~ncorpor-a ... 
çlo, tais CO."l\O cartas. propcstas. e!l• 
cr;tuã"as. cont1·at0s e ®cumentos ':W:· 
melbant!a. , 

f 29 Eita. e.~lgêncla ser:!. dtspoJlS!l• 
da. nos o.núnclOG '"cal!.siricados" d.03 

1o:fr1~s1 ·Ao con.strut<Ír que contra
tar. por empreit:l:dn a preço f 1:0, uma 
obra d.e :ncorporaçâo, apl!car ... se ... a. 
no que couber. o dj,spcsto nos •t .. ns 
II. 11, IV, ('I>:TADOl e VI. elo art. U. 

seçAo m 

. De Con•truç<lo por Admtnutraç<lo 

Art. r.a. Na• lncorpOraç6ea em que 
& constr~çAo tõr contratada l)elo re• 
atme de actm.lnl~t.:açâo. também cba
m&do o4a preco de cu.5to'•, s.e!"à de res-
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pon::ab111dad~ do.s proprletá.r1os cu a4-
qutrentes o pt..Jl.men ~o do cw.to mte• 
gra1 de Obra, observa.ctaa aa aea:u1nte4 
disposlÇOCS: 

t -· t.õd~ as fatur:u. dUplicatas, re
cibos e quat!!<J,u~r docum~ntos releren
tts às trans;:.çOes ou a.qUlSlçO~ p:ua. 
construç:io, ~eH10 emlt~Cos em nome 
do eondomfnlo 9.os contratante$ da. 
co~struç..:o; 

II - t6da& as conlrtbu~çoes dos con
dOmtnos pa.ra. qualquer lim relactona
do com a constr~çáo "Serão cte~1tadas 
em con taa &bertaa em notne do con .. 
dCAnlnio do:. con~ratante:; em estabe• 
lcr.i•neniO'i bancá:-los. as qua!S, serdo 
mo~ 1ml:nta<13s peLa forma que fór n
.:U=.C!t"" no conlra~o. · 

Art. 59. No regtme de construo;!Lo 
por aõ.mm!.st:a't~.o. se-:á ob:1-;:a.tórlc:> 

·,constar do rezpectlvo contrato o mon
~al te c:io o:ç:nmento d~o custo h obra. 
elabcr:'.do com estrita obs:rvància cioS 
crité:ics e normas ret'er~dos no tncisó 
II. do urt. 53 e a dNa em que .se m1 .. 
c::1rá. eletiv:tmente a· obra. 

~ \' - Nw ccnt-:-:ucJ lanados atá 
o término q,":s ftmdaçõ~s, ~te montaJl,.. 
te nlo podert ser ln!erlor ao da ea
tln:a~tlva e.tuallzoda, a, que •e refere 
o I 3'~ do art. 6f. 

I 2'. - Nos contratos celebradO$ 
após o ~:m:no das fundações, ht.e 
montante não poderl\. ser inferior l u1 ... 
~~~o r::~s:.~t::euvada na forma do 

f 39, - M' transterênctas e .sub·ro-
gaçOes do contrdto, em qualquer _fase 
d~ obra. aplicar-se-á o dispo.sto neste 
8J'tlgO. 

Art. 60. As revisõ~S da est1mut1Va. 
de cu:ito da ob!"a serã.c. e!etua-cta.s, pelo 
menos .se:nestraiment.e, e!{l c.omum en
t.re a Comu:s:.:o de R:!'S)resentantes e o 
construtor. O contrato poaerá estt
p:llar qUe-. ení função d·lS necess1C1ades 
da. obra ~ejam alterâvels os es~uemas 
de cont.rtbu:,õe.s quanto ao tota.t. ao 
nUmero, ao vaJor e à dlstrtbulçlO no 
tempo d<lSo prest.açOes. 

Parágrafo úsico Em caso de ma.-
joro-;âo d:! prestações. o nóvo esquema 
deverá s~r ccanun1caCo aos contratan
tes. com. antecedência mlnlma de •~ 
dias da. da ta tm que deverão :er ef e

. tuadO$ os atpós.tos da.s prtmelras 
prestaÇóe3 alteradas. 

Art. 61. A Comlsslo de Represen
ta.nt~ lerâ pJQáres para, em nome de 
to::to.:a os contraWlntes e na forma pre ... 
vl.!ta no contrato: 

a) examinar os balancetes orca· 
ntzado.s pelos construtores, da,s recebi ... 
rnemos e despesus do condom.n1c aQS 
contt•atantes~ aprova-los ou tmpuzná
toa examinando a documentação re.s
pecuva; 

b> fiscalizar ccnco~rênc~a.s rela:.'vas 
às compras dos materiais nece-.5:;1\rios 
à obra ou aos serviços a ela perttn~ 
tes; 

c) contratar. em nome do condomt· 
nto. com quslquer condôr:thlO, mo:11f1· 
caaç!>e.s por éle sollcltadas em sua res
pectiva umctade, a serem n.aministra· 
das pelo con!ilrutor, desde que não 
preJIUl!quem umC1nde de oulro condó ... 
mino e nt'I.O e::aejttm cm dl·~ncordo com 
o parecer tccnlco do construtor; 

a, tise:tllt.ar a arrccad:u;ã3 <kls con
trlbUiçóes de.stlnactas à. construçlo~ 

e) exercer as demaiS obrlg:aç6es 
inerentes u sua função repre!:entahya 
do.s conr.ra.tantes e fi.scahMdora ua. 
c:>nstruçúo e llraucar todos os a.tos 
nEceS:i:..l'IO!> ao funcionamento regular 
do conctommio . 

Art. et. E:n tt<lo publ:cl<lade ou 
propaganda c.ocrlta destino.do. n pro-
mOYer "' venda de lnCOl"1>oraçlo com 
conar.ruçlo pelo reQ:IJne de admmlStra.
ç\o em que conste preço. 6Ull.o cUscrl
mmaaa. ex»Uclt.amente o_ ~eço 44 
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traçlo lde:u do terreno e o montan&e 
do orçamento atuallZ&do do custo ·a& 
eonstruçlo na forma dos art::e;Os 51 111 
GO. eom a 1nd1caç6o do 1nh a que :.o 
rere:e o dito orçamento e c1o W;>'l pa· 
dron1zado a que se vlncute o mesuau , 

I 19, - AA mesmas lndscações d~ 
ver .oo constar em tOdo~ o.s. pape~ t.:ll· 
liza.:sos para a rea.llU(áO da. tneorpo
ração, t«1s como cartas. propostas, es• 
cr~turas. contratos e d'cumentos H· 
melhantes. 

I 2". - :Esta eXlgéncla- serA d!&pe!l· 
&ada nos anündo.s "'cla.s.slflcadOiS"' dos 
jorna.ts. 

CAPtTULO IV 

Dtll ln/raç6a 
Art ... 413. E' l~clto eatlpular no oon• 

trato. sem preJU~&O de outras a&hções. 
que a !alta de Pl~amento, por parte 
do adqUirente ou contrat&:lte, d.e 3 
prestações, do preço da con.stl'ução. 
q~er estabelecida.,. ln!clalmente, quer 
alt~raa.u ou criadas p~tcrsormenr.e. 
quando ror o caso, depo:.s de previa 
nouf1eação com o p:-aro de 10 di:u 
p:.ra purgação da mora, lmpUque na 
r&c!:-ào d.o contrato. conforme nl:!e 
.se CiN.ll". ou aue. na fBlto. de paga ... 
me>lltO, pelo débHo respondem os 41.• 
rettos A. respectiva. traçào tdee.J de ter
reno e A part~ construida ad:clonada. 
na tcrmar aba!xo e.::tabe!ec!da, se ou
tra. torma não fixar o contrat-o. 

1 1•. - Se o débito nõo fOr Jlqul· 
dado no prazo de 10 dl>s. após soll· 
citaçâo da. Comissão de Repre.:ie:u .• tn ... 
tel, esta t:cará. desde 'ogo, de plt.no 
direito. autor:zada a efetutJ.r, no p:-a:z.o 
que fixar. em pubhco letlào anunciado 
pel:l fo;;ma que o contrato p!'evir. 4. 
venda. promc.:-.sa. de veneta ou de ces· 
s6.o, ou a ce!i.sio da quota de ten·~ilo 
e corte.;pol~dente p3.ri:e consLruidl c 
direncs., bem c<>mo a sub-rog-açào do 
cont:·a to de const.rutáo. 

l 2:'. -- Se o maior 1 a.nço obtido (ôr 
~n!E::r:or ao desemból.so efetuadol pt-!o 
!n:•<:umplemente. para. a qu.ata do ter· 
re11"· e a .-:.olldruçáo. ctesp" ~ 
lflilidas e as pe··centa:cns u•'i~)!'c .. \:i-' 
no parâ.;ra!o sezu:nte .. · §' rt'":lll1.~•d·· 
:H·\":' pl'ó!ç.:J. nc pr&.&:·J c.s i}.iu!ado ftO 
cnntrMo. Nesta se;unct ~raça, ser!\ 
vtlto o maior lanço ~J>UrDdo. &tnd& 
qu.e 1nterto:- 6.que1e total, VETADO~ 

1 3'. - No prazo de 2-l horas após 
a reallzaçào do le.Co ttnat. o condo... 
111:n:o, por deci.sáo un.:\n.tme de AS• 
5tmolet~al em condi~óes de tguaJ.• 

~~~:~;~0rc~~osbe~Ac~;e~~en:~:~ 
aerão a·:ijud:cado:~ ao condominio. 

i t.•. - Do preço que fór apurado 
no :e1fio, serão d~d:JZ1d3.s ns quantta.s 
4:'m debato, tód:J.S A.s de.spe:;as oc-or.nan.s, 
lltclustve hono:-arlo de aavogaclo e 
anuncias, e ma.LS 5 °/.o a titulo de co· 
m1s.sáo e 10 ~ de multa compen.satõ· 
ri.l., que reverterão em beneficio dO 
ctr:ld.<;m:n~o de tOdOs os contra~anu.. 
cOJ:1. exCeÇãci da faltoso, ao qual seri. 
enr.regue o saldo, se houver. 

f 5~. - Para Os fins. das medtdas t.s
t:pu;.aa~.s neste arl:.!:O. a comt.ss.:o de 
Repre!ent3n~e.i hcarâ tn'i~.stida do 
mandato lrrevogtvei-, tsento do lmiJOS· 
to de. sêlo.- na vig~ncia do contrato 
&E'l ai de construção da. obra, com po
dêrrs n!C~sir!O.l para.. em nome do 
C(."ndórr..!no madlmplente. etetuar as 
citl.d..l.s. U'ans:tçóes. podendo para ~!te 
flm f.xar prl!:ço.s. a.Ju:.tar condiç6es. 
sUb_.rcg-ar o arrem"J.tante r.os direitOS 
e obngaço~s decorrentes Co contrato 
de ~nstru;áo e da quota de tencno e 
construção; outorgar u competentes 
ezc~ituras e contratos, rtceU:: urt~çcl, 
dar quit.açõe.s: lmtnr o o.rrem~tanta 
D.3. po.::~e do imóvel; transmJt'lr · dotr~t• 
n:o, dlre1to e ação: responder peta. 
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evieçAi): receber c:tação, propor e va
raar de açoes; e também, dos podêres 
ccr tuditta. a serem sub:estabelecido.s a. 
&.dv.oz:ado Je;;almente h.abili!-0-ao; 

I Gt.. - A morte. falência ou concor
data do cam!6m!no ou sua dU:.soluç:lo. 
ae .se tr.atar de socJedade, nã:l revo
sari o ma:o.ato de que trata·· o pa.ra.
crato anur:or, o qual poderà .set exer
:lCc;; pela Com!.!são de Representantes 
~t..t a conc!us!o dCS pagamentos' de\·t
dos, ainda qu.e· a lClidüde pertença & 
D&tr..or de t<ta.;le. 

t T•. - O.s eventuais d.éo•tcs. f~"ica!s 
ou paro. com a Previdência Social, &J.io 
Impedirão a alienação por letléo p•)
blieo. Nt~te cu!:o, aa condómino !O• 
mente &erã. entregue o saldo, u hou· 
ver. desde que prove estar Q!l1te com 
o F:.sco e a Prevt:teneoa soc1a1. d.even .. 
d:l 11 com:~sâ~ de .Representan:es. cm 

. cuo <:l•nrrári.o, eons1~;nar JUdiciaJmen .. 
. te a n;.port.inCl:l equi\"•Jlente aos d~ .. 

bito;; ex:.:i~nle,.! dando c:ênclao ao faLo 
• entlC:a.cte,·creaora.. 

• ao. - Independentemente das <IJ.Io 
posições dt!ste artigo e &eu& J>V6Br&• 
tos, e como pen:~.Uda<te.s pre:imsnares. 
JtC.clerá o con .rato de construçi.o U• 

· tabelecer a incu:!énc~a de multaS -e J••· 
ros ae mora em ca..so ~e atraso no 
depóSito de contribuLçõea sem preJutzo 

do1 d:!~~to ~ c~::::r~;;:n:;por' 
que o valor das prestaç6~s pagas com 
aL:-.:IEo, seja corns;lveL em tunçdo d.l. 
varuç:!o do Jncaoce ;zeral de preços 
mens0l.Jn1ente publlcsdo pelo conselho 
Nac1onal de Economia.. q:~e ret~lta as 
osci!açõe.s do poder &qulslUvo ela. 
moeda nac1onaJ. 

1 10. - O membro da Comtssl.o de 
· :Rep1·esentnntes que incorrer n~ falta. 
prevista nesc.e art:go. es~rA auJelto A 
perda autc:nática do mandato e de
nr:'i ser su!)St!tu!do segundo àlspuser 
o contrato. 

Art. 64. (4 órgAoo ao lnfol"JMÇJO 
e publlcld.a<1e que dlVUlS'arem pubJ1 .. 
clc!:!.Ce sem os requ1S!tos extgido5 pelo 
I 3, do artlg:) 32 e pelO$ art1go.s 58 e 
C:. desta Lei. sujelta.....,-Ao à multa 
em importância correJpondente ao 
dt.bro do preço pago pelo anunciante, 
a-· qu:1J revertera em ravor da. respec
tlv .. Mwticlpal!dade. 

. Art. 65. E' crime contra a econo
mia popu.!ar promover lnc:>rporaçA.o, 
fazendo, em pro:;Josta. contratos. pr<l8 .. 
pec:to.s ou comunicação ao públlco ou 
aos Jnteressndos. afirm:.tçAo ta.Jsa sóbre 
a constltulçâo do condomln!o. aUena
çl~ das treçOes ideais do terreno ou 
aõbre a construç§.o da.s edificações. 

PENA - -1"eclusão de um a quatro 
anru e multa de cinco a cinquenta 
YLzes o n>alor salá.rlo-minlmp Ieaal vi· 
aente no Pa.!S. 

I lt. - Ino!otrem na mesma p.ena: 
I - ~ tnco:porador, o corretor e o 

CO:l.'i\.•utor, indtv:duJl•a bem como os 
CÜ:'t!tOres ou ·gerentes ..ie tmprêsa ·co- . 
~ti v a 1neorpOrilaorn. . c;orr.eto~ ou 
construtOra que. em pr0po.1fta. contra .. 
to. publicidade, propecto. relatório, pa. 
recer. balanço ou comuqtoo.ç:.o ao pu .. 
bUco ou aos cqndóm:nos.. canatd9.t·~a 
ou subscritores · de l)nidades. fiUrem 
artrmoção fO<Isa sõ~re a cons:Jtm,ao 
c!o co:tdomlnlo, ol:tomu:4o d:~.s fra~;õ·~ 
ldeol.s ou sõbl·e a• construção dllll edl• 
t!c:lções: 

II ·- o incotporaaor, o corretor e o' 
con~trutor indi~tauals. bem como O.:i 
diretore.s ou ;crentes de emprtsa co
lct~va. mCorporadora. corretora ou 
construtora que usar. aJnda. que a u, .. 
tuJo de • ~rés timo, em •proveito ·pro· 
plio ·ou u.e terceiro. be~ ou ba."Veru 
'd&StJnc~os a tncorpoM.çAO contr&ta<i& 
por 'admlntatração, sem préyja auto
~.r1U~lt?- eles mteressactc. .. 
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I zt. - O Ju!zam•nto destes crimes 
l:tri de compeU:ncJa de Juizo slDsu• 
131', apUcam:!~e o.s art1g011 s•. I" e 1'' 
da Le1 nt lo521. Ge 26 de t!ezembro ele 
1951 •. 

Art. eis. S1o conLravençOes rela-
uvu l econom~ popular. pun.ve11 na. 
fo..""ma. do a.rtJgo 10 d3 Lei nt 1.621, 
<i e 28 de dezembro de 1961: 

I - neg.:tc!&r o sncorpo:-a.dor fraçc;e.s 
!cttab de terr~no. sem pr~v1nmente S!l• 
ta::.tazer às e:o.t1êncoas r•:r.su.nte.) de.st& 
L•·· 

n - omitir o lncorporador, em 
qu1lquer docu:nento de ajuste, as tn .. 
d!ca.ç6ea .a ~ue se ret:ereJn os arti;os 
31 • 38, desta Lei; 

ln - deJxBr O lncorporador, ae:n 
J··~t!l cau!a. no prazo do arc.:~ro 35 e 
res~alYada a blpótese de se~ li 2' 
e 3'. de promover a celebração do 
contrato relativo • traç."oo lde!IJ de 
terreno. do controto <!e c:>nstruçi\o ou 
da .:o.Jvenção do ccndom!nlOi 

IV- VETADO. 
v - omlt!r o lncorpo:ador. no co:t• 

trato, a tndu~açllo a. que e .retere o 1 
:;1 do art.lgo 55. de.st:& Le:.: 

VI - paralisar o incorp3ra'dor & 
obra. por mals de 30 dia.s, Oll retar
<tar' ... llle exc~Mivamentc o andainento 
Gem · Just& csusa 

PENA - Multa de 5 a 20 v~ze.o ci 
nutor saiAr:o-:-mtnlmo le:al vJa:ente no 
PaiS. 

Parãsroto unlço. N<> caso de con· 
tratos relat~vos a 1ncorporaeae.s. de 
que- não p::trtiC1)lC ~ lncorporado.r. res
p-.m:Scrão solid~rlsment.e pe;ns faltas 
cap!tula.da.s, nd;~ · ~~t~;o o construtot. 
o corretor. o P•'<!Pr.iettr.lo ou tit'u!u de 
dlrelto.s aqu:s ~lvo.s, do terreno. d"'"lid~ 
que i1gure.rn no COl\trato. com d:re:to 
re-;:1·css;vo sqo:-e o inÇO~iJO!'nd:>r, se es 
t>ltu comttld:i.> lhe rurcn> lmputt.• 
\'Cis. 

CAPlTOLO V 

Do" l!lsposlçlitl Fl~ais . e TrGIUII6riiU 

Art. 67. OS contratos po~erllo COR• 
mgnar exclusivamente l\1 cláU.~ul!ls. 

termo ou condlç6es var!Avell oil es
pec:flcu. 

Dezembr() de 1985 

I 1•. - ~ clius~ ceJIIUJII a todOS 
os adquirente• llio preclsarlo llr.u:ar 
~ressament.e no a rc.sp.:çt!yo.a coa. 
ua~. · 

·I 2·•. ,:._ os eontratQS no entant.o. 
t.)r~!gnar.!o obrJg.atóriamente que u 
p:. l'tes .contratantes. &dotem e .se com .. 
pr~:uetam a cumpr1.r u clá"J,Sul.u. 
térmos e cond1;ôt.& contra.tua.;a a que 
6e rete:e o Jl&lú&:n1o anterio:. aempre 
tr~crita.s. verbo ca t;erbum no r•· 
pec:Jvo cartóflo ou of!clo. menctona.n• 
cm. lnc.J.ustve. o número do livro e daS 
fó.!hn.s do competente re&"istro. 

I 3• Aos adquirente.s. ao receberem 
01 respe:th•os lnstrunlcntcs. será abri· 
gatb:U.ment2: entregue e6pia Jm.pres.sa. 
ou münec:rr&fac!a, eutent.!cada, do 
cont.rato·pSdrào, cont:!'ndo a.s eliusu.. 
las. t!rmos e conó!çôh rderldu :QO 
1 1• d!.>to artlco. · 

I t• Qs car!órloo de P..'õl:!stro do 
Imóveis. par& G3 de\•iêos efeJto.s.. re.. 
cebe;fo dos lnc:~rp:Jn.dores. Autentica
da-mente, o ms~rwnento a que ao re. 
tere o ~arj;:rato ant~lor • 

Art. aa. o. proprletàrloo ou tltu· 
lares de dlreito aquislUvo aObre u 
terras ru:-ala ou os terrenos onde pre.. 
tendam comtruir ou mandar constru!r 
h:~.bitaçõu lso::ta•a p.:tra aUeni. .. las 
an .. rs c:~ cor.:!uirles. m-ed!ante pJ.ga. 
sr.ento C:O p:eço a p:a.zo. dev.erlo. 
~:-êvla:nente. sat.Idazer à.s exlr!nc!&a 
consL:.ntes no art. 32. ti:audo sujei!OI 
ao re~:me ln.sUtuldo ne&t.a Lei po.r& 
os Jneorp::ra:lores. no qu: lhe.J fOr 
ap!.ieâvel. · 

Art. 69. o Poder Executivo ba!XL 
rA., no prazo de 90 dias, r~c:u·a:n~t~ 
sõbre o re;ts.tro llO Re~!ait:o de, 
l!nÓ\'eb, VJ:".:ADO 

Art. 10. A presente lei entrarA om 
v:gor na data de· sua pubUcaç:lo. te
vo-;sdos o Decr:::o nt 5.4.tt. de 25 de 
junho de 1928 e qual:iquer dJ.Spo$!ç6ea 
em conlrárlo. 

Br•sma. 16 de t!czombro de IS~t;.' 
tt:l• da Indc:>endêucla e 7G• cl& Re-
púl>l!ci. r o~• 

II. Co\STELLO BRANCO .,o· 
l.llUon Soare! Campo.s ~ . 

DECRETO-LEI N.0 %21, DE·28 DE FEVERElRODE 1967 

Dispõe sôbre a. proteçiõ.o e ~stimulos i. pese:>, e d:i outru pro-
1'idcnclaS. 

----:------- ... _ ---- ----------.-·-- ----·----- -------.· 
.TiTULO II 

Das Deduções Tribut:irlu para Iiiv~tlmentos 

Art. 80.- Na forma da Ieglslaçii.o fiscal apl!eãvet ·as pessoas Jurldieas que 
exerçam atlvldades pesquelru, gozarão até o exercício financeiro de 1912, de 
Isenção do Impõsto de Renda e qu~lsquer ac!lc!onals. a que estiverem sujeitas, 
com relação aoa result:ldos !lnancelrós obt!dos ele empreendllnentos econõmlcos, 
cujos planos tenham sido a)lrovados pela SUDEPE. 

Art. 81 - Tõdu a.s pessoas jurídicas registradas no Pais, Jl?derão deduzir 
no lmpõsto de renda e seus adicionais, até o exercício fin:1nce!;:o de 1972, o 
mdxlmo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lmpôsto devido p:ira ln· 
versão em proJetas de ativldadcs pesqueiras que a SUDEPE declare para tlns 
expressos .neste artigo, de !nterêsse pat·a o desenvolvimento da pesca, no ·,Pais. 

·---------------------- .. -- ---------- ........ .:. .. ---- ... ---



Dezembro de \985 

-s· • A falta de' · ,lllf(<lh..,tO, ·nll!l 
PIUos fixados· no paragn.t~ ante,...,. 
de ~ (duu> pres!açoes weesslYU, 
Importara no yenelm<nto Jo saltlo :~a 
dlYI~a e na •ua lmel!.tta lllscnçao 
par& cobra.nça exe~uuva. 

I 59 Apdcar-se-6. o d:sposto ô'IOS 
prirã:rafca 2• e 4" MO contribuinte 
que. no c:.urso do parceJa..~tt:nto ":•Jll 
cedido, Incorrer etn ncra, po: a tr&S\l 
do ~;:nmento do ttnpOsto 1anço.do uU 
deçtdo na fonte, ti. pa!Ut .... ~.. exerct:t<
fina.ncetro 'de 196S ·nt:JUslVo. 

I 6' ..)s b~neliclos Jf' q,ue .:.rata. «!oura 
artigo serao requenooa r.e> D1rrtro!'
Oer:11 da F3ze::ada. -1l.at"10r.a1. que pa
derA. de!e~a.r tompe~ncl" par11 1tc: .. 
.!!r os p~didos aos ..>eteg<.l'I!O.i .Re;;Jo
n:t.i$ e S ;cc!.cn3.~ do •mposto de R,.. ta 
da-

I 1' Se o dib!to I!'Stiver em fue a~ 
cobrança e-xccu:.h:a, " b.:nenctos ~• 
QUf' !r"\t"" ~ste- art1J;o serão resuertdos 
ao Ju:z c~mp tente. 11e 1t:d.:h:ã. c1e• 
p!):s f!e OU\'lco. o ·e;n·,..sent:mte co 
Un~â:l. · er~::.~\":mco-te 1: •ec:tmm'"':\ 
~ca cc;o:n os euca:a:!)S ue·.· idt'IS. 'llt:• 
d~an·e ;'.l:a do C:a.r:orio r•u Secreta:~~~~ 

. Ar. ::c O ccnt-ribuln te- que nam: 
rer ..,s J.)C:tt'hclo1. prevtstos no ~rtl"o 
ar:tt•ríGr, ~ujo pt·di~o náó crnl•" ~oldo 
<!f'C'i·1·rl·· ou cujo di•bltc; total n:lo te 
ntlu ~tr!o nn:.·:i.:.rm<·nte (l(."h orl:w. 
t"('Prt:'tl(â:J IJ.r.(':\do:a, :l"V .. '"\ Prt'\'1-
denrlnr • .no pr:z.:-:ll de .. c-lnt.a ·Has após 

:Otgi~~ri'1~3~od1~t1~f'~~~r;t~:lc,'!e;ó.iÍ:u 
Ga.s :ma'.tas çuc Juh;ar C"ahn'el:s~ com 
observfoncl:~. ctas prt~sta~ões o redu
ção pre•·ist:u no Lrligo 19 i.-n) pena 
de arquivamento do pertl·10 e 1me
dlata inscrição da divida. 

Parágrafo único. O dep;')slto pre
'\'Úto neste art.igo será 1meáiatamen
te convertido em renda. obs~rvada. a 
competente classtficação. 

Art a q Os valOres expres&os om 
crU~t.!'lrus na h•,;t&1aç:\o lhsr..t1 fcdernl 
serão atur.Hr.o.dos. anuu:mc>nt~. · me
dlnnle apHcnc:-ão ele cce-ct:·leni."!S da 
ccrrcçào monctârta -"5-ta!:icl:-dcto:;- Pe 
lc- Minlstéri::J do Plar.ej::tm ... nrt· e Co
ordena.c-0.0 Geral. df'sprL7.ada.s as tra.·· 
çõi.'S Jn!criorcs a NCrS 1.00 1 um cru
-zetor nóvo) • 

Parásrafo llnico. Nas hnportlnclas 
\'f:lat!\·ns :to;; rcm!hnentc.s tF•utu:!: bem 
cume "l..l'a4i rt!E:rentcs às 'ft'c1U~Õ'!& ~ 
_aot aoallmcntoa solicitados nas de
. etaraçllel de pessoai llslcas, serlo des:
,pr~d~ u traçOu de Ncr$ 1,00 <um 
cru,zetro ·.Mvol • 

Art. "'· Fico. dispensado. o Juntod:L 
t.:~ rar.•'l='rovantea de deduções e aba· 
.ttmcntos à's declarações de •cntUmen
tos das pessoas tisicas ~ •un'!icas. 
obrh::J.ndo-se, tcdavla. tJ» a:on•rilm
lntes a. :nan ter em boa ,u;a::c\a. · os 
o.ludtdos documentos. Qtle pc~.:rãc St::r 
ext:tdos pt:las repartições Jança,loras. 
quam:o ~tas julc:arem necessário. · 

Art. 59. As sociedndc.s ent ::f'!rn.l que 
ae utlllzara.m da. faculdade !Oati'ia no 
arttzo 83 e secs ~tay:a:os t!a Lc.-1 
n° 3.470. de 23 de no\'emt.:-111 t!e !SSS. 
e que s.e cncont~m em m.:'lra quant;J 
ac .recolhimento do trlb•Ut olt\"11:». 
poderão liquidá-lo com base ns. ali
quota de 15~ lqulnze por centol C'S
t1pul:~.da no clthdo artigo. çç~csci':!o 
~~~ multns c juros rr.oc-ató::!os tm 
~is pr~stac;õcs rnt:lsá.ls. lc:•a:\i" e co:t · 
Sfeutivas, \'encendo-se n- prnawlra nn 
pruzo de 30 dtas Ca publ!c'3.;á,. dê.He 
Dt-ra•t.:....!cf. 

I 1•. A taltiL de pa;am~r.to, r.os 
p:azos fixado:. nr&te artiS:rJ de duas 
prc·&Uu;6ts sueeuh·as. tnllk•rt.~trt nt• 
v~ncimrnto do s3.ido da :sn·td~ to n3. 
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sua tmt:dl:u.a ln&ertç:io :p:lr:• t.obrnn.·· 
ÇA ~Xt'\:Utl\•a, 

I · 2'. A llqt.:ldac;:io de d~blto, na 
forn1a e pra7us fix:.dcs neste artJ:o. 
restabelue:d para as soc.·tr:·ladc'J. uus 
acJona:-rnt ou .l!iÓClos tOdas as vanta 
c«:n• BllõSCJruradu.s no arlino ~ e :seus 
parãgraros. c:!a Lei n• 3.470. de 28 de 
noYembr..:o de 1953. · 

Art. 6•. As reparUçfie' t"cntrnl!t ou 
reglonals do Ministério da fa. .. enda. 
remeterão â ·PrOC"ura.dc:la tla Fazen
da Nacional da respectlV'A i~:isdiç~o. 
para jnstruc;ão do p,·o~cttn.ento ('.rt-' 
mmal cnbtvel. os elennmt.l:t c:Jmp:o
batórtos dos crimes da SO!h"Ctt·~c tis
c:a. e d~ a:J!Ojlrü\çào in:!Cb!ta n:i:> 
ahlstlados de ncórdo com éste Do-
cMc>-lcl. · · 

Art. 7•. O Jmp6sto lnc!d•nto sóorP. 
.o desttç:lo de ULulas ao port:l:l.lr em~
tiC:os até 31 de JC<zcrr.hro de 19cJG e 
que ~orem re~ga.tados ate '!O C.ias 
da puUllca.câo dfoste- .J..:t.·r~b let . .:~n\ 
e•.brado com oasf. na alfquota d.o~:S'"' 
tqutnze por c:c.m~n. ainda. nu-e .~ 
1~entl!ic&do o p:opr!ctárl.l ~ vtti
tulo. 

Parár.raro lln!co. Os contrjf.)Uintes 
que Uvorem rccolllldo lmpóstú, ~o~: 
d~ com ltaieem atlquot•• .,...,.. 
ns nio. tulo direito a quatqiW' ns
Utt:lçlo-. 

ArL ao. O. partllr&fo SO do artigo 
18. do Decreto-lo! n• 62,· do 21 de 
novembro ~e 1968. passa a wtJ:orar 
com •. seeutnte redaçlo: 

•1 3•. As ~rce:as .,1.ensats de 
ante~ipação reft"rid~s ""· J>4l:""õi.:Ira; 
to anterior s.erl.o d~trrminad~s 
co.wno percenta:;em c.:w rcccU.a. 

~~~~~ ~:~s~~~~!toP~:s~Pt~~x~~: 
ciclo financeiro em que o impôs
to tO.r devido". 

Art. 9'1'. A correção ~onf'ta\:ia dus 
d~bltos de que tu.tam .,s ..Lrtl;\Js 1'. 
~. St e 1'. déste Decre•v ;~J serA. 
ca1cula.da com Ua:.e nos m~~lc..:~ est'•· 

_ ~l'tctdo:. a p:..rtir do prmu::r(' trlmu · 
tn dê' t~t:6. amd.a. q:u anteriormente 
vencidos. 

Art. 10. A açAo tlsca1 lnl~"hl'"' a~ 
30 ~lu a.pós & vtc;tncta C!é.s.te- "De 
crt:::o-lel nào exc1ut para a contri
buinte o direito aos ben~fit'io.~ ·nHe 
prcvi·••uf. óesde .:;ue exercJdo na for .. 
n:a. e no• prazos flXadM nOt aru::os 
p:-ecedentes. 

A.rt. 11. Os débitos pa.ra r.C'm a. .Fa
ze:..da Ni!ctona.l poderão Sf'! pagos. 
er<" casos excepcionais. l!lediunt.e 
pre.iita.çõcs . mensais. teua1s. e $U::csst
\'as.. acrt:scldas dc:s encart.;o'i lc~aLo;. 
(!es~l! €;Ut ki.ltOrlzado o parcelamen
to. em t!espacho expresso a;.'1o: 

DECRETo-LEI: N• 352, "" 11 R 
.rcrJIIto 111: 1968 

Dllp6e 1ól>te o p12gamento de dé~itG. 
JilcGia e doi outr•• i>•o•fdtnelcll. 

o P:hl:ltJle do. Repúbllc&, usando 
c:a 3-trlOU.itão que lhe ccn!ere o ar .. •~u 
'sa. item n. da. Constimjçao. dCCN~: 

Art. 1• Os contriouintcs- sujettos 
:u~ re::me de de:laraçao, em atm.so 
c:,m. o r.a:!ame:uo de Clt:~itos do .i.m
pl!.sto de rtnd.a. re!ati\'Os a ex~rca.::.tO!i 
:f~::a.ncelros- ate lSG1, anclusive, f! "'~ 
ot:.naallos ao recolhimento ao lmpll:itOo 
reudo :HL, !oJnte. cujo tat4.. gerà~or te-: 
::nha cc:Jrrf.rlo a.te 31 •te dt:zembr., de 
!t.;u, (JC(!t:J.·ào hquidar os respectivos 

!dO::lJol<..s. cc.:l!or•n~ wna. das .se;:ui:t":.ea 
'mc.d.:..~1d;,de:.: 

4J pa~:uucnta lnt~gral do dê~!t\l 

Quinta-feira 5 5399 

.;~.te· 30 citas aa. p ... buc ... çau- déste oe
creto-tel. cv:n rtduç.;.o de 50~ (tl4-
quenta. por cento) .Jas nn:ltu i~n-
6>.5; 

b) }Jag:~.mento do a~bit.o total em 3 
(três) 1)~tiotações :ne!l:r.ats. JgU3.i,; e 
~ucess!\·as. ver.ce~do.oçe a pri:ne!r!L 30 
d::t-1 ~pó$ a pu?l:caç:to ae)te Decr~:o
J&:a, cc..rn ru1ut;.i.o c!o lU',~ cqu:~.unL.t.' 
~: ccr.toJ l!~s munas dt:vic!'l.S: 

c) p .. :;.:un.ento <!o détUo total enl 
6 lstos) p:t:.:.taçôr:·$ mt::o.lSals. lguats o 
s.:uc~s.sivu. \'(:!:.cend3-o.'loe a primeira ::o 
O!!L:i a,t)ós a. pLiblic&.çã.o déste Decreto
lei.. com reduçào de iO','t (trinta. .Pur 
ce:t~O) das mu:tc.s jevidas; 

d) p:.;::mer.t:> c!o deo:r.v total em 
9 cr.o\'d, p:-e::;tJ.ç-ões 'lten!.a!s, J,ua:~ tt 
suct~:.:\-~.l>. ve~cl!'n.:io·se .a. prime:-ira 30 
é!:!S a;lll.i o. puiJ!!ca.ç.lo d.~te Decr4;o
l,!:i. tc.:n re.::lL:ç!:.o de .:O~ <vinte ..,.: 
cento) 4ª~--~•u!tas -~e\•IOOA.'I; 

e) J>tl:ammto do d~blto total . ali 
12 (doztJ prestaçOes mtroSllls, ICU&Is 
e suce.uivas. vencenao-s~ a prlm·:a:& 
30 dias após a pubncaçao d~ste ~,._ 
creto-lel. com r~uçao c!e 10~ ·(~e~ 
por centoJ das multas cte\'ldo.s: 

/l pn:amento do déblto total em 
15 tqum~eJ presta..-o<:s mi:nSf1.ls. 
iguais c sucessivas, vencendo-se ,., 
prlme!ra 30 dias apos "" publlca..;.'\u 
<lest~ De::creto-Jet: 

g) pagamento do debito toto.l <m 
a.te 2-l ~vin:.e e quatro~ pr .. staçot·l 
mensais. f~uat.s e suce,:;,slvo.t. acres::t
clo.s cln multa compensa.toria. de 2:~ 
(dois por cento~ no n1es, calcul~.oJ& 
sP:bte o saldo devedor e rttoJhl'03. 
juntamente com o. "lrestu.ção. v~n· 
cendo-se a primeir'.l. 30 cia.s ap6.s a. 
pubHcaçO.o J.éste Dccreto-!el. 

i 19 se o débito já tiver s~do ;aa:-..
ctnlmentc ~c!v1do, ~pJ:car·se-áo ·')S 

bene!iclos deste arll::o só!'lre o re:n:.L
ne5cei.lte da dl\'ida, vcda<!a. a com
pensação bu resUtUtção de qu:e.lque: 
importância. 

I 2Q ~ !alt•l. de pagamento. r.oi 
pralos ítxadcs. de 2 ;,du:..s> prest•t
ções sucenlvas, importara na perc!&. 
do~ t;no:-fJ pre\·htos n(':.te Oecr~:o•' 
lct, ficando rc,tu.lu:Jt'cldu.. a mul::.t. 
originária. calculada. :»Obre o .saldu .:lct 
Jmpósto, cem a inscriçao imcdiai.a. d::s. 
divida. . para cobrança executh·a. 

§ 3.9 Os débitos decorrentes de im
pósto retido na fonte. cujo tato f:c..'
rador tenha ocorrido a.te 31 ·:1e de
zembro de 1967. pcderao .ser p-l;;O:'I. 
em prestações mcns'als, ~r;:..ta!s e '-!.:• 
cesslv~.s. no mfaximo de 6 C seis), s.t!m 
l·edueão das mul:.as, :ora n~colh!m :n·"' 
to d:l. primeira prcslaçao atê ZO S~01:; 
apO.s U. pUbhCo:t.ÇÓ.O jC,ilC nl!crcto-~-.:J. 

I - :t.!ir.ts.tro da Fazendil. ~m qual
quer cl.!.o; 

II - Olr(:tor-Gera.l da 'llõ'.azenda 
Nacional. antes da lnscrtçao do d6-
blto co:no Divida Aliva. da llntao; 

lU - .Prccurador-Gerkl •l.t Pà.r:en
da N:a.c!ona.l, se o débJtól "!i~iye .. · tns
critll como D! .. ·ida ... .;.n.,a 1a Unlão. 

J 1'. A com~téncla flx:-:d l neste 
-artl~o podcra ser· de!c~:ad ~. nos c a. ... 
101 do l;cm li, aos Delf';:a:;OJ Rf~lo
no111t. e. Stccloal&l!\ de Arcecodaçtlo "'· 
nos C;i.Só:S do Utm nr. A.'J:6 f'ro:ui'D.• 
Ccr~; cr;c!es das Pfocüradorias d& 
t"a~cnda !-:aciro:~na.l. 

'J · 29. O atr.lso no p!lgamcnto ~" 
qua!c;utr rore:Iot.o.ção aca:reta~·Ã. o ven
ct.m.cnto automi.t!co jas derr.ab. 

I 3'. No c:1so do p:u.:e1an;r.nto 4o 
4!et.tto Wcrito como· d:.vlda ativa. o 
dt:\'tdc.r P3.J3.r.\, também a,, CUShLS. 
ez::.olu:nêntQ:l e demais er..::art:;o:t 'c 
cais. 
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'1 4', O reQuer~ultmto 1C deYednf 
aolteltanrlo b pareelamenur ;na ~1:1. 1 Judfelal ou a.dmtnlstratlvo., \FaJeri co
mo confissão !rrctrltávcl C:k di-lida. 

1 5•. Nenh.urmt outra: ·mtr. ddade. 
que nfi(" as mencionadas neste artt
~~:o. poderá autoriZar parce,an,ento .d~ 
d~blto. 

J 6'~. Sõmente depois de mtes:ral
mente paco o débito parceladc.. podc
f:n\:nt~~ved.of requerer o~.uw paree--

I "1'. O Ministro da Fa7,~;nct& po 
der! baixar norm2.s esrabciP..:endQ as 
J;a.ranUas que julgar fl(.'Ct"SS~rias a 
etetiva liquidação do déblt~> par<:e-
lad<>. -

Art. 12 .. o· 1\iJn~tro ja F·az~nda. 
poderi, em casos excepc;ton'lu" cl4:o
rJzar o pattarr.:ento do rtebf•t fiscal 
meCiante a entret:a. de tlt'.liO.' C'&m· 
blals, com .avnl Idóneo, ~hl!Udo:. a 
favor do Tesouro Nacional e endos
sáveis ao Banco do Brasil S.A. 

1 1•. As despesas relaU'tl'a.s A for
matização do pagamento r. 4ue se 
refere êste artigo tncumblrá? ao de-
vedor. ~ 

1 29. Os créditos do T~.,:ouro :o-ra.
Clt"nal, repre!entados por Utalo~ cam. 
blais entregues na forma :lé~t~ ~r
ttgo •. goz:~.rào de todos os prlvlléj:!OS 
referentes â divida auva. ila. :Fazen
da. Pi:bllca. 

Art. 13. O delo"CdOl.· que. 110 prazo 
de 30 ttrlnta.• dias da p-.:bll('llÇlifl d~s
tf" Decreto-lei. e[etuar a !i~Uidao;ão, 
de um~ sO \'ez. do débito f'm !ase de 
cobrança por melo de ação t;X~cu:.lva. 
pacarã. pela metade, as multas e as 
custas processuats. 

Art. 14. Será dispensat1o o :-eatus
tnn:tento previsto no artigo 5" cla Lel 
nt c .1M. de 28 de no\'embro ,1~ 196~ 
aos que solicitarem os fa,·o.·co~ di'ste 
Decr•:o-lel. 

Art. 15. Fica o Mlnbtro ela F.à
zenda autorizado a 1n&U~utr o lUto
lançamento da pessoa fiska ou ou
tros si::;temas compati\·cls -:llm o con
tróle e facilidades acs con~bubl
tes. 

Parágrn!o ún:co. Quar.do fbr ve
rlftcado, mediante revi~áu .,>oste:-ior. 
qu, a. apuraçã.o da rc:nd.1 1lQUi1a 
anual foi feita com lno~er .. ind::~.' 'le 
clisposições leRa1s. a di!ercnçl. do im
p~to resultar..te serb. -:ouradi!. con,, 
acr&clmo ela r a ele SO'$ ltrlnta 
por cento>, rcs.~.vado.s o.s h!p6tcs .. 
dll! evidente 1ntu1to de frAUde Q.UP 
será. punida. com• a multa pre\"lsta n• 
allnea cl, do artl~o 31 da Lei n~ 
mero 3.470; de 28 de no•o:moro d~ 
1958. 

Art. 16. As d .. poslçOes désle De
.creto-lel não se aplicam àf opera
ções de qualquer natureza, reaUzadas 
·através de entidades nactons.ts e es
'trangelras que não tenham ~ido au
:torizadas a. funcionar 110 Pais. 

• Art. 17. ~le Decreio-lel. ctue oerf.· 
aubmet1do ao Conerea.so NactonaJ nos 
Urmos do paragrafo dnlco de artl-· 
co 58 da ConstitU!c;io, entrar-\ e:n 
vlg<>< n!l data de 11\la publicação, re. 
-rogadas as d .. poslções em contd.
rlo. 

Brasma, 17 ele junho ele 1g68; 
1(79 ela Independência ~ ao• dD. 
llepúbllca. 

A. COSTA J: SILVA 
António Delfim Nct/4 
Hélio Beltr~o -

_DIÁRIO DO CONGRESSONAÇIONAL(Seção II) 

DECRETO·LEI N• G23 - D& 11 DE 
• JUNUO DE: 1969 

AllertJ o Artigo 11 do DecretP-tef nú
m~ro 352. c!e 17 de jrmho de '1968· 
e dei outras providincias. 

o· Presldcnte da Repüblica.. usando 
d&S e..trlbutções que lhe confere o J 11 
do Artigo 2~ do Ato Instltucfop.al n'l~ 
mero 5. ele 13 de dezeu1bro de 1968. 
decreta: 

Art. 1' O Artigo 11 ê.o Decretu .. 
lel n• 352, de l1 de junho de t96JI. 
psssa a vJ:-.:orar com a. .seguinte re
daçlo: 

•Art. 11. OS débitos para com 
a Fazenda Nac:ional ~oderão .set 
paitC3 em casos exce:pe!cn~u&. mr
dtante prestações. acrescidas .S~t 
encargos J~ais. desde que auto
rizado o parcelamento e:n despn• 
e~o expresso pelo: 

I - Ministro da Fazen<ta, em 
qualquer case; 

II - Secretário da. Receita l"c .• 
aeral., antl!'s da inscrição do dl!bl·· 
to como Dívida. Ativa. d11 Unh\•): 

Ill - Procurador-Geral cia l''a.· 
lenda Nacional. se o débito estl• 
"er t.nscrlto co.m0 Div!da. AU\o·a !'\~ 
t1nlio. 

Dezembro de 1985 

t 1• A competEnc!a fixa<~" 
neste . artlgn poderá ser delegada, 
nos casos do· Item II. a autorlaa.
des I' 1tordina.das ao Secret:\rlo 
da Receitd. .to"edera.l e. n:.:J cu!<» 
do ltem III. aos Prcc:ttraaorttt 
fe~~= ~~~~o~~~urador!a.s: da. l<'a-

1 20 O atraso no p:l~!!amento 
de qualquer p1·estaçáo ac:arretar'l 
o \'enc!mento automãtlco dzs d~ 
mab. 

I 39 N~ ~aso de p:J.!'C~~amento 
de débito !n!crito C:):nO Di~d.:. 
Atlve. o devedor pagará tambt·~ 
as custas. emclumentos e demo.J!' 
encara:os legais. 

f 4t O requerimento do oeve. 
dor sollelt:lndo o p~rc~l3nlento :ts 
Tta Judlc!al ou ndtnlni!'t:at:o;a \.,_ 
Ie1·A c~mo connssâo ir~~\.ra~tell 
da clMaa. 

I s• Nenhuma ou~ra ·autort• 
csaae. que nA.o tl, menetono.a~t.t 
Dt.ste art:go; poCerá autor12'ar •• 
parcelamento de débito. 

1 6• O Ministro da Faz•no11 
poderA balxA.r norm:\s tstõl.tlt"ie
cendo us 1!':\.rnntlt!:s que ju:.;::t.r n~· 
cessàrl::ts .\ det~vm. hqu:daçd3 d.o 
débito pa1·.:e!u.do". 

, DECRETO-LEI N.0 756 

DE 11 DE AGOSTO DE 1969 

Dispõe s6bre a valorização econ6mica da AmAzônia. c d& outras 
providências. 

CAPITULO II 

Das Isenções e Reduções_ 
. Art. 22 - Na forma da legislação fiscal aplicável, as pessoas jurídicas que 

mantenham empreendimentos econômicos na área de at11ação da Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia, e por esta considerados de interêsse 
pnta o desenvolvimento da região, pagarão, com a redução de 50% (cinqüenta · 
por cento), o Impôsto de Renâa e quaisquer adicionais não restituíveis a que 
estiverem sujeitas,, com relação aos resultados financeiros obtidos dos referidos 
empreendimentos, até o cxcrcicio financeiro de 1982, inclusive. 

Art. 23 - Nos tênnos do artigo anterior, gozarão de isenção· de Imp6sto 
do Renda c quaisquer adicionais não restituíveis os emprE'endimentos econômi· 
cos que se implantarem, modcmizarcm, nmplinrcm e/ou diversificarem na área 
de atunção da _Superintendência elo Desenvolvithcnto da Amazônia, após 6 de 
malo de 1908 e que venham entrar em fase de operação até o dia 31 de de
zembro de 1974. 

DECRETO-LEI N.0 770 
l>E 19 DE AGOSTO DE 1969 

Autori2a n União n constitllir a E.\lBRAER - E;mprêsn Brasileira 
1:3 Aeronúutica S .A. -, e dá outras providênci.'\S, 

Ar!. 7. 0 - N9s excrcfcios finnnceiros de 1970 a 1975, inclusive, as pessoas 
jurldicas poderão deduzir até 1% (um por cento) do Impôsto de Renda devido, 
âesde que , apliquem diretamentc, até o vencimento da cota única ou última 
cota do impôsto igual importância cm açõcs novas da Emprêsa criada n'este 
Decreto-Lei. 
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Dl!lCRETO--Ll!'l NO 115 - IIII I .. 
111:TE111110 DE 1968 

r•"''" do fmp~•!o de ren14 ft4 /Oftrtl 
01 furos e comissões que up~ilic4. 
JH%flt"4 no e't'tetior. decooTI!n~n aa 
ezJIOr!41ÇdO de prOdu te• MCicmau. 

Os Mln'•tro.. da Marl':lha de auerT&, 
do !!l!; •• o::o e da Aeronáutica MUltar, 

usando do.s Urlbul;iles que lhes oon• 
rere a artl~ "' _r!o Ato Insti:uctonaJ 
11• 12 de 31 c!-> a~õ;to de !OOil. O<)M· 
b'na::O c:cm o 1 1' d::. a:-tigo 29 do Ato 
JnsUIUCIOD&I n• 5, de 13 de deo:omO:O 
de 18113, decr=tem: 

Art, lf'Nio N!rerM d-to dO lm
p&to d-e renda na t~te quand:~ ps
aos por ex~nactores de qu::~i:;quer pro
dutos nacionais e decorrentes d& ez
portaçlo: 

a) ~ eomr..oe.s. aos &:!US alf'D"'" 
ao estrange ro; 

I>) os juros de desconte, no e:r:"'
rtor, de cambil;li.S de ex~,»:ta~ão e as 
coml~Oes de banquet:oa t.D·!rentes . a 
-cambiais; 

. • C) os juros e comtssões rela.tl\•o& a 
c~cSltos cbttdO!. no ext.e·rior e d.estt
aselos ao p~é-financtamento e finan
c•am.ento· de e1o:t»rtn.çãQ devlda:nentt 
auto:'zad.. pelo sane~ central ~ 
Br&lll e cUja Uqc.J<Iac;âo .o• procese 
- o p'-'OdutO d• ezpo:taçào. 

DECRETO-LEI N.0 1.025 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

Declara extinta a participação. de servidores ,,{,blicos na cobrança 
da Dívida Ativa ~a União, e dá outr:tS providclncins. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Ex6r<:ito .e da Acronáutka Militar, 
usando das atribuições que lhes confere o art. 3. 0 do Ato Institucional n. 0 18, 
de 14 de outubro de 1969, combinado com o ~ l 0 do art. 2.0 do Ato Institu
cional n. 0 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam: 

Art. 1.0 - li: · deelarada extinta a participaç-lo de sen·idorcs públicos na 
cobrança da Dívida da União~ a que se referem os arl•. 21 da Lei n." 4.439, de 

t:1 d.: outubro de 1964, e 1.0 , inciso:u, da Lei n.0 5.421, de 25 de abril de 1968, 
passando a taxa, no total de 20!1( (vinte por cento), paga pelo executado, a ser 
re<:olhida aos cofres públicos, como renda da União. 

Art. 2. 0 - Fica fixada em valor correspondente até a um mês do vencimen· 
to estabelecido em lei e será paga mens.~linente com êste a parte da remune
ração, pela cobrança da Dívida Ativa e defesa judicial e extrajudicial da Fa· 
zenda Nacional, dos cargos de Procurador da República e Procurador da Fazen
da Nacional, observado o limite de retribuição fixado para~ os servidores civis 
e militares. 
. § 1.0 - (;: fixada no valor correspondente a um mês do vencimento do 

cargo· de Procurador da República de 1." Categoria a parte variável da remune
ração dos c.'argos de Procurador-Geral da Fazenda N"acional, Procurador-Geral 
da Uepública c Subprocurador-Geral da República. 
. § 2.0 - Para efeito do cálculo de· proventos da aposentadoria ou dispó-
nibilidad<•, s<·rá computada a p:~.rte variável de que trata este artigo. 

Art. 3.0 - As p:1rcelas de perCentagem pela cobrança d!l Dívida Ativa da 
Jnião, incorporadas aos proventos da !natividade dos Procuradores da Repú· 
blica c dos Procuradores da Fazenda Nacional, nos termos da legislação .vi· 
gente, sl>mcutc serão reajustadas quando houver aumento do funcionalismo, 

. na m<•sma bnse percentual atribuída para majoração da parte fixa, e será cal· 
colada, em rcluçito aos que forem aposentados ou requererem aposentadoria até 
o dia 30 de outubro de 1\169, tomando-.>e por base a média percebida nos últimos 
doze més~s. devendo ser observado, no tocante ao total dos proventos, os tetos 
previstos cm lei. 

Art. 4.0 - Da execução deste Decreto-Lei não poderá decorrer aumento 
de despesa. 

Art. 5.0 - Este Decreto-Lei entrar{, em vigor a 30 de outubro de 1969, sal· 
vo o art. 3.0 , que entrará em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 21 de outubro de 1969; 148.0 da Independência e 81." da RepiÍ· 
bllca. -AUGUSTO IIAMANN RAOE~l:\KER GRONEWALD- AUMUO 
DE LYIIA TAVAUES- M,mClO DE SOUZA E MELLO- António DeUim 
Netto. 
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DECRE'fO-I.EI N.0 1.100. 

DE lG DE JUNIIO DE 1970 

C'.t:i•t o Progr:una de lntcgrnçno Nacional, nltern n legislnçiio do 
Impc'l>to de ltemla das pe$SOM jurídicns na t>nrte referente a inccnth•os 
fiscais o dá outras providencias. 

O Presidente dn Rcpúblicn, no uso dns ntribuições 'l"e lhe conf"rc o art. 55, 
item II, da Constituição o considerando a urgcncia c o rclcva1tte interesse público 

de promover n mni~r integração 11 economia nacional dns regiões compreendi
das nas áreas de .~tuação i:la SUDENE c da SUDAM, decreta: 

Art. 1.0 - :e criado o Programa de Integração Nacional, com dotação de 
recursos no valor de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruuiros), n serem 
constituídos nos exercícios financeiros de l!líl n 1974, incltisiv&, com a finali
dade específica de financiar o plnno do obras de lnfra-cstrutma, nas regiões 
comprccuclidas nas ;hcas ele atuação da·SUDENE c da SUDAM, c promover 
sua mnis hlpidn integração à economia nacional. 

Parágrafo ímico - Os recursos do Programa ele Integração Nacional s~rão 
creditados, como receita da União, cm conta especial no Danco do Drasil S.A, 

Art. 2.0 - A primdra etapa do ·l'rogram11 · d" lntcgmçào Naclonnl so:rá 
constituída pela constmção Jmci:liata das rodovias Transnnmzônic;t c Cuiabá
Santarém. 

4 1.0 - Sc:-..!1 rc:-servacln, para colonização c rcfonua ngr:1ria, faixa ele t<>rra 
de até ele--< quilinnetros 11 esquerda c à direita d;~s novas rodovias para, com os 
recursos do Progmma de Inteb<ração Nacional, se c.xccut;~r a ocupação da terra 
c adequada c produtiv.~ C.\11Ioração cconômica. 

§ 2.0 - Inclui-se também na primeira etapa do Programa de Integração 
Nacional n primeira fase do plano de it-rigação do Nordeste. 

Art. 3.0 - A.. normas do aplicação elos recursos do Programa de htegração 
~acionnl serão elaboradas, cm conjunto, pelos Ministros da Fazenda, do Plane
pmcnto c Coordenação Cerni c. do Interior c aprovadas pelo Presidente da 
República. · 

Art. 4.0 
- Constituirão recursos do Programa de Integração Nacional: 

I - rccur.«~~ orç.~mentários, previstos nos orçamentos anuais c plu
ri:muais; 

II - recursos provenientes de incentivos fiscais; 
III - contribuições c doações de cmprés;~s p(tblicns c privadas; 
IV - cmpré.~timos de instituições financeiras nacionais o Jntemacio

nais; 
V - recursos de outras fontes. 

Art. 5.0 
- A partit· do exercli:io financeiro de 1!)71 c ató o cxcrclcio finan

ceiro ele 1~74, inclusive, do ·total das importâncias dl'<luzidas do Impôsto de 
Rene~. devtd?• p~ra aplkas:õe.s cm Incentivos fiscais, 30% (trinta por cento) serão 
crcchtados cltrutamcnlc cm conta do Prog.·ama de lntcgmção Nacional, perma
necendo os restantes 70% (setenta por cento) para utilização nà forma pt·cvista 
na Icgislaç!io cm vigor. 

§ 1.0
. - A p~reela de 30% (trinta por ~ento) referida neste artigo será 

calculada proporctonalmcutc entre as diversas dc:.Unações dos incentivos indi
cados na dcclaras>ão ele rendimentos. 

§ '2.n - O disposto neste artigo aplica-se aos incentivos fiscais' de que 
tratam: 

a) o art. 1. n, lotra b, do Decreto-lei n.0 756, de 11 de agosto de 1969; (") 
b) o art. 18, letra b, da Lei n.0 4.239, de 27 ele. junho ele 1!l63, alterado 
pelo art. 18 da Lei n.0 4.869, de L0 de de-.tembro de 1965; 
c) o art. 1.0, § 3.0 , dn Lei n.0 5.100, de 2 de setembro de 1966; 
tl) o art. 81 do Decreto-lei n.0 221, de 28 de fevereiro de 1001; 
c) o art. 6.0 , caput, do Decreto-lei n.0 756, de 11 de agôsto de 1969; (•) 
f) as alíneas c! c c anteriores, c1uando os in\'cstimcntos se dcstinMcm às 
regiões situadas nas áreas do ntunção da SUDENg c da SUDAM. 
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Art. G.0 - l'crm:mçccm inalteradas ns normas c condições estabelecida._ 
pelo nrt. 7.0 do Decreto-lei n.0 770, de 19 de agôsto ele lOOD, (") c pelo art. 6.0 

do l>ccrcto~loi n.0 880, de 18 de sotcmbrn do lOO!l •. ('') 

Art. 7.0 - .€stc Decreto-lei entrar:\. em vigor na data de sua. publicaç-:io, 
devendo ser ·regul:unentado no prazo ele sessenta clins. 

Al:t. 8. 0 - Revogam-se ns disposições cm contrário. 

, Jlmsilia,J.~ ele junho de 1970: 149.0 da lndcpendôncia c 82.0 da R<>pública. 
- EMIJ.JO C.~1l!:DICl- Antônio DeUim NcUo- Mário David Andrcazza -
Lo'l•". Cirno Lima - Marcus Vinidus Pratini de llforacs - Jolio l'at.!o dos Rei> 
Vclloso - José· Costa Cavalc.1nti. 

:PECRETO-LEI N.0 1.124 
DE 8 DE SETEMBRO DE 1970 

'Pennite deduções do Irnpôsto de Renda das pessoas jurídicas para 
lius de alfabetização, nos exercícios de 1.971 a 1973, inclusive. 

• O Presidente da República, usa~do da atribuição que lhe confere o art. SS, 
úiciso. II, da Constituição, decreta: 
. Art. 1.0 - Nos exercícios financeiros de 1971 a 19'73, inclusive, as pessoas. 

furidicas poderão deduzir do Im{1clsto de Renda devido as quantias destinadas 
luplienção nos programas de nlfabctizaç:io ilt>rovados pela Fundação MOJl!lAL 
- Movimento Braslleiro de AUabetizaçáo -, de a~rdo com os critérios que 

forem fixados, conjuntamente, pelos Ministros da Educação e. Cultura e da 
Fazenda.. 

Art. 2. 0 - As deduções do Impôsto de Renda devido poderão ser realizadas, 
sem prejuízo dos incentivos fiscais em vigor, através de uma das seguintes 
modalidades: . · 

I - dedução dns quantias que tiverem doado à Fundação MOBRAL 
no ano-base, no valor mlnimo de 1% {um por cento) e máximo de 2% (dois 
por cento) do Impclsto de Renda recolhido no próprio ano-base; 

ll - indicação na declaração de rendimentos das importâncias que serlo 
recolhidas à ordem da Fundação MOBRAL para aplicação em projetas espe
clf.lcos de alfabetização, até o limite de 1% {um por cento) do lmpclsto de Ren
da devido. 

Art. 3.0 - As quantias deduzidas na fonna do art. 2.0 , incfs·o II, dêste 
Decreto-lei deverão ser recolhidas, antecipadamente ou no mesmo prazo das 
cotas do Impclsto de Renda, ao Banco do Brasil S.A. ou a estabelecimentos por 
~e autorizaaos, à ordem da Fundação MOBRAL. 

Par:igraf'o único - O atraso no recolhimento das deduções de que trata 
êste artigo ficará sujeito às mesmas penalidades e correção monet:iria devidu, 
em situação idêntica, relativamente ao Impôsto de Renda, as quais constitui· 
rio receita da Fazendá Nacional. · 

Art. 4. 0 - Os estabelecimentos particulares de ensino, devidarm ate regls· 
trados no 1\.finistério da Educação e Cultura e credenciados pela Fundação 
MOBRAL, que mantiverem cursos gratuitos de alfabetização em convênio ou 
nilo com essa entidade poderão rece6er doações de pessoas ffsicas ou jurídicas. 

Parágrafo único - As quantias recebidas em doação ou orl&inadns de con· 
vê~os mantidos com a Fundação MOBRAL poderão ser exclmdas da receita 
bruta operacional dos estabelecimentos para efeito de apuração do lucro tri
but:l.vel. 

Art. S. o - l!:ste Decreto-lei entrar :i em vigor na data de sua pubUcaçllo, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasrua, 8 de setembro de 1970; 149.0 da Independência e 82.0 da Repd· 
bUca. - E.\fiLIO C. M~DICI - Ant4nio DeUim Netto - JarbiiS C. Passarinlío. 
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DECRETO-LEI NO 1-139- DE 21 111: 
DJ:ZEIIBRO as. Jg1i) 

Dd no"" re4açdo ao tutlgo 1• do D•· 
creto-lei n• 815, ele t de setembro de 
1869 

O Presidente da Repllbllca, usando 
das atribuições que lhe confere ·o ln
ciso ll do a~t!BO 5õ da CODSt!tuiçâo, 
decreta: 

Art_ 1• O artigo 1• do Decreto-lei 
n• 815, de t de setembro de 1969, 
p:1ssa a vlsorar com a sesu!nte reda-
.çlo: . 

• Art. 1• Nlio sotrerlo descente! do 
!mp6sto de renda na font.!, .quando 
decorn-nt.cs de exportação de quais
quer produtos naclonaLs: 

al as eomLssões .,~.~3' por rspona.. 
dores a seus acentes no exterior; 

III 01 juros de desconto. no exte
rior. de cambiais de exportiç!io e at 
comlssõc.s de bnnquclros Inerentes a 
essas cambiaJ.s; 

C) 01 Juros e comlssi!cs relativos a 
crédito$ ogtidos no exterior e desti
nados ao prt-ftD3nclamcnto, flnail .. 
clamento e refinanciamento de expor• 
taçi.o devidamente. autoriza.dos pelo 
Banco Cent1 aJ do Brasil e cuja llQUl• 
c!açlo se processe com o produto da 
u:port.a;•o." 

.. -------·--- ----
DECRETO-LEI N.0 1.119 

D;E G DE JULHO DE 1971 

Institui o Progrnma de Redistribuição de Terras e de Estimulo à 
.AgroindílStria do Norte e do Nordeste (l'ROTERRA), altera a legislação 
do Impôsto de Renda relativa a incentivos fiscais e dá oulr:.s provi-
d~dns. · 

----------------------- ·--------- ..:.__ 

A.rt. 6.0 - A partir do cx:erdcio financeiro de 1972 e nté 1970, inclusive, 
do total das import.lr\cins deduzidas do Impôsto de Renda das pessoas jurídicas, 
para nplicaçõcs n título de inc~ntivo fiscal, 20'7.> (vinte por cento) serão creditados 
Cliretamente cm conta do Progrnma • 

. DECP.ErO-LEI N.0 1.184 
J)E 12 DE ACõSTO DE 1971 

Dispõe sôbre a liquidação dos débitos fiscais <ie emprêsas em 
difícil situação rin:m.:cira, est:.bdece normns sobre p:u-cclamcnto e 
dá outr:.s pro•·idências. 

A.rt. 5.0 
- Os débitos fiScais, cujo parcelamento fôr requerido nos lênnos 

da legisla;ão vigente, terão seu valor consolidado na data em que o p:u-ccla
mento se .oncedcr. 

Pará~B;f'o único - O débito l!seal consolidado compreende. o valor or!gl
uário, atu:,bzado monetàriamente, e os encargos legais vencidos até a data da 
concessão. 

Àrt. 6.0 - Os d<'hi!n• fi«·nis consolida<lns na iumra ''" arti.:" anl<·no•r '"' 
ráo atunJi?.:I(Jos SL"!lllli<IU .,,._.fid<•ntCS anuais establ'i<'f."Ídus pdu !>Jiui•lr<> do& r ... 
zenda. 

§ 1.0 - O disposto neste nrtigo aplica-se n<~s débitos fis<·nis cm li<]Ki<l:t· 
çlio rnooi:lnte parcelamento já concedido, proccdcndo-sc à consolidação de saldo 
remanescente na data· da publicação deste Decreto-lei. 

§ 2. o - As obrigações tributárias abrangidas pelo regime especial pre
vl-<to neste nrtigQ não sofrerão quaisquer outros encargos, inclusive juros de 
morn, a co:>tar da consolidação do débito fiscal, ressnlvado o disposto no ar· 
ligo 5.0 

J 9.11 - A aluali7.ac;-ão monc:i&ria à _que se refere Jsie artigo sed apu· 
rada proporcionalmente a cada m<ls, quando o número de parcelas não alcan
çar todo o exercício. 

Ait. 7.0 - O vencimento da dívida, nos têrmos do § 2.0 , do arti""O 11, do 
Decreto-lei .,.o 352, de 17 de junho de 1968, (") i:npor:ará 'o restabelecimento 
dos <:ncargos legais devidos c correção monctáda, na forma da legislação vi
gente, sôbre o saldo devedor a partir da concessão do parcelamento. 

----------------------------------
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Ll:l N" $, 'lt2 - DI: 11 DC IVl.HO 
DE 19'/2 

lllllllul pol!lfcc> de eZ!Jloraçdo clt 
tervfCO.f de teleeomunicaçõu. auto
ri.tc o POder E:tf!Cutiz,-o e constt:01u 
c empresa Telecomunicações BrfU.i
kl,.... S. A. - TEl.EHR.lS, e d4 
outras proviclénci41. 

O Pr..,!dente do. RepúbUca 
l'aço saber que o Congresso N:.clo· 

nal decreta e eu sanciono a fó~Bulo.te 
Lei: 

Art. 19 Oa serviços de tetecomunl
cações :serlo exploradoS pela União. 
dfretamente ou mediante autorizaÇão 
ou conce!o.Slo, conforme e.staocl~e ::. 
artigo s•. !tem XV, alinea "&", da 
C'onstltu!ção. 

Partgr&fo único. Cabe iL Un!!lo ga
rantt.r e controlar o perman-:nte- fun
cfonamento dos serviços de telcc:omu .. 
n!caçõe3. 

Att. 29 As atuais empte!:a.:: conees· 
alollAr!a.s de se:rviços de telecnn•ur:.t
caçOes contlnuaulo a explor<l-lOs du
rante o re.sp~~vo prazo tle c:onces
lio. 

I 1~' As empres~U de que tra.t3. ute 

=~~.~er:~ ~~!~~ ~;u:~~re~: 
do Governo Federal. 

1 2t As concesslonária.s de se-rvlÇQ.J 
de radlod.ifusáo sonora e de te~ev~áo 
flcam exelulda.s das disposições desta. 
Jet. apllcando-se-lhes. quanto às con .. 
oe.A~e.s e exploração dos .:;eU$ sem ... 
GOlo a leg!:;lação em vigor. 

DECRETO-LEI Nt 1.302 - n: 31 u 
DEZDII!Io DI: 18'13 

..lltcra a •iflemdtica de corr~do Mo· 
iletária . do Ativo Imobilizado e do 
cálculo da Manutenção de Cc>pllal 
de Gtro· Próprio e dd outr11.1 proul
déncill.l. 

O Presidente da República, no 1150 
d& . atribUição quo lhe confere o 
art!~o 55, I!Aml II, da. eonst!tulçlo, 
do'creta: 
Ar~. 1• À partir de 1• de janeiro do 

U7C. n.s correçõcs monetárias do atlv;~~ 
Imobilizado serào eretua.dDS cotn '" 
lllO~IficAÇócs a •e~U!r Indicadas: 

4) a.purado o valor dos · bens do 
&tl\•o lmoblllza.do, ndqulrldOS nu ln• 
corporo.dos. em cnda nno, suJtlto à 
correçiLo moneLárJa.. c.sse valor .será 
mull!pl!cado pelo coeficiente "Orres
·pondente,. ano a. ano, obter.:do·se, :lS• 
5lm. a nova trrutuçáo monctArtJ.: a 
varlaçlo do valor dos bens do atlvo 
JmObUtza.do .serã a diferença entre o 
•alor orlglnnl de aquisição ou ln
corporação e .sua nova trad.uç~ mo• 
netârla, obrleal<>rlamente contablll• 
.cada em conta do &tlvo com Intitula
cão própria. como .. Bens Atlv?S t/ 
eotreçào•• ou .. Bens Atlvo.s Itea.valt'l.• 
elos". ou qualquer outra. semclha.r1ta. 

I>) em contrnpiLI:Uda do rccl>tro no 
Atlvo Imob11lzado da diferença entre 
a nova tratluçio monetária e os \'a.lo
res ji. registrados de Corroçã<> Mone• 
té.rla. em a.nos anteriores, será ~rcdl· 
tado i. conta de Corrcção MoneU.r~a. 
du Oeprecl&çôes, at~ o limite daqu.,lõlo 
diferença, um valor •ut!clente p3r& 
Jguatar a soma. das correções monet.A .. 
r!aa du depreciações e da. depreclo.
ção das correçóes monctArias do atlvo 
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lL mesma pr.>;>Orçlo existente quanto 
à Ceprcclação do valor orlgtnsl dlf. 
aqut.slç!ío ou Incorporação dos bcr.:s,. 
e o valor orl&lnal d~es mCJm03 
bem: 

cl o reoultado l!qu!do após ICll.ll
.:tuJo o crédito no Item "b". scrA le
vado 1 cont:1. de .. Res.crvi\ de Corre
ção Monct.:\rlan, para oportunn. e com· 
pul~ria tneorpora.çilo ao co.plh~l. 

Art. 211 As pe!:SO::l.S Jurldlcas que 
pra.Uc:ucm opcra.çées atlva.s c: pt.L:S."\t ... 
va.s, :;.ujcitas A corrcçt\o monet:\cl;l, 
eleve-rio compensar, para crettos t.n
but!kr~oo. as receltas c dcspcsn.s de 
corfcçáo dando ao saldo o. scgumt.c 
d'-'tin~çlo: 

a> ao as d..,peaaa torem maiores que 
as receitas de correçl!o monetâr!.&, o 

·.saldo eonstltulrll d..,.pesa. operr.ct<>nal, 
& ser lcvo.do a débil<> dD. conta de 
•Lucros e Perdas .. , pare. apurad.o do 
resultado fina!: 

b> se a.s receitas forem ma.lorcs que 
as despesas de eorreçlio monet..'\rJa, o 
aaldo cor.stltu!rt rendlment<> nfio trt• 
but.ável,. .devendo, no entanto, ser sub .. 
trn.fdo d:~o Reserva paro. Manutenção 
do Capital de Giro Próprio que !cor 
calculada nesse exerclclo. 

A.rt. 3" A p;~.rtlr do e~ercfclo flnn.n
celro de 197t, será. facult.a.do As pes• 
soas JuritMcu e)Cclulr do lucro real 
impOrtância correspondente I\ ma.rn.a• 
tenção do capital de giro pr.Oprlo du
ra.nt.c o pcrlodo bn.se da declo.r.n.çilo, 
nos tennos deste o.rtlgo. 

1 1' Para os efeitoS do cAlculo da 
ma.nutcn<;M a. que se re{erc cs.te 
nrUgo, c:onsldera.·se c.'\pltal de ciro 
próprio, no Jnlclo do e:xerclcló, o rc:-' 
aultado dn. soma. dos valores do atlvo 
dlsponlvel e do o.tlvo realiZAvel, dln1l· 
nutdo do pa.sslvo exlglvet. depois de 
excluldos: 

Cl) . do atlvo realizável: 
1) os valores ou er6dltos em moeda 

estrangeira.; 
2! ... ações, quotas e. qualsquor u

tulos. correspondentes 1 partlclpaçiO 
.&OeletArla. em o1.1tras empresas: 

3l o saldo nli.o lntegn.ll%ado do 
capital sociiLI; 

4) o saldo das contas que, por qu:ll• 
quer motivo, !orem objet.o elo correçiLO 
do Atlvo Imob!ll•ado. 

bl do llll<iSivo ex!glvet: 
1) o saldo das obrigações em moeda. 

estra.nceira,. contràtda.s po.ra aqulsl('àO 
de bens do at!vo ·Imobilizado 'l,UC f<>
zern objeto de correção monetàrt~: 

2l o saldo das obrigações om mor.clt> 
naclonn.l, &ujelto.s à. corrcçdo maneta.• 
rla. ou Jndcxll.dns, qunndo vlr.ieuiMtas 
lL nq~l>lçdo de bens do atlvo Imobili
zado quo torem objcto do correçio 
mor."Ctârla. 

1 2' O montante da tnn.nutenç:lo ao 
capital de giro p'róprlo ser!>. detcrmt
nado pel:. aplicação sobre o c:aptt.ll 
de gtro próprlo da cmpl.·cs~, no tn;cto 
da cxerc1clo, dos cocCiclentcs utltlz:a .. 
dos para & correção rnonct.árlo. u~o.s 
Obri~açócs Reajustáveis do l'e;ouro 
Nacional. 

1 39 A !W'cela. ndmlsslvel como ex· 
clusflo do lucro rea.l correspondem lL 
mnnu tençdQ do capital de giro própriO 
calculada. de con!o1·mldade com o 
di>posl<> no pal'l\grafo anterior, dlnu
nuldn das receita.. de corrcç>io mono~ 
t:\rla que não cor.st!tu!rcm rencl!• 
menl<> n4o trlbàt:\vel e das receitas 
quo excederem as despesllll do c:orro
çfio monetArla, nos termos do Item 
"b" do artl~ct nnterlor. 
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I '' A reserva para · manutençiio do 
.cnpltal de glro própriO serã constt

_tulda. até o limite dos lucros rca.U~:a.
dos no exerctc1o. 

Art. 4• O montante da manutençD.o. 
do cnpltlfl de giro próprio o.dml.3!iivel 
como exclusão do lucro real serl1 to.n• 
tabillzado n dtb!l<> de "Lucros e Per• 
das" P a. crédito de conta de reserva 
espeet!lea,. p:l.ra opol·tuna. e compU!• 
aórla n.pttc:l.ção cm aumento de •:apl
tal d" pessoõlo jurldlcl\, com total !.sen· 
ç!io do imposto robtc a. rcrxla.,. parn. • 
empresa.. seu tltu'la.r, sócios ou aclo
nlstas. 

PãtAgrato !mico. A reserva a qua 
se relere este artlco não ser! compu• 
tada para. os efeitos da tributação 
prcvlstl\ no 1 1• do ort. 29 do. Lei 
n• 1.474, de. 26 de novembro de 1951, 
modlflcado pelo ar~. 69 dn Lei n!1mo· 
ro ~.OG2, de 2ll de novembro do ~DG5. 

·Art. 59 Aos aumenl<>s de capital de
correntes do nprnveltamcnto da ma• 
nutcnçâo do capital de giro pr6p110 
&plicam-se 1lS normas do art. 39 e 
seus 11 1•. 3• e 4', do Decrcl<>-lel n11• 
mero 1.109, de 26 de junho de 1970, 

Art. 69 A lnfraçdo às d!spoolt!IOS do 
a.rt. 39 deste Decrel<>-lel importan\, 11& 
perda do beneficio da !ser;çl!o e na 
conseqüente· ·cobrança tio Imposto cal· 
culado $Obre a. manutenção do capital 
de giro próprio, acrescido da. correçAo 
monetária e encargos Jcga.is,. incl•J!MV8 
multa de lançamento ez of/lcfo,. n& 
forma da lcçts!ação em vlçor. · • 

Art. 7.• Estno suJeitas o.o desconto 
do imposto .sobre a renda na fonte l 
u.llquot,'\ de 5-% fctnc.o por cento), 
como antccfpaçüo do que for 1evJdo 
na declaração do beneficfá.rlo, os am• 
portànclns pnc:as ou crcdit...-~odas a. ~, ... 
soos flslcas ou jur!úlcas, n, titulo óe 
juros, honorftrlos ou indenb:;u;õc:s por 
lucros cessantes, <.•n deco1.-rêncll\ dD 
condenações judlclau:. 

§ 19 O lmpoolo sert. descontado 110 
o.to elo pagamento ou cr&lilo do rcn ... 
dlmcnto, cu no momcn ... ~ cm que, por 
qualquer !oriiio, o l'elldlment.o ~ torae 
dllponlvel Pa.r& o bcne!le!árto, . 

I 2• o recolhimento do lmpoot<> & 
que se rcrere este artigo sen\ rclt.o IIG
mê• seguinte ll.quele em que ao vor1• 
!lcl\l" o r a!<> cerador. 

Art. 89 Este Decret<>-lcl entrar4 em 
vigor na data de sua pubUeAÇã<l, revo
gadas as disposições em con~rãrto. 

Dl'asiUa, 31 do dezembro de 10'13; 
152f do. Independência o 85t da. 
Rep\lbllca, 

.li:Kttro Q, Mtnxcz 

.4niOnlo Del/lm N•tto 

DECRETO-L!;:! N.• 1.376 - U< l2 ns: 
DEZ0.1BGO D:::: 1974 

Dispõe ~obre a cri~<"G:o de F~:utos de 
Inveslim.cnto. c.llcra a L'!!lt;;ln .• :d;t; !lo 
ll.tp,sto ~oõre a Renda re~a:!:.~a a 
ir.ecntivos jisca~! e dá o.:.ctret.'; ·pro· 
z:i~ncias~ • ' 

O Presidente d3. Rcp-.lbll-:1\,. 
No \1.50 de ::.Lribuição que 'h~ contere 

o art.l;;o ss. item II, <!3. c~:u~tui .. 
ção, 
D~P.t7A: 

Art. 1." As p..1.fcelas c!P.:iu!ivct~ do 
Imposto sobre a. r-enda d·)\1do p;:las 
p~clS jt.:rid!cas. rela.th·as a. ln.cent.i
vos f!.!.~ais c as dcstinad.l.l a a.p!ic&• 
ç6e& esi>oc!r!cas, se:-ão r=!hl<lu e 
ap:!:cad:tS de :~..cor<to com a. d!lpéal• 
çe~ des!o Decreto-lei. 
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Pul~aro· Gnlco. As pa.:Ocf'!::t.s ref'! .. 
r!das ne3~e a..t't!co são as <!e ~a~ tra .. 
tam: 

t1l o a rtlgo 18 da. Lel 11.• -1:. 23'1. dr- 27 
de jur..ho d~ 1963, al~e.-"3.-:!ll ~e!o ~':'"'d .. 
go 11 da Let n.• 4 .8G9 .. j~ 1.• C~ \!e
zoem!)~ de lSSS (SUDE~EI; 

b) o a:-~!go 1.•. ~Unea ''!>''. do .Jzo ... 
c:-~to-!el n.• ·ms, de 11 :!e :1;:>EtJ de 
1S53 (SUDAMl; 

c) o artigo 81 do O~i~W-1ci r.ü~fll.
ro 2n. t!e 23 ~ f·everclr~ â~ ZS57, ~:
te:a.do ~!o a.rt!~o 1.• d·> ::n'=.-e-!~_-~e~ 
n.• 1.217, dC! 9 de mn!o de !fl'i2 •••• - • -
(SVDE:?El.; 

d') o art!!O 1.• do D:ci"~to-tc~ na
m~ro 1 .. 13•1. de lG de no·tt"mh:-., -do 
1970. c:tm a. alternção lnt~·u~~a -·~'!lo 
art!~ ol.• do D·:creto-lei :\. l ..... o,,. ~-c 
16 <ie Jo.::e!ro de 1074 (!BD<;'>; ·. 

cJ o a.rt!~:;o 4.• do Oecrcto·l!L nt· 
m~r<> 1.1~1. d• 27 de ou:•ol>'" d> 19\. 
(I;;~.IBR.\'rURl; 
· /) ~ arHr:o 7.• do Dec:"f!to-l~l nu 
m~r, !lO. do 10 de ar;osto .:.!.<:2 19S:l 
(E~.rn~tA2:RJ; 

J) o art!s:o .f:.<", 1 t.•. do O'!:'Creto---!"!l 
n.• as, •. ce !.13 c!~ ~t'!mbro .,c- LtF.9. •c
vl"'o:-:.Jo p~:o-Dacrcto-ici _n." 1.2."5· de 
19,. C!c s~~:~~:o :Ie 1~t4 tG~:re~-5~· 

k> ::~s art!soz 1.• e 2.• t.J.:Jo D~c•~·o
lcl n.: 1.1~~. d~ 8 de SP.tem~~ de 
1970, IC-'.r!o,;o:adcs t:elo Decreto ·l!!t nt:
mer:. 1.27-t. de so. de m.c'\11) ce 1973 
0103~.\L). 

Art. 2.• F!ca.m Lrt.StltutdtjS t: FUl:do 
de I:t·"~st!rr.cm~os do N":C:~1~e ••••• -
<FIN":;.t), o- Fundo de In·t<.· . .:;ttrnen!-?"3 
c!& A ,r.u:õnl:t (FHiA).[) e ., VIJ!tdo YC 
Int:tsti.rncnt~ sc~or!=~ (FtaZT'~ s.d
rn!n!.'i~radc.;, c:- operados nos -:.;.:-rmo.1 !!c
tinidoz. nc.o;'tl! o~·cr~~·leJ. 

?z'd.::;r:tro ún!.:o. O F'Jr.~!o. de 1:1-
"cst!mcntca Se~oriais (FtSETI co~
prec::tdc- trl!.i co-~tas. c-::>m •-.i>:-:"1t.•!.ra
çe~s d'!..ltlnt:t.s. r-ara. ~ o;e~r-~.s de t'.l
dsco, pesca: e re!'loresta.m~~to. 

· Art. 3.'" Co:;stituem rc.:c.r.:Ã".i (!r..S 
~ndn.\. de- rr..v::-stlmcntos, de: que ~.:-a
t.a. o a.:tlgo anterior: 

t - o.s prove-nientes dos !:l.ce!ltl';r-c.t 
fiscaL~ a qu~ 2.!ud.cm 2s ~ine..'\s .. ~·· 
e "':c': do p~rágt:\['3 ünlm .co- a.:-t:. ... 
go ~ • 

-U • ;_ :;ub~crlçôes, p(!!a. O'niãf) Fe
c!erat. de quo~.s inconv-:::-siv~I.:. ~;n 

cçi;t·- suh.scrfçõ~s ~·otuntirlas ~ 
(ICIS()o.•.s fisk::-...s. e juridica.s, cie dlr~~ .. 
to pC.bUco ou pr!.·•a.do; 

IV - eventu:t!s resut~:ll).l de apl~ 
ca.çõec c!os rceu:-~os pre•J!.;:cs r.~s~e 

a.r~g~~ outros recursos t';:r.-orl&m (,.:;, 
lei. 

Pa.:cía::2.to Unica. O ln:entlvci. tlsr.:JJ 
d~ c;t:e tra.!a :!. a:itfca .. l'' do .:tt'tts:c :.• 
do Dec.:etc·le! n.• 1.338, d·~ 13 de JU-
lho d:- 191-!. l~clu! tamb~m õL ~"J..~ri
ç.!o ··():t;r.M.:-;a.. pelas peoc;.st\'~.s ""JS!,:!.., 
c!e q,~:lt.aS do FtS.-\.M e do F"!N'Ol't. 

Att. 4.• Os r:ec-..:;..o:s cl'os !•"Undo.; a~ 
lr.:\o·es:i:r.en!Os cr!::."!os por: .~st~ O.:.c~ 
tO·!e! serão <'.VI!-:.1~os sob a •or:ma c.~~ 
~~~:!~ão d~ 1;;õcs. e- d~ pl:-:i~~r'-""' 
ç!.G so-.::1t!tú.!'Í:\ dP. qua: t:-.-v.~ o :~rti·".:O 
1.•. 1 1.•, lnc:so tr. do Dcc:·~~o--.1"~ nn ... 
mcr•> 1.131, é~ :s de no\"'!mb:o c.~ 
1970 em ~rnpresas que tenh~m sl.do 
cons'ld-eo;ar~.s aptas 'p:t.:a r!ceber t:, .. 
centlvcs !l~a.fs p?las a~ênda.s c!e de .. 
senvolvhmnto r:;::-:o~~t o!.l !.'!'~Cirl.:tl. 

1 1.• o Poder EA>cuti>o :>odora ae· 
te:mln::s.r a subscriç!o de Q!l·lt.3S c!ll 
um func!õ por out:-o. --

1 2.• os UtuJo~ represe-ot.,.,~i\'O.'ii <'la 
aoncacã.o de r~cur5:o,; d·::N f"'.mdos na 
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\ ro::-ma dé.'\te D~ret~·lel )e'r:"I.O CU5!o .. 
'f!tru:0:1 nos res,pzctiÇ'cs O:l!lcr's jp2rà-
ro_res. 

I 3... Exce!)cto:1:l.!m.·~n~.e c; P:a:=icr 
k'\:ccut.iv':r podcri :au~ootz:1.r : apl!.::a
~:lo <Ie recursos ·ctos Fundl'lS :!~ •:~~;ts .. 
't\:,'llento e:n debêntur-es cono·e~st\·e!s :)U 
Tll.o em. açees. 

Art.- s.•- -o -Ftindo d"! lnyes~~!:'l.enr.os 
<t~ Norde;;te lF1XO?~l '5;:":1. ~y!'tado 
p~o Danco do Nord~S~P. f.o B_rasH 
S. A. CBNBJ,_ sob a. supet"ri.:.-l·• ""!! Su
J:CA'1tcndên-::!a <!·~ D~~n .. ·nh•l!T'.'!r:t.q do 
No"este (SliDE"'EI. 

Ã':' • 6.• O Fundo dc..,In\r~stim_entos. 
da. '~atónia fFI:o.l'~::\1) sc::-á OpC!;":triO 
pelo ~nco da Amozonh S.A. fS.~SAl. 
sob a. .\,UtJCrvisdo C~ Sup!!rtn~c::dência 
do De~~'1Volvimcnto t!a Arnazônis ••• 
CSUDA!-tl. 

Art. 7.'- O Fundo d-'! -ln\·c.s~!:nento• 
Scto-rlals t:~'ISET>. terá as SU:-!.S conta:; 
opcra.d::ts ptt'3 eanco do Brnsil S. P •• , 
sob a. sup.e~ •Js~o. r.:!i~c~h·.:t:r.e:~te, .!.'i 
Empr!sa Brt<;.llc!ra. d~ Tlt;i'5:no •.••. • 
(El-,fSR-1\"l'ti'i)o su,e:ir.:c~dC.nc!a do 
Desenvol\"imt'!:!o da. Pesca- TSUDZ?E) 
e Instituto E·ra.sHe!ro de De~n\'?l•ti
mento Florcst."tl c IBO?>. 

Art. 8.• Cabctâ. às agenci?.S de de .. 
sê_n~91v_lrrte'nto _ ro!t~~':lál- cu sétê.-:.11 de· 
f1n1r prioridades..- anzH.i:tr e ~;).rcv.:tr 
proJetas ~ra. ~pUea.çf.~ C:os '=':ce:tt.l\'OS 

· riscais. acomp1.:-,.h2.r e n~li~: J. sua 
execução, bem C#Jmo au~or!tr.r a ltbe
raçã.o, p~Ios. banco\ O;lerado:~. dos 
recursos a.t.ribuidos ac.:; projeto,;. o'b:;e~
vado ó cHspos:.O no a:t•;;o 4.• c-;~i~e De ... 
c:r~to--IC!l. 

1 1.• No dceumcr.to c!~ ~.Pt'O'o""::.~~o c:,r..s 
J)ro.Tc-fOS.---;.s- -ag~ncl::\s c!c .j~::;e~ . ..-\'\Iv;-... 
mcnto JCJ'lonal ou ccto::r!ll ~:1-:!:c:l.:-no 
Kus respectivos b~ncc.! c;;::aocre.s do:~ 
Fundos de Invczt:me:'l~os cs :::.o:1t~n .. 
tcs apr:Ot,.'::tdo3 em (n,\·o~ ê.! p~:.ca.-Ju
ddlc.a lnterc::>.'i.o'Hta. m~~t:\:-:~e.- u~~rt-
çlo próvia di}- t!tulos ~e ~pi~al é:~. tle-
nerteU.ri?.. de v2.tor :'!omi:to.l co::oe:s
pondcnte · a. cad::l llbo:!'lC:áo. titulo:, 
ess:s que pcr:nn.ncccr:\o !:t-:liZ::O:-!lVI!::s 
até que. :s.eja.m p~rmu~dos na. tor:tLa. 
prevista neste Dccreto .. lei. ou recebi
mento de c!ebên~ures. con-..·crslveis ou 
não e-i:l- ações~ --

1 2.• As açO~s sutlscri::as .na forn:a' 
deste ar~igo po:!crã.o s-:r d::t modAI!cta .. 
cte ordlná.ri:t ou prc!crcnc:o:.t, :teste :J.l
tlmu ~w com c!âu::.u!a de part!cipl.~ 
ção Jnteg.-al no~ rcsul~dc:-. nao sc::c·• 
udm~t!d:J. r.~nh:.:!":':a fcr:na ·coi:'l:piern~''"' 
tar Cl~ quaUfi~ç:lo dessas açc!:~~. 

f 3.• Dentro c!~s rcspcc:.~ .. ·as ârea-:t 
de atu:~ç.~o. a SLL)S":o.;E e !iUDAi\! 
cnvlc=.arào _es;for;:-:,:; e5pccinis r.o seat.l ... 
ao 'ao: n.ssc;;ur::tr :1- adcquôl.d.l pa;t!c:pa.
çã.Cfel::r3- Uni<!actcs da. Fi::<!c:a:;io. mt: ... 
110S- dcscn,·o!vldas. nos lnccnt~•·os ti~
ca•='· 

Art, 9.• A SUDENE e o B;.;a, 1. ••• 
SUD.UI e o BA.SA, em SU2S .\:-;as <!e 
atuae;!io. rnante:1o Grupo~ Perm.::.r..e~ 
tes de Tr,"::alt:.o, c~ns~~tu!c!o.; ct! dO!S 
represc:::antes c!~ cil.da. c:tti~:~:d::, com 
o obje~ivo de co:np.:ttibiliz.."".r JS pro
gra.II'.3-S ãe a~lo ccnjunta ~ cs esq~e
uta.s d~ to~t.:::s c!c NCl.i.f~OS dr.ar..:ei.roS 
dc::tlr:a<!o~ ao:s pt·ojctos :1 -~e:~m li· 
n<!.nc:aC:cl pe!os l~ndcs resp~-ct!vos. 

! 1.• Caberá ao Ministro :. ! Intcrt~t 
aprov01: as medi.:i.:ts necess::rtas ao run
a:lc.m:o:r.e:oto ãcs Oru~s de 7!'.lb.:z.l.~o 
ae qÜe trata o ••c;tput" deste ;utlgt.t. 

1 2.• OJ :\'f!nf!!.ros da Agr!c:..ltu~.:z. ·e 
Clu. lndw~ria. e do -coméreio provld~u
c!arã.o 3. con.stit:.liçio de Gri.L~;s P"?r
mancnt~s de Tr3 balho óe c:~. rã ter re
rm!Inar.t-::, d'."l5 q:J:üs par~kipe::t r~prl'!'· 
.sc:r:ant~~ c!as 2.~:nctas c!c d~s::n .. ·olvt ... 
me:- :o setertaJ e c!o EJ.nco c!o Btó\sh 
ti. A. 
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Ad. 10 Ca.i:c:á. ao Coa-:selho- de ce
sen\·oi.vl:!l~:~to Eec:tt. .. :lco . pi.'os:or ..,, 
Da!::cs cl3. p~!i~ica. ccral d~ il.P1.1.;;:;aç4o 
.. ~ recu::-:;s a que s:! rercre_ o !'t1go 11. 
tb .. -a:1C:o étrctrizt:s e priodc!:""..t~c: Sf:
gunco a o:~ent:v;·1.'l geral C:-:Ci~idJ. no! 
planos r.:::.ciO:l::L!~- c:: c dcsen"-Jolv .=n~nto. 

1 J.• A partir -c:~ cxerctcto ii:-::m·ceim 
d.:: 197.3. cs ~.nn:::.t~nos a <;,Uil :: ~utcr
dinam as :l ;enc! .... s de- descm·c:\:!:r..en· 
to de\·~rão :o..prc:;cnl.u ao Co::.s~;bQ de 
Deser.voi.\·imcn~" I::conôm!co, ;:.tê o dt:\ 
30 c!e n-?·:~xt:.;? a:.-: csc!a ano, -.;; c~~
rn..-ntcS C:e comprcrnl!tirr.cr.to. pa:a. o 
exi:-rctc!o se;cut::;tc e os suCsc::j~2ntf'S.. 
Cas tCC'UrSoJS de q~e tr<'.ta O ~!'~i.~O 3.•. 
em tunçf.o dos czu:.!.s sec.:lo_ c!c!i\,.ad:u: 
:Ls a nro"·~r.ões do~ ~rojctos de i:wc-.id .. 
m~r.to. Os crç:1ar . .::1.tos rclJ.~i\·os V\ 
c:o<ercicto f!:13nc2:r? ctl'! Hn;; êc·.·ct\u 
ser ap~;ese:l~.t.C:.C-.3 a::~! 31 cio: jan:::~·ru~ 

I 2.• Com o ob.!c!!•;o de acon~;n.:1ha: 
a cxccuçlo C:o3 C.t';~mer.ttJs a q~..:.c ~c 

refere o pa.rãgrafo a.nt.erlor e a evolu ... 
c;ã? de-a pt"O_r:ran;a.s ap:rov::tdcs. o COE 
p:-or~ri n. ffxa~ao da data cm que, a 
cada ano, as agências de c!esen\·olvl-.. 
m~nto c os bancos -opcrad'Jres d<J'S 
F:.::1dos lh" ~nv!arâo, através Coa r'=S
p~cth·os l".íintstérlos, re1atórios dets.• 
!h:1c!os de S'.las atlvidados, 

Ar~ 11. A p:utlr do e:<crctcfo {{ .. 
r..anc~iro de 1~H5, inclus~;,oe, a pe.:'ioa. 
ju~!!!:ca.. med!ante lndlcaçàQ ·~m sua. 
d~::~a.rn.ç.i.o d~ rendimentos. pcdcri 
op!-..'1.~ pela a p;ic:J.çã.o, c:J-:n b.).se no pa. .. 
rár.-;a!o ún~ca do arttgo 1°, d:!.J se
gu1n~es parcelas do imposto d: remi:~. 
devido: 

I - Até soe~ (cinql~nta IX)r cento,, 
nc;s Fundos de Investimentos do Nor-
l!es~e ou da Amazónia. crn projeto' 
CO!l51:!t-rados de int:!res:s-! pJ.:a o dc
scr..vo!vtmento eco:lÕrnlco de353._S d~ 
rc,gió~ pe!as respectivas Sup~rlnt~n
dt!:!efas. lnetu.slve os rehclonac!os co::n 
tc.r!smo, pesc:t. fiorcst:!rnento e .roe!lu
testam.ento localizados nessas ãre3s; 

II - Até 8% (oito por cent-o), no 
Func!o de Investimento Se!Ori;.l -
Turis:r.o, co:n vLs~s aos proje~os de 
turtsrnQ aprovados pelo Conselho Na
cio::a.l de Tu~fsmo; 

III - Até 25'% (vinte c cince toO' 
cento),: no Fu:tdo de Investimento s:-
to-ia.' - Pesca. com v:Stas acs llt'O,i!::• 
t~S. dC. p-:scl. aprovados pela. so~SPE:. 

IV - Até os p~rcenttla.!.s aoa.ixo 
e:1umeradoJs, no Fundo di! Inves:.t. ... , 
mento Setorlal - Fiorcsbm~r.to e Re 
flcrestamento, con1 vistas aos proj-ctos 
de f!orcsta.mento e refior:illamentu 
a.pro'l3.dos pelo IBDF: 

Ar..: ... basc de 1974 - 45% (quar~
:a. e cinco por c~ntol; 

Ano-base de 1975 -- 40% (quarenta 
po: cento>; 

Ano·ba.se de 19'16 - 3S~"/o (trinta. o 
c!nco I:or cento): 

Ano-base de 197·1 - 30% (tr:lnta. i»' 

ce~;~~~b.'\s~ de U)73 c ~~gu:ntes - 2!;.,. 
(V!nte e cinco p~r cento)). 

v - At! 33':.-~ (tl'inta. e tr~ pat 
cen~), no Fundo de Recuptraça'-• 
Ec-o::õ:ntca do. Estado di) l:.:s;:trn·,, 
sa~t~. n·1 .rcrn-.a a ~r: pr:e~c:tta em rt: .. 
gt:l~oento. t:ata:"Lcto .. :-.e c::, cu~tribuu~
te !ocatitado n~ referido r.:.st ....... o: 

\·t·- Atê 1% (um· 'POt cento), enl 
-=.çees r..ovas .d:l E:mpresa Br2' . .ii!clra ti~ 
A~ronái.J.tlc:.rl S. A. - E~tBRAE.R; 

VII - A~e 1% C1.1m por c~~~o>. em. 
proje:.Cs especifico.; d.~ al!.:.b!.'tiz..".'::l,_ 
d.l: -Fundação .MODR.A.LJ ou o ~.llor 
mlnlmo de 1 <;;, <um por cento) e ml
xlmo de 2.%(dol.5 por cento) que cor
ri!Sponde às quantias jà doadas ;), 
Fund">~o !.IOB!l.•U• no o.no-b'lSe • 

I :i.• A apróvaç3.o dos pro!ctos de 
pesca, t:.~:tsn1o e flore.s~amento ou ':e..-
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flor.:sta:n•n:o. localizados no Nord.esb! 
e na. AmaJ.:õn!a. bem co;)mo a. ::::~torit.cl
ção para. a Iibc-r.ação dos :-~C?:SOS at.rl
buid03 a..""" m~sm:.s; p~:o.~ B:lncos op:e
:adOri!S .... .ab~ aos respecllvo.:; õrgàoo 
setori:us. na for:na. dcnnid3- pala !e
glslaçlo espacfflca. vigente~ devendo a 
SUDENE e a SUDAM !irm.:t: convê
nios com 1t SUDE?E, EMBRATVR. e 
IBDF. ct:Jet!\"ando h:umon.t:o:ar a. ~Jrt
ent.açào h2'.si.;::a. da. ~çáo .s~t~rlal n.:JS 
respectl.o.s reg!õe•. 

l 2.• EiCcet.uam-se da. pcE"m!ssão r-e
fe!"lda. no 11 Cap:ut• deste a.rt;fgo a.3 em
presas conccssionâri~ de serviços ou
btlco da f"acrgi:l elétriea t: telecor:tu .. 
nlcações. durante o p3rio~o em q..ta 
lhes ~Ja. api!câ vet a a!fq ao ta fixil,ja 
I'IQ artigo 3.• da. Lei n.. • 5. 655. rle :!tl 
de m.a!o de 1971. e r..a artigo 1.• tto 
Decreto-!et n..• 1.330. de 31 c:!e tr.&to 
cl!' 1914. e a3o empreas de que trata o 
D:creto-1,.1 n.• 1.350., <:e 2-l de ou~u\ltO 
de 197~. 

I a.• Ab a.ptlcaçi5es prevlst3.S nos tn
clsos I· a V <!.este artip, cumuta.tiv.a.
:men::e com a do t 3.• do .ar~l~o 1.• da 
Lei n.• 5.105, de 2 de scte:nb:o <:a 
1006, p:u:·:.. cujo c.iiculo serão desp~
n.das as .··raçõ:M d-e Cr$ 1_.oo (um cru
zetroJ, na o poderão exee.C~r. LsolaJa. 
ou conj:.~üta:nênte. em cada ex.e.rcicw. 
a 50 'Ãt (~!nqUenta por c~nto) do ·t:s.
lor total J.o i:npos~ de rcn~ de1ldo 
pe a p~ss~a. ja.ridic:l. intet"C:::s..tda. 

I 4:.• S·!) manttdcs os p.:a.:t;-s de lfl
gênc!a. e~belecid~ nl. l!:'gi.;:..1.ção ~
pce(fica p:.U& as aplicaçõ~.;; pret;l.it:tS 
neste .a:tis:o .. 

Art: 12 . .Fic..'l.:n mantldo..c; os perceãt
tuais flx:tdC5 peics D~rc!o.s·l~is ml
me:-cs l.lÇô, de- lti d~ j~tnhtl d;:: 1970, & 

1.179, de 6 de julho de 1!171. dcstiru
dos. resp.~etiv::J.mcn~e. a.o Progra.m:1 <!o 
Ir..te::ro.;~-, Na:;:t.·m.=tl - PIN e ~o Pro
c:am3 d.~ Rz:ilstritlaiç.5."> de Tcrr:.t.o; u 
de Estimu!"l i A~ro-L"tdús:Or!.=\. do Nor
te e l'ior.iost<> - PRO>ERR,\. 

Art. 13. A P..'Utir do c."Ce:cicio ft~ 
n~ncc!ro d~ 1975. inclusive. 3.5 p.-..rce
la& do imp.J3to de rcr.da do•·:cto p~lc13 
~s.~oa.s ju:idlc:\s~ l~e!ufnc!o .:::.; "opçôe:i 
par:1. lncC':ltL\"OS !lS<:::J.b c con;nbulções 
para o PIN e o PROTE:RR.~. e CO"'
a exclusão d:l.S devidas i!O Prograina. 
de Integração SOcial - PIS, doa qu""" 
!!tl::i já. doa.da:; ao MO:SRAL no an'l
't::t.Sé. e dô\S :ti)Iic.."!.~ões efc-tun.das nos 
te:or:tos do f3.• do artigo v• d1 L:-:i 
r.G:nero 5 .tces. de 2. de setembro J.:s 
!S:Sil~ serão re::o!h[das de !arma ln
~l;al. a.travé:i c!e docu:nento único de 
_;;:-recadaçã.o. , ---- -

P..rt. H •. O ~OCO• <!Õ -Br:l~i! s:.'\.. 
p:-o:no,·e~à o c:edito à con.;;1. do Tc
!OU:o Na.e.Eona.!. como ?..eceita. da 
União. de 4õ~ (quare-nt:\ e s~is por 
c-ento) do rr:ontante arrecadado. n:\ 
forma do arti.iO ante:~o:. c o c-récH~o. 
e:n conta espec!.al. p3.ra i:lce!'lti•:os i:.":~ 
ca!s e para o PIN e o PROTER.RA, 
c!w 54S3 (c!r..qüer..ta e qua!::c par c~:~.
to) remanesce:&tcs. transferindo qum ... 
2~"1&lrnente eSE-S rec-..1rsos. :zu;:!tan!e 
&!l:lcação dcs ~:-e~ntuals fixado.; pe!~ 
,_:Un!st:-o da F2.zenda, a03 ..fundOs C.e 
L~--.·!Stimentos, junto acs ba.'""!cos op~ .. 
raê.ores. e à E).IBRAER. 3:0 GERS5 
O.> :lo!OBRAL, ao PL.'I e ao ......... : 
P?.OTERRA. 

J 1.• O M!nfs!:-o da Fazer.cL1. fix.!rol. 
er:'i· carâtcr pro•.;f~6rio, a.r.tes ~o ini::io 
cb e:.ercrcto fin:.nce!ro. 0.3 p'lrcentu.:ti.s 
a!:!d!dos neste a...-tigo: qu~ .se!'i!o ajus
tzt!c.i R med!da em qu! fo~:n. d~so:~
r.:•·-!!s os dadcs re!e:-antcs à.s o::;5~3 
p1:~ lncenU\rcs CLicais e ao efe~i -:o 
:"!coihtrr.ento t!u pa:.::e:as corresp:hl"' 
c!~n:ea. 
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J 2.• O no.n:o do Brasil, cO:n · bis:t 
nc.s percentuats a. que se re!e:-e o ptt
N"Ira.!o 2.nter!o:o, promo1.·~râ o ::c:l.j:.L:.· 
ta;;oentol dos t":L!,:-es :oer>:t.ssados ~ a 
re~:;s.~r. de~o~~::ldo rev~rter Co:no . ~ 
celta aos cofres da União o que !.J: 
exc:dente. 

! 3.• M p1.rc-eias rc!ati\•J.s a.os rec"· 
lh;mentol cfe!.:..:l.dos dentro do c:,;:~-;
erc:o a. que cor.-a.sponda:n. p~!'~:n fo:oi\ 
dos p:-azos le2'a'!.s. serão :e?:'.S~'\d~s acs 
rc~pectf\'OS Fu::-:~o.s.. 

f 4.• As p..1-::c:~l:\s do lrnf):}Sto de r~;t· 
da. du pessoas jurldfca.s reco!hi-1J3 
fora do ex.ercfc!o fin.lnce!ro r.or:-es.
por:d-:nte scrfro I-evada&. l~!e~r .t!:noz:"l• 
te. i. conta cio T~sou::o N.:tci:lo::al. como
Reo::e!ta. da U::i.::O. 

A.-rt. 15. A S~c::da;,·!:1. <!:!. Rtcelt'l 
~e.:!cral, com ta..~ n:u opçózo.ã ex~r-:t ... 
du pelos cor:t::~:.ztn~el e no cont:o:~ 
dos tP.co!himc:-:!'='.i. ~:<? .. ~~rã, p~:-'! c::dJ., 
c.-:trclclo. no:n:::::.t!'ner:te e n:.t::-::::aC:tl.:t 
e:n ordem de s~üimcia, c:n C:o.,·o: ~a. 
~oa. Jurldie3 opt~nte. c~rtiCic:tdos 
de :tpi!~çã.o, nomlr:i:.t.ivc:;, e lntta.r.s
!c&'ivets, r..os Fundes refo:rdo:s nesto 
Dcct-cto-ld r: n:t .E:V!BRAEFt. 

f 1.• O:s c·:-rtl!lc~dcs rl'l que tr=t.~ 
este art::o ~:~tt.o e::tlt!-jQ.;. c:cclnsh·a
mente. c~m \'lti.~e nas p.::cc!:u de im· 
posto C:e rc:1<"::t rcc-o!h!C:-~ d~ntro do 
e::crc~c!o. e ..:~ .. ·crf.o ser trocadas. no 
pra:!o :n~':imo c!e 1 (hum> an·:J, a ccn~ 
t..-..r rla da!:\ d.:- St!:t emi:is:lo. ;ar- quo· 
t:J.3. do.:; r~!e:! :!o~ l"t:ndo.:;; 

I 2.• O •J;WJ: r~!J.tl\•.:;, aca; certifica
dos n5.o co::·:~rti::..:::s ::.o prôl.zo p:cv!s~.o 
pc!o parf.~_a !:':I antcr:o:.- ac:-csc_crá a.o 
.valor <=.o Fur.:rb corrc.:;ponden!.e. 

3.• As Q'Jot~s prc·,tt:;!a.;; r.o pil.!"i
graro p:-ir.:ciro. q\:e ~rão r.o:nlnat.ivas 
e cnd~:t.,•eLc;. t-=-r:!o sr.c3. cot."lção rea.
lizadlls d!~ia;r..-=-nte pe!o.:; b.:lnCOS o~
r;..do.-'!S. 

I 4.• Os c.:-rttnc..1.c!o.J dQ apllco.ção 
na E~fDRAER. s~ con~tlt:J.i:oãôJ desCe R. 

dn.tOL em que :.,rem c;q:~d!.:!cS. no do
cumento h.1bU p~ra. stttsc:!ção de 
aç&s da Empi.·:-.s:.. Brasileira rie At-ro ... 
náut1c1 s. A. 

I s.• - .'\:i quota..'\ de que trata. o 
parágr:t!o 1.• êr."'S~. 2.rtlgo t.er.io va:i.l
~~d_c iX'"Jl _n:::. -~e c.,o:t.:.:ç<lo ju."to aos 
orga?S vu~hcr.;;;- federa;;;, da ac::ntn:s .. 
traçáo c!l!c~a cu t:1dirc~1.. 

Art._ 16. P~l"<l. efeito de n.vaUação. 
as açocs int!:;::.1 r.~S- da ca:."~c-ira. c!~s 
Fundes c!c q-.;c :.~ta o pr~~m~ D~
cre!.o-~.:::1 s~râ "': cc:r:r."..i~:l~;:-.:> r.~!o v::.
lor do. cot:\.çd.o lnêctb. do '.ilti:uo din. 
em q~t! . foram nezocindo.s C'nt E:J~a: 
as açoe.'i não ctl!adJ..'i cm nols::t, pelo 
v~lor patl"~rnor..ia[. co:n bas~ no úl
tlrr,.o b~ laJ!VQ_ c!.t e:nprcsa. s'! ln!e:-ic.r 
ao nomi.ltti. c. p-::~a vnlo~· nominal, se! 
infctfOl" ao V:ttor p:t.t:imoni::t!. 
Pnrá~:aro ú::1::::.o. Açõ~.s !:.Ot,·as. en· 

quanto n:..~ c:rtl:i<l:i em :S~I.r.:\ de Va· 
lorcs. duri~L!t.c o pr:rtp:!(! cte lançét.!
mento máximo de 5 (seis) n-:.i.'ses. P"'"' 
dcrt'.o Ecr CO!\l!l".;~act:?'..:; !>"::~0 \a!or do 
subscri~&o4 -

Art. 17. A:~ quotns em!.t.!dcL3 na. 
!orma do pa:-:.\r.r.lfo te d·:> ~r.:::~o lJ 
pode!r.io ser cn::n•rt!t!::ts. :\ !.SCOUl<.\ de. 
L'lvcstidc:or. cnt ti~~l?s per:cnccn~ 
aos Fundes. ci"" ncordo com ~s re&-
p~:tl\"'lS CG!.:t~(:~~. 

Par.'igr:\fo ú:1i-:o. O Co:u .. ~:ho :-..:v· 
net.'\rio ~-~c':l-on ... l fi:\«l"á o:.; rn:-~dtçó~ 
c 03 mcc:~nl:;n~!":; de convc:-J.:;.o ~h: l!t.:~ 
tro.t:s.. use a~tl:.·). 

Azt. '"18. , As ·l~~:!c!:t.i d~ d!!S!:.'\'IOt• 
vtmc:nto re:!-:J:t:tl e .:1eto::iu.t c ~s en
tida.<!~ ol:n~rndo!<l."i. dos Funrt.J::s. n.s~
gur2.r!i.o às p::sso~s jnr(dt:::LS. cu g-::~
po de emr,::t.X1..i collga!lJ.s qu~. tsatu
d:\ ou cnnJu.'"l~<t.rncn~e. detenl~a:n r~!u. 
m?ncs 51!-é (c!r:.~Uenb. e t.:m t)(.lr ce:t-
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t-,1 do ca9;~z.: \'Ot.é:.nt~ da. :sõc:e-.1.:.:1.8 
tltUla.r do ;::J:'V~et11 ~neticiár1o <to 1!1-
ccntivo. a. &:il~~c:t.:;:~o !lC."-'il! pro)j~!;;J .:e 
recurso.i cq~!~·2.!~:1tes .1.os valo~s c:.:: 
certit:~ad:-s c!~ z.P icar,~ do pi·JtJ:-le
dade <te3Sa.s p~s.<:·:xts juridic.."t.S C'J::de
ctdo o tt~~~~ ... ! <!c Ln:enti\.-os 1'M:ais 

àp:ow·acto pa:-a o proJeto. 

l 1• Na h~;?:Si! prevista. nés~e ar
t1s:o, cs b'-~:-=>3 o:;o::adorcs &.n::ec:~i
r&o, ·e:n nc;:::~.lç~..o di:-e~"· :; pe;;u::.;.u 
dDs tltu!o~ pe!03 cert.!tlcat!'J:S d~ ~pl!
cação. çe!<:..i :e:spcct;.vo.s \<":'.olOr~ ,su .. 
mina~. 

I 2• N'cs cases -de p::.:t!et::Jar.a.:.: \.'(.;:'1 .. 
junt.a. ~;ã c,::;edcclcto o llmtte :>!1-
n~o d~ ss; <c! . .'t:o po1· ~e:t~OJ ae c:a.
p!ta.l vo!:t.nt~ pa:-:. t:Lda pe.o:so:t ;:...· 
ric:ica. a.:lor.!st.3 ou g.:·upo de c:up:c
S..."l.S co!!~.:: da i. 

I 3• · Cor..3~êe:-.l:n-se emt)!"~sas euu
ca~ }nra !!::.:i deste arti;;o. a"!..:~ 
las cuJa n!'l~0:-:1 do capital \'Ot:<.:.1te 
P-Ja. CGn~roi~·::l. d!rc~1 ou indtr.c:a
n:cntc. per u=.a mes:tla p~3 f!.U
ca. ou ju:-idlc~. comp:cendid~ tamOC:n. 
esta. últ.!rr..a c.:::-:o lnte~::ante eo ç:ur.o 

l 4• E:-:c!cS:;.·am~nte qu!!.nto 2.0 
ox~rclcl~ a: l&i3, s~ra gõ\r:.ntida >.s 
pcSS03..:$ _ju:-;c:c~.s dc~n:.t•l":lS <!c r.:l!:'
ti!ieadcs de ·:~~or ::om~::-:::tl sut=~;~-:.:or ::. 
crs lOO.CGJ.~I) rccm :r.a ..::uzeno.':IJ t: 
ct~te r.ão P'l:~!c!;l:!:n de rr•.íi..:l.(r p:c;; · 
p:"lo. a. a.pUca-;a . ., do montante q 1JC e.-..: ... 
c~er es.ia <:U:!.:l:O~i. e:n proJc:o r.o 
qual jã. te:lCa::-t fe~to apl!caçãv ce 
rccu:~os de k.cr::r:.ti\"os fiscais. no de~ 
correr do e;<.~:-cic:.o de 197-l. 

A..o-t. 19. o:s t:tuto:; a.1qu!rid'Jo3 elo 
!orma dcs art~;<:..s. 17 ~ 13 ::oerao n.,~:
nativcs e !.:i'::!.~.l!eri'le:.S ~lo pt:lZ•.J. 
de 4 (qu:1.t:o) 2.::00.3, 

Art. 20. Se:ã ~e-d'.<.zlda quan~l~ cc.r
re.:p:>ndent~ a 3":. (:.;-c:; p~ t:t!n:oJ (!:) 
valor de c:~.dã. ;!õe:aç:i,, de -:ec:U!'&::O 
pelo Fur:do. a. s::-: d!vidlda, oe~1 ;.u ... 
tes Jilals. en:.r.~ :l:SC';1c!2.s cte :es~::;-o!
vime:t.to e a e:::::.!-=.;tt!<.! (lo~e-=-.l.dcr.t. ;-<~.:a 
renlUr.cra.ç:\o .::-:~ se-r":.o;ç·-:5 d~ 3.U:r.: .. 
n:stra-;a.o e .,;:~:~çiQ d? f'u::c.:., :--e5· 
~ctivo c pa.ra o.:'i~Clo:) d e:tti\'ld;~Ce; 
<t::o ptsqut!i3- c p:..,:nc';;\o rciacu:m'1c!:!.! 
com <!.S re~!ó!:-.3 c ;;eto:cs benericiadoJ 
com os lnc-:::o:.~~·;:.. 

Pa:â.gra.ro u.--:.:-:?. ,\ c!.eduo;ao Tete
r~da neste ar!.!::;::> se:.i 11ml~~t.d~l. a t 'iCt 
(um . por c~ilt.o) nos casos- <!c: ao;t!ea
çõ:s efet.uz.da.s na. form:t cto a:rt:g:o 
18. 

Art. 21. Permrmccenl ~rn -.,.·:~or a.:s 
ntu~~· di.3!?:J:ilçà!:!S reta.ttvas l.s tun
çccs e pre:ro.::ativõ.s dO~- Ó!'gios c:!l.• 
dos po.r Kl, acs quais tenha o:::!do a!.ri• 
bt.:.ida a. !"'XCCUçi\.J d.e pto;t~&m:w :-e• 
g:on<l.lS ou se-torla:s d~ des~n·;olvt· 
rr..ento et.ant>m:co. es;:cc!a.l.ment~ as 
rcCcrcn~ a. aprovação c controle dt\ 
e:.;ec~ç..'\o \!e projetes. 1'!nt.ro de s~1::ts 
áa·ca.s ou sc~orcs cSp<!c~ficos. Ue ~tua· 
çao. 

Art. ~:!. O Ba.nc'o do Nordcs~.: do 
Brasil S.A. - BNB, o !:an<o da 
Ar:1aZ6n!~ t5.A. ~ B~5,SA e u Banco 
Co s~asll S.A. ~ráo os ngcnt2.; 11-
nancelro=; dos órgãos d~ des(!:l."ôOi\"1-
mento rer~ona.l e s~toria 1 p:tra. a. ge:i ... 
tão !hl~l·t ~ira._ de todiU as m~.:~~:=~ 
relacfon.l.•:~:~.s c~m cs ~"lindos ~~ In
vcstlment<.t.s Rc~:on:t.ls e s~:or~al"J. 

Art. 23. J.s ent!d:tdcs op~rado~.s 
do3 Fundos criados po:- ~.st~ D~r~to
lel exerce;ã::J todo:; os 11reitos ir.~r<"n
~cs. aos titTJ:os e va.lorcs moiliH.t.rtos 
Integrantes c!e- s:.:a.s caot:~:,{ras. l~clu
slve o <!e dc=.antl:n e ser dcnJan.:.a.:to 
e o de rero~:.·M~r.ta.ção dos quotist.:ls e:n 
Asscmblt<.l.S Go:al:l Ordlr.ârla.s ou 
Ex.tr.:lord!ru\rlas. ... 

.Art. 2-l. E-!ct\ &SS~<'Ptlr:..do à3 rr.:s-s~as 
Jurl~ica.s· que etetlv::.retn dct::C:.-sltos :o.tà 
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o e~C&"Cicl~ O::e 1914. incll!slve o d::ret
to. de a.pl!raçlo clcs recu:zos. nos pra.
zos e cona;çõC"".; cstab-et~ctJoo;;:. de :a.ccr .. 
do cem a. s!::t~dlà&ica em v!g!)r ante
riormci!.te a este cccreto-lci. 

Art. 25. A 1ncll!Slo, no s:St~m:t ir~
ti~;.llt!o pc.:. p:~scut.e Decrcto-Jcl, 1.!~3 
pr,jetos j..:, ap:o\·ados pcl:t.l n~ãn.;t~· 
de dese1t:olvu1-:c·n.to dt:pcnc!.cra. C~a. 
comp;ovaçã.o C:c qu~ a. emp:-es.\ t!tu• 
lar vo:m l;.tl:r.pdndo ns no.::m.uo eJU\
tY.!-le:l~as ~:a e:<ccuçã.o dllS :rc.3;>CGt1 ... 
l"D:i emprcend.ir.'tcn:os. 

-"'rt. 2'1. !:::ite Dcc:•::::o-t~1 c:n!.:a:B. 
er.1 vtgor n3. d3.t& de sr.1'i pubUc-~('â.o, 
re\·opda.s &s disposlçOes em C'Ontr!'L· 
rio. 

Brutha,· 12 de: dez~mbro da 197'.;.; 
153• <lo. [r.~e~ondi:n~!;t .e 36• d:. 
R~i:bl!ca.. · 

J:õ;IU:S'lo Gt:sEL 
Marzo llc:-trrque Slm.mt::Cll 
.Al~SSOil P.:::tlmcl!i 
Seccro F!lç:,mdr!.<: Gomt:.t · 
João Pa. !tlO t!os Rrfs v .:l!"lS3 
lrlauriclo .RangeL R.l!ís 

pECRETO-LEI N.• 1438, DIC 211 DIC 
DEZEKUO DE 19'1$ 

Altera o Decreto-lei n.• 284, de 28 de 
Jevrielro de 1961, estenda 4 lnci<Un• 
eia do impo&to sobre o.f &ervtço& diJ 
tra.n.sporte rodovidrio de passageiro& 
ao transporte rodoviârio de t:aTfli!l 
e c:ié outras providéncía.&. 

O Presidente da Repúb!lca, 
DO w:o das atclbuiç6es que lhe conte
re o anlco 55, Item U, da Constltu!
çAo, 

DECRETA: 

Art. t.• O imposto sobre o trans
porte intc!restadual e lntermUn~cipal 
de p:t.Sf.aceiros, de que tro.ta o Decre
to-lei n.• 284. de 28 de fevereiro de 
19:37, reoc:er-se ... a pelo presente decre .. 
t.o·let. estendida sua Incidência· ao 
trafta))Orte rodoY!Ar!o de earsas. sob a 
den,,m,naçlo de Imposto sobre o. 
Servlc<>~o de Troonsporte RodoviArlo Jn
tennunlclpal o Interestadual de Paa
S&IIC'ro& e Cargas (lSTR). 

Art. 2.• O ta to e:erador do ISTR 4 
a pl't'liLaçlo ou oxecuçllo. por peuoa 
fll!cs ou jurtdlca, doa servtços do 
transporte rodoviário de pessoas. bens. 
mercadorias e valores entre MunJcl
plns, Estados, Territórios e Distrito 
F·<:dt"ral mediante a utilização de vel
cula\ automotores. 

. Arl. 3.• O ISTR. é. devido pela pes
soa tisica ou juridica que exerça. re- · 
cuJa nnente. as ati vidades de transpor
te rndovlárto de passageiros ou car-
11115. eom objetlvo de lucro ou remu
JKra'='ão. 

I 1• O eontrlbulnte poderá •.obra: 
do llhUárlo dos serviços de transporte 
rodo,•lirto as quantias devidas a ti
tulo u Imposto, em separado do pre-
ço JU freto. · 

1 2.c Quando a empresa transporta ... 
dora subcontratar o serviço de tra.na ... 
pur~e rodoVIário com outro transpor• 
ta~or, o pagamento do· lmposto per
inant=CC!' como .--esponsabllldade primei
ra da empresa contratante. 

J J.'· O Imposto é. ·também. devido 
peJa pessoa tisica ou Jurfdtea. que 
transporte. em vetculo próprio ou 
&fretado, mercadoruu ou bens ~€$U· 
nada& à ccmerclalizaçào posteno:-, ou 
que representem 1nsumos ou ::ompo
nentes Integrantes de :Produto H!:&L 
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em cujo valor dever& ..Star desucado 
e computado o preço do transport~. 

1 4.' O Imposto é Igualmente devi
do Pf"la& eJnpresas que exploram ser· 
. vJçcs. de turismo, mediante utiUza· 
ção Ut.: veiculos próprios ou afretados 
Dtl tu.nsporte turístico de passageiros. 
ciljcJ p:-eço deverà esta:.- destacado e 
qnnputado no valor dos demais se:r;-
\'lç~e .Preotadoa. 

Au.. 4.• Silo aolldariamente respon ... 
llllvels pelo pagamento do ISTR: 

I - O usuário dos servlcos de trans 
po:-te- de cargas, ou, na lmposstbtuda
de · d~ sua ldentlficaçio. o remetente 
dos bens. mercadorias ou va.lnres 
tramportados: . . 

II - Os armazéM. allos. frlgorlf!
cos. pitlos. terminais e centros de 
carse e estabelecimentos eongbnerei. 
nos SErviços de transpOrte que eon
tratarem por ccmta e oidem de leU 
depositantes; 

m - Oa despachantes a!luanelrol. 
quanac contratarem. por c:onta e or
dem de seus clientes. o tranSporte dê 

. bt;ns. mercadorias e valores cUjo de&
pil.cho al!andeKtlrlo tenham promovi-
do; .· , 

o JV -,Os ·representante&, mn.udat'· 
rlo3. gestores de negócios e leiloeiros, 
t:m rtlaçAo ·aos serviços d~ transporW 
contt e.t.adO!i por seu Intermédio; 

V . - O consignatário, o comlsslirlo 
o as~nctador ou qualquer lntermediA· 
rio oue contrate serviços de transpor
te em nome e por conta de terceiros: 

VI - O subcontratante nos casos 
·):revistos no 1 2.0 do artl&o 3.• deste 
decreto-lei. · 

A.-t, · 6.• o JSTR nlo !Dclde: 

I - Sobre o transporte ~reallzadu 
ent ufculos de proprled~de da Unllo, 
dos Estados, Distrito Federal e Mu· 
:nlcip:os. be-m como de suas respecu .. 
vatS Aut.arqutaa. nos serviços vincula· 
dos éE suas finalidades essencla.is ou 
dela.s decorrentes: 

II - Sobre o serviço de tran.•porte 
rcdo•l4rlo de combustlvel&, lubrifican
tes e minerais; 

III - Sobre o servlço& de transpor ... 
te internacmnlll de cargas, sen.:lo que. 
pa1·a at.s mercadorias Importadas, a~ o 
Instante e local dt sua na.clonaltza
ç:lo. t desde que estabelecida a nio 
tncldéncla em Convênios, Trata.doa e 
.a.co•clos Internacionais: · 

IV - Sobre os servlçoa de reboque 
em a;eral. 

Art. a.• Estio lsentoa do JSTR: 

I - O transporte de obras de arte 
ou equipamento clenUfico. com desU·· 
nacAo exclUSivamente didãtlca ·lu cu.l• 
tural; · 

II - Os servlçoa de transporte ne
cess.\rlos á execução de obras públl· 
~.contratadas por admlnistraçlo ou 
on'Pl'el tada. pelos órgãos de admlnls· 
traç~o dlrel.a JU Autarqulu da Unl&o 
dos Estados. rerrltór!os, Distrito Fe
dere:t e Muntcipios. 

nt - Os serviços de transporte de 
nu1nerário e valores moblllàrios. con· 
tra~:tdos por instituição ftnancetra. 

IV- 0,. serviços de transporte ccn
tratac.os por oreanlsmos lntemacfo .. 
na!! dos quais o BrasU taça parta. 
bem eomo por órgãos dlplomAtlcos. 
tespe!tado o principio da reciproci
dade. · · 

Art. '1'.• A bale de c41culo ciO ISTR 
~6 o roreço da pas~agem ou o frete, tal 
oomo declarado, na forma de .-egu!a
IMDt.O. lU> b!Ibete. no eonheclmenl<. 
do transporte ou em outro documento 
que matrumenta!lze r. operaçlo. 

1 :.• 811 a oontrapreataçlo do ser
YiçO for aJustada em es~cle, a bue 
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de rollcUio ·.era. o preço de custo, par& 
o uautrlo, dos bens dados em pap.
l:lf'ntc... 

1 .;z.• Excluem-se da base de cAl
culo do Imposto as despesas de segu .. 
ro. DlU neta se Incluem os Onus ft,. 
ll.aDCfolros dos aervlços prestados a 
créd.1tc. salvo quando constttulrem ob· 
Jeto de contrato distinto do de trana• 
porte. 

1 3.• Ine!ut-se. n& base do eatlculo 
do JSTR. o preço da dlstrlbulclo, re
Jacic.nado com & coleta e entrega de 
carps. !Dtearantes do transporte ro
dov:árlo. 

Att. 8.• A allquota do ISTR serll de 
'" (cinco por centoJ .sobre o senlço .. 
de· tnnsporte rodovll.rlo de passagel• 
ros to sobre o .serviço de transporte 
J'Odov:Arto de carcas, bens, mercado
riu ., valores. 

Art. 9.• O Departamento Nacional 
de EstradllS de Rodagen: organizarA e 
uumt~rá. registro e cadastro das pe.s
.soas ffstcas ou juridlcu que exerçam 
ou lfenham a exercer ativldades de 
<ransporte rodovl!\rlo de que trata 
esta le!. · 

A&t. !O. o Mln!stér!o da Fazenda 
e G Mlntstérlo dos Transportes. este 

;.!~~:~~dde~ª~~~~n~:~;~~~~ ~= 
forma do Regulamento. os procedt .. 
mentos necessártcs ao cumprimento 
das a!sposlções deste decreto-lei. 

Par,grato único - O órgão encar
regado da administração do ISTA 
será. Indicado no Regulamento. que ti-. 
xa·A &!I normas relativas à arrecada• 
çAo e fl>callzaçlo deste tributo. 

Art. 11. Da receita resultante de 
JS'l.'R. a União tJ·ansferird 80% (ol· 
tenta por cento) ao Fundo Nacional 
de Ilesenvolvlmento (FND), vedada 
ana apl1cação no custeio de despesas 
o.>rrentes. 

1 , 1.0 Os recursos a q~e se refere 
o caput deste artigo. alem da destl• 
nação. prevista para o Fundo Espe"'l 
dal de Conservação e Segurança d~ 
Trifecó. 11& forma. do. Decreto-lei nd• 
mero 512, de 21 de março de 1969. po
derio aer utlUzados em investtmentol: 
rcla4:"lonados com a restaura.çlo e me
lhora.mentos das rodOvla.s e com o 
projt-to e lmplantaçio de tennlnall 
e centroa de cara;u ~ fretes. 

1 2.• Do próduto da arrecadaçl.o do 
:STR a União transferirá 20% (VIn
te ~r cento) ao Departamento Na .. 
clonai de Estradas de Rodagem para 
<llstribulçio entre os órgãos rodov!ol.· 
rios dos Estados, Territórios e Dis
trito Federal. 

1 3.• A dlstrlbulçAo de que trata 
o parágrafo anterior f~r-se-A de acor
do rom previsões constantes do orça
mento do Departamento Nacional do 
EstradaS de Rodagem e se11undo prlo• 
rtdad~&·detP.rmlnadas por estudos eco· 
nonueos objetlvando o atendimento 
das necessidades relacionadas com .a 
ta.anutenção. melhorta e seg!Jrança da 
rede rodovldr!& dos Estados, Terrlt6-
rlos " Distrito Federal. betn como. na 
construção de armazéns, silos e ter
mlnair. de passageiros e cargas. 

Art. 12. O Poder Executivo. no 
prazo de 90 (noventa) dias. ree:uta .. 
1nenrará o presente decreto-lei. · 

1 1.' Apltcam-se ao ISTR. na forma 
do Rtogulameato. os, procedimentos re
lattvrs ao arbitramento da base do 
cálculc e ao . regtme de lançamento do 
tributo por estimativa. constantes .. da 
le~lslaçAo do Imposto sobre o trW• 
port• rodovltlrlo de pessa&elroa, · eln 
vigor. 
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1 !1. • As lntraçlles b d!.sposlç6ea 
deste deereto-lel, de seu regulamento 
ou tlcs atos administrativos comple-

1 r.aentares que \'lerem a ser baixados. 
serão punidas com as penalidades 
T)]"evJ.stas na 'legtsJação do imposto so .. 
bre ~rodutos tndustrialtzados, no que 
couber. 

1 3 • O Regulamento de!lnlri as 
lormw. e os elementos necessários a 
padronlzaçAo dos bilhetes de passa
cen.';, conhecimentos de transpo1te de 
cargas e demais documentos :pte Ee 
desrinr.m ll lnstrumentalizaçlo daa 
opc:a~-ões a que se refere este decre .. 
to· te!. 

Ar:. 13. Este decreto-lei entrar4 
em ..,,gor na data desua publicação, 
rcvogil.das as dlsposi'ções em contrá.
r~. ,r.t:rmanecendo. no entanto, vigen· 
w o Decreto-lei n. • 2M. de 21 de fe
•erelrc. de l!K\7, e seus regulamento&. 
até ou• seja pubUcado o Regulamen
to do presente.11ecreto-lel. 

Bruma. 28 dezembro de de 111'15; 
154. • da Independ~ncla e 87.• da 
ll.epública. 

.ERNESTO Ot:s:sa. 
AI a rio Jlennqlle SbnoJ~Ua 

· Uyrceu Ara1i,o No,..ar• 
João Paulo dos Rela V.UO.O. 

DECRETO-LEI 119 >.493 - D& T D& 
DEZEK!IItO DI. 197$ 

Altera a legislação do lm;>J»!o de 
Rend4 e dá outras prot.'"idênciGs 

Art. 'l9 .. os prêmtN pagos aos prB· 
prtetárlos c e:ladure.! de _cav!tlo d' 
corrida estarão sujeitos à ret.ençà.o :lo• 
imposto de renda na fonte. ~ !lliquo· 
ta de 5'7. (cinco por· cento) ... 

1 1• ...: O Imposto de que trata '""' 
arttgo poderá ser co:np~:-1.e:ac!o com o 
de\ldo na declaração p~:as pes~as j•J .. 
riC:lcas. 

1 29' - Os rendimentos tributadca 
de acordo com este :.u tlgo ~tuaodõJ 
perceoidos por pei!oas !":sica.s. serão 
classilicados na céjula .. u··. Cacultaua 
a compensação do im:lO..:to desconta .. 
do na fonte com o · e~·ido na dE ela· 
ração. 

1 ~ - Opclona!rnente. os renalme!l
tos de que trata este artigo pod.eri.l 
ser tributados exclosl .. amente na fo:t-
t... quando o ben<lii:larlo for pessoa 
f"'lca. 

LEI N• 6.i01 - DE 15 DE DEZEMaRO DE 1976 

Dispõe sobre u sodedadu por aç<5es 

- -- --~ - - -· - - - - ----
Slçio IV 

Aclonlsta Controlador 

Deveres 
Art. 116 - Entende-se por aclonlsta contr.!!. 

hdor a ,Pessoa, natural ou .Jurfdlca, ou o grupo de pessoas 
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle co~u•, que: 

a) i titular de direi tos de sõclo que lhe 
assegure~. de ~odo per•anente, 1 •alorla dos votos nas dei! 
berações da assemblêh geral e o poder de eleger a uiorla 
dos adMinistradores da companhia; e 

b) usa efetiva•ente seu poder para dirigir 
~~ atividades sociais e orientar o funclona•ento dos õrgios 
da -co.•p'líilila. 

Parigrafo Ünlco - O aclonlsta controlador 
deve usar o p~~er coa o fi~ de fazer a companhia realizar o 
~eu objeto e cu~prir sua função social, e tem deveres e re! 
ponsabllfdades para com os demais acionlstas da empresa, os 
que ne!l trabalnam e para c0111 a comunidade e• que &tua, cujos 
direitos e Interesses deve leal•ente respeitar e atender. 

Responsabflfdade 
' ----------- ·--

Quinta-feira 5 5409 



S410 -Quinti-~• _ -DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) _ 

CAPTTULG XX 

SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADORAS E CONTROLADAS 

Seçio I 

Art. 243 - Q rel&tõrio onul 'do od11inlstroçio 
·devo relacionar os in•estillentos da co11panhlo ew socfedad'.S ci 

Utadu • controhdas e aenclonar as aod.ff\coçõos ocorridos d! 
~rante o exercTcio. 

-- - -·- - --- ---4 - -- - - - ·- --- -·:- - -0 ~ - - -
~ 29 - Considera-se controlada a sociedade na 

qual a controladora_, direta11ente ou a travis de outras contr! 
lados, i titular d4t ·direitos de sõcio que lhe assegure•. do 
aodo per11onente, preponderincla nas deliberações sociais e o 
poder de eleger • aalorla dos adminlstrodores, 

------------

Di~~~·~ s;Jl:Jc c tr;t::t~:.~·~o {h! TC\:!li!a
c!r.s õ!,t,,!.":.S :m t'Ub'f! lle p;ur.~c:; .. 
]lt:('l:i.'"i .•.f.dt.:~tiri:JJ; [)!'i.·: ... lJl!' .• :;.:)c~~ 11. .. 
:::r1:~; t:U1T:l u lk~~ctc.-lr: u'· LJ~Cl. 
til':.::, ,j,· t:o•:;.•;.~'·iol o!l:,l!l."•l. :;;u: •li'i• 
;n ,· ·,·,/ . .',.' oJ ;j.,/,::l~o'l,'!u lo'l1o.',lt:JIU 

~~;, !::~·· ·;·-~:: ._': .. ~ i ~·;:·~ !t~.c~1 ·:;: ;~~ ;~:·.:~.!::;'.~;;~~ 
~!~lJ:~:: 'j;;',~;::;,~~~::::,~.~~· Zll:ÚI'C:~~ t; 1%iJ 

r • .;> L•'t, ,!.~·~ :l!!'fl,l:i•:··~.·:; CiU•: 'ih::> .;(l!t~··:ru 
o ._:t::!o~ :7..1. :!::..:-.:u !.1, t!~~ C<;:~.;t.:tl.<.:c::ü>, 

.t .. ::.. ~,. O luc:o au!c::.:::o p.">r ?':'..; ... 

~~~:~:~;;t~.~::;\;~~~~1~~0 ,~~~:1 '~·:lj~;:~··'! 
:.r..·.~~·:;c:.l d:l 1:1.~;:..:-::!:) de- rt'l~du, n.~ 
'~-~:.~ ··:i .. C..:. .:~,;.:!.!;o,,_ ·.v l!t: !',::: •• .i.i
.o: ... ::~ •. .;.. 

:\:~. ~· o r.~:l:!~:-:.,·n:., tri.'iJ'll:o'.'\.1 tl~ 

~.~:'":~·~~v·~;~;:;.~l~~rr~~~t::.' :-:.',~~~.:' ~~;7u~~-,·~: ~~.~: 
:c~ -:• :li .• ·:~.:~;.:,., c -o -.::t:.~.u th• ·;•Jt..:;,·u
\-" ..:;u ;a:.JG.o .• ;~ ~<) r.:!.l. l"'ta"Udt~ac;:t,) :'t!• 
C~('t:;:,.J.. CO:::·:;~;._, ll~VI;L•;\;·~.il:~·:&lot' 
!-~ .::J:~':•l a ,;.~r.::: .:Y d.IJ O.J.~~('.j,:Os, 
!::-;.; .. ::;·~·;s Liv ·~'.: .. "JO:!'\J N:~.:,:...:~.t~. 

.. ~;t. :;r. Cc::.:::.:ê~r~~-zc \".l!:.r 1iil ..lii.í:· 

~, o P:--!:.~0 ~:c::~;o da. op~r~ç-i-o ;It 
\'!',;:C.~ 0.1 t.:~ C::.!:--o.;~V d~ dl%'<!'_~~~.;.. 

t-J o ~·::a.;•.;: e::c~!-.·o d;. c.:mu:q_}r~t!i. .. 
t:.o. : • .o:.s. é:.:::~ •• ~ e;;.::o.'i,' ri.:. ~:i-.::ia..;:~c.. 

J• •• :-: ~':'..:.::) C:::c.Y. :--;."1..: c;,.·":.; <.!;.: :-... :r. 
~;.·. • : •• i. ~i~::!! ":~:~:~::c... :· ;;l · .. ·-:.:r· .. ~ 
J!J,; • .:.:.~·;.:.:! ~ OJ,/ :.t•,·:.rJ o \:o.:ú: "i':t1 :.;3 
p,:,;!.L· .. ~~ .• ~.~:J .:r.~;i,:.: • .J:.:.. 

Art. -!'· !'~~i.o !:~ddiri o ire;x.r.:.to .;e 
~::.:.o: :.:-.1::. (I :.:~:::~ l'": 

tU :::.i r.~ ..;~.::~.:.;e..:·s~ r;;:.~:z~~:!..i cm. 
1::!~;:..·~ c~ ;,"~. (• .. -i. c~: .. -, ::.;;õ-.:s !!~ t-oe~::
~-·-~-· :~v.;~·;::~::-.: 
·-LJ,. 1 ·! ~.:·. , /.c. ~;...;. :!J:.-~):..:·1..~·!. ··mor· 

·-~:- ~;:~):~n:,;tY:F~;:'~,~-~~E=~.:: 
C.i".;:C:::~;..l C• j:':..·~·~" .. :v di!: .::::.t.:ol ,\:!C$- <l::L 
<!:.a.t.J. ~a .s:.::!>~:r:ç-:..o ou :1quis:ç:ll t:.-.. 
r-:!.:c!;:J.~ia. 

A::-t. Z." f':o.:.1. cs c:r::~::>s <!::1 tribttra.
r:.v p:;,·:..•.:a .:":!) ~=i.:_:" 1" c.~· ... ::? 0~-;:rG
tv-!t.:!. P=~~:.;.:l!--1! ~:.;,e :L~ a!<.t:J.;u;O;.:s 

r.~~{:::{:z;i);~~-;if:~ir~:;s;:::~g~.i~-::~ · 
aqqi:,it?;'-o tias p.:ut.ic!p~c;õcs a :tuc .:c;n ... 
rt::.txmdcl't:m. 

ArL. · 6.. A tribulaf·:1D pr..:.•\'l:>ta. no 
:U'II~~lJ J·• dt•::tt~ Jj,•t:t'dtl~jl'i 11;.,1) !'>C 
~~p!h'.l :\~o c·~•!:l::- tl~ 11ta.t~·;, t'l\1 :,nu:c,. 
:wr;~tl a t:n.! !.t• l't·~~·:~t· u :t!'tl:~o w tio 
]JtTn·lu-ll.'i u" I.:cm. dl! :!:J d·: .uoho 
de ltl7·1. 

Art. 7·• O :tclquln~ul.t• dn l);.li'Lidpa
~;:i,:. -:-.üc-i••l:\rl:t llt",·t•fa r.·t.c·r ,. n··:•,Jht'!'• 
uc a!u ti:L "l•l'l'.l-C;au ~;ujdl:t :·L ·.ritu:..L
';: •• : J)! t•v.:.t:; uo ilrli.•~!, l' ck~.Lt• &Jr•ctt:
W-I~·J, 1'.;- <um 1""r n·uw; du \·.dr,r .:.:l 
aqut-.il:f.o. CGlfi.O nntC'('ii>~<;flO du :n:.j')O;;.
to dc-v!U1l. p,•!ü n.li•·uo.mL..: na dccla.ta
f;•1o de l'r.lldinamv..s. 

~ 1" · b a.ttquircntc.• !~rncccrá ,to J.ll~ 
n:m:.c o co:nr)ro\·:wt~ do r~·oo!him~nr.o 
d.;)_ HOI:<J:il.O ~tnt.CI!ip~\dO n:l. ÍOHW\ Jõ!â~ 
.:l.rt.i"-v. 

~ 2" .\ r.~lL:\ d,• rcLt:•nt::"•o cl~· :tu~ tra
ta l:.lc oni:;r• :;~dt..tra o arlqui.rt.'r,:.e 
à ll\:l)t::\ dt! i't&";;. (Ci!Utih•ula }>O! ... cu
tOt do i:upo~to qu~ Ut:vcria tl~t ':il\lo 
r;:titlo. 

J\1·t. 8• Rm flUillqncr C.'\!'.0, o-cont:"l• 
t.uit)lt~ l~r•lh'r{l. t.pl.;lr lJt•!o pot~.Lm:"nln 
do..~ lnl!;:,;;t~) :'1 .dllttl.,l:~ tiC ;!,i••;. IVUlL<J: 
l" CÜ1CO jX)::' C• n.:.to !o>t~L:'C tiS !Ut:L'VS :u;. .. 
!c.-rl.!'-'!i<. cVUJUlll.mlc:n-:,1! ·com o .acrnG:o 
lut d-.;clamç:lo· rl~ rendimehtcs, :;.•m c!t
r<:~to a :1.ba.umcntcs c reduções por 
lllCenllros fiscais. 

Art. 9° O Mi::;istro da Fazer.da b.."l.
X:il·á li.I~!'JT:::\5 C.)tnplC'r.h•nt:.l:"C& r!CC1::1-
f..;~r;:~~. ~·t :q.:;r.:c:··,o do ti!:>p."'!;to r.ns ,._,. .. 
t:;~:,,; ::;.,Lt:n • .;n:;, in:.:lu:::ivc qu:~11:.0 .~os 
c.:•·.:.l::-.o<:'> J.l:: .t·.:~!ll~c,:ü ... c!:.:.:; c:À·t·;if.;úcs 
~:.IJ•·:t.'l.t. a hnp.;;,~~lo. 

Art. 10. São procC>d!das os :l-cguln
t~s altcra<,;"il.?-:i r.o Dec!"1.H.o·tet m.h:1cwo 
1.381. de 23 de .dc:!Cmbro d~ l1Ji4: 

.. Art. :~" f'.L·:"~o coa•wJ·::art:n 
i:n;pr:::::tr. iJaü':la.li.;:m:. pa.r.l c:. {".~ 
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.-lc .r..rt4::lo 1"'. ns p~ssQ:t!i llt->h:r .. ,.. 
que. 

I - Al!cr.:l.r:-m·::n.ó\.'Cis a rmprc
.S."\ ::1. QUe e~<.t:ja:n viucul:,~,d;\~. i$e 

as cmprc·s:~.s !l.C.:quirt:nt:..•s e.'<;ltOra .. 
rem. per qua:qu!:r mo<.l:::a.lid<l.te, a 
cor.st!'t:.;ào, :l tcmG-:-ci~I:z..,\~,<i.o de 
im&vc!s ou :Ui\'~d:\dt! de nor.el!.:l .. 
mente ou rcnorc.;;~:n~:nto. 

r.:: - r:~!:t~:;~·~=~-r. ~:~1 r.c:r.•: ~i::•t· 
._·;::~::'l.l ;,. u~:.~ ·:c::'!~~;·.:'\~··\~· ~;.: l:::e> .. 
\Cl:> C•1~;;. l~f;.':'o:~ L:.:O.t,l:~ ':1:; U'l 

lll - prorr.ovcrcm n. inc: .• rpq;on, .. 
ç!"~o de p:t~d!o~ cm c~nh'!c.mmio 
ou l<:tc~tmm;,to de 1\!rr..;l.o.:s''. 

li - Nov~L n•d.1ç:~n ao t 1• do nct. 
4•: . 

··~ 1'" P.tr.'l os r"fl'ltU,'i tll':;!(t :tt• 
Ut~H. n:iu r..-t;w t~•HJ:ohl,•r:ul:;s u:• 
tdlcn:v;ut·;;: 

a> d1• tml,wl:: h:wh1ns pnr 'C:!.\'"' 
do, ht<ri'HH,":t, c• du:u::·•o ro•no :Lcli .. 
n.nl~lhu·ul., (lf~ h·1~il11ua: 

bl dt~ ht~l)\ Pl:i aclquirldol:; .n:1.1~ 
dt! tiO (:;<·:·.·wnt:u r:H.'::>t'S aat~~ (:!l. 
t.I:Lt.-:1. d;.\. 11.licnaçào" ~ 

III -· Nova r(~daç:io :10- art.lr.o .>"': 
''Art. 5" Para cs erc!tos de 

equiparar;;1o da P"Sso~ fl~lca. 1\ 
}lt'ssoa. jurfclic:.... ncs termos do nr .. 
t!::o 3". tnd1.o 1l scra co:l."''t..:rJ.dJ. 
h:~b!tunlld.\de nà ~.·nnwrdaltzl;;••l) 
de Ülll'..\'l'l!i a n.Hm-::~~,.·fto: - --

I - Nu tWaM -uc 2 nnr,s .!i\ll.!a .. 
d;irlos COtl.'H('lltiW·~. dt.• :'UOU,\ 1 .. 3 
• tri\s) hllt'l\,'t'l)ô nd<iUirlth1:; Ut~!'iSCf 
bit:Hio; 

11 - No prnm cl•! 5 nn•-.s c.l!cn ... 
dliri11:;. CtJn:.t·~~Utl\"o:;. de m:ns Jc 5 
(elm~OI i mi,, l"is at!qulrtdos ,. •. S.'iC 
tr.C'mno QiLnqiii•n:o. -

§ 1° Nos termos deste att.t;:?. 
não serão computadas as tran.;!~
tê9c!ns de fmôv.::is em dt:c::orrúntll de herança ou legado, g,ç clca
('ô s como actiantam:onto da le~;i
tln a nem as n~lcll:lç.:it's: 

J) de- imún•i;. r.or nwth:o d1~ d."
S:i!l\•)Jt'i:l~·:"ío, rl·<·üo, ou cxtiU•.!f\Q 
ju ;dai tl\' cou:lominio; 

) dr. hnúvcis JJ.Or lf.'g:tdo. n'!"' 
rar.ça. e do:.lÇilO como adh,nt~tm~n
to ;ca lC'gíti:r.n; 

é) de in:óvl'l reavl~o por re~l ... 
e.'\o do c•lntrato de all.:on:lr;fto "lr~-=M 
nwsrr:.o imón~l: 

cl' dt• unili:n!C'~" tmobili~ri.ts ~~:1-
\'ida~ u11 1~a1~anwnto de t(•rr~mo 3. 
(lur- :>l' rdcr~· v :,rti:!•) ~ti .-la l..t i 
n9 4.5!>1 de lü Ge dczcznbro dll 
1~~4 qunndo se ~.-..ot:oi de Ll.!l'r(:•i.o 
ha'loicio mn.is de M (srsscnt.ll e;.~
scs o.ntes dL·.'~so. oper.t('ào: 

c) de vagn.& para: e-ua.rCl& Q:J "U'"' 
tomóvc!s. 

§ 2" P.o.ra os deltas destl!. arti
go. scrA col_lsld~rõlda como uma 
(tnlc:a opcraç:i.o: 

~t~:!.,~:]': :~~~: }::~t, ~t{.~~~~.:: ~.:::~;~~·.~-~~ 
te da u.l:.la:;Lç;~o ce- ,,,.,.s. "'!.. :; .. ~~ 
tcrrcmo.oo.;; 

.hl a. ntl~n:lçtio C'Onjun:a t!.l 
t.ota!!tl:uh: ou tk (ra('.\CI ldo',\1 0(1 
rlill.'i trlt'c'no:;. rtnoUn:~r;tC'.:., r(.l;n o:J 
!il'UI c:,Utka•:I'H:,; 

Cl a :tJ!,·:.:o','.'ou r•rn C'Pil 11110~~) ct:• 
ai(! 5 (1'1111' ol l!'l :, :1c•; I ·J:11.1 .. ~:1• 
t•·:: l'holl 11 lt••i·,,, :,••:a 1 ü•;,, •'"' ••; .• 

'dC'Mh' fllh' nr .. :rlt:t•!c~~ thl ,,o', :111 .11• 
hli.IIHI'Olt•~ eh• tua mo:.::1tf t•·ra··Hu e 
ludn!~ pt\'-. il:r.dn Lo·,q;da. :n:-..1 J; •• 
J~radclhtu lllt:l:it:•J; 

di n ~t!.~':l··.~~t.r~ r.r.aj:l:~· \ -.a~· a'.P. 
3 urt~1 t:J:!tlrHi<,; ~; . ..:~ 1'·· .. ;.!!•:-::c.:lis 
titua.:l:~s no rr.··~:u:~ .,.n·;:;:"n~G ~:-c 
OOifit:!o c cor./:!:.mti· . ., ro:n .~ \, .. ,:,,, 
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dt::-.de que adqulrld:~;s de umar. tJt 
vez. p?!o ati~n:Utte. 

' 3'' (.l::~r:c!o o 1:-::~t.,n•l a:.!("n:u:o 
nàiJ t,\'t:r :ih.!:l 1:t"::1c.;·::h1 :01.' t:.o;~.\ 

stJ \.'~·z. J~1.l,- p.~:.·r::.~.lt,õ.JH( tla 
auo.;. ct:too·r;.a: .. J;;;:~: .... ,~· :1•: -:.· .•• 
~ n c::.a• :c rd~·ro• o i''''t!rt;~ 
nnt• ri<ar, adut:~r·H··ú t n:l••' 1:~CJ ~<~ 
;.qm.;!r;;.ll 1:~!Ud<' t m fi•··· ·.l~;:r 
l>hh1 :.~d(;ulr:tt<~. :\ m l!t•r nrr·a ·li! 
h'fi'C't:o GU a:i U:l!l!,\:1.: '> ~~:•~, l:ll 
cOnJUlllo, .,-,rrt•.,j.•f.:l•~.~~.... :a ··n:lh"o 
fr:v::",o ldl':,l u~ h'fõt•r ... J, ~c ~··" 
quandfh-:~r;;lo ,jc.;:.-o:'.; \.·::.:'):'('~> :;o.a· 
'lo·cr 'Q>li'lo':dcl~t·ia UH:o• c.~1;s U\.1 
m:t Is anos. r.or.r-~C"u:~·.·,,$ ....-u .~a.o 
adot:u-sc-~ o mJ.!.s ar.~l,;o. 

I 4• O núrr.~ro d~ l'l!'!!iU!:-rntrs. t"m 
conc!omini.> on r:n cun<t::1h'.o. nio 
dl~:.car:Lt·t~·ri1.;ará u un:ri.1.,,!e '·\ 
opa~u.;ao p:tra o a::~;·r.mh•". 

IV - Nova rcdat·fLO nu : l' Go ar
tl~o 6": 

--~ 1• F..t:;ulpara-.5'\ tr-:nbe:m. a 
pes;.oa Jmí>iica o p:(.~íJ:-!:-',u;<:. c·.x 
t!tulnr c!.e u~:rt·nos C'·~l !~:,•:;a.:: ::-: 
tl:'IT:J.S (l:UC", So'nl e1!·:::.1~ ) ~~o; .'l~ 
tro .do.s rtc~tl~iu~·u:CJs. :-!~· :::.:•:··~ .. ·:-,~,.. 
ç;10 ou ILI!l'.Uih'a: .. l. r .. ·!· , . i':'''·•·,. v' 
a co;:~.~n:'-"'0 a!-:- i>:-· ::.1 r• :1. n.~;:
dc :lu;1~; \;a:•l:,,l;.:. o;r .. :·•;!;:,;· ··~ ~):.1 

·a. CXC"C'U('fo:) d~ l(l~l';::r.· !':_'• :·:. a: •. -
clr..r a :tii .. ·:·uxç.:.o ti.-;,:=. r~~~;~·;~.:"!l .~.~-~
blliõ"•ri;-~s ou <los lc.te~ d.e ,•rr"Y·.J.· 
untes dco dccl'lrnd~ o p;-~zv ·:~. é.g. 
(sc.:;scnta) mcst:s contp.c:o •j-,, . 'it\f:L 
da il\'CrbatiiO. Uô f!c::'MZl~ I:Jl•lt.ii• 

~r!~êe~!t~~n~;~~-~.br;~ ~~~~:~~~~ 
m~ht.o". 

V - N~\o·a rcd.lçã_o• o.o 1 :• do artlgo 
11": : 

.. f 3• No caso d:l..c;. opc-!'!ltó.:!s " 
que se z: .. '!('rc :1 .:t.linc.'l. "c .. jo i 
2o1- r..i..o s(':::\.o c .. ,mput:l.COS t,a.ra e· 
lcllo uc r.pl.:r!l('~u <1o lucro a.o. ern ... 

~,:~~~~ 1~~~\~:-~l~t:.~~ o e rJ~~!:d~Ut~ii: 
c!o.i t~i\.~ ~:~l·n:-.•;ôt>S: 

c:l tlc i:wh·,•h :Y'r <!~·:;:"~ j)t'<,pri:, .. 
('.~O. I"• •'lltl lõ:..l t·x~:U\'ÍtCJ juüh::a} de 
cc:.l!.J:i:o:o:l>; 

hl rl~ !l:~t~-.·,·Js 1\;,vidns p.')r Je .. 
,C.l.:.!o, lkra!:('a e dtm\'::o como :..·~b
n.nt.l:r.t.:n~a d:l k:;!tim!l. 

C} de Í: .... 1Ó\'t.'iS a~qulridVSo nm:s 
!!e 1:.!0 (C~!IlO e vtnte) nll'~~·s l.n
t~ da ti:1~a Qa "4~~~p:traç:to•. 

.\:-t. 11. A s\!II~E\'!.i:to ou dt•..smerr.. 
b:-:...:::.·:tto dt imú•:cl rura.t em mn.ls 
de- 10 tt!l'="·' lO!· .'io, o:J .a. .ali~u.l'.\~ •Je 
n,:i.;S Ü~ 10 fCi.:-1.) f]U~!lhô..:~ OU (raÇ\:IC":i. 
ld':als ce~::.e :rmJ\·~1 se:~io cq:.aio:'tr.a.dJ.; 
-. :C"~(·:.n:• :!~,'). p~r:l os ('[ri!( .. c;, do d1.c;, ... 
po;~~.-, ::•) l::c·:;:;) lll do artlo•o 3~ do 
r.::;·~:t·t•...-!··: n" ! .:,st. de 23 t!c dc~m· 
r..: .. -. ::~ l~•;.J' 

f l"' Q:1.""!.!1CrJ .:1 ::"'!.u!lvk':.o do iflf('l .. 
\o'd w:-.:d :-l~ . .,u:t:u (·~1 i\li· !O (d."l.) JJ .. 
t,~~. C.tl .'\ :~::~·:~:\~·:-,•:. d~ !roll.,·ô~··"' h1~:tts 

-:~~-~O--;: x .. ·, .!.·r ,:c- 10 'c!,·.~~ quinlh't·~~. :\ 
11:~l:~:,i;.io 'c!c· c·tcb u:n dt·:.!'·~.; 'Q~C.i ou 
d;:o t·: . .:!J. um:· t::~s f::l('llt•:; id.:~us :S~'!íl 
cl:r .. p·~:~~d:. co:;~~J u:r.a Oj.)~r.tç;',o ..... tra. 
c.-.;. l.f,·.t··~ f.·> ;.!:.·;··:·:-:-.> :~o !i.r<.;_go .5" do 
u~·,·z·~·:~~,. !c~ ;:~" 1.~1. 

~ :!" O d::;j~J.sto nt.·Me aruu Uf\o 
:.4.' a:~:u·.t :\••.S r.t~,('~1 rm •tut' a o:,,hdiv.i
s.:i.o :'ai.! l'l..tl ~·,• p~.r !•H'Ç:l t.!•! \.\:~rtilha. 
.ttll.a..!.~\•'1 Nl jt:d:d.\1 ('JH d~·~~"r:Cn('i."t. 
d.: t.•·:':o:!t,':t, !l :~.H:í1, dua~,·:w t"<·:~ltl adi· 
A:'::':!l:l<I'J:!o ci3. ~c:,.;ith'l'\:1~ OU CXLil~ç-ltl (",e 
t.:v;~dvml::;o. 

.;r:. 1:!. A pE··~'.f'JJ. ri~:ca I':Cjll:p:l.:a .. 
oa a tr.:~J;:-rsa !:-,ü:v;du:,J !!Cr f(,l;-a •l.J 
ÜL·.;x..;.td !lU ô1rt:~:O 3". i!~CiW 111 riO 
1Jt·;·r.·"'.t;..!f·_i n'" 1. :s:!J <!f• ~:1 tle tl~7i"rl-

- -t.f'J 1h· --l~.':'l. P eh~ ;,« :qmt .. ilo MLI:~u 
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'· :!•'".~·: J).-~:·•·!c.-:t·:. ru.:.l <•hõ"~t:i·l:l·. a. 
zr.:~!l~.·;- f~~r.t.:r;u.::i.o t.úu:á!:!l "''mp!e
t~. 

A:t. ]3. --A pl·~.=.·:>:L rtr.:ca ~qu:va
C:I!:. I :Í C'n!::!'('. J. !!!d:•::d:la:, C'1!-o•\ j2., 
c:.:l·;!. t•q:!.;-:.:::.r.lt!.i. t·m u~.:,o d:\ c:rc.p!o
r.;...~,:.o cl: e,..;!:,, -.:t.~::lio.·dí:, t~.\t!.:.:i op• 
l:t: &o;: :.:~:-~·."·:r.::lr m:~:.-; üt: Ulf1:1 c!l!' .. 
c::.:-.:l~io d.::- ·!".::.dJ:T;c::.!O:i co:·r..., r ... ~!:~:\1:1 
j!l:~c:cJ. <.~.Ü!':'.!!,;;cr...:o, ec uma delas, 
U!l~o::~::.;~r::c.; t.s rl!st..:.!l.:ld\ls C.e OJ)el':lç~oç 
co:n i!l:ó\·e!s. 

. Pa~ágrnfo l'inlco, No caso prcvfsttJ 
nc.ite artiga u Jle:'~<ooa tisica de11era wr 
fl•gLc;tru esiK'cifico no Cadastro Qer,\1 
de_ Cout.rlbuint es, c n. Optão exercl.Ja 
:.crd Irrevogável. 

Art •. 14. O lucfOii.nuntmctlt.e BPum.. 
do pd:l. p.:-ssua li:ilcn cquip.:Lrada. a 
c:nwn•:::t individual cm rn.7.:"to Je ap.c
r_;lÇO<':i. com ln1ifVt-ls st•r:\ ('OIL'\id"'l"'l.&O 
comu ;lu~<,:nallt::uut.•nle UiM.nbuuto ·nO 
nr:o.J;a.·.t~. 

t 1.. O Jur:ro de!' qub Lratn ~~~;te a! .. 
·ti1~u, dt'(hlt.ido da provlsiio p:ua 
p;t_t:o,mt•nto ..to hlli)O:>to lle renda • ..!.:tt.~ 

__ I.Ujcíto à ret<·n~ii.o ·do. mpo.'ilo na (L')Jl• 

te. U. l\liqt:ot:1. de lC~ ,(d":t por c'!utm. 
que dt:\'L"r:.i. ser rcc.:o!lüc!o no pr::.zb de 
SiO (llü\·ent;l.) dh\.5 cotJltHlo do euc~r ... 
ra:na:"a!o ,:o .~no-base. 

J 2• o Contl'lllu!ntt poderá. con'it• 
dcrar a_ i_n~itil-ncla._ rcícrldrl nQ p:mi
grafo .aut.cr1or -como c:<t::luslva nà 
fo:1.te ou op~tr p.:Ol:\ inch.:.'i:'\0 dv r.'ll• 
dm•cil.to na cédula ''F" da d~ciara.• 
ç5.o. - ·-

Jo.!'t. ·15 •. o ... .!a~roo·Cntn!LriOl;. da Jus· 
t!ça r•·.;ptl:l·"="\'t'i:> J)o'•r c.n·to"tri\)~ de ~, .... 
la..:;, Oll do! lw~:i:~tt·o Gc lll:··,vl•ts, TILu· 
10~ c .D..>cunw:,wr., f:c:...m obri;:::H!0•20. a 
t:~:r.~r cc.nutulc:ttão à SccrP.larla da. 
Rccrit:\ .Fe•dt•ml do.'i d~Jt'Unwmos 1::1· 
Vl':ldos_ anut:ttH':), :wt•rl::\\ltr.i ou reg.~-

- traC(•5 ~m :-.t.•us CarLórlm: e que :aratc ... 
tcn::"m :.~quislr;!r.o ou ulie:ts.t:ii.o de tmó
"'c:~ I;or p~·s...,o:as fi.-::crt:>, «."<>nro,·ule .\e .. 
U:ü1l0~; ~O ·out. 2". ~ 1 .. dO U:~r;rt:tcJ·;I•a' 
n .. 1.3:a. de 23 de dc .... cmbl'ô de UJ'N. 

f 1"' A t'Omunlc:l('fto dC\'~ !iCt .:!fe• 
ltvada. cm l'ormul:'trio p;ulrOn17.a.do e 
cm pra,..o a M·r fixado peta S~crcuul.l. 
tl;.\ lh.'cdtn. 1-' .. ·dt"raJ. 

§ :!<~ o mie cumprimento do Uts ... 
po.sto nes:..ê .arll~o sujclt<lrá o :lntrat..tt 
u. mu!t!l. c::vrr:.·.~tltmd~·nt~ n lt,é (um i)!Jr 
cento) dv \':\!or elo a.to. 

Ar:t. 16. As di!ipos!çôí·:l rr.fl!t'Cnte.s :L 
- rcjlHpar:lf;:1o da. t)CnA).'\. fisk~ J\ f1i'>'i.'n3. 

lmuiO&·a illlH>lhlzi·b:o 1mr c~tc llt·i~r•·LO• 
lt•l ~:onu·utn !ii~ :•p!Jc:u·;io i••• a!t~m"ç"~" 
llc illlu\·c:s ha \'Ido::; após 30 de jun!lO 
de ltr:-:. 

P.lr.:ir:r:lfo ian:co, Náo ob."t~\ntc o 
Ui.';pt· .. ~o nc~•lc ou·lieo. m:orreri a ~qui.
p.l:.n·:io o.\. c·ml)::t:$!1. .lmlivtdual da. ~~
~:oa Ji!lic:t· qur, no :mo- dl~ 1!fl7 ;.dtr.
n:tr mai.-;. de trt:s imóveis :ütquu'tll<...s 
nc:·.f.c mc~onlo :mo ou. em c:.uh\ um d~"1S 
trit·nios 1!:175 a 1 G77 ou 1!.176 :}. 1973, 
:tUc.::1ar mals de Sl'!s h"nóvets n.dqtliri• 
t!Q.:i no mesmo trlên!o, rcspc!t..ld:.u. a~ 
dema!s condiçõe-s de equlparo.çiio da 
lcgis!nçã.o que ora -se modiflcQ. 

Art .. 17_~ _ O __ nrtlcro 6"' do Deereto-tt"l 
n• 1.493, de 7 de dc-z;embro •Jec 1&70. 
c:onsUlul nova redat!\o do CttJIUt do 
arlh:o 10 do D<:creLo-lel nt tOl, de 30 
de dC'?..embro de HhiU. cujos pn.rH.t:n.l:os 
perma nt'ccm lnnll<"rados • 

.'\rt. 18. ~t~ Dl•crcto-lct cntrnr4. 
e-n1 \'IRor Ut\ data rlr• sun p;.1hllo:.::~w.\o c-. 
tXt.!•"'t u:ulo o oontido na urtl;.{u 17, 
SC'liS Nt.•tlQS Sl' lli'UtlUl.ll'tiO Zl p;.,rttr õl(t 

ano-1ll\st~ de 19"17. 

Drns!ll"· 27 de dezembro_ de t91C; 
15503 ~"'- __ Ind.cpendéncta. é ss• da 
Rcpubl!ea. 
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~ N.• :t.3CI - til: :st DE Ml6sl'o PC U15f. 

l~fítr:l o F:J.7ufo rltlr.t.~Z. tfe E!ctrljtccçdcJ, crfll o intl)6jto 
ll.Ric:o S.:.br~: mcro111 crttrfca, CJUca. a !cglrl4ç40 do 'mpljsto di! 
Con.nlmO, c cfd QUIUU pro11/ltt!:ntl", 

Ô PRESID:E:!ri-E DA sm>úBLlCA: Faço uber que o COns:reMO 
N-.:ioaal decrt~ta " tU A-ctluoo a '~;uintc Lei: 

Are. 1.• ll: Snstltu1do o Flll:ldo Federal de ElctrUieaçlo, dC'$tlmldo & 
prover e !m:lnclu lnstlllaçOta de_ prOà.l.lç.!:o, lr~Ul.W11ulo e dlsb'ibu.lclo da 
caan,l:l. ottet:rtca. au1m. eomo o deset~volvlmeoto d:t Wd\Ut.rl& de ~nateri&l --Art. 2.• o Fundo' Fcdetal de Elct:Ltlcaçio ien\ com.tltutdo: 

el da p:lftda. pcrtcatebt~: ._ UnHI.o do l.m~to únfoo ~õbrc mer;t& 
Cltlrac:a; 

01 ~e 2/10 Cdols d~clmos) da 
d• tax11 de c:;uc tuc.a o art. 1.• dll 
que e eltvmd:a llõLJ'3. 10~ (de~ por 
da. lllf:nCJ.onada lei p .• lSS, c:n t :a..• l.5U7, ac "J de Jancl:ro de 1953; 

cJ ckl 4ot.1~6e~ consl;ontu.!:~s no orcammto cetnl da Unlli.o; 
•U cl.,. I'(DCI~m~nla~ d~ d~p...,Llo$ e da o.pl.J.c~~tlu da p1"(.prlo Funda . 
.AJ:t. l.~- A t!llt'J'::J:l. c:l.!tr~e:~. cu:r~::uc ao COP$Un1o 11! 5UJt'JtU. ao lmp6sto 

UD!c:o,. CObrado ocla uw.:.o ~ob a :ferm1. de impôsto de COil.Sllmo, pa~o por 

QUC~~:r~~:ti&teo.· o ~pOsto Jlb.lc:o. de qu~ trnb ~sla lel n!::o lstl:lto; nem 
•o:~ seu:: IX'ntrlbu!nles, nem as .l:!ltid:.~es; produ.tCir:~s.. transmlsserAS, COITICX"
a:JDtes e d~!nbwdora5. d~ cnn~:1a. cl~trle:J. do Pllcamcnto t!os impostos do 
l'aMla e do s~lo, lnc:Jdcntes t; processados nca U!nnos das Jc:a c rc~:ui:..I'I'K'ntcn 
HJIO!Cdlcll$, tu~ando, por~m. mantltl:s, eb sua plc~LUJd''. Q btnçi5c.s do 
IIDpog.çs outon::adq p~a lecwaçã.o c.-ru vl:or u rc!cndos entidades. 

An., 4.• o 1rnpllsto Unlco de: que trata o art. 3.• duta lei u:r' 
arncaaacao coo u n~teJ bnu: 

I - Cr$ 0.'20 htnt.e ceti.tn~) por kwh Cqullo\\'att-bcrt;1 de I~ 
fi - 0,10, ~dCl tentaVaS} POr II:!K'b (flullowaU·horo.) de !t.rç.a; 
m - !'lo;. tC:JDeo por cento) ~bre o preço do consumo a JarJolt • • 
I 1." Se. no tbmputo do eu~to da produ~io anual, a cmcrcla e~ 

de 10 Cdoe:O a U<;O. 

~~f.~ç~ 18~~~~~~~n:~oe~or 
-par&zra!o &Dterlor a.5 J.mpertine.l 
AIID RUtwr. 

I ::s.•·. O UtlpOtto Wltco cerá arrcc:tdado na tonta que 11s empresa• oa 
etltlG.&.dCI. do Otll'IJ:•da. a expedir t acrA r~CGihido A rcpa.rtlçlo arrec•d•don. 
SDe&l ou " Dclc:ada Fiscal a que cstlvc~em JWUdlclonadu. dcPtro t:JCI' fint.rl 
pr'UIY:1I'os c:lu: do mf:s. 5UbuqUc.-ntc 011 Cla upocn,lo da eonta, mNI:I.tlt.c cuJa. 
an ~-~;s 11~·. flsc::tLs-propriOS. ierlo cSCJ'Itumll~ por Rrtlcms que 
atu'llnJlllll\ pcr1ndo não supcr!ot· a 30 rtrlnt.:lJ dln:~ - pc1:~s cn1prfsos ou cmu
~dd lorncee_<.!au . .~: ele ent'r::tn c!ttrlcn - o nUmero. de qullow:ttts-horll. 
(II.Wtl) c:a~umL,1u; (JU.:r.: c fGL-çal, 111 tmpOl'U•ntrns du contn~ expcdldns 
men.alm~h~ tcommm" por lt'm' e n C/Orta.lr), o ~1:11 do lmp6cto ~Vldo e 
outros elementos ncccss:n1us 110 ctetlvo eontrote do tfltluto. 

1 .':1.• i:sU\o u;entos do PAt:nm~nto do lmpôsto: 
•• • t~ar\c e:msurm<Ln ntoa. "''dnns c outl'OJ; ser.tiÇOI petUntnlu .. 

prOdUçllo, tr.ms.mllll~o .: dlstribulç!\o de clctrlcldndc dai rmprl:ns 1:~!11(\0rfol 
~ cn:~o;u::t11ci;~:~~::n:~:;s':e cl:~r1~~ feito pclaa. ali.pruu 1cradora.a âos 

dlât';:W:r:~ildncleaa que se rereu o art. SO,inçlso V,letn. b, Cla con.sÜtul-
01& -~ct;_~~c:-rs:la. cotuumlcl~ nn opern~!lo de fcrrov~s elctr~ss c o~ 
~~ d~ \"o~~~~?~~n~';~~~~~~a"f~~to0 ocl~~~~~ e 'ICtYtç.,. da Onlllo, doa 

~_:o c!'~~~~~D~~~~m~ dri,~~!':~n~te_~:lct~te ao vntor at6 20 hlnto> 
-.so-tt~nor;~. tii:Whl, 11\U.Cr· o .(onr~eilru:nto aejn. feito sob a forma mtdldA.. 

.,. ,• · ~'"!:':!-~tn CJetrtca Produ!Wrr. PIIU, oonaumo prO~. 
. 1 1.• Incorrem. nu multai de: 

IIJ lmporUlncln lcunl ao ImpOsto nAo ttcolh1®, n!o lntel'ior a Cz1' 
H.COO.oo Cdt't mil eru~e'1'03l, ns gua !&hll.mcnte se Atrtbuttcrn os bcMf!clol 
~ almcn. u (lo J S.• d~stc llt'Ut:;o: 

ndo~r:o~o~ dc~fo~u~~: ~~~~ ~~~:g:~~r:Ul,'~Jtt;?:S '~t~~~~; 
~post~~ X:~r~~~!n~~c~n~e~~:~:;:u:~~~~:~::tae c;~~:l~~~~~~~oB:;;~ 
Nae\OlJPI do 1lC5CU\IOJvlmcnto .C:::eonouueo, p:tra ~~· npUcctlo na fOL'tll& cm 
Que- j ;,c; eJ''Ji~~c:c,lf;~~~~f·do DcscnvoMmcnto !conOmlco ~ntrc:nrd, em 

:=n.u~~~~~~~ ~!' ls'~i:~t~ç~oo ~~ll~u.~'i:'o ~~.l'l':~. ~~;~~~tij:l.quc lllca 
• J :&,• AW QUO SObro o a:.tunto ~ponha lei tlõllCClni, 01 EStoCIOI C 
Murúc!Jliii.J poderio cmprccrnr ns cot:u, A quo so ret'ero o parA:rafo antrr!ol'. 
:..... ~'!í.f~~:/:rt~c~ c~~c~f:~ii:• lllnallltoOcA. ·de pL'Odu;ão, tra01 .. 

. 1 s.• Ao wuntctpi.;J derldouueru-~,. supr\Cio Cla cncrala c!ttrtc&. altUado caa 
-. :ttlo sommtda por pl:moa. estndWU.. 6 tacultr.d!f 1arcrter a sua cota,. 
11ft eo1npra de A;lies da coa-

ccrut.Hu."1oras 4o Fundo 
de eontl .. ~ençõu ou p11ra 
o JUIJplmrnto d:.s qn~sli5ca 
os meatn~ prtscrltOI 110 

pel3.Jel o.•l.HII,do 21 

-exp~\ri dentro em 30 Cttlntll dlllS o 
r-6lc da a.rretndaçlo e Cio "eco!lLimento do 
• .t..• c scusu 1.•, z.•, 3.• c"·' ~:!esta tel. 
c:llprc::ssb.o Mo enrr~:ln el~t~Jca", cunst:mte 

nrt. 1.• e, tflnl~m. do ~~t. 3.• 111 Jlnrt:, 
mbro da l9SD, o. demais tl~postç~' em. 

e.1~.11. o ImpOsto tlnlco criado pela p'rcsmte 'lei nlo suspende a 

~::c~~ ~~=~~'·o~~~~~~e~I~e~~="~! ~~!i~~~·~!~~O:,· ~:~e·~~; 
Jtio lnClt:S&m IObi'O a pl'OUlli:I!.O, • t.ratwn!SUO, dbtrabUI~iO 01.1 COIUW\\0 de 

~~ad:i. 1:1~ 1e1 entro.ti cm vlror 111. data. ele .cua .pubUe:~oçlo, nvo
pül as c1JSPQSI~Ot1 cm eontrJLrto. 

• RSo de JaneirO, em 11 da .. ,~to 4e Jg5~; 1:S3.• 4a InCicpeccSencta 
' u.• da RtJN:bllca. .lolo CIIU't PD.Ho. 

Z..IIJII4 Ou4Ea. 
.1.9016nro sa.rt*· 

DECRE'IO-LEI ~ t.~rl - H I 11~ .lGOnO DE tm 
llodiJfc:a o rr.rl.Ego 11 t!o Dctrt!o-leÍ' 1t' :tn. cf4 1'1' l!e fartho d.ll t!IGIS,. o:ruril4.o Wo 

~Ct.,~' era D•CO"((C·lc-4 W' ~2'J. ctc 11 1!4 J~nho tk ltG~. • d4 oaCnu JJI'Ot:i-

0 Pl'e:;\det:Jt~ da ~pública, , 
.sa uso e:u atrlbulç~:~; q_ue :bc cell!er~ o ;.rtlr:a Mo lt.etn II, d,. Co.sa~~o;..lo. 

~I'CIIrl'A: 

A::t. 1' O t f.' !!o :W.I;::o 1l do llcc:-eto-lcl nt 351, -do 17 de Jur.llo d11 liiSS. 
alter~u peo!o •rtt1:0 t• <!o D-1e~eto-lel ::t• 623, de u de )u.'lho de liiiSS., pu.& a \1-
coru C~CJ:J. a l~nte reda~:io: 

~nJ nct-id,. 
l"tOI."'..rado:l& 

l1mc'n~~ ~ ~~~~~:~;<::. ~i:i"'~~~e~!.s a~~J~gj~d~1~~~; 

i)lltft:~·l: u~t.e~;,'.,~I~Ii~r~ff:~ ;n m~~ii~·Y d~0 d~it1~:to~~~~s?:~ 1;:.~~ü1.e a1~al~~ 
ro~ ~o~~~~~::l,~c~:-:~lllg~-~~~ ~';,~ ~!n~i.:u':' ~tf~f~ ~!J: 
~s:o a1:1t~ ao aJuh...o>:!nto ~ ~.;f'euçlo. 

F).zc:'\<!,. ~r.clonal ou Jl:Ot'. ela I'U'Iell'ltt
Dio *'P~ovetl.l.do$ e~=J seu:,; :5-e:"\iços, .sc:r 
edueaçto ou de L$1Sis~ne!11. saehl, D:a 

Iau:tcla·, ou, &1..'\d~ :allena<~os ta:J. CGn• 

q~ff .. ~~r!~ .. ~!~~~3:n~~:J;~ . .!~ 
& n.lo 1nKrlç.1Q eomo Dh·!>!.:!J. A.tlt',l- da 

dos d~~lt.os de compton.da. \:J.H~u.ill~l-

dos ~:J'áfo~i ~~coM -re"tc~~!c:tçi') <io 4bposto t..~tc ut.lr;o ·sw;petule & P:"'..ll~ç!o 

Att. 6'1' Es~ ~tllto·lel ~nlr:r.:t cm vt;:or na. dat& do sua. pu~llez.~;:o,. ~TO
II•da.s u c!~lçok5 ~m contd.rto. 

Bruil!a.. I di': ~011to ckt Ul17; 1~11~ da l:ndep.endfncl.a c 69' da. &p'lbUa. 

Lei NQ 6.468, de 14 de novembro de 1 977. 

01 spõe sobre o regime de tr·· .Jutaçio 
simplificada para as pessoa; jurldi 
cas de pequeno porte, estabelece is.en 
ção do imposto de renda em favor dã 
queh.s- ·que auferem reduzida recêi ti 
b~ut.a, e di outras providências. 

O PRESIDENTE DI\ REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sandono a 

seguinte Lei: 

Art. 19 - As firmas indivil'duais e as ociedades 
por quotas de resPonsabilidade limitada ou cE!rn nome coletivo, de 

receita bruta anual não superior a Cr$ 4~8(00~000,00 (quatro m.!. 
lhões e o-ftOce~ntos mil cruzeiros). _poderão optar pelo pagame!!. 
to do imposto de renda com base no lucro pwesumido, nos termos 
desta Lei . 

Parágrafo ünico - A forma !.de tributa{ão de que 
trata esta Lei, ressalvado o_· estabelecido .no seu art. 10. aplj_ 
ca-se ex.clus-ivar.1ent~ a pessoas jurídicas q!ue se deãic;;uem ~ atJ.. 
vi~ades comerciais e industriais, e cujo c•apital registrado não 
exceda a Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de C1t'uzeiros). 

Art. 2Q - As pessoas jur1d:icas mencinna.:::as. na 
art. lQ· pagarão o imposto de renda anual i allquota. de um 
meio por cento da sua receita bruta no ~no--base. 

§. 19 - So~re os recolhiment.os efetuados com b,! 
se neste artigo não caberã desco-nto de qua'ltquer espécie a tTt.!!, 
lo de incentivos fiscais • 



Dezembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Quinta-feira 5 5413 

§. 29 ... Para efeito de apuração da recei~a br.!!, 
ta anual. pa_ra a aplicação do pe-rcentual de que. trata este ar 
ttgo, seri sempre considerado o .perTodo entre 19 de janeiro ~ 
31 de dezembró do .i.no•base. 

Art. 39 - Uo ·~~x.ercicio financeiro em que a r!. 
ceita bruta ul trapasnr o 1 i mi te previsto no art. 19, a pessoa 
jÜrídica que, no exercício anterior. houver optado pela trib~ 
~açio de que trata a·art. 2-Q, poderá excepcionalmente utilizar 
o regim~ tributil"io desta Lei, mediante o pagamento do imposto 
i ra'Zão de três por cento s.obre a receita bruta rea 1 i zada no an~ 
base, qualquer que seja o seu montante. 

Art. 4Q - As pessoas j~rídicas q.ue optarem P! 
lo regime tributirio previs.to nesta lei e.stario desobrigadas, 
perante o fisco federal, de escrituração -éontâbil, da correçã~ 
•onetiria do ativo imobilizado e do ci1cu1o da manutenção do 

·capital do giro prÕprto. 

Art. 59 - A pessoa jurfdica que se beneficiar 
~o disposto no art. ·3Q esta ri obrigada a 't"ealizar, no dia 19 de 
janeiro seguinte ao ano-base em que se verificar o excesso de 
receita bruta. 1evantamento patrimonial. a fim de proceder a b,! 
la~ço de abert-ura e iniciar a escrituração contãbi1. 

Art. 69 - Verificando a fiscalização a ocorre_!l 
cfa de omissão de :"'eceitoJ.; deverã cons1derar como 1ucro lÍCjt:idó 
o valor correspondente a cinqtlenta por ce11to dos valores omitj_ 
dos, _que fica rã sujei to ao pagamento do imposto ã razão ·de tr1.!!_ 
ta por cento acrescid~ das penalidades cabíveis. 

Art. 79 - As receitas oriundas de transações 
eventuais serão inc1uTdas no 1 !r.dtc de qo.e tra.til o art. 19, 
quando não forem superiores a dez por cento do total da recei 
ta bruta operacional. 

Parigrafo ii nico - Verificando-se transação eve.!!. 
tual cuja receita bruta supere dez por cento da receita bruta 
operacional, deverão os resultados dessa transação ser tfibut_! 
dos em sep.arado, pela aplicação das aliquotas normais para cil 
culo do tributo. 

Art •. 89 ... _ Na declaração de rendimentos de Pe.!. 
soa flsica de sõcio,_' dirigente, gerente e· titUlar das empresas 
que optarem pelo regime desta Lei, serão obedecidas aS segl,li!!_ 
tes normas: 

I .. serã inclufdo como rendimento pro-labore, 
na. cédula f da declara/ia do ano-ba~e_ corr~spondente, propor
cionalmente i participação de cada sôcio, no caso de sociedade, 
ou integralmente, no caso de firma individual, um percentual mi 
nf•o de seis por cento d~ receita bruta do ano-base; 

II - serã incluído como lucro. na cédula E da d! 
claração do ano-base correspondente. como rendimento automat.!_ 
camente distribuído, porporciona~mente i participaçã~J de cada 
sõc1o, no caso de sociedade, ou· iOtesr!tlme!lte, nO ct.s.o t!e fi!. 

111. individ~al, um percentual mTnimo de seis por cento da rece.t_ 
ta bruta no ano-base. 

Par.igrafo único - As quantias mencionadas nes
te artigo nio estio sujeitas i incidência do imposto de renda. 
na fcmte. 

Art. 9Q .. J\ trl.butação baseada nas disposições 
-dos ai-tfgos anterforês nio· se ap11c:.a- is filiais, S:Jcursais, agi'! 

cias ou representações, no Pats, de empresas cor.1 sede no Ext!_ 
rtor, que serão sempre· tribUtadas com base no lucro real. 

Art~ 10 .. Ficam isentas do imposto de renda as 
pessoas jurldicas, inc1utive firmas individuais, que explorarem 
exclusivamente ativ1dades agricolas, pastoris, comerciais 'e i!!, 

dustriais, cuja receita bruta anual, inclusive a decai-rente dé 
transações eventuais não sejã ,.s.uper·t o r a: Cr$" -150.000,00 (cento 
e cinqOenta mil cruzeiros). 

Parãgrafo .iirdco ·- Os titulares de empresas fnd! 
viduais e sôcios das sociedades a que_ se refere éste artigo d_! 

verão inclu'ir em suas declara.ções de pessoas fi'sica"s os rend.! 
mentos presumidos, calculados em conformidade. com os incisos I 
e II do art. SQ. 

Art. 11 -Ficam .revogadas as modalidades de tr.! 
butaçio baseadas ·no, lucro ·presumido .a que se referem os arts. 
25 da Le~ n9 4.357, de 16 de julho de. 19fi4. e 39 da Le.i n9 
2.354, de 29 de novembro de 1954, e o Decr-eto-lei n9 1.350, de 
24 de outubro de 1974. 

Art. 12 - O Ministro da ·Fazend.l poderã baixar 
n~rmas complementareS necessã.rias ã-a-Plfcação dõ disposto r.e,1 

ta. lei, podendo estab-elecer controles espec~ais para as empr~ 

sas 'optantes. 

Art. 13 - As modH'icayões 1nt:--oduz~das por e! 
ta te i pl'oduzirão efeitos ã p4rtl·;-d·o· ex-erCício financei-ro de 
1978, ano-base de 1977-. 

Art. 14 - Esta Lei entrari em vigor na data de 
sua publicação.-

Art. 15 • Revogam-se as. disposições em contr! 
r1o. 

BrasTlia. em 14 de novembro de 977; 

1569 da Independência e 89Q da República~ 

' . , 11 
~_f-___d_ 

o.:.-lo.t.n•I.IWl.• Q7- dor.nbro ... wra 
AltO:II:"a a lO?.t.•~a;ão do ~to 
de :tenda d111a ,aal50.aa !lalc-

da att:lbu1!fio qutt 1M CQtlf•n o all:"t190 5.5 0 lnc:tao u· • da C'onat.l.• 
w&çio. 

DECRETAI 

Ar'-· 1'1 - COnaUtu1 und111Nltlto tll:"lbu.tl-1 o lu• 

czo apurado por pessoa tisica - decouinc:1a ft al.t.4tnaçio lho Ul6-
v.u. ~ qu.-. axelldo:r: a cri t.ooo.ooo.oo (qu.at:r:o 111ltiÕQ. ode c:znnl' 

ti 19 ., rto ·caso da ~.•a.:w. !bica -.~1P'flll:"~a l -
presa 1nd1v.lclual. nos t4.~ doa o.c~:ctoa~L0:1a n9 1,381, d• 21 da 

doz-.m:r:o ct.·un.- anarado pelo de n9 1.510. da 27 cl• clazOMbco da 

ltl'.- o dbpoato no•ta a.:-t:lgo 1a-anl• ••a:-1 apUc:lvel .o. t.&nll• 
nio alcançados pel• ~~lpa:raçio • li.quelea nio COIIIpUtoldoa na apu:r:! 
çio do lucro dA cmprcw.. 

C:ócUgo Chi h 

:U: .. Allanaçlo - as ~~~~aç9•• que blpa~:t.ea a& t.nft.J. 
.unio (Ma p~•u o:t• t:ranaabGio. a qual.quall: titulo. da Ja&veu 
o~ na -•do 011. ~OIIICII&& de ~nio 4a du:e1t.o, I .aua &qQ.t.at.qio. 
t.a1a CObiO •• ntal.t.z..do~a port co~~~p:r:a 0: venda. panuta, adjlld:LO&• 
çio. da~:io ca pa.gMCnto. doaçi5o, Wlldp!"Op:r.l.:.qlo, pncv.zoav&o. • 
.c:auaa ptl:ipda. p:r:oa.aaa da Cotllpl"i! • vcDd&. coaüo ele d1Hlt.cM ou. 
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~ • iHo ~ 41ft1to. I ....U:lqlo 4e s.5Mia • CIOitot&'a
ta. af1.Aa - que h&ja t~:~a.Io .,. bi5-H.ta ou caaaio 4tl dl.nJ. 
toM I .,.. "'i\\.l.a.tçio. 

III - Data da .-qu1a19io ou da al1on11ÇiO -. aquela'

.ae fol celabrado o contl'ato f.nJ.eJ.al d& Çençio Dlob.tU.Ii:La COE 
ret~pond.ant_.,, alnd« que auavfa da :Ln.tlt~nto pArticular. 

f .Mo - Qll&n4o ... tratar da a11111'W1çD:o elo l..Svd .du.t• 
c.do - toJ:J:"Cino pi'Óprlo, Ml'l conatdol'olld•, ~r• et.felto do dta
poato no .lha ll:t do parJvr•fo antarlor, • dau <t- •qutaJ.Çcio elo 
-...~. 

§ 49 - A d&t• dli -.quhlção ou do dlen,.;.io coiUitan~ 
de .1na~nto·pnt.1culu .6 ••ri aeclt. pel• •u.tor1da4• fbeal~ 
.. ta.vorJ-1 - .lnt.er•u•• c!• po~a.oa fiaJ.ca, ·quando atond.td• P:! 
lo...,.;- .a.a .-gu.lnt.ea coQ41çõ.i•• -

&I - o J.J:la~nt.O t.lv•r sido, rqht..rado no lla'li.!. 
Uo lliob1lilr1o: 011 no kglat.ro d• T.S:t.uloa • Doa_.ntoa, no praao 
.. lO (trint.J diu con~a. da d•t.• dda cooatanta1 

b) - ~var conforald&<k CGM choqua no-.tN.t..t..,opago 
- aou pra.isaBr1• nvht.ra4a, clant.ro 4o pr&&G da 30 •Si•• coa~ 
dN da datA do :l.nat.ru-ntoJ 

o) - bouvar oonLonlldade co- 4nç ... o~ oont.lb.u 
.. pea..,_ ~uddiea, atendido,. 'o• pracaitoa Q lagJ.alaçio - v1-

-•. 
d)'- ~r.acnçio aapnaaa da Ollftaçio naa d•i::l&rJ. 

ç8es 4a bena da pu-te inter•aaad•, apreaentad.la tc.paat1Y...;;,n·te 
I npartJ.çio co.pet•nta, junt.aat~nu ~ u d.Claraçõea de l'and.1-

I 59 - Q 4hpoat.o nesta &l'tl'JO nio •• aplica Is doa -

ç:Zaa - adlanta.ento da 1agitt.a • Is •f•tu11daa la entidadca ~ 
-ra4&s aos art.i'JO• lUl • 113 do b:'JillA&ent.o 4o IllpOat.ode a.n4a, 
aprovado pelo Decreto n9 76.1111', de oz 48 .. tdbJ:O da U7S. 

Art. 29 - O rendiiMnto do que trata o •rt.l!JO a~ 
aerl t.rtbut11d0 na 4eclaraçii:o ·d• rendJ.Jaentoa, at.ravla de rtt"daa 
forus aoqutnt.oa, I opçil:o 4o contdbutntc; 0 

• - 1nclualo na eldu:ta 

11 - .-lt&nt.a aplic.çio da al!qr.aot• da 2$\ (yJ.n~ 

:: • c111C!!.. JICM' cant.oJ, aobre oa lucros· apurados, •- dinit.o ã ilba
c.t.entos a ~uçõ.s por J.ncantlvoa f1sea1s. 

I 19 - COnald•r•-ao luero a d1fercftÇ& entra o va -
1oZ' da alhnaçio e o cUsto con:l.tldo &IOnctart ... nte, .i-vundo a 
vari•çio no.tn.t das Qbrl'll'açõ.as Roa~uat.ivela doTcaouro N6o1on•1• 

•J - o pxeço afatlvo d• operaçio dawncla ou da c.aaio 
C. Gralto•• • 

bl - o v•lor efatlvo da oontrapr.ataçio nos .s.-ta C!. 
11011 .. aUanaçioJ 

c) - o valM da aorct\llo nu oper~a • t.S:tulo gratu,l ... 
1 l9 - DltGfJ:- o cuat.o1 

b) o• d1aplin4ioa OClll a conat.ruçio, utpl.iaç~ e re
foa,a, doada que os projat.oa tenh- ddo aprovadoa pelo5 lktb 

c) oa jw:oa pa9oa por .-prlatJ.-.oa · cont.raY.os pua 
(J.n&nci~to daa Qpe&"açiMa •cneJ.onadaa ~~ 1t:ana.nWz:ior .. CIIJ&!l 
do üo eo~~pUt&4oa na daclar•çio da z:endlJacntoa cci.o abl'ttaento 

'-dedução ced';.lU'o ' . - -· -

d) out:ro.i luto• qua vier• a aer z:alac~ pe

lo Mlniatro da l"•zend•• 

I 419 - •• olpllraçlo do, .-ollt.llnt:a tri.butlvd, o z:IIDIIJ. 
... to ••ri redu&ldo pala •pllcaçlo ao poicontuolll de 10, toas pcW 

cantoJ ~ MO co.pla:to transeorrÍdo antro a data de ~lliçlo • 
a da •alJ.,tnaçlo 'do u.óval. 

Art. 39 - o iJipÓâto de truw.Juio pqo paio alJ.e
-llte na aqu1&1çio doa 1M5vcta que dctr- ori'J- I tdbutaçlo ~ 
w1at.' no .-rt:igo 19 .. eonai:J.t.u.t -er&d.J.to a aor dedutldo do s.po•t.o 
ele r.nd•. . 

a'.rlgrafo datloo - O cd41to 411 qua trata esta •:rt.1 
. '10 niCI! podarl excltder a dueranç~ entre o !Jipoato ltqu.ido devido 
.- a J.nclualo 4o 'randiJMftto e õ lmpoato liquido devido OCIIIl a iJl 
aluaio do -atiiO z:on41!11ent.o. 

Art.. ·49 - o H111:lat.ro da r•z.en4a poc!erl bah:u noz:. 
... GOIIp1c~~~o~~nur .. 11•eesslrJ.ai. I aplle.çio do diapoat.o nos art1• 

voa ant.ezolora•. 
~ 
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Art. S9 ... O. 11baU..atoa da •ada .bnau a.a -.,.;-.1 
llul.çi.a e cloaç&a fanaa a 1MUt.u1çha fllantr'!Sph: .. ~ de educA• 
~ ... do pGaq;u.l.aaa cl•nt.l::tio;aa ou da c:ultuz-a, in<:lwo1- a;J"1oS:a1o1-

CUI • • anUdadea eapÕrtivaa fJ~ Uaiu.cloa .o total de 10' Cdea 
poiE' c:antoJ da ren4a bruta, unt1d .. •• deNh condições pra~.tá'us ' 
- b1Jldaçio - V19QJ:'o ' 

Al't. 'o - Poderio aoiC' alH.tidoa 4& rendA bruta ~ 
~g"-ntoa feieQa a antic:tldaa qu. aaacgur- d1ra1toa' de' aten4! 

..ato· ou Uaaarc1-nto de daapUila da n&tu.raza llolc.Uc:•• o4oatolf 
<Jil:a ou boepltalar a qua aaflafaç-o c:uaulatlvaiiiCinto, aoa ae,uJ..!, 

t.aa raquhlt.Ócll~ 

I - aau~a'• •ut.or.tz.adaa a func1onarpaloMln1atir1o 
da Pnvtcline1,. • Aa•l•tinc:La soc.t.•l • poaauaa plano atuar1;.1 •PI'!! 
"'do e fhcaUaado palo H1n.1atit'1o da IndG.atl'la • do Codrctor 

l:I - obadeç .. ia pr .. crtçõ .. aobrt for .. çio da E'a-

••rn.• t:lenleaa que vial'- a ••r balxadaa· p•lo Cona•lho Hanetl
rio Maclonalr e,, 

l:ll .. ••:1- ralaclon&daa a• &to daclaratórlo a .. r 
'balxaclo ptÍla sacreurt• da llacetu rad•ral, Mdl•nta a co.prov•
çio do prctenc:bi•nto doa r.qut.altoa pr•vlatoa nos 1ftC1- .nta-

l'arlwr.do àntco - c ollbat.1-nto p~avht.o Mate •rt.1 ~ 
to fica auje:l.to Is ...... condtçõn e ao MI&IO U.ut• 9lobal"~ . 
&ddoll no •rtl'JO t9 I 39 da Lei n9 ol.506, de lO da nowllbro de 

lt64. 

Art.. 19 - A P,.rur da 19 da ianat:ro de ltlt, f.t.c&la 
11lje1toa I 1nc1dincla· do 1Jipoato da rllntt., excluatva..nta 
ta, I altquota da SO\ {cinqO.ont. por cento) ,o e ra1111.. I' i'ü 
Jn"odul14oa poz: titulo• da crldlt.o - letr•• da cl.t~:l. ~ aeeitlll 
- .a.uUh!ÇOII Unancat.ral • deblntur.. • ,erd - e d.p"sl~ 
• pr&IO f.lao coa ou •- ..tssio da ca· \t'icado, c- COZ'I'&Çio ~ 
...tlr.t. ~~fixada. 

1 19 - COniJ..S.J:a•se re!Wl:l.acnto nal '20' lvint,a. pOI' 
c:eato) do r~nd1M~nt.o noMinal total do_ tltulo~ 

5 29 .. O COnselho Honat.bio hclonal po.Sa-1 .filt•• 
nr, M fun;io dos Jn"•BOa de r••w•t• ou de aplicaçio • da U. 
ft lnflaçio, o pe:t"eent~~al 4e qua trata o p.lldqrafo •ntlll'io:.. 

1 39 -·o illpoato i cona14cr•4o ónul do •dqu17'ata 
• "ri, p.la corr•tm:a, 4J.atr1bu1dora ou 1nst.1tu1çio t'1DUICII1Za 
JntiU'VInl•nt.•, Z:llt.ldo na t'ont• por ocaalio da pr~J.l'& Allf001A• 
çio do titulo. 

i 49 - Se a pe•- 'w:ldic• red:l.r&r nova tW<JOGit.· 
çicl do tltu.lo por v•lor interior ao que paqou na aua aqui1~,. 
:ret.erl o 1J1P0St.o de rcnd• na font.a sobra • dlfo:t"enç•• 

i 59 - Cabe- I pe .. oa jurldie• anour, no tltiD'Wo • 
val~n 41 nc<JOClaçio • do t.rlbuto Ht:ido. 

i 69 - Quando oa r<~ndtaentoa tor- auferWoe ..., 
pessoa jurldiea, o J.•poat.o & qu• ae reforc este artigo nrl d.
dtaaldo do ·aposto devldÓ segundo a &!c~ 6t ~•·mal, 
- ,pcoporçio que axl"st1r ant.re o preao - quo ot:J:tulo hounr ~ 
aaaec14o no at.1vo 4ur•nta o.~rl:o4o-baae e o pr•&o tot.l «• ._ 

. 5 19 - A f.alt& 4• retcnçio a do ucolhU.Cilt.o 4a ~ 
poato au.jo1tar1 o raaponaival I. -.a1t:a da 15• {quinta pDI:' .._tóJ 
4o v&lor do titulo. 

Art, 19- Aa •lin.•s .•t• e .,. do arttvo Z9 dou.;
c:ret,o.1e1 D9 l.lll, do 2l da 'ulho de 19741, p.at~l- •v110%'Q' 
a aqulnta z:e.saÇão1 

•AJ:t. 29- •• ·• 

j,J aubsedçio da •çóoa da aaproaaa J.ndllatz:1a1a 0111 
qrlcolaa, canstd•r..Sas 4• lnt.O:J:oaae pai-a o dascnvo1vJJMnto eao
a&atco do Hord.esta. ou. eh Aaazón1& 0 1\(l;a taa.oa da l09J.alaçio -A 
P-olue•,. ; ·d; quoi.aa doa rundoa de lnvoat.1Jicntoa do Mordeste 
(f'INORJ ou da .ftlalz6n1a (FlNIIH)I U\ Cquar'onta• c:tnco por eantoh 

~ 1 subseriçio do •çôc• do aoetcdodoa •n4nJaaa dlaE, 
ua - lO' (trinta por cento). • 

t.rt. t9 - J't.eM ~·«o•• 

.t ""; a a11ftM •a• do art.l.to 29 • o az:t.1to 10 do De

eceto-1111. D9 l.lll, da 2l da' jul.bo de lt7olt 

.t:t .. oa artigo& 110 da Lei D9 3.470, da 21 de MJ'I!! 
ko •• use, 31 do Decreto-1&1 • 756, •• 11 de •vo•to ~ ltct, 
• ··11 dlô ~t:o-lal n9 2:111, da :III 4• fiiYH"Iir,. de 1•11:1' • 

Art. 10 • Este c.czeto-~eJ. antz:arl - vigor na .... 
ta dll aua publ1c•çio, aerw:!o •pliolv.l ao• :rendiaentoa objato da& 

diiCilU"•ç5•• qua davaa aar •pz:•aent..cl&a • putJ.r do axez:cic1o tl
rumc:eJ.ro da 1110, J.nollla:Lv.. 

Art. 11 - aevov--•a •• 41apoaiç&ta - GODtrlzolo • 

llrulli•· - 07 a. dazallbro 
d& :rD4aplll'l4lncJ.• e t09 da hpllbll.ca. • 

da ltllt 1579 
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DECitETO-LEIN~l.131,DEJODEDEZEMBJlODElt1t 

Di1p(lre MliN 1Ubi~1 p.r.l toGr a Fuc~d• • cU oauu provicUnt:MJ. 

n.!&r.::;:s~.~:!::t!~tie~. no uao du &uibul(6e, q.u lh• c:oaf•re o arti&o 16. ICem 

An.. .1: U aibito decorrente .do Imposto sobre a rcndt t' proventos de qualquer ftllu· 
nu, do 1mposto sobrt pNdutos anO::usU'illiudos, do impotto Jobrt a 1'1100I'UÇlo e do im• 
pollto linko sobre l!'ir.enis, noto p1go ao Vt~t:Ü0111tlto, .Mr& tcntcido da mui~ d<l mora, 
$CIII.&O&Dti!OPfiYIUOlllltll LleCrtto-let. 

Pari.c:rafo único. A multa de mnn~ suà d. :!10.,. !trillta por u!IÍ.o), ndudzu!o·•• D&l'l 
lt'$ IQUI!IU por cer:tol u o dibito for pap a~ o último dia UtiJ do mu c:alendirio su}Js .. 
Qhlatf: 10 do seu vcncime~:~to. 

Art:. I! O• diblto• dt qualquer ntturua """com a Fazenda Nlciontlurto 1crud• 
dM. III Yit adr..lninntiva ou judicial, dt juro1 dt mora, cont1dot do êi.t Ult\lint't ao do 
wadmtll.to 1 i rnto dt l ~ !um por uatol ao mia ~l.lnU.r!o, ou !raç.llo, 1 caleu.lado1 ao
bN o varar 01'ilinuio. 

Partcr.to llnlee 01 jurM de mOra n.la 1Aa pualvola dt corr.çaG Dl<lael:tria 1 alo ID· 
~ .otnt o valor di mUlti d.<! mQrll do CI.'JI tnu o trup t~. 

Art. ~ Entt11d~·•• por Vll<lr oria'in'rio o qu. eonuPQnd& ao débito. u:clufd&l u 
,uealu uJativu li. corTec.iiQ moneU.ria, ju_r<~l dt IC<Ira, mult.t dt mora a ao e:~c.u:o Ort
.r.tonout.tco 1~ dQ OeeutQ·J•i n~ 1.(125, da 21 daoutunroaa1\ltit, com a r..:!.açil<IGad&IJlll<la 
Dlertto.-leb a! l.MII, doi da •c->•to ~ 1971, • a! 1.4-11. dali da deumbro d111 197&. 

ArL 4! A COl'l'tflD monttiria continuará 1 llr.' IDlkaC!a 1:1:11 termos do ar'J5:o 5~ do 
n..:nto-1,1 ~~~ I. 70~ •. de U da D).ltubro ~ lr.t, rtual:va:!a o d..lp<lltQ no ltU'"'nto umeo do arú• 
to~d.l.teDocroto·lal. \ 

Art. .V. A corr.ç.lo moneUria 1 <11 luroa dt mora 1er:lo do~vidos incluaiYt duranta O· 
pciode 11:1 c,ua a raspectiva cabunç,o houver ddo •u•p.enn. tMM' deciallo a.iminituatlva 
.. jodki.ll. 

A:t. V. Para 01 Hua dos utl~• 1! • e do Dtt:nto·lela! l.M1. da \8 de Julho do l'nt, 
.__. ... ,o valor da Clllll tntll <1 &nico 1! do O..:nto-lel n! l.CH. d•l' da outubr<~ ela IIIN. 

ArL T!' O padl!'do úoleo do artla:o '1! da Ui: o! 1.-tM, ele \4 de novembro d• 191'1. 
=~~;~::o~" U~cr(to·lela~ l.aot7. _?• UI da deumbro dt lr/1, p11ssa_a vicorar cara a 

..P.a:~•lo ual~<l. Q\hmdo as r«titu 11.1e Qpeuchm••l aaoarara:ao 15'!1; lq.,.!ue PIW 
OIDtGJ da r~c:att.a aruta operacwn11, dl!''trlo 01 rt•U:ll.ll'((oa du op~uç6.!11 tott t:ributaoi<la 
._ aapuado. peta cpiicaç.f.o da :dlquota normal pita c.llct.::io do uã';)u:t3."' 

Art. M Sto solldBrl:amentt- rcsponsh-cls eom o sujeito panivo as aclonlstu contra
tadetfs. 01 diret.orn, ~~~ntu ou npre~entantu de penou jurldlcn dt direito privade, 
pelai erldil.ol d'c<1rrentcs do nl.o rec:olhlmeaw do lmpono sobre produto. indusulall.&a· 
dot t do imposto ~obrt 1 r~nda ducontado na fante. 

PU.f.&rlro -.lnlco, Ã IIIIPOAIIbiiJdldl dai 1)1~1011 rtfll[dn IIII~ lrtlp rntdll'p•lt 
M periodo da ttiPl'ctiYI administrl<;lo, ~ut:lo ou repusentlçl.o. 

Art. r. O p~rll~rdo ~ni~o do o~tttro r. do D.cuto·ltl 111: l.&SCI, dt IS dt IDII'(O d1 
ltlt, pana 1 vh:urar cem a sep:ainl..- ~~·na~li.o: 

•Puacr.1f<1 Unleo. O Cct!itdOul!l"" tiuuul. o Pllllntnto do Imposto, Gcrucldo d• Jtttol 
•~•multi de mora c•blvolt. obsorvudu 11 normu vl.-ntaad• corrtçlomonl\4ril." 

Art. 10. A multa de mQtl dt que trlltl o arti«o I~ apticar·st•4: 
1-tot d'bitol do imposto sobn produto• tndu•tri•lindos, dQ lmpQSto 10< 

bi'C' 1 Jmport1c:1o. do im~o~osto ~Qbr~ a renda aujtito 1 duconto pela fonte 1 do 
Imposto llnlcQ sobn mlnoetllil, decornntll d1 Cato lttr~dor ocorrido a partir dt 
1!dej&ntl:r<~de1980; 

II- aodfblto do lmp<~ato aobu 1 renda. r.fcrani.z peno.:• ria leu ou jurkllcaa, 
decornnt1 dtlançamtrnto ocorrido 1 p1rt-ir da1! dt ]1ntirodtl980. 

i'u:lcnfo l)nlco- Apllc:u·ta·' ao d'bit.o relativo 1<1 Lznpo•to 10brtr prCidutoalndustl'llll· 
...SO., dccorrtrnte de f1to &~ndor OC:Qrtldo tnttrlormentt 11~ d•ianal:ra d1l')80, alc&{tllç .. o 
~11Uaté31cladazqmbrodelt"i9, 

~~do~'t:~~~~!~~lr:J:~~ :'.a;:r~~~uJ!~~~~':~!:r~b.~1t~~~•,n,~o~ft~~pln m~ano 
..... ~~!to-~[~inlilt«< da Fuenda podu:l b1lz•r IIOtznll eom;~lementans para 1pUc:aç~ 

M.-13, Fletm revopdo• o lrtiKQ 11Sda Lei n~ 4,\$4, da 2S lknov~mbro dal9U. o 1rtlto 
... Lei n! 4.502. de :lO danovtmbrodol9GI, C<ltn arcdt(lo dad1 pelaalttr&çlcl :ta• do artip r• Decreto·lol ~~~ 34, da Uda novembro dtl94i,, o ptráplfo llnico d<1 artlao 22do Decrttoo 
laia! 1.033, do 2l d• out~obra de 1969, • dcm1i1 di•po slç4nam.contl'•rill. 

M. 14, E1t1 Decr~to·lol •ntruã ~~~~ vii{Or 11: dalt:wirodl ttiiO, nnalv.do o tr\lcef! 
~~Wvlcot.f. • putil'dl data dilUI publlc:ac.lo, · · 

BnitOit, 1m 20 de d•umbro d1lt1t: iii! III a Indepandfncla o Vl! d1 ftop4bllel. 

joAO FIGUEIREUO 
ICarlo• RitchhiNI'r 

DECRETO-LEI N! 1.&14, DE ta DE NOVEMBRO DE 1MI) 

Ali«• •• ,....,.. • -~.,... 
s.c;daar. .. ,._,. ......... ,.~ ..... . 

...... ~~~o ·-•MMJe ............... . 
o1t11 ocur•1 ~,..vtdbu:ltl•. 

0 PRESIDENTE DA REPll'BLICA. no uso du at.. ibufç6ell qua lb1 
· coaf•A o artiso 66, incleo 11, da Con,.tit.uiçlio, 

DECRETA: 

AJt. 1! OS rendimentos -do t.rab1lbo a-sSalariado, Jiu!luSlVe a i'emll~ 
aeraçlo mensal correspondente â prellt.alçlo de serviço• pqa a titula· 
.rea. administ.radorea ou diri.-::entea de pessoaa juridku. 111t.1.0 •uielto•. 
a part-ir de 1! de jan~iro de 1'331, â retençAo do imposto d1 nnda na 
fut•. coroo antc:cipl:t,zio, medi::.nt.t- aplicaçao da aHquotac prova••ivu 
ide acordo con1 • sesuinte tabela: 

'a .... 
do 

ronda 

01 
02 .. -... 
06 .. 
07 

Rend': Liquida Men••l Crt 

Do 
Do 
Do 
Do 
De 
Acima 

... 
80.001,00 
.fí6.00l,OO 
66.001,00-

102.001,00 
164.001,00 

30.000,00 
• 46.000,00 
• .6&.000,00 
• 102.000,00 
a 164.000.00 
a 233.000.00 
de~.ooo.oo 

AllqtiOta 

" 
iHnlo .. 

10 
20 .. .. .. 

Art. ~~ AIJ lmport..lnciu paa•• ou cl'tldlll!daa por pe11oa juddlca 
• peaeoa ffaica a t.ltuJo de comis110e•, corr"'tai:cn•, vatilicaçoea, hono• 
drloa, dl.reJtol autorais e de reJilu,neraç.llo por qu1isquer outroa Hrvi· 
coa prot8doa, bem como oa rendim1nt.cs pagos ou credit.dos a vende· 

...... viajante• comerclaia, corretores ou rep~Untea com•rclai'l ad• 

:!:O::e'ie!:: ':::C~:o-:n~ã:~~~ C::r:n~~': ::~:c::e•·1:.~~.~! 
de 1981 como •nteclpaçl.o, mediante aplic•çao de atiquotu procr•••l· 
va• indicadas :aa sea:uiote t11bel..a; 

ct .... 
do 

Renda 

01 
02 .. ... .. .. 
0'1 
08 

Randlment.o Bruto M1naal 
~Cr$1,00} 

Do 
Do 
Do 

"" Do 
Do 
Acima 

até 
10.001,00 
30.001,00 
46.001,00 
6~.001,00 

102.001,00 
164.001,00 

10.000,00 
• 30.000,00 
a 46.000,00 
• 6&.000,00 
• 102.000.00 
• 164.000,00 
a :33.000,00 

de 233.000,00 

Alíquota 

" 
iMnto 

10 
12 ,. 

-.. .. .. .. 
.Pard.,rratÕ único. - Fi-Cãm -t.iubéin •úJeit.oS ao imposto de re~da na ·· 

roate, como antedpaçao, com ba:se na tabela conatantc deste art•&o. ~ 
NDdimentoa atribu(doa AO$ dirl;:entes O adminiattadOAS de r 
jorldica, • ~tuiO de sr,atificaçao ou P•~::~:~·: :~-~·:1~~~ _ ~~. ~-' 
·-- _____ ..... ---~_,"",..------r-...-,-_..,' -· - ' 

Elava o 1dldonal do lmpo•to da l"t'nda 
da 4uot trata o f 1'! do ue/1(0 I~ do U.Cnt~ 
III n~ 1.1().1. da 23 dt ou1ubro da IYi'J, pa..., 
11 tnacltu/ç(laa qUI raJadona. 

0- VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no e-xerefelo do cuco 
d1 Presidente da RepUbliea, no uso da atribuiçlh) que lhe confere o lrti· 
co :i&, item 11, da Constituiçlo. 

DECRETA: 

Art. 1! O adicional do imposto. de renda das pessoaa. jurldlcas. de 
q,ue tr1t11 o t 2~ do artigo I! do Decreto-lei n':' 1.704, d"' 23 de outubro de 
1979. sera d"' 10'1> lde~ por ct•ntoJ para os banco' comercia_is. bancos de 
investimento, banco:~ de desenvolvimento. caixas econõmtc:as. li-Ocleda· 
d11 de crédito. financiamento e investimento. sociedades de criditn 
lmobiliirio, sociedades correturas. distribuidoras de títulos e valore• 
mobiliirios, e empresu de arrend11oment.o mercantil. 

Deacto-ted n.• 1~940 • de 25 de maio de 1082 

Xnstit~i contribuição socia1, cria o Fun 
do de Investimento Soc~ál (FINSOCIAL) ã 
di outras providências •. 

O Presidente da República, no 
U80 da atribuição que lhe confere o inciso I~- do artiqo 55, e 

tendo em vista o disposto no· ,parágrafo 29 do artigo 21 da. Con~ 

Utuição, 

DECRETA 

Art ... 19 2 institutda, ,na forma prevista neA 
tG Dec:;reto-lei, contribuição. s-ocial, destinaÇia a custear 'inves 

· ·ume-;.t~s" de ~~~t~-~ ,__.;,_ssi~te~~i-~~í-·~m-;iim';;~t~:ç~~·-, .. h~bitação pop; 

lar~ saúde, educa~ão, e amparo ao pequeno-agricultor. 

§ 19 A contribuição social de qu.e trata est~ 
ar"tiso será de O~S\ (meio por- ce;.to),. ~ J.nci.d:lrã sobre a re'ce! 
ta bruta das emprcs~s públicas e privadas que realizam venda de 
~cadorias, bem como das instituições financeiras e das soei~ 

dades se9uradoras. 

§ 29 Para as empresas públ-icas e privadas qUe 
ze.aitzam. -cXclusiVitirielltC! venda: de" o sCl?VfÇOS-; ';a Contribuição será 
de St (cinco ·por cent~) e incidirá sobre O valar do ~sto de 
xenaa devicto, ou como se devido fossG. 
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§ 39 A contribuição não incidir.& sobre a ve.n. 
da 4e mercadoriac ou serviços destinados· ao exterior,. nas cond,! 

çôe$ estabelecidas em Portaria do Ministro da Fazc~da. 

Art~ 2.9 A arrecadação da cQntrihuição se rã 
fe~ta pelo Banco do B~a&il S.A. e pela Caixa Econõ~ica Federal 
e seus agentes,. lta forma disciplinada em Portaria do Z.1inistro 

da Fazenda. 

Art. 39 g criado o Fundo de Investimento ~ 
clal (FINSOCIAL), destinado a dar apoio fin~nceir'o a programas 

e projetes rle caráter assistencial reJ..aci.onados com alimenta

ção, habi taçãó popular,-- saúde, ed~eação e amp~ro ao pequeno !. 
gri.c:ultor. 

Art .. 49 Constituem recursos do FINSOCIÂL: 

%. • o p~oduto da arrecadação da contribuição in~ 

t1tulda pelo artigo l9.deste Decreto-lei; 

XX - recursos de dotações orçamentárias da União; 

XXX - retornos de suas aplicações; 

:XV - outros recursos de origem interna ou exteE_ 

na, compreendendo repasses e financiaÕentos .. 

Art .. - 59 O Banco Naciona'l do Desenvol>rimento 

Econômico (BNDE) passa a denominar-se Banco Nacional de Dese~ 

~1\Ti.mento Económico e' Social (BNDE:S) • 

§ 19 Seta pre:jui2:o de 'sua subord.ineção técn~ 
ca à autor~dade monetária, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

~nômico c social fica vinculado adrninistrativ~~ente â Secret~ 
ria de Planejarnento da ?residência aa Repúbl~ca (SE~W~N). 

§ 29 O ~nistro-chcfe da Secre~aria de Plan~ 
jar.\ento da 'presidência da República e o t-linistro da Indüstri.a e 

do Comércio adot·il.~âo il.S providências necessárias ao ccmprimento 

do disposto neste artigo. no prazo de 30 (trinta.) dias. 

Arta 69 O Fundo de Investimento Social 

(FINSOCIAL) será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolv!, 

Nnto Econômico e Socia~ (BNDES), que apLicará os recursos di~ 

pon!veis em programas e projetas elaborados segundo diretrizes 
estabelecidas pelo Presidente da República. 

Parágrafo único. A execução de'sses programas 

e projetes dependerá de aP.~ovação do Presidente da República. 

Art. 79 Este Decreto-lei entrará em vigor na 

data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 19 de j~ 
nbo de 1982. 

Brasilia., em 25 de maio de 1982; 1619 da I,n 
dependência e 9 49 da República. 

l·~F; 
1.167.-23- n1 ,bro o::•108Z 

Alter11 - 1.-gtshçio do l•eono de renda 
!!!e~!!~ou Juri'd1cu e doi outr:u ,l'ovt.:O 

Ar,t._l9 As ptno•s Jurfdius do•lcillades 110 
P1f5a tllclushll! t'II'Win ou e11prcsu tndlvUu•h 1 ehi cqulp~or-ldu, 

deverio &prull!ntllr dethraçio de rendilltfttoi •• c~oda ·CXtrefcio'fi· 
n'aeelro d- Uftlio nos ,,..u~ • st!Jilir •stllbdec:tdos. segund,o 1 ba· 
~~ llle c:i1c;u1o do !~aposto e o ais do tir.,lno. no enn-c11~nifírSo III.• 
terlor. do periodo·bue de lncidinell: 

I · u tribuUdn c:o:a tNu no luero rtll: 
a] ui--o iiltll'lo- d'la-ütll elo .,;h de: fevereiro. 

s• o J!lerl'odo·b&sc tiver tcr.ln1do ati 5ete•lloro;. 
· b] ..ti o úl tlao dh üUl do •is d.- .. rço. s• o, 

pcrfodo-b.-se tlv.-r t<tratn•do t• outubro; 
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cJ ati • 'ltt .. 411 h11 III• _., • •"rn. •• • '!. 
rfe~o~buc t1Hr t•,..INdo ca 11ov'=•bro; 

4) Ui, o iiltt•o fia Utll do •is ft ••1o. u e,... 
rTodo•buc tl•nr hr11inacle •• 4eze~:~bro; 

II • .u trU1utadu colil base 110 lucro P"SUIItde " 
' ar•ttruo. ati • ÜIU.o dia iitl.l do .is de ••~Dl 

III • IS deeals penou Jgr'f41cu. ati o li1tii.õ dto 
it11 ~ •iis ft Ju•ll". 

Artk H A bne dt cilcu.lo do l•posto. dete'r.ltal• 
Q Slljllfllldo 1 h1hlt"io &pltci'tCl 110 t111'ch do uudcte f:lft&a• 
.celr•. urt .::o:.~trt14.:: e~ 11j:i8ttl'e 1!:,. Obrii&Ç:Õn ltuju'tl:"h lllof!. 
s!•ro lt'ctoll&l (0111'1C) ~~etll&llte 1 dlvlsio do ulor •• erunt.-es 
H l•cr• r.-&l.''nt$UII1õ o• &.rt.itrleiO. pitlo va14r de Vlh Oltt•: 

I · 110 .Cs SllbUqGtn.te ao ültiao aês do perTo•
~•ase ter•lt,&tlo 110 &IIO•C&ludirlo anterior u eurc1'cla tt11111o~1! 

n 1 ''"' corN!spendtr o l•potto;. ou 

II ~ 1110 ais subs~qlll•t. ao ais ••'que n ult1au ~ 
11•wltltçio til peUI~ Jur-ltltu. 

Art, l~ O welor do loposto uri Clp,..no •• t~iiM 
,. 411• Oltlt, cf.lt:uhtlo •cdi.lftltt 1 •ultlpllu.çío d1 Ileso d• c:iilc_:' 
1111, co11~ertlde •• 11Verro ü Otttl. nos tor .. s do artlto uter-t:or. 
pel1 .aHquou 'Pl itivtl no ldtio do turc1'c1o ttn.ancetf:o, \ 

P.r~tr•fo único, O iapouo uri p~go "•• ••rcolu 
Mllllfs sob 1 _ _f_or11• d.- &lltec:tpeçõn, duo4ic1•os ou quotas, U•

Ma tlpnnu -,. n.ii•tro de Oltll. 

Art. ~Iii A bne ele cilculo. o ulor dÔ h.;~o,to • 
--a·-,. Cf.d.l uteciP:•"•e. tluodiii.o õu o\Uou s.-rio •~i'ru~os •• •ii~ 

.,.. 41 OltliC eti a StiiUIUil C:UI dec1111l 0 •uudo resul tara• frl• 
clo•irios, &blndOIIIn.do•se IS de...,h. 

Peri,rafo Üalc:o, O velor 11• cat111 quot1 11io a•ri 
l•f•rlor • qu&tro' OltTN; o !aposto d• valor tnrcrlor a oitci Oltll 
IOCt': Pf.iC:. •Jc Uolõ. t.:i ~~l, ati Q Ültl110 tlh Útil t!!l ais fh:140 , •• 
!'I ep ... sentllçio_ Iili dl~hraçio di tu~lal•tos. 

Art. 59 O ,.lor •• en~ufi'Os lllo 1-.osto • Q c•· 
41 ••t.-c:lp~cio. d~oditl•o ou "'uot• seri Qtcr•lnado aedle•tc 1 
•ultlpHciiÇio olc uu velor. uprnso •• ~~••ro tia OlTII, •••• v.a• 
-Jor h. OlnN llO--.,--ij,--,.;, efttlwo Plii.ICito, 

Art. 69 A atu-lhaçío .. nuirh dO l•posto0 da1• 
teclp•çio. do duo4ieiao ou da "'I.IOta.pr•vlsta IIII!Sh Bec:ntl•l•l: 
•• c:uo do P•t••nto for~~ dOI pruo~ d1 vend•ento 41 obriiiÇieo 
subsUtutri a c:orrotçío •onottirla ell qull! tr1U o erUgo 59 de 01• 

creto•l11 n9 1.704. dr n de outubro de U71. 

Art. 79 As penou jurTdicu cujo perfodo-buallie 
tncidCnch tlr•ln;t.r no aliJ de dezt•bro d•vor:io pag.r o í~t~ostuca 
dou p•rtllu •enuis. no euno do extrcfcio fi11ancelro a quiCO!, 
H$po·Jer, obstrvlldo o ugulnte: 

I • 1101 •nu q1.11 antceotdll'l• 10 d1 entnaa da di! 
chr1çio dll! rendiiHntos. u pareehs do laposto ur:io ptgn sob 
1 foraa de duodieJ.os; 

11 • o uldo do) l•pos\o devido de: ecordo c:o• • de• 
.el.lraçio de rendi-.c:ntos. dc:poh de dlduzido$ os duodicl•os ef•ti 
ve.ac:llte pagos. uri dividido e• quotu lguf.h pelo nii131ro •• a1~ 
ses re:H;ntn do e:~~.-r,fclo finenc:oiro, tncl<~lhe o fhafo p&ra 1 

.tpresenuçi.:t di dtc:l•rtçio dll! rr•diuntos; 

HI * 01 4uodicfaos S!trio p1gos eti o iltf.o 4il 
iito1 de u.C:• Mih ""U41 •ntau..:er o da u:-ne'\t&çio de. deehr1çit: 

"M re•lllt ... ~.~~ ,f 'u "'Uotn. _--ti o iíltl .. dl1 iit11 do •is fh•lllo 
?Ira essa ••resellt&çio • ati o ii1tf•o 411 -iitll de c:ld111 •• dos 111 
;IIS IVIIseq~lltll• ' 

Art. 19 As •nson jwrilllh:u '"'Jo Plllriodo-baso 
ft 111cl4iecfl 11io terai••r 110 Jlês de de.ze•bre 4nerio Pllll' 8 1!, 
,.uo •• doz.• percehs aenuis. obnrv•do o seguinte; 

I - 110' .-cus "'UCI 111teeederea o lafcto do cxercr
clo ftnlllc:elro, u p1rceln .~o l.,osto U\"io PIIU sob aforaade 
••teet••çio; 

fi • 1101 11Uts do e:~~lrel'clo flunceiro ,ue antcce• 
t11r1 .. ao ftuclo p.are apnsenhçio d• eleclançio de r~tnlll••ntos. 

u p..,.celu do l•poslO seriG 111915 sob • for•• de duodicl•oso 

III • o uldo lllao !•posto d•vldo dt ICOrdo co• 1 di• 
c1a~f.çio di r.-ndf•entn. depois de deduzidas u 111tectplçlin o 
os duoclicl.os lhtiY&IIelltll! P•tos. s•ri dividido •• quotu ituals 
pelo 11ii1:1otro di •esn re$tit.ntu P•N coeplet.ar dou PlrCihs. li\• 
cll.islwe o fiudo p1r1 • apresentf.çio d1 dtchnçio el<t rendla•n.· 

IY • u IAtcclpaçõoJ ~erio PIIIU Hi o iiltl•o dll 
Uol do ais uguln~l 10 do tir10lno do perfodo·bue e dot uda ua 
dos deells ann que nteudere• o InTel o do .-urcfclo finenc•t· 
ro~ os duodicllõOs nrio p11goJ a\i o Ültlno dh ütil de c~oda ais • 
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elo lil~trdcll!l ri• .. ncetro 'lUt anuudtr o tlut!G p&rlt ap~tunhçio 

c:l.t -d:<"t:.hr~ç$o de rCIIO'U<tntos: e n quot.a-s., d; o últ1.:r.o dh titll 
ft Clis fiudo p&ra 1 a;.reuntaç4io d& de.;hraç~o e ué. o Ulti•~t 

4b iitU 41' Cldl ua doS lllUS SubstqGtlltU. 

t lt A1. pwuoal. Jurfdlc.u cujc. utrdelo soc:tal 
tltr::ot••r no .is de Juetro inlchrio o pagaJNftto du a~~oteetp•çõn 
110 seg11ndo aitt. suouqhnte ao do t~ralno oo ptríodo·luse. 

§ 29 As penoU jud'dlus obrigadas • aprtltntlr 
Mclar·açio.de r«ndt .. ntos no ais dt t'C:Ytrtlro, cujo ptrfodo-ban 

,,,; IAc.Ui•ct& ther teratn,do no ais da .j.uu•lrG ou fevereiro 4e 
no anterior. p•guio; -ati o ühlao di" 'iitn do •h Uudo P.IJ:'& 
1preunu.çio di dechnçio, o soaldo do htpo5to, depoh da dtduzl 
dto$ &S p&rct1&!:0 tfethaHI\tt PIIIU• -

Art. tv As pu:tou Jurf,Ucu cujo perfodo·bJSI de 
illcfdinch. for iupertor & Co:r:e IUS"• ea lllecorrênch de .alteraÇie 
4& d&h do tiraiM llo e:urcfc:to uc:hl ov. da d;at;a de· &puraçio 
... ual do resultado, de11erio deten~tnar a b&u de c:ilc;ulo • o t•· 
pos"'• • efetu•r a.e'u P•t• .. nto. O conforllld&de coa &I ntuintes 

t • 1 bue de cilculo do titposto, oltete~tn&d& U• 
1111140 a lethhçio •PUCillel no ti.'l'c:h 4o exerdclo ftn1nccttro. 
ser i o ns111 h do •• •di çio: 

&) d• parc•l• do lucro nal calculada coa bue •• 
b•llÍiço rehU"" aos. prl.etros. dou Mses do perfado-hu d• h1· 
ciclinch, co•wertlda e• nüaerO de OA.TM pelo nlor dntu no Ms 
subse~ente !lO do levanta•unto desse bal&n,o; c 

bJ d• puC:eh do Jucro real c~~:lc11lUo c;oa bue •• 
bahnço relativo ;aos Mses ren;antes•par•• coaplet111r o per'l'o.c:o
·ts•n de h•claincll, connrtldJ •• •ii••ro ·de ORTN pelo ulor di! 
tu no .;s subuqlltnte 10 do tínalno do perfodo·b~u; 

Jt • O ICIPOSto dlllldO U,ri det.raha.do pela llultt• 
p11c&t;io d;a biSe da cilculo, expreua •• nii•ero de ORTit n• tor1111 
q fte• IIUerior. pth &1tquoh llpltcillll 110 infcto do eaercfcla 
Ulllllt.etra:. 

lU - o !•posto u,ri p,ago ,.,. ti.nus p.art:ei&S quan• 
ws forc• " •esu do perfodc~bue, segundo o d!spouo nesta 
ae•: · 

11) nos oe&u ~tle ••tecelhreo o iiiTct.o do eurcrct• 
ft•••cetr•. a ,,rtlr lia llis ltlhseqQente ao do h11ant.a .. nto do lia• 
lloço nferldo na lu~•!. do ft.e• t. as p&rcela"s lia t•postG seria 

''"'"' sob a fon• de anttc.tp.açio; 

b] nos oues do exel"cfcto f1ntllet1ro que antet.ede• 
n• 10 rhadl para aprul'ntaçio da dtchraçio de rendiMentu, as 
parcelas do l•pO'to s.trio pagu sob a ronu de duodúc:l•os; 

c} o uld11 do 1•posto devtdo de acordo uo a dech 
raçio dt rtndl•tfltOS, "do:~ols de dcdutldts u antecipações. ,_ o.s du; 

, dicl•o~ efeth&Mtn~ll pagu, ari dtvldtdo t.l q11otu Iguais peloni 
••rO de oues 1"Ut&ntu para co~Pht•r o nÜ~~tti"' de uues do ptrfo 
do·biSt,· ínelu,ll'•·ll Undo pua •prostnt~çio d.a dtchr&çio dt pi; 
dl•entos; 

.,d) •• anteélp.açõn s ••gu-ati o iilt1oo .lf1a 
Vcif da..;, seguhte ao d1t le,.anta..,,.u· .lfo balli'iço NJrtrtdll na 1!. 
tra 111 ft lteo t • de c•da u• dOI deMais IICIU quo anucedetell o 
t.r.::i"a do uere1'cl~- flflill~etro; os duodic!•Gs nrio pagos a.tir o 'G! 
&too dia, tiltl de cada ~iis do exercic~o tlnancelri) que &nttçeder o 
tt.udo para aprc~ent.açao da dec'laraçao det rendl.·ntos:, o n quo• 
tas, .t.ti .t ÜJUoa dta Ütll do ais fludo para a lllprtnntaçiiodld!. _ 
chra,io 1 ati o iiltloo ll:i.a iitil da uda u• dOI RUGI subnqGcn1• 

1 19 As puun J~ot"Ídlus ~~~~~ hv.ntar<:~• o b•\a"
çe referi de RI 1ctr• .!. .!IJI ltto I no ;.;;s dt J•nth·o, 11 que Ji te• 
nll•• hici&Co o p•t•~t~tnto du ,antotch~çiie• na ron.t do 1 19 do •f 
Ugo .anterior, dhldlrit~ <:~ Uldo do l•~osto devld<:~ dt •corda t.oa 
• d-.:l1r1çio dt rtndlllltll.tos, dapots da dadulldn as anttt.lpa!iÕese 
tK-iiuGâc.l-~:~~K ~!=t!1l'!!!i!!!l!t!! !'•!!~~. •• ~uotas ll!luah ptlo oi:iaaro dt 
•ese's ~st.antu ,:o eaercrch ."nnulre, lnc:lusive o ffxulo para 1 
eprt:un,taçio ela d•clar&~io de rtildt.ento-s. 

. § 2'1 O luc:ro ap11rada no ltlah'l.'o rehttvo ;aos prl .. 

.. lros doze oeses, conw•rUda ea nüaero tlt ORTN n• fanu d& htra 
.! de ttea .l. q,ue vier a integrar o patrlaõilto lf~lltdo.podui. de• 
pais dt' cti•IRII{da 1111 provhio para o taposto da rtftdlll, sel" corri• 
1ldt 110111"\&rhr~tnte & p1.rt.lr do 1evant.aaefttO cesu blhnça, Para 

1ntto ~·· ~orreçio aonetirh. du d .. onstraçiies ttn&nc:etras. 

Art. 10. AI ~llttC1;JIÇEU t 1\S dUO<I~cl .. ·os do IIIPot.• 

too llé que tr1t1a 01 ltUtol 79, 89 • !19 0 :llrio estt•&dOS de acot, 
40 coa n ·SitUintes nor.u: 

1 - cad& antlelp&çio 'Otl duodi~i~:~e sari 1tual al/1Z 
H t•posto e &dlc:lonal devido pelo cantrlbulntt no taercfc1o ft

n&.-celro aattrlol'. eaPreuo ea n~111ero jft OltT«o 

II - se o perfodo-bast dt tnc;tclinch do !aposto no 

ullrc.rc:to ttn1ncalro anterior Liver tido durtçãu dtflranto d• do• 
· •• aesu. a anuclpaçill ou duodiclao seri detor•luclo aectl.ante I 
4tttsie do ulor do !aposto e adlt.ion&1 0 e~presso tQ niiõlltro de 
Olflf, pelo 11ii11ero d• aesu de dllr&çio do e~ercfcto loc:l;a1; 
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III - par• eretto de dtt<:raia~r. til niio:tro c1<1 OITII, 
o valor do h•p~sto e &dtclonal devido no e-erdclo fln&n.::etro 1.11• 

• u•rlor, $tU VIlar ea crultlrn seri dlvldi4o ptlo dt u::~a OltlK no 
Mi su!:l~eqC.ente ao ül ti ao lãs do perío(lo·!:lau dt lncldênt.1a do 1!! 
posto do ••~•o exerci' elo fln•nceiro. 

,\rt. n. As pnsou jou·fdlcu cuJo perloda•ba~e ji 
t.tlllll' ~t'llinldo n1. datt dlll publh:a,io deste p.crtto•let poderie r:!, 

-colher .u pu-celas de UI"LIC1paçio ou duodttt•O do l~po1.to dtYido 

n• eatr<:Ícto fluncetro de \983. do •eordo coR .t. hthh,io "''''~ 
u 111 clua do tér•fno do perrodo•base. 

Pnigrafo iintc:o. Ptra efelta III• dettr•lnar.no•ze!:. 
cfcto f1ft&tlceiro lf• 19al, o s•ldo do laposto.dtvtCo da IIICOr~o c•• 
, ,..ctAt;çiO ,s;,;-;,-.dl.,ult.os • ~~- qilohs a pagar, ulc;uhotos ne f•! 
•• llos utlgos. 79.89 e 99,11 parcelas ncoll'lldas durtlllc:oSIIInos 

ce lUZ e 11183 seria ConverttdU •• niillero ~~~~ Ollllt lledtillt• 11111 
ctvtsio pelo .,.;a1or dnt&.l n.o .is do erettvo reco1111•enio. 

o\rt. U. As pcsSQII Jwrfdtcu C\ljO lapot.t.o 110 •••.t 
c.fcto lt11a11cetro antertu~ thtr a. Ido, antts d• qu•l01uer rtduçio 

I * fh:&rio dhptnsadu do pagaunte lle ·allttcl,e• 
çiea o de dwodic:.1aos do taposto dn1do u dechraç:io df: r .. d.lae!, 

teu 

U • P•vario o t111posto dn14o. o•serudo t1 dhPtll• 
" 110 artigo 39 0 0:11 alto quotas lg111ls, •nuh • ••cnst.,.s. I 
, .. t.-etn ati o iíltt.•o. dia iitil de •is f\XJdo P&.r.t. apr,uutl.;io 
d& dechraçio de nndtaentos, e as d~11als, ati o iiltt•o dh i-ln 
de Cilda u• doi llCSOI lubsc:"aentes. 

A.rt. u. r flcu1tado ii pessoa Jurfdlca: 
... . 

J - reco111tr a parceh Rtflsal Ce antact,,çia••• 
dvodictoo. & ~UII se rtrera o artigo 10, ulcuhdil, ..... u ..... ft 

OIT!t. i razio da 1/l:t do taposto 1 adicloul tstloados coa ••se 
•• lucro do eaerdc:too • 

11 - ar~leclpar o ,,,, •• .,to du paru1.u reltUwas. 

11 &ntectpa~õu, duodicl.os ou qUotu. oburv•do o dlspost• •• •t 
UI• lt dntt Utt.rtlo·l•l. 

i\I'L. l4. O valor do i•posto de renda retll!o fi& f~ 
t• sobre r~ndi,.entos COIIIPUttdos n1 dcterafuçíõo d.a but: de tiiC!, 

to poderi. sr.r •tualfudo aonetlrilllllltnte •ti o t.Cr•tno do perfo
do·bue· dll! inctdinch cl:o !aposto coa o l:juf.l for c;o•ptn~'"'· 

''rignro iilifcõ. O v•Tor do topos to retido n• ron 
t• • .atu.all.ndo n• for•• dtUII! •rtlg,o, se ri tJtprtuo t• nii•tro d; 
OITK aedh"te su1 divisão pelo nlor dutn no oi' 1\lbuq&elltt 
10 do tirai no do periodo·b&n. 

Art. ts. 1\s dtd11ções do f•posto devido, de: ·~relo 
Clillt 111 dtchr.açio, rththu a lnccnthot fistah • as dast1nadn 
t apHc;a~ãu upr.cificu. Jtrio calcula<lu st9undo o v.lor '41 
oaTH no aês fh111do par. • aprr.sentaçio d.a de~l~ra~io de rcndlnn 
tos • repuudu •os br.ur.flclirtos pelo ualor ;ante. deter•lnada:" 

P•rig:rafo iinlco. A dcduçio rr.1•thil a.o Pro,ra•• 
<Se lntt51rlçio Social (f'lS) $tri deteroinldl pr.h tpllcaçio 11ores 
pcctho pr.rcentull sobre o v111lor <lO IRposto ~~pressa 1111 niimero d; 
OlllH. ol)edectdu as nor•u rchthis 1.11 P19U11111to do i11posto'. 

Art. 16. ,\falta ou lnsurlciil!.eh de recolhl•tnto 
do iapouo, antecip1çio • duodic:i•o ou cil.lot1, nos pruos fl~~;dos 
neste Decreto-h I. ipreuntldi ou nio 1 dechr•çio de rr.ndl111tn -
,tQI., suJtlt.ari o contrlblllnte i 111ulta de more dll! vll\tt por cento 
ou i aulta do l,.nç•aento u o(ftclo, ~~;re:scide, •• "u1lquer dos 
c,..os, de Jur" dt IIIOrt. 

Plri~trlfo iintco. A 11u1t• de ~or• do ~l.nte por '-';!!. 
to seri reduzida ii du por UlltO st o contribuinte tfttuar o p& .. 
t•••no do i•po.sto dantro do eat:rcfclo fln.t.ncelro ea qu& fo,. de~ 
Wtiló~ 

,\rt. l7. lOta prejuÍzO dO dh)IOStO no IT'tiJO 111te'" 
rtor. no ~;;no de falt& de f.Pruent.çio di dechrl&:io de rendi•"~ 

tos "" dt sua •pruent•çlio fora do pruo de11tdo, apHc:tr·u~~i -; 
ou1 ta da ~• par c;tn to 10 oês sot>rc o lapas to dtllf do, ainda que t!_ 
nll& stdo 1ntetral•mlltt Pl!iiO. 

Art. 18. Os juros c; u •ultu seria calcuhdos St 
brt 11 laposto, Ulteclp•çlo, duoditt•o ou quot.t., taprusos ta r~ii

.. ro de Ql111, undo convertidos •• cruzeiro• pelo valor d" ORTit 
no aiis .. do p&ga•r.~to. 

Art. l'), O IUntstro da Fazend•. podtri pcr•ltlr is 

peSSOU jurídiC:U Cujo Ptriodo•bUc: dt inCidência nio tc:ra1n&r fio, 
~~;if, dt dUt•bro piUr o saldo do Iopo$ to dtV1d<ll no t~UCÍclo ft.-,1 

n.ancctlro de, UU, til 1tê dezoito quotas "'c:nuls. observado 'o dh
posto no irtl']o !>11 deste llecrcto·lti. 

Art. 20. A hUt di c:i1nlo do llllPOsto~ no uso ll:e 
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EMENDA DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 4, de 1985 

(N'í' 6.446/85, naquela Casa) 
' 

Substitutivo da Câmara dos Deputados ao ProjetO :i 
de Lei do Senado Federal n~'6.446-A, de 1985 (nl' 4 di- ' 
Casa de origem), que "Modifica o art. 27 e seus pará
grafos da Lei "" 2.004, de 3 de outubro de 1953~ alte
r~da~pela Lei n9 3.257, d_!_2_~e setembro de 1957, que 
d1spoe sobre a Política Nacional do Petróleo e define 
as atribuições do Conselho Nacional de Petróleo ins
titui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro &cie
dade A nônima e dá outras providências." 

Dê-se uo prOjCio a -segUírite reda,ção: 

Modifica o <;~rt. 27 e s.eus parágrafos da Lei n'> 
2.004, de 3 de outubro de 195J, -alterada pela Lei n~> 
3.25-7, de 2 de setembro de 1957, que "dispõe sobre a 
Política Nacional do Petróleo e define as atribuições 
do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Socie-
dade por Acõcs Petróleo Brasileiro Sociedade Anô-
ni'"!·w c d:í nutras Providências." · ... 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I"' O art. 27 c seus pai'ágrafos da Ler n~' 2.004~ 
r..lc 3 de outubro dt! 1953, alterada pela Lei n~' 3.257,.de 2 
de s:tcmbro de 1957, passam: ri VigOrar com a seguinte re-
r..la<,;ao: _ ___ = 

"Art. 27. A Sociedade e suas subsidhírias fi
cam obrigadas <t pagar índenização corresporidfmte 
a4% (quatro po cento) aos Estudos ou Territórios, e 
Ir.~, (um por cento) aos Municípios, soDre o vitlor do 
óleo. do xisto betuminoso e do gás extraídos de suas 
respectivas í1rea$i, onde se fiZer a lavra do petróleo. 

§ !I' Os vall>~es de que trata este artigo serão fi
xados pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 21' O J)üg:uilento dã indenízação devida será 
cfetuad(} trime..<;tralmente. 

§ 3<:> Os Estados, Territórios e MunicfpioSdeVe.: 
rU.o aplicar os recursos previstos rieste urtigo, prefe
rentemente, em energia, puvimentaçào de rodovias 
ab:~stecimcn~o e tra~amento de água, irrigação, pro: 
tecuo ao me1o ambJente e saneamento básico. 

§ 4<:> É também devida u indenizacão aos Esta
dos. TerrítóriOS"C--Municípios confrontantes, quan
do o óleo, o x.isto betuminoso c o gás forem extraí
dos da plataforma continental, nos mesmoS 5% (cin
co ror cento) fixados no caput deste artigo, sendo 
!,51~, (um c meio por cento) aos Estados e Terrí
tôrio.s~ 1.5% (um c meio por Cento) aos Municípios C 
suas rcspcctiv~ts áre~s gcocconômicas, 1% (um por 
r...-cnto) o.to Ministério da M<.tT]nha, para atender aOS. 
cnc:trg:os de fiscalização c protcçUo das atividades 
econômicas das referidas áreas, e I% (um por cento) 
para constituir um Fundo Especial a ser distrib-uído 
entre todos os E.'>tados. Tcrrit6rios e MunicíPios. 

§ 5<:> A indenizaçií.o de que trata este artigo serâ 
devida a pmtir de J9 de abril de 1986. 

§ 6<:> Os EstitOos, territófioS e MunicfpiOs Cen
trais. em cujos l.::tgos, rios, ilhas fluviais e lacustres se 
lizCr a exploraçi:io de petróleo, xisto betuminoso ou 
g.ús. farão jus :Y inóenizaÇã_õ_ prevista no caput deste 
artigo. 

19:~.t. 39 Esta lei entra em vigor a t<~ de _janeiro d~ 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de CánStltu{ção e Justiça, de Minàs 
e Energia, de Economia, de. Municípios e de Fi-
nanças.) · 

PARECERES 

PARECERES 
N9s 1. 206, 1. 207 e 1. 208, de 1985 

PARECER, N. 0 1. 206, DE 1985 
D3_ Comissão de EconnJ)l.ia, sobre a 

Mensagem n.0 285, de 1985 (n,0 581, de 
18-11-85, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda., para 
que seja autorizada a Prefeitura Muni
çipal de B3.rra Mansa (R.J), a contra
tar operação de crédito no valor de 
Cr$ 15.897.513,479, junto à. Caixa Eco
nômica FederaL 

-Relator: Senall:or Virgílio Távora 

Com a ·Mensagem n.0 285/85, o Senhor 
Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal, pleito da Prefei
tura Municipal de Barra Mansa (RJ), que 
obje-t1va contratar, junto à Caixa Ec:onôm1-

ca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de ,Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, a seguinte operação -de crédito: 

A - Valor: Cr$ 15.897.513.479 (corres-
pondente a 321.832,34 ORTN, em agoJ85); 

B ~ Prazos: 

1 - de carência: até 36 meses; 
2 .. - de amortização: 96 hi-eses; 
C - Encargos: 
1 - juros: 6% a.a., cobrados trimestral

mente; 
2 -· correção monetária: 80% do indice 

de variação das ORTN; 

D - Garantias: vinculação das parcelas 
d-o--ImpoSto sobie ~Circulação· de Mercado
rias- ICM; 

E - Destinação dos recursos: obras. de 
infra-estrutura básica e aquü;lção de eq_ui-. 
pamentós para cole ta de lixo. 

Segundo O- parecer apresentado pela Cai
xa Econômica Federal, a operação sob exa
me" é·--viável técnica, econômica e financei
ramente. 

Trata-se d-e- empréstimo a que; por força 
das disposições contidas no art... 2.0.-da Re
solução n.0 93/76~ do Senado P'ederal, não 
.se aplicam os limites fixados pelo art. 2.0 

da Resolução n.o 62/75, parcialmente modi
ficado pelo art. 1.0 da citada R-esolução n.o 
93/76 e pela Resolução n.O 64/85, haja vis
tà qu-e os recursos a serem repassados pro
vêm do Fundo de Apoio ao Desenv:olvim.en--
to Social- FAS. 

O C-onselho Monetário NS.cional pronun
ciou-se pelo encaminhamento .do_ pedido, 
nos termos do par-ecer do Banco Central do 
Brasil; e. a Secretaria da Planej amento âà 
Presidência da República (SEP LAN 1 
SAREM) informou nada ter a opor quanto 
à real~zação do empréstimo- em causa. 

-Assim sendo, concluímo.s pelo a.colhimen-

Art. 2? Os v.:1lores do óleo e do gás extraídos da Pla
talorm<l Continental BraSileira serão, para os efeitos des
ta lei. lix;tdos pelo Conselho Nacional do Petróleo, o 
qual determinar(!, também, parcela específica na estrutu
ra de prc.-ços dos derivados de petróleo, a fim de assegu
rar à Petróleo Brasi!eirQ S.A.- PETROBRÁS os recur
sos necessários no pagumento doSeri'Cãrg-os· previstos na 
prc..;ente lei. - to .Qa mensagem nos termos _do seguinte 

Dezembro de 1985 

PROJEI'O DE RESOLUÇAO N.O 186, DE 1985 

Autor:za a Prefeitura Municipal de 
Barra Mansa (RJ) a contratar opera
ção de crédito no valor de Cr$ 
15.897.513.479 (q]tinze bilhões, oitocen
tos e noventa e sete milhões, quinhen
tos e treze mil, quatrocentos e setenta 
e- · no.ve cruzeiros), correspondente a 
321.832,34 ORTN, em agosto/85, junto 
à- Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, des
tinada. à execução de infra-estrutura 
básica e aquisição de equipamentos pa
ra coleta de lixo, obedecidas as condi
ções admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

o seD.ado Federal resolve: 

Art. 1.0 ll: a Prefeitura Municipal de 
Barra Mansa, E.3tado do Rio de Janeiro, nos 
termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 
11 de outuJ;>ro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédi
to no valor de. Cr$ 1'5.897.513.479 (quinze 
bilhões, oi-tocentos e noventa e ·sete mi.
lhões, quinhentos e treze mil, quatroc-entos 
e setenta e nove cruzeiros), corresponden
te a 321.832.34 ORTN, em agosto/85, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qual\
dade de gestora do Fundo de Apoio ao De
s~nvolvimento Social - FAS, destinada à 
execução _de infra-estrutura básica e _aqui-: 
sição d-e equipamentos para coleta de lixo, 
obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo pro-
ces.so. -

Art. 2.0 ·Esta resolução entra em vigor 
na data de sua._ publicação. 

Sala das Comissões, ·21 de noVembro de 
1985. - Lenoir Vargas, Presidente eventual 
- Virgílio Távora - Relator - Albano 
Franco - Carlos L'yra - Severo· Gomes -
Amaral Flu'lan - Cid Sampaio. 

PARECERES N.s 1.207 E 1.208, D·E 1985 

~~Sobre o Projeto de Resolução n.o 186, 
de 1985, da Comissão de Econo-mia, que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de 
Barra~ M:a.nsa. (RJ), a.· contratar opera
ção de crédito no valor de Cr$ 
15.897.513.479, junto à Caixa Econômi
ca Fede:tal." 

PARECER N-0 1.207, DE 1985 

Da Comissão de Constitulção Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
pede autorização ao-- Senado Federal para 
contratar operação de · c.r-éctito no valor -de 
Cr$ 15.&n .-513.479, junto à Caixa Econô
mlca Federal, com-o gestora do Fundo de 
Apoio ao DesenVolvimento SO.clal - FAS, 
destinada à execução da infra-estrutura. 
básica e aquisição ·de equipamentos pal'a 
coleta de lixo. O Prefeito Lulz Carlos Ama
ral enviou-me o incluso telex, com a inte
gra da Lei n.0 1.919, de 26 .de junho de 1985. 
Cumpridas. que foram as forma:ti®.:des· le_

-gals e I:egimentals, meu v-oto é pela apro
vação do Projeto de ·Resolução ela'oora<;lo 
pela douta Com.l.ssão de Economia. 

Sala das Comissões, em 3 de dezembro de 
1985-. - .José Ignácio Ferreira, Presidente -
Nelson Carneiro, Relator - José Lins -
Fábio Lucena. - Henrique SantiUo - Luiz 
Gav:tlcante - Jutahy Magalhãtes - Améri
co de Souz:t - Alfredo Campos - FábiO 
Lueena. 



Dezembro de 1985 

PARECER N.0 1.208, DE 1985 
Da Comissão_ · de Município~ 

Relator: Senador Jorge Kalume: 
Sob exame, o ProJeto de Resolução apre

sentado Pela· Comissão de Economia, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Barra 
Mansa (RJ) a contratar operação de eré~ 
dito no valor de Cr$ 15.897.{;13.47'9, junto à 
Caixa Eoonômica- Federal, como -gestora dó 
Frindo de Apolo ao Desenvolvlme(lto Social 
- FAS, destinada à execução da infra-es
trutura bãsica e aquisi-Ção dé equipamentos 
pa.;:a cole~ de lixo. 

·A matéria foi apreciada pela Comissão de 
Economia no que diz respelt<> aos aspectos 
flnanc·eiros, que concluiu pelo .presene di
ploma legal, tend<> em vista a prioridade do 
programa a ser custeado pelo empréstimo e 
a -capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça :Pro
nunciou-se pelo encaminhamento favorável, 
no que tange aos aspec-tos de constituciona
lidade, juridlcidade e t)écnlca legislativa. 

·Nos aspe-ctos que c_omP,_ete ~ esta ~mts
são, opinamos pelo acolhimento do Pleito, 
no.s termos da proposta da Comissão de ]'i
nanças, tendó em vista a ·situação finan
ceira aflitiva com· que se defronta a .maio
ria dos municipios brasileiros, em face- da 
ooncentração dll&:receitas tributárias a ni
vel da União1 e ser o inStituto do endivida
mento o ú.nico mecanismo que 4!Spõe para 
implementar os programas~ de trabalh<>. 

saJ.a das Comissões, em 4 de dezembro 
de 1985. - Mc>acyr Da!la, PreSidente - Jor
ge Kalume, Relator -- L<>urival Baptista -
Nelson Carneiro - Luiz Ca.valeante - Gas
tão Mü!ler - Gaivão Mt>desto - ~ Alcides 
Paio - Marcelo Miranda. 

PARECERES 
N\>s 1.209, 1.210 e 1.211, de 1985 

· PARECER N.0 1.209, D.E 1985 
Da Comissão de Economia, -~bre a 

Mensagem n.0 273, de 1985 (n,0 273/85, 
na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à. aprovação do 
Senado Federal proposta pa·ra que seja 
a\ltorizada a Prefeitura. Municipal de 
Belo Horizonte (MG) a contratar opera-

. ção de crédito no valor de ......... -~ "". -
Cr$ i2.459.266.750 (quarenta e dois bi
lhões, quatrocentos e cinqüenta e nGve 
milhões, duzentos e seSsenta e seis mil, 
setecentos e cinqüenta cruzeiros) . 

Relator: Senador Virgílio Távora 
Com a Mensagem n.0 565/85, o Senhor 

Presidente da Repúo!ica submete à delibe
ração do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal de Belo Horizonte (MGl que 
objetiva contratar junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
_ FAS a seguinte operaçã<> de crédito: 

Características daS operações: 

A -~Valor global: Cr$ 42.459.266.750, 
porrespondentes a 925.000 ORTN (duas O)le
rações de 459.000'0RTN ~e-466.000 ORTN) 
no valor nominal de Cr$ 45.901,91, em 
jul./85; · ~ 

B-Prazos: 
1 - de carência: 36 me.ses; . 
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2 - de amortização: lOS meses; 

C - Encargos: 

1- juros:_ 6-% a.á., cobrados. trimestral
mente; 

2 --= co_rreç ão monetária: . 80% do índice 
c:ie v@ação das OR~s; · 

D - Garan.tias: vinculação das parcelas 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
-!CM; 

E_ ....,.-:..-DestinaÇão dos recursos: implanta
ção de unidades escolares e _de gal_erias 
lJluvlais. 

·o ·conselho :Monetárl~ Naçional Pronun
cion-se pelo encaminhamento .do ped1ClO, 
nos termos _do pa·rec-er do Banco central 
do Brasil que, analisando as finanças :t;nu
nicipais~ constatou que, •tnão obst~nte a na
tureza extralimite da eontrataçao preten
dida, o endividamento consolidado interno 
da referida Prefeitura, após a sua. realiza-
ção permaneceria contido nos limites fi
xaiÍos __ -pelo art. 2.0 da Resolução _11-~ _ 6~/7~~· 
par_cialmente modificada pelo art. !·0 d~ 
R~Qlução n.o 93/76 e __ pe.~ Resoluçao n. 
6V85, j;Qdas do Senado _Federal",~ 

A Secretaria de 'Planejamento da Presi
dênciA dac R~pl).b)ica (SEPLAN/SAREM) in
fórnidU -n-ada. ter a opor quanto à realização 
do- erttpreStimo-, que a Caixa Eco~õmica Fe
deral considera viável, técnica, econômica e 
financeiramente. 

AssiÍn, sendO, cOitci\.úrilos pelo acolhimen-:
tO da M~~ag_e~, _nos ~_rmos do __ s~eguinte 

PíROJETO DE RESOLUÇAO N.0 187, . 
DE 1985 . 

Autoriza a Prefeitura. Municipal 
Belo Horizõltte (MG) a contratar ope
ração de crédito no valor d'e •.•.•••. ~ _ 
Cr$ 42.459.266.750 (quarenta e dois bi
lhões, qUatrocentos ~ cinqüenta e nove 
milhões, duzentos e sessenta e seis mil 
e setecentos e cinqüenta cruzeiros). 

o- Senado Fed.eral resolve: 

Art. 1.0 ~ Jl: a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, Estado de . Minas Gerais, nos 
t~_r_mo.s_,_qg~ art. 2_.0 da Resolução p_.o 9;3, de 
onze cre--óufi.iDro de mil novecentos e seten
ta_ e seis, do -serrado Federal, autoi'izada. a_ 
contratar operação de crédito, no -valor de 
Cr$ 42.459.266.750 ~(quarenta e dois bilhões, 
quatrocentos e cinqüel"l:ta e nove milhões, 
duzento.s e sessenta e $eis mil, setecentos e 
cinqüenta cruzeiros), correspondentes a 
925.000 ORTNs de Cr$ 45. 901,91, vigente em 
julho /&5, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qual!dad·e de gestora do Fundo de 

Apoio ao Desenvolvi!}lento Social _:_ FAS, 
detlnado à iml'lantação de unidades escola
res e de galerias pluviais no Municipio ,obe
decidas as condições admitidas pelo Banco 
Cep.tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em· vigor 
na data de sua publicação. 

Sala. das Coinlsiões, 21 de novembro de 
1985. - Lenoir Vargas, Presidente eveJ;ltl.,lsJ 
~-Virgílio Távora, Relator -Albano Franco 
---.Carlos .Lyra - Severo Gomes - Amaral 
Furlan .....:.. Cid Sampa!o. · 
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PARECERES N.0 s 1.210 e 1.211, DE 1985 
Sobre o Projeto de Resolução n.0 187, 

de 1984, da ComisSão de Economia, que 
"autoriza a. Prefeitura 1\olunicipal. de 
Belo Horizonte (MG) a contratar ope-

-- ·ração- de crédito no valor de· .... - . - . 
Cr$ 42.459.266.750 (quarenta e dois bi
lhões,_ quatroeentos e einqüenta e nove 
milh~, duzentos e sessenta. e seis mil, 
setecentos e cinqüenta cruzeiros)". 

PARECER N.0 1.210, DE 1985 
Da Comissão de ConstituiçãO e Justiça 

Relator-: Senador Alfredo Campos 
O presente Projeto de Resolução, da Co

missão de Economia do senaçlo Federal, 
como conclusãõ __ -.cie _Seu-- PareCer sobre a 
Me·nsagem n.õ 773/85, dO- Senhor Presidente 
da República, autoriza a Pr-efeitura Muni
cipal de Belo Horizonte (MG) a contratar 
empréstimo no valor de_ Cr$ 42.459.266.750 
(quarenta e dois blli1ões., quatrocentos e 
cinqüenta e nove milhões, duzentos e ses
senta ~ seis mil, setecentos e cinqüenta 
cruzeiros), destinar :lo a financia~ a im
plantação_ de- unlci"'adcs escolares e de gale
rias .P~llviaiS:_paqu~e Município. 

o pedido de autorização foi formulad-o 
n.o:s _teunos_ do_ preceituado no art. 2.0 da 
Resoluç~ão n.o 9$, de 1976, do Senado Fe- ~ 
deral, imp1ica.ndo ;por conseguinte, a não ob~ 
servâncla d95 llmnes fixados no a.rt, 2.0 da 
Resolução n..0 62, -de 1975, também do se
nado Fedetat haja. _ytsta_qué os reeursos a 
serem repa.ssa.d'os Serão provenientes do 
Fundo de A.P'(\io ao D-esenvolvimento Social 
- FAS. . - ~ 

.Assi"m. verifica-s-e que a Proposição foi 
elaborada consoante as prescrições legais 
e regimentais aplicáveis à espécie~ mere
Cendo, .por i.o:.s:o, o nosso 'encaminhamento 
faVOráVel, no que tang.e aos_ aspectos de 
constitucionalidade, jurldicida·de e ·técnica 
legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de -dezembro de 
1985. --- J""Osé Ignácio Ferreira, Presidente 
-Alfredo Campos, R•elator - NelsOn Car
neiro - José Lins - Fábio Lucena. - Luiz 
Cavalcante - Jutahy ~lagalhães - Mar
tins Filho - Américo d'e Souza. 

PARECER N.0 1.211, D.E 1985 
Da Comissão de Municípios 

Rela to r: Senador Gaivão Modesto 
o preSente_ Projeto ae Resolução, de au

toria da Comissão de Econ<>mla do Senado 
Fede(L"al, ·como co-nclusão de seu Par.e<rer 
sobre a Mensagem n.• 2.773/85, do Senhor 
Pres.idente" d_a: República~ autoriza a Pre
feitura~unlcipal de Belo Horizonte <MOI 
a contràta·r empréstimo no valor de .. ·-· .. 
Cr$ 42.459.266.750 (quarenta e dois bilhões, 
quahocen~o.s •e cinqüenta e nove_ milb.ões, 
d1,1Zentos e-~~ess.en.ta e seis mil, setecentos e 
cinqUenta- ciuzeiros), destinado a finan
ciar a lmplantaçãQ •de unidades es-colares e 
de _gal~_rias_ pluv~~is naqu~le Municíi)io. 

A- IP.at·éria fo_l-- apreciada pe1a Comissão 
á'e Economia no que diz respeito aos as
pectos financeir-os. ciue concluiu pelo_ pre
s·ente diploma legal, tendo em vista a _prio~ 
rida-de do programa a ser custeado peolQ 
e_mprêstimo e a capacidade de pagamento 
do solicitante. 

A ComissãO de Constituição e Justiça 
prenunciou-se p.elo encaminhamento favo
rável, nó que- tange ·aos aspectos de consti
tudonalidade, juridjcida1d'e e técnica legis
lativa. 
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Nos as-pectos que compete a esta Comis
são, opinamos pelo acolhimento do pleito, 
nos termos da propo.s_ta _pela Oomi.s.são de 
Finanças, tenaü em vista a situação finan
ceira aflitiva com que se defronta a maio- . 
ria :dos municipios brasileiros, em face da 
concentração da.s receitas tributári-as a ní
vel da União. _e s-er o instituto do ~ndivM.a
me:nto o único mecanismo que diSpõe para 
emplem:mtar os prcgramas de trabalho. 

Sala <las Comissões, 4 de dezembro de~ 
1985. - Moacyr Dalla, P'res!dente - Gal-~ 
vão Modesto, Relator. =--Jorge Kalume .
Lourival .Baptista --:-' Ne~n Ca.rneir& -
Luiz Cavalcante - Gastão Müller - :A.lci
des Paio - Marcelo Miranda. 

'PARECERES 
N9s 1. 212, 1. 213 e 1. 214, de 1985 

PJ\RECER N.0 1.212, DE 1985 

Da Comissão de Economia, so-bre a 
Mensagem n.0 245, de 1985 (n. 0 522/85, 
na origem), "do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de 
Luz (MG), a contratar o-peração de eié
dito no valor de Cr$ 872 837 604 (oito
centos e setenta e. dois milhões, oito
centos e trinta e sete mil, seiscentos e 
quatro cruzeiros") . 

Relator: Senador Virgílio Távora 

Com a Mensagem n.0 245/85, o Senhor 
Presidente da República:, submete à delibe
ração do Senado Federal, pleito da Prefei
tura Municipal de Luz (MG), que objetlva 
contratar, junto à CaiXa Econõmica, Fe-:
deral, esta na qualidade de gestora do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Soo!al -
FAS, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação 

A- Valor: Cr$ 872.837.604 (correspon
dente a 39.476,23 ORTN de Cr$ 22.110,46 
em dez/84); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 10 anos. 
C - Encargos: 

1 - juros: 6% a.a., cobrados trimestral
mente; 

2 - correção _monetária: 60% dó índlce 
de variação da ORTN. ~ ~ ~''~ - ~-
D- Garantia: vinculaçã_o_de parcelas do 

Il11p<Jsto _l><lbre C!rculaçãe> de Mercadorias 
(ICM); 

E - Destinação dos recursos: c~nstrução 
do m_ercado municipal, canalização do cór
reg.o .e aquisição de aquipamentos para co-
Ieta de lixo. ~ 

. O Conselho Monetário Naelonal pronun
ciou-se pelo encaminhamento do pedido, 
nos termos do parecer do Banco Central do 
Brasil que, analisando as finanças munici
pais, constatou que a margem de poupança
real p.o Município, da ordem de Cr$ 1.447,0 
mllhoes, mostra-se bastante superior aos 
dispêndios que sua divida consol!dada ln
terna apresentará após a efet!vação do em-~ 
préstimo pretendido -e concluiu que a as
sunção d~ compromJ.sso_' não deverá traZer 
àqu~la entidade, maiores pressões na exe~ 
cuçao orçamentária de seus futuros egerci
cios. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A Secretaria de Planejamento da _Presi
dência da Repúbllca (SEPLAN/SI\REM) in
formou nada ter a opor quanto à realização 
do eni:Ptêstimo, que a Caixa Económica Fe
derã.l co*sidera viável, técnica, econômiea e 
financeiramente. 

Assim sendo1 concluímos pelo ac_olhtmento __ 
da mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOL\JÇAO N.0 188, DE i985 
---Autoriza a Prefeitura Municipal de 
LuZ (MG), a contratar operação de cré:
dito no valor de Cr$ 872.837.604 (oito
centos e setenta e dois milhões, oito
centos e trinta e sete mil, seiscentos e 
quatro cruzeiros) . 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Luz, 
Estado d_e Minas Gerais, nos termos do art. 
2.0 da Resblução n.0 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
872.837.604 (Oitocentos e setenta e-dois mi
lhões, oitocentos e trinta ·e sete mil, seis
centos e quatro cruzeiros) correspondente 
a 39478,23 ORTNs de Cr$ 22.11(),48, vigente 
em dezembro/84, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao nesenvolvimento Social 
~ FAS, destinada à construçã-o do .mercado 
municipal, canalização do c_ór_rego e aqui
sição de equipamentos para coleta de lixo, 
no municiplo, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco central do Brasil no 
respectivo processo;- · 

Art. 2.0
- Esta ResoluÇão_ entra em vigor 

na data de sua pu.blicaç.ãP. 

Sala das Çomiss.ões, 21 _de novembro de 
1985: - Lenoir V'a~gas, Presidente .even
tual ~ Virgílio Távora, Relator _- Carlos 
Lyra -:-::- Albano Franco - Severo GQmes -
Amaral Furlan - Cid_ Sampaio. 

PARECERES N.0 ' 1.213 E L214, DE 1985 

Sobre _o Projlto de ReGOiuçãQ n.0 188, 
de 198á, da Comissão de Economia, que 
"autori~a · a Prefeitura M"Qilicipal de 

. _Luz __ (M.(U _3t_ contr~tar operação de cré-· 
dito no valor de Cr$ 87Z.837 .604 (oito
centos e setenta e dois milhõ~. oito
centos e trinta e sete mil e seiscentos 
e quatro- cruzeirOs)". 

PARECER N.0 1.213, DE 1985 

Da Çomissão de .Constituição e Justiça . 

Relator: Senador Alfredo Campoo 

o presente Projeto de Resolução, da Co
missão de Eoonomla do Senado Fe·deral 
•~orno conclusão -de ~Seu Parecer sobre á 
Mensagem n.0 245/85, ·do Senhor Presi
dente da Repúbl!ca, autoriza a Prefeitura 
Municipal de LUZ (MG) a contrata;r em
préstimo no valor de Cr$ 872.837.804 (o!
to_centos· e setenta e dois milhões, oito-cen-
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tos e trinta e .sete mil e seiscentas_ e quatro 
cruzeiros) destinado a financiar a cons
trução do mercado municipal, can-alização 
d9 córrégo ~~e ae<ulslção de ee<u!pamentos 
para ooleta de Jix? naquele Mun!CíJ?iO. 

o pedido ~de autorização foi ~formulado 
nos termos do preceituado no art. 2.0 da -
Rasolução n.0 93, de 1976, do Senado Fe
deral, implicando por conseguinte a não 
observância dos Umites fixados no' art. 2.o 
~ Jteooluçã.o_ n.0 62, -de 1975, também do 
-nado Federal, haja vista que os recursos 
- serem repassados serão provenientes do 
~:Á's~e Apolo ao Desenvolvimento Social 

Assim, :v"'r!f!ca-se que a Pr<>pos!ção foi 
elaboradl>.~"l>So.ante as prescrições legãis 
e regimen apl!cávels à espécie, mere
cendo, por. s .' o nosso encaminhamento 
favor~V'el, nó""' que tange aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicldade e técnica 
·legislativa. 

Sala~ das Com!ssões, 3 de dezembro de 
1985. - José lgnácio Ferreira, Presidente 
--:- Alfredo Ca:_mpos, Relator -_Nelson Cai-
neir~ -~- José Lill!S _ ~ Fábio_ Lucéba .:..:.. Luht 
CavalCante - Jutahy Magalbães - Mar• 
tins Filho - Américo de So~~-.-:- · 

PARECER N.0 1.214,_ DE 1985 

-Da Comissão de Municípios 

Relatôr: Senador Marcelo Miranda. 

o~ IJrese;ilta~ Proje!? de Resolução apre:
sentado pela 001llissa<> de Economia do Se• 
naQ.o Fe·deral, como conclusão de &eu Pa
recer sobre a_:M;ensagem n.0 245/85, do Se
nhor Presidente da República · autoriza a 
Prefe!turª Municipal de Luz (MG) a con
tratar elllJlrést!mo no ""Val<ll'"' de '@t$ 
872.837.M4 (oitocentos e setenta e dois mi
lhões, oitocentos e trinta e sete mil e seis
centos e quatro cruzeiros) destinado a fi· 
nanclar a construção do mercado muni'
clpal, canalizaç~o do córrego e aquisiçãw 
de equipamentos para coleta de lixo na
quele Município. 

A matéria ·foi apreciada pela com!ssão. 
de Economia no que diz respeito aos as--·· 
pectos financeiros, que col).cluiu pelo pre
sente diploma legal, tendo ein · v!sta a pr!o-• 
ridade do programa a ser custeado peJoi 
empréstimo e a capacidade ~mentiJ 
do solicitante. · 

A comissão de COnstituição e . Just!ç'ã 
pronunciou-se pelo encaminhamento favo
rây>el, no que tange aos asp;ectos de cons-
t~tucionalidade, jur!dlc!dade e técnica I 
gJslativa. e-

-Nos 3;spectos que ·compete a esta . Co~
sao, _<?P~amos pelo h...oolhimento do piei~ 
nos termos da propollta pela Corillssão d 
Fillanças, tendo em v!sta a situação f!nan: 
c~ Ira afli~~va com que se doefion ta a maio 
r~a dos m~nicipios brasileiros, ém face ~ 
â~ncent;açao das receitas tJ:ibutárias a nível 

Un!ao, e ser 0 instituto do endivida-
mento o único mecanismo que dispõe para 
emplementar oo programas d'e trabalho. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 
1$85. - Moacyr Dalla, Presidente - Mar
celo Miranda, Relator - Jorge Kalume _ 
L~urival Bapt:Dsta - . Nelson Carneiro -
Luiz C~ valcante - Gastão Müller _::_Gaivão 
Modesto - Alcides Paio. 
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PARECERES 

N•s 1.215 e 1.216, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara o'i' 196, de 1984 
(n"' 2.736-B, de 1983, na Câmara dos Deputados), 
que "dispõe sobre a alienatão de imóveis pertencentes 
aos municípios e di outras providências". 

PARECER N• 1.215, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nivaldo Macbado 

O presente projeto, de autoria do ilustre Deputado Jo
sê Jorge, nos vem a ex:ame por força do disposto no item 
III, letra b, ns> 1, combinado com o item I, n~' 6, do art. 
100 do Regimento Interno. 

A proposição objetiva ao registro dos contratos da 
alienação de imóveis pertencentes ao patrimônio do mu
nicípio ou à constituíção de ônus real sobre direitos a 
eles relativos, lavrados em livros próprios da municipali
dade. 

Visa, mais, pelo art. 3\", a dar aos contratos lavrados o 
carãter de escritura pública, valendo como título hâbil 
para registro no competente Cartório de_ Imóveis, 

Na justificação que acompanha o projeto, o autor diz: 
''pretende o presente projeto de lei evitar, nas hipóteses 
que enumera a aplicação do inciso II do art. 134 do Có~ 
digo Civil Brasileiro, que nos cOntratoS constitutivos Ou 
de direitos reais sobre imóveis de valor superior a Cr$ 
100.000,00, excetuando o penhor agrícola, faz da escritu~ 
ra pública uma ex-igência substantiva do ato. Dita regra, 
até então, somente foi excej)cioõada pelo art. 138 do 
Decreto·1ei n\" 9.769, de 5 de setembro de 1946, e pelo§ 5q 
do art. 61 da Lei n\" 4.380, de 21 de agosto de 1964. O pri
meiro, para permitir que a-alienação de próprios da 
União foss_e contratada em instrumento lavrado em livro 
do órgão local do Serviço de PatrimôriiO da União, ou de 
repartição arrecadadora da Fazenda Nacional situada 
na localidade do imóvel; e, o segundo, para atribuir oca
ráter de escritura pública aos contratos particulares de 
alienação de imóveis, firmados por entidades que inte
gram o Sistema Finarii:eiro de Habitação". 

No mérito endossamos as razões do ilustte autor, cujo 
projeto é constitucional e jurídico. 

Pelo exposto, opinamos pela aprov<1ção do presente 
projeto de lei. 

Sala das Comissões, 20 de novembro--de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente - NhaldO Machado, Rela
tor - Hélio Gueiros - Octavio Cardoso - Luiz Caval
cante - Lenoir Vargas - Nelson Carneiro - Jutahy 
Magalhães - Martins Filho - Alfredo Campos. 

PARECER N• 1.216, DE 1985 

Da Comissão dos Municípios 

Relator: Senador Roberto Wypych 

O projeto de lei em exame objetiva tornar mciis simples 
e desvestido de exigências burocráticas a alienação de 
bens imóveis pertencentes ao patrimônio dos municí
pios, tornando mais fâcil a impl<ii1.tação de medidas des
tim!das à implementação de programas fundiários e ha
bitacionais, bem como a criação de entidades comuni
tárias com diversas destinações. 

No projeto consubstanciam-se duas medidas: 
I\") Simplíficação âa-lavratura dos contratos de-alie

nação do.!j bens imóVeis pertencentes ao patrimônio dos 
municípios, que poderão ser lavrados em livros próprios 
da municipalidade; e 

29) A extensão da sistemática em apreço aos bens da 
União cujo domínio útil tenha passado para os-municí
pios, com a finalidade de regularização fundiária dos nú
cleos habitacionais de baixa renda. 

O alcance da proposição, portanto, é da maior impor
tânCia, pois, ao mesmo tempo que enseja o aproveita
mento racional das terras públicas, tanto com a finalida
de de permitir a iin"plantação de programas habitadO· 
nais, como a implementação- de -Programas fundiários, 
que ensejarão a fixação do homem do campo, por via de 
conseqUência, o aumento da produção agrícola. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã_o II) 

Ao simplificar o processame_nto dos_ registras das ter
ras municípais e mesmo as da União -cujo_ doi:ninio útil 
passou aos municípios, um grande passo ê dado no senti
do de solucionar os problemas sociais advindes do êxo
do rural indiscriminado e o crescimento desmensurado 
das nossas cidades. 

O projeto mereceu a aprovação das Comissões de 
Constítuição e Justiça e Comissões Técnicas da Câ_mara 
dos Deputados. 

De mérito indiscutível e, por outro lado, de grande 
conveniência para as muflicipalidades, que senterri de 
perto a problemática social, mormente o drama dos _tra
balh~dores s~:m_ terra e sem teta, somos, portanto, pela 
aprovação do Projeto de Lei n9 196, de 1984, (n9 
~.-736/83, _na_ Casa de origem). ___ _ ~ 

Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 1985. -
Moacyr Dalla, Presidente - Roberto Wypycb, Relator 
-Benedito Ferr-eira- Jorge Kalume- Marcelo Miran~ 

. da - Gaivão Modesto - Hélio Gueiros - Gastilo Müller 
~ Lourival Baptista. 

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

SObre a rilesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-

Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
- ~~~-- ~,~---- ---

N• 378, de 1985-DF 

Retifica, sem ônus, a Lei nq 7.277, de 10 de de
zembro de 1984, que .. estima a Receita e fixa a Depe
sa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 
1985". 

O Senado Federal decreta: 
Ari.- i9 Fii::a retificada, se_m-ônus, a Lei n\" 7.277, de 

tO de dêzembro de.1984. que "esilma:-a Receita e·fiú- a 
Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1985", no seguinte:_ 
1-ADENDO ""A"" 
1600- Secretaria de Educação e Cultura 
1601 --Secretaria de Educação e Cultura 
1601.08472352-.037- Assistência Fín<inCeíra a Entída-

- ---- ---- -- dt:.s -PfTVadas--do Distrito Federal 

conforme Adenda "A" - Cr$ 
IOO.OOO.OOO 

Onde se lê 

Entidade Valor 
Cr$ 

Associação de Cultura Franco-Brasileira 7-0.000 
Associação de Pais e Mestres do Centro de 
Ensino Especial n\" -or.:Taguatinga .... . 

Banda Sinfôníca .-, .... , ........ ~·, -.-.. 
Clube de Imprensa de Brasília . , . , ... . 
Conselho Cultural Thoma~ Jefferson .... . 
Faculdade Dom Basco de Educação Física 
Instituto de Previdência dos 
Congressistas -IPC ... 

Lar da Criança de Brasília ..... ~-. ~ 
Liga da Defesa Nacional - Liga Nacional 
Sociedade Cultural Evangélica de Brasília .. 
Sociedade Evangé_lic;.a B.ene(icente 

:so~i!'!dad!= ___ M_is.siQD_ários de N---ºs_sa_ __ S~llhor-ª 

I45.000 

I75.000 
430.000 
270.000 
350.000 

250.000 

200.000 
300.000 
200.000 
400.000 

Consoladon - Centro Educacional PaulO VI _ 85.000 

Leia-se 

Entidades Valor 
Cr$ 

Associação das Freiras Fílhas de Nossa Senhora do 
Monte Calvãrio ......... -.. 145,000 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Distri-
to Federal - APAE ......... ~ ._...... 100.000 

Associação Nacional dos Escritores . . . . . . . 100.000 
Gfnipanha Nacional de Escolas da Comunidade -

CNEC . . . . . •. ... . . . . . . . . . • . . . 250.000 
Casa da Harmonia do Menor Carente . . . . 7Q.OOO 
Centro Assistencial e Educacional Planalto . 165.000 
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Centro de Atívidades Artísticas e Culturais -
CEUB .....•• ··-···· •.•••.. .. .... .. . . . 70.000 

Congregação de Santa Dorotéia do Brasil . 200.000 
Insretoria São João Basco - ISJB . . . • . . . 350.000 
Instituto Dom Orione . . 400.000 
Instituto Nossa Senhora_do Carmo . . . . . . 200.000 
Sociedade Beneficente São Camilo . . . . • • • . 750.000 
União Sul Brasileira da Igreja Adventista 
do ~Sétimo Dia ........... 75.000 

II- ADENDO '"B'" 

1800 - Secretaria de sêniços Sociais 
1801 -Secretaria de Serviços Sociais 

\801.15814862.046 --Subvenção a Entidades Priva
das conforme Adenda "B" -
CrS IOO.OOO.OOO 

Onde se lê 

Entidade Valor 
Cr$ 

Associação Brasileira de Educa-
dores Lassalistas . . 845.000 

L-eia-se 

Entidade Valor 
CrS 

Abrigo dos Excepcionais de Cei1ândia .. , .. _ 845,000 

Art. 2\" Esta lei entrara em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3\" Revogam-se as disposições eril contrário. 

Justificação 

O presente projeto tem por finalidade retificar a Lei 
Orçamentária do Distrito Federal para o exe!'cfcio finan
ceiro de 1985 na parte referente aos Adendos '_'A" e '"B" 
que consolidam as Subvençõ~s Sociais_ _distribuídas pelos 
Senhores Senadores às entidades de carâter filantrópico 
(educacionais, culturais ou de assistência social) de 
Brasília. 

De t~cordo com comunicação do Senhor Governador e 
dus Secretarias de Educação e Cultura e de Serviços So· 
ciais algumas entidades constantes dos Anexos "A" e 
"B" da referida Lei Orçamentária não se encontram em 
condições de receber as subvenções que lhe foram desti
nad;.~s. O presente projeto procura então substituir tais 
entidades por outras. indicadas pelos Senadores que ha
viam indicado aquelas, de modo a _que tais dotações não 
sejam realocadas para destinação diferente _da prevista 
n:tquela Lei de Meios,_ficando, portanto, prejudicadas as 
entidades assistenciais para as quais estes recursos são de 
fundamental importância para a consecução de seus ob· 
jctivos. _ _ 

Sala da Comissão do Distrito Federal, em 4 de de-
zembr.o de 1985.- Mauro Borges, Presi.dente- Henri
que saOtillo - Benedito Ferreira - Alfredo Campos -
Alexandre Costa - Lomanto Júnior. 

(Âs Comissões de Constituição e Justiça e de Fi-
nahças.) -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto de 
lei que Veln de ser Ilda st:_râ publicadO e remetido às co~ 
missões _competentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
comunica ao Plenário que o Sr. Ministro da Cultura, 
Aloísio Pimenta, será recebido no salão nobre do Senado 
amanhã às 11 horas, oportunidade em que fará a entrega 
da placa Ruy Barbosa recuperada por seu Ministério. 

Convidamos os Srs. Senadores para aquela solenida
de. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida per.t Comissão de Redação em seu Parecer n9 
970, de 1985)_!_ dy Projeto de Resolução n9 110, de 
1985, que suspende a execução do artigo l \" d_a Reso-
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lução n~ 13, di 4 de maio de 1983, da Câmara dos 
Deputados, na parte em que deliberou sustar o pro
cesso criminal contra o ex-Deputado Domingos An
tônio de Freitas Diriiz Neto. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a diScUs

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queifam permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projetO irá à promulgação. 

il a seguinte a redaçãO final aprovada: 

Redação fmal do Projeto de Resolução n"' 110, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do arL 52, itefn 30, do Regimento Interno, e, eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇ!O N• , DE 1985 

Suspende a execuçio do artigo )9 da Resoluçio n'>' 
13, de 4 de maio de 1983, da Câmara dos Deputados, 
na parte em que deliberou sustar o processo criminal 
contra o ex-Deputado Domingos Antônio de Freitas 
Diniz Neto. 

O Senado Federal r_es_olve: _ 
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, -

nos termos da decisão definitiva do Supremo_ Tribl!-J?:al 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 8 de agostO de 
1983, nós autos da Açãd-Penal n~ 276-0, do DistritO Fe
deral, a execução do artigo I Q da Resolução n~ 13, de 4 de 
maio de 1983, da Câmara dos Deputados, na parte em 
que deliberou sustar o processo ·criminal, contra o ex
Deputado Domingos Antônio de Freitas Diniz Neto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n~ ll, de 1984 (n'145/84, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do protocolo de 
1983 para a VII prorrogação da Convenção sobre _o _ 
Comêrcio· do Trigo de 1971, concluído em Londres, 
a J9 de dezembro de __ 1982, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'S .959 a 
961, de 1985, das Comissões; 

-.de Relações Exteriores; 
-de Agricultura; e 
- de Economia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Se.nadores que o aprovam queiram permanece-r 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Enéa~ Faria - Sr. Pre~id~nte, solicito ·ve_!'ifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli) -:- Será feita a 
verificação soUcitada pelo nobre Senador Enéa;s Faria. 

SoliCito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
(Pausa.) 

Como __ vo_ta o Lí9er do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) ...., 
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Como_voti:!,_ó-
Líder do PDS? 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO) -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Uder do PF'L? 

O SR. JOS!l: LINS (PFL - CE) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não se enc 
centram em plenário os demais Lideres. 
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A votação deverá ser feita em escrutínio secreto, i)elo 
processo eletrônico. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(ProCede-se à votação.} 

VOT·!M .. SIM .. OS SRS. SENADORES: 

Alberto Silva 
- Alcides Paio 

Alcides _Saldanha 
Aloysio Chaves 
Od Sampaio 
Enêas Faría 
Gal vão Modesto 
Gastão M üller 
Hêlio Gueiros 
Humberto Lucena 

-João Calmon 
João Lobo 
Josê fgnácio 

~o Josê--Lins-
Jutahy Magalhães 
Lourival Baptista 
Marcelo Miranda 
Mário Maia 
Martins Filho 
Nelson Carneiro 

VOTA .. NÃO .. O SR. SENADOR: 

Nivaldo Machado 

·_-__p _S~. __ P_R_ESIDENTE (José Fragelli)- Votaram Slm 
20 Senadores e Não I. -

Não houve abstenção. 
Toiaf de-Votos: 21 
Não houve quorum. 
Vou su~p_e_n<!._e_r a sessão por dez minutos, antes acio

nundo as campairihãS a fiffi de que os Srs. Senadores 
corQpareçam ao plenário. 

( Su.~penstr às 18 horas e 58 minutos, a sessão é rea
berta às /9 horas e lO minutOs,) 

O SR. PRESil>ENTE (Josê Fragelli)--: está reabert.a 
u sessão. 

Vai-se proceder à nova votação. 
Solicito _aps Srs._ Se11_adores que Qcupem os seus luga

res. (Paus~,} 
Como vota o Uder do_ P_MJ.?B? 

O SR. HJ]MBE!{TO LUCENA (PMDB - PB) -
Sim. 

O Sk. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vOta o 
Líder do PDS'? 

.O SR. MURILO BADARÚ (PDS -.MG)- Sim. 

O Sk. PRESIDENT~ (Jos~ Ft~g~_lli) -Como vota 9 
Líder do PFL? 

O SQ. CARLOS CHIARELÚ (PFL - RS) - Sim. 

-O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o 
Líder do PDT! 

_O :sR. JAISON _!lA({RETO(Pil2:_ ::- SC)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder -do PTB'? (Pausa.) 
-· ~-. Ex~ -n~Q_ se -etlconira- prese~té. 

-~s Srs. Senad~~~~)_odem votar: (Pã.usa.) 

(Procede--se à votação.) 

- '(OTA74 "SIM .. OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Alberto Silva 
Alcides Paio 
Alcides Saldanha 
Alfredo Campos 
ÃloysiO Chaves 
Altevir Leal 
Carlos Chiarelli 
Cid Sampaio 
Enéas Faria 

Gaivão Modesto 
Gastão Mülter 
Hélio Gueiros 
Humberto Lucena 
Jaison Barreto 

-João Calmon 
João Lobo 
José linS 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Lourival Baptista 
luiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 

Martins Filho 
Mauro Borges 
Milton Cabral 
M urilo Badaró 

_ Nelson Car_!1eiro 
: Saldanha Derzi 
Severo Gomes. 
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VOTA .. NÃO .. O SR. SENADOR: 

Nivaldo Machado 

.O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Votaram Sim 
32 Srs. Senadores e Não 01. 

Não houve abstençõe.$. 
Não houve quorum. A votação fica adiada. 

o· SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palávra ãO nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Pronuncia o 
se-gninte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estivemos i'ecentemen{e em São José dos Campos, a 
convite do Ministéri_o da Aeronãutica, em companhia do 
nobre Senador Cêsar Cais, da Comissão de Ciêricia ~ 
Tecnologia, que tenho a honra de presider, e do nobre 
senador Mário Maia, visitando o importante ·complexo 
pesquisa/indústria que se concentra em torno daquela 
cidade paulista. 

Tivemos ali a oportunidade de conhecer, entre outras 
instituições governamentais e indústrias privadas, o Ins-
tituto de Pesquisas Espaciais (INPE), principal órgão ci
vil na área de atividades especíais do Pafs. O INPE de-_ 
senvolve cursos de Pós-Graduação nas áreas de seu inte

'=-resse-e de suas necessidades; participa da Missão Espe
- cial Completa BI'asileira, construindo o satêlite que serâ 

lãiiçado em 1989, alêm de atuar na área de meteorologia, 
na qual aplica, atualmente, a tecnologia de sensoreamen
to remoto. Neste campo, busca-se saber que fenómenos 
provocam secas no Nordeste, enchentes e geadas no Sul 
e como é nossa atmosfera e sua inter-relação com o clima 
em tod_o o planeta, alêm doS estudos que são feitos sobre 
os efeítos da Floresta Amazónica no mundo e quais as 
conseqüências do desmatamento na qualidade de vida 
do homem. · 

, Dentre as instalações utilizadas pelo Instituto, em suas 
importantíssimas atividades, encontra-se o Rádio
Observatório do ltapetinga, situado no municipio de 
Atibaia, no estado __ de São Paulo, de propriedade da Uni
versidade Mackenzie. 

Esse Rádio-Observatório é operado pelo INPE, me
diante convênio e ·em regime de comodato _firmado com 
a Universiçtad~._e]Jarticipa de vários prOgramas c:ientífi
cos de interesse nacionare internacional. Ele foi ali insta
lado há cerca de 14 anos, vale ressaltar, com recursos go
vernamentais oriundos do BNDE-FUNTEC (atuã1 F:i
A~_n_c_iadora de Estudos e Projetas~ FINEP), do Conse
lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Teconoló
gico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São ~ªulo (F APESP). 

As· atiVidades desenvolvidas no Rádio-Observatório 
do Hapetinga consistem em sensíveis observações e ras
treies nas áreas espacial e de astrofísica, imprescindíveis 
aos--progràmas que já mencionei. 

Essas observações e rastreias não podem sofrer inter
ferências artificiaTs como, por exemplo, as que são pro
vocadas por quaisquer tipos de motores, linhas elêtricas 
e núcleos populacionais mais densos. Foi por essa razão 
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que, há alguns anos, as CentraiS ElétricaS de são Paulo 
(CESP) deslocaram o traçado de uma linha de cond~,_~.ção 
de energia elêtrica d~ alta tensão, que deveria, origiititl
mente, passar próxima ao Observatório. -- -

Para proteger as sensíveis atiVidades científicaS ali de
senvolvidas, a Câmara Municipal de A.tibaia votou, em 
1972, dentro da sua área de competência, lei municipal, 
aprimorada por outra lei de 1975, criando uma área in
terdita a atividades industriais de qualquer tipo e a lotea
mento de terrenos, num raio de dois quilómetros em tor
no do Observatório. 

FomoS notificados, recentemente, pelos dirigentes do 
InstitutO de Pesquisas Especiais, de que um loteamento, 
alegadamente autorizado pelo INCRA, está invadindo a 
zona de proteção ao Observatório em cerca de 250 me
tros., já produzindo excesso de interferê,ncía aitifidais, 
prejudicia-is às sensíveis medições científicas do _Obs_erva
tório. 

Os corretores responsáveis pelo loteamento alegam ter 
autorização do INCRA para desmembrar uma fazenda 
em módulos de _30 mil _metros quadrados, que estão sen
do subdivididos em lotes me_n_QJ(::S, muitos já efetivamen
te vendidos, em clara transgressão à Lei Municipal n' 
1.285(72. 

Apesar das providências _já tomadas pelos dirigentes 
do INPE, o loteamento prossegue e hã o risco iminente 
de inviabilização das ati v idades do Rádio-Observatót:io, 
o que implicaria desperdício dos investimentos públicos 
já realizados naquelas instalações, além dos prejufios às 
atividades científicas do Instituto, de interesse prioritârio 
nacional e mesmo internaciOnal, com as JCpercussões 
que se pode imaginar. 

Este é o tipo de coisa que nosso País não pode permi
tir, Senhor Presidente e Senhores Senadores. Meros inte
resses imobiliários, que eventualmente podem consistir 
mesmo em reles especulação, graças aos benefíciOs cli
mâticos da estância de Atibaia, não podem inviabilizar 
ativldade de tamanho interesse científico e átirar com 
desprezo, na lata do lixo, os investíml!ntoS -púb1icos q~e, 
já foram feitos para finanCiá-la, especialmente quando 
há nagrante desrespeito à lei. 

Assim, quero apelar às autoridades municipais e ao 
próprio INCRA, no sentido de que esta situação seja re
vista, para que o loteamento em questão obedeça à zona 
de proteção_do Rádio-Observatório do {tapetinga, como 
já ocorreu em situações anteriores, de mOdo a -que está 
importante atividade científica seja preservada, no inte
resse da coletividade brasileira. 

Era o que tinha a dizer. _(Muito beffil) 

O SR. PRESIDENTE (Jose Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador __ _Nivaldo Machado. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso)- Sr. Presiden~e, Srs. Senadores, 

O mapa alimentar do Brasil, tr3.çiido pelo -EsúidO Nã:-
cional de Despesas Familiares- ENDEF- mostra que 
o arroz, o acúcar, úleos e gordureas, feijão, trigo, carnes 
e farinha de mandioca são o:s principais produtos u_tiliza~ 
dos como fontes calórica.s pelo nosso-povo. São alimen
tos cuja manutenção na dieta popular é iril:Prescindível a 
um estado nutricional razoável e as- próprias Medidas 
econômicas propostas agora pelo primeiro governo da 
Nova República revelam a clara consciência de que che
gamos a um ponto a partir do qual não hã volta. 

O governo reconhece, a sociedade-toda-reconhece que 
o genocídio pela fome não pode continuar no Brasil. En
terremos de vez a hipocrisia deSeilvolviffientista sustenta-=. 
da pela desgraça do povo, cega a carências tão graves 
que podem comprometer boa parte da geração que assu
mirá nossa nacionalidade no futuro. 

Cito es(a realidade, de todos nós bem conhecida, ape~ 
nas para lembrar que se queremos, de fato, encarar o 
problema nutricional dei braSileiro com a devida serieda
de, é imprescindível que mantenhamos coerência na _de
fesa dos setores produtivos es·senciais a qualquer progra
ma social no setor da alimentação. 

Refiro-me, de modo especial, ao-caSO da indústffiaçu
careira nacional, que atravessa situação difícil C: vê, comô 
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perspectiva, o agravamemo de seus pmblemas ante cam
panha insidias~ pf-ogresSiva para que seJa: revogada prOi
bição ao fabrico de refrigerantes dietéticas nO País. 

Urp estUdO -Sobre padrões de consumo dos estratos 
·urbanos de São Paulo e do Nordeste, elaborado pelo 
Grupo de Nutrição da FINEP, afirma que, "com ex
ceção_da_çlasse d_e.despesa mais alta de São Pauto, para 
os demais grupos das duas regiões analisadas, o arroz, o 
feiJão e o açúcar estão sempre presentes entre_as cinco 
principais fontes""êãlóricas aa dieta'', 

Ao contrário, o que.representarã a abertura das portas 
para -a entrada dos refrigerantes dietéticas, a par de se
rem um golpe sensível na indústria açucareira nacional? 
A conseqüência mais danosa, sem dúvida,· será na área 
dasaúde~ - · - · -- · 

É sabido que, muitas vezes, os países desenvolvidos 
utilizam as nações mais pobres e de economia desorgani
zada como consumidoras de produtos de_ qualidade ina
ceitável para suas próprias populações. Da mesma for
ma, impingem-nOs substâncias considera_das maléficas, 
não apropriadas ao c-onsumo h-urriano ou, ainda, não su-

-----==lici~rtJ~m.ep~~ testaçl_a~e~~Ob s~;~speita de Causarem danos 
à saúde. E o caso da Sacariili,dO cicl~miã.to e dO asparta
me, os conponentes do_s_ refrigerantes dietéticaS. 
_:_O três podem, 'confofme testes,"iaboratoriais, ter- efei
tos cancerfgenos. Por esse motiv_o, em diversos países, as; 
embalagens dos produtos que contêm ta_is açúcares Sinté- 1 

ticos tra~elit -u-rn ãlerta so~re os possíveis prejuízos à saú-: 
de que Podem advir de seu uso. 

1 

Desde 1970, os Estados Unidos proibiram o ciclaffiato 
n~:compç>Wçãq de _aprõ.entos, bebidas e drogas pela im
pÕsibilida-de -d-e--deter-mtn_ar Sui iOOcuidade.-A sac8.riri[{, 
derivada do petróleo, ê comercializada sob a condi_ção de 
u _produto trazer na embalagem a seguinte inscrição: 
.. Pode ser perigoso para a saúde porque contém sacari
na, a qual foi observada como causadora de câncer em 
animais de laboratório". No Canadâ, escapa à proibição 
·apenas b adoçante de mesa~ vendido em rarrrlácia e com 
etiqueta de advertência. 

O aspartame está liberado· nos Estados Unidos, mas 
presist~m d(lvid.as _quanto á sua ação no cérebro e no sis-: 

_ --~:e~a_neuroendócrino. Acrescente-se. aliás, que seu teor 
-- aâoçante tende à redução em cuftàs espaços de tempo. 

Tndag~, portanto, S~nhot Presidente, se é responsável, 
se é justo, se_ é soC:ialmeltie -aceitável permitir. que a popu
laçã~ b!~~ileir~ s~j~xposta a tais substâncias, de resto 

_ supér1fuos e desf!e~~~s~rias. E mais- do- qu-e expsia, que 
seja levada a substituir outros alimentos, atraída pelo en
-ca-nto da propaganda sofisticada, insinuante e intensa 
qtfe~ ce:!a~efite, ãcompa:nnara:o [ançamento doS refrige
rantes dietétiCas~ 

Do ponto de vista económico, devemos lembrar, se
nh~res Senad?~~· __ gue, h~j~\ aproduçã nacional de açú
car supera a demanda !nterna e as necessidades do atual 

. programa de exportações do Instituto do Açúcar e do 
Ãtcool. 

Completa-se o quandro com reduções no consumo, 
político de preços inadequada à realidade dos custos, ele
vada ociosidade industrial e excedentes de matéria pri
ma. _A crise é inequívoca e dramática. Imaginemos sua 
dimensão_ se___,a_ela acrescentarmos a concorrência dos 
adoçantes artificiais no rllercado do açúcar de cana~ po
demos, sem maiores esforços, prever o que acontecerá ao 
setor açucareiro,_~obretudo no Noid~te. 

Conhecemos argumentos falaciosos que tentam indu
zir a um possível benefício da expansão de mercado com 
a- entrada dos refrigerantes dietéticas. Nada mais falso, 
porque a experiência de pafses desenvolvidos mostra o 
crescimento_ dos adoçantes em detrimento do açúcar na
tUral. Nesses mesmos países, constatamos que as conse
qUências sóCiõ-:ecOnômiêãs, em termos de empregos dire
tos e indiretos, também são negativas com o incremento 
do uso de_ açúcares S:intéticos, cuja demanda de mão-de
õbra é incomparavelmente menor. 
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Por todos os motivos aqUi expostos e por acredita-r 
que o Brasil já atinSe um amadurecimento capaz de dis-

- tinguir _e rechaçar o que lhe é- gritantemente prejudicial, 
Coloco-me ao lado dos produtores de açúcar nacional no 
seu protesto contra as pressões para a abertura de merca
do aos refrigerantes dietéticas. Não é disso _que nossa 
economia ptecisa, não e disso que o nosso povo precisa. 
Hoje, o que é urgente, o que é inadiável, é asegurar ao 
brasileiro o acesso a uma dieta alimentar mínima e râcio
nal, é manter ao alcance do povo o·s produtos básicos e 
tradicionaís. 
-"Estou certo de Que não Será a· Nova República, cuja 

proposta é a de recuperar a _qualidade de vida do brasilei
ro, quem colocará em _nos_sas mesas mais um veneno 
dourado, mais uma armadilha alimentar de duplo efeito, 
uma vez que virá jogar mais combustível na situação 
econ-ômico~financeira aflitiva do setor açucareiro. 

Era __ o que tinha a di~er. _(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
em recen~e entrevista, o Presidente Hélio Beltrão, da PE
TROBRAS, trouxe um grande contentamento à socieda
de brasileira, ao anu_ndar que, dentro de poucos anos, o 
País terá atingido plenamente a auto-suficiência energé-
tica na utilização do petróleo e de seus derivados, partin
do, inclusive, para a conquista de mercados externos. 

Os grandes avanços no campo da biotecnologia, con
quanto_ ainda embrionários diante de seu indiscutível po
tencial de uso, acenam com a possibilidade de se busca
rem soluções específicas eni agricultura, amenizando os 
padrões de dependência de insumos estrangeiros e dimi· 
nuindo os riscos de empregos de produtos agrotóxicos 
danosos à saúde humana. _ 

A indústria da informática nacional, incr~mentada 
agora com a possibilidade de desenvolvimento em larga 
escala de um softwar~ brasileiro para comercialização 
junto a outrQs países, tem dado mostras de seu alto pa
drão de qualidad_e, num exemplo bastante ostensivo de 

- economia de divisas e de aproveitamento e desenvol~i
mento de mão-de-obra- nacional. 

Até mesmo -OS historicamente desacreditados serviços 
de previsão meteorológica atingiram um nível de satis
fação tão signífiCativo que passaram a ver suas ínfor
riiaÇões incorporadas à programação de uma série de ati
vidades urbanas e rurais. 

Di~·nte desse pequeno quadro de extrema significac'âo, 
sobrepõe-se o poder da inteligência brasileira aliado_ à 
abundância dos recursos naturais, na solução de si
tuações por ve-zes impeditivas ao pleno desempenho das 
atividades componentes _da_vida nac_ional. 

Especiál referência deve ser feita, Senhor Presidente e 
Senhores SenadQres, às grandes conquistas de nossas in
dústrias aeronáutica e aeroespacial, por sua importância 
ecorrômica e estratégica, com significativos reflexos por 
toda a sociedade. _ 

O recenfe Vôõ lilaugural do avião AMX deu mostras 
'de suficientes de que o Brasil é um sério concorrepte na 
busca de alternativas de defesa aérea, ombreando-secam 

--as maiores potências produtoras desse tipo de equipaw 
menta. 

A dominação do espaço aéreo para fins pacíficos, por 
sua-vez, situa-se como um dos grandes caminhos palmi
lhados pelo País na busca ae soluções que reafirmem 
nossa capacidade de empreendimento tecnológico. 

Na década de 60, as sUperpotências foram capazes de 
dominar a tecnologia dos _satélites artificiais e -das naves 
de conquista espacial, o que permitiu, em 1969, a memo
rável descida do homem na Lua, transformando o Poder 
Aéreo -em Poder Aeroespacial. 

O Brasil, como siganatário do Tratado Tlatelolco, de 
1967, e um dos primeiros proponentes da proscrição de 
armas nucleares na América Latina, fez dirigir seu traba
lho de_ pesquisa nuclear e espacial para fins exclusivos de 
utilização pacífica de suas descobertas. 

Em 1964, o Ministérfo da Aeronáutica já dera um pas
so significativo nesse sentido, ao iniciar a construção do 
Campo de Lançamento de Foguetes da Barreira do In
ferno, no Est::~do do Rio Grande do Norte. Em agosto de_ 
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1969, foi lançado o foguete de pesquisas na ionosfera, o 
Sonda III, que atingiu a altitude de 600 km, Hoje em dia, 
os engenhos espaciais con-stfuídos no Brasil jâ ultrapas
sam a atmosfera e atingem os limites do espaço interpla
netário. 

Como apoio ao desenvolvimento dessas atividades, o 
Ministério da Aeronáutica, construir em São José dos 
Campos, o Centro Téc-nico Aeroespacial, que é hoje tal
vez o complexo técnico-cientifico mais importante do 
País, abrigando 10.000 trabalhadores, dentre os quais 
500 engenheiros. Um dos departamentos do CTA é o 
Instituto de Atividades Espaciais, composto de cientistas 
altamente qualificados e identificados com as realizações 
brasileiras no campo espacial. 

Dessa forma, o projeto SONDA, dedicado à con
cepção e à fabricação de foguetes metereológicos, foi de
cisivo para a abertura de possibilidades exportadoras de 
foguetes desse tipo, até mesmo para p3íses desenvolvi
dos. 

Não param aí as conquistas. Os resultados obtidos 
têm oferecido importânCia consíderãvel na ampliação de 
outros setores industriais, pela incorporação de tecnolo
gias e pelo desenvolvimento de produtos intermediários 
e de equipamentos diversos. 

Esses. beneficias índiretos talvez sejam superiores ao 
investimento realizado em tOdo o setor aeroespacial. 

O recém-lançado foguete SONDA IV, penúltimo está
gio que antecede o desenvolvimento do- Veículo Lança
dor de Satélites, o VLS, está colocando o País empare
lhado com as superpotências, ri.o que diz respeito às 
grandes conquistas no campo aeroespacial. 

O VLS estará promovendo nossa auto-suficiência na 
colocação em órbita da Terra de satélites de aplicação de 
aproximadamente 150 kg, a 700 km de altitude, com re
flexos bastante significativos para aS telecomunicações e 
para a informação metereológica, principalmente, alêm 
de direcionar o País na busca de resultados igualmente 
promissores. _ 

Brevemente, o município de Alcântara, no Maranhão, 
estará se incorporando às missões aeroespaciais brasilei-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)_ 

ras, coin a instalação do Centro de Lançamento de Al
cântara. As condições climáticas e geográficas daquele 
local são ideais para o lançamento de satélites, tanto em 
órbita polar quanto equatorial, possibilitando que se de
safogue a congestionada movimentação existente em' 
Barreira do Inferno. 

Em síntese, o Programa Espacial Brasileiro tem 'con
tribuído significatívamente para a pesquisa e a experi
mentação da tecnologia nacional, especialmente no que 
diz respeito: 

1 -à obtenção de dados metereológícos com maior 
confiabilidade; 

2 - à realização de experimentos científicos na ionos
fera; 

3 -ap desenvolvimento de açás espaciais de alta resis
tência: 
4=-à produção de estruturas ultraleves e resistentes, à 
base de fibra de vidro; 
5- à produção de isolantes térmicos para elevadas 

temperaturas; e 
6- à produção de matéria-prima para a fabricação 

de terclorato de amónio e polibutadieno, que são os 
componentes principais 'do propelente sólido. 

Paralelamente, estará estimulando o desenvolvimento 
económico e social das áreas de São Josê dos Campos, 
Natal e Alcântara. 

Como se obshrva, o desenvolvimento científico e tec
nológiCO brasileiro no importante setor aeroespacial, em 
pouco ou quase nada está a dever, guardada a devida 
proporcionalidade, a países bem melhor aquinhoados 
com recursos financeiros alocados em projetas de tão 
alta relevância para o conhecimento de nosso espaço ex
terior e dos fenómenos que regem a natureza. 

Ao mesmo tempo, reforça o princípio indiscutível do 
excelente potencial de nossa inteligência posta a serviço 
do interesse comum. 

Assim é que, ao demostrar meu reconhecimento pelo 
tr3.balh_o desenvolvido pela Comissão BfasilC:ira de Ativi
dades Espaciais; que ni.e honrou com o convite para uma 
visita ao Campo de Lançamento de Barreira ·do Inferno e 
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às instalações do Campo de Lançamento de Alcântara, 
em novembro último não oosso deixar_d~_dar conl:!_~i~ 
-me-ntÓ a esta" Ca-sa sobre a ingeflte tarefa desempi:iihada 
pelo Almirante-de-Esquadra José Maria Amaral de Oli
veira, Ministro-Chefe do EMFA e digno Presidente da
quela Comissão, em beneficio do engrandecimento das 
atividades aeroespaciais brasileiras, bem como do gran
de técnico brasileiro Major Brigadeiro Hugo de Oliveira 
Piva e de todos os técnico$ da Aeron_âutica. 

A continuarem projetos grandiosos como este, Senhor 
Prestdente e Senhores Senadores, estaremos em futuro 
muito próximo alinhados entre as nações do ~undo que 
experimentaram os maís importantes sucessos em busca 
da utilização do conhecimento científico e tecnológico 
voltado para a harmonia entre os povos, na busca inces
sante de melhores condições de vida para toda a humani
dade. (Muito bem!) 

O SR. PRESID~TE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca_ sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 21 
horas, com a seguinte. 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 li, de 1984, (n' 45/84, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do protocolo de 1983 para a 
VII prorrogação da convenção sobre o com~rcio do trigo 
de 1971, concluído em Londres, a {9 de dezembro de 
1982, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, Sob n's 959 a 961, de 
1985, das comissões: 

-de Relações Exteriores; 
- De Agricultura; 
- De Economia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 14 minutos.) 

Ata da 254~ Sessão, em 4 de outubro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinãria, da 47~ Legislatura 

ÀS 2/, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA-
DORES: - - . -

Jorge Kalume --Altevir Leal- Mârio Maia- Euni
ce Michiles- Fâbio Lucena - Alcides Paio- Gaivão 
Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes -Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Améri
co de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João 
Lobo - Cesar Cais - José Lins - Virgílio Tãvora -
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral - Aderbal J urema !. Cid Sampaio - Nivaldo 
Machado- Guilherme Palmeira- Carlos L)'ra- Luiz 
Cavalcante - Albano Franco - Lourival Baptista -
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Luiz Viailã- Joã-o Calmon- José Ignãcio Ferreira 
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro 
- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Ba-
daró - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Severo 
Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
Ma~o Borges - Benedito Cãtl.elas - Gastão Milller
Roberto Campos - José Fragelli - Marcelo Miranda 
-Saldanha Derzí- -Álvaro Dias- Enéas Faria_:_ Jai
son Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha - Octavio Cardo~ 
so. ' 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Ha
vendo n~mero regimental, declaro aberta a sessão. 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. José Fragelli, 

Sob a proteçã.o de Deus, iilici::imos nossos trabalhOs. 
Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

}9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 495, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento internO, para o ProjetO- de Resolução n' 
15, de 1985, qu~ ... dispõe sobre o Requerimento de lnfor~ 
mações e dâ outras providências". 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1985. - H_umberto 
Lucena - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N• 496, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Substitutivo da Câmara 
dos Deputacios ao Projeto de Lei do Senado n9 43, de 
1980 (Complementar) (n9 166/80, naquela Casa), que 

... dá nova redação aos itens I e IV do art. 329 da Lei Com
plementar n9 1, de 9 de novembro de 1967, que estabelece 
os requisi~os mínimos da população e renda pública e a 
forma de consulta prévia às populações locais para 
criação de novos municípios. 

Sala das SesSões, 4 de dezembro de 1985. - Carlos 
Chiarelli - Humberto Lucena - Murilo Badadró. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos, serão votados após a 
Ordem do Dia, na forma do art. 375, II, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n9 335, de 1985 (n9 647/85, na ori
gem), pela qual o Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 42, item VI, da Constituição, solicita au
torização do Senado para que o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro possa contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 493.968.800.000 (quatrocentos e noventa e 
três bilhões, novecentos e sessenta e oito milhões e oito
centos mil cruzeiros), para os fins que especifica. 

A matéria serã despachada às Comissões de Economia 
e de Cosntituição e Justiça. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
recebeu OfícioS/53, de 1985 (n"' 159/85 na origem), do 
Governador do Estado de São Paulo, solicitando, nos 
termos do item IV do artigo 42 da Constituição, autori
zação do Senado Federal a fim de que aquele Estado 
possa realizar operação de empréstimo externo no valor 
de USS 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norte

. americanos), para os fins que especifica. 
A matéria será despachada às Comissões de Finanças 

e de Constituição e Justiça. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação:, em turno único, do Projeto cj.e Decreto 
Legislativo n9 II, de_l984-(n'i' 45j84, na câmúa dos 
Deputados), que aprova o lexto do Protocolo de 
1983 para a VII Prorrogação da Convenção sobre o 
Comércio do Trigo de 1971, conc1uído em Londres, 
a I 'i' de dezembro de 1982, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 959 a 
961, de 1985_. das ComisSões: 

-de Relações Exteriores; 
- de Agricultura; 
- de Economia. 

A discussão da matêria foi encerrada n-a sessão ex
traordinâria anterior, tendo a sua votação adiada por 
falta de quorum. 
· Em votação o projeto, em tUrriO único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto írã à Comissão de_ Redação. 

O SR. PRESI~ENTE (José Fragelli)- Passa-se agO
ra à apreciação do Requerimento ni' 495, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Resolução 0 9 

15/85. 
Em votação o requerimento. 
Os Srs~-Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à 

Discussão, em ÜJ.-irio único, do Projeto de Reso
lução n9 15 de 1985, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre requerimento de infor
mações e dã outras providências (dependendo de 
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e 
Diretora). 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça que serâ lido pelo Sr. !9-Secretârio. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 1.217, de 1985. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n"' 15, de 1985, que "dispõe 
sobre Requerimento de Informações e dá outras provi
dências". 

Relator: Senador: Hélio Gueiros 
O presente Projeto de Resolução visa a alterar os arti

gos 238 e 239 do Regimento Interno do Senado Federal, 
no que concerne ao Requerimento de Informações escri
to. 

A Proposição mantê~- inalter-ado o caput do art. 238; · 
suprime o disposto da letra a do inciso I; conserva in
cólume a redução do inciso II, integralmente, e modifica i 
o parãgrafo único, in fine. 

Objetiva-se, ainda, a alteraçã~_ dos incis_o~ VI, VII, 
VIII e IX e supressão dos incisos X e XI do art. 239, 

A supressão da letra a do inciso I do art. 238 restabele
ce a prerrogativa do senado de requerer infõrmaÇõCs re
ferentes a matéria que envolva sigilo bancário, e ·conco
mitantemente, a supressão do recurso pertinente de que' 
trata o final do parágrafo único do inciso III. 

As modifica-ções-que se buscam no art. 239, alteram: 
-no inc. Vl a tramitação rmediata do requerimento e 

o prazo para a sua votação; 
- no inc. VII determina-se a -interrupção da trami

tação da matéria que se pretende esclarecer, se aprovado 
o reauerimento: - -

- no inc. VIII acrescenta-se a obrigatoriedade da 
publicaç~o em avulsos das informações recebidas; 

-no me. IX altera-se toda a sua redação, dispondo 
sobre o prazo de deliberação do Senado, quando as in
formaç?es requeridas não hajam Sido prestadas ao fim 
de 30 d1as e caracteriza crime de responsabilidade previs- · 
~~5~~ art. 13, ite.m 4, da Lei nt l.079, de 10 de abril de 

[)IÃRfQ DÇYcC()NGJ3,ESSO NACIONALí§_eção II) 

A justificação do autor do Projeto, ilustre Senador Ju
tahy Magalhães, dá ênfase: 

"O prOcedimento que o Regimento Interno da 
Casa prevê para o requerimento de informações tem 
a eficácia grandemente ]imitada, pois que a resposta 
ao mesmo depende, em última análise, da boa von
tade de iriTOrm-ante: tendO em vista que não há dis
posição regimentarque·puna, de alguma maneira. a 
recusa ao pedido. As disposições foram fixadas num 

- sistema revolucionário findo e foram, naquela con
juntura, ainda que inaceitáveis, compreensíveis. -

-Agora, no entanto, com a chegada da "nova re-
- públ_ica", a qual s_e apregoa serâ transparente, faz-se 

urgente ã-re-m-oçâ0-de5se entulho -regrmental, -dessa 
limitação antidemocrática, para que a função fisca
li!-adora do Congresso seja exercida em sua plena 
.eficiência. -

O projeto que agora se apresenta assegura a ini
ciativ-a do requerimento de informações a cada par
lamentar, por ser, obviamente, faculdade inerente e 
i_n_çli$sociãvel __ _gq__ roa,nQato legislativ<;t, ao mesmo 
tempo em que tipifica a punição. Tomou-se o cuida-: 
do, também, de submetê-lo à deliberação da Casa, 
ll:lravés de votação_ em plenário, o que, seguramente, 

- coibirâ os tão tim1âoS abusoS ito Siu uso, ocorrenteS 
· -·em passado não muitO remoto, quando era visível o 

interesse apenas por vantagens po1fticas e publicida~ 
de fácil." 

Parece-nos meritória e digna de louvores a Proposição' 
~f:n~I.a'!l_~~ ~e~ b_<?a t~cr~:ica legi~lat~v~,j~_!i~ica_ e constitu-

IstO posto, opin-affios pelá aprovação do Projeto de 
Resolução em tela. 

Sala das Comissões, em 12 de setembm de 1985~ ""=-NI
valdo M_a.;:hado, Presigente- Hélio gu,I_ros, Relator
Lulz Cavalcante- Martins Filho- Lenolr Vargas -
Aderbal Jurema - Jutahy Magalhães, (abstenção) -
Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Conced_o a 
pãlavra ao nobre ~enador João Lobo, para proferir o pa
recer d§l Comissão Dire!ora. 

O SR. JOÃO WBO (PFL - PI. Para proferir 
parecer,)·-Sr. Presidente, Srs. Senadores: De autoria 
do nohre Senador Jutahy Magalhães, o projeto sob exa
me visa-a --alterar vârios itens e acrescer de um parágrafo 
o art. 238 do Regimento Interno do Senado Federal, 
mantendo a redaçào ao r_espectivo caput, a respeito dos 
requerimentos de informações feitos por escrito. 

Suprimindo o disposto na letra a do item I, conserva 
incólume ã redação dó ítém II, modifica a parte final do 
parâgrafo único, altera os itens VI, VII, VIII e lX e su
prime os itens I e XT desse artigo, com o intuito de resta
belecer a prerrogativa do Senado de requerer infcir
maÇ:ões -sobre matêrias que envolvam sigilo bancário, 
além de alterar a tramitação desses requerimentos e o 
prazo para sua vótiCão. Disciplina, ainda, a obrigatorie
dade da publicação das informações recebidas, em avul
sos, dispondo sobre o-prazo de deliberação do Senado. 

Na justifica~ão, adverte o. esclarecid'? autor que a 
atual sistemática regimentãl prejudica a eficácia do insti
t_uto, cjuanQ~UL!~()~t~_dependç__c;ieJ>oa vqntade de_i!)
formante, pois não há nenhuma pena para a recusa ao 
pedid_o. __ 

Finalmente, salienta: 

.. Agora, no entanto, com a chegada da .. Nova 
República",_a qual apregoa-se -será transparente, 
faz-se urgente a remoção des_se entulho regime!)tal, 
dessa limitação antidemocrática, para que a função 
fiscaJiZadora dO Congresso _seja exercida em plena 

-~ficâcia"." 

Submetida à Comissão de Constituição e Justiça, a 
proposição mereceu-lhe parecer pela juridicidade, cons
titucionalidade e técnica legislativa. 

Quanto ao mêrito, reconhecemos que o projeto me
lhora a prática do instituto do requerimento de infor
maçõeS no Senado Federal, ampliando sua iniciativa, de-
ferida a cada parlamentar, e assegurando cautelas quan
to à aprovação e_public!dade. 

~or_isso, op.inamos pela sua aprovação. 
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-· Õ SR. PRESU)ENTE-(Josê Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os .Srs. Senadores que aprovam. o projeto queiram: 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 
O SR. PRESIDENTE (JOsé Fragelli) -Sobre a me

sa, parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte. 

PARECER 
N• 1.218, de 1985 

Da Comissão de Redaçilo 

Redação final do Projeto de Resoluçio t! 15, de 
1985. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução nQ 15, de 1?85, que dispõe sobre Requerimen
tos-de Informações e dâ outras providências. 

S<!-la __ de g__euniões -da Cqmissão, 4 de dezembro de 
19_85.- Lenoii'Vã-rgas, PreSidente- Jorge Kalume, Re
lator - Martin' Filho. 1 

ANEXO AO PARECER 
- -· N'o21S,_!JE1985 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio oQ 15, de 
. !985. 

Faço saber ~~e o Senado Federal aprovou, nos termos 
do a ri. 52, iiem 30, dã CoriStittiiçâo, e eu,----~ 
PreSidente, promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO No , DE 1985 

Dispõe sobre Requerimento de lnfonnaçõe~ e' d' 
outras providências. 

O S_e_nado Federal resolve: 
Art. {9 São assim redigidos os seguintes artigos do 

Regimento Interno do Senado Federal: 

..Art. 238. São escritos os requerimentos não 
referidos no artigo anterior e dependem apenas de 
votação por maioriã s_imples, presente a maioria da 
composição do Senado, salvo os abaixo especifica
dos: 

I -dependentes de despacho do Presidente: 
a) de publiCàçã-0 dC iil.formações- oficiais ·no 

Diário do Congresso Nacional; 
b) de esclarecimentos sobre atos da adminis-

traÇãO~iiúer"t-ta dO Seriãdó; -- - -
c) de ietira:d-ã de -iOdiCaÇãõ oú requerimentO; 
d) de reconstituição de proposição; 
e) de retirada de matéria da Comissão que não 

_ ~ephaofer~icio. parecer nq _prazo regimental para 
remessa a oufra. - -

p~-;ãg;~r-;;·ú~i~ri."' .:o~ ·i;d~f~ri~~~t~- d~. r~e~·u~~ri- ~ 
menta compreendido no inciso I cabe recurso para 
o Plenário. 

Art. 239. ., ••w••••••·-·-······•·•••• •••••• 

VI- recebid_o o requerimento, a Presidência de
terminiirá sua imediata leitura e publicação, deven
do, 48 horas após esta, colocâ-lo em votação; 

VII - aprovado, serão solicitadas as infor
mações requeridas, ficando, se for o caso, interrom
pida a tramitação da maté:ria_que se pretende escla
recer; rejeitado, irá ao arquivo; 

VIII-as informações recebidas serão publica
das_et!l avulsos, observado o disposto no artigo 182, 
e, quando se destinarem_ à eluci~ação de matêria 
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pertinente à proposição em curso no Senado, serão 
incorporadas ao respectivo processo; 

IX- ao fim de 30 (trinta) dias, quando não ha~ 
jam sido prestadas as informações solicitadas, o Se
nado deliberará, em 72 (setenta e duas) horas, se 
deve ser caracterizado o crime de responsabilidade 
previsto no artigo 13, item 4, da Lei n"' 1.079, de 10 
de abril de 1950..'_~ 

Art. 2"' Supdmam~se os incisos X e XI do artigo 239 
do Regimento Interno do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redução final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Vai-se passar, 
agora, à apreciação do Requerimento n"' 496, de urgên
cia, lido no Expediente, para o Substitutivo da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n'<'_43f-80, 
Complementar. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à 

Discussão, em tui"_n_o único, do Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Sena
do n"' 43, de !980 (n'<' 166/80, naquela Casa), de au
toria do Senador Helvídio Nunes, que dá nova re
dação aos itens I e IV do art. 2'i' da Lei Cofnplemen
tar n~> 1, de 9 de novembro de 1967, que estabelece 
os requisitos míniffi6S da população e renda pública 
e a forma de consulta prévia às populações locais, 
para criação de novos municípios (dependendo de 
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e 
de Municípios). 

Sobre a mesa parecer da Comissão de ColistituiçãO e 
Justiça que será lido pelo Sr. l'i'-Secretãrio. 

E. lido o seguinte 

PARECER 
N• 1.219, de 1985 

Da cOniisSâo- de ConstltuJçio e Justiça, -sObre o 
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado n'i' 43, de 1980 -.. Complementar, que 
udá nova redação aos Itens I e IV do art. 2'1 da Lei 
COinplementaf n9 1, de 9 de- novembro de 1967, que 
estabelece os requisitos mínimos da população e renda 
pública e a forma de consulta prévia As populações lo-
cais, para criação de novos municípios". 

O Projeto de Lei dO Sert3.do n"' 43, de 1980 --co:mpTe
mentar, aprovado nesta e na outra Ca~a_ do Congresso 
Nacional, retorna ao Senado em virtude da emenda que 
lhe introduziu a Câmara dos Deputados. 

De autoria do Senador Helvídio Nunes, que represen
ta o Estado do Piauí no Senado, a proposiçã"o reCebeu 
emendas que lhe complementaram e aprimoraram o ob-
jetivo inicial. --

Na verdade, ficou expHcito no texto atuaf que a 
criação de município não pode importar na perda dos re
quisitos pelo munictpio desmembrado e deu-se trata
menttYespecial às ãreas territoriais que abrigam centros 
urbanos edificados para sustentação de obras, indústrias 
ou serviços de grande vulto e que constituam estância hi
drominerais, balneárias ou climática5. 

Em resumo, as alterações introduzidas pela Câmara 
dos Deputados aperfeiçoam e completam a proposição 
original do Senador Helvídio Nunes. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

O parecer afirma a constitucionalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n'i'43, de 1980-
Complementar. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de !985-.. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
Nelson Carneiro- José Lins- Fábio Lucena -Alfredo 
Cainpos - Luiz Cavalcante - Jutahy Magalhães -
Américo de Souza. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela consti~ 
tucionalidade e juridicidade do projeto. 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis~ 
_~a, pa~ p~~fet_ir o p~~~~r da Cof!Iissão de Municípios. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS - DA. Para 
emitir parecer.) -Vem a esta Comissão o Projeto de Lei 
n~ 43, de I980~Complementar, de autoria do Senador 
Helvídio Nunes, aprovado, com emendas, na Câmara 
dos Deputados. 

As modificações iritroduzidas pela outra casa do Con
gresso são as seguintes: 

a} não será permitida a criação de município desde 
que esta medida importe, para o município ou municí~ 
piq_s de Qrigem, ná perda dos requisitos em lei estabeleci

-- dos; 
b) são dispensados os requisitos relativos à população 

c à arrecadação na hipótese de áreas territoriais que abri
guem centros urbanos de sustentação de obras, indús
_trias__ou serviço de grande vulto e de áreas territoriais eri
gid<Js à categoria de estância hidromineral, balneária ou 
climátícU. - -

Nestas condições, as modificações introduzidas na 
proposição cirigiilal pela Câmara dos Deputados não lhe 
desfigUram, mas aõ contrário, aprimoram-lhe o mérito. 

O parecer ê pela aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Frage!H) - O -parecer é 
favorável. 

Completada a instrução da matéiia, passa-se à i::liscus
sào do substitutivo, em turno único. 

Em discussão, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão passa-se à votação da matéria . 

. Nos termos do art. 321, do Regimento Interno, .. o 
substitutivo da Câmara a projeto do Senado será consi
derado série de emendas e votado, separadamente, por 
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, eni--CorrCs
pondência aos do projetes emendados, salvo aprovação 
de requerimento para votação em globo ou por grupos 
de dispositivos, ... " 

Nesse_ sentido, foi encaminhado à Mesa requerimento 
que vai ser lido pelo Sr. til-Secretário. 

Ê lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 497, de 1985 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requei
ro votação em globo do Substitutivo da Câmara dos De~ 
putados ao Projeto de Lei do Senado n9 43, de 1980-
Complementar, que dâ nova redação aos itens I e IV do 
art. 21l da Lei Complementar n'i' t, de 9 de novembro de 
1967, _que estabelece os requisitos mínimos da população 
e renda pública e a forma de consulta prévia às popu
laçõeS- locais, para criação de novos municíPiás. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1985.- Mar
celo Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli}- Passa-se à vo
tação em globo, do substitutivo que, nos termos do inci
so II, letra~' t;io <).rt.322, do Regimento l_nterno, depen
de para a sua aprovação do voto favorável da maio~ia 9a 
composição da Çasa, devendo ser feita pelo processo ele
trônico. Tendo, havido, entretanto, acordo entre as Li
deranças. a votação serã feita pelo processo simbólico. 

Em votação. 

Dezembro de 1985 

Os Srs. Senadores que O aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação que será lido pelo Sr. 
I <?-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 1.220, de !985 

D~ Comissão de Redatão 

Reda!:àO final do Projeto de Lei do Senado n'i' 43, 
de 1980- Complementar (n~'166/80, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redaçilo aos Itens I e IV do 
art. 2'<' da Lei Complementar n9 I, de 9 de novembro 
de 1967, que estabelece os requisitos mínimos de po-
pulação e renda pública e a forma de consulta prévJa 
às populações locais, para criação de novos munlcf-
pios~ · 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão, nos termos do disposto no§ 29 do artigo 

352 do Regimento Inte.rno, propõe seja considerada 
como final a redação do texto do substitutivo da éâmara 
dos Deputados, oferecido ao Projeto de Lei do Senado 
n<?43, de 1980- Complementar (nll 166/80, naquela Ca
sa), uma vez que aprovado sem emendas e em condições 
de ser adotado em definitivo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1985.- Américo de Souza, Presidente- Sald4nha Der~ 
zi. Relator - José Ignácio Ferreira. 

O SR. PRESIDEN.TE (Josê Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os SrS. Senadõrcs que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli}- Sobre a Me
sa, redação final- do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 
II /84, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão 
que, nos termos do Regimento Interno, se não houver 
objecão do Plenário, será lida pelo Sr. 1"'-Secretârio. 

t lida a seguinte 

PARECER 
n• 1.221, de 1985 

Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'<' 
11, de I984 (n~> 45/84, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Américo de Souza 
A Comissão apresenta a redação final do Pr-ojeto de 

Decreto Legislativo nll II, de 1984 (n'~45 /84, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo de 
1983 para a VJI Prorrogação da Convenção _sobre oCo
mércío_do Trigo de 1971, concluído em Londres, a J9 de 
dezembro de 1982. 

Sala de Reuniões da_ C_omissão, 4 de dezembro de 
1985. - Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza,· 
Relator -Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
N'i' I.221, DE 1985 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
11, de I984 (n'i' 45/84, na Câmara dos Deputados). 

FãÇO -saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
teiPlOSc d.o.art. 4_4, item I, da Constituição, e eu, , Pre-
sídente do Senado Federal, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATlVO N'' , DE 1985 

Aprovm o texto do Protocolo de 1983 para a VIl 
Prorrogação da Convençif.o sobre o Comércio do Triw 
go de 1971, concluído em Londres, a {9 de dezembro 
de 1982. 

O Congresso- Nacional decreta: 
Art. I 'i'. E aprovado o texto do Protocolo de 1983 

para a VII Prorrogação da Convenção sobre o ComérciO. 
do Trigo de 1971, concluído em Loodr:_es, a l'i' de de
zembro de 1982. 

Art. 21' .. Este Decreto LegislativO-entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer vai 
à publicação. 

Sobre a Mesa requerimento que serâ lido pelo Sr. J9-
Secretário. • 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 

- - --- - ~~·-d':_!~85'____ -- --- ·• 
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei

ro dispensa de publicação, pra imediata discussão e vo
tação, ç_la redaç!g final do Proieto d.e Decreto Legislativo 
:n~-fl. del984 (n?45/84, na Câmara dos Deputados), 

DIÃRIQDÇ> CONO.R_FSS.QN ACIONAL (Seção II) _ . 

que aprova o texto do Protocolo, de 1983 para a VII 
Prorrogação da Convenção sobre o Comércío do Trigo 
de I97l, concluído em Londres, a 19 de dezembro de 
1982. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1985. - Marcelo 
Miranda 

o sR. PREsiDENTE (i0sé Fragelli) Aprovado o re
querimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em- discussão, (Pausa.) 
Não havendo quem pti:ça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação.__ _____ ___ _ _ __ 

-os S"enfiore$ Seriadores.que·a aprovam queiram per-
manec_e:r _s.!!Jltadru .: (.E_au~a:l__ · 

Aprovada. 
Q projeto vai à promulgação. 

Ó SR:l'kESIDENTE (José Fragelli) - Concedo-a 
' palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma 
brev~ C<?ntl,lnicação. 

-osk: NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para 
unia corriUmcação.Sêin reVlsãOdo OfadOI-.f- Sr. PreSi
dente, Srs. Senadores: 

Qs __ t_raJ?alhos pª-f_êrrt~~es desta Casa me impediram, 
comO de meu -deVer,_ deesrar hoje às 16 hOras e-30-iniiui-
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tos no gabinete_ da_ Presidente Ulysses Guimarães, para 
assistir- a inscrição nos quadros do Partido do Movimen
to Democrático Brasileiro do ilustre Deputado Sebastião 
Nery:. Neste momento quero sígriificar, em nome dos 

. peemedebistas do_ Rio de Janeiro, a satisfação de contar 
nos quadros daquele Partido com tão valoroso _aliado. 

Muito obrigado a_V. Ex•_(Muíto beniLPalmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José F'ragelli)- A Presidência 
convoca s_essão extraordinária a realizar-se hoje às 22 ho
ras e 20 minutos, COm- a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Díscussão, em turno úníCo, do Projeto de Resolução 
n"' 132, de 1985 (apresentado pela Comissão de Consti
tuiçãO e Justiça como conclusão de seu Parecer n"' 962, de 
1985), que suspende a execução dos arts. 35 e parágrafo 
único e 36 da lei nl' 9.240, de 30 de agosto de 1982, do 
Estado de Goiás. __ _ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerra-
da a sessão. · 

(Levanta-se-a-"sessão àS 22 horas e /8 minutos.) 

Ata da 225~ Sessão, em 4 de dezembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Qrdinári'!, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidêrzcia dos Srs. José Fragelli e Mário Maia 

ÀS 22 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: ' 

. Jorge Ka1ume- Altevir Leal- Mãrio Maia- Euni-
. ce Michiles- Fábio Lucena - Alcides Paio- Gaivão 
Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Améri
co de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes -João 
Lobo ~- Cesar Cais - José Lins ~ Virgílio Tâvora -
Carlos Alberto - Moac_yr _Duarte- Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral_--Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo 
Machado- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz 
Cavalcante - Albano Franco - Louriva! Baptista -
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior 
- Luiz Viana- João Calmon- Josê lgnâcio Ferreira 
- Moacyr Dalla-:- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro 
- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Muri(o Ba-
daró -:- Alfredo Campos - Amaral Furlan - Severo 
Gome$ ... .;....· Benedito Ferreira - Henrique Santíllo -
Mauro rBorges- Benedito Canelas- Gastão MiHler
Roberto Campos- José Fragelli ~ Marcelo Mi~anda 
-Saldanha Derzi- Álvaro Días-- Enêas Faria- Jai
son Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas ~ 
Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha- Octavio Cardo
so. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- A lista de pre
sença acusa o comParecimento de 65 SiS. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos trabalhos. 
Sob a mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr. !~>

Secretário. 

São lidos o seguinte 

R~ll_J<:RIM_ENTO 
N' 499, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, a!ínCa b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Léi da_ Çám_ara_ 
n9 210, de 1985 (n_:' 6.845/85, na Casa de origem), de ini-

ciativa do Senh.Q!' __ ~_§jf:ic::_nte_.da _RêPública, que cria o 
Fundo d()_ ~fyiF A,_~ -ºª--Q_~tras providências. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1985.- Humberto 
Lucena - Murilo Badar6 - Carlos Chiarelli • 

REQUERIMENTO 
-N•_ 5!!QLJI~J985 -

Requeremos ürgência, nos termos do art~ 371, alínea-li 
do Regimento _lnter_no, para o Projeto de Lei da Câmara 
rtiY 215/85 (n"' 6.837 f85, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a 
prorrogaçãO de vigência -de incentivo fiscal previsto na 
_legislação do Imposto de Renda. 

Sala das Sess()es,_ 4 de dezembro de 1~85~ --Humberto 
Lucena - Murilo Badaró - Nivaldo Machado. 

-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
ment~cS I!_Q_os s~rã<?~ ~!_ªqo~_a_pós a Ordem do Dia. 

Passa-se 1 ---- --

. oORDEM DO DIA 

~;;:__ Discussã;, -em t~~~Ónico, do pfQj;-;o-d-~ Re~o
lução n9 132, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de ConstituiçãO e Justiça como conclusão de seu Pa
recer n?962. de 1985),_que suspende a execução dos 
arts. 35 e parágrafo único e 36 da Lei n9 9.240, de 30 

__ __ de_ agosto de 1982, do Estado de Goiâs, 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Nij.o havenç!Q__qu_e~ peç_a_,a palavra, encerro a__discus-

sã.o. -- -
Em_ l{otaçào. 
Os Srs. Senadores que_Qaprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa,) 
Aprovado. 
O projeto vai à- Co"misSão_ d_e Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellü - Pas_sa-s<;: à 
apreciação do Reqúerimento n"' SOO, .de urgência, lido no 
Exp@ie~te, para o Projeto de Leida Câmara nl' 215, de 
I9S5. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe_rmanecer 

seritados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

"Discussão, em turno único, do Projetei de Lei da 
Câmara n? 215, de 1985 (n9 6.837, de 1985, na Casa 
de origem), de inicíalíVa--do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a prorrogação de vi
gência de inc-entivo fiscal previsto na legislação do 
Imposto de Renda. 

Dependendo de pareceres das Comissões de As
suntos Regionais e de Finanças." 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins, para 
proferir o parecer da Comissão de Assuntos Regionais. 

o ·s.R:':Jóst-LINS (PFL - CE. Para proferir pare
cer)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Chega a esta Comissão_o Projeto de Lei n"' 215, de 
198?. que d_ispõe ~obre a prorrogação de vigência de ín
centivO fiscaf previsto na legislação do Imposto de Ren
da. 

A mat~ria, QQj~to de_Mens--ª.gem QQ_Poder Executivo, 
que nos termos do artigo· 51 da Constituição Federal ê 
submetido ao Q:mgresso Nacional com apensa Expo-. 
sição de Motivos dos SrS. Ministros de Estado do Inte
rior, da Fazenda e Chefe da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República. 
__ Na alu_dida,_E;ll;posição es_tâ acentuada a necessidade da 

prorrogação, visto que "ao lado do Fundo de Investi
mentos d_o_ Nordeste- FINO R e do Fundo de Investi
mentos da Amazônia ~FINAM e de outros mecanis
mOs voltados para as regiões Nordciste e Amazôriica, o 
incentivo, ora proposto, constitui instrumentos expressi
vo para a-promoção do desenvolvimento económico e 
social dessas regiões. 

Assim, torna-se indispensável preservá-lo por mais um 
perfodo de tempo, não só para fornecer à manutenção de 
ritmo adequado de crescimento económico, com o incen
tivo à instalação e ampliação de empreendimentos, Como 
para atender às conseqüências dos desequilíbrios regio
nais existentes, que demandam tratamento governamen-
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tal diferenciado, sem o que perderãO-as Regiões Nordes
te e Amazónica condições de competitividade para a 
atração e desenvolvimento de iilveStímentos produtivos. 

Por outro lado, é oportuno ponderar a repercussão da 
isenção tributária em causa, eSpecialmente no que diz 
respeito às pequenas e médias empresas, cujo desenvolvi
mento é fundarrientarpara a consecução dos objetivos de 
aumento dos níveis de renda e emprego nessas regiõeS. 

Ademais, cumpre-nos salientar que a prorrogação 
proposta abrange benefício de natureza tributária nã_~_ 
incluído no campo de apreciação fixado para a Cernis- . 
são de A vatiaçào de Incentivos Fiscais, criada pelo De
creto n~> 9J.158, de 18 de março de 1985". 

Conforme o acima exposto e por não encontrarmos 
nada que deva obstaculizar a tramitação do presente 
Projeto, somos pela sua aprovação na forma como se_ en
contra. 

O SR; PRESfbENTE (Marto-lVfaia)- Concedo a pa
lavra ao nobre Seflador Loritanto Júnior, para proferi~ o 
parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. LOMANTO JúNIOR (PDS - BA. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, o _ 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Congresso NacionaJ o Projeto de. Lei que prorroga o 
prazo de aplicação dos incentivos fiscais-instituídos pelo 
art. 13 da Lei n9 4.239, de 1963, e pelo art. 23 do Decreto
lei nl' 756, de 1969, com a redação que lhes foi dada pelo 
art. II' do Decreto-lei nl' 1.564, de 1977. 

O benefício fiscal em apreço refere-se à isenção do Im~ 
posto de Renda para empreendimentos industriais e 
agrícolas que se instalarem, modernizarcmt ampliarem 
ou diversificarem na áieã- de atuação da SUDENE e da 
SUDAM. 

Estabelecendo a Lei n~' 4.239 e o Decreto-lei n~> 756, ci
tados, o prazo de lO anos para a vigência da regra que 
criou o favor fiscal e Verificando-se, a posteriori, a Con
veniência da manutenção do beneficio, expediu o Poder 
Executivo, em 1974, o Decreto-lei n'l' 1.328, que proúo
gou o prazo de aplicação da !s_~nção até 1979, sobrevindo 
ainda os Decretos-leis n~>s 1.564 e l.898, respectivamente 
de 1974 e 1981, que estenderam o dito prazo, sucessiva
mente, para os exercícios de 1982 a 1985. 

Justificando a medida, esclarece a ExposiÇao de Moti
vos que acompanha a Mensagem Presidencial: 

"Ao lado do Fundo de Investimentos do Nordes
te- FINO R e do Fundo de Investimentos da Ama
zônia- FINAM e de outros mecanismos voltados 
para as regiões Nordeste e Amazónica, o -Íncentivo 
cuja prorrogação está sendo proposta constitui ins
trumento expressivo para a promoção do d~senvol
vimento económico e social dessas regiões. A_ssim, 
torna-se indispensável preservá-lo por mais um 
período de tempo, não só para favorecer à manu
tenção do ritmo adequado de crescimento ecoãômi
co, com o incentivo à instalação e ampliação de em
preendimentos, como para aten~er- às co~qUên~ 
cias dos desequilíbrios regionais existentes, que-de
mandam tratamento governamental diferenCiadO~-
sem o que perderão as regiões Nordeste e Amazóni
ca condições de competitividade para a atração e 
desenvolvimento de investimentos produtivos. 

Por outro lado, é oportuno ponderar a r~percus
são de isenção tributária- em causa, especialmente 
no que diz_resPeito -_às_ pt!quenas e média_,s _empresas. 
cujo desenvolvirneniõ é fu_n_damental para a conse
cução dos objetfVOs de aumento dos níveis df: renda 
e emprego nessas Regiões." 

Do ponto de vistu desta Comissão de Finanças, enten
demos que a estratégía de desenvolvimento do Nordeste 
e da Amazônia, com forte arrimo no mecanismo de in
centivos fiscais, revelou-se capaz de engendrar expansão 
e modernização do parque industrial das Regiões, E foi 
essa industrialização que propiciou o aparecimento de 
excedentes económicos que vêm servindo para a dinami
zação dos demais setores. Os incentivos, assim, merecem 
ser intensificados, dando-se atenção especial à sua utili
zação em outros segmentos económicos, especialmente 
no rural. 

Por conseqüência, o que se perde em receita coni a 
concessão da isenção objeto da presente proposta é com
pensado, de muito, com os resultados de progresso social 
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!! económico nas Úeas citadas, porque o progresso e ·os 
empregos aí gerados ryào poderiam ser conseguidos se
não Com dispêndiÓs diretos de valo~ bem maior qu.e os 
incen_ti_yos_~OQ_cedjç_[o~-~- _ 

Como essa isenção vem da Lei n~ 4.239, de 1963, com 
duração de um decenio para o respectivo empreendimen
to, anuafmente várias empresas deixam de fazer jus à 
isençã~. por completarem lO anos de operaçã'!; em com
pensação, iOdo- anO -ingressam novos beneficiários desse 
incentiv_o, porque novos empreendimentos continuam a 
aparecer, 

No próximo ano, porém, o equilíbrio pode romper-se, 
pois que segundo a legis)(!.ção atual deixará de haver no
vas isenções, porque findará o prazo para a concessão de 
isenções adicionais. Urge, assim, seja providenciada a 
proi"iogriÇão do prazo do incentivo. sob pena de vermos 
desaparecer, nos próximos dez anos, a isenção do Impos
to de Renda para as empresas do Nord~t~. 

Ante as_ razões acima alinhadas, somos pela aprovação 
do projeto. 

O Sr. PRitSIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são fa_vorá~~js, :_ _ _____ ·-- _ ._- _ 

Co-mpjetiida a' instrução da -Iniiêri-a, passa-se à sua 
apreciação. 

Em disCussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a_ discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sartção, 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• :its, de 1985 

{N~' 6.837/85, na Casa de origem) 

De. iniciativa do Sr. Presidente da República 

D~spõli-SObre a prorrogação de vigência de incenti
vo fiscal previsto na legislação do Imposto de Renda. 

O Congresso N aCionai decreta: 

Art. I~ Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 
1987, o prazo fixado pelo art.l~>_do Decreto~Lei n~'l.898, 
de 21 de dezembro de 1981, para instalação, moperni
zação, ampliação ou diversificação-de empreetidimentos 
industriais ou agrícolas, nas áreas de atuação da ·supe
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SU
DAM, e da Superintendência do Desepvolvim_ento do 
Nordeste- SUDENE, pa,ra os efeitos previstos ~o art. 
13 da Lei n~'4.239, de27 de junho de 1963, e no art. 23._do 
Decreto-Lei n~ 756, de II de agosto de 1969~-com are
dução que lhes foi dada pelo art. li' do Decreto-Lei n~> 
!.564, de 29 de julho de 1977; -

Art. 21' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Passa-se, ago~ 
ra, à ã-preciação- dO Requerimento n'1 499, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n'>' 
210j85. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

.. Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
·CâhUi.ra-ril' 210 de 19s-5 (n~ 6.845/85 na Casa de ori
gem}, de iniciàtiva- do Senhor Presidente ~a Re
pública, que cfia o Fundo de Estado Maior "das 
Forças Armadas, EMFA, e dá outras providências, 
dependendo_ de pareceres das Comissões de Segu
rança Nacional e de Finanças." 

Solicito ao riobre Senador Gastão MUller, o parecer 
da Comissão de Segurança Nacional. 

Dezembro de 1985 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - M'r. Para 
proferir pareet:r.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Nos 
termos do art. 51 da Constituição Federal, o Senhor Pre
sidente da República s_ubmete à apreciação do Congres
s_o Nacional o presente Projeto de lei que trata da criação 
do Fundo d_o EMFA. 

Acompanha a Mensagem Presidencíal Exp?sição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe do 
EÚado-Maior das forças Armadas, que ao justificar a 
criação do Fundo do EMFA, destaca que: 

"Existem neste Estado-Maior das Forças Arma
das, atualmente, vários fundos, criados por lei em 
anos anteriores, que se destinaram à execução de ta
refas cometidas às Subchefias ou às Comissões Per
~anentcs"_. 

Prossegue, o Excelentíssimo s·enlioT Miitístro, esclai"e
cendo e especificando os exemplos dos variados fundos 
já criados,-tais como o Fundo de Rações Operacionais 
do EMFA (FRO-EMFA) cuja finalidade é atender as 
despesas feitas pela Comissão de Alimentação das 
Forças Armadas (CAFA) em especial à produção de 
protótipos das Raçõis Operacionais. 

Cita ainda, o Fundo do Serviço Militar (FSM) cujo 
mister, entre outros é "prover os órgãos de Serviço Mili
tar de meios que lhe permitam cump~ir sua destinação". 

Esclarece, ãinda, o Senhor Ministro de Estado Chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas que, "existem, 
também, no EMFA, recursos que, embora não aeconsti
tuam em fundos autônomos conforme o enten~imento 
Jegal, são, de fatos, recursos aplicados em regime de ges
tão colno, por exemplo: aqueles oriundos do recolhimen
to da Indenização de Moradia por parte dos militares 

-que residem em próprios nacionais sob responsabilidade 
do EMF A; e aqueles oriundos de pagamentos de taxas 
médicas (exames de laboratórios, radiografias, remédios) 
feitos por pacientes pelo Hospital das Forças Armadas". 

Depreende-se, finalmente, do presente projeto de lei, 
ora sob exame, a ftnalidade maior de racionalizar os 
rnais variados fundós existentes no Estado Maior das 
Forçã.s--Arinaâ8s, conforme enfatiza o Senhor Ministro 
de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 
na Exposição de l\1_otivos que acompanha a presente 
Mensagem Presidencial, ao esclarecer qu~ 

"Entende esta __ chefia que a reunião de todos os 
recursos ora disponíveis no EMFA e em órgãos su
bOfdinados, com exceção dos orçamentários, em 
um só fundo, nos termos do art. 71 da Lei n' 
4.320{64, constituindo cada tipo de recurso uma 
conta contábil própria, seria medida de elevado_al
cance, que viria facilitar sobremodo o controle, a 
coordenação e auditoria da aplicação desses recur~ 
sos. Aliás, este é o caso das Forças Singulares que 
dispõem do Fundo Naval, do Fundo do Exér~ito e 
do Fundo da Aeronáutica, os quais são de vital im
portância para elas posto que permitem a flexibili

--dade indispensável na execução orçamentária da-
queles Ministérios." 

Para finalizar, e5clarecemos que o presente projeto de 
lei, ao ser apreciado pela Câmara dos Deputados, após 
minuciosos exames, foi aprovado_em todas as Comissões 
Técnicas competentes e pelo plenário da referida Câma
ra. 

Isto posto, no âmbito da competência desta Comissão, 
o projeto de lei, ora sob exame, não encontramos nada 
que p9ssa ferir os altos interesses do País e de sua Segu
rança Nacional. 

E assim sendo~ of)fóãmos pela sua aprovação. 
É o Parecer, Sr._ Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavra ao nobre Setiador Lomanto Júnior, para proferir o 
parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS - BA. Para pro-
ferir parecer.) - Sr~ Presidente, Srs. Senadores: __ 

Em apreciação o Projeto de Lei de iniciativa do Poder 
Executivo, que propõe a instituição, no Estado-Maior 
das Forças Armadas, de "um fundo especial de natureza 
contábil, sob a denominação de Fundo do EMFA, desti
nadõ a consolidar os diversos fundos que lhe são vinCu
lados e a integrar recursos provenientes de outras fon
tes". Tal Fundo estruturar-se-ia, de acordo com as Nor-
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mas de Contabilidade Pública e Auditoria e_sta.bele<;idas _ _ 
pelo Governo, teria sua programação aprovada na foi-.=---
ma do Decreto-Lei n~ l.754, de 31 de dezembro de 1979, 
e seria administrado pelo Ministro Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas, sendo os seus recursos, de 
carâter rotativo, depositados no Banco do Brasil S.A., 
em conta própria dos Poderes ___ Públicos. 

Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensa
gem n• 579/85 do sr. Presidente.da República, o Sr. Mi
nistro Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas arro
la os diversos Fundos existentes no Orgão, bem como 
.. recursos que, embora não se constituam ein fundos au
tônomos, conforme o entendimento legal, são, de fato, 
recursos aplicados em regime de gestão", além de outros, 
"que repres-entam um montante significativõ,- apresen
tam características peCUUares quanto à sua aplicação, ne
cessitando de especiais cuidados e de flexibilidade na sua 
gerência". No seu entendimento, o Fundo em causa "se
ria medida de elevado alcance, que viria a íacilitar sobre
modo o controle, a coordenação e a auditoria da apii
cação desses recursos", permitindo a flexibilidade indis
pensável à execução orçamentária. 

Inquestionável o mérito do projeto, cuja proposta re
presenta um avanço na administração dos recursos a que 
se refere pelas virtudes, jâ apontaaas, -de que a consoli
dação inegavelmente se reveste. Assim sendo, e tendo em 
linha de conta os benéficos resuU_ádOs que sem dúvida 
ensejaria para a administraÇão financeira do Estado
Maior das Forças Armadas, manifestamo-nos pela sua 
aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -os pareceres 
são favoráveis. · 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus-
são do projeto, em turno únié<( -

Em discussão. . 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

~ o seguinte o projeto ~prov·ado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 210, de 1985 

(N~> 6.845/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Cria o Fundo do Estado-Maior das Forças Arma
das - EMF A e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decfeú1.: 
Art. l~> Fica instituído, no Estado-Maior -das-Forças 

Armadas- EMF A, um fundo especial de natureza con
tãbil, sob a denominação de FUNDO DO EMFA, desti
nado a consolidar os diversos fundos que lhe são vincu
lados e a integrar recursos provenientes de outras fontes. 

Art. 2~> Constituem recursos do Fundo do EMFA: 
I- os oriundos do Fundo de Rações Operacionais do 

EMFA- FRO-EMFA; 
II - os provenientes do FunGo de Estocagem e Inter

câmbio do EMFA - FEI-EMFA; 
UI- os oriundos do recolhimento da indenização do 

Auxílio-Moradia dos milift!res e da Taxa de. OCÜpaçãÕ 
dos civis, dos próprios naciOnais sob responsabilidade 
do EMFA; 

IV - os originados de operações de venda ou permuta 
ou de aluguel ou arrendamento de bens da União, sob a 
jurisdição do EMFA; 

V- os resultantes de ~ndimentos líquidos de ope
rações financeiras do próprio Fundo; 

VI -os provenientes de convênios, acordOs, doações 
e legados; 

VII -os de qualquer natureza que lhe forem atribuí
dos; e 

VIII- os provenientes de indenizações de dotações 
orçamentárías de exercíciOs encerrados. excetuando-se 
os originários de anUlação de empenhos. 

Parágrafo único. Os saldos verificados no final de 
cada exercíclo financeiro serão automaticamente transfe
ridos para o exercfcio seguinte, a crédito do FUNDO 
DO EMFA. 

-ArL 3'~ O Fundo do EMFA serâ administrado pelo 
Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 

ArL 4~' Os recursos do Fundo do EMFA serão de
positados no Banco dq Brasil S.A., em conta própria de 
Poderes Públicos, e terão carãter rotativo. 

Art. 5'~ .0-_FundQ_dQ. SMFA. s~rª· ~stru~g_rado de 
acordo com as normas de Contabilidade Pública e audi
torias estabelecidas pelo Governo, devendo ter sua pro- -
gramaçào aprovada na forma prevista pelo Decreto-lei 
n~> l.754, de 31 de dezembro de 1979. 

Art. 6~>. O Poder Execu_tivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sesSentã) ·dias, contã.do de sua publicação. 

ArL 7~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8'~ _ReVoganí~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia):-- Sobre a mesa, 
redação fin-al do Projeto .. de Resolução nl' 132/85, apro
vado na Ordc;:m do Dia da presente sessão e que, nos ter
mos do parágrafo úníCo do art. JSS, __ do Regimento Inter
no~-se·nao houver objeção do Plenário vai ser lida pelo 
sr. 1~>-Secrerário. 

.t: lida o seguinte 

PARECER 
___ No 1.222, DE 1985 

Dl;l Comissio de Redação 

R.edação final do Projeto de Resolução n'~ 132, de 
cl91!5- . 

Relator:-Senador Jorge Kalume 

- Á- C~miS_Sã_o apresei-lia o·~- á:d~ção f!~àf dO- Projeio de 
Res<iluÇãO-IlfJ32, de 198$, que sUspende a execução dos 
arts. 35 e parágrafo único e 36 da Lei n'~ 9.240, de 30 de 
agoSIOOe 198_2, do_ J~gad~ ~e Goiás. ___ _ 

Sala de Reuniõe!i da Comissão, 4 de dezembro de 
1985. ~ tenoir Vargas, Presidente, Jorge Kalume, Rela
tor ~ A-mérico de Souza. 

ANEXO AO PARECER 
. NÕ 1.22~D_E 1985 

RedaÇão tiMf dO Piõjeto- ae Resolução n~> 132, de 
1985. 

Faço s"aber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e 
eu, ,Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1985 

Suspende a execução dos artigos 35 e paráÍt'afo ú
ilico e 36 da Lei Q9 9.240, de 30 de agosto de 1982, do 
EstiUIO de Goiás. 

_.Q Senado Federal resolve: 
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 13 de junho de 1985, nos autos do 
Recurso Extraordinário n'~ l01.241-2, do Estado de 
-Goiás, a _execução dos artigos 35 e parágrafo único e 36 
da Lei n\> 9.240; de30 de agosto de 1982, daquele Estado. 

Ó SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- O parecer vai 
à publicação. · · 
· Sobre a Mesa, requerimento quê vai ser lido pelo Sr. 
l '~-SecretáiíO. -

~ lido e. aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N_'_ 501_,_ del985 

Nos termos do .~rt. 356 do Regimento interno, requei
ro dispensa de publicaç-ão, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projet.o .. de Resolução n~> 132, 
de 1985, que suspende a execução dos arts. 35 e parágra
fo único e 36 da Lei n'~9.240, de 30 de agosto de 1982, do 
Estado de Goiás. 

Sala das Sessões, em4 de dezembro de 1985. -Améri-
co de SoUza. · - -

·o SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovado o 
reqlierirriC:ntO paSs-a--se à imediata apreciação da redação 
finaL 
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Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, ence~o a discus

são. 
Em votaCão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sent~dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
AProvada a redação final, o projeto vai à promul

gação. 

O SR. PRESID_ENTE (Mârio Maia)::-- Concedo a 
palavra ao nobre senador Carlos _Lyra. 

U SR. CARLOS LYRA (PFL- AL. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Afirmava o saudoso ex-governador, industrial e pro
fessor Osman Loureiro, uma das maiores expressões de 
inteligência de minha terra, em seu saber jurídico, cultu
ra humanística e lidera~ça política, que a gente alagoana 
era formada e vocacionãda para a atividade cana vieira. 
A verdade desta afirmação é cOnstatada no dia-a-dia do 

-alagoano, na força e no posicionamento· do seu empresa
riado, dos seus trabalhadores nas fábricas e nos campos. 

Ao Governador Divaldo Suruagy, quando lhes per
guntam como vai Alagoas ele invariavelmente responde: 

~se a agroindú.Stria canavieira vai bem, A lagoas vai bem. 
O alagoano conhece os problemas da lavoura e da in

. dústria da cana. sabe da importância do sistema sucro al
cooleiro no universo sócio-económico do seu Estado e 
participa da caminhada de desenvolvimento dessa 
agroindústria. Sofre com suas crises, aplaude suas vi
tórias. 

Faço tais reflexões, com base naquela inconteste ver~ 
dade, quando analiso a presença, o entusiasmo e o traba
lho do jovem economista e industrial José Ribeiro Tole
do à frente do Instituto do Açucare do Álcool. Formado 
e vocaciOnado --para -a · 3tiViâãck cana vieira, Vice
Presidente, no ex.ercício da Presidência do IAA, realiza 
profícuo trabalho em defesa dos maiores interesses· da
quela atividade produtiva em todo País. 

Sem filiação partidária,· íntegro, modesto, possuidor 
de invulgar capacidade de trabalho e de raciocínio rápi~ 
do, José Ribeiro Toledo é o planejador consciente e o 
executor pragmático neste momento de sérias dificulda
des econômicas em que se defronta a agroindústria cana
vieira. 

Esta sua conduta e este seu posicionamento tem lhes 
granjeado o apoio de.cidido do Sr. Ministro da Indústria 
e do Co_!I!ércio, Dr. R_oberto Gusmão, e dos órgãos go
vernamentais ligados aqueTaitividade. 

E daqui desta Tribuna, a maior da Nação, faço um 
apelo ao Ptisldente]osé Sarney pela efetivação" na Presi
dência do IAA, daquele jovem empresário e homem 
público que em tão curto espaço de tempo granjeou o 
respeito e a admiração de todos aqueles que no Brasil fa
zem a agroindústria canavieira. 

Desta Tribuna quero homenagear este jovem empre
sário e homem público na figura de seu avô "Major 
Cícero ·Toledo", meu grande amigo, símbolo e modelo 
para os que fazem. em meu Estado," a cana o açúcar e o 

_ âlco_ol riquezas e trabalho da gente e da terra alagoana. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 

Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 
convoca sessão eXtraordinária a realizar-se hoje, às 22 
horas e 45 mi~l!tos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~' 137, de 1985{n9 S.:N7/85, na Casa de origem), 
que declara o cidadão TanCredo de Almeira Neves Presi
dente Honorário da República, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.038, de 1985, da 
Comissão 

- D~ Educação -e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 40 minutos.) 
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Ata da 256' Sessão Conjunta, em 4 de dezembro de 1985 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. José Fragelli e Mário Maia 

ÀS 22 HORAS E 45 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORJr$: 

Jorge Kalume- Altevir Leal - Mârio Maia - Euni
ce Michiles- Fãbio Lucena- Alcides Paio__; Gaivão 
Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabri.el 
Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Améri
co de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João 
Lobo - Cesar Cals - José Lins T Virgflio Tãvora -
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - MiltOn 
Cabral - Aderbal Jurema ~Cid Sampaio_...:.__ N~valdo 
Machado - Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz 
Cavalcante - Albano Franco -- Louriyal Baptista -
Passos Pôrto --:- J~Jtahy Magalhães - Loman,_to_ Júnior 
- Luiz Viana....:. João Calmon - José Ignácio Ferreira 
- Moacyr Dali a --Amaral Peix.oto ~Nelson C:1rneiro 
- Roberto Saturnino - Itamar_FràriCo - Mutilo Ba~ 
darô - Alfredo Campos - Amaral Furlan --Severo 
Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller
Roberto CaritpOs- Josê Fragelli- Marcelo Miranda 
- Saldanha Derzi - Álvaro Dias - Enéas Faria- Jai~ 
son Barreto -Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli --Alcides Saldanha- Octávio Cardo~ 
so. 

O SR. PRESIDENTE CJosé Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 65Srs~ Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta_ a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a rn_esa,t~querimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

!'?~Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 502, de 1985 

Requeremos urgênCia, nos termos do art. 371, aHnea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câniara 
n" 121, de 1985 (n" 742/83, na Casa de origem). 

Sala _das Sessões, 4 _de dezembro de 1985. -Carlos 
Oriarelli - Hélio Gueiros - Murilo Badar6. 

REQUERIMENTO 
N• 503, de 1985 

Requ~remos urgência, nõs termos do art. 371, alínea b 
do Reg1mento Interno, para a Emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n" 99, de 1985, 
que dispõe sobre a sistematização e ordenação das ações 
do Governo Federal, no Nordeste, no que tange aos 
problemas das águas, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 19"85. -Carlos 
Chiarelli - Humbertt:~ Lucena -:- Murilo B_a_d{lr6. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Frage!li) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de .Lei 
da Câmar_a_n'U23, de 1985 (n9 5,180/85, na Cas1Lde 
origem)1 que cria cargos em comissão no quadro 
permanente da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2• Região e dã outras providências, 
tendon. 

O Sr. Itamar Franco --Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. P~ESIDENTE (José Fragelli) - Coneedo a 
alavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO(PMDB- MG. Pela or-
dem. Sem revisão do_ orador.)- Sr. President~: · 

O avulso que foi distribUido e que V. Ex• anunciou, 
antes de terminar a sessão, não coincide.com a Ordem do 
Dia 'agoia preconizada por··v. Ex• 

Antes de encerrar a sessão anterior, V. Ex• comunicou 
ao plenário que fôra distribuído o seguinte? avulso: 

-·~~'Pr_ojeto de L~i g_~ Câ~à:ra n<i>_:\37, de 1~85 (n9 
5.347f85; na Casa de origem)- Declara o cidadão 
Tancredo de Almeida Neves, Presidente Honorário 
-da República." -

Noto, agora, Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) -Sr. Senador, 
determinei que retirassem da pau~a es~e _Projeto porque 

. está incompleto e iiiã. havei outrO projetõ sobre o mesmo 
assunto, aliâs, mais completo, de autoria do nobre Sena~ 
dor Amaral Peixoto. Então, determinei que fosse retira~ 
do da pauta. __ 

O SR. ITAMAR FRANCO- -Sr. Presidente, com a 
devida vê_nia de V. Ex•, ê claro que, regimentalmente, se 
houvesse qualquer erro ou omissão no avulso, e para sa~ 
nar qualquer falha, tudo bem. Mas nós gos_taríamos, 
ci:>rrt respeito ao projeto que trata Po Presidente 'J'ancre
do NeVes, que V, Ex• esclarecesse á Casa qual o erro que 
precisa ser_ sanado _no __ avulso -~isJriQuído, porquanto, 
examinando o avulsO~-nós não -enContramos. nenhuma 
falha. Seria até incrível que o Senado, depois de haver 
anunciado,- veja V. Ex• que sifuação vai ficar o Sena
do .da República -,distribuído o avulso, declarando o 
Cidadão TaD.ciedo Neves Presidente Honorário da Re
pública, que esse prÕJeio de lei fosse retirado. Seria atê 
justo que se colocasse _outro projeto de lei, não tenho dú~ 
vidas quanto a isso. -

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Nobre Sena
dor Itamar Franco, o outro projeto estã na Câinãra dOs 
Deputados. 

O nobre Senador Amaral Peixoto gostaria de usar da 
palavra para explicar a V. EX:•. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto 
para uma explícação. 

o O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS- RJ. Para expli
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, pedi a 
V. Exf .a substituição do projeto porque eu apresentei a 
esta Casa, logo depois daqueles dolorosos dias que todos 
nós vivemos com a morte do nosso grande Presidente 
Tancredo de Almeida Neves, um projeto, fazendo incluir 
o seu nome da lista dos Pr~identes da República como 
se, efetivamente, Sua Excelência tiVesSe toinado posse a 
15 de março de 1985. AcreQito _que esta homenagem seja 
muito maíot do que considerá-lo Presidente Honorário e 
não conheço na República esse precedente. Conheço 
presidente honorário de Partido político, eu mesmo já 
fui, de çlui:)e de futebol, de Santa Casa, mas de Presiden
te da República, não! Acho que a minha hOmenagem, já 
aprovada pelo Congresso, com parecer favorável da Co
missão de ConstitUição e Justiça da Ç_j_mara - não foi 
votada nestes últimos dias devido ao acumulo de ma
têrias cjue houve - é muito mais significativo, muito 
mais de acordo com aquilo que Tancredo de Almeida 
Neves merece realmente de todos nós. 

_:_·-o Sr. Itamar Franco - S"r. Presidente, siQceiamente, 
não estou discutindo a grande homenagem que prestou o 
einine"nte Senador da República. Evidentemente, esse 
projeto, apresentado e aprovado na Câmara dos Depu
tados, ê do eminente Deputado mineiro Jorge Carone. 
Não estou discutindo o mérito desses dois projetas, veja 
V.- Ex', em absOluto. Dirigi a V. Ex• uma respeitosa in~ 
terpelação pela substituição da Ordem d.o Dia. V. Ex•. 
então, disse que essa Ordem do Dia teve que ser modifi· 

cada para que fossem sanadas algumas irregularidades. 
Apenas perguntei que irregularidades seriam essas. 

Evidentemente, Sr. Presidente, cabe a V, Ex~, regímen~ 
talmente, não tenho dúvida:, alterar a Ordem do Dia, 
çomoJ-'1~-~rouver.Apenas, é claro, recebendo este avulM 
so, e só este, porque o outro s_ó me chegou às mãos ago
ra, deveria fazer essa indagaç~o a V. Ex• _ 

O SR. PRESID~NTE {José Fragelli) -Tomei essa 
decisão pelas razões já expostas e devidamente funda~ 
mentadas. 

O Sr. Itamar Franco- Eu pediria a V. Ex• para discu
tir o outro projeto, então. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Qual projeto? 

-o Sr. Itamãr Franco- O projeto· que V. Ex• anun~ 
ciotJ,_ em substituição a este . 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) --Pois não. 
Se não me engano, ainda estou fazendo a leitura do 

projeto. Ainda não entrou em discussão. Quando ~ntrar, 
V. Ex• solicita a. palavra que lhe será concedida. 

O Sr. Itamar Franco --Vou esperar, então. 

"O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 1: 

DiscUSsão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 123, de 1985 (n" 5.180/85, na Casa_de 
origem), que cria cargos em comissão no quadro 
permanente da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2• Região e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.120 e 
1.121, de 1985, -das Comissões: 

--de Serviço Público Clvil; e 
- de Finanças. 

A matêria constou da Ordem do Dia da sessão CxM 
traordinária de f2 do corrente, tendo sido aprovada, em 
primeiro turno. 

Em discussão. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESID~NTE (Josê Fragelli)- Concedo a 
pafavra ao nobre Senador ftamar Franco, para díscutír a 
matêria. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Se~ 
nadares: . 

-o Senado -ªssiste, nesta noite1 à dis_cussão, em segu:Odõ 
turno, do Projeto de I,.ej da Câmara n9 _123/85, de iniéi_a~ 
tiva do Tribunal SUperior do Trabalho, que "cria cargos 
em Comissão no quadro Permanente da secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região e dá outras 
providências. 

Por esse projeto, Sr. Presidente, ficarão criados no 
QUadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trab_alho da 2• Região os cargos em comissão i:ons~ 
tantes do anexo l desta lei. 

·E antes de· passar a-examinar o parecer do Relatqf, o 
eminente Senador Jorge Kah.ime, vejo no art. 29 o :Se· 
guinte: ~·os cargos em comissão, criados poi esta lei, inte
grantes do_ Grupo Direção e Assesoramenteo Superior, 
Código TRT- DAS 100, serão posicionados na respec~ 
tiva escala de níveis por ato do Presidente do Tribunal. 

Ao que me parece, esses cargos ficarão ao alved(io da 
Presidência do Tribunal. 

A rt. 39 As despesas decorrenes da execuÇão 
desta lei serão_- atendidas pelos recursos orçamen~ 
târ!os próprios do Tribunal Regional do Trablaho 
da 2• Região. 
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E aqui há haveria uma dúvida. f: quC se no Orçamento 
para 1986, - possivelmente o Sr. Relator poderá me es~ 
clarecer iSso, caso não conste do relatório- sejã have~ 
ria recurSos orçamentários par~c a- CfTaÇão desses cargos, 
porque noto o seguinte, Sr. Presidente:-grupo Direção e 
Assessoramento Superiores - DAS 100~ SecretáiiO de 
Turma, Subsecretário do Tribunal Pleno através de três 
cargos, o Secretário de Turma e doiS Cãrgos do Tribunal 
Pleno. 

O oficio- foi enViiido pelo Dr. CoqueirO Costa, DO. 
Ministro Presidente do Tribunal Superior, ao Deputado 
Ulysses Guimarães, de março de 1985. 

.. Tenho a honra de encaminhar a V. Ex•, nos ter
mos do art. 56 e ll5, inciso II, da Constituição Fe-
deral, para que seja submetida a apreciação do Con
gresso Nacional ... " 

E aí vem exatamente, Sr. Presidente, o que nós esta
mos estranhando, é que esse projeto foi eriviado a 22 de 
março de 1985. Na dotação, orçamentária para 1986já 
constam recursos suficientes-para que o-Tribunal da 2• 
Região possa, realmente, cumprir as determirl.!i.ções, 
criando três Secretários de Turma._ e três secretários de 
Tribunal Pleno. 

Mas, vamos, pedindo a atenção do eminente Senador 
Jorge Kalume e do próprio Senador Lomanto Júnior, ler 
o parecer do Senador Jorge Katume. 

"O presente projeto- diz o Senador Jorge Kalume
origináriO- do Tribunal Superior do Trabalho, tem por 
objetivo criar cinco cargos em comissão no quadro per
manente da Secretaria do Tribunal Regional do Traba-
lho da 2• Região ... " -~----

Eu, aqui, solicitaria uma informação do Senador Jor~ 
ge Kalume. Essa 2•, Senador, pertence a que Estado, por 
favor? 

O Sr. Jorge Kalume- A São Pa~lo. Houve um lapso 
no relatório. - ---

O SR. ITAMAR FRANCO- "O presente projeto de
lei, originário do Tribunal Superior do ·trabalho do Es
tado de São Paulo, tem por-objetivo criar cinco_ cargos 
em comissão no Quadro Permanente da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho, para Secretário de Tur~ 
ma e dois cargos para Subsecretário- do Tribunal Pleno 
no Grupo Direção e -As-SC:Ssoramento- Superiores -
DAS-100. 

O Sr. Lenoir Vargas- Acho que V. Ex~ !:St.â anaHsan
do_a proposição e o que se nota é que criam-se os cargos 
e não se diz para on__!!~---~_credito que foram criadas, pre· 
limíi"Jannente, as Jlütiãs-eagora estão sendo criados ape
nas:-os ca.r_gos._Slí,º c_riadqs cargos no quadro permanente 
do Tribunal, mas não especificamente para Junta a, b ou 

O _SR. ITAMAR FRANCO- Veja que no parecer do 
~senador Jorge Kalume, que p-Oderá respOnder melhor à 
alegação de V. Ex•, _foram crLad.as três novas ... _ 

___ O Sr_. Jorge Kalume- O tribunal tem autonomia para 
determinar pará ónde vão esses funcionários, o tribunal 
tem independência para isso. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O projeto- diz o Sec. 
nJlc!C>Llt?!g~_l~aly_!t:te: _____ -

.. teve tramitação pacífica e recebeu parecer favo
rável das Comissões ~-de CQ.nstit_uição e Jus_tiça, _de 
ServiÇo Público e de FinanÇas. -Tendo sido, da mes
ma forma, aprovado em Plenário na Casa de ori~ 
gem. 

Não temos, no âmbito desta Comissão do Sena
do Federal, nada a opor com relação à proposição, 
na medida em que procura solucionar o problema 
hoje eXiS:tÇntS -no Tribunal Regional do Trabalho da 
2' Região, dotando dos cargos em comissão de que 

---~-necessita para o seu satisfatório "furicioriamento." 

O Relator, Senador Jorge Kalume, diz que, no âmbito 
da comissão, face a falha da lei, foi obrigado a aprovar 

~ex.atamente a criação desses 5 cargos. 

O Sr. Jorge Kalume- Se: V. Ext examinar_ a parte fi
nanceira-que está afeta à Comissão de Finanças, o Rela
tor Senador Lomanto Júnior acolheu também com 
espírito de justiça a proposição. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jorge Kalume, 
estou satisfeito com o parecer de V. Ex•. 

ó -sr:_TorgeKaWõie·--::.- MUito Ob~ig~do a V. Ex:. 

O SR. ITA!\1AR FRANCO- E eu gostaria, então, de 
proceder ao exame da Comissão de Finanças, que tive a 

honra, em determinado momento, de presidir no Senado 
da República. O r~~~~~~~!:_~man~':'_I~~~· 

Na justificativa que acompanha a proposiçãO~-~x-pn=------ -sr:- Presidente, vo_u ler O parecer do Senador Lomanto 
cada que foram criadas três novas turmas de julgamento Júnior,_ n~ expectativa de que S. Ex~ possa chegar ao pie--
pela Lei nt? 7.119/83, sem a correspondente criação do~ ti!Lrio para tirar as minhas dúvidas, ou qualquer membro 
cargos. __ d-ª__ço!_ll_iM_!g___Q_.~_Bll_ªº-_ç_a~T_aJ~ª.___m~_e[!t_S~b~_o :;i~nAdQr __ 

Senador Jorge Kalume, aqui também, se v. Ex• me Marcelo Miranda, o Senador Alexandre Costa, o Sena~ 
permite debater, V. Ext, na justificatíVa- cjue acoffipa- dor Amérko de Souza- o Senador Alexandre Costa, 
nhou a proposição, explica- que foram úiiida-s -úês-llOvis- ·presente; possa talvez tirar algumas dúvidas. 
turmas de julgamento pela Lei nt? 7.119/83, no§ 29 ... sem Sr. Presidente, o Senador EÕéas Faria estava com al-
a correspondente criação dos cargos,.. Isso é que ê: inte- gumas d.úvidas no _ _pr():blema do. â~bito da ComissãO _de 
ressante. Esta lei não previu" a -criação do"s càrgos? EU St!rVil;:o_Público, e eU estava-- teiitando, exafamente,-ex-
perguntaria a V. Ex• plicar ao Senador ... 

O Sr. Jorge Kalume- Eu me louvei no projeto de lei 
que veio _da Câmara, cujas vagas Toram indicadas pelo 
próprio Tribunal Regional do Trãbalho da -2,--Região. E 
meu parecer; então, acolheu esse justo pleito do Tribu
nal. Achei por bem acolhê-lo, uma vez que o Tribunal 
teve seu trabalho aumentado e essas vagas são, exata
mente, para atender à demanda. Daí o-riú~U-parecer favo
rável. 

O SR. ITAMAR FRANCO -:-Quer dizer que V. Exf 
nesta lei, pretendeu sanar a falha da lei? 

O Sr. Jorge Kalume- Sanar essa neCessidade que tem 
o Tribunal de agilizar os seus trabalhos. 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Muito obrigado. Con~ 
tinuo len~o o parecer do nobre Senador Jorge Kalume, 
Sr. Presidente. 

.. Quanto á criaçãO de dóis cargos DAS· 102, de 
subsecretário do Tribunal Pleno, deve-se ao acrésci
mo do volume de serviço resultante da atuação judi
cante das novas turmas de julgamento, cuja ~tivida
de burocrática desenvolve-se na Secretaria do Tri
bunal Pleno." 

O Sr. Lenoir Vargas- Permite· me V. ~x• um aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer. 

O Sr._ Enéa,s: Fa,ria -:-:- Se V. Ex• me permi~e, mesmo ra
Pidamente, pUde dÚimi-ÍaS comT a Sua palav~a aqtii aos 
meus ouvidos, Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Eu pediiia a V. EX~ 
para_agradecer ao Senador Jorge Kalume, porque foi ele 
quem me deu as explicações devidas. 

-Sr. Presidente, então, na Comissão de Finanças, o pro
jeto teve parecer favorável e o_Senador_ Lom~_nto Júnior, 
num longo e substancioso parecer, concluiu dizendo o 
seguinte: 

.. Não pode, pois, esta Comissão de Finanças 
furtar-se acompanhar essa tendência, francamente 
favOrável, de vez que sobre a ética financeira nada 
h~ a_op'?r ~_ntra a aprovaçà()_do p_rese~te projeto de_ 

__ (ci_da_Câffiarã,=aO_c_ontrário, sendo ã:lé de salientar a 
-Conveniência e a oportunidade de despesa daí decor-

-rente, à vista das_ bens_ fundadas razões acima :;inte-
tizadas, que justificaram tal iniciativa, Por parte da
quela calenda corte." 

-:sr-:- Presidente, nós vamos aguardar, se houv~r mais al
glima manifestação_ do Plenário da Casa, para que possa· 
mos deduzir se daremos ou não o nosso voto favorável. 
Mas, é evidente_ que, face às explicações do Senador Jor
ge Kalume, complementadas pelo Senador Enéas Faria e 
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pela Comissão da.Finançasjá ditadas, nós, possivelmeri-
te: votaremos a favOr. · · 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. Para dis
cutir. Sem revisão dO orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores_: .. _ ~ _ 

PãrtiCipo, inteifam·ente; das inquietações aqui expres-
sadas pelo nobre Senador Itamar Franco. . 

Nós temos, perante nós, o ato que parece derotma, ou 
seja, autorização de despesas. E é por causa d~as suces· 
sivas rotinas de autorização de cargos que cnam despe· 
--sas, que nós chegamos ao grave desequilíbrio orçamen
tário. 

Não é, na realidade, Sr. Presidente, ação muito respei
tável de JlQS~a P11~~e aprovar, precisamente, quando te
mos sobre o cangote o cutelo provável de uma vasta der~ 
rama fiscal, aprovar um projeto que vem de março de 
1985 e que, portanto, não foi ainda incluído no cálculo 
do déficit. 

E, Sr. Presidente, mesmo sem incluirmos nada de adi
cional no déficit, já temos um déficit pai pudo, previsto 
na proposta orçamentária- e isso não está previsto na 
proposta orçament.â.ria de 211 trilhões de cruzeiros. E is
so, Sr. Pi-es_idente, sem incluir os déficits mais que provã
_veis, os défiCits-ti'adiciona,is das autarquias, sem incluir, 
Si ... Presidente, os avais do Teso_uro, que têm de ser hon
rados em favor de Estados, municípios e empresas defici· 
táfía_s, 

Apenas para esclarecimento, eu gostaria de informar 
que este ano, até agora, ou antes, até o fim de outubro, o 
Tesouro teVe que honrar avais não programados em sua 
despesa, da ordem de 26 trilhões de cruzeiros. Acontece 
que toda a verba de contingêt:tcia, ou por outra, todo o 
fundo de indigência, porque já está previamente reparti
do, para o ano que vem _é de 27 tri_lhões de cruzeiros. 

Vejamos, pOrtanto, Sr. Presidente, a dimensão escan· 
carada do déficít potencial que nos assola. Por isso, não 
seria resPonsável nóS-considerarmos qualquer voto que 
implique despesas como uma votação de rotina. Não o é, 
Sr. Presidente. 

Mais tarde,_ se a Deus aprouver- eu preferia que a 
-Deus não aprouvesse-, teremos um novo rombo poten

cial no orçamento, é o famigerado PLANIN, cujo avulso 
da Câmara ainda_ não recebi. Eu o espero, com sincerida
de, porque é péssima literatura, que não venha a recebê
lo esta noite; perturbar·me-ia o sono, sem me alimentar 
de forma alguma o intelecto. Nesse documento, que eu 
imagino l!steja sendo rodado na imprensa da Câmara, 
dá-se um cheque em aberto aos contribuintes para au
mentarem o défict. Prevê-se, nesse documento, uma 
nova isenção fiscal de tamanho imprevisível- é a facul
dade dada às empresas, pessoas jurfdicas, físicas para de-
duzirem de sua renda tributável, no ano vindouro, I% a 
título de incentivo para as indústrias de informática e mi
croeletrônlc;:t. 

Como pode, Sr. Presidente, o Governo enviar, na mes
ma noite, para ex-ame por este nobre Senado, um docu
mento que acusa esse déficit de 211 trilhões de cruzeiros 
e, ao mesmo __ t~_mpo, oferecer um cheque em branco aos 
contribuintes para que o usem, deduzindo de sua renda 
tributável no ano que vem'? Como, Sr. Presidente, ante a 
visão dramática de-&se dê_ficit, do qual resulta uma pro· 
posta de impostos igual a toda a receita orçamentária 
prevista-no orçamento do rico Estado de São P.aulo, do 
ano que vem? 

Nós, Sr. Presidente, seremos chamados a uma contri
buição adicional_- notemos isto- adicional compará
vel à propsta orçamentária no lado da receita do Estado 
de São Paulo. Vai~se pedir aos contribuintes um esforço 
- e_esse cQntdbliinte será_ o das regiões pobres, ricas, do 
Nordeste e da _Amazônia- vai-se pedir a esses con-tri
buirites_ uiri esforço "adiCional comparável ou antes supe
rior a toda a receita de ICM do grande Estado de São 
Paulo. Essa receita do ICM está programada para render 
67 iflihõeS de CruZeiroS. E o·pac6te fiscal se destina a ar
recadar da coletividade __ oitenta trilhões de cruzeiros. Vê
se que São Paulo poupa mais os contribuintes, do que o 
faz o Governo Federal. Aconte.ce, Sr. Presidente, que o 
incentivo fiscal destinado a essas indústrias se diri.girá. 
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em grande parte, precisamente para esse Estado mais _ij:. 
co, o de São Paulo, porque lá é que estão localizada_s es~ _ 
sas indústrias. 

Por isso, Sr.Prcsidente, tem carradas de razão o nobre 
Senador Itamar Franco ao levantar essa questão._ Não só 
S. Ex~ indicou certas impropriedades da apresentação, · 
como revelou um notável senso de zelo pelos dinheiros 
públicos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito b_em!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Conc_e_do a 
palavra ao nobre S_e_nador Helvídio Nunes. _____ _ 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr~ Presidente, Srs. Senado
res: 

Acompanho de longa data a magistratura do Ministro 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Coqueijo 
Costa, e s_rimpre que--rile é possível bebo as lições de Di
reito ministradas por S. Ex• 

Daí Sr. Presidente, porque estranho que tendo o 
Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
no zelo que marca a sua conduta à frente daquele Tribu
nal Superior, e escudado nos permissivos dos arts. 56 e 
115, inciso II da Constituição Federal, tenha o ofício do 
Ministro Coqueijo Costa, que propõe a criação do Qua
dro Permanente da S~crctaria do Trib!lnal Regional do 
Trabalho da 29 Região, dos cargos em comissão constan
tes do Anexo l, permanecido durante mais de 10 meses 
no Congresso Nacional, e só hoje, faltando praticamente 
24 horas para o encerramento da nossa Sessão __ Legislati
va, tenha chegado para decisão do Senado Federal. O 
que pretende, atravéS _do ofício endereçado ao CongiCs-~ 
so, o Presidente do Trihi.útal Superior do Trabalho?_ Pre
cisamente a criação ·no grupo direçã.o e assessOra-menta 
superiores, _denomin-açãO Secretário de Turma, Secre
tário do Tribunal Pleno, a criação de cinco cargos para a 
boa execução das tarefas que cabem à 2'<' Região~desem-
penhar. __ 

Assalta-me agora, Sr. Pr~idente, depois de estranhar 
o fato_ de s.ó na tarde-_de hoje ter chigado a_o SenadQ Q pe
dido do Ministro Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, uma dúvida, f! que tramita também __ nesta Ca
sa, oriunda do Poder Executivo, Mensagem que se trans
formou no Projeto de Lei n9 6.615-C, de 1985. 

Essa Mensagem, que é posterior a do Ministro Cc
queijo Costa, também prevê a criação de cargos·na 21' 
Região da Justiça d_o_ Trabalho. 

,, "Art. 3'<' São criadas, na 2'<' Região da Justiça 
do Trabalho, Estado de São Paulo, vinte e nove 
Juntas de Conciliação e Julgamento, assim distri~ 
buidas: oito na cidade de São Paulo (46• a 531i), rima 
em Assis, uma em Bragança Paulista, unia em Cam
pinas (3t), urriã: effi CãpíVari, duas em Cuba tão (3' e 
4~). uma em CrUZeiro, uma em Fernandópolis, dUaS 
em Guarulhos (3• e 4•), uma ~m Itapetininga; uma 
em Osasco (2•); uma em Ribeirão Preto (2•), uma 
em São Bernardo do Campo (4•), uma em Santo 
André (3•), três em Santos ( 4• a 6•), uma em São 
Caetano do Sul (2') e uma em São José do Rio Preto 
(2•)." 

A Câmara entendeu, entretanto, de modificar a men~ 
sagem presidencial e o fez confofme eXpresso no avülso 
que tenho em mãos, nos seguintes termos: 

. , "Art. 4'<' Ficam criadas na 2• Região da Justiça 
do Trabalho, Estado de São_Paulo, não vinte e nove 
Juntas, conforme a mensagem, mas trinta e duas 
Ju~tas d,: ConCiliação e Julgamento, assim distri.:: 
butdas ... 

E o art. 4'<' do projeto aprovado pela Câmara e que 
ontem chegou_ ao Senado relaciona as Juntas a exemplo 
do que foi feito na-mensagem original. --

Mas, Sr. Presidente e Srs. Seriádores, no art. 3"3 Cfo 
projeto ora em exame no Senado, jâ -aproVadõ e ·modifi
cado pela Câmara, lê-se: 

Art. 33. Para atender ao funcionamento das 
novas Juntas de Conciliação e Julgamento, instituí
das por esta lei, ficam criados, na Justiça do Traba
lho: 

l- na 1' Região: dez cargos de Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta; quatro cargos de Juiz do. Tra
balho Substituto; vinte ~unções de Vogal; nove car-

gos em-c-Omissão de Direi.or de'Se'cretaria; nove car
gos de Técnico Judiciário; dezessete cargos de Ofi
ci~l de ~ ustiça Avaliador; dezoito cargos de Auxiliar 
Judiciário; nove cargos de Agente de Segurança Ju
diCThi'iã.e nove ·cargos de Aten-dente Judiciárío; 

Mais de cem Cargos, por conseguinte~--Sr. Presidente, 
estão sendo_ criados através dessa mensagem, que tam
bém tramita no Senado, ontem aprovada em primeira 
discussão, enquanto o MinistrO Coqueijci Costa pede, e 
não se lhe dá, a criaç~_o de ci~co cargos apenas. 

Pergunto a V. Ex•, -interpelo a Mesa, neste instante, 
com todo o reSpeito, Sr. Presidente, a fim de que possa, 
obtendo os esclarecimentos de V. Ex•, prosseguir nas mi
nhas considerações. 

O Sr. César Cais- V. Ex• me permité um aparte? 

O SR. HELVfDIO NUNES- V. Ex•-mepermite, an
tes, interpelar a Mesa, porque a resposta é essencial Para 
o prosseguimento: - -

Sr. Presidente, a mensagem mais nova não deveria ter 
sido anexada à mais antiga? A mensagem m_enos impor
tante não deveria ter sido anexada à mais importante? t 
o que determina o Regimento, -e as duas_ estão trariiitan
do, isoladamente. Peço, por conseguinte, que V. Ex• 
preste esclareclmelüos sobre "essa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) ---A- matéria, 
nobre Senador Helvídio Nunes, já foi discUtida effi pri
meiro turno, está sendo discutida agora, em segundo tur
no. Na fase do primeiro turno ela foi discutida sem inter
pelação, de modo que ela está transitando normalmente, 
n.o segundo turno, como foi apresentada à Mesa do Se
nado. 

- O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente, acolho, 
respeito e agradeço os esclarecimentos prestados por V. 
Ex•, mas com todo respeito, deixo consignada, !los Anais 
desta Casa, a minha estranheza. 

De qualquer sÕrte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Senad()Oão pode e não deve deixar de atender à juSta so-. 
licitação do Ministro Coqueijo Costa, embora o faça tar
diamente e sem poder examiná-la convenientemente. 

Deixo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, repito, consig
nada a minha estranheza e, a esta altura, cabe-me apenas 
endereçar um apelo ao Presidente da República que vai 
apreciar essas duas matérias, que por certo mandará 
cotejá-las e tenho certeza que o Presidente José Sarne)', 
que du~a,nte long<;~s a.nos honrou esta Casa, não permiti
rá _que se cometa qualquer injustiça, relativamente aos 
pleitos es_cudados na lei, endereçados a esta Casa pelo 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e muito 
menos consentirá que, ferindo a Co.qstituição, sejam 
c_ri~d_as Juntas e sejam criados dezenas de cargos por 
quem não tem a iniciativa de fazê-lo. 

O Sr. Cêsar Cais- Perinite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVfDIO NUNES--=-Concedo o aparte ao 
Senador César Cais. 

O Sr._ César Cais- Nobre Senador Helvfdio Nunes, 
V. Ex• traz a esta Casa o atestado vivo da lentidão com 
que os trabalhos legislativos estão se desenvolvendo, 
principalmente na Câmara baixa. Na realidade, vejo que 
uma Mensagem do Ministro Coqueijo Costa, datada de 
22 de março de 1985, em que ele se dirige ao Presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputado Uly'sses Guima
rães, jUstificando a criação de apenas cinco cargos DAS 
- ê ·Claro - para esses cargos em comissão, segundo diz 
O o-ficio, ào QUadro-Permanente da Secretaria do Tribu
nal Regional do Trabalho da 2• Região, essa mensagem 
só agora chega ao Senado Federal, a 24 horas do encer
ramento deste período legislativo. Como é qUe pode uma 
mensagem dessa, que é uma mensagem mais do que ra
zoãvel, mensagem técniCa, sem nenhuma conotação polí
tica, passar tanto tempo na Câmara dos Deputados, e só 
à última hora chegar ao Senado Federal? E uma mensa
gem que cria-cem cargos ... 

O SR. HEL VlDIO NUNES- Mais de cem cargos ... 

O Sr. Cêsar Cais- ... mais de 100 cargos tramitar 
mais velozmente? São indagações como essas que ficam 
dificeis de se responder em termos de uma eficiência e 
responsabilidade do Poder Legislativo. Entendo que V. 
Ex• traz hoje um assunt~ que parece pequeno, mas que 

Dezembro de 1985 

- tem prOfUndidade. Não se·pode ·eótend'ef -Que ulnã -men
sagem com a criação de cinco cargos passe praticamente 
oito meses em tramitaÇão na Câmàra dos Deputados, e 
se _queira que o Senado Federal, em 24 horas, possa dar o 
seu pareéer. É simples, mas :Por qUe não veio mais veloz? 
E venha mais veloz uma mensagem que realmente é mais 
generosa em criação de cargos. O que dirã o povo brasi
leiro? Que o Congresso tem mais interesse naS mensa
gens generosas do que na mensagem mais austera do.Mi
nistro Coqueijo Costa. Eu cumprimento V. Ex• pela 
oportunidade com que levanta essas questões. E creio' 
que isso é importante. A imagem do Congresso se faz de 
pequenos retoques, e V. Ex• estã retocando a imagem do 
Congresso, trazendo essas questões à consideração desta, 
Casa. Cumprimento V. Ex• Senador Helvfdio Nunes,! 
porque estã contribuindo para retocar a imagem do· 
Congresso, que jã estã tão -desfigurada perante a opinião· 
pública, porque parece um Congresso lento, e o País não, 
pode, o País que precisa crescer, e precisa da maior efi-' 
ciência à sua Justiça, maior eficiência aos seus órgãos de 
decisão, não pode ter essa eficiência amordaçada pela' 
lentidão do Congresso. Cumprimento V. Ex•, Senador' 
Helvídio Nunes. 

O SR. HELVfDIO NUNES- Eminente Sénador Cé
sar Cais, V. Ex• brindou-me com um aparte· que real-: 
mente completa a minha presença nesta tribuna, sobre-; 
tudo porque, ao final, a sua participação enseja um es
clarecimento. Na verdade, a mensagem que ontem foi 
aprovada nesta Casa, em primeira discussão, não cria 
apenas cento e poucos cargos. Não 1 Ela cria ce!J-tO e tan
tos cargos só na 2• Junta, mas cria dezenas e dezenas de 
cargos nas outras doze Juntas existentes no País, totali
zandO treze. 

De maneira que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, hã 
pouco deixei consignada a minha estranheza, e agora 
quéro consignar também um protesto, o protesto contra 
a morasidade do trabalho que deve ser desempenhado 
pelas comissões técnicas, de tal sorte que uma matéria , 
que aqui chegou em março, praticamente no 6ltimo dia 
da Sessão Legislativa chega a exame do Senado Federal. 
E-em segundo lugar, Sr. Presidente, o protesto pelo fato 
da nossa Casa aceitar, pacificamente, essa agressão. 

O Sr. Lenoir Vargas- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELV[DIO NUNES - Porque o fato de se 
mandar uma mensagem com importância maioi- oU me
nor, mas todas importantes, no 6ltimo dia dos nossos 
trabalhos, significa uma agressão ao Senado Federal. 

Tem V. Ex• o aparte, nobre S~nador Lenoir Vargas. 

O Sr. Lenoir Vargas- Acho que, na linha de raciocí
nío do Senador César Cals, a respeito das datas da pro
posição, seria interessante_ que V. Ex•, se tiver condições, 
e se não ·as tiver pode solicitar à Mesa, ou solicitar o pro
cesso para examinar, para verificar quando esse projeto 
deu entrada no Senado. V. Ex• tem essa informação para 
nos ilustrar ou vai solicitar à Mesa? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Infelizmente, não. 
De maneira que, Sr. Presidente, encerro as minhas 

considerações deixando também consignado nos Anais o 
meu protesto. E, ao lado também do protesto, a solida~ 
riedade que desejo enviar a todos quantos fazem o Tri
bunal Superior do Trabalho. Tribunal que deveria rece
ber maior consideração daqueles que são responsâveis 
pela tramitação das matérias no Poder Legislativo, Tri
bunal Superior que, a exemplo de outros, é também um 
guardião dos interesses do cidadão brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senado~ 
res. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - O projeto 
continua em dicussão. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soates, 
para discutir o projeto. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. _Senado
res: 

As cóD.siderações que acabam de ser emitidas pelo 
eminente- Senador Helvídio Nunes têm indiscutível pro~ 
cedência, porque, na realidade, devemos e temos o dever 
de observar que o Poder Legislativo, representado pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, se tem 
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comportado na anâlise de c.Crtas matéri_as de forma abs~-
lutamente impatl'iótica e até egoístic~. -. 

Neste momento em que o País camLnha a passos runda 
curtos no objetivo de conquistar aqueTa- base mínima, 
que possa caracterizar o nosso País con:o uma Nação de
mocrãtica, convenhamos que o aperfetçoame~t? _das re-
lações de trabalho, que o disciplinamento dos hhgto~ ~ra
balhistas, por uma instituição-que tem o deve: consll~u
cional de estar acima dessas paixões, como o e a Justtça 
do Trabalho, deve receber priorj.tariamente do Po_der ~e
gislativo aquele trat~mento q~e esse mesmo Poder Legis
lativo ontem e hoje coriferíu ti Justiça Ele_itoral. _ , 

No dia 25 de novembro deste ano, o Prestden~e do Tn
bunal Superior Eleitoral encaminhou aq Pre.?id7~~~ ~!' 
República um projeto que pretende na sua esse?cta ~~~~~~ 
tuir o alistamento eletrônico. Eli$~ mesmo pro;eto}Ol)~ 
no dia 26 de novembrq encami"nhado, diligent~mente, 
ressalte-se, pelo Senhor Presidente da-Repúb~ica ao Co~
gresso Nacional, abríndo um crédito ~~ maiS de 600 bi
lhões de cruzeir:os para essa proV1dêncta que o. Poder Le
gislativO e todOs nós pol~ticos, devemos c~nstderar - e 
consideramos - como vttal para o .aper~etçoamento do 
sistema eleitoral do País e, ~m cons~qUência, para o 
aperfeiçoamento da democracia no Brasi. 

Ma-;, simultaneamente, na mesma esteira, no mesmo 
procedimento esse Poder Legislativo não teve o mesmo 
comportamento, não teve o .mesmo procedimento por
que, ao analisar a proposta do Tribunal Superior do Traw 
balho, criando Juntas de ConciliaçãC: '=- Jul_gamento por 
todo este País, criando cargos na Justiça do Trabalho de
vemos confessar a nossa desídia, porque enquanto um 
projeto é encaminhado no _dia 45 de novembro a este Po
der Legislativo, foi, hoje, jâ aprovado enquanto um pro
jeto de igual magnitude ou de maior magnitude, porque 
regula as relações de trabalho, disciplina os conflitos so
ciais mais graves que estão a afligír este Pais, de um lado 
a classe trabalhadora e de outro o ~_apitai, esse projeto, 
ainda_ nesta noite, será discutido sem a mesma diligência! 
e sem o mesmo cuidado, como se na C9nsoUdaçãp da_de-. 
mocracia no País o disciplinamento das relações de tra
balho não fossem igualmente importantes. Quando o 
nobre Senador Helvídio Nunes levanta, procedentemen~ 
te, essas alegações devemos consid_erar que a Nação estã 
olhando para o Poder Legislativo e devemos considerar, 
também, que a Naçã:o _não perdoa o Poder Legislativo 
quando este negligencia com aquelas qu~tões que são de 
vital importância para a consolidação ~a vida de_mocrã
tica no País. Se nós atentarmos,- ri: uma visão mãis ampla, 
para as questões que vào ser, que estão sendo e que vão 
ser discutidas nesta noite e amanhã, neste Senado Fedew 
ral particularmente o pacote económico, ou pacote triw 
bulário ou pacote fiscal, devemos considerar que o exa
cerbamento das relações de tr_ab_atho, que o exacerba
menta das diversas classes sociais que- ComPõe, o espec
tm do País deverá ser enfatiz"<ldo, na medida em que esw 
sas questões que estão inseridas nesse pacote econômico, 
tributário, ou fiscal, haverão, cada vez mais, de separar, 
caracterizar ou- separar, porque· cãtacfeiiz3.ndo separa as 
classes sociais que estão estratificadas na sociedade bra
sileira. Devemos ter em mente que, maís do que nunca, 
essas questões que estão, neste momerito, senáo poStas à 
nossa decis_ão deveriam ter recebido um tratamento mais 
adequado, e mais diligente, porque dizem respeito ao sa
lário do trabalhad_or, ao direito de greve, à liberdade sin
dical, à ausência de _qualquer tutela do Estado sobre o 
sindicalismo brasileiro, sobre as relações e trabalho, di
zem respeito, enfim, como piój)dó-destino a sociedade 
brasileira. Devemos, também, por outro lado, considerar 
que se agimos sem a presteza necessária, agimos sem au
toridade necessária nós, ao íi1Vês de estarmos contribuin
do para o aperfeiçoamento da democracia, ao_ contrário, 
estaremos contribuindo para a dissensão, para o afasta
mento das classes sociais, para a disseminação do ódio 
entre as classes sociais, para a fratura defintiva, para o 
dissenso definitivo entre os diversos segmentos que inte
gram a sociedade brasileira. 

O Congresso Nacional, e particularmente o Senado da 
República, Sr. Presidetl.te, Srs·:-"Senadores, está sendo 
chamado, nestas ültimas 48 horas, para decidir matériãs
que estão na própria essência da sociedade brasileira. O 
Senado Federal está sendo chamado para deliberar sobre 
questõ_es que importam na própria estrutura da socieda
de brasileira. O Senado Federal está sendo chamado 
Para decidir questões que implicam no próprio destiiH) 

do País como Nação soberana e democrática, porque 
s_ão-'que~tõ~~ que atiJ:tgeJ!I_ a própria sociedaâ_e, na medi
da. em que atingem o trabalhador, na medtda em que 
al!Ifgein a família brasileira. São questões ~o comple
x.as, s.~Q questõ~ t~Q_ difíceis de_ S~!.~Il!._ ~e~olvtdas q\'~ eu 
teDho a absoluta certeza, e neste momento eu faço um 
desafio a Liderança do GoVerno ilesta Casa, para que 
traga elementos quantitativos que justifiquem, perante à 
Nação e de forma cabal e indesmentível, a procedência 
do pas~~e_ económico e ~ ~~~justeza. 

o Sr. _J~i_son Barr~to- Perm!te V. Ex• um aparte? 

O 8~. ODA_ÇlRSOARES- Pois !1~0, ouço o apar~e 
de V. Ex• . -

- ú Sr. Jaison-Ba:i-ietQ"- Rapídamente, Senador Odacir 
·S~a~es depois desses episódi!?S todos_e':lvolvendo o_Con~ 
gr_:_e~so_~a-~i-~~~-1 ~_respeít~_~o pacote, eu fari~ um~ inda-

' gãÇão-, irlch,J.sí~e chamaria atenção dos que acompanham 
os trabalhos, nesta Casa, em relação a quão frustrante 
p-ode_ ser~~ As~e-~l!_l~ia_~<~cio_~al C:onstitui~te,_ gue se 
pretende livre e soberana e_que acabou sendo trans(or
mada apenas num Congresso Constituinte. Quantas de_
cepções terãO o povo brasileiro, se não h-ouver realmente 
uma mudança de comportamento dos Parlamentares 
desfe País? E muito mais grave, Sena~or Odacir S~r_~ 
,.,...., eu não goStaria de d_eixar passar esta oportunidade-, 
o desse"rvíÇ() que -se-pCideria prestar a esta Nação, se pre
valecesse a tese_ daqueles que acham que a saída é o regi
me parlamentarista. Presenciando e acnmpanhando, du
rante 8 anos na Câmara, e 7 anos no Senado, estou con
vencido de que os caminhos capazes de levar esta Naç_ão 
a encontrar soluções definitivas para os seus problemas 
l}âo passam, deddic!amente, pel!i ad_ação do Parlamenta
rismo, c;onh~ceP.:<l_l;)_ ~-~ ~ngrenagenS e ~s interesses qu~ 
prevaleCem ilisfã-casa·. -- - - - -

O SR. ODACIR SOARES- Obrigado pelo aparte, 
nobre Senador Jaison Barreto. Eu desejava, Sr. Pr~iden
te e Srs. Senadores, chamar atenção do Senado da Re
pública para um fato que está na essência da sua resp~n
sabilidade, para um fato que está na essência do conce~to 
que esta Casa deve merecer do País, para um fato que es
tá na essência do prestígio, da importância que esta Casa 
deve merecer do País,_ repito, porque, se, de um lado, nós 
subestimamos a consciência do povo brasileiro, de outro 
1~40~- n_6-s_: 4_ey~Iri_~_jer- P!~iil~_ q__ue --~ -povo b!~-s~l~ir? 
sabe discernir com oPortunidade, sa6e separar as cotsas 
certas das erradas, sabe separar o comportamento corre
to do_ homem públic_o do comportamento particularista 
deste mesmo homem público. O povo brasileiro sabe que 

J o- Senado Federal está decidindo, neste momento, so!;lre 
"'questões_ importantes para a vida do País, sem~ dev.id_o 

cuidado. O povo bras.jlejr_QSªb~_qu_e_ o_S.en~d() vai dec1çhr 
e está decidindo sg_bre_ questões fundamentais para a vida 
da Nação, sem o dev,do çyidado, porque não t~ve tempo 
para analisar as propostas que estão submetidas à sua 
apreciaç[o, à sua deliberação e à sua decisão, como con
vêm ao interesse nacional. E, tenho absoluta certeza de 
que as questões que estamos debatendo, nesta noite, são 
de tal importância que todos nós, mesmo aqueles que es
tão silenciosos e que não desejam manifestar a sua opi
nião, têni consciência de que a nossa posição é indefensá
vel, na medida em que ela é vulnerá":el. Nós estamos de
cidindo sobre questões sobre as quats não nos debruça
mos devidamente, porque as questões são complexas. 

Hoje mesmo, à tarde~ quando nós decidíamos sob~e o 
sistema eletróriico de qualificação eleitoral, em proJeto 
encamiãhado ·ao POdei-Legislativo pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral, no dia 25 de novembro, nós verific~vamos 
Já, riO§ 19 do art. l'~ que o País não vai ter, nas eletções ~e 
1986, um sistema eletrônico homogêneo em todo o Pats, 

_ porque as dificuldades são. jmeilsas. . 
EnqUaritõ ísso~-a-Nação toda presume, admtt~ e tem 

certeza_ <:}e_ que vai ser tecnologicamente modermzado o 
siStemã-de qualificação eleitoral. Mas, o Senado aprovou 
este projeto, porque era nosso dever aprova:, porque 
m.~is_ gravr;~ainda _seria_ impedi~ que esse proJeto fosse 
aprovado, porque, a Nação real~ente deseJa _que .o pro
cesso eleitoral, que o sistema eleitoral do Pats seja mo
dernizado, para evitar as fraudes _que se repetem de 
eleição para eleição. 

O ·sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex• um aparte'? 
- -- -
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O SR. ODACIR SOARES,.,...., Com prazer, nobre Se
nado!_"!irgíllo Távora. 

O SR. VIRGIUQ TÁVORA- Eu gostaria de cha
mar a atenção do Plenário do Senado: Que horas são? 
vinte .. e sete mi"nutoS do dfa 5, Quem daqui já vru, pelo 
ineüos, essa matéria tão importante que é justamente a 
Reforma Tributãri<i., na sua redação final, para a qual 
nos conclamam a votar, se nem ao menos temos ciência 
das modificações feitas neste substitutivo do Deputado 

-1\sfota'?-como se poderá, de s1i consciência, dar um voto, 
se já as mais proce~entes críticas são feitas, quando do 

"'"l:il."vio apressado, atabalhoado e talvez premeditado, em 
ciiua da hora, daquilo que chamaram ~"redenção, atra
vés da Reforma Tributária". Mas nós não vamos julgar, 
iíão'várhós""votar, ôão vamos_apreciar o que a Peça origiw 
nal contém, tampouco o- que esse sub-stitutivo apresenta, 
na madrugada de anteontem para ontem, também esta
_belece. Mas vãmos ver, vamos dar _o_ no-sso a_v?l----:- ou 
C~nt'iã-eie-nos·msu.TgiY.ITtOs ae U~a- peça resul_tS:nte das 
mudanças jâ feitas __ no substitutivo. Eu desafio _qll:e al
guém nest~ Plen~fio possa dizer ·que já ~enha, no último 

"-- dlade fllndonarriento do Congresso, pelo menos lido de 
cabo a rab'o essa redaçãO final que agora vem da Câmara 
para o senado para ser poste). "goela à baixo" pelo voto 

" do. rolo compressor_ da Maioria. 

-,-O Sk. ODACIR SOARES- Nessa matêria eu não 
desejava, inclusive. constranger~ Presidência do Senado, 
porque tenho absolu_ta certeza que nem mesmo o Sr. Pre· 

--sidente do Senado_te"m_às _mãos, ainda agora, o projeto 
sobre o qual vamos deliberar daqui a pouco. E como não 
desejo constranger a Presidência _da Casa, neste momen
to, não desejaria desenvolver um raciocínio maior sobre 
esse proieto. 
_ Mas, Sr. Presidente, é lamentável sob todos os títulos, 

principalmente no momento em que V. Ex• tem ao seu 
lado o emínente_ Senador Nelson Carneiro, que é um 
Parlamentar que tem se distinguido ao longo de sua vida 
nO Congresso Nacional, como um paladino das causas 
sociais, como um Parlamentar que tem introduzido, 
l,ltravés de centen~_de projetas de lei, modificações subs
tanciais na legislação trabalhista, na legislação sindical, 
na. legislação previdenciãria, enfim, ila legislação social 
do País, é lamentável que estejamos discutindo nesta noi
te, jâ a esta hora, um projeto encaminhado à Câmara dos 
Deputados no dia 22 de março de 1985; que num país 
que se quer democrático, num país que se quer social, 
num pats que se quer voltado para a conquista de instru
mentos que disciplinem a sua vida social, num país que 
deseja eliminar os casuísmos d-xorrentes do a~toritaris
mo, num país que deseja reincorporar-se definitivamente 
à vida democrática, estejamos a discutir um projeto_
repito - encaminhado à Câmara dos Deputados no dia 

-- 2-2- de março, e que se destina a estruturar, a conferir ins
trumentos de ação à Justiça do Trabalho, quando sabe
mos que parte substancial das injustiças socíais que se 
cometem a cada momento decorrem da inexistênci_a de 
uma estrutura adequada da Justiça do Trabalho para 
responder a esses desaftos, para responder a essas agres
sões,- para re.<>ponder a esse.<> conflitos, para responde:, 
diria até, a essas violações que, a cada momento, o capt
tal pratica contra <J trabalho. 

O Senador Nelson Carneiro é testemunha e agente de 
que a Nação precisa adequar-se às suas novas realidades, 
porque na medida_ em que ela se moderniza,_ na medida 
em que ela se desenvolve, tambêm os conflitos sociais au
mentam, também as questões sociais avultam, de modo a 
merecer uma resposta arbitrária e isenta do_ instrumento 
mais adequado que as democracias descobriram, que é a 
Justiça do Trabalho. 

A votação nesta noite e nesta hora, desse projeto, im
plica num desrespeito à consciência dos trabalhadores 
brasileiros, implica num desrespeito àqueles que cons
troem com suas mãos, com seu suor, seu sangue e com 
todas as injustiças o desenvolvimento deste País, porque 
este Congresso não soube ser intérprete dessa realidade 
injusta contra os trabalhadores, na medida em que es
queceu-nas suas gavetas, nos seus escaninhos, nos seus 
trâmites, um projeto de tão grande importância como es
se. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós lamenw 
tamos que o nosso espírito não esteja em harmonia com 
as aspirações, com as necessidades, com os anseios da 
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Nação, na medida em que ela é constituída, na sua maio~ 
ria, por assalariados e trabalhador~s. 

~Lamento que o Congresso não possa ter dado resposta 
imediata a esse projeto, aprovando~o, porque assim 
agindo estaria impedindo que injustiças sociais fossem 
cometidas a milhares de trabalhadores onde a Justiça do 

. Trab_alho não pode agir por falta de instrumentos ade
quados, onde a Justiça do Trabalho não pode dar res~ 
posta imediata aos conflitos que a cada momento, a cada 
hora, a cada minuto e a cada dia surgem em decorrência 
da própria relação do trabalho, da própria moderni
zação da sociedade brasileira. 

Por isso, nós lamentamos e esperamos que esta Casa 
possa ser mais diligente na apreciação de outros projetas 
de igual importância social, porque se assim agir estará 
sendo honesta consigo mesma, estará honrando, não a si 
mesma, neste momento, mas às suas tradições, às tra· , 
diçôes do seu passado, às tradições do _c_omportamento · 
de outros Senadores que por aqui passaratri ao longo da 
História do Senado Federal, que não pertencem a nós, 
mas à História do Brasil, que não pertence, a nós, mas ao_ 
espírito indomável, independente e libertário do povo 
brasileiro, que não pertence a nós, mas à história dos 
movimentos reivindicatórios, das aspirações das massas 
trabalhadoras deste País que almejam c6fuo nós, Sr. Pre
sidente, do norte do País, que- se crie, tainbém lá em 
Rondônia e no Estado do Acre, um Tribunal Regional 
do Trabalho, criando~se concomitantemente, criando-se 
simultâneamente, outras Juntas de Conciliação e Julga
mento que serão igualmentt:. favoráveis, que serão igual
mente ju-stas para com os anseios dos trabalhadores da
quelas regiões. 

Nós sabemos que o Brasil, na sua diversidade so~ioiÓ
gica, que o Brasil, na sua diversidade histórica, qUe o 
Brasil, na sua diversidade social, deseja iguã.lment~_que 
outras Juntas de_ CoricUiaçã_o ei}ulgamento, ~ue outros 
Tribunais Regionais do Trabalho sejam cfiad~s, para 
que as relações de trabalho possam ser discipl_ina~as, 
para a violência contra o trabalhadOr não se pratique 
sob a égide do Estado, pela sua omissão em oferecer à 
sociedade in~trumentos que estão_ na --~sê~cia da sua 
obrigação, na essência do seu dever, na essência das Sl:l_~~ 
atribuições, que são inerentes ao seu papel tutelar. 

E nós, quando analisamos de forma veemente, qua_n_do 
analisamos de forma enfática, quando analisamos de 
forma talvez ·até desnecess.âfía, uma questão que aparen
temente é sem nenhuma importância, n'6s, na iéà.lidade, 
estamos iõterpretando um sentimento que ê o da maio:ri11 
do povo brasileiro, que é o seJJ.timento da sua marginali
zação, que é o sentimento de que constituímos uma _elite 
legislativa que não voltamos os nossos olhos para as 
questões fundamentais que estão a marginalizar, que _es
tão a afastar do processo produtivo ~acional m~is- da 
metade da população brasileira, que vive no estado ,_de 
miséria absoluta. 

Por isso, nesta noite, tecendo considerações em tofrio" 
de uma matéria aparentemente formal, na realidade, es
tamos discutindo o cerne da própria sociedade brasileira, 
estamos discutindo o cerne das próprias relações de pro
dução existentes em nosso País~ em todas as regiões e em 
todos os seus recantos. 

~evemos considerar que, apesar do progresso, ao con
trâno, essas ~dações de produção continuam injustas, 
porque o carntal sabe que não existe um órgão discipli
nador, arbitrai, capaz de dar fesposta imediata aos ccm
fiitos que, quase, sempre, são provocados contra o traba
lhador e contra o assalariado. 

E quando faço referência, neste monlento à presença 
do eminente Senador Nelson Carneiro ao seu lado, Sr. 
Presidente, desejo ressaltar exatamente a imp-ortância 
que o Senador Nelson Carneiro confere a esta discussão, 
porque tem marcado a sua vida pública por uma perma
nente preocupação com o social, por uma permanente 
preocupação com o estado injusto das relações de traba
lho do nosso País, e eu tendo absoluta certeza que a S. 
Ex•. apesar de silencioso, apesar de, neste momento, um 
mero observador do que nós estamos discutindo aqui, 
ele, na realidade, está dizendo intimamente que nós te
mos razão. Porque se assim não o fizesse estaria negando 
a sua própria pregação, voltada para o caráter social das 
relações de trabalho, das relações de produção existentes 
no nosso País, e que conforme o seu procedimento Parla
mentar, conforme o seu pro~edirnento como legislador, 
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são efetivamente justas, porqlle se assim não o fosse, S. 
Ex• não teria, no curso àã sua vida Parlamentãr, conti

. nuamente modificado todos os instrumentos legislativos, 
originados no Congresso N acíonal ou no Poder Executi~ 
vo, procurando adaptá~los à realidade social do País. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Gostaria de 
lembrar a V. Ex• que seu tempo está ultrapassado em 
três minutos. 

O Sr. Lenoir Vargas - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES- Concedo o aparte a V. 
Ex• 

O Sr. Lenoir Vargas ~É justamente nessa linha dera~ 
ciocínio, com referência ao Senador Nelson CarneirO, 
que eu gostaria que ficasse acrescido às considerações 
que fez V. Ex•, que o senador Nelson Carneiro é um da
queles que mais projet()s tem apresentado, modifiCando 
a Consulidação das Leis do Trabalho, justamente com 
essas preocupações que-V. Ex• tão acertadamente acaba 
de destacar. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Peço ao nobre· 
orador que conclua o seu pronunciamento, porque o s.eti 
tempo já está eSgotado. 

O SR. ODACIR SOARES- vou concluir, Sr. Presi
dente. 

E um fato interessante neste projeto -de lei da Câmara, 
é que ele não cria nenhuma despesa nova. 

Diz o art. 3"' desse projeto qu~ ... As despesas decorren~ 
tes da execução desta lei serão atendidas pelos recursos 
orçamentários próprios do Tribunal Regional do Traba
lho da 2• Região". 

Imaginem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se esse pro
jeto criasse--deSpesas -novas, quando nós o discutiríamos, 
fmalmente, para rejeit~~lo ou aprová~lo'? Mesmo não 
criando nenhuma despesa nova, eStá tramitando no 
Congresso Nacional, nas suas duas Casas, há mais de 
seis meses, há quas<:;: um ano, e está vindo -à votação final, 
à deUberação final já no apagar das luú~S da, última ses
são do Senado Federal. Veja bem Sr. Presidente, vejam 
bem Srs. Senadores, que esse projeto não acrescenta à 
despesa da União nada de novo. Esse projeto prevê que 
as despesas decorrentes da sua implementação serão 
atendidas pelo orçamento próprio da 2' Região do Tra
balho. Imaginem se ele criasse novas despesas. Ele não 
seda nunca aprovado pelo Senado Federal. 

Mas, Sr. Presiden~e, para terminar, e eu tenho absolu· 
ta certeza que V. Ex:•, com o caráter e com o passado de 
homem público, vai permitir qUe eu teça aS últimas con
siderações acerca de matéria tão importante, aparente-
mellte não importante, mas fundamentalmente tão· im
portante, porque - repito - diz respeito aquilo que é 
fundam_ental para o aprimoramento do processo d~mo
crático que- o nosso País vive hoje,- e que deve ser objeto -
da preocupação do Senado Federal, deve ser objeto de 
preocupação do Poder Legislativo e é, também, e mais 
do que tudo, objeto da preocupação da sociedade brasi~ 
leira. 

V. Ex', Sr. Presidente, há de convir conosco que nós 
temos iã.zão, há de convir conosco que nós não fomos di
ligentes, há de convir conosco que esse projeto, pela sua 
importância, deveria, se foi enviado ao Poder Legislativo 
no dia 22 de março, na esteira das decisões que nós esta
mos tomando no findar deste ano, V: Ex• há de convir 
conosco que ele deveria ter sid_o aprovado, no máximo, 
Sr. Presidente, no dia 27 de março de 1_985. E o que ve
mos'? Esse projeto está sendo discutido e deverá ser apre~ 
vado no dia 5 de dezembro de 1985, qua~do projetas de 
menos importância para a maioria da socil;dade brasilei
ra, já foram aprovados em prazo menor, já foram apre~ 
vades sem merecer idêntica discussão, já foram aprova
dos sem merecer idêntico questionamento, já foram 
aprovados sem merecer, das duas Casas do Poder· Legis
latiVo. a mesma preocupação que ele está merecendo. 
Acho que nós temos que admitir que fo"mos negligentes, 
que fomos omissos e sobretudo temos que admitir que 
esta __ Casa precisa estar em consonância com os anseios 
do País, porque senão ela será ultrapassada. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Conc..'edO a pa~ 
lavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para discutir o 
projeto. 

De.zembro de 19&~ 

O SR. JORGE KALUJVIE (PDS- AC- Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

O assuníO', pela sua importância, chamou a nossa 
atenção. Desfilaram, por esta tribuna, vários dos nossos 
companheiros interessados no _aperfeiçoamento da pro~ 
posição. Outros, certamente preocupados com a demora 
da tramitação da_Mensagem que çrla os cargos na 2• Re
gião, e nós que fomos o Relator, apresentamos o nosso 
parecer tãyorável. Parecer que tem o n~' 1.120, na Comis
são de Serviço Público Civil. O nosso parecer foi abri
gando, aceitando, acolhendo o pedido de criação de car
gos, cinco cargos em comissão no quadro permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 211 Re
gUlo, sendo três cargos, DAS 101, para Secretário de 
Turma e dQis _cargos, DAS-102, para Subsecretário do 
Tribunal Pleno, no Grupo Direção e AssessoramentQ 
Superior. 

E o ti.osso relatório. Devo di;zer, meus estimados pares, 
meus ilustres colegas, teve acolhimento unânime nessa 
comissão. E espero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
este Plenário faça justiça, aceitando o julgamento feito 
nas Comissões _do Serviço Público Civil e de Finanças, 
na qual foi relator o estimado colega Lomant_o Júnior. 

E rios estendemos mais um pouco, Sr. Presidente, 
quando afirmamos que quanto à criação de dois cargos 
DAS-102, de Subsecretário do Tribunal Pleno, teve o seu 
acréscimo do _volume de serviços resultante da atuação 
judic3:rite das novas Turmas de Julgamento, cujas ativi~ 
dades burocráticas deserivolvem-Se na Secretaria do Tri
bunal Pleno. 

E prosseguimos, Sr. Presidente, e é bom que fique re
gistrado também nos Anais desta Casa: o projeto tevê_ 
tramitação pacífica e recebeu parecer favorãvel das Co~ 
missões de COnstituição e Justiça, de Serviço Público e 
de Finanças, tendo sido, da mesma forma, aprovado em 
Plenãrio na Cã.s:i de Origem, isto ê, a Câmara dos Depu
tados. 

E no momento em que discutimos esse assunto, de real 
interesse da 2• Região, poderíamos aproveitar a oportu
nidade para sugerir ao Governo que crie, no próximo 
ano, a Região do Trabalho para atender às necessidades 
correspondentes, tanto no Estado do Acre como no Es
tado de Rondônia, pois ambos jâ têm necessidade de um 
tribunal dessa riaturez;a. 

Desde_ a hora que nos foi destribuído o projeto, além 
da honra de sermos o relator, acolhemos com espírito-de 
justiça o -encaminhamento feito por S. Ex• o Ministro 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Cc
queijo Costa, que iniciou u- pedido através do Ofício n"' 
214, do dia 22 de rn.arço deste ano, dirigido ao Presidente 
da Câ~ara, o eminente Deputado Ulysses Guimarães. 
Disse o Ministro-.= Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho: 

,, "Tenho a honra de encaminhar a V. Ex•, nos ter
mos do art. 56 e 115, inciso II, da Constituição Fe
deral, para que seja submetido à apreciação do Con
gresso Nacional, o anexo projeto de lei que cria car
gos em comissão no Quadro Permanente da Secre: 
taria do Tribunal Regional da 2~ Região, e dá outras 
providências, acompanhado da correspondente jus
tificativa." 

, Estou certo, Sr. Presidente, que este Plenãrio voltado a 
assuntos também dessa natureza, não regateará aplausos 
a es~ª proposição, abrigando o pleito e aprovando~o. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, antecipo os meus 
agradecimentos aos meus pares, pela acolhida justa que 
darão ao pedido de S. Ex• o Ministro Coqueijo Costa. 

E assim, com estas: palavras, concluo o meu segundo 
depoimento em favor da propositura. Muito obrigado. 

O Sr. Lenoir Vargas- Peço a palavra, Si: Presidente. 

ú SR. PRESID~NTE (Mário Maia)- Concedo a pa~ 
lavra, para discutir o projeto, ao nobre Senador Lenoir 
Vargas. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res: 

Trata-se do Projeto de Lei da Câmara n"' 123, de 1985, 
que cria cargos em comissão no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Re
gião e_ _dá outras providências. 
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A minha intervenção, Sr. Presidente, prende-se à cir
cunstância de que, tendo oferecido um aparte ao ilustre 
Senador por Minas Gerais, Itamar Franco, cometi um 
equivoco, porque imaginava que os cargos se destina
riam às Juntas de CQnciliação. Depois, examinando mais 
detidamente a proposição, verífiquei que esses cargos se 
destinam à Secretaria do Tribunal Regional do Traba
lho, e faz referência ao anexo. E nesse ãnexo estão espe
cificadas as funções a que se refere o projeto, isto é, três 
lugares de SecretáriO de Turma que, evidentemente, só 
podem ser de quem funciona no Tribunal Regional Elei
toral ou no Superior Tribunal, e Secretário de Tribunal 
Pleno, que também só pode estar relacionado com quem 
funciona num colegiado, istO é, n-um dos Tribunais Fede
rais- no caso ê o Tribunal Regional do Trabalho da Se
gunda Região. 

No exame da proposição, Sr. Presidente, eu constatei 
também uma certa impropriedade no que se refere ao pa
recer da Comissão de Finanças, uma impropriedade de 
linguagem, que diz o seguinte: "A proposição já mereceu 
pronunciamento favorável à up_animidade nas Comis
sões Permanentes da Câinara_ do$ Deputados, cujo Ple
nário aprovou a redação finarem 12 de agosto próximo 
passado. Nesta Câmara- refere-se ao Senado, a Câma
ra revisora- também vem de· receber" parecer favorável 
da Comissão de Serviço Público Civil quanto ao méri
to". Não pode, p·ois; esta Comissão de Finanças furtar
se a acompanhar essa tendência francamente favorável. 

Ora, é evidente que a Comissão de Finanças, se encOn
trar qualquer dificuldade, qualquer defeito na piOpo
sição, pode furtar-se a emitir parecer favorável. E ainda 
diz uma outra expressão um tanto e~tr_anh_a: .. De vez que 
sob a ética financeira", quando me parece que devia ser 
sob o ponto de vista da propriedade ou da improprieda
de da despesa com relação aos critêrios que regem as fi
nanças públicas. 

De modo_ que esse parecer tem essas expressões bizar
ras, que considerei oportuno menciona-las, pois me pa
rece que a Comissão de Finanças, com a sua autoridade, 
deveria se fixar no que refere à propriedade da despesa, 
isto é, se a despesu que seria feita para cobrir os gastos 
com a criação dos cargos estava ou não corretamente es
tabelecida. E Csta correção decorre, evidentemente, d~ 
circunstâricia de qUe o art. 3~da proposição diz: "Que as 
despesas decorrentes da execuç_ão desta_lei serãO atendi· 
das pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2' Região." 

Este era um ponto que me parecia conveniente abOr
dar, nesta oport!.Inidade, em que tantos pronunciamen
tos se fizeram em torno dessa matéria, alguns até alea
tórios à matéria,__ o ·que também é uma inadeguação no 
que se refere f. r.:gimentalidade da Casa. . . 

Mas, outra r.:ircunstància, que eu desejaria que o nobre 
Presidente esdarecesse é de que·essa proposição que foi à 
Comissã_o de Serviço Público Civil, foi à Comissão de Fi
nanças, e é uma proposição que se refere à criação de 
cargos num órgão da Justiça federal, essa proposição foi 
ou não encaminhada também à Comissão de Consti
tuição e Justi~? 

Faço_esta_solicitação,_ para não pedir o processo em 
mãos para fazer esta constatação; por isso solicit0 ao Sr. 
Presidente que me informe se foi ou não endereçado 
também à Comissão de_Coo('lJituição c Justiça7 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O projeto, ~a 
Câmara dos Deputados, fOí-devidamente encaminhado 
às comissões competentes e à Comissão de ConstitUição 
e Justiça. Na forma regimc_nta_l, foi dispensada a apre
ciação da Comissão no Senado. 

O SR. LENOIR VARGAS.....,. Acho, Sr. Pr~sidente, 
que há uru evidente cqulvoco da Mesa, porque a Comis
são de Constituição e Justiça não fica dispensada de exa
minar a proposição, ela fica dispensada de examinar a 
constitucionalidade e juridicidade, mas não o mêrito da 
proposição. E não está dispensada de examinar o mérito, 
direi a V. Ex•, porque entre as atribuições da Comi~são_ 
de ConstituiçãO e Jpstiça- está claramente estabelecido 
no Regimento, no item 19 - ela deve se pronunciar 
sobre a organização -dos Poderes Públicos da República. 
E não me c_onsta que um Tiibunal Regional do Trabalho 
não faça parte da organização dos Poderes da Repúbli
ca. 
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Ademais, Sr. Presidente, muita matéria semelhante 
ten'f -$ido sempre encaminhada à Comissão de Consti
tuição e-Justiça. 

V. Ex~ tem mais um esclarecimento'? Eu lhe agradece-
ria. 

O SR. PRESIDENTE (MâriO--M:aTà) ·-=-<~Ue.rO dizer a 
V. Ex.• que a Presidência não entendeu da forma que V. 
Ex• está tão brilhanteme~te interpretando e deu o despa
cho, como está aqui, cuja matéria já está tramitando em 
segundo turno. 

É este o adenda que a Presidência, no momento, faz a 
v. Ex• 

O SR. LENOIR V ARGAS- Eu agradeç_o o_ esclart'<Ci
mento_de V. EX•. Sr. Presidente, mas c;ontinuo çom a 
vonvicç_ãp_d_e_que em matéria dessa mitureza, quando se 
trata da criação de cargos em um dos Tribunais Regio
nais do Trabalho, ou em qualquer outro Tribunal da 
Justiça Federal, parece-me que é de uma evidência, de 
uma cristalinidade absoluta que a Comissão de Consti
luiÇãoeJustiça devesse ser ouvida. Mas se V. Ex'" inter
preta de forma diferente, a mim não resta, no momento, 
um outro recurso a não ser fazer um apelo para que a 
Douta Mesa procure se deter em proposições semelhan
tes, ·porque tem sido da tradição desta Casa que tudo o 
quc·se refere a tribunais, à sua organização, ao seu fun
cionamento, senlpre a Comissão de Constituição e Jus
tiça é ouv-i,da, assim com em outras matérias que já te
nham sido apreciadas na Comissão de_ Com;tit~_içã9_ e 

·Justiça da Câmara dos Deputados, porque o que dispõe 
o Regimento é de que cabe à Comissão de Constituição e 
Justiça opinar obrigatoriamente sobre a constitucionali
dade e juridicidade, salvo se já houver sido apreciada na 
outra Casa. E apreciada a _constitucionalidade~ juridici
dade na outra Casa, cabe ainda o exame do mérito por 
parte da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. 

Estas considerações eu as faço, Sr. Presidente, antes de 
manifestar a minha plena concordância com a propo
sição, pois que ela pretende atender a uma necessidade 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabiho da2• Re
gião. Evidente que atende tardiamente, porque a necessi
dade se verificou no iníc_io do ano e, i_nfelizmente, o Con
gresso só a -esta hora dã -rhadiugaôa; quando há uma ex
pectativa em torno da chegada ou não chegada rlo que 
resultou do chamado pacote tributário 01,1 financeiro ou 
do Imposto de Renda, na Câmara dos Deputados, nesta 
expectativa, quando aind~ a esta hora- uma hora e dez 
minutos- do dia 5 de dezembro, dia exato em que deve
mos_encerrar nosSOs trabalhOs, não temos ainda notícia 
no que ser-efeie a essa proposição, que os nossos cOlegas 
da ilustre_ maioria estão tão ansiosos para rios enc6s"tar 
na parece e forçar a sua aprovação. 
-L~~o_que ~heg_uemo_s a este ~esfecho,_porque a QO-_ 

siçãg do s_e:na-d:O.f'e!Iera:.G:parece:-me, fica sobremodo di
minuída, fica sobrerriodo enfraquecida. Lamento quere
cebamos, para decidir em horas, com a faca no peito, es
premidos na parede, uma proposição que o Governo le
~·.ou mais de ano~ estudar, que o Governo considera da 
maior significação para si. E O Senado da República, um 
dos órgãos das instituições que vigem neste País, não tem 
oportunidade, não tem condições, não tem a delicadeza 
da parte do Governo de receber um tempo sufic1efife- e 
adequad~. para o _exame ~essa ~ropo.síÇão: 

-~al'!lento,_ Sr. Presiden.te, que estejamos nessa iminêh
da-, -que estej(ütlOs ·aqU~ hoje, nesta posição, levando 
mais tempo na discussão _destes projetes, para poder ver 
-se-damos também tempo a que chegue essa proposição, 
que afinal, se desamarre para o Senado esse célebre pa-
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cote, que não vai sobrecarregar ninguém, que vai isentar 
do imposto todo mundo, mas que vai arrecadar 80 tri
Jhões de cruzeiros da sociedade brasileira. 

Este é o dilema, esse é o milagre que realiza o Ministro 
da Fazenda da chamada Nova República, fazendo com 
-que tódOS- Paguem menOs impostos, mas serão arrecada
dos 80 trílhões da sociedade brasileira, como se esses 80 
trilhões arrecadados sejam on_de forem, não virão a re
cair sobre os preços dos produtos que são fabricados 
pela indústria ou dos serviços que são elaborados pelo 
com_ércio. 

Assim, Sr. Presidente, com estas palavras, desejo ma
nifestar meu apoiamento a essa proposição que hoje va
mos aprovar e que -destina à Secretaria do Tribunal Re
gional <!_o Trabalho da 2• Re.g!ào, três lu~ares de Secre· 
tário de Turma e dois lugares de Subsecretário do Tribu
nal Pleno. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente (Muito bem!) 

O SR. PRESID~NTE (Mârio Maia)- Não há mais 
oradores inscritos para discutir o projeto. 

Está encerra a discu_ssão~ 
Nos termos do inciSo II, alínea b, do art. 322 do Regi

mento Interno, a matéria depende, para sua aprovação, 
do voto favorável da maioria absoluta da composição da 
Casa, deVendo a votação ser feita p'elo processo nominal. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças, 
a matéria foi aprovada, em primeiro turno, silnbolica
mente. Assim, em consonância com aquela decisão, a 
Presidência irá submeter o Projeto ao Plenário, em se
gundo turno. pelo mesmo proce..'lSO. 

Em votação o projeto,-em segunto-turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
.A matéria vai à ~anção __ _ 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 123, de 1985 

(N9 S.U~_U/85, na_Casa de origem) 

De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho 

Criit- Cargos em comissão no Quadro Permanente 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• 
Região e dá outras pró-vidêricias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da 

Secrelaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Re
gião, os cargos em _comissã.o constantes do Anexo r desta 
lei. 

Art. 29 O.s cargos em comissão criados por esta lei, 
integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Supe
riores, Código TRT.2~.DAS.JOO, serão posicionados na 
respectiva escaJu Ge n_íveis por ato da Presidência do Tri
bund. 

Art. 3"' As despesas decorrentes da execução desta 
lei serão atendidas pelos recursos orçamentários pró
prios do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
C'J.ção. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Art. l' da Lei n' ,de de ck 'I~ ) 

Se&:nWia .. Tra.-J..a~ M 'ftaklle ã :z. ...... 

Direçlo e AS$QJ(Iramento 
Supe!'iOlU{TRT.:ZODAS.IOO) 

CARGOS EM"COMISSÃO -
Sa:rettriodcTunu1 
Subwoc:rotárioilo 
Trlbulllll'leno 

TRT.2a.OA.Sl0l 

TllT. la. DAS. 102 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Passa-se, ago
ra à apreciação do Requerimento n<:~ 502/85 de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n" 
121/85. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa..) 
Passa-se à apreciação da matêria. 

"Discussã-o, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 121/85 (n9 742/83 na Casa de origem), 
que revoga a Lei n" 5.465, de 3 de julho de 1968, que 
dispõe sobre o preenchimento de vagas nos estabele
cimentos de ensino agrícola, bem como a sua legis
lação complementar. 

Dependendo de pareceres das ComissõesrleEdu
cação e Cultura e de Agricultura." 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Educação e 
Cultura que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 1.223, DE 1985 
(D~ Comissão de Educação e Cultura) 

Sobre o Proj~to de Lei da Câmara q9 121/85 (n~' 
/42-A, na Câmara dos Deputados) que "revoga a Lei 
n<:> 5.645, de 3 de julho dC 1968, que "dispõe sobre o 
preenchimento de vagas no ensino agrícola", assim 
como sua legislação c::omplementar". 

Relator: Senador Jorge Kalume 
O Projeto de Lei, em e~tudo, de autoria da i(ustre De

putada Cristina Tavares, pretende reVOg:ar a Lei no;. 5.465, 
de 3 de julho de 1968, e sua legislação complementar. 

A referida Lei autoriza os estabelecimentos de ensino 
agrfcofa, tanto de 2~> grau quanto superiores, a reserva
rem o percentual de 5_0% (cinqUenta por cento) das vag_as 
a candidatos provenientes- -dos antigos cursos agrícolas 
de 29 ciclo, desde que residentes na zona rural. Destina 
ainda mais 30% (trinta por cento) a candidatos em cida
des onde não haja estabelecimentos de ensino de 29 grau. 

Em sua justificação, a autora diz que: 

"A Lei n9 5.465, de 1968, conhecida vulgarmente 
como "Lei do Boi", configura uma anomalia desca
bida no sistema educacional brasileiro. 

Concebida com o propósito de fixar o homern ao 
campo, a lei em apreço não apenas descumpriu seu 
objetivo, mas-também vem ocasionando prejuízo ao 
carátcr competitivo de que se reveste_o exame vesti
bular. 

Isto porque a Lei n9 5.465/68 autoriza aos esta
belecimentos de ensino agrícola, tanto de 2"' grau 
quanto superiores, a reservarem o elevado percen
tual de'50% (cinqüenta por cento) das vagas a candi
datos agricultores ou filhos destes, ou ainda a candi
datos provenientes dos antigos cursos agrícõlas de 
29 ciclo, desde que residentes na zona -ruraL Como 
se nà_o bastasse, destina ainda mais 30% (trinta por 
cento) a candidatos em idênticas condições que resi
dam em cidades onde não haja estabelecimentos de 

. ensino de 2~'- grau". 

Diz ainda, a Deputada Cristina Tavares que: 

''Quando se efetuou a reforma do ensino supe
rior, logo a seguir, admitiu-se a possibilidade de re
vogação do direito de preferência, aos carididatos 
com formação agrícola, pois a Lei"n9 5.540(68, que 
a corporificou, passou a exigir dos candidatos ape-

-... nas a conclusão de curso colegial, atualmente de 2~> 
grau, além da classificação em exame vestibular. 
Ocorre que a lei específica sobre o ensin.o a,grícola 
não desobriga os candidatos à prestação do vestibu~ 

-- lar, apenas -lhes dá pre-ferência no--ata--di-matrícula_. 
Por não dispor diferentemente sobre a matêri<i, a 

lei específica do ensino agrícola foi maillldã, 
conservando~se destarde um privilêgio inadmissível 
numa sociedade democrática". 

Finalmente, a Lei n9 5.465/68, conflita com a Consti
tuição Federal por infringir O seU artigo 153,§ J9, onde se 
assegura a igualdade de tod'?s perante a lei. 
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A ay_tora do Pro;eto, destaca ainda que a Lei n~' 
5.465/68: 

·~.~.permite a existência de um verdadeiro corpo
ratiVismo"-medieval na área do ensino, ao supor que 
o filh.o do agricultor deva, forçosamente, ser agrô
nomo ou veterinário. Se assim fosse, o Estado pro~ 
veria no sentido de tornar mêcHcus os filhos destes, 
ou engenheiros os descendentes dos profissiona[s 
dos _diyersps ramos da engenharia". 

Vemos, portanto, que a Lei em questão tem um carã
ter discriminatório, e elitista, que o Projeto pretende cor
rigir, não se concebendo um privilégio legal distorcendo 
a educação para um sentido individualista, 

Assiln, soriios favoráveis ao -presente Projeto de Lei 
pó r ·cófiSiderá-lo justo e oportuno. 

Sala das Comissões, 21 de_novembrode 1985. --Gas
tão Müller, Presidente-:- Jorge Kalume, Relator - OC
távio Cardoso -João Calmou- José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia) -Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Alvaro Dias para proferir o pa~ 
recer da Comissão de Agricultura. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Para proferir 
parecer.)- -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto ora sob exame, nesta Comisssão de Agricul
tura, revoga a lei que dispõe sobre o preenchimento de 
vagas nos estabelecimentos de ensino agrícola, bem 
como sua legislação complementar. Trata~se da Lei n9 
5.465. de 3 de julho de 1968. 

A legislação referida é a que reserva, de-preferência, 
nos estabelecimentos de ensino médio e escolas superio
res de Agricultura e Vet~rinária, mantidos pela União, 
cinqüenta por cento de suas vagas a candidatos agricul
tores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que 
residam com suas famílias na zona rural, e trinta por 
cento a agricultores ou filhos deste, proprietários ou não 
de ter_ras, que residam em cidades o~.~: vilas que não_ pos
suam estabelecimento de ensino médio. 

Justificando a revogação desse diploma legal, a Depu'" 
tada Cristina Tavares, autora do PLC n9 121, de 1985, 
considera-o "uma anomalia descabida no sistelna educa
cional brasileiro". Isto porque não cUmpriu o seu o-bjeti-

- _vo primacial, aquele de fixar o homem no campo, oca
sionando, ao mesmo tempo, ••prejuízo ao caráter corrtpe
titi_v_Q de que se reveste o exame vestibular". 

Não resta dúvida quanto ao caráter discriminatório da 
denominada "Lei do Boi". 

- E apesar disso o efeito que buscou, de tornar o filho 
do agricultOr, ou o próprio, agrônomo ou veterinário, 
nãO foi atingido, embora a reserva que garantia vagas 
nos estabelecJmentos de ensino agrícola. 

Essa protcção, na verdade, no que objeüvava masca~ 
rur uma deficiêil.cia, a do ensino do meio rural, ao_ mes
mo tempo impedia qtie pessoas-de outro meio, no caso o 
urbano, pudessem competir pelo número integral deva
gas. 

Ê inegável a oportunidade do referido Projeto. 
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei n"' 121, de 1985, da Câmara dos Deputados, de vez 
que a proteção hoje legalmente existente, na verdade 
obra contra o meio ~ural, porquanto o dinaniismo desse 
não depende de torná-lo fechado a outras influências que 
não as próprias. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os -pareceres 
_são_ fãvor#\veis. cOmpletada a instrução da matêria, 
F~--ª....se-?:-sl!a- apreciação. 

Discussão do projeto, em turno únicO. (Pãusa:) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentado&, _(Pausa.) 
Aprovado. 
A. matéria vai à- sanção. 
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I: o se_guinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 121, de 1985 

(N9 742/83, na Casa de origem) 

Revoga a Lei n9 5.465, de 3 de julho de 1968, que 
"dispõe sobre o preenchimento de vagas nos estabele
cimento~ __ Jf_e ~"ª!no agrícola"~ bem como sua legis
lação complementar. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica revogada a Lei n~' 5.465, de 3_dejulho de 
1968, que "dispõe sobre o preenchimento de vagas nos 
estabelecimentos de ensino agrícola", bem como a legis
lação que a regulamenta. 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~' Rev_ogam-se as disposições em contrãiio. 

O SR. PRES_ID~TE (Mário Maia) - Passa-se ago
r~ à apreciaçã? do Requerimento n9 503/85 de urgência, 
lido no Expediente, para a emenda da Câmara ao Proje
to de lei do Senado n9 99, de 1985. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. · 

~·DisCussão, em turnõ único, da emenda da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n9 99, de 1985 (n'~' 
5.986/85, naquela Casa), de autoria do Senador Jo
sé Lins, que sistematiza as ações do Governo Fede
ral no Nordeste, no que tange ao problema das á
guas. 

Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição e ~ustiçU, de Minas e Energia, de Agri
cultura e de Fmanças." _ 

Solicit~ _ao nobre Senador Hélio Gueir_os o parecer da 
Comtssão de Constituição e Justiça. 

O ~r. Octávio Cardoso -Sr. Presidente, para urila 
questao de ordem. 

O SR. PRESlD~NTE (Mário Maia)- Concedo a pa~ 
lavra~ ao nobre Senador Octávio Cardoso, para uma 
q_uestao d~ ord~m. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para uma 
questão de ordem. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presi
deriie, Srs. Senadores: 

Queria ponderar, porque V. Ex• estâ colocando em 
discussão matêria que o Plenário sequer conhece. 

. O nobre Senador Hélio Gueiros vai relatar uma ma
téria cujos Avulsos não foram distributdos ainda aos Srs. 
Senadores. 

Está certo que o GoverÕo ~enha interesse em aprovar 
determinadas matérias, mas há um certo rito a ser obser
vado nesta Casa, que não pode ser preterido. Nós temos 
que deliberar com ciência e responsabilidade. _ 

Pediria a V, Ex• que não tocasse com tamanha-rapidez 
os trabalhos deste Plenário, a ponto de comprometer a 
seriedade das nossas decisões. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A Assessoria 
da Mesa informa <iue os avulsos foram distribuídos. e es
tão no plenário, ao alcance dos Srs. Senadores. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Sr. Presidente. se V. 
Ex• prefere acreditar na AsSessoria ... -- ag_ora estã che
ganq9, mas quando eu levantei a questão de ordem ain
da não havifl avulsos, Sr. ~residente. 

O Sr. Lenoir Vargas- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Quando V. 
Ex•_le:vantou a queStão de ordem, depois de aprovado o 
requer-imento, os avulsos foram distribuídos e v_ários_Srs. 
Senadores acenaram para a Mesa, exibindo o avulso. 

O Sr. Hélio- Gueiros - Sr. Presidente, V. Ex• 
concedeu-me a palavra para que eu re13.tasse. Acredito" 
que lendo o meu parecer os Srs. Senadores ficaram bem. 
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esclarecidos, porque estou em condições de discutir a 
matéria. Então, S. Ex•s podem deixar para· levantar a 
questão de ordem depois de verificar se eStão ou não sa
tisfeitos Corri o ·pa~recer. --

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Acolho a su
gestão do nobre Líder Hétio Gueiros, mas ConCedo a pa
lavra, para uma questão de oudem, ao nobre Senador_ 
Lenoir Vargas. 

e . .eStra_vagante Sob O prisina jufídico, a sua exploração 
por empresa póblica. 

Nes~as con.diçõe_~. o ~osso p~rec_er_ ~ pelaapr~v_aç:~o da 
.enlenda Por COilVenTe-rlte-'e -OPoTtun-a.:·-- ---, - - -: 

. O SR. PRESID~TE (Mário Maia)-Antes de dar a 
palavra ao Senador Qdacir Soares, quero informar ao 

- nobre Senador Lenoir Vargas que essa matê:ríajá foi jul-
-- gada pelo Senado, foi julgada na Câmara e está vol_tando 

ao Senado. Oe modo que nós estamos apreciando ape-
0 SR.. LENOIR V ARGAS (PDS_:::--- $Ç, ~-li!ª_ l!:ffiª _____ nas_ a pequena modificação ocorrida na Câmara, e não o 

questão de ordem. Sem révi:São do orador.)- Sr. _P_r~i- mérito da matéria:. 
dente: 

Trata-se, ·ainda, dos avulsos, que são 0 - instrumento O Sr. Odacir Soares- Peço a palavra para uma ques-
pelo ·quai se tem conhecímento de que se pretende na tão de ordem, s·r. Presidente, 
proposição. Se V, Ex• ler estç avulso, ele diz assi~;n_: ___ --OSR.PRESIDENTE(Mário Maja)-Cpncedoapa-

"Emenda da Câmara d:o.Deputãdos ao_Projeto lavra ao nobre Settador Odacir Soares, para uma ques-
de Lei que dispõe sobre a sistematiZação e 1organi-' tão de ordem. 
zação das ações do Governo- Federa!. 

Suprima-se do projeto o art. ~· . O SR. ODACIR SOARES (PDS .,- RO. Para uma 
-~~'Cjúestaatle-oraétn:'Sem rev-iSão do õrãdOr~) -Sr~ Presi-

Que art. 23 é esse? -~diilte, Srs. Senadorçs: 

1 • E O fato fundamental é que neste momento, quando õ 
O Sr. Hélio Gueiros- Esc ~reço_Jâ a V. x• Senado é. chamado a deliberar sobre O projeto, ele não 
O SR. LENOIR VARGAS-~-_0 not:mal, ~,r,_~~i_d~n-: ___ j~m__ç_g_nf)_ec;imt;!l!_Q__çiQ__!!l~§mQ ~.nem da em~nda sob_re ~ 

te, é que acompanhe o avulso a proposição a que ele se qual vai deliberar. --- ----- - ---
refere.. Esta é uma. solicltaçãQ que faço a V. Ex•, não sei ~"O próprio rêlatõi', -pelo parecer que emitiu sobre a ma-
se estarei equivocado. tér_i_a,_ não dispõe, também, em seu poder, neste momento, 

do projeto, nem da emenda, 
O Sr. Hélio Gueiros- ContinuO.-Sr. PreSidente, espe- O relator que se aprestou em substituir a Mesa, na so-

r?-ndo que V. Ex~ me conceda a palavra. lução da questão de ordem, não teve condições de mosw 
o SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -:--_ Jã a havia trar ao Plenário da Casa que tem em seu poder o projeto, 

concedido anteriorÍnente- a V. Ex~ nobre SenaQ_or Hélio. flerita Em.enda ~o art 23. qu.e_ está se~do retirada: 
Queiras, para proferir o parecer, que esclarecerá melhor De modó que a qUeStão d~ ordem permanece. Foi le-
0 Plenário. - ----- --- -------- - ---varltadaumaquestàodeordemque,emsíntese,dizo-se-

guii1te:-õ senad·o-nesfe-m-cimento-eStá áilíOei:<indO sObre·--
0 Sr. Odacir Soares --Sr. Presíderite, peço a palavra, matéria que não Conhece. O falo fundamental é esse .. 

p3ra uma questão de ordem. 

·O Sr. Hélio Glleiros- Sr. Preside11te, p<:J,ra uma ques-
'tão de ordem. _ _ . .. _ 

O Regimento diz que só pode haver questão de ordem 
com um orador na tribuna, com a permissão do orador. 
Assim não pode o Senador Odacir SQares, abruptamente 
me cassar a palavra, só quem po,de fazê-lo é a Presidên
cia. 

O SR. PRESID_ENTE (Márío Maja)--:- Está na tribu
na o Senador HéHO Gueiros, que foiâeSigtl.ado pela Pre
sÍdência para relatar o projeto. 

Vamos ouvi-lo e, a seguir, darei a palavra a V. Ex•, 
nobre Senador Odacir Soares. · 

O Sr. Odacir Soares ~ Sr. Presidente, o Senador 
Hélio Gueiros Oão e.stá na tribuna, foi pedida uma ques
tão de ordenl ant_es. V. Ex• njo <;~ecidü! .so~ª qu_e~aão 
de ordem levantada pelo Seriador Lenoir Vargas. 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS. (l'MDB- PA-Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente: 

"Da Comissão de ConsiituíçãO e Justiça, sobre o 
Projeto de Ler do senado Federaln' 99, de 1985, 
que "dispõe sobre a sistematização das ações do 
Governo Federal no Nordeste, no que tange ao 
problema das águas e da outras providênciaS." 

O Projeto de Lei do Senado Federal, aí é que estão de
talhe, já foi aprovado pe!b Senado Federal, discutido 
fartamente_, inclusive pelo eminente Senador Virgnio Tá
vora, de modo que o Senado agora está sendo _convQca
do apenas para opinar sobre uma ligeira inodificação fei
ta na Câmara dos Deputados. E a modificação foi a retiw 
rada do art._ 31" que diz: 

"Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a 
transformar o atual Departamento Nacional de 
Obras contra as Secas em empresa pública, na for
ma da lei vigente." 

O meu parecer é que, nos tertnõs do art. 100, item III 
do_ Regimento Interno do Senado Federal, analisando o 
mérito da emenda supressiva, pronunciamo-nos no sen
tido da sua conveniência e oportunidade, haja vista que 
o serviço prestado pelo DNOCS, caracteriza-se como 
uma prestação típica dO Estado e, por conseguinte, a ser 
explorada única e exclusivamente pela administração di
reta efou autarquias, sendo, por conseguinte, esdrúxula 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Mesa .está 
diligenciando para ·fazer chegar às mãos dos Srs. Senado

-res, a matéria solicitada. 

O SR. ODACiR SOARES- Então a Mesa admite e 
confessa, nuffia violência a_o ,Regimento, que se anteci~ 
pau, anti-regimentatmente, ao encaminhar, à delibe
ração do Plenário, uma matéria que nem mesmo ela tiw 
nha tomado conhecimento do seu inteiro teor. E a atitu
de. da Mesa implica num desmentido ao relator, que pre
tendeu substitWr a Mesa quando esta foi chamada a deli
berar so_bre uma questão de ordem, Quer dizer, mais 
uma vez fica, provado, perante a Nação, que o Senado 

---'-nesta noite está pretendendo violentar a Constituíçâo, 
violentar o Regimento e perpretar aç_ões que em nada o 
dignifica. 

Eu lamento, apenas, ao levantar essa questão de or
dem, que a última i_nformação que V. Ex• prest_ou à Casa 
deixa o Senador Hélio GueiroS nUma.-sfti.iãÇão de absolu
ta vulnerabilidade, porque pretendeu, de forma atê teme
rária, substituir~se a Mesa. Eu pediria a V. Ex•, Sr. Presi
dente, que desse. a palavra ao nobre Senador Hélio Gueí
ros, para que S. Ex~ agora, a partir deste_ momento, co
meçasse_ a relatar, a partir do momento em que todos nós 
temos conhecimentl)da maté~ia._(M~ito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Máriõ Maia)- A matéria está 
devidamente instruída e, prosseguindo a tramitação nes
te Plenário, concedo a palavra ao nobre Senador Hélio 
Gueiros, para proferir o parecer da Comissão de Minas e 
Energia. 

--Q SR. Ht.LIO -G~UEIRÜS (PMDB- PA~ Para profe
rir parecer-.)....:.: ·sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pelo simples fato de ser o mesmo riíatOr,-op!-óp-rio, é 
evidente que eu só posso conhecer muito bem a matéria. 
De modo que não procede a desconfiança ou suspeita do 
eminente Senador Odacir Soares. 
_ Eü voU prcivai" a V. Ex' que, agora, falando em nome 

da Comissão de Minas e Energia, eu estou no pleno co
nhecimento da matéria. 

Sr. Presidente, é submetido ao exame desta Comissão 
de Mina~ e Energia, a Emenda .da Câmara dos Deputa
dos ao Projeto de Lei do Senadonl' 5.986-C, de 1985, que 
"dispõe sobre a sistematização e ordenação das ações do 

·Governo Federal no Nordeste, no que tange aos proble
mas das águas, e dá outras providências". 
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A -referida e-menda pretenàe sllpriffiir o art. 23 da pro
pMiçào, que determina: 

-"Art. 23.-- Fica o Poder Executivo autorizado a 
transformar o atual Departamento Nacional de 
Obras _contra as Secas em Empresa Pública, na for
ma~da lei vigenté." 

De acordo com O artigo 5', item I do Decreto-lei 
200/67, o DNOCS~ __ com__o, autarquia, cqnstitui-se num 
"Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 
jurídica, patrimônlo e receita próprios, para executar ati
vida,des típicas da AdmiriíStração Pública, que requei
ram, para seu melhor funcionamento, gestão administra
tiVa e {inanc_eira descentralizada". Como qualquer órgão 
da administração indireta, o Departamento estâ sujeito ã 
s_upe-r.visão ministerial, o que implica, inclusive, em apro-
vação anual da proposta de orçamento-programà e da 
programação fihanceíra da entidade, assim como enca
mirihamento de. relatórios_ e informações que permitam 
ao Ministro_ acompanhar as atívidades da entid~de. 

Se transformado enl Effipresa Pública,- e ai estâ o 
mérito - o Departamento gozaria de algumas liberda
des adicionais. Em particular, t~ria assegurado a si con
dições de funcionamento idêntícas às do setor privado, 

--embo-ra COiitlffiiilSSe-so-b sUiie-rvrsãO ffiinlSiCríif. dCveridO -
ajustar-se ao plano geral do Governo. . 

-coma., até hoje, o DNOCS_pode desencufl\bir-se ade
quadamente de suas responsabilidades, sob o regime 
-jurídico de autarquia. não_ hâ majores razões para 
proceder-se a tal transformação, sobretudo sem o respal
do de estudos__mai_s aprofundados sobre suas repercus
s_ões. Cpmo, no caso do projeto em consideração, a con

-dição de aut~uquia não deverá prejudicar o desempenho, 
- pe!~ DNOCS, das funções descritas no art. 18, somos 

pela aprovação da emenda que propõe a supressão do 
art_igo 23. 

_É-o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ConcedO a 
pal_avra ao nobre Senadot Nivaldo Machado, para pro
fem o parecer da Comissão de Agricultura. 

O SI!_ NlVALDO MACHADO (PFL- PE. Para 
proferir parecer.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto de Lei n' 99/85. do Senado Federal criou 
no Ministério do Interior, o Pla-no de Desenvoiviment~ 
dqsRecursos Hídricos e.Combate às Secas do Nordeste 
- PLANO R DESTE, que objetiva sistematizar e orde
~ar ~s ações d<? Çioverno Federal no que concerne: 

"I- ao estudo, captação, regular"ização e distri
buição dos recursos de água; 

II -à utilização da água, ~eja para o abasteciw 
mento das populações, seja para reduzir os efeitos 
das secas sobre a agricultura e a economia em geral; 
· ·Iii_: à redução dos efeiio:Sdânososd<ls erlChen

tes __ mL~eg_lão._" 

O Plano de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos e 
Combate às Secás do Nordeste - PLANORDESTE, 
compõe-se dos seguintes programas: 
I- Estudos Hidrológicos; 
II - Planejamento do_ Uso das Ãguas; 
III --Obras Públicas de Irrigação e Uso Geral das Á

guas; 
IV- Abastecimento Urbano; 
V -Obras de Captação e Ãguas e Us_o Agrícola Pri

vado· e 
--- Vl'-áper·açãO e -M~~te-nÇã~-d~ Obras Públicas 

Hídricas. 
A retirada do artigo 23, que autoriza o Poder Executi

vo a transformar o atual Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas em Empresa Pública, não com
promete os objetivos gerais e específicos do Plano, nem 
prejudica a coordenação- entre as várias instituições 
públicas que atuam no Nordeste. 

A emenda, mantendo a estrutura a tua! do DNOCS
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, pre

. serva uma instituição QUe ao longO do tempo demons
trou, em sua atuação, padrões técnico e científicà' com-
patíveis com sua função e importância regional. · 

Do exposto, somos pela aprovação da referida emen
d;;~, mantendo as características atuais do DNOCS. 

É o parecer, Sr. Presidente. (Muito Beml) 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Conc~~o a 
palavra ao nobre senador Alcides Saldanha, para profe
ri~ o parecer da CQmjssão de Finanças. 

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB - RS. Para 
proferir parecer.)'- Sr. Presidçnte e Srs. ~enadores: ' 

A matéria, apesar das questões de ordem de o_bs
trução, é absolutamente conhecida em t9da a Casa. 

Trata-se de proposição aprovada na Câmara dos De
putados que visa a suprimir·ao projeto originã.l acolhido 
no Senado Federal o artigo 23, o qual autoriza a trans
formação do atual Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas em Empresa Pública. 

A emenda em tela perece-nos de todo conveniente, 
tendo em vista a efíclência que o tradiciollal órgão vincu~ 
lado ao Ministério do Interi01: tem demonstrado durante 
toda a sua existência. 

No âmbito financeiro a_medida somente deverã trazer 
benefícios, uma vez que a manutenção do órgão autár
quico na estrutura atual importa na eliminação de_ dis
pêndios com alteração do mesmo em empresa pública. 

Harmonizando-se a providência com as normas 
"jurídico-financeiras pertinentes ·e constituindo-se em fa
tor de economia de recursos públicos, opinamos pela 
aprovação da emenda em exame. 

ê o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem[) 

O Sr. Roberto CamPos- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH) - Concedo a 
palavra, pela ordein, ao nobre Senador R,oberto Çam
pos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- (Pela ordemcSem re
visão do Qrador.) _-::;;: _ _St. Presidepte, Srs. Senado_res: 

No avulso que tenho em mãos, Parecer n\" 28l,_de 
1985, é o·avulso qUe representa a conclusão da Comissã_p 
de Redaçào, não é o avulso que deveria ter vindo da Câ
mara com a respectiva emçnda. Não está portanto a ma
téria adequadamente institufd_a para a discussã~. Esse 
avulso não é o avulso pertinente. Não podemos por isso 
discutir a matéria·: (Muito bem!) 

O Sr. Hélio Gueiro!i -:-=_Sr. Presidente, peço a palavra 
para contraditar a questão de ordem. - -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- O avulso que 
V. Ex.• tem ern mãOs, Sr. Senador Roberto Campos;-~ o 
da Câmara, em qu~ foi apenas suprimido ... 

0 SR. ROBERTO CAMPOS- O avulso que tenho é 
o Parecer n\" 281, de 1985, da Comissão de Rcdacão do 
Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Quando o 
projeto foi para a Câmara, 

O SR. ROBERTO CAMPOS - É o que foi -para a 
Câmara. Mas a Câmara fez emendã.. Tendo sido emen
dado na Câmara deve-se ter o avulso 9a Câmara. 

O SR. PREE;IDENTE (José Fragelli) - Quando foi 
para a Câmara. É esse o que V. Ex• teffi. Mas nóSterilos 
aqui o avulso certo. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para contraditar a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ConCido a 
palavra ao nobre_S~nador Hélio Guciros, para corltradi.: 
tar a questão de ordem. 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS (PMDB _·p;,,: Para con: 
traditar questão de Q[çlem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente e Srs, Senadores: 

O avulso distribuído é- esse simPles-papel acJui, e é o 
gue nós estamos votando, é simplesmente isso. O _avulso 
foi normalmente distribuído. Imagine V. Ex.• se.nós fos
semos alterar um artigo do Código Civil, ou nO Código 
Comercial que é muito maior do que o Código CivH! nós 
tivéssemos que distribuir, agora, um exemplar_ in~~iro 
para o Senador Roberto Campos ler todo o DireitO CO
mercial, o Côdígo Comercial para podermos decidir. ~ 
evidente, nobre Presidente, que a Mesa distribuiu cõrre
tamente o avulso. Apenas, por um excesso, por uma 
abundância, porque "o que abunda não prejudica", a 
Mesa também fez distribuir a redação do vencido, para 
esclarecer melhor àqueles qÜ:e, porventura, não tivessem 

DIÁRIO DOTONQRESSO NACIONAJ,..@!'<;ãoJ!) 

condições de conhecer o projeto na hora. Mas, ·r~men-
talmente, o Regimento_ foi cumprido. -

Era o que tinha a diier. (Muito be.~?l) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Claro! E a in
terpre~ação do Regimento não pode levar a nenhuma so
lução absurda. 

Vaffios-Côritinua:r. 
Em .9iscus~ãci a emendª, em turno único. (Pausa.) 

O SR. ODACIR SOARES - Sr. Presidente, peço a 
palavra para 'uma questão de ordem. 

O SR. PRESID~NTE -(José Fragelli)- V. Ex• faça o 
favor de fundamentar a questão de ordem, caso con-
trário, não vou recebê~[a. " 

O SR. ODACIR SOARES- Se V. Ex• permitir farei -
. isso. 

O SR. PRESID~NTE (José Fagelli)- Não só permiti 
como disse que V. Ex' deve fazê~lo. 

O SR. ODACIR SOARES - Queria que V. Ex• me 
permitisse, pOrque vejo que a Bancada do Governo está 
nervosa, está pretendendo, mais uma vez, substituir a 
Mesa Diretora nos trabalhos, queria que V. Ex• me asse
gurasse a palavra ... 

O SR. PRE_SIDENTE (José Fragelli) - V.- E~~ está 
com a palavra. · 

O SR. ODACIR SOARES - Mais uma vez o Sena
dor Hélio GUeiros, na sua pressa em fundamentar as 
suas colocações de maneira errada e anti-regimental, ten
ta sub.stituir a Mesa nas suas decisões. 

Quando foi levantada a questão de ordem ante.rior e 
quando a Mesa estava sob a presidência- do Senador 
Mário Maia, foi levantada a questão de ordem no senti
d_o de que ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V, Ex~ está re
peti rido a questão' de ordem. 

O SR. ODACIR SOARES - Estou fundamentan.do. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) --Em que arti
go do regimento V. Ex• está fundamentando. 

O SR. ODACIR SOARES-""'":'Gostaria que V. Ex• me 
_permitisse fui-tdame~tar a questão de ordem. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- V. Ex• sabe 
muito bem que precisa fundamentar -e diz expressa

-- mente o Regimento num determinado artigo, ii. uma de
terminada disposição regimerital. V. Ex• está divagando 
e não está fundamentando. 

__::_~o SR. OD~CIR SOARES- V. Ex• vai me permitir' 
m~_ncionar o artigo no momento em que_ eu considerar 
_cony_enient.._e., ~ • 

~-o SR. PRESID~NTE (José Pragelli)- Não, o regi
mento diz que V, Ex• deve começar citando o artigO do 
Regimento, senão V. Ex~ continuará divagando e eu pos

~ so permitir obstrução da matéria. 

O SR. ODACIR SOARES- Estou dizendo a V. Ex• 
que a questào de ordCm que, neste momento, o Senador 
Hélio Gueiros procurou responder em lugar da Mesa, já 
foi" decidida anteriormente. 

SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Já foi decidida 
anteriormente. Se Y ._Ex• continuar eu desligo o microfo
ne. 

O SR. ODACI~ ~OARES - Sr. Présidente,"V. Ex~ 
pode desligar ·a microfone, mas vai permitir que eu- fun· 
damente a questão de ordem, caso contrário é uma vio
lência. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não, Isto não 
é uma violência. V, Ex• não fundamenta a questão de or
dem e está divagando. 

O SR. ODACIR SOARES- V. Ex• está dabatendo 
--comigo, V. Ex• não está permitindo. 

O SR. PRESID~TE (José Fragelli)- Não. Eu que
ro que fundamente e V. Ex• sabe muito bem que precisa 
fundamentar. - · · 
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1 O SR. 0-:ÕÁCIR SOARES - Foi dito. Eu estou di~ 
zendo a V. Exf, estou levantando uma questão de ordem, 
e estou dizendo a V, Ex' o seguinte: esse avulso que está 
aqui e na esteira das considerações dadas pelo Senador 
Roberto Campos não é o avulso apropriado, por.que este 
aqui constitui, exatamente, como foi dito, a redação do 
vencido para o segundo turno regimental - Projeto de 
LCT do Senado n\" 99. E o Senador HéliQ Gueiros Procu

_.rou responder a questão de ordem levantada, se sobre
pondo à Mesa, alegando que o avulso era esse primeiro 
impresso, que foi distribuído e cuja questão de ordem já-
fora decidida pelo Senador Mário Maia. Na realidade,. 
esse avulso aqui, conforme foi dito pelo Senador Rober
to Campos, não representa nada. 

A minha questão de ordem é essa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -·Essa questão 
1 de ordem já fOi decidida e nós vamos continuar na dis
cussão da matéria. 

Discussão da emenda, em turno único. (Pausa.) 

O Sr. Cesar Cais (PDS-CE) -Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir a matéria. 

O SR •. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre s"enador Cesar Cais, que ralará como 
Líder do .PDS, para discutr a matéria. 

Informo que o nobre Senador dispõe de 10 minutos. 

O SR. CESARCALS (PDS- CE. Como Líder, para 
·discutir, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O nobre Senador José Lins, quando previu qué o De
partamento Nacional de Obras Contra as Secas, deveria 
se transformar em empresa pública, tinha muita razão 
porque, de fato, reza o art. 18: 

Art. 18. C<ibé ao Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas- DNOCS, e à Companhia 
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco -
CODEVASF: 

--A CODEVASF é uma empresa púbfica e o Departa
mento Nacional de Obras Contra as Seca~ ê úma autar
quia, portanto a CODEVASF procura recursos para se 
auto-sustentar, enquanto a autarquia vive de recursQS do 
Tesouro da União. 

Continuándo, Sr: Presidente: 

1- executar, direta ou indiretamente, em suas 
respectivas ãreas de atuaçã.o, o PLANORDESTE 
lU, o PLANORDESTE VI e o Projeto Sertanejo; 

Recordo-me que em agosto deste ano, S. Ex• o Minis
tro Ronaldo Costa Couto, quando aqui esteve, no ple
nâríõ desta Casa, falando sobre o Projeto Nordeste, 
mostrou que_ O _IT!encionado Projeto Nordeste não exis
tia, projeto que õ Presidente José Sarney lançara com 
tanta ênfase e esperança para õs -nordestinos, e tios pro
meteu Q Ministro- está nos Anais desta Casa- que 
antes do mês de dezembro o Projeto Nordeste estaria 
aqui no Senado para ser discutido por esta Casa, pelo 
CongreSso. Mais uma vez, os nordestinos acreditaram 
naqueles que fazem a Nova República, que tantas espe
ranças deram ao Nordeste e ao Brasil. E mais uma vez as 
promessas falharam. 

S. Ex~. o Ministro do Interior, aqui, claramente, disse 
que estava o Projeto Nordeste sendo repensado. Portan
to, o lançamento quase espalhafatoso do Projeto Nor
deste ficou só no discurso. 

Ele disse e aqui, em nome da Liderança -do PDS, fixei 
as suas seis promessas; e já a primeira falha fortemente. 
O Nordeste não pode ficar assim, à -mercê só de discurso. 
S. Ex• prometeu- e foi uma promessa do Presidente Jo
sé Sarney- que o Projeto Nordeste não seria objeto de 
um decreto, mas viria antes de dezembro, pára a discus
são desta Casa. 

Naquela ocasião, perguntou-se se esse Projeto do 
nobre Senador José Lins poderia ser insefido dentro do 
Projeto Nordeste, ao que ele disse sim. Votall)OS, então, 
o Projeto ora em discussão, no item com relação à trans
formação em empresa pública. Votamos na expectativa 
de que o Governo cumprisse sua promessa. 

Registro que O Ministro Costa Couto, _em nome do 
Governo,- rtão cumpriu sua prornessa de mándar O Proje· 
t6-No~deste pará esta Casa. 
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Mas. coino eu falava, 0· ã.rt. 19 diz aqui: 

Art. 19. O Departamento Nacional de Obras 
Contras as Secas e a Companhia de Desenvolvimenw 
to do Vale do São Fr_an.cisço_ baixarão n9rma5;para 
a elaboração de projetas e para a construção de b<"trw 
ragens superiores a 100.000 (cem mil) metrQs cúbi
cos, bem como para a abertura de poços e explo
ração de lençóis subterrâneos. tendo em vista: 

I - garantir o fluxo de água para cada barra
gem, sem prejuízo para as demais construídas no 
mesmo vale; 

11- compatibilizar sua capacidade e profundiw 
dade com os seus objetjvos; 

I II - garantir a solidez das barragens, eVitando 
o rompimento em cadeia; 

IV- evitar a interferência indevida de um poço 
sobre outro; 

V- evitar a poluição dos lençóis subterrâne_os; 
VI- estabelecer práticas de manutenção eficien

te das obras hidráulicas; 
VII- maxhriizar ·os -diversos beneficias econO

micos e sociais-das res~rvas de água. 

Até'·ar, urna autarquia pode fazer muito bem. Mas o 
parágrafo único di<!: aqui: "- -

Parãgrafo único. Os órgãos mencionados neste 
artigo manterão serviços de piscicultura, com o ob
jetivo de elevar, ao mâximO, a produção de pescaw 
dos nas massas de âgua, públicas ou privadas, intew 
riores da Região semiwârida e de colaborar com o se.
tor_ privado para o desenvolvimento da Piscicultura 
intensiva. 

É óbvio que uma empresa pública tem muito melhoc_es 
condições de manter todo um serviço de piscicultura e 
toda uma sê~ie de o bras do_s recursos h(dricos, do que 
uma autarqUia, que fica fortemente dependente do Te

, souro. 

;· ·· -0 manter o DNOCS coffió ailtárquia entendo que é
: uma atitUde paternalista. O que se precisa é cfueC3da órw 
gão procure recursos para se auto-sustentar •. o que é prów 

~ prio de u~a en:tpresa_púJ:I}Ica, ~OI!!Q_f_:g a_CODEV ASF. 

·-oe-modo, Sr. Presidente e Srs. Sen-adores, a mim pare· 
ce que o projeto original do nobre Senador José Lins 
quando previa que o Poder Ex.ecutivo fica autorizadO
nem determinante era, - a estudo do próprio Poder 

1 
Executivo, a transformar _oatual Departamento Naciow 
n~ de Obras Contra a Seca em empresa pública, na lei 
vtgente. Acho que há castração deste projeto, que foi fei
to, agora, na Câmara dos Deputados, porque não era 

I uma determinação; era uma autorízação. Naturalmente, 
se não fosse útil uma empresa pública, não tinha se colo

. cado esta figura jurídica, -não fosse mais flexível Uma em
presa pública, ou a empresa pública não fosse leVada 

! por orientação, a ter as suas próprias receitas, ficari~ 
tudo em forma de autarquia ou administração centrali
zada. 

Quando se criou a figura da empresa pública, era a 
busca da auto-sustentação, aliviar o Tesouro de estar 
sustentando uma legião de funcionários que ne~ sempre· 
são os mínimos ou os essenciais para o seu serviço. Jâ a 
empresa pública, tendo. necessidade de se autowsustentar, 
de ela própria gerar suas próprias receitas, ela raria'càm 
que aqueles mesmos sçrviços fossem ·realizados pelo 

... ~nínimo de funcionffi_rios. 

Nós do PDS est<~.mos contra a burocracia e a colocar, 
continuar o DNOCS como autarquia é uma das manifes
tações dos burocratas do próprio DNOCS, qüe não que
rem perder os seus salãrios ou a quantidade de salários; 
querem, talvez, até se igualar a outras autarquias, en
quanto a empresa pública ficaria s6~com-os funcioriários 
essenciais para o seu serviço. 

De maneira, Sr. Presidente, Srs. Senadores, querõ ma
nifestar minha opinião e sou favorável à redação original 
do projeto, conforme fõi aqui aprovado neste Senado. 

O Sr. Alcides Saidinha --Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha. 

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Para 
'discutir. Senl "revisãO do orador.)- Sr. PI-esidente, Srs 
Senadores: 
~0- projeto já foi discutido à saciedade,,_este Senado já 

aprovou e a Câmara houve p_9r bem introduzir a emenda 
· queora estamos disc_uti_nQ.o. Estamos a 1 hora e 55 minuw 
tos, com a pauta vasta para votação, com brasileiros es
perando que certos assuntos sejam resolvidos, apesar das 
-Obstruções, para dizer, Sr. Presidente, que somos favo.râ
vel à aprovação da emenda nas condições em que foi re-
lat_ada pelll:s '!O_fl'!iss§~. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em 
• -discussão- a emenda. (PauSa.) -

Não havendo }Jlais oradores, declaro-a encerrada. -
Em votação. 
Os Srs: Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à Comissão de Rêdação. 

· • Sobre a mesa, Pãrecer da Comissão de Redação que 
será lido pelo Sr. l'i'-Secretãrio. 

É fkfã a- s·e:g-uiitte 

PARECER 
N• 1.224, de -~~~5 

(Da Comissão de Redaçüo) 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado_ Q'i' 99, 
de 1985_ (n~ 5.986/85, na Câmara_ dos Deputados). 

. Retiitor·:--set.ador Saldanha Der:d 
A Comissão apresenta a Redação final do ProjetO de 

Lei do Senado _n9 99, de 1985 (n<~_5.986, de 1985, na Câ
mara dos Deputados), que dispõe sobre a sisteffiatização 
e ordenação das ações do Governo Federal n() Nordeste, 
no qu_:__ tange aos problemas das águas, e dá ouiras prõvi: 
dênCias--:------ --- - ----- -------- --

ª-_~a dã.s Sessões, 4 de dezembro de 1985.- Américo 
'!_e Souza, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Jor~ 
ge Kaluine." --- - · - - .. _ 

-- ANEXb AO PARECER 
Ni 1.224, DE 1985 

0 ;''~~- Redação d_!l __ ve_ncido, para o 2<~ turno regimental, 
do Projeto de 'Lei do Senado 0<~'99, de 1985, que dis
põe-sobre a sistematização e ordenação das ações do 
Governo- Federal no Nordeste, no que tange aos 
problemas das águas, e díí ·ou.trlis prOvidências. 

O CongresSo- Nacional decreta: 
Art. !9 ·~criado, no Ministério do Interior, o Plano 

de Desenvolviriúúúo dos Recursos Hídricos e Coinbate 
'ás Seca-s do Nordeste- PLANORDESTE- desfina-do 
, a sistamatizar e ordenar as ações do GOverno Federal no 
que concerne: 

I -ao estudo. captação, regularização e distribuição 
i dos recursos de_ água; 

II -à utilização da água, seja Para o abastecimento 
'das populações, seja pata reduzir os efeitos das secas 
sobre a agriCultura e a economia em geral; 

1 IIT- à redução dos efeitos danosos das enchentes na 
reg~ão. 

1 § -1<~ O -PLANO ROESTE adotarâ, como unidade 
-:geográfica de 3.tuaçào, o vale, compreendido este como a 
l-área da bacia hidrográfica de cada rio_ da região. 
1 § :2,9 __ P;.tra fins dõ PL:ANORDESTE, consfituem i"e
-cu,~::s_os hídriCos toda~- as -diSponibilidades atuais ou po
tenciais de água, quer supedicíàis, quer subterrâneas, 

· existeo.tes _em cãdtt y(!le. 

§ 3<~ Em caso~-especiais, ponderadas as converiiên
cías ecoJ?:ômicas e so~~~is, poderão ser autorizadas ope-
rações- de transposição de âgua entre vales; 

Art. 2<:> O PLANORDESTE compreende os "seguin-
tes progtamas: 
I- Estudos Hidrológicos; 
IT- Planejamento do Uso das Águas; 
III- Obras Públicas de Irrigação e Uso Geral das Á

guas; 
IV- Abastecimento Urbano; 
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V- Obras de Captação ·de_ Águas e usO' agrícola Pri
vado· 

VI'- Operação e Manutenção de Obras Públicas Hi
dráulicas. 

Art. -3<~ O programa· de Estudos Hidrológicos -::-
PLANORDESTE:- I - compreende todos os levanta
mentos e, estudo$ hidromét_ricos, climatológicos, topo
gráficos, geológicos e outros que fnteressem à caraCteri
zação, dimensionamento, proteção e regularização dos 
reCursos hídricos __ de qualquer natureza, capazes de serem 
utilizados em ~enefício do homein e da econop1ia. 

Parágrafo único. Os estudos a que se refere este arti
go serão pro_c~~iidos por vale, de modo a caracterizar, de
finitívaffienl.e~ aS potencialidades de cada unidade hidro
lógica. 

Art. 4'1 O Programa de PlaÕejamento do Uso das Á
guas- PLANORDESTE II -compreende a indicação 
e o dimensionamento de todas as obras relevantes neces
sárias à captação, acumulação, regularização, condução 
e uso da água, tendo em vista o suprimento das necessi
dades de abastecimento das cidades e as disponibilidades 
para uso rural. 

Parágrafó único. ___ Q_PLANORDESTE 11 indicará, 
igualmente, as áreas alternativamente mais propícias à 
implantação de grandes e mêdios projetas de irrigação 
de iniciativa do Poder Público. _ _ 
., Ãrt. S'i' ,O Progr~qLa d~ Obras Públicas de Irrigação 
e Uso Geral das Ãguas- PLANORDESTE III- com
preende o projeto, a construção e a operação das obras 
hidrá1:1licas relevantes, previstas no PLANORDESTE II, 
especialmente grandes e mêdias barragens_ e si~temas de 
captação atravês de poços, bem como as obras_ de irri
gação e as de tomada e ~opdução de ãgua para abasteci

- mentQ público que, complementarmente, lhes correspon-
dem. 

~ J'i' Os projetos de irrigação de iniciativa do PQQ.er 
Público serão por este implantadas e divididos em Jotes, 
qu~ serão _rep~sados a peguenos irrigantes organizados 
em cooperativaS ou em outras formas de associativismo. 

~ 211 No detalhamento dos projetas de irrigação, a 
que se r~:fe.r:em este artigo, serão previstas ãreas para ha
bítação, escolas, edificlos públicos, lazer, circulação e 
outras necessádas, bem como para instalação de agroin
dustrias para o processamento da produção agrope
cuária. 

§ 3<~ Após um período mínimo de 4 (quatro) anos de 
carência, durante o qu~l serão assistidos pelo Poder 
Público, os irrigantes terão um prazo não inferior a 12 
(doze) anos para pagarem os seus lotes, observados juros 
de 0,5% ao ano. 

§ 4<~ Na fixaçãq do v·alor de cada lote será computa
do apenas, o custo histórico das terras e das obras realiw 
zadas_ dentro da área efetivamente repassada aos irriganw 

- tes, rateado, eqaitativamente, por unidade de ãrea. 
~ 5<:> Em qualquer fase, após o seu assentamento, o 

irrigante pagará a âgua consumida, com base no custo 
histórico anual, apropriado no ano anterior, para a ma
nutenção das obras de condução de água exteriores, aos 
lotes, observado um mínimo de consumo, cuja cobrança 
serâ coi:npulsória. 

.;? 69 Os lotes a que se refere o§ {'I deste artigo'serão 
indivisíveis e--reverterão ao Poder Püblico se o irrigante 
.cteixar de cumprir as condições previstas no decreto que 
regulamentar a presente lei. 

§ 7<~ As- obras de condução de água para abasteci
mento urbano estã?âo compreendidas entre as respecti
vas tomadas nas obras de captação e o limite suburbano 
da localidade a ser abastecida. 

§ 8<~ A âgua de abastecimento urbano, fornecida às 
comunidades, será paga por unidade de volume entre· 
gue, com base no custo_ de manutenção e melhoramentos 
das o_bras de conduçãO, avaliado para cada ano- em anda

, menta, corrigida a diferença entre a avaliação e_ a despe
sa real, no a~no subseqUente. 

§ 99 '·As âreas destinadas ao estabelecimento dos prÕ
jetos de irrigação, de que trata este artigo, serão desapro
priadas de acordo com a legislação própria, cabendo aos 
que nelas morarem hã mais de 3 (três) anos anteriores à 
data da desapropfiai;ào, prioridade para a ocupação de 
lotes, desde que satisfaçam às demais exigências legais e 
regulamentares. 
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§ 10. As grandes barragens de uso_ múltiplo que, 
além do abastecimentO de cidades. e da irrigação, se des· 
tinem ao abastectmento de capitais, à produção de ener
gia, à navegação ou_aoutros fins, serão, quanto a·-seu fi~ 
nanciamento, construção, operação e manutenção, obje-. 
to _de negociação- entre os diversos .órgãos federais e os 
Estados interessados. 

Art. 69 O Programa de Abastecimento Ur_b_aoo_ ---:"-
PLANORDESTE IV- compreende todas as obras de 
abastecimento urbano, realizadas a partir da extremida
de das Pbras de condução a que se refere o§ 7" do artigo 
anterior_. _ __ __ _ _ _ _ _____ ---"--

, § }'9 O Projeto, o financiãmento, 8. execução, a ope
ração e a manutenção dos sistc::mas de aba,stecirnento_UJ"
bano, a_que se refere este artigo, são_ da alçada dos Pode
res Municipais ou- dos órgãos especializados que desses 
receberem delegação para este fim. ' 

§ 29- O PLANO ROESTE IV manterá, a fundo p'erdi
do, um programa de_ instalação de pequenas forites de á
guq, destinado a abastecer pequen~s ~munidades rurais· 
que não dispuserem de fonte permanente de água potá
vel para o consumo humano. 

§ 39 O disposto no par4grafo anterior será_realiz_a_dQ 
mediante convêniOs a serem celebrados com os Ml.lnicíw 
pios que se obrigarem a manter as fontes instaladas. 

Art. 79 O Programa de Ob-ras- de CaptaçãO de Águas 
e Uso Agrícola Privado - PLA NORDESTE V.-::- ,c_om
preende as obras de captação, condução e irrigação, de 
iniciativa de pessoaS ou entidades priVadas e realizadas 
dentro dos limites de suas propriedades. 

Parágrafo único. Quarido economicamente viáVel, o 
PLANORDESTE III poderá fornecer âgua a projetes, 
isolados ou em grupo, do PlANORDESTE V, caso em 
que essa será entregue aos proprietáriOs, nâ entrada da 
área a ser beneficiada, a custo calculado na forma previs
ta no § 59 do art. 5"" desta lei. 

Art. 8<1 O PL:'-NORDESTE V compreende dois 
subprogramas: 

I - o Projeto Sertanejo; 
H -o Prohidr'?·,. _ , 
Art. 99 O Projeto SertaneJo- têm por objetivo- pro~ 

mover o desenvolyiinen.to de pequenas e mêdias proprie
dades privadas do semi-árido, cuja área nãO Ultrapasse 
500 (quinhentos) hectares, tornando suas ativfdades 
agropecuárias economieai'itente ii'.tdependentes das secas. 

§ I"" O Projeto Sertanejo operará através de Núdeos 
locais, abrangendo, cada um deles, um ou vários Municí
pios, de modo a permitir a seus têcnicos darem assitêncía· 
às propriedades locali:cidas em Sua área de atllaçãO.-

§ 211 Os Núcleos, por solicitação dos proprietários, 
realizarão os estudos topográficos, de solos, de água e 
outros julgados necessários, com base nos quais dabora
rão os projetas de aproveitamento integrado das pro
priedadt!!s, de modo_a atender aos objetivos previstos no 
caput deste artigo. 

§ J9 S~o elementos essenciais aos projetos' a que -s-e 
refere o parágrafo anterior: 

a) o poço, o pequeno ou mêdio açude ou outra fonte 
de água capaz de atender às necessidades mínimas da 
propriedade, durante as épocas de seca ou_ estiagem; 

b) a pequena irrigação; 
c) a piscicultura intensiva; 
d) a seleçào de áreas para culturas de inverno e a valo

rização das demais áreas pela instalação progressiva de 
pastagens e culturas resistentes a seca, seja para pecuária 
d_e pequeno, mêdio ou grande porte, seja para a pro
dução de espécie.-. industrializâveis; 

e) a substituição de culturas mais exigentes de água 
por outras menos exigen~es; _ .. _ 

f) a utilização de técnicas cQOservaciOnistas e de ou
tras técnicas de exploração de terras secas. 

Art. lO. Os projefõs pifvados elaborados pelo Proje
to [ertanejo serão, após aprovados, financiadOS, fnte
gralmente, pelo Banco do Nordeste do Brasil ou pelo 
Banco do Brasil S.A. atê o liinite máximo de 800 (Oito
centas) UPCs, mediante as seguines condições: 
I- dispensa de 50% (cinqUenta por cento) da dívida 

correspondente ao finãnciãmCilto, confirmada após a 
implantação do projeto; 

II- os restantes 50% (cinqliCnta por cento) pagOs em 
atê 15 (quinze) anos, inclusive 4 (quatro) anos de carên-
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cia, correção monetária de .50% _(çjnqiienta por cento) e 
juros de_2% (dois por cento) ao ano. 

§ l9 - As Hberações do financiamento serão realizadas 
e!TI cofifonriidade Com o cron~grama previsto "ilo prOjeto 
aprovado pelo Agente FinanceirO, devendo a- irriplan
taçào-das.ê)~fas ser acompanhada poitécnicos do PrOje
to Sertanejo, que orientarão o pioprietãrio, também, na 
fase de exl!loração. 

§ 211 _.~\. não implantaçãÇt -ou a paralisação injustificâ-
vel do projeto obriga o mutuário aO pagamento do_ válor 
recebido,_ corrigido monetariame!lte, no Prazo de 3 (três) 

__ m_es~ _á"pós ã 9õinuiliCaÇãõ_ aQ pfópríetãrio. 
§ 3'1 Os serviços prestados pelo ProjetO Sertanejo aos 

pequenos e mMios proprietários serão gratuitos e visam 
à organização da propriedade, à introdução de culturas, 
métodos e iécnicas adequadas à realida~e do semi-ârido 
nordçstino e o- alevantamento econôm:ic_o e social do 
meio rural. 

Art. 11. O Projeto_ Sertanejo poderã, também, im
plantar conjuntos de projetos_ em áreas de_ reforma 
agrária, cã.berido ao INCRA, nesse caso, aprovar e 
acompanhar os trabalhos de implantação e colonização. 

Art. 12. O Prohidro têm por finalidade implementar 
o_ uso da açudagem e da irrigação, erit propriedades com 
áreas superiores a 400 (quatrocentos) hectares, do semi
árido nordestino-; de modo a torná~las resistentes às secas 
e económica e so"CialmentC óteis ao _desenvolvimento re
gionaL. 

Parâgrafo único, O Prohidro financià.rá projetas de 
açudagem e integrâ.ção econômica do uSo da água; que 
observem: 

a) o vo!u~e_de âgua acumulado deve ser compatível 
com o seu. esquema de aproveitamento económico, atra
vés da irrigação ou de outras atividades produtivas; 

b) o proprietârio se Obriga a implantar, durante o pra
zo de pagamento do financiamento, pelo menos 2 (dois) 
hectares, por ano, de pastagens ou culturas xerófitas in
dustriais; 

c e) o proprie"târio se obriga a prover a criáção de. pelo 
menos 2 (dois) emPregos permanentes por hectares irri
gado. 

Art. 13. Os projetas do Prohidro serão financi"ados 
pelo Banco do Nordeste do BraSH ou pelo Banco doBra
sil S.A., mediante as seguintes condições: 
I- a parte financiâ\rel do projeto não será superior a 

2.500 (duas mil e quinhentas) UPCs. 
II ....:.. dispeOsa de ·So% (éinqOenta por cento) da diVida 

correspondente ao financiamento, confirmadif ·apóS a 
i~plan~aç~o dC? projeto; · 

ÍTI- o restante do financiamento será' pãgO em até 10 
(dez) anoS, iriclusive 3 (três)_ de carência, correçã·o mone· 
tária plena e juros de 2% (dois por cento) ao anO. 

§ I 11 A plica-se ao Prohidro o disposto no § 29 do art. 
lO desta lei. 

§ 2"' No caso de preexistência de âgua na proprieda
-de, o limiJe _q<? Ji~~nciªll!-_e(ltO previsto ilo inciSo- I deste 

artigo fica reduzido à metade. 
--- § J9 o-PrOhlcifonãofinaOClaráfontesdeáguaisola

das, sem o respectivo aproVeitamento ec-onômíco e so
cial. 

Art. 14. Os projetas privados implantados com o 
apoio" do Projeto Sertanejo ou do Prohidro terão garan
tia anua!_de crédito de custeio, através dos bancos que os 
financiarem. 

Art. IS. O Prog~ama de Op_eração e Manutenção de 
Obras Públicas Hidrâulicas- PlANORDESTE VI
compreende todas as ações _!lecessârias a garantir a s_egu
rança e a eficiência das obras públicas a que se refere o 
PLANORDESTE lll. 

Art. 16. Além dos programas referidos no art. 29 
desta lei, fica criado o Programa de Ação Integrada dos 
Ministérios no Nordeste- PAIMNE. 

§ 19 Ao PAIMNP. cuja elaboração será coordenada 
pela Secretaria de Planejamento da Presídência da Re
pública- SEPLAN,_ouvida_~ S_UDENE, inc1,1mbe defi-_ 
nir as ações e programas dos Ministérios eln lipOTo ao de
senvolvimento do Nordeste, aí compreendidas, entre ou
tras: 

a) reforma agrária e reg!Jlarização -de terras; 
b) planejamento agrícola; 
e) extensão rural e assistência creditícia ao pequeno 

produtor; 

d)_ cooperativismo; 
e) pesquisa agropecuária; 
f) estradas vicínais; 
g) eletrificação rural; 
h)" educação; 
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i) saú_de;_ __ 
j) assistência à pequena e média empr'esa industrial; 
I) agroindústria. 
§ 211 Os reéursóS do PAI MNE serão consignados, no 

Orçamento da União, aos vários Ministédos a_que se
vinculam as atividades referidas no parágrafo anterior. 

Art. 17. Incumbe à SUDENE: 
I- :f coo_rdenação- géral dos programas ptevistos no 

art. 211 desta lei; 
II- executar, direta ou indiretamente, o PLANOR

DESTE I e o PLANORQESTE II, em colaboração com 
o Departamento Nacional de Obras Contra as. Secas ~ 
DNo-CS, e a Companhia de Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco - CODEV ASF; 

III _:_assess-orar a SEPLAN na elaboração do PAIM
NE, nos termOs previstos no§ 1'1 do art. · 16 desta lei; 

IV- ooordenat e acompanhar a execução do PAIM
NE através de convênios, assinados com os Ministérios
interessados e: os_ Estados~ 

V- executar, através de convênios com os Municí
pios, o programa previsto nos §§ 2'1 e J'i' do art. 69 desta 
lei.. 

Art. 18-. Cabe ao Departamento Nacional dê Obras 
Contra as Secas- DNOCS- e à Companhia de Desen
volvimento dO Vale do São FrancisCo - CODEVASF: 
l- éxecutar, dtreta ou indiretamente, em suas respec

tivas âreas de atuação, o PLANORDESTE III, o PLA-
NO ROESTE VI e o_ Projeto Sertanejo; . 
II- coordena~ e fiscalizar o Prohidro, cUjos projetes 

<;levem aproVar, antes de serem submetidos aos' bancos, e 
acompanhá~lo durante a fase de implantação. 

Art. 19. O Departamento• Nacional de Obras Con
tra as Secas e a Companhia de Desenvolviment_o do Vale 

- do São Francisco baixarão normas para a elaboração de 
projetas e para a construção de barragens superiores a 
100.000· (cem- ólil) metros cúbicos, bem como para a 
abertura de peços e exploração de lençóis subterrâneos, 
tendo em vista: . 
I- gS:ran-tir O fluxo de águà para cada barragem, sem 

prejuízo' para as demais construídas no mesmo vale; 
11- compatibilizar sua capacidade e profundidade 

com os seus objetivos; 
III- garantit a soHdez das barragens, evitand_o o 

rompimento em-cadeia; 
IV- evitar a interferência indevida de um poço sobre 

outro; 

V- evitar a poluição dos lençóis subterrâneos; 
VI -estabelecer práticas de manutenção eficiente das 

obras hidráulicas; 
VIl -maximizar os diversos beneficies econômiCos e 

sociais das reservas de água. 
-- -ParágrafO ónicO, · OS Órgãos mencionados neste arti

go manterão serviços de piscicultura, com o objetivo de 
elevar, ao máximo, a produção de pescado nas massas de 
água, públicas ou privadas, interiores da região. semi
árida e de colaborar com o setor privado para o desen
volvimento da piscicultura intensiva. 

Art. 20. As ações de emergência contra as secas, en
chentes e outras calamidades, serão programadas e exe
cutadas pela SUDENE em cooperação dirCta com os Es
tados afetados, com os Órgãos Federais e com o apoio 
das Unidades das Forças Armadas localizadas na região. 

Art. 21. A partir da publicação desta lei, os recursos 
do Governo Federal, destinados a objetivos ligados a·os 
programas nela previstos, serão aplicados sob estrita ob
servãncia deste_diploma legal. 

§ J9 A partir do exercício seguinte à public8ção des
ta lei, o Orçamento Federal consignará explicitamente, 
através dos Ministérios próprios, os recursos que desti~ 
nar a cada um dos programas por ela criados. 

§ 2'1 O disposto neste artigo não prejudicará a apli
caçãõ, no Nordeste, de outros recursos de qualquer na
tureza oriundos de projetas, programas, linhas de crédi
to, ajudas ou subsídios aplicáveis em âmbito nacional ou 
dTrigídos complementar e especificamente à região. 
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Art. 22. O PLANORDESTE ajustará suas ações 
aos objetivos que o Programa ·de Reforma Agrária esta
belecer para a região. 

Art. 23. Esta lei será regulamentada dentro de 90 
(noventa) dias após sua publicação. 

Art. 24. Esta lei entra em vigor ria data de sua publi
cação. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redução final. (Pausa.) - -

Não havendo que peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 2 h_o
ras e 30 minutos, para apreciaÇão do Projeto de Reso
lução nv 133, de 1985. 

Projeto de Resolução nVI33, de 1985- Discussão, em 
turno único, do Projeto de Resolução nY 133, de 1985 (a
presentado pela Comissão de Coilstituição e Justiça 
como conclusão de seu Parecer nY 963, de 1985), que sus
pende a execução do título .. IV-A"- Taxa de Conser
vação de Estradas Municipais e âo Fato Gerador- da 
Lei nY 278/77/4, que dispõe sobre alterações a atuali
zação do Código Tributário do Município de Estrela do 
Norte, Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!H)- Estã encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 2 horas do dia imediato.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. Nl-. 
VALDO MACHADO NA SESSÀO DE 17-10-85 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Ausente amanhã do Sen_ado, em conseqUência de com
promissos inadiáveis na Capital pernambucana, valho
me desta oportunidade não para emitir o meu voto, _mas 
para traduzir a minha opinfão a respeito-da proposta de 
Constituinte, ~ncaminhada _pelo Senhor Presidente da 
República à consideração do Congresso Nacional. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

"--Re_$peito as opiniões contrárias à minha, que sei des
valiosa, preciso djzer sem_falsa modéstia, mas _possivel
mente o_ processo ·matS-fáj:iiôO---;--m.als objetiVõ, maiS prag
mático a ser seguido reQ.Lto, serã,_ex_atamenje_._~_y_ma 
Constituinte- Congressual. -

Os que _defendem uma Assembléia Constituinte exclu
siv_a,_~~_t~m_ ~1,1<\.~J.il:Z§~ _n_ãQ _p_Qd~m-~wecer que essa_ li· 
nha se contrapõe à reafidade brasileira. N_ós precisamos 
estar atentos à verdade de que a eleição, tanto da Consti

_tuj_'!te excll:!~iy_ªt quanto da congressual, será feit<i-pelo 
mesmo eleitorado, o corpo político da Nação. Assim, 
:não há vantagem nenhuma, nem utilidade, nem conve
níência, sobre o sistema tradicional. Pelo que o Congres
so, na hora de examinar a proposta do Senhor Presidente 

----da República, haverá de decidir em sintonia com a nossa 
melhor trad~ção. 

Li, ªl_hur~s, não sei se de autoria de Diquét, que .. a 
grande utopia do homem é querer colocar", nas consti
tuições, a perfeição que ele não tem". Prevalece o princí
pio da i-etãt!Vídade das OOfsas e-Podsso~ só há unla coisa 

-·-absoluta: é que tudo é relativo. De modo que, dentro 
dessa visão, nós~ como- políticos, vale dizer, homens de 
pé no chão, hom_ens que consultam permanentemente a 
realidade, que convivem com o povo, que sentem as suas 
dificuldades, os _seus dramas, os seus problemas, nós, na 
hora desta decisão, não temos que nos ater aos perfeccio
nismos, porque muitas vezes não levam a nada e não 
chegam a conclusão nenhuma. 

Poderia valer-me de opiniões de analistas políticos 
para aferir essa verdade, e hoje O Globo dá ao seu edito
ríal a seguinte epfgrafe: .. Substitutivo Cõnfusionista", 
referindo-se ao_ substitutivo apresentado pelo ínclito, cu1-
t9 -~ _ínteligent~_professo_r_ flávio Bierrel)-bach, apr~enta
do Ontim à comissão que eXamina a proposta de convõ
c~ção da Constituinte. 

Não o faço, pela exigüidade de tempo, não quero 
valer-me, por díspensáv_eis, de argumentos qpe tais, de 
argumentos semelhantes. Porque se pensasse na convo
--eação de canstittiintes exclusiVos, de delegados exclusi
'llOS-, s.em partidos, quando o elenco de organizações po1í
ticas contém mais_de 30 agremiações, estaria serido sur
rcalista. E ou_tras emendas que desejam inserir no texto 
da emenda, só poderiam ter o apoio de amadores, e se-
riam, de logo, consideradas irrealistas e até surrealistas. 

O que nós querenl_Os. Sr. Presidente e Srs. Senadores, é 
votar uma emenda convocatória da Constituinte que 
consulte e que corresponda ao pensamento dominante 
dos diversos setores da sociedade. A sociedade brasileira, 
na democracia que praticamos está aqui representada, 
bem ou mal, com seus erros, com as suas virtudes, com 
as suas imperfeições, com as suas qualidades, dentro da 
contigência humana, pois a perfectibilidade só se encon
tra em Deus. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a posição que aqui ex
presso seria traduzida no voto à emenda a ser debatida 
amanhã, se presente pudesse estar na comissão encarre
gada de examinar a proposta de convocação da Consti
tuinte encaminhada pelo Senhor Presidente da Repúbii~ 
ca. 

Desde os primeiros dias, quando s_e travaram os deba
tes a respeito da Mensagem do Governo, melhormente 
em torno da convocação da Assembléia Nacional Cons
tituinte, tomei a posição que me pareceu a mais conve~ 
niente, ditada pelo bom senso, diante do grande número 
de contrapropostas, cada uma tentand_o inovar mais do 
que a outra. E meu voto seria, se presente, de apoio à 
proposta encaminhada pelo Governo, por me parecer a 
mais equilibrada e a mais adequada à realidade do mo
mento histórico que o País vive. 

Não há menor dúvida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, --rÇfãSeSiõU Certõ"Cle que COinO respeítOOeVídO-ãO- ilus-
de que o assunto é polêmico, é controvertido, mas, em tre relator, homem competente, intelige_nte, capaz e com 
meio a essa onda de opiniões, ~onflitantes muitas delas, o devido_ respeito também àqueles que lhes seguem a 
cabe-nos seguir a linha da tradição brasileira. E a linha orientação, estou certo de que, amanhã, a maioria deqi-
da nossa tradição, no que toca a esse problema, é pela dirá _dã.__ffianeíra Inais OOrivenTente" ão pOVo bra-sileiio, 
convocação de uma Assembléia Coil.stillJ_i11te Co!lgres- dentrQ da tradição que vem sendo seguida ao longo da 
suai. Isso ocorreu em 1824, para a votação da primeira -ilOSSãhísí:Oríã, que am:lnhã a maioria decidirá pela apro-
Constituição, a do Império, que estruturou 0 novo Esta- vação da emenda do Senhqr Pres_idente _da República 
do brasileiro. Logo a seguir, a primeira Constituição re- que, à falta de uma melhor, é a mais conveniente, aquela 
publicana, a segunda do ears, de 24 de fevereiro de 1891, que_ piirece -cOrr-espoiiâer aos anseiOs nacionais. O povo 
foi votada também por uma- Assembléia Congressual. não precisa ser consultado para dizer que deseja uma As-
Com a vitória da Revolução de 30, em 33 convocada a sembléia Nacional Constituinte, a cuja responsabilidade 
A~~~rnbl<!'!<! ÇQ_f!!1titui_f!t~.-~II1_34t _a _ _1_~ _t:ie_jl!lhCl_f(li -~_!).~V~ : -e~a-cujO-esptfitõ O PUbliCo, "sefá -esta entregUe a tarefa bis-
Constituição e 0 Congresso COnstituinte depois se des- tó.dca de elaborar o novo texto constitucionaL O povo 
membrou em Câmara e Senado, dentro do sister:n_a bica- espeT-a uma Constituição realista, calcada na realidade, 
mera!, que é tradicioii.al em nosso País, passando, então, -- nas- peCulíãi-idã:CeS Sódó-Político-econômicas deste País, 
à sua atividade de Assembléia Legislativa. de..<>prezadas, quando foram votadas as outras Consti-

De modo que me parece não haver outro caminho tuíções: a de 1824; qUe s·ofreti influênciã da Revolução 
mais pragmático e mais adequado, e 0 pragmatismo deve Francesa: a de 1891, a primeira Constituição republica-
ser a tônica da política, porque política fião se faz nó ·vã-- --na, que sofreu o impacto da Constituição americana; a 
cuo. de 1934, que segt.iíti O esquema da Cotistitu_fção alemã, 
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do Weimar, tanto que podemos dizer gue a de 46 foi 
<1quela que mais se aproximou da realidade nacional. 

Portanto, Sr. Presidente, sem maiores delongas, quero 
concluir, afirmando que, a posição ora exposta justifica 
o upoio que daria, amanhã, Tiii-óPorúl.-il.Tcfade-da reunião 
da Comissão Constitucional, à proposta governamental 
de convocação da Assembleia Nacional Constituinte, se 
Presente eStiVesse. -pof conSiderâ-fa, nos termos em que 
foi apresentada, realista- e- convenente aos interesses do 
País. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. Nl
VALDO.MACHADO NA SESSÀO DE 9-11-85 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente Srs. Senadores: 

Sob o _título de_ "Vitória do Brasil" e sobre o resultado 
das eleições de 15 de novembro, O Globo, em editorial de 
( 7 de próximo findo, analisa o pleito recém-realizado. 

- E o faz, Sr. Presidente, de modo oportuno, lúcido o 
equilibrado, extraindo conclusões e expressando a opi
nião de que o Presidente da República, José Sarney, saiu 
vitorioso do_ recente pleito eleitoral. Vitorioso o Presi~ 
dente e fortalecida a democracia, porque em nenhum 
pleito anterior houve tanta liberdade, tanta franquia, 
tanta facilidade para qUe os postulantes pudessem sus
tentar suas idéias, defender os seus princípios e lutar pe-
las suas causas. 

Desejo ler, para que conste dos Anais desta Casa, o 
editorial a que me reportei de início, porQue o considero 
reflexo do pensamento popular no que toca à signifi
caCho -do pleitO, -ã-súa significação e ao seu resultado. As 
afirmaçõeS-dO Presidente Josê Sarney, em entrevista on
tem coilcedldã. à imprensa, demonstram o seu espírito 
democrático. Mas Sr. Presidente, precisamos extrair 
lições consistentes das eleições realizadas a 15 de no
vembro; nós pudemos concluir que essas lições levam à 
reflexão sobre o qiiãdro partidário, sobre o seu des
dobramento. Por isso, a propósito da entrevista do Presi
dente, desejo aqui ressaltar a maneira equilibrada com 
que o chefe do Governo interpretou o resultado das ur
nas, aquilatando o seu significado real para os Partidos 
que o apóiam, na· Aliança Democrática. 

O Globo, no seu editorial, de início, reflete fato in~is
cutível de que o Pr~idente 9-a_ República saiu fortaleci
do, porque soube respeitar as opiniões e as posições con
trárias ao governo, merecendo, por isso, a confiança do 
povo, que foi, mais uma vez, sábio, na hora de exercer? 
direito de voto. O Editorial, fazendo menção a essa reah~ 
dade, salienta que: 

Os resultados desse pleito não poderiam premiar 
mais diretamente a atuação do Presidnte da Re
pública, ao negar a vitória total a cada um dos gru
pos que disputaram a supremacia política do País, 
pOis a voz dàs ú'I-rias- não aUtoriza a ninguém a in
corporação de um ganho que antes de mais nada 
pertence à- j)i"6pria nacionalidade, que elegeu o regi
me democrático, como estilo seguro de convivência. 

Esses trechos demonstram o ~quilíbrio e a objetivida
de com que o jornal analisa o resultado das eleições. 

Dando continuidade à anãlise, _escreve o redator do 
editorial em causa: 

A distribuição equilibrada dos resultados através 
d-6 Túritório. naciOn-al demonstra, com toda a clare-
za, que o povo brasileiro prefere decididamente a vi
gência de um regime duradouro de plena garantia 
das liberdades e __ demais direitos que contemplam a 
-vídã-das naçõ-es ·ctviJizada-s;como--propõe -a- Alian-ça 
Democrática. Nessa divisão _que reflete sem dúvida 
a sabedoria de um povo que já ingressa no caminho 
da maturidade poHtica, quase todos os grupos fo~ 
ram ao mesmo tempo vencedores e perdedores, de 
modo que a nenhum deles é concedido o direito de 
exigir dos demais a submissão a desfgnios nem sem
pre confessáveis. 



5444 Quinta-feira 5 

Nesse contexto, ce-rtamente a pressão em favor 
da antecipação das eleições presidencíaís para o 
próximO an-o está sepultada, pois se interessa direta
mente às ?-mbições de determinado governador, já 
não atrai outros aspirantefl aõ Palácio do Planalto 
que em distintas situações concordariam de bom 
grado, com a convocação antecipada daquele pleito. 

Este trecho, que destaco, reflete não só a opinião do 
jornal, mas a opinião da_ imensa maioria da população 
brasileira, que tendo feito" a-escolha dos seus governan
tes, _em 15 de janeiro, não deseja voltar às pugnas eleito
ruis extemporaneamente. E essa eleição pela qual luta, 
pura atender projetas pes:soais, o Gov-e-rno Leonel Brizo~ 
lu, não atende aos interesses maiores e mai~ legítimos dq 
povo brasileiro, que precisa de tranqUilidade para traba~ 
lhar e ajudar o Presidente da República a realizar uma 
administração operosa, promovendo o desenvolvimento 
do País. O resto é agitação que o povo repudia, para que 
se inicie, como já se iniciou, um plano de trabalho efeti
vo, duradouro~ permanente, em seu próprio benefício. 

O que o povo deseja não é a luta antes_do tem-po, não é 
a campanha visando a mutilar o mandato do Presidente 
José Sarney, mandato legítimo, que ninguém contesta, 
pois está disposto a lutar para o fortalecimento das insti~ 
tuições democráticas, como acaba d_e fazer ainç3a a&ora, 
nessas eleições de_Js--de novembro~ em que soube dar 
uma lição de maturidade política. Os Partidos que se 
reuniram antes, da Aliança Democrática, souberam dis~ 
putar, democraticamente, a preferência do eleitorado, 
cada um lutando por maiores espaços, sem a menor rus~ 
ga, o menor arranhão ou a mais teve fratura na sua _inte~ 
gridade, mantendo~se como o sustentáci.do, O instrumen~ 
to indispensável ao proces..<;o de transiç~o do País para O· 
regime democrático,.e, sobretudo, como_o_instrumento 
de apoio parlamentar ao Prsidente da República, a fiin 
de que Sua Excelência possa realizar a grande obra pela 
qual aspira o povo brasileiro. 

Portanto, Sr. Pr~ide-nte e Srs. Senadores, n~ii-Opor~ 
tunidade, reafirmo a. minha posição e a do_mcu Partido, 
de que o povo conscientemente repele a antecipação da 
eleiçãQ,_ proposta sem sentid_o e marcada por objetivos 
puramente_ personalistas, só desejada pelo Governador 
Leonel Brizola. 

A sua realização mutilaria o mandato do Presidente 
da República, o que não atende aos anseios populares, 
nem corresponde aos interesses da democracia brasileira. 

Esta a razão pela qual desejo trazer a minha palavra, 
como integrante do Partido da Frente Liberal, de repú· 
diO às manobras impatrí6ticas patr6driadas pelo PDT e 
pelo PT. 

O povo deseja que o Presidente cumpara o seu manda~ 
to e realize, como vem ocorrendo, uma administração 
capaz de atender aos seus mais le.gítimos anseios e às 
suas ·ma i~ sentidas aspirações. 

QUalquer outra proposta não pode encontrar apoio do 
povo, repito, caindo no vazio, sem a menor ressonância. 

A Nação deseja que o Presidente José Sarney continue 
à frente de Governo pelo período estabelecido na Consti
tuição, ou pelo período que a Assembléia Nacional 
Constituinte fíxar, para q·ue possa dar cumprimento ao 
compromisso da Aliança Democrática, assumido peran~ 
te o povo nas praças públicat, de_ condu_zir este País a 
seus grandes_ destinos. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero repelir, 
como membros do Partido da Frente Liberal, essa pre
tensão estranha, absurda, inconseqUente_, inoportuna e 
injustificável, do Governador Leonel Brizola, certo de 
que o povo não o cacompanhará nessa campanha de ca~ 
ráter puramente agitacionlsta. Se se fizer uma consulta 
popular, a resposta não favorecerá o autor ou autores 
dessa extemporânea "empreitada". 

O esforço em busca do desenvolvimento econômico -
com base nos princípiOS da justiça social,-Capaz âe asse
gurar a cada pessoa, a cada família, a cadã-"indivfduo, a 
cada brasileiro um padrão de vida ao nível da dignidade 
da pessoa humana, não poderá ser interrompido para 
atender à aventura do Governador do Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse o meu posicionaR 
menta nesta hora, de repúdio à tentativa de perturbação 
da vida do Pafs_, preconizado pelo ~overnacio_r carioca, a 
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qual implica num golpe nas instituições, mutilando, e até 
diria. cassando o mandato do Presidente José Sarney. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. N/L
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 20-1/-85 E 
QUE; ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
_cia o seguinte discurso.)- Sr.Preside~te, Srs. Senad<!_
res: 

Ontem tive a oportunidade de analisar, mesmo a vôo 
de pássaro, os resultados das últimas eleições, inclusive o 
seu significado, o fiz com base em editorial de Q Globo, 
edição de 17 deste mês inclusive em declarações feitas à 
Imprensa pelo Presidente José Sarney. Hoje volto à tri
buna para respigar, nesta seara, porque entendo -que o 
ussunto me"rece análise mais demorada. Sem dúvida al~ 
guma, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, a decisão do lúci
do e esclarecido eleitorado brasileiro, obrigou todas as li
deranças políticas e partidárias, operárias e empresariais, 
a extr'!-i_r a_~_9Jnclusões inerentes ao resultado do pleitO. 
-o· recado foi dado pelo eleito"T"ado brasiteiro_que, in~ 

clusiv6, na -fé-pa-rtição dos mandatos, n·a atribUição das 
delegações de sua vontade ao representante do povo, 
agiu~ ~c J!l_o_ó9 e_quillbradO; pa.I-ã- não_ permitir posições 
heieillOillcãs aeste ou à-quele partido. 

Assim_ é_ que, o quadro :Partidário de hoje, embora 
marcá do pelo- excessO de agreiniaÇões POiít!Cãs, rato qUe 
inviabiliza o foitaJeCimerito ·e aperfeiçoamento das insti~ 
tuições democrát_icas, o quadro partidário atual, ia di~ 
zendo, passou a ter·caráter pluralista. Einbora com mais 
dc~~p_-"irtidos, iião podíamos identificar aí o carãter plu~ 
rUlist<i., isso porqUe a maioria não tinha consiStência dou· 
trinôría, ídeológicu, sequer política, para inspirar con·~ 
fiança ao eJCitorado. Tivemos a oportunidade de_comba
ter essa profiferação partidária, certo de que o excessivo 
número de agremiações políticas não vem etn favor do 
fortalecimento das instituições democráticas. Se é óbvio 
.-:.cep-oTisso desnecessário repetir- que só os partidos 
fortes geram uma democracia também forte, por canSe~ 
qaência estável, não seria lícito a ninguêm, diante da 
prOliferação como cogumelos, de partidos sem expres
são, sem representatividade, sem nada que possa inspirar 
confiança ao eleítorado, a ninguém seria lícito admitir o 
fortalecimento e o aperfeiçoamento do regime. ~ claro 
que nós hão desejamos a camis·a~de-força do bipartida~ 
rismo, peTa inConveniência do maniqueísmo que impõe. 
O que nós queremos é um quadro verdadeiramente pJu. 
ra!ista. revestido da necessária representatividade, para 
que rmssa_ truduzir. como o canal nece~sRrio, o sentimen~ 
to )1opuiar. as suas angUstias, as suas necessidades,- as 
suas-aspirações, os seus anseios, a ~ua insatisfação e a 
sua re-oolta. Mas uma coisa é certa, e isto fói"salientado 
ontem: o Presidente José Sarney agiu como um_magistra· 
do, cumprindo a lei, assegurando as mais amplas fran~ 
guias democ!átic'!-s. para que o povo pudesse msnifestarR 
se da man~ira wã.is liv_re no dia da eJeiç-~0. Isto aconteceu 
e, hoje, nós podemos dizer que o Presidfmte saiu vitorio~ 
so, a democracia saiu fortalecida e, por essa razão, pão 
enteftdemos <jtie-·se queira postular, nesta hora, o encur~ 
tumento do_ mandato do Presidente díi República,_ me~ 
diante a i-ealizaçãó de e_leições em 1986. A v-oz que clama 
por_esse pfojetQ:_-c_lama em benefício próprio, clama no 
deseqo. O povo não aceita- e as pesquisas-o càrilpio~ 
vam - q'!le o Governo, que põe em prática medidas 3:d~ 
rllinistrafivaS ·adequadas, consciei-lte"S e-o6jetivas, visandO 
ao desenv'?lvimento econômico, interro"rlfpa ou prejudi
que esse esforço, pois espera· e quer sentir o reSultado 
dessas medidas. Essa a raZão pela qual volto à tribuna 
pa~a manifestar o meu repúdio, como integrante da 
Frente Liberal, à propostã personalista e no momento, 
íriCO~Veni~~~e, d?_ G_over~~ador Leonel Brizola, a qua! se 
êã)=ãcteiizi, -arnaa, pêlo· oPo~tunismo. Corrí essa prõpoS~ 
ta, tenta abrir uma fissura ·na Opinião pública, que por 
sua indiscutível maioria, vem manifestando seu apoio à 
administração do Presidente José Sarney. Por isso, r~pi~ 
tC?, _nest~s palavras e_ ainda em torno do problema 
_p.oTíti·c~---=ete!tõ-rã1 brasileiro, quero expressar a minha Po~ 
siçlío _:: ie5fou certo, a do rii6u Partido- de repúdio, à~ 
queles grupos que, levados pelo oportunismo, pela am-
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bição pessoal, desejam agitar esse problema em momen
lo inadequado e em ocasião inoportuna. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui expres
so uma posição que repito, entendo ser também a da 
Aliança Democrática, bem como de outros partidos que 
nào a integram, refletindo a opinião pública nacional, 
que não pode apo'iar proposta tão absurda que implica 
na cassação do maÍ1dato do Presidente da República. 

Fiel ao compromisso que assumiu, a Aliança Demo~ 
crática defenderá o mandato do atual Chefe do Governo 
e- lhe dará o necessi].rio respaldo político~parlamentar, 
para que ele possa, através de uma eficiente e honrada 
administração, corresponder aos justos e legítimos an~ 
seios do povo brasileiro. 

Era o que tinhu a dizer. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. N/
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 26-11-85 E 
QUE, ENTREGUE À REVlSÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun· 
cia o seguinte discur:so.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

Neste momento histórico da vida brasileira, quando o 
nosso ~aís se: encontra na encruzilhada dos seus destinos, 
buscando os caminhos verdadeiros de um progresso con~ 
sistente em bases duradouras, no plano político, econô~ 
mico e social, um progresso real em bases estáveis, par· 
lindo de raízes sqlidarnente_piantadas no solo da cons~ 
ciência cívica da Nação, é preciso que cada um de nós 
procure, por todos os modos, dar a sua contribuição 
constante, com o seu gesto, a sua _postura, a sua atitude, 
no sentido dessa viabilização. 

o- aperfeiçoamento institucional, no sentido da demo
cratizaÇão da vida nacional, é algo que somente poderá 
ser atingjdo, passo a passo, _com a inserção de práticas 
correspondentes nos costumes vigentes. Deste rnodo 
criar~se~ão os hábitos indispensáveis à práxiS Peculiar da 
democracia, a qual outra coisa não é senão a autêntica 
modernização política. 

E desta maneira que se impõe correlacionar, dentro de 
um quadro geral de refe:rência; dentro de um eixo de 
coordenadas políticas, de longo alcance, a menção Que 
eu não poderia deixar de fazer, desta tribuna do Senado 
Federal, a uma efeméride extremamente significativa 
para--a- õpitfião -pública de Pernambuco, do Nordeste
por que não dizer? - do BrasiL 

Trnta~se do 160~> do Diário de Pernambuco, o mais an~ 
tigo jornal em circulação da América Latina. Ademais, 
ao longo destes anos, registre--se, por oportuno, que ove
lho Diário, tradicional Periódico pernambucano, a rigor 
um· grande e respeitáVel matutino nacional, vem~se apre~ 
sentando, sem dln:ida alguma, como órgão jornalístico 
em }Jercne juventude, plenamente atual, visivelmente 
moderno e din;.imico. 

O lançamento do selo postal comemorativo, pela Em· 
presa Brasileira de Correios e Telégrafos, alusivo ao 
:.~contecirnento reflete bem o caráter nacional e a magni~ 
tuUe deSte acontecimento. 

TrMa~se, com efeito, de uma comemoração da mais 
alta significação, considerando~se não só a longevidade 
do Diário de Pernambuco, fato por si só admirãvel, e la~ 
vadas >!m conta inclusive as inúmeras dificuldades pelas 
quais passou o Nordeste, durante este longo perfodo, 
mas também a sua vitalidade, a sua pujança a sua atuali

, dade. 
A- história do BrasiUndependente está, por assim di~ 

zer, retratada. na_s pãginas desse jornal fundado_em 1 de 
novembro de 1825, quando o Pais iniciava os se,us pri~ 
meiros passos como Nação soberana, responsável pelos 
seus destinos, sob a magistratura do Imperador Pedro I, 
no pleno uso das prerrogativas que ele mesmo outorga
ra, com a Constituição de 1824. 

Particiípou dos dias turbulentos então vividos, refletinR 
do os tortuosos descaminhos das regências. A partir daí, 
concorde~se ou não com suas posições, o Diário de Per· 
námbuco passou, nas mãos de seus diversos proprie
tários, a ser peça integrante da vida polftica nacional, 
sempre como legítimo porta-voz dos anseios da popu~ 
lação do Estado e de todo o Nordeste. 
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Da posição de moderação, durante a Revolução 
Praieira de 1848, em que apelava para o bom senso_ e 
condenava a violência do "mata, mata marinheiros", à 
postura francamente abolicionista, o mais antigo jornal 
latino-americano presente em tOdos os momentos decisi
vos de Pernambuco e _do Bra_sil. 

No caso do combate à escravidão, campanha que teve 
como protagonista rnaiór o grãnde _pernambucano Joa
quim Nabuco, foi inais urria vez pioneiro~ condenando 
de maneira mais veemente aquele sistema de trabalho jâ 
em 1855, classificando~o como odioa_o e fatal regime. 

Esteve presente na Abolição, na Cabanagem, na 
Maioridade, na Proclamação da República e em todos 
os movimentos líberais. 

No in[cio deste século, adquirido pelo Conselheiro 
Rosa e Silva, que chegou a V ice~ Presidente da Repúbli
ca, viveria o tumulto da penosa luta entre "rosistas", se
guidores do novo prorietãrio do jornal, e .. dantistas", es
tes correligionários do General Dantas Barreto. Com o 
assassinato do combativo jomaJi~Ja Trajano Chacon, a 
desordem tomou conta das _ruas e o Diário sofreu o seu 
primeiro C::JnpãStelamento. -

Esse tipo de argumento, contudo, nunca fez com que o 
jornal abandonasse a trincheira cívica que sempre· ocu
pou nos vãrios momentos da vida nacional. 

Nas duas guerras mundiais, defendeu, de maneira in
questionâvel, as posições democráticas corresponde_ntes 
à opção popular, em defesa da liberdade, como valor 
permanente da dignidade da pessoa humana. 

Por ocasião da luta heróica contra_ a dit~dura do Esta
do Novo, a sacada do seu prédio serviu de palCo do sa
crificio de Demócrito de Sousª Filho, empastelado e in
terditado, desta vez pela polfcia, o Dhírlo, um mês de
pois, voltou às ruas com a mesma bravura e as mes_mas 
denúncias contra o regime entãõ vigente. _ 

Por todas estas lutas e pelas posições que sempre assu
miu, particularmente na defesa intransigente dos legíti
mos intereses de Pernambuco e do Nordeste, o jornal 
conquistou a simpatia do povo e se credenciou ao seu 
respeito. _ 

A história social do Nordeste pode ser -cã·p-tada, passo 
a passo, etapa por etapa, em detalhe, nas páginas maís 
do que sesquicentenárias do Diário de Pernambuco. rsso 
ficou evidenciado cabalmeote __ n_a__obra alentadlj. que o 
grande Historiador Professor José Antônio Gop_çalves 
de Melo publicou em 1975, quando o jornal completava 
150 anos de existência. Agora, em continuidade, está 
sendo publicada outra obra do Mestre pernambucano, 
sob o título Diário de Pernambuco: "Arte e Natureza do 
Segundo Reinado". 

rem-se assim, um jornal que é o espelho da sociedade, 
q1-1e é o seu necessário reflexo, sem o qual jâ não é possí
vel a modernização social, política ou económica da_ 
Nação. 

Na v,erdade, a matéria-prima da imprensa é a infór
mação, a notícia, a captação dos fatos e, conseqUente
mente, a sua transmissão para o grande pú.blico, que ou
tra coisa não é que a sociedade civil. 

É certo que, em tempos idos, a. opinião de um órgão 
da imprensa destacava-se acima da sua função informa
tiva. Tinha informação, mas esta quase sempre cauda
tãria ou subalterna, em face das suas tomadas de posição 
prévia, vale dizer, da opinião. Mais do que informar, 
pretendia-se influir, orientar, polarizar as condutas. A 
evolução dos_te_mpos, entretanto, levou a um movimento 
pendular no equilíbrio desse binômio e _hoje vemos que 
um jornal moderno tem um compromisso, acima de tu
do, com a veracidade faciual, procurando a informação 
com realismo exato e minucioso, com o máximo de 
isenção e seriedade. 

Talvez nenhum de nós se opusesse à d~finição da mis
são de um jornal, formulada por Joseph Pullitzer, o 
grande jornalista norte-americano, proprietário, aliás, de 
um dos maiorei)ornais de Nova Iorque, no século passa
do: .. 0 jornal deve_ ser uma instituição que luta sempre 
pelo progresso e a reforma, que nunca tolera injustiças 
ou corrupção, que combate sempre os demagogos de to
dos os partidos, opondo-se sempre aos privilégios de 
classe e aos exploradores públicos, com simpatia Sempre 
para os humildes e sempre dedicado ao bem público". 

Eis, certamente, uma bela definição, segundo a pers
pectiva de uma visão política lib_e~al e dernocr~tica, e sob_ 
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esse ângulo de luz nada haveria a contestar nas diretrizes 
de Pullitzer, Mas, 9 ~atQ é que o jornal Jlloderno, para es~ 
tar realmente à altura-do tempo, deve buscar, primor
dialmente, :a veiáCidade dos fatos e das informações, es
pelhando fielmente a realidade objetiva. Bem informar 
com exatidão e objetividade é a_sua missão, acima nies~ 
mo do-Parti priS-político ou ideológico, ainda que apre
gação de opiniões seja também legítima, desde que não 
se f<lça ein detrimento-dos fatos. Uma linha que pode ser 
expressa pela diretriz traçada pelo grande jornalista 

· M_illôr Fernandes, um de seus diretores, para quem "'o 
fal()_~ sagrado, o comentário é que é livre". E porque os 
fatos foram notiCiados Sagradamente e os comentãfiOs 
feitos de maneira livre, é que o Diário de Pernambuco se 
constituh:tuma das ligas mestras do jornalismo dos nos~ 
SOS dias. 

Por isso é que sempre cumP~iU fielmente a sua missão 
ess~ncial. Essa, corn c;erteza, a razão de ser da sua pater
nidadt?,_ da sua constante juventucl:e, da sua magnífica 
atualidade. Seria supérfluo c:jUe me ilorigasSe sobre o ele
vado senTidõCiVícõ "da atividade da imprensa. Basta que 
lenibrem-ó_s a necessária corre1ação entre ·a liberdade de 
imPrensa e dem0cfac1a, o Que equivale a dizer, da pleni
tUde da atividade jornalí$tica e a bUsca em todos os 
níveis, em--tOâOS-oS planos da vida social e jurídica da
quelas condições de processo compatíveis com o chama
do estado de direito. 

Vale lembr-ar Que o nunCa assaz louvado Rui Ba_rbosa 
admitia que a imprensa não representa somente uma li
berdade_ de_ c~r~ter _ índividu~l, e um direito de ordéril 
púólici, nunl-País õridetodos os poderes emanam do po
vo,_onde a autoridade pública_ se transmite pelo escrutí
nio da Nação para os seus representantes, a irilprensa 
_constituí um elemento necessãrio da ordem social, um 
p(Íncípio orgânico na existência das- instituições." 

-(Obras--Completa:s,- v-olume 20, tomo IV, pãg"ina 142.) 

Noutra passagem de sua numerosa e esplêndida obra, 
o einíni!Ofe]UrlsCOfiS"iilto, o grande representante çio pen
samento liberal do Brasil dirâ: 

_ "O josnali~mo põe o homem em comunicação vi
va, com a sua nacionalidade, pelos infinitos órgãos 
de relação que a publicidade estabelece e franqueiaw 
lhe uma _escola singular de experiência, trabalho, 
discrição e intrepidez. É por ele que o olhar da 
Nação mergulha nos tribunais ... " 

_O Sr. César_Ca!~_-=_Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Pois não. 

o- ~r. César Cais --Nobre Senador Nivaldo Macha~ 
do, desejo, neste momento, apoiar o pronunciamento de 
V. Ex.~ sobre a efeméride em que se comemoram os f60 
anos-do Diiirio de Pefliilnibuco:-Na realidade, não só 
como nordestino, mas tendo residido 8 anos em Pernam
buco, posso atestar a vita1idade do jornal, a maneira cor~ 
reta como o jornal procura interpretar os fatos e a ma
neira cOtncrdefende os interesses do Nordeste e os intew 
resses da democracia. De modo que, ao me associar ao 
pronunciamento de V. Ex• desejo, aqui, deixar patente 
que o Nordeste -inteiio tem no Diário de Pern~mbuco o 
verdadeiro paladino dos nossos ideais, de uma região em 
desenvolvimento, e que precisa ser onvida e para ser ou
vida é preciso que tenha órgão e veículo de comun_ic;ªção 
que bem informe â comunidade e que bem ínf()rme às 
autoridades. As minhas congratulações ao Diário de Per~ 
nambuco, através do pronunciainento de V. ExJ 

O SR. NIVALDO MACHADO - Acolho, Senador 
César Cais, o oportuno aparte de V, Ex•, que traz teste
munho valioso de quem, como V, Ex•, viveu em Pernam
buco, no Recife, e participou da vida do Estado e das lu
tas pelo seu desenvolvimento. V. Ex• com a declaração 
que faz, e_m aparte! que muito me honra, dã mais uma de
monstração de quanto o Diário de Pernambuco estâ inse
rido na sociedade pernambucana e nordestina, por cujos 
interesses sempre lutou, desde a sua fundação, Muito 
obrigado ao al?arte de V. Ex• . 

"Nos conflitos entre a magistratura inerme e o 
poder armado, onde estâ a força da magístratura. 
Na opinião pública, eco da consciência nacional, 
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ora, o órgão essencial da opinião pública ê a im
prensa." 

(Obras completas, volume 22, tomo I, página 
183.) 

Comtemporâneo da nossa independência, situado na 
praça que homenageia a libertação nacional batizada 
pelo fogo do "Diário", nesse apelido em que o diminuti~ 
vo mostra intimidade, Diário e Independência tornam-se 
sinônimos. 

Esta posição se deve, sem dúvida alguma, à têmpera 
dos homens que dirigiram o jornal e nele trabalharam. 
Desde Miranda Falcão, seu intrépido fundador, passan
do por Figueiroa de Faria, seus filhos e netos, o Conse
lheiro Rosa e Silva, Carlos Benigno Pereira Lyra e seu fi
lho Carlos E...yra ... " 

O Sr, Cãrlos_Lyr~- Permite V. EJo:.• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. NIV ALOO MACHADO-- Pois não, Senador 
Carlos Lyra. 

O Sr. Carlos Lyra- Nobre Senador, estou ouvindo 
atentamente o pronunciamento de V. Ex• neste momen
to, junto-me as homenagens prestadas ao Diário de Per~ 
nambuco. órgão pioneiro do Nordeste. Meu avô, Coro
nel Carlos Lyra, adquiriu o Dflirfo de Pernambuco em 
1915, vendeu-o em !932, a Assis Chateaubriand. Este 
que orá- lhe fala foi batiz_ado no dia 7 de novembro de 
1925. No dia em que o prédio do Diário de Pernambuco 
era inaugurado. Por isso, nobre Senador, é para mim 
uma grande honra neste momento, representando o 
nobre povo de Alago as, ouvir de V, Ex• este relato sobre 
o Diário de Pernambuco. Meu tio Carlos Lyra Filho foi, 
naquela época, segundo palavras de Barbosa Lima 
Sobriflho, um dos maiores jornalistas e que juntamente 
com Juarez Távora· e outro defederam a causa da Revo
lução de 1930. Queria, neste momento, fazer uma home
nagem a meu tio Carlos __ Lyra Filho, homem modesto, 
que morreu moço, que era um grande jornalista e poeta, 
e cinco dias an.tes de s_ua mor!e1 e!e chamou um grande 
amigo e como homem muito católico compôs o seguinte 
poema: 

"Ave Stela matutina 
Mãe de Deus_ 
Nesta hora aqui te entrego 
Confiante os filhos meus 
Dá-lhe guia, dá-lhe norte 
Para a yida ·e ·para a morte 
Que os entTegue sem ieceio 
Para a vtda eril tua graça 
Para a morte em teu seio 
Das mães aflítas valha 
Consolação e esperança 
Ave Stela de Bonança 
Mãe das mães 
Ave Maria" 

Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado! 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Senador Carlos 
Lyrª', sou grato ao honroso aparte de V. Ex•. Rebento 
ilustre da ilustre família Pereira L]:ra, V, Ex• traz a esta 
Casa um depoimento autorizado e chega a declamar um 
poema, que ê uma verdadeira oração. De forma que o 
seu te§tçm_un[:to é uma contribuição valiosa e valoriza o 
pronunciamento, qui! sef poucO vã.t1oso, do orador qUe 
neste momento ocupa a tribuna do Senado para home
nagear o Diário de Pernambuco. 

Mas ia dizendo, Sr. Presidente:. 
Essa posição se deve, sem dúvida alguma, à têmpera 

dos homens que dirigiram o jornal e nele trabalharam, 
desde Miranda Falcão, o seu intrépido fundador, paS
sando por F'igueiroa de Faria, seus filhos e netos, o Con- \ 
selheiro Rosa e Silva, Carlos Benigno Pereira Lyra e seu 
fi! h o Carlos Lr.ra, transferindo o controle do jornal a As
sis Chateaubriand, .. esse guerreiro da pena e talento ex
traordinário", na expressã_o do eminente Presidente José 
Sarney, ao saudar. em nome da República, no dia 22 
próximo passado, no Recife, o velho e prestigioso órgão 
da imprensa pernambucana, associando-se às comemo
rações da data que o Senado hoje celebra. 
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A exemplo do nosso nobre companheiro de represen
tação popular. Senador João Calmon, que o dirigiu por 
quatro anos, o Diário de Pernambuco sempre teve a 
comandá-lo homens d·a maior responsabilidade e côns
cios do seu papel histórico.-

Diriiído por grandes profissionais, como Nereu Bas
tos, Antônio Camelo, Gladst!)ne Belo, Joesil Barros e 
Zenalde Barbosa, o Diário completa 160 anoS, sempre na 
linha que foi uma constante ao longo de sua história. 

Ao lado desses 'ilustres nomes, cumpre registrar apre
sença de Gomes Maranhão, José Lourenço de Lima, Po
tiguar Matos, Pessoa de Morais, Edmir Rêgis, José 
Adalberto Ribeiro, Danda Neto, entre outros. f: de se 
ressaltar que o mais antigõ jõrnal da América Latina te
ve, n_os seus privilegiados quadros, nomes como os- de 
Mauro Mota, Aníbal Fernandes, Gilberto Amado, Oli
veira Lima, Nehemias Gueíros e Costa Porto, a cujas 
memórias rendemos as nossas homenagens neste mo
mento comemorativo dos seus 160 anos de fundação. 

De igual_ modo, impõe-~e d~?_stacar, dentre seus mais 
án-tigos e novos cofib-oradOres~ todos_ da maiÇ)r_gUalifi
cação, os nomes do escritor e sociólogo de projeção in
ternacional Gilberto F.reyre, com muita jus\iÇa, Presi
dente de Honra dos festejos, que vêm assinalando e_ss_e 
significativo" aContecirrie'nfõ, do jornalista Barbosa Lima 
Sobrínho, Presidente da Associação Bras_ileira. de Im.
prensa e membro da_ Academia Brasileira de Letras~ e do 
Presidente José Sarney que, ao partilhar das alegrias dos 
DiáriOs Associados, pel9 transcurso da data, relembran
do amigos do jornal onde colaborou. 

O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço V. Ex•, Sena
dor Lomanto Júriiof. 

O Sr. Lomaoto Júnh1r- Nobre Senador, V. Ex• não 
concluiria o seu discurso sem que eu manifestasse, em 
nome da Bahia_- e acredjto que falo em nome do povo 
baiano - para ass-ocia:r-me- às homenagens que V. Ex~ 
presta, como pernambucano dos mais representaíívos, à
quele jornal que é um patrimônío do Brasil, àquele jor
nal que foi e que é: foi no passado, ê no presente e há de 
ser no futuro, um grande e vigoroso instrumento de defe
sa das liberdades públicas. V. Ex• ao homenagear o 
Diário de Pernambuco pelos seus 160 anos de excelentes 
serviços prestados à "imprensa brasileira e ao Brasil e, esM 
pecialmente, a Pernambuco, quero, nesta hora, registrar, 
também, a figUra ineSquecível de um homem, cujo sentiM 
menta de amizade, e muito mais do que de amizade, de 
admiração, sentimentos que me liga'ram a Assis ChaM 
teaubriand. Assis Chateaubriand que foi um grande piaM 
neiro e um baluarte, um homem que, em uma época diff
cil da vida nacional- o País ainda não tinha alcançado 
a sua posição de Nação em desenvolvimento- já ele 
doava uma cadeia de jornais, de rádio e de telçvisão. 
LembroMme daquela figura pequenina fisicamente, mas 
aquele talento admirável, aquele espírito pioneiro, diria 
mesmo até aventureiro, dando tudo de si pelo engrandeM 
cimento das comunicações brasileiras. Na hora em que 
se comemora, Seilador Nivaldo Machado, esta efeméri
de do jornal Diário de Pernambuco, a figura de Assis 
Chateaubriand, ao lado dos bravos_ companheiros perM 
nambucanos, e me recordo, com que afeto, de todas as 
viagens que ele fazia à Bahia, quando levava Gomes MaM 
ranhão, que era um dos seus colaboradores no Diário de 
Pernambuco. Quem pode esquecer de Aníbal Fernandes 
- e não quero citar outros pãra não cometer o- pecado 
da omiss_à_Q_- citarci esses-aols"Que estiverám mais perto 
de mim. Pois é, meu--Caro S"enador Nivaldo Machado, 
desejo ao Diário de Pernambuco que ele continue: a ser a 
estrela de primeira grandeza da imprensa nordestina e 
brasileira, que ele continue a ser a flama sempre lumino
sa a aquecer os anseios e os ideais do Nordeste da Pát.ria. 

O SR. NIV ALDO MACHADO -Senador Lomanto 
Júnior, honrado com o aparte de V. Ex•, orador eloM 
qüente, quero dizer que a contribuição de V. Ex• sere
veste de signiflcacão especial e prestigia O meU prõnunM 
ciamento. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex~ me permite um aparte? 
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O SR.'NIV ÂLDO MACHADO___: V. Ex• lembra muiM 
to bem Assis Chateaubríand, considerado, ainda hã pouM 
co, no dia 22~ pelo Presidente Sarney, como "guerreiro 
da pena e talento extraordinário" e que no comando da 
cadeía dos Diários Associados, soube, através dos seus 
órgãos de imprensa, servir aos interesses do- Brasil. 

O Sr. Lomanto Júnior- Não foi nem uma cadeia, foi 
um império. 

O SR. NIVALDO MACHADO- V. Ex' lembra com 
muita--propriedade ... 

-O Sr. Américo de Souza - V. Ex• me permite um 
aparte'? 

O SR. NIV ALDO MACHADO - E. na v~rdade, ele 
era o grande comandante, era um homem a quem se deve 
muito- no_ setor da imprensa brasileira. V. Ex~ ainda 
lembra Gomes Maran.hão e Aníbal Feinandes. dois gi
gantes <!!! __ imprensa naciotial. · 

O Sr. Américo de Souz~ - V. Ex' me permite um 
aparte'? 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Ouço o aparto do 
Senado_r Am~rico de Souza. 

O Sr. Américo de Souza - Nobre Senador Nivaldo 
Machado, _ê com satisfação que venho ouvindo o disc.~.u
so que V~ Ex~ profere nesta tarde, uma peça de oratória 
que ficará registrada nos Anais do Senado Federal, atra
vés_ da qual presta uma homenagem merecida à imprensa 
brasileira,· ao ensejo de uma magnífica comemoração de 
aniv~rsário do Diário de ~emambuco. E,. aqui, nobre Se
nado-r Nivaldo Machado, quando falamos em Diário de
Pemambueo, realmente não podemos deixar de falar em 
Assis Chateaubriand, esse grande homem da imprensa 
brasileira, que foi o iniciador das comunicações, através 
da televisão, e que acreditou nesse novo meio de comuni
cação, acreditou na tecnologia que_disseminou pelo Bra
sil inteiro õs Jofnais ae sua Cadeia e, entre eles,- o Jofilal 
O Inlparcial, da miriha cidade de São Luís, no qual ini
ciei a minha vida profissional. Ali, sob a égide de Assis 
Chateaubriand e sob a direção de José Pires de Sabóia 
Filho, aos 13 anos de idade, iniciei a nlinha vida que se 
desôobrou em jornalista, cronista, profis~ões que guafdo 
com cari~h_o, até hoje r~gistradas em m~nha Carteira de 
Trabalho. Fazendo, pois, esta hOmenagem a Assis Cha
teaubriand e, em conseqt1ência, ao Diário de- Pernambu~ 
co, que~o deixar registrada a homenagem do Estado do 
Maranhão, que tenho a honra de representar neste cená
culo da República, pela efeméride que agora comemora
mos. Muito obrigado. 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Senador Américo 
de Souza, jornalista ilustre, o aparte de V. Ex• é, por isso 
mesmo, dos mais importantes e se reveste_ de um sentido 
especial. V. Ex• vem trazer, na hora exata, uma palavra 
de exaltação ao espírito dinâmico do grande jornalista 
que foi A_ssis Chateaubriand. Sou grato, portanto, à sua 
contribuição, ao seu aparte que, com os dos demais que 
me honraram, tem parà mim um grande signiflcado, vin
do engrandece, enrique_ce e valoriza as palavras que es
tou pronunciando em torno de uma efeméride da maior 
significação. 

Vinha dizendo, Sr. Presidente, que, de igual modo, im
põe destacar dentro dos seus mais antigos e novos cola
boradores, todos da maior qualific_ação, o nome do escriM 
to r e sociólogo de projeção internacional, Gilberto Frey
re, com muita justiça, Presidente de Honra dos festejos 
que vêm assinalando esse significativo acontecimento; 
do jornalista -Barbosa Lima Sobrinho, Presidente da As
sociação Brasileira de Imprensa e' membro da Academia 
Brasileira de Letras; e do Presidente José Sarney, que, ao 
partilhar das alegrias dos Diários Associados pelo trans
curso da data, relembrando amigos do jornal onde cola
borou, escreveu e publicou seus primeiros v"efs-os; eVOcõii
as flguras de Mauro Mota, Edson Rêgis e Aníbal Fer
nandes, identificando em frases lapidares o Diário de 
Pernambuco como um "jornal de tantas glórias; cente
nário e eterno, testemunho dos dias, crônicã.s de heróis e 
repositório indestrutível da vida e da morte dos fatos, 
aleluia e elegia desse sofrido povo de pernambucano, 
parcela bendita desse Nordeste das lutas populares, das 
insurreições pelo bem-comum". 
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O Diário de Pernambuco ê indiscutivelmente uma afir
mação -da criatividade e do dinamismo da gente nordesti
na. 

Por tudo isso, quero, nesta oportunidade, consignar as 
minhas mais calorosas felicitações pelo transcurso desse 
aniversário, que tem para nós Uma significação toda es
pecial, na certeza de que homenagear o Diário de- Pe-r
nambuco é louvar a liberdade de imprensa no- Brasil e na 
América Latina. 

Saúdo, em nome do Partido da Frente Liberal, a todos 
os que fazem o Diário de- Pernambuco, na pessoa do 
grande jornalístilPaulc;> Cabral, Presidente do Condomf
nio Acionário dos DiáriOs e Emissoras Associadas, e 
apresento as nossas congratulações e os nossos vo_tos de 
que esse grande matutino do Recife continue a sua bri
lhante trajetória de indispensável e respeitável órgão da 
rmprensa Nacional. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PeLO SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 29-!1-85 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERTA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR- NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: _ 

No início desta semana, por proposta do Ministro da 
Educação, Seii.ador Marco Maciel, o Senhor Presidente 
da República assinou ato redefinindo os objetivos do 
MOBRAL, que passou, inclusive, a denominar-se Fun
dação NaCional para Educação de Jovens e Adultos, sob 
a sigla EDUCAR. 

Numa avaliação pouco esclarecida e precipitada, 
criticou-se a ex;titfção do MOBRAL, atribuindo-se ao 
fato simples mudança do rótulo e acrescentando-se à 
crítica a impossibilidade de o procedimento simplista
segundo os críticos- operar qualquer transformação de 
melhoria. 

Na realidade, a iniciativa do Ministro Marco Maciel 
decorreu de metic1.1losa apreciação da matêria com os 
têcnícos do setor e da verificação objetiva de que, criado 
sob a nobre inspíração de combater o analfabetismo, o-
MOBRAL nunca cumprira seus objetivos e nuncã che
gara a ser, de fato, um movimento de alfabetização, de 
adultos. 

Impregnado de uma visão pedagógica exclusiva e cen
tralista, que o fez ignorar as diferentes realidades cultu
rais do País, e absorvido por uma administração concen
tradora, que impediu uma orientação regionalizada, o
órgão- criado em 1970, quando o Pafs tinha 18 milhões 
de analfabetos - apresentava, quinze anos depois, este 
saldo desolador: 20 milhões de analfabetos, acrescidos 
de 30 milhões de analfabetos-funcionais, por ele gerados 
ao longo desse tempo, isto é, de pessoas que sabem ape
nas assinar precariamente o próprio nome. 

Além disso, o MOBRAL dedicou-se ao desen_volvi
mento de outras atividades, estranhas à sua finalidade 
es-pecífica, com -ã ocorrência de distorções e a prática de 
tarefas alheias ao processo educacional, o que redundoq 
num índice de regressão dos que julgava alfabeti:zaQos 
qu-e chegou a atingir 90%! 

Numa palavra: o MOBRAL malograra como instiM 
tuição destinada a alfabetizar os brasileiiós niargiil.aliza
dos dos cursos formais-de educação fundamental. QuinM 
ze anos depojs de instituCionalízado, O universo de anal: 
fabetos é superro--r--ao encontrado quando de sua origem. 
Malgrado haver movimentado polpudos orçamentos e 
dispor de 120 mil monitores- número que se aproxima 
do total de servidores do MinistériQ da Educação em 
todo País -, os custos de seu método de alfabetiz._ação 
eram de US$ 80 por ano para cada aluno, isto é, bem 
mais que os US$ 58 gastos pela escola pública na ma nu-

- -tençãõ de um aluno de }9 grau. 
Não rOí, pro'tantO, res.u1tante de simples veleidade, 

nem decorrência da mera pretensão de mudar por mu
dar, que se extinguiu o MOBRAL. Tais procedimentos 
não condizem com aJonn·ação e os exemplos de vida de 
Marco Maciel quy, como sabemos, tem-se dedicado com 
isenção e apego- total à causa que assumiu. 

O que o jovem e operoso ministro pernambucano aca
ba de propor não é mera troca de nome de instituição", 
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mas a necessária e corajOsa adoção de novo_ modelo edu
cacional destinado a fomentar programas específicos, 
quer no campo da alfabetização, quer na área da edu
cação básica, a serem executados de forma descentraliza
da pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Territórios 
e municípios, dentro daSc peculiaridades locais. 

Nessa perspectiva, o novo modelo propiciará- como 
afirmou o próprio Ministro -"maior apoio aos siste
mas estaduais e municipais de ensino n_a_s suas tarefas de 
universalização da educação básica e de erradicação do 
analfabetismo, de acordo com a diretriz governamental 
de progressiva descentralização de enca_rgos públicos". 

A Fuftda'Ção N~ciOn~l Para a Educação de Jovens e 
Adultos- EDUCAR, buscará atender, assim, de forma 
menos di reta e mais dinâmica, a todOS aqúeles sem aces
so à escola fundamental - estimados em cerca de 8 mi
lhões de crianças- ou dela excluídos prematuraiJ.lente. 

No firme propóSitõ der;duzir os índices di analfabe
tismo de maneira mais racional e menos ufanista, para 
não cometer os erros do passado, a Fundação EDUCAR 
pretende ser, sobretudo, um órgão __ d_e __ ç:ppperação 
técnico-financeira e_ seus programas serão executados, 
como destaquei, pelos Estados e municípios, que recebe
rão os recursos até enlão çl.~titJados à entidade agora ex
tinta. Assim, em 1986, serão mobilizados para essa fina
lidade 600 bilhões de cruzeiros e mais uma suplemen
tação do MEC, a ser definida. Metade desse orçamento 
será aplicado no Nordeste, onde os problemas sociais, 
como os da educação, se revestem de maior gravidade. 

Aspecto relevante do novo programa é a preocupação 
com o engajamento da comunidade no_p_ro~ess_o de al.f~
betização e de ed_ucação básica, ao precomzar a parttct~ 
pação "das igrejas, sindicatos, empresârios, órgãos de 
clfl,sse, estudantes (mormente universitãrios), clubes de 
serviço, associações de ensip?• e ta~mbém das pe~so~s que 
disponham de tempo e quahficaçao para contnbutr v~
luntariamente em tão importante tarefa" -como assi
nalou o próprio titular da educação. 

Senhor Presidente, 
Senhores Senadores, 
A extinção do MOBRAL -e a criação da FundaçãO

EDUCAR representam, pois, mudança de filosofia, de 
conteúdQ e de métodos d_e trabalho, fundam_entada na 
verificação-da natureza-estrutural e funcionar dos desca
minhos e dos erros do passado. 
· OS novos objetivos da recét~'H~_riada instit~ições nas
cem fortalecidos pela associação dos poderes públicos, 
em todos os níveis, e pela integ_ração das entidades de 
toda a sociedade civil, num mutirão cív~co, destinado a 
transformar a educação num efetivo direito de todos_ os 
brasileiros oferecendo a cada ériança, a cada jovem e a 
cada adul;o uma real perspectiva de ensino que permita 
desenvolver suas potencialidades, com vistas à plena rea
lizã.ção pesSoaL 

Desejo, pois, congratular-me com o Ministro Marco 
Maciel pela sua feliz iniciativa, confirmadora da cora
gem, da competência e da operosidade com que está en
frentando os problemas da educação. E parabenizar o 
Presidente José Sarney, pelo descortino político, técnico 
e administrativo com que vem conduzindo os destinos 
dO País, ex-Presso. mais uma vez, átravés do ato pelo qual 
acaba -de Ci'íar a Fundação EDUCAR. 

O Sr. Passos Pôrto- V. Ex• concede-me um aparte? 

O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço V. Ex• com 
grande prazer. 

()Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador Nivaldo Ma
chado, V. Ex• traz ao Plenãrio a comunicação de que, 
com a extinção do MOBRAL, foi criada mais uma insti
tuição, chamada ~DUCAR, para se dedicar, agora, ao 
processo de itlfabetização no Brasi!. Qua~do criado, foi 
o MOBRAL inspirado nesses mesmos prinCíPios, nessas 
·mesmas fiíOsofias, nt!sSes mesmos- objetivos. Sabemos 
muito bem que um dos velhos problemas do Brasil é o 
analfabetismo. Na Proclamação da República se incluía, 
entre as razões, o combate ao analfabetismo no Brasil. 
Não s"eríii-a-extinção do MOBRAL e a criação de um 
novo_ 6rg_ã0 ~e--haveria de sOlucionar um problema tãO 
complexo cOino oOO-ã:il.iiíía_bt.!tismo no Bfasil. V. Ex' 
che&!!~~ a l9calizá:l_~~1110 um dos mais graves_noNor
deste. O a,nalfabetismo no--Brasil é decorrenTe ae uma 
série de fat~r~S~ OãÓ tanto a falta de escola para a affabe
tiz-~çâO, é-qliC: ele não tem tempo, ele é muito pobre, des~ 
de criança ajuda à família, a sua manutenção, e não fre~ 
qOenta a escola porque não tem os recursos mínimos. Se
guiiéfo, a -ãlfabetizaçilo por si só, ensinar a ler e escrever, 
também não resolve, porque é o chamado problema re
gressivo. Aprende-se, depois dC: certo terripo, por falta de 
uso há o esquecimento do alfabetizado. Este é problema 
muüo grave realmente. Não seria com a extinção do 
MOBRAL- creio- que seria solucionado. Talvez um 
nova estrutura no MOBRAL, o recebimento das suges~ 

~tOes todas que foràni. feitas, através da pesquisa do 
MEC, fazendo com que Instituição quejâ estã espalhada 
pelo Brasil, que alfabetizou dois milhões de brasileiros, e 
que, de alguma forma, alcançou êxito, que o MOBRAL 

sidentes do MOBRAL, e, não sei por que hã esse fracas
so constatado pelo M EC, quando a minha impressão é 
de que, em vez de se criar um novo órgão, deveriam ter 
aproveit:.ldo o MOBRAL, talvez com uma abrangência, 
com novos métodos ... 

O Sr. Octávio Cardoso- Um novo MOBRAL para 
uma Nova República. 

O Sr. Passos Pôrto- Ou um novo MOBRAL para 
uma Nova República, como diz o colega Octâvio Cardo
so. 

O SR. NIVALDO MACHADO - Nobre Senador 
Passos Pôrto, acolho, com muita alegria e muita honra, 
o aparte de V. Ex•. através do qual focaliza, com lucidez 
e objetividade, o pioblema da alfabetização, destacando 
a premente necessidade, e mesmo, o dever patriótico, de 
se combater a chamada chaga do analfabetismo, para 
usar um lugar comum. 

V. Ex• pode ficar absolutamente certo de que o objeti
vo do Ministro da Educação, Senador Marco Maciel, ao 
transformar o MOBRAL, ilão foi simplesmente o de 
mudar por mudar, nem o de mudar para mudar. Foi o de 
promover e realizar uma revisão nos processos até então 
utilizados pelo órgão, os quãis se revelaram pouco ade
qu"ados e ineficíentes. Deseja-se agora -e iSso está ex· 
presso no discurso do Ministro Marco Maciel, na opor-

-- funidade em que o Presidente da República assinou o de
creto de transformação ao antigo MOBRAL na Fun~ 
dação EDUCAR - de_s~j~se agora maior eficiência, 
dando:se, também, maior abrangência: às suas atri
buições, uma vez que antes, apesar da boa vontade do 
Governo, apesar da reconhecida capacidade do então 
Ministro da Educação, Senador Jarbas Passarinho, ele 
não cumpriu plenamente os seus objetivos. De forma 
que essa preocupação de V. Ex•, que é procedente, não 
procede no que toca à iniciativa do Ministro Marco Ma
cid, a qual tem um alcance muito mais amplo e mais 
abrangente. Sou grato à valiosa contribuição do nobre 
companheiro de representação popular. 

se adaptasse ao grave e crescente problema do analfabe
tismo no Brasil. Não gosto muito da criação de novos ____ 
órgãos, porque, no Brasil, toda vez que se cria um novo 
-órgão há aquele _problema de demolição do que aconte· 
ceu, não se recebe o acervo do anterior, não se aproveita 

Sr. Presidente, estava a concluir, assinalando o descer~ 
tino com que o Presidente José Sarney vem-se conduzin- · 
do à freJ)te dos destinos do País, promovendo um es~ 
forço destinado a que o País retome os caminhos do de
.'ietwolvimento e resolva aqueles problemas sociais mais 
graves, que têm como campo o Norte, sobretudo o Nor-
deste, realizando esse desenvolvimento dentro dos 
princípios de justiça sociªl, capaz de assegurar a cada 
pessoa, a cada brasileiro, um padrão de vida ao nível da 
dignidade da pessoa humana. 

o que existia. Vai~se criar um novo órgão com novas 
perspectivas, _até que novo Ministro chegue, vai também 
achar que esse novo órgão não estâ cumprindo a sua 
missão. Fiquei até mui_to tri~t~ quando vi na televisão o 
Mil-listro Jarbas. ~a_g,_afinh-o~ S-ucessor do criador do 
MOSRAL - o Ministro Tarso Outra, no períoào em 
que seu Presidente era o famoso Economista e Ministro 
Mário.l:'t~nrique Simonsen- o ~nspirador e um dos Pre~ 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

(*)ATA DE COMISSÕES 

(*) Serão publicadas em suplemento à presente edicão. 
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Faço saber que o Congresso NaCional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 31, DE 1985 

Rejeita o texto do Decreto-lei n• 2.159, de 30 de agosto de 1984, que transforma em cargos finais de carrei
ra os aluais cargos em comissão de Subprocnrador-Geral ila República, Subprocurador-Geral Militar e 
Subprocurador-Geral do Trabalho, e dá outras providências. 

Artigo único. É rejeitado o texto do Decreto-lei· n• 2.159, de 30 de agosto de 1984, qu~. "transforma em cargos finais 
de carreira os atuais cargos em comissão de Subprocurador-Geral da República, Subprocurador-Geral Militar e 
Subprocurador-Geral do Trabalho, e dã outras providências". 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que() Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fragelli, Pre
sidente do Senado. Federal, promulgo o. seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1985 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Amazónica entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Cooperativista da Guiana, celebrado em Brasília, a 5 de outubro de 1982. 

ArL I' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Amazônica entre o Governo da República Federativa doBra
sil e a República Cooperativista da Guiana, celebrado em Brasília, a 5 de outubro de 1982. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Seriador José Fragelli, Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO AMAZÓNICA EN
TRE O GOVERNO DA REPÚBLICA COOPERA
TIVISTA DA GUIANA E O GOVERNO DARE
PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

O Governo da República Cooperativista da Guiana 
e o Governo da República Federativa do Brasil. 
Inspirados pela firme decisão tl.e criar condições que 

possam transformar a crescente àmizade entre seus dois 
povos em uma realidade promissora para as duas 
Nações; 

Convencidos de que a exploração racional de seus ter
ritórios amazónicos contribuirã ·substancialmente para 
os esforços tendentes à utilízação progressiva de seus re
cursos naturais e à realização de seu potencial económi
co em beneficio de. seus povos; 

Considerahdci a v3ntageln de Promover uma ifeüva 
colaboração entre· os dois países, a fim de conservar .o 
meio· ambiente. e proteger a flora e a fauna de seus res
pectivos territórios amazónicos; 

Persuadidos da necessidade de empreender esforços 
no sentido de prover seus territórios amazônicos de uma 

-adequada infra-estrutura de transportes e comunicações; 
Levando e111 COJ;lta os dispositivos do Tratado de Coo

peração Amazónica, assinado em Brasflia em 3 de julho 
de 1978, e a Declaração de Belém, subscrita em 24 de ou-

- ttibro ele" 1980;--···--- - ·· -- · --··· ·· ·· - --
Decidem concluir o seguinte Acordo: 

Artigo I 
As Partes Contratantes concordam enl promover uma 

co-operação mais eficaz através de ações conjuntas~ tro-

ca de experiênciás nos campos do desenvolvimento re
gional e da pesquisa científica e tecnológica, com espe
cial referência à região amazónica, com vístas ao desen
volvimento harmónico de seus respectivos territórios 
amazónicos, levando em c.onta a necessidade de preser
var o equilíbrio ecológico. 

Artigo II 

As Partes Contratantes se esforçarão no sentido de 
cooperar no campo das telecomunicações em seus res
pectivos territórios amazónicos, com vistas a prover ins
talações e serviços eficientes Para suas comunidades, em
conformidade comas leis pertinentes de seus respectivos 
países. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor~Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor-Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO AlVES RIBEIRO 

Oiretor· Adjunto 

Artigo III 

Em conformidade com os dispositivos do Acordo de 
Cooperação Sanitária entre os dois pafses, aS Partes 
Contratantes comprometem-se a·promover o estudo e a 
implementação_ de_ medidas co_nducentes a um m_elhor 
.cOriüOTe--ãaSâoenças que aretaro as comunidades brasi
leiras e guianenses em seus respectivos territórios atriazô
nicos. · 

Artigo IV 

As Partes Contratantes envidarão todos os es(orços no 
sentido de cooperar para a adoção de medidas que favo
reçám a utilização racional dos recursos_ naturais de seus 
respectivos territórios ai'nátõnic6s~ -inclusive a proteção 
çl.a flora e da fauna_ d& regi~o. 

Artigo V 

Para o propósito de proteger e conservar as espé;::ieS 
. da flora e fauna amazónicas _de interesse econômi~o ou 
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científlcO, e sua possível industrialização, as Partes Con-
tratantes_ promoverão as seguintes atividades: __ _ 

a) troca regular de informações sobre políticas, pro
gramas, planos e textos relativos à conservação e desen
volvimento da flora e da fauna em seus respectivos terri-
tórios amazônicoS; -

b) troca de informações sobre oesauisa relativas are
Cursos n3:turais e estudos ambieniais de seus respectivos 
territót:_ios amazónicos; 

c) cooperação quanto ao estudo de processos b"ioeco
lógicos relativos à flora, fauna e meio ambiente-de seus 
respectivos territórios amazónicos; 

d) colaboração na elaboração e implementação de 
programas bilaterais de controle e su!Jressão de tráfico 
ílícito de produtos da flora e fauna amazónicaS; 

e) estuQ.os-sobre outróS teni.ás releVantes de mútuo in
teresse; e 

f) realização de reuniões _entr~ ~pecialiStas.' 

Artigo VI 

Os Qispositivos deste Acor_do serão implementados 
por urria Subcomissão Guianense-Brasileira de Coope-

ração Amazônica criada em conformidade com o Artigo 
II do Tratado de Amizade e Cooperação. _ 

2. A Subcomissão de Cooperação Amazónica seiá 
responsável pela coordenação dos projetas e programas 
estabelecidos neste Acordo e por outros programas de 
interesse comum mutuamente acordados. 

Art:ig{) V1I 

-o presente Acordo será ratificado e entrará em vigOr 
na data de troca ~os Instrumentos de Ratificação. 

Artigo VIII 

O presente Acordo perinanecerá em vigor por uril. 
~ríodo ind~fin[do, Poderâ ser denun_ciado por qualqu~r 
das Partes Contratantes. A denúncia surtírâ efeitO- 9D 
dias após O recebimento de sua notificação. 

Feito em Brasília, aos cinco dias do mês de outubro de 
1982, em dois originais, nas línguas portuguesa e inglesa, 
sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República Cooperativista da Guia
o~: Rashlcigh EsmQnd Jackson . 

Faço saber que o Congresso NaCional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, Jo~é Fragelli, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 33, DE 1985 

Aprova o texto da ConvencãO sõbre a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, concluída em 
Camberra, em 20 .de maio de 1980. · 

Art. 1' É aprovado o te~ to da Com:cnção sobre a Çonsçrvação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, concluída 
em Camberra, em 20 de maio de 1980. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador Jo.sé Fragelli, Presidente. 

CONVENÇÃO SOBREA CONSERVAÇÃO DOS RE
CURSOS VIVOS MARINHOS ANT ÁRTICOS 

As Partes Contratantes, 
Reconhecendo a importância de se proteger o meio 

ambiente- e preservar a integridade do ecossistema dos_ 
mares ajdacentes à Antártica; 

Tendo em conta a concentração de rccursos_vivos ma
rinhos encontrados em águas antárticas _e o_ interesse 
crescente nas possibilidades que se apresentam de utili
zação de tais recursos com-o Tonte de proteína; 

Consciente: da urgência de se assegurar a conservação 
dos recursos vivos marinhos antárticos; 

ConSld_çi-aQdO que é essencial' incrementar o conheci
mento Qg eç_q_~sistel}la antártico marinho e de seus com

-ponentes, de modo a poder fundamentar decisões sobre 
captura em informações científicas seglifas; 

Acreditando- que a conservação dos recursos vivos ma
rinhOs ·anfãriicos requer- coOperação- internacional que 
leve_ devidamente em consideração os diSpositivos do 

_ Tratado da Antártida e que conte com a participação ati
va de todos os Estados engajados em atividades de pesM 
quisa ou de _captura em âguas antârticas; 

Reconhecendo as responsabilidades primordiais das 
Partes Consultivas do Tra~ado da_Antârt_ida na proteção 

e preservação do meio ambiente antártico e em particu
lar as responsabilidades assumidas por elas de conformi
dade -com a alínea (f) do parágrafo primeiro do Artigo · 
IX do Tratado da Antártida a respeito da preservação e 
conservação dos r~cursos vivos na Antártida; 

RecordandO as medidas já tomadas pelas Partes Con
sultivas do Tratado da Antártida, incluindo, em particu
lar as Medidas Acordadas para a Conservação da Fauna 
e_da_Flora Antárt_icas, bem como os dispositivos da Con
venção para a Conservação de Focas AntárticaJ>; 

Tendo em vista a preocupação e_xpre<:sa pelas Partes 
Consultivas, na IX Reunião Com•Hltiva do Tratado da 
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Antártída no que concerne à conservação dos recur!,>QS 
vivos marinhos antárticos e a importância dos dispositi
vos da Recomendação IX-2, que levou ao estabelecimen
to da presente Convenção~ 

Acreditando ser do interesse de toda a humanidade 
preservar as águas que circundam o continente anfârtico
unicamente para fins pacíficoS e evitar a sua frifrisfor
mação em cenário ou objeto de discórdias internacio
nais; 

Reconhecendo, à luz do_ que precede, que é desejável 
estabelecer um mecanismo adequado para recomendar, 
promover, determinar e coordenar medidas c estudos 
científicos necessários para assegurar a coriServaÇão de 
organismos vivos marinhos antárticos; 

Concordaram no seguinte: 

Artigo I 

1. Esta Convenção se aplica abs recursos vivos mari
nhos antârticos da área ao sul de 60 graus de latitude sul 
e aos recursos vivos marinhos antãrticós da área com
preendida entre aquela latitude e a Convergência Antâr
tica que faiem parte do ecossistema marinho antãrtico. 

2 ... "Recursos yivos marinhos antárticos" significa as 
populações de peixes c:om nadadeiras, moluscos, crustá
ceos e todas as demaís espécies de organismos vivos in
cluindo pássaros, encontrados ao sul da Convergência 
Antártica. 

3. ..Ecossistema marinho antártico" significa o com
plexo das relações dos recursos marinhos antárticos en
tre eles e com o seu meio ambiente ffsico. 

4. A Convergência Antártica será consíderada como 
uma linha qil.e une os seguintes pontos ao longo d6s -pa
ralelos de latitude e meridianos de longitude: 50°S, .0°; 
sons, 30r>E; 45°$, 30°E; 45°$, 80°E; 55°$, 80°E; 5_5°$, 
!50'E; 60'S, !50'E; 60'S, 50°_W; 50'S, 50'W; 50'S, O'.~ 

Artigo II 

I. O objetivo desta Convenção é a conservação de 
recursos vivos marinhos antãfticos. 

2. Para os fins desta Convenção, o termo "conser-
vação" inclui utilização racional. ___ _ 

3. -Toda captura e atividades conexas na área à qual 
se aplica a presente Convenção serão conduzidas de con
formTdâde-com oS dispositívos ~dest:acqnverlção e com 
os seguintes princípios de cons_ervação: 

(a) prevenção da diminuição do volume de qualquer 
população explorada a níveis inferiores àqueles que ga
rantam a manutenção de sua capacidade de renovação. 
Para esse fim, não se deverá deixar seu volume cair abai
x.o de_ um nível próximo daquele que garante o_ máximo 
crescimento líquido anual; 

(b) manutenção das relações ecológic;J_s entre as popu
lações capturadas, dependentes e associadas dos recursos 
vivos marinhos antárticos e a restauração d-as popU
lações reduzidas ao nfvel definido na alínea (a) aciina; e 

(c) prevenção de modificações ou minirriização-do ris-
co _de modi(icações no ecossistema m"arinho que não se
jam potencialmente reversíveis no curs-o de duas ou três 
décadas, levando em consideração o nível de conheci
mento disponível sobre o i~pacto direto e indireto da 
captura, ~obre o efeito da introdução de espécies exóge
nas, sobre os efeitos de atividades con~as no ecossist!> 
ma marinho e sobre os efeitos das alterações ambientais, 
com o objetivo de possibilitar a conservação continuada 
dós recursos vivos marintlQs antãrticos. 

Artigo III 

As Partes Contratantes, sejam elãs Partes do Tratado __ 
da Antártida ou não, concordam em que não desenvol
verão-quaisquer atividades na área de aplicação do Tra
tado da Antártida que sejam cont_rádas _aos princípios e 
propósitos daquele Tratado e que, em seu relacionamen
to recíproco, estão vinculadas pelas obrigações. constan
tes dos Artigos I e V do Tratado da Antártida. 

Artigo IV 

1. No que concerne à área dç aplicação do Tratado 
da Antártida, todas as Partes Contratantes, sejam elas 
ou não Partes do Tratado da Antártida, estão obrigadas 
pelos Artigos IV e VI do Tratado da Antártida em seu 
relacionamento mútuo. -- -

2.._._.__Nada.na presente Convenção e nenhum ato. Ou 
atividade que ocorra enquanto a presente Convenção es-
üVer em-:V_fSOi:-- ---~--- ------ _ --

(a} cons.tiTUifãõãSe para-proClamar, apoiar ou contes
tar reivindicação sobre soberania territorial na área de 
aPiiC-~ç_ãQ dQ_I@!ii~_Q_~~-_A_nt~_U~ o_u pªra -~riar ·~ireitos 
de soberania ria_ârea d~.aplicação do tratado da Antár~ 
tida; 

(b) --sera -irite-qJ.i"etado como renúncia ou diminuição, 
por qualquer Parte Contratante, ou ainda como sendo 
prejulgamento de qualquer direito ou reivindicação ou 
base de reivindicação para o exerdcio de jurisdição _de 
Estado costeiro conforme o Direito Internacional dentro 
da área à qual se aplica a presente ConVenção; 
--ccr-serãinterpretado como prejulgando a posição de 
quá.lguer Parte Contratante quanto ao reconhecimento 
ou não reconhecimento por ela de tal direito ou reiVIndi
cação -ou_ base de_ reivindicação; 

(d) prejudicará o disposto no parágrafo 2 do Artigo 
IV do Tratado da.Antârtida, segundo o qual nenhuma 
nova reivindicação ou ampliação de reivindicação exis
tente r·ellitíva à -sobei-:inia territOrial na AntártiQa serâ 
ãpreserfnrda enquanto o Tratado da Antártida estiver em 
vigor. 

~rtlgoy 

I. A~ PUrteS -'CO~tnlii:mteS- QUé riãO" são Pafte5 do 
Tratado da Antãrtida reconhecem as obrigações espe
ciais__e __ as_ responsabilidades __ das f'artes Consultiv~s do 
Tratado da Antáhida_ qu-anto à proteção e- preservação 
do_ meio ambiente na área de_ aplicação do Tratado da 
Antártida ... - . . , ., ·-· .. _ 
- 2._-:- -:As- Partes Contratantes que não são Partes do 
Tratado da Antártida concordam em que, nas suas tiví-
dades na área_de aplicação do Tratada da Antártida, ob
servarão, se _e quando apropriado, as Medidas Acorda-
das para a Conservação da Fauna_e da Flora Antárticas 
~!!J!lªis medidaS_fl!:!!!:~~!"!!__!iQo r~I_T!_e!!dad~_p~a-~---
Partes_Consultivasdo Tratado da Antártidano cumpri ... 
menta de sua réspOnSabilidade quãnio à proteção do 
meio ambiente antãrtico em relação a todas as ·f?Jrtnas de 
inteiferêncTa hLunarta-dilnOSa.--·· -

J. Para_os fins da presente Convenção, "Partes Con~ 
sultivas _do_ Tratado _d_a Antártida~'. significa aS Partes 
Có"htraümtes :ao" Tratado da Antártida cujos Represen
tantes participam de reuniões que se realiieffi nos termOs 
do Artigo IX do Tratado da Antártida. 

Artigo VI 

Nada na presente Convenção derrogará os direitos e 
obrigações_das Partes Conttatantes nos termos da Con
venção lnternadonal para a Regulamentação da Caça à 
Baleia e da Convenção para a Conservação de Focas An
tárticas. 

Artigo VII 

1. As Partes Contratantes, pela presente Convenção, 
estabeleCeffi e corii::Ord"am--em ma-nter a- Cõmissão~ paia a 
ConserVação doS -Recursõs Vivos Marinhos Antârticos 
(aqui dOf.âViillte reíei-idii -CõmO "COffiiSsão")_- - -

2. A composição da Comissão será a seguinte: 
(a) cada Parte~COntiatiiüé que paitícipou da-reunião 

na qual foi adotada a presente Convenção será membro 
da Comissão; 

-(b) CãO a EstãdO-- Pãrte que lenha aderido-à presente 
Convenção de conformidade com o Artigo XXIX terá o 
direito--de ser membro da Comissão durante o período 

--em que a mesma Parte aderente esteja engajada em ativi~ 
da9e:s de p_~Sgl,lita g_u captura relaçiQnadas com_ o_s recur
sus. vivos m_arinh_os aos quais se aplica a presente Con
venção 

(c) cada organização regioital de integração econômi
ca que tenha aderido à presente Convenção de conformi

-dade com o Artigo XXIX terá o direito de ser membro 
da CQmiss_ã_o __ d_uranle: o perfodo em que os seus Estados
membros tiverem tal direito; 

(d) _uma Parte Contratante que deseje participar dos 
trabalhos da Comissão de conformidade com as alíneas 
(b) e (c) acima notificará o Depositário dos fundam.entos 
sobre os quais deseja tornar-se membro da Comissão e 
de sua disposição _de a-ceitar aS ri'iedidasâ-e ConServação 
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em vigor. O Depositário comunicará a cada Membro da 
Comissão a referida notificação e informações anexas. 
Dentro de dois meses após o recebimento dessa comuni
cação do Depositário, qualquer Membro da Comissão 
poderá solicitar que se realize uma reunião especial da 
Co"iTiiSsãO pãra cOitSiderar" o assunto. Aõ receber essa so
licitação, o DeP,Osliário coilVOC:a"rá tãl reunião. Caso n,ão 
haja solicitação para uma reunião, a Parte Contratante 
que apreserftõua notifiCaçãO Será considerada como ten
do preenchido os requisitos para tornar-se membro da 
ComfsSã-0. 

3. Cada Membro da Comissão será representado por 
um delegado, que poderá fazer-se acompanhar de su~ 
plentes e asséssoaes. 

Artigo VIII 

A Comíssão terá personalidade jurídica e gozará, no 
território- de cada um dos Estados Partes, a capacidade 
legal que seja necessária para desempenhar sua função e 
alcailçar os objetiVOs da presente Convenção. Os privilé
giÕs e as imunidades a serem gozados pefa Comissão e 
seu pessoal no território de um Estado Parte serão deter
minados por acordo entre a Comissão e d Estado Parte 
interessado. 

Artigo IX 

-A funÇfo- da ComisSãO- sC:rá a de efeii.vai o objetivO e 
os princípios- definidos no Artigo li da presente Con
venção. Para esse ftm, ela deverá: 

(a) facilitar a pesquisa e estudos abrangentes sobre os 
recursos vivos marinhos antártico$ e sobre o ecossistema 
marinho antártici:l; 

(b) compilar dados sobre o estado e alterações das po
PulaçõCs -de-·recuTsóS--vivos ·marinhos antárticos e sobre 
fatores que afetam a distribuição, abundância e próduti~ 
vidade das espécies capturadas e das espécies ou popu
laçõe_s_ dependentes ou associadas; 
_fel a~s~@_ra~.Q!l~~ç_ã_2---ª--~ ~s_!~~~sticas sobre a pesca e_ 

as atividaçies ~mpreendi~as n~ que concerne às _popu· 
lações cãpturadas; 
__ (d) an_alisar! d_!fun~ir e pu~!_ica~_as infomarções_in~ica
das nas alfneas (b) e (c) acima e os relatórios do Comitê 
Científico; 

(e) identificar as necessidades em matêria de conser· 
vação e analisar a eficácia das medidas de conservação; 

(t) elaborar, adotar e revisar medidas de conservação 
com base nas melhores indicações científicas disponíveis, 
-de conformidade com o disposto no parágrafo 5 do pre
sente Artigo. 

(g) efetivar o sistema de obServação e inspeção estabe
lecido de acordo com o Artigo XXIV da presente Con
venção; 

(h) realizar outras atividades que sejam necessária 
para cumprir os objetivos da presente Convenção. 

2. As medidas de conservação a que se refere a alínea 
(f) do paráii-aíci- f aciri-üi incluem ·as segUintes: 

a) a dete-fril.inação d_a quantidade de cada espécie que 
pode ser capturada na área de aplicação ·da presente 
Convençãq; 

b) a designação de regiões e sub-regiões com base na 
distribuição de populações "de recursos vivos marinhos 
antárticoS; -

c) a determinação da quantidade das populaçõeS de 
regiões e sub~regiões que Pode ser capturada; 

d) a designaçã"o de espécies prOtegidas; 
e) a designação do_tamanho, da idade e, quando for 

apropriadcr,·do sexo das espécies cuja captura é permiti
da· 

Í) a determinação de perfodos abertos ou fechados à 
captura; · 

g) a determinação da abertura e do fechamento de 
áreas, regiões ou sub-regiões para fins de estudo cientifi
c() ou de conservação, incluindo ãreas especiais destina
das à proteção e ao estudo científico; 

h) a regulamentação dos meios utilizados e dos méto
dos de captura incluindo equipamento de pesca a frm de, 
inter alia,· evitar uma concentração indevida de captura 
em qualquer região ou sub-região; 

i) ~ adoção de quaisquer outras medidas de conser
vação que a Coniissão considere neCessárias para a con
secução do objetivo da presente Convenção, incluindo 
medidas relativas aos efeitos da captura e de atividãdes 
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correlatas sobre outros componentes do ecossistema ma
rinho além das populações capturadas. 

3_ A Coniissão pUólicará e nianterá um registro de 
todaS as medidas de conservação em vigor. 

4. No exercício das funções _de confOrmidarle com o 
parágrafo 1 acima, a Comissão levará plenamente em 
consideração as recomendaÇões e a assessoria do Comitê 
Científico. 

5. A Comissão levará plenamente em consideração 
quaisquer medidas ou regulamentos relevantes estabele-
cidos ou recomendados pelas Reuniões Consultivas rea
lizadas conforme o_ Artigo IX do Tratado da Antártida 
ou por comissões de pesca existentes que se ocupem de 
~écies que possam penetrar na ár~a de aplicação desta 
Convenção,--de -modõ qt.Ie'ilãó haja incompatibilidade 
entre os direitos e as obrigações de uma Parte Contratan
te em decorrência de tais medidas ou regulamentos e as 
me~idas_ de conservaç~o que possa_!Tl_S_~--ª~Q?-~iJ.S pela 
Comissã-o. 

6. As medidas de conservação a todos os membros 
da Comissão; b as medidas de conservação adotadas pela 
Comissão de conformidade com a presente Convenção 
de'xerão ser efetivadas pelos m"embros da- Comissão da 
seguinte forma: 

a) a Comissão notificarâ às tnedidas de conservaÇão 
a t,odos os membros da Comissão; 

b) as medidas de conservação tornar-se-ão obriga
tóríãs ~pãra todos os Membros da Comissão 180 dias 
ápós a referida notificação, com exceção do disposto naS 
alíneas c e d abaixo; 
-c) se, dentro de 90 dias após a notificação referida na 
alíneas., um Membro da Comlssão ínfol'mar a_ Comiss~o 
de que não pode aceitar, em parte ou em sua totatída-de, 
a medida de conservação, esta não será obrig_atória para 
o referido Membro na medida por ele declarada; . 

d) no caso de qualquer Membro da Comissão Invoca( 
o procedimento estabelecido na alínea c acima, a Comis
são.se reunirá a pedido de qualquer Membro da Comis
são para examinar a medida de conservação Por ocasião 
da referida reunião e dentro dos trinta dras segumtes à 
reunião, qualquer MembrO da Comissão terá o direito 
de declarar que já não está em condições de aceitar a me
dida de conservação, caso em que o Membro não estará 
mais obrigado por tal medida. 

Artigo X 

I. A 'Comissão deverá chainar a atenção de todõ Es~ 
tado que não seja Parte.desta Convenção para qualquer· 
atividade empreendida por seus nacionais ou seus navios 
qt.Je; na opinião da Comissão, afete a cons!?cução ~o pb-
jetivo da presente Convenção. · -

2. A Comissão deverá chamar a atenção de todas as 
Pattes Contratantes para qualquet atividade que _na opi~ 
nião da Comissão afete a realização por uma Parte Con~ 
tratante do objetivo da presente Copvenção ou o Cum
primento por aquela Parte Contratante de suas obri
gações nos termos da por presente Convenção. 

Artigo XI· 
A Comissão procurará cooperar com as Partes Con

tratantes que possam exercer il!risd_ição em _ãreas mari
nhas adjacentes à área !ie aplicação desta Convenção a 
respeito da conservação de qualquer população ou po~ 
pu4ações de espécies associadas que se encontrarem tan~ 
-to _dentro daquelas áreas quanto da área de aplicação da 
presente Convenção, com vistas a harmonizar as medi-
1a~õ!~_conservação ~~ta~-a~,~m relação a tais popu-

Artigo XII 
1. As decisões da Coriíissão sobre assuntos de fundo 

serão tomadas por conse-nso. A questão de se considerar 
um assunto como sendo de fundo será tratada como um 
assunto de fundo. 

2. As decisões sobre assu~to que não os referidos no 
parágrafo ·19 acima serão tOmadas por maioria simples 
dos membros da Comissão presentes e votantes. 

3. _ Quando do exame- pela Comissão de qualquer 
questão. que requeira uma decisão, será deixado claro se 
uma organização regionãl-de integração -econôtnica par
ticipará da tomada da decisào e, em caso afirmativO, se 
qualquer dos seus Estados-membros deverá também 
participar. O número de-Partes Contratantes que assim 
participem não excedc.rá o número de Estados membros 
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da organização regional de integração econômica que 
são membros da Comissão. . __ _ 

-4. ·- -Nà tomada de decisões, nos termos do presente 
Artigo~ uma organização regional de integração econó
mica terá apenas um voto. 

Arfigo XITI 

1. A sede da Comissão será estabelecida em Hobart, 
Tasmânía, -Àustrá!ia. 

2. A Comissão realizará uma reuníão anual regular. 
Outras reuniões serão também realizadas a pedido de um 
terço de seus membros e de conformidade com outras 
condições previstas na presente Convenção. A primeira 
reunião dã. Coinissão será realizada dentro de três meses 
após a entrada em vigor da presente Convenção, desde 
que- entre as Partes Contratantes haja pelo menos dois 
Estados que desenvolvem atividades de captura na área 
de aplicação da presente Convenção. A primeira reu

-nião, -ae qualquer forma, será realizada dentro de um 
ano após a entrada em vigor da presente Convenção. O 
Depositário consultará os Estados signatários sobre a 
primeira reunião da Comíssão, levando em consideração 
que uma ampla representação de tais Estados é neces
sária para o funcionamento _erettvó da -Comissão. 

3. O Depositário convoCará a primeira reunião da 
ComissãO flã sede da Comissão. A partir de então, as 
reuniões da Çomissão serão realizadas na sua sede, a me
nos que a Comissão deCida de ou~ra forma. 

4. Ã ComiSsão elegerâ dentre os seus membros um 
Presidente e um vice-Presidente, cada um dos quais terá 
mandato de dois anos e p-oderá ser reeleito para um man
dato adicional. O primeiro Presidente, porêm, será eleito 
para um mandato inicial de três anos. O 'Presidente e o 
Vice~Presidente não poderão ser representantes da mes
ma Parte Contratante. 

-5: A Comissão adotará e emendará, conforme neeeS- -
sário, as regras de procedimento para a condução de 
suas reuniões, exceto no que com:erne às questões trata
daS no ArtigO XII da presente Convenção. 

6. A Comissão poderá estabelecer os órgãos subsi
diários que sejam necessários para o desempenho de suas 
funções. 

Artigo XIV 

1. As Partes Contratantes estabelecem pela presente 
CQnvenção o Comitê Científico para a Conservação dos 
Reçur~o_s Vi_vos Marinhos Antárticos (aqui doravante re
ferido como "Comi_tê Científi_co"), que sefá um órgão 
consultivo da Comissão. O Calnitê Científico reunir-se-á 
normalmente na .!.ede da Comissão, a não ser que o Co-
niitê Cientifico decida de outra forma. -

· 2. cáda membro da Comissão será membro do Co
mitê Ci<tntffí_~g_- e designará um represtmtãnte com as 
qualificações científicas apropriadas o qual poderá fazer
se acompanhar de outros especialistas e assessores. 

3. O Comitê Científico poderá solicitar a opinião de 
outros especialistas e assessores na medida em que possa 
ser necessário ·em carâter ad boc. 

Artigo XV 

1. O Comitê Científico co-nstituirá um foro para con-
sulta e cooperação sobre a coleta, estudo e intercâmbio 
de informação a respeito dos recursos vivos marinhos a 
qu-e a presente Convenção se aplica. Deverá estimular e 
p-romover -cooperação nO cãfupo da pes"qi.iiSã científica a 
fim de .se ampliar o conhecimento sobre os recursos vivos 
marinhos do ecossistema antârtico marinho. 

O Comitê Científico conduzlrá as atividades de que 
for incumbido pela Comissão, de conformidade com os 

- objetivos desta Convenção, e deverá: 
(s.) estabelecer critérios e métodos a serem usados 

para determinações concernentes às m~idas de conser
vação referidaS no Artigo IX da presente Convenção; 

(b) avaliar periodicari].ente o estado e as tendências 
das _populações de recursos vivos_ marinhos antárticos; 

(c) analisar dados sobre_ os efeitos diretos e indiretos 
da captura sobre as _populações de recursos vivos mari
:Õhos antártico$; 

(d) avaliar os_ efeitos de alterações propostas nos mé
todÕs ou nos níveis de captura e nas medidas de conser
vação propostas; 

(e) encaminhar à Comissão avaliações, análises, rela
tórios e recomendações sobre medidas e pes~uisa para 
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efetivar o objetivo da presente Convenção conforme soli-
citado ou por sua própria iniciativa; -- - -

{f)" formular propostas' para a realização de progra~ 
mas de pesquisa nacionais ou internacionais sobre os re
cursos vivos marinhos antárticos. 

3. No desempenho de suas funções, o Comitê Cien~í
fico levará em conta o trabalho de outras organizações 
técnicas e científicas relevantes e as atividades científicas 
realizadas no âmbito do Tratado da Antártida. 

Artigo XVI 

I, A primeira reunião do Comitê Centífíêo será reali..: 
zada dentro de três meses após a primeira reunião da Co
missão. O Comitê Científico reunir-se~á daí em diante 
com ·a freqUência necessária para o desempenho de suas 
funções. 

2. O Comitê Científico deverá adotar e emendar, 
conforme necessário, suas regras de procedimento. As 
regras e quaisquer emendas a elas deverão ser aprovadas 
pela Comissão. As regras deverão incluir procedimentos 
para a apresentação de relatóiios de minoriá. 

3; --0 oComitê Científico poderá estabelecer, com a 
aprovação da Comissão, os órgãos subsidiários que Se
jam necessários ao desempenho de suas funções. 

Artigo XVII 

{. _A Comissão nomeará um Secretário Executivo 
para servir a Comissão e o Comitê Científico segundo os 
procedimentos e nos termos e condições que a Comissão 
determinar. O seu manâato será de quatro anos e POderá 
ser renovado. 

2. A Co_missão autorizará a composição do pessoal 
dQ_Secretariado conforme necesSário e o Secretário Exe
cutivo nomeará, dirigirá e supervisionará o pessoa! de 
acordQ com as regras e os procedimentos e nas condições 
qUe a Comissão determinar. 

3. O Secretário Executivo e o Secretariado exercerão 
as funções a eles confiadas pela Comissão_. 

Artigo X VIII 

As línguas oficiais da Comissão e do Comitê Cientifi
co serão o espanhol, o francês, o inglês e o russo. 

Artigo XIX 

1. Em cada- reunião anual, a Comissão deverá ado
tar, por consenso, o seu orçamento e o orçamento do 
Comitê Científico, 

2. Um projeto de orçamento para a Comissão e para 
o Comitê Científico e quaisquer órgãos subsidiários será 
preparado pelo Secretário ExeCutivo e submetido aos 
membros da Comissão no mínimo sessenta dias antes da 
reunião anUal da Com-issão. 

3. Cada membro da Comissão contribuirá pa-ra o 
orçamento._ Até a expifação de um prazo de cinco anos a 
contar da entrada em vigor desta Convenção, a contri
buic:ão de cada meritbro será igual. A partir de então, a 
contribuição será determinada segundo dois critérios: a 
quantida_de de captura efetuada e uma participaçãO igual· 
de todos os membros da Comissão. A Comissão fixará, 
por consensO, a pr·opofção na qual os dois critérios serão 
a~licados. 

4. As operações financeiras-aa Comissão e do Comi
tê Cientifico serão conduzidas de acordo com regula
mentos financeiros adotados peia·Comissão e estarão su
jeita_s a uma auditoria anual por auditores externos esco
lhidos pela Comissão. 

5. Cada membro da -Comissão cobrirá suas próprías 
despesas decorrentes da participação em reuniões da Co
mis:s-ão __ e do Comitê Científico, 

6. Um membro _da .Comissão que deixar de pagar as 
suas _c_ontribuiçõ_es por dois anos consecutivos não terá 
direito de p3rtidapar da tomada de decisões da Comis
sãO_ até haver pago suas contribuições em atraso. 

Artigo XX 

1. Os membros da Comissão comunicarão anual
mente_à Comissão -e ao Comitê Científico, na maiõr ·me
dida possível, os dados estatísticos, biológicos e outros e 
as informações de que a Comissão e o Comitê científico 
possam necessitar para o exercício de suas funções. 

2. O.s membr:os_da COmissão comunicarão, na forma 
e com a freqUência que sejam prescritas, informações 
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sobre as suas atividade de captura, inclusive sobre as 
áreas de pesca e os navios, de maneira a possibilitar com~ 
pilação de estatísticos_ confiáVeiS- sobre a captura e os 
meios empregados. ... 

3: Os membros da Comissão comunic;arão à Comis
são, c_om a freqUência que seja prescrita, informações 
sobre as medidas tomadas para efetívar as medidas de 
conservação adotadas pela Comissão. 

4. Os membros da Comissão concordam em que em 
quaisquer de suas atividades de captura serâ feito pleno 
Uf>O das oportunidades que se apresentarem para a coleta 
de dados necessáriOs à avaliação do impacto decorrente 
da captura. 

Artigo XXI 

I. Cada Parte Contr_a,t<Hlte deverá tomar medidas 
apropriadas, dentro dos limites de sua ç_ompetência, para 
assegurar o cumprimento das disposições da presente 
Corivénção_ e das medid_as de conservação adotadas pela 
Comissão, às quais a Parte está obrigada nos termos do 
Artigo IX da presente Convenção. 

2. Cada Parte Contratante dever á transmitir à Co
miSsão informações.sobre medidas tomadas nos termos 
do parágrafo l'>' acima,- irlClusive sobre a aplicação de 
sanções por qualquer infração. - --

Artigo XXU 

1. Cada Parte Contratante se compromete a em
preender esforços apropriados compatíveis com a Carta 
das Nações Unidas, a fim de que ninguém desenvolva 
qUalquer atividade contrária ao objetivo dà presente 
Convenção. - ' 

2. Cada Parte Contratant_e deverá notificar a Comis
são de qualquer atividade desse tipo que chegue a seu co
nhecimento. 

Artigo XXIII 

1. A Comissão- e o ·comitê Científico cooperarão 
com as Partes Contratantes do Tratado da Antârtida nos 
assuntos que são da competência destas. 

2. A Comissão e o .Comitê Científico cooperarão, 
conforme apropriado, com a Organização dãs_ Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura e com outros 
organismos especializados. ----

3. A Comissão e o Comitê Científico Procurarão de
senvolver relações de trabalho cooperativas, 'eonfQrme 
apropriado, com orga'nizações intergovernamentâís e 
'não-governamentais que Possam contribuir para os seus 
tr~balhos, inclusive com o Comitê Científico de Pesquisa 
Antártica, com o Comitê-Científico de Pesquisa Oceâni
ca e com a ComiSsão Internacional da Caça à Baleia. 

4. A Comissão -poderá concluir acordos com as orga
nizações referidas no presente Artigo e Com outras orga
nizações,. conforme apropriado. A Comissão e o Comitê 
Científico Poderão convidar tais organizações a enViar 
observadores para as suas reuniões e para reuniões dos 
seus órgãos subsidiârios. 

Artigo XXIV 

I. As Partes Contratantes concordam em estabelecer 
um sistema de observação e de inspeção para promover 
o objetivo e assegurar a observância das disposições da 
presente Convenção. 

2. O_ sistema de observação e inspeção será elabora
do pela Comissão com base nos seguintes princ!pios: 

a) as Partes Contratantes cooperarão entre si para 
assegurar a execução efetiva do sistema _de observação e 
inspeção, levando em conta as prâticas internacionais 
existentes. Este sistema incluirá, intcr alia, procedimen
tos de visita a bordo e inspeção por observadores e inspe
tores designados pelos membros da Comissão e procedi
mentos relativos aos_ processos inipetrados e às sanções 
aplicadas ao Estado de bandeira com base em provas re
sultantes de tais visitas a bordo e inspeções. Um relatório 
de tais processos e sanções impostas deverá ser indufdo 
nas informações a que se refere: o Artigo XXI da presente 
Convenção; 

b) a fim de verificar o cuinpTiffiento das medidas 
adotadas nos termos da presente Convenção, 03; obser
vação e a inspeção serão efetuadas a bordo de embar
cações engajadas em pesquisa científica ou na captura de 
recursos vivos marinhos na ãrea de aplicação da presente 

Convenção, por meio de observadores(: 'inspetcires deSig
nados pelos membros da Comissão que atuarão; confor
me os termos e condiçõeS estabelecidaS pela Comissão; 

c). os observadores e inspetores designados permane
,Ç,erão~ ê.Yleitq~ __ àjuri§c!_iç~_()__~_!__~a_!'t~_Ço_!l~r~_t_~fl!e de que 
sejam nacionais_ Eles a:pn!Serüãiãri"- Seu relatõrio ao 
membro da Comissão pelo qual foram designados, o 
<iual, -Por- Sua vez, informará a Comissão: 

3.- No- Período que- preceder ao estabelecimento do 
sistema de observação e inspeção, os membros da Co
missão procurarão estabelecer entendimentos provi
sórios para designar observadores e inspetores e taiS ob
servadores e_ inspetores designados estarão habilitados a 
efetuar inspeçãá de acordo com os princípios estipulados 
no p~rãgrafo 2 acima. 

Artigo XXV 

l. Se ocorr.er qualquer controvérsia entre duas ou 
mais dªs._P.ªrt~s ÇQntr~Jantes sobre a_ interpretação ou a 

-·---ªPlicação-da presente Convenção; aqUelas-Partes Con
lf;!lant~f~-ã()~Q_Ifr@.f<!S ÇOJre:~i com vistas à solução da 
contr_oyérsia por meio de negociação, investigação, me
diação, conciliação, arbitragem, decisão judicial ou ou-
tros meíOS-Pã:cíiTcOS Ck suã p-rópria esColhi. - -- -

2. Qualquer controvérsia dessa natureza que não en
contrar solução pelos meios indicados deverá, com o 
conseiltiinento, em Cada caso, de todas as Partes envolvi

. das na controvérsia~ ser eficàminhada para decisão_ da 
Corte Internacional de Justiça ou para arbitragem; con
tudo, a impossibilidade de se chegar a um acordo sobre 

·-ehcamirih~miinto à -COrtililiirriiCíonãl de JUStiça-ou a: 
-arbitragem- ri-ãO diS-penSirã as Partes envolvidas na con~ 

trovérsia da obrigação de_ continuar a procurar uma so
lução por qualquer dos meios pacíficos indicados no pa
rágrafo 1 aciiila. 

3, No casos em que a controvérsia for encaminhada 
a arbitragem, o tribunal arbitral será constituído de con
formidade com as disposições do anexo à presente Con

-venção. 

Artigo XXVI 

"_J ·-·-A presertte Convenção-será aberta __ a assinatura em 
Camberr_a de. H de agosto a 31 de_dezembro de 1980 pe
fos Estados partidpaf:ttes da Coórerêncía sobre a Conser
vação dos Recursos ViVos Marinhos Antârticos realiza
da em Camberra, de 7 a 20 de maio de 1980. 

2. Os Estados que assim assinarem serão os Estados 
signatários originais _da COnvenção. 

Artigo XXVII 

I. A presente Convenção está sujeita à ratificação, 
aceitação ou aprovação dos Estados signatários. 

2. Os instrumentoS de ratificação, aceitação ou apro
vação serão depositados junto ao Governo da Austfália, 
·cjue fiá -deSigtiado DepositáriO~------ - - -

Artigo XXVIII 

1. A presente Convenção entrará em vigor no trígêsi
mo dia após a data de depósito do oitavo instrumento de 
ratificação, aceitação ou aprovação por Estados referi
dos no parágrafo l do artigo XXVI da presente ·con
venção. 
- --z. Para cada Estado ou cada organização regional de 
integração ecónõritlcã q-ue; após a data de entrada em vi
gor da presente Convenção, depositar um instrumento 

-de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, a Con
venção entrará em vigor no trigésimo dia subseqUente a 
tal depósito. 

Artigo XXIX 

l. A presente Convenção está aberta a adesão por 
qualquer Estado interessado em atividades de pesquisa 
ou de captura com relação aos recursos vivos marinhos 
aos quais se aplica a 'presente Conveilção. 

_ - -2. A-presente Convenção está aberta~ adesão de or
ganizações regionais de integração econômica constituí~ 
das de Estados. soi,Jeranos, que in~luam entre seus 
_m_emb_r9S_I,lm P:M._mªi,s; _&ta4o_s_mcm:b_t:os __ 9_::t _ _Cqm_il;;s_ã() __ e_ 
para a qual os Estados membros da organização tenham 
transferido no todo ou em parte CompetênciaS com re-

lação às que.<;tões de _que trata a presente Convenção. A 
adesão de tais organizações regionais de integração eco
nômica sérá objeto de c_onsultas entre os membros da 
Comissão. 

Artigo XXX 

L A presente Convenção poderá ser emendada em 
qualquer momento. 

2. Se um terço dos membros da Comissão solicitar 
uma reunião para discutir a emenda proposta, o Deposi
tário deverá convocar tal reunião. 

3. Uma emenda entrará em vigor quando o Deposi~ 
tário tiver recebido de todos os membros da Comissão os 
instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação da 
referida emenda. 

4. --Ta-l emen-da·a-pa-rlir--de-então entrará em vigor 
com relação a qualquer outra Parte Contrataitte quando 
notificação de ratificaÇã-o, aceitação ou aprovação por 
ela tenha sido re_cebida pelo Depositário. Qualquer Parte 
Contratante, da qual não tiver sido recebida nenhuma 
_[lOtificação no pra~Q de um ano a co_ntar da data de en
trada em vigor da emenda, confonne o parágrafo 3 aci-,' 
ma, será considerada como tendo-se retirado. da presente 
COnVei1ção-. --- - -- -- ' 

Artigo XXXI 

I. Qualquer Parte Contratante poderá retirar-se da 
pres-ente Convenção no dia 30 de junho de qualquer ano, 
mediante entrega de notificação por escrito, até no mais 

-tardar o dili Iii dejanefro do mesmo ano, ao Depositário, 
-o--qual, ao receber tal notifJ_cação, deverá comunicá-Ia 
imediatamente às demais Partes Contratantes. 

:2. Qualquer outra Parte Contratante poderá, no pra
zo de sessenta dias a contar do recebimento de uma có
pia de tal notificação comunicada·pelo Depositário, en
tregar notiftcação por escrito ao Depositário sobre sua 
retirada. Nesse caso, a Convenção deixar~ de estar em 
vigor, no dia 30-dejunho do mesmo ano, para a Parte 
Contratante _que entregar tal notificação. 

3. A retirada da presente Convenção de qualquer 
Membro da Comissão, não afetará suas obrigações fi
nanceiras nos termos da presente Convenção. 

Artigo XXXII 

O Depositá fio i'loÜficará todas as Partes Contratantes: 
(a) das assinaturas da presente ConvençãO e do de

póSito dos instrUmentos de_ ratificação, aceitação, apro
vação ou adesão; 

(b) da data: __ de entrada em vigor da presente Con~ 
venção e da data _de qualquer emenda a ela. 

Artigo XXXIII 

I. A presente Convenção, cujos textos em espanhol, 
frarices; iriglês e russo são igualmente autênticos, será de
positada jt,r.nto ao Governo da Austrália, que envíarã có
pias devidamente aUtenticadas dos mesmos a todas as 
Partes signatárias e aderentes. 

2. A presente Convenção será registrada pelo Depo
sitário de conformidade com o artigo 102 da Carta das 
Nações Unidas. 

- Feita em Camberra, aos vinte dias do mês de maio 
do ano de mil novecentos e oitenta. 

Em fê do· que, os abaixo assinados, estando devida
mente autorizados, assinaram a presente Convenção. 

ANEXO 
TRIBUNA~ ARBITRAL 

l. O tribunal_artbitral a que se refere o parágrafo 3 
do artigo XXV serâ composto de três árbitros, que serão 
designados da seguinte forma: 

(a) a Parte que deu início ao processo comunicarâ o 
nome de um árbitro à outra Parte, a qual, por sua vez, 
nJJm prazo de quarenta' dias a contar dessa comunicação, 
comunicará o nome do seguildo árbifn).<As Partes deve
rão, num prazo de ~essenta dias a c.ontár da designação 
do segundo árbitro, designar um terceiro árbitro, que 
não poderâ ser n_acional de qualquer das duas Partes e 

__ não_ poderá ser da mesma nacionalidade que qualquer 
dos prímeirõs dois árbitro_s. O terceiro árbitro presidirá o 
tribunal; -
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(b) se o segutfdo árbitro não tiver sido designado no 
pruzo determinado ou se ~s Partes não lograram acordo 
dentro do prazo determinado sobre a designação do ter~ 
ceiro ârbitro, esse ãrbitro serã designado, a pedido de 
qualquer umas das Partes, pelo Secretârio~Geral da Cor
te Permanente de Arbitragem, dentre personalidade de 
reputaç-1!o intCrnacional que não sejam nacionais de um 
Estado que seja Parte da presente Convenção. 

2. O tribunal arbitral decidirá o"nde sua sede ser:á lo
calizada e adotará suas própriaS regras de procedimento. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

3. O laudo do tribunal arbitral será proferido por 
uma maioria de seuS membrOs. os quais não poderão se 
abster de ~atar. 

4. Qualquer Parte Contratante que não é Parte da 
controvérsia poderá intervir no orocesso com o conseti
mento do tribunal arbitral. 

5. O laudo do tribunal arbitral será irrecorrível e será 
Ob'rigatorro para todas as partes na controvérsia e para· 
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todas as Partes que intervierem no processo, e deverá ser 
cumprida sem delonga. O'tribunal arbitral interpretará o 
laudo a pedido de uma das Partes na controvêrsia ou de 
qualquer das Partes interven1ênles. 

_ 6. A menos que o tribunal arbitral tome" outra deci~ 
são, à luz de cir~unstâncias especiais do caso, as despesas 
do tribunal, incluindo a remuneração de seus membros, 
serão custeadas pelas Partes na controvérsia em partes 
lguãis. --

Faço saber que o Congresso NaCional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fragem, Pre~ 
sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 34, DE 1985 

Aprova o texto do Protocolo de 1983 para a VIl Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 
1971, concluído em Londres, a t• de dezembro de I 982. 

Art. I• É aprovado o texto do Piotocolo de 1983 para a VII Prorrogação~ da Convenção sobre o Comércio do Trigo 
de 1971, concluído em Londres, a ]o de dezembro de 1982. ~. ~ _ ~ · -~- ' 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador .José Fragelli, Presidente. 

PROTOCOLOS PARA A NOVA EXTENSÃO DA 
CÓl'IYENC}\0 SOl))tÉ O COMÉRCIO DO .TRIGO 
DE '1971 E DA CONVENÇÃO SOBRE AJUDA ALI-~ 
MENTA R DE 19SO, QUE CONSTITUEM OACOR~~ 
DO INTERNACIONAL DO TRIGO DE l97l 

Preâmbulo 

A conferência p<~;ra aprovar os textos dos Protocolos 
de 1983 para a nova extensão-da Convenção sobre oCo
mércio do Trigo de 1971 e da Convenção sobre Ajuda 
Alimentar de 1980, que constituem o Acordo lnternacio~ 
na! do Trigo de 1971; 

Considerando que o Acordo Internacional do Trigo 
foi revisto, renovado e prorrogado em várias ocasiões 
desde 1949; 

Considerando que o Acordo Inter:n(lcional do Trigo 
de 1971, constituído de aois inSti'unientos legais-indepen~ 
dentes, a Convenção sobre o Comércio do Trigq de 1971 
e a Convenção sobre Ajuda Alimentar dy 1980, as quais 
foram prorrogadas por Protóc;olo em 1981, expira-rá em 
30 de junho de J 983; _ 

Aprovou os textos dos Protocolos de 1983 Pãra a IiOva 
prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trig_o 
de 1971 e da Convenção sobre Ajuda Alimentar de !980. 
PROTOCOLO DE 1983 PARA A VII PRORRO
GAÇÃO -DA CONVENÇÃO SQJ)RE COMÉRCIO 
DO TRIGO DE 197) 

Os Governos que fazem parte deste Protocolo; 
Considerando que a Convenção sobre Comércio do 

Trigo de 1971 (doravante denqminada "a Corivenção") 
do Acordo Internacional do Trigo de 1971, que foi esten~ 
dido por Protocolo em !981, expira em 30 de junho de 
I9S3. 

Acordaram no seguinte: 

Artigo 1 
Prorrogação, expiração e término da Convenção 

Sujeita às disposições do Artigo 2 deste Protocolo, a 
ConVeilção permaneCerá em vigor entre as partes deste 
Protocolo até 30 de junho de 1986, ressalvando~se que1 se 
um novo acordo internacional-sobre trigo entrar em vi~ 
gor antes de-30 de junho de 1986, este ProtocolO perm.a
necerá em vigor somente -ãté ·a data de entrada em vigor 
do novo acordo. - - -- ---

Artigo 2 
Disposicões--inoperantes da Convenção 

As seguintes disposições da Convenção serão conside- . 
radas inoperantes a partir de J9 de julho de 1983: 

(a) parágrafo (4) do Artigo 19; 
.. (b) Artigo 22 a 26 inclusive; 

{c) Parágrafo (l) do Artigo 27; 
(d) Artigo 29 a 3I inc~u:_i_~?:. 

Artigo 3 

Dej[nição 

Qualquer menção neste Protocolo a um "GOverno'' 
ou .. Governos" será interpretada como incluindo uma 
referência à Comunidade Econômica Européia (dora
vante denominada "a Comunidade"). Do mesmo modo, 
qualquer referência neste Protocolo à "assinatura" ou ao 
.. depósito de instrumentos de ratificação, aceitação ou 
aprovação" ou ~·instrumento de adesão"_9u "declaração 
de aplicação provisória" por um Governo deverá ser in
terpretada, no caso da Comunidade, como incluindo as~ 
sinaturá ou declaração de aplicação provisória em nome 
da Comunidade por sua autoridade competente e o de
pósito do instrumento_ requerido pelos procedimentos 
institucionais da Comunidade para a conclusão de um 
acordo internacional. 

Artigo 4 
Finanças 

.A contribuição ii1iCial de qualquer membro exporta~ 
dor ou importador que adira a este Protocolo nos _termos 
do parágrafo (I ),(b ), do Artigo 7, será fixada pelo Conse
lho com base nos votos que lhe forem atribuídos e no 
período restante do ano-safra corrente, mas as contri
buições estabelecidas para outros membros exportadores 
e fmponadores para o ano~safra corrente não serão alte~ 
radas. 

Artigo 5 
As:sinatura 

Este Protocolo estará aberto a as-sinatUra, em 
Washington, de 4 de abril de 1983 até e incluindo 10 de 
maio de 1983, pelos governos dos países partes da Con~ 
venção, prorrogada pelo Protocolo de 1981, ou _que s_ão 
provisoriamente considerados partes da Convenção 
prorrogada pelo Protocolo de I98J, em 1q de dezembro 
de 1982, ·ou qUe sejam membros das Nações Unidas, de 
suas agências especíalizadas ou da Agência Internacional 
de Energia Atô_m"ie:a, e estão relacionados no Anexo A 
ou no Anexo B da Convenção. 

Artigo 6 
Ratificação, aceitação ou aprovarão 

Este Protocolo estará sujeito a ratificã.ção, aceitação 
ou aprovação por cada governo signatário, de acordo 
com selisl'eSpectfvôs procedimentos constitucionais. O.S 

-Instrumentos àe ratificação, aceitação õu aprovação se
rão depositados junto ao governo dos Estados Unidos 

da América antes de 30 de junho de 1983, exceto quando 
_o Conselho conferir uma ou mais extensões de tempo a 
qualquer governo signatário que não houver depositado 
seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação 
-atê aquela data. 

Artigo 7 
Adesão 

(I) Esie Protocolo estará aberto à adesão: 
,(a) atê 30 de junho de !983 pelo governo de qualquer 

membro relacíonado no Anexo A ou B da Convenção 
naquela data, ressalvando-se que o Conselho pode con
ferir uma ou mais extensões de tempo a qualquer gover~ 
no que não houver depositado seu instrumento atê aque~ 
la data.; e 

(b) após 30 de junho de 1983, pelo governo de qual~ 
quer membro das NaçõeS Unidas, de suas agências espe
cializadas ou da Agência Internacional de Energia Atô~ 
mica, nas condições que o Conselho considerar apro~ 
priadas por não menos de dois terçós dos votos emitidos 
por membros expm'tadores e dois terços dos votos emiti~ 
dos por membros importadores. 

(2) A adesão será efetuada através do depósito de 
um instrumento de adesão junto ao governo aos Estados 
Unidos da América. 

(3) Quando, para os fins de aplicação da Convenção 
e deste Protocolo, referência for feita a membros relacio
nados no Anexo A ou B da Convenção, qualquer 
membro c_ujo governo houver aderido à ConVenção nas 
condições prescritas pelo Conselho, ou a este Protocolo 
~e acordo com o parãgrafo (I) (b) deste Artigo, serâ con~ 
sideÍ'ado como estando relacionado no Anexo apropria~ 
do. 

Artigo 8 
- Aplicação provisória 

Qualquer governo signatãrio poderá depositar junto 
ao governo dos Estados Unidos da América uma decla
ração de aplicação provisória deste Protocolo. Qualquer 
outro governo com direito a assinar este Protocolo ou 
cujo pedido de adesão for aprovado pelo Conselho, tam~ 
bém poderã depositar junto ao governo dos Estados 
Unidos da América uma declaração aplicação prOVi~ 
sória. Qualquer Governo que depositar tal declaração 
aplicará provisoriamente este Protocolo e será proviso
riamente considerado parte do mesmo. 

Artigo 9 
Entrada em vigor 

(I) Este Protocolo entrará em vigor em 19 de julho de 
1983 se, atê 30 de junho de 1983, os Governos represen~ 
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tando membros exportadores que detenham pelo menos 
60 p0r cento dos votos relacionados no Anexo A e repre
sentando membros importadores que detenham pelo me
nos 50 por centos dos votos relacionadas no Anexo B, ou 
que teriam assegurado tais votos em 30 de junho de 1983, 
caso fizessem p3.rte_ da Convenção naquela data, tiveram 
depositado instrumentos de ratificação, aceitação, apro
vação ou adesão, ou declarações de aplicação provisória, 
de acordo com os Artigos 6, 7 e 8 deste Protocolo. 

(2) Caso este Protocolo não __ c;:ntre em vigor de acor
do conÍ o parãgrafo (I) deste Artigo, os Governos que ti
verem depositado instrumen~os- de radfi:ê:ação, açeitação, 
ap~ov~ção ou -~desão, ou d~clar~o d~_aplicaç~<_:~: provi
sória, poderão decidir por CQnsentiment~ mútuo que ele 
entraii em··vigof eittre aqueres Gov-efilõs-êt'Qe 1iVêfetit de
j)osHado 'mstr.umenTc5s ãêfat1hcaçao, ãceitãÇãõ, aPTO- -
vação ou adesão, ou declaraç~o de aplicação provisória. 

Artigo 10 
Notificação pelo Governo depositário 

O D:OYerno dQs __ Estados Unidos_da América, na quali
dade de Governo depositário, notificará todos os Gover
nos signatários ou aderentes de cada assinatura, ratifi
cação, aceitação, aprovação, aplicação provisõria e ade
são a este Protocolo, bem como de cada notificação e 
aviso recebidos na forma do Artigo 27 da Convenção e 
cada declaração e notíficação re·cebidas na forma do Ar
tigo 28 da Convenção. 

·. c Ártigo 11 
Cópia _G_f!!enticada do Protocolo 

Tão logo quanto possível, após a entrada em vigor -
deste Protocolo, o Ooverno depositário enviarâ--lllná'c6-~ 

. _pia aqtentica9a _deste Protocolo nas línguas inglel)a~ fran- _ 
-ces-a;russae·eSpa:rihola aõ Seci-eiário úeral daS NiiÇôes

u nidas para registro, de acordo com o Artigo 102 da 
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Carta das Nações Unidas. Quais"quer emendas a este 
Protocolo serão igualmente coinunicadas. 

Artigo 12 
Relação do Preâmbulo com o Protocolo 

Este Protocolo inclui o Preâmbulo aos Protocolos de 
1983 para a nova extensão _da Convenção sobre Comér
cio do TrigO de 1971 e d3 Convenção sobre Ajuda Ali
mentar de 1980, que constituem O Acordo Internacional 
do Trigo de..I971. 

Em testemunho do que os abaixo assinados, devida
mente autorizados para este fim por seus respectivos Go
vernOs ou-auloridades, assinaram este Protocolo nas da
tas constando ao lado de suas assinaturas. 

Os textos deste Protoc<;>lo nas Hnguas inglesa, france
sa, russa e espanhola são igualmente autênticos. Os ori
ginaiS Sefãó depositados junto ão Gciverrio dos Estados 
l}nidos da Amériç~, que ttans_mitirá c6pias autenticadas 
do mesmo a cadapartesignatâria ou aderente e ao Secre
tário Executivo do CoilSelho. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fragelli, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 35, DE 1985 

Aprova o texto da Emenda ao Artigo XXI da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora 
Selvagens em Perigo de Extinção, de 1973, aprovado pela Conferência das Partes, em reunião extraordinária realizada em Gaboro
ne, em 20 de abril de 1983-

Art. 1' É aprovado o texto da_Emenda~aQAr.tigo XXI da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies 
da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção, de 1973, aprovado pela Conferência das Partes, em reuniãoextraordinâria 
realizada em. Gaborone, em 20 de abril de 1983. 

Art. 2•- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de .dezembro de l985. - Senador JoséFragelli, Presidente. 

PROPOSTA DE EMENDA Â CONVENÇÃO SOBRE 
O COMÉRCIO INTERNACIONAL DAS ESP!i
CIES DA FAUNA E FLORA SELVAGENS EM 
PERIGO DE EXTINÇÃO. 

Artigo XXI (bis) 

1. A presente Convenção estará a~erta à aP.esão das 
organizações de integração econômic~ regional, consti-

t"ufdas·po~ EsTa~·SQbei"ãnás, ·as quaiSteithãin a caPaci
dade para negociar, celebrar e aplicar acordos interna
cionais sobre assuntos a e1.as atribuídos __ por seus 
Estados-membros e cobertos pda presente Convenção. 

-i ·Em assuntos de sua cori-iPêfêllêía, tats ofga-iil-
zações exercerão os direitos e--cumprirão as obrigações 
que a Convenção atribui aos Estados -membros. Nesses 
casos, os Estados-membros de tais organizações não po
derão exercer individualmente esses direitos. 

3. Toda refefêilcíã1''Parte", n-o sentidÕ-uÍiliz"ãdõnO 
ArtigO 19, (h). dapr:éseíite~CàriV ... inÇãO, -ª· ~•E.siã.d0/E:Sti:
dos'\ .. 0Uã:::''Est~do Pãfte/Esúid~s ParteS''da-c-on-
veltÇã:o sei-ffitefpfetada-Como incluindo urila-refê~êncla-· 
a iodá OrianiZâÇão de in-tegraÇãà- eCõnômicii fêg1õn8.r 
-~m- CâP~~e ~ara" ~eg~dãr;_·c~Ieb-rir_ e_ apii_éâr· acor:
~os in~~rnacio~ais .sobie-Os -as-iulitôSC"obertôS Pela PrC..-
sente ConVençãO-:- -

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fragelli, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 36, DE 1985 

Aprova o texto do Convênio sobre Imunidades e Privilégios da OLADE (Orgimização Latino-Americana 
de Energia), adotado durante a VI Reunião Ordinária de Ministros da OLADE, em 1975 . 

. Art. I 0 É aprovado o texto do Cqnvênio sobre Imunidades e Privilégios da OLA DE (Organização Latino
Americana de Energia), adotado e aberto à adesão dos países membros durante a VI Reuniãó OrdiDâria de Ministros da OLA
DE, realizada no México, no período de 8 a 12 de setembro de 1975. 

Arl. 2• Este Decreto Legislativo·o:ntra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

CONVENTO SOBRE IMUNIDADES .É PRIVILfi
GIOS DA OLADE 

A VI Reunião de Ministros da Orianização Latino
Americana de Energia, 

-cõiiSíciêrãndo que o art. 29 do~Convêlíio de uma , 
estabelece que os Ministros e Delegidos dos Países- . 
Membros e Funcionârios e Assessores gozarão, no 
ex~rcí9-o.c!.e suas funç_ões, dasJ_myn_i9_~d~e__Q_9s privilé
gios diplomáticos acordados para os Órgãos. In"tel-n.ãClõ
.nais; 

Considerando que é conveniente que a Organização 
S:ôze no território de cada Urildos PãísCS~M~~bfOSda 

· Proc:ur~dO-ilaJUr1Chca indTspenSãVêl Para-o- exerclClo de
suas funções e a realização dos seus fins; e 

ConSíderando que ê necêSSárl.O ---e5tabeleCer -para a -Or
ganiZaÇão e séus fuilcí9nários as prerrogativas e imuni
·dàdesiilàTSPCriSâVeiS--Para exercer cOm TDdependênciã -
-suas atlVldades-eit( tOdOs -e em Cild~ --iiin dOS Pãisis~ 
Membros; 

CAPITULO I 

Procuradoria Jurídica 

Ardgo I 

A OLA:t>E terâ Pro·curadoriajurídica e estará capaci
tada em todos e cada um dos Países-Membros para: 

a) contratar; 
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~) aQ.quirir e dispor de propriedades imóVeis é móveis; 

c) iD.iciar procedimentos judipiários. 

CAPITULO II 

Bens, Fundos e, Haveres 

Artigo 2· 

Os locais da OLADE .serão inviolâveis. O~ haveres, 
bens e arquivos da OLADE em qualquer lugar em que se 
encontrem e quem quer que os tenha em seu poder, esta
rão isentoS de registiO, requisição, confiscação, expro
priação e· de toda outra forma de·intervenção, bem seja 
pela via de ação executiva, administr-ativa,judicial ou le
gislativa. 

Artigo 3 

A OLADE, seus b~ns e haveres, gozarão, em qualquer 
parte e em poder de qualquer pessoa, legalmente autori
zada, de imunidades de jurisdição, salvo renúncia ex
pressa. No entanto, a renúncia à imunidade não poderâ 
estender-se a nenhuma forma de execução. 

Artigo 4 

Sem ·que seja afetada por portarias fiscais, regulamen
tos ou moratórias de natureza alguma, a OLADE pode
rã ter no seu poder fundos crri qualquer moeda, ouro 
ejou divisas; transferi-los livremente de um país para ou
tro ou dentro de qualquer país; e ter as suas contas em 
qualquer .divisa. 

Artigo 5 
No exercicio dos direito;; outorgados pelo Artigo 3, a 

OLADE dará a devida atenção a toda reclamaÇão de. 
qualquer Membro, até onde se considere que as recla
mações possam ser tomadas em conta ·sem detrimento 
nos interesses da OLADE. 

Artigo 6 

A OLADE, seus bens, ingressos e outros haveres esta-
rão: ~ · 

a) iSentos de toda contribuição direta, entenden:_do_--se, 
não obstante, que a OLADE não poderá ·reclainar 
isenção alguma a título de contribuições que: de fato, 
constituem uma reinuneração por serviços-públicos; 

b) isentos de direitos alf!iQ.degáriOs, proibições e res
trições referentes a artij:Os qUe_ sejárn importados ou ex
portados para seu_ uso oficial. En'tC:nde-se, não obstante, 
que os artigos· q!le se importarem livres de direitos, salvo 
aqueles· que estejam proibidos pela legislação nacional 
do país de que se trate ou submetidos a quarentena, não 
serão vendidos no país onde sejam importados senão 
conforme às c-ondições a serem acotdadas com as autori~ 
dades" desse país. · 

Artigo7 

Se bem que a OLADE. via de regra, não reclamará 
isenção de direitos para o consumo ou de imposto )de 
venda sobre móveis ou imóveis incluídos no preço a ser 
pago, quando realizar compras importantes de benS des~ 
tinados ao seu uso oficial, sobre os quais já se tenham 
pago ou se devam pagar tais direitos ou -iiripostos, oS -
Membros tomarão as disposições administrativas do 
Caso par.a a devolução ou remissão da quantia corres~ 
pendente ao direto O!J. hriposto. 

CAPITULO lii 

Facilidades de Comuniáição 

Artigo 8 

A OLADE gozará no território de cada um de seus 
Membros, para suas comunicações oficiãis; daS mesmas 
facilidades de comunicação acordad_as pelo Governo da
quele Membro a qualquer outro Governo, às Missões 
Diplomãticas ou a Órgãos Internacionais, no que diz res~ 
peito a priõridades, contribuições e impostos sobre cor~ 
respondência, telex, telegramas, radiogramas, telefones, 
telefotos e çmtras comunicações, bem como tarifas para 
material de informação destinado à imprensa e a rãdio. _ 

Artigo 9 

Não se aplicará censura alguma a correspondência ou 
outras comunicações oficiais da OLADE. -- -

Artigo 10 

A OLADE terá o direito de usar cifras e despachar e 
receber sua correspondência por estafetas ou malas, as 
quais gozarão de iguais imunidades e privilégios que os 
concedidos a estafetas e malas diplomáticas. 

CAPITULO IV 

Representantes dos Membros 

Artigo 11 

Serão concedidos aos i-epresentantes dos Membros 
nos órgãos da OLADE_e nas reuniões convo_cadas por 
esta, durante o t~mpo que estes se encontrem desempe
nhado s_uas funções ou em trânsito para· o local de reu~ 
nião e de seu retomo, as seguintes imunidades e privilé
gio!": 

·a) imunidade contra dete:nção ou prisão pessoal e em
bargo da sua bagagem tanto oficial quanto pessoal e 
imunidade contra todo procedimento judiciário referen
te a seus atas e expressões, sejam orais ou escritas, en
quanto se encontre no desempenho de suas funções; 

b) inviolabilidade de todo papel ou documento; 
c) direito de usar cifras e receber documentos e corres

pondência por estafeta ou mala selada; 
d) is_enção, com respeito aos representantes e·- Seus 

cônjuges, de toda re_striçã.o de imi.gt.:açãQ e registro ode es~ 
trangeiro; 

e) iguais franquias concedidas Para os representantes 
de Governos_ est_rángeiros em miSsão oficial tempoiária, 
riõ que diz i-esp_eitõ ii restriÇões Sobre divisas estrang~
ras; 

t) as mesmas fmunidádes e franquias com respeito às 
bagagens tanto oficial quanto pess-oal acordadas para os 

-----éiÍviados diplomáticos;· e · 
g) aqueles outros privilégioS, imunidades e facilida

des, compatíveis com .9 afirri-lado acima, de que gozam 
os enviados diplomátíCO~i com êXceção de que não pode
rão reclamar isenção de direítos alfandegárioS· SQbre 
mercadorias importadas'que não façam parte da sua ba~ 
gagem pessoal, ou de impostos de venda e direitos de 
consumQ 

Artigo 12 

Os representantes dos Membros nos órgãos da OLA~ 
DE e as reuniões convo1?3.das pela Organização, gozarão 
de liberdade de palavra e de completa independência no· 
desempenho das suas funções, de imunidade contra pro
cedimentos judiciâriCiS;-COm respeito ã ·expressões orais 
ou escritas e a todos os fatos ex~cutados no desempep.ho 
das funçQes. Ao términO de_ suas funções não cessará a 
imunidade com respeito. aos atos realizados por tais fun~ 
cionârios durarite o exercício das mesmas, · 

Artigo 13 

Quanto a aplicação de qualquer imposto depende da 
residência, os períodos nos quais os repr~ntantes dOs 
Membros nos órgãos da OLADE e nas reuniões convo~ 
cadas por esta, permaneçam em um país desempenhando 
suas f~nções não serã:o considerados como períodos de 
residência. 

Artigo·14 

-__ _&s_ plivilêiios ~imunidades não são concedidos ãõs re
presentanteS dos._ Membro~ em proveito próprio, mas 
para sa_lva~_uardar· a independên<;_ia no exercício de suas 
funçõ_~s_que1epham relação com a OLADE. Em conse
qUênCia', o Pars Membro que designou o representante 
Cm ·_qUestão poderá renunciar a tais privilégios e imuni
dades nos casos em que seu exercício venha a_entorpecer 
o curso da justiça e Sempre que não prejudique os fins 
para os. quais foi oUtOrgada a imunidade. 

Artigo 15 

As disposições dos Artigos ll, 12 e 13 não são aplicá~ 
veis entre- Urii. representante e as aUtoridades "do País 
Membro. de que é natural' ou do qual é ou tenha sido re~ 
presentante:. 

Artigo 16 

A expre:>Sãet .. "representante" compreende os Minis~ 
tros, Delegados, AssessOres e demais funcionários dos 
País~ MembrOs. 
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CAPITULO V 
Funcionários 

Artigo 17 

O Secretârio ExecutiVo determinará as categorias dos 
funcionários para os quais se aplicam as disposições des~ 
te Capítulo e as do Capítulo VI. Submeterá a lista destas· 
categorias à Reunião de Ministros e as comunicará aoS 
Membros periodicamente. 

Artigo 18 

Os funcionários da OLADE: 
a) estarão isentos, tantos eles quanto o seu cônjuge e 

filh<?S menores de idade, de toda restrição de imigra_ção e 
de ri::gistro de estrangeiros; 

b) estarão imunes de todo processo judiciário, no qUe 
diz respeito a expressões orais ou escritas e a todos os 
ates executados em caráter oficial; 

c) gozarão, no referente a restrições sobre divisas es
trangeiras, de franquias iguais as que desfrutam os fun
cionários de categoria equivalente, pertencentes às Mis~ 
sões diplomãticas acreditadas junto ao Governo cm 
questão; . 

d) gozarão. tanto eles quanto os seus cônjuges e filhos 
menores de iiiade, das mesmas facilidades de repatriação 

-em época de crise internacional, idênticas às que gozam 
os agentes diplomáticos; e 

e) estarão facultados a_ importar, livre de direitos, seus · 
móveis e artigos pessoais, no momento em que ocupem 
seU cargo no país em que se encontram; 

f) estarão isentos de impostos sobre salários e emolu
mentos que lhes pague a OLADE; e 

g) estarão isentos, como também seus dependentes, 
de todá obrigação relativa ao serviço nacional. 

Artigo 19 

Além das imunidades ·e privilégios especific~dos no 
Artigo 18, outorgar-se~ão ao Secretário Executivo e a to~ -
dos os funcio-riàrío~ de categoria internacional, aos seus 
cônjugeS e ffihos menores de i~ade os privilégios, imuni· 
dades, isenÇões e facilidades êtue são concedidos aos en
viados diplomãticos, conforme sua-categoria e de acordo 
com o diréito internacionaf, 

~rtigo 20 

Os privilégios e Imunidades não são outorgados aos 
funcionãrios· em proveito próprio, mas sim no interesse 
da OLADE. O Secretário Executivo, por meio de prévia 
consulta ao País Membro do qual o funcionário é cida~ 
dão, poderá t"enunciar à imunidade de qualquer funcio
n"ário q~apdo, segundo seu critério, a citada imunidade 
impeça o:ClJrsQ da justiça e possa a dotar essa medida sem 
que se prejUdiquem os intetesses da OLADE. Em se tra
tando do Secretário ExeCutivo, corresponderá à Reunião 
de. MiniStroS a renúncia de tal imunidade. 

Artigo 2I 

A OLADE cooperará com as autoridades dos 
Mem.bro_s para pOssibilitar a administração adequada da 
juStiça, zelar pelo cumprimento das disposições policiais 
e evi~r que ocorram abusos que tenham relação com os 
privilêgios; as imunidades e as facilidades estabelecidos 
no presente Capítulo. 

CAPITULO VI 
Facilidades de Viagem 

Artigo 22 

A OLADE fornecerã a seus funcionãrio:o um doeu~ 
mento que credencie sua qualidade e ~ecifi.que que a 
natuteza da .sua missão. O citado documento será sufi~ 
ciente para que seu titular goze no território dos Países 
Membros dos pribilégioS e das imunidades que outorga 
este Convênio. 

Artigo 23 

As solicita"ções de vistos para os funcionáriOs que via
gem por conta da OLA DE serão atendidas _o~mais rapi
damente possíVel-e lhes serão brindadas facilidades para 

_a sua mobilização. 
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Artigo 24 

Facilidades similares especificadas no Artigo 23 
outorgar-se..ão a outras pessoas que viagem em missão 
da OLADE. . .. 

Artigo 25 

O Secretário Executivo e Membros da categoria inter
nacional da Secretaria Permanente que viagem em mis
são da OLADE gozarão das mesmas faciliç1ades que se_ 
outorgam ao.s membros do pessoal diplomâtico. 

Artigo 26 

As disposições acima poderão ser aplicadas aos fun
cioD.ârios de nível anâlogo de Órgãos especializados. se 
os convênios sobre vinculação assim o dispuserem. 

CAPITULO VII 
So/uçao de Litígios 

Artigo 1:1 

A OLADE tomarã as providências cabíveis para aso-
lução de: , 

a) litfgiOS originados por contratos ou outras disputas 
de direito privado nas quais seja parte a OLADE; e 

b) litígios em que esteja implicado um funcionário da 
OLADE qu_e, em razão do seu cargo oficial, desfrute de 
imunidade, se para tal o SecretáriO &ecutivo nãó tenha 
renunciado à referida imunidade. 
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Artigo 28 

T adas aso diy~rg~nçias _que suij_~m _~a ill_t~rpretação ~u 
aplicação do preseiite Coflvênio serão-leVidãs à; Reii.riião 

- -d~ M_inistros, a menos que; em casos detenniandos, as 
.. paftes Cõnvenha_m _t;_m_ reC!)rrer a uma _outra via de so-
lução. -

. GAPITULO VIII 

Disposições Gerais 

Artigo 29 

Se_ qualquer Estado Membro considera que houve 
abuso de privilégio ou imunidade concedidos por este 
Convênio, consultará com o Estado correspondente ou 
com a Organização, segundo o caso, a frm de determinar 
se tal abuso ocorreu e, neste caso, evitar sua ieincisão. 
Entretanto, um Estado MembrQ que considere que qual

. ·quer· J)eSSóã -abusou de j!Jgum privilégio ou imunidade 
que lhe foi conrerida por este Convênio, poderá solicitar
lhe que abandone seu território. 

Artigo 30 

" O presente CõhYêrtio fica aberto à adesão de todos os 
Membros da OLADE. 

Artigo31 

A adesão se efeiuará med.íante depósito do instrumen
to-respectiVOper~~te-a Secretaria Permanente e o Convê-
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nio passará a vigorar, P~.iâ:-~ada Membro, na data em 
que se tenha depositadO.: O meOcionado instrumento. 

AitJ~o -~2 
Nào poderão fazer-se- x:_eservas ao presente Conv&nio 

---no moniéD.to da adesão. Os Pa~~es Membros poderão faM 
zer declarações no momento da. adesão ao presente Con
vênio,_ as quais serão incluídas como anexos. 

Artigo 33 

Entender-se-ã que, uma vez depositado um instrumen
to- de adesão em nome do Membro, este estará em con
diÇÕes de aplicar as disposições do presente Convênio, de 
acordo com a sua própria legislação. 

Artigo 34 

O Secretário Executivo poderá assinar com qualquer 
Membro o_u Membros acorctos_ suplementares para apli
car e ajustar as disposições deste Convenio no que res
peita a tal Membro ou Membros. Estes acordos suple
mentares, em cada caso, estarão sujeitos à aprovação da 
Reunião de Ministros. 

Artigo 35 

Qualquer Membro em qualquer tempo poderá denun
ciar o presenté Convênio. Seus direitos e obrigações, de
rivados do mesmo; findarão trinta dias após ser apresen
tado o documento _de denúncia ao Secretário Executivo 
da OLADE. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, José Fragelli, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 140, DE 1985 

Altera a Resolução n' 93, de 1976, que dispõe sobre operaçõéS de crédito dos Estados e Mnnicípios, fixa 
seus limites e condicões. 

Art. l• O artigo 2• da Resolução n•.'l3, de_! I de outubro de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
... "Art. 2• .......•••....• ..:.. ....... : : . .... · .............................................. . 
§ I• O pedido de autorização para as operações de crédito a serem contratadas pelos Estados e Mu

nicípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urb_ano (FNDU) e do Ban
co Nacional da Habilação (BNH) serã submetido, pelo Presidente da República, à deliberaçãb qo Senado Fede-
ral, devidamente instruíôo cóm o parecer do Conselho Monetãrio Nacional. · · - ·· 

§ 2• O pedido de autorização para as operações de crédito a serem contratadas com recqrsos proveni
entes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento_Social-FAS,serã analisado pela instituição fin!mceira gestora do 
Fundo, especialmente quanto à capacidade de pagamento-do tomador, após o que, instruído com Parecer técnico
financeiro, ser~ remetido ao Ministério da ~aJ:enda~ 4ispensados quaisquer estudos ou exames adicionais, exclusi~ 
vamente para encaminhamento ao Presidente da República, que o Sl,lbmeterã à deliberação do Senado F~deral. 

§ 3• A instituiçã<ffina:nceira remeterá ao Banco Central do Brasil cópia do contrato de empréstimo ce
lebrado com o Estado ou Município, até lO (dez) dias após sua assinatura." 

Art. 2• Esla Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam'-se as disposições em: contrário. 

Sena® Federal, 5 de dezembro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eU, JoséFragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃU N• 141, DE 1985 

Autoriza a Governo do Estado do Paraná a realizar opera~ão de empréstimo externo no valor US$ 
63,600,000 (sessenta e tres milhões e seiscentos mil dólares americanos). 

. Art. l' Ê o Governo do Estado do Paranã '!utorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de emprés
ttmo externo, no valor deUS$ 63,600,00o-(sessenta elrês-milhõesoe seiscentos mil dólares americanos) ou o equivalente em ou
tras moedas, de principal, junto a grup·o financiador a ser indicado, destinada a financiar a llquidação dos compromissos exter-
nosjãexistentesevencíveisem.l985. ----:_----:-.- ·- ·-·-··· . ·- -- - ·· - ·- · 

Art. 2• A operação realizar-se-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivg Federal, inclusi~e-o ~xame das con
dições creditícias âa operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda· em art1i:ulação <:pm o Banco Central do Brasil, nos 
termos do artigo l '• item II, do Decreto n• 74.157, de 6.de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarrega-
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dos da exeçução da política economico-firiáneeira do Governo Federal, e, ainda, as 9isposições ela Lei Estadual n• 8.123, de 8 de 
julho de 1985,. autorizadora da operação. 

Arl 3_• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. . 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador José FrageUi, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, José Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 142, DE 1985 

Dispõe sobre Requerimento de Informações e dá outras providências. 

ArL 1• São assim redigidos os .seguintes artig_os do Regimento Interno do Senado Federal: 
4 'ArL 23"8. São escritos os _requerimentos não referidos no artigo anterior e dependem apenas devo-

tação por maioria simples, ·presente a maioria da composição do. Senado, salvo os abaixo especificados: 
I - dependentes de despacho do Presidente: · 
a) de publicação de informações oficiais no Diário do Congresso Nacional; 
b) de esclarecimentos sobre atos da administração interna do Senado; 
c) de retirada de indicação ou requerimento; 
d) de reconstituição de proposição; 
e) de retirada de matéria da Comissão que não tenha_oferecjdo parecer no prazo regimental para remes

sa a outra. 

nãrio. 
Parágrafo único. Do indeferimento de requerimen!o compreendido no inciso I cabe recurso para o Pie-

ArL 23.9. 

VI- recebido o requerimento, a Presidência determinará sua imediata leitura e publicação, devendo, 
48 horas após esta, colocá-lo em votação; 

VII - aprovado, serão solicitadªs as informações requeridas, ficando, s., for o caso, interrompida a tra-
mitação da matéria que se pretende esclarecer; rejeitado, irá ao arquivo; · 

VIII- as informações recebidas serão publicadas em avulsos, observado o disposto no artigo 182, e, 
quando se destinarem à elucidação de matéria pertinente à·proposição em curso no Senado, serão incorporadas ao 

. respectivo processo; 
IX- ao fim de 30 (trinta) dias, q11ando não hajam sido prestadas as informações solicitadas, o Senado 

deliberará, em 72 (setenta e d11as) horas, se deve ser caracterizado o crime de responsabilidade previsto no artigo 
13, item 4 •. da Lei n• 1.079, de lO de abril de 1950." 

ArL 2• Suprimam-se os incisôs X e XI do artigo 239 do Regimentcrlnterno do Senado Federal. 
Sen-ado Federal, 5 de dezembro de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, José Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 143, DE 1985 

Suspende a execução do artigo I• da Resolução n•l3, de 4 de maio de 1983, da Câmara dos Deputados, na 
parte em que deliberou sustar o processo criminal contra o ex-Deputado Domingos Antônio de Freitas Diniz Neto. 

Artigo único. Êsuspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, 
proferida em Sessão Plenária de 8 de agosto de 1983, nos autos da Ação Penal n• 276-0, do Distrito Fede~:.aJ, a execução do artigo 
1• da Resolução n• 13, de 4 de maio de 1983, da Câmara dos Deputados, na parte em que deliberou sustar o processo criminal 
contra o ex-Deputado Domingos Antônio de Freitas Diniz Neto. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado. Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu; José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 144, DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado de São l?aulo a contratar operação de crédito no valor de CrS 3.131.146.368 
(tr'ês: bilhões, cento e trinta e um milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros). 

Art. I• Ê o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Re~olução n• 93, de I! de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 3.13l.f46.368.(trêsbilhões, cento e trinta e um 
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milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta. e oito cruzeiros), correspondente a 175.247,46 Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional- ORTN, considerado a valor nominal da ORTN de Cr$ 17.867, vigente em outubro de 1984,junto à 
Caixa Económica Federal, esta na qualidadedegestora do Fundo de APõíoao DesenvolVimento Social-; FAS, destinado a 
aquisição (com assunção de dívidas) e re[orma do.H.ospital de Clínicas Dr. Nardini Ltda., obedecida~ as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. · - · · 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor_ na gata de sua l'ublkação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Sen'j.dor José Frag.eli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição,. e eu, José Fragelli, Presi-
dente, promulgo a seguinte ··-··- .. __ _ 

RESOLUÇÃO N9 145, OE 1985 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos). 

Art. I• É o Governo do Estado de Minas GeraiS autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 60,000,000,00 (sessenta: rnÜhões de dólares americanos) ou. o·e_quíval~nte ém outras moe
das, de principal, junto a grupo financiador a-.s~r_.indicàdQ, -d~ti~à-da_~~âj)licaçãO--em seU prográrila -de-1tlv-estittü5ntos. 

· Art. 29 A operação realizar-se-ános moi desaprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições crediticias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do artigo ]9, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obe.decidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execução da política econômico-linanceira do Govern<iFederal~e, ainda, o disposto na Resolução Estadual n9 3.433, de 27 de 
novembro de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta_ Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado FederaLaprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição; e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 146, DE 1985 . 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 44,800,000.00 (quarenta e quaTro milhões e oitocentos mil dólares americanos). 

Art. \9 É o Governo do_.Estwo .!,l_o .R.io.d"-Janei!o autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor deUS$ 44,800,000.00 (quarenta e quatro milhões e oitocentos mil dóíares americanos) ou o equi
valente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a refinanciar o programa da dívida 
externa daquele Estado. . ... 

Art. 29 A operação realiz.a.r~e-â nos motctÇ"s aprovados pelo.Poder Executivo Fedéral, inclusive o exame das con
dições creditíc!as da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco CentraLdo Brasil, nos ter
mos do art. 19, item II, do Decreto n974.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encar~egados da 
execução da política econômico-financeira dó Govern:a·Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estad!lal n9 812, de 20 de de
zembro de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em v[gOs_f!ª da~a_.<I.,su~ Ptlblicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador J.osé Fragelli, Presidente .. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

11E8ot:ucÃo N9 147, oE 1985 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar opera~ão de empréstimo externo, no valor de US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de ·dól;tres americanos). 

Art. 1• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a realizar,_com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, 
de principal, junto ao grupo financiador a ser indicado, destmada a financiar o programa de refinanciamento de débitos prove
nientes da liquidação, pelo Banco do Estado do Rio de .JaiJ.eiro S/ A e Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro 
Sf A, de compromissos externos do Tesouro e de entidades da administração indireta daquele Estado. · 

Art. 29 A operação realizar-s\l-,~ nosmoldiO§ aprovados pelo Poder Executivo Federai; Inclusive o exame das con
dições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter- · 
mos do artigo 19, item II do Decreto n• 74.r57, de 6 de junho _de.1974, obedecidas as demais exigêndas dos órgãos encarregados 
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da execução da política econômico-finâ:nccbTfã. do Governo Feder;ll, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n"' 812, de 20 de de
zembro de 1984, autorizadora da _operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 148, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim, EStado do Maranhão, a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 147.658.086 (cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil e oitenta e seis cru
zeiros). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 2• da Resolução n' 
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 147.658.086 (cento 
e quarenta e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e oito mil e oitenta e seis cruzeiros) correspondente a 6.043,62 Obrigações Rea
justâveis do Tesouro Nacional-,- ORTN, '""nsiderado o valor nominal da ORTN de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 1985, 
junto à Caixa Ecor\ômica Federal, esta na qualidade de ge~tora do Fundo de Apoio ao-Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à implantação de Escolas Rur;!_is no município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respecti
vo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidetne. -

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 149, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marília, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 2.400.000.000 (dois bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros). 

Art. 1' Ê a Prefeitut:ã Municipal de Marília, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n' 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.400.000.000 (dois bilhões e 
quatrocentos milhões de cruzeiros) correspondente a 318.050,1406 UPC, considerado o valor nominal da UPC de CrS 7.545,98, 
vigente em janeiro de 1984,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação- BNH, destinada à e~ecução de obras de infra-estruturaeequipamentos comuhitãrtos públicos no núcleo 
habitaCional. "Nova Marília", no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. _ _ 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigot: na data de _sua publicação. ~ 
Senado. Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador José F"ragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item VI, da ConstituiÇão, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 150, DE 1985-

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salto,do Céu, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e triniá e.itOVe milhões, novecentos e dezessete milt trezentos e vinte cruzei~ 
ros). , 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Salto do Céu, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 439.917.320 (quatro
centos e trinta e nove milhões, novecentos e dezessete mil, trezentos e vinte cruzeiros) correspondente a 18.005,74 Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN~ considerando o valor nominal da ORTN de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 
1985, junto à Caixa Econômica I;'ederal, est~ na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entraemvigor na data de sua_publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte_ 
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RESOLUÇÃO N•. 151, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, a. contratar operação de crédito no valor 
de CrS 441-261.654 (quatrocentos e quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinqüenta e qua
tro cruzeiros). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93; de li 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor _de Cr$ 441.261.654 (quatrocentos e 
quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e cioqüenta e quatro cruzeiros) correspondente a 21.932,90 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacionai-ORTN, considerado o valor nomínal da ORTN de Cr$ 20.118,71, vigente .em 
novembro de 1984, junto à Caixa Econômic!lJ'"ecfjral;esiàna qualidade de-gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial- FAS, destinada à construção de mercados públicos, implantação de meios-fios, sarjetas é aquisíi;ão de caminhões para 
coleta de lixo, obedecidas as demais condições admitid_as pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. ~Senador José Frage!Ji, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constitui_ção, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESQLU(ÃO N• 152, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de cré
dito no valor de CrS 1.053 .. 744.725 (um bilhão, cinqüenta e três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos 
e vinte e cinco cruzeiro~). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado..Fe.dliral, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.053.744.725 
(um bilhão, cinqUenta e três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecent6s e vinte e ciriCo Cruzeíros) correspondente a 
47.658,20 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 22.110,46, 
vigente em dezembro de 1984, junto à Caixa EcÓnômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, destinada à implantação de unidade integrada de saúde no Município, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no_ respectivo process_o. __ 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado .Federal, 5 de dezembro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jose Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 153, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de crs 4.473.178.930 (quatro bilhões, quatrocentos e setenta e três milhões, cento é seten'ta e oito mil, 
novecentos e trinta cruzeiros). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, do SenadQ Federal, autorLzada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 4.473.178.930 
(quatro bilhões, quatrocentos e setenta e três milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos-e trinta cruzeiros) correspondente a 
106.424,29 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.,- ORTN, con~lderado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031.56, 
vigente em junho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora -do fu-ndo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social~ F AS; destina-da à construçiio .de galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador José Fragelli,_ Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição,.e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 154, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura_ Municipal de Criciúma, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 2.724.658.100 (dois bilhões, setecentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil e 
cem cruzeiros). 

Art. I • É a PrefeiÚlra Municipal de Criciúma, Estado de_Santa Catarina, nos termos do artigo 2•da Resolução n• 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2:724.658.!00 (dois bi-
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lhões, setecentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e cmqiJenta e oito mil e cem cruzeiros), correspond.ente a 89.873,56 Obri
gações Reajustâveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente em 
março de 1985, junto à Caíxa Econômicá Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS; destinada à implantação de meios-fios, galerias pluviais e bocas-de-lobo, no Município, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil, no x_espectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Sen<ido Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 155, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Mmlicipal 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janei
ro, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 32.242.728.664 (trinta e dois bi
lhões, duzentos e quarenta e dois milhões, 
setecentos e vinte ~ oito mil, seiscentos. e 
sessenta e quatro cruzeiros). 

Art. 19 J:..a Prefeitura Municipal do Rio_de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 

1- ATA DA 257• SESSÃO, EM 5 DE DE
ZEMBRO DE i985 

I. I- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunica~ão 

Da liderança do PMDB, designando o Sr. Senador 
Alcides Saldanha vice-Líder do Partido. 

1.2.2- Requerimentos 

- N9 504/85, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nl' 219/85, de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que altera .a legislação tributária e dá 
outras providências, 

- N~' 505/85, de urgência para o SubstitLltfvo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 
n9 4/85, que modifica o Artigo 27 e seus parâgtafos 
da Lei nO? 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada 
pela Lei n~' 3.257, de 2- de setembro de 1957, que dis
põe sobre a Política Nacional do Petróleo e define_ as 
atribuiç_õeS.do Conselho Nacional de Petróleo, insti
tui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Socie-
dade Anônima e dá outras providências. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução nl' 133/85,_que suspende a 
execução do título "IV-A"- Taxa de Conservação 
de Estradas Municipais e do fato gerador da Lei Nl' 
278/77/4, que dispõe sobre alterações e atualizaç_ão 
do Código Tributário do Município de Estrela do 
Norte, Estado de São Paulo. Retirado da pauta pelo 
Sr. Presidentec·m virtUde da falha em ~ua instrução, 
após usar da palavra o Sr. Itamar Franco. 

1.3.1 - Questão de ordem 

Suscitada pelo Sr. Murilo Badaró e respondida 
pela Presidência, referente ao encerramento da sess_ão 
e convocação de outra, uma vez que a Ordem do Dia 
da presente sessão é cOnstituída somen·te de umã pt'o-

· 2~'- da Resolução n'i' 93, de 1 t de outubro de 1976, do Se
nado Federa·!, autorizada a oonü_atar O...P5ração de crédi
to,no valor-de Cr$ 32.242.728.664 (trinta e dois bilhões, 
duzentos e quarenta e dois milhões, setecentos e vinte e 
oito 'mil, ~eiscentos e sessenta e quati'o ·cruzeiros) corres-

-pondente a 652.728104 Obrigações Reajustâveis .do Te
sourO Nacioriar~ ORTNs, considerado o valor nomin1:1I 
da QRTN_ de.CJS 49.396.88~yigente em agosto de 1985, 
jun'to à CãiX.a Econômica Federal, eSta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à implãiltaçãõ- de Centros de saúde, 
construção e equipamento de um Hospital Geral naque
la cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sena,.do Federal, 5 de dezembro de 1985.
Senador José Fragelli, Pr~sidente. 

SUMARIO 

posição, tendO o Sr, Murilo Ba9aró recorrido da de
ciSão -da Presidência para o Plenário. 

1.3.2 - Pronunciam_entos 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Encaminhan
do requerimento à Mesa solicitando a exclusão do 
nome de S. Ex• para fins de cômputo do número 
mínimo de Senadores exigidos para formulãção do 
pedido de urgência constante-- do Requerimento n9 
504, lido .anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE- Não recebimento do re
querimento pelas razões que expende. 

SENADOR MUR!LO BADARÔ- Entendimen
to de S. Ex~ a respeito de requerimento de urgência 
no qual consta assinaturas de Líderes e de Senadores 
de oUtra Bancada. 

1.3.3 - Recursq 

Do Sr. Senador Murilo Badaró recorrendo para o 
Plenário, da decisã_o do &r. Presidente que àcolheu o 
Requerimento n9 504. Rejeitado, após, usar da pal:a
vra o Sr. Murilo Badaró, tendo feito declaracão de 
voto o Sr. Jutahy Magalhães. 

1.3.4 - Pronunciamentos 

SENADOR /.TAMAR FRANCO::.[nâagando da 
Presidência se a Câ'mara dos Deputados retirou os 
arts. 94, 95 e 97 do Projeto de Lei da Câmara n9 219 
que conStam dos avulsos distribuldps ãos Srs. Sena
dores. 

O SR. PRESIDENTE- Respostas._ã íhdagação 
do Sr. Senador Itamar Franco: · · · 

S$NA.P.Oft ,MURILO IJADAKo-...:::Assunto tra
tado· pelo Senador Itamar Franco. a respeito do Pro
jeto de Lei da Câmara n~ 219/85. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do arL 42, inciso VIl, da Constituição, e eu, José 
Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 156, DE 1985 

Suspende a execu~ào dos artigos 
3S e parágrafo único e 36 da Lei n~' 9.240, de 
30 de a'g:osto de 1982, do Estado de Goiás. 

Artigo único._ É suspensa, por inconstitucio
nalidade, nos termos da_decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 13 de junho de 1985, nos 
áutos do Recurso Extraordinário n<:~ 101.241-2, do Esta
dO de Goiás, a ex.ecução dos artigos 35 e parâgrafo único 
e 36 da Lei n~' 9.240, de 30'de agOsto de 1982, daquele Es
tado. 

Senado Federal, 5 de dezembro .de 1985.
Senador José Fragelli, Presidente. 

1.3.5 -_Matérias &preciadas .após li Ordem dO Diil 

...__Requeriment-o n9 504/85, lido no Expediente, 
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 
219/85, Aprovado, após usarem da palavra os Srs. 
Octávio Cardoso, Hélio Gueiros e Roberto CaQlpos. 

1.3.6- Votação do Reguerimento nl' 504 
Aprovaçlo, após usarem da palavra os Srs. Octávio 

Cardoso, Hélio Gueiros e Roberto .Campos. 

1.3.7- Apreciação do Projeto de Lei da Câmara n9 
219785 -

- Aprovado, apóS Pareceres das comissões competen
tes, sendo rejeitadas as emendas oferecidas ao mes
mo, tendo ·usapo da palavra os Srs. ViÍ"gílio Távora, 
Hélio Gueiros'e Milrilo Badaró, e feito declaração de 
voto os Srs.ltamar Franco, Lo manto Júnior, Murilo 
Badaró e: Amaral Pei~t-oto. A sanção, 

- L3.8- Matérias apreciadas a,p6s a Ordem do Dia 
( çontinuação) 

Substitutivo da Câi:nara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n9,4j85, em regime de urgência nos 
termos do Requerimento n~' 505/85, lido no Expe
diente. Aprovado, .após-parec_eJ:"eS dás comissões com
petentes, tendo feito declaração de voto os Srs. César _ 
Cais e Jorge Kalume. Ã Comissão de·Redação. 

- Redação final do Projeto de- Lei do Senado n" 
4/85, em regime de urgência. Aprovada. Ã sanção. 

1.3.9- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

IA-ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 258• SESSÃO, EM 5 DE DE
-zEMBRO DJ> 1985 

~- 2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 
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2.2, J - Requerimentos 

- N~> 523/85, de urgência para a Mensagem n~' 
330/85, pela qual o Senhor Presidente _da República 
solicita autoiii:ação dO Senado para que a Prefeitura 
Municipal do Rio deJaneiro-RJ possa Contratar ope-:
ração de crédito, para os fins que especifica. 

- N9 524/85, de urgência para o Projeto de Lei do 
Senado nl' 318/85-DF, que retifica sem ónus, a Lei n9 
7.277, de lO de desembro _de: )_9_84, que estima aRe
ceita e fixa a O_espesa do Distrito Federal para o 
exercício financeiro de 1985. 

2.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Decreto Legislativo N? 2/84_ (n~' 
60/84, na Casa de origem), que aprova o texto d_a 
Convenção sobre a_ conser_vação dos recursos vivos 
marinhos Antárticos, concluída em C~mberra, em. 40 
de maio de 1980. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

2.3.1- Materias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Rcdação final do Projeto de DccrçtQ l,.egislati· 
vo n'>' 2/85 (n' 35/83, na Câmara dos Deputados), 
constante da Ordem do Dia da presente sessão. Apro
vada, nos termos do Requerimento n'l' 525/S.LA pro
mulgação. 

- Mensagem n{' 330/85, em- regime de urgência 
nos termos do Requerimento n.., 523/85, lido no Ex
pediente. Após pareceres das comiSsões_ competentes, 
apresentando o Projeto de Resolução n~ 189/8,5._ e 
tendo usado da palavra os Srs. Enéas Faria, Helvíçiio 
Nunes e Álvaro Dias, fi~ a votação adiada por falta 
de quorum. 

2.3.2- Discurso após a Ordem do D~a 

SENA DDR NELSON CARN EJRO- Realização, 
em Salvador-BA, do XI Congresso _da Associação 
Brasileira de Juízes e Curadores_ de: Menores. 

2.3.3------Comunicaçã.o da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 10 horas e 5Q minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 259• SESSÃO, EM 5 DE DE-
ZEMBRO DE Í985 

3.1- ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3.2.1 - Requerimento 

N9 526/85, de urgência, para o Projeto de Lei do 
Senado n'~246f85-DF, que altera a lei n'17.289, de 18 
de dezembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Policiais Militares da Policia Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

3.2.2- Discurso 

SENADOR HELV{D/0 NUNES -Importância 
da participação do Senador Jorge Kalurne, no episó· 
dio de recuperação da placa de ouro que pertencia ao 
ex-Senador Ruy Barbqsa, e que foi a leilão recente
mente. 

3.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução nl' 131/85~ que autoriza o 
Governo do Estado do Paraná a realizar operãção de 
empréstimo externo no valor de lJS$ 63,600,000. Vo
taçà() adiada por falta de quorum. 

3.3.1- Comunicação da Presidência 

Cancelamento da sessão ordinária de hoje às 14 
horas e 30 minutos, t! convocação de sessão extraor
dinária a realizar-se hoje às 15 horas, com Ordem do 
Dia que designa. 

3.3.2- Discurso após a Ordem 'do D~a 

SENADOR C ESA R CALS- Falecimento do Dr. 
Ar,apito dos Santos Sátira. 

3.4- ENCERRAMENTO 

4- ATA D,l. 260• .SF.SSÃO, EM 5 DE DE-
ZEMBRO DE 1985 

4.1- ABERTURA 

4.2- EXPEDIENTE 

4.2.1- Oficios do Sr. l9..Secretário da Câmara dos 
~~puta~os 

En,·aminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes Prajetos: __ _ 

-Projeto_ de_ Lei _da Câma:ca n~' 220/85 (n~'_ 
6.250/&5, na Casa de origem), que crià d(retorias na 
estrutura do Instituto Nacional de Colonização e R~ 
forma Agrária-INCRA e_ d_á outras providências. 

~-é~_ojeto- d~--L~r·-d;Câmarã -n9 ___ i2i;Bs (n~' 
6.876/85, na Casa de origem), que autoriZa o Poder 
Executivo a promover a publicação das obras com
pletas de José Américo de Almeida, nas condicões 
q-lie- ~med_fic_a_,__ -- -

-Projeto de Lei da Câmara· n9 222/8.5--"(qi> 
6.286/85, na- .Casã de origem), que autoriza a ex
tinção e a exclusão de critérios relativos aõ imposto 
Sobre a propriedade territorial rural, à contribuição 
doJ> que exercem atlvidades niffiTs; -à taxa· de serviços 
cadastrais c à con_tribuiçào sindical_ rural, em Muncí_R 
pi-õs do Nordeste, nas condições que ~pecifica, e_ dá 
o~:~tr~s _provi~êndas:_ 

4.2.2 - Comurticação da Presidência 
PrÚo para <ipre.-,cntação de emendas ao Projeto de 

Lei da Câmara n" 220/85, lido anteriormente. 

4.2.3- Leitura de Projetas 
:.-::::.Pr~j_etÜ'_de ~eL4'? Sena~o n9 37_9/85, de au_toria 

do Sr. Senado_r_ Seve_ro Gomes, que cria, no Estado 
__ _do. Amazonas_ __ e__Ierritório Federal de Roraima, o 

'Parque Indígena Yanomami, com os limites que esta
belece, e dá outras providências. 

-~-'-Projeto de Lei do S_en_a_do o' 380/85, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que regula o exercíR 
çio--da profissão de_o.ficial-de-nâ.ut_ica e dá outras pro· 
vidênCfas. · 

4.2.4 - D~scursos do Expediente 
SENADOR ENEAS FARIA- Relatório das ati

vidades desenvolvidas pela Administfação do Sena
do,noanode1985, 

SENADOR N!VALDO MACHAP0_=.450" ani
versáriO de Olinda. 

. SENADOR ALEXANDRE COSTA, como Lider 
- Congratulando-se com a Mesa pela concessão de 
gratificação a servidores do Senado. 

-~SENADOR CÉSAR CALS- Esclarecimentos 
sobre assunto focali~a..dQ.~m___aparte do Senador Cid 
Sãmpaío ao pronunciamento_do Sr. Hélio Ouei.ros, 
em sessão anterior, no concernente a compra anteci
pada de tubos geradores para Usinas hidrelétricas 
ainda em pianejamento. 

SENADOR JOSÉ !GNÁCIO FERREIRA
Cônsiderações sobre discurso pronunciado pelo De

putado Leorne Belém, em sessão do Congresso Na
cional, atribuindo_ à Presidência do .Sftnado ~ .. ce--. 

.lebra.ção de contrato publicitário para divulgação da 
Constituinte. 

SENADOR l!tLIO GUErnos;- como Lfder -
Apelando à Presidência e às lidera_nças partidárias 
em favor _da apreciação antes da Ordem do Dia, em 
~~e de urgência,~~~-ª~érias qu~ especifica. 

.. SENADORES ODACIR SOARES E CARLOS 
C/1/ARELLI, respectivamente, como Líderes do 
PDS e PFL- Concordância com a proposta sugeri
da pelo Sr. Hélio Gueiros. 

-SENADOR HELv_ID!O NUNEs_- Obstrução do 
PDS aos trabalhos dO_ Serlado. --
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4.2.5- Requerimentos 

- N~' 527 f85, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n"' 206, de 1985, que dispõe sobre a inclusão 
de Servidores da AdmJ.nis_tr_ação Federal Diretae das 
Auta,rquias Federais no Plano de Classificação de 
Cargos, instituído pela Lei n~' 5.645, de ll) de de
zembro de 1970, e dâ outras providências. 

- N9 528/85, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n'~ 207, de 1985 (nl> 6.906/85, na Casa de ori- · 
gem), que reajusta os valores de vencimentos, sa
lários, soldos e proventos dos servidores civis e mili
tares da União, dos Territórios e das autarquias fede-

= raís, dos membros do Poder Judiciário da União, do 
Distrito Federal e dos Te"rritórios, do Tribunal de 

·contas da União, bem como os valores das pensões, 
e._ dá O!l1ms. providências. 

4.2.6 - Apreciação de matérias 

- Projeto de Lei da Câmara n'~ 206/85, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n9 527/85. 
AprOVado o projCto";- sendo rejeitadas_ às ~mendas, 
após pareceres das comissões competentes. A sanção. 

---~Projeto de L,~i da_Cã~a~a n~>_207 /85, em regime 
de urgê-nCTi-nos terinos do_Requerimento n9 528/85. 
Aprovado, após pa_receres das comissões competen· 
tes:-tendo feito declaração de voto os Sr_s. Moacyr 
Duarte e César Cais. Ã Comissão de Redação. 

~ Redação final do Projeto de Lei da Çãmara n9 
207/85, em regime de urgêntia.-Aprovada. A sanção. 

4.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n'~ 131/85, que autoriza o 

Gõverno do Estado do Paranã a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 63,600~000 (ses
senta e três milhões e seisce;ntos mil dólares norte
a-meriCã.nos): Apro·nldO. À --COnliSsão de Redaçào. 

Projeto de Resolução n~' 134/85, que autoriza o 
Governo do Estado de São Paulo a elevar em CrS 
3.131.146.368 (três bilhões, cento e trinta e um mi
lhões, cento e·quãrenta e seis mil, trezentos e sessenta 
e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. À Comissão de Rcdação. 
-Projeto de Resolução n9 135/85, que autoriza o 

Governo do Estado de Minas Gerais.~ re,alizat: ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 
60.000,000.00 (sessenta milh~~ ~e _d,ólares norte
americanos.) Ap~ovado. À ComissãÕ de Redação. 

Projeto de Resolução n9 136/85, que autoriza 'O 

GoVerno do Estado do Rfo de Janeiro a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de_ USS 
44-,800,000.00 (quarenta e quatro_ milhões e oitocen_
tos mil dólares norte-ameriçao9-. Aprovado._ Â Comis-
são de R_edação. --- -

Projetõ de Resolução n~' 137/85, que autoriza o 
-Governo-do Estado do Rio de Janeiro a realizar ope· 
ração de empréstimo no valor de USS lOO,OOO,OQO. 
(cem milhões de dólar~.OQrtç:-ªm~ric;:tnQs). Aprova
do. Ã ComissJio de Rcdação. 

Projeto de Res..otução o9 138/85, que autóriza a 
Prefeitura Municipal de ltapccuru-Mirim (MA), a 
elevar em Cr$ 147."658.086 (cento e quarenta e sete 
milhões, seiscentos ~çj__qq_U_enlª ~_oito mll e oitenta e 
seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da ... Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

Projeto de Resolução n'l' 139/85, que autoriza a 
PrefdiUra Municipal de Marílía (SP) a elevar em CrS 
2.400.000.000,00 (dOis tiilbões e quatrocentos mi
lhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

Projeto de Resolução n~' 140/.85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal 'de Salto do Céu (MT) a elevar 
er:n Cr$ 4~.9l7.3~0_1~ocento~ c trinta e J?OVC _mi
lhões, novecentos c dez.essete m1l, trezentos e vmte 
~.::ruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

Projeto de Resolução n'>' 141/85, que autoriza a 
Prefettura Municipaf de Grajaú (MA) a elevar cm 
Cr$ 441.261.6.5:4 (quatrocentos c quarenta e um mi
lhões, duzentoS (.:-_~es~cnta ~ um mil, seiscentos e cin-
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qüenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, Aprovado. Ã Comissão de .Redação. 

Projeto de Reso(ução n' 142/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Macaíba (RN) a elevar em 
Cr$ l.053.744.275 (Um _bilhão, cinquenta e três mi
lhões, setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e 
setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

Projeto de Resolução n"' 143/85, que autoríza a 
Prefeiüira -M unicip~l de Tangarã da Serra (MT) a 
elevar em Cr$ 4.473.178.930 (quatro bilhões, quatro
centos e setenta e três mílhões, cento e setenta e oito 
mil, noVecentos e trinta cruzeiros)~ o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovru:J,o. k\Comissão de Re-
dação. ~~ · 

Projeto de Resolução n~> 144/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Criciúma (SC) a elevar em 

_Cr$ 2.724,658.100 (dQis bilhões, setecentos c vinte c 
~ _ __....quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil e 
cem~~ o montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. Â-Comissão de Redação. 

4.3.1- Matérias aprêciadas após a Ordem do D~ 
Redações finais dos Projetos de Re,'lolução n"'s 131, 

134, a 144/85, constantes da Ordem do Dia da. pre
sente sessão. Aprovadas, nos termos dos Requeri
mentos n~>s 529 a 540/85. A promulgação. 

~.3.2 ..._ Discursos âp6s a Ordem do Dia 
SE!fADOR GAS.TAO MULLER- Decisão. do 

Governo Federal em construir linha de transmissão 
de energia elbrrica no Estado de Mato Grosso. 

SEN";;DOR ENEAS FARIA - Defesa de um 
maior amparo à cafeicultura paranaense e brasileira. 
Observações sobre a operação de fiscalização desen
vo)vida pelo Ministêrio da Fazenda no Interior do 
Estado do Paraná. Agradecimento ab funcionalismo 
do Senado e à Bancada de Imprensa pela colabo
ração dispensada a S. Ex• no decorrer da s~são legis
lativa que ora se finda. 

4.3.3- COniunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinâria, a realizar-se 

hoje, às 17 horas e 40 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. ' : 

4.4- ENCERRAMENTO 

5-ATA DA 261• SESSÃO, EM 5 DE DE-
ZEMBRO DE 1985 

5.1-ABERTURA 
-5.2.- EXPEDIENTE 
5.2.1- Comunicaçio da Presidência 
Recebimento da Mensagem n'~' 336/85.(n9 648/85, 

na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
póblica, solicita autorização do Senado para que o 
GOverno do EStado de Santa Catarina, possa cOhtra-_ 
tar operação de crêdito para o fim que ispecifica. 

5.2.2-:. Comuilicação 
Do Sr. Roberto Saturnino Braga, renunciando ao 

mandato de Senador da República pelo Estado do 
Rio de Janeiro. 

5.2.3-- Leitura de Projetos 
N9 381/85, de autoria do Sr. Senador Henrique 

Santillo, que determina a restituição integral do im-

posto de renda na fonte, descontado a maior, sobre 
proventos de a_posentadoria ou reforma por invalidez 
deCorrente de deonça não especificada em lei, no pra
zo que indica. 

N~> 382/85, de autoria do Sr. Senador Mâho Maia, 
que dispõe sobre o pagamento de pensão a benefi- -
ciário de funcionário público falecido e dá outras 
providências_. · 

5.2.4- Requerimentos 
N' 541/85, de urgência para o Projeto de Lei qo 

sen-ado n~ 246/8.5-DF, que altera a Lei n' 7 .289, de 18 
de dezembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Policiais Militares. da Polícia Militar do Distrito 
Federal, e dá outfas __ proVidências. 

N9 542/85,- de urg~nçia .Pl::!fa 9 Proje!o de Lei _da 
Câmar.a n"' 201/85 (n~ 6.249/85, na Casa do origem), 
que cria órgãos na estrutura básica da admiriistração 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 

5.3 -DRDEM DO DIA . 
-Projeto de Resolução· n9 189/85, que autoriza a 

Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operações de 
crédito no valor global de CrS 32.242.728.664 (tring:t 
e dois bilhões, duzentos e quarenta e dois milhõês, se
tecentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e qua
tro cruzeiros). (Eq1 regime de urgência). Aprovado. À_ 
ComiSsão de Redação. 

- Redação final do projeto de Resolução n9 
189/85. AprOvada. À promulgação. 

....:.._ Projeto de Resolução nt 146/85, que autoriza o 
Governo do Estado de Santa Catarína a elevar em 
Cr$ 24.404.323.468 (vinte e quatro bilhões, quatro
centos e quatro milhões, trezentos e vinte e três mil, 
quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de 
Redação. 

-Projeto de Resolução n9 148/85, que autoriza. o 
Governo do Estado _da Paraíba a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 3.520.541.401 (três bi
lhões, quinhentos e vinte milhêies, quinhentos e um 
mil, quatrocentos e um cruzeiros). Votação adiada 
por falta de quorum. · 

-Projeto_de Resolução n9l_6if85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele-· 
varem Cr$ 1.492.599.767 (hum bilhão, quatrocentos 
e noventa e dois milhões, quinhentos e noventa e 
nove mil, setecentos e s.essenta e sete--ci'uzeiros), o 
montante de sua dívida conSolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n\l 162/85, que autoriza o 
Governo do Distrito_ F~eral a contratar operações 
de crédito no valor· de CrS 702.372.620.154 (setecen
tos e dois bilhões, trezentos e setenta e dOis inilhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqUenta e quatro cru
zeiros). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n.., 1():9185, que autoriza o 
Governo do Estado do Acre a realizar operação de 
empréstimo eXterno~ no valor de US$ 20,000,000.0Ó 
(vinte .milhões de-dõtires norte:.ámeriçanos), destina
da ~ carrc;;ar recursos para o Pfograma_ Rodo\liãrio 
da,_9uele Estado. Usam da palavra em sua discuSsão. 
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os Srs. Fábio Lucena, Mário Maia, João Lobo, Octá
vio C&doso, Américo de SOuza, MHt.Oi-i Cabral, Al
cide.s Saldanha, Lomanto Júnior, Odacyr Soares: 
D~cussão encerrada, ficando a votação adiada por 
-falta de quorum. · 

5.3.1- Pronunciamentos 
SENADOR ROBERTO SATURNINO, como 

Líder- Apr'esentando à Casa as suas despedidas, no 
t'nomento em que renuncia ao mandato de Senador, 
para assumir a Prefeitura do Rio de.Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE- Homenagem ao Senador 
Roberto Saturnino. 

SENADOR GASTÃO MVLLER - Obstrução, 
pelo PDS; dos trablahos da· presente sessão. 

O SR.- PRESIDENTE- Esclarecimentos sobre 
erros que teriam -~aVido nos autográfos do Projeto de 
Lei da Câmara_n~> 6.971-A, na origem, recebidos pelo 
Senado Federal. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Considerações 
sobre a fala anteior da Presidência. 

O SR_ PRESIDENTE- Determinando a substi
tuição dos autográfos do Projeto de Lei da Câmara 
n• 219(85. 

SENADOR ROBERTO CAMPOS - Conside
rações sobre a exiguidade do tempo para apreciação, 
pelç Senado Fec;ieral, do pacote fiscal do Governo. 

SENADORES HUMBERTO LUCENA E Nl
VALDO MACHADO- Balanço das realizações do 
Governo da Nova República. 

O SR. PRESIDENTE- Agradecimentos à cola
boração recebida por S._Ex~ dos Senadores e funcio
nários da Casa, por oCasião do encerramento dos tra
balhos legislativos. 

5.3.2 - Comunicação da Presidência 
Têrmino dQ prazo regimental da sessão. 

6- ATOS DOSR. PRESIDENTE DO SENADO 
N•s 258 a 266, DE 1985 

7 - PORTARIAS DO SR. DIRETOR-GERAL 
N•S 64, 67 e 72, DE 1985 
8- ORDEM DE SERVIÇO DO SR. DIRETOR

GERAL N• 18, DE 1985 
9 -INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SR. 

DIRETOR-GERAL N• 2, DE 1985 

lO- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEN
TRO GRÁFICO 

-Ata da 112• Reunião. 

11 - INSTITUTO DE PREVID!lNCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

-Ata da 22' Reunião Ordinária, realizada em 28-
11-85. 

12- ATAS DE COMISSOES 

13 - MESA DIRETORA 

14- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

IS - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 257\1 Sessão, em 5 de dezembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. José Fragelli .e Marcondes Gadelha. 

ÀS t HOJ/AS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE-. 
SENTES OS SRS. SENA]JORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal-- Mário' Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena...:... AlciPes Paio- Gaivão 

M.odesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Amêfi
co de~SOuza- Ãibefto Silva- Helvídio Nunes -João 
Lobo - Cesar"Cals - José_ Uns -Virgílio Távora -
Carlos A!berto -.Moacyr puarte- Martins Filho-

Humberto Lucena - ·Marcondes Gadelha --Milton 
Cabral - Aderbal Jurema --,...Cid Sampaio - Nivaldo 
Machado- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz 
Cavalcante _:_ Albano Franco - lourival Baptista -
Passos Pôrto ...:.:. J.utahy Magalhães - Lomanto Júnior 
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.:..... Luiz Viana- Jpão Calmon - José Ignãcio Ferreira 
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro 
- Roberto Saturnino- Itamar Franco~ Murilo Ba-
daró - Alfredo. Carripos - Amarai Furlan - Severo 
Gonies - Benedito Ferreira -- Henrique Santillo -
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller
Roberto Campos- José Fragel_Ji- Marcelo Mi_randa 
-Saldanha Derzi- Ãlvaro Dias- Enéas Faria_::_ Jãi
son Barreto.- Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha - Octavio Cardo

, S0.-

0 SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento_de 65 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, çleclaro ab~rta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa; c-omunicação que vai ser lída pelo Sr. I~'~ 

Secretârio. 

h lida a seguinte 

Of. h' 288-85/GL- PMDB 
Brasília, 5 de dezembro de 1985 

Sr; Presidente: 
Pelq presente. indico a V. Ex" o Senador Alcides Sal~ 

danha, para a vaga d~ vice-Uder da bancada do PMDB 
na· Senado, decorrente da renúncia do Senador Jaison 
Barreto que, inclusive, passou a integrar a bancada do 

'PDT. 
Aproveito a oportunidade, para renovar a V. Ex• os 

meus protestos de estima e consideração. " _ 
Cordiais saudações. - Humberto Lucena, Uder do 

PMDB. 

O SR. PRESID~NTE (JosC Fragelli) - A coml!ni~ 
cação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentoS que vão ser lidos pelo Sr. 
l~>~SeCretárío.-- - - --

O Sr. Roberto Campos- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex• 
para aguatd~r porque estão sendo lidos os requerimen~ 
tos. · 

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, minha ques~ 
tão de ordem afeta a própria possibilidade de discussão, 
inclusive da urgência, o avulso que está sobre a mesa está 
incompleto, não pode ser discuti~o, não pode haver pe
dido ~e urgência para um documento que não está em 
condições jurídicas e regulamentares de discussão. 

Peço que V. Ex~ permita-me explanar a questão de or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos estão s.endci lidos, e como dispõe

1
o art. 375, item 

lf, será após a Ordem do Dia que-disclitirerii.áS esses re-
querimentos. -

O Sr. J'i'-Secretãrío continuar.á a leitura dos requeri
mentos. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENl'O 
N• 504, de 1985 

Requeremos urgência, nOs territo"S- do ãtt. 371, alinea 
"h" do Regimento Interno, para o Projefo de Lei da Câ
mara n~> 219, de 1985, de iniciativa do Senhor Preside-nt_e 
da República, que altera a legislação tributária federal e 
dá outras provídênctas. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985.---:- HumbeJ"to 
Lucena - Carlos Chiarem- José Lins- Lomanto Jú
nior - Benedito Ferreira -· Aloysio Chaves. 

REQUERIMENTO 
N• 505, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do ar~. 371, alinea b 
do Regimento Interno, para o_ Substitutiv:o da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n'i' 4, de 1985, de autoria dos 
Senadores Nelson Carneiro e Passos Pôrto, que.modifica 
o artigo 27 e seus parágrafos da Lei n9 2.004, d_e 3 de ou~ 
tubro de 1953, alterada pela Lei n'i' 3.257,- de 2 de se
tembro de 1957, que "dispõe sobre a Política_ Nacional. 
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do- Petróleo e define as atribuições do Conselho Nacio- . 
nal de Petróleo. institui a Sociedade por Ações.Petrófeo 
Brasileiro Sociedade Anónima e dá outras providên
cias". 

S<ila daS sessõeS, -4-de dezembro de 1985.- Humberto 
Lucena --=-Muriio-BadiUcl-.:.: Cai-los t~liia'relli- Amaral 
Peixoto. 

-o-sR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requeri
mentos lidos serão ~atados após a Ordem do Dia, na.for
ma do art, 375, II, do Regimento Interno da Casa. 

0: ~R. _f~-~~ID~'!_E (José ~r~geUi) _- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

lfeliil: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~> 133, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça como conclusão de seu Pa
recer n'i' 963, de 1985), que Suspende a execução do 
título "IV-A"- Taxa de Conservação de Estradas 
Municipais e do fato gerador- da lei n., 278/77 f4, 

__ que dispõe sobre alterações e atualização do Código 
TribufáriOGa· Município de Estrela do Norte, ESta
do de São Paulo. 

Em discussão o projeto. 

-O Sr. It&mar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE '(José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Ser.ador Itamar Fr~nro. para discutir. 

__ QSR.jTAMAI!!'lW'I(;'Q(PMDB- MG. Para djs
Cutfr;- Sem reviSão do ori:tdor.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

0- Senado vai discutir - e chamo a atenção da Casa 
porque ê em turno único -o Projeto- óe Resõlução qui 
levou o n9 133, de 1985, apresentado pela Comissão de 
Coristituição e 1uStiçã coriio cOnclusão do seu Parecer de 
n'i' 963, de 1985 que suspende a execução do título IV-A 
-Taxa de conservação de estradas municipais e do fato 
gerador --da lei n~> 278/77 j4, que dispõe sobre alte-
raçõ_es e atualização do Código Tributário do MunicíPio 
de Estrela do Norte, Estado de São Paulo. 

Sr. Presidente e Srs. SenadOres, esse- projeto de reso
lução é da ma,is alta importância; e o Senado deve medi
tar, esta noite, sobre o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. ESse parecer, Sr. Presidente, levou o nú
mero 963. 

E o que diz a Corriissão di Constituição e JuStiça, jâ 
qu.e ela vai analisar um ato do Supremo Tribunal Fede
ral?_ 

.. Da Comissão de ConstituiÇão e Justiça sobre O 
Oficio--~·s" n., 16, de 1983 (Ofício n~' 42 --P/MC,.de 

-~~-Jl~ln;e"cf~~~~~~ri·;~~~b!Xd~d=~t~:n°ã~~P;:~~ 
ral cópias das notas taquigráficas e_do acórdão pro
ferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurs_o Extraordinário ... " 

E aqui, __ $r, Presidente,_ é jt!Stº re_ssaltar L ao_ s_~nado da 
República, que realmente a~( notas taquigráficas deve
riam ser enviadas, como o foram, ao Senado da Repúbli
ca. 

Esse re_ç!,l~o_extr-ªºL.dinádo.leyou o.nUU338/9, do 
E.s.tado de São Paulo. __ 

" ... o qual declarou a inconstitucionalidade do 
Título IV --"A" Taxa de Conservação de Estradas 
Municipais e do Fato Gerador da Lei n~' 278(77 j4, 
·que dispõe sobre Alterações de Atualização e Códi
go Tributârio de Estrela do Norte, daquele Estado." 

O Relator da Comissão --e eu pediria sua _y.ençào, 
porque possivelmente terei algumas argíJições respeito
sas a fazer - foi o Si!:nador Martins Filho. 

Ev"iQenteffiente, estando presente, aqui, o Senador Se~ 
vero Gomes, digno representante do Estado de São Pau-_ 
lo, possivelmente poderá tirar algumas dúvidas, se elas se 
tornarem necessárias no decorrer, Sr. Presidente, da dis
cussão do projeto. 
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Pediria também ao Senador Severo Gomes que aten
tasse à nossa fala, porque possivelmente teremos que ar
gUir S. Ex_, com respeito a esta matéria, julgada inconsti
tucional.~lo ·supremo Tribunal Federal; lamentando, 
evidentemen"te. a leitura do Senador Severõe:J.omes, mas 
tudo nos faz crer que S. Ex~ vai nos dar sua devida 
atenção. 

Mas Senador Severo Gomes, veja V. Ex' o Sr. Presi
dente do Supremo Tribunal Federal- e se trata de um 
municíPio do Estado de V. Ex~ que tão bem representa 
aqui, no Senado - e aproveito neste instante, Senad_or 
Severo Go"mes, fugindo -um pouco da discussão do as
sunto, para aplaudir V. Ex• na renúncia que fez, corno 

- -relator da comissão que examinava as empresas estatais. 
Não tive oportunidade de fazê-lo no momento- V. Ex' 
encerrava sua fala - mas o faço neste instante, em que 
discuto a matéria do Estado de V, Ex" 

Mas o Sr. Presidente da Supremo Tribunal Federal, 
com fundamento no art. 42, VII, da Constituição. Va
mos ver, Sr. PreSidente, o- -que diz este artigo 42, VII, da 
Corlstituiç--do, porque o relator apenas mencionou o art. 
42, da Constituição. 

Q art. 42, da Constituição, Srs. Senadores, ape~as 
para recorda~, _diz o seguinte_: 

"Art. 42. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 
1- julgar o Presidente da República nos crimes 

de responsabilidade e ps Ministros de Estado nos 
crimes da ·mesmã-natureza conexos com aqueles; ... " 

Não é o caso do presente projeto que estamos discu
tindo. 

..II- processar e julgar os Ministros do Supre
--mo Ti-ibunal Federal e o Procurador-Geral da Re

pública, nos criines dC responsabilidade;" 

Não é, tã.mbém, o que invoca aqui o Senador Martins 
Filho. 
. O Item IV, tambêm, Sr. Presídente; é apenas para au
torização de empréstimos, não faz nenhuma menção a 
esta natureza tribuf.ária. 

O Item V, "legislar para o Distri~o Federal", que não é 
o caso. 

O_ It~_m VI, diz o seguinte: 

·•fixar, por proposta do Presidente da República 
e mediante resolução, limites globais para o mon
tante da dívida consolidada dos Estados e Municí
pios; estabelecer e alterar limites de prazo, mínimo e 
máximo, taxas de jUroS e demais c-ondições das obri
gações por eles emitidas; e proibir e limitar tempo-

- ·- rariainenfé ã emissão e" o lançamento de quaisquer 
obrigações dessas entidades;" 

A,gqra,~ sim, Sr. Presidente, n6s encontramos aqui o 
Item VII, do art. 42, da Constituição, a que se refere o 
nobre Senador Martins Filho. E af nós temos que pedir, 
mais uma vez, a atenção dos nossos pares para a gravida
de do fato. 

Item VII. O _Senado tem que examinar com bastante 
clareza a aplicação _desse dispositivo constitucional. E 
po~ certo, no~?reSenador S~e~c;t Gor:nes, V. E~~ terâ_ que 
debater, ou pretenderá examinar, com a sua acuidade 
jurídica, se realmente nós devemos votar este projeto de 
resolução, porque veja que vai atingir frontalmente um 
município do Estado de_ V. Ex~ 

Mas, o Item VII. Sr. Presidente e Srs. Senadores, diz: 

"Suspender a execução, no todo ou em parte, de 
lei ou decreto, declarados inconstitucionais por de
ciSão defiriítíVa-dO-SU.PrCino Tribunal Federal..." 

Aciui, Srs. Senadores, tem havido uma celeuma muito 
grande__que, por certo, a própria constituinte -que-vamos 
examinar em 1987 vai dirimir, porque hã aqueles consti
tucionalistas 9ue -entendem que, desde que o Supremo 
Tribunal Federal declare por -decisão definitiva, ela não 

-deveria mais vir ao Sen-ado da República. Mas, evidente~ 
mente, es.ta Constituição_ que está em vigor, e a qual te
mos que obedecer, ela exige que, realmente. as decisões, 
em definitivo, do Supremo Tiibunal Federal, venham ao 
Senado da _República. · 

Vejam V. _Ex~s. Sr. Presidente, Sr~-· Senadores, que esse 
é um ponto importante que, possivelmente, os homens 
que vão formar a constituinte em 1987 vão se ater, por-
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que se o Supremo Tribunal Federal já declara, em defini
tivo, uma lei na sua inconstitucionalidade. digamos que 
o Senado da Repúblicâ. nesta noite, resolva rejeitar esse 
parecer do Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. Lenoir Vargas- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer; Se
nador. 

O Sr. Lenoir Vargas- Estou notando que V. Ex• está 
tendo uma certa dificuldade na apreciação __ da matêria, 
justamente pela circunstância de que os avulsos distri
buídos constam apenas do parecer do relator, mas não 
instruem esses avulsos nem o acórdão do Supremo, nem 
a Iegislac;ão que foi apreciada pelo Supremo. De modo 
que V. Ex• deve estar numa_ extrema dificuldade para 
formular o seu discurso porq4e os avulsos me parece, es
tão inc-ompletOs e talvez V. Ex~ pudesse solicitar à Mesa 
prolidências no sentldo_de que eles fossem completos, 
porque qualquer proposição examinada no sen-ado Fe-
deral os avulsos são acompanhados dos pareceres, da le-
gislação citada e da legislação altera,d,a. Neste casO, V. 
Ex~ só tem o parecer do relator, não tem nem a legislação
citada, nem a legislação alt~rada nem o acórdão__do S_u~_ 
premo Tribunal Federal. Era_~sa a colaboração que 
queria dar a V. Ex• na oporturiídade em que brilhante--
mente examina essa proposição_. -

O SR. ITAMA~ FRANCO- Parece que V. Ex• advi
nhou meu pensamento, porque realmente ia solicitar à 
Presidência - como vou Jazer nesse instante. 

Sr. Presidente, pediria a atenção de V. Ex•, com muito 
respeito, e nós fizemos hoje um pacto de paz, para solici
tar se fosse possfvel, que V. Ex• enviãsse para este Parla
mentar porque gostaria de ter em mãos, para melhor 
análise desta matéria -de alta importância", não ·só as- no
tas taquigrâficas mas o acórdão do Supremo Trihunal 
Federal porque realmente tenho uma difiCuldade enorme 
para debater- apenas cÓm esse material, apesar do rela
tório do nobre Senador Martins Filho ser substancial_, 
mas realmente necessito- ver essas notas ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Tem razão V. 
Ex• O processo está_ mal instruído e dessa forma eu._o re
tiro da pauta, estando o processo mal instruído e em face 
da qu~tào de ordem de v: Ex• (Muito bem! Palmas.) Se
rá retirado da pauta por estar mal instruído. 

O SR. ITAMA~ FRANCO-- V. Ex• não pode, neste 
instante, cassar a minha palavra porque eu nãoJevantei 
uma questão de ordem. Sr. Presidente, veja a gravidade 
que V. Ex• cometerá neste in~ta-nte, porque eu não levan
tei questão de ordem_~ veja eu vou pedir a atençãQde V. 
Ex• com o_ devido respeito - ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu quero que 
me permitã fundamentar a minha decisão, não ê preciso 
qUe V. Ex•, como eu vou mostrar, levante uma questão 
de ordem. Reconheço que está mal instrufdo e que não 
tenho condições de atender ao pedido de V. Ex•; eu retF 
ro a matêria da pauta, é a única: SOlução. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, V. Ex• terâ que 
anular esta sessão, Sr. Presidente. V:ou pedir aos meus 
colegas de Bancada, porque é interessante,_ e vou pedir 
muito respeitosamente~ pOrcjuC estou há 10 anos nesta 

·Casa e o mesmo murotúrio que eu ouvi da minha Banca
da eu ouvia aqUi, às vezes, o murmúrio da situação. E 
quando protestávamos contra. coisas comO essa, quando 
nós tentáVamos não obstruir os trabalhos, mas mostrar 
ao Senado da República determinadas falhas, protestá· 
vamos contra o_desrespeito que, às vezes; tinha a Banca
da _do Governo. Não vou permitir, Sr. Presidente, ne
nhum desrespeito à minha fala vindo de quem quer que 

• seja. Portanto, V. Ex• não só terá que me assegurar a pa
lavra, como afirmo a V. Ex• que eu nãO levantei questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - V~ Ex• est~ 
com a palavra assegurada ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V, Ex• vai-me permitir; . 
. por favor. Tenho obrigação de escutã~lo mas creio que 
V. Ex• teQ:t o direito e o dever de me deixar concluir o 
pensamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço que V. 
Ex• conclua para eu dar a de_cisão difinitíva, com base no 
Regim~nt_o Interno da Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• poderá dar a de-
cisão que lhe aprouver, porque eu fiz uma indagação, eu 
nãO levantei uma questão de ordem. 

.O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mas V. Ex• 
mOsirou-úri'la falhà de instrução do projeto, e com base 
nela, levantada, aliás, não por V. Ex• mas pelo nobre Se
nad()_!" }..en_oir Vargas. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Eu fiz uma indagação a 
V. Ex• Eu falei claro, Ex• Quem levantou a falha foi o Se
nador Lenoir Vargas. Ql).em levantou a falha não fui eu 
Senador. Eu disse a V. Ex' que gostaria de ter em mãos, 
apesar do substancioso parecer. .. 

O SR. PRESID~TE (José Fragelli)- Então V. Ex' 
abre mão das notas taquigrãficas'? 

O SR. ITAMAR FR_ANCO- Abro mão, Ex!~ 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) -_ Agor~, não 
- posso abrir--mão dO Regimento: ·-

0 SR. ITAMAR FRANCO- Abro mão das notas ta
qliigiãficas e-abro mão do acórdão, tainbém, E vou con
tinuar, se V. Ex~ me permite, regimentalmente, a analisar 
apenas o parecer do nobre Senador Martins Filho. E 
contiriuo a examiná-lo, já que não tenho as notas, E é 
preciso então relembrar o que eu .dizia, porque me perdi 
no meu pensamento. 

O Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, com 
fundamento no art. 42, item VI da Constituição, remeteu 
ao Senado_ Federal, cópia das notas taquigráficas e do 
acórdão proferido por aquele pretório excelso, nos Au
tos d_o_ Recursos Extraordinário n9 97338/8, do Estado 
d~_Sãq Paulo - por isso que _eu sempre chamava a 
atenção do Senador Severo Gomes- o qual declarou a 
inconstitucionalidade do título IV -A, da taxa de con
servação de estradas de municípios, e do fator gerador 
da Lei 278/77, que dispõe sobre alterações e atualização 
d~ Código Tributário, do Município de Estrela do Nor-
te, daquele Estado. _ _ _ __ _ 

Não sei se o Senador Severo Go_mes conheçe o, Mu
nicípio de Estrela do Norte. Acredito _que sim. 

Esclarece:m as referidas notas taquigráficas ... 
O SR. PRESJDENTE (José_ Fr-ªgelli)- Só que V. Ex' 

continua a discutif um processo que já está retirado da 
pauta, nobre Senador. V. Ex• não devia insistir. 

O ~R. 'TAMAR F~ANCO-:-Sr. ~~esi4ent~,-~. Ex•· 
- nãO poderiã... --- - -- -

O SR. PRESID_ENTE (José Fragelli)- Já, eu retirei", 
veri~cada uma falha, foi levantada uma questão ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... V. Ex• Sr. Presiden
te, que é um homem, além de cavalheiro, conhecedor do 
Regimento,,, 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Sou. Por isso 
mesmo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... rne cassar de repen
te ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não estou 
cassando_ a palavra·. V. Ex' fez uma reclamação ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu não_ fiz reclamação 
nenhuma Ex• ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - , .. e o nobre 
Senador Lenoir V S:rgas, eu reconheci, teve razão e eu re
tirei de pauta. E, V. Ex' quer falar sobre matéria-vencida. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, Ex•, eu não fiz re
clamação. V,_ Ex• me argiiiu há pouco ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não é possi
vel, eu_ peço que V. E_x• use da sua lógica ... 

O SR.ITA~AR FRA~CO- Eu vou usar da lógica, 
Ex! Há pouco terÕ_po ilõs b_rínd.vani.os. Sr. Presidente: 
nós não e:;~amos mais sob ~ égide do AI-_5, não é verda
de? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mas, estamos 
sob a égide do Regimento Interno da Casa. 
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O SR. ITAMAI,{ FRANC_O- Exatamente, _Ex•, soJ:> ª'
égide desse Reiimento é que V. Ex• me argOiu hã pouco 
dizendo: V. E_:v __ qu_er as notas? 

O SR~- PRESIDENTE (J9sé Fragelli) - Eu pediria 
qite V. Ex• não insistisse. 

O ·sR. ITAMA~ FRA~CO - Eu disse não. t-J'ão que
ro notas, não quero acordão e quero continuar discutin
do a matéria.. S~ V. Ex.•-permitir. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mas eu jâ re-
tirei de pauta porque foi reconhecido _que não está ins
truído. 

O SR. ITAMA~ FRANCO- Mas V. Ex• não pode ... 
Se V. Ex' me mostrar no Regimento, em que um Sena
dor falando pode retirar a matéria de pauta, Sr. Presi
dente? Seria um ato inusitado. Nunca acontec:eu no Se
nado, um Senador falando que não protestou contra ir
regularidade ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) - Protestou. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não protestei,.Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O $r. não fez 
'?Ut_r_~ coisa senão proteStar. 

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• não pode come-
ter esse erro. Nem cometeria, porque eu tenho certeza de 
qUe n'ão vai cometer e vai me deixar continuar falando. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu vou deixar 
V. Ex• terminar, por uma questão, apenas, de tolerância 
para com V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO ~ Tole;rãncia? 

o·sa. PRESIDENTE (José Fragelli)- l'yfas, termi
nando! Retiro~o de pauta, com fundamento no art. 198, 
letra e, do Regimento Interno da Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• poderia repetir, 
por favor? ' 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou ler, para: 
V. Ex' não ter este trabalho: 

A. seq:üêJ!cja dos trabalhos da Ordem do Dia nã_o 
poderâ ser alterada s.enão: pela retirada de qualquer 

- matéria, para cumprimento de despacho, correção 
de erro ou omi_s_são nos avulsos e para sanar falhas 
de instrução. 

Então, a minha questão está devidamente fundamen
tada. 

O Sr. Murilo Badar6- V. Ex' permite ã palavra, pela 
Ordem, Sr. Presidente, com licenç~ _do orador?_ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Coin licença 
do orador, V. Ex' tem a palavra. 

O SR. MURILO BADARó- Sr. Presidente, parece
me procê.dente o despacho de V. Ex•, com relação à reti
rada da pauta de matéria, de vez que foi identificado um 
erro o_u uma omissão. -· 

Todavia, como se trata do único projeto na Ordentdo 
Dia, talvez V. Ex' não tenha outra alternativa, senão sus
pendú a sessão, convoCai'outra, cOm-outra Ordem do 
Dia, para -que a Casa possa deliberar. AI, tudo beritl 
Parece-me o procedimento mais correto. · 

O SR, ITM'IAil. FRANCO- Sr_ Presidente, V. Ex• 
me _permitju continuar, não foi? 

O SR. PRESIPENTE (José Fragelli) - Permito V. 
Ex' continuar. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado. 
-Sr. Presidente, o S_enado da República, hoje, vai ter 

que ter muita calma. Três' horas e vinte minutos ... 

O Sr. Milton Cabral - Isso é ridículo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu também acho. O Se
nador Milton Cabral fez uma reclamação alta aqui, Sr. 
Presidente, p'ena que V. Ex' não tivesse ouvido. Tomara 
que a làquigrafia tenha anotado o que o Senador Mil
ton Cabral falou. Nós estamos de acordo com V. Ex•, 
Senador. Milton Cabral. 
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É uma noite triste para o Senado da República. Estar. 
discutindo, às 3 horas e 22 minutoS da manhã, um projew 
to da mais alta importância para o Pafs, e que só agora, 
nós, Senadores da República, acabamos de receber o 
substitutivo integral, 'da Câmara do_s Deputados. Concor
do com V. Ex'. Senador Milton Cabral. Se todos nós ti
véssemos a coragem de V. Ex~ de nos retirarmos, e se V. 
Ex• tivesse esse poder, Senador Milton Cabral, de, neste 
instante, comandar a retirada total do Senado, eu seria o 
primeiro a seguir V, Ex• Mas, é uma pena que V. Ex• não 
tenha esse poder de persuasão para a retirada dos Srs. 
Senadores do plenário, porciu_e_ riOs- o segu-iríarrios, e se
guiriam os, com o maior prazer, aplaudindo a iniCiativa· 
de V, Ex•. não tenha dúvida. Os meus aplausos pelo pen~ 
sarnento de V. Ex• É uma penal Se V. Ex• se retirasse, to~ 
dos nós o acompanhávamos. Quem sabe, o Senador Mil~ 
ton Cabral, na sua retirada ... _ Não se retirou~. 

O Sr. Milton Cabral - Eu aceito a brincadeira. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não 6. brincadeira! Es
tou falando sério. 

O Sr. Milton Cabral- Aceitar o encerramento da_ ses~ 
são, para que o Pre.ctidente convoque outra. 

O SR. ITAMAR FRANCO --Com a maiOI:_sinç_erida
de, estou cumprimentando V. Ex• V. Ex•, sinceramente, 
com a sua fala, um dia vai ser lembrado aqui pela serie
dade com que se portou nessa noite, porque nós devía
mos nos retirar, realmente, todos. 

O Sr~ Milton Cabral -_Seriedade eu estou tentando 
trazer para a discussão, e V. Ex~ e~tá querendo procrarti
nar a sessão, com a análise de um prõjeto irrelevante, 
co"mo esse. 

O SR. ITAMAI,t FRANCO- AHâs, é um direitO regi
mental que todos nós ... 

O Sr. Milton Cabral- São 3 horas da manhã, temos 
matérias importantes para discutir. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Quando V, Ex-' era go
verno, e eu era Oposição e, hoje, governo como V. Ex•, 
nós aqui Senador Milton Cabral, e os Anais estão aí, os 
Anais estão aí, Sr. Presidente. E: preciso respeito de uma 
minoria, quando ela quer discordar, e da maioria, quan
do ela tem o poder de fogo que ela tem, Eu espero que V. 
Ex• seja o governo .. 

O Sr. Milton Cabral - O Presidente já declarou. 

O SR. ITAMAR FRANCO --V. Ex•, que sempre foi 
governo, e continua governo, permita-me que eu, que 
seja governo e ainda não aprendi a ser governo - pode 
ser que vá aprender também. Então, vamos respeitar 
aqueles que discordam. E o Senado tem que ter realmen
te paciência, paciência desta forma -que se tem qUe usar, 
para tentar realmente usar aquilo que nós - nós, Sr. 
Presidente, que fundamos o MDB e o PMDB. Chega
mos, nesta Casa aqui, posso dizer porque fui o fundador 
do MDB e PMDB, e aprendi com os Líderes Franco 
Montoro, Pauto Brossard e fui Líder aqui em exercícío, 
Sr. Presidente, desta Casa. E usei todo o artificio que es
tamos usando neste instante aqui. ~ o direito. 

O Sr. Alexandre Costa - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Com muita honra, 
no~re ~ena dor Alexandre. Ct;>sta. 

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex• fala justamente a ver
dade. Sempre foi um Parlamentar que lutou por coisas 
sérias neSta Casa. V._E:x;! e;te:rce um diri:i_to, que ê ó_direi
to que tem o Parlamentar de lutar para alcançar aquilo 
que quer. Eu parabenizo V. Ex• pelo que diz, e estou en
cantado, e eu desejaria que V. Ex• continuasse falando 
mais, porque, toda vez que falou nesta Casa, foi para 
abrilhantá-la e para respeitá-la. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, nobre 
S:enador Alexandre Costa. Agraaeço a V. Ex•, não pela 
amizade, mas pelo companheirismo que V. Ex• demons
.tra, com o parlamentar que está nesta tribuna .. E vou 
continuar, nobre. Senador Alexandre Costa, enquanto ti
ver o meu mandato e não foi àto_a_que o Estado de Minas 
Gerais renOvoq 6 meu mandato, porque quero cumprir, 

atê o fim, as minhas obrigações, para com os mineiros e 
para com a minha. consciência. 

O Sr. Roberto Campos - Permite V. Ex.• um_ aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Com muito prazer, 
nobre Senador Robert.o Campos. 

0 8~. Robe;t;; Cain~S-~'-Eu goStaria, Sr. Presidente, 
de_ significar- discordância em relação ao ponto de vista 
emitído pelo nobre Senador Mílton Cabral, quanto à ir
rçle~~!lÇit!_ do_ P-ªr~~er __ Q~-~~~ que de.c_lara inconstitucio
nalidade por decisão do Supremo Tribunal Federar b !:i
nico âl]gulo que el! tenho de C()~cordância com o- nobre 
Senador MHton Cabral é que é irresponsável, às 3 horas 
e 2 minutos da man_b_ã, querer colocar, na agenda um 
item_ tão complexo, COIT!!?_ 9_ chaf!1ado "Q'!Cotão fi~cal". 
Era m_ui_t_g_m_e}hQr,_Sr,_Pt:esid~_Jlte, que nós discutís_semos 
esse pacotão, que os melhores fiscalistas do País ainda 
não entenderam, se não com mais tempo e dias, pelo me
nos, Sr. Presidente, com a mente mais fresca: Eu venho 
d_e um longo dia de ~rãbalho, vindo do Ri~ de Janeiro. às 
6 horas da manhã. Fiz um diScurso, no qual, acredito,_ in
jetei considerações extremamente importantes e apontei 
alguns ângulos, que vários Senadores me disseram que 
eram ângulos novos no problema, por exemplo, o fato de 
qUe0e5"fõfÇOOe cont.e.n_çaOde gastos do Governo é ape
nas 1,2 do orçamento do Governo de dispêndio fiscal. Se 
considerarmos todo o dispéndio do setor público, que 
costumo chamar de setor coercitivo, o esforço que esta
ria sendo feito e-r_a d~; 0,0004. Isto porque o dispêndio 
global do setor público é de dois quatrilhões de cruzei
ros. Esses ângulos novos, Sr. Presidente, um contrate en~ 
tre um corte de gastos d.e 8 trilhões e um dispêndio total 
do setor público, inclusive estatais, é de 0,0004. Esse ê o 
ângulo novo que, acredito, os Senador_es têm de conside
rar, e de cabeça fresca, não ao fim de uma noitada de tra
balho. O Senado não se- valorizará perante a opinião 
pública se nós votarmos um projeto extraído, não da 
análise lúcida, mas da fadiga da carne humana. Quanto, 
Sr. Presidente, ao parece-r que estã em discussão agora, o 
parecer da Comissão de ConstítU1ção e Justiça fere uma 
matéria_ extraordinariamente relevante. 

-0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu pediria a 
V. Ex• e ao orador, que s~ tem mais um minuto, que os 
ap-attes devem ser regimentalmente de dois minutoS, pri
meiro, que S. Ex~ não receba outro aparte, senão o de V. 
Ex• que e_stâ._ ~m cur~9· 

O Sr. Roberto Campos- Eu não sou conhecido pela 
freqüéncia de intervenções, Sr. PresidenTe, pOr Isso rogo
lhe, com .todo o respeito, um pouco de tolerância. O que 
eu queria indicar é que a Constituição Federal, no art. 
18, item li, fala na "Contribuição de melhoria, arrecada
da dos proprietários de imóveis beneficiados por obras 
públicas, que terá como limite total a despesa realizada". 
O que é que estã_fazendo o Município de Estrela? Está 
querendo, na realidade, despojado de recursos que é, e 
por nossa culpa, por falta da regulamentação da Lei 
-Complementar sobre Contribuição de Melhoria, está 
querendo aurir recursos correspondentes a quê? A ser
viços efetivamente prestados pela conservação de estra
das aos proprietários de imóvei-S. Acredito que o Supre
mo Tribunal não atentou, e isso é estranho, é quase uma 
ousadia, _uma imprudência, talvez, de uma economista 
chamar a atenção de juristas para o fatO de que a ação da 
Prefe_itura- de I;strela está acobertada pelo_art. 18, item II 
da Constituição Federal. E mais, Sr. Presidente, os Mu
nicípios já Yêm sendo, há muito tempo, prejudicados 
pelo Governo Federal que tem dessorado, desmilinguido 
o Imposto úriíco sobre Combustíveis, este imposto já 
chegou a representar 15% da receita federal e, hoje, Sr. 
Presidente, representa 0,6%~ Por quê? Porque o Governo 
não tiilha interesse em manter esse im-posto em sua intei
reza e criou alíquotas ilegais, simplesmente para roubar 
os Estados e Municípios dos 60% que lhe cabiam na arre
cadação do Imposto Único sobre Combustíveis. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a pa
lavra, para uma reclamação. 

O: SR. Plti:SIDENTE (J_o_sé Fragelli)- Peço a V. Ex•, 
nobre Senador _Itamar Franco~ que Conclua o seu pro-
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iwnciamento, porque já excedeu dois minutos dO seu 
tempo. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr_Pr.esidente, vou ape
nas agradecer a i~tervenção do Senador Roberto Cam
pos, ouvir o Senador Jutahy Magalhães, e et;tcerrarei. 

_o_ SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --:- Mas, o seu 
tempo está esgotado, e eu pediria ao nobre Senador Ju
tahy Magalhães que não inslstíss-e. no· seU aparte. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pode deixar, que eu vou fi
car com o relógio na minha frente, Presidente, para mar
car os dois ~inutos~ e não ~as~arei dos dois. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Mas 6 que o 
tempo do nobre orador já terminou, nobre Senadot' Ju
tahy Magalhães. 

o s·r:-Jutaby Ma.gãlhies- Então, se V. Ex.• não per
mite também que o orador me conceda o aparte, era isso 
exatamente que eu ia protestar como membro da Maio
ria. Acho que nós não podemos violentar a vontade da 
Minoria aqui. Temos que respeitar aquele trabalho que a 
Oposição está realizando. Temos que aguentar firmes 
aqui, i:iar o número suficiente para votar. Nós temos que 
aceitar o papel da Oposição, o papel da Minoria que está 
no seu direito. Dentro do Regimento, eles terão. Agora 
se- nOs começarmos a-violentar a vontade de todos, tamw 
bém não exijam que todos da Maioria aceitem a violen
tação do direito da Minoria._ Eu estarei aqui teritando, 
até o fim, ficar firme aqui nó rileu papel de votar essa 
Mensagem. Mas_ quero também que se respeite, como 
sempre se respeitou aqui, a vontade da Minoria quando 
V. Ex•s foram Minoria aqui também. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Pela Mesa, a 
V. Ex~ não cabe advertência, porque Nós respeitamos es
crujlUlosamente, além atê do Regimento, o tempo do 
nobre orador. 

O SR. ITAMAR FRANCO --Sr. Presidente, vou en-

O Sr. Marcondes Gadelha- S_r. Presidente, para uma 
reclamação. Nós estamos yivendo uma situação surrea~ 
lista. O Senador Roberto Campos discutia uma matéria 
que não entrou em pauta ainda, e o Senador Itamar 
Franco discute uma que já saiu da pauta. Peço a V. Ex• 
que cumpra a sua decisão e suspenda a sessão. 

__ - -OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não quisjusM 
iámente- coftar o tempo do orador. Peço a V. Ex• encer
rar o seu pronunciamento. 

0--SR. ITAMAR FRANCO --Vou encerrar o meu 
pronunciamento, Sr. Presidente, primeiro agradecendo o 
respeito que V. Ex' teve para com o orador e para com o 
Regimento. 

É preciso que se diga, e particularmente ao Senador 
Marcondes Gadelha. V. Ex.~ já foi Governo, jã foí. OpO
sição, jâ foi O ovei no e jã fOi oposição. V. Ex~ agora vãi 
escutar um minutinho, por favor. Fui 20 anos Opo
sição ... 

O Sr. Marcondes Gadelha- Isto não estâ na pauta, 
nobre Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Fiquei 20 anos na Opo
siçãe-, não gozei as- delícias _do Governo como V. Ex•, 
não. V. Ex• agora vai gozar as delícias e pode ser até Mi
nistro de Estado. 

O Sr. Mar condes Gadelha - Isto também não está na 
pauta. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Respeite os seus com
panheiros, Senador Marcondes Gadelha, V. Ex• pode 
chegar ao Ministério, porque jã foí Governo .• agora Vai 
ser Governo. Como é bom ser Governo a vida toda! 

O Sr. Marcondes Gadelba- Isto também não estã na 
pauta. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Meus parabéns ao 
nobre Senador_ Marcondes Gadelha que consegue ser 
Governo_a vjda toda. 

0 SR. PRE~II)ENTlf(JOSé Fragellí) --Passa-se, ago
ra, à apl-ec_i_ação do requerímento de urgência, lido no 
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Expediente, para o Projeto de Lei d:i Câmara n9 219; dç 
1985. . . . -

O Sr. Murüo Badar6 - Peço a palavra, pela ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Pela Ordem, 
tem a palavra o nObre Lfder. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Pela or
dem. Sem revisão do OradOr.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores. 

Eu levantei uma questão de ordem .. , 

O SR. PRESID~NTE (Josê Fragelli)- Qual é a ques
tão de ordem? 

O SR. MURILO BADARO - A questão de ordem 
referente à retirada da màtéria <da pauta. 

O SR. PRESIO~NTE (José Ffagelli) - Não, nobre 
Senador, a questão de ordem eu a decidi fundamentado 
num dispositivo regimental lido para o nobre Senador 
Itamar·Franco. b o art. 198: 

A seqUência dos trabalhos da Ordem do Dia não 
poderá ser alterada senão: 

e) pela retirada de qualquer matéria, para cUm
primento de despacho, correção de erro ou omissão 
nos avulsos e para sanar falhas de instrução. 

O SR.MURILO BADARÓ- Sr. Presidente foi de
pois da decisão de V. Ex' ·que, com a sua permis~ão, vou 
renovar. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - Pois não. 

O SR. MURILO BADARÓ - t que a matéria da 
pauta constava ~penas de um projeto e, segundo a praxe, 
segundo o Reg1mento, foram agreg~dos dois requeri
mentos de urgência líãos, antes da Ordem do Dia, con
forme preceitua o Regilll_ento. Veja V. Ei~ que, num pro
cesso dramático como esse, um projeto da pauta bastaria 
apenas - aqui estou formulando apenas uma hipótese 
- que um Sr. Senador interessado em fazer com que a 
Casa deliberasse mais rapidamente, para que a Mesa, re
tirando da pauta o projet_o,_ imediat~e_n_te c;aís_se na ma
têria objeto das dúvidas e das divergências que estamos 
vh:endo. Essa que é a questão de ordem que eu levantei, 
e slmplesll_?~nt~ V. Ex• não _me respondeu, não decidiu a 
minha questão de ordem. 

Porque. se V4 Ex• mantiver a decisão, eu dela recorro 
ao Plenãno, nos termos do art. 446 do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Frage!li)- Nobre Sena
dor eu vou manter a decisão, porque tendo sido lidos-os 
requerimentos de urgência, Passaram a fazei- paite dos 
trabalhos desta sessão da Casa. V. Ex• recorre para o 
Plenário c_om fundamento em qual artigo? 

O SR; MURILO BADARÓ - Art. 446 do Regimen
to. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)-

Art. 446. A questão de ordem serâ decidida 
pelo Presidente, com recurso para o Plenário, de ofí
cio ou mediante requerimento; que só será aceito Se 
formulado ou apoiado por Líder. 

Aceito o recurso de V. Ex• e vamos submetê-lo ao Pié
nârio. 

0- Sr. Jaison Barreto- Sr. Presidente, peç() a paiãvra 
para uma reclamação. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISoN BARRETO (PDT- SC. Para uma 
reclamação. Sem revisão do orador.)- Si-. Presidente: 

Embora o equívoco ji!í"tenha sido desfeito junto à Me
sa, mas para que conste dos Anais da sessão, já que -v 
Ex' pretende suspendê-la, eu gostaria de esclarecer que, 
quando da leitura do Requerimento de Urgência, cons
tou o meu nome como tendo assinado também - e iSso 
a gravação pode perfeitamente co~provar- repito para 
que V. Ex• entenda bem. Quando, por um equívoco 
compreensível por parte do Senador Már'ia Maia, da lei
~ura dos nomes dos assinantes desse R-equerimento de 
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Urg"êndaparã. a Votã:Cão:dO prOjeto do ••pacote", foi in
cluído o meu nome como tendo assinado esse requeri
mento de urgência. E eu gostaria que fosse feita a retifi
cação, para que conste dos Anais da sessão que eu não 
assinei o Requerimento de Urgência em relaÇão ao "pa
cote". 

Sr. Presidente, era a explícação que eu desejava dar. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)_::- A reclamação 
de V. Exf- é procedente. Feita a verificação, constã:râ do 
registro desta sessãoA · 
_Vamos proceder à votação. 

Os Srs. Senadores que apóiam a decisão da -Presidên
cia queiram permanec_er senfàdos. (Pausa.) 

Aprovada a decisão. 

O Sr.Itamar Franco- Peço verificaÇão, Sr. PreSiden
te. 

O SR. MURILO BADÃRÕ - Peço verificaçãO~ Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos proce
der à verificação Solicitada. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares 
para procedermos à verificaÇão. (Pausa.) 
- Os Srs. Senadores que estiverem a favor da decisão da 

Mesa, devem votar sim, os que estiverem contra, devem 
votar não. 
~Vamos proceder à votação. Na forma regimental, a 
votação será nominal. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Sim. 

- O SR~ PRESU)~TE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDS? 

_() _ _§r._~~rilo Bat!aró (P!?S - MG)- Não. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PFL? 

O ~r. __ ÇI!!Ios Chiarelli (PFL- RS)- Sim. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDT? (Pausa.) 

Os Sfs: Sen"adoreS já podenl- votar. (Pilusa.) 

(PROCEDE-SE À VO"t"AÇÀO.) 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema 

_ Alhano _ __f_ranco 
Alb_erto Silva 
Alcides Paio 
Alcides Saldanha 
Alffedo Campos 
Aloysio Chaves 
Altevir Leal 

- ÃfvarO Dias 
AméricO- de Souza
Carlos Chiarelli 
Cid Sampaio 
Eunice M ichites 
Fábio Lucena 
Gaivão Modesto 
Gastão- MUller 

-Guilherme Palmeira 
Hélio Gueiros 
Humberto Lucena 
JoãQ C8.Imon 
João Lôbo 
Jorge Bornhausen 
José lgnâcio 
José Uns 
Lourival Baptista 
_J..uii C3v-a!Cante -
Marcelo Miranda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Milton Cabral 
Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
Saldailha Derzi 
Severo Gomes 
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-- VOTAM ""N;{O"" OS SRS. SENADORES: 
Alexandre Costa 
Arrü.ü'-al Peixoto 
Benedüo Canelas 
Benedito Ferreira 
Helvídio Nunes 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 

-- - Moacyr Duarte 
Murilo Badaró 

AJ3ST/tM-SE DE VOTAR O SR. SENA-DOR: 
Carlos Lira 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se todos os 
Srs. Senadores já_~otaram vai~se proceder à apuração. 
(Pausa.) _ 

Votaram SIM 35 Senadores e NÃO 9. 
Houve I abstenção. 
Total de votos: 45, 
Foi mantida a decisão da Presidência. 

O Sr. Murilo Badar6 - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ã.o riobre senador Murilo Badaró, pela ordem. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Pela or
dem. Pediria a V. Ex• que· encaminhasse à Liderança o 
documento com a relação dos que votaram ·o requeri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• serâ 
atendido. · 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do requerimento. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu gos~ 
taria, antes que V. Ex.• começasse a votação, utilizando o 
art. 16, item 6, de fazer uma comunit:ação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
l?alavra ao nobre Senador lt<~:mar Franco, para uma co
municação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente; 

O que-vou· ler a V. Ex•, encaminhando, vai mostrar 
que ninguêm está pretendendo apenas obstruir por obs
truir, estamos dentro de uma linha de pensamento e en
vio a V. Ex~ o seguinte requerimento, art. 16, item 6: 

Brasília-DF, 4 de dezembro de 1985. 
Exm"' Sr. 
Senador José Fragelli 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
A grave situação econômico-financeira com que sede

para o País estâ __ a exigir dos Poderes Públicos uma espe-
cial atenção. - -

O atual Governo, desde que assumiu, vem proclaman
do a necessidade de sanear definitivamente o monumen
tal déficit herdado. Para tanto, foram "realizados estu
dos de política fiscal", tanto no campo da receita como 
da despesa, a teor do que revela a própria Exposição de 
Motivos que_ acompanha o Projeto de Lei ora sujeitO à-
nossa apreciação. 

V. Ex~ me permite e vai ver que a manifestação é ina
diável, e tem que 'se prender antes da votação desse re
qu.erimento. 

O SR. PRESI.DENTE {José Fragelli)- Como uma 
declilrâ.ção de voto'sim, mas como comunicação, V. -Exi 
vai permitir,- não cabe, 

Mas, continue V. Ex• 
- ----

O SR. ITAMAR FRANCO - E V. Ex.• vai ver que, 
dentro do nosso pacto, que estou perfeitamente dentro 
do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço, então, a 
V, Ex• que se mantenha dentro dos dez minutos neces
sários. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Talvez eu leia até em 
menos tempo, Sr. Presidente. 
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A matéria é complexa e relevante. A sOlução proposta 
para o problema. cOmo é óbvio, não é a úriica nem tam
pouco_Cx:cludente de outras alternativas visarido ao mes
mo fim. Cabe ao Congresso Nacional, iittegrado que é 
por representantes do povo, escolher, dentre as diversas 
opções, aquela que melhor se ajuste-ao interes-se público. 

sem embargo destas considera_ções, acaba de ser apre-
sentado- e af a atenção de V. Ex• -J;"~querimenio- e 
aí peço a atenção de V. ExJ :-::- sujeitaitdo a proposição 
rec;ém-chegada da Çâmara dos Deputados ao .. regime de 
urgência".-Pretende-se, desta forma. dispensar ''durante 
toda a tramitação da matéria íntersticios e_foririalida~es. 
regimentais" (art. 372 do Regimento). -os pareceres, em
bora regimeritalmente exigíveis, serão proferidos- orai
·mente, não havendo teffipo, sequer, para um devido e 
c~idado'so exa'fne do mérito da proposição nem muito . 
menos das emendas oferecidas. - - --- . 

É nosso propósito colaborar com o ExCelentfssíinoSe
nhor Presidente da República no sentido de encontrar 
uma solução socíalmente justa e económicamente Viâvel 
para o angustia-nte problema. Para. tanto, é necessário 
que tenhamos tempo suficiente~- o que" é -incompatível 
com o sugerido regime de urgência. 

Com a devida vênia dos eminentes llderes que subscre
veram o requerimento de urgência, creio que, aprovando 
a preliminar, estaríamOs a obviar indevidamente o curso 
legislativo de proposição da mais alta relevância e extre
ma complexidade, atitude que julgo incompatível com o 
dever que o mandato nos impõe. 

O artigo 373, item II, do Regimento Interno prevê 
duas hipóteses quanto ao número mínimo de subscrito
res: - e aqui, Sr. Presidente, chamo, mais uma vez, a 
atenção de V. Ex~- de requerimento de urgência 

-Senadores que representem, no mínimo, 2(3 (dois 
terços) da _composição d_o Senado; ou 

-Líderes que representem, no mínimo; 2/3 (dois 
terços) da composição do Senado. _ _ . 

A segunda hipótese contempla, inquestionavelmente, 
uma presunção legal. Supõe-se que o Líder age em nome 
de cada um dos Membros de bancada e __ com plena 
aquiescência deles. Ocorre, Senhor Presidente, que a de
cisão de requerer urgência, se aprovada, para o Projeto 
de Lei n9 219, de 1985, me ini.'poSSibilitãfá.ae proceder a 
uma anãlise aprofundada do texto quê acaba de chegar 
da Câmara dos Deputados e, notadam.ente, de cotejá-lo 
com o teor do Projeto de Lei n9 l47J - e aqui peço a 
atenção, respeitosamente, de V. Ex~ ~_d_os_Srs. Senado
res, o teor do Projeto de lei"' 147, de 1982, de minha au
toria, recentemente aprovado na outra Casa do Congres
so Nacional e ora pendente de sanção. 

Nesse passo cumpre ressaltar que a proposiçã·o-de mi~ 
nha autoria persegue objetivos socíalmCmte relevantes 
que carecem de acurado exame. Propus, no curso de 
1982, e não na madrugada do dia 5, e o Poder Legislativo 
julgou oportuno e conveniente, hã menos de 30 (trinta) 
dias: 

-isenção total de qualquer tributo ou contribuição 
para as rendas decorrentes de aposentadoria ou pensão; 

-tributação na fonte para os-rendimentos de traba
lho assalariado somente para as importânciaS-superiores 
a 100 (cem) ORTN; 

-prazo máximo de 30 (trinta r dias para devolução do 
imposto retido na _fonte em quantia superior ao efetiVa
mente devido. 

Em relação ao primeiro tópico, parece-nle ser omisso 
o projeto, o que implicaria na tributação generalizada 
dos pensionistaS e ãposenfã.do-s. 

Vou i~inar, Sr. Presidente. No tocante ao segundo 
ponto abordado, são notoriamente inferiOres os limites 
<te isenção previstos. Finalmente, no que tange ao prazo 
de devolução, chega o prOjetO do Poder Executivo a 
transformar as quantias recolhidas a maiox em verdadei-
ro empréstimo compulsório. -

Assim sendo, sinto-me na obrigação de manifestar-;-de 
forma expressa, minha desaprovação quanto à iniciativa 
do Líder do PMDB, a fim de que fique elidida a aquies-
cência tácita que o silêncio implicaria. ' 

Diante o exposto, é o presenfepara solicitar a V. Ex• a 
exclusão do meu nome para fins de cômputo do número 
mínimo de Senadores exigídos para formulação do pedi
do de urgência sob exame. 
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Penso que, agindo desta forma, estou na defesa dos in
feresses.- rulo-res;-correspondendo ao mandato a mim 
confiado e ren~V_1,1QQ _pelo PqvO de Minas Gerais. 

E: o requerime!ltO. que faço chegar a V. Ex•, Sr. Presi
dente. 

0-S:R:~ PRESIDENTE (iosé fragelti)- Data -Veõia, o 
requerimento de V. E:v eu não posso 1-ecebê-lo, porque 
V .. Ex.• faZ parte de umà Bancada e o Líder, para esse 
efeitO- de quorum:, representa todos os membros da sua 
Bancada, ele representa a Bancada. Seria preciso que V. 
Ex • não fi"zesse par fi:: -da Bancada ou não_ viesse_ a_ fazer 
parte da Bancad~ para que pudesse atender à solicitação 
de V. Ex• E-mesmo que foSse atendidO o pedjdo de V. 
Ex• esse requerimento tería as 46 assinaturas necessárias: 
18 do PFL, 26 do_ PMDB e 3 outras assin_aturas dos 
nobres Senadores Aioy_sio Ch"aves, Lo manto Júnlor e Be
nedito Ferreira, perfazerido um total de 46 aSsíifaturas. 

O 'Sr. M~rilo Bad~~ô ~Sr. PresideÕÍe, peço a palavr;, 
p~la-Õrdem. 

O Sll. PRESIOENTE (José Fragelli)- Tem V. Ex• a 
pulavra, pela ordem. 

O SR. MURILO BADA~ó (PDS -'MG. Pela or· 
dem. Sem revisão_ do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

A minha prãtica parlamentar não me autoriza a discu
tir com a Mesa. Mas, eu queria fazer algumas ponde
raç-Ões em torno desse assunto, até porque é importante 
pam que V. Ex• fixe uma juiiSpnidência defiriitiva a res
peito do probfema da "urgência dri letra b, de vez que nós 
estamos usando_ essa facuJda_de de forma demasi~da, 
com uma certa dema$.ia,_ 

Ao aceitar como válida a afirmação de V. Ex• seria o 
caso de se perguntar se o Líder de uma Bancada, não 
tendo assinado o requerimento, significa que da mesma 
forrria oS seus componentes não poderiam ter assinado? 
Ent~o. a validade seria a m~_ma. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, nO -iO_-st~hte em que 
V. Ex• admite no requerimento as assinaturas de Sena
do~cs à margem das resPectivas Lideranças, quer me pa
recer-que o caminho da Mesa será balXar em diligência o 
requerimento, para que a Maioria pT-avenha as assinatu
ras que correspondam ao efetivCI riúmêro. Porque não 
pode ha-.:er d_!Jalidade, pois o art. n' 2 fala numa disjunti
va: é 2/3 ou Líderes que representam esse número. Ora, 
umn vez que a Mesa entende que o nobre Senador Ita
m_ar Françq, cqm a sua decl~rª'ção formal, que é uma 
manifestaç~o de vontade absolutamente nítida, clara e 
irretocável, reduz, certamente, o número representado 
pelo nobre Líder da Bancada do PMDB. f: indisfar_çâvel 
isso. 

Orll, se V. Ex' admitir essa linha de raciocínio, terá 
que caminhar nesta díreção: áo aceitar o nome daqueles 
que compareceram a esse requerimento, e se V. Ex• con
siderar desvaliq~~--a ~_fj_rmação do Senador Itamar Fran
co., ao mesmo tempo, acatar as assinaturas feitas à reve
lia da Bancada, quer me parecer que V. Ex• terã quesoli
citur -~ Liderança da Maioria a assinatura individual. dos 
seus membros. para que o requerimento esteja completo. 

Este é o entendimento que eu pediria a V. Ex•, nessa 
questão de ordem, que examinasse. 

Ó SR. PkESifiENTE (José Fragelli) - Nobre Líder 
do P-qs, o apoiam-irifõ- dado por cada um dos Srs. Sena
dores, apontados como pertencentes à Bancada do PDS, 
é u_m !lPOi_<!-_~ento que S. Ex•s de~am como Senadores, in-

- d6pendetet-neT-Iie da Bancada. Agora, se V. Ex• assinar 
enquanto _eles pertenc_erem à Banc<!-da do PDS, também 
ser? r~Q_T!~~ciq~- a ~~síõã~U

0

r_a ~e V, .... _Ex• para efeito de 
quorum com os nomeSdOS _OObre-5 seDadores_·que com: 
põem a sua Bançada. Mas, neste caso aqui não preci
.sar!.!!_mo_§ ir longe, por._g_l!~ se tirãss~mos o voto do Sena
dQr__Itamar Francç, teríamos outros três e so~arf;:mw-s-
46. - -

O SR._ MÜRILO BADARÓ - Permita-me, V. Ex•? 

OS~~ PRESIDENTE (José Fragçlii)- De sorte que, 
nobre Senador ... 

O SR. MURlLO BADARÚ -~Senador José Fragelli, 
permita-me V. Ex• esclarecer o assunto. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- De sorte que 
está devidamente apoiado. Se V. Ex• quiser recorrer no
vamente ... 

OS~. MURILO BADA~Ó- Sr. Presidente. V. Ex• 
__ me pe~jte? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ... nós vamos 
~o_ caso. Nós_ não podemos é prolongar essa discussão 
desta maneira. -

·o sR.MURILO BADARÓ- Não, só para fixar ~ma 
jurisprudência: · 

-Vê .V.v Ex•: a Bancada -do PMDB, a partir da decisão 
do Senador Itamar Franco, ela_ se desfalca de um 
membro. se V. Ex• c.-orisideJ;"ar que "estão ausentes d~ 
Brasflia,. e portant~ não poderiam participar ou dar 
apoio a esse requerimento, desde que subscrito por todos 
oS .Uàeris da Bancada, o Senador Fernando Henrique 
Cardoso e o Senador Roberto Wypych, que se encontra 
em delegação no exterior, enl nome do Senado, o núme
ro já se reduz para 41. Então, vê V. Ex• que não é tão 
simp_les como· V. Ex~ falou. É preciso, na minha opinião, 
que V. Ex• tome as assinaturas de todos os membros da 
Bancada da Maioria, a qual poderão se agregar assinatu
ras de outros membros de Ban.cada, sem o que, não com
pletado o quorum, V. Ex• não poderá submeter o reque
rimento com base na letra b, do art. 371. 

O S!_R. PRESIDENTE (José Fragelli)- Dispõe o art. 
-373 do Regimento Interno: 

Arl. 373. A urgência pode ser proposta: 

I- ·········································· 
11-no caso do art. 371, b, por 2/3 (dois terços) da 

composição do Senado ou Líderes que representem esse 
número; 

Os Líderes representam e, sendo assim, dou o requeri
mento como tendo__o_deyido valor._Acabo de_citar um 
dispositivo do Regimento Interno, que não exige a pre
sença. 

Vamos à votação do requerimento. 

O SR. MURILO BADARÓ - Sr. Presidente, com 
base no art. 446, recorro da decisãQ de V. Ex•, ao Ple
nário. 

O S~. PRESIDENTE (José Fragelli)...,. A Mesa acata 
o recurso de V. Ex• para· sUbmetê-lo ao Plenário. 

Ó SR. MURILO 8ADAR6 - Peço a palavra para 
encaminhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V, Ex~ jâ usou 
da pa_lavra; agora não _tem encaminhamento. 

O Sr. Murilo Badaró- Em votação cabe encaminha
mento sempre, Sr. Presii!ente, data venia. 

O SR. PRESID~NTE (José_ Frage!li) - V. Ex~ aca
bou de usar da palavra ju~tamente para isso. 

O Sr. Murilo Badaró --Eu estou pedindo a palavra a 
V. EX' para encaminhar a votação, uma vez que V. Ex• 
estã submetendo a Casa a uma votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra a V. Ex•, para encaminhar a votação. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Para enca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, eu percebo que a melhor aliada dos trabalhos des
ta noite é exatamente a paciência de V. Ex• Até porque, 
Sr. Presidente, estou convenciso de que o seu fempera
mento sofre uma enorme repressão, e ainda que já esteja
mos longe _dos tempos da repressão. Por haver sido ad
vogado do Forum de.Aquidauana, V. Ex• se acostumou 
Seii)pre ao debate e nunca._ recusou o pregão dos seus ex
adversos nas lides forenses. Daí essa inquietação com que 
às vezes V. Ex• demonstra, na presidência da CaSa, Siiiais 
de i_tppaciência, que_ rr1_uito mais - eu tenho certeza -
estão dentro da preocupação .de V. Ex• de levar a bom 
termo os noS:SOS trabalhos. 

-Mas o Senador Jutahy __ Magalhães, com a velha tra
dição liberal da Bahia, deixou esta noite, aqui, uma im~ 
per-ecível lição, Sr. Presidente, Há muito tempo a mino
ria não se vê a bráÇQS com dificuldades tão grandes. Te
ilho até aqui, Sr. Presidente,- e vou fazer menção daqui 
a pouco- um aparte de V. Ex• V. Ex• é o Chefe de uma 
Casa do Parlamento brasileiro e o Senado da Repli.blica 
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tem apenas 12 horas para examinar um pfojeto dessa en
vergadura - diz o_ Senador Saldanha Derzi que é bas
tante. 

Lembro-me muito _do s~oaçfo_r Ou_S:taVO Capanem~. 
que dizia que o velho PSD erã. cabisbaixo, silencioso e 
obediente. Agora, a maioria do PMDS, que exerceu nos 
Plenãrios do Senado ç da Câmara um trabalho tão fu_lgu
rante em favor das liberdades d_emocráticas, ê hoje uma 
bancada silenciosa, cabisbaixa e obediente. Silêncio, ca
beça baixa e obediência, Sr. Presídetne, que não teriam 
maior relevo e impor-tância Se TOSse fio C;U.Yso dos traba~ 
lhos da sessão legislativa, mas que representa um grave 
dano à soberania do Senado, quando ao apagar das luzes 
se manda para cá uma mensagem objeto de tantos estu
dos e de tantas dificuldades no seu entendimento. 

Para terminar o encami.nllamento de votação~ Sr._Pre
sidente, V. Ex• data venia deve, no melhor desempenho e 
na busca dos ent_endimentos_ que resguardem esta Casa 
nas suas dificuldades- e_eu faço um apelo a V, Ex• soli
"Cite amanhã de oricio à Comissão de Const_ituição e Jus-_ 
tiça, que interprete o Art. 371, Sr. Presidetne, porque de 
agora em diante, com estas transm\J.tações, com estas 
modificações, que a própria lei aqui votada é que permi
te a reabertura dos prazos de filiação, pode provocar -
V. Ex~ deve, com a devida v_e_nia, solicitar à C~miª§ão dç: 
Constituição i Justiça qtie interprete o Art. 371, para que 
nós possamos ter absoluta certeza, em episódios seme
lhantes, da melhor maneira como proceder. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Roberto Campos - Sr. Presidente, pe;ço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra, pela ordem, .ao nobre Senador Roberto Cam
pos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (l'OS .,.,- MT. Pela or
deni. Sem revisão do oraddr.)- Sr. Presidente: há pou
co, V. Ex' retirou de pauta a discussão de um parecer im
portante citando o Art. 198, letra e do Regimento Inter
no. Baseado nesse_mesmo artigo, Sr. Presidente, peço a 
retirada da Ordem do Dia, por omissão de elementos re
levantes, e mais do que relevantes, essenciais, do Projeto 
de lei n"' 219. - --- ----

0 que diz o Art. 198, letra e? 

Da seqiiêndã dos trabalhos da Ordem do_ Pia 

.. e) pela retirada de qualquer matéria, para cum
primento de despacho, c:orreção de erro ou omissão 
nos avulsos e para sanar falhas de instrução." 

Sr. Presidente, hâ omissão nos avUlsos e vou funda
méntar a omissão - grave, ãliás -:que esfá ocorrendo. 

A Resolução n"' 8 do Senado Federal é, hoje, parte in
tegrante do Regimento. O que diz a Resolução n"' 8 em 
seu Art. 108, a? 

..... À Comissão de FiscalizaçãO e ContrOle cm:npe
te a fiscalização dos atas do Poder Executivo, (ia 
união e do Distrito Federal e os da Administração 
Indireta, podendo, para este fim, avaliar a eficâcia, 
eficiência e econoiniCamente dos projetas e progra
mas do Governo. 

Sr. Presidente, a COirilSsão -de Fiscalização e Controle 
não teVe conhecimento do projeto em causa. Como pre-:
sidente da Comissão-de Ffscalização e Controle, e basea
do no art. 198, e, combinado com o art. 381, eu avoco, 
com presidente da ComissãO, esse prOcesso, e peÇO duas 
horas para seu exame. _ . _ · __ 

V. Ex'- já adotou uma jurisprudência, espero que não 
varie de juriSprudência de um caso para outro-. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não será pre
ciso variar de jurisprudência para indeferir o requeri
mento de V. Ex'-

0 art. lOS, a, m~dificãdo pelo Al-t. -1, da Resolução a 
que se refere V. Ex•, é muito -claro: 

"À Comissão_de Fiscalização e Controle, compe
te a fiscalizacão dos atos do Poder E1t~1,1tivo, da 
União e do Distrito Federal e os atas da Adminis
tracão lndireta., podendo para esse fim ... " 

Portanto, um projeto de lei não é um ato nem do Po
der Executivo da União, nem do Distrito Federal. E toda 
a leitura desse art. 108, letra a, mostra, nobre e eminente 
Seri8.ó0r, que não se aplica absolutamente a uma pi-opo
sição que venha ao conh~cimento do Congresso Nacio
nal. Será sempre uma ação dessa Comissão de Fiscali
zação e Control_e, e atos praticados p_elo Poder Executivo 
da TJnião e pelo Distrito Federal. Nestas condições, in
-defiro o pedido de V. Ex•, pois está muito claro, em "toda 
a redução do art. 108, letra a, como não cabendo à Co
missão de Fiscalização e Controle, o exame de •matéria 
como esta. 

O-Sr. Roberto Campos-- Peço a palavra, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu já_ decidi a 
questão de ordem levantada por V. Ex• - - --

0 Sr. Roberto Campos- Mas V. Ex• não citou o it_em 
b. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, enviar um projeto 
que afeta toda a proposta orçamentária e todo o progra
ma de Governo é um atO do .Executivo; como tal, ê um 
ato ... 

Q SR. P~FSIDE_NfE (Jo~ "fragelli)- Não ê u~ ato 
submetido nem à FiSCalizã:çãO, nem aà-Co"i•frole. V. Ext, 
com seu poder de argumentação, está indo muito além 
do texto expresso_ da lei. · 

O Sr._ Roberto CantpOs- V. Ex•, Sr. Presidente, não 
leu o item b: .. opinar sobre a compatibilidade da exe
cução_ orçamentâria com os planos e programas de Go
verno, e desses, com os objetiVos·aprovados em lei". O 
que eu quero, como presidente da Comissão de Fiscali
zaçã_o e Controle, é opinar s~bre o mais importante ato 
do GOVerno, qUe é a reforma: fiscal que determinarâ todo 
o comportamento orçamentário do ano vindouro. e um 
ato do Executivo que altera _fundamentalmente to_da a 
execução crrçamentária- isso é irripõrtante: altera a exe
cução orçamentária. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)"- Eu esperava a 
questão de ordem levantada por V. Ex', tanto que eu ti
nha aqui, em mãos, essa Resolução n"' 8, de 1985. Achei 
dispensável ler letra por letra desse art. 108, a, porque 
basta o caput do mesmo para ver que não ê da competên
cia - absolutamente, não é -da nobr_e Comiss_ão de. 
FiScalização e Controle tomar conhecimento de uma 
proposição, mas sim fiscalizar e controlar atas, isto é, 
ações praticadas jâ pelo Poder E~ecutivo. Nessa base, eu 
indefiro o requerimento de Y~-Ex' 

O Sr. Roberto Campos- Sr. Pi'es1dente, na forma do 
art. 446, recorro para o Plenário do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Indefiro, ain
da, porque não se" trata de uma questão regimental. V. 
Ex~ levantou uma questão baseada nessa Resolução n"' 8. 
Não é uma questão regimental e portanto, não cabe re
cursos para o Plenário. E, ainda mais: o item lO, do Art. 
52 do nosso Regimento diz que cabe à Presidência da 
Casa a decisão de distribuir as matérias às Comissões. 
Esta proposição não foi distribuída à Comissão de Fisca
lização e Controle porque não cabia, por expressa dispo
Sição da -lei citada. 

-o- Sr. Rob;rto Campos - Com todo o respeito, Sr. 
Presidente: V. Ex• indeferiu a minha postulaÇão de ques
tão de ordem. Ao indeferir, V. Ex~ reconheceu que há 
uma dúvida regimental. E havendo uma dúvida regimen
tal, eu tenho inteira fundamentação para recorrer ao 
Art. 446. Se V. 8x• não considerasse pertinente, não teria 
tomado conhecimento, mas não só tomou- conhec;im61-. 
to, como Indeferiu. - -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• jã estã 
fazendo uma interPretação das minhas intenções. Eu não 
manifestei nenhuma dúvida, mas de maneira muito pe
rcinpfórla, apenas- respondi a V. Ex~ que não cabia ques
tão de ordem, e fundamentei, V~ Ex• é que quer me atri
buir uma dúvida que eu não tive a respeito. 

O Sr. Roberto CampOs_- V. Ex• tomoU conhecimento 
e indeferiu. 

Dezembro de 1985 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Vamos proce
der à votação do recurso feito pelo nobre Senador Muri
lo Badaró. 

Os Srs. "Senadores que votarem "sim", votam pela de
cisão da Mesa; os que votarem "não", votam contra a 
dec_isào da Mesa. 

Solicito aos Srs. Senadores que _ocupem os seus luga
res. (Pausa.) 

Os Srs._ S.enadores jâ podem votar. 

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO) 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORE& 
Aderbal Jurema 
Albano Franco 
Alberto Silva 
Alç:ideS PaiO 
AJddes Saldanha 

_A.lfrecio _Campos 
Aioysio Ch<ives 
Altevir -Leal 
Alvaro Dias 
Américo de Souza 
Carlos Chiarelli 
Cid Sampaio 
Eunice Michiles 
Fábio Lucena 
Gaivão Modesto 
Gast_ão Muller 
Guilherme Palmeira 
Hélio Gueiros 
Humberto Lucena 
João Calmon 
João Lobo 
Jorge Bornhausen 
José Ignáció 
JoSé Lins 
Lomanco Júnior 
Lourival Baptista 

-Luiz Cavalcante 
Múcelo -Miranda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Milton Cabral 
Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
Saldanha Derzi 
Severo Gomes. 

VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa 
Amaral Peixoto 
Benedito Can~Ias 
Benedito Ferreira 
Carlos Lyra 
Cesar CaiS· 
Hdvídio- Nunes 
Itamar Franco 
J aison Barreto 
Jorge Kalume 
Jutahy Magalhães 
Moacyr Duarte 
Murilo Badaró 

-~Ok..távio Cardoso 
Raimundo Parente 
Roberto Campos 
Roberto Wypych 
Virgílio Tâvora 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Martins, Filho 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT)- Estou 
confuso, Sr. Presidente. O que é que estamos votando? 
V. Ex• poderia me explicar? Vários Srs. Senadores não 
sabem o que estão votando, Sr. Presidente. 

O SR. PRESlD~NTE (José Fragel!i)- Estamos vo
tando o recurso feito pelo nobre Líder do PDS, quanto à 
minha decisão a reSPeito do requerimento de urgência. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -· Quem discorda, 
Como deVe votar, Sr. Presidente? 
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O SR. PRESIDENTE (José Frage!H)- Quem votar a 
favor da decisão dit Mesa, Sim;- e quem votar Não é con
tra a decisão da Mesa. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Vamos ao resultado: 
Votaram SIM 36 Srs~ Senadores e NÃO 18. 
Houve uma abstenção. 
Foi mantida a decisãO. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL- BA)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma declarçaão de voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli} - Concedo a 
p~lavra ao nobre Senador Jutahy_ Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL- BA. Para 
declaração de voto.) - Sr. Presidente: 

Quero declarar que votei NÃO porque considero que 
essa decisão, cassou o direito dos Srs. Senadores de dis
cordar de seus líderes. Acho que não teremOs mais con
dição nenhuma de aqui, quando um Líder assinar qual
quer requerimemto, manífeStar nossa -opinião contrária. 
E como não queria ver o meu direito cassado de ter opi
nião própria, votei não. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragetn)- Vamos conti
nuar a discussão. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, V. Ex' me per
mite? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - V. Ex• levan
ta uma questão de ordem? 

O Sr. Itamar Franco -- Não t Sr. Presidente, por en
quanto não vou pedir questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se não é para 
uma questão de ordem é para quê? 

O Sr. Itamar Franco- Vou argumentar! V. Ex• pro
meteu respeitar o reglmento ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Prometi, mas 
quero que V. Ex• 'peça a palavra dentro do Regimento, 
senão não será possível. Agora mesmo V. Ex• fez uma 
comunicação que não era regimental. -

O Sr. Itamar Franco - Vou citar o Regimento, Sr. 
Presidente, e se eu estiver errado, V. Ex• que me concede 
a palavra, mas por favor, espere. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageiU) - Pois não! 

O Sr. Itamar Franco -

"Art. 16. ---0 Senador poderá fazer uso da 
palavra ... 

VIU- em qualquer fase da sessão, por 5 (cinco)·_ 
minutos: 

a) para uma observação, em que se compreende
rá indagação sobre andamento _dos trabalhos, ... '' 

Tenho o direito de fazê-lo, Sr. Presidente: 

O SR. PRESIDENTE (José FrageJli) - V. Ex• tem, 
então, cinco minut'os. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Peço a atenção de V. 
Ex• 

Sr. Presidente, chega ao meu· conhecimento- não es
tou afirmando, estou dizendo que chega ao meu_ conheci
mento e quero uma informação olicia1 da Mesa- que a 
Câmara dos Deputados - quero saber se essa infor
mação corresponde à verdade ou não?-'-- V. Ex• terá que 
me responder ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellir- Responderei 
se V. Ex• tiver a informação, se não a tiver não sou obri
gado a responder! 

O SR. ITAMAR FRANCO- Se V. Ex• não tiver a in> 
formação, constará dos Anais que não soube responder! 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Que não sou
be, não! Que não pude responder! 

O SR. ITAMAR FRANCO- No avulso distribuído 
por V. Ex' Sr. Presidente, constam os art. 94, 96, 97; per
gunto a V. Ex~ se é fato que a Câmara dos Deputados, na 

~~~~7!~ ~ao ~~~~~;~~~lrr~~~~~ ~~-sa~~~.?~!~~r~; tu~ 
indagação que faço a V. Ex~ Não temos,_aqui, _as nOtas 

. . taquigráficas da Câmara dos Deputados, para -podemlos 

veril1car a veracidade ou não dessa informação, que 
transmito a_ _v. Ex', para que possa informar ao Senado 
dª-=._R-cpública. 

--o SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não tenho 
essa· informação; nao posso dá-la a V. Ex• 

É uma decisão da Câmara. Se V. Ex~ tivesse quefUi:t
damentar ... 

O SR. ITAMAR FRANCO ~-Sr. Presidente, veja V. 
Ex~-a gravidade. V._ Ex• é um liberal e vai me permitir ... 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- V. Ex~ devia 
trazer a prova correspondente. 

--- ""-- --

O SR. ITAMAR FRA:.NCO- Não, Sr. Presidente, eu 
não posso. V. Ex• é quem preside o Senado, não eu. E 
preside muito bem, tenho que dizer de pronto. 

_:_o_sR. PRESID!CNTE (José Fragelli) -Obrigado. 

. O SR.. ITAMAR FRANCO_~ S_r. Presidente, por fa-

O SR. PRESIDENJ'E (José_Fragelli)- V. Ex• tem5 
minutos. V. Ex~ nle pediu-uma explicação ... 

O SR. !'(AMAR FRANCO - Veja a situação, Sr. 
Presidente. Como vamos poder analisar um documento, 
se este contém irregularidades?_ DigamOs que a Câmara 
_dos Deputados ... 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - É matéria 
vencida na Câmara, V. Ex' está insistindo. 

O SR. _ITAMAR FRANCO- Não, Sr. Presidente. Se 
ela retirou os arts. 94, 96 e_ 97 como é que posso analisar 
esses artigos 9u não? Veja?, gravidade, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (_José Fragelli) - V. Ex• ama
nhã, recorra, se il.()uve irri::JiUlaridade, eu não" posso-cor
rigir. 
·-Peço a v.· Ex~--Pai-a COnCluir. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Exatamente Sr._Presi
dente, V. Ex~ chegou onde eu queria. Se houver irre-gula
ridade, se ess~-ª--~o foi distri~_í_ºo---= peço a atenção de 
V. Ex• que é um jurista - com essas irregularidades, 
constando os arts. 94, 96 e 97, esta sessão serã nula de 
E~~- direito. _Ist?_~_que ~uero ___?eixar claro a· V. Ex• 

O -SR. PRESIDENTE (JOsé Fragelli)- A indagação, 
evidentemente, se fundamenta numa suposição de V. Ex• 
V. Ex~ está informado.~--

-o SR. ITAMAR FRANCO- Uma suposição, é ver
dade. Em que interpelei a V. Ex~ com muito respeito. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Tenho aqui 
os au_tógr_afos_devidamen~ a_s_:ii_nados_ Pelo Presidente da 
Câma-flCdos Deputados e temos que aceitar esses autó~ 
grafos, até pro"va em contrário. Por isso, solicito a V. Ex• 
que liõ-s-n-agaa:q:wovas"em conttãr'iõ. - -- - ·-- ---- . 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não estou duvidanrlo, 
Ex• Tomara que V. Ex• esteja certo. 

Agora, mais uma vez, para o art. 16, item VIII, para 
uma outra indagação. 

0 _ _8R._PRES_I_DE~TE (José Fragelli)- V. Ex~ está 
indo muito lo-rige. ' -

O SR. ITAMAR FRANCO - Não, não estou indo· 
longe. Vou lembrar aqui, se V. Ex• me permite ... 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH)- Fundamente, 
_então. · 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou fundamentar. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Este já não 
teve fundamento, V. Ex~ fez uma suposição, nos tomou 
OS5::"fuin___ytos sem ter o menor fu_rid----ªm~JJ.tQ __ a reç]a_QUJ.çào de-v: Ex• ----- ---------- - - -

O SR. ITAMAR FRANCO- Permita~me, Sr,_ Presi
dcnfe, foram vinte anOs de -oposiçãO e dez -anoS de"-Pa-rfa
mento. 

O Senador L_uiz__Viana, quando presidia esta Casa e o 
Congresso Nacional, houve uma noite que respondeu a 
mais de cinqüenta questões de ordem e nunca perdeu o 
seu fair play. 

D- SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Mas V. Ex• 
não --leYai:ttou quesião de ordem e nem vai levantâ-la . 
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O SR. ITAMAR FRANCO - Vou, agora, levantar 
outra, Sr. Presidente, com o mesmo fundamento, ainda 
não como qucsti:i,u de ordem. 

Pergunto a V. Ex.• o seguinte, - e nós vamos ter que 
ter paciência, Sr. Pr~idente ...... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não, não po
demos ter paciência indefinidamente. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Mas vamos terquetf:r, 
Sr___F_r_es.idente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se não tiver 
fundamento, terei -que desligar o microfone de V. Ex~ 

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• pode até desli-. 
gar o meu microfone, mas enquanto eu tiver voz conti
nuarei falando. 

Pergunto a: v. Ex~ o seguinte, Sr. Presidente, uma in- · 
dagação_ sobre os n o~sos trabalhos, face à votação. 

Na Mensagem Presidencial- e peço a atenção de V. 
Ex•- o Senhor Presidente da República diz o seguinte: 
~·altera a legislação tributária federal..." 

Pergunto a V. Ex', Sr. Presidente, se as votações que 
vão se processar nas diverSas -verificãçõés, se nóS teremos 
que aplicar,jâ que o Senhor Presidente da República fala 
na alteração da Legislação tributária, se nós, na verifi
cação de voto, teremos que aplicar ou não a Lei Comple
m~nt~r, porque, evidentemente, se aplicarmos a Lei 

- --c-omprementar, coiiiO rezaaCõiJ.Stituição no seu Art. 18, 
§ !~>, que diz _o seguin_te: 

"A Lei Complementar estabelecerá normas ge
rais de Direito Tributário ... '·' o 

É o Senhor Presidente da República quem fala em Di
reito Tributário, não eU. 
~E,§l': 

"Somente a União, nos casos excepcíonais e-d_efi
nidos em Lei Complementar poderá instituir ein
préstimo compulsório.'' 

Então, pergunto a V. Ex~: se o Senhor Presidente da 
República fala da legislação tributária, evidentemente, 
esta, no seu aspecto constitucional, exige votação de quo
rum, diferentem-ente da votação simples. Pergunto a V. 
Ex• se V._ Ex• aplicará nas verificações de quorum à lei 
cOriir}leffi-entar- nesta matéria ou não? 

O SR. PRESID~NTE (José FragelH)- O projeto de 
lei que veio ao Co"ngresso não veio como projeto de lei 
complementar. 

O SR. ITAMAR FRANCO -.É o Senhqr Presidente 
da República quem fala, Sr. Presidente, e V. Ex•, se ob
servar o art. 39 ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Já respondi a 
questão de ordem" de V. Ex• O Projeto de lei ilào veio 
como lei complementar. A questão da aplicação é poste
rior. 

V, Ex• já quer que eu responda sobre como vai ser 
aplicada, como vai ser entendida a lei. Veja V. Ex• que 
seu recurso .. 

- O SR. ITAMAR FRANCO --Sr. Pn$idente, vamos 
pedir todas as verificações. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)"- peço a V. Ex• 
para encerrar. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex~ quer usar ditato
rialmente o poder que usa, mas é verdade que V. Ex• ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Já respondi a 
V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ê o Senhor Presidente 
da República quem fala em Legislação Tributária. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não posso 
responder sobre a questão da aplicação da lei. 

Vou cOntinuar, nobre Senador Iiamar Franco, com 
nossos trabalhos. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara no;> 219/85. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra 
com ba~e no art. 16, item Vlll, do Regimento I~terno. 

Q SR .. _PRESID_ENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre S-enador Murilo Badaró. 
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O SR. MURILO ,BADARÓ (PDS-'- MG.) -Sr. Pre· 
sidente: 

Em primeiro lugar, o Senador Roberto Wyppych estâ 
no México, e comparece Votando nesta sessão. Estâ aqui 
no resultado: da_ votação elc;:trônica. 

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli)- Alguém esta
' va sentado na cadeira de S. Ex• ~votou . .Soque deve ter 
acontecido. 

O SR. MURILO BADARÓ - Então, vou ficar co·m· a 
palavra da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Pode ter sido 
i:fs'o. Não a.firmo porque não _tenho certeza. 

O SR. MURILO BADARÓ- Agora, gostaria de per
guntar a V. Ex• o seguinte: qual a decisão da Mesa se 
comprovada a hipótese susCitada-na reclamação do Se
nador Itamar Franco? Vale dizer: a Mesa, dias atrâs., ve
rifiCando que houve um equívoco na votação, anulou-a. 
Tõmou V. Ex~ decisão à altura da sua çategoria. Pergun
'to a V. Ex•: comprovada a hip-ótese qUal será a decisão 
da Mesa com. relação ao assunto? 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- ~de manter a 
votação porque esse voto não j{lfluiu no resultado. V. 
Ex• que é um jurista sabe muito bem disso. 

O SR. MURILO BADARÓ - É sobre outra coisa, 
Sr. Presidente. Falo com relação àquilo que o _Sertadot 
Itamar Franco levantou. Chegaram informações ao Se
nador Itamar Franco de que a Câmara dos Deputados 
rejeitou õs arts. 94, 96 e 97. Confirmadas essas infor~ 
mações, pergunto qual será a decisão de V. Ex• É isso 
que- eu gostaria de saber. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageJU)- Vou verifiCar 
e mandar estudar o assunt_o. Mas_tr~tª-~~e ~pe~as ~e mna 
hipótese. · 

Vai~se passar agora à votação do requerimento. 

.O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a ~ala\'ra 
para uma informação preciosa. -

O Senador Álvaro Dias dí:Z que quém estava sentado 
na cadeira do Senador Roberto Wyppych, na hora da 
votação, era o Senador. Odacir Soares. S._ Ex~ estava pri
meiramente sentado na cadeira do próprio Senador Ãl~ 
, varo Dias e S. Ex• ao pedir que ele saísse ele sentou-se na 
cadeira ao lado. Essa é a informação do Senador Ãlvaro 
Dias. 

O Sr. Odacir Soares- Na hora da votação eu sai do 
plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -_ ~~. mas 
esse voto não influiu absolutamente no resultã.do. 

Vamos à votação do requerimento. 
Em votação. (Pausa.) 
Os "Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

como se encontram. 

O Sr. Murilo Badar.:_ó- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli)- Mas V. Ex• 
não encaminhou agora mesmo"? V. Ex• pediu a infor~ 
mação, agora mesmo. V~ Ex..': não pediu? 

O Sr. Murilo Badaró - Mas agora é que V. Ex• está 
colocando em votação. 

O SR. PRESIQ.~NTE (José Fragell_i) -Para encami
nhar a votação, um de cada Partido, durante 5 minutos. 

O Sr. Murilo _Bad!ll'ó. ::- Ex.atamente. 

O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidnete, peço_ a pala~ 
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Carç:loso._ para enca
minhar a votação.-_ 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orado~.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Recordo que este Senado passou mais de um ano sem 
conSeguir votar as matérias co11:stantes de sua pauta, es
pecialmente empréstimos a Estados e Municípios, eril~ 
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préstimos -decisivos, para-o desenvolvimento e o serviço 
daquelas comunidades. (Pausa.) 

_Eu dizia, Sr. Pi-esidente, que este Senado passou mais 
de um ano sem conseguir votar a matéria de sua pauta, 
r,natéria da_n:t_!li~ alta r_elev~ncia pat-ã os Estados e Muni~ 
ciípios. 

Por que, Sr. Presidente? Porque um nobre Sr. Senad9r 
da Oposição, daquela época, usando de todos os recur~ 
sos regimentais, usando especialmente o consagrado re
curso univerSal da obstrução, evitava que se votas_se nes~ 
ta Casa, invocando a liberdade, in_Vocando o direito da 
Miiioria~ de não ser masSacrada pela Maioria. A Maio~ 
ria então éramos nós, e a Minoria que invocava o direito 
de obstruir. de se manifestai' era a Mirioria formâaa pelo 
PMDB, o PMDB que durante anos lutou pela liberdade 
e pela den:tocracia, e espero que tenha sido a liberdade 
para todos, e a democracia para todos. _ _ 

Por isto, Sr. Presidente, causa certa estranheza quando 
V. Ex~ se inqUieta e, às vezes, atê Se irrita pelo uso que fa~ 
zemos do nosso direito parlamentar, de chamar a 
atenção do País para _esta matéria enviada pe!o Poder 
Executivo, â fim de ser ;;J,preciada pelo Parlamento Na
cional, em apenas cinco' ·dias, quando são as mais pro~ 
fundas as suas repercussões, como bem frisou,- hoje, à 
tarde, .. o nobre Senador Roberto Campos. 

Nós esperamos, Sr. Presidente, já que a Nova Re
pública não conseguiu, ainda, fazer as inov·ãções a que se 
propôs, que os membros dos Partidos que a sustentam, 
pelo menos, mantenham uma linha de coerência, com a 
sua pregação de quase vinte anos. 

Este é o sentido da nossa luta, do nosso esforço, cha
mando a atenção-para um pacote, no qual se diz que não 
há aumento de impostos. Entretanto, há um aumento de 
receita que não se sabe, então, de onde vem: 

Já foi dito e repetido, aqui, que a União se recusa em 
cortar na _sua carne, podand~- despesas do setor público, 
prefere a solução cômoda- de ex.a5perar a contribuição do 
brasileiro, sob a ilusão de que os que ganham menos es
tão isentos de i_mpostos; na verdade, estão apenas isentos 
da _retenção, e não do imposto propriamente dito, con~ 
forme tambêm já foi demonstrado nesta Casa. 

O que nós queremos, como sustenta o nosso Líder Se
n<Jdor Murilo Badaró, é que V. Ex• atente para a gravi
dade da situação, de um requerimento de urgência não 
t~r o nóffiú6-lnínimo de "assinãtura.' Porque, no momen
to em que V. Ex~ não admite o nobre Senador Itamar 
Franco exctuir~se da bancada do PMDB- e_ V. Ex~ ad~ 
mite que treze integrantes da bancada do PDS se ex
clua-fi da sua-bancada- V. Ex• labora numa contra~ 
dição, perdoe-me dizer~lhe. 

Assim, Sr. Presidente; esperamos ciue V. Exi acolha 
com paciência o nosso trabalho, que tem o sentido_ de_ 
cb~mªr __ _a _atenção para a reincindência daqueles fatos 
que a OpoSição censurava ontem, de um .GàYel)lo que 
mandava as coisas na última hora ao Parl~mento Nacio~ 
na!, sem possibilidade de exame acurado _pelos parla
mentares, e hoje se repete o mesmíssimo fato. ~esse di
reito que queremos exercer, o direito do exame, o direito 
de debate, o direito de examinar uma maté-ria da mais 
profunda repercussão para o contribuirite brasileiro. 

Assim, Sr. Presidente, a nossa Bancada se manifesta 
contrária ao pedido de urgência, quer no mêrito, quer na 
sua formulaçãÓ, por infringência do Regimento Interno, 
e pela falta de assinaturas de apoiamento de 2/3 dos 
membros da situação. · 

Muito obrigado a V._Ex• (Muito bem!) 

O Sr. Hélio Gueiros- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

-O SR. PRESIDENTE (José _Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

O Sr. Roberto Campos- Peço a palavra, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH)- Nobre Sena~ 
dor, só pode falar um de cada Partido. Já falou pelo PDS 
o nobre Senador Octavio Cardoso. 

O Sr. Roberto Ca':lJ.pos- Eu me refi~o ao art. 16, item 
V, Sr. Presidente, jã que fuí cítado nõminalrpente e dese
jo ria fazer uma explicação pessoal. É- um ·direifo regi
mental que me é garantido pelo art. 16, item V, por dez 
minutOS;"Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)_-:- Depois da vo~ 
tação eu concederei a palavra a V. Ex• Nós estamos em 
votação; e nesse processo não foi citado o eminente 
nome de V. Ex• 

Eu concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Guei
ros~ para encaminhar a votação. 

O Sr. Roberto Campos- Perdão, Sr. Presidente. Fui 
citado antes da votação, e quero exercer meu di~eito an~ 
tes. da votação. 

O SR._e.RESIDE_NTE (José Fragelli)- Eu concedo a . 
palavra ao nobre Senador Hélio Guejros e; depois, con
cederei a palavra a ~· Ex~ 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.).- Sr. Presi~ 
deilte, Srs. Senadores: 

Encaminhando a votação em nome do PMDB, quero 
dizer, em resposta às críticas feitas aqui pelo iluste Sena
dor Octãvio Cardoso, que a antiga Oposição, e hoje Go~ 
vemo~ respeita e admite a obstrução feita em termos re
gimentais. A obstrução só é decente, só ê vãlida quando 
respeita O Regimento, ele, inclusive, é a grande força 
protelara da Oposição, da Minoria. Mas se ela é a pri
meira a desrespeitar o Regimento, depois não pode 
invocã-lo para proteger o seu comportamento. 

O PMDB poderia até aceitar, pacifi~a e pacientemen
te, a obstrução de_quem quer que seja. O que não pode é 
admitir esse tipo de brincadeira, de galhofa que irritou 
até o nobre Senador Milton Cabral. Se a obstrução for 
inteligente, aplicando-se ou duvidando~se da aplicação 
do Regimento, tudO-bem, vamos colaborar inteligente
mente procurando surpreender alguma dificuldade. 
Agora, no uso da palavra, passar a bater papo pratica~ 
mente com quem está nas costas dele, do lado dele, e fi~ 
car provocando o outro que está mais atrãs e não querer 
dar confiança para ele, é que não estã certo, Sr. Presiden
te. 

O Presidente, por outro lado, tem decidido com muita 
liberalidade, com toda a paciência, com toda a tranqllili~ 
dade. MUs, infelizmente, a nobre Oposição, ou quem es~ 
tá f.:J.Zendo oposição à votação da matéria, não se confor~ 
ma, desre.c;peita. b contra isso que nós estamos querendº 
c-hiffiaT-a·piellãrio à- iazão- somente isso. Pode fazer a 
Oposição que- entender, mas respeitando o Regimento, a 
Mesa, respeitando a Constituição. Isso não ê pedir mui
to. Estamos.aqui pacientemente para aceitar e com
preender a PosiÇão desses eminentes co~egas. 

Quanto ao mais, Sr. Presidente, votamQs ~ranqllila~ 
mente a favor da urgência solicitada pela maioria de 2/3 
dessa Casa, dentro do Regimento, reSpeitandO o Regi
mento, e nos curvaremos à decisão do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Sena
dor Roberto Campos, vou conceder a palavra a V, Ex• 
apenas-por tolerância, mas não em virtude do dispositivo 
regimental. A menção que o nobre Senador Octávio Car
doso fez de V. Ex~ não foi contestação, não chamou _o 

testemunho de V. Ex• e não foi referente, apenas citou o 
nome de V. Ex• num discurso que Y. Ex~ fez hoje. Dar~ 
lhe-ei a palavra, mas que isso não sirva de precedente, 
porque, perdoe-me, V. Ex' não tem razão, dentro do Re
gimento, para solicitar a palavra. O nome de V. Ex.• foi 
apenas citado e uma interpretação do Regimento não 
po"de lévar ao a"bsurdo, pois che_garíamos ao seguinte: se 
o nobre Senador Octávio Cardoso tivesse mencionado o 
nome de Cada um dos Srs. Senadores do PDS. cada um 
terra· direito à Pãlã.vra ·porque o seu nome-foi cjtado pelo 
Senador. 

--- Sabe muito bem V. Ex~. que nenhuma interpretação 
de lei pode levar ao absurdo e essa interpretação, data ve-
nia, e quem é V. Ex' e do pouco, muito pouco, sou· eu, . 

·considero que essa in_terpretação leva ao absurdo, 

O Sr. Roberto Campos - É modéstia de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jo9é Fragelli) - Apenas por 
tolerância, e que não se faça precedentes, eu vou conce
der a palavra a V. Ex• 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MJ:. Para uma 
explicào pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. P:r~i
dente e Srs. S~nadores: 
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Muito obrigado pela deferência de V. E!x• 
O fato que eu vou mencionar ~ importante. 
O projeto de lei inclui duas coisas: matéria de legis

lação ordinâria e matéria de lei complementar. Essas 
duas coisas deviam ser nitidamente separadas. Chamarei 
a atenção de V. Ex•_ para os arts_. 39, § 4<1, e para o art. 14 .. 
Em ambos esses casos se instítU.i O empréstimo compul
sório. Na realidade, o§ 49 do art. 39 viola também o Có
digo Tributário Nacional. Como Sabe V. Ex•, o art. 39, 
item 4~', diz: 

"Em caso de pagamentos periódicos de rendi
mento, o imposto serâ retido no início de cada 
período de percepção sobre o rendimento corres
pondente a este perfodo." 

Isto implica em cobrar-se o imposto antes do fato ge
r.ldor. É uma violação da regra do Código Tributârio e 
configura, a· que é mais grave, o empréstimo compul
sório. Sendo empréstimo compulsório, ele é regido pelo 
art. 18, § 3"', da Constituição FederaL A mesma inqui
nação se aplica ao art. 14, Sr. Presidente, que também é 
matéria de Lei Complementar, porque se trata de um di
ferimento de obrigações jâ contraídas pelo Governo, es
calonando uma restituição devida em quatro anos, alte
rando a regra do jogo, e forcando o empréstimo compul-

. sório por parte do contribuinte. 
Sr. Presidente, é matéria de Lei Complementar. Deve 

ser separada deste projeto e votada, à parte, com quorum 
qualificado" que as Leis Complementares exigem. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à vo
tação do requerimento. 

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa). 

O Sr. Murilo Badaró- Peç_o verificação, Sr. Presiden
te. 

O SR. P.RESIDENTE (José F:ragelli) - serâ feita a 
verificação solicitada pelo nàOre SenaOor Murilo Bada
ró. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageiJi)- Vai-se proce
der à verificação de votação requerida pelo nobre Sena
dor M urilo Badaró. 

Solicito aos Senhores Senadores que ocupem os seus 
lugares. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Como vota o 
Líder do PM D B? . 

O Sr. HUmberto Lucena - Sim. 
O SR. PRESIDENTE (José FrageiJi) - COmo vota o 

líder do PDS? · 

O Sr. Murilo Badaró - Não. 
O SR~ -PltESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 

líder do PFL? 

O Sr. Cárlos Chiarelli- Sim:-
O SR. PRESlD~NTE (José_~~agelli)- Como vota o 

líder do PDT? (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Os Srs. Sena

dores jâ podem votar. 

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Albano Franco 
Alberto Silva 
Alcides Paio 
Alcides Saldanha 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Aloysio Chaves 
Altevir Leal 
Ãlvaro Dias 
Américo rle Souza 
Beneditu Canelas 
Carlos Chil:!.relh 
Cid Sampaio 
Eunice Michiles 
Gaivão Modesto 
Gastão Milller 
GuHherme Palmeira 
H é li o Gueiros 
Humberto Lucena 
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João CãlmOn 
João Lobo -
JOrge Bornhausen 
José lgnâcio_ 
José Lins 
Jutaby Magalhães 
Lourival Baptista 

~ Luiz Cavalcante 
MarcelO M1rànda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Milton Cabral 

· Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
Saldanha Derzí 
severo Gomes 

VOTAM ""NÃO" OS~SRS~SENADORES: 

Benedito Ferreira 
Carlos Lyra 
Lomanto Júnior 
Moacyr Duarte 
Murilo Badaró 

ABSTEi/-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES 

Fábio Lucena 
Marti~s _Fi!h__9_. __ 

ú-SR. PRE1?[DENTE (JÕsé Fraielli)- Se todoS os 
Srs. Senadores já votaram, vai-se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram Sim 37, NãO 5.. 
Houve 2 -abstenções. 
Total:47 
Es~á ªp_royado o r$<9uerimento, ____ _ __ _ 
Aprovado o _Requerimento, passaMse à apreciação da 

matéria: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
-Câmara n9 2~~. de 1985 _(n9 6.971/85, na Casa de 

origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que altera a Legislação Tributária Federal e 
dá outras providências (dependendo de pareceres 
das Cg_l_!I~!Õ_es s!_~_Eço!"!Ofl?_ía_~ _9~ Fi_nanças). 

SolícitO ao i1obre senador ÃiVãrO Dias o pã-recer da 
Comissã.o de Economia. 

o sR.1LviR0--DI~á(PMDB_- PR._. Para proferir 
parecer.)- Sr. -Presidente, Srs. SCnadores: 

Nos termos da Constituição Federal, o Poder Executi
vo submete à apreciação do Congresso Nacional o ProjeM 
to de Lei n9 219, de 1985, ~om o objetivo de alterar a_ le
gislação_ dOTrri_PoStO_Sobrea ~enda e Proventos de Qual
quer J'fat_u~ª;:!,_(!:!-Cid_enj_~_QQripessoas físicas e jurídicas. 
Defin_c, ª--Qe_ruai~.Jill:t~n_ço __ Q~_m~didas. voltadas para a 
pror_n_Q_ªº __ Q_q_crescim__m_t,_o_~Qn_ómiçQ.._Subj_açente_.a_todo 
o co11_teúdo _da propo_sta está o ordenamento do setor 
público _Qooileiro~_condição indj_spensável ao desenvolvi
mento do País. 

N.a_ár_~dQ. i.rrt_g_ostO- de renda da pessoa física, a gran
de mudança reside nã introdúção da sisteináücã de apuw 
ração do tributo cm:t bases correntes, a despeito da manuw 
tenção du declaração anual como instrumento de ajuste. 

No que toca ao imposto de renda da pessoa jurídica, 
as allcrar.;ões são, igualmente, de profu.ndo alcari.ce. En
tre elas, convém alinhar: 

a) Introdução de perfodo-base de apuração anual do 
imposto de renda coincidente com o anowcalendário; 

b) introdUção- dã iemestralidade para apuração e a 
declaração do imposto de renda para empresas especifi

~ ·cadas na proposta (lucro real ou arbitrado acima de 
40.000 ORTNs, cm 1985); 

c) _extensão do prazo destinado à compensação do 
prejuízo apurado em determinado período-base; 

d) __ o_brlgatoriedade do levantamento e da demons
tração dC resultados-Aa- Pessoa jurídica incorporada, fu
sionada ou furi"dida na data_ da ocorrência de qualquer 
dcss.e~u:vcntos; 

e) a!~erac_ão _do ~ratame!JtO tributá_rio dispe~wad_º_ às 
aplicações nrJãnCelr~S di pessoajui-Tdica, mormente as 
de cu~to prazo; uOiform_[zação, ao nív~l de _quarenta por 
cento, dã aliquota do imposto incidente sobre rendimen
tos produzidos por títulos, obrigações e quaisquer outras 
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aplicações com clàusula de correç~o monetária segundo 
a variação do valor das ORTNs. 

Com respeito à promoção do crescimento económico, 
a proposíção deStaca-se pelas seguintes alieraçõeS: · 

.a) prorrogação de incentivos fiscais destinados à pro
moção do desenvolvimento setorial e regional; 

b) cancelamento de débitoS tributários cont.raídos por 
microempresas, com fato gerador ocorrido até 28 de no
vembro de 1984; isto é, anteriores à implantação do Esw 
tatudo da Microempresa; 

c) estímulo à redução do imobilizado não
operacional das empresas; 

· d) generalização do instrumento da depreciaçãO ace
lerada dos bens de capital; 

e) benefício no recolhimento de imposto sobre paga
mentos de juros e comissões relativos a créditOs-obtidos 
no exterio_f e destinados ao financiamento de .-expor..:: 
tações de serviços. -

Prevê o Projeto, ainda, a redução dos prazos de reco
lhimento de tributos federais, o aumento da eficiência de 
tal recolhimento, aí incluída a cobrança de débitos relati
vos às contribuições para o PISwPASEP. 

Uma análise da proposta, mesmo que perfunctória, 
permite-nos obter as conclusões que a seguir exporemos. 
Primeiramente, e no q-ue tange ão imposto de renda da 
pessoa físiCa; a proposiçãO logra realizar avanços de 
grande relevo. Entre eles destascamos a distribuição 
mais justa da carga tributária entre os diferentes estratos 
de renda~ a redução do imposto de renda a ser cobrado 

--nã fonte, atingindo púcela extremamente significativa 
dos assalariados; a correçào das distorções vigentes na 
sistemática anterior, que permitiam contínuas elevações 
das aikjlJotaS efetiVas que recaíãm sobre os assalariados; 
cessação, em decorrência das medidas referidas, do ver
dadeiro empréstimo compulsório favorecido com que o 
assalariado era chamado a financíar" o desequilíbrio 

-constante das finanças públicas. 
Vale notar, entretanto, que o sistema, nas condições 

em que foi piOposto, não é a solução definitiva para tor
nar Irrepreensível a partiCipação dos assalariados na re
ceita pública proveniente de imposto direto, Na verdade, 
ajustiça social é o6jeiív0-qu6 n'ão pode ser abandonado 
pelas autoridades do Fisco em momento algum. Tal pro
pósito terá de permanecer vivo, para que aperfeiçoamen
tos sejam introdu.údos, a ffiedida que a implementação 
das medidas assim o requeira. 

Com relação às meQidas propostas. para a tributação 
das pessoa_s jurídicas, impende _ressaltar que se voltam, 
cõm ênfaSe, na-Oireç;ão do aumento da eficiência da arre
cadação. Inúmeros vazamentos que até aq1,1i representa
vam fonte de proliferação de empresas de planejamento 
tributário e matéria-prima de todos que buscavam escaw 
par do Fisco, foram objeto de atenção e de correção no 
Projeto. Também aqui, não se pode negar que outros va
zamentos existem e que outros possam vir a surgir1 quan
do da lri1P1ementação das propostas. Em virtude disso, 
perm~ncnte terá de ser a avaliação não apenas por parte 
do POder Executivo, mas, também, pelo Parlamento e 
pelas empresas. 

No campo financeiro, cumpre esperar repercussões 
que privilegiem as aplicações no eümpo produtivo, quan
do compara-do ao financelro e, ainda, que, quanto a este 
último, reduzam a forte especulação que o caracteriza. 

As propostas dirct<Jmente relacionadas com o cresciw 
menta econõmico, por seu turno, permi_tirão a liberação 
de recursos para investimentos, sem que as empresas te
nham de recorrer ao me·rcado financeiro. Isto tambêm 
pcrmitírá alívio dos encargOS financeiros ria esirútura de 
custos dessas empres.as. Tal fato é particularmente relew 
vantc quando se tem presente o esg~tamento da capaci
dade ociosa no parque industrial brasileiro, que jâ se 
mostra evidente _em alguns setores. Mais relevante ainda 
se mostra quando se observa a urgente necessidade de 
atualizaç~o tccnolõgica, de nos,sas empresas, em face dos 
efeitos profundamente negativos que sobre elas produziu 
·a recessão instaurada no País em 1981. 

Uma avaliação global das propostas permite-nos con
cluir qui estas apontam inegavelmente para a ordenação 
do setor público brasileiro. É lícito inferir, em função da 
natl,l_r5'.W Qas medida_!i propostas, que o setor público re
duzirá o impacto que atê aqui vinha exercendo sobre a 
taxa de juros e a taxa de inflação, em beneficio de uma 
retomada auto-sustentada do processo de crescimento 
econômico de nosso .!?ais. 
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Ao mesmo tempo, as restrições impostas às empresas e 
pessoas físicas não são de molde a criar obstãculos ou a 
impor tratamentos díspares, tal como usualmente 
caracterizo"U-se o sistema tributãrio brasileiro no passa-·
do. Ao reverso, busca-se maior jUstiÇa-fisCal, SCiti--qüe~ 
com isto, o c_orisumo da dasse assalariada seja restringi
do ou tolhida a capacidade de investimento das empre
sas. 

Por todo o exposto, opinamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei da Oimara n9 219, de 1985, no que diz respei
to à competência rcgirilental desta Coro_i.s_s_ãp_de Econo
mia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellj) - Concedo a 
palavra ao nobre senador Lomanto Júniqr, para proferir 
o Parecer da ComisSão de _Finanças. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para emi· 
tir parecer.)"......;, Sr. Presidente, Sts. Senãdore&: 

O Projeto de Lei em pauta, encaminhado pelo Poder 
ExecutiVo na conforrriidade do artigo 51 da Constituição 
Federal, tem por objetivO "i"Oiroduzir alterações na legis~ 
lação_ Jributâri<i. federal._ 

A providência_em tela, ao que tudo indica, é o produto 
de muito tempo de estudo e análise por parte dos técni~ 
cos do Executivo, cabendo ao Congresso Nacional, no 
exíguo prazo que lhe resta antes do recesso constitucio~ _ 
na!, o exame de matéria de tamanha relevância e c_omple-
xidade. _ _ __ 

Preliminarmente, desejamos realçar tal fato_ para que 
não mais se repita episódio que, a rigor, atenta Contra a 
própria função essencial do Parlamento, o qual se vê pre~ 
mido pelo tempo no exercício de sua a.tividade_legiferan~ 
.te. ~-~ 

Poderia o Chefe do Poder Executivo, utilizando as 
atribuições que lhe confere alínea b do§ 11' do artigo 29 
da Constituição, convocar extraordinarhifuente ó --con
gresso Nacional para, num perfodo razoãvel de 10 a 15 
dias, debruçar-se sobre_este Projeto. 

Dessa maneira, o- Legislativo teria condições de 'se 
aprofundar sobre as intrinCadas questões que se achar 
contidas na Proposição em fOCo. - -

As considerações das autoridades financeii"as da 
União sobre o Projeto em apreço, que passou a ser deno~ 
minado "pacote fiscal" em razão da diversidade de alte
rações propostas na legislação vigente e da multiplicida~ 
de de matérias nele contidas, têm procurado convencer a 
opinião pública do ac_erto e da conveniência das rn~idªs_ 
que o integram. 

Propomo-nos, dentro do custo espaço de tempo que 
nos coube para apreciar a Proposição, trazer a lume al~ 
guns aspectos que, por sua relevância de natureza social 
ou por seus _efeitos e_co06ITilé6s:finanCeiros, riierecem a 
atenção desta CaSa-:~:---

Iniciando pelas profundas modificações a serem intro
duzídas na legislação do Imposto de Renda incidente 
sobre os rendimentos auferidos pelas pessoas fíSicas, 
cabe-nos o seguinte registro. -

Os efeitos das modificações introduzidas na tributação.~ 
das pessoas físicas são de difícil apuração, porque nesse 
imposto s_ão intensas as repercussões das condições pes~ 
soais dos contribuintes, de modo que o que convém a 
uns pode ser danoso a outros. 

Um ponto que mereceria séria reflexão é o que se rela~ 
ciona com os hábitos de poupança que o Imposto de 
Renda acabou por impor aos contribuintes, _com a siste~ 
mática de retenção na fonte, com direito à correção mo
netâria sobre as quantias pagas. Nesse campo, o remédio 
talvez não fosse o de extinguir a correção mas, sim, o de 
dosar melhor as quantias a reter. 

A sistemática eVidencia~se de tal modo conveniente 
que o Governo, pelo presente Projeto, optou por inverter 
o processo, determinando que a correção se faça não em 
beneficiO do contribuinte mas, sim, a favor dele próprio. 
O Governo pare. tanto; fez retroagir a data do fato gera~ 
dor da obrigação tributária, que 'deixa de ser anual e pas
sa a ser coincidente com data do recebimento dos sa~ 
lários. 
. b o Governo; agora, que conta com rendimentos adi
cionais de natureza não tributária, pois o contribuinte 
fica no dilema de pagar mais do que deve ou, então, de 
sujeitar~se a pagar correção monetária sobre o diferen
cial aprovado na declaração de rendimentos. 

DIÁRIO DO CONQRESSONACIONAL (Seção II) 

Em todo caso, havemos de convir em que_do ponto de 
vista estritamente tributário a carga de imposto de renda 
sobre a pessoa física se reduzirá. Nas projeções que fize-- · 
mos, aslmpoitânciaS devidas na declaração final de ren~ 
-dim~ntos ficam aquém do valor _que seria devido com 
base na legislação a tua!. Ressalvamos, contudo, que tra~ 
balhamos com uma só situação, a de contribuinte-com 3 
dependentes, sem qualquer outro abatimento, com 
opção pelo desconto padrão. 

Parece-nos merecer encômios, todavia, a forma mais 
corajosa adotada pelo instrumento em anãlise, quando 
procura ampliar a incidência do imposto de renda com 
relação aos ganhos de_ capital, propiciando meios mais 
eficazes no sentido de se alcanÇar a verdadeiraju__s_tlça fis~ 
cal. 

Por oulro lado, se é por muitos técnicos apontada are
duzida tributação das pessoaS jurídicas no sistema legal 
vigente em comparação com a sofrida e vulnerãvel classe 
assalariada, não ahcamos que o mero incremento na tri~ 
butação das empresas, em geral, venha a solucionar os 
eventuaiS desequilíbrios de tratamento, pois ê do conhe
cimento de todos que estas possuem mecanismos capazes 
de repassar aqueles encargos para os adquirentes de suas 
mercadorias, de maneira que a repercussão venha a fin
dar por ocasião do cons_umo final do produto. 

ftspecto que entendemos deva merecer obs_ervação 
atenta diz respeito à alegada necessidade premente de 
captação de recursos por parte do Poder Público Federal 
a fim de ampliar programas de interesse social, ao mes~ 
nio- passo em que se sustenta carência de meios para re
duzir o déficit público que, no Orçamento para o exercf~ 
cio de 1986 atinge a mais de 211 trilhões de cruzeiros, 
mas que na realidade alcança cifra--em torno de 350 tri~ 
lhões. 

A Proposição, sob outró prisma, estabelece medidas 
visando a econo1pia de recurSOs públ.icos ao _!llesmo tem~ 
po em que procura nortear ã-ãção dos Órgãos públicos 
com a austeridade que deve caracterizá-los. 

Mas o Governo foi títri.ido no corte dos seus gastos, 
faltando imaginação criadora, e optou por dar ·priorida~ 
de à velh~ e_surrada prática de penalizar o contribuinte. 

Outra deveria ser a orientação ditada pelas modernas 
práticas <~dministratívas pã.ra quem deseja orden-ar as fi
nanças do País. 

Além de conceder remissões e anistias de_crêditos de 
pequena monta e cuja cobrança e execução venham a 
trazer despeas mais vultosas para a Fazenda Nacional, o 
Projeto de Lei trata de disciplinar aspectos de natureza 
procedimental regidas até então pelo Decreto-lei nt> 
1.455; de 1976, na parte relacionada com as penas de per
dimento. 

Outras medidas inseridas no teXto_ ~m apreciação 
relacionam~se com a concessão de isenção de foros e ta
xas de ocupações de imóveis, a -ilcítação pública para a· 
sua alii;naçào,_ o direito de preferência para aquisição de 
bens imóveis de propriedade da União, critério temporal 
de re~juste de_ vencimentos, soldos e vantagens dos fun
Cionários públicos civis e militares, etc. 

A simples descrição Ou enumeração dos tópicos supra~ 
citados deixa transparecer a heterogeneidade de matérias 
reguladas pelo documento que ora analisamos. 

Na realidade, trata ele de um sem-número de assuntos 
que não guardam, entr_e _si, a menor correlação, 
força~do-nos a concluir que o Projeto, pelo menos, não 
se caracteriza como um exemplo de técnica legislativa a 
ser seguida. 

Não obstante deva~se reconhecer a intenção de se so~ 
lucionar certos problemas de natureza financeira ou tri~ 
butária que há tempos vêm se acumulando e entravando 
o des~nvolvimento de uma pOlítica fiscal mais voltada 
para a redistribuição da fenda em nosso País, o exame da 
Proposição o-ra em debate não chega a nos levar ao entu~ 
siasmo, tendo em vista as dificuldades encontradas para 
que sejam os seus efeitos eficazmente detectados. 

Somente a aplicação das normas sugeridas no momen~ 
to ensejará a real avaliação dos efeitos emanados pelas 
regras que integram a presente providência. 

As considerações de ordem crítica, iniludivelmente, 
parecem superar os aspectos positivos que envolvem o 
denominado ••pacote fiscal",justamente porque nebulo
sas as suas CX)nseqíiências prátiCas. 
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De qualquer sorte, não nos inclinamos a obstaculizar 
o andamento da Proposição no âmbito da Comissão de 
Finanças, embora reconheçamos a complexidade da ma~ 
téria para qUe em sua integrídade seja minuciosamente 
analisada. 

"Coi1Cluindo, devemos declarar nosso posicionamentO 
em frente à matéria em discussão. 

Nossa expel'iêncía_como homem público quejâ trilhou 
longa vida nos meandros da Administração Pública nas 
frês esfei-as de governo, leva~nos a abrir _crêd_itç de con~ 
fiança ao Presidente José Sarney, na certeza de que Sua 
Excelência saberá conduzir a ação do Go_verno- no senti~ 
do de corrigir as eventuais-imperfeições que venham a 
sei" detectadas no Projeto em tela, com o decorrer do 
tetlfpo, encaminhando ao Congresso Proposições quere-
visem o presente "pacOte fiscal", aperfeiçoando~o. 

Em assim procedendo, Srs. Senadores, entendemos 
cumprir o nosso dever para com a própria sociedade bra
site:ira, qUe almeja agilização administrativa capaz de so~ 
lucionar problemas sociais que têm afligido as camadas 
mais carentes. 

Esta niinha atitude, Srs. Senadores, não é um romper 
de vínculos com eminentes colegas de agremiação parti
dária que divergem do "pacote". 

Continuo trilhando os caminhos de oposição que as 
cirCunstâncias políticas me impuseram e, pesa-me, sobre
tudo, Srs. Senadores, a sensibilidade e a COqlpreensão 
que tenho por vivência das durezas de quem ·exerce o 
dificil munus do Executivo. 

Esta postura, Srs. Senadores, que é ditada pela coerên~ 
cia e sensibilidade de meu espfrito público não sigriifica 
renegar compromissos_ político~partidádciS: 

Estou convencido, Srs. Senadores, de que o Governo, 
ao elaborar o ''pacote fiscal", façamos justiça, o fez ins~ 
pirado rioS melhores propósitOs de bem SerVir à N:ição. 
Não lhe nego isto. Recompôs o sistema de tributação do 
imposto de renda a bases correntes, além de diversas mo~ 
dificações Qe _natureza financeira que julgou necessáriaS. 

Niío se argüirâ amanhã que o Congresso Nacional, 
Upesar do açodamento com que foi compelido a analisar 
a proposta de legislação tributária federal recusou a sua 
aprovação mas, transfere ao Poder Executivo a maior 
pareei~ de_ responsabilidade, porque de sua iniciativa; -
exaustivamente analisada pelos seus técnicos, avalisada 
pelo seu suporte político no Congresso Nacional, hã de 
por certo are<tr com o sucesso da_ sua eficácia. 

Na qualidade de Presidente e Relator, refletindo posi
cionamento da maioria dos membro& da Comissão de 
Finança~ desta Casa, opinamos pela aprovação do Pro~ 
jeto de Lei da Câmara n'~ 219, de 1985. 

E o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O Sr. Jutahy M8.galhàes- Sr. Presidente, peço a' pala~ 
vm, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Tem 
V. Ex~ a palavra, pela ordem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL - BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Hoje, já tivemoS aqui uma decisão que inijJede aos Srs. 
Senadores de divergirem de opinião de suas Lideranças. 
Faria, então, agora, uma indagação a V. Ex• Sou 
membro efetivo da ComissãO de FinanÇas, sou aindã 
partícipe dessa Comissão, indicado pelo PDS e sinto um 
problema de ética. No mínimo, devo me ã"Oster de votar 
pela Comissão de Finanças, porque tenho que ver que 
aqueles que TQe indicaram para essa Comissão estão com 
posicionamento contrário a essa medi que estâ sendo 
examinada. 

Perguntaria a V. Ex•, Sr. Presidente, se possa votar d~ 
maneira diferente do Relator da minha Comissão que 

. deu parecer favorável, e eu pretendo pelo menos me abs~ 
ter de votar? 

O Sr. Lomanto Júnior- I'! um direito que assiste a V. 
Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Bem, isso al é o 
Presidente que tem que me dizer. Eu agradeço a resposta 
de V. Ex•, mas eu tenho que esperar a resposta do Presi
dente. 
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre Senador, V. Ex.• pode fazer a sua declaração de 
voto, o seu posicionamenfo pessoal, porque não haverâ 
um~ votação ... 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Mas eu não posso 
votar na Comissão. Estou com um problema, Sr. Presi
dente, e eu tenho razão para esta indagação. Eu estou até 
com um posicionamento duplo: na O~missão, sinto--me 
por uma questão de ética, como tendo que votar pe1o 
menos pela abstenção, mas no Plenário_ eu acompanho o 
meu Partido._ Elitão eu queria silber qual é o meu posi
cionamento na Comissão, está-se discutindo agora o Pa
rece,r da Comissão de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Se V. 
Ex• permitir, a Mesã vai esclareCer. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se eu não p-osso-· 
ralar também no debate da ComiSsão eu jã não posso · 
discordar do Uder e não posso particiPar da Comissão 
da qual eu participava. 

O SR. PRFSIDENTE (Marcondes Gadelha)- Se V. 
Ex• perrriitir, a Mesa vai esclarecer. Não haverã uma yo
tação específica da Comissão_ de Finanças. Estã comple
tada a instrução da matêria e a apreciação será feita ago
ra pelo Plenário. V. Ex• pode antecipar o seu posiciona
mento pessoal ou se manifestar por votO quando da 
apreciação da matêria. 

O SR. JUTAHY MAGALHÀES- No meu posicio
namento de 'plenãrio,- eu acompanho o voto do ·meu 
Líder, mas como eu sou i!ldicado na ComissãO-pelo 
PDS, ,eu acho que eu tenho obrigação de, pelo menos, 
me ab.:;ter de_ votar na Com_ is.são. Agora, se eu não pOsso 
aqui &ár o meu voto na Comissão, então eu fico calado, 
não póSso diSCordar do Líder para votar, não posso vo
tar na Comissão da qual eu faço parte~ e em questão, pOr 
motivo de regime de urgência rião posso também dar a 
minha opinião na discussão. Então eu fico calado e voto 
com o meu Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A 
Mesa ~colhe a manifestação de V. EX• como um _posicio
namento pessoal que serâ, evidentemente, registrado. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sUa 
apreciaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Sobre a Me
sa. emendas que serão lidas pelo Sr. (~'-Secretário. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Sr. Presidente, 
advirto V,_ Ex~ que são 56 emendas. 

São lidas as seguintes: 

EMENDAS (de plenârio) OFERECIDAS 
AO PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N< 219, DE 1985 

Emenda n9 1 
Dê-se ao artigo 19 a seguinte,redação:, 

"Artigo J9 No ex!=rcício financei~o d~ 1?86, a 
tabela de imposto de renda progressiva, mctdente 
sobre a renda líquida das pessoas fisic~s, bem con:o 
os demais valores expressos em cruze~ros na legis
lação do imposto d~renda serão reajustados trim~
tralmente mediante aplicação, sobre os valores. VI

gentes no exercíCio financeiro' de 1985, de co_e:fic!e~n
te que traduza a variação do valor da Obngaçao 
Reajustável do Tesouro _"Nacional ocorrida no 
período". 

Justificação 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões, . -Itamar Franco. 

Emenda n9 2 

Acrescente-se ao final do artigo 19 a seguinte expres
são: 

••acrescida de um índice de 20%, a título de re
composição de seus valores ... 

Justificação 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões, ·--~ Italnar FiiulcO. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

--- Emenda n'l' 3 

Acrescente-se ao art. J9 o seguinte parágrafo: 

-- ·- '-'Parãgrnfo únic-o.- É facultado ao contribuinte, 
no exercício finànceiro de 1986, compensar impor

----tâncias devidas ao Erário c-om créditos decorrentes 
de retenção de imposto de renda na fonte, a maior, 

. no exercício de 1985". 

Just:lficaçio 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessõe~ em de dezembro de 1985. -Ita-

mar Franco. 

Emenda n'l' 4 

Suprima-se--o§ 49 do artigo }9 

----JustifiCaçãO 

- será feita oralmente. 
Sala das Sessões. 

Emenda n9_~_ 

. -Itamar Fruco. 

Dê~Se a·o cajKit do art. 29 a- seguhríe-i'edãçãO. 

••Artigo 2" As dispOSições desta lei derrogam a 
legislação vigente com eficácia a partir de I~' de ja
neiro de 1986." 

Justlflcaçio 

Será feita oralmente. 
__ .Sala_das.Sessões, 

Emenda a9 6 

. -Itamar Franco. 

-Dê-se a seguinte redação ao parágrafo úil_ico do art. 29; 

••parágrafo único. Ficam isentaS de Q.ualquer 
tributação as importâncias recebidas em dinheiro 
decorrentes da conversão de f'erias ou licenças não 
gozadas." 

Justificaçio 

Será feifa Oràlmente. 
Sala das Sessões, erri de dezembro de 1985.----:- lta-

- --mar Franco. 

Emenda n9 7 

Dê-se ao artigo 3_9 a segil.ínte redação: 

•• ArL-- 39 · O imposto de renda das .Pessoas flsicas 
tomará por base de câlculo os rendimentos auferi
dos anualmente." 

JUsüftCaçiO 

será feita oralmente. 
Sala das Sess_ões,_ 
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. - Itamar Franco. 

_ O Projetg_ de;: ~e:ipas_sa_ª _ _vi$çr a~res~do dos segUintes 
artigõs, renumeiando-se o-s su6SeQüentes:- -

.. Aft. -39- Co~opõem o rei1diffiento brutO, para 
~feito _42 !rriposto sõDre a rénda, as parCelas pagas 
pelos cofres públicos, no âmbito do Poder Executi
Y?;_-:r,eiD:s!aotivo _e ~~ridi_~!J_t?-J da_t\_4ministração Dire-
-ta e itld}fÇt~_ d:!_!)n_(fO, dos Estad_o~- çJo Distrito_ F~- -' 

__ dera_!_~ dqs_Mypjç_fpios, a ocupanteS de cargo ou-em-
prego; funçâo õU mandato, · · 

- - - ~ra~rãfO únícõ.- O disposto n~~e artigo se apli
ca--aínda aostnãtivos e ·pensiOnistas~ --

Art. 49 São aplicáveis a quaisquer rendimentos 
_pagos pelqs cofres_ públicos, por serviços prestados 
no exercíCio de empregos, cargos, funções ou man
datos da AdministraçãO Difeta ou lndiiêfa da 
União dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu
nicípios as disposições da legislação do Imposto de 
_Re_od--ª aplicáveis_a9s_ rendimentos_ da mesma_espê
cie, P~$~S_ pe!os __ ~~(re~ p~~"_'ad_os. 

---· --Ârt. 5~> Para os fins desta lei: 
I- ajuda de custo paga pelos cofres públicos é 

unicamente a verba destinada a ressarcir despesas 
realJ_zac;Jas com viagens das pessoas referidas no art. 

"Ji deSta -Le( bem como as relativas à instalaçãos de 
domicflio, quando transfe~idas ex-omclo, sempre 
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quê'-eXijam mudànç3. de domicflio para Municfpiõ 
diVCrso, ou quarido forem obrigadas a permanecer 
fora da sede habitual de exercício, em objeto exclu
sivo de serViço, por período. superior a trinta dias 
cOnsecutivOS; 

II - diárias pa~s pelos cofres públicos é exclusiw 
vamente a verba dCstinada à cobertura das despesas 

. com alimentação e pousada realizadas pelas pessoas 
mencionadas no art. 3"' desta Lei, em objeto exclusi
vo de serviço que as--obrigue ao deslocamento da 
sede de exercício. 

Parágrafo único. As diârías referidas neste arti
go não poderãÇl ser concedidas durante o pedodo de 
trânsitO, ou quando o deslocament~ for pressuposto 
inerente à atividade desempenhada. 

Art. 69 Revo8:am-sê o àrt. 29 da Lei n9 5.279, de 
___ 2_7 de; ªb_dl de 19_67,_0 are 33 ~Q §29do art.llO, am~ 

bos da Lei n"' 5.787, de 27 de junho de 1972, o§ 39 do 
art. 5"' e o § 2~' .do art. 7~>, ambOs do Decreto-lei n"' 
1.901, de II de dez6mbro de f98I, o art. 2"' do 
Decreto-lei n9 2.019, de 18 de maio de 1983, bem 
co~o 3:s deJ!l~is disp?Siçõ_~ -~m c~n~,rár~o.',' 

Justiflcaçio 

Esta emenda foi a presentada inicialmente pelo Depu- ·. 
tado Djalma Bom, com a seguinte exposição de motivos: 

uvísa-sci, com a presente Emenda; a eliminaÇão ' 
de uma série de privilégios que militares, magistra
dos e deputados possuem, relativamente às vanta
gens pecuniárias que iritegrnm os rendimentos bru
tos para efeito do Imposto de Renda. 

Assim, por ex:emplo, os magistrados têm a cha
mada verba permanente de representação que não 
integra os reôdimentos tributadOs. Por artiflcios 10. 
gais, excluíram a verba de representação. 

Fato análogo ocorre com os rendimentos dos mi
litares, cujas indenizãÇões, assim conceituadas arti
fíciosamente-, 'tambérri não iOtegram o rendimento 
bruto para efeito do Imposto de Renda. Há entre os 

"o militiues _ _até uma indenização por inatividade. 
Por fim, também Os Parlamentares têm a parte 

variável_Ços subsídios excluíçl_a da tribull!,ç~o ~bre 
a- reitda; tanlbém-por c-oRCCituaÇãO-tCndenciosa da 

_ definição de diâria, sem nenhuma razão que a justi
fique. 

PeJo- ex'posto ·estamos certos do integral apoio 
dos nobres Parlamentares à nossa iniciativa." 

Por um .. desses acidentes que ocorrem na tramitação 
- -U:gisla-tivá,- a emenda que restabelecia a isonomia dos 

contribuintes do Imposto de Renda acabou ficando fora 
do substitutívo- aprovado pela Câmara. 

Entretanto, Senhores Senadores, parece-nos compro
misso de honra o seu restabelecimento, a fim de que não 
pareça que os Congressistas legislam em causa própria. 
Por várias vezes, nestes últimos djas, integrantes do Exe
CLiiiVcf áfirmarafu Que rião disdplirÚ1ram a questão, res
tabelecendo a eqiiidade, para não interferir na economia 
interna do Poder Legislativo. Cabe a nós, efetivamente, 
ex_tinguir esses_ privilêgios em má hora adotados. 

Sala das Sessões, . ~- Severo Gomes. 

Emenda g9 9 

Suprima-se o artigo 4. 

Jusdficp.çio 

Serâ feita oralmente. 
Sala das Sessões, . - lt~ar F~nco. 

Emenda nl' 10 

Dê-se ao artigo 49 a seguinte redação: 

~·Artigo 4~> Os rendimentos do trabalho com ou 
sem vínculo empregatício ficam sujeitos à incidência 
do lmposto de renda na fonte' mediante a aplicação 
de. alíquotas progressivas de acordo com a seguinte 
tabela: 



5476 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Claaac olc ...... 
" " " .. 
" " 07 .. .. .. 

l.auda Liquida Xotll&d , .. 
•• 3.034.001 
... 6.146.001 
•• 1.!114~ .ool 
... 14.0911 •. 001 
.... 17.112.001 
da U.2DO.OQ1 
•• 34.2!17.001 
ola 47.S6.5,Q01 
aei•• ola 

u.t 3,QJ~ .oo.o 
•~• 6.146,UOO 

ati '·''' -~0!) ati 14,0,1.000 
ui u.u2.ooo 
ati U-200.000 
ati 34.:U7.00D 
até 47.su.ooo 
ati 6.5.010 .ooo 

n.oto.ooo 

Justificação 

,Será feita oralmerite. 

Al[quota 

• 
ia:"to 

" " " Z> 

" " " 

Sala das Sessões, de dezembro de 1985. -Itamar 
. Franco. 

Emenda n"' 11 

Inclua-se no Artigo 41' o seguinte Parãgiafo únicQ: 

Parágrafo único. Par3 efeito de cáÚ:ulo do Im
posto de Renda na renda na fontç d9s servidores 
públicos civis federais, e$taduais e municipais, inci
dent~ sobre rendimentc;is do trabalho assalariado, 
cons1derar-se-á como r~nda líquida mensal o valor 
correspondente ao vencimento ou salário bãsico do 
respectivo cargo, enijirego ou função. 

Justificaçio 
Os assalariados, como reconheceu o Presidente Tao

credo Neves, não suportam mais aumento de impostos. 
O que se pretende com a Emenda é evitar o excesso 

que vem ocorrendo no imposto retido na fonte, o qual, 
ao liril de cada exercíciO, supera em muito o valor _do tri
buto apurado na declaração de rendimentos, onerando o 
Tesouro Nacional. 

Como já ocorre com servidores do EXecutivo, Legisla
tivo e Judiciário (ver Decreto-lei nl' 1.901/81; Portaria nl' 
162 de 19-3-77; DOU de 31-3-77, tabela aplicada às pes
soas físicas domiciliadas no País e residentes no exterior, 
a serviço do País, câlculo do ImpostO de Renda dos Ma
gistrados etc.), afasta-se a inCidência do imposto na fonte 
em relação a outros itens que não fazem "parte- a a rêmu
neração. 

Somente na área civil, as chamadas gratificações por 
atividades perigosas e insalubres-estão sujeítas ao impos
to de renda, o mesmo ocorrendo _com as gratificações de 
função, terripo de serviço, atiVidade de apoio técnico ad-
miníStrativO, raiás ~X: ___ _ __ - _ _ _ 

S de conhecimento público que os reajusteS _concedi
dos ao funcionalismo nos ú.ltimos anos têm sidO ditados 
pelas diSponibilidades de recursos no orçamento_ fiscal, 
muito aquém do oferecido aos funcion-ários das_ estatais, 
ficando sempre abai?<O dos índices inflacionários. Com 
issO, ·os servidores vêm sofrendo uma inequívoca perda 
de poder aquisitívo, fato recO-nhecido iõclusiVe PelO Po
der Executivo. 

A propo-sta de reajuste salaríal encaminhada aO CeiO~ 
gresso Nacional, não proporcionará- um- mínimo -de re
posição-das perdas sofridaS nos últimos anos; seria ffií
quo continuar retirandO dos sefvidores, quantiaiiaesti-
nadas a pagamento de imposto que, na realidade não 
atende ao princff)io de eQ.Uidade- em relação às demais 
classes assalariadas. __ 

Buscamos; destarte, o ponto justo ou ideal da tribu
tação do_ salário, não obstante mil fórmulas já terem sur
gidas, garantindo-se assim, tratamento fiscal segundo 
padrões de justiça reclamados pelos assalariados em ge
ral. 

O próprio Líder do Governo, senador Humberto Lu
cena, em declaração pre:>tada ao Jornal do Brasil de 17-9-
85, sobre o assunto, se pronunciou: 

".no Governo não estará aprovando uma -meatda in
justa. Ao contrário, seria uma medida justa, na medida 
em que os funcionários públicos fOram os que tiveram a 
maior compressão -salarial. Além disso, de um modo ge
ral, são mal pagos, não têm 139 salãrio, e não são reajus
tados como as demais categoríaS". 

Ainda sobre o assunto, Lucena disse: "Não considero 
justo recolher na fonte o Imposto de Renda sobre -a parte 
variável dos vencimento". - - - -

O que se quer: trãtainentO fiscal segundo padrões de 
justiça, reclamados pelos assalariados em geral, dentro 
do prinCípio aa eq-üidade. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1985. - Oct:á
vlo Cardoso. 

Emenda n~" 12 

Dê-se ao parágrafo único do art. 4"' a seguinte redação: 

"Parágrafo único. A tabela de que trata este se
rá. corrigida monetariamente a cada período de 3 
(três) meses com base na variação do valor da 
ORTN ocorrida no período; a primeira correção · 
far-se-â em abril de 1986 . 

Justificação 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões, 

Emenda nl' 13 
- Itamar Franco. 

Acrescente-se ao art. 4"" o seguinte parágrafo, renume-
ra~do o único, que -paSsa a 1"" - -- -

"§ 29 Acorreção definida no parágrafo não po
derá ser inferior ao índice de correção salariaL" 

Justificação 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões, 

Emenda n9 14 
- Itamar Franco. 

Dê-se ao caput do art. 59 a seguinte redação: 

HArt. 51'. Fica sUjeito ao pagãriiento do Impos
to de Renda, mediante a aplicação de alíquotas pro
gressivas de acordo com a tabela de que trata o art. 
49, a pessoa física que perceber de outra pessoa físi
ca. rendimentos do trabalho não-assalariado, bem 
como os decorrentes de locação, sublocação, arren
damento e subarrendamento de bens móveis ou 
imóveis e de outros rendimentos de capital que não 
tenham sido tributados na fonte, inclusive os prove
nientes de foro ou laudêmio." 

Justificaçilo 

Será feita_ oralmente. 
Sala das Sessões 

Emenda n9 15 

- Itamar Franco. 

. - . . 

Dê-se ao parágrafo- únlco do artigO 59 3 11egiiinte re
dução: 

Parágrafo único. O disposto neste artigo se 
aplica, tambêm, aos emolumentos e custas dos ser
Ventuários da Justiça, como tabeliões, notários, ofi
CiaiS-Públicos e outros, quanto às importâncias rece
Oidas diretamente dos usuários e não destinadas a 
sei'em recolahidas aos cofre3i públiCos:" · 

Justificação 

SeTa feita oralmente. 
---~ara -das Sessões, - Itamar Franco. 

Emenda nl' 16 

Dê-se ao parágrafo 31' do artigo 51' a seguinte redação: 

"Parágrafo 39 O imposto de que trata este arti
go_incidirá sobre os rendimentos auferidos no perío
do de (Q de janeiro~ª 31 de dezembro de cada ano." 

Justificação 

Será feita oralmente. 
Sala de Sessões. 

I ta mar Franco. 

Emenda n" 17 

Acrescent~se ao item I, do art. 61', do _J:»rojeto de Lei 
da Cãmãra n9 , de 1985, a seguinte alínea: 

HArt. 69 ........ , ....... ~············ 
1- .............................. ·_···~-·~. 
~ ............ . .........•..•.... 
b) .............. .. 
c) pensões alimentícias, pagas em virtude de sen

tença judicial." 

Justificaçio 

A Instrução Normativa n9 57, de 3 de julho de 1985, 
dispondo sobre a apuração dos limites de renda liquida e 
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rendimento bruto para fíns de incidência do imposto de 
r_enda na fC?nte,_ a part_ir _de_ ]I' _de julho de I 98:5, declara 
que o-in1Posto de reildi a- ser descOntado na fonte, dos 
rendimentos dos assalariados, corresponderá à soma dos 
valores obtidos pela apli_cação das resp_ec~ivas alíquotas 
sobre a -porção de renda Compreendiâã nos limites de 
cada classe. 

Entretanto, o Projeto de Lei da Câmara, ora emenda
do, não inclui no rol das deduções permissíveis as pen
sões alimentícias pagas em- viftude de seiltença judicial. 

Esta dedução é permitida, atualmente, pela Instrução 
Normativa acima referida, constante da alínea e, do su
bi tem 1.2. 

As pensões alimentícias sempre foram abatidas para 
efeito de apuração da renda Hquida. 

A nossa intenção, Senhores Legisladores, é preencher 
a lacuna do Projeto, com o intuito único de aperfeiçoar O 
instrumento legislativo e o de fazer justiça a_o número 
elevado de pessoas ffsicás obrigadas a ela. 

Sala das Sessões, . ..- Alexandre Costa. 

Emenda"' 18 

Altere-se a dedução prevista na alínea a, do in-ciSo I, 
do artigo 6'~, de CrS 1.500.000 (hum milhão e quinhentos 
mil cruzeiros) para Cr$ 3.0ÇQ.OOO (três milhões de cruzei
ros). 

Justificação 

Será feTtã--oriilmente: · 
Sala das Sessões, 

Emenda n<1 19 
. - Itamar Franco. 

Dê-se ao inciSo I do artigo 69, a seguinte redação: 

ui - Em relação ao trabalho assalariado: 
a) 30% (trinta po-r cento) do rendimento bruto, 

limitada essa dedução a CrS 3.000.000 (ti'ês.mifhões 
de_ cruzeiros) por mês; _ 

b) CrS 400.000 (quatrocentos nllf cruZeirÕS) 
mensalmente por dependente: e 

c) despesas com médicos, dentistas, hospitais e 
. aquisição de medicamentos.~" 

Justificaçilo 

Será feita oràlmente. 
Sala d~s Ses~ões, . - Itamar Franco. 

Emenda n9 20 

Dê~se ao § }9 do art. 69 a seguinte redação: 

"§ (9 Os valores, em cruzeiros, referidos no in
ciso serão corrigidos monetariamente a cada perío
do de três meses; a primeira correção far-se-â em 
abril de 1986. 

Justificação 

Será feHa oralmente. 
Sala de Sessões, 

Emenda n"' 2I 
. - Itamar Franco. 

Dê-se ao incíso_Jl do artigo 69 a seguinte redação: 

"H- Em relação ao trabalho não assalariado e 
demais· rendimentos previstos nos artigos 4"' e 5t, 
30% (trinta por cento) do rendimento bruto, ou al
ternativamente, no -caso do art. 51', as despesas apu
radas em livro caixa," 

Justificação 

Será feita oralmentae. 
Sala de Sessões, 

Emenda n9 22 

Suprima-se o § 29 do art. 6Q 

.Just_ificaçào 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões, 

Emenda n9 23 

• - Itamar Fr~nco. 

. - Itamar Franco. 

Suprima-se o parágrafo 29 do artigo- 89 a seguinte re
dação: 
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Jusdllcaçio 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões, 

<O. 

Emenda 11"' 24 

. ....;,... Itamar Fran-

Dê-se ao item IV do artigo 89 a seguinte redação: 
"IX - será subtraído o valor, monetariamente 

corrigido, do imposto pago ou retido na fonte_du
rante o ano-base; 

JustiOcaç:io 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões, . -- Itamar Fran-.... 

Emenda n' l5 

Inclua-se no item IV do art. 8~' do Projeto a seguinte 
expressão:: 

..... corrigidos monetariamente." 

Sala das Sessões, 
doso. 

Emenda nt 26 

. - Octávio Cu-

Dê-se ao parágrafo 39 do artigo 81' a seguinte redação: 

"§ 39 A restituição de imposto de rerid_a a pes
soa físicã, desde que a declaração tenha sido entre
gue em tempo oportuno e regularmente preenchida, 
será' feita no prazo màXiinO de 30 (trinta) dias; a 
inobservância do disposto neste parãgrafo acarreta
rã a in-cidência de juros de 1% (um por cento) ao mês 
e multa moratória de 20% sobre o valor do crédito. 

Justlflc::açilio 

Será· feita óralmente. 
Sala das Sessões, 

Emenda nY 27 

. - Itamar Franco. 

Suprima-se o inciso V do art. 8 ~os§§ lY e 2-Y 

Justific::açilio 

O dispositivo estabelece a correção monetária do im
pos'to devido,. após a apuração Oo imposto progressivo 
das pessoas físicas. 

A mudança de sistemática para~ apuração do impos
to progressivo das pessoas físicás, aCarretará a· eJas efed
vo e insuportável aumento_ do Imposto ~e Renda, por 

. não mais se col'Tigirem os valores do imposto retido an
tecipadamente na fonte mas;-apenas, o resultado final dO 
impo-sto devido. 

Sala das Sessões, em de deUmhrO"éi.é'i 985~ =Oc-
távio Cardoso. 

Emenda nY 28 

Dê-se _ao inciso V do art. S~' a _sçguinte red!!:_ção: 

~·v- O resultado assim obtido constituirá, se 
positivo o imposto a i,-ãgã.r e, se-negativo a impor
tância .a ser restituída." 

Justificação 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões, 

Emenda n'> 29 

. - lta.;tar Franco. 

Dê~se ao parágrafo único ao art. 99 a seguinte redação: 

.. Parágrafo único. No exercício financeiro de 
1987, a tabela de que trata este será, a ca'da período 
de 3 (irês) meses. corrigida monetariamente com 
base na variação do valor da ORTN ." 

Justifkaçio 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões, . - Itamar Fran-

co. 

DIÁRIO DO CONC'>IlSSO NACIO>.iAL (Seção II) 

Emenda n9 30 

Acrescenta~se ao art. I~ o segui!lte_parãgraf(): 

"Parâ&~afÕ~ O sãldo do imposto a restituir será 
pago ao contribuinte no prazo mã~imo de 30 (trio
ta) dias; a inobservância do disposto neste parágra
fo acarretarã a ioÇidência âe-jUt"os de 1% (um por 
cento) ao mês e multa moratória de 20% sobre ova
lor do crédito. 

Justiflcaçio 

Será feita ·oralmente. 
Sala das Sess_ô~s. 

Emenda n"' 31 

Suprima-se o aft. 14. 

Justificação 

_ . -Itamar Franco. 

O art. 14 institui um empréstimo compulsório, incons~ 
titucional. -

Sala das Sessões, . - OcU.viQ Ca .... 
doso. 

Emenda n9 32 

Su~ri~a~se o art. 14 do Projeto. 

Justfficilçlõ 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões, 

Emenda o9 33 

Emenda supressiva 

. -Itamar Frllllco. 

-Suprima-se Q inCiSo III e§ único do artigo 15. 

Justificaçio 

TC?rna-se necessâria esta supressão, uma vez que a 
proibiçãº da p(;rfnãri:êrlCia na ern.pres·a-ôe_a_Ções-em-Te--=- -
souraria por prazo de 90 dias não tem nenhuma razão de 
se_r, além do que poderia obrigar a sociedade a alienar 
suas próprias ações por um preço inferior aO real diante 
-da ptei'nêilcia Q<;:_ _tempo,_ de!!c~pit~li~ando-a P?rtanto. 

Sala das Sessões, - -. -- RobefTo Cam-
pOs - Benedito Ferreira. 

Emenda n"' 34 

Alteração do artigo 16. 
Art. 16. Para ~feito de ipuração do Imposto de 

Renda das. pessoas j~ridicas, o _perlod_O base de incidê~ 
cia será de 12 meses ressalvado 9 (fi~postó Õo útigo 17.-

Justificação 

'"'·"/\: nxa:-çao-do períodO base de incidênCia das- pesSoaS 
JUrídiCa-s como-oe-r~oe j.irieiro a 31 de dezembro_ de _cada 
ano trará transtornos adminsitrativos e financeirOs às 
empresas que encerram seus períodos em outras épocas 
para melhor refletír o Ciclo de negócíoS da pesso<:J.jurfdi~ 
ca, o anteprojeto não interfere com a continuidade de re
vantamento dos balanços societários das empresas nas 

-_mesmas-datas que fá vêm: fãzendo. Entretanto, pela re
dação do ii-iTeProJ_eto haverá granaes-pre]Uízos às empre
sas qtle, por sei! tipo- de at~:-r_i~-~de espe_cífica, _gerem Ju; 
eras no primeiro-SemeStre-:.:.:. -cã1eil.dâr1o e prejuízos no 
segundo. Estas empresas deverão pagar imposto anteci
pado sobre um lucro, que ao final do ano seria menor do 
que O que serviU a_-e· base à tributação. 

Sala da Sessões, . - Roberto Cam-
pos - Benedito Ferreira. 

Alteraçào do artigo 17. 
ArL J 7.~- -Ai pessoas jurídicas cujo lucro real_ou arb~~ 

trado no exercício financeiro de 1985, tenha sido s_upe~ 
rior a 40.000 (qmi.renta mil) ORTN (Decreto~lei n9 
L967/82, artig'o 2~>), serão tdb_ut_ados_ com base no lucro 
re.~l ou arbitrado, apurado semestralmente, no 69 e 12~> 
mês. 

Parágrafo únic-o. _ O perfodo base de apuração com
preenderâ o_s períodos correspondentes aos 6 primeiros e 
aos 6 últimos meses de cada exercido social. 
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Justific::açlo 

A fixação do período base de incidência das pessoas jurí
dicas como de t 9 de janeiro a 31 de dezembro de cada 
ano trará transtornos administrativos e financeiros às 
empre_sas que encerram seus períod~ em outras ~poe3:s 
para m-elhor refletir o ciclo de negóctos da pessoa JUridt
ca. O anteprcjeto não interfere ç_om a continuidade de !C:' 
vantamento dos balanços socíetãrios das empresas nas 
mesmas datas que já vêm fazendo. Entretanto, pela re
dação do anteprojeto haverá grandes prejuízos às empre-
sas que, por seu tipo de atividade especifica, gerem lu~ 
cros no primeiro semestre - calendário e prejuízos n? 
5:egun~o. Estas empresas deverão pagar imposto anteci
pado sobre um lucro, que ao fina[ do ano seria menor do 
que o que serviu de base à tributação, 

Sala das Sessões, . -Roberto Cam· 
pos - Benedito Ferreira. 

Emenda n9 36 

Acrescentar§ 29 ao art. 22 e o atuat passarâ a ser o§ 39. 
§ 2'1 Ao contribuinte serâ facultado o pagamento da 

totalidade do imposto devido em cota única, pelo mesmo 
valor em cruzeiros apurado no encerramento do período 
base, sem quaisquer acréscimos, desde que o faça até o 
dia 15 do mês seguinte ao_ do encerramento. 

Justificação 

A conversão do lucro real em cruzeiros pela ORTN do 
p-f6pHõ-'ifl.êS-ao encerramento e a apuração do imposto 
devido com base nestas ORTN nos termos dos arts. 20 e 
21 do Anteprojeto tem como resultado um acréscimo 
efetivo de frisulação, poi otitrõ lado, o dispositivo im
possibilita o pagamento do imposto em cruzeiro cons
tante, uma vez que, ao primeiro dia do mês seguinte, 

-com a correçiío do valor nominal das ORTN, o imposto 
já sofrerá acréscimo. O anteprojeto não prevê possibili
dade do pagamento do imposto a prazo certo, sem quais
quer acréscimos o que está em desacordo com a tecnica 
legislativa e provavelmente em desacordo com nossa 
Constituição. Esse dispositivo deve> :.;..:r aprimorado para 
possibilitar ao contribuinte a liqUidação do débito a pra
zo certo, sem acréscimo. [sto estimulará as pessoas jurí~ 
dicas ao recolhimentO antecipado do imposto com evi~ 
dentes yantagens a9 Tesouro Nacional e reduzirá a_ apli
cação de recursos lemporários ex_cedentes em a_tividades 
n1io pfodutivas. 

Sala das SeSs.Ões, .. ~ Beiaedfto- Fer-
reira - Roberto- C!irhpos. -

Emenda J:l9 37 

E111enda de alteração. 
- O caput do ~rt. 33 pãssa- a ter a seguinte redaçâO: 

Art. 33. A pessoa jurídica incorporada, fusio
nada ou que tenha sido objeto de c_isão total deve le
vantar o balanÇo e a demonstração de resultados e 
determinar o lucro real na data de ocorrência de 
qualquer um desses ev_entos, observando o disposto 

- - nos a rts. 16, 17 e 22 desta lei. 

Justifl~ação 

O PrOjeto de Lei não esclarece a diferença na pessoa 
jurídica cindida entre cisão total ou parcial. Em vista:- dis
so, o caput do artigo deve ser alterado, para mostrar que 
se trata de cisão total, quando em decorrência dos 
pr()blema~ societários ou come-rciais. A liqüidação da so
dediáe seria a solução,· tendo em decorrência os ónus 
sociais e trabalhistas.: A cisão pafcial é utilizada com 
muita freqüência em muitos países. Isto ficaria pratica
mente inviabilizado se mantida a redação original. 

Sul a das Sessões. . -Roberto Cam-
pos - Benedito Ferreira. 

Emenda n9 38 

Emenda supressiva 
Suprima~se os incisos I, lf e HI do art. 33, 
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Justificaçio 

Em razão de emenda apresentada propondo alteração 
de· redação do caput do art. 33 e observando~se o dispos
tO nos arts. 16, 17 e 22 do Pr-ojeto de Lei, não se justifi-
cam os mencionados incisos. · 

Sala das Sessões, . - Roberto C•m~ 
pos - Benedito Ferreira. 

Emenda n"' 39 

Incluir letra c ao art. 34. 
,c) nas aplicações- financeiras o valor da exclusão 

confonne apurada na letra b acima, será convertido em 
ORTN na data de sua retenção na fonte e corrigido até o 
mês do encerramento. 

JustiOc:ação 

O projeto de lei, em seu art. 34 prevê que o imposto de 
renda serã exclusivo Oa fonte sobre rendimentos e ga
nhos de capitaL Porém, a letra b do referido artigo, ao 
prever a exclusão do rendimento sujeito a tributação ex
clusiva na fonte, para apurar o lucro real, estabelece que 
tal exclusão seja feita a valores históricos. Existe uma im
propriep.ade no critério descrito em relação a aplicações 
financeiras. um-a vez que o imposto na fonteêpago ante
cipadamente sobre rendimento nominal e não sobr.c _o 
rendimento real da aplicação que só seria conhecido no 
seu vencimento. A sugestão é que a exclusão seja feita 
pelo rendimento real, para tanto sugere-se á _letra c ao 
art. 34. 

Sala das Sessões, . ....,. Roberto Cam-
pos - BeneditO Ferreira. 

Emend~ n' 40 

Substitua-se o§ 49 ao art. 39 do projeto pelo seguinte: 
§ 49 No caso de titulo ou obrigação com rendimen~ 

tos periódicõs, o imposto serâ retido no momento em 
que cada rendimento for pago ou colocado à disposição 
do beneficiário: 

JDStllkaçio 

O dispositivo do projeto, tal cOmo redigido, é incom~ 
patível com as normas gerais sobre o imposto de renda 
constante do Código Tributário Nacional, que devem ser 
observadas pela lei ordinâria. 

O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da 
disp·onibilidade da renda e o contribuinte do imposto é o 
titular dessa disponibilidade. O CTN admite que a lei or~ 
dinária Crie para a fonte pagadora do rendimento o de
ver de reter e recolher o imposto, mas não de adiantar o 
recolhimento do imposto por conta de um pagament? _ 
futuro de rendimento. 

O projeto reqUer quea- fonte pagadora de juros perió
dicos recolha o imposto sobre os juros não no momento 
do seu pagamento, e sirit do iníciO do período de sua con
tagem. Vale dizer: se o juro do título é devido a-30 de ju
nho eJI dedezembrode cada ano, o emitented'o titulo é 
obrigado a recolher no dia 19 de janeirO o imposto sobre 
os juros que serão devidos em 31 de dezembro. 

O dispositivo do projeto, alêm de incompatível com o 
CTN, pode conduzir às situações -mais esxdrúxulas, 
como o recolhimento de imposto sobre juros inexisten
tes: se o emitente do título o recomprar ou resgatar logo 
após o início do período de contagem de juros, terâ reco
lhido antecipadamente imposto sobre rendimento que 
jamai$ existira. -

Sala das Sess_ães, . - Roberto Cam-
pos - Benedito Ferreira. 

Emenda n9 41 

Suprima-se o art. 44. 

Justificação 

De modo sutil, apenas fazendo remissão a parágrafoS· 
do art. (ft do Decreto~lei n9 2.065/83, objetiva o artigo 
em causa revigorar dispositivos daquele diploma legal já 
declarados inconstitucionais Por reitC:-radas -sentenças ju-

, diciais, geran-âct_situações- reàlmente preoCuPantes para 

DIÁRIO .DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

as entidades de previdência complementar, tais como as 
Caixas de Empregados das Empresas em Geral, colocan-
do em risco a sua existência. - - -- · 

Sala das Sessõ_es, 4 de dezembro de 1985. - Murilo 
~dar6, Lfd~r do. PDS. 

Emenda u"' 42 

Acrescente-se ao art. 52 do Projeto de Lei da_ Câma:ra 
nY , de 1985, o seguinte parágrafo únicO: 

"Art, 52. ·•··•••••······~·~·-··~-·--·-r~ 
Parágrafo único. O disposto no capot deste ar

tigo não se aplica às microempresas." 

Justi6cação 

Intenta-se há muito tempo incentivar o crescimento e 
a proliferação das microempresas,' principalmente_ na re
gião nordestina. 

Em não se fazendo a ressalva proposta, perder-se-ia 
tõdo o trabalho jã realizado Oeste sentido. 

Estas pequenas empresas e seus titulares, pessoas fisi
cas de parcos recursos. quase_ todos trabalhando em regi
me produtivo doméstíCO, seriam tolhidos na sua ativida
de laboral com encargos que, praticamente, tornaria in
viável os seus esforços. 
----Esta a noSSillnteil(;ãÕ. p'f-of6ger O pequeno empresário, 
incentivando-o a continuar ... 

Sala das Sessões, ; - Alex~~dre 
Costa. ' 

Emenda n" 43 ~<-: 

Art. i" Ficam suprimidos os arts. Si e 53 do Projeto 
de Lei n9 I ,"de 1985. 

Justificaçio 

Pelo exame d~ 'art. 51 do preserí.te projet9_ de lei, 
verifica-se <jue ·roi eStendida a incidência do imposto de 
renda na fonte prevista -no Decreto~lei n9 2.030/83 a to
das as pessoas jurídicas que prestam serviços caracteristi
camente de natureza profissional, sem qualquer conside
ração a outros aspectos importantes como os tipos de 
serviços, o porte das empresas e as condições reais de re
niu neração por elas recebida. 

Igualmente, nos termos do art. 53, tal incidência p3ssa 
a alcançar as quantias pagas ou creditadas a pesSoas jurí
dicas a título de comissões, corretagens e retribuições se
melhantes, bem como por servic;;:os de propaganda e 
publicidade. 

A incidência do imposto de renda na fonte, nos casos 
descritos nos dois dispositivos citados, representa duro 
golpe para a sobrevivência das empresas que pr_estam 
serviços· p:ofíssionais e especialmente das agências de 
prqp~~ganda e publicidade, porquanto reduz considera
velmente_ a sua receita já tão sacrificada pOr custos sem
pre crescentes. 

Tais agências são normalmente remuneradas com io% 
(vinte por -cento) dos valores bruto-s pagos aos VeícUlos 
de comunicação e aos fornecedores, sendo que sobre a 
importância corresPondente ao- referido percentual inci-

- de o Imposto sobre Serviços à alíquota de 5%. 
Assim •. com a retenção do imposto de renda na fonte 

sobre a receita líquida das agências de propaganda, ex
pressivo montante de sua remuneração será transferido 
p<lr:a o Governo federal, como verdadeiro confisco. Em 
decorrência dessa injusta tributação, as agênCias passa
rão a dispor de uma receita sensivelmente reduzida para 
cobrir as suas jâ elevadas despesas operacionais. 

Em conclusão, observa-se claramente que as agências, 
especialmente as nacionais e as de menor porte, não re~ 
si~tirão a mãis esse desencaixe representado pela tribu
tação do imposto de renda na fonte. 

Em face do exposto, propomos a supressão dos artigos 
s2 e 53 do presente Projeto de lei, porquanto tal medida 
re·p-reSéfif,ila própria sobrevivência de numerosaS empre
Sas, nacionais e de pequeno porte, que se dedicam a ativi
dadCs dC grande ÍntereSse para a economia do Pafs. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985. --Jatahy 
Magalh~es. -

Dezembro de 198~ 

Emenda 11'144 

Suprima-se do art. 74 a seguinte expressão: 

"Çabendo aos procuradores da FaZenda Nacio
nal a representação judicial na Correspondente exe-
cução fiscal." · 

JustiOcação 

A emenda_ visa retirar do projeto dispositivo que altera 
a competência·dos Procuradores da República, na repre
senla_ção judici'ªf da U~iã2.·. Np Qosso entendi_mento, de 
acordo com a legislação maiOr, a defesa da União em 
Juízo deve continuar a ser feita pelo Ministério Público 
Federal, como tem sido da tradição democrática e re
publicana. 

O projeto, neste ponto, a par de inconstitucional, fere 
-seriamente a instituiÇão -do Ministério Público _Federal, 
transferindo atribuição básica da instituição a 6igão sem 
qualquer experiência de atividade judicial. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1985. - Murilo 
Dada ró. 

Emenda n9 45 

Suprima-se o artigo 94 do Projeto_. 

Justificação 

Será feita oralmente. 
_Sala .das.Sessões, 

Emenda a9 46 

Emenda de alteração do Art. 100. 

. -=--Itamar FrarK:o. 

Art. 100. Esta lei entrará em vigor a partir de lt de 
janeiro de 1986. 

Justificação 

Cremos que uma lei de tal complexidade e com tantas 
implicações nada mais justo que entre, em vigor a partir 
de_l9 de janeiro de 198~, a fim de que a classe empresarial 
e mesmo as pessoas físícas possam proceder seu planeja
mento~finan_ceiro_.__ 

Sala das Sessões, . - Roberto Cam-
pos - Benedito Ferreira. 

Emenda n9 47 

Inclua-se onde cOuber no projeto de lei do Executivo 
os seguintes artigos: · · 

Art. 19 Pica instituída, nos eXercícios financeiros de 
)986 a 1996, inclusive, a dedução do Imposto de Renda 
devido pelas pessoas jurfdicas e pelas pessoas ffsicas, 
para aplicação na compra de ações.de empresas estatais 
nos seguintes percentuais: 

I - Pessoas jurídicas, 25% (vinte e cinco põr centO); 
II - Pessoas tisicas, 12% (doze por cerito). -
§ 19 Excetuam:-se da dedução referida no caput deste 

artigo as empresas estatais e suas subsidiárias, as empre
sas públicas, as empresas controladas pelos Estados e pe
los Municípios e suas subsidiárias e toda e qualquer so
ciedade ou empresa cujo controle do capital pertença di
reta_ ou indiretamente ao Poder Público. 

§ 2" As aplícações previstas no caput deste artigo, 
cumulativamente a outros incentivos fiscais em vigor, 
não poderão exceder, em cada exercício financeiro, 50% 
(cinqüenta por ce'nto) do valor total do Imposto de Ren~ 
de devido pela pessoa jurídica interessada. 

Art. 29 Fica instituído o Fundo de Investimento 
para a Privatização das Empresas Estatais (FIPE), admi
n-ís1i-ados e operados nos ternlos definidos nesta lei. 

Parágrafo único. O Fundo de Investimento para a 
Privatização das Empresas Estatais (FIPEJ Cori:tpreende 
duas contas, com escrituração distinta; para as pessoas 
tisicas e jurídicas. 

Art. 39 Constituem recursos do Fundo de Investi
mento, de que trata o artigo anterior: 

I -Os provenientes das deduções, a que alude o item 
I do artigo primeiro; 

II_- Os provenientes das deduções, a que alude o item 
lido artigo primeiro; 

III - Subscrições voluntários por pessoas fisicas e 
jurídicas, de direito privado; 
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IV - Eventuais resultados de aplicações dos recursos 
previstos neste artigo. . 

Art. 49 Os recursos do Fu_ndo criad() por esta lei se
rão aplicados sob a forma de subscrição de ações e de 
participação societãriã: mediante a compra de ações em 
bolsa ou em balcão, das empresas estatais em processo 
de privafização. 

§ i"' Ficam excluídas da aplicação prevista no caput 
deste artigo as ações das seguintes empresas~ Cia. Vale 
do Rio Doce, Petróleo. ªr~síleiro Sf A- PETROª.RÃS 
e Banco __ d-o Brasil S/ A. 

9 2<? As restrições prevístas no§ 1"' não se aplicam às 
subsidiárias das empresas nele mencionadas. 

§ 3'<' OS reçursos obtidos com a alienação das ações 
daS subsidiárias das empresas estatais serão obrigatoria
mente destinadas à amortização da dívida da empresa 
contro_ladora junto ao Teso_uro Naç:ion_al, quando '=Xisti~ 
rem, ou à aquisição de títulos do Tesouro N~cional 
(ORTN ou L TN). _ __ * 49 Os títulos representativos da aplicação de recur~ 
sos do Fundo na forma d~sta Lei _serão custodiadas nas 
respectivas Instituições operadoras. 

§ 5"' Excepcionalmente o Poder Executivo poderá 
autorizar a aplicação de recursos do Fundo de Investi
mento para a Privatização_das Empresas Estatais (FIPE) 
será operado pelos Bancos-de Investimentos, pelas Socie
dades _de Crédito, Financiamento_ e Investimentos e as 
Sociedades Corretoras, m~mbros das Bolsas de Valores, 
autorizadas pelo Banco CentraLdo Brasil. 

§ 69 Os recursos recebidos pelas instituições finan
ceiras, nos termos deste artigo, serão investidas de acor
do com as normas a que estão sujeitos os Fundos de ln~ 
vestimenta, devendo ser aplicadas exclusivamente, na 
compra de ações ou debêntures conver~íveis, em ações 
das empresas a que se refe-re-o art. 49. desta Lei. 

Art. 6'i' A Secret<Jria da Receita Federal, com base 
nas opções exercidas pelos contribuintes e no controle do 
recolhimento expedirá, para cada exercício, nominâ.l
mente e numerados em ordens de seqUência, em favor dã 
pessoa jurídica e da pessoa física optante, certificados de 
compra de ações nominativas-e lntransferíveis, no_ F1,1ndo 
referido nesta lei e com o _nome da Instituição Financeira 
que o administra. 

~ {'i' . Os certificados de que trata este.artigo serão 
emitidos,_exclusivamente, com base nas parcelas de Im
posto de Renda_r.ecolhidas dentro do exercício e deverão 
ser trocados no prazo máximo de 1 (um) ano, a contar da 
data de sua emissão, por qUOta-s do referido Fundo. 

§ 2"' Os depósitos ou certificados de compra de ações 
terão prazo mínimo de 2 (dois) anos, sendo a sua liqui
dação efetuada em ações. 

§ 39 O valor relativo a9S~çertificados não converti
dos no prazo previsto pelo parágrafo primeiro, acrescerá 
ao valor do Fundo. 

Art. 79 O Banco do Brasil S.A., com base nos per
centuais a que se refere o art. 19 promoverá a transferên
cia dos recursos do Fundo às Instituições Financeiras 
administradoras, 

Art. 8'i' Os CertifiCados de Compra de Ações de que 
trata esta lei, terão validade para fins de ca~ção junto 
aos órgãos públicos federais, da administração direta ou 
indireta. 

ArL _99_ P~ua efeito de avãilãÇão, as ações integrantes 
da carteira do Fundo de que trata a presente lei serão 
computados pelo valor mêdio da cotação do último dia 
em que foram negociados em Bolsa; as ações não cota
das em Bolsa, pelo valor patrimóli.ial~ Cofu base, no últi
mo balanço da empresa, se inferior-do nominal, e pelo 
valor nominal se inferior ao patrimonial. 

Parágrafo único. Ações novas, enquanto não cota
das em Bolsa de Valores, durante o perfodo de lailça
mento máximo de 6 (seis) meses, poderão ser computa
das pelo valor de subscrição. 

Art. 10. As quotas emitidas na forma do parãgrafo 
primeiro do art. 6'i' poderão ser convertiçlas a escolha do 
investidor, em títulos pertencentes ao Fundo, de acordo 
com as respectivas cotações. 

Parágrafo único. O Poder Executivo fixará, por de
creto, as condições e os meCanismos de conversão de que 
trata este artigo. 

Art.. j_l. _Qs_ tftu_lt?_S adquiridos na forma do art. lO 
serão nominativOs -e intrat\Sferíveis pelo prazo de 2 (dois) 
anos. 

·_Art.· 12. Sefá áedllzida a quantia equivalente a 1,5% 
(um e meio por cento) do valor de cada líberação de re
curs-os do Fundo para compra de a_ções, para a _entidade 
administradora, para a remuneração dos serviços de ad
-illinisfraçãõ e opêráçã6 ·aorundo. 

Art,__lJ~ O Pode_r __ Executivo terâ o prazo de 90 (no
venta) dias pal=a- aregUTãmi:OfaÇão di))resente lei. -- -

- ---'-Ã."rt:-r.:r.·--x-p-resente lei Fnl"r"ãrã em vigor na data de 
sua publiCã:ÇãO, -revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

A-presente emenda ao Projeto--de Lei do Executivo de 
n"' 6.971, visa complerilentãr as medidas fiscais nele pro
postas, a~_l!_l!_ando os efeitos_ do au~ent?_ d~s i~_postos 
30 m§~O te~po em quedlmínlifo dêfi.Cít Público Prove
niente das eroprf:Sisesta1iíS":"ESla emenda permite a ace
leru.Ciio_do processO de des~tati~q.ção _<J_a_eço_nomi~ sçJ;O, 
contudq_~tirar--o. CCintrole esta_tal da~ empresas em que 
esta-e;Jgênci"ã-CôilSteerrneí~ -~-~ -· - -

A privatização atingirá, tambêm, as subsidiárias das 
empresas estatais. No entanto, os recursos provenientes 
das alienações de ações daquelas empresas serão destinaw 
das à cobertura de dêbitos da controladora junto ao Te-, 
sour,;r Naciona·J-oú-à COmPra de tftlilõs dã Dívida Públi
ca_, quaild9 da inexlStetlCfilóe-dívi~a. 

ç;omQ _ qua'q!-l~_r __ proceSso de priVafiiaÇão é- lento, 
preVê-se um prazo de 10 (dez) anos para a vigência do 
benef~<?io propos~o. Os percentuais para redução do Im
Põsio dê ReOdil-devídO:-não -alteram o total das deduções 
_hQje eXístúit~ par"á _a: p_essOifJUridica; quanto às posso.as 

_ físi_cas o p_erc.ent_u~l_(l2%) proposto corresponde ao au
mç__n_to mtdjQ_ dQ.l.f!JQ.Q~ç !=!.~)~~nd~ que at~n~irá os con
tribuintes Com renda entre 6 e 15 saláriõs niínlmos con
rOrn:tc clí~u!OS pu~Ü~<!_dos- no Jomal d~_ Bra.Sii de ]9-12-
85, pág. 57, ]9 caderno, pari-anta, hlferior a-os aumentos 
que se verifica,fão riàs oUtras faixas de renda que vão de 
14 a 46%, o que não prejudica o objetivo do projeto de lei 
aprcsen_tad() pelo E;~ecuti'!o. 
__ NÇt@_ m,ªis_º[.~_Cisa_-s_e~ dit9_-p_a_r~)iSiificar -a apresen

tação desta emenoa---:-Cllfo--proposrroe·resguarâar o in!e:
resse da Nação, quando procura manter estatizadas 
aquelas empresas cuja legislação assim o exige e contri
bui para a privatização de empresas que melhor estariam 
no seta r voluntãrip ·da ~qnom_ia. Ao promov~ ~ demo
crati~açâci do cap!tal_ çiessas_empres?-~·-~ Governo estatui 
a melhor forma da sociedade controlar o seu funciona-
menta. 

Sala d~s Sessões, 
pos- Benedito Feri-eira. 

Emenda n9 48 

-C>nde couber: 

- Roberto Cam-

---Ait-:-10:-0 Poder Executi"!lo apresentará ao Congres-
so Nacional o resultado de sua política de contenção de 
despesas do setái"PUblico, conforme dispõe os DeCretos 
ri•s 9L999, 92.005, 92.006 e 92.007. 

Purágrafo único._ Estes resultados serão apresenta
dos ao Congi"essO""Nacional até 45 dias depois de termi
nar o trimestre. Os resultados do primeiro trimestre de 
!"9"86 comparaao·s--connis-do primeiro trimestre de 1985. 
Os do segundo, terceiro e quarto trimestres de 1986, 
comparados a iguais períodos de 1985, atê 15 de julho de 
!986, 15 de outubro de 1986 a 15 de fevereiro de 1987, 
respectivamente. 

Sala das Sessões, - Roberto Cam-
pos ~ Benedito--Ferreira. 

Emenda n'i' 49 

Acrescente-se onde couber: 
Art. 19 Para acompanhamento pelo Congresso Na~ 

cional"O -EXecufíVOapre-seitiiifâ, -friniciti""ãlme\ite, à partir 
de 1986,_ as rnedid~s adoiad<is par~ a contenção das des
Pesas de custeio, ptlõclP3lmeii.ti de pessoal, do setor 
público, - - _ 

~ 1 'i' OS: da_dos serão desagregados por Ministêrio e 
Autarquias, e-serão apresentados are 45 dias após o en
cerraffiento de cada trimestre. 
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§ 29 Acompanharão os dados as bases comparativas 
do trimestre correspondente do ano anteriór~ explicitan
do o alcance efetivo das medidas tomadas. 

-'ustiftca~ilo 

Apresentamos esta emenda com o intuito de contri
buir para uma rácional política de contenção de despesas 
do setor público, à vista do estabelecido pelo Exm"' Sr. 
Presidente da República, nos recentes Decretos n9s 
91.999, 92.005-, 9"2:006-e 9"1JI07, de 28 de noVembro últi
mo. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro_ de 1985.- Murllo 
Badaró. 

_ EMENDA N• 50 

fnclua-se onde cOuber: 

"Art. I Fica prorrogado atê_ o exercido-de 1987 
o prazo fixado pelo artigo 29 do Decreto~lei n"' 
1.898. de 21 de dezembro de 1981, para os efeitos 
previstos no artigo 22 do Decreto-lei n"' 756, dr; 11 
de agosto de 1969." 

Justificaçilo 

Não há como olvidar-se a importância do setor serw 
viços na economia Ama:z;ônica. 

Aliâs, um dos traços que caracterizam as nações sub
desenvolvidas ê o marcante deficit de serviços básicos. 

Na Região Amazônica, a par de alguns segmentos, 
que por estratêgicos e envolverem risco de segurança na
cional, são controlados pelo Estado, é a iniciativa píivã
da a mola propulsora dos investimentos que são canali
zados para o setor serviços. 

Antes, por Decreto-lei_n+ 756(69-as atividades desen
voJ_yidl!§ _n_~te seto_r goZ-~V_affi_do_b~nefício de isenção do 
Impos_to d(! Renda_ e AcHdõn'ais não restituíveis. 

Por~m, com o a~ven_t~ dO ~ecreto-lei n'i' 1.5_64, de 
1977, que prorrogoU o prazo do disposto nos Artigos 22 
e 23 do Decreto-lei n'i' 756, as atividades do setor serviço 
perderam o benefício da isenção, passando a poderem 
gozar ape~as do~ r~d~ç-~o de 5~% (cinqUenta por cento) 
daquel~ tributo_, _o que alfãs foi mantido pelo DecretaM lei 

- ~ n•.-r:&%78 L ~ - -
No entanto, no projeto de lei que é encaminhado ao 

Congresso Nacional pelo Executivo, atravês da Mensa
gem n'i' 624, são excluídos da prorrogação dos incentivos 
Qscais os benefícios d~ redução que gozava o setor ser
viços. 

Caso aprovado o projeto de lei, como encamínhado, 
isto se constitui rã num pesado ónus a afetar ainda mais 
<l:S ativ_idades desse setor, a~én:t do que trará renexos ime
diatos no preço dos mesnlos, contribuindo ainda mais 
para o aprofundamento do processo inflacionário a nível 
regional: 

Sala das-ses-::iõeS,--3-_:d~ dezerribrode-1985. - Aloyslo 
Chaves, 

Emenda n'i' 51 

Inclua-se onde couber: 

"Art. 1 As importâncias recebidas em dinheiro, 
por pessoa física, a títUlo de ~ensão_ou apos~nt~d_?
ria são isentas de qualquer tnbutaçao, contnbutçao 
ou outra arrecadação compulsória promovida pela 
administraç~o direta ou indireta." 

Justificação 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985. - ltaJQr 

Franco. 

Emenda n"' 52 

Inclua-se oude couber: 

Art. As restituições devidas pela Receita Fe
derul aos contril;mintes que houverem sofrido re
tenção na fonte serão corrigidas monetariamente 
Qliai"ldo não efetuadas no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da entrega da declaração de. renda. 

Parágrafo. Ocorrendo a hipótese prevista neste 
artigç. o interessado comunicará ó fato à Delegacia 
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~egi_?nal_ do MinistériO da FaZenda que instaUi-ará;
lmedJatamente, inquérito administrativo para apu
rar respons<tbilidades.,'' 

Justificaçilo 

Serit feita oralmente. 
Sala das Sessões, 

Emenda n9 53 

Acrescenta-se onde couber: 

.- ltaD1Jtr Franco. 

.. Art. I Estão sujeitos à iilcídênc:ia do imposto 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tan
to a parte fixa como a parte variável dos subsid1oS
dos Deputados e Senadores, _ 

Parágrafo únicO. Fica revogado o artigo 29 da 
Lei n'i' 5.279, de 27 de abril de 1967." 

Justificação 

S_erá feita oralmente. 
Sala das Sessões. 

Enenda n'1 54 

Inclua-se onde couber: 

- Itamar Franco. 

.. Pica revogado o Decreto-lei nY l.342, de 28 de 
agosto de 1974. 

Parágrafo único. A receita do imposto sobre 
operações de crédito, câmbio e seguro ou relativo a 
t~tulos ou valores imobíUários será destinada, exclu~ 
S1vamente, à formação de reservas monetárias oU de 
capitul Pura financiamento de programa de desen-
volvimento econômico." _ 

Justificação 

, Será feit;.l -oralmente. 
,Sala das. Sessões, 

Emenda n'il 55 

Acresenta-se onde couber: 

- Itamar Franco. 

uArt. I Ficam revigoradas, em relação às insti
tuições integranteS do sistema finailCeiro nacional, 
as disposições do Decreto n9 22.626, de 7 de abril de 
1933." 

Justificação 

Será feita or"almente. 
Saiu das Sessões, 5 de dezembro de 19-85.- Itamar_ 

Franco. 

Emenda n9 56 

Inclua-se onde couQec 

"Art. I A remuneração proveniente de traba
lho assalariado até a quantia equivalente a 100 
(cem) Obrigações ReajJJStáveis do Tesouro- Nacio
nal não poderá ser objeto de retençã,o na fonte '!
título de antecipação de recolhimento de tributo de 
qualquer natureza. _ _ _ 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se aos honorários percebidos por profissional 
a_utônomo e demais rendimentos de trabalho sem 
vínculo emprcgatício.'' 

Justificação 

Será feita oralmente. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de i 985. - Itamar _ 
Franco, 

O SR.. PRESIDENTE (José Fragclli)- Discussã~ do 
projeto e das emendas_ em _ _turno único. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma consulta a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Pois não, V. 
Ex' pode fo_rmulá-la. V. Ex~ colocou em discussão o pro
jeto c as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Sim. 
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O SR. ITAMAR: FRANCO - Então, pretendo, de 
acordo com o Regimento, analisar emenda por emenda, 
baseado no art. 262, combiriando com_ o. art. 382._ 

Peço, portanto, a V. Ex', a palavra pelo períodO de 3 
ou 5 minutos, para analisar cada emenda que apresentei. 

O Sr. Lomanto Júnior- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. ITAMAR FRANCO-_ Prfmefro, eu gostaria, 
em face da apresentação dos relatórios, aqui, pelos ilus
tres Senadores, membros das respectivas ComiSsões, 
mostrar, Sr. Presidente, com o maior respeito, algumas 
diferenças que-preCisam s-er anotadas pelo Senado daRe
pública, pelos Srs. Senadores. 

Aqui se falou, Sr. Presidente, em açodamento; aqui se 
falou que este pacote_do Governo tem injustiça social. 

Vou começar, Sr. Presidente, Srs. Senado_res, tentando 
demonstrar, ainda que rapidamente~ já que o regime de 
urgência _urgentíssima impede ao Senador, em determi~ 
nado moTQento, usar da palavra .. 

O SR. PRESIDENTE (José Fn!gelli) - IndagO. V. 
Ex• jâ está falando sobre as_ e:mendas? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, estou primeiro fa~ 
:zendo um intróito para depois entrar nas emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mas V. Ex• 
t~;m 5 minutos para falar Sobre caôa enüirida. Então, p.ão 
há intróito .. V._Ex' v_aime perdoar, mas não hã. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, Sr. Presidente, 
n~ de~lamção de voto farei o meu intróito. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço que fale 
sobre as emendas. Terá V. Ex• S minutos para falar sobre 
cad<l uma. 

O SR ItAMAR FRANCO- Perdoe-me V. Ex•, mas 
vou falar das emendas independente da ordem lida pela 
Mesa. 

Sr. Presidente, a pritneira emenda~ 

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:_ 
Art. 11' No exercício firianceiro dé -1986,a tabe

la de Imposto de Renda progressiva, incidente sobre 
a renda líquida das pessoas físicas, bem como os de

-in.aíS Valores expressos em cruzeiros na:leglslação do 
Imposto de Renda serão reajustados trimestralmen
te mediante aplicação, sobre os valores vigentes no 
exercício financeiro de 1985, de coeficiente que tra-

- duza a variação do valor da Obrigação ReajUStâvel 
do Tesouro N~cional ocorrida no período. 

E, isto, porque, Srs. Senadores, tem a presente eme-nda 
por objctivo introduzir o princípio da trimestralidade do 
reajuste dos yalores constantes da tabela do imposto de 
renda. Considei-ando o violento surto inflacionârio q-ue 
assoJa o Pafs, é necessário o menor !?Spaçamento tempo
ral entre as épocas de atualização das faixa~ de renda, 

-SOb pena de tornar-se a depreciação monetária um novo 
tributo para os assalariados de menor renda. 

E.aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vou r!!cordar 
que <:tinda ontem aqui, num belíssimo discurso_, o Sena- -
do-r Roberto Saturnino enfocava esse aspecto. E patllCu
larmente descia o Senador Roberto Saturnlno para a 
dívid.a interna, que chegaria a· um quatrilhãO, ou seja, a 
10 elevado a 159 potência. O qUe-Significa, Sr. Presidente, 
que essu redução que nós pretendemos ao art. 11' vai dar 
realmente numa maior flexibilidade. --.· 

Portanto, fica aqui a minha justifitiva, Sr. Presidente, 
à minha primeira cmeftda das 32 que apresentei. 

Sr. Presidente, passei a primeira emenda em menos" de 
5 miiYutó:fe-pâi'a facilitar à Mesa, coloquei_ a lápis na la
tcrul o número de cada uma. 

Por exemplo, esta que vou ler agora é a primeira, escri
ta à direit9-, em cima. 

Veja que estou cooperando vom V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Muito obrigado. 
V. Ex~ pode continuar. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Emen.da n~' J: . 

'"Acrescente-se ao final do art. _ti'ª seguinte ex
pressão: Acrescida de um índice _de 20% a título de 
recomposição de seus-valores." 

Dezembro de 1985 

Justificação 

Foi prática usual- e eu chamaria a atenção dos 
tiObres Senadores, meus companheiros de Bancada 
do PMDB- que foi prática usual nos útlimos anos 
_a aplicação de índices subestimadqs para correção 
dos valores expressos em cruzeiros na Legislação do 
Imposto de Renda, o que caracterizou-se como au
mento da taxa efetiva de tributação sobre·o assala
riado ... [\ própria Secretaria da Receita Federal, Sr. 
Presídente, na demarcação das principais distorções 
existentes no Imposto de Renda pessoa física, iden
tifica e- sUbestima as tabelas de renda Hquida e de
mais valores como causa básica. 

Ante o exposto, faz-se necessâriõ que para o exercício 
financeiro de 1986, ano-base de 1985, o coeficiente de 
correção dos valores se veja incorporado de uma parcela, 
a título de recomposição ainda em nível inferior, às su
bestimadas até ~ntão praticadas. 

E aqui, os nobres companheiros do PMDB que estfo 
presentes, eu lembraria a importância desta emenda, que 
durante muitos anos e ao longo do nosso processo da 
Oposição, foi sempre recfamadã pelo MDB e particular
mente Peta PMDB, que busca exatamente acrescei' de 
um índice de 20% a título de recomposição de seus valo
res. Portanto, Sr. Presidente, essa é a emenda, como eu 
disse a V, Ex•. a Emenda 1-A. 

Sr. Presídente, agora, a número 2 também encimado 
no canto direito. Emenda ao projeto de lei. Nós vamos 
tenHlT acrescentar ao art. 1~' o seguinte parágrafo, Srs. 
Senadores: 

Parágrafo único:· É facultado ao contribuinte, no 
exercício financeiro de 1986, compensar importân
cias devidas ao Erário, com créditos decorrentes e 
retenção de Imposto de Renda na fonte, a maior
friso bem, maior- no exercício de 1985. 

A justificativa, Sr. Presidente, considerando a demora 
que vem verificada na restituição das omportâncias reti
dus, toda Nação assiste isso, reclamações das mais justas 
nesta retenção, possivelmente, os próprios Srs. Senado
res no- exercfcio de _oUtras atividades devam ter essas re
tenções. A demora que vem sendo verificada nessas re.s.ti
tuições, e a maior, a título de retenção na fonte, julgamos 
oportuno facultar ao contribuinte, pessoa física, a possi
bilidade_de compensar seu crédito com obrigações futu
ras. Eu justificativa, aqui, Sr. Presidente, explicita bas
tante a introd,ução deste parâgrafo único; ressaltando 
ainda mais que a medida aqui preconizada apenas esten
de em beneficio já reconhecido às pessoas jurídicas. Por~ 
tanto;--as pessoas jurídicas jâ têm esse beneficio e o que 
nós pretendemos é que esse benefício, tambêm, seja es-
tendido às pessoas físicas. · · 

Essa eqüidade entre as pe.~soas físicas e a pessoa jurídi
ca é que nós teremos, mais tarde, a oportunidade de de
monstrar que realmente no projeto, que aqui se falou 
que se apresenta uma justiça social não é verdadeiro. 

Sr. Preside,nte, acabo, portanto, de encaminhar a vo-
!Uf.(~O da Emenda n"' 2. . _ _ 

Agora, Sr: Presidente, a de n(3, também escrita a 1~
pis, à direita, na parte frontal, à leitura. Percebo que o 
Senador Marcondes Gadelha já anotou. Muito obrigaM 
do, Senador. 

Dê-se ao caput do art. 29 a seguinte redação: 

"As disposições desta lei derrogam a legjsJação 
vigente com a ef'Lcâcía a parttr de J9 de janeiro de 

. 1986." 

_Sr_. Presidente., Srs. Senadores, é conveniente introdu
zir. no projeto ora sob exame do Senado Federal, adis
tinção consagrnda em _doutr.íim entre derrogação e ab
rogação, tendo ein vista permanecer inalterada- grande 
parte da legislação vigente em matéria de Imposto de 
Renda._ 

Por outro lado, Sr. Presidente, tendo cm vista entrar a 
lei - note os Srs. Senadores mais uma vez_- em vigor_ 
na data da sua_ publicação, parece oportuno a mim dei
xar expresso que a sua cficâcia se dará a partir de 1~' de 
jarieiro de 1986. E por que, Sr. Presidente? E por que, Sr. 
Presidente? Para atender ao princípio da anualidade, 
porque, realmente, se isso não acontecer esse princfpio 
da anualidade, que tem que ser consagrado, e aí sim en-
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tra o aspecto niãis uma vez da justiça social, ele tem que 
ser mail.tido através do art. 2~> na modificação do seu ca~ 
put, com a redação jã lida por mim e que vale a pena ser 
repetida para maior atenção dos Srs .. Senadores: 

.. Que as disposições desta lei derrogam a legis
lação vigente, com eficãcia a partir de J9 de janeiro 
de 1986." 

Sr. Presidente, termino a. Emenda n~' 3. 

O SR. PRESIDENTE (José F<agelli) - Obrigado 
pela especial atenção de V. Ex.• 

OSR. ITAMAR FRANCO- Eu é que agradeço a es
pecial atenção de V. Ex• para com o orador. 

Emenda n"' 4: 
Dê-se a seguintre redação ao pafágrafo único do art. 

29: 

Pa.rãgrafo únic.ó.-'"'Ficain iSentas d.ç qualq~er tri
butação as impOrtânciaS recebidas em dinheiro de
correntes da conVersão de f'erias ou.lic_enças não go
zadas." 

Fsse parágrafo, Sr. Presidente, tem sido muito defen
dido pelo Senador NelSon Cil,rp~iro .e, particularmente, 
pela bancada do PMD:S: " ... as importâncias recebidas 
em dinheiro, decorrentes da cpnversão de_ férias ou !i-
cenças não gozadas." . 

e o que busca essa C!Jlenda? Busca-se Sr. Presidente, 
através dessa emenãa, ~entar adequar o texto da propo~ 
sição princiPal A-terminologia consS:grada no ordena
mento juríd,ico, de sort~ a evitar dúvidas que possam sur-
gir. ...... 

Portanto, é necessário que éSsa emenda, Sr. Presiden
te, seja aprovada, porque nós vamos isentar de qualquer 
tributação as importâncias recebidas em dinheiro, decÓr
rentes da conversão de féria~ ou licenças não'gozadas. É 
realmente também uma emenda Sr. Presidente, que me
re<:e ser analisada, debatida, e aprovada pela comiss?-o 
competente, e possivelmente pelo prOprio Plenãri"à do 
Senado Federal. 

Sr. Presidente, passo então à Emen4a n' 5, pergun~ · 
do à Mesa se jã a localizou. 

Emenda n' 5: 
"Dê-se ao art. 31' a seguinte redação:A 
"Art. 39 O Imposto de Renda da's pessoas físi

cas tomará por base de cálculo os rendinientos aufe
ridos anualmente." 

Vejo que o Senador João Calmon está prest'ando a de
vida atenção, até vou reler este art. 39, Senador João Cal
mon, porque pretendo intrpduzir esta rninha emenda. 

Veja V. _Ex.•, Senador Jpão Calmon, __ 9 Impos'I:O de. 
Renda das pessoas tisicas t~i-á que -tomar por base de câl
culo os rendimentps auferidos anualmente. 

Creio que V. Ex" há de concordar com essa nçsªa pre
tensão, e vou acrescer mais algumas justificativaS~ 

Entendemos, Senador João Calmpn, _e faço queStão de 
citar V. Ext, porque V. Ex• constarâ nos Anais como 
presente à discussão das nossa_s emendas~ o que nos hon
ra muito. 

Já tive oportunidade de citar o nobre Senádor Nelson 
Carneiro, estOU citando V. Ex• agora. e vou procurar ci~ 
tar os Senadores presentes. 

O Senador severo Gomes, Senador João Calmon,já o 
citei, hoje, várias vezes. Ele deixou de ser meu autor pre
ferido neste instante. 

Entendemos inconveniente introtuzir preceito alter
nando período aferição dos rendimentos para fins de.de
terminar a base de cálculo do imposto. 

Dizer que o Imposto de Renda passe a ser devido à 
medida_ que os. rendimentos forem auferidos pode impli~ 
·car tanto'.na obrigação de recolher semanalmente- ve
jam, ·srs. Senadores, a importância que se quer dar, a di
retriz e o balizamento que se busca com esta emenda. 
Pode implicar, repito, tanto na obrigação de recolher se
man;;llmente aos cofres públicos importâncias próprias 
como a cada período de 3 ou 4 meses, dependendo do inA 
terregno da percepção dos v~m:imentos. O que evidente
mente seria um absurdo. O pretendido princípio, Sena
dor João Calmon, estabelece uma distinção", a todos ti
pos condenáveis entre os assalariados- .Y Ex• que vai em 
breve disputar a reeleição no seu belo" EStado, o Espirita 
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·santo, temos cert_eza_ de que o povo lhe fará justiça, nã.o 
poderá ficar contfi uffia emenda que venha a beneficiar 
os assalariados, merecendo por isto o .repúdio desta Ca
sa. 

Sr. Presidente, acabo de terminar o encaminhamento 
da Emenda n"' 5. Se V. Ex• pudesse me dizer quantos mi
nutos eu jã gastei, eu lhe agradeceria. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Vinte e um 
minutos, nobre Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Vinte e um minutos, Sr. 
Presidente, ~ emeõdas. 

SI-. -PreSidente, a Emenda n9 6, peço que o Senador 
Marcondes Gadelha anote à díreita, a lápis. 

"Emenda nq 6: 
Í>ê-se ao art. 49 a seguinte redação:" 

Sr.-PNiideme, eu queiia pedir a V. Exa: um favor. 
Como fi:ãO ~tou po·dendo controlatosrilfnutos, quan· 

do estiver faltando menos de 10 minutos para terminar o 
meu encaminhamento, gostaria que V. Ex.• me desse um 
alerta, já que V. Ex• está aí calculando Os segtihdOs, os 
minutos. 

_ "Art. 4'l' Os rendiment~s do trab~lho, com ou 
_,S!!_m .vfnc~lo._empregaVcio,_ fi,ç:am sUJéitós à _.incidên

--CI~do fffip-OSto di -Renda na fonte, medíarite apli
c,aç_ã~?de alíquot?Ls progressivaS, tle acordo ç:ohl a se~ 

_fqi~nte ~~~~-~~-~-. _ __ _ .. -
até 3.034.000- Isento 
ãté 6.146.000- 5%. 
até 8.949.000 - 8% 

-até J4.098.000- 10% 
até 17.872.0QO' -· 15% 
até 22.20ô.OOO: ·- 20% 
até 34.257,000 - 25% 
até 47.565.000 - 30% 
até 65.õlo.006-- 35% 
acima de 65.010.000- 45% 

f: proposta da presente emenda conceder .isenção tri
butária para os rendimentos de trabalho assalariado até 
à importâJ1Cia de CrS 3.034.000. cCorresponde a _citada 
importância atualmente, a menos de cinco salários mini
mos. Considerando_ o elevad.o cu_slo d_e vida para as cate
ganas de menor ren_da._ acreditamos estar introduztndo 
no .. pacote" goVern·ame·ntal medida de interesse dos me
nos favorecidos. 

Sr. Presidente, passo· à Emenda n'~ 7. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Sena
áor Itamar Franco, gostaria de lembrar a V .. Ex• o dispo
sitivo do parágrafo único do art. 256, para -o qual peço a 
atenção de V. Ex• 

..0 tempo gasto no justificação de emenda ê des
contado do prazo que o autor dispuser para discutir 
a proposição principal, não podendo excedê-lo, ain
da que sejam várias as emendas a·justificar..." 

O tempo da proposição principal é de meía hora. Em 
casa de urgência, seria reduzido a 15. Assim, tendo 
várias emendas, o prazo é o mesmo que para a propo
sição- principal. Peço a V. Ex• para anotar. E, assim sen
do,- acho que V. Ex• esgotou o tempo que tem para dis~ 
cussão de emendas, porque já passou o tempo para a dis
cusão da proposição. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Gostaria" de dizer ape
nas a V. Ext Que ciá.da emenda é uma proposição. E cada 
emenda, sendO uma proposição, téfei qUe ter o tempo d·e 
cada uma delas reduzido na metade, salvo melhor inter
pretação do art. 382, combinado com o art. 262. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu me permi~ 
to lhe djzer que V. Ex• me apresentou o ariDJ.mento pro
cedente de que emenda é proposição. Mas veja bem V. 
Ex• o texto: 

"O tempo gasto na justificação de emenda é des
contado do prazo que o autor dispuser para discutir 
a proposição principaL" 

Então, aqui no cáso, não se confuridiu emenda cp_m 
propo-siçãO princípal, não fez essa c~nfusão. Então, pro
poSição principal aqui não ê- a mesma coisa, o tempo da 
ProPosição principal. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Se V. Ex• me permite, 
já que estamos num dtálogo, gostaria de dizer que o art. 
382, Sr. P~_si~ente, diz o seguinte: 
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~•Na discussão _e no encaminhamento de votação 
das proposições de regime de urgência, nos casos do 
art.371, .. a" e .. b"- c o .. b" é o nosso caso- só 
poderão usar da palavra, e por metade do prazo 
previsto para as matérias em tramitação normal, o 
autor da proposição." 

Então, é questão de interpretação regimental de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex• 
que atente para este Oispositivo quejus(amente veio para 
este ·caSo que estamoS trataildq. Numerosas emendas o 
Regimento havendo como diz a·qui vãrias emendas ajus
(ificar, o pra:zo é diminuído dessa proporção. 

O Slj.. ITAMAR FRANCO -Não vejo que o Regi
mento, diga aqui: numerosas emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Foi feilo jus
tamente para o caso que estamos y_e_n.d,o. 

O SR.ITAMA~ FRANCO- Veja V. Ex• porque de
sejávamos que não houvesse regime de urgência. Ao in
vés de 30 emendas seriam apresentadas 500 emendas. 
Então, jâ reduzi para 32 emendas. 

Não há, sinceramente, na figura regímerital, essas nu
merosas emendas. 

O PRÇ)IDE~TE (José Fragelli) - O máximo que 
podemo-s fazer, riobre Senador, é dar-lhe meia hora. 

O SR.ITAMA~-FRA~CO- Meia hora a partir de 
agora que V. Ex• me alertou. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Então, a par
tir de agora, dou a V. Ex• mais ""!eia hora. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Está bem. V. Ex• estâ 
sendo muito benevolente comigo esta noite. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Muito obri
gado. 

O SR.. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu lhe 
agradeceria se, a cada dez minutos que eu passasse, V. 
Ex• pude~e me alertar. Fi:earia muito grato a V. Ex• 

·Então, tenho agorã., a partir de 6 horas e 18 minutos, 
30 minutos, não é verdade, Sr. Presidente? Apenas para 
não ter _que calcular em segundos, porque seria desagra
dável. 

Sr. Presidente, a Emenda n<~ 7. Só quero que a Mesa 
localize a minha emenda rápido, porque senão perco 
tempo. 

Dê-se ao parágrafo único, art. 4"', a seguinte red.ação: 

"Parágrafo úniCO. A tabela de que trata esse arti
go será corrigid.a monetariamente a cada período de 
três meses, com base na variação do valor da ORTN 
ocorrida na período. A primeira correção far-se-á 
em abril çle 1986." 

A justificativa, Senador Carlos Lyra. 
Tem a presente emenda por objetivo introduzir o 

princlpio da trimestralidade do reajuste dos valores 
constantes da tabela do Imposto de Renda. 

V. Ex' _que é um grande empresário, sabe da importân
cia disso e, sobretudo, os assalariados. 

ConSiderando o violento surto inflacionário que asso· 
la o País, _é necessárii) ~ menor espaçamento temporal 
entre as épocas de atualizaçãO das faiXas· de renda, -sob 
pena de tornar Ase a depreciação monetária um noVo tri
buto para os assalariados de menor renda. 

----Sr. ·pres-íderite·;-paSSQ, agOr"a~ a Emenda n\' 8: 
Dê-se ao c::aput do a.-t. 5<~ a seguinte redação: 
"Art. 5'1 Fica sujeito ao pagamento do imposto 

de renda, mediante a aplicação de aliquotas pro
gressivas, de acordo com a tabela de que trata o art. 

-4..,, a pessoa ftsica que perceber de outra pessoa tisi
ca rendimentos de trabalho não-assalariado, bem 
como os decorrentes de locação, sublocação, arren
damento e subarrendamento de bens móveis ou 
i mOveis e de O~Jtros rendimentos de capital gue não 
tenham sido tributados na fonte, inclusive os prove
nientes de foro ou laudêmio." 

Tem o presente por escopo especificar que os rendi
mentos provenientes de foro ou laudêmio estão sujeitos 
ao tributo e~ importante que isto esteja_ sujeito ao tribu-
to. -
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Sr. Presidente, passo agora a examinar a Emenda nú
mero 9. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou faltar à 
palavra. Vou interromper V. Ex• e descontarei o tempo 
de V. Ex•. pura submeter um requerimento de prorro. 
gação da sessão. 

O requerimento diz o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 506, DE !985 

Nos termos do art. 203, alínea b, do Regimento Inter
no, requeiro prorrogação da presente Sessão pelo prazo 
de 240 ffiinutos. 

Sala d~ Sessões, 5 de dezembro de 1985._.---:-- Hé_l_i_Q 
Gueiros. 

O SR. PRESIDENTE (Jos! Fragelli) - O requeri
mento é submetido à votação e pode ser aprovado ape-. 
nas com o comparecimento de ll Senadores. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Continua com a palavra V. Ex• 

O SR.ITAMA~ FRANCO- Passo, então, Sr: Presi
dente, para a Emenda n9 9, 

Dê.se ao parágrafo único do art. 59 a seguinte re
dação: 

.. Parâgrafo único. O" disposto neste artigo se 
aplica, também, a emolumentos e custas dos serveri
tuários da Justiça, como tabeliões, notários, oficiaiS 
públicos e outros, quanto às importância recebidas 
diretamente do_s usuáriOs e não destinadas a serem 
recolhidas aos cofres públicos." 

Objetiv8.-:Se, com a presente emenda, explicitãr que tõ~ 
das as importàncíãS reCeõidas pelos serventuârioS da· Jus
tiça e não destinadas a serem recolhidas aos cofres -públi
cos estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda. 

Se V. Ex~ me permite, Sf. Presidente, eu pediria que V. 
Ex.~ retirasse, para: facilitar o andamento dos trabalhos, a 
Emenda n'? 9. Vou retirar a Emenda n'~ 9, Sr .. Presidente. 

Passamos então à Emenda n'? lO. 

Dê-se ao § 3'~ do art. _59 a seguinte redação: 
art. 5'~- ... 
~ 1•- .. . 
§ 2•- .. . 
§ 39- O Imposto de que trata esse artigo i'ilCidi

rá sobre os rendimentos auferidos no período de )9 
de ianeiro a-Jl de dezembro de cada ano. 

Pretende--se, com a presente emenda, manter o perÍodo 
de um ano para aferição do montante de base_ de cálculo, 
sobre o qual irá incidir o tributo. O critério de mensali
dade proposto no texto original ê injusto, notadamente 
em relação às categorias que têm rendimento variável. 
De resto, no tocante ao trabalhador eventualmente de-
sempregado, pode o critériO Sugerido pelo Poder Execu
tivo redundar em grave prejuízo. 

Portanto, é essa a nossa justifiCativa. 
Passo, Sr. Presidente, à Emenda nY II. 

"Altera-se a dedução prevísta da alínea a, do in
ciso ·t'<', do art. 69, de I milhão e 500 mil cruzeiro_s 
para 3 milhões de cruzeiros." 

Vem a justificativa, Sr. Presidente~ _ _ 
.. A prOposta do projeto de_ lei em exame busca, sobre

tudo, inS.tituii' uma il.ova sistemática de Imposto de Ren
da para pessoa física, ao fundamentá-la em bases corren
tes. Mantém-se, todavia, a obrigatoriedade de se proces
sar um ajuste anual de declaração, o que só não reprodu
zirá as distorções-do sistema anterior, na medida em que 
as bases de cálculo do· pagamento mensal venha a _se ade
quar às bases de cálculo do ajuste anual. Ora, fixãr em 1 
milhão e 500 mil cruzeiros __ si,gni(ica restririgir; basica
mente, a um limite insignificantemente superior ao do 
teta máximo de_contribuição previdenciária. Em conse
qílênci8 ê apena .. c:; aparente que, na presente proposta, se 
tenha conseguido introduzir novos elementos a títulos de 
despesas à obtenção de renda, o que coflstituiria, ao nos~
so ver, uma condição indispensável à uniformização. 

Em verdade, está se instituindo uma nova sist~ática, 
na qual são mantidas distorções da anterior. 

Sr. Presidente, pa'sso à Emenda n'<' 12._ 

Dê-se ao inciso l, do art, 6'<', a seguinte redação: 
"I - em relação ao trabalho assalariado: 

a) 30% do rendimento bruto, limitada essa dedução a 
3 milhões de cruzeiros por mês. 

_ b) 400 mil_ ç:ruzeiros, mensalmente, por depen
d_ente; e_ 

c) despesas com médicos, dentistas, hospitais e 
aquisição de medicamentos. 

E notório que as despesas básicas de manUteo"ção -de 
uma família consomem, pelo menos, 30% do rendimento 
bruto. A tanto chegam, não raro, as despesas de aluguel 
e encargos. Por outro lado, chega a ser irrisório pensar 
que cada dependente apenas onera o contribuinte em 200 
mil cruzeiros. 

Propomo·s, portanto, aqui, a duplicação dos Valores 
constantes da iniciativa oriunda do Poder ExeCutivo. 

A Eme!Ída r\9 13, Sr. Presidente. 
Dê.se ao§ IY do art. 69 a seguinte redação: 

_ "§ )Y _ os valores, em cruzeiros, referidos ~O in
ciso, serão corrigidos monetariamente a cada perfo
do de 3 meses; a 1 ~ correção far-se--á em abril de 
1986. 

Busca o quê esta emenda? Seu objetivo é introduzir o 
prindpio da trimestralidade do reajuste dos val9res das 
tabelas pertinentes ao Imposto de Renda . 

Senador Marcondes Gade!ha, Que Ora preside o Sena
do, por favor, mantenha-me informado _de meus 10 a 10 
minutos, conforme me prometCú o-Sr. Presidente, por fa-. 
vor. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. 
Ex• será sempre informado. Estamos fazendo as ano
tações. A Súa -iliédía de aproVeita-mento é de uma_ emenda 
a cada 3,66 minutos. ~ uma dfzima periódica. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado. 
Considerando o violento surto inflacionârio que asso

la o País, é- necessârio um menor espaçamento temporal 
entre as épocas de atualização dos limites de abatimento, 
soO pena de fornar-se a depreciação monetária um novo 
tributo para os contribuintes de menor renda. 

Senador Marcondes Gadelha, Emenda n'<' 14: 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. 
_Ex• esgotou os primei~os lO minutos do tempo que lhe 
foi concedido. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Obrigado. 
"Dê-se ao inciso II do art. 69 a seguinte redação: 
Em relação ao trabalho não assalariado e demais 

rendimentos previstos nos arts. 4'<' e 5'<', 30% do ren
dimento bruto, ou alternativamente, no caso do art. 
59, as despesas apuradas em livro caixa." 

É sabido, Sr c Presidente, que as despesas operacionais 
nunca im-:>ortam em quantia inferior- a 30% do rendimen
to bruto auferido. 

Nestas condições, entendemos oportuno emendar a 
proposição original, de forma a aju_s_tá~la à realidade. 

Sr. Presidente, passo à Emenda nY 15: 
"Suprima-se o§ 29 do art. 69 ... 

A delegação legislativa consagrada no§ 29, do art. 69, 
do projeto, agride, aberta e frontalmente, o disposto no 
art. 6Q, parágrafo úniCo, da Constituição, que diz o se
guinte: 

"Art. 6"~ São poderes da União, independentes 
e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judi-
ciário. - - -

Parágrafo único. Salvo as exceções previstas 
nesta O;mstituição, é vedado a qualquer dos pode
res delegar atribuições. Quem for investido na 
função de um deles não poderá exercer a de outro. 
lnexistindo qualquer exceção expressa no texto da 
!:-e~ Maior, é importante a redação su~erida..': 

Senador Marcondes Gadelha, passo para a Emenda nY 
20. 

Dê-se ao § 3'<' do art. 89 a seguinte redação: 
"Parágrafo 39 A restituição do Imposto de 

Renda, pessOa física, desde que a declaração tenha 
sido entr~gue no temp? oportuno_ e regularmente 
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preenchida, será feita rio prazo mâximo _de trinta 
diaS. A inobservância do disposto neste parágrafo 
acarretará_ incidência de juros de I% ao mês e mult_ª 
moratória de 20% sobre o valor do crédito." 

E preciso, Senador Marcondes Gadelha, que as auto
ridades fiscais se acostumem a cumprir prazo sob pena 
de sanção. A emenda ora apresentada visa restabelecer 
·tratamento idêntico para contribuintes_, 

Sr. Presidente, como não estava em ordem, vou agora 
à Emenda n'~ 18, que fugiu da minha ordem. 

Emenda n'~ 18: 

Dê.se ao inciso V do a_rt. 89 a seguinte redação: o 
resultado assim obtido constituirá, se positivo, o im
posto a pagar e, se negativo, a importância a serres
tituída. - -

Com a presente iniciativa, vis~mos preservar a 
Sístemâtlca atual de apuração do imposto devido ou 
de importância a restituir, a qual é mais favorável 

· ao ·contiibuinte." 

Passo à Emenda n<:' 21, Senador Marcondes Gadelha. 

O SR~ PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
Emenda nY 21, alcançada às 6 horas e 32 minutos. 

O SR~_'I'TAMAR-FRANCO- Quando faltar cincQ_ 
minutos·,- v: Ex• por-favor me avise. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~ Perfeito. Es
tou assinalando tempo a tempo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Dê-se ao parágrafo ú
nico dO art. 99 a seguinte redação: 

.. -Parágrafo único. No exercício financeiro de 
1987, a tabela de que trata este artigo será a cada 
período de três meses corrigida monetariariiente, 
com base na variação do valor da ORTN.'' 

Tem a presente emenda por objetivo introduzir o 
princípio da trimestralidade do reajuste dos valores 
daS tabelas pertinentes a'o Imposto de Renda. 

Considerando o violento surto inflacionário qu·e asso
la o País, é necessário, como eu disse, o menor espaça
mento temporal. 

Passo, Senador Marcondes Gadelha, à Emenda n"' 23. 

Acres~ente-se ao art. lO o seguinte parágrafo: 
"O saldo do imposto a restituir será pago ao contri

buinte no prazo máximo de 30 dias. A inobservância do 
disposto neste parágrafo acarretará a incidência de juros 
de I% ao mês e multa moratória de 20% do valor do crê.~ 
dito." 

Te_m a presente emenda, por objetivo, complementar 
outra apresentada com o fim precfpuo de assegurar a 
pronta restituição de quantias eventualmente recolhidas 
em excesso. É precisO que as autoridades fiscais sç aco.nS::
tumem a cumprir prazos sob pena de sanção. 

Exatamente, então, a emenda visa manter o fisco e o 
contribuinte 

-- $~. Pr;sident~, Eme.nda n'<' 24: .. Suprima-se o art. 14.'' 
Chega a ser absurdo admitir que importâncias de longe, 
devidas ao contribuinte, porque recolhidas em excesso, 
v-enham a ser transformadas em empréstimo ComPul
sório. 

De resto, seria necessário lei complementar, nos tei-
mas da Carta Magna, para lograr tal desiderato. A pro
posição executiva é,_pelo menos neste particular, desca
bida e inconstitucional. Porque em verdade hâ um em
préstimo, Senador Marcondes Gadelha, compulsório. 

O congelamento das restituiÇõês do Imposto de Renda 
das pessoas físicas retidas em excesso tem por fundamen
to as dificuldades de caixa do Tesouro Nacional e a .su~ 
conseqüente impossibilidade de arcar com o total de Ji
b~ração durante o ano de 1986. 

Ora, é por demais conhecido e amplamente vinculado 
pelas próprias autoridades da área econômica que o de
sequilíbrio fiscal do setor público é fundamentalmente 

_determinado pelos encargos financeirOs associados aos 
estoques da dívida públíca. 

Emenda n'<' 26, -Sr. Senador Marcondes Gade1ha. 
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Pois 
não, nobre Senador Jtamar Franco, Emenda n" 26, ano
tada às 6 horas e 36 minutos. Não se preocuPe, pois o 
nosso serviço segue atentamente os seus passos. 

O SR.ITAMA~ FRANCO -Eu sei disso. Eu só que
ro os meus 5 minutos finàis. 

~~suprima:.se O art. 94 do projeto. t impróprio in
serir· numa proposição, que versa es"sencialmente 
sobre matéria fiscal, um dispositivo concedendo 
ampla e irrestrita autorização para eliminação dos_ 
bens públicos." 

Não é possível que o Senado da República vá permitir 
que isso aconteça no projeto enviado pelo Senhor Presi
dente da Repúblíca. 

Volto agora, Sr. Presidente, à Emenda n' 17. Dê-se ao 
item IV do art. 8' a seguinte redação: 

.. Serã subtrafdo o valor monetariainente corrigi
do do imposto pago que ficou retido na fonte du
rante o ano-base;. Pretende-se com a presente emen
da assegurar a correção monetária das-iinportãncias 
recolhidas aos cofres públicos ao longo do ano-base 
a título de antecipação de Imposto de Renda." 

Nobre Senador Marcondes Gadelha, agora a Emenda 
n~" l6. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Nos 
termos do acordo firmado por V. Exilo e o Presidente, V. 
Ex• dispõe ainda de seis- minUtos, já incluido um minuto 
que lhe foi descontado çm seu favç,-r. V. _Ex• dispõe de 

·seis minutos. 

O SR. ITAMAR FRANCO.~- Sr. Prçsidente, eu ve
nho aqui, então, raPidamente, deixar de analisar todas as 
emendas por causa de seis minutos, mas primeiro dizen~ 
do a V. Ex• que a Emenda n~" 16 diz: 

"A remuneração proveniente de. trabalho a ser 
aliada até a quant_ia de quarenta e seis Obrigações 
do Tesoúro Nacig(ml, não poderá ser objeto de re
tenção na fonte~ a título de antecipação do recolhi
mento do tributo." 

Eu pretendo, na Emenda 19, suprimír o§ 29 do art. 8", 
e a justificativa, Sr. Presidente, é que o parágrafo cuja su
pressão é sugerida pretende manter a Fazenda NacionaL 
imune ao dever de_ corrigir monetariamente as importân
cias recolhidas indevidamente ao Erário. 

Sr. Presidente, agora, pediria a especial atenção de V. 
Ex• e dos Srs. Senadores, 

O SR. PRFSIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. 
Ex• ·dispõe de cinco minutos. -

O SR. ITAMAR FRANCO ~ Eu vou obedecer e,.._ata
mente, Sr. PresidCnte, mas gostaria de chamar atenção 
para essa emenda que apresento. 

Veja, Sr. Presidente, que nós, parlamentares, estamos 
•. sendo acusados a todo o momento de termos alguns pri

vilégios. Eu apresentei essa emenda que foi apresentada 
na Câmara dos Deputados e não logrou êxito, que é a se

.guinte: 
.. Estão sujeitos a inCidência do imposto sobre a. 

renda e proventos de qualquer natureza tanto a par
te· fixa como a parte va_riável dos subsídios dos De
putados e Senadores," 

Para que iSso aconteça, Sr. Presidente, para que haja 
incidência do imposto sobre a tend,a_e proventos, da par
te fixa e variável dos subsídios dos Srs. Deputados e Se
nadores, é necessário revogar o art 2'1' da Lei n' 5~279, de 
27 de abril de 1967. E por que, Sr. Presidente? Isso é im
portante. Porque, não sei se V. Ex' teve oportunidade de 
ver um debate do Ministro da Fazenda na televisão. 
Quando argíiido, por que no pacote fisca_I não se tribu
tou tanto a parte fixa como a parte variãvel do subsídio 
doS Srs. Deputados, S. Ex• a_té esqu~ que uma parte é 
tributável -S. Ex• não respondeu frontalmente, _deixou 
até, salvo melhor interpretação, que poderia ter havido 
um acordo tác_ito entre o CongreSso Nacional, para que 
nós, Deputados e Senadores, não fôssemos tributados. 

O SR. PRFSIDENTE (Ma<condcs Gadclha) - V. 
.Ex'- dispõe de 3 minutos . . 
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O SR. ITAMAR FRANCO - É preCiso, ·portanto, 
--que o Senad_o __ da RCpública não permita qualquer ilação 
perante a or)iriíãO-Públicã., Sr, Presidente. Porque nós es
tamos aprovando o pacote fiscal em que vamos tributar 
os . .assalariados b_rasHt;_in)i, que vamos tributar a classe 
média brasileir~. e vamos dar algumas regalias a algumas 
empresas, e nós, parlamentares, ficamos tendo esse privi
légio. 

P'o.r.tanto, eu não posso crer que o_ Senado da Repúbli~ 
ca não vâ_aprov·ar eSsa emenda, uma emend~ que precisa 
ser aprovada para que não paire dúvida sobre a Nação, 
jã que se al?rova, nesse passo veloz, nessa velocidade, 
esse. pacote· fiscal. Porque, Sr. Presidente, ao contrário 
do que parece, eu sei que meu tempo estã esgotando ... 

. O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. 
EX• dispõe 'de 2 ffiinutos. 

O SR. 1T AMAR FRANCO - • .numa declaração de 
voto vou mostrar ~lgumas incoerências do que nós esta
mos apTõvaridO-e, iriãiSifnâa,-srs; Sénadores, mostrar a 
falta. de eqüid_ade, não apenas de justiça, mas particular
mente de eqíiidade dc::sse pacote fiscal. Pretendo, Sr. Pre-:· 
sidente, mostrar que não há nem justiça nem eqUidade· 
em dCtermrnadOS---:aSPecl:õs ao-p-ãcote.que estamos apro.:. 
vandO ou vamos -aproVai', já às 6 horas e 42 mim,1tos do 
dia 5, ao apagar das nossas luzes. 

A Emenda n' 22; Sr. Pre~idente: 
... Suprima-se o § 4' do art..." 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. 
Ex~ -dispõe de l minuto. 

-.-c O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, então,· 
nesses '60 segúndos.-vou-apenas ler as emendas que apre
sento, porque já vi que não· terei tempo. 

Emenda n'- 22, Sr. PreSidente. 
A emenda dos subsídios dos Deputados e Senadores 

eu esqueci de dar a V. Ex•, ê a Emenda nt 29. 
AErili~:n-da, Sr. Presidente, nt 28, que eu tento revogar 

o Decreto-lei n' 1.342, de 28_de agosto de 1974. 
Este ·aqui foi Um -ponto lmpofrantíSsiino de defe,sa do· 

PMT:>If, -a -revogação do_ Decreto-lei n' _1._342, de 28 de 
agOstO de-1974. Nós esperamos que a Casa venha a apro
var. 

A Emenda n' 30, Sr. Presidente: "Inclua-se onde cou-
ber as importãt:~cias recebidas em dinheiro ... " · 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - La
mento Informa-r a V. Ex• que ·são 6 horas e 44 minutos, e 
completou-se o teinpo de V. Ex• 

O Sª. __ ITA_MA_l!__!i'___!tANÇº __ "":':' Vou apenas encerrar 
con_1 ~S!?--emenda~ -sr. fresidente, se V. Ex' perffilte~-

u As lll)pi:>rtâncias fecC:bidas--i::m dinheíiõ -por Pes
soa física a título de pensão ou aposentadoria são 
isentas de qualquer tributação, contribuição ou ou
tra arrecadação compulsória promqvida pela admi
nistração direta ou indireta." 

Sr. PteSide!lte-, apenas então para mencionar- essa 
foi a Emenda n" 30- para mencionar a Emenda n' 3 I, a 
Einénda- n" 27 e todas ·as-emendas que V. Ex• recebeu. 

Muito obrigaç!Q_,___ __ ---------=---- __ __ 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Obri
gado a V, Ex• também. 

O SR, l'l!ESIDENTE (MarcondesÓadeiiÍà)- Estão 
inscritos ainda para discutir a matéria os Srs. SenadoreS 
Virgílio Távora e Hélio Gueiros. 

Concedo a palavra_ ao eminente Senador Virgflio Tá
vora. 

Se v: Ex• apenaS encaminhar a matéria, dispõe de cin
co_ minutgs. Se vai discutir, sào 15 minutos. 

()SR, ViRGlLIO TÁVORA (PDS- CE. Para discu
tir. Sem revisão dó-o rã-dOr.)...:: Sr. Presídente e Srs. Sena
dores: 

Eu g9staria, inicialmente, de fazer minhas as palavras 
da FoJh~ de S. ~a~~o_,_ de 30_de nov_em~ro. eril que,_ magis
tralmente, fica condensado o pe!tsamento não só meu 

_como do p!l_~tido que ~çepresento. 

·~~ão_ há argumento mais falacioso para explicar 
a pressa de alguns Deputados e Senadores cm apro--
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var o projeto de lei que_o Presidente Sarney enviou 
ao Congresso na última quinta-feira, ·introduzindo 
importantes modificações na legislação tributãria, 
do que a iminência do recesso parlamentar. Por 
meio de!isa mal engendrada justif1cativa, impõe~se 
ao País, com o rgime de urgência com que se qp~ 
votar o projeto, um verdadeiro fato consumado." 

Mais adiante: 

.. E: inaceitâvel que, sob a desculpa de se desobs
truir a. pauta de votações antes das férias parlamen-

.. tares, ou com a alegação de que são prementes as 
medidas ali propostas, decida~se superficial e preci
pitadamente o futuro de um amplo leque de medi
das que influirá profundamente sobre a economia 

_do País e a vida cotidiana dos contribuintes. 
Por sua vez, se o Executiv_o entendia qu~ o proje~ 

to convinha aos interesses da Nação, era seu dever 
prepará~lo com a devida antecedência para que os 
congressistas pudessem_examinâ-lo com os cuidados 
que o a!isunto exige." 

Estabelecidas ~essas premissas, que todos nós qo PDS 
assim julgamos como acertadas, gostaríamos de dizer ao 
Senado que desafiamos que algum Senador tenha lido a 
redaçãd: (in~l da Câmara do Projeto n9 6.971, daquela. 
CaSa, ll" 219 do Senado. Se exígUo era o tempo para se 
examinar as questões, quando enviado como parte de 

- um _grande Pacote de medidas, a maior parte das quais 
esramos-de Pleno acordo e do âmbito Executivo, este que 
agora nos é apresentado se naquela época era pratica
mbnte impoSsíVel digerir e até hoje, os tributaristas, os 
h,.aí.S difererites, rião estão acordes sobre a interpretação 
!Je todos os seus itens, quanto mais esta redação final que 
4_eriva, de um substitutivo daquela Casa, modificado na 
~adrd'gada de ontem por votação em plenário. 
t: Sr. Presidente, gostarfamos de dizer que o PDS apro
lva, aplaude as medidas de cunho social, do âmbito do 
'Poder Executivo projetadas. Mas, faz questão de ressal
tar, lembrando compromisso aqui assumido pelo Líder 
Humberto Lucena, hã dias, que aquele déficit, aliâs, não 
é o déficit- mostramos que oS núm-eros que a aritmêti· 
ca faz provém da aplicação dos parâmetros indicados no 
item 24 da Mensagem de Sua Excelência o Senhor Presi
dente da República, quando enviou a proposta orçamen
tária- gostaríamOs de aqui recordar, todos nós, que to~ 
mados essas providências que- repito ~aplaudimos e 
cujos recursOs estão todos já" no Orçamento de 1986, a 
complementação de três deles, o nv 1, o nv 2 e o nv 3- e 
vamos abreviar para podermos ser rápidos- provém do 
Fundo de Coiltiniência e sua soma de 26 trilhões de cru
zeiros, praticamente, exaure aquela fonte que ê de 27 tri

"lhões e quebrado;-. 

Assim, dadq..P .Primeiro <:tumento que teremos ensejo 
·de aqui votar,"75%" do funcionalismo público, este dêfi
, cit, não tendo _m_ªis recurso da Reserva de CQntingência 
para qu$ .. .no segundo semestre, conforme, aliâs, já apro~ 
vado neste Projeto de Lei Tributária, n~ Câmara dos De
putados exig'\rá urna suplementação violenta de do
tações, aumentando os' hipotéticos 211 -e aqui não te
mos tempo. para, mais uma vez, repetir; por isso remete
mOs aos Srs·.-·senadores -o Diário do Congresso de 25 de 
outubro~ que publica discurso nosso de 8 do mesmo mês. 
Não vamos discutir esse ~éficit, porque lá estão contesta
dos, em letra de forma; os números da proposta orça~ 
mentãria que será acrescido e muito. 

Mas, nós gostarí1!mos de aqui deixar bem assinalado, 
e de uma maneira radical que, em primeiro lugar, não é 
verídico que quem recebe menos de 5 salários_ mínimos 
não vá pagar [mposto de Renda. Mais_ ainda: não é exato 
que quem esteja neste limite vã deixar de descontar de 
nós, isto é, ter retenção na fonte. 

V ãriOs dos Srs. Senadores são afeitos à aritmética. 
Basta ler o art. 4~>, seja da Mensagem Governamental, 
seja do projeto, e ver que estã_o isentos de Irnposto de 
Renda aqueles da classe I que tivet:em uma renda mensal 
liquida de I milhão 761 mil e se nós compararmos que o 
salário mínimo é de 600 mil cruzeiros, veremos que o as~ 
salariado que ganha 3 salários mínimos não está isento 
do Imposto de Renda. Isto quem dizemos somos nós. 

Mais ainda: hã uma afirmatiVa de que a pessoa flsica é 
que foi .poupada e a pessoa jurtdica era aquela que teVe o 
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encargo nlaio.r deste aumento de receita qne, pelo pró
rrio Governo, é estirnado em 60 trilhões de cruzeiros, a 
parte do Tesouro, isto é, praticamente, 80 trilhões de 
cruzeiros, descontados o FPM e o FPE. 

Mas sómerite esses pontõs para meditação dos Srs..._Se
nadores que estão aqui presentes- e era bom que a im
prensa também ouvisse: 

Em 1986 ~ e apresentan:tos emenda acabando com 
essa discriminação desse empréstimo ·compulsório - a 
pessoa física·acima de 50 O~TN de rendi~ento temes
calonada a restituição até_l989 .. Jâ, a pessoa jurídica até 
10.000 QRTN... . 

O SR. PRESIDENTE {Marcondes Gadelha. Fazendo 
soar a campainha.) - V, Exf ·dispõe de 4 minutos para 
concluir o seu dis_curso. 

O SR. VIRG[LI_O_TÁ.VORA- AgradecemoS a fineza 
com que V. Ex• nos brindou e_m comunicar os4 minutos. 
Vamos sintetizar ainda mais.- --< 

Mas a pessoa juridica, pasiilem oS Sfs: Senadores até 
10.000 ORTN, recebe integral a restituição no ano de 
19&6. 

Extingue-se a antecipação, art. 22, § 29, para a pessoa_ 
jurídica. Não tem mais antencipação. Em compensação, 
aperfei~oa-se a incidência diminuindo-se-lhe os índj~ 
para a pessoa física: Poderíamos prolongar mais ainda, 
dizendo que para a pessoa física a tributação é no at_o da 
realização do lucro. Já os arts. 16, 17, 18, 19 e 20 fazem 
com que a tributação. para a pessoa jurídica, seja "trilhes
trai ou anual, confQnneo n\1-mero de O~TN QUf!: balizem 
o seu lucro, acima ou abaix.o das vinte rnil ORTN. Mas, 
na pressa, Sr. Senador.o._q_a_ç_oQamento de mandar este 
projeto de lei, lembro aos Srs. Senadores que leiam o art. 
5.9-.- Esl~ art,_ ,59 é a reprodução ipsis litteris de uma lei jâ 
votada por esta Casa hã pouco tempo, que, justamente, 
prorroga os incentivos fiscais da SUDENE e da SU
DAM. Mais ainda, porque somos contra essa pressa-e, 
portanto, contra a implantação dessa tnaneira _do paco
te? Porque não encontramos entre os tributaristas não 
oficiais duas opiniões iguais quanto aos resultados da 
aplicação deste diploma legal. Não é possível que um as
sunto que realmente levamos a conta da efici~ncia, foi 
burilado durante tantos meses na Receita Federal e .de~-
pois no Ministério da Fazenda, possamos Oós, á não ser 
que dotados de absolutos poderes intelectuais que não 
possuímos, absolutos e totais, aprender algo que para 
bem longe os humildes mortais terem uma ligeira idéia, 
S. Ex• o Sr. Ministro Diison Funaro, que reconhecemos 
<llia competência a um fino trato político, fez publicar, e 
os jornais da província estamparam, do Rio de janeiro, 
de Sào_Paulo pela extensão d_a nota não o fizeram, uma 
nota explicativa, que, também desafio a meia dúzia de 
Senadores que a haja lido, e felicito essa meia d(lz_ia con
seguiU compreender <~quilo que queria justifiCar e expli
car o injustificável e o inexp!tcável -

Sr. Presidente, lamentavelmente, muito teríamos que 
falar, mas nos adstringimos .ia tempo em que V. Ex• nos 
concedeu. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con
cedo a palavra ao nobre Sr._S~n_ador Hélio Gu~iros,para 
discutir. 

O SR. HllLIO_GUEIRQS (PMDB- PA. Para discq
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Não há dúvida de que eSta ê uma matéria ãrida, de tra
mitação penosa, que--força o Senado a horas consecuti_
vas de vigília e de trabalho. Isto é simplesmente o com~ 
primento do nosso dever que mostra também o devota
mento e a consagração ·dos membros do Senado à causa 
pública. 

Claro, Sr. President~ e Srs. Senadores, que o tempo foi 
curto, foi ex.ígilo para a sua apreciação mas em· parte se 
_deveu à também laboriosa e um pouco· mais demorada 
tramitação na Câmara dos Deputados, restando ao- Se~ 
nado, por força do calendãrio deste fim de ano legisla~i
vo, poucas horas para decidir sobre esse importante as
sunto. 

Mas não se pode dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que o tempo tenha prejudicado a apreciação, por parte 
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do Senado, dessa matéria. V. Ex•s acabaram, durante as 
últiinas três ou quatro horas, de ouvir cerca de sessenta e 
poucas emendas apresentadas aqui no plenãrio a es'ses 
projeios de lei. Isso demonstra um esforço, uma dedi
cação, um cuidàdo, um zelo do Senad~_ :para com esse 
projeto que lhe chega com tão pouco ·esPaÇo de tempo.; 
para decidir. 

Tem-OS para n~s. tanto da OpOsiçãO como do Gover
no, que esse não ê ·o tex.to ideal que se poderia esperar 
neste instante d~ vida pública brasileira,_mas é o tex.to 
qUe fOi Possfvel, dentro das cOntingências, se chegar a 
e~s~ con.senso. Embora, é certo, tenha sido pouco tempo 
p<lra ap·reciação da matéria, jã disse;-e agora repito, que, 
na verdade·, as alternativas e opções para os problemas 
brasileiros não são mistérioS insondáveis e inescrutáveis. 
Na verdade, trata-se apenas de -oPiai POr- este ou por 
aquele caminho. Mas não há fórmulas mãgicas, .não hã 
toques de fada para resolver problemas e· que essas· so
luçõeS -sejam do descorihccinlcnto de todos. Na verdade, 
Ui'> soluções Sã-o -do conhecimento, são do estudo de todos 
quanto Se iilteresSa~m pelO estudo dos problemas econô
micOs;--financeirói;. e sociais do Brasil. 

Àcreditanios que c_onseguimos apresentai- um teXf._O_di
ferente de tudo quanto se apresentou no Brasil ao longo 
desses 20 anos, Estava-s(i acostumado aqui, no Brasil, a 
penalizar, única e exclusivamente, o assalariado. As clas
ses menos favorecidas recebiam o qaant pior da carga fis
cal. Agora, tenta-se outra alternativa, uma alternativa 
que--pretenda impor às classes mais favorecidas, mais 
afortuna_das da sociedade, um ónus mais compatrvet com 
as suas possibilidades, enquanto se alivia um pouco a 
carga fiscal sobre os menos desprotegidos. 

Cremos, Sr. Presidente, que é um passo a mais na di
reção da justiça social e da justiça fiscal 

Há opositores a esse "pacote". Claro que os hát Claro_ 
que esse pacote atinge, de maneira JnaiS veemente, mais 
contundente,.algLtmas!reas influentes da sociedade bra
sileira e, é evidente, que essas âreas dispõem de meios e 
modos de fazer valer a sua resistência e a sua reação a 
essa incômodo ônus que agora se pretende atribuir. 

Creió, Sr. Presidente, que, ao longo dessas horas in
dormidas, penosas, cansadas, o Senado pode dizer que 
cumpriu com o seu dever. Vamos, agora, colocar em vo
tação essa matéria que apesar, como disse e repito, do 
pouco tempo que tivemos para apreciã-la, na verdade, 
recebeu cuidados, zelos, atenção e interesse da grande 
majoria, senão de todo o Senado da República. 

O PMDB votará, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela 
manutenção do projeto como veio da Câmara dos Depu~ 
tados. Acreditamos que na elaboração do substitutivo, 
na discussão dos vários pontos de vistas em choque, se 
pôde chegar, coro mais faciliç3ade e mais tempo, a um 
-c-orisenso que-não foi o ideal, ritas, pelo menos, conse
guiu conciliar correntes que pareciam irreconciliáveis. 

Embora possa lamentar o fatO de ser forçado quase a 
aceitar a fórrilula da Câmara para não criar obstãculos 
piores à implantação desse projeto, o Senado, creio, esta
rá-dando mais uma demonst[açãodo seu patriot~smo,-do 
seu interesse, para encontrar soluções para os problemas 
brasileiroS. Com a consciência- tranqUila, conscienteS das 
oo_ssas responsabilidades, sem querer fugir também à 
nossa co-responsabilidade na implantação desse projeto, 
vamos votar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, consciente-· 
mente, tra-nqiiilamente,- patrioticamente esse "'p!lcote" 
fiscal, porque não era- possível se aceitar, de braços cru
zados. um déficit escandaloso, brutal, de 211 trilhões de 
cruzeiros, e não se mover uma palha sequer para se ten
tar resolver o problema. 

_O PMDB- disse e repito- votarã com o projeto do 
Governo, por ser o que no momento parece ser o ínais 
adequado e aconseihãvel aos superiores interesses do 
País. (Mui~ bem!) 

-0 Sr. -MUrilo Badar6- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ConCedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo __ Badaró, _que falarã 
como Líder. 

O SR. MURILO BADARó (PDS - MG. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador)·::._ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dezembro de 1985 

Provavelmente, assistimos aqui esta noite, ou esta ma
drugada, -a um ato do teatro do absurdo. Assistimos aqui 
·a alguns Srs. Senadores, impulsionados por hãbitos opo
sicionistas arraigados, e também assistimos a alguns Srs. 
S!!nadores com cacoetes governistas inerradiCados. 

De qualquer fÕrma, Sr. Presidente, entendemos neces
sária uma palavra no instante em que o rolo compressor 
da Maioria nos vence pela força do Regimento, pelo can
saço, e pela força do número. 

Nada, entretanto, me pareceu tão absurdo neste teatrO 
que viVemos-do que a urgência· urgentíssima solicitada 
pela antiga Oposição, hoje posicionando-se éo.mo maiQ
ria governista. 

Tive oportunidade de selecionar algumas pérolas de 
discursos pronunciados ao tempo em que era Lfder da 
Oposição esta figura notãvel de homem público que. a 
Paraíba deu ao Brasil, o Senador Humberto Lucena ... -

O Sr. Humberto Lucena- Muito obrigado a V.-~' 

O SR. MURÍLO BADARÓ --.o, e que, praza aos ce
us e aos bons fados, vai um dia governar esse Estado, 
para a felicidade da Paraíba. (Apoiado!) Quando S. Ex• 
comandou as hostes disciplinadas, cabisbaixas, silentes e 
obedientes- para lembrar Gustavo Capanema, quando 
defendia o PDS- pedindo urgência num projeto_ a que 
o Senado não pôde dedicar-se senão exatamente 5 horas, 
tomava eu como ponto de referência o discurso pronun
ciad_o por S. Ex• na abertura dos trabalhos legislativos 
deste ano: 

"i:: inequívoco o compromisso do novo GovernO 
com fortalecimento permanente do Legislativo." 

Sr. Presidente, se esta maneira de empurrar goela abai
xo do Congresso um projeto de tão vastas repercussões 
na vida _da sociedad-e brasileira, é fortalecimento do Le
gislativo, certamente a Língua Portuguesa estã comple: 
lamente subverticia, o que agride muito a preocupação 
que o Senador Fâbio Lucena tem com o verlláculo, eis 
que S. E~• é daqueles que melhor manejam a Língua 
Portuguesa, usando-a sempre de forma pura e castiça. 

Sr. Presidente, o decurso de prazo, objeto das ímpre
cações maú dram_áticas da antiga Oposição, decurso de 
pt'azo que era colocado na face do Governo como um la
béu infarilãrité, 'tnosfrando que o Parlamento, garrotea
do, vilipendía.do nas suas prerrogativas, não tinha como 
decidir pelos 45 dias que lhe atribui a Constituição. -

VejamOs bCril, Sr. Presidente, o nobre Senador Henri
que Santillo, daS vozes mais fulgurantes deste Senado, 
das mais lúcidas inteligências em discurso do dia 8 de no-

- vembro de 1_983, aparteando o Senador Humberto Luce
na, o Senador Henrique Santillo gravava, com palavras 
de ouro, nos Anais do Congresso Nacional esta sentença 
lapidar: .. A sociedade quer é a autonomia do Congresso 
Nacional_, a defesa da soberania do Congresso Nacional, 
a altivez do Congresso Nacional como Instituição repre
sentativa da sociedade". 

Maís urna vez, Sr. Presidente, rasgou-se hoje ou 
destruiu-se hoje a altivez do Congresso Nacional, a sobe
rai1 ia do Congresso Nacional e a autonomia do Congres
so Nacional. 

Não ficamos só nisto, neste teatro do absurdo que vi
vemos neste final de sessão legislativa. 

O Senador Roberto Campos, cotn a sua notável preci
são vocabular, falou no novo expediente imaginado pela 
criatividade d_o novo Governo--:- a recusa do prazo, que 
poderia ser, num jogo de palavras, também definido 
como o recur1)o do prazo. 

Com o recurso do prazo e a recusa do prazo, a Nova 
República, o Governo impõe ao Congresso Nacional um 
projeto de larguíssimas repercussões na socied_ade brasi
leira. 

Sr. Pr:esidente, as coisas mudaram muito. Não poderia 
deixar de homenagear o ilustre Presidente da Casa. SCria 
uma indelicadeza, e não. gostaria de cometê-la. Retirei 
uma dils pei"ohis Com que "V. Ex• também brindou o:s: 
Anais do Senado, quando Membro da Bancada da Opo
-sição, profligava os empréstimos aos municípios e aos 
Estudos, não somente ao final da sessão legislativa, 
como em especial,_ Sr. Presidente, pelo que eles represen
tavam de õ_nus reais para as municipalidades e os comba-
lidos cofres estaduais. -
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O ·SenadOr José Fragellí, hoje Presidente da Casa, 
apar1eando o nosso eminente Uder Senador Humberto 
Lucena- são tanto~ os pronu!i.Ciamentos, Sr. Presiden
te., que poderiam sei trazidos à colação que nos levariam 
a tomar o tempo da Casa; o--que não gostaríamos de 
fazê-lo- vamos ver o que o Senador José Fragelli disse, 
na sessão do dia 25 de novembro de 1983, quase também 
ao final da sessão legislativa: 

.. Não apenas a simulação; mas a maneira perver
sa desse procedimento, quando para aqui choveram 
em· profusão os pedisos de empréstimos dos Estados 
e Municípios, concedendo esses recursos a muitos 
Estados e Municípios, que, evidentemente, supera
vam a capacidade de pagamento desses emprésti
mos. Eles foram dados_mais por motivos puramente 
eleitorais e eleitoreiros." 

A denúncia grave de S. Ex•, s'abem _bem disso V. Ex•s., 
inclusive for.necendo, em muitos casos, recursos para as 
eleições de_ 15 de novemb_ro _çlo atto p~ssado. 
\ Sr. Pr:esidente, entre os empréstimós que estão arrota .. 
dos na vasta pauta de fim de ano, pingando aqui ao apa .. 
gar das luzes da sessão legislativa, estão empréstimos 
destinados a governos estaduais _e a prefeituras munici .. 
pais de capitais que se fartaram nO abuso do dinheiro 
públiCo em favor dos seus candidato-s às eleições ---: na 
publicação exagerada e descabida em favor de candida .. 
tos lesando a legislação eleitoral, através de um(\ publici .. 
dade indireta que favorecia aqueles seus apaniguados. 

O Sr,. Fábio Lucena - Cite as prefeituras que fizêram 
i~o. -

O SR. MURILO BADARÚ - Estão listadas na pauta 
de projetas que certamente o Seriado vai, contra a antiga 
opinião do Presidente do Senado, examinai-. 

Mas, Sr. Presidente, e o novo PMDB?_C_r~i()qUe nãO 
hã mais necessidade- o Sen_ador Paul_o Br_ossani, quan .. 
do fazia parte desta Casa, costumava, daquela tribuna, 
com o brilho e a facúndia de sua oratória, trazer cente .. 
nas de recortes de jornais, critrcãndo o Governo ou criti .. 
cando a antiga ARENA ou o PDS_-_ poderia fazer o 
mesmo, Sr. Presidente, não_ quero fazê--lo agora. Mas 
aqui estão apenas algumas centenas de recortes mostran .. 
do a nova face do novo PMDB ~-não quero fazer refe .. 
rências ao Partido <ia Frente Liberal, ... 

O Sr. Saldanha Derzi - Bom sinal! 

O SR. MURIW BADARÓ - ... porque se trata de 
companheiros da mesma jomci.da política. Mas, Sr. Pre~ 
sidente, a Oposição aplaude o Governo nas medidas que 
o Poder Executivo tomou àtravês de decreto .. Jeis, refe~ 
rentes à parte social, aos investimentos aplicados na ali~ 
mentação escolar, na alimentação às críãnçãs carentes; 
aplaude e deseja e formUla votos mesmo para que o Go~ 
verno imponha severa política de austeridade dos gastos 
públicos que lhe permita êxito no combate à inflação, e~ 
xito este desejado por todos os brasileiros, quer per~ 
tençam ao Governo, quer dele discordem. Lamenta~se, 
Sr. Presidente, a tímida caminhada na direção da privati~ 
zação. Estava chegando a hora de o Gover_n__o fa~r aqui
,lo que foi objeto de compromissos desde o primeiro dia 
de sua instalação, de reduzir gradativamente a presença 
do Estado no domínio da economia. - -

Aplaudimos, Sr. Presidente, as medidas destinadas a 
reduzir o sofrimento" daqueles que nada têm, dos desas
sisttdos de toda espécie, mas não deixamos, Sr. Presiden~ 
te, de opor as nossas críticas, as mais veementes, à-tenta~ 
tiva de se estatizar o_ índice_ de_ apuração dos preços para 
fixação das taxas de inflação __ e_dos índices_ de _c:q_rr_~.;ção 
monetária. Não deixamos de criticar 3. nova imposição 
de maiÇtr _carga fiscal a todos os seto_res da sociedade, 
ainda que se queira transmitir ao Brasil a imagem de que 
·o projetO teve wna destinação para c-obrar mais daquele$' 
que têm em favor daqueles _que nada têm. 

Em verdade, $r. Presidente, os noss-os oJI.vidos ainda 
estão ou em nossos ouvidos aíilda estão vivas, sonoras as 
palavras dos Srs. Senadores_ do PMOB que, dunuHe 
mais de 10 anos, desta tribuna, nos apartes, nos jornais, 
nas entrevistas, nas rádios e nas tel~visões, assinalava 
que o Brasil era o País recordista mundial de carga fiscal 
imposta sobre os cidadãos e sobre as suas empresas. E é 
este mesmo Partido do Movimento Democrãtico Brasi~ 
!eira, a quem a Nação deve tantos e tão assinalados ser .. 
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viços em favor da democracia que agora faz tábula rasa 
de _to_das_ as suas pregações anteriores, para vir aqui 
tornar~se, conivente sócio ativo de um projeto do Gover~ 
no que impõe pesada Carga fiscal a todos os setores da 
sociedade. 

O mérito -desse projetO foi aqui analisado, ·com a prõfi
ciência de sempre, pelo nobre Senador VirgHiO Távora 
qÇ!e, durante várias sessões, sobre ele se manifestOu. O 
Senador RobertOCãffir)QS-fê:fo Conl ã me"Snla lUcídez e o 
mesmo descernimento. Não hã necessidade de sobx~ isso 
falarmos. 

Compete à Liderança, Sr.-Presidente, fixai.- O pO!lto·de 
vista político. Ao mesmo tempo em que aplaudimos o 
Governo, pela sua ação na ãrea social, não lhe recusa~ 
mos aplausos pela sua tentativa de levar às camadas mais 
pobres da população resultadoS e benefícios da ação do 
governo; não podemos concordar e deixamos lavrado o 
-nosS"o·mais\ree"ment~-protesto, contra o ato de desprestf~ 
glQ_ para o Congresso, da remessa de um projeto de tal 
magnitude, Ja]Jando _apenas quªtro dias pcirã o seu en .. 
Cerramento; e plof ã.in-da com o Senado que, nos termos 
do art. SB.da Constituição" e do seu§ 1~>, é Câmara reviso
ra, corri poder de emen-da, prerrogativa constitucional 
d_~_s __ llliJis nobr_~s. se_ v_Ç, d~ _Utl). mo~r;;nto para outro, 
lançada_ à_ sltuaçãp .t;;l~~Qfortâvel de mera Casa l!ojnÇJ~O_
gadora, sem direito de emendar, sem direito de rever, 
sem direito de aperfeiçoar e, o que é pior, Sr. Presidente, 
sem direito_ de opinar, porque certamente as vozes que 
aqui se ouviram contra o projeto vão se perder, como 
~a,n~as, o_as maQxuga4as em que o Senado se reuniu para 
deliberar.-APenas me-l-esta dizer, Sr. Presidente, que aS 
responsabilidades do "pacote,'' as responsabilidades que 
recãirão Sobre o PMDB e sobre o Governo, por ~udo 
aq-uilo que acontecer de mal com a economia do País, fi~ 
_cam- consign{l9os nos_ AI] ais par !i que a população brasi., 
_l!;.iEJ.,_.Q~I?_que ª liistór_~a c:iê_~_onta_4e que, numa ~oite, 
no Senado, se passou por cima de todas as convenÍênCias 
pº_lí_tica~. por -~im_a da SQ~~rania_do Senado, por cima das 
preri<jg_ãtiyas do_ C()n_gres_~o. _p_ara Írf1:por u_m projeto quC? 
·em·llada reCOm-eOda a liítdigência daqueles que o me~ 
ram _e que nada significa de útil para a sociedade brasilei
r_a,_Ao P_MD!3~ _SJ;. Presi9ent~_. ç ~9 PFL- COnio_-se di.z 

~!lO __ i_n_teríor _de_MinaS-~ _'•sua ~Imã: S!:la p~lmã." -
(Muito Bem! Palmas.) -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Continua em 
discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro-a discus .. 
são. 

Encerrada a discussão com emendas, a matéria vai à 
Comissão de Cons_tituição e J!.ls.tiça. para exame do proje .. 
to e das emendas e às Comissões de Economia e de Fi .. 
nanças para exame das emendas, 

Tem a palavra o nobre Senador Hélio Gueiros para 
proferir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre o projeto e as emendas. 

O SR. HI':LIO GUEffiOS (PMDB- PA. Para emitir 
parêcer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de L_ei..da Câ~ 
mar a _n9 2 i 9, ()riundo ~o Poder ~xecutivo, que objetiva 
alterar a legiSlaÇão tributárra federaL - --

-0 projeto abriga amplas medidas que têm por escopo 
racionalizar os aspectos relativos à tributação e_à s_is_te: .. 
mática do Imposto de Renda. Paralelamente, a citada 
Pf6p-OSíCão pr-eteiiàii-OOU.Zir-<i" Carga tributária sobre a 
pessoa física, ampliando sua incidência sobre os ganhos 
~~-capital, o que incrementa a tributação das empresas. 

A leitura do projeto, ressalta o propósito de reparar 
e'ientuais injustiças fiscais e de evitar a evasão tributária. 
Do mesmo modo, evidencia~se a intenção de simplificar 

.procedimentos rio que diz respeito tanto à arrecadação 
quanto à administração de recursos. 

Com as modificações que se prétende introOuzii-, a (::a .. 

te_goria çle ço_n_tribui.nte_,_~essoa fiSicaLpal;Sa a ter r~di.iZ} 
da, ÇQmparativamente à legislãÇão -em vigor, a cirga do 
IP,PásfO sobie·a Renda. Por outro lado, com relação aos 
_ga_nho_sge capital,_() __ Qove(tlo_adql,l_ire niéi_gs de t:_~Ql_h~_r_ 
impostos em maior monta, o que, na situaÇão qú.e temos 
testemunhado, é meclida merecedora de aplauso. 
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ter atentar para a possibilidade de estas criarem _mecanis
mos âe repasse aos con.-sumidores em geral ou aos seus 
próprios: ~mvrega~os, dq_ _l:!ll;)ntante que por elas possa 
ser considerado co..mo _perda, 

Na multiplicidade_das medidas que adota, o chamado 
"pacOte fiscal" tem duplo ni.érito: o_da racionalização da 
sistemática de arre<:adação e controle_ e a preocupação 
çom: 9_asjJecto soCiaL __ _ _ _ 

Assiiri; corrrge-~"ÕDlitft-=-rfs tãTs-~õmo-o da correção do 
imposto retido na fonte _durante o ano .. base, diante do 
quadro da inflação" Constante, de índices elevados e o da 
restituiçãO- às pessoaS físicas, que gera insatisfação do 
contribuinte. 

Quanto ão aSpecto social, merece releVo a intenção de 
se proceder a ·um ajuste- da retribuição, desde que se de
tectem situações t~is COO)O perda de emprego e despesas 
com tratamento de saúde. 

A ·matéria- se insere na c.ompetência- da União, a teor 
do disposto no art. 8_'?, item XVII, alínea c da Consti~ 
füiÇãO Federal, o que justifica o exercício da competên~ 
cia concorrente do Congresso Nacional, à vista do art. 
43, inciso I da Carta Magna, enfatizando que não se tra~ 
ta de projeto ·de Ie[ compleinentar. 

Ressalte~se que foi observada a competência exclusiva 
do presidente da_República, fixada pelo art. 57, item I da 
Lei Maior, 

C o nseqü~ntemente, o projeto se circunscreve nos exa
tos Iindes- constitucionais, j ustific_and_o .. se a sua apre
ciação. 

Analisando em sua globalidade, o projeto se_ reveste 
do indispensável requisito de juridicidade. Constata~se, 
ainda, o _cuidado _da sua el~boração, que estâ a eviden~ 
ciar correta observância. da técnica legislativa. 

No mérito, opinamos pela aprovação do Projeto, nos 
termos do Substitutivo ofertado pela Casa de origem. 

Ante o exposto, somos pela sua aprovação. 
Sr. Presidente,, Srs. Senadores, quanto às emendas 

apresentadas em plenãrio, o parecer da Comissão de 
Çonstitl!ição ~Justiça é p~Ja' rejeição global. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias, para proferir o 
parecer da cOirírsiãó _de _Econàmiã:. 

-----/· 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB - PR. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Não creio ser necessário repetir a leitura de todas as 
emendas aqui já feita em duas oportunidades neste ple
nário. Não creio também ser possível avaliar o mérito de 
todas elas. No enlanto, Sr. Presidente, em função da 
oportunidade e daconveniênc1a, jâ que a aprovação des
sas emendas significaria O retorno deste projeto à Câma .. 
ra- dos Deputados com transtornos inúmeros, a Comis .. 
são de Economia opina pela rejeição- de todas elas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, para sobre 
as emenda-S proferir- parecer da Comissão de Finanças. 

-_O SR._LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Parapro
ferir,parecer. Sem revisão Cfo orador.}-=-- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Procurei fazer um esforço no sentido de oferecer à 
-Casa pareceres a todas.a.s emendas. São cetca de 5 emen., 
das, sendo que uma delas, de autoría do Senador Itamar 
Franco, foi retirada, a de n" 15. 

Sr. Presidente, coerente _com a filosofia que tracei ao 
relatar_ o,_ pr!)jeto que, co_~esso. J?-O_ m_eu jul~amento, foi 
_um libelo contra o Projeto do Governo, dentfõ dos pará~ 
metros do meu espírito público, conforme disse no meu 
próprio -re!ató.rio há pouco lido, quis dâr uma oportuni., 
dade a que o Gov"eino fniciasse o of.deriamento .das suas 
finanças. 
_ gntª9~ Sr. PreSidénte; todas as emendas têm parecer. 
Mas, coerente _cQm a(ruefã filosofia, condenando o proje
to, como condenei, concluí, ou melhor, sintetizei o meu 
parecer no trecho que rápidamente lerei à consideração 
desta Casa. 

____ _Quail1o~t_mª-i_9r _t[~l,ILaª-o sobt:_ea§_empresas, apesar 
d!;__~_JJl~ic;l-ª-_ap_res~!lJª-t~§_l;:_neç_~s--ªrW. ejgsta, fap.~ç___O}_is-:__~ --

"Nossa experiênciã como homem público que jâ 
trilhou longa vida nos meandros da AdministraçãO, 
!_'J!_S_ tr~ ~!~!a~~-e -ª---~~er!lo, leva-nos a abrir crédito 
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de confiança ao Presidente da República, na certeza 
de que Sua Excelência saberá conduzir a ação do 
Governó, no sentido de corrigir as imperfeições que 
venham a ser detectadas no Projeto em feia, com o 
decorrer do tempo, encaminhando ao Congresso 
proposições que revisem o presente pacote fiscal, 
buscando aperfeiçoá-lo." 

Coerente, Sr. Presidente, com essa postura que adotei, 
para atender aos próprios reclamos e aos imperativos da 
minha consciência, todos os pareceres são contrários às 
emendas. 

Se algum dos Srs; Senadores desejar qtie eu leia o pare
cer da emenda de sua autoria, eu o farei. Se for neces
sârio, Sr. Presidente, poderei ler as emendas aqui nume
radas, começando pela do Senador Itamar Franco, até a 
última, que é tambéin de autoria-do brilhante Senador 
pelas Alterosas. (Pausa.) _ 

Sr. Presidente, coerente com o parecer, para não que~ 
rer criar nenhuma dificuldade, transferindo a responsa~ 
bilidade_ ao Governo, da execução deste Projeto, da sua 
eficácia, 'como também aos Partidos que lhe dão susten~ 
taçào, nesta Casa, o meu parecer contrário às emendas. 

SÃO OS SEGUINTES OS PARECERES A 
QUE SE REFERE O SR. LOMANTO JUNIOR 

PARECER SOBRE A EMENDA No I 

Trata a presente Emenda de instituir a atUalização tri~ 
mestral dos valores em cruzeiros na legislaçãO do I mpos~ 
~o de Renda, incluída a tabela progressiva das pessoas 
físicaS, no exercício fiiiâh.ceiró ·de 1986. 

O Projeto prevê a medida, porém, em período anual e 
nisto está certo, porque-o Imposto de Renda, a não ser 
em relação à retenção na fonte, utiliza períodos anuais 
para apuração dos rendimentos da pessoa física. 

Todavia, mesmo no que se refere ao Imposto de Ren~ 
da na fonte, há que ter~se em vista a operaCionalidade 
das fontes pagadoras geralmente empresas com sistema 
de custos muito sensíveis às mudanças freqUentes na exe
cução de tarefas.-íntCrnas. 

CompreendemOs que as alteraÇ'õ~s- Úi~~straiS- talvez 
viessem a se harmonizar com pretendidos ajustamentos 
trimestrais dos salários, poiém há outros remédios para 
a situação, podendo ser citado, no caso, a sensibilidade 
nos ajustes semestrai.s que estão previstoS J10-Projeto. 

Propomos, pelas razões apontadas, seja rejeitada a 
Emenda em exame. 

PARECER SOBRE A E,MENDA No 2 

Propõe a presente Emenda que a atualização dos valo~ 
res em cruzeiros na legislação do Imposto de Renda seja 
feita não apenas com base na variação de valor das 
ORTN mas, sim, com base nesse valor a,crescido de um 
índice de 20%. 

Certamente parte Q seu Autor, o nobre Senadõr Itã: 
mar Franco, do pressuposto de que as ORTN"s não tra
duzem, na sua variaÇão de valor, o que realmente se pas~ 
saem termos de inflação de preços. Para ele, as ORTN 
são, sempre, subavaliadas e daí a necessidade de recom~ 
por o seu valor para poderem acompanhar a inflação. 

Mas suponha-se (e_ isto realmente ocorre) que a va~ 
riaçãO das ORTN representem, ao menos alguns meses, 
a verdadeira variação da inflação. Iríamos, então, nessas 
quadraturas superavaliar os coeficientes de ajustamento 
da legislação do Imposto de Renda, reduzindo, assim, a 
receita tributária autorizada no Orçamento da Uniã_o? 

A medida, a ser adotada, necessitaria de condicionaii~ 
tes, pois só haveria o ajustamento proposto quando real~ 
mente ficasse patenteado que as variações _das O R TN es~ 
tariam abaixo do valor da inflação corrida no período. 

Apresentada como foi, pãra impor~Se qu-alquer cir
cunstância, entendemos que a Emenda não pode preva~ 
tecer e, assim, votarhos por sua rejeição, 

PARECER SQI!RE A EMI;;NDA_No 3 

Visa a presente Emenda a permitir que no exercíciO de 
1986 seja perm.tfida compensação de débitos_ ao Er_ãtiQ . 
com as quantias a que o contribuinte teria direito a título 
de restituíção do _Imposto de Renda pago a maior, du
rante o ano~base de- 1985. 

A 'medida já estâ autÇJrizada no § 39 do artigo i4 dÕ 
Projeto de Lei, com relação aos débitos vencidos até 31 
de o_utubro d.e 1985. 

A úníca diferença existente entre a proposta da Emen
da e o texto do Projeto é a de que a Emenda não caracte
riza os débitos, enquantO que o Projeto os delimita com 
precisão, restringindo~os a débitos passados, 

Cremos qüe a linha do Projeto é a mais conveniente 
aos interess.es da receita pública e do cumprimento inte~ 
gral da legislação tributária. 

Sem a condição imposta pelo Projeto, os contribuintes 
não teriam nenhum obstâculo a impedir que viessem eles 
a pagar o Imposto de Renda do_ próximo ex~l'cício _com a 
restitu-iÇão que acaso tivessem dire_ito e cuja devolução 
estft prevista no Projeto por outra forma~ Parceladamen
te. 

Face ao exposto,_ opinamos pela rejeição dã Emenda .. 

PARECER SOBRE A EMENDA N' 4 

--~~- Emt?nda objet.i~? <l_ sup~e~_sà() <:~o''§ 49 ·~o artigo l9", 
e ·seu Autor, o ilustre Senador Itamar Franco, nãO- Tez 
qualquer esclarecimento sobre o assunto, limitando~se a 
dizer que a justificativa- seria feita oralmente. 

Ocorre, pOrém, que perlustrando o Projeto nele não 
encontramos parágrafo 49 no artigo )9 Ficamos, a:ssim, 
diã:nte de Emenda sem idei-ltifkaÇão do dispositivo cor
reto a que se refere sem deixar transparecer qualquer pis~ 
ta para descoberta do tema sobre que versa. 

Nessas condições, opinamos pelo seu desacolhimento. 

PARECER SOBR!ó A EMENDA N' 5 

Pretende a Emenda do nobre Senador Itamar Franco 
seja derrogada a ''legislação vigente com eficâcia_a partir 
de 19 de #neiro de 1986". 

Equivale a dize.r que objetiva a que o lmposto de Ren~ 
da, no próximo exerclcio, seja regido inteiramente pela 
lei que resultar do presente Projeto. 

Com fal ãmplitude, o Projeto teria, e·ntão, de cobrir 
itens e matéria de que não cogitou e, assim, em lugar de 
101 a_rtig~s terlam()S mais de I .OOO,jâ que sabemos que a 
legislação do Iffiposto de Renda compõe~se, atualmente, 
de uin riúinerO triuito grande de_ diplomas legais. 

---~- A_solw<ào inil.is-sábia é a seguida pelo Projeto, o qual 
intrõduz inovaçõeS nos pontos que julgo4 estratégicos, 
poiérri manteve a legislação em vigor na parte não expli
citamente alterada. 

Tal opção permite adaptação mais fácil por parte dos 
contribuintes, mantendo muitas das práticas atuais. Re
vogação de uma só vez. de toda a legislação existente tu
multuaria, sem dúvida nenhuma, a vida contáhil e fiscal 
das empresas, dificultando a normalidade de arreca~ 
dação da receita pública no próximo exercício financei
ro. 

Opinamos, assim, pela rejeição da Emendac 

PARECER SOBRE A EMENDA No 6 

.. A presente Emenda tem por objetiVO- âar outra re
dação ao parãgrafo do artigo 29, porém sem lhe mudar o 
sentido. Talvez traduza a idéia com mais_elegência, po~ 
rém o texto do Projeto ensej& o f:!lesmo enteildim.ento. 

Cremos que o ilustre Al!-tor da Emenda pret~~de ~v:i~ 
tar dúvidas de interpretação, diallte da literalidade -cõm 
que poderá vir a ser entendido o termo "abono", cons~ 
tante do Projeto. _ . 

Todavia, é evidente que o que se deseja isentar não é a 
figUra do "abono" e sim os rendimentos auferidos em 
troca do período de lerias ou da licença que se converte 
em remuneração. 

Enlendo, assim, que a proposta do ilustre Senador Ita
mar Franco não traz alteração substancial, envolvendo 
m"era questãO redacional, sem elementos que induzam a 
alteração do Projeto. 

Nessas condições, opino pela rejeição da Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA No 7 

O Projeto de Lei determinou que o _fato gerador do 
Imposto de Renda se dâ.com auferim~oto dos rendimen~ 
tos, portanto mensalmente, trimestralmente etc.-. 

Não obstailte ocorra os fatos geradores _em tais perío~ 
dos, a declaração de rendimento que serve de base ao 
cãl_culq__çl_efinitivo dC? imposto ~feita anualmente, na for~ 
ma_ preVista no artigo 89 do Projeto de Lei. 

A base de __ cálculo do impost~._portanto, jâ ê-anual, na 
_fonp_a do_que_j_á Vem ocorrendo_ atu_alm~nte. 

Dezembro de 1985 

O que se alterou foi_ a sistemãtica de correção mone
tária dQ imposto retido na fonte, assim como do imposto 
afinal devido __ ou do imposto a pagar.-

Assirii~ o objetivo da medida já estâ atendido no Proje_~ 
tq •. que utiliza o __ rendimento anual declarado como a 
b~<;:, __ Qefinitiva de câlculo do imposto-devido. 

Caso pretenda ela evitar que a corre~o do imposto a 
pagar seja feito a partir da apresentação da d~laraçãó e 
não a partir da percepção dos salários ou rendimentos 
outros, teria ela de ser redigida de maneira diferente com 
a devida cl_areza de propósitos. 

Face ao exposto, opinamos· pela rejeição da Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N' 8 

Pretende~se, com a presente Emenda, cancelar 
isenÇões concedidãs para determinados itens da rem une~ 
ração dos militares, magistrados e parlamentares. 

A Justificaüva do eminente Senador Severo Gomes é a 
·de que a Emenda, embora apresentada na Câmara dos 
Deputados, ficou fora do Substitutivo aprovado naquela 
Casa, "por um desses acidentes que ocorrem na trami~ 
tação legislativa". 

Ora, o certo é que o objetivo do presente Projeto não é 
de reformar toda a legislação do Imposto de Renda, 
mas, sim, o de dar melhor tratamento à tributação do 
trabalho, especialmente do trabalho assalariado. 

Não cabe, portanto, no seu bojo medidas que têm, 
exatamente, objetivo oposto, qual seja, o de onerar a tri~ 
butação _de determinadas classes de empregados ou assa~ 
lariados. · 

A medida, se desejada, deve enquadrar~se em Propo
sição autônoma ou, então, em Projeto consentâneo com 
sua natureza. No caso do Projeto ora em exame, elacon· 
flita com a ffiosofia que o informou. 

Diante do eXposto, opino pela rejeição da Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N' 9 

Pela presente Emenda sugere-se a supressão do artigo 
49 do Projeto, que instituí nova tabela para a retençâo do 
imposto na fonte. 

A tabela em foco é bem mais favorável do que seria a 
atual tabela, após o costumeiro reajuste, _ .. 

Além disso, o Projeto de_ Lei assegura que ela será rea
justada anualmente nos meses de julho e de janeiro de 
cada ano, o que vem assegurar para todo o futuro as 
vantagens que ela já representa em relação à atuaL 

Face ao- ex.posto, opinamos pela rejeição da Emenda 
apresentada. 

PARt:CER SOBRE A EMEND>\ N' lO 

A Emenda propõe a adoção de tabela para o desconto 
do Imposto de· Renda na fonte que garanta isenção aos 
rendimentos não só até Cr$ 1.761.000 mas, sim, até Cr$ 
3>034c000. 

Creio que o objetivo seria o de estender o favor fi_~c~I 
não só aos trabalhadores que ganhassem até 5 salárío:S 
mínimos mas, sim, aos que ganhassem um pouco mais. 

Ora; ê preciso considerar qtie a Tabela criada pelo 
Projeto e-poi'-demais generosa com relação aos assalaria~ 
dos da baixa renda, em escala inversamente proporcio
nai ao valor dos rendimentos. 

Embora ela pare cOm a isenção em ceita j)ônto di es~ 
cala (e não p<:lderia ser~ diferente), todavia as taxas ou ali~ 
qílotas de tributação são bem ínfimas, havendo, ainda, 
oUtrOs inecanismos de suavizar a tributação, como sejam 
o desconto padrão proporctonal, assim como o desconto 
correspondente a dependente, sem prejulio de outras re~ 
duções concedidas na legislação atualmente em vigor. 

Dentro da sistemâtica adotada no Projeto não hâ jus
tificativa para a Emenda, a meu ver, pois os assalariados 
com renda líquida de Cr$ 3.034.000 no mês já for.am 
grandemente beneficícidos quando comparado com seu 
enquadramento na legislação atualmente vigente. 

Face ao exposto, opino pela rejeição da Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA No 11 

A Emenda pretende instituir nova base de câlculo para 
o imposto de fonte incidente sobre os funcionários ptíbli
cos federais, estaduais e municipais. · 

O objetivo da medida é dos mai~jl_lstos, e sejus~ifiCa~ 
ria plenamente na sistemática anterior do Imposto de 
Renda, na qual se utilízavam tabelas que importavam 
ein grande saldo credor em favor dos funcionários, de-
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monstrando que seus salários e vencimentos vinham sen
do tributados em bases excessivas. 

Todavia, com a introdução das medidas constantes d_o 
presente Projeto, as retenções do Imposto de Renda na 
fonte se tornaram bem menores, porque as tabelas e res
pectivas alíquotas foram reformulados, para dar ensejo a 
cobrança de Imposto de Renda na fonte compatível com 
o tributo a ser apurado na declaração de rendimentos. 

Assim se fossem reduzidos os próprios rendimentos a 
sofrerem a tributação, inverter-se-ia o objetivo do proje
to que passaria a dar ensejo ao aparecimento de contri
buintes com columoso excesso de imposto a pagar por 
ocasião-da declaração de rendimentos. 

Face ao exposto, opinamos pela rejeição da Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 12 

Propõe o ilustre Senador Itamar Franco que a cor
reção da tabela do imposto retido na f9nte seja atualiza
da trimestralmente e não semestralmente como previsto 
no Projeto. __ 

O reajuste trimestral da tabela Vii'la a)et repetctissões -
desfavoráveis nos custos das empresas, pois que_ alte-_ 
rações constantes nas rotinas internas certamente au
mentam o volume de trabalho e, co nseqtlentemente, a 
despesa decorrente._ - -- . __ -,_-_: 

Compreendemos que as alterações trimestrais talvez se 
harmonizem com eventuais ajustamentos trimestrais de 
salários, porêm há outros remédios p-ara a situaÇão, po-. 
dendo ser citado, no caso, a sensibili?ade nos ajustes se-
mestrais que estão previstos no ProJeto. -

Pelas razões expostas, opino pela rejeição da Emen~a. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 13 
, Pretende a Emenda que a correção da tabela do Im
posto de Renda na fonte n_ào &.eja inferior i:lo ín_çlice Qe 
correção salarial. . _ . -· 

Sua significação só existir_á se: a variaÇão da ORTN for 
inferior ao coeficiente com que Se faça a correção dos sa
lários, porque se assim ocorresse. o_s __ salár_ips ou. .out_ros 
rendimentos passariam a ;;er tributados mais fortemente. 

Mas não existe demonstração nenhuma de que tal ve-
nha ocorrendo de maneira ha!:>itual._ __ ·-- _ 

Ademais, o acréscimo dos sal_ários não se dá tão
soffiente da inflação. No mamemo C$tã_ sendo inclu_íçia, 
entre outros, parcela a título de produtividade que nada 
têm com o fenômeno da inflação, havendo razão_ nenhu-
ma que indique sua exclusão ___ de tributação adicional. 

Isto posto, opino pela rejeição da Emenda. 

PARECER SOBRE A- EMENDA N• 14 
O objetivo da presente Emenda é o de incluir Os rendi- . 

mentos de foro e laudêmio entre os que estão sujeitos ao 
desconto do imposto na fonte, pela tabe~a do artigo-41'. 

t bem de ver que o aluai Projeto mantém a legislação 
atualmente vigente e daí se conclui que as alterações se 
cingem a pontos que vinham representando autênticos 
estrangulamentos, como é o caso das restituições de Im
posto de Renda na fonte, os problemas do carnet leão, as 
desigualdades de distribuição_de renda, a excessiva tribu
tação dos assalariados privilegiando os rendimentos e 
ganhos de capital. 

Por iSSo, -não se incluem nos objetivos do Projeto_ as
sunto como o ventilado na Emenda, que certamente estã 
a se inspirar na semelhança que o foro e o laudêm-io têm 
com os rendimentos de locação, sublocação, arrenda
mento e subarrendamento. 

Face ao exposto, opinamos pela rejeição da Emenda. 

PÃREê:ERSõi!REAEMENDA No !6. 
A Emenda em apreço objetiva alterar_ o§ 3~', do artigo 

5', da Proposição. - - -- _ 
O arti&o S'i' do Projeto dispõe o Imposto de Renda da 

pessoa física relativo ao rendimento percebido de outra 
pessoa física, no (J_1ie pertine ao trabalho não
assalariado, à locação, sublocação, arrendamento e subR 
arrendamento de bens móveis e imóveis e oUtros -rendi
mentos de capital não tributad_os na fonte, estabelecendo 
o seu § 39 que o imposto -em callsã Incidirá sobre os rendi
mentos auferidos mensalmente e será pago em prazos es.
tabelecidos pelo Ministro da Fazenda. 

De acordo com a referida Emenda, a hipótese de inci
dência do menciOnado imposto passa a ser sobre o re-ndi
mento auferido anualmente, de }'i' de janeiro a 31 de de

, zembro. 

A alieni.çãO- ofa proposta, se aprov'adii, . traria como . 
conseqüência uma mudança no _fluxo de caixa do T~~u
r.o,_ do que resultaria sérios prejuízos à harmonía que .se 
e~ige _c;:m norma do al~nce da que ora se aprecia. 

Assi~, opiilaremos pela,rsi_eJÇão da Em_en~ 

PARECER SOBRE A EMENÓÁ-N017 
A Emenda em exame tem como objetivo incluir en~re 

as deduções do rendimento bruto do trabalho assalaria
do, na determinação da base de cãlculo sujeita à incidên- · 
cia prevista no art. 4~' do Projeto, as pensões alímentídas 
pagas em vittude de sentença judicial. 

Em sua Justificação, o Autor da Emenda afega que as 
referidas pensões incluem-se entre as deduções permiti
das pela Instrução Normativa n'i' 57/85 da Secretaria da 
Receita Federal. 

ó eiarile sistenlático" do Pro}eto permite-verifica-r qu-e a 
inclusão ora: pretendida não se harmoniza com os objeti-
-vos gl~bais" da Pr9posição. _ _ __ 

Dessa_ forma. opinamos pela rejeição da presente 
.. -Emenda. 

··.,PARECER SOBRE A EMENDA N• 18 

PropÕ~-se, pela Emenda em apreço, que a dedução 
máxlniã -do rendimento bruto do trabalho_ assalariado, 
pili-a-aeterininaÇãO-da &ãse de cálculo sujeita à inCidência 
p~eyis~a no ar_t. 4~'_d? Projeto, fixada _em C['$ 1.500.000 
na _Proposição, pasSe para Cr$ 3.b00.000 (arf. 6~', I, a). 
- A alteração pretendida t~az prejuízo -ã-·co-erênêi:i da 
Proposição- e Coinj)i"Ofnete seUs objetivos, pelo que opi
namos pelo não acolhimento da Emenda. 

PARECER SOBRE A E!V!llNOA N• 19 

A-Emenda em tela objetiva mOdificar o inciso I do_art. 
- 6'i' da Proposição, o qual se refere às deduções da_ba.se de 

cál_culo correspondente à incidência prevista nos arts. 49 
e _5Y do Projeto, relativamente ao trabalho assalariado. 

Pela alteraÇâo proposta, são incluídos como dedutí
veis do rendimento bruto do trabalho assalariado as des-

1Jé53S com h:lédicos, dentistas, hospitais e aquisição de 
-equipamentos~ e os abatimentos a seguir -passàm:- a) de 
25% para 30% da renda bruta, limitada essa dedução a 
crs· 3.000.000, elimüüi.ndo-se a possibilidade de opção 
pela dedução do valor pago a ~ítulo de contribuição a 
instituições oficiais de previdência; e b) de Cr$ 200.000, 
para·CrS 400.000, por dependente. 

Considerando que a sua adoção implica em considerãR 
vel decréscimo no montante da receita tributária, comR 
prcftnete_ntli:nr-~_~cácia da norma quanto aos objetivos a 

-qUe--se prOpOS; oPíi:tamõs pela rejeição da E~enda. 

PA,I~ECER SOBRE A EMENDA N• 20 

Essã. ElnelldS. o.bjetíva-alterar o§ I~' -do art. 69 da Pro
posição. 

O texto da Emenda oferecida prevê-a correção em inci~ 
so cujo número- não é indicado. • 

Assim, ante a falta de precisão na redação da Emenda, 
_som_os_ por sua rejeição. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 21 

__ A presente Emenda objetiva alterar, de.25% para 30%,' 
o percentual ded_utivel rlo rendimento bruto proveniénte 
de trabalho não assalariado e demais rendimentos pre-· 
vistos nos arts. 4., e 5<> da Proposição, para determinação 
da base de cálculo, sujeita à incidência pr~ista noSrefe
ridos artigos. 
_A adoção da referida Emenda implicaria em redução 

da receita, com prejuízo aos objetivos perseguidos pela 
Proposição. - - · - -

Assim, opinamos pelo não acolhimento da Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 22 

A emenda em exame visa suprimir" õ § 2Y do art. 6~' do 
projeto. Esse dispositivo confere ao Ministro da Fazenda 
competência para alterar, considerando peculiaridades 
da atividade profissional exercida pelo contribuinte, o 
percentual dt df:áú:Ção do rendimento brutó proveniente 
do trabalho não assalariado e demais rendimentos pre~ 
vist_os oos ªrt~_._49 e 5~' da p~oposição. 
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Ã-s CHsPõSiÇõês dOCfiãdO § 2<>.do art. i>~'~ qüese-prete-n-
de elimiri.ar do projeto_,_tem importância fundamental no 
sentido de conferir àquele órgão do Executivo a neces
sária flexibilidade !"la administração tributária. 

Assim, opinamos pela rejeição da emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA W 23 

A emenda em apreciação, de iniciativa do_nobre Sena
dor Itamar Franco, propõe a supressão do§ 29 do art. 8<> 
Trata-s_e õe complementação à apresentada por Sua Ex
ce[ênciil. em relação ao inciso IV do mesmo artigo, a qual 
propõe incida a correção monetária no imposto retido 
na fonte, para efeito do cãlculo do imposto a pagar ou a 
restituir. A presente emenda o_bjetiva, por sua vez, ofere
cer tratamento mais favorável para o contribuinte, em 
r!',:lação _ _à correçà_O mone_tá_r_ia do imposto de fonte, que 
pelo § 2Y não se apliciriã em caso de resultado negativo 
motivado por pagamento não obrigatório do imposto: 

Somos por que a emenda em causa não deva prospe
r.::ll", porquanto o dispositivo que se quer ver suprimido 
do projeto tem a finalidade, evidente, de evitar sobrecar

-ga de restituições provocadas por-recolhimentos indevi
dos de imposto. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS N•S 24 E 25 

· T~a_ta-se de dpas--~enda~ propand?, Jp. substancia, ai
- f ~çraç~~ equiV~~nfC:S. ao inciso IV db art. 89 do projeto. 

A primeira,-dó e'minente Senador Virgílio Távora, su
gera a inclusão das expressões "corrigidas monetaria
mente", com as quais o teor do inciso passaria a ler-se: 

"IY --,serâ S.l!btr'!Ído _ _Q_j~.Q.Q§õ.~o pa_gq ou_ r~<J~--~-ª 
fonte durãnte o ano-base, corrigido monetariamente." 

- -- A segunda, do nobre Senador Itamar.Frarico. sugerin- · 
do a seguinte redação para o mesmo inciso: 

"IV- será subtraído o valor, monetariamente corri
gido, do imposto pago ou retido na fonte durante o ano
base." 

O caput do ari. 8.,., Versa sobre as normas que serão ob
servadas para determinar-se o_saldo do imposto a pagar 
ou a restituir, relativamente às pessoas fisicas. No que 
tange à correçãó monetária, o projeto adotou a fórmula 
de fazê-l_a incidir em relação ao resultado final, após 
.adições e subtrações, sistemática que, a nosso ver, me
lhor atende aos objetivos da progressividade do imposto. 
A antiga prática de corrigir-se o imposto pago na fonte 
antes de tais operações revelou-se danosa para o Erârio. 

Pelo exposto, opinamos pela rejeição de ambas as 
emendas em análise. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 26 

pç_ iniclatlv~l" Cf_.? ili..!S~~ Senador Itamar Franco,_ pro
põe ,â emenda efn pauta nova redação ao § J9 do art. St>, 
pela qual. a restituição do Imposto de Renda a pessoa 
fisica, descj.,c;: que a declaração tenha sido entregue em 

. tempo opo'r'tuno e regularmente preenchida, será feita no 
prazo máximo de trinta dias, em vez dos 120 consigna
dos ~9 projeto, sob pena de juros de I% ao mês e multa 
de 20% s_obre o valor do crédito. , 

HavemOs _p~r _r~~oãve_l o prazo de 120 dias previstos 
no projeto; o Qbe Tépreseõta notável progresso em re
lação à situação -atual. Julgamos que um prazo menor, e 
tão curto como o sugerido, seria materialmente insufi
ciente para o processamento das devoluções. Além disso, 
a própria natureza da atividade tributária do Estado dei
xa de comportar penalidades como as preconizadas. 

Em face do que precede, opinamos pela rejeição da 
emenda em exame._ 

tARECER SOBRE A EMENDA N• 27 

A Êmcinda em exame_,., dç iniciativa do ilustre Senador 
Virgílio TáVorã,_piopõ~ ~supressão do inciso V do arti-
go 8~' e dos seus parâ8rã.fosJJf'i' e 29, · 

A relativa ao inciso V é complementar à apresentada 
ao inciso -IV dÔ mesmo artigo, a qual Propôe incida a 
correção monetária no_ imposto retido na fonte, para 

- efeito do_ cálculo do imposto a pagar ou a restituir. Em 
con_S!!Qilência, _não se corrigiria o resultado das ope
rações de subtração e adição, para cálculo do imposto. 

A relativa aos§§ 1.,., e 29, por sua vez, objetiva a dar tra
tamento mais favorável à c_orreção monetária que, pela 
Emenda ao_ inciso_ IV, Se "aplicaria aO imposto de fonte. 

Somos por que a nova sistemática melhor ateiide aos 
~objetivos da progressividade do imposto de renda, ~ez 
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que pela sistemática vigente, a Tabela Progressiva é miti
gada na razão dircta da espiral innacionária. -

Pelo exposto, opinamoS contrariamente à Emenda em 
análise. 

PARECER SOBRE A J;:MENDA N• 28 

A presente Emenda, de iniciaüVa do ilustre Senador 
Itamar Franco é CÇJmplcmentar à apresentada ao inciso 
IV do art. 8_ do Projeto, a qual propõe incida a correção 
monetária no imposto retido na fonte, para efeito do cál-
culo do imposto a pagar ou a restituir. -

Em Conseqüência, nesta, sugere-se nova redação ao in· 
ciso V, de molde a suprimir-se a correção do resultado. 

Temos que a sistemática do Projeto atende melhor aos 
interesses do Erário, tendo em vista que a Vigente, a ex
periência -indica, sofre distorções em decorrência da in
flação. 

Assim sendo, opinamos por-sua rejeição. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 29 

A Emenda em estudo, do ilustre Senador Itamar Fran
co, propõe nova redação ao parágrafo único do artigo 
9'1, pela qual a tabela progressiva de incidência do impos
to de renda das pessoas .fiSicas será corrigida monetaria
mente, com base na variação d.o valor da ORTN, a cada 
três meses. __ 
_ O parágrafo de que se tfã.ta pteVê a correção mone
tária entre os -meses de jan-eiro de 198-6 a j:anewo-de 1987, 
nos exercícios seguintes, ·~com base na variaçãO do valor 
da ORTN ocorrida no ano-base". 

A tabela constante do artigo 9i> do Projeto, melhor 
corresponde à duração do ano-base - o ano _çivil - não 
havendo, s.m.j., razão pata a torreÇão _ ~rimes __ traL 

Em face do exposto, opinamos Contrariamente 
Emc!nda em exame. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 30 

Emenda firmada pelo nobre Senador ltam(!.r Franco 
propõe nova redaçã_Q ao artigo lO do Projeto, P_ela_qual o 
saldo do imposto a restituir será pago ao contrtbumt_e no 
prazo máximo de trinta __ dias, em _lugar do~ 12.0 P!evtstos 
no Projeto, sob pena de juros de 1% ao mes e multa mo
ratória de 20% sobre o valor do crédito. 

Emenda de igual teor também do Hustre Parlamentar, 
é apresentada ao artigo 's9, § 39, ónde melhor se_encaixa. 

A presente Emenda não se harmoniza com o. t:or do 
artigo 10, razão por que opinamos pela sua reJeição. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS N•S 31 e 32 

Emendas de igual teor, dos ilustres Senadores Virgílio 
Távora e Itamar Frãh"Qc.-, prOpõem a supressão do art. 14 
do ProjetO; pOr considerar, o primeiro, que o dispositivo 
instituí empréstimo COmpulsório inconSfifucioriaJ. 

Na verdade, a alegação do eminente Parlam_entar não 
sói"resistir a uma análise mais demorada do dispositivo 
em causa, que trata de restituição de imposto pago a 
maior, sendo que a difereriÇa paga a maior só se torri3 
conhecida após o decurso do ano-base, quando se proce
de ao ajuste entre a importância retida na fonte, e reco
lhida como adiantamento, e a devida na declaração do 
contribuinte. 

Já o empréstimo compulsório, nas duas modalidades 
previstas em noss_o texto magno, tem natureza jurídica 
diversa. sendo diferente o seU pressuposto. Neste, sabe
se. desde o infcio, tratar:se -de mútuo, compUlsório em
bora, mais ingresso que se não classifica ·entre as receitas 
públicas por ser restituível, comO ensina Aliomai' Baleei
ro. Já os tributos, pagos indevidamente ou a maior, no 
momento em que são recolhidos passam a integrar o pa
trimónio do ente tribut_ante, sem correspondência no 
passivo. A devolução caracteriza--se como acidental, em
bora possa repetir-se com a freqUência ã "que temOS 3SS~ 
tido, o que constitui, sem dúvida, anormalidade que o 
Projeto _visa a sanar. 

Por outro lado, ente as normas disciplinadoras do ins
tituto do pagamento_ indevido (arts. 16.5 a 169 do Código 
Tributário Nacional), não há nenhuma que impossibilite 
a devolução do imposto pago a maior posteriOrmente ao 
exercfcio em que venha ·a oc-orrer ou a ser conhecido. 

Em face do exposto, somos pela rejeição das Emendas 
ema exame. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 33 

Em apreciação, Emenda de iniCiativa doS ilustres Se
nadores Nelson Carneiro e Benedito fetr~ira_, que pro

-põe sejam suprimidos o inciso III e parágrafo único ·do 
artigo IS do Projeto. 

P~Io citado artigo I 5, lll, considera-se lucro distribui
do, tributado pelo imposto de renda, a parcela dos lucros 
e reservas proporcionais ao valor das ações em tesoura
r1ã ou quotas liberadas, na hipótese de permanência no 
património da empresa por prazo superior a 90 dias, 
contados da data da aquisição. 

O parágrafo único prevê que se a pessoajurfdica vier a 
alienar aS aÇões ou quotas de que se trata, o· sócio benefi
ciãrio Tarã jiis_à restituição do imposto, monetariamente 
corrigido. 

Pã:ra os-ilUstres autores, torna-se necessária a supres
São por não ter razão de 90 dias, além do que tal proi
bição poderia obrigar a sociedade a alienar suas próprias , 
ações por prazo inferior ao real, diante da premência do 
tempo, descapitalizando-se, portanto. 

A ratio essendi do dispositiVO qrie se quer eliminar é 
sem dúvida moralizador: procura, certamente, previnir a 
distribuição de lucro implícita na compra de ações pela 
~mpr~s~ a _sócios, presumindo-se que essa distribuição 
ocorra sempre que a empresa. possuindo reservas O\l- Ju
cros em sua contabilidade, adquira tais ações_ e as deixe 
de revender no prazo de 90 dias. 

Pelo_ exposto, opinamos pela rejeição da Emenda em 
- referência. - ---

PARECER SOBRE A EMENDA N• 34 

A Emenda sob exame, de iniciatiVa dos nobres Sena
dores Nelson Carneiro e Benedito Ferreira, pretende al
terai- a -redação do artigo 16 do Projeto, substitui_ndo a 
expressão .. o período-base de incidência será de 19 de ja
neiro a 31 de dezembro" pela "o período base de inci
dência será de 12 meses", mas mantendo o restante do 
dispositivo, inclusive que se ressalva o~disposto no artigo 
17. 

Na justificação, alegam-se transtornos administrativos 
e ÕnanceiiOs às empreSas que encerram seus exercício~ 
soci:iis em outras épocas para melhor refletir o cilco de 
seus negÓciOs. Por fim, explica-se que as mais prejudica
d_as seri_am aquelas empresas que geram lucros no 1~ 
semestre·calendário e prejuízos no 2'1, pelo que terão de 
pagar imposto antecipado sobre um lucro que, ao final 
do ano, s_eria menor do que o que serviu de base à tribU,: 
tação. 
_ Parece que tal argumentação caberia se fosse visada a 

alteraçã.O_dõ ai-tigo 17, que prevê-períoôos-base em cada 
semetre-Calendârio bem como apuração semestral, em 
junho e dezembro de cada ano, para as pessoas jurídicas 
cujo lucro real ou arbitrad_O, no exercício finariceiro de 
1985, tenho sido igual ou superior a 40.000 ORTN. Mas 
não-é o caso do artigo 16; que só se a-Plíca àS demais em
presas de lucro infe"ríor àquele e que continuarão apu
rando os resultados anualmente, embora coincidindo 
com o calendário-civiL Assim, elimina-se de&igua1dade 

- de tratamento entre contribuintes e se alcança distri
buição mais uniforme da arrecadação do imposto de ren
da ao longo de cada exercido finaceiro. 

Por tais motivos, propomos a rejeição da Erúenda em 
foco. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 35 

A Emenda em questão, de autoria dos nobres Senado:. 
res Nelson Carneiro e Benedito Ferreira visa a alterar a 
redação do art. 17 do Projeto a fim de possibilitar às em
presas o en-cerramento de seus períodos de balanço em 
qualquer fase do ano. 

Dessa forma o lucro seria apurado semestralffiente no 
sexto e décimo segundo mês ao invés de sê-lo, obrigato
riamente no período de (9 de janeiro eJl de dezembro. 

O critério sugerido não se harmoniza com a sisteináti
ca adotada pelo Projeto em debate, cabendo ressaltar 
que essa diretriz não veda a realização do_ balanço das 
empresas em outra época, restringiildo~se dos resultados 
para efeitos fiscais. 

Dezembro de 1985 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 36 

Também de autoria dos i)ustres Senadores -~elson 
Carneiro e Ben-edito Ferreira a presente Emenda faculta 
o pagamento da totalidade do imposto devido_em cota 4-
nica, sem acréscimos, desde que efetuado o recolhimento 
até o dia 15 do mês seguinte ao do encerramento .. 

Em que pese a interpretação atribuída pelos autores 
da Emenda ao art. 22 do Projeto, não vemos qualquer 
vedação a que o crédito fiscal seja recolhido numa única 
cota, com base no valor da ORTN vigente na data do seu 
vencimento. 

Opinamos, por este motivo, pela rejeição _da Propo
sição. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 37 

Apresentam os nobres Senadores Nelson Carneiro e 
Benedito Ferreira a presente Emenda, que visa a dar 
nova redução ao artigo 33 da Proposição, no sentido de 

, determinar que o balanço e a demonstração de resulta
dos de pessoas jurídicas objeto de incorporação, fusão 
ou cisão total sejam efetivados na data da ocorrência_ 
desses eventos. 

Segundo os autOres a redação do Projeto deixa de fa
zer a distii"JÇào eitffe cisão parcial e totaL 

Não yemos no texto original qualquer dificuldade com 
relação à sua aplicação referentemente ao termo ucisão'\ 
genericamente empregado pelo vocabulário juridico. 

Desnecessária a expressa referência à ••cisão total" que 
se acha contida como espécie do gênero '"cisão ... 

Somos pela rejeição da Eriienda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 3S 
A Emenda em questão, que viSa à supressão dos inci

sos que integrar o artigo 33 perdem o seu objeto no mo
mento em que opinamos pela rejeição da Emenda ante
rior, a qual propunha mudança redacional no caput do 
referido dispositivo. 

Somos, assim, de opinião de que se acha prejudicada a 
presente Proposiç_ão. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 39 

"be inícíatiVa doS ilutres Senadores Nelson Carneiro e 
Benedito Ferreira, a Emenda pretende .. incluir letra c ao 
artigO- 34" (ou rrielhor, ao§ li> do artigo 34) do Projeto, 
mandando observar, no caso de PJ tributada com base 
no lucro real, nlais um procedimentono tocante à tribu
tação exclusiva na fonte. sobre rendimentos e ganhos de 
capitaL 

Esse procedimento consistiria em mandar converter 
em ORTN na data de sua retenção na fonte e Corrigir até 
o mês do encerramento o valor a ser excluído do lucro 
líquido nos termos regulados pela letra "b" do mesmo 
dispositivo. 

Embora haja aparente impropriedade no critério de 
tributação, como alegado na Justificativa, po"rqu~nto a 
exClusãO far-se-á pelo rendimento nominal e não pelo 
rêndimento real das aplicações, o acréscimo· dessa nova 
alínea que se coaduna _com o propósito- global do proje
to. É que, no caso, o imposto de renda sobre rendimen
tos e ganhos de capital passa a ser devido exclusivamente 
na fonte e não poderá ser compensado na declaração de 
iendíinentós, sendo pois esses ganhos oriundos de ope
rações financeiras, tratados diferentemente dos resulta
dos normais da empresa. 

Som_os, assim, pela rejeição da Emenda em tela. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 40 

De iniciativa dos nobres Senadores Nelson Carneiro e 
Benedito Ferreira, pretende a Emenda sob ex.ame substi
tuir o § 49 do art. 39 do Projeto, propondo que: 

"§ 49- No caso de título ou obrigação com rendi
mentos periódicos, o imposto será retido no momento 
em que cada rendimento for pago ou colocado à dispo
sição do bene_ficiãrio." 

Porém, o correspondente texto do Projeto reza que 
.. no caso de pagamento periódico de rendimento, o im
posto serâ retido no período de cada período ·de per
cepçãó, SObre o rendimento correspodente a esse perío
do". · 
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Na verdade, a Emenda manteria a sistemática vigente, 
em que a incldência do imposto sobre títulos com renda 
pós-fixada ocorre por ocasião do pagamento ou crédito 
do rendimento. E o Projeto pretende antecipar a 
cobrança do Imposto de Renda na Fonte, sobre esses 
títulos, para o momento exato da aplicação financeira 
Pelo primeiro investidor. 

Em face da nova realidade do mercado de capitais, es
ses títulos têm hoje pronta liquidez, e são obtidos rendi
mentos imediatos sempre que uma negociação se efetiva. 
As vantagens pretendidas pelo Projeto, nesse caso - an
tecipação da arrecadação do imposto, amplíação de re
cursos do Tesouro e simplificaÇãO dos controles de admi~ 
nistração do tributo - ver-se-iam anuladas se acolhida 
tal Emenda. 

Somos: pois, por sua rejeição. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 41 

Propõe o eminente Senador Murilo Badaró a supres
são do artigo 44 do Projeto que manda aplicar aos rendi
mentos e ganhos de capital o disposto nos§§ l'~' e 21' do 
artigo 6~' do Decreto-lei n9 2.065, de 26-10-83. 

Rezam os citados dispositivos do Decreto-lei n• 
2.065(83 que não estão isentos do Imposto de Renda na 
Fonte os dividendos, juros e demais rendimentos de ca~ 
pita! recebidos pelas entidades de previdência privada re~ 
feridas na Lei n'i' 6.435/77, e que esse imposto, devido ex~ 
clusivamente na fonte, não gera direito a restitUição. 

Na Justificativa, ãlega-se que tais-dispositivos já foram 
declarados inconstitucionais por reiteradas sentenças ju
diciais, mesmo porque colocavam em risco a e~istência 
da Caixas de Empregados das Empresas em Geral. 

Entretanto, embora se admita a ocorrência de dúvidas 
de interpretação, ê de presumir que as aludidas sentenças 
judiciais não 11ejam ainda decisões definitivas do Supre
mo Tribunal Federal sobre declaração de inconstitucio
nalidade dessa lei federal, cuja execução, aliás, só pode 
ser suspensa por ato do Senado Federal (Cq_nstítuição, 
art. 42, VII, c.c. art. I 19, I, "1", e III, "b"). 

Somos, pois, pela rejeição dessa Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 42 

A Emenda em exame acrescenta parágrafo único ao 
artigo 52 da Proposição. 

Com essa alteração objetiVa-se dispensar as microem
presas quanto ao des.conto do imposto de renda na fonte 
relativ<? às importâncias a elas pagas pela prestação de 
serviçoS caracterizadamente de natureza profissional. 

Em sua JustifiCaÇão; o autor da medida alega a neces
sidade de incentivar o crescimento e proliferação da pe
quena empresa. 

É de lodo desejável que se proporcione condições ao 
desenvolvimento das microempre.c;as. Entretanto, as em
presas comprendidas nessa categoria têm suas atividades 
incentivadas por norma específica. 

Assim, entendendo que os _estímulos às microempresas 
devem ser concedidos de forma sistemática, opinamos 
pelo não-acolhimento da presente Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 43 

Pretende o eminente Senador Jutahy Magalhães, com 
esta Emenda de sua iniciativa, que sejam suprimidos os 
arts. 52 e 53 do Projeto. 

O art.52 visa estender a incidência do Imposto de Ren
da na Fonte, prevista no Decreto-lei n<;> 2-.030/83 (6% 
sobre os rendimentos pagos), a todas as pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços de natureza profissional, 
assegurando-se, assim, tratamento isonômico entre as di
versas so11iedades dedicadas a atividades da mesma natu
reza, pois, atualmente, apenas se submete à tributação 
pequena parcela dessas empresas, cujos rendimentos de-
corram de profissão legalmente regulamentada. 

J:.í o art. 53, por motivos idênticos, Submete à incidên
cia do Imposto de Renda na Fonte as importâncías pa
gas ou creditadas a pessoas jurídicas a título de ,comis
sões, corretagens e _semelhantes, bem como por serviços 
de propaganda e publicidade. Neste última hipótese, a 
base de cálculo excluirá as importâncias pagas direta
mente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jor
nais e revistas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Coi'!Tõê bern de ver, em que pese a argumentação da 
Jus.tificativa em prol, sobretudo, das agências de propa
gúncl~ _e pyl:llici_d_u_s:l~ ~~- ~L!priin_irem_ t_~i~_ dispositivos 
estar-se:-ia_abri_t]J:IO ex,ç:_eção inigualitáf!~ nLiin tratamento 
tribut(uiq que se pretende justo e capaz de melhorar a ar=
reCtldaç_ão de receitas-devid~~ à União. 

Somo~_pojfij_ pela tejeição da Emenda aludida. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 44 

Propõe o eminente Senador Murilo Badaró que se su
prima do art. 74 do Projeto a expressão final seguinte: 

" ... cab_endo aos P_rocuradores da Fazenda._Nacional a 
representação judicial na correspondente execução fis
cal." 

___ Alega~se, na Justificativa, que se estaria ferindo a insti
tuição do Miilistério Público Federal, transferindo atri
buiÇões bâsica-sUa a Orgão sem experiênciã de atividade 
judicial, como seria a Procuradoria Geral da _Fazenda 
Nacional, pelo que a despesa da União em juízo deve 
continuar a ser feita pelo Ministério Público Federal. 

Ç_!l~re~ªi:!__tO~~~n_ece_ssãrio obser_var que o art. 74 nã~ se 
refere à União, nlãS .3:0-FUndo-de Participação PIS~ 
PA~fEP, cujas contribuições, ainda que inscritas em 
Dívida Ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Na~ 
dona! mediante comuniCaão da Secretaria da Receita 
Federal, careceni de cobrança judicia[, Por olnissão do 
Decreto-lei n., 2.0~2/83, que não explicitou -essa atrí~ 
bu_içao às ProC-uradoiiaS da Fazenda Nacional no inte~ 
resse do PIS-e do PASEP; conforme o CasO: 

Essas contribuições não são devidas à União, nem in~ 
tegram as receitas do Orçamento Fiscal. Por isso, não 
cabe io-d'>rõcurãdõres da República a representação ju~ 
dicíal do Fundo PIS-PASEP na eXecução fiscal desses 
débitos e se_us acréscimos, nada impedindo, entretanto. 
que o Ministério Público Federal compareça nesses fei~ 
tOS-:-J}ara--def~a _do Est~~-o J!las n~o ~~ Fisco: . 

Por outro lado, ê-Sabido que, embora -a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional não venha comparecendo a 
jufzo, seus integran~e~- são recrutados, tra~icionalmente, 
mediante_rig<?r-~So.s .~o':'cUrsos públicos em que se exigem

, também profundos conhecimentOs de prã.tica forense e 
direito processual, estando, pois, habilitados a advoga~ 

-rem em prol do referido Fundo, de interesse dos traba~ 
lhaOOres das empresas-privadas e do setor públíco. 

Assirri sendo, ,so~os ~=!~ rejeição da aludida Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 45 

Pretende a presente Emenda suprimir o artigo 94 do 
Projeto, o qual at.~.tori1.a_ a alie<nação de bens imóveis de 
prciriríidade- da -UniãO, c-onsíderados desnecessários ao 
serviço público federal, excetuando-se da autorização os 
terreno"s de marinha, os imóveis situados na faixa de 

frónteíra, oS localiZadOs nõ DiStrito Federal e aqueles 
não administrado_s pelo Ministério da Fazenda. 

Or_a, a simples leitura do texto torna indiscutível o ca
bimento do dispositivo em tela que visa a atender ao in
ten;_s~_e_.QQ.t.21_io;:_o_e_ à_~qn_y~Il~~ncia da administração, um_a 
vez que: nenhuma irregularidade pod-ê s_er nele detectad-a. 

Opinamos pela rejeição da Emenda. . . 

__ PARECER SOBRE: A EMENDA N• 46 -. 

Emenda de iniciativa dos nobres Senadores RQberto 
CampoS e Bene"dilo -Ferreira pi'õpõe passe, a Lei decor· 
renre d~ eventual aprovação deste Projeto, a vigOrar a 
pútlr-ae J<;t de raneiio de 1986. . 

A alteraç8.0 -écQ:l)Sfgnada CÕmo ao-art.-n' 100, em· 
bora na realidade djga respeito ao art. 104. 

Na Justificação, alegam os seus ilustres autores que 
"uma lei de tal_9-Q_J!lplexidade e com tantas implicações'' 
ha~tia d~-- en_~r ~~~_! _ _!!_a ~d_ata sugerida, "a fim de 
que a classe empresarial e mesmOa"Spessoas físicas po~l· 
S8.!J1 proceder ao seu planejamento financeiro". 
S~ passasse a vigorar em 1986, somente iria alcançar 

fatos geradores_ que viessem a ocorrer a partir de J<;t deja. 
neito de 1987, em virtude do princípio da anterioridade 
da lei, ínsíto no art. 153, § 29, da Constituição. _ 

Se isso acontecesse, a grande maioria dos seus disposi
tivos perderiam atualidade, e muitos deles frustrariam Os 
objetiVos qUe levaram à edição do anteProjeto. 

Não vemos, pois, como acolher a presente Emenda, 
maBi_~~nd~-~-~a sua rekição. 
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PARECER SOBRE À EMENDA N• 47 

A Proposição em análise, oferecida pelos ilustres Se· 
nadores Roberto Campos e Benedito Ferreira, sugere 
inúmeras alterações no projeto, cabendo destacar a 
criação de dedução de valores pa"Ta aplicação na compra 

----de ações de empresas estatais nos percentuais de 25% 
para as pe.<;soas jurídicas e 12% para as tisicas e a insti
tuição do Fundo d_e Investimento- para a PrivatiZação 

__ das Empresas Est;:ttais_{FIPE). 
Evideilcia-se ·que os objetivos dessa medida 

centnllizar-se na, idéia d,c;_yrivatizaç~o de entidad~ da 
chamada administraçãO lndíreia~ OU seja, as empresas 
públicas· e aS Sociedades de economiã mista. 

Ora, tal procendimenio foi public3niente afastado 
pelo Governo ao retirar projeto de lei que autorizava a 
alienação de empresas estatais: 

Não vemos porque inseiir:.se na presente providência 
normas estimuladoras da privatização pleiteada pelos 
ilustres Parlâmentares. 

Por outro lado, seria até mesmo injustificável a 
adoção de critt~rio sugerido na Emenda, pois a aquisição 

- âe ações das -entidades estatais seria financiada pelas de-
duções conferidas pela legislação-do imposto de renda. 

Somos pelo desacolhimento da Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N9 48 

Em apreciação, Emenda de iniciativa dos ilustres Se-
nadores Roberto Campos -e Benedito Ferfeira, pela qual 
o Poder Executivo apresentará ao Congresso Nacional o 
resultado_de sua política de contenção de despesas do se-
tor público, conforme compõem os Decretos n9s 91.999, 
92.005, 9-2..006 e 92.007, t6dos de 28 de novembro de 
1985. 

Prevê, ainda. a Emenda, que tais resultados serão 
apreciados pelo Congresso Nacional até 45 dias após o 
término de cada trimestre. 

Os Decretos mencionados dispõem so~re a redução de 
despesas de serviços de terceiros no órgãos da Adminis~ 
tfação Federal di reta, de despesas de pessoal na área ad~ 

- rfi1nlstrãTiva de eiJtidad_es _estatais e de despesas de ser~ 
viços de terceiros e outros custeios nas empresas estatais. 

A Em_e_l).da, de elev~do alcance para o interesse da Ad~ 
ministração Pública, no que tange ao controle, pelo Con~ 
gresso, das despesas estatais, compagina-se com a letra e 
o espirita do artigo 45 da Constituição. 

Qçorr.e, tpday~a. que o Projeto em exame preocupa-se, 
precipuamente, em disciplinar matéria tributária, embo
ra _a tal não se r~tringa. A inserção de matêria eminente~ 
ffiente fin-anceira no presente Projeto, a nosso ver, seria 
inoportuna e in-cOnveniente,- dado o vofume; jã espesso, 
do seu conteúdo. 

Dado o real interesse do Congresso Nacional em re-. 
lação ao assunto versado na presente Emenda, o qual se 
insere entre os que sem dúvid_a serão motivo da retoma~ 
da de suas prerrogativas, jul&ãmos aconselhável seja ela 
objeto de lei específica, para apreciação especial, de for· 
mà-n'uiis demorada e profunda. 

Assim sendo, opinamOs pela rejeição da Emenda em 
pauta. · 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 49 

Versa, esta emenda, de iniciativa do ilustre Senador 
Murilo Badaró, assunto de teor semelhante ao de ernen~ 
da anteriormen_te fiimaàa peloS -nobres SenadOres RÓ~ 
berto Campos e Benedito Ferreira. 

Pelas razões expostas em parecer relativo àquela, na 
qual opinamos por sua rejeição, consideramos prejudica
da a presente _emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 50 

Propõe a Emenda que seja prorrogado o incentivo fis~ 
cal de que trata o artigo 22 do Decreto~ lei n<;> 756, de ll 
de agosto de 1969, porque no Projeto encaminhado ao 
Congresso Nacional pelo Exe<:utivo, através da Mensa· 
c;em n~ 624, são excluídos da prorrogação dos incentivo$ 
os benefícios da_ redução de que gozava o Setor de Ser. 
-viços na Amazónia. 
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Ocorre, porém, que o dito Projeto prorr~ga os incenti~ 
VOS previstos ro artigo 22.do Decreto-lei~~~ 7.56_sitado e 
c.::m ponto nenhum excepcionou, expressamente, a re
dução de 50% para o setor d~ serviços. 

Frise-se, a respeito, que o artigo 45_6 do Regulamentp 
do Imposto de Renda baixado com o Decreto n~> 85.450, 
de 4 de dezembro de 1980, qut;: trata especificamente da 
redução de_ 50% ora em exame,_ autor_i~a sua concessão a 
""empreendimentos econômicos na área de atuação da 
SUDAM", sem fazer exclusão do Setor de serviços e, 
ainda, dando como matriz legal precisamente o citado 
artigo 22 do Decreto-lei n~> 756. 

Nessas condições, somos de opinião que a Emenda 
deve_s_er _ _rejeitada. 

PARECER SOBRE A .EMENDA N• 51 

Objetiva. a presente Emenda a isenção de qualquer tri
buto, contribuição ou arreca.çtação compulsória sobre 
importâncias recebidas por pessoa ti.Sica, a título de pen
são ou aposentadoria. 

Não nos Parece que tal providência se revista de jus
tiça fiscal, pois não só as elas~ menos favorecidas per-
cebem tais rendimentos.. · , 

Seria de- todo injusto que se excluísse da-tributação va
lores percebidos, mesmo a títu)9 de aposentadoria ou 
pensão, ·pai pessoaS libastadas, enquanto que grande fai-

1'--Xa de assalariados de menor renda fica no dever de sub~ 
' meter seus salários à tributação. 

Somos pelo desacolhimento da Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 52 

A Proposição em análise determína sejam corrigidas 
monetariamente as restituições devidas pela Receita Fe
deral quando não efetuadas nO PraZo de 30 dias da entre
ga da declaraçãó. 

A exiiaidade do prazo sugerido na Emenda não possi
bilita a promoção do respectivo lançamento tríbu~â_rio,_ 
cujo conceito acha-se contido no artigo 142 do Código 
TributáriO Nacional. 

Para um volume sempre crescente de contrjbuintes 
obrigados à entrega de declaração anual de rendimentos, 
evidenciã-se a inviabilidade do procedimento adminis
trativo de lançamento em tão curto perfodo de tempo. 

Voto no sentido de que se rejeite a presente Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N9 53 

Esta Emenda sugere a tributação sobre a parte fixa e 
variável dos subsídios dos Deputados e Senadores. 
revogando-_se, para tanto, o artigo 29 da Lei n~> 5.279, dd 
27 de abril de 1967. 

Tal medida já fora objefó de proposição na Câmara 
dos.Deputados, onde se iniciou a tramitação do Projeto. 

O acolhimento da providência nesta Casa seria inócuo 
face ao pronunciamento da Câmara no sentido de rejei
tar a medida. 

Voto, por esta razão, pela rejeição da Emenda. 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 54 

Visa a Emenda a revogar o Decreto-lei n9 1.342, de 28 
de 3gosto de 1974, bem _como a destinar a receita do im
posto Sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou re
lativos- a títulos ou valores imobiliários, com exclusivida
de, â formUção de reservas monetá(i~S ou de capftãl para 
linanciarilento de programa de -desen~olvimento econô· 
mico. 

A matéria contida na Preposição em tela não se afina 
com o conteúdo do Projeto em discussão, não obstante 
disponha ele sobre inúmeros assuntos. 

Acontece que no Parecer por nós elaborado, critica
mos acirradamente tal procedimento, daí porque por 
coerência não podeJ;tlos·acolher a Emenda que. em sua 
última parte, pretende determinar prática jã adotada 
pela Administração, 

Somos pela rejeição da Emenda. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 55 

_A Em_et:J-da em tela, proposta pelo ilustre Senador ~ta
mar franco, objetiva incluir no ProjetO eQI exame norma 
revigorando -disposições do Decreto n~> 22.626, de 7 de 
abril de 1933. 

A matêria contida no Projeto, embora ampla, não 
comporta a inserÇão pretendida. 

Por outro lado, é inegavelmente despropositado se ve
nha reavivar, na atualiddae, ato emanado Pelo Poder 
Executivo nos idos de 1933: 

Mais aconselhável seria o oferecimentp de Projeto au
tónomo tendente a disciplinar a atua-ção das instituições 
que integram o sitema financeiro nacional. 

Voto pelo desacolhimento da sugestão. 

--~AIJ,EÇER SOBRE A EMENDA_N• 56 

A Emenda propõe que a tabela para o desconto do im
posto de renda na fonte garanta isenção aos rendimentos 
não só atê Cr$ 1.761.000 mas, sim, atê 100 ORTN. 
- Creio que o objetiVo seria o de extender o favor fiscal 

não só aos trabalhadores-que ganhassem até-? salários 
mínimoS mas, sim, aos que ganhassem ainda mais. 

Ora, é predsO considerar que a Tabela criada pelo 
Projeto é por demais generosa com relação aos assalaria
dos de baixa renda, em escala inversamente proporcional 
ao valor dos rendimentos.-
- Embora ela pare com a isenção em_ certo ponto da es
cala (e não poderia ser diferente), todavia as taxas ou aH
quotas de tributação são bem íntimas, havendo, ainda, 
outros méé:anisffios de suavizar a tributação, como sejam 
o desconto padrão proporcional, assim como o desconto 
correspondente a dependentes, sem prejuízo de outras 
reduções concedidas na legislação atualmente em vigor. 

·Dentro da sistemática ad9fada no Projeto não há jus
tificativa para -a Emenda, a meu v~r, pois os assalariados 
Com :renda líquida de _100 ORTN, no mês, já fora~ gran
dementç_(?eneficiados quando comparados com seu en
quadramento na legislação atualmerite vigente. 

Face ao exposto, opino pela rejeição da Emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Comissão 
·de Constituição e Justiça conclui favoravelmente ao Pro
~cto e contráriO às e;mendas. Os demais pareceres tam
bém são contrários àS -emendas. 

Completada a instrução da matériã, passa-se à vo
tação do Projeto, sem prejuízo das emendas. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer senlados. (PausaJ Aprovado. 

O Sr. Itamar; Franco - Sr. Presidente peço verifi· 
caçã ..... 

O SR; PRESIDENTE (José Frageli)- Concedo ave
rificação solicitada pelo nobr~ Senador Itamar Franco. 

Solicito -~lOS Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
{Pausa.) 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, V. Ex' está submetendo à vo
tação o Projeto como veio da Câmara, sem prejuízo das 
emendas? 

O Sft.. PRE!?IDENTE (José Fragelli)- Exato, nobre 
Senador! 

Vou .consultar os Líderes de Bancada. 
Como ·vota O Líder do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - §im. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o 
Líder do PDS? 

O SR. -MUR.i.LÓ BAriARÓ- Não, oferecendo de-
claração de voto posteriormente à votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o 
Líder do PFL? 
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O SR. CARLOS CHIARELLI - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDT? 

O SR. JAISON BARRETO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PTB? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Frage!Ji)- Os Srs. Sena
dores já podem votar. 

(ProCede-se (1 votação.) 

VOTAM '"SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco 
Alberto Silva 
Alcídes Pain 
Alcides ·sald'anha 
Alfredo Campos 
Aloysio Chaves 
Altevir Leal 
Álvaro OTas 
Amêrico de Souza 
Benedito Canelas 
Benedito Ferreira 
Carlos Chiarelli 
Carlos· Lira 
Cíd Sampaio 
Enêas F.aria 
Gaivão Modesto 
Gastão MUI! e r 
Guilherme Palmeira 
Hélio Gueiros 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 
João Cafmon 
João Lobo 
Jorge Bornhausen 
José lgnácio 
José: Lins 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Lourival Baptista 
Luíz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Martins Filho 
Nelson Carneiro 
Nivâido Machado 
Saldar:tha Derzi_ 
Severo Gomes. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

César Cais 
Itamar Franco 
Jaison Barreto 
Jorge Kalume 
Lenoir Vargas 
Murilo Badaró 
Virgílio Távora. 

ABSTtM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Fábio Lucena. 

O SR; PRESIDENTE (José Fragelli) - Se todos os 
Srs. Senadores já votaram, vai-se proceder à apuração. 
(Pausa.} 

Votaram "Sim" 38 Senadores ~"Não" 7. 
Houve I abstenc;ào. 
Está aprovo1do o projeto. 

t o seguinte o projeto aprovado 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N° 21<), de 1985 

(N' 6.971, de 1985, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras providências. 

() Congresso Nacional decreta: 

Art. lQ .. No cxci"Cicio financeiro de 1966, a tabela 
do imposto de renda pro9rcssivn, fncidc·ntt> sobre a rcncln 1_\qni'd.a do~~s 
fie'SSOltS f'fs_iCIIS• bem COinJ? \IS dl.'rnais. ~a_l~re-5_ C_XPI"t>'!O~OS l'PI CrU;>C'ii"O~ f'la 
legislação do lmposto dt> re-ndi! !.crão rc~ajll!iíado:o. -mr-Qi_a_ryt~~-PHºci~ ______ _ 
sobt·e os valores vigcmtcs no C:XC'r-Clcio fin<'lnc~;>iro dQ_l91}_:L,_ d~ ___ çQ_eU-.. ---~--
dentc que traduza a variacão dO va1tli Cla Obrigru:;-ão Rcaju"S.t~_!'t-1 __ ti~ ie 
souro Nacional - ORTN, ocorrida entre os mt•ses de joflneiró. de !985 ê;" 
janeil"o de- 1986. 

Parãgrafo Ünico - tl_o cx-crclcio f'tnanc:e:iro .de 1986, 
o 1:mpt)sto de rend.11 das pessoas flsicDs,rclido Ou recolhido por anled 
pação, sel-á rCih.lzic:Jo, depois de cOrdgfdo monctar'ícl~l)tc, .. ~~-- ~cot:~Q
com a legislação vigente quando das .a.ntecipaçiícs, do devido na decla-
ração de rendimentos. -------------------

Art. 2Ç - Os rendimentos auferidos a partir de 1Ç 
de jan~irtl de 1985 serão tr_ibutàd_o-s Vcl_ ~ imjlos to dó' re~6il:- ri~L -t;Q"(_I)\lo d_a 
legislação vigente~ com as mDdlfiCaÇoeY intl:-oduzidas _poi tiS ti _lei. 

P~rignfo ün~t.o~- Nio, se rã ~~ibUtiii~O ... em hipÕ~c~e .~ 
guma o abono pecuniario decorrente· d;s converj;ag de penodo de ferHJS 
ou lícenç'll e111 remuneração.- -----=-~----"--

Art, 3Q - O lmpos to de renda das_ pessoi!IIS _ fi si c !JS_ se 
'l"i devido ã medi,da em que O$ rendimentos f_Qr:llm a~fericj(l_st sem pre.i~\-__ 
oto do ajuste estabelecido no illrt. SQ .. d!!sta lei. 

Art~ 49 - Os rendimentos do trabalho assalarfad~~ e .. 
nio·usahrhdo~ a: qiJ~- s~ referell\ os arts. ·19- e 22 do D~f_reto-)ei nQ 
1.814 de 28 de llovernllro de 1980. ficam sujeitos a incid~nda do 1m· 

'posto •de renda na fontc.mediantc a apiicação de .a H quotas __ pr~gre_ssi
vas de acordo com a seguinte tabe-la: 

Classe de Renda L i'quida Mensal Allquottl 
l:tenaa. C•$ I 

01 Até 1.761.000 isento 
02 de 1.761.001 ate 3.034.000 5 
03 de 3.034.001 até 6.\46.000 a 
04 de 6.146.001 até 8.949.000 lO 
os de 8.949.001 ate 14.098.000 15 
Oó de 14.098.001 atê H.882.000 20 
07 de 17.882.001 atê 22.200.000 25 
08 de 22.200.001 atê 34.257.000 30 
09 de 3~.257.001 até .1.565.000 35 
10 de .7 .565.001 até 65.010.000 40 
11 acima de 65.010.000 45 

· Pa.rigrafo üilico - t3Õs meses de ~janeiM> ~ J~)ho . de 
cada ano~ " tabela de que tJ"ata este artigo $~ri corrigida .• rn~"Q'ehria-

Jlente com base na variação do valor da ORiN: ocorrida no per'fodo; 
J)ri.eira correçio f&r~se-i el!l julho de 198&. 

"rt, SQ - fica sujeito __ ao_ pa9~mento do imposto de 
tenda, rnediatite a 111plicaçio de aliquotas p'rognissiva~s de aco.rdo c~ a 
hbeh de que tra_ta o al"t, 49 ~esta lei, a pessoa flsica que perceber 
de _Qutrõ1_Q.Itl~Q!_f1$jç~_l"~_lliJ_i!®n:t!;l.!_!to_t_r_~p~J.hct_,_l'li9.-:-~ss~a;riado~bem c~ 
1110 o~ _decorrentes de __ l(Jç_açio-,_ s~~1ocação_.. ãi'r'eru3aml!-~nto __ e _ s~•rrenda.
lllell!!J de b~s- moVeis o~ lmõVeiS_ id~-Ou~r~_ r~f!(Blnerltõ; de capital 
que. nãQ teliham_ s_i~o -tr}_butados n~_"fon~_. 

§ lQ - O dhpo!ito neste artigo s~ aplica, também. 
tO! emolum~ntos ~ c;usta!!_dos serventuirios da Justiça. c001o tabe-
liae~. notarias, oficiais públicos. e outros, que.ndo nio for-e• remune
rados exclusivamente ~el~s cofres ~bli_cos. 

§ 2Ç - O recolhimento não ê obrigatõrio no caso de 
rendtmentos decorrentes da prestação de serviços de transporte de pa,! 
-s-ageiros e cargas, 

§ 3Q • O imposto de que trata este artigo il'lcidirã 
sobre os rel'ldim~ntos mensalmente' allferidos_ e serã pago pela pessoa 
fisica benefici~ri<t, segundo pruos a serem esU;belecidos pelo ~inis-
tro da faz~!'~-~~-- _______ ,~='=--==---- · 

Art. 6ç • Para det~nn"inação da ·base de cãlculQ su
jetta i lncidênc'h. previ'sh. nos arts:' 4Q e 5Q dês ta .lei, serio permi~ 
tidas as Se_~uintéS -deduções: 

I· - efn relação- ao tr·ãbalho assalllrilldo: 

I) 25'X {vinte e cin_co por t.ento)__Qo rendirnento bru
t.o~ limitada essa deduÇ.ão a _c_rs: 1.5QQ_OOO (hum mllhio e quinhentos 
1ti1 cruzeiros}~ ou~ a_1tern11tjva.mente, o val_or ptlgo a tltulo de contri 
buições a instituiÇões oficiaiS de prcvidenda~ -

dente; 
b)_Cr$_?00-~ (~u_z~~tos_mil cruzeiros)"por depen-

_ li - em relação 110 trabalho não ·assalariado e den;ais 
renáfme-nto:s previstos nos arts.. 4Q e 59, 2"0~ (vinte por cento) do ren 
dlmento bruto! ou, alternativamente; no caso do art. 59. as despesa! 
•P.ur;~das em 1Wro-caixa. · 

§ 19 ~ Os v_alores~ em cruzeiros, referidos no inci
!O'J serão Córr-igi"dos monetariamente-segundo ó disposto no parigr,fo 
unico do art. 49. 

§ 29 - O Ministro da razenda poder-i alterar o per
eentulll dt dedução fixl!do no inciso IJ, tendo em vista pet.ul"tar-idl!des 
da atividade profi$siona.1 eXercida pelo contribuinte. 
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Art. 79 - Tratando-s~"t de rendimento do trabalho as
salariado, em nenhuma flipõtese haverã retenção de impostO se o valor 
do rendimento bruto for igual ou 'inferior ~o valor de 5 (cinco} s&li-
rios-mlnimos nomes de competenCia. - -

Parãgrafo Uni c~_ - O __ dfsposto neste artigo não - diS
pensa a inclusão do rendimento no Câ1Cu1o do imposto progressivo, por 
ocils:ião -da d~claraçio anual. 

Art. 8Q - As pessoas flsicas deYerão apresentar 
anualmente declo!lrl!lção de rendimentos, na qual se deterrnina.ri o saldo 
do imposto a pagar ou a restituir, observadas as seguintes normas: 

t .. seri apur-ado o imposto progressivo nos termos 
do art. 99 desta lei; 

II - serã feita a rediJcão do- imposto por investimen
tos de interesse econõmico Ou sccia1 (OC.creto:-lei nQ 1_.841, de 29 de_-, 
dezembro de · 1980) • · 

na alienação de ~~~ti c~~~~õ=~i~-~~~~~~r~a~!l]~g!~~ef~~l:l 0 n~ ul~~l~~ur-a~~ 
27 de dezembro de 19?6} eM alienação de imõ~eis (Decreto_-lei r'IQ 
1.641 1 de 7 de dezembro de 19/8), caso o contribuinte tenha optado P!. 
la trib!Jtação proporcional; 

. IV .. seri subtra.Tdo o impostci pago ciu--retido na fon-
te durante o ano-base; 

V - o resultado. serã !:;O_rrigido monet~ri"mente. (§ 19 
deste artigo)' e o montante assim detet'lTI_inado constitui rã, se P?siti
vo. o saldo do imposto a pagar e, se negativo~ o imposto a rest1tuir. 

§ ·lQ - O coeficiente de cor~ção rnol'\et,.ãria (inci
so V} serã igu11:l ã nu:ão entre o valor da ORTrf em janeiro do _e:xercf
cio financeiro e a mêdia dos v11lore_~ mensais da .OINN. 'no ano-bas_e. 

§ ~9 - A . .correção OlOI)~tiria de_ que trat_a o inci-
so V não~ ·se apl icarã em ca~o de resul tàçto _negatiVO-motiyado_. por paga-
mento não-obrigatõri'o de imposto. · - · · · 

§ 3Q - A restituição de imposto de renda, a pessoa 
flsica com declaraçÕes- im situação regular, entreg~:feS tempestivamen
te, serã feita no prazo mãximo de 120 (c~nto e v'inte) dias, contado 
do termo final para apresentação da dechração de rend1mentqs. 

Art. 9Q Para fins do ajuste de que' trata o i!lrt_tgo 
anterior. a partir do exerdcio fina_ncel~ de _1,987. o imposto d! ren
da progressivo, incidente sobr-e a rend.!!_hquida das pes:soas f1sic~s 
residentes ou domiciliadas no Pals, sera calculado de acordo com a 5!_ 
gufnte tabela: 

Classe de , Renda llquida A H quota 
Renda Cr$ s 

01 Atê 1o.zn.ooo ~i sento 
02 de 1o.2n.oo1 atê- --i6.669.ÕOO 5 
03 de .16.669~001 -atê 27.973.000 10 
04 de 27.973.001 at~- 41 .311 .oo-o 15 
os de 41.:\17.001 at.~ 57.32~.000 20 
06 de 57.324.001 a'tê 72.592.000 25 
07 de 72.592.001 at~ 100.112.000 30 
08 de 100.112.001 atê 151.716.000 35 
09 de l61.71G.001 atê 220.10G.OUC 40 
lO de 220.106.001 atê 290.690.000 45 
11 acima de 290.G90.000 ~50 

. Parãgrafo üntcO ,-_ N~ ·ex-erci cio financeiro de 1987. 
a tabela de que trata este artigo ser-a corr-igida monetariamente com 
base na variação do. valor dt~ ORTN ocorrida entr-e os meses de_ j1me_iro 
de 1986 a janeiro de 1987, e noS- riXerc-;-t:los segu1ntes, com base na _va 
riação do valor da ORTN ocorr-ida no ano~base. -· -

Art. 10 - O saldo ôo imposto a pãgar ·ou _a r:estituir 
(fnc:iso V do art. )19 desta lei) serã convertidO em _niímero -de ORTN pe
lo valor· desta no mês de janeiro do exerclcio financeiro _c;orresponden 
~ -

§ lQ - Resultando fr-aç~o no apt.irição do. riü'mero- ~-de 
ORTN, considerar--se-;-o as duas primeiras casas decimais. desprezando
-se as outras. 

_ § 2Q - o sllldo do imposto_ a pagar poderã ser reco-
lhido em af.e 8 {oito) quotas i~uais~ mensais e sucessivas, observado 
o seguinte: 

a) nenhuma Quota serã inferior a 1 {uma) ORTN e o 
imposto de valor infer-ior a 2 (duas) .ORTN serã pago de Ufl'la sõ vez~ 

b} a primeira quota ou Quota Ünica S.erã paga no mês 
de abril do exerc'fcio_ financeiro; · 

lllês; 
c) as quotas venceria no [lfjnlo dia Ut.'i_l_ óe cada 

, · . _ d) fica facultado ao contrfbutnte antecipar. ·total 
ou parcialmente. o pagamento das quotas.. 

§ 39 ·- O nUmero de ORTN de que trata este artigo se 
ri teconvertido em moeda nacional pelo valor da ORTN no mês -do paga':' 
.ento do imposto ou dã res-tituição. 

§ 4Q - Se o pag.!lmento for efetuado •até o último dia 
Ütil do mês de abril, em quota üniça. o valor- do imposto devido, em 
roeda nacional, não sofr-erã correcão monetãria, permanecendo inaltera 
da a importância estabelecida nomes de janeiro do exerclcio financeT 
ro "COrrespondente. -

Art. 11 - O desconto d~ imposto de renda na fonte 
prevfsto no· .art. 7Q do Decr-eto-lei n9 1.302, de 31 de dezembro de 
1973, com a redaç';o dada pelo art. 39 do -Decreto-lei n9 1.584~ de 29 
de novembro de 1977, e no art. 79 do Oecreto~lei n9 1.493, de 6 de de 
zembro de 1916~- passa <~ ser dEi '15~ (quinze por cento). -

. Art. Ü - A aliquota do imposto de renda prevista 
no 8rt. 11 do Decreto-lei nQ 1.642. de 7 de dezembro de 1978, ficare 
duzida para l~ {um por cento), facultado ao contribuinte optar pel'i 
tributação do rendimento eXclusivamente na, fonte. · 

- Art. 13 - O abatimento e a dedu~io' .das contribui-
ções para as entidades de pr-evidE!ncia privada estao sujeitos aos rnes
aos limites para o abatimento dos juros pagos a entidades do Sistema 
f'ina~ceiro da 'Habi taçio - SfH. 

Art. 14 - As rest1tuições. a pessoas frsicas, do 
il!lp()sto de renda __ correspondente ao exerclcio financeiro de \986, ano
-base de 1985, serão efetuadas nos anos a seguir indicados, de acordo 

·com o_ valor da restituição: - · 

RESTITUIÇM · VALOR EM ORTN A RESTl TUI R 
(VALOR EM ORTN) 

EM 1986' EM 1987 EM 1988 EM 1989 

Ate 10 Total 
Mais de 10, até 25 15 Ré.stante 
Ma.is de 25. até so 15 15 Restante 
Mais de 50 15 15 20 Restante 

. __ § 19- Receberão sua restituição integralmente no 
ano de 1986 as pessoas flsicas com idllde igua.l ou superior a 65 (ses .. 
~ntll e cinco) anos e cuja renda bruta no ano de 1985 nio exceda e. 
JJedfa, a 30 (~rinta} salãrios-mlnimos mensats. • 

§ 29 - No ato de restituição no ano de 1986 deverí 
ser entregue ao _contribuinte o comprovante de que tem ainda valores 
a serem restitul_dos. 

~ . · .. · § 39 - Se a pesso1 f1',sica tt:ver débito vencido até 
3l de outubro de 1985 em fl.lvor da União,a restituiciio poderi ser ante 
cfJ>lda·, a qualquer tetnpo. para efeito de compens.!lçâo. -

Art .. 15- Considera-se lucro distrjbutdo, tribut.ado 
pelo imposto de renda, a parcela dos _lucros e reservas proporcionais 
ao valor das ações em tesouraria ou quotas liber-adas, nas hipõteses 
de: 

J ~ cancelamento; 

II - distdbuição; 

JII - pennanêrida -nO PiitrimõniO- di empresa Por prazo 
s.uperior a- 9Q (noventa) dias, contados da data da aquisição. 

PúiQra'fo iinr~o -~Na: ti'_ipõtese do inciso I ti deste 
i.rt:igo, ~e a--p~sSO~ juridic~ -vfei ~"i li ena r ;,s ações ou quo.ta$. íl'e. que 
trata estê ãr_Hgo', o sõcio beneficiãrio farã jus i restituição _çlo im
post?• monetariamente ç-or~igido. 

· · Art, 1~-:- ~a" efe.itO 'de apuração ·do imposto de ren 
d~ ,das pesso.!ls jurldic:a.s. o perlodo-base de incidência ser~- de 19- de 
j_anefro a 31 de dezemórO,-reSsi!lllvAdo o . .disposto·no art. 17 desta lei. 

Art~ _l7 - -~ Pessõ~s-·jur'fdkas .. cujo Juc._ro real ou 
arbitrado, no exercl:cio financeiro de 1985 •. tenha sido i·gual ou supe
rior a 40,000 {quare-nta mill O~TN {Art. 29 do Decfeto':"1ei 'n9 1.967.de 
23 de novembro de 1982) serao. tributadas com base no lucro _real ou ~r 
bittado, apuri!ldo semestralmente !'}OS meses de junho e dezembro de cadi 
ano. 

Pari9ri'!l:fo Üliico :.:: ó pe'rrodo.;.base de apur;:~çio · Com
preenderi o p'eY.lodo de 19 de Janeiro a 30 de junho e de 19 de julho a 
31 de dezembro. 

Art. 1_8 - A detennfnação do lucro real serã precedi 
da -da apura·çio dO lucrOC liquido de Cada período-base com observincii' 
das disposi.ções das l~is comerciais, inclusive no que se refer_e ao 
cilc;u_lo dct cor:reçio monetãria do balançO e ã constituição da- pi-ovisio 
pa.r'a o imPosto de renda. 
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Parigrafo ünico - A correção monetãria de que trafa 
este artigo somente teri efeitos fiscais, quando efetuada ao. final 
de cada um dos periodos-basê a que se refcrç_m_QS i.Tts.J6_e-'l7, res
salvado o disposto no __ a.rt. 18 do Decreto-lei nQ 2.065, de 26 de outu-
bro de 1983, e no art. 33 desta lei. ---

Art. 19 - Quando empresa obrigada ao levantamento 
de balanço semestral pa]'"tiC.iPar_ de empresas des.obrigDdas de!>se lt::!van-
tllmento, a avaliação de investimentos nessas empres<~s pE.'lo valcH" de 
patrimônio liquido serã facultativa no qal_anço _de 30 de junho. -

Art. 20 - A bas.e de âlculg do- {iiiposto seri ConVer
tida em nümero de ORTN, mediante a divisão do va1or em c;:_ruzeiros do 
lucro real, presumido ou arbitrado, pelo valo_r de uma ~RTN ho mês ~e 
encerramento do per lodo-base de sua apuração. --

Art. 21 - O valor do impostO serã expresso em nUme
ro de ORTN, calculado me-c!_ia_nte a rr~u1tiplicação- a.a-ba:se de cilculo,con 
vertida em nUmero de ORTN nos terrnqs dõ artigo anter-ior._ pela_ ~Hquo'= 
ta aplicã\•el. --

Art. 22 - o imposto serã pago efrl quotaS me·nsais 
iguais. expressas em nli~Pero -c!!'!_ O~TN;. v.enciv~i~ a.Pa!'tir do mês fixa~_o 
para a entrega da declaração, não podendo exCeder ã 9 Jnove} quota_s, 
no c"aso do art. 16 desta lei. e a 6 {seis) quotas. no caso do 
art. 17. 

§ lQ _- O pagamento de cada quotll deve ser efetuado 
atê o Ült~mo dia 'Q'til do riifs c;,Qrrespondente ao seu yencimen~o. r~ss_al~ 
vada a quota venc.wel no mes d~ dezembro_. que de_vera _set" paga _a_te o 
ültimo dia Ütil do segundo decêndio desse mês. - _. · · ·· ·:-

§ 29- Ficam extintos os_ regimes de antecipaç_ão 
de duodécimos previstos na legislação do imposto de: renda para ~~:s pes 
soas jurldicas, inclusive a ant€'.c.ipação prevista no art. 2Q do Decr-e7 

to-lei nQ 2.027, de 9 de junho de 1983, obs_~rv~di!S,_no_exerc_ic:;io fi-
nanceiro de 1986~ as disposições dos arts. ;lO e Ji. - · -

· Art. Z3 - A base de cilcÜlo~ Q __ vãlor do_ imposto ~ o 
de cada quota serão expresSeis -em ·nlim~ro de OR"J:N atê a segunda casa 
decimal. quando resultarem fracionãrios, ~bandonando-se as demays: _,.,. 

Parã9rafo ÜnicO·- O valor de cada quota não serã 
inferior a 4 (quatro) ORTN; o imposto de valor ioferior a ~ (oito) 
ORTN serã pago de uma sõ vez; llt"é_ o Ü1timo dia Util do- mês fixado" 
para a llpresenhçio da declaração de rendimentos. - --

Art. 24 - O valor em cruzeiros do imposto e de cada 
quota S.!ri determinado medi__l!nte:_ a mU_ltiplicaç~o d~~--~,:Se-u valõ~:i expres
so em numero de ORTN, pelõ _valor da ORTN no mes de s_eu pagamento. __ 

Art. 25- Observado o disposto no§ 39 do art. 19 
do Decreto-lei nt? 1.704, de 23 de outulrro ~e 1979, ~no pc.~ãgrãfo Uni_ 
co do art. 1Q do Decreto-lei nQ "1.885, de 29 -cre-Sc-t~:J_nbro Qe 1981, "
partir de 19 de janeiro de i9F_.6 serã devido adiciónal de ~O~ {dez 
por cento) sobre a parcela do lucr_o real ou a-rbHra~o _ctue e:xc~der a 
40.000 (quarenta mil) ORTN, em cada per lodo an-ual de apuração (art. 
16 desta lei). ou a 20.000 (vinte mil} ORTN em cada p~rlodo semes-
tral de apuração ·{art. 17). 

. Parãgrafo üliii::o.,; o· adicional de que trata este __ ar
Ugo seri de 15% (quinze por cento) P!lra os banco_~ ç:omr;-!:cíai_s! ~~n.cos_ 
de investimento, _bancos d~e- desenvolvimento, caixas _e_cono!lli CJI~~·-- soC:ie-

~:~~~ 11iri~~~~!~~~~!~~~c~~~~~-~A-s-~ ~~~-~ i;~~~~â~r ~~~~~9t~i~i!~ ~r~~{~~ 
res rnobiliãrios e empresas de arrendamento mercantil. 

Art. 26 - As pessoas jurid_icas, sujeiti!S ao regime 
previsto no art. 17 desta_lei, poderão comp_en~a-~_o prejulzo ~pUrado 
em um perlodo-base COJII o lucro real deténn~n~do nos 8 (oLt.oJ ~ E_e!'ÍO
dos-base semestrais subseqiJentes~ obedecidªs ãs_demafS. _cfispos'içoes_do
art. 6tl do Decreto-lei n9 1. 5g8. ~e __ 26 de dezem?~o --~~ 19_77. 

Art. 27 - As p.esso11s jurídicas -a~_ que trata o art. 
16 desh lei serãO-tributadas com base no lucrn real ou arbitrado apu 
rado semestralmente, a partir "do Semestre seg.uínte ao encerramento õo 
perlodo-base em decorrê~cia do qoal se _apurar lucro real ou arbitrado 
em valor i_gual. ou superior a 40.000 (quar~nta mn} ORTN. 

Art. 28- As pessoas juridicas suj~iti!ls ao reglme 
de "tribuUJçãO de que trata o arf. 17 desta lei Poderao voltar ao re
gime de apuração anua_l de resultados (art. 16} quando apresentarem 1_!:!. 
cro real ou arbitrado inferior ao valor de 20.00_0(vlnte mil) ORTN por: 
quatro per lodos -base semestrais consecutivos. 

Parãg-rafo ünico --Caso ,o.,qua~to perlodo s~mestral 
tenh"a ter-mioado em junho~ o nümero de períodos semestra,is sera aUlllen~ 
t&do paril 5 (cinco}~ todos com lucro real ou arbitrado i~ferior 
20.000 {vinte mil) ORTN. 

Art. 29 - ·As pessoas jurldiCaS -deVerão ãPreSentar 

declaração de renlHmentoS noS seguintes prazos: 

__ I - l.IS de que trata o art. 16 desta lei, at"ê o iiltl 
mo dia Ütil domes de abril, no caso de_luçro rea)_~u arpjt.r~d~i~ -. 

_II - as de que trata o art. 17 dest~ __ lei ~ a~"ê o Ülti 
1110 dia Ütil dos meses de março e setembro.de caQa a_n~, c_orr_esponde':lt"if 

liOS resultados apurados nos meses de dezc.:nbro e junho, re-spectivamen
te;. 

III - as -tributadas com b;,se no lucro presumido, até 
o Ultimo dia üt11 do mês de feVereiro. 

_ Art. 30:. As pessoas jurldicas, rel.ativamente ao ;:>e 
rlodo~base encerrado l'!m 1985, obs_ervarã_o,. no e:xerdcio financeiro -de 
1986, _as_nQnnas do Qecreto-1e_i_n9_1,96_7_._c;l_e_2_3 de novembro de 1982, e 
da Lel -nQ_ 7_.32-9, -de~27 de junho de 1gas; inC:luslve no que concerne i 
entrega da declaração de rendimentos e aO pâsamerito do imposto, como 
ant~cipação •. duodêcimo ou quotl.l. 

. , _ _ Art~-- 31 __ - Observado 6 d'i:;posto no artigo _ anterior 
quanto â antecipação do imposto, e para "efelto dE! adaptação i!IO fegitne 
do art. 17 desta lei, as pes~oas jur-ldiclls que tiverem perlodo-ba!>e 
Iniciado em 1985, com .erevisão para encerramento em 1986~ deverio 
apresentar sua_ dec~araçao ~e r.endimentos em setemóro de 1986, detenni 
nando a base de cãlculó- e o impostO de conformidade com as seguinteS 
normas.: · 

I - se o encerramento do perlodo-bl.IS-e ocorrer antes 
de 30 de junho ~~. 1986. a base de cãlculo do imposto serão resultado 
da Somll algé[)rica: 

a) do lucro real c.~_lculadJ? com base no ~i!ll~nço le~ 

)~"!!~~r a~;~~ª d~~3~ê~e d~u]:~a~~~!~f~ _ â~~~:-r~!~~~~; n~mer'? _de ORTN p~ 
- · " ,- · b) ·dõ lucro real ta leu lado com base em balanço rela 

tivo ao perlodó \"estante atê o dia 30 de junho de 1986, convertido em 
nUmero de ORTN pelo v_alor d~sta ness~ mês;. 

II - se o en_cerra~ento do_perlodo-base tiver sido 
previsto para-30 de junbo de l986,_.o(l·data post~rior_, a base de cãlcu 
lo cÇ~rresponderã ao período compreendido eiltre o primeiro dia seguin":" 
te ao do encerramento--do balanço anterior e o dia 30 de junho de 
1966. ~ . - ~ 

Art. 32- Para efeito de.adaptaçio liO regime do 
a.rt. 16 dest? 1_~!. ·a pessoa jurrdiç~: c::uj; encerramento do periodo-ba~ 
se. em 1986, ocorrer em data aflteríor~a 31 de dezeinbro devcrã c;leterrni 
nar a base de cãlculo do imposto de conformidade com as seguintes nor -· -

- - I ~ apurarã o lucrõ real r-elativo ao reriodo ericer-
ndo em 1986, o qual serã convertido em nümero de ORTN pelo valor deS 
ta no mês de encerramento do !lalanço: -

II-- apurarâ o lucro real calcu1ado com base em ba~ 
lanço relativo ao perTodo restante parO!! que seja llt.ing_ido a dia 31 de 
dezembro_ de 1~86, o qual serã convertido em,nlimcro.de ORTN pelo valor 
desta nesse mes; 

UI ~ a base de cãlcuJo serã a somn ;;llg'ébrica das par 
cellls do llicrõ-rea.l apuradas na forma dos incis.os anteriores. -

Art. 33 - A pessoa jurTdica incorporada. fusionada 
ou cindida deve levantar balanço e demonstração_ de resUltados e detér 
minar o lucro real na data da ocorrência de qualquer um desses even-=
tos~ observado o seguinte; 

~: _ ~ - I -: o-·-lucro real apur_adõ -serã convútldõ ém nümero 
·de ORTN pelo valor desta no mês da inc?rporação. fuSão ou cisão; 

l1 ~ a declaracão df. __ rendimentos deverã ser apresen
tada ate- o Ül timO dia üt i) do mês- suDseqOente ã ocorrência do evento; 

III .. o imposto serã pago em até' 6- (sefS} quotas. men
sais. iguais e cansec..trtivas,_ a partir do mês previsto pi:tra entre"ga da 
declaração~ observado o di:!tpo~to no parãçrafo ünicp dO art. 23 desta 
lei. 

. ·Art.~34 - Considera-se como tributação exclusiva o 
imposto de renda i_nddente na fonte sobre r~ndiment9s e Qanhos de ca
pital auferidos por quaisquer peSsoas jur"idicas e c"..;ondom~nios. inclu
sive fundos. 

§ 19 ~ No Ci!!S.O de pessoa jurídica tributada com ba
se no lucro real, serão obser-vados os seguintes procedimentos: 

a) o valor do imposto serã considerado como despesa 
operacional nll apuraç~o do lucro liquido; 

. . b) a~ diferença entre o valor sobre o qual incidiu 
11. ·allquota do imposto na fonte e o valor do imposto registr~do conio 

despeSa_- Poderã ser exclu"fd-ã cfõ lucro lÍquido, par~ efeito de determi
nar o lucro real, na proporç~o do rendimento computado no re-sultado 
pelo pos~uidor do titulo. 

. § 29 - No casQ de re_nÇimento de operações fi~ancei: 
ras de curto praz9 e _Ol!tras assemelhadas, o imposto de renda nao serll 
dedutível na determinação do ·lucro·rêal e a eXclusãÇl do lucro llquido 
não poderã exceder o re"ndimento.reãl dª apl_ic~ç~o. 

§" 39 ~ O Ciisposto neste llrti_go nãC) se aplica aos 
rendimentos de participações societârias, que C'õnHnuom disciplinados 
pe~~ l~_gisl_ação em vigor. 
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§ 4Q - A base de cilculO- dos incentivos fiscais 
consistentes na aplicação- do imposto -em investimentos nos Fundos de 

~~~ ~~~~t~n~:c~:t~~1~~a~~o 1 d!7~ll~~O~~ _~e q~:z~~~e~e s~3~~ ta e a 0 ;~: 
soa jurldica sobre a soma algébrica do liiào real ou do prejulzo com 
os rendimentos e ganhos de capital de que trata este i!llrtigo. 

Art.. 35 - As parcelas de _restituição do imposfo de 
t-endll devidas a pessoa jurldica, vencTveis de janeiro a abril de 
1986, em conformidade com o disposto no art. 3Q do Decreto-lel nQ 
2.182, de 11 de dezembro de 1984, pãssarão a ser efetuadas: 

I - 50",.': {cinqOenta por cento) do valor, at'é julho 
de 1986, facultado ao contribuinte pod?_r optar pela compensação do va 
lor dessa restituição coin o impo"sto de renda devido na declaração de 
rendimentos; 

IJ - o saldo. at'é jUlho de 1987. 

§ l~ - Quando o valor das j:>ai'celas for de_ até 1000 
t;~~ ORTN. a restituição serã efetuadi!!- integt:.ilmente até julho de 

§ 29 - O contri'buinte poderã optar Pela ~ornpensaçiO 
do valor da restitui~ão de que trata ·este artfgo com débitos venci
dos. eJll favor da Uniao, at'é 31 de outubro de 1985. 

Art. 36- As restituições.--ã-pesSo;s'Jür'Íd'rcas~ do 
'lçosto de renda corresponde~te ao exercicio ffríanceiro de 1986. pe
rlodo-base de 1985_. serão efetuadas em quatrÇI parcelas anuais e 
Iguais. 

§ 19- As restituições de ati 1.000 (m-il) ORTN Se
rio efetuadas de uma sõ vez; quando superiores a 1.000 (mi1) e infe
riores. 1 4.000 (quatro mil) ,ORTN. serão div,ididos de fonna que somen-
te a Ültima parcela seja inferior a 1.000 (mil) ORTN. · · 

§ 29 -.Se a pessoa juridica tiver débito vencido. 
ate 31 de outubro de 1985 em favor da Uniio. a restituição poderi ser 
anteci.pada. a qualquer tempo. para efeito de compensação. 

Art. 37 - O titular da fiT"11121 individual e os sõcios 
da pessoa jur'idica que apurar·seu lucro pelo regi~ de tr'ihuti)Çi':' Si!!! 
plifi.cada.previsto na lei nQ 6.468. de Joc1 de novembro de 1977, _pode~ 
rio optar pela tributação exclusiva na fonte, ã a H quota de 25: (vin~ 
te e cinco por cento}. sobre a parcela do lup·o que compete a uda .... 

Art. 38 - Os parigrafos 29 e 3Q do art. }9 do Oecre 
to-lei nQ 1 .. 598, de 26 de dezembro de 1977 • passam a vigorar Com a sê 
guinte redaçio: - - · -

§ 2Q - A autorida"de tributãri! pode -proceder ~ fi~ 
calizaçio do contribuinte durante o_çurso do_ periodo:-base.ou 
antes do término da ocorrend~ do r:a_to gerlldor do imposto. 

§ 3Q- Verificado pela auJ;Qridade fisc~l. antes do 
encerramento do per1odo-base, que o contribu1nte omitiu _re
gistro contãõil total ou parcial de __ receita, ou registrou 
custos ou despesas cuja real i zaÇãon~ -poSsa comprovar. - ou 
que tenha praticlldo qUalquer ato tendente a reduzir o imp_os
to do exercicio financeiro correspondente, inclusive na hipÕ 
tese do § lQ-. ficari sujeito a.JmHt.e em. :valor igual ã. metade 
da r~ceit~:~ .omitida ou da.dedução indevida, lançadl:l e exi~lí
vel ainda que não tenhl!l·terminado o perl'odo-base de inciden
ch do impos~o." 

Art. 39 '- Fica sujeito ã indderú~'ia do imposto de_ 
renda na fonte o rendimento produzido por Obrigações ReajustãVeis .00 
Tesouro Nacional e por titulas. obr-i§ações e quaisquer aplica
çõe~. com coi''reção riibne:ãria se~undo a _variação do valor da ORTN. 

pÔr cento). 
§ 19 - A a H quota do imposto serã 'de 40% (qua.renta 

§ 2Q -_Çonsiq_eram-se ~e':'dimento ~uaisqu~r v31ores 

fe~i~!~~~-u~~/~~n;~j;aâa~~. c~~~;a~0~~1}~:~: ~~1~~:n~~~~~~~n;e c~~ 
aissões. - -

§ 39 - O imposto serã retfôã peh peSsoa jurldica 
emitente ou aceihnte no ato da apl.icacão do capital e calculado com 
abstraçio da correçio monetária posterior.. · - - ~ 

§ 49 - No caso de pagam;:onto periÕdico de rendimen
to, o imposto seri retido no inlcio de c:ada período de percepção, so
bre o rendimento correspondente a esse periodo. 

Art. 40 - fica sujeito -ã inc_idê~da- do imposto de 
renda na fonte, i aHqu.Ota ~de 115,; (quarenta e cincO por cento), o gll
nho de capital auferido na cessão ou liquidação de (ftulos, obl'"igll
çt;es ou aplicações de renda fh:a, inclusive os .previstos no_ artigo an 
terior. · -

§ 19 - A base de cãlcu1CI do imposto seri a dff~ren
ça a maior entre o preço da cessão ou 1 iqüidã-Çâo e o de aquisiçio cor 

rigido monetariamente. A c~ssão ou liquid~io compr-eende qualquer 
operação que lmplique obtenção de ganho de c:ap1tal, ta1s como venda. 
re:.gate, amortização e conversão. 

§ 29 --A Sec.retari11 da Receita. federal baixa rã nor
nas para efeito Oe considerar, na apuração da base de cãlculo, os ren 
dimentos do tltulo, bem corno para efeito de corrigir o preço de aqui~ 
sição. 

~- -~ § 39 - Na amortização-=par-chl, o imposto .incidi ri 
~obre o ganho_ calculado proporc.ionaimente ã parcela amortizada. 

§ 49 - o disposto nes~~~~a'rti9o nio se 'aPflc';i quando 
o ganho de capital for auferido por- banc:os comerciais, bancos de in
vestimento, r:,ancqs de desenvolvlme"nto. caixas econõmicas, sociedades 
de c.rédito. financismento e investimento, sociedades de crêdito imobi 
liãrio, sociedades corretoras_ e dlstribuido_r!ls_ de tltulos e valoreS 
..OOiliãrios. 

Art. 41 - O pagamento do imposto de que trata o ar
tigo anterior compete: 

I .. aó.emite~te !'JU ,~~e~tanJ.e n~ resga.te. amort~za
çio oU conversão; 

_ J1 - ao cedente, ressalvado o disposto nos incisos 
lU ~ IV deste artigo; 

.)~I - ao cessionãrio. se p~ssoa juridica, e ao ceden
te. se pessoa ftstca; 

cedeRte, se pesso!yj~r1âi~=s~~~~~!~~c~ir!?stituição financeira, e ao 

Pari9rafo §nico - Sempre que o g'anho de Cllpit~l for_ 
aufer.ido po~ ~undo em condom1nio de titulas ou valores mobiliarios, a 
responsabihdade pelo imposto compet~ a seu administrador. 

d 
_ • _ -- Art·. 4? - O imposto de que tratam os arts. 39 e 40 

. esu lel e devido exclusivamente na fQn~. · · 

...- . _ Parigrafo Ünico - Quando o beneficiãrio for pe~soa · 
Surtdtca. sera ~fl:s~rvado C? _disposto no art. 34. . 

proposta do Minist~da 4;a;e~d;~~~~~~ã~netãrio Nacional - CM_N, por 

I - alterar a allquota do imposto incidente sobre 
.·~ndimentos produzido~ por tltulos e obrigações de -renda fixa, r:,em 
cQm~ so~re os respe_ctlVoS ganhos de capital. em (unção da natureza da 
-:~!~~!ç~~;c:~~~~~;;em caso de aumento, elevação superior a 10 (dez) 

-'--- ... -.. n ... -:excl!;!ir"_o desãgio, ~oncegido-na p_rimeira c~loca 
çao de tltulos da dw1da publlca, da base de calculo do imposto dê 
que. trata~ os ~rt~. 39 e 40 desta le!· 

- · ~ · ~ .. Art. 44 - Ao r,.endimentQ e ao ganho de capital de 
que tr-ata esta lei apHca~se o disposto nos §§ 19 e 29-do art. 69 do 
Decreto-lei_ nQ 2.065, de _26_.~e outubro de 1983. 

-- _ - _ - -Art. 45 - Poderã ser atual iz11do monetariamente, até' 
o ternif~o Cio per1'odo-r:,ase de incidê'ncia no qual f'or compensa.do. O va~ 
lor do 1mposto ·de renda reHdo·na fonte sobre importâncias pagas ou 
~redibdas, .a pessoas jurldicas, que não c:onstftuam rendimentos ou ga 
nhos de capltal, _revogada a atualização monetãria de que trata o art:" 
14 do Decreto-le1 n9 1._967. de 23 de novembro de 1982. 

Pal-ãgrafo Ünic:Õ_ --A rev0gãç3o dé que trata a parte 
f~nal deste: artigo aplicar-se-i em rel.!!ção aos perlodos-base encerra~ 
Cios -~part1r -~e_l_Q~_e, j~~!ir0: d~ _198~. __ 

Art. 46 - A falta de pllgamento do 'imposto de que 
~ratam os arts. 39 e -40 desta lei sujeitarão 1nfrator ~s pc-nalid11des 
~revistas na l~gi~lação ~o imposto de renda no regime de _fonte. 

art. 
de 
de 

__ _ Parig~afo ünico - tonsidera~se de curto prazo as 
. operações assim definidas pelo Conselho Monetãdo ~acional - CMN. 

- - Art. 48 - A pes~~~ jurídica- que colocar no ~erc11do 
OLI alienar tlt~J~s _5fe renºa fixa fornccerã ao adquirente documento de 

~~e tl~~;~e= ~e~~p~~~~s d: ~:~~a e r~tf~~=o dã operaÇão, a caracterização 

_ ~t- 49 _- Se. no momento da cessão ou Hquidaçio-.- o 
possuidor nao apresent!!;r_o documento de __ q!Je trata_ o artigo anterior, 
~iS~=n~~s~!1 ~apita1 ser.a arbitrado se!)untlo critério fixado pela autor.!. 

. _ Art. 50 - O _impostO .de que trata o art. 39 · desta 
lei Serã exigido em re!aç&o is aplicações realiz.11das a partir "de 19 

. de janeiro de 1986' e as obrigações ou titulas emitidos a partir da 
mes.ma data, e o de que trah o art. 4D,em re1ação ãs cessões ou liqu.i 
da-ções 'de aplkações, obrigações ou tltulos, adquiridos a partir di 
19 de. janeiro de 1986. 
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Art, Sl - Ficam compreendidos na incidência do im
posto de renda todos cs ganhos e.t-endimenios de capital, qualquer que 
$eja 11 denominaçãO que 1hes seja dada~ independ_entcl!'ent_e d_a nat:ureu, 
da espêcie ou da existência de tltu1o ou contrato escr:-1to~ bo!!lstando 
que decorram de ato ou negócio~ que, pela sua finalidade. tenha os 
.esmos. ~feitos do previsto na norma especlfica de incidência do impo~ 
to de renda. 

· Art. 52 - O desconto do imposto de renda na fonte, 
de qu~ trata o art. 29 do Decreto-lei n9 2.030~ de 9 de junho de 
1983, com a alteração contida no incisQ III do art. 19 do Oecre~-lei 
n9 2.065. de 26 de outubro de 1983, aplica-se ãs importâncias pagas 
ou creditadas a pessoas juridicas, civis ou mercantis, pela prestação 
de ·se~iços caracterizaciamente de natul"eza profissional. 

Art. 53 - Sujeitam-s~ ao desconto do imposto de ren 
di., i 'allquotA de 5~ (cinco por cento), COIJ!O antecipo~~\ão do -dev{do ni 
declaraçio de rendimentos. as importãnc::iaS pagas ou creditadas por 
pessoas juridicas a outras pessoas jurldicas: . . · 

I - a tltulo de comissões. corretagens ou 1_3ualqúer 
outrfl remuneração pela representação Comêrchl ou·pela medi-açao na 
realização de negÕcios civis e comerciais; 

Jl - por serviços de propaganda e publicidade. 

· Parigr&fo Unico -:_No casO do inEisO II óeste ãrt~
go. excluem-se da base de cilculo as importâncias _pagas diretamente 
ou rep!ssadas a emeresas de rãdio, !elevi s~o._jornais e rev!s~as .atr! 
bulda a pessoa jurldica pi!lgado-r:-a e a benef1ciarla responsab1~1dade S.2, 
lfdiria pela comprova~ãõ da efetiva realiação dos serviços. 

Art, 54 - As d~spesas de propaganda sio <ledutíveis 
na$ condições estahe"h!ddas pela_Le! nQ 4.506, de 30 de novembro de 
1964. segundo o regi'* de competencn. . 

Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobr_e 
Quaisquer rendimentos _soment~ ppder~ ~er compensado na_.~~~l_ar~ção ~~ 
pessoa flsica ou jurldica. se o contribuinte po'Ssuir comprovante i:le 
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. 

Art. 56 - fica prorrogado até o ·exeri:iCio financei~ 
- ro.de 1988 o prazo para destinação dos .rec1,1rsºs· d~ q_ue tratam_o __ ~rt. 

59 do Decreto-lei 1.106, de 16 de junho de 1970. _e 1? art._ 69 do _Decr!_ 
to·lei nQ 1.179, de 6 de julho de 1971, e_alteT:"~ções posteriores:-

Art. 57 - fica -p~r_rogalia at'ê o exercício financei-
ro de 1988 a vigêncill da a1iquota de 6~ (seis por cento} do imposto 
de renda incidente_ sobre o lucro real~ 

I - das Eessoas jur'ídicas conce:;:oionãrias- de _ser~_i-
ços públicos de.energia eletric~; ___ ~---- -

ELETROBRÃS; 
ti - da Centrais El'êtdcas Braslleiras ~ .. A. 

. III - das pessoas jurldic_as c~nc~ssi_onârias de servi-
ços piíbl icos de tele~omunjcações; - - - --- -- ~---

·IV .. da Telecomunicações Brasileiras S.A. 
TELEBRÃS; 

V .. das pessoas jurld"icas que ~xplorem serviços de 
si.neamento bãsico. ----

§ 19 - O disposto no in_ciso til deste a_rtigo não _se 
aplica ã pessoa jurldica que explore serviços de radiodifusão sonora 
e de televisão, referidos no§ 29 dQ <~,rt. 2Q da lei n9 5.?92._de 11 
d.e julho de 1972. 

§ 29 - Sobre o imposto ci!llculado i al1quota e-spe-
cial de que trata este artigo, fica vedada qua.lquer dedução a; tlt1,1lo 
de incentivo fiscal, exc_etuados os destini!ldos ã formação profissional 
e i alimentação do tr_ahalha_d_or. _____ · -

Art. 58 _.;_ Ficam prorrogados ate· o --exerci Cio- ffnan
ceito de 1989 os incentivos fiscais previstos nos dhpositi\los a.bai-

. xo indicados~ com as alterações- posteriores:-- --

- no art. 14 da Lei n9 4.239; de 21 de junho de 
1963; 

.io de 1969; 
II ~ no art. 22 do Decreto~ lei nQ 756~ de 11 de ago.!. 

réiro de 1967; 
III ~ no i!lrt. 80 do Decret_o-lei n9 .221. de 28 de fev!_ 

IV - no art. lQ do Decreto-lei nl? 1 .124. de 8 de se· 
t~b.ro de 1970; 

to ~. 1969. 
V ~ no art. 79 do Decreto-lei nQ 770i de 19 <!e ~go~ 

. Art. 59 - Fica prorrogado. atê 31 de dezembro d~ 
1988'~ o prazo fixado pelo art. 19 do Decreto-lei nQ 1 .898, de 21 de· 

dezembro de 1981, para_ instalação, modernização, ampl iaçig ou' divers_i 
ficaçio de empreendi~entoS industriais P!J agr_icola!:,_ n~s areas de 
atuação da Superintendência do _Desenvolvimento da _Amazonia - SUDAM ~ 
da Superintendência do Desenvolvimento _Qo . .Nordes_t~- SUDENE, para os 

·efeitos previstos no art. 13 da lei n9 4.239,_ de 27 de junho de 1963, 
e no art._23 do DecJ:"eto-lei nQ 756, de 11 de agosto de 1969, e alter!_ 
ções pos ter{ ores. -

§ 19 - ficam alteradqs par-a atê 10 (dez) anos os 
prlltos de que tratam o art. 13 da lei n9 4.239, de 21. de junho de 

1963, e o art. 23 do Decreto-lei n9 756, de 11 de agosto de 1969, com 
·IS alterações posteriormente introduzidas, inclusive pelo art. 39 do 
Decreto-lei nQ 1. 564. de 29 de julho de 1977. 

§ 29 -- Fica o Poder ExecutivO 'autorizado a~ fixar os 
praios de que tratll o parãgrafo anterior, atendidas as' caracterlsti
cas regionais e a nati;Jreza das atividades desenvolvida~. especialmen
te para efeito de estimulai" a exploração de i"ettfr-Sos naturais. 

Art. 60 .. Fiei!: i!lcrescP.nbdo ao ar-t~ 69 do Decreto
-l.ei nQ.1.438s de 26 de del'embro de 1975, alterado pelo Decreto-lei 
n9 1.582, de 17 de novembro de 1977, o seguinte inciso: \ ·1 

"XVII - transporte de p~ss.oas ou ca!;gas, _.r·~al~za'do 
por transportador individual ~utonomos em ve1culo un1co de 
_sua propriedade, llinda que subcontratado o serviço com outro. 
transporhdor nas mesmas condições.". 

Art. 61 .. O art. 39 do. Decreto-lei nQ 1.438, de 26 
de dezembro' de 1975, lllterado pelo Decreto-lei nQ 1_.582~ de 17 de no
vembrq_ de 1!?77, passa a· vigo'tliT acresç:ido do_s segui_ntes parãgrafos,re_ 
vogado seu atua1 parãgrafo úniCo: -- - · -

"Art. 39- ~·········~···-·········· .................... . 

§ ,19 - Não perde. a ctindi~ão- de contribuinte a em
preu. ou o transportador_ pessoa·flsic.a, que subcontr&tllr o 
serviço de tran_sporte rodoviãrio coni outro transportador. 

§ 2Q - Na subcontrata-ção- fefta por ira.;rsportador 
nas coridiçõe.s previstas no inçiso XVII do_ art. 69 deste de
creto-lei com outro transportador _que_ não preencha as mes

·11las condições, serã esse Último o- toi'tt.:dbuinte do imposto." 
- - - -

Art_. 62 - Fica revo9ado o inciso YI do art. 49 do 
Decreto-lei nQ 1.438. de 26 de dezembro de l97S. 

Àrt. 63 .. O art. 26 da Lei n9 4.502, de 30 de noven1 
bro de 1964, modificado pelo art .. 19 do Dect-eto-lei n9 326, de 8 dê' 
11aio de 1967, fica alterado quanto ao seu§ ~9 e acrescido de um pari 
grafo, a ser numerado como § JQ, como a seguir: -

"Art ... 26_"- ............... ··~ •••• ·-·· ........................ . 

§ 29 ·.o Os contribuintes do 'Imposto sobre Produtos 
industrfal izados, da PosJÇ~_o 24 .02. Ob.oci" (Fumo 1 d.!! ·respectiva_ 
Tabela de Incidêncill, recOlherão o trfõuto ãte o décimo óia 
dll qu'inzena subseqtlente ~que la em que houver ocorrido o fato 
_ge_rlldQr._ 

-§ --3Q -:-os- contribuinteS -do Jrrlposio sobre Produtos 
Industrializados, das_ Subposições 8/.0Z.Ol .00, 87.02 .02.00, 
87.02.05.00 e 87.q2:06._00 da res_pectiva Tabela de Inc:idencia 
l"ecolherão õ ·tri.buto até O ültlmb dla_ Utll do més se9uiri'te 
iquele em que houver ocorrido o fato gerador." 

-~~ :~-~.=-Art~--6{-- OfmPõSto Oni co -sobre --tnergia Clétrica~ 
instituido_ pela lei n9 2.3013~ -de 31 de ag_osto_ de 1954, seri cobrado 
na eont! qu! as empr~S!S _OtL~I'_Iti9~-~~s_ são-~~_rigadas !._e~pedir, e seri 
pago ate o ultimo di a _util _do _ _primei r_~ d~cend~o do me~ sul>Seqtlente ao 
da e_xpedição da conta. - -- -- - - • 

·Art. 65 - A Cota de Previdêrici~-deVerã ser recolhi
da nos seguintes prazos: 

· __ __ ___ I_- até_!) UltimO d]a-:]tiLd2, pl-imeiro decêndio- Oo 
mes seguinte ão- da salda dos combustrveis automot"iYos das refinarias 
ou' ao da realização doS CO!:!Curso-S rela-tíVoS ãs -lotei-ias F'eder~J·. Es-
portiva e de _Sorteios de Numeres; . 

II - até o terceiY.o dla ti{il seguinte ao da· ·'t-ealtza-
ção de cadll competição hTpica. -

Art. 66 - F'ica atribuida competencia aO Ministro 
d! ~azenda para fixar prazos de pagamento de receitas federai_s compu! 
sorlas. · · 

Art. 67 - o disposto nos arts. 63 a 65 apl'ica-se 
aos fatos geradores que venham a ocorrer a partir do mes seguinte ao 
de publicaçãC? desta lei. 

----,------:-_-Art. 68- O art. _ll ~o Decreto-lei nQ_352, de 17 de 
junho de 1968, niõdificado pelo a~t. 19 do DecretO-lei n9 623. de 11 
de jui1fio de 1959~ e pelo_ art. 1Q d_o Decreto-lei nQ 1.569, de 8 de 
agosto de 1977, fica acrescido do"s seguinteS parãgrafos: 

"Art. 11 ••••••••.•.••••••••••••.••••••• : ......... . 
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"§ 12 - O valor do d'ébito objeto do parcelam_ento se 
rã conSolidado n• data d3. respectin fonnali'zllçio. -

§ 13 - Por débito conso1idado_ c.ornpreende~s~ o. dé
bito monetariamente atua1 h ado com os encar-gos e acresc1mO!• 
lega\s ou contratual!;., vencidos até a data da f"onnalizaçao 
do parcelamento. 

§ 14 - O dêb~to ~o~solídado,. _ 1'13 forma do P&rãgra
fo anterhn·. seri expresso eii nüinero·ae--oRiN, me_diante a di
visão de seu valor em cruzeiros pelo valor de uma: ORTN no 
Jni;s em quE!' se efetuar a consofid;sção. e cada pal"ceh. mensal 
seri tamb~m expressa em número de ORTN, dividindo-se a quan
tidade de ORTN corresPon4ente ao d'é~ito c.onsolidado pe)a 
quantidade de parcelas mensais Concedidas. 

§ 15 - O valor _do _débito e Q d~ ~ada parçela men
sal seria expressos em nu~t~ero de ORTN ate 4 ·segur~d~_casa de
cimal. qoanto .resultarem fraCionirio!>, atlandonando-se as de
Jdlis. 

§ 16 - Para efeito de pagamento, o valor, em. cru
zeiros de cac;fa parcela mensal serii. determinado mediante a 
IIUltiplic:ação de s~u va1ôl", expr~sso em numero de ORTN,, pelo 
valor da ORTN no mes de ~eu pagamento. • 

Art. 69 - O disposto nos §§ 14 a 16 do art. 11 do 
Decreto-lei n9 352, de 17 de junho de 1968, acrescidos pelo artigo 
anterior, aplica-se tambêm ao débito para com a F~ten~a N<'cional cor
respondente a parcelamento concedido an~es da vigendi!l da Presente_ 
lei:, o qual serã convertido em nümero -de ORTN, mediante a divisão do 
saldo devedor em 31 de dezembro de 1985 pelo valor da DRTN no releri
do mes. 

Parãgrafo ünico - No caSo deste ó.r.tigo, cada parce
la mensal serã expressa em ORTN dividindo-se -a quantiaade 2e ORTN c:.or 
respondente'11o saldo devedor em 31 dezembro t;le_1985 pelo numero óe 
parcelas mensais yincendas. 

Art. 70 - Revogam-se os arts. SQ' e 6{1 do Decreto
-lei n9 1.184, de 12 de agosto de 1971. 

Art. 71 - ficam cancelados os débitos para com a 
Fazen'da Nacional, cujos ratos geradores tenham ocQrrido até" 28 de no
vembro de 1984, relativos aos impostos, taxas e contribuições a que 
se' refere o ut. 11 da lei nQ 7.256, de 27 de novembro de 1984, c:on
tra'fdos por microempr•esn. inscritas no registro espech.l a que se 
refere"' Capitulo Ilt da referida lei, que tenham tido, no ano-base 
de 1984. receita bruta igual ou inferior ao Vi!lor de 10.000 .(dez mi1} 
ORTN. tomando-se colno refer-é"nch o valor desses dtulos no mes de ja
neiro ~e 1984. 

§ 19 - O cancelamento serã' concedfdo de of1cio ou 
.,diante requerimento da microempresa, i vista de p~va hfbil-. pe1o 
Procurador-Regional da F'azenda Nacional Ou Delegado da Receita. fe-
dera.l da Jurisdição. cotifotme ~e trate de débito inscrit~?• ou não, 
como Dlvid~ Ativa da União. - -- -

§ 2Q ·- Se os dêbitos canc~lados na forma deste ar
~4 .... ~'!0 esth'el"'em sendo otljeto de e:"ec!!_çâO f~sCa1, a Procuradori~ da Fa
·~~-:•da Nacional competente comunicara o f~to ao Juiz da exe-cuçao, que 
~..i: .1tulve.ri'o feito, medhnte despacho~ ciente o r-epresen_tante da 
,~~;~.io. 

Art. 72 - Os débitos para com a fuenda Nacior1al, 
·'.t natureza tributãria~ vencidos ate- 31 de outubro de 198S, inscritos 
~o.U não como O'fv'id:a Ativa da Uniiõ, aJUliãdos ou não, poderão·sér- pa
gos, pelo valor monetariame~te corr:igido, de uma sõ vez~ atê' 10 de j!_ 
neiro de 1986, com redução a metade das multas dos juros de mora e do 
encargo de que trata o l!l!t· 19 do Oeueto~l_ei. n9 1.025, de 21 de ou
tubro de 1969, e a1teraçoeS posteriores. 

§ 19 - Os débitos decorrentes tio-soriíent.e do V(llor 
de multas ou penalidades, de qua-lquer or'igem ou n<~;tu.reza .• poderio ser 
t~agos. pelo valei" monetariamente corrigido. de uma. so vez, no prazo 
previsto neste artigo, com o valor 'reduzidQ em 50~_ (cinqtJenta por ceo 
to )i aplicando-se, também~ à reduçio. aó valor dos ·juros de mora e dÕ 
encargo de que-tl"'ata o art~ 1_9 do Decreto-lei n9 1.025, de 21 de out!!_ 
Lro de 1969, e .alterações poSteriores. 

· § 29 - Os débitos para c:Om a Fazenda H~ciona1, de 
cariter nio tributario, venddos_. ;até 31 de outubl"'((_ c!_e l98S, insc.ri
tos como OlVida Ativa da União~ res-salvada a hipÕtese prevista no pa
rigra to anterior. poderio S:er ·pagos. · pe 1 o v a 1 o r monetiri arnente corri
:&ido, de uma sõ vez, no prazo previsto neste artigo, com a reàuçio 
a.mehde dos juros de mora e. do encargo de que trata 2: art. 19 do De
creto-lei nQ 1.025 1de 21 de outubT"O de 1969 e alteraçoes posteriores. 

§ 39 - Se o dêbito tiver sido parcialmente solvido, 
aplicar-se:io- os ·~enefi'cios prevtstos _neste artigo somente sobre a V.!,. 
tor orlginario remanescente. -- -

§ 49-- O pagamento de óebitos relativos ao imposto 
sobre produtos industrializados ou imposto de renda retido na fonte, 
no pnzo des1;e artigo, imp1icarã extinção da punibilidade do crime de 
apropriação ind'ét,;ta. · 

§ 59 - O disposto neste artigo ap1icar·se-ii tainti'Cm 
-aós óebiios espontaneamente declarados pelo sujeito paSsivo da obriga 
çlio tributãria. ... 

§" 69 - Os contribuintes com d;b;tos em regime de 
parcelamento poder-ao usufruir dos fleneflcios deste artigo. em re1açio 
ao saldo remanescente. desde que paguem, no pra:z:o nele previsto e de 
lftM sõ vez, o restante da dlvida. 

, Art. 73 - ficam cancelados. arquivando-se os respec 
tivos processos administrativos, os dêbitos de valor originãrio iguaT 
ou inferior a Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros): 

1 - de qualquer na'eure:z:a para com a Fazenda 'Nado-
nal, inscritos como Divida Ativa·da União, atê 31 de dezem5ro de 
1,98~; 

ll - conc::ernentes ao imposto de renda, ao 1mposto 
sobre produtos industrializados, ao imposto sobre a importação, ao 
i:DtpOsto sobre operações relati'{as a com~ustlveis. energia elêtrica e 
minerais do Pals e ao imposto sõbre transporte, bem como a multas de 
qualquer natureza previstu na legislação em vigor, -cujos .fatos gera
dores tenbam ocorri do a tê 31 de dezembro de 1984; e 

lU - decorrentes de pagamentos feitos pela União a 
aaic.r. at'é 31 de dezembr-o de 1-984, a servidores públicos civis ou mi
litares, ativos ou inativos, bem como a pensionistas do Tesouro Na
cional. 

§ lQ - Valor odginãrio do débito. para efeito des
te artigo, e-o definido no art. 3Q do Decreto-lei n9 1.736, de 20 de 
d_ezembro de 1979. 

_ _ § 29 --Os autos d11s execuções (isCais relativos aos 
debttos de que trata este artigo ~erio ·arquivados mediante despacho 
·do Juizo--ciente o reE_resentan_te da Uniio. 

At-t. 74-:.._os õrgãOs--da Secretaria da Receita fe .. 
deral enviarão- ãs Procuradorias da Fazenda Nacional os demonstretivos 
de débitos relativos ãs coii"tribuições para· o Programa de Integração 
Social - PJS e p.!lra o Programa de Formação do Patrimõnip do Servidor 
PÚblico- PASEP~ para fins de apuração e inscrição da Dl:vida Ativa do 
Fundo de Participação PIS-PASEP e conseqllente cobrança~ amigãve1 ou 
judicial, de acordo com o. l;lisposto na Lei nQ 6.830, de 22 de setembro 
de 1980. cabendo aos Procuradores da Fa1enda Nõcional 4 re.presentaçio 
judicial na correspondente execução fiscal. 

Art. 75 - O pagamento de débito inscrito como Dívi
da Ativa. ainda que ajui:z:adõ~ poder-i ser efetivado mediante Quia ex~ 
pedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, gue fari os cilculos 
pertinentes e sem prejuho do p_agamento, em Juuo, das custas_e de
mais despesas. judiciais, sob pena de prosseguimento da execuçao. 

ria da Faze-nda Nac~~~=r~~rcV~;~0a~ ~~1~~dd:o e~~~~~~:· c~mu~~~~~~~do~ _ 
fato. 

Art. 76 • As execuções fiscais para a cobrança de 
ilêbitos para com a Fazenda Nacional não se suspendem. nem se interr-0111 
pem, enquant~ estiver fluinçl.o o prazo previsto no art. 72 desta lei.-

Art. 77 - O dispOsto nos al"'ts. 71 a 75 não implica
ri_ r-estituição de quantias pagas, nem compensação de d'ividas. 

Art. 7s - As- pessoas ju_rldicas poder~o E!Xcluir do 
lucl"'o liquido, -na deter-mina.Çi6 do lucro real. o. resultado obtido na 
venda de imÕveis que Vier-rf 5f.!r efetuada a partir de lÇi de janeiro de 
1986, desde que: 

1 - o- imõVE!l conste registNdo como ativo imobili2a 
do da pessoa jurídica vendedora pelo m~nos .desde 31 de "dezembro c!ê 
1980; 

.II - a ,enda se efetive riliidfanfe instrum·ento püblieo 
registrado no cartõrio competente atê 31 d~ dezem5ro de 1986; 

-- nt - o pagamento do preço seja feito integralmente 
em dinheiro,_ no prazo mã,.lmo de 3 {três} ános, contados da._d~ta da 
celebraçio.do contrato. 

§ lQ - Nas vendâs efetuadas a prazo, no mtnimo 2M 
(vinte p.or cento) do. preço deverão ser receb1dos pela pessoa juridica 
~o- ato da celebração do contrato~ Jtl~ (trinta por t:ento) em atê \B 
{dezoito) parcelas mens~is de igui!ll valor e os 50":: (cinqUenta por cen tol restantes· em parcelas me-nsais de· igual valor, 'lenclveis até o fi-= 
na do terceiro ano. 

§ 2Ç - Nas vendas efetuadas para recebimento do pre 
ço apõs o tél"fllino do exercld.o social. a exclusão de que trata est'ê 
artigo, fica condicionada ã observância' do -disposto no art. 69 do De
creto-lei nQ 1.892, de 16 de de.zembrp de 1981. 

§ 3Q - O lucro de que trata este artigo constituiri 
reserva especificll, -que somente· podei"~ ser utilizada para incorpora
çio ao capital ou absorção. de prejulzos. · 
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§ 49 ~ O aumento do c_apital sochil com uti1izaçio 
da reserva constitqida na .forma do p_arãgrafci anter-ior nãO se rã c.Onsí
dendo reinvestimento para os efcHos da Lei n9 4 131.._ de 3 de sPtem
bro de 1962, alterada pela lei no 4.390, de 2'9 d-e igosto de 1964-:-

§ 59 _,_A res_erva de que tra_ta o_§ 3'(__de:ste ar~igo_ 

,~t~i s~~ã 
1 
~~;~~t~~a 2~a~: ~!z:~~~~o~ed~9~j~posto. no ar_t. 65 _do ... ~ecreto::_ --

§ 6~-- Aos aumentos de capital efetuo!ldos cpm utili
zaçio da reserva de que trata o-§-3Q _deste artigo apli~am-se a{ nor
us do art. 63 do_ Decreto-lei ~"9 __ 1.598, de 26 d~ de~em_bro d!, 1~77. 

Art~J9 - A exclusão prevista no art. '78 desta lei 
não se aplica ãs-vendas rél!ll"lndas: ~- ___ =,- _ 

rldica c.on_trol adi!./ - entre. pessoa jurldica controladora e pess~a ju

II --entre pessoas jur'i'dicas interligadas; 

IIJ - de socied11d~ parll a pessoa física que a centro-

§ lQ - A vedação aplica-se is--vendaS re-ali:zlldl!S en
tre as pessoas que, em qualquer momento oo pe-riodo compreendido ent_r_e
a data da publicaçiio desta lei e o dia 31 de de-zembro de 1988, mante
nham qualquer das relaçõe-s previstas neste ãrtigo~ - -- -

§ 29 - Consideram-se: 

a) controladorass quaisquer pessoas que se enqua
drem nas definições contidas nos arts. 11~ e 243, § 29, da Lei nQ 
6.404, de 15 de dezembro de 1976i ~ 

b) interligadas, as pessoas juridicas que tenham co 
.o controhdol" o mesmo sõcio ou acion'ista. - - - -

§ 39 - O disposto no parigrafo anter-iOr.., aplica-se 
inclusive _is pessoas jurTdicas que não revistam a fo_nna de S()ciedade 
por ações~ -- -- - --~~-

Art. 80 - PenJ.eri --o dir"eifo i eXclusão-ae- que trata 
o art. 78 desta lei o contrfbuinte que. no prazo de 10 (dez) l!lnos,con 
tado da data da venda, readquirir o imõvel vendido oU ·vier a tomã~lõ 
es arrendamento mercanti 1. 

Parigrafo _Ünfco ~ A restriçio de que tr-ata ·este--ar
tigo aplica-se, inclusive, nos casos. de fus:8o~ incorporação- ou - cisio 
de empresas. 

Art. 81 - A exclusio -dri que tra" ·o _art. 78 desta 
le! a~l i ca-se. também aos resultados d!correntes _de des_~prçp_rjações _!l_e 
fmove1s que Vlerem a ser efetuadas ~te 31 de dezembro de 1986. · 

_ _ Art. 82 _-A infrin9'enci_! de qualqUer_-dlls dlsposi
ç~es_ dos arts. 78 a 81 dest[_~i _implicara perda do direito 8 exclu- · 
sao e conseqUente cobrança do respectivo imposto~ corrigido rnonetarhi 
~~ente, calculado como devido no exerdcio ou exerclc.ios financeiroS 
em que tiver sido efetl!ada a exc}usão do lucro, acre_iddp ~ jui-oS de 
.ora e multa de lançamento de of1cio~ na forma dll le.síslaçao em vi
gor. 

Art. -83 -·Procedam-se ãs ·seg~intes alterações no De 
creto-lei n9 1.455,· de 7 de abril de 1976: -

guinte redação: 
I - o § 19 do art. 29 passa a vigorar com a 

çiO: 

"Art- 29- ---•--------------------··-···-.. ·----
§ 19 - O produto da venda seri integralmente -depo

sitado no Bane() do &rasil S.A., i ord~ do F'undt? __ Especial pa 
n Calamidade PÜblic.a~ instituido pelÓ Decret;.ó-1ei n9 950-; 
.de 13 de outubro de 1969. 

• ooo ooo' o •••• o--.o-••-••• • • • ••••• •••• ooo ••••• •••••••.•• •••• ••• •• •; 

_II - o art. 30 passa a vigorar com a seguinte reda-

"Art. 30 - As merc11dorias apreendidas. objeto de pe 
na de perdimento aplic;o.da em decisão adminiStrli:t:i_:va, aindi 
quando pendente de apreciaç~o judiCi;!l, inclusive i!JS que "és
tiverem ã di.s.posição da Justiça _c~o c_or_po de delito, produ
to ou objeto do crime, poderão ser di?stini!ldas na forrna deste 
artigo. 

§ lQ - Semoventes ou mercadorias que exijam condi
ções especiais de armazenamento poderio ser ~est"inad~s: 

a) para venda mediante licitação pUblica; ou 

b} para incorporação a õrgãõS. da admin1straçio pÜ:.. 
blica, ou para entidades filantrÕpica~. cient.Hica~ ou ~_edu
cacionais. sem fins lucrati-vos. antes mesmo do têYminti -- -dD 
prazo definido no § 19 d,o art. 27 deste de-creto:.. lei. · 

§ 2Q - O préjudicado ser:8 indenizado com base no 
valor da venda ou. se irrc:orporadas conforme o § lQ deste ar-

tigo. no valor arbitrado constante. do processo administrati
vo, atualizado pela variação- das Ob!:_igüçÕes ~eajust~veis do 

_ _Teso~ro Nacional. quando fizer jus a devolQÇiSO das mercado
rias destioadas na forma deste artigo.h 

Art. 84 -_As pessoas juridica~ qtie explorain ativid!, 
4~ indUs,trial j:lod.e-rão- promover-depreciaçãO .acelerida. do~ ~~n~de pro
d~çio, Eelo dobro ·d~ taxa usualmente admitida, em re1açao iiiS ~nstala
ções, maquinas e equipamentos, novos, que vierem a s~r adquindos pa
I"•_ uti liução no desenvoTVlmento da atividade operac1ona1. 

§ 1_~ - ~. dispost_o neste artigo aplicar-se-ã em re
bçiO is instahções, mi(juinas e equipamen_t:os, ;,dquirtdos no ·período 
compreendido entr"e lQ de _janeiro de 1986 e ·31 de dezemb!:o __ de 1987 ._po 
dendo o Ministro da: Fazenda pror,rogar esse pruo por ate -3 (tresj 
anos.. - - · -

§ 29_ --o. teta~ .acumul_ado da_ depredação. inclusive 
a·flofmal, nio poder'i. ultrapassar o_ custo de _aqu~_si~ção _do bem. corrig!, 
do monetariamente. 

Art. 85 - Na atualização 111onetãria dos valores ex
pressos em cruzeiros na legislaçãO- tributãda, o -Ministro da Fazenda 
poderi promover arr~dond-ame!:!to n:ão s~perior a 1~. (dez por cento) do 
valor da ORTN no prlmeiro mes de vigencia dos nlores atualiudos. 

__ . Ar~ .•. _sp~ O Ja.rçamen,to_ ~e of_íci_o dn contribuições 
para o Fundo de Participaçao do PIS/PASE_f_, institufçlas pelas Leis Com 
plementares n9s 7 e 8 1 de 7 de setembro de 1970 e .3 de duembro ãe 
1970. respectivamente. e alterações posteriores, bem como a contribui 
çio para o fundo de_ Investimento _SociaJ_- FINSOCTAL, 'instituída pelõ 
~i~~i~;!~i nQ 1.940, de 25 de maio de 1982" terão lugar quand.o o CO,!l 

I - _não efetuar_ ou efetuar com insu1'iciênda o paga 
mente das contribuições devida-s, dentro dos prazos legalmente determT 
nados; -

II - não -apresentar declaração para o PlS/PASEP ou 
___ para o FINSOClAl; 

til - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos 
que lhe for dirigido,recusar-se a prestã-los ou não ()s· prestar sati!_ 
fatori amente; 

IV - fizer declaraç:itJ .inexatfl. 

· - - _§ 19 - Kos c~:sos de· lançamento- de Oflcio previsto 
neste artigo, serão aE1icadas, no ·que c.ouber, as multas estllbelecidas 
no art. 21 e seus paragrafas do Decreto-lei nQ 401, de 30 de dezembro 
de 1968,_ e alterações posteriores~ ca)c_u_h.clas sobre o valor das con
tribuições atualizadas monetariamente n9s tennos do 11rt. 59 e seu 

- § lQ do Decreto-lei nQ 1.704, de 23 de Ol,ltt~bro Cfe 1979, com a i-e-dação 
dada pelo art. 23 do _Decreto-lei nQ 1.967, de 23 de novembro de 1982. 

~ § ZQ - Quando as ·contribuiç~es tiverem por base·· de 
calculo o imposto de renda devfdol inclusiVe adicionais, ou como se 
devido fOsse~ a atualização monetãria a1u~ida no § lQ deste artigo 
obedecerãs no que couber, ãs. disposições -aos arts. 29 a 69 do Decre
to-lei nQ 1.967, de 23 de novembro de 1982 • 

Art. 87 - O art. lQ do Decreto-lei nQ 815. de 4 de 

~f~r~/~t 1 3:9de~~~b~or~~af~~O~a~=s~:l~ ~i;~r!~ ~~D=c~;~i~~! al~~ 
raçao: - -

"Art. 19 - Não sofrerãõ descOn'to do imposto de 

renda na. f~nte, quando decof"rentes de expo7'ta~io bras il e i rã, 
nas cond1çoes~ forma:: e prazos estabelecidos pelo Ministro 
da Fazenda: 

'• o • '-" • • o o o • "_~o~-~ • • •_••:• • o o o o o o o • o • o~ •'• • ooo o-o•o-o •• • •• w~o o o o o o o 

- ,-- - _c:_)_' -Q~ __ j_!itos_____e-_ ~!!!1 s~õ~~---~ 1 !.li~~ __ a _ cridfto~ obt i
d~s no ex.terior e destinados ao finanda.mento de exporta
çoes. • 

Art. 88- O c:aput _9o art:_-101 d_o Decret~~lei nQ 
9.:.760, de. 5 de setembr~ de 194'b";'))iss~ 'a vigol-at- com a seguinte reda-

• çao. manhdos seus paragrafes: 

•Art. 101 ~ Os terrenos aforados pela Uniia ficam 
sujeHos a~_ foro ~e.D~6: {seis dêci'!l_2S po_r tento} do valor 
~~. ~espect1Vo dom1nlo plenol que sera. anualmente atualiza-

· _ Art. 89 - [) art. 205 do Decretei-lei n9 9.760~ de 5 
~:s~etembro de 1946~ passa a vigorar acrescido dos s~guintes parãgra-

"Art. 205 - ~ •••• ···········-·:···~···•···~······-· 
§ 19 - Fita dispensada a autorizaçio quarido se tra 

_tarde unidc:~de autõnoma de condomínios. regulados pela lei 
__ nQ.-4.591, de 16 de .dezembr:o de 1964_s desde que o imõvel este 

ja situado em zõraa urbanas_e as fiações ideais pretendidas: 
:t!.l~ con_jonto~ não ultrapassem 1/3 (um terço} de sua irea 
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§ 29 -'A CÕmpetencil!l- prevista neste 111--tigo poderi 
ser delegada ao Ministro da Fazenda~ vedada a s~bdelegação ... 

constituldos hi ma~~de9~o- (~~} :~;~:i;~g~ea t~~!~~~ ~~s u!~~~~~nta! 
seus acrescidos, situados além da fah:a de 100 {cem} metros da a.tual 
~~~=b=f~~;~:~t~s d~ir~i:r~=-1.320 (um mil trezentos e vinte) metros de 

Parigra.fo Ünico- sefo&Ci:mi:edida -ã. remição-se szítis 
feitas, conjuntamente. as seguintes condições: -

tro da Fazenda; 
a) tratar-se de zona; especiflcada em ato do Minis-

b) ser o foreiro titular de unidade autõnoma de edl 
f~~:~ em CC?ndomlnio regulado pela lei n9 4.5!U. de 16 de dezembro de 

_ Art. 9l -- A remiÇio far-se-ã mediante pagamento da 
. fiiPortancia corr-espondente a 19.5: (~ezenove e meio por cento) do va
lor do d011lnio pleno e das benfeitorias. 

_ Parigrafo Ünico ~_O_ valor !So domínio pleno e das 
benfeitorias sera fixado em avaliaçao e expresso em cruzeiroS, fazen
do-se referencia i sua equivillêncla em Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional. 

Art. 92 - Nos pedidos de licença de_ transmissões 
O!!erosaS, erotOCOliZi!lldO~ atê 28 de agosto de 1985, O cÍlcUlO dos lau
demios_sera efetuad~ com base nos valores _vigorantes na data da apre
sentaçao dos_ respectivos requerimentos, se o paga~nto for feito den
tro de 90 (noventa) diias da ·entrada em vigor desta lei. 

. ' 
Art.' 93 - O art. lQ do Decreto-lei nQ 1.876, de 15 

de julho de 1981. passa a vigorar com a seguinte_r.edação: · 

.•Art. 19 - Ficam isentas de foros e taxas de ocupa
ção-, referentes a imõveis de propriedade da União, as pes
soas_consid~radas carent~s. assi_m entend_idas aquelas cuja si 
tuaçao-ecOnomiCa não lhes penni'La pagar esses encargos, seii:i 
prejuízo do sustento prÕprio e de sua família. --

Parigrafo Ünico - A Situação de.~carênt:ia serã cõm
pro~ada anualmente, perante o Serviço do PatrimÕnio da 
Uniao, na forma que for estabelecida ~ ato do Ministro da 
fazenda." 

Art. 94 ~ Fica o Poder Executivo autorizado a alie
nar. mediante licitação pU&l'ica, imõYeiS-ã""epropried_a-de da Uniã;o, con 
siderados. mediante ato do Ministro da Fazenda, desnecessiirios ao sei=" 
vfço pUblico federal. · -

ap1ica: 
Parigrafo Único - O d~sposto ne~fte artigo nio se 

"a) aos terrenos d~ marinha e seus acrescidos; 

b) aos imõvefs situados na faixa de fronteira ou em 
zonas declaradas iridispensãveis ã seguránça nacional; 

t) aos imõveis 'fo-calizados no Distrito Federal; 

tério d& -Fazendã. d) aos_dema.is imõveis não adiiifntstrli.dO-s pelo Minis-

_ . Art. 95 - Terão prP.ferencia ã ·aquisição os a tua is 
locatar1os ou ocupantes, inscdtos no Serviço do PatrimÕnio da União, 
desde que o requeir~&m, no prazo improrrogive1 de 90 (noventa} dias. 
contado da data da publicação do ãto menciOnado no art. 94 desta lei. 

estejam quites com os respectivos aluoueres~ taxas e outras obr_fga
ções contratu_A_iS e não sejam proprietâ_rios de imÕVel no município ou 
em municlpios da mesma região metropo1 ita!la· 

Parigraf'o ün1co- - O pre9o-base serã fixado em ava
lia~io e o pagamento põderi ser feitO em atê 120_ {cento e vinte] pres 
taçoes mensais, consecutivas, na forma e condições estabelecidas eiõ 
ato do Ministro da Fnenda. sujeito o saldo· devedor a juros de 6:: 
(seis Eor cento) ao ~no é ~r~e5_ão morietãria, s~gun1\o os lndices de 
variaçao das Obrigaçoes Reajustaveis do Tesouro Nacional. 

Art. 96 - Náo- Sendo exercido ou não se caracterizan 
do o direito de preferência a que-- se refere o artigo anterior. a aHe 
nação fat-se-ã em leilão pÜb1ico; conforme disposto no art. 143 do Dê 
creta-lei n9 200, de 25 d.e fevereiro de 1967. - · -

_ Art. 97 - o· Imposto sobre Serviços ~e Transporte ~ 
dovia.rio lntermunicipal e InterestS.dual de Passageiros e Cãrgas -passa 
• denominar-se Imposto sobre Tr-ansportes, regendo-se pelas normas em 
vigor do tributo cujo nome e modificado. mantido inclusive o § 39 do 
art. 39 do Decreto-lei nQ L438, de 26 de dezembro de 1975. 

Art. 98 - Fica o Ministro da fazenda autorizado a 
expedir instruções para a execução desta l_ei. especialmente no que se· 
refere ã adaptação das -nonnas em viQor ão regime de tributação das 
pessoas f1sicas e jurídicas aqui estabelecido. 

Art. 99 - Os juros e dbridendos de cadernetas de 
poupança do- Sistema f"immceiro da HabitaçãO -.SFH. pagos ou creditA
dos 11 pessoas flsicas, calculados sobre o saldo médio superior ·a 
3.500 (três mil e quinhentas} Unidades Padrão de: Capital - UPC, ficam 
i sentes do imposto de renda: 

r·- na fol)te, ate: 31 de dezembl-õ" de-1986;. 

. tt - na declaração de rendimentos, até o-- financeiro 
de 1987 • inclusive. 

_ _ Art. 100 --Os venç-imentos, soldos e vanbgens dos 
.funciona rios publ icos e-fvis e mil i tares da Unfio serio reiljust!idos se 
mestralmente nos meses de janeiro e julho de cada ano. -

_ - • _ A!t. 101 - Os salã.ri_os, de valor de_ até 10 (dez) sa 
larios:nn!!imos, se~ao reajustados em pelo menos 100~ (cem por cento} 
da varli!llçao do Tnd1ce de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA. 

Art. _102 - Nos casos. _de tributação em separado pre
vistos na legislação do imposto sobre a renda em vigor, os aflatimen
tos comuns .ao_~asal poder_ão ser parcialmente pleiteados na dechraçio 
de ambos os_ conj_uges, de forma di_retamente proj)Orcional aos rendimen
tos de cada um, desde que não sejam ultrapassados os limites anualmen 
te fixados por contribuinte. -

Art. 103 - Fica isento do imposto de renda das pes
soas fisicas o _lucro obtido na alienação de imõveis de valor n"io_ su
perior a. 2.500 (dois_mil e quinhen,tits) ORTN, d_esde que não tenha ocor 
rido outra alienação nas mesmas -cOndições, ·no espaço de 5 (cinco} 
anos. 

publicação. 
Art. 104 - Esta lé:i entra em vigor na data de sua. 

Art. 105 - E_i_cam revogadas as disposições em contri 
rio, .em especial o caput do art. 79_ dº D~cre_to-l~i nQ·2.052. de 3 ãe 
ag_o~to de 1983, e o a.rt. 1'? do Decreto-lei-nQ 1.876, de 15 de julho 
de 1981. 

~·~~ .... ·-·~·~·~~e~"~'b~·o~d~e~l~96~5~·-"" 
~ 

O SR. PRESID~TE (JQsê Fragelli)- Vamos passar 
à apreciação das emendas. 

REQUERIMENTO 
N• 507, de 1985 

REQUERIMENTO 
N• 508, de 1985 

Nos termos do arl 347, alínea c, do Regimento Inter
no, requeiro destaque para aprovação da seguinte parte 
do Projeto: Emenda n'i' 25. 

O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, -
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1<:>-SeCretâdo; 

São lidos os seguintes 

Nos termos do art. 347 alínea c do Regimento Interno, 
requeiro destaque para aprovação da seguinte parte do 
Projeto: Emenda n'i' 11. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro· de 1985 .. - -Virgílio 
Távora. 

Tá~:!~. das Sess_ões, 5 de dezembro de 1985.- Virgílio 
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REQUERIMENTO 
N• 509, de 1985 
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REQUERIMENTO 
N• 518, de 1985 

Nos termos do art. 347, alínea c, do Regimento Inter· Nos termos do art. 347, alínea e, do Regimento Inter-
no, requeiio d~taque para aprovação da seguinte parte no, requeiro destaque para aprovação da Emenda n"' 40 
d_o Projeto; Emenda n? 27. _ ao_Projef:Q. · _ ______ __ _ _ _ __ _ _ _ __ 
. Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1985._- --"'"··c,_Sala_Qas SessÕ_e$.._5 de_dezernbrQ_Q_~ I98J_. -=-Ro~rto 
Virgílio Távofa. -- Campos. 

REQUERIMENTO 
N• 510, de 1985 

Nos termos do art. 347, alínea c, do Regimento lnter~ 
no, requeiro destaque para aprovação ·da seguinte parte 
do Projeto: Emenda n~> 31. _ 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1985. -
Virgillo Távora. 

REQUERIMENTO 
N• 511, de 1985 

REQUERIMENTO 
N• 519, de 1985 

Nos termos do a~t. 347, alínea c, do Regimento Inter· 
no, requeiro _dest<!_que para aprovação da Emenda n9 46 
ao Projeto. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985. - Roberto 
.Campos. 

REQUERIMENTO 
N• 520, de 1985 

Nos termos do art. 347, alínea e, do Regiinento Inter
no. requeiro destaque para aprovação da Emenda n"' 47 
ao Projeto. 

Sala das Sessõ~s. 5 _de dezembro de 1985~ - Robirto 
Campos. 

Altevir Leal 
Alvaro Dias 
Américo de Souza 
Benedito Canelas 
Benedito _Ferreira 
Carlos Chiarelli 

---Carlos Lyra 
.. Cid __ SapJpaiQ 

GarVãó Modesto 
Gastão Müller 
Guilherme __ Palmeira 
Hélio GU-eirOs 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 
João Calmon 
João Lobo 
José lgnácio 
Jutahy Magalhães 
Loiri3ilt0 -Júniõi
Lourival Baptista 
Luiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
MarCond-es úãC!elha 
Mârio Maia 
Martins Filho 
Milton Cabral 
Nelson Carneiro 
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Nos termos do art. 347, alínea c, do Regimento Iriter
no, requeiro destaque para aprovação da Emenda nY 33 
ao Projeto. 

~----~------~----~ --~------ --~~-~-- --- -------- ·-NiValdo Mactiado 
Saldanha Derzi 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1985 . .....:.Rober
to Campos. 

REQUERIMENTO 
N• 512, de 1985 

Nos termos do art. 347, alínea c, do Regimento Inter
no, requeiro destaque para ãprovação da Emenda n9 34 
áo Projeto. _ _ ___ -~ ___ ~ ___ _ 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1985. -Rober-
to Campos. - -- -

KEQUERIMEN1'0 
N• 513, de 1985 

Nos termOs do art. 347, alínea c, do Regimento Inter
no, requeiro destaque para aprovação da Emenda n"' 35 
ao Projeto. 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1985.- Rober
to Campos. 

REQUERIMENTO 
N• 514, de 1985 

Nos termos do art. _347, alínea c, do Regimento fnter
no, requeiio destaque para aprovação da Erriendã n"' 3~ 
ao Projeto. 

Sala das Sessões, em 5 de df:zeritbro de 1985~- Rober
to Campos. 

REQUERIMENTO 
N• 515, de 1985 

Nos termos do art. 347, almea c, do Regimento Inter
no, requeiro destaque para aprovação da Emenda n" 37 
ao Projeto. 

Sala das Sessões, em 5 -de dezembro de 1985.- Rober
to Campos. 

REQUERIMENTO 
N• 516, de 1985 

Nos termos do art. 347, alínea c, do Regimento Inter
no, requeiro destaque para aprOvação da Emeil.da n9 38 
ao Projeto. _ __ _ __ _ ~ .. _ 

Sala das Sessões, em'5 de dezembro de 1985. -Rober
to Campos. 

REQUERIMENTO 
N• 517, de 1985 

Nos termos do art. 347, alínea c, do Regimento Inter
no, requeiro destaque para aprovação da Emenda n9 39 
ao Projeto. _ .. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de: 1985. - Roberto 
Campos. 

REQUERIMENTO 
N• 521, de 1985 

Nos tCrmo·s-do art. 347 ~alínea c, do RegirrienlO hlter
no, requeiro destaque para aprovação da Emenda n'1 48 
ao Projeto. 

Sala das Séssões; 5 de dezembro de 1985. - Roberto 
Campos. 

O~SR.PitESIDENTE-(1~-;ê F~ag~!lô-=--vou-~~~~~~~
em· votaçãO;_ em g(obo, as emenda~ que tivera~ parecer 
contrário_e que não foram destacadas. - _ 

Os Senhores Senadores que as aprovam, queiram per-
manecer Senta·d·os:-(PaUiia) . -- .. 

Rejeitadas as emendas. 

O Sr. Itamar Franco :_~r. PreSidente, peço verifi
cação. 

O SR._ PIUJ:S(D~NTE (~osé Fragelli)- Será concedi
da a verificação solicitada pelo nobre Senador Itamar 
Franco. -

O SR.-PRESI.ÇfENT~(JoSé Fragelli) -:-_Ôese)() esc~a
recer ao _Plenário Qu~-ijtiem votar ,-,nãO", r!::jeíta as emen
das com parecer contrário, e quem votar .. sim", aprova
as, 

Co_rii_o vOt'ã--o~ Líd6i00 PMDB? 

O Sr. Humberto Lucena - não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli).- Corito vota o 
Líder do _PDS? 

O Sr. Virgílio TâVOra ~-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota_o 
Líder do PFL? 

_o_s.-. CarlOs OllareUi - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ---:-Como_ vota o 
Líder -do -PDT'? (Pausa.) . 

-Os Senhores Senadores já Podem votar. 

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO.) 

VOTAM "S/M"OS SRS, SENADORES:· 

Enéas Faria 
H3.mar Franco 
José Lins 
Virgílio Távora 

_ VOTAM NÀO OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco 
Alberto Silvã 
AlcideS Paio 
Alcides Saldanha 
Alfredo Campos 
Aloysio Chaves 

_ ABS'J'EM-SE DEYOI'ARD SR. SENADOR: 

Se_vero Gonles 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se todos os. 
Srs. Senadores_j_â Vot_ar~,tm, _va_i-se proceder à apuração. 

~(Pausa.) 
Votaram "Sim" 4 Senadores e "Não" 3_5. 
Houve I abstenção, 
Total de votos: 40. 

. Rejeitadas as emendas com parecer contrário~ 

O Sr. Itamar FfftD.co -Si :-Presidente,- peço apalavrá 
para uma dechiração de votos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao__no_bre Senador Itamar_ fra_nc;o ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
_uma declaração de Votos. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

--- Co'iho- ê fâeil e eu recordei neste instante mais uma vez 
o podet da Maioria, rejeitando globalmente as emendas, 
algumas da maior importância e particularmente um~ 
Sr. Presidente, 'que evitaria qualquer ilação entre a apro
vação desse .. pacote" pelo Congresso e os Parlamentares 
brasileiros, quando pretendlamos tributar a parte dos 
Srs. Deputados e dos Srs. Senadores! 

Ii1teliZmente, Os nossO..s rdatoreS, Jn llminJ 'rejeitaram 
todas as- ém~~das·.- Sein~qu-alquer-~ iStO~ que é-trlste
análise especifica das emendas. 

O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. IT AMA. FRANCO - Se a Presidência permie 
tir. concederei o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço ao Sena
dor Lomanto Júnior que também faça uma declaraçio 
para não infrigirmos~o Regimento. Darei a palavra a V. 
~x• para uma declaração de votos, quando terminar a 
fala do nobre orador. 

O SR. ITAMA"' FR~NCO - Gostaria apenas, Sr. 
Pre$idente. de _dei.xa_r registrada, nos Anais do Senado da 
República. a diferença de tratamento com relação a este 
"pacote", que se diz justo,· que procura mais justiça so
cial o que não é verdade, Sr. Presidente; rapidamente, 
nestes cinco lilinufos,-vou aPQritar algumas diferençaS de 

_,tratamento, mostrando mais uma. vez que não houve 
eqUidade nem justiça. 

_Veja, Sr. Presidente e Srs. Senadores: o momento da 
tríbutãçãO~ no a~o dO rCcebilnefltO. por exemplo, art. 3t 
das pessoas tisiCas,- em relação à tn'butação semestral.~ ou 
anual, conforme o porte da empresa- na pessoa jurídi
ca. uma profunda diferenç~ Sr. Presidente, entre a tribu· 
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tação da pessoa física e a da pessoa jurídica. Mais sério 
ainda é na antecipação: extinguem-Se os-- fibgimes, pelo 

. art. 22, § 2~', na pessoa jurídica e aperfeiçoa-se a incidên
cia do imposto, nos arts. 49 e 5~', na pess-oa tisica. 

É preciso que a Nação brasileira tome conhecimento, 
Sr. Presidente, do que se votou aqui, fazendo distinção 
entre pessoa física e pessOajuirdica. O mais sério, porêm, 
é a compensação de lucros ou ganhos no exercício, com 
perdas subseqUentes; é facultado só à pessoa jurídica, no 
art. 26. 

A tribulação sobre o ganho do capiÍal para a pessoa 
jurídica ê exclusiva na fonte- segundO o art. 34 e parâ
graf'~t E agora, Sr. Presidente? Por __ i_s~~ digo gue ~Ias fo-
ram rejeitadas ln Umini. - -

Vejam, Srs. Senadores e oxalá a imprens-a pÕssa regis
trar isto: no processo de restituição, mostrava eu, há 
pouco, ao Senador H:m_rique Santillo - futiJ.rO Gover

. nadar do Estado de Goiãs- na restituição a pessoa físi
ca vai receber acima de 50 ORTNs, só em 1989, atrav~s 
do art. 14. Mas, pelo art. 36, a pessoa jurídica vai pOder 
receber até 1.000 ORTN jâ em 1986. 

São essas, Srs. Senadores, as diferenças que enCo"ntra~ 
mos. E aqui me lembro, Sr. Presidente, mais umã. vez, 
das minhas aulas de Administração, na Escola de Enge·. 
nharia da UniverSidade de Juiz de Fora, quando o Pro
fessor Fayol dizia que precisa haver eqllidade, porque 
eqUidade significa justiça com -um pOUquinho de boa 
vontade. E isso não foi observado pelos nossos Relato
res. 

Fica aqui, Sr. Presidente, registrado o nosso pensa
mento quanto a essas difet:enças, e insistiõdo com V. Ex.•, 
se me permite, com o maior respeito, em que o art. 94~ 
foi distribuído aos Srs. Senadores, ~través desse substitu
tivo --vou verificar ainda hoje, foi rejeita_do pela Cârr:ta
ra dos Deputados. 

~r:a o que tinha a dizer. 

1 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo ~ _ 
palavra ao nobre Senador Lomantõ Jdnior. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS -BA. Para de· 
'claraç~o,de voto .. Sem revis~o do orador.) -:-.Sr. Pr~si-
dente; Sf'! Senadores: _ 

No que pese o respeito, o acatamento que tenho, mes
mo a admiração; pC:lo nobre Senador por Minas Gerais, 
ltamar Franco, queria dizer a S. Ex• que emiti parecer 
em todas _as emendas e estou e~ condições, desde que a 
Mesa me devolva os pareceres, de dar explicação, pois 
tenho a responsabilidade de .!!t:r R~lator da Comis~ão de 
Finanças. ., 

O que mais ine-·sUrpreendeU,·se:riadof ltaOlar -.Ffanco, ·• 
foi ·que para essa emenda __ que considera da mai~_alta im· 
portância V. Ex•. esqueceU de requerer destaque. 

o·Sr. Itamar Franco- Esperava que V. Ex• destacas-
se, por isto que não o fiz. : -

O SR. PRESIDENTE (José Fnigelli) ·- Peço que V. 
Ex~ não dê apartes, sem consentimento. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Sinto _que a Casá estâ 
nervosa e não deseja ouvir as minhas explic;ções, mas eu 

'as darei, Sr. Presidente, pela responsabilidade que tenho 
CÇJmO homem de Oposição, como homem que teve a co
ragem de analisar o Projeto e lançar sobre ele as crítiCaS I 
mais terríveis e contundentes, mas aprovã-lo, ao final, 
coerente com a rrtinha fo(mação polítiCã de um homem 
sofrido nas dureza_s dos cargos executivo!>_•_ OfereCi aO 
PreSidente a oportunidade, e transferi o ôritis -dos erros e 
da ineficácia dO pi"Ojelo ao Góverno~·ao Poder Exee:utivo 
e aos seus companheiros nesta Casa. 

Portanlo, Sr. Presidente, estou em condições de~ profe
rir o relatório de_qualquer emenda qu_e aqui for aventa
da. Lamento, apenas, que o Senador Itamar Franco, tão 
cioso de exação no desempenho da coisa pública, não te
nha requerido destaque desta emenda que considera tão 
importante, tão significativã. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Passamos, 
agora, à votação dos requerimentos d_e destaque. 

A Presidência esclarece que, aprovado o req-uerimen
to, fica aprovada a emenda destacada. 

O Sr. Virgílio Távora--Sr. Presidente, peço apalavra 
para encaminhar a votação. 

. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobr~ Senado( Vjrgílio Távora, para encami~ 
nhar a votação. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE. Para enca· 
min~ar a votação. Sem revisão do orador.).......:..; Sr. Presi
dente, --srs. Senadores: 

Já cansado o Plenário, após esse exau~tivo labor, gos~ 
taríamos _9~ç~l!!_ar à_ ~t_e~ç_ão d9_s pares para a Emenda 
n~ l t, pedindo o destaque, que justamente retira de nós o 
Jabéu ... 

O SR. PRESIDENTE (J~sé F:_ragelli. F~~ndo acionar 
as campanhias.)- Solicito aos Srs. Senadores.que oc_u; 
pem os seus lugares e que façam silêncio porque poderã 
haver, inclusive, erro na votação se continuar a falta de 
silêncio neste momento. 

O nobre Senador Virgrtio Távora está usando óa pala
vra e é da maior importância que S. Ex.• seja ouvido e, 
também, a Mesa, quando fez a advertência de que, apro
vado o requerimento, aprovada fica ã emenda. 

o sR. VIRGILIO TÃVÕRA- Retomando o-fio das 
"considerações, Sr. Presidente, desejo chamar a atenção 
do Plenário para a Emenda n~ 1 t. 

Não uma, mas centenas de vezes, a imprensa tem des
tacado os privilêgios QL;le nós, parlamentares, que os ma-

-gístrados e os militares usufruem, máxime, quando do 
cálculo da retençao na fonte dos seus vencimentos. Nós 
apresentamos uma emenda que estende a todos os fun- , 
cionários p11blicos civis federais, estaduais e municipais 
esse benefício que usufruímos. 

Lembramos ao eminente LíQer do Governo, Senador 
Humberto Lucena, suas palavras em declaração presta· 

- .da a?_ Joa:n~ do Brasil- não de muito, mas de perto-, 
.em "17 de setembro de 1985: -

"Não considero justo recolher na fonte o Impos
to de Renda sobre a parte variável do vencimento 
do funcionário público." 

~-o que diz o parágrafo único, que pedimos iricluir no 
arL 4~: 

"Para efeito -de cálculo do Imposto de Renda na 
fonte dos servidores públicos civis federaís, esta
duais e m"unicipais, incidente sobre rendimentos de 
trabalho assalariado, cot{siderar-se-ã c_omo renda 
líquida mensal o valor correspondente ao vencimen; 
to_ ou salário-base do respectivo cargo, emprego oti 
função." 

Apenas, neste rápido pronun~iamento, gostaríamos de 
lembrar que o que traduzimos aqui são as declarações e 
o reconhecimento feito pelo Líder, da hoje Maiofia, do 
PMDB ao abalizado órgão de imprensa. 

A outra emenda suprime o art. 14. O art. 14 é aquele 
que cria o empréstimo compulsório, inconstitucional sob 
todos os aspectos e sem contestação. Corrigimos, pela 
Emenda n~ 25, com á inclusão no item IV do art. 8'~, da 
expressão: "corrigidO-S monetariamente". Isto é, o que 
recolhemos na fonte, como atualmente deve :;er recolhi
do, monetariamente, sem o que irilensa ·será a" ·carga 
quando houver a correçãQ total_ do I_mposto de Renda. 
Se faze-mos isto no.itefu IV do art. 8~, há necessidade da 
supressão do inciso V do mesmo artigo, objeto_da Emen
da n'l 27, porcjuejustamerite ilóS extinguiri:los-, aí sim ãju
dando o assalariado, a correção monetária do imposto 
devido, 

Estas eram as explicações, Sr. Presidente, que~ mais 
rapidamente possível, gostaríamos_ de dar a este plenário 
para o seu auto jugamento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos, para enca· 
mínhar a votação. · - -- · 

O SR. ROBERTO CAMPOS-:- Sr. Preslden_te, que 
tempo terei fiara- o encaminhamento da vo_tação? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -V. Ex.• terá 
cinc~ _!!!_~!!utos para cada emenda. 
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O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MS. Para en
caminhar a votação Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Gosta~ia de me referir, primeiramente, à Emenda n~ 
33 que v1sa a supressão do inciso III e parágrafo únicO 
do art. 15. Recapitulemos o que diz o art~. IS: 

"Art. 15. Considera~se -lucro distribuído tribu
tado pelo Imposto de Renda a parcela dos lucres e 
reservas proporci~~ai~ ao valo~ das ações em tesou
raria ou quotas liberadaS, rlas hipóteses de: 

I) cancelamento, distribuição e permanência 
n? patrimônio da empresa, por prazo superior a 90 
dtas, contados da data da aquisição." 

A proposta, Sr. Presidente, é no sentido de elidir o in
ciso III e parágrafo único do art._lS. 

~- justificativa para esta emenda supressiva é clara . 
Não faz sentido, a não ser o furor regulatório a que estão 
propensos os burocratas, com desconhecimento das rea
lidades da empresa, não faz nenhum sentido, a não ser 
um furor regufatório, proibir a permanência na empresa 
de ações em tesouraria por-prazo de 90 dias. 

Além disso, Sr. Presidente, teríamos urn grave proble~ 
ma para várias empresas. Elas poderiam ser obrigadas, 
por decurso de prazo, por assim dizer, a alienar suas 
ações por U1)1 preço inferior a_o real, diante da premência 
de tempo, descapitalizando-se, assim, simplesmente para 
cumprir um dispositivo que não faz o mínimo sentidO 

. econômico. 
Por isto, Sr. Presidente, insisto na suPress"ão do inciso 

III e parágrafo único do art. 15, conforme previsto no 
Destaque n~ 33. 

Passarei, agora, ao Destaque n~ 34, referente ao art. 16 
qpe reza assim: 

"Para efeito de apuração do ImpoSto de renda 
das pessoas jurídicas, o peiíodo-base de incidência 
s~rá de I Q de janeiro a 31 de dezembro, ressalvado o 
d.1sposto no art. 17 desta lei." 

Sr. Presidente, esta fixação também é arbitrár-ia, refie· 
tindo exc!usivamente o interesse do fisco, e não o ritmo e 
a ~trutura dos negócios. Esta fixação trarâ transtor:nos 
~dm_inistrativos_ e financeiros àquelas empresas que_ en
cerrar!l os seus· perfodos em outras épocas, para melhO-r 
renetirem o çiclo de negócios da pessoa jurídica. 

Afinal de contas, Sr. Presidente, o fisco não pode igno
rar que há negócios sazonais. 

O anteprojeto, é verdade, não interfere na continuida
de do levantamento dos balanços societários das empre
sas na_s mesmas datas em. que jã vêm fazendo. Entretan
to, Sr. President~ ::-:-_ i_sto é importante-, pe!a re~ação 
do an~eproj~to havetá grandes prejuízos para as erriPre
sas que,_ por seu tipo de atividade específica, gerem lu
cros no primeiro semestre do calendário e gerem prejuf
zos no segundo. ~muito comum ern atividades: de caraç.. 
terística sazonal. 

Essas empresas, e!lt~o, estariam numa situação extre-
mamente biza-rra. Pãgariam um imposto antecipado 
~obre um lucro que não existe ou que serâ menor do que 
aquele que serviu de base à tributação.· 

Seri~, Sr. Presidente, um imposto sobr~ uma renda 
não auferida. ~um absurdo, é um confisco, é desconhe
cer que em inúmeras atividades existe sazonalidade. As 
colheitas são "sazonais, e o processamento dessas colhei
tas é também sazonal. 

Por isso, é iitdí.SpeflSâvel aceitarmos a emenda que 
propus, que alter_til o art, 16. 

Chamo a ate_nção de tÕdos aqueles que têm experiên
cia de negócios e_ que enf~;:entam o problema da sazonali
dade. 

Passarei à Emenda n9 35. É uma alteração do art~ -17.
Este é tainbém importante, -po"r refletir problemas práti
cos da empresa. 

Esta, a nova redação proposta: 

Alteração do art. 17. 
Art. 17. AS pesSOasjuridicas cujo lucro real ou 

arbitrado no exercíco financeiro de 1985 tenha sido 
superior a 40.000 (qua_renta mil) ORTN (Decreto-lf:i 
n~ 1.967/82, art. 2<~), serão tributados com base no 
lUCfo real ou arbitrado, apurado semestralmente, no 
6' e 12' mês. 
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ParâgrafÕ úhlco. O pCríOdO~bã~C-de ~puração 
compreenderã os períodos correspondentes aos 61 
prímefros- e aos 6 últimos meses de cada exercfcio 
social. 

'Passarei, Sr. Presidente, à Emenda nq 36, que visa: 

Acrescentar§ 29 ao art. 22 i: o atual passa rã a ser 
o §3•. . -_ 

§ 29 Ao contribuinte serã faCultado o pagamen
to da totalidade do imposto devido em cota úrtica, 
pelo mesmo valor em cruzeiros apurado no encerra
mento do período-base, sem quaisquer acrêscimos, 
'desde que o faça até o dia 15 do mês seguinte ao do 
encerramento. 

A justificação, Sr. Presidente, é também clara e objeti
va: 

A conversão do lucro real em cruzeiros pela ORTN do 
próprio mês de encerramento e apuração do imposto de
vido com base nessas O RTN nos termos d_gs arts. ~9 «; 21 
do anteprojeto, tem como res_u_l_tado um acréscim_o efeti
vo de tributação. E hã acréscimo efetivo- de tributação, é 
o aumento da carga tributária oculto, não revelado ex-
plicitamente no tex_to. -

Por outro lado, esse dispositivo iriiposSibilita algo as
saz desejável que ê o pagamento do imposto em cruzei
ros,. uma vez que ao primeiro dia do mês seguinte, com a 
correção do valor nominal das ORTN, o imposto jâ so
frerâ acréscimo, e ésse acréscimo é estimado em cerca de 
9%; a alíquota-base fica, portanto~ enormemente acresci
da. O anteprojeto não prevê possibilidade do pagamento 
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do_lmposto a prazo certo, sem quaisquer acréscimos, e 
isso está em desacordo com a técnica legislativa_e prova
velmente até com a COnstituição. Esse dispositivO deve 
ser aprimorado pará possibilitar ao contribuinte a liqui
dação do débito à prazo certo, sem acr~cimo. Isto me
lhorará o fluxo de caixa para o Tesouro Nacional, pois 
estimcdarã as pessoas jUrídicas aO- reColhimento anteci
pado do tributo, com evidentes vantagens para o Tesou
ro Nacional e reduzirá_a aplicação de recursos tempQ..'' 
rãrios excedentes em atividades não produtivas. · 

Por que,, Sr. Presidente, qual a estranha razão que leva 
o fisco a recusar que se lhe pague o imposto antecipada
mente? 

Passarei agora ao item 37, Sr. Presidente. O caput do _ 
art. 33 pasSa-ria a ter i'edação diferente. Hoje o artigo re
za: 

.. A pess-oa jurídica incorporada, fusionada ou 
cindida deve levantar balanço e demonstração de re
sultados e determinar o lucro real na data Oa ocor
rência de qualquer um desses eventos, observado o 
seguinte:" 

Esse caput passaria a ser redigido da seguinte forma: 

''A p-essoa jurídica incorporada, fusionada ou 
que tenha sido objeto de cis_ão total, deve lt;-V1!1J_tar o 
balanço e a demonstração de resultados, e determi
nar o lucro real, na data da ocorrência de qualquer 
um dos eventos, observando- oS dispostos ,nos arts. 
16, 17 e 22 dest3; lei." 

O projeto de lei, Sr. Presidente, não esclarece a dife
rença na pessoa jurídica cindida entre cis~:o total ou par
cial. Em vista disto o caput deve ser alterado, para mos
trar que se caracted~a o caso ele ci!i~_p_1_otal, decon:ente 
de problemas societários ou comerciaiS:- ~ ·- -~ = 

A liquidação da sociedade, então, seria a solução, ten
do em decorrência os ônus sQc;iaiS e.J.r.@~~lh_ist<)._s. Mas 
isso não afetaria a cisão parcial, que é utilizad.a com mu_i· 
ta freqUência ein muitos paíseS. A cisão parcial ficaria 
praticamente inviabilizada se mantida a redação origi
nal. 

A Emenda n'i' 38, Sr. Presidente,~ conseqUencial: se se 
modifica o caplit do artigo, no·sentido que indiquei, au
tOmaticamente fi!=am suprimidos os incisos. I, 2 e 3. t 
uma emenda conseqUencial. 

"E: particUlarmente importante, Sr. Presidente, a Emen
da n'i' 39, que visa incluir uma letra c no -art. 34. E assim 
leria: -

"Nas aplicações financeiras, O valor da·ex.clusão, 
conforme apuraj:la na letra b acima, será convertida · 
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em ORTN na data de sua retenção na fonte, e corri
gido até o mês de encerramento." 

O projeto de lei, em seu art~ 34; prevê que o Imposto 
de Renda serâ exclusivo na fonte sobre rendimentos e ga· 

Jnhos de capital. Porérri, a letra ''b", do referido_artigo ao 
prever a exClusão do rendimento sujeito a tributação ex
clusiva na fonte para àpurar o lucro real, estabelece que 
tal exclusão seja feita a valores históric_os. 

Existe uma impropriedade no critêrio devido em re
lação a aplicações financeiras, uma vez que o imposto na 
fonte é pago antecipadamente sobre rendimento nominal 
e não sobre o rendimento real da aplicação que só seria 
conhecido pelo seu vencimento. 
' A sugestão ê- que a exclusão seja feita pelo rendimento 
real, para tanto sugere-se a letra "C" do art. 34. 

Pttssemos, Sr. Presidente, ao art. 39 _do Projeto em 
.càusa onde se prevê a substituição do§ 4'i' Vou repetir os 
'termos, Sr. Presidente, do art. _39: __ 

';Ficã sujeito a iõcidência do Imposto de Renda 
· na Fonte o rendimento produzido por Obrigações 
- Reajustáveis do Tesouro Nacional e por títulos, 

obrigações e Quaisquer outros valores com correção 
monetâria, segundo a variação do valor da ORTN. 

§ -F"- A -alíquot3. do imposto serâ de 40% (qua-
renta por cento). 

§ 2'i' Consideram-se rendimentos quaisquer va
lores que constituam remuneração do capital aplica
do, independentemente da denominação que lhe 
seja dada, tais cOmo juros, ágios, pfêiniOs e comis
sões. 

§ 3'i' O íinpOsto serã retido pela peSsOa jurídica 
emitente ou aceitante no ato da aplicação do capital 
e ·calculado com abstração da correção monetária 
posterior." 

Agora, Sr. Preside]) te, agora temos o§ 4'i' que constitui 
_ algo grave. Duas violações estão em cau~a. priffiei_rÕ a 

violação de um postufildo básico do CóCJigo 'rributârio 
Nacional, que proíbe imposto sem fato gerador. E é es
tranho; Sr. Presidente, que os tecnocratas que trabalha
ram neste texto estejam frontalmente violando o Código 
Tributário Nacional, que é a lei-mãe em matéria físcai. 

Por isso proponho a substituição do § 49 do art. 39 
- peló segr.ilnfe-.-

No caso de títulos ou obrigações com o rendimento 
periódico, o imposto será retido, no momento e apenas 
no momento, não antes que cada rendimento for pago 
ou c_~locado_a _disposição do beneficiário . 

Sr. Presidente, O -disPositivo do projeto, W como redigi
do, é imcompatível, repito, COIP.:. as normas gerais sobre o 
Imposto de Renda constantes do Código Trih1,1t_ãrio Na
cional, que devem ser observadas pela lei ordinária. A lei 
Ordinária não pode contrariar, em matéria tribo:tãria, ó 

.dispositivo do Código Tl'ibutário, que é uma lei de hie
rarquia superior. O fato gerador do Imposto de Renda, 
S_r _ _f.resiQ_@te_, é a a_q_uisição da dispcmibilidad_~ da renda. 
A aquisição da dJsponibilidade da renda é que cria o fato 
gerador. E o contribuinte do imposto é o titular dessa 
disponibilidade. Ele não é contribuinte enquanto ele-não 
for titular. Como é que se vai considerá-lo um contri
buinte sujeito a imposto antes de ele ser titular da dispo
nibilidade? É um absurdo patente! 

O CTN código T-ributário NaciÕnal acimit"e~que a lei' 
Çlrçi_Lnária cri~P..a~t!.!l:. fónt~ p~gadora_ dfl __ ~~l_l-~i_I"Q_~I_1to_o de
Yf!( de- re~t e :rçÇtllh~er QjJOflOSto, mas l!_~<!_de_a~i~nt_ar o 
recolhimento do imposto por conta de um :Paiaffiento 
futy.ro _do_ renili.menJ_Q.:.._ 

O projeto requer qu~ a- fonte pagaôõra de juros perió
dicos recolha_o_ imposto sobre os juros não no momento 
do seu pagamento, e, sim, do início do seu período de 
contagein. Vale dizer, se os juros do título são devidos a 
30 de junho a 31 de dezembro de cada ano, o emitent_e_ do 
título é obrigado a recolher no dia I 'i' de jan~i'ro O irOpos
to sobre os juros que serão devidos em_31 de .dezembro. 

Õ-disPO-siúV-o do PrOjeto, iÚém de inCoffiPãüVei; rePitO~ 
incompatível com Código Tributário -Nacional, pode 
conduzir a situações mais esdrúxula5;' como o recolhi
mento- sobre juros inexistentes. Como se vai recolher o 
imposto sobrç_juros quando _os juros não ;xisJem1 Se_o_ 
emitente do tíiulo o recomprar ou resgatá-lo logo após o 
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iÕício de contagem do-s_ju_ros, terá recolhido antecipada
mente impostos sobre o rendimento que jamais existira. 

Sr. Presidente, isto ê absurdo!~ por isto que tenho in
Sistido, e outros Srs. Senadores têm insistido também efn 
que é abs1,1rdo, é irreverência para com o COngresSo, é 
desrespeitO parft com a atividade ~ndustrial e comercial, é 

· deS-respeitõ para com o- povo, é desrespeito parã com o 
Código Tributário Nacional, votar semelhante absurdo. 
Háveria dois pecados e não apenas um: não aPenas 
cobrar O íniPOsto sobre o fato-gerador não existente, 
como cobrá-lo sob forma do que é equivalente ao em
préstimo compú.lsórío. 

Todos nós sabemos, Sr. Presidente, que empréstimo 
compulsório tem de ser objeto de lei complementar. 
Aliás, o objetivo de meUs destaques, de 4 dos destaques, 
é exatamenteensejar um apelo ao Judiciário. Se o l&gis
Iativo não se respeita a si mesmo, como é que posso 
respeitâ-lo? _Vou t~r que recorrer ao Judiciârio, -com 
compunÇão-e tristeza, paiâ rea-ver Um -direito qUe a mi
nha própr'a Casa me negou ílegalmente. Por isso é que 
pedi, para me documentar, quatro destaques, que repre
sentam o_objeto necessário de tei complementar, e pre
tendo levar o assunto ao Judiciário. ~ duro para um le
gislador recorrer a outro POder para corrigir as injustíças 
do seu próprio Poder. 

Sr_. Presidente, ainda tenho, pela minha,contagem, 14 
minUtos. Peço que me retifique se estiver errado. 

O SR. PRESIDENTit(JÔsé Fragelli) - Não. Tinha
. mos anotado aqui até 8:40, 49. 

O SR. ROBE_~TO CAMPOS - Cinco minuto~ para 
apreciar 7 einendas? (Pausa.) 

Tenho ou não direito _a prosseguir, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• pode 
continuar a sua apreciação. 

O SR. ROBERTO CAMPOS.:... Muito obrigado, Sr. 
Presidente, pela sua tolerância. 

Gostaria, Sr. Presiqente, de insistir neste ponto relati
vo à questão da lei cOmplementar. ~absolutamente in
jurídica este Congresso legislar por lei ordinária sobre 
emprêstimo compulsórl_o. Empréstimo corripulsório tem 
que ser objeto de lei cOmplementar. Nós estamos legis
lando sobre empréstimos compulsórios no art. 14, onde 
se faz o dif~rimerito-da restituição devida pelo Governo 
ao contribuinte. Essa restituição é espaçada _em quatro 
anos. 

Sr. Presidente, exigir o -Governo que o cOntribuinte,, 
que te_rn direitõ à devolução, consinta em receber essa de
volução em quatro anos, perturbando todo o seu plane
jamentó-financeiro, isso é um··empréstfmo compulsório 
que o Governo está impondo ao contribuinte, e impondo 
de maneira imprópria, por via de lei ordinária, quandO 
isto tem que estar sujeito à lei complementar. 

São quatro os casos, Sr. Presidente, e não é apenas 
um, de violação. São quatro negligências, quatro exem
plos de empréstim9s compu_lsórios, disfarçados no tex.to, 
tratados por lei ordin"áriã;- que deviam ser objetos de lei 
complementar e que espero que o Judiciârio aSsiin reco
nheça. Afinal de contas, se existe uma Constituição ~ 
para que seja respeitada. 

Sr. Presidente, V. Ex~ jã foi muito tolerante comigo. 
_Não usarei o meu tempo restante, para facilitar o traba

lho de V. Ex• 
Muíto ob~igado. 

O SB,. PRESIDENTE (J9sé -Frãgelli)- Muito obri
gado a V. Ex• 

Ag!e~ d.e_en.caminhar _a vot~ção, a Presidência lembra 
aos Srs:Senadoi-es que, após a votação dO Projetá de Lei 
da Câmara n'i' 219/85, passaremos à apreciação do subs
titutivO da Câmara dps Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado n'i' 4/85, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Petróleo, de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, 

No encaminhamento da votação, a Presidência irã 
s~:~bmeter a votos o~ requerimento~ de destaqui?S para a 
apUração das Emeridas de n9s I (, .. :iS, 27, 3i,.33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 46, 47 e 48. 

Não haVendo objeção do Plenârio, a Presidência sub
mete, em globo, ... 

O Sr. ~_oberto Campos - Sr. Presidente, tenho ob
jeção no toÇflnte à votação em glpbo. Gostaria que os 
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destaques fossem feitos individualmente, isto é, óestaque 
por destaque. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou atender 
ao requerimento de V. Ex• Vamos passar à votação do 
requerimento de destaque para a Emenda nt 11. 

Lembro aos Srs. Senadores que, aprovado o requeri
mento de destaque, fica aprovada a Emenda. Quem vo
tar contra o requerimento de _destaque tem que votar 
N AO; vOtando SIM, aprova o requerimento_ e, portanto. 
a·Emenda. _ 

Em votação o destaque para a Emenda "' II. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Roberto Campos (PDS- MT. Pela arde~.)
Sr. Presidente, peço verificação de votação." 

O_SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Será procedi 
da à verificação s_olicitada. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 

Como vota o nobre Líder do PMDB? 

Ó SR. HUMBERTO LUCENA - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota C? 
nobre Líder do PDS? 

O SR. MURIW BADARO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota ..o 
nobre Líder do PFL? 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- CorilO Vota à 
nobre Líder do PDT? 

O SR. JAISON BARRETO - Sim. 

O Srs. Senadores jâ podem votar. 

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO) 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES. 
Benedito Ferreira: -
Cesar Cais 
Itamar Franco 
Jaison Barreto 
Murilo Badaró 
Roberto Campos 

VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORE& 
Aderbal Jurema 
Albano Franco 
Alberto Silva 
Alcides Saldanha 
Alfredo C3.mpris 
Aloysio Chaves 
Altevir Leal 
Alvaro Dias 
Américo de Souza 
Carlos Chiareili 
Carlos Lyra 
Cid Sampaio 
Gaivão Modesto 
Gastão MUller 
Guilherme Palmeira 
Hélio Gueiros 
Henrique Santillo · 
Humberto Lucena 
João Calmon 
João Lobo 
José lgnâcio 
José Lins 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Lourival Baptista 
Luiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Martins Filho 
Milton Cabral 
Nelson Carneiro 
Saldanha Derzi 
Severo Gomes 
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O SR. PRESIDEN"fE (José Fragelli)- Todos os Srs. 
Senadores já votaram? 

Vai ser fe"ita a apuração. (Pausa.) 
Votaram "Sim" 6 Srs. Senadores. 
Votaram ·"Não" 34 Srs. Senadores. 
Não houve abstenção. 
O. d~taque foi rejeiiàdo. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se passar 

agora ao destaque para Emenda n~' 25. 
Em vofação. - · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perm~necer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr~ Roberto Campos - Peço verificação. Sr, Presi~ 
d_ente. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Serãprocedi
da u verificação soliCitada. Solicito aO Srs. Senad_o.res 
que ocupem seus lugares. 

Como Vota o Líder do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB)
Não. 

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDS'? 

O SR. MURIW BADARÓ- (PDS...:. MG)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Como vota o 
Líder do PFL? 

O SR. CARLOS CHIARELÚ (PFL- RS) - Não. 

__ O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Como vota o 
Líder do P.DT? (Pausa.) 

O SR. JAISON BARRETO (PDT - SC) - Sim. 

O sR. PRESIDENTE (Josê Frage!Ii)- Os Srs. &na~ 
dores já podem votar. (Pausa.) 

_ ( Proc~de~se a votação.) 

. VOTAM "SIM'' SRS. SENADORES: 

Cesar Cais 
. Itamar Franco 

Jaison Barreto 
Muril6 Badaró 
Roberto· Campos 

VOTAM ""NÃO" os SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Albano Franco 
Alberto Silva 
Alcides Paio 
Alcides Saldanha 
Alfredo Campos 
AIOysio C.haves 
Altevir Leal 
Alváro Dias 
Amêrico de Souza 
Benedito ·canelas 
Benedito Ferreiia 
Carlos Chiarelli 
Carlos Lyra 
Cid Sampaio 
Fábio. L_uc;ena 
Gaivão Modesto 
Gaitão Müller 
Guilherme Palmeira 
Íiêlio Gueiros 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 

_ lôao Calmon 
JÓão LobO 
JoSé Ignácio 
José Lins 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Lo.urivª-1 Baptista 
Luiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Milton Cabral 

Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
Saldanha Derzi 
Severo Gomes 

Dezembro de 1985 

O $R. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Vai ser feita a 
apuração. "(Pausa.) 

Votaram "Siffi" 5 Senadores e "Não" 38. 
Não houve abastenções 
O destaque foi rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos votar, 
agora, o destaque"para a Emenda n"' 27. 

.Solicito aos Srs. Sendores para votarem depois que a 
Presidência anunciar que os Srs. Senadores podem votar. 
porque, algumas vezes, não se aperta o botão nominal, 
vota~se com antecedência e tem que se fazer a correção. 

Os Srs. Senadores que aprovam o detaque queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. RQberto Campos - Sr. Presidente, peço verifi
caç~o de vo~ação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Será procedi~ 
da a verificação de votação. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
Como v9ta o Líder do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -
Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Como vota o 
Líder do PDS? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Como vota o 
Líder do PFL'? 

O SR. CARWS CHIARELLI (PFL - RS)- Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDT? 

O SR. JAISON BARRETO (PDT - SC.) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José.Fragelli)- Os Srs. Sena
dores já podem vOtar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM"" OS SRS. SENADORES: 
Benedito Ferreira 
Gesar Cais 
Itamar Franco 
Jaison Barreto 
M urilo Badar.6 
Roberto Campos 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Albano Franco 
Alberto Silva 
Alcides Paio 
Alcides Saldanha 
Alfredo Campos 
Aloysio Chaves 
Altevir Leal 

·Álvaro Dias 
Américo de Souza 
Benedito Canelas 
Carlos Chiarelli 
Carlos Lira 
~id S3!Dpaio 
Gaivão Modesto 
Gastão MUller 
Guilherme Palmeira 
Hélio Guei.ros 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 
João Calmon 
João Lobo 
José lgnácio 
José Lins 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Lourival Baptista 
Luiz C~Jvalcante 
Marcelo Miranda 
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Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Milton Cabral 
Nelson Carneiro 
Nivaldo Macbado 
Sald~nha Derzi 
Severo Gomes. 

ABSTEM-SE DE VOTAR: 

O Sr. Senador _Fábio LUcena. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) - Se todos os 
SrS. Senadores jâ Votaram, vai -se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram "Sim" 6 Senadores, .. Não" 36 e houve uma 
Abstenção. 

O destaque foi rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos votar 
o destaque para a· Emenda n~ 31. 

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa._.)__ 

Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~ Em_votação o 
destaque para a Emenda n9 3J._ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)--:- Em vo;ação o 
destaque para a Emenda n-~' 34. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (José_Eragilli)- Em votaçà9 o 
destaque para a Emenda n'i' 35~ _ _ _ _ _ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Em votação o 
destaque para a Emenda n'i' 36. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em vot~çãQ_o 
destaque para a Emenda n'i' 37. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peimanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (J<;>!ié _Fragelli)- Em votação o 
destaque para a Emenda n'i' 38. 

Os Srs. Senador~ que o aprovam queiram permanecer 
sentados~ (Pausa.) 

Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Em votação o 
destaque para a Emenda n'i' 39. 

Os Srs.Senadores que o aprovam queiram pêrmaneCer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ----: Passa-se ao 
Destaque para a Emenda O'i' 40. 

Em votação. __ _ 
Os Si-s. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O SR. PRESIO~NTE (José Fragelli) ....:...... Passa-se a9 , 
Destaque para a Emenda n'i' 46. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O SR. PRESID~TE (José F!agelli) :- Em V()tação 
Destaque para a Emenda n~ 47. · 

DIÁRIO DO CONPRESSQNACIONAL (~ção lD 

Em votação. _ _ _ __ 
Os &~_Senadores_ que O aprovam permilieçam senta

dos. (PJiusa.) 
- Rejeitado. 

o SR.--PRESIDENTE (JOsé Fragelli)- Em voütçâo o 
DeStaque_-para a Emenda n'i' 48. 

Em- VotaçãO-.-- - -- -- - - -- -

qs_Srs._Senado~_es que o aprovam permaneçam senta-
dos.- (Pallsã.:).- ~ -- -- -

Rejeitado. 

Sext;t-feir~ 6 , 5503 

'bi ~-a·s· h'iPót;;~· d~· ~ií~~~· ~~t~i~·r: ·q~~~d~' ~ 
matêria tenha sido encaminhada à sanção ou à Câ
mara, o Presidente, após manifestação do Plenârio. 
comunicará o fato ao Presidente da Reptíblica ou à 
Câm!lta, remetendo novos autógrafos, se for o ç:aso, 
ou solicitando a retificação do texto, mediante re
pub1icação da Lei." 

Os nossos Regimentos são mais sábios do que pensa
mos, e nem sempre nós os lemos em toda a sua extensão. 

O Sl{. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado, 
sem emendas, o prOjeto vai à sanção. O SR. PRESID~TE (José Fragelli)- O Sr. Senador 

Amaral_Peixoto encaminhou à Mesa declaração de voto 
--::-Q,S;~M:u~~Bad;;-6~-Sr. Presidente, peço a palavra --que ser"l=pub1icada nos tetinos regimentais. 

_ para uma declaração de voto. t a seguinte a declaração de voto encaminhada à 

-~-o -SR.-PRESII)}~NTE (José Fragel!i)- CoiiCedo a 
palavra ao nobre S_i:nador Murilo Bada.r:ó, para uma de~ 
claração de voto. 

Mesa. 

D~raçio de Voto 

. O SR:, MURILO BAD~R~ (PDS -- MG. Para uma A matéria objeto dQ _Projeto de. Lei da_ Câmara _n~ 
d_eclaraçao de votos. Sem rev1são do orador.) -Sr. Pre- 219/85 é da mais alta relevância e atinge, díreta ou indi-

__ g_Qe!}t~, _ _Sr_s_. _$enadQ_~: ----=.:.__ ____ :.: • ______ ..-- - ~ ____________ __retamente, _os interesses de vasta camada da população. 
bn!_es çl_~-~~~n!_~_!~--M-~a_._ ~-~-~s:!a_!!l.ç_ª-o d~ VO!Q. =da __ _Dado _ _o_re.duzido tempo que teve o Congresso Nacional 

Bancada do P~~ querta registrar, Sr. Presxdente, o e, em especial, 0 Senado fede~:al para análise, urna vez 
problem~ suscttado pelo Senad~r Itamar Franca co~ re- que 0 projeto pu\)licado s_ofreu a_~terações, modificações 
Iaç~o_às _mformações que S. Ex ob!eve, de ~ue o projeto estas que, segundo se informa, pj'Oraram 0 projeto origi-
~~m~o para exame ~o Sena~o VetO da_ Camara_~om o nal, e estamos nos 'fixando em informações aleatórias 
vxcto m~anável ~~nulidade, .ets que, se comprovado for pois, até este momento, horas e minutos do dia cinco de 
t~r a Cam~ra rCJettado o ar~xgo 94, o. Senado, não p~d~- dezembro não recebemos os avulsos do projeto em cau-

- na ter dehberado se:n o vfcto da nuhdade sobre matena sa, levam~ me a declarar que não me sentindo em con~ 
não aprova~a na Ca:nara dos Deputados.. ~ dições_de formular um voto consciente, abstendo-me de 

~egun?_o_ n~!?~-fll~Ç?es co!rentes, Sr. ~re~tdente, a Ca~ votar. 
mara retirou, por dehberaçao de sua matona, os arts. 94, 
95, e 96 do- Pl-OjetO.~ 

Feitas estas observações eu queria, Sr. Presidente, li~ 
Cença para um_ regrS:~ro em- hqrl].enage"m ao Senador lta

Sala-oas Sessões, 5-cje dezembro de 1985.- Amaral 
Peixoto. 

maT-F'ranco peJaSllallOfãverOrãVU:ra cíVfCã, nestama- ------- ----------
drugada, aqui no ·senado da República. E, ao mesnici O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Passa-se, ago-

-tempo deixar consignada uma saudação muito especial ra, â a-preciação dO requerimento de urgência lido no Ex-
ao Senador Roberto Campos que, depois de ter ilustrado pediente para o Substitutivo da Câmara do Projeto de 
os quadros da tecnocracia _brasileira, depois -de ter hote:_ Lei do _Senado n'i' 4/85. 
rado a diplomacia brasileira em vários postos no exte
rior, se revela, aqui no plenário, um valoroso combaten-
te,--um regmi.f:nralista de primeira água. · · 
-DitaS- estas- palavras, a Bancada do PDS, Sr. Presiden-

~~! __ o_fe~~ p~~-registro~ _:;egu~~te declaração _d~_:;oto: 

:__ -~t_a da banca~~ ~-~}~J?~ 

A bancada do PDS no Senado Federal, vencida pelo 
rolo compressor da maíofía que apoia o Governo, 
manifestou-se contrariamente ao "pacote fiscal", por en
tender que a proposta não se ajusta ao interesse da sacie-

- _df!de bra~ileira. 
Sem ~sar seu aplauso às medidas de alcance social de-

cretadas pelo Poder Executivo, o PDS protesta pelo de
sapfe_ço_ ª'-o Pod_~_~gj_~ª=!:~Q _ _!:~m __ ~SQ~j_ªl'-----ªº-~n-~d_Q__ _ 

__f,;:deral, que teve o reduzido prazo de apenas 12.(doze) 
horas para o estudo de matéria tão relevante e de tantas 
repercussões na Vida dos cidadãos. 

Impossibilitada pela força da mÍ:lioria parlamentar de 
aperfeiçg_?_r 2 proj~to;-a ba,[lca~a do_PDS_la,n_ça à_~espon
sabilidade do PMDB, do PFL e do Poder ExecUtiVo to
dos os danos à econ9mia do país e os males que a_malsi
n3àã.{lrõ-pos_ição cert~mente_ ã.carretará à grande massa 
de contribuintes brasileiros. __ 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

. O _êR. _PRESIQ_~NT]!: (}Cisé -FrfigeiHJ- Nob_re Sena
dor, a j:>I-iffieíra qUes-tão leVantada pof V. -Ex•, eu acho 
que é de compreensão e até intuitivo que a mesa do Sena
~Q_ t~rg _que Se valer 5!Q au~§grafo que veio da Câmara 
dos Deputados:--- - - -

De sorte que não teria sido ·o caso de omissão de Co
missão que teria acrescentado ao autógrafo dispositivos 
r9'eitaçlos. Mesmo ªssim me parece que a Câmara ainda 
poderá se lá houver um dispositivo semelhante ao do Se
nado, no seu art. 360, letra "b", quando chegar à sanção 
do Presidente_ da }~.ep_Q~Iica:, -_ retificar._ 

----: ~Art. 360. Verificada _a exist~nçia de erro em 
te*_to_ ~IJrov_4do_ e _com redação de.finit~_yil-, proceder-
~~~· dâ s_es~igte-maõ~ira: · · 

Em votação o requerimento. . .. 
Os Srs. Sen~dores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
AprovadO -Orequetl-inelltõ, passa-se à 

--Discussão, em turno Único, do substitUtivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Sena-. 
do n'i' 4, de 1985 (n'i' 6.446/85, naquela Casa), de au
toria dos Senadores Nelson Carneiro e Passos Pôr
to, modifícãndO o artigo 27 e seus parágrafos da Lei 
n'i' 2.004; de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei 
n' 3.257, de 2 de setembro de 19,57, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Petróleo e define as atri
bt:iições do Conselho Nacional de Petróleo, institui 

-a sociedade por ações Petróleo Brasileiro Sociedade 
Anônima e dâ outras providências (dependendo de 
pareceres das Comissões de Cons_tituição e Justiça, 
de Minas e Energia, de Economia, de Municípios e 
de Finanças). 

SoliCito do nqbre Senador Alfredo Campos, o parecer 
da _Co~íSsão ~e Cons_tit_uição e Justiça: 

O SR. ALFREDÕI:'~(PMDB .::... "MU: Piifa 
emitir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Da Comissão de Constitu)ção e Justiça sobre o 
substitutivo da Câmara dos DepUtados ao Projeto 

-_de-Lei do Senado n~ 6.446-A, de 1'985 (n" 4, na Casa' 
-de origem)_, que "modifica o artigo 27 e seus paráw 
grafos da Lei N'i' 2.004, de 3 de outubro de 1953, al~ 
terada pela Lei n~ 3.257, de 2 de setembro de 1957, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Petróleo, 

- inStitui a SOciedade por Ações Petróleo Brasileiro 
Sociedade Anônima e dá outras providências". 

Retorna a esta Comiss.ão, agora sob a forma de Subs· 
titutivo aprovado pela Cãinara dos Deputados, o Proje.. 
to deLe~ do senado n" 6.:446-A, de 1985, (n" 4, de 1985, 

-ofi$i,nariamente). 
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As modificações introduzidas à Lei n~ 2_.004, que insti
tuiu, em rendimento aos reclarilos nacionais c à letra da 
Constituição_ de 1946, o monopólio estatal, objetivam 
ressarcíar os estados, territori_os e municipios dos direi
tos decorrentes de terem instaladas em seus territórios as 
sondas e equipamentos destinados à ex.tração_ de pe.. 
tróleo, gâs e xi$to betuminoso. 

Por igual, também são atribuídas indenizaçõe_s aos es~ 
tados, territórios e muriicíi)iOS (Iilé se-COrifrõn-ta_m cqrn __ ª 
plataforma continental onde são instaladas as sondas 
com igual destinação. 

Verifica-se, de infC1ó~ que -oreCOn:hecimento do direito 
às referidas indenizações em nada afronta o preceituado 
no artigo 169 da Carta Mag_na, ficando resguardado, as~ 
sim, o monoPólio estatal sobre as referidas ativídades de 
pesquisa e lavra. 

Por outro lado, dentro do princípio federativo, res.:~ 
guardadas ficam as- autonomias dos estados e dos mu~ 
nicípiOs, ao mesmo teihPõ que se proporciona aos terri~ 
tórios uma nova fonte de renda~ que redunda, para to~ 
dos, numa espécie de ressarcimento. 

O Subst.itutivp apresentado e ac~ito pela Câmara dos 
Deputados representa, sem dúvida, um aperfeiçõainerito 
ao Projeto original, merecendo por se revelar oportuno e 
conveniente, o acolhimento dt!sta Casa. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Substi
tutivo em epígrafe. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito do 
nobre Sen_ador Albáno Franco o parecer da ComiSsão de 
Minas e Energia. 

O Sr. -Albano Franco (PFL- SE. Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. _Senadores: . _ 

A essência do Projeto nll 4, de 198~, do Senado, bem 
como o Projeto Substitutivo proposto e aprovado na Câ
mara dos Deputados, ora encaminhado à apreciar;ão 
desta Comissão, cinge-se à destinaçãu da indenização de
corrente da exploraçã~ de óleo, xisto betuminoso e gãs 
na plataforma continental, indenização esta prevista no§ 
411 do artigo 27, da Lei n'il2,004, de 3 de outubro de 1953, 
em sua presente forma. 

Para efeito de comparaçãa.entre o Projeto original do 
Senado e o Substitutivo da Câmara, transcrevem-se 
abaixo os dois textos, apenas na parte em que ocorre a 
alteração: 

Projeto do Senado: . _. __ _ _ _ 
"§ 4'~> I! também dçvida a indenização aos estados, 

territórios e municípios confrontantes, quando o óleo, o 
xisto betuminoso e o gâs forem extraídos na plataforma 
continental nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados no 
caput deste artigo, sendo 2% (dois por cento) aos estados 
e territórios, 2% (dois por cento) ao.s municípiOs e-suas 
respectivas áreas geoeconômicas, e 1% (um por cento) ao 
Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fis
calização e proteção das atividades económicas das refe
ridas áreas." 

SubstitutivO- da Câmara: 
§ 4'1' É também devida a indenizaçào aos Estados, 

Territórios e MunicíPiOs confrOntantes, qti3iido o óleo, 
o xisto betuminoso e o gâs forem extraídos da platafor
ma continental, nos mesmos 5% (cinco por cento) fixa
dos no caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meiO por 
cento) aos Estados e Territórios; 1,5% (um e meio por 
cento) aos Municípios e suas reSpectivas ãteas geoec:-m-rô
micas, 1% (um por cento) ao Ministério da Marinha, 
para atender aos e_nca_rgos de fiscalização e proteção das 
atividades económicas das referidas ãreas, e 1% (um por 
cento) para constituir um Fundo Especial a ser distribuí
do entre todo.s Q~ -~lados, Territ(:,rios e Mu_nicípios. 

Como se pode pe-rceber, o projetO substitutiVo, alêm 
de atentar para a necessidade de carrear para o Minis~ 
tê rio da Marinha parte da indenização decorrente da ex
ploração na plataforma continental de óleo, xisto e gâs 
na proporção de um quinto ou I% do valor do produto 
extraído, permitindo assim à Marinha atender a um de 
seus o_~jetivos prim-Ordiais, qual seja o de .. fiscalização e 
proteção das ativídades econômicaS" das ãreas geoeco~ 
nômicas dos Estados Ou TerritÇJrios e Municípios con
frontantes à plataforma continental em exploração, faz 
destinar a parcela de 1% para "constituir um Fundo Es~ 
pecial a ser distribuído entre todos os Estados, Terri
tórios e Municípios". 

Acresce o fato de que o projeto substitutivo mantém a 
participação dos Municípios, embora reduZida a 1,5%, 
ein- reconhecimento do papel que a estes se reserva no 
atendimento de necessidades bãsicas de suas populações 
e dos _ _p~_~ados encargos daí decorrentes, 

Face ao exposto, somos --favorãveis à aprovação do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n'~' 4f~5 .. 

Ü SR. PRESIDENTE (Josê Fr-~gelli) _.:. Concedo a 
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias para proferir O 
parecer da Comissão de Economia. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Para emitir 
parecer.)'...: Sr. Presídi:nte, Srs. Senadores: 

O Projeto em exame estabelece, em seu art, 1'~', modifi
cações na Lei""it'~' 2:004, de 3 de outubro d_e.l953, alterada 
pela Lei n~> 3.257, de 2 de setembro de 1~57, no senti~o de 
tornar obrigatório o pagamento, pela Petróleo Brasileiro 
S.A. - PETROBRÃS - de uma i_ndenização corres
pondente a 4% aos estados eterritóriOs,_e 1% aos municí
pios, sobre o__yalor do óleo, xisto betumi!)OSO e do gãs ex
tràídos de suas _respectivas áreas, onde se ftzeí a lavra do 
pefr'óleo. 

Os valores relativos à indenização_ serão fixados pelo 
Conselho Nacional do Petróleo(§ 1'~'), pagos trimestral
mente (§ 2'~'). 

l) § 3'~' fixã- Os- setores Onde deverão ser aplicados os re
cUrsó!Çenquanto o seguinte iriclui entre os beneficiários 
os estados, território-s e municípios- confrontantes, quan
do esses recursos forem extraídos da plataforma conti
net:ttal, sendo l ,5% aos estados e territófios,- I ,5% aos 
munfeípiõS, ·1% ao Ministério da Marinha, para fiscali~ 
zação e proteção das atividades econômicas das referidas 
áreas e 1% para um Fundo Especial, a ser distribufdo en
tre todOs os estados, territóriOs -e ·munfcípios:· 

A indenização serã paga a partir de l'~> de abril de 1986 
(§ 50). 

Igual indenização caberá às unidades geogrãficas cen
trais, em cujas áreas sejam encontrados os recursos antes 
citados (§ 69), 

O a:rt. 29 do SubstítutÍ\.'Q_delegaao CNP fixar os valo-
, res do óleo e do gãs extraídos da Plataforma Continen

tal, bem assim determinar a parcela específica na estrutu
ra de preços dos derivados, para assegurar à PE
TROBRÁS S.A.-Ineios jJara--iiagar o:s:-encãrgos previstos 
nesta lei. 

O pagamento da indenização, ora estabelecida, às 
áreas produtoras e demais beneficiãrios reconhece uma 
SitUação de direito. Essas entidades, especialmente as 
primeiras, são obrigadas a despesas, as quais, necessarla
rn.ent~.- _não ocorreriam n~ _ausência das atividades pe~ 
trolíferas. 

Ante _o exposto, somos pela aprovação do Substitutivo 
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado_ 
n'il 6.446~A, de 1985. 

E O Parecer, Sr. Presidente. 

-O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Sênador Marcelo Miranda, para emitir 
parecer da Comissão de municípios~ 

O SR. MARCELO MIRAND,\ (PMDB- MS. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: A 
Emenda Substit_utivll sob exame, aprovada pela Câmara 
dos Deputados, dã nova redação ao art. 27, e seu:; pará
grafos, da Lei n9 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada 
pela Lei n9 3.257 de 2 de setembro de_l957, que dispõe 
sObre a Política Nacional do Petrói~Q_ e define as atri
buiçõ_e_s do Cons_elh_o Nacional de Petróleo, institui a So
ciedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anôni
ma, e dâ outras providências. 

Conforme se verifica da nova redação proposta, o 
Substitutivo institui, para a Petrobrãs e sua_s subsi
diárias; ·a obrigação de pagar indenização de 4% (quatro 
por cento) aos estados ou territórios, e 1% (um por Cen~ 
to) aos municfpios, sobre o valor do óleo, do xisto betu
minosO e do gás extraídos de suas respectivas áreas, onde 
se fizer a lavra do petróleo. Os valores a serem pagos se
rão fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo. A inde
nização serâ paga por trimestre. Os recurSos recebidos 
serão aplicados, de preferêncía em ene'rgia, pavimen
tação de rodovias, abastecirilentO e tratamento de água, 
irrigação, proteção ao meio ambiente e saneamento bãsi~ 
co. A indenização sCrã paga, tambêm, aos estados, terri
tórios a municípios confrontã.iites, quando o óleo, o xis-
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to betuminoso e o gãs forem extrafdos da plataforma 
continental, mas em proporções menores, cabendo tam
bém l% (um por cento) ao Ministêrio· da Mariilha e 1% 
(um por cento) a um Fundo Especial a ser distribuído en
tre todos os Estados, Territórios e MunicípioS. 

A obrigação se constituirá a partir de 19 de abril de 
1986. ' 

A presente emenda passou pelo crivo das vãrias Co~ 
missões a que regimentalmente se devem submeter, na 
Casa de origem. · 

O que ela pretende é remunerar as unidades adminis
trativas~ ·estados, territórios e ·municípios- do Pais 
pela eXtrãção de óleo, xisto betuminoso e gãs em seus 
territórios respectivos. Atender-se-ia, assim, a uma rei
vindicação manifestada e defendida, desde hã alguns 
anos, pelos estados e municípios onde se tem encontrado 
e de onde se tem extraído aquelas riquezas. 

Na verdade, nada mais justo que se faça tal pagainerf
to, que beneficiará diretamente as populações dos terri
tórios de onde sae!l) riquezas importantes. 

Somos, pois, pela aprovação da emenda, tal como y!n~ 
da a esta Casa. 

É o parecer. 
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a 

palavra ao nobre' Senador Lomanto Júnior, para emitir 
parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para emi
tir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: volta ao 
Senado Federal, enquanto Casa iniciadora do PLS n9 
4/85, de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, 
a referida Proposição para que se aprecie a Emenda ofe
recida pela Câmara dos Deputados sob a forma de Subs
titufivo. Ouvidas que foram outras Comissões Perma~ 
nentes, cabe agora à Comissão de Finanças pronunciar
se, por último, na forma regimentalmente prevista. 

Como se sabe,-o referido projeto de lei, ao pretender . 
a_lterar o art. 27 da Lei n'~' 2.004/~3, com a redação dada 
pela Lei n'~' 3.257/57, inova basicamente, em visar a con
c~s_ã,_o, pela PETROBRÃS e suas subsidiárias, de indeni
zaçào aos estados, territórios e municípios e suaS respeC
tivas ãreas geoeconômicas, fixada em 5% sobre o valor 
do petróleo, xisto betuminoso e gãs extraídos da plata~ 
forma continental confrontante com seus territórios. in
cluída ainda nesse percentual a parte destinada ao Minis
tério da Ma,r_inha, para atender aos encargos de fiscali~ 
zação e pr9teção das atividades econômicas das feferidas 
áreas. 

As modificaÇões introduzidas pelo Substitutivo da Câ
mara dos Deputados consistem no seguinte: 

a) incluiu-se .. irrigação" entre as hipóteses em que, 
referentemente, deVerão ser aplicados, pelos estados, ter
ritórios e municípios, os recursos oriundos da antiga in
denização sobre o valor do óeio, do xisto betuminoso e 
do gás extraídos de suas repectivas ãreas, onde se fizer a 
laVra do petróleo (§ 3 9 do art. 27 da Lei n9 2.004/53) com 
a redação proposta pelo art. l'~' do Projeto); 

b) previu-se a constituição de "um Fundo Especial a 
ser distribuido entre todos os estados, territórios e mu~ 
nicipios" mediante a alocação de 1% d? nova indeni
zação total de 5% incidente sobre o valor do óleo, do xis
to betuminoso e do gãs extraídos da plataforma conti
nental, pelo que, em vez de 2%, ficariam retificados para, 
1,5% os percentuais antes fixados aos estados e terri
tórios, bem como aos municípios confrontantes(§ 4'~> do 
citado artigo); 

c) previu-se que tais indenizações seriam devidas a 
partir de l>?de abril de 198~(novo§ 5'~' do aludido artigo); 

· d) substituiu-se a palavra .. extração" pela mais corre
ta "exploração" de petóleo, xisto etc. (novo§ 611 domes
mo artigo); 

e) Atribuiu-se ao Conselho Nacional do Petróleo fi
xar os valores do óleo e do gás extraídos da Plataforma 
Continental Brasileira, para os efeitos do câlculo da in
denização de que se cogita, bem como determinar a in
serção de parcela específica na estrutura de preços dos 
derivados de petróleo, a fim de assegurar à PE
TROBRÃS os recursos necessários ao pagamento dos 
encargos previstos (novo art. 29 do Projeto); 

O finalmente, a Lei entraria em vigor a 19 de janeiro 
de 1986 (novo art. 39 do Projeto) e não na data de sua 
publicação. 
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Do ponto de vista estritamente financeiro, tais modifi
cações não são de molde a desmerecer o opinamento fa
vorâvel desta Comissão Permanente, parecendo-nos, at~. · 
mais consentêneas com os objetivos colimados. Assim, 
em conclusão, é o nosso voto pela aprovação da Emenda 
oferecida pela Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José FragelU) -Os pareceres 
são favoráveis. · 

Completada a instrução da matéria-, passa-se à discus
são do substitutivo, em turno único. 

Nos termos do art. 3-Zl, do Regimento Interno, .. o 
substitutivo, da Câmara a projeto de lei do Senado, de
verã ser considerado série de emendas e votado; separa
mente, por artigos, parágrafos, incisos, aJíneas e itens, 
em correspondência áos do projeto- emendado, salvo 
aprovação de requerimento para votação em globo ou 
por grupos de dispositivos. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) .....:..sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr, )l'wSec~:~tárío. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 522, DE 1985 

Nos termos d~ art. 321 do Regimento Interno, requeiw 
ro votação em globo do Substitutivo da Câmara dos Dew 
putados ao Projeto de Lei do Senado nl' 4, de 1985 (n~' 
6446/85, na Câmara dos Deputados), de autoria dos Se
nadores Nelson Carneiro e Passos Pôrto, modificando o 
art. 27 e seus parágrafos da Lei n11 2.004, de 3 de outubro 
de 1953, alterada pela Lei n'~' 3.257, de 2 de setembro de 
1957, que dispõe sobre a Política Nacional de Petróleo e 
define as atribuições do Conselho Nacional de :petróleo, 
institui a Sociedade por Ações.Petróleo Brasileiro SÔcie
dade Anônima e ,dá outras providênci3.!'. 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1985.- Alci
des Saldanha. 

O SR. PRESIDENTE (José Fra_gelli)- Em votação o 
requerimento. 

Os Senhores Senadores que aprovam o requerimento, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José: FrageJli)- Passa-se à vo
tação, em globo, do_ substitutivo. 

Os Senhor~ Senadores que aprovam o substitutivo, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi)- A matéria vai 
à Comissão de Redação.) 

O Sr. César Cais - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma declaração. de voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senadot César Cais, para uma decla
ração de voto. 

O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Para uma declaw 
ração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. President~. 
Srs. Senadores: 

Quero cumprimentar aqueles que- apresentaram, na 
Câmara este substitutivo que realmente se consegue chew 
gar a uma redação do parágrafo 4~> do art. n~> 27, que me 
parece atender a todas as dificuldadCcS tidas quando se 
pretendeu distribuir o royaltie da Plata~orma Continen
tal. 

1:. que aqui os mesmos 5% ficara·m e 1 e meio por cento 
para os Estados e TerritóriOs e ·.um e meio por cento aos 
municípios e suas respectivas áreas geoeconômicas. 

Havia uma dificuldade, Srs. Senadores, em se saber se 
um poço de petróleo estava realmente fronteiriço a um 
mesmo município. Esse era um dos problemas que se ti
nha para distribuir o royaltie de petróleo da Plataforma" 
Continental. 

Por outro lado, colocar-se 1% para equipar o Ministro 
da Marinha, para defender os nossos campos de pe
tróleo, veio, também, ter uma posição de muita jmpor
tância, porque um País como nosso, onde a maior parte 
do petróleo está na Plat~forma Cont_inental, tem de exer
cer uma vigilância bastante eficiente a fim de evitar qual

. quer sabotagem ou qualquer dano intencional. 
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QUero, neste momento, manifestar o meu vo~o favorá
vel e cumprimentar aqueles que conseguiram encontrar 
essa redação que satisfaz a todas as exigências. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Jorge Kalume- -Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma declaração de voto. 

O ~R. PRESIDENTE (José Frage~li) ---:- C?nce~o a 
palaVra" ao-nobre Setl.adOrJOfgCKãiU.me Pira uma -de
cla_!a,Ç~Q __ ~d~ voto. 

O sR.. JORGE KALUME- Sr. Presidente, não po
deria silenciar, neste momento, após a declaração de 
Võto do nosso estiinado_cQlega do Ct:;:arâ, Senador César 
CalS;-pata-me·co·ngratular tambêm com a Casa pelã 

- aprovação- dessa proposição que nasceu no Senado, 
quando apresentamos uma emenda ao projeto do_o,osso 
estímável e respeitável Senador Nels-on Carneiro, desta
cando 2% dos 5 destinados a equipar o nosso Ministério 
da Marinha. Depois, na Câmara Federal, esse percentual 
foi reduzido para 1%, conquanto o percentual tenha sido 
reduzido, ele veio atender, em parte, o anseio do Minis
tério da Marinha. Desta tribuna, mando os meus agrade
cimentos, a todos_aqueles que se esforçaram para o êxito 
desta proposição. 

Muito obrigado. 

·--o SR. PRESIDENTE (J osê Fragelli) -Sobre a mesa, 
parece-r da Comissão de Redação que será lido pelo Sr. 
1~'-Secretário. 

1:: lido_ o seguinte. 

PARECER 
N• 1.225, de ~85. __ 

Da Comissão de Redação 

Redaçâo fmal do Projeto de Lei do Senado n"' 4, de 
1985 (n"' 6.446/85, na Câmara dos Deputados) qlle 
modifica o artigo 27 e· seus parágrafos da Lei n"' 

__ ~.004_,__~e ~ d_e _ou~br_o d_e _l_?S_~t_ alte_r~da ~la Lei n"' 
3.257-;de 2 de seteãlbro de-1957, qUe dispõe sobre a 
Política Nacional do Petróleo e deOne as atribuições 
do Conselho Nacional de Petróleo, institui a Socieda
de por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima 
e dá _o~n:_~ P_r()!_~~-êl!_g_as. 

Rela_tor;_~nador OctaviQ __ Cardo~ 
A Comissão, nos termos do disposto no § 21' do artigo 

352 do.. Regimento Interno, propõ~ seja considerada 
como final a redação do texto do substitutivo da Câmara 
dó.s .Deputados,_ oferecido ao_ Projeto de Lei do Senado 
n'~ 4, de 1985 (n<~ 6.446/85, naquela Casa), uma vez que 
aprovado sem emendas e em condições de ser adotado 
em -definitivo. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 5 de dezembro de 
1"985h ~ A.Uérlco de ~ouza, Presidente- Relator. -
Octávio Cardoso, RelatOr - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 1.225, DE 1985. 

DÇ-.sfi ao projeto a seguinte redação: 
Modifica o art. '1.7 e seus parágrafos da Lei n'~ 

2.:004, de 3 de ou.tubro de 1953, alterada pela Lei n9 
345'7, de 2 de setembro de 1957, que "dispõe sobre a 
Politica N aclonal do Petróleo e define as atribuições 
do Co~S'eni;Nãcion&r dÕ PetróiOO, lnSiftu(ãSoCiea&:. 
!le por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima 

--! ll! ~t~~i!~~~D~as''; 
O COngrCsso NaCional decreta: 
Art. li' O art. 27 e seus parágrafos da Lei n9 2.004, 

de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n'13.257, de 2 
de setembro-de 1957, passam a vigorar com a seguinte re-
dação: __ 

.. Art. 27, A Sociedade e suas subsÚÜârias fiÕ~~ 
obrigadas a pagar indenização correspondente a 4% 
(quatro por cento) aos Estados ou Territórios, e 1% (um 
pof cento) aos Municípios, sObre o valor do óleo, do xis
to beturii10ôSO_i: dQ gás __ extraídOs de suas respeetiv~s 
áreas, onde se fizer a lavra do petróleo. 
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§ 111 Os-Valores de que trata este artigo serão fixados 
pelo Çonselho Nacional do Petróleo. 

§ 2<1 O pagamento da indenização devida será efe
tuado trimestralmente. 

§ 39 Os Estados, Territórios e Municípios deverão 
aplicar os recursos previstos neste artigo, preferentemen· 
te, em energia;·pavímentação de rodovias, abastecimento 
e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio am
biente e sa-neamento básico. 

§ 41' E: também devida a indenização .aos .Estados, 
-Terríf6rios e Municípios confrontantes, quando o óleo, 
o xisto betuminoso e o gás forem extraídos da platafor
ma continental, nos mesmos 5% (cinco por cento) fixa
dos no caput deste artigo, sendo 1,5 (um e meio por cen- · 
to) aos Estados e Territórios; 1,5% (um e meio porcento) 
aos Municípios e suas respectivas áreas geoeconômicas, 
1% (um por cento) ao Ministério da Marinha, para aten
der aos encargos de fiscalização e proteção das atividá
des económicas das referidas áreas, e 1% (um por cento) 
para constituir um Fundo Especial a ser distribuído en
tre todos os Estados, Territórios e Municípios. 

§ 5' A indenização de que trata este artigo serâ devi· 
da a partir de li' de abril de 1986. 

§ 6'1 Os Estados, Territórios e Municfpios centrais, 
em. cujos lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres se fizer .:i ex
ploração de petróleo, xisto betuminoso-ou gâs, farão jus 
à indenização prevista no caput deste artigo." 

Art. 2" Os- valores <io óleo_e do gâs extraídqs da Pla
taforma Continental brasileira serã_o, para os efeitos des· 
ia l~?i, fixados pelo Conselho N aciónal do Pet~óleo, o 
qual determinará, também, parcela específica na estrutu
ra de preços de derivados de petróleo, a fim de assegurar 
à Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRÃS- os recur-

S:õs -n.eC~sádos- ao pagamen_to dos encargos previstos na 
presente lei. . 

Art. _3'i' Esta lei entra em_v_igor a 11' de janeiro de 
1986. 

Art. 49 Revoga,m-se as disposições em contrário. 

Q SR. PRE~IDEN_'I:E,:J.!_<?Sê.Fr_agelli)-: Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não hayendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram perw 

manecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
A matéria vãi à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
redação final da proposição aprovada na Ordem do Dia 
da presente sessão e que, nos termos do Regimento I ti.:. 
terno, se não houver objeção do plenário, serâ lida pelo 
Sr. 1~'-Secretário. · 

O Sr. Benedito Canelas- Sr. Presidente, peço a pala
vra Pela ordein. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Benedito Cane
las. 

O SR. BENEDITO CANELAS (PFL - MT. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Apenas para alertar à Mesa que me parece que V. Ex• 
retirou de pauta esse projeto. Nós estamos lendo uma re
dação final como aprovada. S. Ex• se refere à Estrela cj.o
NOrte--que-v.-EXf-retirOu de paUta. Apenas esta é a mi-

. "-!lha c_ompriensão. Então, alerto à Mesa que estamos vo- -
tando uma redação final de um projeto_ que V. Ex• reti
rou de pauta. Não .foi votado, portanto, não pode servo
tada a redação fiiial. 

O SR. PRESIDENTE (Jqsé Fragelli) - Foi por essa 
razão que não foi feita a vOtação, nobre Senador, quan
do verificado o equívoco. 

O SR. PRESIDENTE (Íosé Fnlgelli) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a pl-esente sessão, desig
nandO pa-ra a sessãO ex_traordinária das 9 horas _e 30 mi
nulQs a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 2, de 1984 (n' ~/84, na Casa de origem), que 

aprova o _t~to da convenção ~<?~re a Conservação dos 
Recursos Vr;os Marinhos Antàfticos, concluída-em 
Camberra, em 20 de -m-aío de 1980, tendo 

Parecer~ Favoráveis, sob n9s 980 a 982, de 1985, das 
Comissões: 

Dezembro de 198~ 

-de- Relações Exteriores; 
-de- Agricultura; e 
- de Ciência e Tecnologia. 
O SR. PRESIDENTE (José Pragelli)- Estâ encerra

da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 9 horas e 15 minutos.) 

Ata da 258~ Sessão, em 5 de dezembro de lg-85 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-, 
SENTES OS SRS. SENADORES: . . -

Jorge Kalume -Aitevir Leal- Mãrio Maia- Euni-. 
ce Michiles --Fábio Lucena·- Alcides Paio- Gaivão 
Modesto-- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gab_riel 
Hennes - Hélio Gueiros - Alexandre Costa -- Aniéri~ 
co de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João 
Lobo- César Cais~ José Lins- Virgflio Tãvora
'Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - · 
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral- Aderbal Jurema- Cid S"ampaio- Nivaldo 
Machado- Guilherme Palmeira -Carlos Lyra- Luiz 
Cavalcante - Albano Franco - Lourival Baptista -
Passos Pôrto .- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior 
- Luiz Viana -João Calmon- José lgnácici Ferreira 
- Moacyr Dalla- Amaral P_e_ix,oto- Nelson Carneiro 
- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Ba~ 
daró -Alfredo Campos - Amaral Furlan - Severo 
Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
Mauro Borges- Benedito Canelas~ Gastão MüQe( ~ 
Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda 
-Saldanha Derzi- Álvaro Dias- Enéas Faria- Jaí~ 
son Barreto -.Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha - Octavio Cardo~ 
so. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A liSta de pre
sença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

S.ob a proteção de Deus, i_niciamcis nossos trabalhos. 
, O Sr. 19-Secretârio i rã proceder à leitura do Expedien

te, 
S.obre a mesa requerimentos que s~rão lidos _pelo Sr. 

19-Secretãrio. 

São lidos os_'seguintes 

REQUERIMENTO 
1'1• 523, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, _ãlfu~ .. b;' 
do Regimento Interno, para -a_ Mensagem n9 330, d~ 
1985, pela qual o Senhor Presidente da República so· 
licita autorização do Senado para que a Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro (RJ) possa contratar o
peração de crédito, para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, em 5 -de dezembro de 1985.- Hum-
berto Lucena, Carlos Chiarelli, Roberto Saturnino, Muri
lo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N~> 524, de 1985 

Requeremos urgên:cia, _n~s !ermos áo art._ 371, aunea 
"b" do Regimento InternO, para o Pmjetó de de Lei do 
Senado n~' 378, de 1985- DF, que retifica, sem ónus, a 
Lei n~ 7.277, de 10 de dezembro de 1984, qu~. "estima a 
Receita e fixa a Despesã. do DistritO -Federar Parà o e
xercício financeiro de 1985". 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1985.·- Murilo 
_ Badar.ó, Humberto Lucena, José Lins. 

Presidência do Sr_ José Fragelli 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estes requeri
mentos serão votados após a Ordem do Dia, de acordo 
com o Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre

to Legislativo nq 2, de 1984 (n960f84, na casa de ori
gem), que aprova o texto da convenção sobre a 
Conservação dos Recursos_ Vivos Maririhos, Antâr
tícos, concluída em Camberra, em 20 de maio de 

.1980, tendo .- _ . . .. 
PARECERES FAVORA VEIS, sob n9s 980 a 

982, de 1985, das Comissões: 
-de Relações Exteriores; 
-de Agricultura; e 
-de Ciência e Tecnologia. 
Em -d.iscussãÕ o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavia, encerro a discus

são. En:_ votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

o Sr. Murilo Badarô- Peço VerifiCação, sr: Pú:S1den
te. 

O SR. PRESID~TE (José Fragelli).- Pedida a veri~ 
ficação, vamos proceder a nova votação. 

Solicito· aos Srs. Senadores que ocupem seus. lugares. 
Vou colocar em votação; se não houver número, de 

acordo com o Regimento, levantarei a sessão por mais 
10 minutos, para não ter mais nenhuma dúVida sobre o 
nosso proc~imento. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Solicito aos 
Srs. Senadores que retomem seus lugares, para proceder~ 
mos à nova verificação de votação. (Pausa.) 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR- Hl!:LIO GUEIROS (PMDB - PA) -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDS? ' 

O SR_ MU!ULO BADARÓ (PDS - MG) - Sim. 

O SR. PRESID~NTE (José FrageiH)- Como vota o 
Líder do PFL? 

O SR_ CARLOS CHIARELLI (PFL - RS) - Sim. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDT? 

O SR. JAISON BARRETO (PDT - SC)- Sim. 

O ""SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -·os Srs. Sena
dores..já podem vOtar. (Pausa.) 

Vamos proceder à votação eletrôriica. 

( Procede~se à votação.) 

VOTAM "'SIM" OS SR~ SENADORES: 

Alberto Silva 
Alcídes Paio 
A!cides Saldanha 
Alexandre Costa 
Alfredo Çampos 

Altevir Leal 
Américo de Souza 
Benedito Ferreira 
Carlos Chiarem 
Carlos Lira 
Cid -Sampaio 
Enéas Faria 
Fábio Lucena 
Gastão Müller 
Guilherme Palmeira 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 
Itamar Franco 
João Calmon 
Joãci Lobo 
J Õsé lgnácio 
José Uns 
Lomanto Júnior 
Lourival Baptista 
Marcelo Miranda 
Mário Maia 
Martins Filho 
Mauro Borges 
Milton Cabral 
Murilo Badaró 
Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
Saldanha Derzi. 

VOTA '"NÃO" O SR. SENADOR: 

Nivafdo Machado 

O SR. PRESIDENTE (J.osé Fragelli) - Se todos os 
Srs. Senadores já Votaram, vai-se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram "SlM" 32 Senadores e "NÃO" 1. 
Total: 33 votos. 
Não houve quorum. 

.Vou suspender a sessão por 10 minutos. 

O Sr. Lomanto Júnior (Pela ordem.)- Sr. Presidente, 
solicito mandar autorízar a Secretaria da Mesa, 
fornecer~me o mapa da votação. 

O SR. PRESID~TE (José Fragelli)- Vou suspen~ 
der a sessão por 10 mínutos, fazendo soar- as campai
nhas. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, de acordo com o Regimento as· 
Senadores Virgílio Távora e Roberto Campos estão em 
plenário. 

ú SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - V. Ex• me 
perdoe. Eu anunciei o resultado e depois entraram os 
Srs. S(!hadores. 

O SR. FÁBIÓ LUCENA- Eles estavam em plenário; 
Isso conta presença para quorum. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Depois de 
anüridãdo o resultado, não posso. Vi quando entraram 
os Srs. Senadores depois de anunciado o resultado. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 9 horas e 56 minutos, a sessão é ;ea-
bertci às 10 horas e 2 minutos.) 
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O SR·. PRESID~NTE (José Fragelli)- Estã reaberta 
a sessão. _ 

Peço _aos_Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Vamos proceder a nova votação. Na forma regimen

tal, a_ votação s_e;rã n_ominal. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PMDB? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageEli) -Como vota o 
Líder do PDS? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Sim. 

O 'sR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o 
Líder do PFL? __ 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Sim. _ 

o SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ·como vota o 
Líder do PDT? · 

O SR. JAISON BARRETO -_ Sinl. 

O SR. PRESIDENTE (José.Fragelli)- Os Srs. Sena
dores já -podem vOtar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação,) 

VOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Alberto Silva 
Alcides Paio 
Alcides Saldanha 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Altevir Leal 
Américo de Souza 
Carlos Chiarelli 
Carlos Lira 
Cid Sampa-iO 
Enêas Faria 
Fabio Lucena 
Gaivão Modesto 
Gastão M üller 
Guilherme Palmeira 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 
J aison Barreto 
João Calmon 
João Lobo 
José Ignácio __ 
José Lins 
Lomanto Junior 
Lourlval Baptista 
Marcelo Miranda 
Mário Maia 
Martins Filho 
Mauro Borges 
Murilo Badaró 
Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
Saldanha Derzi. 

VOTA .. NÀO'" O SR. SENADOR: 

Saldanha Derzi. 

ABSTEM-SE DE VOTAR .O SR. SENADOR: 

Milton Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli} - Se tod_os os 
Srs. Senadores já Votarani, vai-se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram "Sim" 32 Senadores e -~'Não" I 
Houve uma abstenção. 
Total dos votos: 34 
Estã aprovado o projeto que irá à Comissão de Re

dação. 

O Sr. Lomanto Júnior- Sr. Presidente, peço a V. Ex• 
que me forneça o mapa da votação. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- V. Ex• será 
atendido. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}- Sobre a mesa, 
. redação final de pi-oposição aprovada na Ordem do Dia 

D!ÁRIO DO ÇONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

d_~ presente e que se não houver objeção do Plenário será 
lida pelo Sr. !'l-Secretário. (Pausa.) 

É, lida a seguinte 

PARECER 
N• 1:226, de 1985 

D~ Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
2,- de 1984 (n~' 35/83, na Câmara dos D~putados). 

Relator: Senador Jorge Kalume 
_ A Comissã9 apresenta a_redação final do Projeto de 
Decreto i.egisfaiiVO- Il9 -2; deT984 (n~' 35/83, n-a Câmara 
dos -.oepuniãOS); que -ãprOVã o -teXto-da E-menda ao Arti-

Sexta-feira 6 "5507 

Aprovad~ a redação final, o projeto vai à promul
gação. 

O SR.PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se ago~ 
ra, à apreciação do Requerimento n9 523/85, de urgên
cia, lido no expediente, para a Mensagem n9 330/85, re-. 

1lativa a pleito da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro~ 
:RJ. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovã.do. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
de ConstituiçãO e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao_nobre Sr, Senª-_dor Carlos Lyra o parecer 
da Comissão de Economia. 

- _ go XXI da Convenção sobre o Comércio- Internacional' 
das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de O SR~ ÇJ\RLOS LYRA (PFL- AL. Para emitir pa-
Extinção, de 1973, aprovada pela Conferência das- par- recer) ........: -Si. Presideriie; Sis., Senadores: 

- tes, em reunião extraordinária realizada em Gaborone, Com a Mensagem,, n9 330/85, o Senhor Presidente da 
.~_:_-_Jú de.:i.h.clLd€Ll9~- __ _ - -- -_ República submete à deliberação do Senado Federal 

Sala de Reuniões da Comissão, em 5 de dezembro de pleitO d'a ·PrefeitufaMurtiêfP"afàO Rio de J:i,DeirO ·(RJ) 
1985.- Leuoir Vargas, Presidente- Jorge Kalume, Re- que objetiva contratar, junto à Caixa Econôtltica Fede-
lator - Américo de Souza. 

1 

ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
ANEXO AO_ PARECER N9 ·1226, DE 1985 Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de 

·c~éditO: 
R~a~o -º~~ d()_~oj_~_l! ~t; D~~eto _Leg~s!l!t!!~ nt Características sfas dperaçiies: 

_2, de 1_~84 (~9 ~~-~_na C~ll!a dos __ f?!putados). --x-=.:..-Vifoi--gl008l! CrSXf.142:118.064 (c-orresponden-· 
le a 65Z.728,04 OR TN, de Cr$ 49.396,88, em AG0/85), 

FaçO siber que o Congresso Nacional aprovou, nos 'sêrido as -:-Õperaçõt:s nos valO!es a sãber: . 
teriliOS-do art. 44,-item II;cfã-ConstHUiç!Q,_c ___ · I-Cr$16.421.!173.491 (332.449,61 ORTN); e 
eu, · , PresidentC.do Senado Féde"rat;"Pfo~ 
mi..dg_O_O slijUfqt_~- ------ --------- - - - --- ~=i:!!,;:-820.755.173 (320".278,43 ORTN); 

DECRETO LEGISLATIVO (.:_-de-6tfênci3: ~6 meseS (opÚações I e II); 
- -· - N11 , D~ 1984 2- de amortização: 120 meses (operações I e II); 

--- - ------

Aprova o texto da Emenda ao Artigo XXI da Con
venção sobre cr Comércio Internacional das Espécies 
da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinçio, 
ile 1973, aprovado pela Conferência das Partes, em 
Reunião extraordinária realizada em Gaborone, em 
20 de abril de 1983. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' É aprovado o texto da Emenda ao Artigo 

XXI da Convenção sobre o Comércio Internacional das 
Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Ex- · 

-nncãõ,_de 1973, aprovado pela Conferência das Partes, 
em reunião c.xtra9rdinária realizada ~m Gaborone, e_m 
20 __ d~ aP1i!_Qe_j_28~. _____ _ _ __ . •. 

Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na-._' 
data de sua publicação. 

O SR. -PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer lido 
vai à publicação. · 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
l9~Se__f_r~_t?rfo. -

É lido e aRt9~do o seguinte 

~.REQUERIMENTO 
no 525, de 1985 

Nos termos do art. 356_do_Regimento Interno, requei
ro diSpensa de-pUblicação, para imediata discussão e Yo- 1 

tacão, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~' 2, de_!984 (n~' 35(83, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da emenda ao art. XXI da Convenção 
sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e 
Flora Selvagens em perigo de extinção-de 1973, aprova~ 
-do pela conferênCia das partes, em reuniã~ extraordi~ 
nária realizada em Gaborone, em 20 de abril de 1983., 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de _1985.- Mar
condes Gadelha. 

O SR;-PRESfDENTE-(José Fragelli) - Aprovado o 
requerimento, pass·a-se à imediata apreciaÇão da sua re-
daçào final. -

Em discusãO _a redação final. (Pausa.) 
-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus- · 

são. 
Em votação. 
-Os Senhores Senadores que a aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.} ' 
Aprovada. 

- -c-.,;.;... Encargos: 
I -juros: 6% a . .a., cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária: 60% do índice de variação 

das ORTN; 
D - Garãndas: vinculação das parcelas do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias - !CM; 
·E- Destinação dos recursos: implantação de centros 

de saúde (operação I); construção e equipamento de um 
hospital geral (operação II). 

o·Coriselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
en-caminhamento_ do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do .Brasil que, analisando as finan_ças mu· 
nicipais, cOnstatou qr.ie o endividamento da Prefeitura 
após a operação permanecerá contido nos tetas fixad_o_s · 
pelos itens I, II, 111 e IV do artigo 211 da Resolução n9 
11.2/75_, _do_SI>nado f<<!çral.. · 

A Secretaria de Planejarhento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ·ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa E.Conô
mica Federal considera viável técnica, econômica e fi-
n_árl-c~ftame_n(e. -

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termo~ 'do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 189, DE 1985. 
_ Autorba_&_Prefe_itttra Municipal do Rio de Janeiro 

(RJ) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
32.242.7_28.664 (trinta e dojs' bilhões, duzentos e qua
~ota e _dois milhões~ set_encentos e vinte e oito mil, 
seiscentos e_ se!ISeDta e_"quatto cruzeiros). 

O Senado Fedêital tesolve: 
ArL, 1'~ É a Prefeitura MUnicipal do Rio de Janeiro 

(RJ), nos termos do artigo 2~' da Resolução n~ 93, de 
onze de outubro de_ mil novecentos e setenta e seis, do Se
nado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 32.242.728.664 
(i finta e dois bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões, 
setecentos e vinte e oito mil, seiScentos e sessenta e qua
tro_ cruzeiros) correspondepte a 652.728,04 ORTN de 
Cr$ 49.396.88, vigente em agosto/85, o montante de sua 
dlvida consolidada interna, a fim de que possa contratar 
uma operação de crédito de igual valor junto à Caixa 
Económica Federal;--esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
dest1nrido à implantação de centros de saúde, construção 
e equipamento de um Hospital Geral naquela cidade, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do BJ;MiL._no respectivo processo . 



5508 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção II) 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --0 Parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~> 189, de 1985, que autoriza aPre
feitura da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, a contrátar operações de credito 110 valor global 
de Cr$ 32.242.728.664 (trinta e dois bilhões, duzentos e 
quarena e dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, seis
centos e sessenta e quatro cruzeiros), para o· fi~ que es
pecifica {dependendo de pareceres das Comissões de 
ConstitUição e Justiça e d"e_Municípios). 

O SR. PRESIDEN_TE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador José Ignâcio Ferreira o parecer da Co
missão de Constituição e Justiça. 

O SR. JOSEJGli'ÁCIQ FERREIRA (PMDB- ES. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr_s. Senadores: 

o- pre.'lente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n\' 330/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro (RJ) a_ contratar ~mpréstimo no valor de 
Cr$ 32.242.728.664 (trintã e dois bilhões, duzentos e qua
renta e dois milhQes, setecentos e vinte e_oito mil e seis
centos e sessenta e quatro cruzeiros) destinado a finan
ciar iniPlantação de centros de saúde, construção e equi
pamento de um hospital geral naquela cidade~ 

O pedido de autorização foi formulado nosJennos do 
preceitua__do no artigo 21' da Resolução n~' 93; de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguin1e, a não ob
Servância dos Iimites fixados no artigo 29 da Resolução 
números 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS. ~ ~ 

Assim, verifica--se que a proposição foi elaborada_ Con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie meieccndo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Com a pala
vra o nobre Senador Lourival Baptista para proferir- "O 
parecer da Comissão de M 1.!-niCíp"ios. -

O SR. LO URIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Para 
emitir o praecer.).:..... Sr, Pr"esldenie, Srs~ Senadores; Sob 
exame o Projeto de Resolução n9189, de 1985, deautori~ 
da Comissão de Economia do Senado Federal, que obje
tiva autorizar a Prefeitura Municipal do Rlo de Janeiro 
(RJ) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
32.242.728.664- (lriilta e dois bilhões, duzentos e qt.iãrerl
ta e dois milhões, setecentos e vinte e oitó mil, seiscentos 
e sessenta e quatro cruzeiros), destinado à implantação 
de 'centros de sãude, construção e equipamento de um 
hospital geral naquela idade. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiroS', a ·cjrial con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e têcnlca legisla-
tiva. - - - -

Nos aspectos que competem a esta Cõmissâo, Opinii
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da coricentração dãS receitas 
tributárias em nível de União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para irriple
mentar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelii) - Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discu-s
são do projeto, em turno único. 

O Sr. Enéas Faria -Sr. Presídente, peço a palavra 
para discutir. · 

O SR. PRESIDENTE (José frage\H) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador _E_nó<'i's Faria. 

O SR. ENEAS FARIA (PMDB - PR. Pela ordem. 
Sem revisão do oi-aôor.) -_Sr. P~:esidente, eu gostaria de' 
colher um esclarecimento da Mesa. Desde hã alguns dias 
a pauta dos trabalhos da Ordem do Dia contempla uma 
série de matêrias semelhantes a essa que passamos a dis
cutir e quem sabe deliberar. Trata-se de autorização de 
empréstimos para Governos Estaduais e Governos Mu
nicipais. Todavia, Sr. Presidente, sou surpreendido, pois 
de nada valeu o apelo que fiz, de nada valeu a coloca_ção 
que fiz com relação às aflições por que passa o meu Esta
do neste_ momento. E ag_regando a isso, que não e uma 
atitude Paternafista, é que desejo do Senado para com o 
Paranã - não é atitude de camaradagem que o Paranâ 
está reclamando do Senado Federal - mas apenas Uma 
ação de justiça para cóm esSe Estado_ que tanto tem con~ 
tribuído para com a Nação. 

Acontece, Sr. Presidente, que esta pauta da Ordem do 
Dia,_ tratando desses _empr_éstimos, deixou de voltar a_ser 
considerada. E agora, num passe de entendimento mâgi
co, por uma decisão de urgência deste Plenário, nós ver
mos ser aqui aprovada a urgência e, já em em delibe
ração, orna autorização de empréstimo ao Governo do 
RiO de Janeiro ou à Prefeitura do Rio de Janeiro. O que 
quero dizer, Sr. Presideftte, é qUe presto a minha solida
riedade, a minha posição favorável, atê porque a Prefei
tura do Rio de JaneirO, dentro de alguns dias, passarã a 
ser dirigida, a ser comandada Por uma das figuras maiS 
expressivas deste Seil-ado, o Senador Roberto Saturnino 
Braga. 

Apesar disso, o Sr. Presidente, apesar dessas cons~de. 
rações, apesar do respeito que me merece o Senador Sa
turnino Braga, apesar do empenho e da dedicação que 
devemos ter para com o Rio de Janeiro, continuo estra
nhando- e eshilnho, a aütude dessa mãgica operada, nes
te-morrientõ. Até me parece que isso teria Sido fruto de 
alguns entendimentos que acabaram por proporcionar a 
possibillciãde da votação do "Pã.cote do Ministro Funa
ro". Não se discutiu o pacote, não se aprofundou ... 

O Sr. Saldanha Derzi - O PDT não votou. 

O SR. EN~AS FARIA - ... e aí mereceu o regime de 
urgência. _ 

Não sei bem qual fo(a mágica. Sou um homem de ler 
Q que está escrito e de ouvir as palavras empenhadas se. 
rem cumpridas. Portanto, não sei explicar e não seí en
tender o que está acontecendo. Quero dizer que, se não 
houver uma colocação, uma explicação razoável, conti
nuarei me posicionando contra a atitude que o Senado 
quer praticar neste momento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador, 
o projeto de empréstimo ao Estado do Paraná consta da 
pauta da sessão ordinária das 14 horas e 30 mínu_tos. 

Estamos agora em uma sessão extraor.dinãria, o que 
mostra talvez um tratamento gue pareça diferencial, mas 
não o é. 

V. Ex• sabe que, realmente, fizeq1_os aqui uma paUta de 
acordo com o entendimento comum, não sei Se entre li
defanças mas pelo menos entre o nosso -líder e compa
nheiros de bancada e de partido. Mas, a e_xplicação éjus
~amente êssa: Está na pauta o projeto de empréstimo ao 

·Estado do Paraná, na sessão ordinãria ~e 14 horas e 30 _ 
minutos. 

O Sr. Helvídio Nunes - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discUtir a- Inatéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes para discutir. 

O SR. HELVIDJO NUNES (PDS- PI. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)-- Sr. Presidente, Srs. Senado
re~>, _estranhou o eminente Senador Enêas Faria que um 
processo de interesse do seu Estado, o Paraná, ao invés 
de retornar à discussão, rio- Plenário, fosse substituído 
por matéria semelhante, de interesse do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Compreende-se, perfeitamente, Sr. Presidente e Srs.. 
Senadores, a substi.tuição. 'E que, além de fundamento 
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regimental, ela tem, também, um nítido caráter de natu
reza política, Mas, tul_vez, que a razão principal seja de 
natureza afetiva. t: que, hã vãrios anos, ornamenta are
presentação daquele Estado, no plenârio do Senado, o 
Senador Roberto Saturnino Braga, que, embora, hoje, 
pertença ao PDT, embora aliado do Governaf:!or Leonel 
Brizola, desde jã precisa ser catequizado para Qs futuros 
embates de natureza política. 

Sr. Presidente, .. 
Si.- Presidente, parece que se realiza uma sessão para

lela, neste plenário, e a autoridade de V. Ex• não po·de 
ser ferida. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a 
campainha.) - SolicitO aos Srs. Senadores que tomem 
seus lugares e permitam o orador pronunciar o seu dis
curso. Não_ é possfvel que a sessão tenha continuidade 
dessa maneira. Quem estiver discutindo, peço que pelo 
menos, fale _baix'?, a fim de não perturbar o orador. 

O SR. HELV[DlO NUNES --Sr. Presidente, agra
çleço_ a_intçrvenção de V. Ex•, prontamente obedecida. 
Mas, esclareço que não reclamei por mim, e sim pela ma
jestade da posição. de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -_Eu reclamei 
por nós dois, nobre Senador Helvfdío Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado, emi
nente Presidente José Fragelli. Eu apenas,_Sr. Presidente. 
quis servir, se não cometo um sacrilégio, cOrilo Simão Ci
reneu. 

Mas, Sr. Presidente, dizia que a modificação, além' do 
seu caráter poHtico, e além da sua ·fundamentação regi
mental, tinha que ter o seu lado afetivo. a que o nobre 
Senador Roberto Saturnino Braga, embora integrando 
um partido político que contesta a atual Maioria parla
mentar, pois que, inclusive, prega eleições presidenc-iais 
para o próximo ano, o Sr. Senador Roberto Saturnino 
Braga é um homem de trato ameno. Soube conquistar, 
ao longo de sua permanência no Senado, a todos nós, . 
soube fazer amizades. E, recentemente, conquistou a 
Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que lhe dã, além 
de maior autoridade política, também aquela situação 
peculiar que o projeta no cenãrio político nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar da qualificação 
intelectual, da qualificação moral, da qualificação políti
ca e do lastro dos relacionamentos que promoveu no Se
nado, o Senado[ Roberto Saturnino é o Prefeito de direi
to mas ainda não é o Prefeito de fato da cidade do Rio de 
Janeiro. 

Mas, para observar a lição do poeta, por todos conhe
cida mas que vale ser repetida, que: .. Até nas flores se 
nota a diferença da sorte: umas enfeitam a vida; outras 
enfeitam a morte". 

Enquanto o. Senador Enéas Faria, cujo EStadQ, que no 
particular, agora, entendeu de acompanhar o sofrímento 
nordestino, vem de passar por um longo período de qua
tro meses de seca, necessita de recursos urgentes para 
~tender às necessidades de sua economia combalida, o 
Senado fecha os olhos ao segundo produtor agrícola do 
País, no cômputo -geral, e se antecipa e Présta, deste jâ, 
uma homenagem àquele que. serâ, que vai Ser, mas que 
ainda não é, uma homenãgem àquele que vai dirigir, mas 
que aiflda não é o dirigente, não é o administrador da 
Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. 

Compreendo a indignação do Senador Enéas Faria, e 
mais do -que compreender, Sr. Presidente, eu a justifiCo 
plenamente. Por que esse tratamento especial? Por que 
esse tratamento preferencial? Por que esse tratamento 

_ .príoritário_a lima administraÇão que ainda não se insta
lou? Por que esse tratamento à Prefeitura do Rio de Ja
neiro, quando outras prefeituras, quarido outros municí

'pios padecem de maiores carências do que a prefeitura 
do Rio de Janeiro? 

Ê incompreensível, Sr. Presidente, que isso aconteça. 

O Sr. Enéa~ -Faria- Permite V. Ex• uin aparte? 

-O SR. HELV[DlO NUNES- Com muito prazer, Se
nador Enéas Faria. 

_ O Sr. Enéaf Faria- Para agradecer, sensibilizado, a 
defesa que V. Ex~ faz da questão do Paraná, neste mo-
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mento, aqui no Senado. V._ Ex• ~preendeu bem o mo- rá tragado na vo-ragem do esquecimento, como o Sena-
menta de dificuldade que passa o nosso_ Estado, mas en· dor, e a,tual Governador, José Rii::ha. 
tendeu também que está uma situação eventual no Para- Sr. Presidente e Srs. Senadores, é evidente que a defesa 
nã' que, com dificuldade ou o_ão_difl_çyldade, o Pa,raná ---~.g!,!~_Q!.<ÚW~_!igni_flc<!_u~_v_ot~_g_u~ se~â _dad? ~o R~o ~e 
tem sido, como Estado, um dos grandes obreiros deste Janeiro, cidade que é como que uma segú.aa natureza de-
País; tem ajuntado, e muito, o seu esforço para a grande- todos nós. 
za nacional. V. Ex• faz as referências, Que faz, ao ·emi- · 
ilente Senador Roberto S_aturnlO_o, as quais endosso-e me 
permito embaixo subscrever; trata-se, realemente, de 
uma das figuras mais respeita:dãS; mais admiradas que 
esta Casa possui; por aqui p·assãhdo a honrou, a lustrou, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Sr. Senador, 
peço-a-v. Ex~ que encerre o seu pronunciamento porque 
seu tempo jã há muito ultrapassado. 

O SR.-HEL VIDIO NUN-ES --Sr. Presidente, já estOu 
- encerrando às considerações mesmo porque, todos va~ 

fios ouvir agora, e-não apenas ouvir, mas aplaUdir tam
bém as palavras do nobre Senador Álvaro Dias, do Esta
do do. Paraná~·-------· · 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!} 

a dignificou. Mas, eu queria aduzir também que-por esta 
Casa pássou, nesta Casa aqui teve assento o atual GoveT· 
nador do Paranâ, e aqui desenvolveu, com o testemunho 
dos Senhores que com ele conviveram nesta Casa, um 
trabalho operoso, produtivo, sério, decente, digno, aliás, 
igual ao que está realizando, hoje, à frente da adminis
tração pública no Estado do_Para_nã_,_ Um_.G_o_vern~dor. --------~--~!· Álnro Dias ---Sr. Presidente, peço a palavra 

. dedicado à causa pública, um Governador que colocou a p~l~_ 0 _Ede":l_._ _ 
sua adminstração sob as_l;)and_eiras d-ª.__moraliçiade ~_Q_a--'-~-~-=-----'-0- SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
competência, um Governador que resgatou a imagem do palavra, -pela ordem, ao Sr. Senador Álvaro Dias. 
Paranâ, um Governador que tem feito, pela sua ação; 
pelo seu talento, pela sua capacidade, o nosso Estado O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pela ordem. 
produzir e produzir mais. Te_m_ fç_j_to, inclusive, a opinião ___ S~-J'~.Yi.SãQ __ Q_Q _ _Qr_a_ctqr'.) - Sr~ Pre~~d_ente~ Srs. -~ep.ac!q~ 
pública -nacional olhar com respeito e com a~miração res: -- - - - --
aquilo que acontece, hoje,_em nosso_ Est~do._Eu_ euJ~sl!:i.:_ --~_J~_rn_Qg_r_a_.=2_p!:QP~sl!Q_dQ__~nadQ! -~lyídi()_ Ny_nes_ sej'! 
ziria para terminar, eminente Senador, o aparte que sei ganhar tempo, não sei com que objetivõ;-IlãOPósSo dei-
já se estende, o seguinte: nós não viemos pedir celetida- xarde manifeStar também nesta Casa_ o meu inçonfor-
de, o Paraná são está pedindo urgência, o Paran~ não es- inismo; em relação àquilo que considero, no Iilínioio, 
tá pedindo privilégiõ" regimental nesta Casa. Há já mui- uma deSConsideraçãO para com o Paraná. 
toS _dias, há já meses, se encontra aqui no Sen~do esse Ori.tem- à noite houve um entendimento entre Lide· 
projeto. O projeto tramitOU pelas Comissões, recebeu =yafi'Çilos~e-aMes-a----;-de que a pauta obstruída na tarde de 
pareceres judiciosos, acalentados, analisados de todas as ontçnl, seria--VOtB:cfa -imediatamente, após o encei'ramen-
Comissões técnicas da Casa. E aguardou, pacientemente, to da sessão que deliberou sobre o ~·pacote económico" 
a oPortunidade que, quando propícia viesse à Ordem do do Governo. No entanto, inexplicavelmente, o Sr. Presi-
Dia para ser examinado. Contrasta isso, 0 fato de Qll~'- _ dente coloca em votação uma out-ra proposta que chegou 
ontem, chegou nesta Casa, 0 pedido de autorizàção da -----a--esta -casa r~centemente, recebendo parecer, em pie-

cidade do Rio de Janeiro e.hoje, já está aJ pai-a Ser vota- --rrâg?;~-~~e~o;~~~õae~o~e~~éa:-a~~-ria, hã cerca <ie 3 _ou 4 
do. Eu agradeço a V· E_x~ -meses vr:m se arrastando pelas Comissões técnicas da 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O tempo de 
V. Ext esgotou e eu gostaria que V. Ex!- concluísse o seu 
pronunciamento. - --

O SR. HEL VIOlO NUNES ~Sr. Presidente, eu go~
taria de, antes de concluir_o pronunciamento, de solicitar 
a V. Ex• que descontasse do tempo que regimentalmente 
me é concedido, os minutos etil que acOnteceu uma ses
são paralela no recinto do nosso Senado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu contei, 
mas eu acho que não foi além de um minuto. Eu _concedo 
mais esse um minulo e até dois, a V. Ex.• 

Casa, a proposição paranaense, seguramente há mais de 
Um mês: Há quase dois meses tiye_a oportunidade de re

--Ia!'!!:__~3e Pl-oie_to na Comis_S~o d_~_Econ<?_rnia ~o Se_naçlo. 
InexplicavelmerlfeDPre510inie-)oSéffageflr noS-Oferece -

-~uma justificativa que não podemos àceitar. Diz V. Ex~ 
que este projeto_ por ter sido discutido ontem, em sessão 
ordinária, só poder_ia ~er discutido _novamente e votado 

--em itõva- SeSsão -ofdíiaái'ii.- - · 

o-'SR: PRESIDENtE (JOs-é Frãgelii) --v. Ex' me 
perdoe, eu não disSe que só poderia, Eu disse que fazia 
_part.~_ c!e lJma_s~ã9:_()rdi_nária, e que a_gora estáVan].os 
numa sessão extraordinária, tanto que vamos fazer uma 
ordinãria e colocar isso. Eu não diss~ _só poderia; V. Ex• 
pode conferir as 1_1otas taquigráficas. -- - -

-o SR. ÁLVARO DIAS- Então, não houve nem 
mesmo uma justificatiVa, ainda, Sr. Presidente, é mai& 
grave. 
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apelo de V~ Ex•, que foi oportuno, nós já tínhamos toma
do a deliberação de fãier uma nova sessão e colocar. O 
que não Sei s_e vai resolver a questão, por fatos superve-
nientes. -
- Em discU$s_ão_~_(_P.aus.a..) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-
sãO. ---- ---- --

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vãi à Comissão de Redação. 

O Sr. Enéas Faria- -sr. Presidente, peço verificãção 
de _votação. 

O SR~ PRESID~NTE (José Fragelli)- Vai-se proce· 
der à verificação de votação requerida pelo nobre Sena
dor Enéas Faria. 

Solicito aos Srs. Senadores que_ ocupem seus lugares . 
(Pausa.) 

Como vota o Líder do PMD B? 

O SR. HI':L!O CUEIROS-~ Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDS? 

I) SR. MURIW BADARÓ - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PFL? 

O SR. CARWS CHIARELL! - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDT? 

O SR. JAISON BARRETO - Sim. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Os Srs:Sena
d9res jã_ podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

7\-derbal J urema 
-Alfredo Campos 

Américo de_ Souza 
Benedito Ferreira 
Carlos Chiarelli 
César Cais 
Cid Sampaio 

- Enêas Faria 
E-uitíce Michiles 
Guilherme Palmeira 
Hélio- GueirOs --
J aison Barreto 
João Calmon 
João Lobo 
José Uns 
Lomanto Júnior 
Lourival Baptista 

O SR. HELV!DIO NUNES- Eu agradeço a resti
tuição do prazo que V. Ex• me concede. Desejo agrade
cer a participaÇão do Senador Enéas Faria o qual, como 
que completou as considerações que venho formulando 
sobre o real entendimento da preterição, de que vem sen
do vítima, o Estado do Paranâ. ·--O SR.__R_~~SID~~~.Q_9~É F_rageli!L-:=-_ Hou_~_:um Luiz Cavalcante 

fato e um fato regimental. -- -----Mário -Maia Parec_e, entretanto, Sr. Presidente, que<? Senador Ene
as Faria é voz escoteira, e é estranhável que aqui estan
do, participando desses trabalhos, o nobre Senador Ãl· _ 

MaurO Borges 
O SR. ÁLVARO DIAS-O que houve, Sr. Presíden- Milton Cabral 

te, foi um entendimento ontem à noite e ficou muito ela- Murilo Badaró 
---- ro. Eu sempre achei que en-tendimentos nesta Casa se da- Roberto Saturnino 

O Sr. Álvaro Dias- Estou eSperando o final do seu vam para ser cumpridos. Faço um apelo a V. Ex•, Sr. 

varo Dias ... 

longo discurso para poder, também, registrar 0 meu pro- Preside"nte, parã cOIOc8r -íffiediatamente, após es(a ses-
te~to nesta Casa. - ---são, os demais projetas de empréstimos, que se encon

- tram-a es-pera de votação. Mesmo porque, Sr. Presidente, 
O SR. HELV{DlO NUNES- Muito obrigado pela se esses projetas forem colocados na sessão ordinária das 

participação de V. Ex~ que é, por sinal, o Presidente do _14 _h_or_a_s_e_3_,0 mjn_u_tq~. nós corremoS o risCo de, numa ve-
Diretório Regional do PMDB, no Paraná mas que, já rificação de quorum, -não podermos votâ-los, já que o 
agora, anuncia que também consignará o seu protesto c_ansaço se abate sobre os Srs.- Senadores, e é provável 
pela preterição de que vem sendo vftima o Estado do Pa- que no período da tarde não tenhamos aqui o quorum ne-
ranã. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador cessário para -deliberação. 
Enéas Faria lembrou aqui a figUra do ex-Senador, 0 Portanto, Sr. Presidente, lavrando este protesto, solici-
atual Governador do Paraná, José Richa, que serviu a tamos de V. Ext, a compreensão para que se coloque 
esta Casa, que honrou 0 Senado Federal e que foi, den- imediatamente em votação, após esta sessão, numa nova 
tro do pouco tempo, esquecido. Não digo por todos nós sessão extraordinária, os projetas de empréstimos que se 
mas, pelo menos, pelos que fazem a direção desta Casa. ·encontram nesta Casa. 
Gostaria de lembrar apenas o seguinte ao Senador Enêas Era o que tinha a dizer: (Muito bem!) 

Faria "é que O bocado comido não é lembrado". _o SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu quero, em 
O Senador Saturnino ~inda estâ aqui no Plenário. Mas primeiro lugar, diZer que a Mesa não participou -de ne~ 

por certo, daqui a um ano ou-pouco ffials,-cle também- se-: -nhum entendimento. Em segundo lugar, que antes do 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Se todos os 
Srs. Senadores já votaram, vai-se proceder à itpuração. 
(Pausa.) 

Votaram "Sim" 23 Senadores
Total de votos: 23 · 

. Não há~ quorum. T adas as matérias passam para a pró
xima sessao, e conseqUentemente fica prejudicado _o Re
querimento n~' 524/85, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n~' 378(85-DF 

O Sr. Lomanto Júnior --Sr. Presidente, peço a V. Ex' 
que me providencie o mapa da votação. 

O Sr. VirgíliÕ-Távora- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESID~TE (José Fragelli) - ConcCdo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS - CE. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, SrSJte-
nadores_: _ _ 

Apenas para dizer a V. Ex• que eu votei, e Votei sim. 
Era o 9ue tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENJ"JL(José Fragelli)- A Mesa farâ 
registrar o voto de' V. Ex.~, mas mesmo assim, nobre;Se
nador, não daria número porque o total foi de 23_, rnas 
apenas esse registro. 

O SR. PRE_SID~l"tii_E (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nQbre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Realizou-se em Salvador,_ de 14 a 18 de outu_bro passa
do, o· XI Congresso da Associação Brasileira de JuíZes e 
Curadores de MenQres. Coube ao ilustre Juiz Alyrio Ca
vallieri, do Rio de Janeiro, )9-Vice-Presidente da Asso
ciação Interpacional de Magistrados de Menores e de 
Familia, proferir ã COnferência Magna, em que focali
zou, com a autoridade de quem por longos anos se tem 
dedicado ao problema do menor, a evolução da legis
lação específica, desde a··posse em 2 de fevereiro de 1924 
no Rio de Janeiro, do inesquecível baiano José Cândido 
de Albuquerque de MeUo Mattos, o primeiro Juiz de 
Menores da América Latina, até a.os dias de hoje, em que 
vige o Código de Menores, iniciado nesta Casa e, com a 
valiosa contribuição do eminente conferencista e de Seus 
colegas Juízes e Curadores de Menores de todo o País, 
convertido em lei. 

Para que não se perca no silêncio que breve descerá, 
como sempre acontece, sobre documentos de igual valia, 
é que, Sr. Presidente, cumpro o grato dever de inchúr no_s 
Anais desta Casa a notável oração daquele eminente ma
gistrado, assim redigido: 

"A Bahia abriga, pela segunda vez, um CongressO da 
Associação Brasileira de Juízes e Curadores de Menores. 

A 12 de outubro de 1977, sob aproteção de Deus e égi
de da Justiça, abriu-se, nesta cidade, o Sétimo Congres
so. Vivemos, na ocasião, uma angustiante frustação. Di
rigia a Associação Internacional à_ qual somos filiãdos, o 
espanhol Javier de Ybarra, cujo_ pai havia instalado na 
Espanha o primeiro tribunal e prirrieiro centro de acolhi
mento de menores. Ybarra viria a Salvador e a prestigio
sa colônia espanhOla estava preparada para lhe prestar 
excepcionais homenagens. Entretanto, o terrorismo polí
tico impiedoso invadiu sua casa e seqUestrou-o à vista de 
sua família horrorizada. Homem de prestígío na E_uropa 
e no mundo, sobretudo por força do Tmpério industríal 
que dirigia e da presidência da Associação Internacional 
de Juízes de Menores, o seqUestro de Ybarra, pai de onze 
filhos, família de rafzes históricas, sacudiu a opinião 
pública de todo o Universo. Dias depois, seu corpo sem 
vida foi lançado no jardim de sua casa. Salvador não pó
de receber o espanhol ilustre; em seu lugar~ hospedou s_eu 
sucessor, o holandês Van Opstaall que tão deslumbrado 
ficou com a acolhida que repetia a lodo instante uma fra
se que se tornou muito conbeci_da_entr~ todo:onós; isto é 
um sonho, isto é um -sonho) 

Neste atual Décimo Primeiro Congresso, mais uma 
vez está presente a Associação Internacional, embora pa
lidamente representada por seu Vice-Presidente, que vos 
dirige a palavra neste momento. 

A Bahia está voCacionalmente ligada ao menorismo, 
cumprindo um destino histórico ·que começou a ser Vivi
do há mais de 60 ,anos. No dia 2 de fevereiro de 1924, 
toma posse na Capital Federal do Brasil, Rio de Janeiro, ' 
o primeiro Juiz de Menores de toda a América._ Latilla,_Q 
segundo vai surgir mr México, mas somente em 1926. 
Falo do baiano Jos~_Câridído de Albuquerque de Mello 
Mattos, nascido na cidade de Salvador no dia l~d_ç 
março de 1864. Ele não foi o primeiro somente no tem
po. BrasUeiro, frzera parte da comissão de reforma corre
clonai de Portugal, onde seu talento ultrapassara sua 
condição Qe estrangeiro. Inflúiu em todas as leis que re
sultaram, em 1927, no Código que esteve em vigor até 5 
anos atrás. MeUo Mattos foi eleito Vice-Presidente. da 
Associação Interna.c;ional de Juízes de Menores em 1930, 
esta mesma entidade que no ano que vem, em agosto, 
realizada seu 129 Congresso no Rio de Janeiro. O nome 
de Mello Mattos ultrapassara fronteiras·;- já havia sido 
elogiado por Luiz Gimeriez .de Asúa, Professor da Uni-
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versidade de Madri por Souza Costa, Ministro da .Justiça 
de Por~ugal; Cesar ViaJe, Juiz de Buenos Aires e, mais re
centeillente, por José Pedro Achard, jurista urug~aio, 
Rafael Sajón, da Argentina, merecendo de Luís Mendi
zâbal Osés, autor da Teoria Geral do Direito do Menor, 
páginas de exaltado elogio. 

Como_ constatamos, Q menorismo tem suas raízes na 
Bahia. -· 

O monumento legal erguido por Mello Mattos, o Có
digo de 1927, resistiu bravamente ao tempo. Mas a natu
ral ação das influências de todos os setores i.mpôs sua 
atualização. Cavalcanti de Gusmão, um dos sucessores 
-de Meflo Mattos no primeírojuizado do Brasil, o do Rio 
de Janeiro, redigiu um anteprojeto que foi sepultado nas 
gavetas do Ministério da Justíça, como tantos OUtros, 
depoi:; de aprovado pelo 39 Congresso de Juízes de_ Me
nores, em Brasília, em 1968. Um Senador da República, 
sensível às necessidades de uma nova legislação, desar
quiva um velho projeto e apresenta~o a seus pares. O 
Projeto n9 105, depois ~e ser substituído por um outro 
elaborado por juristas paulistas e por emendas da Asso
ciação Brasileira de Juízes de Menores, torna-se o novo 
Código, promulgado a lO de outubro de 1979 e em vi
gência a partir de 8 de fev~reiro de_ 1980.: -

De novo a Bahia'alteia-se no cenário do nlenorismo. O 
autor do Projeto n"' 105 foi o Senador baiano N~lson 
Carneiro. 

Promulga-se o Código de Menores, marco indelével 
da presença dos menoristas brasileiros na legislação pá
tria e inicia-se a batalha de sua aplicação. Um magistra
do sobressai-se na sua implantação; ele já havia partici
pado de -sua elaboração e foi um dos seus explicadores, 
formando com muitos _outros na publicação do livro No
tas Interpretativas do Novo Código de Menores. Com 
sua sensibilídade inata, percebeu a fundo a filosofia da 
nova lei em seu caráter tuitivo, a destinação do Juí~ de 
Menores que, como líder natural da comunidade, não 
têm fronteiras na sua missão;e abriu obras assistenciais; 
rompeu posições preconceituosas e firmou o princípio de 
que a felicidade de uma criança não pode ter bandeiras, 
nem froitteiras, ao conceder lares estrangeiros aos deser
dados do a feto familiar; ele fez de Salvador _um facho lu
minoso de inspiração para as grandes realizações neste 
campo. Aqui estamos diante de uma expressão concreta 
da imarcescível destinação histórica da Bahia em prol 
dos menores - o poeta, o humanista, o magistrado da 
espiritualidade, cidadão de Deus e_do mundo; convido
vos, a todos os presentes, a saudarem, de pé, a Agnaldo 
Bahia Monteiro! 

Nossas homenagens estendem-se- ao Tribunal de J_us-
tiça do Estado da Babia_. oa_ pessoa de seu Presidente, 
De::.embargador Jorge Fernandes Figueira; à Associação 
doS M"agistradoS da Bahia;·e Seu Presidente, "D~embar
gador ~ária Albiani, que, ao patrocinar_e_m este Con
gresso, permitem-nos praticar este ato de lídimajustiça e 
de convidar, formalmente, a todos para o extraordinário 
evento que_s_erá o XII Congresso d_a Associação Interna
cional de Magistrados de Menores e de Família, a 
realizar-se no ano que vem no Rio de Janeiro. Estaremos 
chamando a atenção dos poderes constituídos para a 
meta final de nossas preocupações, a criança brasileira. 
Desejo lembrar que a Assóciilção Internacional já reali
zou onze congressos e, pela primeira vez na sua história, 
vem ao Hemisfério Sul. Mais de cinqUenta países estarão 

rf:Prese"ntados, nUma troca de experiências ilimitadas 
sobre o tema "O menor separado de sua família". O Rio 
espera todo o Brasil! 

Agradeç.o a todos os santos da Bahia pela favorável 
ocasião que me é proporcionada de elevar minha voz 
nesta s.olenidade. Transmito-vos um ponto de visla; em 
que coloco· toda a minha fé: a êxito de um congreS&Q é 
medido por suas recomendações. No decorrer daqueles 

_ realizados pela Associação Brasileira foram discutidas e 
aprovadas proposições que resultaram no aperfeiçoa
mento da legislação, de métodos, na formulação de pro
postas práticas que, partidas da experiência de todos, in
fluíram na reformulação de soluções práticas. Assim foi 
em BraSJ1ia,- São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Manaus, 
Salvador e Tramandaí. 

Assim é qúe, valendo-me da complacência dos Con
gressistas, formalizarei proposta no sentido de que este 
Congresso interfira na futura-constituição com a força 
de sua in_egâvel representatividade. Tomando por base, 
por razões tópicas, a atual Constituição, a futura deverá 
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dispor da competência da União legislar sobre Direito. 
do Menor, como consta do artigo oitavo, inciso 17,letra 
b, ao lado do D.ireito Civil, Comercial, Penal, Eleitoral, 
do Trábalho; e, ainda, legislar sobre diretrizes e bases da 
educação e normas gerais sobre desPortos e, acrescen
tando, menores. Só assim teremos a possibilidade de im
por uma política nacional do bem-estar do menor, inscri
ta no programa da FUNABEM, ela, entretanto, não 
pode fazê-lo, pois que a organização nacional é federati
va. Por este caminho, chegaremos às verdadeiras fun
dações de bem-estar, que substituirão os atuais simula
cros pois que não dispõem de nenhum tipo de autono
mia, com seus conselhos inertes diante das pressões polí
ticas. Somente poi' esta via afastaremos os sobressaltos 
da comunidade menorista, a cada vez que se opera uma 
mudança de Governo e mergulhamos, todas, todos, Juí
zes, Curadores, Comissários, Psicólogos, Assistentes So
ciais, funcionários, técnicos, Professores, todos, nas afli
tas conjecturas do quem virá. Quem virá?_ se tivemos a 
ventura de, através de uma escolhã Política, contar com 
a competência de uma Terezinha Saraiva, ou da sensibi
lidade de um Nelson Aguiar, o que nos reserva o futuro? 
O qUe, além da trágica e, perdão, perdão, quase imoral 
repartição dOs cargos? Que este Congresso coloque a ex
Pressão científica e ·moral do prestígio da Associação 
Brasileira de Juízes e Curadores de Menores a serviço de 
uma alteração constituciOilal que propomos à consciên
cia patriótica do político brasileiro. 

Em outra proposição, ofereço à inteligência da comu
nidade presente a este evento, com humildade, mas com 
convicção, a sugestão de nos empenharmos na luta pela 
iinplantação do Direito do Menor como matêría dos 
concursos públicos para as carreiras que tenham relacio
namento com o menor. Já temos sucedâneos científicos 
satisfatórios. Há poucos dias, realizou-se no Rio de Ja
neiro, sob os ausPícios da Uilversidade Gama Filho e da 

- Ordem dos Advogados do Brasil, o I Encontro Brasileiro' 
de Porfessores de Direito do Menor, com o qual foi co
memorado o décimo aniversário da implantação daquela 
disciplina em caráter autônomo naquela Universidade. 
Uma consulta ao Ministêrío da Educação, em fins do 
ano paSSãdo, resultou, a informação oficial da existençia 
de quatorze Faculdade de direito nas quais é lecionada a. 
nova disciplina. Já existe s_ubstanciosa literatura científi--
ca e até um livro cujo tftulo é, signíficatív<imente, 1.000 
perguntas de Direito do Menor. No entan_to, constata
mos a trágica realidade dos. concursos públicos, nos. 
quais não comparece a importante matéria. Considere
mos, entretanto, que cada Juiz, Promotor, Delegado de 
Polícia, após o concurso público a que se submeta ew 
todo o país, quando for nomeado para o desempenho de 
sua função, serâ, irremediavelmente, em sua comarca, 
Juiz de Menores, Curador de menores e um Delegado 
que vai envolver-se com menores. Mas, ao prestar con
curso para ingresso na carreira, nada, rigorosamente 
nada, lhe foi exigido de conhecimento do assunto. O Tri
bunal de_Justiç_a da Bahia, seguindo a tradição histórica 
deste_ quinhão da pátria, em seus compromissos com o 
menor brasileiro, poderá tornar-se o pioneiro, colocando 
no próximo concurso para Juiz de Direito, este ramo 
novo da ciência jurídica. Aqui fica a petição. 

Por fim, concito os congressistas a' desfraldarem uma 
bandeira, tomando sua defesa, bandeira que tem inimi
gos: a intangibilidade do atual Código de Menores. Este 
Código constituiu-se em uma vitória da comunidade me
norista. Projeto que transitou pelo Congresso Nacional 
após as sugestões dos juristas paulistas e dos juízes e cu
radores - recebeu a honra de não sofrer uma única_ 
emenda dos congressistas, deputados e senadores. Sua 

_ existênda mal completou ciilco anos; tem naturais defi
ciências - pois o homem não faz obra perfeita - que 
têm sido obviadas por seus aplicadores e devemos con
fiar na força aperfeiçoadora da jurisprudência. Nas nos
sas sessões de trabalho discutiremos as injustas criticas 
ao coceito de situação irregular, a propriedade do posi
cionamento do juiz como homem dos efeitos ao lado _do 
líder inato da comunidade que o coloca no _·campo do 
co~mbate às caus_as; a correção do permissivo da investi
gação pela polfcia, sob a imediata intervenção judicial; a 
adequação da ausência do casuísmo _na adoção por es
trangeiros. QUe este Congresso recomende a aplicação, o 
conhecimento, o estudo do Código e jamais sua alte

-ração, Quando ainda sequer é devidamente divulgado. 
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Ouso uma divergência que não tem a intenção de atinw 
giro trágico: cuidadO, refOrmadores, não se arrisqüem a 
submeter o texto do Código a eventuais reformas que 
possam levar, a pretexto de podas circunstâncias à des
truição de toda a árvore. 

Por que não atentar para as mcontestâveis excelências 
do Código de Menores? 

Ele substitui as expressões abandonado e delinqUente, 
rótulos imperfeitos e traumáticos por denominação téc
nica e jurídica, a sitauão irregular: incluiu, entre os me
nores sob a jurisdição protetõra, oS JoVens com-desvio d«t 
conduta, com relação aos quais já tenha falecido a auto
ridade familiar; impôs a gratuidade nos Juizados, sem 
exigência de prova de pobreza: ampliou as medidas de 
tratamento, com a advertência. liberdade assistida, trata
mento especializado: inovou com a criação da adoção 
plena; relegou o internato, a institucionalização ao últi
mo plano, impondo o lar, o próprio ou o substituto com 
destino natural da criança; tornou obrigatória a especia
lização de quem trabalhe nesse campo; manteve a idade 
da reponsabilidade penal em 18 anos. E vale um parênte
ses. Este País fixou Cm 18 anos de idade o marco da res
ponsabilidade penal em 1921; não consta tenha jamais 
experimentado um grave problema de delinqüênciajiive
nil e este argumento responde a qualquer questionamen
to. O Código estatuiu aplicação de medidas çontra pais' 
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Ol! r_emon-s~~-O!tliss_ris;_ªQdu_ à_cqruuni9ad~ ª- co!ªbo_~ 
ração na solução dos problemas, sobretudo no tocante à 
liberdade assistida;_ ob~igou o juiz:, a_o decidir, consider_ar 
a estrutura sócio-econômico-cultura de onde provenham 
menor e sua famnia, tornando-se lei aplicável a todã a 
extensão do País-continente; impôs a obrigatoriedade da 
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de que aqui encontro sentimento_e compreensão. Não é a 
pátria de MeHo Mattos, o primeiro Juiz de Menores? 

Nào é a Bahia o chão sagrado do eterno Juiz de Meno
res, o poeta e santo Agnaldo Bahía Monteiro?" (Muito 
bem!) -- -

escolarização __ nas_instituições; tornou possível a indeni- 0 SR. PRESID~NTE (Josê Fragelli) _A Presidência 
zação--do dano causado pelo menor sem apelo ao juízo convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às lO 
cível; ins_c_reveu ef!l_ s~!J __ texto ~ r~gra de _9uro: ~ ca_S<?de --~ horas e 50 minutos, com a seguinte 

-- -conflito entre íiiteresses,-Prevalf:cerá o direito -do me_n.Õr ~ 
e, por firrl, tornoU obrigatória a assistência religíoSa ao 
menor institucionalízido. -

Ao seguir os dii8mos científicos da nova ciênCia jurídi
ca, o Código de Menores mostrou sua originalidade, por 
força do seu destinatário primeiro uma criatura de idade 
diminuída e estado de inferioridade na escala social; as· 
sim é qu6 o ·clã_ssico l?rincfPio dO .. suum ctiique trib~ere" 
não vigé, pois-em vez de um âireito subjetivo, o menor 
possui uma necessidade objetiva; afastou o princípio da 
boa re. da ausência .de culpa, do caso fortuito que iridu· 
zem à anulação do ato jurídico pois qUe, -se Se eíetiVou 
uma situação de bem-estar para o menor, a nulidade ê 
sempre restrita; r"?mp_eu o princípio da rigidez da relação 
prÕ~?_essual, permitindo _() __ ing-res_so no pr_oce~so- d~_ ter~i
rO sem infeJ.eSSe~Se puder Oferecer uma solução methor. 

Perdoai, senhores, a audâcia deste pronunciamento. A 
tanto me animei, sabe-o Deus, impulsionado pela certeza 
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Votação, ero turno ún'ico, do_ Projeto de Reso· 
loção n~' 131, de_ 1985 (apresentado pela Comissão 
de Finanças co-ino conclusão de seu Parecer n~' 949, 
de 1985), que autoriza o Governo do Estado do Pa· 
raná a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de US$ 63,600,000 (sessenta e três milhões e 
seiscentos mil dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, sob n~' 950, de 1985, da Comissão 
- de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridic_idade. 

-cYSR. PRESIDENTE-(Jõs_ê Fr~geni) ~ Está ence~a~ 
da a sessão. · 

( Levanta·se- a sessão às 10 horas e 48 minutos) 

Ata da 259~;~ Sessão, em 5 de dezembro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Enéas Faria 

ÀS 10 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mârio Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena- Alcides Paio- Gaivão 
Modesto- Odacir Soares- Aloy:;:i_o Chaves- Gabriel 
Hermes- HêliO Gueiros- Alexandre_ Costa- Améri
co de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes-;- João 
Lobo - Cesar Cais- José Uns- Vírgflio Távora
Car~Õs Alberto- Moacyr Duarte_- Martins Filho
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral- Aderbal Jurcma- Cid Sainpaío- NiValdo 
Machado- Guilhcrni.c Palmeira....: Carlos Lyra- Lui.z 
Cavalcante - Albano Franco - Lourival Baptista -
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- luiz Viana- João Calmon- José lgnáciO Ferreira 
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro 
-Roberto Saturnino- Itamar Franco"-_ Murilo Ba~ 
daró - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Severo 
Gomes - Benedito Ft:rreira - Henrique Santillõ -
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão Müller
Roberto Campos- Josê Fragclli- Marcelo Miranda 
-Saldanha Dcrzi- Álvaro Dias- Enéas Faria -Jai
son Barreto- Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha-- Octavio Cardo
so. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas_ Faria) -A lista de pre
sença acusa o comParecimento de 65 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa requerimento que serã lido pelo Sr. J9-

Secretário. 

1:. lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 526, de 1985 

Requeremos urgência, nos t~rmos do arl. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado 
n\> 246, de 1985-DF. Altera a Lei n~' 7.289, de 18 de de
zembro d_e_l984, que .. dispõe sobre o Estatuto dos Poli-

dais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, e 
dá outras providências". 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985. --. Murilo 
Badaró - Hélio Gueiros - Carlos Chiarelli. 

:. QSR. eRESIDENTE (Enéas Faria)- O requerimen
to lido serâ votad~ após a Ordem do Dia. 

__ Q_Stfu.f~í~io~8_·~~:---~r.-I:'ié§iQ_~n_t_e.J?~o a p3tãVr3., 
corh base no art. 16, item II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE tEnéas Faria)- Concedo a pa
lavra ao ~obr~_-~enadçr Helvídio Nuqes, nos termos do 
requerimento de -S. Exi. - -

O SR. HELVlDIO NUNES (PDS- PI Pronuncia~ o 
seguinte dis_curso; Sem revisão do orador) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

_Q :-emine~_te senad~r ~orge K_alume1 _nQ!?_re repr~.sen
tante-aõ Esti"Coàõ-Acre lleSta CMã, entre mU!tãs-\lirtu
des que carrega, Sr. Presidente, conduz, também, a que 
cultiva a memória nacional. 

As ~atas _pátrias, os a~2-nt_ep.~~entº~ !Tlais i~porta_n:_~_ 
tesâa Viaã aoJ>ars-;-sãOSeffiPre-remb=rados, -sãO Constan· 
temente rememorados por S. Ex~, na tribuna desta Casa. 

Descendente de libaneses, mas com influência marcan
te da gente nordestina, gente que conquistou e que 
desbravou o Estado do Acre .. 

Sr. Presidente, quero consignar que a sessão paralela 
que s-e desenvolve no plenário. 

O SR. PRESID~NTE-(Etlêas Faria)- A Mesa regis
tra a consignação de V. Ex~ e continua a ouvi-lo, nobre 
Senador.------ ------ - -- = -

-O SR. HELV1DIO NUNES- E o que é de estranhar, 
Sr. Pfesidente,_exaiamente no momento em que procuro 
homenagear o Estado do Acre, na pessoa do Senador 
Jorge _ K_alume, _e pres~n-~e o emirientí_SsfmO Sen<idor 
Mãl-íO -Maia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, toda a Casa se recorda, 
mesmo porque o acontecimento está muito pióximo, de 
que, exibindo recorte de _um noticioso de .cirCulação na· 
cional, exibindo um recorte de jornal, o Senador Jorge 
Kalume não apenas trouxe ao conhecimento desta casa, 
mas ·denunciou, e pediu providências às autoridades 

COmpetentes para que a memória nacional, mais uma 
vez, fosse preservada, uma vez que se pretendia leiloar, 
no Rio de Janeiro, uma placa confeccionada em ouro, 
que os Senadores da primeira década deste Século ofere
ceram ao Senador Ruy Barbosa, que acabava de ter par
ticipado, com repercussão internacional, de uma confe
rência na Cidade de Hai::o 

Dias _depois, insatisfeitO CQm as providências que tar
davam, embora anunciadas, embora prometidas, o Sena
dor Jorge Kalume voltou à tribuna e, mais uma vez, re
clamou a ação dos Poderes competentes no sentido de 
impedir fosse derretida a placa que os Senadores do 
princípio do Sêculo ofereceram ao Senador Ruy Barbo
sa. 

Peta terceira vez, o Senador Jorge Kalume ... 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria- Fazendo soar a 
campainha) --sr: Senador Hefvídiõ NUnes, quero co-
municar a V. Ex• que lhe restam dois minutos. 

0-SR:.-HELVIDlO NUNES- Sr. Presidente. longe 
de mim pretender dla_!ogar com V. Ex', mas eu pedi a pa
lavra e V. Ex~ me concedeu ... 

O .SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Às II horas e 
14 minutos. 

O SR. HELVIDIO NUNES- ,,.com base no art. 16, 
item U, _que diz: '"em seguida à leitura do Expediente, 
pelo prazo de 30 minutos, para as considerações_ que en
~ender'' 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedi a pa
lavra a V. Ex•~_emlnente Senador, pelo art. 16, item VI. 

O- Si. Hélio GueirOS - Si. Presidente, em sessão ex
traordinária, não existe Hora do Expediente. 

O SR. HEL VlDIO NUNES- Sr. Presidente, solicitei 
a palavra e, no usO dela. me encontro na tribuna. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Eminente Se
nador, a Mesa entendeu ter V. Ex~ solicilado a palavra 
com base no intem VI do art. 16, do Regimento Interno. 
Se V. Ex~ a solicitou eoi outros terntQ.s, a Mesa entendeu 
mal deliberou mal e reyoga o que havia deliberado para 
con~eder-lhe a palavra apenas com base no item VI. 

V. Ex' tem um minuto para concluir a sua oração. 
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· O .Sr. Moacyr D~arte- Permite V. Ex' um aparte? 

. d SR. HELVID~O NUNES- Com muito prazer. 

O-Sr. Moacyr Duarte- Se V. Ex~ desejar continuar 
na tribuna, poderã fazê-lo na qualidade de Líder de Ban
cada. 

O SR. HELVlD~O N_tJNES '7- Sr. Presidente,_~u gos
taria de, pela primcir"i_~ez nes.ta Casa, val~r-me da p~er
rogativa da Liderança. Obfi,gad.o . à aquiescência. Mas, 
antes ... 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - ComunicO ·a 
V .. Ex' que o seu ierriPo ~stá esgotado. 

O SR. HEL VIOlO NUNES -Começarei a falar, en
t~o, em- nome da Liderança. 

O Sr. Moacyr Duarte- Sr.Presidente, peço a palavra 
pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- concedo a pa
lavra a V. Ex' pela ord~m. 

O SR-· MOACYR DUARTE (PDS - RN. Pela or
'dem.)- Sr. PresideJ?.te; na qualidade de Líder eventual 
·da Bancada, soliciia!ia a V. Ex• cqncedesse ao eminente 
Senador Helvídio NUnes a pa"iavr<i., p3ra que S. E.x• pu
desse continuar, na tribuna, falando na qualidade de 
Líder da Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Por cessão da 
Liderança do PD·s, tem a palavra o nobre Senador 
H~lvfdio Nunes. 

·o SR. HELVIDIO. NUNES - Muito obrigado! 
Sr. Presidente, pt!la terceira vez, o Senador Jorge Ka

lume voltou à tribuna para reclamar providência das au
toridades, no sentido de impedir fosse derretida aquela 
placa de ouro com que os Sena.dores do princípio do ·sé-
culo homenagearam aquele que era e oontinua credor de 
todas as ho~enagens, o Senador Rui Barbosa. 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• wn aparte'?. 

O SR: HELV{DIO NUNES _:_Ouço V. Ex;! 

O Sr. Gastão Müller -Sr. Scrnador, em nome da Li
derança do- PMDB, quero esclarecer a V. Ex• que há 
uma evidente preocupação do PDS em obstruir as ses
sões. É um direito que se respeita. De modo que quero 
também, em conseqUência disso, pedir ao PDS Que assu
ma a responsabilidade por não se votar, ainda hoje, até 
meia noite, o aUmento do funcionalismo púbiico federal, 
projeto do funcionalismo tabelista, que são 190 mil fun
cionários, cju~ devem ter?- sua situação re:solvida, o-pro
jeto da Polícia Militar e os. empréstimos para os Estados 
e Municípios. De modo que fica declarado, peremptória 
e· publicamente, que Se não se votar tudo isto até meia
noite de hoje, a responsabilidade é do Pa-rtido Democrá- _ 
tico Social." -

O Sr. Moacyr Duarte -V. Ex• concederia um aparte, 
nobre Senador Helvídio Nunes? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Ou_ç.o. V. Ex• com mu1~ 
to prazer, nobre senador. ' 

O Sr. Mo~cyr Duarte --Faria a seguinte proposta à 
Liderança do PMD.B: .. o PDS se dispõe a votar, j;ribrita~ 
riamente, o aumento do funcionalisffio público e o proje
to de reajustes dos tabelistas. Fa;ríamos isto a partir de 
agora, se o Partido do Governo assim concordar. Porque 
entenda, Senador Helvídio Nl:lnes, que interess~ :o:u.1ito 
mais à comunidade, especialmente aos funcicin"ários 
públicos ,deste País, verem aprovados os seus aumentos, 
como interessa, também, aos tabelístas, inteiessã mais 
essas duas matérias do que O projeto de concessão de em~ 
préstimos, em dólares, para Estados e o de concess_ão de 
emprésfímos interno"s para Prefeitu~as. Se a Líderança 
do Governo aquiescer, votaiêmoS, de imediato, essas 
matérias do mais alto interesse público. 

O Sr. Gastão Müller- V,· Ex~- concederia um aparte, 
nobre Senador Helvídio Nunes? 

O SR. HELVIDlO NUNES- OUço V. EX•. ilobre 
Senador Gastão Mí.iiler. 

' O Sr. Gastâ"o Mi:tlfe"f- O 'eminente amigo e Senador 
1Moacyr Duarte fala "empavonado" como se o PDS ain~ 
"da fosse maioria aqui; o PDS é minoria, é a grande mino-
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ria. "vamos recolher aqui, no Plenário, núnlé!o suficiente 
para votar tudo de acordo com o que o PMDB e a Fren~ 
te Liberal querem, e não como o PDS quer. O PDS, hoje, 
é Tniiloria, de modo e só há três Senadores no Plenário. 

O Sr. Moacyr Duarte- O PDS reconhece a sua con~ 
dição minoritária n"esta Casa, mas reconhece e .defende a 
sua prerrogativa regimental de obstruir as matérias que 
julgar conveniente. E o PMDB, que é maioria, convoque 
os seus Senadores e, com seu rolo compressor,· vote as 
matérias que desejar 

O SR. -Fábio Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ELVIDIO NUNES- Não diria com a coni
vência, mas com "a omissão da Mesa, fui desapropriado 
-apartes foram dados aqui sem a minha aquiesc~nci<: 

O Sr. Gastão Müller- Senador, da minha parte, p~ço 
desculpas .. 

Q SR. ~L V~D~o. NUNES - De maneira que peço à 
Presidência me restitua o tempo que me foi retirado. 

O :SR. PRESIDENTE (Enéas Fari.a) - Não. posso 
restituir um tempo ·que lhe foi Concedido pela sua Lide
rança e apropriado pela sua Liderança. 

Mas vou atenQ:~r a V. Ex_•, s.olichando· ao sistema do 
som -que corte os microfones, .d.eixando apen~s o seu mi-
crofone funcionando. ..-

0 SR. HELVIDIO NUNES- Ao contrário. Sr. Pre
sidénte; ·a: meu· tídêr solicitOu O aparte; o dC -v. EX• foi" ~ 
que praticou a deSapropriação. 

Sr. Presiçi~nte, restituído o meu tempo . ., 

O Sr. Fábio Lucena -·sr. Presidente, o tempo perten
ce ao relógio e não ·à· Mesã.. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Pior aínda·, Sr. Pr~í
dente, são esses.atoS de pirataria que, agora, es(ão sendo 
iniciados pelo nobre Representante Amazônida. 

O Sr. Fábio Lucena- O Amazonas não tem costa ma
. rinha, nobre Senador! 

O SR. HELVlD~O NUNES- E nem por isto deixa 
de ser ato de pi_rataria fluvial. (Risos) 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, por mais antigos, 
sobretudo nas freas menos desenvolvidas- e, talvez, o 
nobre eminente Senador Mário Maiá possa dar o seu tes
tenluriho - dos mais distantes municípios, dos menos 
~esenvolvidos, correu, antigamente, um livro que era O 
Livro de São Cipriano. Esse livro fazia previsões e afir
mava, entre outr~ coisas, que, na proximidade do térmi
no do mundo, a roda grande teria que pass·ar por dentro 
da roda pequena. Talvez porque venha do Mato Grosso 
e O ii:cibre Senador Gastão Müller esteja querendo passar 
a roda grande por dentro da roda pequena. Sr. Presiden
te, ninguém niais do que o PDS nesta Casa, deseja que 
seja votado o aumento do funcionalismo. Cabe à Maio
ria que compõe, que domina a Mesa, a Maioria que faz a 
Mesa, a Maioria que faz o Plenário, a Maioria que domi
na o Plenário, a Maioria que tem a força do rolo com-

. pressor, cabe à Maioria aprovar. E nós estamos aqui nes
te particular, para ajudar o Senador Gastão MUller a fa~ 
zer com que a roda grande passe por dentro da roda pe
.quena. 

.Q&_~ João Lobo- Ou por cima! 

O SR. HELVIDIO NUNES - Mas S. Ex• talvez. jã 
no extremo da fadiga física ... 

O Sr. Gast~o Müller- Ainda dá para agUentar! 

O SR. HELVIDlO NUNES- ... se esquecesse de que 
é Minoria ou, então, porque se acostumou em demasia a 
ser Maioria e, agora, quer lançar ~bre nós uma respon
sabilidade que cabe ao seu Partido e aos Partidos alia-
dos. -

O Sr. Gastífo Müiler - Erltão, cesSe a ob~truçã~ t 
O SR. HELV[DIO NUNES---:- Estamos. no exerclc;io 

de um direito; temos até meia-rioite de hoje para votar, 
para trabalhar. Porque, tanto votando como obstruindo, 
estamos exercendo a atividade parlamentar. 

O Sr. Gastão Müller - Disso não há dúvida! 
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O SR. HELVIDIO NUNES -·Se o funcionalismo 
não tiver o seu aumento, deve atribuir a responsabilida
de por inteiro à Maioria e não ao PDS, que é a Minoria; 
ainda mais, sabendo que estaremos prontos para ajudar 
a Maioria na aprovação dos benefícios que vão ser con
cedidos ao funcionalismo, dos benefícios não, dos direiR 
ias que vão ser reconhecidos ao funcionalismo. 

O Sr. Cid Sampaio - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente. Srs. Se
nadores1 pedi a palavra para fazer uma homenagem! 
Quando todos se preocupam em homenagear os podero
sos, quando todos se preocupam em homenagear os que 
têm, quando oodos se preocupam em homenagear os que 
podem fazer, os que podem dar, os que podem conceder, 
estou aqui, Sr. Presidente, para prestar homenagem a 
quem nada tem, a quem nada pôde dar, aos Senadores, 
coletiva ou individualmente considerados; estou aqui 
para homenagear e também desagravar o Senador Jorge 
K1,1lume. 

O Sr. Gastão MüJier -Além de hOmenagear O Sena
dor Jorge Kalume, V. Ex• deveria homenagear os traba
lhadores. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Mais um ato de pirata
ria;· sr. Presidentel 

O Senador Jorge Kalume, dei)ois das constantes, das 
seguidas manife~tações que produziu da tribuna do Se
nado, conseguiu vencer a inércia governamental e foi saiR 
v a do cadinho, foi salva do fogo a placa com que o Sena
do Federal, no início do século, homenageou o Senador 
Rui Barbosa. 

Ontem, o Presidente Josê Fragelli, na sessão vesperti
na, convocou-nos a todos para, às 11 horas de hoje, com
parecermos ao Salão de Honra do Senado a fim de ho
menagearmos o Ministro da Cultura, que apenas cum
priu o seu dever de adquirir a placa e veio devolvê-la ao 
Senado Federal; não adquiriu com recursos do seu pró
priO bolso, não desfalcou em um centavo o seu patrimô
nio; ao contrário, exibiu, pela televisão, um cheque do 
seu Ministério com o qual adquiriu a placa de ouro que o 
Senado, mais uma vez, repito, homenageou o Senador 
Rui Barbosa. E, às 11 horas de hoje, o Senado se esva
ziou: todos foram prestar homenagens, que eu sei e pro
clamo devidas, pelo muito que já fez na sua, embora cur
ta, gestão, pela cultura do País, o MinistrO. Aluísio Pi
menta. 

Mas não se disse uma palavra, Sr. Presidente, não digo 
de louvor, mas pelo menos de reconhecimento à ação 
pioneira, vigilante, indormida, combativa, do nobre Re
presentante do Estado do Acre. Daí porque aqui estou 
para homenageá-lo, e essa homenagem também deve ser 
estendida a toda a Representação do Estado do Acre, 
porque em todo acreano há um pouco de brasileiro, mas 
há ·muito dos irmãos nordestinos. 

O Sr. LourivaJ Baptista- Permite V. Exf.um aparte'? 

'o SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte, 
nobre Senador LÔurival Baptista . 

O Sr~ Lourivai.Baptista- Digo a· V. Exf.: eminente. Sê~ 
nadar Helvídi0 Nunes, qu.e me associo às homenagens 
que V. Ex• nesta hora, presta ao eminente Senador Jorge 
Kalume. Na verdade, S. Ex• foi quem em primeiro lugar 
levantou no Senado a sua voz comunicando a existência 
da histórica placa que seria fundida. Há pouco assisti à 
solenidade, na qual o eminente Ministro entregou ao Se
nador José Fragelli nosso Presidente a referida placa. 

O eminente Senador Jorge Kalume foi designado Pelo 
Presidente José Fragelli para expressar os agradecimen
tos do Senado Federal, ao eminente Ministro da Cultu
ra, desejo informar a Vossa Excelência que o Ministro 
Aloysio Pimenta ao tomar conhecimento da existência 
da placa, de imediato, providenciou a sua aquisição a 
fim de entregá-la ao Senado Federal. 

Ressalto, neste momento, a patriótica atuação do Se
nador Jorge Kalume, que tomando conhecimento da 
ocorrência, se posicionou e envidou esforços visando evi· 
tar a destruição daquela peça histórica. 

Fa~o també;m questão de enaltecer a ação rápida e in
teligente do Ministro da Cultura, Aloysio Pimenta, que 
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evidenciou sua s.ensibilidade cultural no sentido de pre~ 
seryar uma rara preciosidad_e histórica-prestes a serdes
truida. 

O Senado lhe é grato pelo seu gesto, que demonstrou 
sua notória capacidade em defesa da cultura. 

Retorna, destarte, ao Senado da República um docu
mento de valor imperecível. 

Felicito' o Presidente José Fragelli e me congratulo 
com os Senadores e, de maneira especial, o Senador Jor
ge Kalume pela sua feliz iniciatiVa que muito contribuiu 
P.~!a o prestigio desta Casa do Poder Legislativo. 

No momento em qJ..Ie se encerram as atividades da pre
sente Sessão Legislativa, o_ Senado da República viveu 
um dia memdrâvel com a recuperação de uma relíquia de 
valor incomensurável. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A mesá'comu
nica ao orador gue tem ainda 2 minutos. 

O SR. HELV1DIO NUNE'S- Nobre Senador L_ouri
val Baptista. os apartes de V. Ex• sempre me agradam. 
Mas, desta vez, além do agradecimento, devo-lhe um re
conhecimento. É que V. Ex• me ajuda a retificar concei
tos que se tivesse conhecimento por inteiro dos fatos, 
não os teria einitido. Desconhecia, mesmo porque fiquei 
em plenário, que o Presidente desta Casa fez questão' de 
homenagear o Senador Jorge Kalume. Esta a primeira 
retificação dos fatos que desejo deixar explfcita. Mas, 
quero t!lmbém dizer a V. Ex• que o que provocou essa re
tificação não me surpreendeu, porque ela ~própria dos 
caracteres nobres, como o do Presidente José Fragelli. · 

O Si:. Mário Mala ---Pe"rmite V. Ext- um aparte? 

O SR. HELV1DIO NUNES - Sr. Presidente, tenho o 
dever de concCder o aparte com que me honra o nobre' 
Representante do 

1
Estado do Acre. 

O Sr. Mário Maia --Agradeço a V. Ex• a benevolên
cia de conceder o aparte, e viiÚ fazê.. lo para que a Justiça 
seja posta no seu lugar. Quando V. Ex• começou a falar 
sobre o assunto, entendi que V. Ex• n.ão tinha a intenção 
de o~struir os trabalhos desta Casa, mas de fazer justiça 
ao nosso companheiro, ao meu conterrâneo, meu adver
sário político, mas meu amigo. Senador Jorge Kalume, 
que se tem caracterizado nesta Casa com os adjdjívcis 
que V. Ex•, com justeza, colocou na sua vida par_htmen
tar na Casa do COngresso Nacional; qUer como Deputa
do que foi e agora como senador da República. O nobre 
Senador Jorge Kalume, que no exercício"-do seu mandato 
parlamentar, aqui no Senado da República, só tem en
grandecido o Acre, juntamente com seus pares- acom~ 
panhei seu trabalho em prol da cultura brasileira, resgª
tando essa relíquia que ia ser sequestrada e tornada· 
numa barra de ouro - tomou a providência pioneira, 
como V. Ex~ acentuou, de resgatar para a história da Cul
tura brasileira este pedaço que não ê de ouro, mas é um 

'registro da história para plasmar nas gerações futuras a 
imagem de um grande vulto da história,_ que fgi Rui Bar
bosa. De modo que das referêvcias elogiosas que V. Ex• 
faz ao Senador Jorge Kalume eu queró participar; com· 
toda a lealdade, dizendo que o Acre se alegra e se orgu
lha com as providências que o Senador Jorge Kalume to
mou, fazendo com que o Ministro fosse apenas um veí
culo da sua vigilância histórica, adquirindo a placa, 
restituindo-a ao Senado da República. Muito obrigado a 
V. Ex• 

Ü SR. HELVlDIO NUNES --Sr. Presidente, apenas 
para agradecer a patticip.ação do nobre Senador Mário 
Maia ... 

O SR. PRESIDENTE (Eriéas Faria) - Considero 
·agradecido. 

O SR. HELV1DIO NUNES- •.. e dizer que, semdes~ 
merecer, ao de leve que seja, da honra que tenho pelare
presentação do meu Estado, eu gostaria também, se fos
se possí;vel, de representar o Estado do Acre, apenas para 
ser companheiro de Jorge Kalume e de Mário Maia. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria}- Estâ esgotado 
~ período destinado ao Expediente. (Pausa.) 
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

131, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças 
como ~onclusão de sçu farecer n9 949, de 1985), que au
toriza o Dovel-no do Estado do Paranâ a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de_USS 63,600,000 
(sessenta e três milhões e seiscentos mil dólares norte
americanos), tendo 

PARECER, sob n9 950, de 1985, da Comissão 
.,.,... de Constitulçio e J~stlça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 
Em votação. 
Os _S_r_s, __ SenadQ:r..e.s _que aprovam o projeto, perma

neçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Moacir Duarte- Requeiro, Sr. PresidenÍ;, veri
ficação -de votaçãO com base no item III do art. 327 do 
Regimento. 

O SR. PRESID~NTE {Enéas Faria) - V. Ex• serã 
atendido. S.olicito aos Srs. Senad.ores que retornejn aos. 
seus assuntos, para que se proCeda à verificaçãO da vO
tação, (Pausa.) · 

Peço aos Srs. Líderes de bancada que manifestem seus 
votos. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José FragClli)- Comõ Vota o 
Líder do PDS? · 

O SR. MOACIR DUARTE - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ---Corno vota o 
Líder do PFL? · 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS) - Sim. 

Q SR •. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDT? · 

O SR- ROBERTO SATURNINO (PDT - RJ) -
Sim. 

. o· SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Srs. Sena
do~::':~~-~~~":~ -~~tar. _ 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Alberto Sílva 
Alcides Paio 
Alcides Saldanha 
Alfredo Campos 
Altevir Leal 
Álvaro Dias 
Amaral Furlan 
Américo de Souza 
Benedito Ferreira 
Carlos Chiarelli 
Cid Sampaio 
Enéas Faria 
Eunice Michiles 
Fábio Lucena 
Gaivão Modesto 
Guilherme Palmeira 
Hélio Gueiros 
Henrique Santillo 
João Calmon 
João Lobo 
José lgnácio 
José Uns 
Lomanto Júnior 
Lourival Baptista 
Luiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Roberto Saturnino 
Saldanha Derzi. -
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se todos os 
Srs. Senadores jâ Votaram, vai-se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram "Sim" 31 Senadores. 
Não houve abstenção. 
Não há quorum. Vou suspender a sessão por dez minu

tos, antes acionando_ as campainhas a fim de que os Srs. 
Senadores compareçam a plenârio. · 

(Suspensa às I I horas e 50 minutos, a sessão é rea
berta às 11 horas e 5ó minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)--.- Está reaberta 
a sessão . 

Acho que me cabe comunicar ao Plenário o seguinte: 
desde que anunciada a votação e at_ê que eu comunique o 
resultado da votação, o Sr. Senador que penetrar no ple-
nârio terá a sua presença computada para efeito de quo~ 
rum. 

Estou prevenindo P"!ra que não haja, depois, interpre
tações que possallfinqilinai ã decisão da Mesa de parcia
lidade. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares 
para que- pos-samos proceder à nova votação. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR- Hl!:LIO GUEIROS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDS? · 

O SR- MOACYR DUARTE - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PFL? 

6 SR. CARLOS CHIARELLI - Sim. 

O SR. PRESID;ENTE (José Fragelli) -Os Srs. Sena-
dores jâ podem vOtar. · 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

- Aderbal J urema 
Alberto Silva 
Alcides Paio 
Alcides Saldanha 
Alfredo Campos 
Altevir Leal 
Álvaro Dias 
Ariiaral Furlan 
Américo de Souza 
Carlos Chiarelli 
Carlos Lyra 
Cid Sampaio 
Enéas Faria 
Eunice Michiles 
Fábio Lucena 
Gaivão Modesto 
Guilherme Palmeira 
Hélio Gueiros 
Henrique Santilro 
João_Calmon 
João Lobo. 
José Ignádo 
José Uns 
Lomanto Júnior 
Lourivat Baptista 
Luiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Milton Cabral 
Roberto Saturnino 
Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se todos os 
Srs. Senadores jâ Votaram, vai-se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram .. Sim" 32 Senadores. 
Continua a falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
comunica ao Pleriário o cancelamento da sessão ordi
nária das 14 horas e 30 minutos e convoca uma sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às 15 horas, com a se
guinte 
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ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução !19 

t31, de 1985 (apresentado pela Comissão de Fimi.i1.Ças 
como conclusão de seu Parecer nY 949, de 1985), que au
toriza o Governo do Estado do Paraná a realizar ope
ração de Empréstimo -Externo- no valor de USS 
63,600,000 (sessenta e três milhões e s~iscentos mil dóla
res norte-americanos), tendo 

PARECER, sob n'i' 950, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

j uridícídade. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
134, de 1985 (apreSeri.tãdo pela Comissão de Econon:iia 
como' conclusão de seu parecer n~" 964, de 1985), que au
toriza o Governo do ·Estado d_e São Paulo a elevar _em 
Cr$ 3.131.146.368 (três bilhões, cento e trinta e um mi~ 
lhões, -cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e 
oito cruzeiros) o montante_ de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n~' 965, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e 

juricidade, -

3 

Votação, em turno único, do Projeto. dcz_~_esc;>lt,J._Ção n'i' 
135, de 1985 (apresenfaÜo Pe1á°Comissãó- de fínanças 
como conclusão de_seu parecer n~ ~85, ~~ 1~8_5) que au
toriza o Governo ·aõ .Ê.stado de Minas Gerais a realizar 
operação de empréstímo- eXternO~ -no valor_ de Cr$ 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares- norte
americanos), tendo 

PARECER, sob n'i' 986, de 1985, da Comissão 
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridi'cidade, 

4 

Votação, em turno único, do ProjetO-ai Resolução n9 
136, de 1985 (apresentação pela Comissão de Fina_nças, 
como conclusão de seu Parecer n"' 98-7, de 1'?185), que au
toriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar 
operação de empréstimo ex-remo no valor de US$ 
44,800,000.00 (quarenta e quatro milhões e oitocentos 
mil dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, sob n"' 98-8, de f985, da Comissão 
- D~ Constifuiçio e ~JUstiça, pela consti!ucionalidaae 

e juridicidade. 

5 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n~' 
137, de 1985 (apresentado pela Comi~são de. Finanças 
como conclusão de seu parecer n' 989;de 19_85), que au
toriza o·Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar 
operação de empréstimo no valor de US$100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, sob n9 990, de 1985, da Comissão 
- D~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 
138, de 1985 (apresentado pela Comissão de ComisSão 
de Economia como conclusão de seu parecer n~' _991

1 
de 

1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapecuru
Mirim (MA), a.elevar em Ct$ 147.658.086 (ceD:tO e qua
renta e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e oito mil e 
seis cruzeiros), o· montarite de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n'i's 992 e 993, de 1985, das Comis
sões 

- D~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicldade; e 

- D~ Municípios, favorâvel. 

7 

Votação, _em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
139, de 1985- (aprc:sentaç?o pela Comissão de Economia 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

como conclusão de seu parecer n9 994, de 1985) que au
toriza a prefeitura municipal de Marília (SP) a élevar em 
CrS 2.400.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos mi~ 
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da~ tendo 

PARECERES, sob n9s 995 e 996, de 1985, das Comis
sões: 

-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicida~e; e -

- D~ MunicíPios, favorável. 

Votãção, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
140, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu parecer n"' 997, ~e .J985), __ que au
toriza a Prefeitura Municipal de Salto do Ceu (Mt} a 
elevar em Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove 
milhões, novecentOs e dezessete mil, trezentos e vinte 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 998 e 999, de 1985, das Comis-
sões: - · 

-De Constituição e Justiça, pela constitucionalid~de 
e juridi'cidade; e 
_~De Municípios, ,favoráveL 

-9-

Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n'i' 
141, de 1985 (apresetitado Pela Comissão de Economia 
êQ·mo êOnClusão de seu Parecer n' 1.000, -de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Grajaú (MA) a elevar 
em Cr$ 441.261.654 (quatrocentos e quarenta e um mi~ 
lhões, duzentos e sessepta e um mil, seiscen_tás e ciilqUen
ta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consoli-
dada~ tendo _ _ . 

PARECERES, sob. n•s 1.001 e 1.002, de 1985, das Co
missãe's: 

_.de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicídade; e · 

-de Municípios, favorável. 

-10-
Votação,-em turno úÕico, do Projeto de ReSolUção n"' 

142, de 1985·(apresentado pela Comissão de Econoni.ia
como conclUsão _c,ie ~eu Pareç_er n"' 1.003, __ çiç J9&i), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Macaíba (RN) a ele
var em Cr$ 1.053,744.725 .(um bilhão, cinqUenta e três 
mflhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e 
vinte e cinco' cruzeiros) o montante de sua dlv1da consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob n'i's 1.004 e 1.005, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 
e Jurididdade; e 

-de Municípios, favorável. 

-li-

Votação, eril turno único, do Projeto de Resolução n9 
143 de 198 (apresentado pela Comissão de Ecoriomia 
como conclusão de seu Parecer n"'_l.006, de 1985), que 
autoriza a Prefeiúira MUnicipal de Tailgará da Serra 
(MT) a elevar em Cr$ 4.473.178.930 (quatro bilhões, 
quatrocentos e setenta e três milhões, cento e setenta e 
oito mil, novecentos e trinta cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.007 e 1.008, de 1985, das Co~ 
missões: 

- de Constituição e' Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municfpios, favorável, 

-12-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
144, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 1.009, de 1985), que 
aut_o~~za a_ Prefeitura Municipal de Criciúma (SC) a ele-_ 
var em Cr$-2. 724.658.100 (dois bilhões, setecentos e vinte 
e quatro milhões, seiscentos e cinqUen-ta e oito inil e cein 
cruz.eiros) o montante de sua d~vida consolidada, tendo 
--- PAifEC-ERE:s, sob i19s 1.010 e 1.011, dê 1985,-dai·Cõ-
missões: · 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridícídade; e 

-de Munidpios, favorável. 

Dezembro de 1985 

O Sr. M(}acyr Duarte- Sr. Presidente, peço a palavra 
pelu ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, pela ordem. 

O SR- MOACYR DUARTE (PDS - RN. Pela or
dem. Se"in revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Eu indagaria de V. Ex•, Sr. Presidente, se seria poss[vel 
,inclUir mi Ordem do Dia da sessão extraordinária das 
15:00 as Mensagens Presidenciais que tratam do aumen
to do funcionalismo público e·do reajus-te dos salários 
dos tabelistas. 

O PDS estaria disposto a votar prioritariamente essas 
matérias de alto interesse público, e as demais matérias 
votaríamos posteriormente, mesmo porque, Sr. Presi
dente, tem ido constante preocupação da Liderança do 
PMDB, na pes~oa do eminente Senador Gastão MUller, 
a necessidade imperiosa de darmos ao funcionalismo 
público o direito _que a ele assiste. 

Dal r~queiro a V. Ex•, na qualidade de Líder eventual 
do PDS, que inclu.a na.Or9em do Dia da_ sessão ex
troaordinária de 15:00 horas essas duas matéiias. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Fábio Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -- Concedo" a 
palavra ao nobre Senador Fâbio Lucena, 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB -AM. Pela ordem. 
Sem revisão do oritdor.)- Sr. Presidente, Srs.-Senado
rcs: 

Apenas-para-pedir a atenção do Plenário pará o placar· 
eletrônio, a fim de que o Sepado tome conhecimento de 
que o Senador Moacyr Duarte não fala como Líder do 
PDS, porque S. Ex• votou não em relação ao_ projeto e 
todos os Senadores do PDS votaram sim. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, peço a palavra 
ainda para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra a V. Ex•, nobre Senador Moacyr Duarte. 

O SR- MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadorçs: 
Cu ii1dagaria de V. Ex•, Sr. Presidente, se o Regimento 

da CaSa atribui a esColha dos Vice-Líderes de Bancada 
aos respectivos Líderes das Bancadas ou a um Senador 
de outra bancada que se arvora, agora, com o direito- de 
destituir de Uma Vice-Líderança um Senador que não" se 
assenta na sua Bancada. Isso me parece, Sr. Presidente, 

- qu-erer ser mais do que se deve ser. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou respon
der à primeira questão levantada por V. Ex': a propo
sição referente ao aumento do funcionalismo não estâ 
em condições de entrar em pauta. a não ser com pedido 
de urgênCia. E como me parece que todas as Bancadas 
têm interesse em votar, se houver acordo de Liderança 
para votar a matéria, através de urgência urgentíssima, 
será colocada em pauta. 

O SR: MOACYR DUARTE -Consulto à nobre Li~ 
derança do PMDB se está com essa disposição. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Isso será veri
ficado no ato. 

O Sr. Hélio Cueiros- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PR~U>ENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, pela ordem. 

O SR. Hf:LIO GUE1ROS (PMDB- PS. Pela ordem. 
Sem revisão do oraçior.)- Sr. Presidente, Srs. Sepado
res: 

O ilustre Vice-Lfder que responde pela Liderança do 
PDS está totalmente por fora, absolutamente por fora. 

Fique S. Ex• sabendo que, na Mesa, já hâ um pedido 
de urgência para a votação dos tabelistas, mas o PD~ 
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que está fazendo uma farsa visando ao auditório, q'ue 
embora pequeno para ele faz efeito - finge" aQUi ·que 
quer resolver o problema dos tabelistas, mas se esconde, 
foge do Plenário, não vem dar número e, ainda, quer agM 
g:.mar essa gente que estã aquí e pensã que S. Exfs estão 
falando a verdade. _ 

Sr. Presidente, tenho me mantido com muita calma, 
muita tranqüilidade e muita serenidade mas a paciência 
humana, como a República Portuque.<>a, tem limites, e 
não é possível, nobre Presidente, que depois de mais de 
20 horas de uma luta titânic_a_ do PMDB, lutando, fazen
do força, passando a noite acordado, passando sede e 
fome e toda a espécie de dificuldade, ainda tenhamos de 
assistir a esta exibição de farsa dentro do mais alto Ple
n::írio do Congresso Nacional. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se este pedido 
de urgência urgeiltíssima estiver· assinado pelos Srs. 
líderes e não houver impugnação dos mesmos; colocarei 
a matéria em proposição. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cesar <;ais. 

O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presiclente, Srs. Senadores: 

No último dia 28 de outubro do corrente _ano, o Ceará 
perdeu um do seus mais conceituados filhos, que teve~ti-
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va milítância na Política e nos meios forenses do meu Es
tado.- -

Refiro-me, Sr. Presidente, ao Dr. Agapito dos Santos 
Sátira, nascido em Fortaleza, no dia 31 de dezembro de 
1916,- filhO-dO Dr .Min-Ot!fSátlrOe-ae·o: Ail-gelzinda dos 
Santos_ Sátirq _e_ n~_o dg Professor e ex-Deputado Agapi-
to doS-SantoS~-· · ----· --

o-cOfl~ecíáo--Advogado, cujo -negrológio faço n_essa 
_oportuÕidade, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Faculdade de Direito_do Ceará~ em 1937, <ino em 
que também contraiu núpcias-com a Sr• Maria Antonie
Ulde CàSffõ -s·ãúro~- tendo deixado quatro filhos. 

Com -o Jã.lecirnen_tQ _dQ .seu genitor, em 1945, o Dr. 
AgapTto-- "Sá tiro ingressoU na política cearense, 
ea-ndidatando-s·e a uma cadeira_ de Deputado Federal à 
ConstituinteJ:l~ J!N6, tendo assumido à Câmara dos De
putados em outubro de 1948, deixando naquela Casa do 
Congresso Nacional a marca da sua inconfundível perso

_nalidade de homçm_ público. 
Foi fundador, no Cearâ, do Diretório da antiga União 

Democrática_ Nacional_- UDN, onde ocupou o_Cargo 
de Segundo-Secretário. 

Exeiceti- -também- o· Cãigo de Diretor da Biblioteca 
Pública do Estado e posteriormente a Delegacia .Regio
nal do extinto IAPC. 
_ ,fg:ulWm.9~ -ªS@!lli!I __ Q_~rg_o_ g~}t..§!>~gl!_ '_T~ni~Q -~ 
Assemhtéia Le_gislativa dç Çeará, função e1,11 quejâ se en
contrava aposentado. 
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Austero e sereno, foi competente no seu oficio de ad
vogado, tendo, no decurso da sua existência, procurado 
sempre amenizar o sofrimento alheio, principalmente na 
in~ransigente defesa fie pessoas humildes_ que muitas ve
zes tinham o seu direito lesado. 

Durante as suas ativida_d~,advocatícias, foi umas das 
"~e"S"e-n:~·"'Cõlfstantes no Trióunal do Júri, constituindo

se em dos mais b~~lha~tes_ crimir).ali~tas do Ceará, ofere
ccmdo, igualmente, valiosaS.-cOntribuições para o aprí
moratnento do nobre exercício das funções jurídicas de
senvolvidas no seu Estado natal. 

O Dr. Agapito Sátira, Sr. Presidente, deixou para os 
seus familiares e amigos, além do profundo ~entiment_o 
de saudade, inesquecíveis exemplos de honradez e de so
lidariedade humana, legados que ficarão marcados no 
próprio tempo, revestindo-se também em importantes 
ensinamentos para a posteridade. _ 

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, do desapareci
mento do meu iluste conterrâneo, o faço bastante como
vido, considerando que foi ele um homem de bem e de 
uma extraordinária dedicação à família e acendrado 
amor aos verdadeiros movimentos cívicos nacionais. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra· 
da a sessão. 

(tevãn-iã~Se--a,SeSSão às 12 horas e s minutos.) 

Ata da 260'). Sessão, em 5 de dezembro de 1985 
3' Sessão Legislativa Ordinãria, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragel/i e Enéas Faria 

ÀS /5 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORE& 

JorgeKalume- Altevir Leal- Mário Maia-Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Alcides Paio- Gaivão 
Modesto- Odacir Soa_res- Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Améri
co de SoUza- Alberto Silva- Helvídio Nunes~ João 
Lobo - Cesar Cals - José Lins :----- Virgflio Távora -
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio ~ Nivaldo 
Machado~ Guilherme Palmei rã...:.... Cados Lyra --Luiz 
Cavalcante - Albano Franco - Lourival Baptista -
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana- João Calmon- José lgnâcio Ferreira 
- Moacyr Dalta - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro 
- Roberto Saturnlno - Itamar Franco ---- MurilO Ba-
daró - Alfredo Campos -:....._ Ainaral Furlan - SCvero 
Gomes - Benedíto.Ferreira_ -:::__Henrique Santillo -:
Mauro Borges- Benedito Canel_as- Gastão Müller
Roberto Campos - José Fra_gellio- Mar~~lo Mifanda 
-Saldanha Derzi ~Álvaro Dias- EnéãS Paria ~Jai~ 
son Barreto - Jorge Bornhausen---:__ Len9ir Vargas
Carlos Chiarem - Alcides Sa{dªnha .;..... OC:tavio Cardo
so. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 65_Srs. Senadqres. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.· 

Sob _a proteção de Deus, inidiamoS- nOSsoS {i"abãlhos. 
O Sr. 19-Secretário irá proceder à leitura do Expedien

te. 

h lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. !~-Secretário da Câmara dos- Deputados, enca
minhando à revisão do Senado aut6griifos_dos seguintes 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
~N9220, de 1985 . 

_ (~9 6.250/8~, na C~sa de origeltJ) 

· De-iniciativa -do Sr. Presidente da República 

- Criã diretoriiSDa estrutura dOTDS1itUto Niidonal 
__ 4e_ Çolo~izll:çi!2~eJ.~-~fQr~a ~gr_ária -)N~RA e dá 
~-~utras pro,·idênci.as. -

O Congresso Na-CTõnB.l decreta: 
- -"--A.rt. (9 Ficam criadas,na estrutura do Instituto Na
ciOnal de Coloni?:ação e Reforma Agrária- INCRA, "a 
Diretoría de- COloriização, a Diretoria de FinãrlçRs-e a 

secretãriat.xecuava:=--= -- - =- =-- ---

§ 19 A Diretoria de Colonização e a Diretoria de Fi
nanças são criadas por desmembramento da Diretoria de 
Projetas de Colonização e da Diretoria Admin1sTiatiVã e 
Financeira, que passam a denominar-Se, respectivamen
te, Diretoria de Projetes e Operações e Diretoiia de Ad-

:-rtfiflístfáÇâO-:'"-=-- ~,=-~--=~--~-~~-=- --=-~= -~~ 

§- 2~-""'A~s-ecretaría-ExecuGva-"integrarf a estrutufã--do 
-Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
IN~A em níyet de Diretoria,-ÍtC8:I1do çliretamente vin
-culada io" prCSidimfe--Oa iUfarqwa~ - -

Ar_L _29 _Ficam criados no_ Qu~d~o -~ermanente do 
triStituto NadOnãTd6_CQTOnTiaÇílo -e -ReroriD_ã Agrária
INCRA os cargos constantes _do Anexo desta_ lei. 

Art. 3_~ Os funcionáríOs ürtegrari.fes- do QUadro ou 
-da. Tabela Permanentes receberão, a título de vantagem 
indiVidual, a diferença veríficada entre seu vencimento 
oú .Salário básicOS ·e-0-do"S SefVfdotesâa inéSih!lcãregOriá -
pertencentes ao Quadro de Pessoal de que trata o art. 99 

_ -da_L_ej_n_9_7.23t de 23 deol!tullro de 
-Se-lhes os seus diieitos e demais va 

§ 19 A diferen~ça individual p 'do-
res, sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária, 
será para todos os efeitos incorporada aos vencimentOS e 
salários básicos, inclusive aos proventos da aposentado
ria. 

§ 29 Os efeitos finariceiros, decorrentes da execução 
_do disposto neste artigo, vigorarão a partir de 19 de ja-
neiro de 1985. . 

§ "J9 Ficiim suprimidos os §§ J9 e 49 do art. 99 da Lei 
~n9 1.2? }, de 23 de outubro de 1984. 

Art. _49 O aproveitamento-dos servidores no Quadro 
- de Pessoal não exclui a possibilidade de os mesmos se

rem submetidos a regime jurídico que legalmente venha 
a ser estabelecido. 

Art. 59 A despesa decorrent~ da execução desta lei 
correrá à conta das dotaÇões orçamentárias próprias da 
autarquia. 

ArL 69 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
-praZO de" 30 (i:.rilua}-"dias;-Cõnüidos de _sua publicação. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data d_e sua publi
cação. 

Art._ 89 Revogam-se as disopsições em contrário. 

ANEXO 

(Art. 2' da Lei n' li, de I de li de 198[) 

N9 de cargos · Denominação 

:!--
2 
4 
I 
6 
3 
3 

Diretor 
Diretor Adjunto 

AssessOr de Diretor 
Secretário Executivo 

Assessor Técnico 
Secretária Plena A 

Secretária Júnior 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Fi

- ~'!_~fasl __ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
- 0 ~~~N' 221, de 1985 

(J\19 6.876/85, na Casa de origem) 

Autoriza o Pod_er Executivo a promover a publi· 
cação das obras completas de José Américo de Almei
fia, nas condições que especifica. 

O c-ongresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Poder ExecutivO aUtorizado a promoR 

ver a publicação das obras completas de José Américo de 
Almeida, através do Ministério ·da Cul~ura, em convênio. 
com a,_, "Fu~dação Casa de José Américo", como parte 



5516 Sexta-feira li 

das comemorações do centenário daquele escritor e ho
mem público. 
· Parágrafo ónico. O lançamento dessas obras far-se.â 
no dia lO de janeiro de 1987, data do seu centêsimo ani
versário de nascimento. 

Art. 2~> .- Firmado o convênio a que se refere o ·artigo 
anterior, incumbirá ~ .. "Fundação Casa de José Améri
ca" elaborar o plano de publicação e, uma vez aprovado 
este, executá-lo, sob a fiscalização do Ministério dã:-Cul-
tura. · 

Art. 3'i' O plano de publicação será submetido a uma 
comissão constituída de 5 (cinco) membros, nomeada 
pelo Ministro da Cultura, dentre representantes das se
guintes entidades: 
·I-um do próprio Minístériõ; 
II- um da Academia Brasileira de Letras; 
III- um do Senado Federal; 
IV- um da Câmara -dos Deputados; 
V- um do Instituto Histórico e GeOgráfico Brasilei~ 

ro. 
Art. 4~" Esta lei intra em v1gor ·na data de sua publi~ 

cação. 
Art. 51' Revogam~se as disposições em contrârio. 

(Às ComissõeS de Educação e Cultura e de Fi~ 
~anças,) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 222, de 1985 

(NI' 6.286/85, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza a extinçlio e a exclusão de créditos relati~ 
vos ao imposto sobre a propriedade territorial rural, à 
contribuição dO$ que exercem atividades rurais, à 
taxa de servi~S cadastrais e à contribuiçio sindical 
rural, em Municípios do Nordeste, nas condiç(ies que 
especifica·,_ e dá outras providências. 

O CongreSso- Nacional decret;1: _ 
Art. 1~" Fica o Minfslro de Estado da Reforma e ~o 

Desenvolvimento Agrãrio autorizado _a r~tir_. __ total
mente, nos Muncípios do Nordeste, reconhecidos em si
tuação de emergência pelo Ministro -de E_stado do Int_ç
rior, em decorrência de danos causados por inundações, 
os créditos relativo~: 
I- ao Imposto sobre a Propriedade Territoriill Ru~ 

ral, inclusive multa, juros e acréscimos legais, incidente 
sobre os imóveis corri- área igual ou superiOr a lOOha 
(cem hectares); e 

II- à contribuição dos que exercem atividades rurais, 
inclusive multa, juros e acrêscimos legais, previSta no art. 
51' do Decreto-lei nl' 1.146, de 31 de dezembro de 1970, 
com alterações intt.oduzidas pelo Decreto-lei n~" 1.989, de 
28 de dezembro de 1982; incidente sobre os imóveis co:m 
área igual ou superiOr a lOOha (cem hectares). 

Parágrafo único. A remissão de que trata este artigo 
abrange exclusivamente os créditos correspondentes ao~ 
exercícios de 1984 e 1985 e deverá ser requerida até trinta 
dias após a publicação des_ta lei, acompanhad(_) o requeri
mento da comprovação dos danos sofridos. 

Art. 21' Nos MunicípiõS-referldos-ho artigo anterior, 
e relativamente _aos exercícios de 1984 e 198~: 

I - ficam rerilifidos os débitos decorrentes do não re· 
colhimento: 

a) da Contribuição Sindical Rural de que trata o art. 
41' do Decreto-lei nl' 1.166, de 15 de abril de 1971; 

b) do lnlposto sobre a Propriedade Territorial Rural, 
inclusive multa, juros e acréscimos legais, incidentes 
sobre os imóveis rurais com ãrea menor do que 100 ha 
(cem hectares); e · _ 
• c) da contribuição dos que exercem atividades rurais, 
inclusive multa,jl!.ros e.acréscimos legais, prevista no ~rt. 
51' do Decreto-lei n~" 1.146, de 31 de dezembro de 1970, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto~ lei n~ I .989, 
de 28 de dezembro de 1982, incidente sobre os imóveis 
rurais com ârea menor do que 100 hã (cem hectares); 

II-- ficam iseiiras da taxa Oe serviços cadastrais de 
que trata o art. 59 do Decreto-lei n9 57, de 18 de no
vembro de 1966, -com- as alterações do art. 2~" da Lei n9 
6.7_46, de 10 de dezembro de 1979, e do art. 29 do 
Decreto-lei nl' 1.989, de 28 de dezembro de 1982, as-emis
sões de_ Certificado de Cadastro de imóVeis rurais. · 

Art. 31' O dispOsto nesta Lei não impicará direito à 
.restituição do que já foi efetivamente pago. - . . -
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Art. 49 O Ministro de- Estado da Reforma e do De
senvolvimento Agrário expedirá os atos necessários à 
execução desta Lei, podendo delegar competência ao 
Presidente do Instituto_ Nac;ional de Colonização e Re
forma Agrária- INCRA, para a concessão dare_mis.são 
prevista no art. li' desta Lei. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, 

ArL 61' Revogam-se as disposições em contrário. _ 

MENSAGEM N• 433, de 1985 

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Na
cional: 

No$ termos do artigo 5l da Constit_ujção Federal, te
nho a honra de submeter à elevada deliberação de Vos
sas Excelência, acompanhado de Exposição de Motivos 
dos Senhores Ministros de Estado do Interior, do Traba· 
lho e. da Reforma e Desenvolv~mento Agrário, o anexo
Projeto de Lei que "autoriza a extinção e a exclusão de 
créditos relativos ao imposto sobre a propriedade terri
torial rural, à contribuição dos que exercem atividades 
rurais, à taxa de serviços cadastrais e à contribuição sin~ 
dical rural, em Municípios do Nordeste, nas condições 
que especifica, -e dá outras providências". -

Brasília, 6 de setembro·de 1985.- José Samey. 

E.M. INTERMINISTERIAL N• 38 
Excelentíssimo Senhor. Presidente da República: 
Temos a honra de encanlinhar à considereçãO de Vos~ 

sa Excelência Anteprojeto de Lei, anexo, que autoriza a 
remissão de créditos relativos _ao imposto sobre ·a pro~ 
priedade teriiitoral rural à contribuição dos que exert:em 
atividades rurais, a dispensa da taxa de serviçoS cadas
trais e o cancelamento dos débitos de contribuição .sindi
cal rural, em favor dos ·que_ ex..eJc:.ern atividades rurais nos 
Municípios do Nordeste, reconhecidos em situação de 
emergência em decorrência das enchentes que assolaram 
aquela Região. 

A medida prop-osta somar-se-á àquelas que, na emer
gência já vêm sendo adotadas pelo Governo Federal, ali
viando de encargos tributários os produtores rurais das 
regiões inundadas. duramente sacrificados pela intem
périe. 

Otbe ser esclarecido que o imposto, as contribuições e 
a taxa a que se refere o projeto são lançados pelo Institu
to Naçional de Colonização e Reforma Agrária- IN
CRA, sendo repassada ao Ministério do Trabalho a par
cela referente à contribuição__sindical, deduzida, _na for
ma do art. 4~", § 49, do Decreto-Lei nl' 1..166, de 15 de abril 
de 1971, a porcentagem de 15% -(quinze por ceiilO),- em 
favor do INCRA. 

Tendo em conta ·os aspectos sociais e de calamidade 
.envolvjdos, sugerimos a Vossa Excçlência o encaminha· 
menta de proposição legislativa ao Congresso Nacional, 
sob o-i-egiine-de urgência, conforme previsto no art. 51,§ 
29, da ConstituiÇão Federal. . 

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos 
·. do nosso mais profundo respeito.- Ronaldo Costa Cou

to, Minjstro do Interior- Almir Pazzianotto Pinto, Mi~ 
nistro do Trabalho -- Nelson de Figueiredo Riberio, 
Minsiti'O da Reforma e do Desenvolvimento Agrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 1.146, 

DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970 

Consolida os dispositivos sobre as contribuições 
criadas pela Lei n9 2.613, de 23 de setembro de 1955, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuiçãO qUe 
lhe confere o artigo 55, it€iii II, da Constituição, 

DECRETA: 
Art. )9 As contribuições criadas pela Lei n9 2.613, 

de 23 de setembro de 1955, mantidas noS lirmos deste 
Decreto-lei, são devidas de acordo-com o artigo 61' do 
Decreto-lei n9 582, de 15 de maio de 1969, e com o artigo 
21' do Decreto-lei nl' 1.110, Q_e 9 de julho de 1970: 

I --Ao Instituto Nacional de Colo_n_ização e Re{orma 
Agrária - INCRA: 

I -as contribuições de que tratam o_s artigos 29 e 51' 
deste Decreto-lei; __ _ 

2-50% (cínqüenta por cento) da receita resultante da 
contribui~ão de que trata o art_. _39 deste Decretodei. 

II- Ao- Fundo de AssistênCia do Trabalhador Rural 
- FUNRURAL, 50% (cinqUenta pof cento) da receita 

Dezembro de 1985 

r~sultante da contribuição de que trata o artigo 31' deste 
Decreto-lei. 

Art. 2"' A contribuição instituída no "caput" do ar
ligo 6~" da Lei n9 2.613, de 23 de setembro de 1955, ê redu
;ô_çla para 2,5% (dois e meio por cento), a partir de l 9 de 
jãheiro de 19_71, sendo devida sobre a soma da folha 
mensal dos salários de contribuição previdencíária.dos 
seus empregados pelas pessoas naturais e jurídicas, inclu
sive cooperativa, que exerçam as atividades abaixo enu
meradas: 
I- indústria de cana-de-açúcar; 
II -indústria de laticínios; 
III- indústria de beneficiamento de chá e de mate; 
IV -indústria de uva; 

- v-- indústria de extração e bçneficiamento de fibras 
vegi:tãis e de descaroçamento de algOdão; 

VI -indústria de beneficiamento de cereais; 
VIl- fndúsirii de beneficiamento de café; 
VIII- indústria deextração de madeira pata serraria, 

de resina, lenha e carvão vegetal; 
IX -matadouros ou abatedouros de animais de 

quaisquer espêcies e charqueadas. 
§ J9 Os_ contribuint~ de que trata este artigo estão 

dispensados das contribUições para os Serviços Sociais 
da Indústria (SESI), ou do Comércio (SESC) e Serviços 
Nacionais de Apreil:diza&em Industrial (SENA!) ou do 
Comércio (SENAC), estabelecidas na respectiva legis
lação. 

§ 2"' As pessoas naturais ou jurídicas cujas ati~id~
des, previstas no artigo 6., da Lei n"' 2.613, de 23_ de se-
tembro de 1955, não foram incluidas neste artigo, estão 
sujeítas a p-artir· ae }9 de janeiro de 1971, às contribuições 
para as entidades referidas no parágrafo anterior, na for
ma da respectiva legislação. 

· - § 31' Ficam isentos das obrigações referidas neste ar· 
tigo as indústrias caseiras, o artesanato, bem como as pe· 
quenas instalações rurais de transformação ou beneficia
mento de produtos do próprio dono_ e cUjo valor não~-:_ 
ceder de oitenta, salârioS mínimos regionais mensais. 

Art. 31' É mantido o adicional de 0,4% (quatro déci
mos por cento) à contribuição previdenciâria das empre
sas, instituído no§ 41' do artigo 69 da Lei n9 2.613, de23 
de setembro de 1955, com a modifícação do artigo 3.5, § 
29, item VIII, da Lei n9 4.863, de 29 de novembro de 
1965. ~ 

Art. 4~" Cabe ao Instituto Nacional de Previdência 
Social- INPS-:- arrecadtr as contribuições de que tra· 
tam os artigos 2~" e 39 deste Decreto-lei, nos termos d.o.a.r
tigo 35 da Lei n9 4.863, de !9 de novembro de 1965, com 
as modifiCações da le:gislS\ ão posterior. 

§ 19 Pela prestação dos serviços de que trata este ar
tigo, o Instituto Nacionall e Previdência Social serã re
tribuído com percentagem calculada sobre o custo real 
do serviço. 

§ 21' A arrecadação da contribuição prevista no arti
go 21' deste Decreto~lei, relativa aos meses anteriores a 
dezembro_ de 1970, inclusive, remanesce com o INCRA. 

ArL51'_ E _mantida a contribuição de 1% (um por 
cento), instituída no artigo71' da Lei n"' 2.613, de 23 de se
tembro de 1955, com a alteração do artigo 31' do 
Decreto-lei nl' 58, de 21 de novembro de 1966, sendo de
vida a·penas pelos ex.ercentes de atividades rurais em 
imóVel sujeito ao Imposto Teritoríal Rural. · 

§ }I' A contribuição é calculada na bas_e de 1% (um 
.oPOr cen_to) d_o SJ~,lário mínimo regional anual para cada 
-módUlO: atdOuído ao respectivo imóvel rural, de confor~ 
midade com o inciso III do artigo 41' da Lei nl' 4.504, de 
30 de novembro de 1964. 

§ 21' A contribuição é lançada e arrecadada, conjun~ 
tamente com O Imposto Territoral Rural, pelo INCRA, 
que baixará as normas necessãrias de execução. 

§ 31' São 'iSentos da contribuição os proprietários de 
imóveis rUrais:- - - --

a) de área igual ou inferior a um (I) módulo; e 
b) os classifiCados pelo INCRA como empresa rural, 

nos termos d_o artigo 49, item VI, da Lei n9 4.504, de 30 
de novembrc;> de 1964. 

§ 41' A contribuição paga pelo proprietário de imó~ 
vel rural, que tiver contrato de arrendamento ou de par~ 
ceria, poderâ ser por ele considerada como seu crédito 
no respectivo contrato. 

§ 59 Os contribuinte:s nas condições do artigo li' da 
Lei nl' 5.360; _de 23 de novembro de 1967, continuam go
_zando das deduções af previstas dentro dos prazos esta~ 
belecid~s de conformidade com a me,sma lei. 
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Art. 61' O INCRA fiCa au_torizàdo a cancelar os le
vantamentos e as inscrições de débitos resultantes da 
contribuição instituída no artigo 79 da Lei n~'2.613, de23 
de setembro àe 1955, quando em desacordo com as nor
mas do artigo ~I' deste Decreto-lei. 

Art. 7~' O INCRA promoverá, durante o exercício 
de 1971, a restituição dos créditos odginários de contri
buições extintas pela Lei nl' 5.097, de 2 de setembro de 
1966, mediante a apresentação aos seus órgãos regionais 
das respectivas notas de crédito; expedidas pelos extinto 
INDA. 

Art. 8~" Das decisões administrativas ·relativas à con
tribuição de que tJ_ata o art. 51' deste Decreto-lei, caberá 
recurso ao Terçeífo Conselho de Contribuintes, em re
querimento protocolado, no prazo de trinta dias, nas re~ 
partições regionais, estaduais ou 1oc;ais do INCRA, onde 
for proferida a deci&ão. . 

Art. 99 Dentro do crit~rio de'- enquadramento de 
contribuintes p_revisto- llíit,artis:0,..2t. deste Decreto-lei, o 
INCRA fica aíltorizado;JI. tran&~r cqm as entidades re
feridas no seu§ I 'i', pondo tehno a,os processos administ 
trativos e judiciais decorr~ntes c:la 'interpretação do '"'caJ. 
put'' do artigo 6~' da Lei n~' 2.61.3, de 23 de setem&ro de 
1955, desde que aptirado o recQ_l_hjmentº da contribuição 
a alguma das entidades em causa. 

Art. tO. Nos termos do artigo 49 do Decrçto-lei n~' 
58, de 21 de novembro de 1966, são extensivas às contri
buições de que trata eSte DecretQ-lei, no que couber, as 
c;lisposições do artigç 7'9 e parágrafo da Lei n'9 4.357, de 
16 de julho de 1964; G;,dos artigos 15 .e pã;âgrafos, t 6 e 17 
da Lei n'9 4.862, de 29 de novembro de 1"9'b5, na forma vi-
gente. _ __ _ __ _ ___ _ 

Art. li. São reyogados os artigos 6~' e 79 da Lei n~'~ 
2.613, de 23 de setembro: de 1955, e o ar_tigo 3'9 do_ 
Decreto-lei ni> 58, de 2_1 de mwembro de__l966, ressalv_a.:
dos seus efe"itõS mantic;ios nos t~rmos.deste Decre_to-lei.-

Art. 12. Este DeCreto-lei entrará em vigor ná data 
de sua pubHcação. 

Brasília, 31 de_dezembro de 1970; I499da.Independên
cia e 82~' da_ República.- EMILIO G. MtDIO- L. F. 
Orne Lima- Júlio Barata. 

DECRETO-LEI N• !.989, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1982 

D~põe sobre contribuição devida ao Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA 
e cálculo referente à taxa prevista no Decreto-lei n'i' 
57, de 18 de novembro de 1966, e dá outr8s providên~ 
cias 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, !tem II, da- ConSütuíÇão, 

DECRETA: 
Art. 1? A contribuição a que se refere o artigO 59 _do 

Decreto-lei n'9 1.146, de 31 de dezemb_ro de 1970, passa a 
ser frxada_em 21% (vinte e_um por_cen_to) da_valor.de_re
ferência regional, para cada módulo fisCal atribuído ao 
respec_tivo imóvel, de conformidade com o artigo_ 50,§ 2~', 
da Let n9 4.504, de 30 de novembro de 1964, com a rew 
dação dada pela Lei n~' 6. 746, de 1 O de dezembro de 1979. 

§ l '9 A contribuição de que trata este artigo é devida 
apenas pelos exercentes de atividades .rurais em im_óveis 
sujeito ao Imposto sobre a Propriedade "ferritoÍ"ial Rural 
-ITR. 

§ 2<:> A contribuição é: lançada e arrecadada conjun
tamente com o ITR, pelo Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária - INCRA. --

§ 3~' SãO isentos da contribuição os proprietáríos, tí~ 
tulares de domí_nio_ útil ou possuidores, a qualquer título, 
de imóveis rui-ais: 

a) de área até 3 (três) niódulos fiscais, que apresen
tem grau de utilização da terra igual ou superior a 30% 
(trinta pOr cento}, calculado na forma da alrnea a, do§ 
5!, do artigo 50, da Lei n~' 4.504_, de 30 de novembro de 
1964, com a redação -dada pela Lei n'~ 6~746, de I O de de
zembrq de 1979; 

b) classificados como minifúndios ou- como eillpresà ~ 
rural, nos termos da legislação vigente. _ 

Art. 29 A Taxa de Serviços Cadastrais prevista no 
artigo 5~ do Decreto-lçi n'i' 57, de IS de novembro de 
1966, com a alteração do artigo 2~' da Lei n<:> 6.746, de lO 
de dezembro de 1979, será cidculada obedecido o seguin
te critério: 

a)quanto aos imóveis rurais com área ·atê 20ha {vinte 
hectares}: à razão de 7% (sete por cento) do Maior Valor 
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de R,eferên_da -~ M_Y_R,_ vigente ao início do exer_?ício 
correspoõdente; --- -- - - -- -

- b) quanto aos imóveis rUrais com área acima de 20ha 
(vinte hl!~t~;:_es) _e. a!_~j .. QOOha (mil hectares~: ao c~l?ulo 
procedido na forma da alínea a, acrescentarwsewão 7% 
(sete por cento) do MVR, para cada 50ha (cinqUenta 
hectares) ou fração excepentes; 

c) quanto aos imóveis rurais com ái'ea acima de 
l.OOOOa (IÍ1írheCtares): ao cã!Culo procedido na forma da 
alínea b, acrescentarwse-ão 7% (sete por cento) do MVR, 
para cada I.OOOha (mil hectares) ou fração ~xecedentes. 

Art. 3? Revogadas as disposições em contrário, este 
decreto-I~ ~l1JI~_rf!_ç_m _ _vig_qr !1-a data c_l_e -~ua publicação, 
produzindo efeitos a partir do exercíCio- liiianceiro d6 
1983. - JoãO Figueiredo, Presidente da República -
Antônio Delfim Netto- Danilo Venturini. 

DECRETO-LEI N• l.l66, 
DE 15 DE ABRIL DE 1971 

Dispõe sobre enquadramento e contribuição sindi
cal r~ral. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe co..nfere o artigO 55, ítem II, da Constituição, 

decreta: 
Art. 1 Q Para efeito do enquadramento sindical, 

-considerawse~ 
f - trabaíhador rural: 
a) à pessoa física que presta serviço a empregador ru

ral, mediante remuneração de qualquer espêcie; 
b) quem, proprietário ou não, trabalhe individual

-mente ou em regime de economia familiar, assim enten
dido o trabalho dos membros da mesma família, indis~ 
pefi'ifáYerã própria -sUbSiStência e-exercrcro-em condições 
de mútua dependência e _colaboração, ainda que com 
ajuda eventual de terceiros. 

II - empresário ou empregador rural: 
a) a pessoa física ou jurfdica que, tendo empregado, 

empreende, a qualquer título, atividade econômica rural; 
b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregaw 

do, em regime de economia familiar, explore imóvel ru
·ral que lhe absorva toda a força de trabalho e ulegaranta 
a subsistência ~. progressô social e econômico em área 
igual ou $Uperiot à dimensão do_ módulo rural da respec~ 
tiva regiâo;~ 

c) oS proprietários de mais de um imóvel rural, desde 
que a soma de suas áreas seja igual ou superior à dimen~ 
são do_ módulo rural da respectiva região. __ _ 

Art. 29 Em caso de dúvida na aplicação do disposto 
no artigo anter(or,--os-intet-essã:dos, inclusive a entidade 
sindical, poderão suscitá~ la perante o Delegado Regional 
do Tr_abalho, que de~idirá após as diligências necessáriaS 
e _o_uvida uma_ comissão_ pe~~_a_n~nte, constit~ída do res
ponsável pelo setor sindical da Delegacia, que a presidi
!~! __ d~--~~--~epresenTante doS empregados e de um repre~ 
sentante dos empregadoreS ru-rais, indicados pelas resw 
pectivas federações ou, em sua falta, pelas Confede~ 
rações pertinentes. 

§ 1 ~' As pessoas de que tratain as letras "b", do item 
I, e "b'' e ·•c'', do item II, do artigo 1<:>, poderão, no curso 
do processo referido neste artigo, recolher a contribuição 
sindical à entidade a que entenderem ser devida ou ao 
lps_;_Ü!llQ.l:-l!lcion_M_fl.e Coloni~lW_ãg_ c:_ R~for:m~ Agrá_ria -
INCRA, fazendo-se, posteriormente, o eStõúto, a corri
p~ns~IÇão o_u repasse ~::a~ível. 

§ 2<:> Da decisão_ dÕ í>efegado Region-al dO Trabalho, 
caberá recurso para o Ministro do Trabalho e Previdên
cia Social, no prazo de quinze dias. 

_A.rt._ 3~' Some_n_t_e __ ~er~ r~nheciflo para a mesma 
base territorial, uin -sindicato de empregados e outro de 
empregadores rurais, sem especificação de ati\iidades ou 
profissão, ressalvado às entidades já reconhecidas, o di
reito à representação constante da respectiva carta sindi
caL 

Art. 4~' Caberá tio -Instituto Naci~mal de Coloni
zação e Reforma Agrária (INCRA), proceder ao lança
mento ~- cob~ança da contribuição_ -~_indic~_l devida pelos 
integrant~S dis ca-tegorias ProfisS_ionãiS_ e ~~_onômicas da 
agricultura, na confoimídade do disposto no presente 
Decreto-lei. ---

§ 1<:> Para efeito de cobrança da contribuição sindical 
dos empregadores rurais, organizados em _empresas ou 
firmas, a contribuição sindical será lançada e cobrada 
proporcionalmente ao capital so~ial, e para os não orga-
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nízados dessa forma, entender-se-á como capital o valor 
adotado para o lançamento do imposto territorial do 
imóvel explorado, fixado pelo INCRA, aplicandowse em 
ambos os casos, as percent~gens previstas no artig? 580, 
letra "c", da Consolidação ·aas Leis do Trabalho. 

§ 2<:> A contribuição devida às entidades sindicais da 
categoria profissional, será lançada e cobrada dos em
pregadores rurais e por estes descontado dos respectivos 
salários, tomando-se por base um dia de salário mínimo 
regional, pelo número máximo de assalariados que tra
balhem nas épocas de maiores serviços, conforme decla
rado no cadastramento do imóveL 

§ 3~' A contribuição dos trabalhadores referidos no 
item I, letra "b";do artig(d'9 sCrâ lançada na forma do 
dispostO no artigo 580, letra .. b", da Consolidação das 
Leis do Trabalho e recolhida diretamente pelo devedor, 
inCidindo, pôrêm, a contribuição apenas sobre um imów 
vel. --

§ 41' Em pagamento _dos serviços e reembolso de desw 
pesa, relativas aos encargos decorrentes deste artigo, ca
berão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
J\.gr_ária (INCRA), 15% (quinze por cento) das importân
cias arrecadadas, que lhe serão creditadas diretamente 
pelo órgão arrecadador. 

Art. 5<:> A contríbuição sindical de que trata este 
Decreto-lei, será paga juntamente com o imposto territo
rial rural do imó_v_el_a que se_referir. _ 

Art. 6<? As guias de lançamento da contribuição sin
dical, emitidas pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), na forma deste Decreto~lei, 
constituem documento hábil para a cobrança judicial da 
dívida, nos termos do artigo 606, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Parágrafo único. O recolhimento amigável ou judiw 
c_ial das contribuições sindicais em atraso somente pode
rá ser feito diretamente no órgão arrecadador, que provi
denciará as transferências e créditos, na forma dos arti
gos 7~' e 9Q deste decreto-lei, 

Art. 7~' O produto da arrecadação da contribuição 
sindícii.f_r_t}ral, depQis de_ d~uzida a percentagem de que 
trata o § 4<:> do artigo 4'~, será transferido, diretamente, 
pela agência centralizadora da arrecadação, à respectiva 
entidade, obedecidas a distribuição e as normas fixadas 
em instruções b_aixadas pelos Mini~tros do Trabalho e 
Previdência Social e da Agricultura. 

§-pr-A aplicação da contribuição sindical rural, obje
tivando o desenvolvimento setorial e atendidas as pecu
liaridades de cada categoria, será feita Pelas respectivas 
entidades, nos termos de instruções baixadas pelos Mi
nistros do Trabalho_ e Previdência Social e da Agricultu
ra, que estabelecerão normas, visando a harmonizar as 
ati v idades sindicais com os propósitos socía[s, econômi
cos--e- -técnicos -d-a- agricultura-.-

§ 2<:> As transferências previstas neste artigo serão 
feitas para a conta corrente das entidades credoras na 
agência do Banco do BrasiL 

§ 39 Se não existir agência local do Banco do Brasil, 
as transferências serão feitas para a conta corrente no es-

• tabelecimento bancário aprovado pelo Delegado Regio
na1 do Tfiibalho, obed_ectdo o disp-osto no Decreto~lei n~ 
151, de 9 de fevereiro de 1967. 

§ 41' Se não existir entidade representativa ou coor
denadora das categorias respectiVas, com jurisdição na 
área de localização do imóvel rural de que se trata, 
proceder-se-á de acordo com o disposto na Consoli
dação das Leis do Trabalho sobre a matéria. 

Art. 8-!> Compete a Ministro do Trabalho e Previ
dência Social dirimir as dúvidas referente ao lançamen
to, recolhimento e distribuição de contribuição sindical 
de que trata este decreto-lei, expedindo, para esse efeito, 
as normas que se fizerem necessárias, podendo estabele
cer o processo prevísto no artigo 2~ e avocar a seu exame 
e decisão, os casos pendentes. 

Art. 91 'i' Aplicain~se aOs fnfratores deste decreto-lei, 
as penalidades previstas--nos artigos 598 e 600, da Conso
lfdaÇão dãS: Leis do Trabalho. 

Art. 10. Este decretowlei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
- EM!LIO G. Mtl:DICI, Presidente da República- L. 
F. Cirne Lima - J ú!Ío Barata. 



5518 Sex.ta~feirã O --DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

LEI N• 6.746, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979 

Altera o disposto nos arts. 49 e 50 da Lei n9 4.504, 
de 30 de novembro de 1_964 {Estatuto da Terra), e dá 
outras providências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. (9 Os artigos 49 e 50 da Lei n9 4.504,_de 30 ~e 

novembro de 1964 (Estªtuto da Terra) passam a ter a se
guinte red_açào: 

"Art. 49. As normas gerais para a fixação do 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural obe
decerão a critériOs de progressividade e regressivida
de, levando-se em conta os seguintes fatores: 

I -o valor da terra nua; 
II- a área do imóvel rural; 
III- o grau de utilização da terra na exploração 

agrícola, pecuâria e florestal: 
CV- o grau de eficiência obtido nas diferentes 

explorações; 
V- a ârea total, no País, do conjunto de imóveis 

rurais de um mesmo proprietário. 
§ 19 Os fatores mencionados neste artigo serão 

estabelecidos com base nas informações apresenta
das pelos proprietários, titulares do domínio útil ou 
possuidores, a qualquer trtulo, de imóveis rurais, 
obrigados a prestar declaração para cadastro, nos 
prazos e segundo normas fixadas na regulamen-
tação desta lei. __ _ 

§ 29 O ói"gão responsável pelo lançamento do 
imposto poderá efetuar o levantamento e a revisão 
das declarações prestadas pelos proprietários, titu~ 
lares do domínio útit ou possuidores, a qualquer 
título, de imóveis rurais, procedendo-se a:-verifi: 
cações .. in loco~· se __ necessário. 

§ 39 As declarações previstas no parágrafo pri~ 
meiro serão _apresentadas sob inteira reSponsabili~ 
dade dos proprietários, titulares do domínio útil ou 
possuidores, a qualquer titulo, de imóvel rural, e no 
caso de dolo ou má fé, os obrigará ao pagamento 
em dobro dos tributos devidos, além das multas de
correntes e das despesas ~om as verificações neces:
sárias. 

§ 49 Fica facultado ao órgão responsável pelo 
lançamento, quando houver omissão dol! proprie
tários, -titulares--ao domínio útil ou possuidores, a 
qualquer título, de imóvel rural, na prestação da de~ 
claração para cadastro, proceder ao lançamento do 
imposto com a utilização de dados indiciários, além 
da cobrança de multas e despesas necessárias à a pu~ 
ração dos referidos dados. 

Art. 50. Para câlculo do imposto, aplicar-se--á 
sobre o valor da terra nua, constante da declaração 
para cadastro, e não impugnado pelo órgão compe~ 
tente, ·ou resultante de avaliação, a alíquota corres· 
pondente ao número de módulos fiscais do imóvel 
de acordo com a tabela_adiante:. 

Número de módulos fiscais Alíquotas 
Até 2 ................. ., • ~ "~·. ~··. 0,2% 
Acima de 2 até 3 ··--"·-----·-·-·~· ..•. ··•-·. 0,3% 
Acima de 3 até 4 ~· .__, •............... 0,4% 
Acima de 4 até 5 .. ~-,_, ... -· . ~ ... _.__. .. _.. • . 0,5% 
Acima de 5 até 6 . , ._. ~ .- ...•.. -........ 0,6% 
Acima de 6 até 7 ..• , , .-........ -. ·~ "'""~ 0,7% 
Acjma de 7 até 8 ............... 00,8% 
Acima de 8 até 9 ... _ .... , ......... _0,9% 
Acima de 9 até 10 ....... ~- ........•.. _1",0% 
Acima de lO até_l5 ....••... _ ...... "--'..--- 1,2% 
Acima de 15 até 20 ...... ._._ ....... ·--~ .. _ld% 
Acimade20até.25 ·············-···-·. 1,6% 
Acima de 25 atê 30 =·-· .. ·-·-·..=.·-·-~ 1,8% 
Acima de 30 até-35 , ........ ;, .. _~,0% 
Acima de 35 até 40 2,2% 
Acima de 40 até 50 _ ....... _ ... ,_. ~ 2,4% 
Acima de 50 até 60-.: ._ ............... 2,6%-
Acima de 60 até 70 ............. --=-·--- 2,8% 
Acima de 70 até 80 .................. 3,0-% 
Acima de 80 até 90__ ....... ·-·-· .-3,2% 
Acima de 90 até 100 . . . . . . 3,4% 
Acima de 100 ............... , ..... , .. 3,5% 

§ 1 '? O imposto não incidirá sobre o imóvel ru
ral, ou conjunto de imóveis rurais, de área igual ou 
inferior a um módulo fiscal, desde que seu proprie. 
tá.rio, titular do domínio 6tH ou possuidor, a qual~ 
quer título, o cultive só ou com sua família, admiti
da a ajuda eventual de terceiros. 

§ 29- O módulo fiscal de cada Município, expres~ 
so em hectares, serâ determinado levando-.s~ em 
.::.anta os seguintes fatores: 

ar ó tipo de exploração predominante· no Mu-
- _ _ nicipio: 

I - hortifrutigranjeira; 
II -cultura permanente; 
III- cultura temporária; 
IV -pecuária; 
V -florestal; 
b) a renda obtida no tipo de exploração predo

minante; 
c) outras exp1oraçõt:s existentc:s no MuniCíPiO 

que, embora não predominantes, sejam expressivas 
em função da renda ou da área utilizada; 

d) o conceito de "propriedade familiar", defini~ 
do no i_tem II do artigo 4'? desta Lei. 

§ 39 O nómero de módulos fiscai~_de um_imóvel 
rural será obtido dividindo-se sua ârea aproveitável 
total pelo módulo fiscal do Município. 

§ 49 Para os efeitos desta Lei; constitui área 
aproveitável do imóvel _rural a que for passíVel de 
exploração agrícola, pecuária ou florestal. Não se 
considera aproveitável: 

a) a área ocupada por benfeitoria; 
b) a área ocupada por floresta ou mata de efetiva 

preservação permanente, ou reflorestada com essên
ciaS nativas; 

c) a área comprovadamente imprestável para 
qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal. 

§ 59 _O imposto calculado na forma do caput 
deste artigo poderá ser objeto de redução çle até 90% 
(noventa por cento), a título de estímulo fiscal, s_e
gundo o grau de utilização econômica do imóvel ru~ 
ral •. da forma seguinte: . _ _ __ 

a) i-edução de até 4.5% (quarenta e cinco por cen
to), pelo grau de utilização da terra, medido pelare
lação entre a área efetivãmente utilizada e a área 
aproveitável total do imóvel rural; 

b) redução de até 45% (quarenta e cinco por cen
to), pelo grau de eficiência na exploração, medido 
pela relação entre o rendimento obtido por hectare 
para cada produto explorado e os correspondentes 
índices regionais fixados pelo Poder Executivo e 
multiplicado pelo grau de utilização da terra, referi-
çio _na alínea a deste parágrafo. __ 

§ 69 A redução do imposto de que trata o § 51 
deste artigo não se aplicará para o imóvel que, na 
data do lançamento, não esteja com o irriposto de 
exercícios anteriores devidamente quitado, ressalva
das as hipóteses previstas no art. !51 do Código Tri
butário Nacional. 

§ 79 O Poder Executivo poderá, mantido o li
mite máximo de 90% (noventa por cento), alterar a 
distribuição percentual prevista nas alíneas a e b do 
§59 deste artigo, ajustando-a à política agrícola ado_
tada para as diversas regiões_do.País. 

§ 89 Nos casos de intempéfie ou calamidade de 
gue resulte frustração de safras ou ri1.êsri:to des-
truição de pastos, pari o -câlculo da redução previs
ta na_s alíneas a e b do § 59 deste artigo, poderão s_er 
utilizados os dados· do período anterior ao da oco(
rência, pÕdendo ainda o Mii1.istro da Agriciuliura fi
xar as· percencagens de redução do imposto que se
rão utilizadas. 

_§ _9<~ Para os imóveis rurais que aprese_ntarCm 
grau de utilização da terra, calculado_naJQtOHl di 
atfnea a§ 59 deste artigo, inferior aos limites fixadOs 
no § 11, a alíquota a ser aplicada será multiplicada 
pelos seguintes coeficientes: 

a) no primeiro ano: 2,0 (dois); 
b) no segundo ano: 3,0 (três); 

_c)_ no terceiro ano e seguinte~: 4,0 (quatro). 
· § lO. Em qualquer hipótese, a ãpiicação dõ dis
posto no§_ 9'?_ não resultará em alíquotas inferiores a: 

a_) no primeiro ano: 2% (dois por cento); 
b) no segundo ano: 3% {três por cento); 
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c) no terceiro ano e seguintes: 4% (quatro por 
cento). 
- § ll. Os limites referidos no§ 9<~ são fiXados se
gundo o tamanho do módulo fiscal do Município de 
localização do imóvel rural, da segu_inte forma: 

Área _do módulo fiscal Grau de utilização da terra 
A tê 25 hectares . . . . . . . . . . . . . . . 30% 
Acima de 25 _hectares até 50 hectares , . , , 25-%
Acima de 50 hectares até 80 hectares . . . . 18% 
Acima de 80 hectares ................... lO% 

§ 12. Nos casos de projetas a_gropecuârios, a 
suspensão da aplicação do disposto nos§§ 99, lO e 11 
deste. artigo, poderá ser requerida por um período 
de até 3 (três) anos." 

Art. 2'1 A Taxa de Serviços Cadastrais prevista no 
art. 59, do Decreto~lei n9 57, de 18 de novembro de 1966, 
não incidirá sobre imóveis rurais abrangidos pelo§ 69 do 
art. 21 da Constituição Federal e sobre aqueles não sujei
tos à incidência do imposto por força do§ 19 do art. 50 
dlJ. Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964, com a nova 
redação dada por esta lei, salvo nos casas de expressos 
pedidos de atualização cadastral. 

Art. Jo:> A contribuição de que trata o art. 5~> dQ_ 
Decreto-lei n" 1.146, de 31 de dezembro _de )970, não se~ 
rá cobrada dos imóveis rurais de tamanho até 3 (três) 
módUlOs fiscais, que apresentem grau de utilização da 
terra igual ou superior a 30% (trinta por cento), calcula
do na forma da alinea a do§ 59 do art. 50 da Lei n9 4.5.04, 
de 30 de novembro de 1964, com a nova redação dada 
por esta lei. 

Art. 49 Fica o Instituto !Nacional de. Colonização e 
R-eforma Agrãria - INCRA autoriZado a instituir 
prémio-incentivo a produtores rutais das diferentes re~ 
giões ·do. País, nas diversas modalidades de exploração, 
como forma de estimular o uso racional e intensivo da 
terra, e o cumprimento da sua função social. 

Art. 59 Estaleientraráemvigorem l9dejaneirode 
1980, revogados o art. 52 da Lei n'i' 4.504, de 30 de no~ 
vembro de 1964, e demais disposições em contrârío. 

Brasília, em lO de dezembro de 1979; 158<~ da Indepen
.dência e 91~" da RJ::pública.- JOÃO FIGUEIREDO
Karlos Rischbieter __:_ Ângelo Amaury Stâbile. 

DECRETO N• 8~.685, 
DE 6 DE MAIO DE 1980 

Regulamenta a Lei n9 6.746, de 10 de dezembro de 
1979, que trata do Imposto sobre a Propriedade Ter
ritorial Rural - ITR e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 81, item III, da Constituição, 

DECRETA: _ 
-A!C l•f- Parã-Calcul9 do Imposto sobre a Propríeda

de Territorial Rural aplícar-se-á, sobre o valor da terra 
nua, constante da declaração para cadastro e não impug
nado pelo Instituto Nacional de Colo~i_?ação e Reforma 
Agrária-=- INCRA, ou resultante de avaliação feita pelo 
mesmo Órgão, a alíquota cori-espondente ao número de 
módulos fiscais do imóvel, de acordo com a tabela a
diante: 
Número de módulos fiscais Alíquota 
Até 2 ............................. , ....... 0,2% 
Acima de 2 até 3 _ ...... _._~ . , .......... -- ..• ·-· _03,% 
Acimã de 3 atê 4 ............... _ ......... ,. 04,% 
Acima de 4 até 5 .................• ~-· -"'-" • , . 0,5% 
Acim·a--de- 5 até--6 •... -· .•........• ~ •. ~-· •• ·-· 0,6% 
Acimade6até7 .................... ~···~· 0,7% 
Acitria de 7 até 8 .•........... _. ·~ .._ ._ ... .___, _.__.,_ _O,B% 
Acirt}ade8até9 ._ ......•..... -: ...•... :: .... 0,9% 
Acima de 9 até lO ............ _ .....• ~ .... , _1,0% 
Acinl.a de lO até 15 ........... --· ....... ~··---.-1,2% 
Acima de 15 até 20 ..................•... -. 1,4% 
ACirri"ã de 20 até 25 ...... '" .......... -. . . . . . • 1!6% 
Acima de 25 até 30 •........ _ ••.... ·-· .. -- •.. ~ 1,8% 
Acima de 30 até 35 ................. _ ....•.. _ 2,0% _ 
Acima de 35 até 40 ·····-···········-·~··v 2,2% 
Acima de 40 até 50 . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . • • . 2,~~ 
Acima de 50 "ãté- 60 ....•.............. - . . • . 2,6% 
Acima de 60 até 70 . . . .. . . . .. . .. . • . . .. . . . 2,8% 
Ac1ma de· 70 ãté 80 . . . . . . . .. . .. . . • . . . • . . . 3,0% 
Acima de 80 até 90 .......... -........... 3,2% 
ACima de 90 até 100 ...................... 3,4% 
Aciriia de 100 ............................ ~ 3,5% 
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Art. 2.;. O imposto não incidirá: 
a) sobreglebas r1.1I-ais de área não excedente a yinte e 

cinco hectares, quando as cultive, só ou com sua família, 
o proprietârio·que não possua. outro imóVel (art. 21, § 69, 
da Constituição Federal), ou 

b) sobre o imóvel rural, ou co[l.junto de imóVeis ru
rais, de área igual ou inferior a um módulo fiscal, desde 
que o contribuinte o cultive só ou com sua família, admi
tida a ajuda eventual de tercerros. 

§ I 'i' Para efeito da não inCidência de que trata este 
artigo, considera-se imóvel cultivado aquele que tenha 
grau de utilização da terra igual ou superior a 301Jf: (trinta 
por cento), calculada a percentagem sobre a relação en
tre a área efetivamente utilizada e a ãrea aproveitáVel to
tal do imóvel rural. 

§ 29 Entende-se por ajuda eventual de terceiros o 
trabalho, remunerado ou não, de natureza eventual ou 
temporária, realizado nas épocas de maiores serviços. 

§ 39 Para efeito de aplicação do disposto na alinea 
.. b .. deste artigo, quando se tratar de mais de um -imóvel, 
somar-se-ão as frações- de módulo fiscal de cada imóvel 
rural. 

Art. 39 A não incidência do imposto de que trata o 
art, 29 ocorrerá de cffcio, com base nas informações 
constantes da declaração prestada pelo contribuinte e 
cessará quando verificada pelo INCRA a falsidade des
sas informacões. 
· Art. 49 O módulo fiscal de cada Municfpio, expresso 
em hectares, será fixado pelo INCRA, através de Ins
trução Especial, levando-se em conta os seguintes fato
res: 

a) o tipo de_exploraçãO predominante no Município: 
I- hortifrutigranjeira; 
II- cultura permanente; 
III- cultura temporária; 
IV - pecuária; 
V- florestal: 
b) a renda obtida no tipo de exploração predomi

nante; 
c) outras explorações existentes no MUnícípio que, 

embora nãó predominantes, sejam expreSSivis- em 
função da renda ou da área utilizada; 

d) o conceito de;."propriedade familiar", constante 
do art. 49, item II, da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 
1964. 

§ )9 Na determinação do módulo fiscal de cada Mu
nicípio, o -INCRA aplicará metodOlogia, aprovada pelo 
Ministro da Agricultura, que considere os fatores estabe
lecidos neste artigo, utilizando-se dos dados constantes 
do Sistema Nacional de Cadastro Rural. 

§ 29 O módulo fiscai fixado na forma deste artigo, se
rá revisto sempre que oCOrrerem mudanças na eStrutura 
produtiva, utilizando-se os dados atualizados do Sistema 
Nacional de Cadastro Rural. 

Art. 59 O número de módulos fiscais de cada imóvel 
rural será obtido dividindo-se sua área aproveitâvel total 
pelo módulo fiscal do Município. 

Parágrafo único. No caso de imóvel rural situado em 
mais de um Município, o número de módulos fiscais Será 
calculado com base no módulo fiscal estabelecido para o 
Município onde estiver cadastrado o imóvel, segundo 
critérios baseados para o cadastramento. 

Art. 6'! Para os efeitos deste Decreto, constitui ârea 
aproveitável do imóvel rural a que for passível de explo
ração agrícola, pecuária ou no restai, rião se consideran
do aproveitável: 

a) a ârea ocupada por benfeitorias; 
b) a área ocupada por noresta ou mata de efetiva pre· 

servação permanente, ou reflorestada com essencias na~ 
ti v as; 

c) a área COmProvadamente imprestável para qualquer 
exploração agrícola, pecuária ou florestal. 

§ }9 Consideram-se benfeitorías as_caSas de moradia, 
galpões, banheiros para gado, vã1as, silos, currais, açu
des~ estradas de acesso e quaisquer edificações para ins
talações do beneficiamento, i:ildustrialização, educação 
ou lazer. 

. § 29 Considera-se de preservação permanente:, a área 
ocupada por floresta ou mata e demais formas de vege
tação natural, sem qualquer destinação comercial, tais 
como caatinga, banhado, p;1-ntanal, cerrado ou outras. 
desde que obedecido o prevtsto nos a.rts. 29 e 39 da Lei n<1 
4.771, de l5 de setembrõ de 1965~(Código FlOrestal), 
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_§ J9 Consideram-se imprestáveís ou ii:laoroveítáveis 
pãni. qualqtierexproraÇãO ãgrícola, pecuária ou florestal, 
as seguintes_ áreas: 

a) área-efefívãrrierite utitiza"da com- exploração míne
ral, desde que o -co:n~_ribuinte possua a planta de locali
zação, respectivo registro no Departamento Nacional de 
Produção Mineral, o ato de concessão de lavra e, quan
do_a lavra n~9 for d~ su~fici_e~ ~justificativa de ~ue a 
rõencionãdã uTIITzaçãolmpide a -exploraÇão com finali
dade agrícola, pecuária ou florestal; 

b) as áreas impróprias à lavoura, à implantação de 
pastagens artificiais, as que não sirVarrCde pastos nativos 
e nem à extração vegetal ou florestal, sem potencial agrí
cola e que- sãO ãreas -ârid<is, acideritadas, declivosas,-Pe
dregosas, encharcadas ou erodidas, em nível que inviabi
lize a -~~a e_x~l?ração. 

Art. 7_9 _ o· valor _da tei'ra nua-C;oriSiderado para: o cál
culo do imposto será a diferença entre o valor venal do 
imóYeJ,.Jnclusive das respectivas benfeitorias, e o valor 
dos bens incorporados ao imóvel, declarado pelo cçmtrí
buinte e não impugnado pelo INCRA, ou resultante de 
avaliação feita INCRA. 

§ J9 O valor dos bens incorporados ao imÓvel, pra 
os efeitos deste artigo, incluí: 

1 '="'"""o das construções, instalações e melhoramentos; 
11- o das culturaS: permanenfes; 
III -o das árvores de Oorestas naturais; 

_ IV -o das árvores de florestas plantadas; 
V- O das pastagens cultivadas ou melhoradas. 
§ _ 2~ . O_ valor _d~_ te~ra _[lU~-- referido neste artigo_ será 

impiigriaOo pelo iNCRA quafido in(er_ior ~- Ufn viilor 
mJI'!ll!l9:QQ_tb_e_f~ii:_e,~~-j~rJ'iiá4.0Pclo-íNCRA 8travêS de 
Instrução Especi_al. 

~ 39 A fixaçã(l_ dQ:: v_ªlo~ mf!!_i_!Do da terra _nu~. ppr 
hectare, a que se refere _9 parágrafo anterior, terá como 
buse levantamento periódico de preços venais do hectare 
de terra nua, para os diversos tipos de terras existentes 
no ~unjcípio. 

§ 49 .Ó vai_or da. tCfra nua, deClarado pelo cÕniribuin~ 
te e não impugnado pelo INCRA, será corrigido anual~ 
mente por um coeficiente de atualização, estabelecida 
pelo INCRA para Cada Unidade da Federação, através 
de Instrumento Especial, com base na variação percen~ 
tual ao __ de lançamento do Imposto. 

§ 5'? O coeficiente, a que se refere o parágrafo ante
rior, poderâ ser utilizado para a atualização do valor 
mínimo previsto neste arügo. 

Art. 89 O imposto, calculado na forma do art. )9, 
poderá ser objeio de redução de até 90% (noventa por 
cento), a título de estímulo fiscal, _observado quantQ se
gue: 

a) re_dução de até 45% (q~arenta e cinto por cento) 
do imposto, pelo grau de utilização da terra, medido pela 
relação ~ntre a área efetivamente utilizada e a área apro
veitá Ver tofaJ do imóvel rural, c:juociente esse que, multi-: 
plicãdo por 0,45 (quarenta e cinco centésimos), definirá 
o Fato r de Redtlção pela Uti1iz~ção (FR U); · 

_b) redução de até 45% (q·u~renta e cinco por cento) dO 
iniposto, pelo grau de eficiência na exploração, medido 
pela relação entre o rendimento ou número de cabeças 
de animais por hectare, obtido para cada produto explo
rado~ e os correspondentes índices de rendimentos fixa
dos_ p_elo INCRA, através de Instruç~o Especi_al, quo
ciente esse que, multiplicado pelo FRU, referido na alf
nea a deste artigo determinarâ o Fator de Redução pela 
EfiCféildâ {FR~).-- -------- . ------

Art. 99 Para efeito do disposto no artíio anterio-. 
CO!'J~j_g_er_a!!!:_se_~fetiy~rg.~Qte utiliz_ªdas: 

a) as âreãs plantadas com produtos vegetais; 
b) as áreas de campos e pastos nativos, nas condições 

estabelecidas em Instrução Especial do INCRA; 
c) as áreas de exploração extrativa, nas condições es

tabelecidas em Instrução Especial do INCRA; 

d) as áreas de exploração de florestas nativa de acor
do com plano de exploração provado pelo Instituto Bra
sileiro de_ D_esenvolvimento Florestal - IBDF, e nas 
condições estabelecidas em Instrução Especial do IN
CRA. 

§ !9 No caso de consórcio ou intercalação de cultu
ras, considem-se efetivamente utilizada a área total do 
ooriSórcTo~-oUTntercaraçao.- ~ - ---- -
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g 29 No _caso de mais de um cultivo no ano, com um 
ou mais produtos, no mesmo espaço, considera-se efeti
vamente utilizada a maior área usada no ano considera
do. 

Art. 10. Q grau__ de eficiência na exploração, previsto 
no 9 2'1 do art. 89, será obtido de acordo com a sistemâti
ca seguinte: 

__ a) para os produtos vegetais divide-se a quantidade 
colhida de cada produto pelos respectivos [ndices de ren
dimento; 

b) para a exploração pecuária, divide-se o número to
tal de cabeças do rebanho pelo índice de lotação, cabeça 
por hectare, fixado por zona de pecuâria; 

c) a soma dos resu~tados obtidos na fçrma das alínea 
a e b dividida pela área efetivameri(k\itiliiada, calculada 
consoante o artigo anterior, e multiplicado por cerllo de
termina o grau de eficiência na exploração, limitado a 
cem por cento. 

9 I'~ Considera-se a existência de culturas em fOr
mação, quando a área coth'ida for menor que 80% (Oiten
ta por cento) da área plantada com produto de ciclo su
perior a 12 (doze) meses, incluindo o reflorestamento 
com essências exóticas. hipótese em que, para câlculo do 
grau de eficiência" na exploração, serâ adotadÕ o seguinte 
critério: 

a) divide-se a quantidade colhida pelo respectivo índi
ce de rendimento; 

b) à área calculada na forma da alínea anterior, 
somar-se-ão 80% (oitenta por cento) da diferença entre a 
á!:_ea _plantada e a área colhida com esses produtos. 

- - ~ 29 Para os produtos que não tenham fndices de 
rendimento fixados na forma da alínea b do art. 89, 
adotar-se-á a área utilizada co.m esses produtos, como 
resultado do cálculo previsto na alfnea a do caput deste 
artigo. 

Art. 11. A redução do imposto, de que tratam os 
arts. 89,99 e 10, não se aplicará ao imóvel que, na data do 

--lançamento, não esteja com o imposto de exercícios an· 
teriores devidamente quitado, ressalvadas as hipóteses 
previstas no art. 151 do Código Tributârio Nacional. 

Art. 12. Para gozar dos estimulas fiscã.is concedidos 
por este -Decreto, o contribuinte poderá valer-se dos da
dos sobre a área utilizada e respectiva produção, quando 
o imóvel rural, ou parte dele, estiver sendo explorado em 
regi'me de arrendamento ou parceria. 
-- Parágrafo único. Para efeito dei-Corlstatação da vera
cidade das informações prestadas pelo contribuinte, o 
INCRA poderá levar em consideração as informações 
constantes das declarações prestadas pelos arrendatários 
ou parceiros, sem prejrifzo de ação fiscalizadora. 

Art. 13. Nos casos de intempérie 01,1 calamidade de 
que resu1te frustração de safras ou destruição de pa.stos, 
o Ministro da Agricultura poderá determinar que o per
centual de redução referido no art. 89 seia: 

a) calculado com base em dados do ano anterior ao 
da ocorrencia; ou 

b) fixado geinerlcamente· para todos os imóveis que 
ComproVadarile'nt_e eStejam situados na área de ocorrên
cia da intempérie ou calamidade. 

Parágrafõ-Unico. Nos casos cte estado de ca1amídade 
pública; decretado pelo Poder Público Federal ou Esta
dual, a redução de que trata o art. 8<1 pod_erâ ser de: 90% 
c-noventa porcento), desde que o imóvel tenha sido et'ai
vamente'atingido pelas causas determinantes daquela si-
Hracão. - ---

Art. 14. Para os imóveiS rurais que_ apresentarem 
g~au de utjlização da Í:erra~ ca_lcul~do na forma ~a alínea 
a do art. 89, inferíor aoldinliie8 frxad'os no art. t6, a alí
quota a ser aplicada será multiplicada pelo.s seguintes 
coeficientes de progressividade: 

a) no primeiro ano em que b fato ocorrer: 2 (dois); 
b) no segurido ano, consecutivo: 3 (três); 
c) no terc_eiro ano e seguinte.c;, consecutivos;_ 4 (qua

tro). 
Parâgrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 

inclusive ao exercício de 1980. 
Art. !.5. Em qualquer hipótese, a aplicação do pre-

visto no art. 14 -nã-o i-esuftarã em alfquotas inferiofes a: 
a) no primeiro ano: 2% (dois por cento); 
b) no seg!Jndo _!!no: 3% (tr~ por cento); 
c) no tCrCeito ãnO e seE:-Unl"tes: 4% (quatro por cento). 



5520 Sexta-feira 6 . _DIÁRIO D9CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 16. Os limites"referidos no art. 14 serão fixados 
segundo a área do módulo fiscal do Município de locali
zação do imóvel rural, da ,segu_inte forma: 

Área do módulo fiscal Grau de utilização da terra 

Até 25 (vinte e cinco) hectares, .•.•...•... ,.--...-..-.: .3-0_% 
Acima de 25 (vinte e cinco), ajé 50 (cinqUenta) h~cta~ 

res ·················~·-····-~·····-·····-c··-·-·.2..5% 
Acima de 50 (cinqílenta), até 80 (oitenta._) hectares 18% 
Acima de 80 (oitenta) hectares ......•... _._ ••. 10% 
Art. 17. A aplicação do disposto nos arts. 14, 15 e 

16, ressalvada a hipótese prevista no art. 18, independen
te de alienação ou de transferêncía a qua[quer título, in· 
clusive por sucessão «causa mortis", do imóvel rural ou 
parte dele. 

Art. 18. Nos casos de projetas agropeCuários, ·o con
tribuinte poderá pleitear a suspensão, pelo prazo de até 3 
(três) anos, da aplicação do previsto no art. 14, desde que 
assuma, perante o INCRA, o compromisso de desenvol
ver exploração do imóvel rural no grau mínimo estabele
cido no art. 16. 

§ J9 O requerimento do contribuinte deverá, suma
riamente, demonstrar _o ti pó de exploração a ser desen
volvida no im_óVel, os investimentos a serem realizados, a 
fonte de recursos, bem como a ãrea a ser explorada, e se
rã considerado deferido se, dentro de_90 (noventa) dias 
contados do seu recebimento pelo INCRA, não for por 
ele apreciado. 

§ 29 -0 requerimento mencionado no§ 19, serâ acom
panhado de documento c_omprobatório de aprovação de 
projeto por órgão governamental de desenvolvip1ento ou 
do compromisso referido no caput deste artigo. 

§ 39 O prazo de suspensão -reqli.etido pelo contri
buinte não será prorrogado, em hipótese alguma, mesmo 
nos casos em que a liberação de recursos apontados no 
requerimento não te_nha oco1;:rido na forma e pra:ws pre
vistos. 

§ 49 A suspensão de que trata este artigo deverá ser 
recjuerida até o dia 31 de março de cada ano e terá efeito 
a partir do exercício seguinte ao_ da protocolização. do r~--
querimento no TNCRA. 

§ 59 Excepcionalmente, no ano de 1980, a suspensão 
poderâ ser requerida atê 120 dias após a data de publi
c-.ação deste decreto. 

§ 69 O cOntribuinte ficará sujeito ao pagamento--em 
dobro, através de lançamento retroativo e complemen
tar, dos tributos devidos, acrescidos das cominações le-
gais, e das despesas com as verificações necessárias, s-e_ o 
graq de utilização da (erra permanecer inferior aos limi
tes estabelecidos no art. 16, após o decurso do pr-azo de 
suspensão. 

Art. 19. Para gozar dos estímulos fiscais previstos 
no art. 8'<', os contribuintes, que se enquadrem nas con
dições estabelecidas em (nst_rn_ç_ãg__Especial do lNCRA, 
estarão obrigados a prestar declaração anUal p~ra cadas
tro. 

§ 19 Independentemente do disposto neste artigo-, eS: 
tão obrigados a prestar declaração anual os contribuin
tes que sejam pessoas jurídica~s, mesmo que arreilda
tãrios de imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão. 

§ 29 Aos contribuintes não obrigados a prestar de
claração anuaL FiCa facultada a apresentação de decla
ração, para gozo dos benefícios_ neste Decreto. 

§ 39 Se os contribUintes-não obrigados a prestar de
claração anual não utilizadarem a faculdade prevista no 
parâgrafo anterior, o INCRA efetuarã o lançamento dos 
tributos com os dados de que dispuser. __ __ 

Art. 20. A Taxa de Serviços Cadastrais prevista: no 
Art. 59 do Decreto-lei n" 57, de 18 de novembro de 1966, 
não incidirá sobre imóveis rurais abrangidos pelo§ 69 do 
art. 21, da Constituíção Federal, e sobre aqueles não su
jeitos à incidência do imposto por força do§ 111 do art. 
50, da Lei nv 4.504, de 30 de novembro de 1964, com a 
nova redação dada pelo art. {9 da Lei nl' 6.746, de 10 de 
dezembro de 1979, salvo nos casQs de ~xpressos pedidos 
de atualização cadastral. 

Art. 21. A contribuição de que trata o art. 5'<' do 
Decreto-lei n<:> 1.146, de31 de dezembro de 1970, será cal
culada na base de 1 %_(~111 por cento) do Valor d_e Refe
rência Regional, vigente em 19 de janeiro de cada ano, 
multiplicado por doze, para cada módulo fiscal atribuí
do ao imóvel rural d_e acordo com. o art. 5'<' deste Decreto. 

Parágrafo único. A contribuição referida neste artigo 
não incidirá: 
~a) sobre imóveis rurais abrangidos por imunidade 

constitucional ou não sujeitos ao Imposto sObre a Pro
priedade Territórial Rural na forma deste Decreto; 

b) sobre os imóveis rurais de tamanho até 3 (três) m6-
dulo_s fis~is, que apresentarem grãu de utilização da ter
ra iguaLou superior a 30% (trinta por cento), calculado 
na forma da alínea a do art. 8Y; 

c) sobre os imóveis rurais classificados como mini
fúndio ou empresa rural, na forma do art. 22, 

Art. 22. Para efeito do disposto no art. 411 incisos TV 
e V, e no art. 46, § {9, alínea b, da Lei n9 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, considera-se: 
I- Minufúndio, o imóvel rural com dimensão infe

rior a um mOdulo fisc.il, calculado na forma do art. 5Y; 
II -Latifúndio, o imóvel rural que: 
a) exceda a seiscentas vezes o módulo fiscal calcul~do 

na forma do art. 511 ; 

b) não excedendo _o limite referido no inciso anterior e 
tendo dimensão igual ou superior a um módulo fiscal, 
seja mantido inexplorado em relação às possibilidades 
físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especula
tivos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado, 
de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa 
rural; --
UI- Empresa Rural, o empreendimento de pessoa 

física ou juridica, pública ou privada, que explore econô~ 
mica e racionalmente imóvel rural, dentro das condições 
de cumprimento da função social da terra e atendidos si-
multaneamente os requisitos seguintes: · 

a) tenha grau de utilização da terra igual ou superior 
a 80% (oitenta por cento), calculado na forma-di:!. alfnea a 
do art. 89; 

b) tenha grau de eficiênCíã na exploração, calculado 
na forma do art. tO, igual ou superior a 100% (cem põr 
cento); 

c) cumpra integralmente a legislação que rege as re
lações de trabalho e os contratos de uso temporário da 
terra. 

Art. 23. As declarações previstas neste Decreto são 
apresentadas sob inteira responsabilidade dos contri
buintes e, no caso de falsidade, dolo ou má-fé, oS obriga
rá ao pagamento em dobro dos tributos derivados, além 
das mul~as decorrentes e das despesas com as verifi
cações necessárias. 

Art. 24. O INCRA, em Instituição Especiãl, disporá 
sobre o procedimento adminiStrativõ para apuração dos 
créditos e das infrações à legiSlação do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural, das Taxas e Contri
buições por ele administradas, bem como a formali
zação, revisão e cumprimento das-res-pectivas -exigênCias. 

Art. 25. Este Decreto entrará ein vigor ria data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Bmsília, 6 de maiq de 1980; 159Y da Independência e 
922 da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Angelo 
Amaury Stábile. 

(Às Comissões de Assuntos Regionais e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- O expediente 
lido vai à publicação. 

Do expediente lido consta o ProJeto de Lei da Câmar;1 
n9 220, de 1_985, que receberá emendas perante a prJmelra 
comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cillco ses
-Sões ordinarias, nos termos do art. 141, II, b, do Regi
mento Interno. 

Sobre a Mesa, projetas que vão ser lidos pelo Sr. 19-
Secretárió. 

São lfdos os seguintes 

--PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 379, de 1985 

Cria, no Estado do Amazonas e Território Federal 
de Roraima, o Parque Indigena Yanomami, com os li
mites que estabelece, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fíca criado o Parque Indígena Yanomami, 

!_lo Estado do Amazonas e Território Federal de Rorai-
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ma. com posse pennanente dos índios Yanomamí, a eles 
cabendo o usufruto exclusivo dos bens, utilidades e ri
quezas naturais e minerais nele existente. 

Parágiãfo único: Serão os limites do Parque: 

_LESTE- Partindo do Marco H-2, de coordenadas 
geográficas aproximadas 04°09'22"N e li2°03'38"Wgr., 
localizado no limite internacional Brasil[~enezuela_ nas 
prox.imidades da cabeceira do rio Icabaro (do lado Ve
nezuelano); daí, segue por uma linha reta até o ponto 01 
de coordenadas gt;:ográficas aproximadas 04°08'30"N e 
62003'0S"Wgr., localizado na cabeceira de um i_garapé 
sem _denominação; daí, segue por este no sentido jusante 
até o ponto 02 de coordenadas geográficas aproximadas 
041102'05"N e 62°02'07"Wgr., localizado na confluência 
com outro igarapé sem denominação; daí, segue por este 
no sentido jusante atê o ponto 03 de coordenadas geo
gráficas aproximadas 04°00'10"N e 62°05'45"Wgr.,loca
lizado na confluência com o rio Amajari; daf, segue por 
este no sentido jusante até o p·onto 04 de coordenadas 
geográficas aproximadas 03°57'30"N e 62°03'22"Wgr., 
localizado na confluência com um igarapê: sem denomi
nação; daí, segue por linha reta até o ponto 05 de coorde
nadas geográficas aproximadas 03°56'55"N e 
62°04'55"Wgr., localizado na confluência do rio Traida 
com um igarapé sem denominação; daí, segue por este 
no sentido montante até o ponto 06 de coordenadas geo
grâficás aproxim-adas 03°57'00"N e 62°07'38"Wgr., loca.; 
líziãdo em sua cabeceira; daí, segue por uma lfnha reta 
até o ponto 07 de coordenadas geográficas aproximadas 
03"55'40"N e 62°08'37"Wgr., localizado na cabeceira de 
um igarapé sem deno"minação; daí, segue por este no sen
tido jusante até a confluência com outro igarapé sem de
rtomi.naç~o. daí, segue por este no sentido montante até 
o ponto 08 de coordenadas geográficas aproximadas 
03°44'25"N e 62°06'40"Wgr., localizado na_ ~onfluência 
com outro igarapé sem denominação; daí, segue por li
nha reta até o ponto 09 de coordenadas _geográficas 
aproximadas 03°42'40"N e 62°08'0S"Wgr.,localizado na 
confluência de um igarapé sem denominação com o iga
rapê Paca-Sibi; d_aí, segue por este no sentido jusante atê 
o ponto tO de coordenadas geográficas aproximadas 
03°30'46"N e 62°JS'OO"Wgr.,localizado na confluência 
com o rio Uraricaã; dai, segue por este no sentido jusari
te até a confluência com o igarapé Cunaime, daí, segue 
por este no sentido montante até o ponto 11 de coorde
nadas geográficas aproximadas 03°23'20"N e 
62°12'00'ZWgr., localizado na confluência com um igara
pé sem denominação; daí segue por linha reta até o pon
to 12 de coordenada~ geográficas aproximadas 
03°16'10"N e: 62°09'~0"Wgr, localizado na confluência 
de dois igarapéS Sem denominação, daí, segue pelo igara-
pé principal, sem denominação, até o ponto 13 de coor
denadas geográficas apromiximadas 03°l5'18"N e 
62n08'!0"Wgr., localizado na confluência com outro iga-" 
rapé sem denominação; daí, segue por este último até o 
ponto 14 de coordenadas geogrªficas aproximadas 
03°14'42"N e 62°06'00"Wgr., localizado na Cachoeira 
Feira; daí, atê o ponto 15 de coordenadas geogrãficas 
aproximadas 03°08'50"N e 62°05'~0"Wgr., Iocalizaçio 
no outro extremo da Cachoeira na margem direita do rio 
UrariCó-e"ia; daí, segue por 6ste no sentido jusante até o 
ponto 16 de coordenadas geográficas aprox.imadas 
03°13'38"N e 62°03'40"Wgr., localizado na confluência 
com um igarapé sem denominação; daí, segue por este 
no sentida montante atê o ponto 17 de coordenadas ge_o
grâficas aproximadas 03°10'00"N e62°05'00"Wgr.,loca
lizado em sua cabeceira; daí, segue por linha reta até o 
ponto 18 de coordenação geográficas aproximadas 
031108'42"N e. 62°02'108"Wgr., localizado na confluên
cia de dois igarapés sem denominação; daf, segue pelo 
igarapé secundário no sentido montante até o ponto 19 
de coordenadas 8eográftcas aproximadas 03°06'18"N e 
62°02'10"Wgr., localizado na confluência com outro iga
rapé sem denominação; daí, segue por linha reta atê o 
ponto 20 de coordenadas geográficas aproximadas 
03004'45"N e 62c01'20"Wgr., localizado na confluêncj.a 
de dois igarapés sem denominação; daí, segue por linha 
reta o ponto 21 de coordenadas geográficas aproximadas 

_ Q3°02'10"N e 61°59'30"Wgr., localizado na confluênci.a 
de doiS Tgrirapés sem denominação; dai, segue por linha 
re_ta até o ponto 2.2 de coordenadas geogrâficas aproxi-
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madas 03003'00"N e 61°57'40"Wgr., lo-calizado na con
fluência de dois igarapé.c; sem denominação; daf. segue 
pelo igarapé principa1, sem denominãçãO no Sentido ju
sante até o ponto 23 de coordenadas geográficas aproxi
madas 03°04'37"N e 61°56'00"Wgr., localizado na con
fluência com outro igarapé sem denominação; daí, segue 
por linha reta até o ponto 24 de coordenadas geográficas 
aproximadas 02°59'30"N e 61 °55'0S"W gr .,localizado na 
confluência de dois igarapés sem denominação; daf, se
gue pelo igarapê secundário, sem denominação no senti
do montante até o ponto 25 de coQrdenadas geográficas 
aproximadas 02°52'IO"N e 61°53'50"Wgr., localizado 
em sua cabeceira; daí, segue por linha reta ate: Q ponto 26 
de coordenadas geográficas aproximadas 02°48'40"N e 
61°51'30"Wgr., localizado na confluê_ncia de dois igara
pés sem denominação; daí, segue por linha reta até: o 
ponto 27 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°45'20"N e 61°5l'IO"Wgr.,localizado na cabeceira de 
um igarapê sem denominação; daí, segue por este no sen
tido jusante até o ponto 28 de coordenadas geográficas 
aproximadas 02°21'50"N e 62°02'05Wgr., localizado na 
confluência com um igarapé sem denominação; daí, se
gue por este nosentido montante atê o ponto 33 de coor
denadas ge_ográ.ficas aproximadas 02°17'30"N e 
um igarapê sem denominação;_. daí, segue por linha reta 
.à tê o_ ponto 30 de coordenada~ geográficas aproximadas 
02°33'4d"N e 6! 048'20"Wgr., localizado na cabeceira de 
um igarapê sem denominação; .daí, segue por este sentido 
jusante até o ponto 31 de coordenada_s geográficas apro
ximadas 02°30'00"N e 61°45'SO"Wgr., localizado na 
confluência com o rio Apial1; daf, segue-por este no senti
do montante atê'- o ponto 32 de coordenadas geográficas 
aproximadasss 02°2l'SO"N e 62002'0S"Wgr.,localizado 
na confluência Com um iga-rapê sem denominação; daí, 
segue por este no sentido montante atê o ponto 33 de 
coordenadas geográficaS aprox1nadas 02°17830"N e 
62001 'OO"Wgr.,localizado na confluência com outro_~: 
rapé sem denominação; daf, segue por linha reta atê o 
ponto 34 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°11 'OO"N e 62°01 '40"Wgr., localizado na cabeceira de 
um igarapé sem denominação; daí, segue por este no sen
tido jusante atê o ponto _35 de coordenadas geográficas 
aproxim'adas 02°00'20"N e 61°54'00"Wgr., localizado na 
confluência com o rio Ajara"ni; daf, segue por este no sen" 
tido jusante atê o ponto 36 de coordenadas geográficas 
'aproximadas 02°00'10"N e 61°32'00"Wgr., localiz~do na 
interseção corrf a BR-210 ~erim1*al Norte; daí, segue 
pelã Perímêtrã.I Norte até-O poiltõ 31 de OO_ofOenadas 
geográficas aproximadas 02°00'40.,N e 61°28'20"Wgr., 
focalizado na confluência com O rgaf<ipê"Repartimento 
do Ajatani; daí, segue por este no sentido montante at~ o 
ponto 38 de. coord~!_ladas _ geográficas aproximadas 
02°16'IO''N e 6! 033'00" Wrg., localizado na confluência 
com outro igarapê sem denominação; daí, segue por li
nha reta atê o ponto 38-I de coordenadas geográficas 
aproximadas 02°13'20"N e 6I 022'20"Wgr., localizado na 
confluência de dois igarapés sem denominação; daf, se
gue pelo igarapé principal, sem denominação, no sentido 
jusante até o_ ponto 38-Il de coordenação geográficas 
aproximadas 01°57'20N e 61°25'_30"Wgr.,..locatizado na 
conflúência com o rio Ajaraní; daí, segue por este senti
do jusante atê o pOrito 39 de coordenadas geográficas 
aproximadas 01 °45' IO"N e 61 °26'50"Wgr.,localizad_o na 
confluência com um igarapé sem denominação. 

SUL- Do ponto 39 segue por Iinha reta atê o ponto 
de coordenadas geográficas aproximadas 01°45'SO"N e 
61°31'50"Wgr., localizado na_ confluência de dois igara
pé sem denominação; daf, segue pelo igarapê principal 
sem denominação, no· sentido montante até o ponto 41 
de c_oordenadas geogrãficas ap-roximadas 01 °51'20"N e 
6 I 035'00"W gr ., localizado em s_ua cabeceirª"; daí, segue 
por linha reta até o ponto 42 de_coordenadas geogrãficas 
aproximadas 01°46'30-"N e 6l040'30"Wgr., localizado na 
cabeceira de um igar-apé sem denominação; daí, segue 
por linha reta atê o ponto 43 de c_oordenadas geográficas 
aproximadas O 1 °42'00"N e 61 °51'1 O"Wgr., lo-calizado na 
confluência do rio Ajar3.ni conl ·um igarapé sem-denomi
naçã-o; daí, segue por linha reta até o ponto 44 de c.oorde
nadas geográficas aproximadas OI_038'00"N e_ 
61°54'00"Wgr., localizado na confluência de dois igara- . 
pés,.sem denominação; daf, segue pelo igarapé principal, 
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sem denominação, no sentido jusante atê o ponto 45 de 
CoOrdenadas geográficas aproximadas 01°34'10"Wgr., 
localizado na confluência com o rio Pacu; dai, segue: por 
oütro ígarapê sem denorhiilação nO sentido montante atê 
o ponto 46 de coordenadas geográficas aproxima~as 
Oln29'20''N e 6! 059'50~:Wgr.,localizado ~m s.ua cab~i
ra; daí, segue por Hq_ha reta atê o ponto 47 de coordena
das geográficas aproximadas Ol 0 25'_10"N e 
62°10'00"Wgr., localizado na cabeceira de um igarapé 
sem denominação; daí, segue por este no sentido Jusante 
atê o ponto 48 de coordenadas geográficas aProximadas 
Ol 024'50"N e 62°14'00"Wgr., localizado na confluência 
com outro igarapé sem denominação; daí, segue por este 
no sentido montate até o ponto 49 de coordenadas geo
gráficas 3.proximadas Ol 0 16'40"N e62°13'20"Wgr., loca
lizado em sua cabeceira; daí, segue por tinha reta atê o 
ponto- 50- de- coo_rdinadas geográficas aproximadas 
O l 0 14 'OO"N e 62° I 0'20"Wgr ., localizado na cabeceira do 
Igarapé Mararâ; daí, segue por este no sentido jusante 
até o ponto .S l de coordenadas geográficas aproXimadas 
OI 004'20"N e 62°ll'OO"Wgr., localizado na confluência 
com o lgarapé Castanho; daí, segue ainda pelo Igarapê 
Marará no sentido jusante até o ponto 52 de coordena
das geográficas aproximadas 01°03'50"N e 
62°l0'55"Wgr.,localizado na confluência com o rio Ca
trimani; daí, seS:ue por este no sentido montante atê o 
ponto 53- -de coordenadas geográficas aproximadas 
OI 0 14'lO"N e 62°27'_00"Wgr., localizado na confluência 
com OTgúãpêXeftãna;--a-a-r,-&eg:"LiCPõr linha retã-Ciponto-
54 de Coordenadã:S gC:ográfi'cas aproxímadas 01°06'30"N 
e 62°36'50-"WSr., localizado na confluência de dois iga
rapéS- seril"'denominação; daí, segue pelo igarapé princi
pal, sem denoninação no sentido jusante atê<> atê o pon
to 55 o-de coordenadas geográficas aproximadas 
0"58'40"N e_ 62°40'20"Wgr., localizado na confluência 
com o rio Demini; daí, segue por este no sentido jusante 
pela margem direita até o ponto 56 de coordenadas_ geo
gráfiCas aprOximadas 0051' lO"N e 62°34 '30''W gr ., lo.cali-

--zado_ na confluência com o Igarapê do Diogo; daí, segue 
~ por linha reta o ponto 57 de coordenadas geogrãficas 

(Y149'40"N e 62°40'50"Wgr., localizado na cabeceira de 
um igaraPê sem denominação; daí, segue por linha reta 
até o ponto 59 de coordenadas geogrãficas aproximadas 
0°53'30"N e 62°45'20"Wgr., localizado na cabeceira de 
um igarapé sem denominação; daí, segue por este no sen
tido jus8nt~ até o ponto 60 de coordenada~ geográficas 
aproximadas 0°52'00"N e 62°46'40"Wgr., localizado na 
confluência com o Igarapé Grande; daí, segue por este 
no sentido montante até o ponto 61 de coordenadas geo
gráficas apróxim3.das 0°54'50"N e 6,2°48'JO'~Wgr., locali
zado em sua cabeceira; daí, segue por linha reta atê o 
ponto 6t -de coordenadas geográficas aproximadas 
OI 001'10"N e 62°51'50"Wgr., localizado na confluência 
de dois igarapé sem denominação; daí, segue pelo igara
pé secundário, ·sem denominação no sentido montante 
até o ponto 63 de coordenadas geográficas aproximadas 
Ol 003'40"N e 62°59'00"Wgr., localizado em sua cabecei
ra; dãí, segue p~r linha ret~ até o ponto 64 de coordena
das geográficas aproximadas 01°09'20"N e 
63°03~4Q"\Ygr.,_lo~~}i~~~o na confluência do ric:'.Mani
nueva com um igarapé sem denominação; daí, segue por 
linha reta atê o ponto 65 de coordenadas geográficas 
aproximadas 01°13'50-''N e 63°9S40''Wgr:,localizado na 
confluência de d_ois igarapê sem denominação; daí, segue 
por linha reta at~ o ponto 66 d~ co~rdenadas g~ográficas 
aproxi!lladas OI 0 1~_'50."N e 63°07'_3=Q''Wgr.,localizado_na 
confluência de um igarapê sem denominação com o rio 
Demini; daí, segue por este. no sentido montante pela 
margem esquerda até o ponto 67 di coordenadas geográ
ficas apro~ximadas OP120'20HN e 63°15'00''Wgr., locali
zado na_ interseção com_ p Perimetral Norte_ BR-210; da_í, 
segue põr esta pelo bordo direitO rio sentido Leste-Oeste 
até o ponto 68 de coordenadas geográficas aproxini.adas 
OIB D13'30"N e 63°29'40"Wgr.,localizado n~ confiuê.n
cia com um igarapé sem deno-minação; daí, segue por 
este rio -sentido montante até o pOJ?-tO 69 de co_ordenadas 

_ geoig"áficas aproximadas ot.009'20"N e 63°29'40"Wgr., 
localizado em sua cabeceira; daí, segue por linha reta até 
o ponto 70 de coofd~mldas geOgrâfic:is aproxfinadas 
Ol 005'JO"N e 63°29'35"Wgr., localizado na cabeceira de 
um igarapé sem deriominação; daí, segue por linha reta 
até o ponto 71 de co_ordenadas geográficas aproximadas 
OJ 004'50~'N _e_63°3_Z'®"Wgr.,_lpcalizado na cop_fluência: 
de dois igarapé sem denominação; daí, segue pelo igara
pé principal, sem denominação, no sentido montante até 
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o ponto 72 de coordenadas geográficas aproximadas 
ótn06'40"N e 63_1l17'20"Wgr., localizado em sua cabecei
ra; daí, segue por linha reta até o ponto 73 de coordena
das geográficas aproxímádas OI 0 06'10"N e 
63"40'SO"Wgr., localizado na cabeceira de um igarapé 
sem denominação; daí, segue por este no sentido jusante 
atê_ o ponto 74 de coordenada.s geográficas aproximadas 
01<105'40"N e_ 63°4l'SO"Wgr., localizado na iriterseção 
com a Perimetra! Norte BR-210; daí, segue por este p_elo 
bordo direito no seritidç:~ J_este--Oest~ atê o ponto 75 de 
coordenadas geográficas aproximadas 0059'50"N e 
6J045'20"Wgr., localizado na confluência com o Igarapê 
Deminízinho; daí, segue por este no sentido jusante até o 
ponto 76 de coordenadas geográficas aproximadas 
01153'00"N e 63°51'IO"Wgr., localizado na connuência 
com rio Aracã; daí, segue por este no sentido rnontante 
atê o ponto 77 de coordenac;!a~ geográficas aproximadas 

- 0"56'40"N e 63~55'00''N e Wgr,, localizado na interseção 
com a parte_planejada da P_erimetra1 Norte BR-210; daí, 
segue por esta pelo bordo direifõ até o_ponto 78 de coor
denadas geográficas aproximadas 0°34'40"N e 
64n53'15"Wgr., localizado na confluência com urh igara
pé sem denominação; dai, segue por este no sentido 
montante até o ponto 79 de coordenadas geográficas 
aproximadas 0°32'30"~ e 64°54'55"Wgr.,localizado na 
confluência com outro igarapê sem denominação; daí, 
segue por linha reta atê o ponto_8_0 de coordenadas geo
gr~fic~_s aproximadas0025_'53''N e 64°57'15"Wgr., locali
zado na confluência de dois igarapé sem ·denominação; 
daí, segue pelo igarapê principal, sem denominação, no 
sentido jusante atê o ponto 84 de coordenadas geográfi
cas aproximadas 0°18'40"8 e 64°57'30"Wgr., localizado 
na confluência com ·um· igarãpê sem denominação; daí, 
segue por este no sentido montant~ até o ponto 85 de 
coordenadas goegráficas aproximadas 0019'20"8 e 
65°00'40''Wgr., localizado em sua cabeceira; daí, segue 
por linha reta até o ponto 86 de coordenadas geográficas 
aproximadas 00l9'20"S e 65°08'20"Wgr., localizado na 
confluência com o rio_ Marauiâ; daí, segue por este no 
sentido jusante até o ponto 87 de coordenadas geográfi
cas aproximadas 0019'05"8 e 65°08'40"Wgr., localizado 
na confluência com um braço formador alfuente da mar
gem direita; daí, segue por este no sentido montante atê 
o ponto 88 de coordenada!! geogrãficas aproximadas 
0°16'30"8 e 65°08'40"Wgr.,localizado em sua cabeceira; 
dãí, segue por linha reta até o ponto 89 de coordenadas 
geográficas aproximadas 0°14'40"5 e 65°10'20"Wgr.,lo
calizado ha confluência do lgarapê Arixana com outro 
igarapê ·sem denominação;-daí, segue pelo lgarapé Ari
xana no sentido montante atê o ponto 90 de coordenadas 
geográficas aproximadas 0°06'40"N e 65° 15'25"Wgr., lo
catizado na c-onfluência de dois igarapé sem denomi
nação; daí, segue por linha até o ponto 91 de coordena
das geográfiCas aproximadas 0° 17'20"N e 
~S0 16'05':Wgr., localizado na confluência de dois braços 
formadores de um igarãpê" sem denominação; daí, segue 
pelo braço formador esquerdo no sentido montante até o 
ponto . 92 de coordenadas geográficas aproximadas 
0°19'00"N e 65°16'00-"Wgr., localizado na interseção 
com_a p;me planejada, Perirrl_etral Norte BR-210; daí, se
gue por esta pelo bordo direito no sentido Leste-_Oeste 
até o ponto 95 de coordenadas geográficas aproximadas 
0°13'00"N e 66°02'40"Wgr., localizado na confluência 
com o Rio Maiá; daí, segue por este no sentido jusante 
pela margem direita até o ponto 94 de coordenadas geo
gráfica~ aproximadas 0°03' 1 O"N e 66°07'00"W gr ., locali
zado na confluência c_om_o ri_o Cauaburi; daí, segue por 
este ano no sentido montante pela margem esquerda atê 
o ponto 95 de coordenadas geográficas aproximadas 
O" I 1'18"{\J e 66°23'38"Wgr., localizado na interseção 
com a parte planejada da Perimetral Norte BR-210. 

OESTE- Do ponto 95 segue ainda pelo Rio Cauabu
rí"·rro sentido montante atê o ponto 96 de coordenadas 
geográficas aproximadas (0)4"'N e 66°24'45"Wgr., loca
lizado na confluência com um igarapé sem denomi
nação; daí, segue por este no sentido montante até: Q 

ponto 97 de coordenadas geográficas aproximadas 
0°1~'40"N e 66°27'lO"~~E·• local~ado na conflu.ência 
com outfo _ ig'arapê sem denominação; daí, segue ainda 
pelo igarapê principal sem denominação, até o ponto 98' 
de co.ordenadas geográficas aproximadas 0°29'30"N e 
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66°27'10"Wgr., localizado em sua cabeceira; daí, segue 
por linha reta até o ponto 99 de coordenadas geográficas 
aproximadas 0°31'35''N e 66°24'40"Wgr., localizado na 
confluência de dois igarapês sem denominação; daf, se
gue pelo igarapé principal sem denominação- no sentido 
jusante até o ponto 100 .de coordenadas geográficas· 
aproximadas 0°30'12"N ~ 66°24'40"Wgr, localizado na 
confluência com o 'Rio Cauaburi; daí, segue por este no 
sentido montante até a confluência com um igarapl! sem 
denominação, e por esti::-ri6Sentido montante até o pon
to 101 de coor-denadas geográficas aproximadas 
0°J2'38"N e 66°l0'40"Wgr., localizado na confluência 
com outro igai'apê sem denominação; daf, segue por li
nha reta até o ponto 102 de coordenadas geográficas 
aproximadas 0°34'20"N e 66°17'40"Wgr., localizado na 
confluência de um igarapé sem denominação com o Iga
rapé Bussu; daí, segue por este no sentido montante até o 
ponto 103 de coordenadas geográficas aproximadas 
0°37'05"N e 66°16'00"Wgr., localizado em sua cabecei
ra; daí, segue por linha reta até o ponto 104 de_coordeo_a.
das geográficas_ aproximadas 0°41_'40"N _e 
66°14'50"Wgr., localizado na confluência de um igarapé 
sem denominação com o Canal Maturacâ; daí, segue por 
este_ no sentido montante até o ponto 105 de coordena
das geográficas aproximadas 0°45'20"N e 
66°19'20"Wgr., localizado junto ao_ Marco do Salto Huã 
no limite internacional BrasíljVenezuela; daí, segue pelo 
referido limite até o ponto 106 de coordenadas geográfi
cas aproximadas 04°17'20"N e 64°47'30"Wgr. 

NORTE- Do ponto 106 segue no rumo NE, pelo li
mite internacional 8(asilfVenezuela atê o Marco H:-? 
início -deste Memorial. 

Art. 2' Na adminiStração do Par:que, pelo Poder 
Público Federal, serão respeitados a liberdade, usos, cos
tumes e tradições Yano_ma_mi, devendo as medidas de 
polícia serem tomadas· por meios suasórios e no estrito· 
interesse dos próprioS fndios. 

Art. J9 O .Poder Público adotará medidas para evi
tar que pessoas estranhas à população Yanomami ve
nham a explorar os recursos naturais e minerais do Par
que. 

Art. 49 Será regulamentada pelo Poder Executivo a 
forma~como o Batalhão de Fronteira exercerá_ a fiscali-
zação_e o control~.nª-ãrC!a... _ , _____ ----·~~o~· , 

Art. 59 O Poder Público poderã requisitar o apoio 
da Polícia Federal e do Ex.êr~ito Nacional, dependendo 
do caso, -Para evitar invasões, intrusagem ou exploraç~o 
indevidas de recursos naturais ou minerais. 

ArL. 69_ A presente Lei entrarâ em vigor na data de 
sua pubH-cação, sendo revogadas todas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Davi Yanomami, referindo-se às terras de seu povo 
depois da passagem dos garimpeiros disse, para que 
todos ouvissem: "Depois que eles vão embora não 
sobra mais nada. S6 buracos." 

1. Os Yanomami e os Yekuana 

Segundo o lingUista Ernesto Migliazza a famílía lin
gilfStiCa Yanomami está dividida em pelo menos quatro 
"línguas", cada uma com vários dialetos: Sanumá, Ya
nam ou Ninam, Yanomanli e Yanomam. Distribuem-se 
geograficamente ila região montanhosa, serras e~cabecei~ 
ras de rios no divisor-de águas na- fronteira entre Brasil e 
Venezuela, somando ao- todo 20.000 indivíduos. Os Ye
kuana- tronco lingUístico Karib- também conhecido 
como Miongong, ocupam a mesma área geográfica so
mando ao todo 2.000 indivíduos dos quais aproximada~ 
mente 250 moram no lado brasileiro distribuídos em três 
malocas. Os Yanomami loçalizados no Brasil habitam 
em 145 malocas, somando aproximadamente 9.000 iil
divíduos. 

O ponto de dispersão original da grande_ famflia lin
gUística Yanomami, de acordo com as suas tradições, te> 
ria sido a região da Serra Parima, junto à qual se encon
tra hoje a maior concentração Yanomami no Brasil. Pelo 
método glotocronológico, sabe-se que seriam necessârios 
cerca de três mil anos para que a língua original dos Ya-
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nomami se subdividisse nas quatro línguas modernas 
existentes aiualmente entre eles~ Uma vez que os falantes 
dessas quatro línguas vivem hoje relativamente próximos 
uns aos ol.ICr()s, supõe-se que originalmente os Yanoma
mi tenham ocupado um território bem- maior que o 
atuai; que permitísse- a dispersão geográfica e a conse
qUente diversificação lingUística. 

Dentro _do processo histórico do grupo, ê necessário 
tCVar etri conta e~se fenômeriO para ·entendtir as redes de 
aliãnças existentes e as neCessidades de movimentação 
entre as comunidades aliadas ou em procura de ~lianças, 
processo vital para -inanter essa estrutura sócio
económica. 

A área que hoje ocupam é reconhecida historicamente 
como de oc_upação contínua dos Yanomami e Yekuana. 
Isto se comprova pela própria tradição oial dos indíge
nas, relatos çl~ exploradores e membros de expedições 
científicas que percorreram a região a partir da segunda 
metade do sbcuio XVIII. A partir dos anos cinqUenta as 
r.!<ferência~ sobre o territórig_yanomami são inúmera~. 

Em toda a América do Sul os Yanomami representam 
o maior grupo étnico, ainda relativamente isolado; em
bora ameaçados pelas frentes de expansão e espoliação 
de suas riquezas minerais. 
_ Os primeiros exploradores das riquezas do território 

-Yanomami foram caçadores de peles, seringueiros, bala
teiros, castanheiros e garimpeiros. A presença missio
nária data de meados da_década de 50 cQm os Salesianos 
estabelecendo-se no rio Cauaboris, seguidos pela Mis
sões Evangêticas da Amazônia no rio Mucajaí em Rorai-
ma. 

Na década de 60 a FUNAI marca sua pre~ença entre 
os Yanomami. Até meados da década de 70 a_inaioria 
dos cantatas qu_e os Yanomami vinham tendo, envol
viam -apenas indivíduos ou pequenos grupos de pessoas. 

Por razão de ordem ecológica, etno~histórica, .etno
políticã e social, a ocupação territorial dos Yanomami 
-ap-res-enta~se, num dado momento histórico, d6 maneira 
heterogênea, algUmas áreas com baixa, outras Com alta 
densidade demográfica e aindá outras não ocupadas. En~ 
tretanto, deve-se frisar que essas áreas aparentemente va
zias não são abandonad_as, ao contrário, são parte 1nte- -
grante da dinâmica adaptativa dos Yanomami às con
dições -eCológicas especiais da floresta amazónica-e são 
necessâiiis para trianter o equilíbrio econômic"o e Social 
da sociedade. 

-As relações entre aldeias envolvem prestações de ser
viços, troca-de bens, intercâmbios matrimoniais, alianças 
políticas- e participação cerimonial e religiosa. Da movi
mentação e_ntre_aldeias ou conjuntos de aldeias depende, 
portanto, a dinâmica da sociedade. Essa movime_ntação 
envolve cantatas freqUentes, intensos e prolongados en~ 
tre aldeias. Com maiOr a menor freqüência os índios per
correm uma rede de trilhas através do mato que em dis
tância linear somam de_ lO a ISO quilómetros. 

Em sua maior parte, o território Yanomami está co• 
berto por densa floresta tropical úmida, embora eXístam 
algumas clareiraS de vegetação esparsa. O terreno, em 
geral bastante acidentado, nas re8iõ"es pióxini.ã.s ou· juntO 
à Serras Parima-e'Pacariiria- divisOr de água entfe 
Brasil-Venezuela- e os rios encachoeirados, torna o 
acesso extremamente difíciL Esse habitat dos Yanoma
mi, cánhecidO- comó Maciço das Guianas; a formação 
ge()lógica mais antiga·' dO continente ~Süi~Americano, 
possui solos e?'tremamente pobres e inadequados à agri
cultura intensiva. Entretanto, e mesmo coin solos 
põbreS;-()sYanomami-têm Coriseguidá, durante sê-CUJos, 
_extrair _uma ~ubsistênCia satisfatória s~m pôr em risco o 
pr~ãiio equilíbrio ecológico da região. Ao redor das ha~ 
bitações, utilizam uma- áreã de ãproximadamente 900m2 

por pessoa, para abrir roças. A cada dois anos, eles mi
gram cerca de 3 km para refazer roças, onde cultivam 
mandioca, macaxeira, cará, taioba, batata-doce, banana, 
cana-de~açúcar, mamão, tabaco e plantas utilizadas para 
produção de artefatos. __ Os produtos da caça, pesca eco
lheita são obtidos num raio de aproximadamente 15 km 
em torno da habitação. O esgotamento dessa área, ou 
outros f<ltos como _epidemias, hostilidades com outras 
comunidades, etc.lev:a os Yanomami a··migfações maio
res nUJTl raio de 10 e_30 km. Não obstante, as roças aban
donad~s_em decorrência das migrações-são usadas para 
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colheita de produtos de largo ciclo (bananas, pupunha, 
etc.). 

Isto posto, é fácil compreender que a delimitação do 
território Yanomami deve levar em conta [J__ecessaria
mente a forma de ocupação da terra. 

As habTtações Yanomami variam consideravelmente, 
maiormente as- Casas constituem~se em uma grande ma
loca de forma cônica ou em círculo aberto. Também se 
encontram grandes malocas isoladas, ou em tamanho 
menor, agrupadas em conjunto. Independente do seu 
formato, as malocas abrigam de 30 a 150 habitantes, em
bora as maioreS possam abrigar até 300 pessoas aprOxi
mãdamente. Cada casa está dividida em um número va
riável de compartimentos familiares que constituem o 
núcleo doméstico de família elementares ou extensas. 

2. Os diplomas legais e seu desrespeito (As Invasões terri
toriais) 

A Constituição- Federal estipula que os benS da União 
.. incl~em as terras_ocupadas pelos silvicolas",_e em seu 
artigo-198 expressa: .. As terras ·ocupadas pelos silvfcolas 
são inalienáveiS nóS termos que a lei federal determina, a 
eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhe-. 
cido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas na
turais e de todas as utilidades nelas existentes". 

Estabelece ainda a Lei n9 6.0Cll, o Estatuto do Indio: 
.. Art. 25. O reconhecimento do direito dos fndios e_gru
pos tribai~ à posse _permanente das terras por eles habita
das, nos termos do artigo 193 da Constituição Federal, 
independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo 
órgão federal de assistência aos silvícolas ... " 

-0 art.-"2.7-dO ·~.:ii::to Internacional de Dfreitos CiviS e 
Polífíccis reconhece aos grupos étnicos o direito a uma 
proteção especial parã o Uso de seu idioma, o exercíCiO 
de"Sua religião e, em geral, de todas _aquelas característi
cas necessárias à preservação de sua identidade cultural. 
Por outro lado, a Organização dos Estados Americanos 
es1Ubt:leCéU cõfuo aÇão -prioritária para õs Est3.d0s 
Membros a preservação e fortalecimento da herança cul
tural dos grupos étnicos e a luta contra a discriminação 
que invalida seu potencial coino seres humanos, median
te a destruição de sua identidade cultural e io_dividualida
de corrlO Povos indígenas. 

Não obstante todos estes diplomas legais, que cristali
zam o compromisso do Estado brasileiro com .o respeito 
à cultura indígena, o território Yanomami vem sendo 
agredido, ca_racterizando-se hoje uma situação que com
promete a sobrevivência deste grupo. 

Até fins de 1973 os cantatas dos Yanomami cotn aso
ciedade envolvente foram esporádicos. A partir dessa 
data programas de desenvolvimento regionais tais como 
construção de estradas, colonização associada à agrope~ 
cuária e: mineração levaram sérios problemas aos Yano
mami. Como conseqfiência da construção do trecho da 
Perimetral Norte, que corta o território Yanomami, a 
sua parte sudeste, verificou-se entre 1974-78 alta dizi
mação por doenças trazidas pelos trabalhadores. Desde 
1975, com a: desCoberta de cassiterita na Serra de Surucu
cus, as invasões no território Yanomami se procesSam 
até os dias atuais. Assim temos: no coração da ârea Ya
nomami, Surucucus, habitada por uma população de 
aproximadamente 3-.500 índios praticamente sem conta
to, sendo por isso extremamente vulnerável. 

Sendo rica em cassiterita, as invasões começaram em 
1975. Por ordern do Ministro do Interior, em 1976 foram 
removidos os garimpeiros após terem transmitido aos 
indígenas doenças venéreas, gripe, turbeculose além de 
terem provocado conflitos a_rinados. 

Em fevereiro último, essa região fo. ;vo de violenta 
invasão armada que contava com todo o suporte estraté
gico necessário, mas que pôde ser sustada pela FUNAI 
com o apoio da Polícia Federal. 

Vale a pena aíilda mencionar que em 1985 duas comis
sões parlamentares visitaram Surucucus com o intuito de 
estudar a viabilidade de abertura de mineração na re
gião. A Comissão do Indio resolveu dar parecer con~ 
trário à exploração da Serra de Surucucus. A Comissão 
de Minas e Energia nãO 3.Cãtou a proposta do empresário 
José Altino Machado em abrir Stii-Ucucus para livre ga~ 
rímpagem-.- -
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Interesses econômicos ainda pleiteiam a reabertura do 
garimpo, ape.<;arde a DOCEGEO ter declaradO que a ex
tração desse minério não compensa os custos que acarre
taria para a população indígena dessa ârea e economica
mente não há interesse a nível nacional. 

Do ponto de vista internacional, atualmente o Brasil 
tornou-se um grande produtor mundial em estanho (cas
siterita) e exporta cerca de 80% de sua produção. {FSP 
em 6-10-85.)_ O mercado mundial está saturado_ e__os 
preços desabaram. O Conselho Internacio_naLcl9 Esta
nho (CIE}, organismo controlador de preços mundiais, 
demonstra tendência a não concordar em aumentar a 
produção mundialmente. --- -~ 

A área do_rio Ericó _vem sendo constantemente invadi
da por levas crescentes de garimpeiros, desde a dêC~d-a de 
60. Em 1980, com a apropriação de 20.000 ha no furo de 
Santa Rosa pela CODESAIMA para exploração de oú
ro, milhares de homens clandestinamente alcançaram o -
garimpo, fugindo a situação ao contrai~ A _Est_at_al, de
pois de ter sofrido pressões, abandona o garimpo sem 
este ter sido evacuado. Atualmente inúmeras gratas e 
barrancos estão sendo explorados, desrespeitando os_ li
mites da área indígena à revelia da Portaria G M 025 que 
interditou a área em 1982. Àtuªlmente há gr~-ll~_e_m9_yi
mentação de garirhpeiros, mercadoria e mãquinas atra
vés de duas pistas de pouso dentro da área indígena, vio
lando assim gravemente os direitos dos Yanomami. 
- Os valeS dos rioS- APiaCle--·riO. NQ;"o são regiões- de 
caça e coleta dos Yanomami, A bacia dos rio Catrimani 
é habitat de alguns grupos tocais arredios. A região do 
Apiaú tem sido atvo constante de invasões .çle garimpei
ros. Apesar de ter sido feita a evacuação de 180 garim
peiros dessa área no início de 1985, há confirmação da 
presença de 600 homens já infiltrados na mata. O nú_me
ro de mortes em decorrência disso, tanto do lado dos ga
rimpeiros como do dos índios, tem sido grande. (Informe 
FUNAI Boa Vista, 1985.) _ 

A construção da BR-210, a Perimetral Norte, em 
1974, veio cortar Ci território Yanomami numa extensão 
de 225 -quilômetros, reduzindo, em -pouco mais de 3 
anos, treze aldeias a oito pequenos grupos de faniflias. 
Egressos desses núcleos descaracterizados, mendigos e 
prostitutas passaram a vagar junto à estrada, enquanto 
outros grupos foram dizimados por epidemias desatam~
po e grrpe. 

No vale do rio Aj<irani, a construção da Rodovia Perí
metral Norte permitiu o contato- maciço e repentino doS 
mateiros e pequenos proprietárioS da região com os indí
genas. Em conseqüência surgiu a necessidade de se inter
ditar a área e de se criar um P.V. no cruzamento do rio 
Ajarini corri a BR-210 (km 49) para impedir a entrada de 
estranhos. Apesar de não ter sido aberta ao público, a 
BR-210 transformou-Se em via de penetração de doenças 
contagiosas. A colonização espontânea e crescenteíndu
ziu os indígenas a manterem maiores conta tos como mão 
de obra barata. No início da década de 80, a imigração 
espontânea transformou-se em colonização planejada 
pelo Governo de Roraima com a cri_ação da vi1a São José 
e com invasões na área. - _ 

Nos vales dos rios Aracá e Marauiá habita uma popu
lação ribeirinha formada por amazonenses que vivem da 
extração da serin-ga, piaçaba, cip·ó e batata, com a qual 
os Yanomami interatuam e que trazem conseqUências la
mentãveis para estes últimos: tuberculose, malária e pro
pagação do alcoolismo. 

A introdução de armas de fogo e exploração-de índios 
como mão~de-obr_a secundáda são outras das formas 
através das quais avança a descaracterização da8 comu
nidades, expostas ao cantata sem defesas tisicas ou cul
turais. 

3. Organilação social e o meio ambiente 
Os documentos da FUNÃT C._ ç:Ja Com~ssã_O .. peia 

Criação do Parque Yanomami fornecem inúmeros ele
mentos que permitem visualizar o patrimônio represen
tado pela cultura Yanomanií, bem com_o sua importân
cia dent(Q de -qma preocupação mais ampla com a pre
servação ambiental. 

··uma d!lt> características __ mais _marcantes d_a_ organi
zação social Yanomami é a capacidad~_ de segmentaÇão · 
das aldeias e de proliferação de grupos locais, o que re-

presenta mai_s um fa!flr a inibir uma concentração:~age
rada ~-C: pessoas numa determinanda aldeia. ASsim, 
quando uma comunidade alcança um certo número de 
pessoas, _a_ tendência ê surgir uma riva1idade política em 
seu seio, de modo a estimular os membroJ> das facções 
opostas a se separarem. { .... ) Desse modo, .... os Yano
mami pr<!,ticam, com efeito, um sistema altamente racio
nal em termos de utilização de recursos- naturais ... ali
viando a_ pressão demográfica sobre a utilização dos re.. 
C!!!:_i!_~~J,!ma Qfl~ª_área._que fic~ria sobrecarre&ada se a 
pofmlação-da comunidade original crescesse e permane
~se concentrada no mesmo local por tempo indefini-
do," (FUNA_I,l984.). . .. . -· 

, O projeto RADAMBRASIL forneceu os seguintes da
dos sobre a fertilidade do solo em território Yanomami: 

-áreas de capacidade natural baixa .. , .... _ .. 11,53% 
---.áreas de capacidade natural muito baixa ... 37,04% 
--áreas de capacidade natural não significante 11,29% 
-áreas de proteção permanente .... -._, ....... A_Q.l~% 

Mesmo em solos tão pobres, os Yanomami têm cpnse
gtiido por séculos a fio extrair uma subsistência perfeita
mente satisfatória, sem pôr em risco o precário ecjuilíbrio 
ecológico da regiãci. 

Para isso é fundamentarareOeOe comunlcaçõeSiila.ti
ti_d_a entre as ald_eias, num raio muito amplo, bem como a 
utilizaçãó dos espaços entre elas, aparentemente "va
ziOs" se --consider~dos moineiúaneamertte, fora da sua 
utilização histórica. 

·:esses _espaços enií-é. aldeias, atravessados conStante
mente pelos seus hãbitantes, de fato __ representam uma 
resposta dos Yanomami às demandas_que lhes são im
postas por um meio ambiente pobre em solos cultiyâveis 
e-d~ f.rffi-gejS iecllrSóS-Tãl_.illíStico,s; -d-:Ija-renOVação _9~pehde 
J;l~um esvazia_m_entq_pg_l_<h:fico-dB.s áreas utilizada_s, Uma 
comunidade que explore um determinado filêtio" ecotóií---
c<frtãcq:iõder_ã mante_r o mesmo padrão de vida, co01 su
ficiente produção agrícola, caça e pesca se permanecer 
no mesm_~ local p_o~ mais de_tr~s a cinco ano_s. Os ~o_los _s_~ 
esgoíã'!il: _a ~cfiÇ~rãféfã -e-~pr~dUfOs da flo_r~t:~' _neces- · 
sã fios Pârá a construção-de· caSãs -e feitura de instrUmen
toS d-6~ir.abalha· e outros utenSílíos tornam-se es~_ssQ.s, 
fórÇ-iuidO os moradores a·lôngas jornadas para chegar a 
n·avas fontes de recursos. Assim, a cada três ou cinco 
_an.os~--os_Yai:Jomamitransferem s-Uas malocas pará noVos 
locais da floresta, deixando os ant~Iase de pousio, 

·rmnru--rejuveneciinento do solo, fauna _e flora. Deixada 
-desse modo, a antiga floresta terá a oportunidade de se 
reçonstitu"ir dentro de 50 a 100 anos, dependendo_da fer; 
tilidade específica de cada ecossístemã."_(f_UNAI, 1984.) 

( ... ) "O sistema _de plantio segue o padrão praticado 
pelas demais populações indígenas da Amazônia." { ... ) 
.. Utilizam, de preferência, terras recobertas por florestas 
virgem Ou rejuvenescida, onde as roças são feitãs ein 
círculo.e, se houver declive, as planta"s são distribuídas 
por espécie, de acordo com os níveis do terreno( ... ) Se o 
!erreno for plano, as plantas são mescladas, o que traz, 
lg_l!_al_mente, '!~-"tª&!:n~_Ç!_Il_ t~r_rrws d_~ _u_ti_llzação parcimo

- niosa dos nutrientes, de controle de pragas, etc. ( ... ) O 
_tipo de policultura praticado por eles tem sido considera
da como a mais racional que se conhece, em termos de 
conservação, não só do solo, como também da fauna, da 
flora e dos demais elementos do ecossistema." (FUNAI, 
1984.) 

·""'Cãda pà.rceli da ftorestã ê aproveitada, k:m flome, é 
percorrida com íntiina familiaridade e impregna a me
mória do grupo, atravês de relatos históricos e niitológi
cos, desde os tempos mais remotos. São exatamente esses 
fatos que devem estar constantemente associados à c:on
ceituação de território ocupado pelos Yanomami, terri
tório esse que nãQ se pode limitai' ao local e imediações 
das_ aldeia_s, sob pena d~ se_co~eterem erros gravíssimos 
qUe -afetãriatTI. inexoravelmente a sobrevivência -f'lSica e 
cultural desse- grande grupo indfgena." - · 

4. Delimitaçio,. faixa de fronteira, seguri:nÇá aaclorial e 
conve!"Jção 107 

_-Em 1977-78 foram delimitadas 2Í áreas pela Portarias 
477/N, 512/N e 513/N. Estas áreas diminutas e des
conUnlll!ii _d_eixararl!_ entre elas corre_dores que facilitar_am 
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o ac~sso·e infiltração de colonos, garimpeiros e frenteS dC 
colonízãÇão. 

Em 1982, pela Portaria G M 025, de 9-3-82, foi eleita, 
~om'? medida preventiva. uma área contínua de aproxi
õl_adamente 7.700,p00h~. Não obstante, essa Portaria 
não considerou certas áreas anteriormente reconhecidas 
coffio de ocupação indígena, o que vem p-ermitiÍ1do a pe
netração de intrusos não-fndios. 

Pela_Portaria n"' L817/E! de 8-1-85, a FUNAI reco
nhece u_ma á_rea de_ ~pr()ximadallJ.ente ?.419.108ha para o 
Parque Indígena Yanomami. A delimitação e, demar
cação ~e uma área_contín_ua possibilitarâ a sobrevivência 
dêSS~~ _S:()ITiürifáaaesliiCfig~na~,sem p~fuíZo de seus_ va-
lores cultur-aiS, -lradiçãO~uSõs e costumes. -

Grande parte da terra Yanomami está sobre a faixa_ de 
fronteira -ôe 150- Km. 

A conseqUência atual da Faixa de Fronteira é garantir. 
q_l_le a destinação das _terras públicas sem uso público seja 
realizada pela União Federal. Em outras palavras: trans
fere à União o domíniO sobre as terras devolutas ali exis-
tentes. _ _ _ ___ _ _ __ _ 

A União nãO pode dãf OUtra: ilestinação às terras indí
genas que não a sua dest_i_nação constitucional._Ademais, 
a terra é da União por ser indígena --Art. 4"' da Consti
tuição -,antes de sê-lo em virtude da faixa de fronteira. 
PU:ra _que fosse diferente; a Constituição teria que dizê-lo 
eX{miSsarileiúe, e-nã-o o-fez. 

Sem dúvida a tÜaior __ a_rn_e_aça que recai sobre os Yano
mami é a -invasãO ·contínua de garimpeiros em vários 
pontos de seu território. Trata-se de segmentos popula
cionaiS, rorainiC:nsei ou não, atr8fdos por políticos com 
interesses locais e que se colocam frontalmente contra a 
lei ao incitar a penetraçãO em área reconhecidamente 
indígena. 

AConvttnção N"' 107, no seu art. 13, §9 2, cortdenaesse 
proceãiffiento: '"'Serão tomadas medida.s para evitar que 

pessoas estranhas a essas populações (Yapomami) pos
sam prevalecer..se de seus c-ostumes ou da Ignorância dos 
~~~~r~ssados em r~laçio à l_ei (grifo nosso) com o obj~tivo 
de adquirir a propriedade ou-o uso de__ terras pertencentes 
a· essa =pcipülação." (Decreto N"' 58.824, de 14-7-66.) 

Pode:iitõS ifuffiir_-que as- árc6as do teáitório Y:inoina~ 
mi onde o cantata com as frentes de expansão se deu nos 
~ltimos 12 anos são as áreas (!e maior potencial para a 
defl_agração de_ contlftos, poi' representarem focos de 
grande tensão intCrétnica, como já ãcónteceu na região 
da Serra_de Surucucus em _1976 e na região do Apiaú no 
início de 1985L_ 

Uma parte da população já vem sofrendo grandes da
nos pelos efeitos de um cantata direto e indiscriminado, 
de difícil controle. Esta situação atualmente tende a se 
agravar. Há necessidade de se evitar a violência qUe sem
pre surge em decorrência de cantatas descontrolados, 
que provocariam um desequilíbrio dos sistemas sócio
econômicos relativamente frágeis, e conseqüentemente a 
destruição da cultura e o extermínio de pessoas. 
· A_- área Yanomami, estando em faixa de fi-onteiia e 
com crescente potencial de tensão, para maior segurança 
de seu território e para evítar a possibilidade de conflito 
social ou interétnico, necessita de controle, que poderâ 
ser exercido pelo Exército nacional. 

s.· Interesse ambieOtil, Interesse económiCo, pat"riliióDlo. 
cultural e direitos humanos 

· -_:Quase 3:0_% _dO terrítório Yanomami eStão Compreen
didos em duas áreas de proteção ambiental: o Parque 
J'llacional do Pico da Neblina (Decreto n"' 83.550/79) e a 
Reserva Florestal do Pari_rna. (Decreto N"' 51.042/61.) 

Os dados do RADAMBRASIL indicaram que 33.5% 
das terras incluídas na proposta do Parque Yanomami 
são áreas montanhosaS, e portanto de preservação per
manente, enquanto 40,5% das terras são inaptas para 
projetas de lavoura ou agropecuária, devido à sua quali
dad~ muitQ_baixa e não significante,_tendo sido recomenw 
dada ao Poder Público a criação nessas áreas de parques 
nacio_naís e estações ecológícas. 

Fica evidente, dos argumentos anteriormente apresen~ 
tados, a interligação existente entre a garantia de integri
dade do território Yan_Qmami enquanto tal, a preser~ 
vação de sua cultura:, e a preservação ambiental. A seg
mentaçã.C? do território, a sedentarização dos grupamen~ • 
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tos indígenas, ao inviabilizarem a sobrevivência de uma 
cultura que convive c:m respeito com a natureza, trans
formam aquela população em elemento predador, 

O funcionamento da spciedad<: Yanomami iri:iPlica 
a plena utilização do espaço pretendido, a área incluindo 
zonas de _am_Qrtecimento de possíveis choques entre 
índios e "brancos". 

A Criação do Parque Indígena Yanomami surgi assim 
como única forma de garantir o respeito aos direitos da
quela comunidade indígena, ao passo que se preservam 
os recursos naturais cuja exploração indevida, hoje, só 
levaria a uma rápida- exaustão. 

Assim sendo, a área do Parque Yanomami, ora pro
posta, apresenta condições particularmente propfc1ãs 
para a preservação de uma região ecologicamente notá~ 
vel, bem como para a proteção da última grande nação 
indígena brasileira, sem prejuízo ao desenvolvimento na~ 
cional. A figura jurídica do Parque, preservando as ter~ 
ras Yanomami e oferecendo condições assístencia:íS ravo~ 
ráveis à população indígena, permitirá o preparo fiarmo~ 
nioso para um bem sucedido _contato dos índios com a 
sociedade nacional. 

A realização do projeto de criação de um Parque Indí
gena Yanomami seria a demonstração prática da capaci
dade do Brasil em promover um projeto humanístico_d~ 
grande alcance, cuja repercussão, em níVel nacional e in~ 
ternacional, seria das mais auspiciOSas. 

Sala das SessõeS,_ 5 de dezembro de 1985. -Severo 
Goines. 

(À.~ Comissões de Co_nstituição e Justiça e de Agri
cultura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 380, de 1985 

Regula o exercício da profissão de Oficial-de
náutica e dã. outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Do Oficial-de-náutica e da sua 

classificação 

Art. I~' Ofictal-de-náutica é o profissional que, pos
suidor do diploma de uma das categorias mencionadas 
no artigo 2~~" desta lei, exerce função na seção de convés 
de navios mercantes nacionaíS. 

Art. 211 No exercício das atividades dos oficiais-de
náutica, distinguem-se as categofias e as funções. 

§ ]\> Categorias são os-tftU.los profissionais 06t@OS 
através de cursos regulares e respectivos exames, nas Es
colas de Marinha Mercante, e que constam dos diplo
mas. São, na ordem hierárquica decrescente: 
comandante-de-longo-curso, comandante-de
cabotagem, primeiro oficial-de-náutica e segundo 
oficial-de~nâutica. 

§ 29 Funções são os cargoS exercidos a bordo dos 
navios e para os oficiais-de-náutica são, na ord_em de
crescente de hierarqUia: coma-ndante, imediato, primeiro 
oficial-de-náutica e segundo oficial-de-náutica. 

§ 3'>' Comandante é a pessoa que gerencia a embar
cação, sendo responsável pela mesma e por seus equipa
mentos, seus passageiros e bagagem, acompanhada ou 
não, pelos tripulantes e seus pertences e pela disciplina.~ 
o responsável pela navegação e verdadeiro depositário 
da carga. ~ a maior autoridade a bordo e a ele estão su
jeitos todos os passageíros e tripulantes, que lhe devem 
obe_diência em tudo que se referir ao serviçO, disciplina, 
higiene e segurança da embarçação. 

§ 4.,. O comandante_ também é preposto do armador, 
sem prejuízo de sua condição de tripulante. 

CAPITULO II 
Do Acesso à Carreira de 

Oficial-de-náutica 

Art. 3~' O- ac~sji ili.iciàl à carreira de ofici::'-l~dç
nãutica far-se-à, uniêamente, airavês. de curso fuiida-

mental para segundo oficiill~de-náutica, em Escola de 
Formação de Oficial da Marinha Mercante. 

§ I~' O ingresso no curso fundamental para segundo 
oficial-de-náutíca far~se-á através de exames estabeleci· 
dOS- pelo Ensino Profissional Marítimo, para candidatos 
com mais de 16 (dezeseis) e me!Jos de 23 (vinte e três) 
anos de idade e portadores do diploma do ensino do se-
gundo grau, exclusivamente. . 

§ 2'>' Para o marítimo -possuidor do diploma de 
mestre-de-cabotagem, o limite máximo de idade de que 
trata o parágrafo anterior fica aumentado para 34 (trinta 
e-quatro) anos, sendo eliminada a exigência da apresen
tação dO diploma do ensino do segundo grau. Para gozar 
dessa vantageri'l, o marítimo em questão deverá ter, no 
mínimo, 6 (seis) anos de embarque em função relativa à 
sua categoria ou à categoria superior. 

Ãrt. 49 A obtenção de títuÍa" superior ao de segundo 
ofidal-de-nâutica far-se-â, exclusivamente, -·âtravês de 
curso_s de aperfeiçoamento e aprovação nos respectivos 
exames. 

_ ArL 59 Não haverá nenhuma equivalêncja de títulos 
~com qu_a~~er ~tr~rofissões,_~~':!s ou J?ili~res. 
· Art. 6\> Os oficiais da marinha de guerra diplomados 
pda Escola Naval, pertencentes ao corpo da armada, te
rãO direito ao diploma inicial de segundo oficial-d~ 
l).âutj~. desde que sejarri apr_ovados em exames das disci
plinas eXigidas no curso fundamental para segundo 
oficial-de-náutica e que não constem do currículo daque-
la Escola. ------ ---

CAPITULO I1I 
Do Ensino Profissional Maritlmo 

Art. 7~' Os currículos e conteúdos programáticos das 
disciplinas lecionadas ngs cursos fundamental e _de aper
feiçoa-mento, duração dos mesmos, os ínterstícios de em~ 
barque necessários para pleitear a inscriçãO em curso de 
aperfeiçoamento, assim como o número de _vagas, serão 
determinadas por comissão tripartite composta de repre
sentantes do Sindicato Nacional dos Oficiais de Náutica 
e de Práticos de Portos da Marinha Mercante, do Sindi
cato Nacional das Empresas de Navegação Marítima e 
da Diretoria de Portos e Costa do Mini~>tério da Mari
nha, na razão_d!:: um representante por entidade menci<>
nada. 

Art. 8~' O oficial-de-náutica que exercer função de 
instrutor ou professor, O-U função relativa ao ensino, no 
Ensino profissional Marítimo, rec_eberã_ do Fundo Qe 
Desenvofvimento do Ensino Profissional Marítimo, re
muneração bruta mensal correspondente à função máxi
ma que poderia exercer se embarcado em navio de longo 
curs-o da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, de 
acordo com a Co.nvençã_o Coletjva de Trabalho assinada 
entre essa empresa e o Sindicato Nacional dos Oficiais de 
Náutica e de Práticos de Portos da Marinha Mercante, 
ou entidade Sindical _de ordem superior. 

Art. 9~' Ao oficial-de-náutica que fizer curso de 
aperfeiçoamento para obtenção de diploma superior será 
paga, pelo Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profis
sional Marítimo, bolsa de estudos nunca inferior ao va
lor da soldada-base mais etapa que receberia se embarca
do, na mais alta função permitida por seu diploma atual, 
em navio de longo curso da Companhia de Navegação 
Lloyd. Brasileiro, desde que não receba qualquer ajuda 
do empregador. 

Parágrafo único. No caso do oficial-de~náutica rece
ber auxílio do empregador, que nª-o alcance o valor qa 
bolsa de estudos paga pelo Fundo d~ Desenvol"ímento 
do Ensino Profissional MarítimO, conforme o Cli.put des
te aftlgo, o Fundo fará a devida complementação. 

Art. 10. O curso fundamental e os de aperfeiçoa~ 
menta são considerados de nível superior. 

Art. 11. O tratamento dispensado nos CentrOS de 
InstruçãO- ao ofiCiai-de-náutica; durante cursos de aper~ 
feiçoamento, será compatíVel com a condição de oficial. 

Ar_t. 12. Ao Comandante:..de-cabotagem será_ atri--:
buído o título de "Técnico em Transposte Marítimo", 
função de nível superior, cujas atividades são: 

a) cálculo da estabilidade dos navios, de acordo com 
o exígído pela Convenção Internacional para Salvaguar~ 
da da Vida Humana no Mar, em vigor,_ suas emeridáS e 
em: Outras resoluções e recomendações da OrganiZação 
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Marítima Internacional (OMl) e em atas da Diretoria de 
Portos e Costas; 

b) auxili;-;r oS c~mandantes de navios, nacionais e es
trangeiros, no carregamento e descarga de navios, princi
palmente nas cargas de minérios, grãos, cargas no con
vés, cargas perigosas, podendo emitir os competentes 
certificados; 

c) calcular e inspecionar a peação da carga, podendo 
emitir o certificado apropriado; 

d) efetuar o cálculo das quantidades, em ~olume e em 
peso, da carga embarcada, desembarcada e existente a 
bordo, passando o respectivo atestado; 

e) efetuar o cálculo das quantidades, em volume e em 
peso, do combustível embarcado ou existente a bordo, 
passando o respectivo atestado; 

f) inspecionar a carga antes do embarque, incluindo 
granéis líquidos e sólidos, e carga frigorificada, valendo
se do auxílio de outros profissionaiS -quando necessário, 
atestando as condições da mesma; 

g) inspedonar e atestar as condjções dos comparti
mentos de carga, valendo-se de_ outros profissionais, 
quando necessário, emitii1do o certificado competente; 

h) determinar e certificar a adequabilidade dO navfo 
para transportar carias específicas; 

i) inspecionar carga avariada, lavrando o competente 
auto; 

j) inspeçõ~s em containeres, de qualquer tipo de espé
cie, com ou sem carga; 
· k) serviços de planejamento geral e de consulta e as

sessoria concernentes a todos os problemas relativos à 
carga; . 

I) atuar como perito sempre que solicitado pela auto~ 
ridade judiciária; 

m) execução de serviços de gerenciamento e chefia em 
assuntos relativos à operação do navio, principalmente 
respeitantes à carga, em companhias e agências de nave
gação e em outras empresas do âmbito marítimo; 

n) inspeções especiais ou de segurança requeridas por 
autoridades gove_r:namentais, áperadores de navios, com

- panhias de seguro ou embarcadores, com respeito à car
ga: 

o) efetuar calibragem de radiogoniômetros, fornecen
do ps certificad_os _respectivos; e, 

p) qualquer outra atividade que, por sua natureza, se 
inclua no âmbito da profissão de comandante-de
cabotagem. 

Parágrafo único. Os estudos., laudos, pareceres, es
pecificações e ou'troS atosjudiciais_ou administrativos re· 
ferentes às atividades acimc. relacionadas só terão valor 
jurídico quando assinados por um técnico em transporte 
marítimo. 

Art. 13. Ao comandante-de-longo-curso será atri
buído· o título de "Bacharel em Ciências Náuticas", 
função de nível superior, cujas atividades são: 

a) todas as atividades relacionadas ao artigo 12 para-o 
"Técnico em Transporte Marítimo"; 

b) assistente de meteorologia marinha no preparo de 
carta.s sinóticas de tempo, principalmente na determi
nação das derrotas meteorológicas; 

c) serviços de despachante aduaneiro; 
d) serviços de corretor de navios; 
e) serviços -de corretor de afretamento; 
f} serviços de inspeção e vistoria de avarias no navio, 

na seção de convés, seu equipamento de navegação; 
g) serviços de perito-vistoriador de seguradoras marí

timas: 
h) compensador de agulhas magnéticas; 
i) inspeção do material e equipamento de movimen

tação da carga dos navios; 
j) administrai ServiÇo-s de ieparos em avarias no setor 

de convés e em cargas; 
k) efetuar vlstOiias para emissão e renovação do Cer

tifiCado -de-·Bordil livi-e; 
-1)-eTeúiar vistorias para emissão e revalidação de Cer~ 

tificado de Segurança do Equipamento; 
-m-) efetuar vístoria:s na entrega e deyolução de navios 

em afretamentos por tempo e a casco nu; 
n) ~dmini~tr~çª? de_ pessoal ma~ítimo; 
o) -adminiStração do controle d_e documçritos opera

cionais e -de classificação dos navios, nas empresas de na
Vegação, e,--
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p) qualquer outra ativida<te que, por sua natureza, se 
inclua no âmbito da profissão de comandante-de-longo
curso. 

Parágrafo único. Os estudos, laudos, Pareceres, es
pecificações, certificados e outroS lftOs judiciais e -ad!lli
nistrativos refrentes às atividades relacionadas adma só 
terão valor jurídico quando assinados por bacharel em 
ciências náUticas. 

CAPITULO IV 
Da Lotaçllo dos navios 

Art. 14. A bordo dos navios de:_navegação maríti
ma, cabotagem e longo curso, os oficiais-de-náutica, 
conforme o diploma que possuam, exercerão as funções 
de comandante, imediato, primeiro oficial-de-náutica e 
segundo oficial-de-náutica. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii) 

Art. 15. Para efeito da lotação dos navios, 
considera~se como cabotagem a navegação efetuada na 
costa brªsilei_ra_e em se~s principais rios, até a bacia do 
rio da Prata e Guianas, Também a naVegação efetuada 
por embarcações que operam no apoio marítimo à pras~ 
pecção, exploração, perfuração, produção e transporte 
de petróleo e outros ininérios no mar é considerada 
como navegação de cab_otagem, para fins desta Lei. 

Art. 16. o-·cõmandante e pelo menos dois terços dos 
oficiais~de-náutica de embarcações brasileiras deverão 
ser brasileiros natos. 

_ à_rt. 17 ... A)otaçâode ofí~íiís-de~nâutica em naVioS 
mercantes brasileiros obedecerá à seguinte tabela, estru
turãda no tamanho do navio, medidQ em tonelagem de 
arq!Jeaç_~_o __ bru~a (_TA._~) e fiO tipo de navegação_: 

Navios de longo curso (qualquer T AB} 

No;~ de Oficiais 
1 

l 

Função 
Comandante 
Imedíato 
19 oficial~de--nfw.tica 

-29 oficial~de--náutica 

Categoria exigida 
Comandante-de-longo-curso 
Comandante-de-cabotagem 
1 <>oficial-de-náutica 
}_9 S"~ft.ci~l-de-náutica 

Navios de cabotagem de mais de 7.500 TAB 
N'>' de Oficiais 
I 

Função Categoria exigida 
Comandante Comandante-de-cabotagem 
Imediato 19 oficial-de--náutica 
!9 oficial-de-náutica 29-o_ficial-de-nãutica 
29 oficial-de-náUtica 2.,. oficial-de-náutica 

Navios de cabotagem de mais de 1.600 até 7.500 TAB 
N<:> de Oficiais 
I 

Função Categoria exigida 
Comandante Comandant~de:-cabotagem 
Imediato 1 '~oficial-de-náutica 
l'~ oficiill~de-náutica 29 oficial-de-náutica 

2'~ oficial-de-náutica 

. Navio!t 4e cabo~ag~m de ma:ls de 500 até 1.600 TAB 

N'>' de oficiais 
1 
I 
I 

Função 
Comandante 
Imediato 
19 oficial-de-náutica 

Categoria exigida 
1 Q oficial-de-náutica 
29 oficfãl-de-náutica 
29 oficial-de-náutica 

Navios de cabotagem de mais de 200 até 500 tab 
N9 de oficiais 

I 
Função Categoria exigida 
Coniandante 29 oficial-de--náutica 

I Imediato 2.,.·afiCial-de--náutica 

_§ 1"' A autoridad.e competente poderá conceder li
_cença para que o oficíal-de-náutica possa exceder a 
função imediatamente superior à atribufda ao s.eu diplow 
ma no cartão de lotação, desde que ó profissional pos
sua, no mínimo, o tempo de rnrerstício de embarque pãra 
que possa pleitear inscrição no cursO de aperfeiçoamento 
correspondente. Entretanto, essa licença somente serâ 
concedida quando não houver, no porto em que estiver o 
navio, disponibilidade de pessoal para o cumprimento 
da lotação estabelec~da no caput do artigo e por prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, 

"§ 29 Não será concedida licença para oficial-de-
náutica de categoria que não a· d.e .coma_ndante~de-longo

_.curso possa exercer comando na navegação_ de logo cur~ 
so. 

.._ § 39 O oficial-de-náutica pode, independente de au
torízação da autoridade, exercer função que exija catego
ria inferior à sua. Neste c"asO, o respectivo tempo de-em
barque não contará para fins de inscrição em curso de 
aperfeiçoamento. 

CAPITULO V 
Da Jornada de Trabalbo 

Art. 18. A jornada de trabalho do oficial~de-náutica 
. é de 40 (aqarenta) horas semanais, 

Art. 19, A duração normal do trabalho a bordo não 
excederã de (!i to horas dfárias, desde que não seja- fiXado-
expressamente oUtro limite. 

§ !9 O servíço que obedecer_ regime .de rev~amento 
_será efetuado em .quartos de 4_ (quatro) horas, seguidos 
de períodos de repouso nunca inferio.res a_S (oito) horas, 
ou eJl! ~erviçode_9ivi&.ão de_~ (oito) h«?ras, seguidas de 
t?~ifOdos d~ _ _!_"epouso l)llncai_nferiores a_16 (dezesseis) ho~ 
nrs. - -

§ 25' _ Os._ofiçl.ais.-@.-náutic_a não sujei~os a regi!ll~ ~e 
.re.llezamento prestarão serviço entre 7 {sete) e 16 (dezes~ 
seis)_ho_r_a.s_dQ_Qia civi)_.__ço[Jl 1 (uma) hora de intervalo 
pa~a aHr:t_lentaç~o~ 

§ 3'<' _:Em_- o.~Yfo$.~om ape~as dois oficiais-de-náUtica, 
os quartos de_ serviço de_navegação poderão ter duração 
de 6 (seis) horas, com intervalo mínimo de 6 (seis) horas 
para repouso 

§ 49 9 serviÇO -de divisão só poderá ser determinado 
com o navio no porto. 

·1 5'<' Estando o naviO no por"to, de acordo com a du
ração da estadia, o comandante determinará se O serviço 
observará regime-de quarto ou d~ divisão. 

Art. 20. A dl!-ração normal do trabalho poderá ser 
acrescida de horas_ suplementares, em número rtão exce
den~de duas, mediante acordo escrito entre emprega-
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dor e oficial-de--náutica, ou mediante convenção coletiva 
de trabalho. 

CAPITULO VI 
Da Remuneraçio 

Art. 21. A remuneração do ofic1a1~de-náutica é 
constituída de soldada-base, etapa e demais vantagens e 
acréscimos mencionados neste capítulo, sem prejuízo de 
outras que venham a ser livremente convencionadas com 
o empregador. · 

Parágrafo único. A soldada-base do oficial~de
-náutica será paga segundo a função que exerça, nunca 
pela categoria. 

Art. 22. Todo o serviço executado, além das oito 
horas nOrmais dO dia será considerado extraordinário. 
ExcetUã::.se- O servíçQ :ex·ec"utad_o no salvamento da pró
pria embarcação, de sua carga, tripulantes e passageiros, 

§ }9 As horas extraordinárias trabalhadas pelos 
oficiais-de-náutica serão pagas, em salário, com um 
acréscimo de tOO% (cem por cento) sobre a hora normal, 
quaridO efetuadas em horário das 5 às 22 horas, e com 
um acréscimo de 140% (cento e quarenta por cento) se 
executadas em hor_ârio entre 22 horas de um dia e 5 horas 
do dia seguinte. 

§ '2'f ·Não se acordarão nell1 se convencionarão horas 
suplementares de trabalho com remuneração inferior à 
atribuída às horas. extraordinárias. 

S 3'<' As frações da hora serão computadas para efei
to de remuneração. 

Art. 23. Os sábados e domingos que o oficial-de~ 
náutica estiver na condição de embarcado serão compen
sados junto com o período de férias, do qual passarão a 
fazer parte íntegrant_e. 

Àrt. 24. A remuneração dos dias feriados civis e reli
giosos será paga em dobro. 

Art. 25. O oftci_al-d_e-nâutica, fac~_ às condições do 
trabalho, fará jus aos seguintes adicionais, calculados 
sobre a soldada-base: 

I -adicional de insalubridade, calculado em 20% 
(vinte por cento) da soldada-base; 
II- adicional de serviço noturno, calculado em 15% 

(quinze por cento) da soldada-base., somente para os ofi
ciais sujeitos ao regime de revezamento; e, 

III- adicional de sobreaviso, calculado em 40% (qua
renta por cento) da soldada-base. 

Parágraro ·úriiçO .. Os_ adic;ionais mencionados inte
gram ·a Salário j:iã.ra fados os efeitos legais. 

Art. 26. Nos.naYÍQS_ ~specializados em transporte, 
em granel, de petróleo bruto, derivados de petróleo, ga
ses liquefeitos e produtos químicos, o adicional de insa
lubridade será cale;~ lado em 40% (quarenta por cento) da 
soldada-base. 

Parágrafo único. Em navios que transportem, como 
carga, mercadoria registrada como perigosa no .. Código 
Marítimo Internacional" (OIM), órgão da Organização 
das Nações Uriidas- (ONU), será obedecido o disposto 
no caput deste artigo. 

Art..27. Nos navios qu_e possuem e operem porões, 
câmar_as ~_outros compartimentos destinados especial
mente àquelas mercadQJ:ias que deve_m s.er conservadas 
sob regime de frigorificação ou refrigeração ou que 
irinsporterri conteineres especiais para carga frigorifica
da, os o_ficiaís-de-náutica perceberão uma gratificação de 
20% (vinte por cento) calculada sobre a soldada, denomi
-nada gratificação de porão frigorífico . 

Parágrafo únic.o. A gratificação de .que trata este ar
figO Tntegrâ- OSãlãrio, para todos os efeitos. 

AM.-28. O empregâdor n'ãO poderá fazer nenhum 
des~onto na remu_n~raçã.o do oflci_al~de-náutica, salvo os 
determinados por lei, os resultantes de adiantamento ou 
de Convenção Coletiva de Trabalho, e os por ele autori
zados... Ex.cetuam-se.os_casos_ de dano causado por dolo. 

Ar L 29, A remuneração será paga até o terceiro dia 
útil do mês seguinte ao vencido, ou no dia da chegada ao 
primeiro porto de escala, se a embarcação estiver em via
gem na data do vencimento .. 

Art. 30. O pagamento da remuneração será efetua
do no navio, caso ·o. oficiai-Q_~-náutica esteja embarcado; 
~.so esteja desembarcado, será efetuado na sede_da em
presa empregadora ou no local onde esteja servindo. 
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Parágrafo único_. O pagamento da remuneração de
verá ser efetuado em dia útil mas, nos navios, tambêm 
poderá ser realizado nos domingos e feriados. 

Art. 31. O pagamento da remuneração serã feito 
preferencialmente em dinheiro. Poderá ser efetuado em , 
conta bancária, em nome do oficial-de-náutica e com seu 
consentimento, em estabelecimento de crêdito bancário, 
ou cm cheque emitido diretamente pelo empregador em 
favor do oficial-de--náutica. ' 

ParágrafO único .. O pagam_ento em conta bancária 
ou em cheque obriga o empregador a proporcionar ao 
ofici<Jl-de-náutica: ---

1- horário que permita- o desconto do cheque, ime
diatamente após a sua emissão; 

II -condições que evitein -qualquen,rejuízo, inclusi
ve em conseqüência do pagamento de transporte; 
III- condição que impe-ça qUalquer atraso no recebi-

mento do salário. - -
,. Ârt. 32. QUa-ódo o navio estiver nO exteriOr, O paga

, mento __ da remuneração poderá ser efetuado em moeda 
estrangeira cambiável no Brasil. Na ocorrência da b_ipó
tese, observar-se-á o câmbio oficial. 

· Art. 33. _Nas rescisões de contrato de trabalho ou
tras que a de despedida sem justa causa, o empregado i" 
tem o prazo de 3 (três) dias para fazei' o pagamento das 
verbas rescisórias, a contar da data do desligamento 
lançada na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
No caso do não-cumprimento do pr"'azo, considerar-se-á 
nulo o desligamento. 

Art. 3.4. No caso de despedida sem )usta causa, ven
cido o prazo de aviso prévio, o empregador fica obrigado 
a promover imediata quitação das verbas resci.s.6rías de
vidas ao oficial-de-náutíca despedido. Caso cOõtráríO o 
aviso prévio é cõnSiderado nulo. 

Art. 35 Os oficiais-de-náutica- embarcados C[n na
vios que visitem portos estrangefi-05, inclusive os das 
Guianas e da bacia do Rio da Prata, terão direito a Uma 
ajuda de .Custo em moeda estrangeira, paga pelo empre
gador e no valor que venha a ser com ele convencionado. 

Parágrafo único. Sobre a ajuda de cuSto não "incidirá 
imposto de renda, mas será comPutada: pã.ffi contri
buições à Previdência Social oficiai, para entidâde feCha
da de previdência privã.da, para contribuição· -sindical e 
para o Fundo de Garantia do Tempo de ServiÇO. 

Art. 36. A remuneraçãO do oficial-de-náutica de
sembarcador por interesSe do empregadOr, e -nas con
dições de retorno de fêrias e em alta de beneficio previ
denciârio ou acidentário, será CompoSta de sõldada, eta
pa, adlciónals coiJ.S"tãntes do artigo 25 e todas as vanta
gens de pagamento habitual convencionadas ou pagas 
espontaneamente. 

Art. 37. Quãndo embarcado, o oficial-de-náutiCa te
rá direito à alimentação, à etapa in natura, fornecida 
pelo armador, que integra o salário. 

Parágrafo único. Quando e_m gozo de Icrias, ou de
sembarcado por qualquer outra causa mas fazendo jus a 
pagamento de salário, est~ será acrescido da etapa, paga 
em dinheiro, no valor mensal de 25% (vinte e cinco por 
cento) da soldada. 

- Art. 38:· As peÇas dos uniformes desi!rviço dú~io--;-a- -
roupa de proteção para trabalho em condições climáti
cas adversas serão fornecidas pelo empregador, sem ô
nus para o ofiCíãl-de-náutica. 

§ J9 O empregador- fórriecerá, dos uniformes: de ser
viço, três andainas completas ao ingressar o oficial a seu 
serviço e a cada seis meses subseqUentes, num total de 
seis andainas por_ ano. A roupa -dC::-proteÇão para o traba
lho em condições climáticas adversas será substituMãs a 
cada dois anos. -

§ 29 Os custos dos uniformes de gala, azuis e branco, 
em suas diversas modalidades, serão divididRS-em 50% 
pelo oficial-de-náutica e 50% pelo empregador. 

Art. 39. O oficial-de-náutica tem direito-imualmente 
a dois períodos de lerias, sem preju(zo da remuneração_. 

Art. 40. A cada semestre de vigência do contrato de 
trabalhO, o oficial-de-náutica terá direito a férias de 15 
dias corridos. 

Art. 41. Não terá direito a férias o oficial-de-náutica 
que, no curso do período' aquisitivo: 

I - deixar o emprego e não for re3:dmitido dentro de 
30 (t.rinta) dias subseqUentes à sua saídil; - -

11 - permanecer em gozo de licença, com percepção 
de salár!o, por mais de .I? (quinza) dias; 
rn- deixar de trabalhar, com percepÇão de salário, 

por mais de 15 (quinze) dias, em virtude de paralisação 
parcial ou total dos serviços da empresa; 

IV- tiver percebido da Previdência Soci_al prestações 
de acidente de trabalho ou de auxflio-doença por mais de 
3 (três) meses, embora descontínuos. 

§ ]9 A interrupção da prestação dos serviços deverá 
ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência So
cial. 

§ 2~' lniciar-se-á o decurso de novo período aquisiti
vo quando o empregado, após o implemento de qualquer 
das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. 

Art. 42. O Período de lerias sei'á acrescida, por com
pensação, do número de sábados e domingos que o 
oficial-de-náutica passou no semestre aquisitivõ. Ao 

·período total assim obtido, dar-se-â o nome de .. férias 
acrescidas". - -

ArL 43. Para finalidade do cômputo de dias de 
ferias- acrescidas, e somente para ela, considera-se como 
período embarcado, alêm daquele que o oficial-d~ 
náutica esteve efetivainente servindo a bordo de embar
cações do empregador, como conste de sua Caderneta de 
Inscrição e RegistrO~- os períodos em que esteve desem
barcado em decorrência de: 

a) gozo d~ férias acrescidas"; 
b) acidente de trabalho, salvo se: ocorrer a hipótese 

prevista no item IV do artigo 41 desta Lei; 
C) os primeiroS quinze dias de afastamento por 

doença, quando atestada por perícia médica do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
INAMPS, ou por mêdico da empresa, salvo se ocorrer a 
hipótese prevista no item IV do artigo 41; 

d) disponibilidade remunerada, quando aguardando 
navio após apresentar-se o oficial em retorno de lerias; 

e) disponibilidade remunerada, quando agregado a 
estaleiro, acompanhando construção de navio; . . 

O disporiibilidade remunerada, quando freqUentan
do curso de aperfeiçoamento para obtênção de certifica
do profissional de categoria superior, ou qualquer outro, 
por imposição da autoridade ou por interesse do empre
gador; 

g) disponibilidade remunerada, quando aguardando 
embarque por ter sido transferido para outra embar
cação da empresa, por interesse do empregadOr, 

Art. 44. Quando o oficial-de-náutica não tí\1-er" direi
to a férias, por ·motfvO constante do artigo 41, os dias de 
sábados e- domingos considerados como embarcado para 
fifts de compensação, como descrito no artigo 43, serão 
pagos em folga tão logo o oficial retornar ao serviço. 

Art. 45. As fêrias acrescidas serão concedidas, p;r 
ato do empregador, em um só período, nos 6 (seis) meses 
subseqüentes à data em que o oficial-de-náutica tiver ad
quirido o direito. 

§ !9 Será perm"itida a acumulação de dois períodos 
de férias acrescidas, a pedidO do oficial-de-náutiCa, me
diante requerimento ao empr-egador, homologado pelo 
Sindicato Nacional dos Oficiais- de Náutica, para os sin-

--dicalizados, e- pela Delegacia do Trabalho Marítimo, 
p-ara os- não-sindicalizados. 

§ 29 Quando, para o oficial-de-náutica com direito a 
férias, no semestre aquisitivo o número de sábados e do
mingos coinpensáveis for inferior a 6 (seis), as férias 
aCreScidas serão acumuladas ao período seguinte, sem 
que issO-signifiq-ue· descumprimento do prazo de conces
são. 

Art._ 46. S_empre que as férias acresddas forem con
cedidaS ã.pós o prazo de que trata o artigo 45, o emprega
dor -pagarâ em dobro a respectiva remuneração. · 

§ JY Vencido o mencionado prazo sem que o empre
gador tenha concedido as férias, o oficial-de-náutica po
derá ajuizar reclamação pedindo a fixação, por sentença, 
da época de gozo das mesmas. 

§ 2Y A sentença cominará pena diária de 5% (cinco 
por cento) da remuneração de férias, devida ao oficial
çie-nâutica atê_ que seja cumprida. 

§ 3.,. Cópia da decisão judicial transitada em julgado 
Será·reffietida ao órgão local do Ministério do -Trabalho, 
para fins de aplicação de multa de caráter administrati
vo. 
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Art. 47. Na cessação do contrato de trabalho, qual
quer que seja a sua causa, será devida ao oficial-de
náutica a remuneração simples ou em dobro, conforme o 
caso, correspondente ao período de férias acrescidas cujo 
direito tenha adquirido. 

Par.âgrafo úriico. Na cessação do contrato de traba
lho, após 6 (seis) meses de serviço, o oficial-de-náutica, 
desde que não haja sido demitido por justa causa, terá 
direito à remuneração relativa ao período incompletQ de 
férias acrescidas formado pela proporção de 1/6 (um 
sexto) por mês de serviço ou fração superior a 14 (qua
torie)"dias, de lerias simples a que tenha direito de acor
do com o artigo 40, acrescidos dos sábados e domingos 
compensáveis cujO direító já foi adquirido. 

Art. 48. O oficial-de-náutica que for despedido sem 
justa causa, ou cujo contrato de trabalho se extinguir eril 
prazo predeterminado, antes de completar 6 (seis) meses 
de serviço, terá direito-à remuneração relativa ao perío
do ifficoni.pleto de férias, de conformidade com o dispos
to no artigo anterior. 

Art. 49. Integram a remuneração das lerias acresci
das a soldada-base, etapa, adicioitais de insalubridade de 
20% (vínte ·por cento) ou 40% (quarenta por cento), no
turno, de sobreaviso, gratificação de porão frigorífico de 
que trata o artigo 27, e todas outras prestações, indeni
zações e gra"tifícações habituais, pagas periodicamente, 
por fofÇá da lei, contrato, convenção ou mesmo concedi
das espontaneamente pelo empregador. 

Parágrafo úníCo. A prestação que não seja paga em 
todos os meses do semestre e que faça parte da remune
ração das terias integrará dita remuneração pela sexta 
parte do percebido pelo oficial-de-náutica no semestre 
aquisitivo. 

Art. 50~ Aplicam-se às férias acrescidas dos oficiais
de-náutica todo o prescrito no Capítulo IV da CLT, des
de que não conflite com _as presentes disposições, 
observando-se, onde necessário, a proporcionalidade en
tr_e as durações do período aquisitivo d3. CLT e o desta 
Lei. 

CAPITULQ X 

- Despesa de Transportes e Estada 

Art. 51. Quando desembarcado, viajando a serviço, 
de onde o empregado tem sua sede, o oficial-de-náutica 
terá sua<; despesas de viagem custeadas por aquele, na 
forma abaixo estabelecida, que igualmente se aplica em 
todos os casos em que a responsabilidade por tais paga
mentos seja do empregador: 
I- o transporte será, sempre que exista linha regular, 

por via aérea; 
II- a hospedagem será em hotel de primeíra fã1i!go-

ria; _ 
III -incluem-se nas despesas de viagem os gasto.s 

com a locomoção por táxi, ou para os aeroportos ou es
tações rodoviárias; 

IV- a aHmentação será fornecida com hospedagem; 
caso tal não ocorra, o ofidal-de-nâutica terá direito, 
paga pelo empregador, a diária de alimentação no valor 
d_e lj6Õ (um sessenta avos) da remuneração de desem
barcado por interesse do empregador, conforme descrita 
no artigo 36; e, 

V- o excessO de bagagem no transporte aêreo, até 20 
(vinte) quilogramas, será pago pelo empregador. 

CAPÍTULO XI 

Da Aposentadoria 

A ri.- 52. Os oficiaiS-de náutica, por sua 3tividade in
salubre de grau mêdio, podem optar por uni dos seguin
tes tipos de aposentadoria por tempo de serviço: 
I- aposentadoria especial aos 25 anos (vinte e cinco) 

anos de serviço; 
II -aposentadoria simples, mas contando cada 255 

(duzentos e cinqüenta e cinco) dias de embarque em na
vios nacionais, da data do embarque à do desembarque, 
equivalendo a I (um) ano de atividade em terra, 
obtendo-se essa equivalência pela proporcionalidade de 
255 (duzentos e cinqUenta e cinc_o) meses de embarque 
para 360 (trézeril.O-s e- sessenta) meses ém terra. 

Parágrafo único. Na concessão de qualquer benefi
cio pago pela Previdência Social, e que dependa de tem~ _ 
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po de serviço, esse será contado de maneira descrita no 
item II. 

CAPITULO XII 

Do falecimento e do seguro de vida 

e de acidentes pessoais 

Art. 53. O corpo do oficial-de-náutica falecido em 
serviço, no Brasil ou no exterior, será, às expensas do 
empregador, transportado para o local onde o profissio
nal tinha residência, conforme suas declarações no ca: 
dastro da empresa. 

Art. 54. O empregador fará, às suas expensas, seguro 
de vida por morte natural e acidental, e _de acidentes pes-
soais, do oficial-de-náutica. . _ _ _ .. 

§ ('i' O valor do seguro de vida _será de, no mínimo, 
25 (vinte e cinco) soldadas da função exercida na ocaSião 
do óbito se por morte natural, e 50 (cinqilenta) soldadas 
se por morte acidental. 

§ 2"' O seguro de vida será pago ·a beneficiário, ou 
beneficiârios, dedarados pelo oficial-de-náutica em do
cumento própriO, -que ficará arquivado na sede da em
presa empregadora. 

§ 39 O seguro por acidentes pessoais, que será pago 
ao própriO oficial-de-náutica ou, no caso em que o mes
mo esteja incapacitado para recebê-lo, aos beneficiários 
declarados na forma indicada no parágrafo anterior, se
rá calculado tomando-se por base o valor _do seguro por 
morte natural, quando se tratar de acidente do trabalho, 
nas proporções e nos casos abaixo assinalados: 
I- 20% (vinte por cento) do seguro por morte no 

caso em que o oficíal-de:-náutica. ap6s consolidadas as 
lesões do acidente, embora possa continuar no exercício 
de suas funções, necessita de uni maior esforço para 
desempenhá-las; 
II- 40% (quarenta por cento) do valor do seguro por 

morte quando, após a consolidaçãO das lesões, o profis
sional acidentado permaneça incapacitado para exercer 
as funções atinentes à atividade de ofidal-de-nãuti<::a, 
mas possa ser reabilitado profissionalmente para outra 
atividade em terra; 

III- 100% (cem por cento) do valor do seguro por 
morte, no caso em que o oficial-de-náutica seja aposen
tado em virtude da invalidez. 

§ 4~> As condições de exercício da atividade dispostas 
no parágrafo anterior serão atestadas por perícia médica 
do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 

§ 5~> Na existência-de entidade fechada de previdên
cía privada patrocínada pela empresa empregadora, ou 
que esta seja uma das patrocinadoras, e da qual o oficial
de-náutica participe como associado, caberâ a essa enü
dade o custeio dos seguros de que trata o presente artigo. 

Art. 55. O ofiCial-de-nâutica embarcado eJ).'l navio 
que se dirija à zona de guerra, declarada ou não, de guer
ra civí!, ou de revolução tem o direito de negar-se a se
guir viagem, ficando-lhe ga-rarlfido o seguinte: 

a) desembarque imediato do navio; 
b) continuidade do vínculo empregatício; 
c) transferência para outro navio da_ empresa, ou para 

o navio de origem quando este chegue a um porto fora 
da zona de guerra; 

d) repatriação oU tranSPOrte- par-a-ópõríõ fora da 
zona de guerra para onde se dirija o navio de origem, por 
via aérea, com todas as despesas de passagem, hospeda
gem e alimentação pagas pelo empregador; 

e) manutenção, enquanto desembarcad_o, da mesma 
remuneração que recebia quando embarcado no navio 
de origem. 

Parágrafo único. O navio que for determinado se
guir para zona de guerra deverá, antes de entrar em dita 
zona, escalar em porto neutro para efetuar os desembar
ques. . _ 

Art. 56. Ao oficial-de-nâutíca que não faça uso dos 
direitos que lhe são conferidos pelo artigo anterior. se~ 
guindo com o navio para zona de guerra, será assegura
da uma gratificação mensp.l igual a lO (deô!:)vezes a remu
neração das férias acrescidas, conforme o artigo 49. 

§ I 9 Para os efeitos do presente artigo, considera-se 
o mês cõmo indivisível, computando-se a fração do mês _ 
como mês inteiro. 

§ 21' Além da gratificação de que trata o caput do ar
tigo, o empregador patrocinará, às suas expensas, segu-
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ros_de vida e acidentes pessoais para este caso especial, 
que terão valores duplos daqueles estabelecidos no arti
go S4, por morte acidental e por acidente ocorrido no 
trabalho, respectivamente. 

Art. 57. O estado de _guerra, guerra civil ou revo
lução e o,s limites da zona do c_onflito serão estabelecidos 
pelo Instituto de Resseguros do Brasil (lRB) que, para 
isso,- Se basearã em informações do mercado internacio
nul de seguros marítimos. 

-Art. 58. Os dispositivos do presente capítulo não se 
ãplicam em guerra em que o Brasít seja uma das partes 
beligerantes. 

CAPITULO XIV 

Do ti-ãiiSitO-nosp-õrtos-6rãsilelros 

Art: 59: Fica asségürado ao oficial~de-nâutica o li
vre ingresso e trânsito nos portos, terminais e demais ins
talações portuárias da orla marítima brasileira onde se 
éXefçã· ·a ·riàVegaÇãõ mercante, quando comprovada sua 
condiç~o de oficial com a apresentação da carteira de 
identidade expedida pelo Serviço de Identificação da 
Marinha (SIM). 

Parágrafo único. No caso de oficial embarcado em 
navio surto no porto, o acima disposto estende-se aos 
seus familiares e cQnvidados, desde que acompanhados 
por dito oficial ou com permissão escrita do_comandante 
da embarcação. 

Art. 60. Aos comandantes fica permitido o uso de 
viatura, ressalvada a hipótese de segurança do trabalho 
no local, estacionando em ârea determinada pela admi
nistração 'portuãria. 

Art. 61. Os funcionários lotãdos nos portões· e locais 
db aC:eS-Sp ·ao_s n:iyios_ d~_erãQ estar habilitados ao contra-_ 
!e de b<J.,iagens- e- volumes- portados pelos oficiaiS-d~ 
náutica-e seus familiares. 

Parágrafo único. As adininlStrações dos portos deve
rão estabelecer locais de acesso os mais próximos possf
_v,_el dos naviqs_~m_operações. 

Art. 62. Quando o oficial-deMnáutica desembarcar, e 
-su·a bagagem-deva ser retirada através de armazém de 
baga~g?. ~l[a_ndegado, o empregador fornecerá o_trans
porte adequado, acompanhado peta autoridade de direi-

-'"-
Art. 63. Em navio nacional vindo do estrangeiro, ao 

llportar no primeiro porto brasileiro o oficíal-de-nâutíca 
de folga ficará retido a bordo somente até o encerramen
to da visita da saúde do porto. 

Parágrafo único. Nos portos brasileiros segUintes 
não haverá nenhuma retenção a bordo em conta de vista 
de autoridades portuárias. 

~!TULOXV 

Disposições Finais 

Art. 64. As atrlJ:mjÇões çl.os ofi~iais-de-nãutica são 
determinadas no Regulamento destinado a fiXar as Atri
buições de Tripulantes de Embarcações Mercantes Na~ 
cionais. 

Art. 65. Em caso de substituição, o oficial~de
náutica substituto terá direjto f:!O salário e demais_ vanta
gens do oficial substituído, sempre que estes lhes sejam_ 
lucrativos. -

Art.. 66. Em caso de perda total dos objetos de uso 
peSsoãl e uniformes em decorrência de sinistro a bordo 
da embúCação, o empregador indenizará o oficial~de
náUtica preJUdrcaao-no ·vator de 3 (três) soldadas da 

- fllriÇãO--exerdda; vigentes _na ocasião do evento. 

§ I Q Em caso do falecimento do oficial-de-náudca o_ 
pllgamento será feito ao beneficiário inscrjtQ na empresa. 
-á1:_'l________:_:_A perda dos bens será atestada pelo comandan
te da embarcação sinistrada ou, se este tivefíalecido ou 
es.tiver impossibili~a.do par~ tal, p9r aquele que lhe suce
der no comando, observada a escala hierárquica.-

§ 3~ __ Erru:_?so_ do _d_e_saparecimento do navio com to
dos os membros da guarnição, o pagamento será efetua
do ao beneficiário inscrito na empresa, um mês após a 
saída Q._Q nª-Y_j_o____QQ _ _!!_ItJI!!O_J?Qt~-· 

~ 4~ O empregador fará a reposição total dos unifor~ 
mes _exigidos pelo Regulamento de U niforrries da Mari
nha Mercante do Brasil. 
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Art. 67. O oficial-de'-náutica goza da regalia da pri
são especial de que trata o artigo 295 (duzentos e noven
ta t: cinco) do Código de Processo Penal. 

Art. 68. Para defesa do navio, passageiros, tripulan
tes e bens a bordo, cada navio possuirá uma arma de fo
g~. devi_dame_o~~. registràda na repartição competente, 
que ficará com o oficiâl-de-nâutiCa de divisão a bordo, 

Pará_gçafo único. O Departamento de Polícia Fede
ral concederá porte de arma de fogo ·aos capitães-de
longoMcurso e capitães-de-cabotagem. Aos demais 
of!~hfís~4e_:in.áuUca-õ potle de armas de fogo será forneci~ 
do quando exerçam funçãO de comandante oU de ime
diato, atestado pelo empregador. 

Art. 69. Os 'prâtiCos sãO assemelhados aos oficiais
de-náutica no que diz respeito ao tratamento e prerroga
tivas a bordo, a eles se aplicando, no que couber, o pre
sente regulamento, em particular o artigo 52. 

§ li' Para ingresso na categoria de praticante de prá
tico, ou diretamente na prática de portos de primeira ca
tegoria, só serão inscritos nos concursos de admissão, 
inicialmente, oficiais,;de-õáutica. 

§ 2~> No encerramento das inscrições ao concurso 
para praticante de prático, não tendo número de oficiais
de-náutica inscritos alcançado o número de vagas aber
tas, a autoridade prorrogará o período de inscrições, 
abrindo-as para candidatos que não sejam oficiais-de
náutica. 

§ 3~> Para o efeito deste_ artigo, consideram-se portos 
de primeira categoria os de Belém, São Luis e ltaqui, 
Fortaleza, Recife, Salvador, Vitória, Tubarão, Rio de 
Janeiro, Angra dos Reis, São Sebastião, Santos, Parana
guá e Rlo Grande_e todos aqueles portos e terminais ctija 
movimentação de carga ultrapassar de 1.000.000 (um mi~ 
lh::ío) de toneladas métricas anualmente. 

Art. 10. A-Os prôfiSsíOi1ais que Cx.ecUtam os serviços 
de amarração e desamarração dos navios nas b6ias dos 
terminais petrotrferos oceânicos, denominados "Coman
dante de Manobra" e "Mestres de Manobra", aplicam
s-e- os dispgsitivos do artigo anterior e seus parágrafos. 

Art. 71. Fica terminantemente- proibida a escritu
ração na Ç"aderneta de Inscrição e Registro (CIR) do 
oficial~de-iiàutica, e em qualquer outro documento pro
-fisSiOn3.l de apresentação ob_rigatória ao empregador, de 
ãn-otaçãá cjue possa vír a prejudicá-lo em sua vida profis
sional, incluindo, mas não se limitando a faltas di5cipli
narcs ou outras quaisquer, notas pertinentes à qualidade 
de serviço e causas _de_ desembarque desabonadoras. 

Art. 72. A Caderneta de lru;crição e Registro (CIR) 
só será apreendida nos casos de fa{sidade de emissão, dr! 
substituição ou de_ ano_tação, sujeito o agente às penali
dades do_ artigo 299 do Código Penal. 

Art.__ 7}-. __ Somente por sentença judicial, transitada 
em_ julgadç.,_ será cancelã.4ã i lõ.scriç~o do oficial-de
ilâuüca nã caPitanú{dÕS- PortOs. Excetuam-se os casos 
de: 

a) ll: pedido do própi~o oficial-de-náutica; 
b) pÓr falecimento; e, · 
c) por aposentadoria por invalidez incapacitativa. 
Ait.- 74. · Para Ílns alfaridegáríos, -e- assim isenta de 

tributação, entende-se como bagagem. do oficial-de
náU.iica:: 
I- roupas, objetos de uso pessoal, livros e periódicos; 
II -máquinas de escrever (mecânica, elétríca ou ele

trónica), calculadora eletrôn-ica, microcomputador de 
bolso, câmera fotogrãfica, -flash eletrônico ou nãO, câme
ra para vídeo-teipe. filmadora, radiorreceptor, receptOr 
de televisão, gravador~·reprodutor de som, gravador
reprodutor de vídeo, projetar de vfdeo, projetar cinema~ 
tográftco, diascópio, desde que em unidade; 

III- sextante, estoj<:' ___ de desenho, réguas paralelas e 
outras, binóculos e oU~ros equipamentos profissionais; 

IV- películas foto e cinematrográficas, fitas grava
dus ~virgens, para gravadores-reprodutores de som e de 
vídeo, discos fonográ'fiCos; alimentos e- bebidas; todos 
em _quantidaçl~ tal que não r~velem destinação comer
cial. 

Art. 75. Ficam reVogados os artigos 496, 497, 498, 
499, 500, 501, 502,503. 504,506, 507,512, 530 e 535; e os 
Titulas IV e V .da Parte II, que compreendem os artig-os 
538'-e 565, inclt.~sive~ ~a Lei nQ 556, de 25.dejunhq_d!! 1850 
(Código Comercial). 

Art. 76. Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

O presente Projeto foi-nos sugerido pelo Sindicatq 
Nacional dos OficiaiS de Nâutica e de Prâticos de Portos 
da Marinha Mercante, com sede na cidade do Rio de Ja
neiro. Apresentamo-lo não só para exame de nossos pa
res do Congresso Nacional, como também para propor
cionar às diversas categorias que compõem a Marinha 
Mercante, inclusive sua Federação, um debate do qual 
possa, através desta proposição, com as alterações acaso 
oferecidas, surgir uma regulamentação que atenda a to
dos e seja de .. long9 curso". 

Em se tratando de matéria específica, não nos coloca
mos na defesa de qualquer princípio, jã que cabe aos ?S
pecialístas, depois do exame do assunto, se p~~muncta
rern, oferecendo sugestões que possam aperfeiçoar este 
trabalho. _ 

Sala das Sessões, 5 de outubro d~ 1985.- Nelson Car
neiro. 

LEGISLA ÇÀ O CITADA 
LEI No 556, DE 25 DE JUNHO DE 1850 

Código Comercial do Império do Brasll. 

Dom Pedro Segund_o, por Graça de Deus, e unânime 
aclamação dos povos, Imperador Constituicional e De
fensor Perpétuo do Brasil. Fazemos saber a todos os nos
so súditos, que a Assembléia Geral decretou, e nós que
remos a lei seguinte: 

Art. 496. Para ser capitão ou mestre de embarcação 
brasileira, palavras sinônimas neste Código para todos 
os efeitos de -direíto, requer-Se ser cidadão brasileiro, do
miciliado no Império, com capacidade civil para poder 
contratar validamente. 

'Art. 497. O capiião é o comandante da embarcação; 
toda a tripulação lhe está sujeita, e é obrigada a obedecer 
e cumprir as suas ordens em tudo quanto for relativo ao 
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Art. 503. O segundo livro será da -receita e despe~ 
sa da embarcação-: e nele, debaixo de competentes títu
los, se lançará, em forma de contas correntes, tudo quan
to o capitão receber e despender respectivamente à em
barcação; abrindo-se assento a cada um dos indivíduos 
da tripulação, com declaração de seus véncimentos, e de 
qualquer ônus a que se achem obrigados, e a carga do 
que receberem por conta de suas soldadas. 

Art. 504. __ No terceiro livro, que será denominado
diário da navegação -,- se assentarão diariamente, em 
quanto o navio se achar em algum porto, os trabalhos 
que tiverem lugar a bordo, e os consertos ou reparos do 
navio. 

No mesmo livro se assentará também toda a derrota 
da viagem, notando-se díarianiente as observações que 
os capitães e os pilotos são obrigados a fazer, todas as 
ocorrências interessantes à navegação, acontecimentos 
extraordinários que possam ter lugar a bordo, e comes
pecialidade os temporais e os danos ou avarias· que o na
vi·o ou a carga possam sofrer, as deliberações que s_e to
marem por acordo dos oficiais da embarcação e os com
petentes protestos. 

. ·A~~."S06:. ·_N~· ~ê~~~;~ d~· ~~~tid~· d~·~;rt~ d~· ~~~~~. 
fará o capitãO Inventariar, em presença do piloto e con
tramestre, as amarras, âncoras, velames e mastreação, 
com declaração do estado em que se acharem. Este in
ventário será assinado pelo capitão, piloto e contrames
tre. 

Todas as alterações que durante a viagem sorrer qual
quer dos sobreditos artigos, serão anotadas no diário da 
navegação, e com as mesmas assinaturas. 

Art. 507. O capitão é obrigado a permanecer a bor
do, desde o momento em que começa a viagem do mar 
até a chegada do_ navio a surgidouro seguro e bom porto: 
e a tomar os pilotos e práticos necessários em todos os 
lugares em que os regulamentos, o uso e prudência o exi
girem; pena de responder por perdas e danos que da sua 
falta resultarem. 

serviço do navio. - -
._,_A~t.'-~ú2~. 'N'~ ~~it~-d~·-~~b~;c·a·çã~· ~~- p~;;; ~i·~~d~ 

Art. 498. O capitão tem a faculdade de impor penas 
correcionaiS" ao:S iridivíduos da tripulação que perturba
rem a ordem do navio, cometerem faltas de disciplina, 
ou deixarem de fazer o serviço que lhes competir; e ilté 
mesmo de proceder a prisão por motivo de insubordi
nação, ou de qualquer outro crime cometido a bordo, 
ainda mesmo que o- delinqUente seja passageiro; forinan
do os necessãrios processoS, os -quais é obrigadO-a entre
gar com os presos às autoridades competentes no primei
ro porto do Império aorl'de entrar. 

Art. 499. Pertence ao capitão escolher e ajustar a 
gente da equipagem, e despedi-la, nos casos em que a 
despedida possa ter l~gar (art. )SS), obrando de concerto 
com o dono ou armador, caixa, ou consignatário do na
vio, nos lugares onde estes se acharem presentes. O capi
tão não pode ser obrigado a receber na equipagem in
divíduo algum contra a sua vontade. 

Art. SOO. O.capítão que seduzir ou desencaminhar 
marinheiro matriculado em outra embarcação, será pu
~ido com a multa de 100$000 por cada indivíduo que de
sencaminhar, e obrigado a entregar o marinheiro seduzi
do, existindo a bordo do seu navio: e se a embarcação 
por ésta falta deixar de fazer-se à vela, será responsável 
pelas estadias da demora. 

Ârt. 501. 6 caPitão 6 obrigado a ter escrituração re
gular de tudo quanto diz respeito à administração do na
vio, e à sUa navegação; tendo para este fim três livros dis
tintos, encadernados e rubricados pela autoridade a car
go-de quem estiver a matrícula dos navios; pena deres
ponder por perdas e danos que resultem da sua falta de 
escrituração regular. 

Ai-t. S02r- No primeiro, que se denominará - livro 
da carga -, assentará diariamente as entradas e saídas 
da carga, com declaração específica das marcas e nóme
ros dos volumes, nomes dos carregadores e consigna
tários, portos da carga e descarga, fretes ajustados, e 
quaisquer outras circuriStâncias ocorrentes ._que possam 
servir para futuros esclarecimentos. No meSmo livro se 
lançarão também os nomes dos passageiros, com decla
ração do. lugar do seu destino, preço e condições da pas

. sag~m. e a relação da Sua bagagem. 

saiu, ou naquele onde largar o seu comando, é o capitão 
obrigado a apresent~r a matrícula original na repartição 
encarregada da matrícula dos navios, dentro de vinte e 
quatro horas óteis depois que der fundo, e a fazer as mes
mas ·declarações ordenadas no artigo precedente. 

Passados oito d'tas depoiS" do referido teinpo, prescreve 
qualquer ação de procedimento, que possa ter lugar con
tra o capitão por faltas por ele cometidas na matrfcula 
durante a viagem. 
- O capitão que não apresentar todos _os indivíduos ma
triculados ou não fizer constar devidamente !J. razão da 
falta será multado pela autoridade encarregada da matrf
cula dos navios, em 100$000 por cada pessoa ·que apre
sentar de menos, com recurso para o Tribunal do Co-
mércio competente. - - -

Art. 530. Serão pagas pelo capitão todas as multas 
que -forem impostas à embarcação por falta de exacta ob
servancia das Leis e Regulemantos das Alfândegas polí
cia dós- POrtos: e igualmente os prejuízos que resultarem 
de discórdia entre os indivíduos da mesma tripulação no 
serviço desta, se não provar que empregou todos os 
meios convenientes para os evitar. 

Art. 535. Finda a viagem, o capitão é obrigad~ a dar 
sem demora contas da sua gestão ao dono ou caixa do 
navio, com entrega do dinheiro que em si"tiver, livros e 
todos os papéis. E o dono ou caixa é obrigado a ajustar 
as contas do capitão logo que as receber, e a pagar a 
soma que lhe for devida. Havendo contestação sobr~ a 
conta, o capitão tem direito para ser pago imediatamente 
das soldadas vencidas, prestando fiança de as repor, a 
haver lugar. 

ArL 358. A habilitação e de_yeres dos pilotos e con
tramestres são prescritas nos Regula.meritõs de M ari-
nha. · 

Art. 565. O navio e frete respondem para com os do-. 
nos da carga pelos danos que sofrerem por delitos, cul-
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pa ou omissão _culposa do capitão ou gente da t~ipu
lação, perpetrados em serviço do navio; salvas as a·ções 
dos proprietarios da embarcação contra o capitão, e'des
te contra a gente da tripulação. 

O Salário do capitão e as soldadas da equipagem são 
hipoteca especial nesta ações. 

(Às Comissães de Constituição e Justiça, de Edu
caÇão e Cultura, de Legislação Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (José F'ragelli) - OS projetas 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Para os fins 
do disposto no parágrafo únícó" do art. 97 do Regimento 
Interno, concedo a palavra ao Sr. Senador Enéas Faria, 
na qualidade de l\'-Secretário da Casa, 

O SR- ENtAS FARIA (PMDB - PR. Pronuncia o 
seguinte discurso·. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Valh(;-:-me da oportunidade em que venho a: esta tribu
na para trazer ao conhecimento da Casa, ainda que de 
forma resumid~. o relatório das atividades administrati
vas, orientadas pela atual Comissão Diretora, deste ano 
de 1985. Antes, porém, de passar à indicação de alguns 
marcos referenciais de nossa atuação, é justo e necessário 
fuçamos algumas considerações preliminares: 

RELATÓRIO DO SENHOR PRIMEIRO-
SECRETÁRIO 

CONSIDERAÇOES INICIAIS 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A democracia somente existe de fato na medida em 

que os valores que a articulam e caracterizam são inter
nalizados e aplicados sistematicamente pelas instituições 
que lhe dão sustentação em nome da sociedade nacional 
e em beneficio dela. Em caso contrário ela é pouco mais 
do que _uma palavra de_efeito, de aspe-ctos retumbantes .e 
de profundas cono_tações simbólicas. 
· ~Um dos valores que legitimam a democracia, quiçâ o 
de importância maior, é o da responsabilidade que pos
sui o agente de mandato público de prestar contas à co
munidade outorgante. Essa orientação, conjugada com 
os princípios clássicos da clareza e publicidade dós atas 
públicos, induz a que tal relatório seja suficientemente 
claro para evidenciar se as atribuições foram exercidas a 
bem do interesse público e dentro das limitações éticas e 
legais fixadas peta so.::iedade respectiva. 

É em respeito a _tais valores e princípios, tomados 
como unanimemente acolhidos pelos Nobre Pares desta 
Casa, antes do que por 'qualquer outro propósito, que 
decidimos apresentar este relatório. Expressa ele alguns 
dos parâmetros, ações e resultados da atuação da Comis
são Diretora - com o apoio irrestrilo de todos os seto
res. que i_ntegram a estrutura do Orgão- nestes 9 (nove) 
meses consagrados à revitalização da instituição. 
Observe-s_e, porém, que em razão da singularidade de 
muitos dos produtos da Instituição, gran~e parte da sua 
atuacão é insucepti'Vel de uma quantificação específica 
dos resultados produzidos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Esta iniciatíva de prestar contas é, cm si mesma, uma 

evidência da conduta inovadora adotada em consonânw 
cia com as ·aspirações populares. Afinal, como se recor
dam Vossas Excelências, foi a própria sociedade brasilei
ra que clamou por mudanças, nas praças e ruas deste 
imenso Pais, amplificando ao nível do irrecusável a sua 
postulação por ações moralizadoras, similarmente ao 
que_tantas vezes fora esboçado por Senadores e Deputa
dos em plenários esvaziados pela ação inconseqUente do_ 
arbítrio. 

Vivemos UM TEMPO NOVO, tempo de construção e 
uma ordem fundada em valores genuinamente democrá
ticos, como merece, almeja e espera o povo desta grande 
Nação. Isso não ocorrerá, entretanto, sem que se inter
nalize de modo aprofundado a consciência da responsa
bilídade de prestar contas. Assim, desde que somos os 
principais responsáveis pela indução de tal estado, cabe
nos dar exemplo de acolhimqnto a tais valores. Ademais, 
a prática de prestar contas constitui um requisito funda-
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mental para a legitimação ·das instituições que acolhem 
como bússola a seriedade e o interesse público. 

PROPÚSITOS BÁSICOS DO 
SENADO FEDERAL 

Ao Senado Federal, em sua condição de órgão-sede de 
expressiva parcela do Poder Legislativo, incumbe o 
exercício de funções ou misSõçS-LEGIS~TIVAS, FIS-.: 
CALIZADORAS e PARLAMENTARES que são ine.. 
rentes aos regimes democráticos. ~ experiência histórica 
tem demonstrado que todas elas são igualmente impor
tantes para a saúde do regime democrâtico e que apenas 
na medida em são exercidas concomitantemente é que o 
órgão assume o caráter de Centro de apreciação pública, 
de debate amplo e de articulação final das mais impor
tantes decisões nacionais. 

Entretanto, a consecução_ de tal resultado requer não 
apenas a atuação dedicada e persistente dos parlamenta~ 
res, como também a disposição das gerências dos órgãos 
setoriais e a adequação das estruturas de apoio técnico e 
administrativo para a prestação--de um respaldo compe-. 
tente, oportuno e adequado às necessidades dos mesmos. 
Como tem sidO ressaltado em tantas ocasiões, o Senador 
pode estar imbuído das melhores intenções, possuir uma 
grande capacidade de trabalho e ser dotado das mais re
quintadas qualidades parlamentares, mas terá a sua 
atuação sensivelmente_ prejudicada se não dispuser, na 
hora certa, do dado indispensável, da informação fide
digna e de um eficaz apoio técnico; adminiStilitiVO e le
gislativo - esta é, aliás, a eXperiência doS Parlamentos 
mais modernos do mundo, referencial digno de séria 
consideração. 

Um outro aspecto digno de nota é o fil.to de que o Se
nado Federal, juntamente com a Câmara dos Deputa
dos, funciona como guardião da ordem constitucional
mesmo durante os períodos de exceção. Assim, tão logo 
restaurada a normalidade- e vencida tt inércia inicial---:
incumbe-lhe atuar de forma _decidida na restauração da 
unidade, integridade e adequação do ordenamento cons
titucional à realidade da Naçã_o. 

São tais contingências qüe fundamentam os TRE:S 
PARADIGMAS assumidos pela Comissão Diretora 
como referenciais básicos parã o TU-riCiOrlamento do Se
nado Federal nestes novos tempos, a saber: 

EXERCICIO PLENO DAS PRERROGATIVAS 
E MISSOES CONSTITUCIONAIS 

A Instituição só se justifica e adquire legitimidade 
para continuar existindo na medida çm .que assumir e 
exercer os seus papéis e que funcionar como freios e con
trapesos do sistema democrático, induzindo e promo
vendo o equilíbrio dO$ poderes. 

Não pode existir uma democracia fofte- como dese
ja o povo brasileiro- com instituições frã.Cas. Órgãos le-. 
gislativoS atuanteS não são m__e_ros_r_eierendadores de pro
posições acabadas, pelo contrãrio, interferem e ajustam 
as principais decisões nacionais, especialmente as de ca
ráter alocativo, bem como revêem periodicamente Os or
denamentos parametradores. 

Ademais, não se pode correr o risco de que retardas 
ou indecisões CondUzam à reabsorção de prerrogativas 
pela tecnoburocracia de outros poderes. 

AJUSTAMENTO DAS ESTRUTURAS PARA 
OBTENÇÃO DE MAIOR EFETIVIDADE 

Uma instituição vale tanto quanto os saberes que in
corpora aos seus produtos. Portanto, esta há que ser a 
perspectiva dos órgãos da estrutura do Senado: 
questionai-se, permanentemente, sobre COmo contribuir 
para a excelência da instituição noS planos legislativo, 
fiscalizador e parlamentar. 

Assim, os ÓrgãÕs-fins e as estruturas de supo~te técni
co devem ter prioridade para efeito de alocação de recur
sos, em razão de sua importância para a qualidade final 
dos resultados propiciados pela instituição à comunida· 
de nacional. 

No plano dos serviços-meio a orientação hã que ser a 
de promover a sua racionalização a fim de liberar recur· 
sos para aplicação nas ativídades de caráter substantivo. 
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ADEQUAÇÃO DO ORDENAMENTO 
CONSTITUCIONAL DO PAIS 

O-arcabouço constitucional opera como fonte geratriz 
dC: toda a ordem legal vigente no país, logo, se este se 
a-ch-a eivado de preceitos autoritários tal contingência 
fiCã instítucíonalizada e atê mesmo objeto de defesa pelo 
Poder Judiciário. Isto se torna ainda maiS: grave quando 
a- norma- constitucional restringe a iniciativa das leis e o 
poder de emenda - faculdade tradicio-nal d_o Legislati
vo. 

Assim, o Poder Legislativo se legitima como ente útil à 
sociedade na medida em que não estiver com suas mãos 
atadas. Não basta a faculdade de gritar, é preciso poder 
agir, mesmo porque o"s governos autoritários tendem a 
ser surdos desde o seu nascedouro. 

Reconhec-~mos~ ent~etantõ;- que a plena operaciona1i
zação de tais paradigmas, mediante sua consideração em 
todas as iniciativas, tein sido retardada pela existência de 
alguns fatores limitantes. Um deles ê o grau de acomo
dação a que chegaram certas estruturas internaS' em ra· 
zão do seu precá_rio acionamento nos últimos anos. Ou
tra é a inadequação do perfil de parte dos recursos exis~ 
tentes às necessidades atll,ais - em v'erdade_ o Legislativo 
não investiu tahfo -quanto seria desejável na preparação 
dos- seus -rec~Ur50"$fiiiilu!nospara as responsabilidades da 
plenitude democrática. Alêm destas, a própria Inexistên
cia de modelos e padrões administrativos de uso consa
grado em entidades iegislativas funciona como óbice. 

PARÃMETROS PARA A AÇÃO 

A fiin- de dÚ·eCioilãr a atuação dos órgãos que inte-. 
gram a estrutura da Institulção segundo os valores e pa
radigmas apresentados a Comissão Diretora articulou e 
colocou em processo de implementação um conjunto de 
políticas setoriais. Tais políticas- detalhadas adiante
foram articuladas a partir de um enfoque predominante
mente institucional. Acolheu-se como·premissa a de que 
!'~rja indispensável q fortalecimen_to da organização para 
que se operasse a sua-efetiva consolidação como ente útil 
à sociedade brasileira. 

A preocupação fundamental, neste caso, foi a de acele
-raro processo de-adequação das estruturas e comporta
mentos, bem como a de colocar todas as decisões e ini
ciatívas. a gravitai' em torno de um mesmo c_onjunto de 
parâmetros delimitadores, suficientemente explícitos e 
claros para serem entendidos de mod_o mais ou menos 
uniforme em toda estrutura, a fim de possibilitar a ele
vação dos níveis de eficáciã organizacional. 

ôeSse mQdo,-iJ)esar @s dificuldades q_1_1e são peculia
res à composição e caracterização das políticas públicas, 
_es_tas vêm sendo decodificad_as no sentido de reduzir a in
~rteza_ -,especialmente nos_ escalões gere~~~ais -~de 
ampliar a conformidade e de inStaurar um Clima favorá
vel à cooperação e integração de ações. 

Tais políticas podem ser reunidas em três g-rupos sin
gulares, ou seja INSTITUCIONAIS, INSTRUMEN
TAIS e SUBSTANTIVAS, com a seguinte caiacteri
_z~ção_ e desdobramentos: 

POLITICAS DE CARÃTER INSTITUCIONAL 

Aquelas por intermêdio das quais o Senado Federal 
como instituição dá acolhimento a valores tidos como 
positivos pelo senso comum do cidadão nacional e petas 
elites dos vários segmentos das estruturas sociais e eco~ 
nômicas do pafs, isto é, a compatibilização dos valores 
acolhidos_ pela instituição com os esposados pelas comu
~idades representadas. Constituem políticas deste tipo, 
lmplementadas pela atual Comi_ssão Diretora, as seguin~ 
tes: 

a) austeridade, legalidade, equidade e transparêncía 
em todos os atos e ações da instituição; 

b) val<?rização da competêflCia, idoneídade, experiên
cia profis-sional e engajamento nos processos de fortale
cimento organizacional; 

c) controle sobre custos, combate a desperdícios e 
zelo pelo patrimônio público; 

d) intolerância a condutas, ações e práticas incom~ 
patíveis com o decoro e a dignidade da instituição Sena~ 
do Federal. 
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POLITICAS DE CARÃTER INSTRUMENTAL 

Assim de:;ignadas as orientações articuladas visando 
racionalizar o uso dos recursos disponíveis ou mobilizá
veis e o direcionamento das ações dos setores responsá
veis pela execução das atividades-meio tradicionais e: pe
los serviços auxiliares de apoio às funções da instituição 
(legislativa, fiscalizadora e parlamentar). Enquadram-se 
nesta categoria as seguintes políticas: 

a) atendimento às necessidades de recursos humanos 
mediante melhor aproveitamento dos servidores já exis
tentes, de __ sua valorização e engajamento nos processos 
da Casa· 

b) am,pliação do controle sobre as despesas e simplifi
cação dos procedimentos burocrâticos;-

c) obtenção de conformidade entre as atribuições le
gais e regulamentares dos órgãos e as realmente desem· 
penhadas; 

d) adequação das instalações físicas e equipamentos 
às neceSsidades da instituição. 

POLITICAS DE CARÁTER SUBSTANTIVO 

São caracterizadas como tais aquelas diretivas estabe
lecidas com vistas à obtenção de melhorias qualitativas 
nos resultfldos_ oferecidos pelos órgãos-fins do Senado 
Federal ao desempenho de suas funções institucioilais. 
As políticás desta natureza, estabelecidas pela Comissão 
Diretora, foram as seguintes: 

a) ampliação da efetividade (efeitos das ações sobre a 
realidade) dos órgãos responsáveis pelas atividades-fins. 

b) adequação das estruturas de: suporte à ação parla
--mentar (aquelas mais diretamente relacionadas com a 

atividade pessoal do parlamentar). 

AÇÚES E RESULTADOS OBTIDOS 

A indic_ação dó efetivo acaiamento às políticas indica
das-se ãCha expressa pelos Tisu1tados Obtidos nas ações 
conexas às mesmas - especialmente aquelas de caráter 
inovador ~apontadas nesta sinopse apenas com caráter 
referenciaL Importa salientar que a peculiar interdepen
dência das políticas 'públicas determinar que um mesmo 
resultado possa Sei" relacionado simultaneamente a 
yárias políticas, bem como o fato peculiar de que muitas 
políticas apresentam um certo retardo na produção de 
resUltados concretoS. 

AUSTERIDADE, LEGALIDADE, EQÜIDADE 
E TRANSPARENCIA NOS ATOS 

Política_articulª-dª-ª---Par_tir_de nossa inarredável crença 
nos _y_almes__d_a demoç_raciª-. __ Sua aplicação, cremos se 
acha expressa em toda as decisões e orientações da Co
missão Diretora, especialmente em ações como: 

-:- ~ N_qrm~t~a_çàq Jl---SL'ªc~so -ªºs planos de benefícios 
d-e_.S_Ubsecr<::taria de Assistência Mêdia e Social- através 
dÕ- Ãto n<?_ll da Comissão diretora- tornando o acesso 
aos planos de benefícios um direito de todos os integran
t~ da _Ças_a, s~pri_mindo ab~sos e equ~nimizando o aten-
dimento. - -

-:-:-:-- D~~ocrath;ação das oportunidades de fornecimen-
~ to dé-bens e servlçOs ao Senado Federal, mediante re

dUção nas exigêncía~pãra qUalificação- aceitaildo-se o 
cadastramento no. Executivo- e atribuição de abragên

_cia n_acional aos proc~sos licitatórios, com apreciáveis 
reduções de custos e ganhos qualitativos_ nos fornecimen-
tru. . . 

-'- Estabelecimento de quotas de materiais, equipã~ 
'mentos e serviços básicos e padronização de estruturas 
de atendimento funcional, comb.a"tendo abusos e melho
rando o atendimento geral. 

-Pagamento da parcela antecipada do 131' salarío e 
unificação da data de pagamento dos servidores, iode-. 
pendentemente dos re$imes jurídicos, atendendo antigas 
reivindlCJ!ÇÕ~ dos servidores regidos pela CL T. 

- Reavaliação de Atos normatízadores, dC modo a 
-ajustá~ los aos parâmetros legais e aos limites estritos dos 
atos de delegação formã.I, de que resultaram: 

-.Revogação do' Ato nQ 72/83; 
- Início de estudOs para ajustamento do Ato n~' 

11/78; 
- Fixação de_ normas P!~prias do Senado Federal dis

ciplinando o emprego de sup~mento de fundos. 
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-DepuraÇão dos cadastros de-beneticiáriOs e deperi:.
dentes dos serviços médicos e sociais, suprimindo cerca 
de 4.000 beneficiáriOs que não possuíam vfnculos com o 
Senado. 

- Rescisão do convênio com a SUCAD, por entendê
lo elitista, destinando os recursos do programa a novo 
convênio com a CEf. 

Quanto ã opção pela transparência nos atas do Legis~ 
lativo, sabem Vossas Excelências que a 3.tu<i{ Comissão 
Diretora mesmo quando a instituição tem sidô -ataCada 
de forma injusta e ardilosa, tem se negado a estabelecer 
qualquer tipo de restrição, não obstante clam9res nesse 
sentido. Tudo tem sido feito às claras e segundo critério 
,que fav"oreçam o acompanhamento da sua aplicação por 
parte do público interno e externo. 

VALORIZAÇÃO DA COMPETBNCIA, 
IDONEIDADE E ENGAJAMENTO 

Esta polífica foi definida a partir-de nOSsa convicção 
de que uma organização só pode funcionar bem quando 
administrada convenientemente por pessoas profissio
nalmente preparadas para os cargos e funçõeS, dotadas 
de suficiente idoneidade para merecer o respeito dos lide
rados e motivados para a obtenção de níveis elevados de 
desempenho e excelência organizacional. 

Dentre as medidas estabelecidas com vistas à obtenção 
de uma performance adequada no processo de revitali
zação organizacional merecem destaque: 

- Preenchimento dos cargos de nível gerencial a par
tir de avaliações fundadas nos valores pessoais- caráter 
-, competência, dedicação à Casa e perspectivas cie efe
tivo engajamento nas transformaç_ões necessárias. 

- Recrutamento dos membros dos Conselhos de Su
pervisão do CEGRAF e PRODASEM entre servidores 
que não exercem cargos de direção, gerando oportunida
des .de realização profissional, premiando a dedicação à 
instituição e articulando novos canais de comunicação 
entre as gerências, executores e usuârios: - --

- Preenchimento das Chefias dos Serviços, preferen
cialmente, por servidores oriundos dos seus quadros, 
desde que preenchidos os requisitos de competência, ido
neidade e liderança. 

- Definição de normas para a liberação de servidores 
para participação em CongreSsos, SemitlãrioS,- Síffip6-
sios e Encontros, exigindo-se, eril qualquer caso, que o 
evento seja de interesse do Legislativo. 

CONTROLE SOBRE CUSTOS E ZELO 
PELO PATRIMÚNIO PÚBLICO 

A política em referência riaéfa tem de original, ã"tiâs sua 
prática constitui praticamente um dever de todo admi
nistrador, contudo a sua explicitaçãO tem o proPósitO dC 
marcar a postura as~l!m_ida delibe:radamente pelo Cole
giada Superior da Casa, de modo a induzir condutas 
consentâneas por parte das chefias dos Orgã_os da estru
turil organizacional, n~ ~entido de obter reduções nos 
custos, exigir integral e efetivo Cumprimento dos contra
tos, suprimir gastos evitáveis e obter o máximo aprovei
tamento dos recursos existentes, do que são evidêllcias: 

- Modificação na sistemática de Cõmprãs, ampli3.ndo 
a possibilidade de acesso de novos fornecedores, do que 
resultaram grandes reduções de custos. 

- Reavaliação nos volumes de materiais e serviços 
fornecidos aos órgãos e gabinetes, na distribuição de jor
nais e revistas e no uso de veículos oficiais, com apreciá~ 
veis economias. 

- Reaproveitamento de móveis, utensí_l_ios e aliare
lhos recolhidos aos almoxarifa~os como opç_ão pre:feren
cial à aquisição de novos para uso em unidades vincula
das a atividade-meio. 

- Reavaliação dos serviços de limpeza prestados ao 
Senado Federal, exigindo-se o recompletamento no nú
mero de empregados colocados em cada setor e passan
do a exercer rigoroso controle sobre a qualidade dos ser
viços. 

-A cessação de contratos de serviços que tenham se 
revelado prejudiciais ao Senado- póf inadequação dos 
serviços, questionável necessidade ou exacerbação de 
custos. 

- RedUção da frota de carros. qfiçi3.is do Senado, 
destinando-se a alienação um total de 73 veíCulos de ma
nutenção deseconômica, contra a aquisição de apenas 
40 veículos novos: e substituição de maior parte dos veí
culos da Representação do S_enado no Rio de Janeiro (13 
Do.dge Dart) por 8 veículos de menor consumo e em me
lhores condições. 
---: ..... ::Remodelação das prâticas de contratação de ser
viç-às illê:dicos e laboratoiiais, de revisão dàs contas de 
tais serviços, adotando critérios de que resulta~am eco
nomias superiores a Cr$ 250 milhões, computadas ape· 
nas as glosas. 

--Constituição de comissõeS de auditoria sobri Siste
mas sob operação ou manutenção de empresas contrata· 
das - ar _condicionado, energia elétrica, emergência-, 
corrigindo irregularidades danosas ao patrimônio públi
co e encaminhando providências de apurãção de respon
sabilidades. 

- RecuperaÇão--de instalações físicas, especialmente 
as prediãis, -merecendo destaque as seguintes ações; 

- Correção das infiltrações nas lajes do prédio piinci
pal e melhorias no sistema hidrossanitãrio. 

-Conservação das esquadrias do Anexo I e recupe-
ração em partes da estrutura do edifício. 

--Diagnóstico das redes elétricas e hídrossanitãrias 
dos blocos da SQS 106 e obtenção de rec~ursos p_ara sua 
efetivaçãÕ em 1986. 
-- Melh_Õ-riils na Usina Gerãdora, -promoVendo-se a 

readequação dos sistemas de refrigeração, excitaçãO es~ 
tâtica dos grupos geradores e contenção de infiltrações. 

- Equacionamento de providências pàr~a a ieforma 
da iluminação dos Gabinete do Anexo II e em andares 
do Anexo I. 

- Reavaliação dos contratos de assistência técnica a 
máquinas e equipamentos, do-que resultou a exclusão de 
300 maqUiriaS de- datilografia do contrato, por se acha~ 
rem desativadas. 

-Conferência, recadastramenió e iderltiticac;ão dos 
ben_s patrimoniais e seu tombamento - inclusive das 
obras de arte -, procedimento que não era efetivado 
desde_ 1977. 

-Celebração de convênio com a CEME para forneci~ 
-,mento de produtos farmacêuticos, ·reduzindo em cerca 
de 50% os custos na espécie simultâneamente com a am
pliação do atendimento a beneficiários dos serviços. 

....-..Modificação na sistemática de aquisição de peças e 
componentes de reposição para os veiculas da frota o fi~ 
cial do Ser1ado, ampliando o controle sobre custos e a 
efiCácia dos reparos pelo emprego de componentes origi
nais. 

INTOLERÃNCIA A PRÃTICAS JNCOMPATIVEIS 
COM A DIGNIDADE DO SENADO 

Política -su&Sidiâria, mas de impo~tância para a ~ate
rialização do objetivo de consolidação de uma imagem 
positiva para a instituição, e expressa através de ações 
como: 

- Obs_trução taxativa à prática de vendas de _quais
quer tipos e à prática de agiotagem nas dependências do 
órgão. 

-Proibição de consignações em folha de pagamento 
_dos. servidores, exceto nos casos de reconhecida isenção 
-contribuições para a previdêncía privada, associações 
e assemelhados. 

-Indução a que os servidores_ adotem hábitos e pos
turas consentâneas com o decoro e a dignidade do órgão 
e estabelecimento de restrições ao uso do nome da insti-
tuição em proveito próprio. · 

MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 
HUMANOS EXISTENTES 

Esta __ constitui, conforme ressaltado inúmeras vezes 
pelo nos~o Ilustre Presidente, Senador José Fragelli, uma 
das principai.s políticas implementadas pela atual Comis
são Diretora. Há poucos dias assim se referia Sua Exce
lência à questão: ••t\ revalorização do Poder Legislativo 
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do País passa, inevitavelmente, pela revalorização tam~ 
bém do seu quadro de pessoal e pelo aprimoramento de 
sua máquina administrativa. Nossa política é de a primo~ 
ramento do quadro funcional. 13 preciso corrigir dis
torções, racionalizar o aproveitamneto dos servidores, 
colocando~os nos setores para os quais estão preparados, 
a fim de que incentivados realizem um trabalho gratifi
Cãrite- em termos pessoais e produtivo para a insti~ 
tuição." 

De nossa parte temos manifestado em vârias ocasiões 
a nossa preocupação com o fato de que as tremendas ha
bilidades e capacidades do staff do Senado Federal vem 
sendo subutilizadas, urgindo mobilizâ-Ias para fazer 
frente às nossas responsabilidades e para construir a 
grande obra que os novos tempos estão a exigir do Legis
lativo. Acreditamos ser imprescindível e urgente o esta
belecimento de mudanças que conduzam a que tal poten
ciai de nossos servidores seja colOcado a serviço da insti~ 
h,dção. 

Dentre as iniciativas estabelecidas em consonância 
com esta política cumpre resslatar: 

-Vedação taxatavia à ampliação nos quadros de ser
vidores, dada a convicção do alto nível de qualidade dos 
recursos humanos do Senado e da sua suficiência nu
mérica. 

-Constituição de Comissão Especial para estudo das 
poHticas de pessoal do Senado Federal, de modo a ense
jar a reestruturação do quadro de pessoal na perspectiva 
de _yalorização do mérito e do atendimento às necessida
_des .da instituição. 
- -Valorização dos quadros de servidores através da 

criação e amplia.ção d-os programas de treinamento, 
aperfeiçoamento e especialização, com revalização do 
mérito como elemento impulsor dentro das carreiras por 
ocasião das melhorias funcionaís (promoções e ascim
sões), com os seguintes resultados. 

-Curso de Administração Legislativa460 servidores 
-Curso de Ag. de Transporte e Segurança126 servi-

dores 
- Curso de Processo Seletivo Interno 139 servidores 
-Progressão e Ascensões Funcionais1.207 servidores 
- Depuração dos cadastros de pessoal e formula(:ão 

-com o concurso do PRODASEN- do perfil de servi-
dores do Senado Federal, visando o seu melhor aprovei
tamento. 

-Desencadeamento de estudos com vistas a fixação 
de critérios objetivos para a indicação de servidores para 
cursos no Brasil ou no exterior, de modo a propiciar 
igual oportunidade a todos os que se habilitem e preen~ 
cham os requisitos. 

MAIOR CONTROLE SOBRE AS DESPESAS 
E SIMPLIFICAÇÃO BUROCRÁTICA- ~ 

Esta política derivou da percepção de que a existência
de controles formais, ainda que sobrepostos, não signifi
ca necessariamente a existência de controle substantivo 
sobre a gestão da coisa pública. E fato conhecido que o 
_controle contingente - concomitante com a execução e 
cehtrado na prestação de orientação - ê sabidamente 
mais eficaz do que aquele orientado para a descoberta de 
falhas, sempre tendente a gerar resistência. Ademais o 
beneficio do controle deve valer seus custos e conseqUên
cias em tennõs de perdas em flexibilidade. --

Dentre as realizações consonantes com esta política 
merecem destaque: 

-AmpliaçãO das atividades de auditoria preventiva, 
implementando a reestruturação da Auditoria do Sena
do. 

- Autoffiatização dos pagamentos aos fornecedores, 
reduzindo o perfodo médio de tramitação de 8 a 10 dias 
para 72 horas, mediante crêdito em conta-corrente após 
zr liquidação da deSpesa, bem como centralizando os pa
gamentos na Subsecretaria Financeira. 

-Substituição de ordens de pagamento individuais 
por ordens múltiplicas, simplificando os procedimentos 
burocrâfii::Os e reduzindo os despachos de encaminha
mento sem prejuízos ao controle. 

- Estabelecimento de normas disciplinador'!S do em~ 
prego do instrum~nto denominado SUPRIMENTO DE 
FUNDOS pelos órgãos e servidores da Casa, como ins
ttumentos de flexibilidade administrativa e desconcen~ 
traçào organizacional que não geram prejuízos ao con-
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trole- reduzindo em cerca de 20% o número de proces
sos de autorizacão de despesas. 

- Ampliação das atividades de fiscalização sobre as 
empresas de prestação de serviços (limpeza, manutenção 
etc.). 

CONFORMIDADE ENTRE ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS E AS DESEMPENHADAS 

A presente política foi articulada a partir da noção da 
existencia de tendências nas ofganizaÇõe_S- piarã a ocu
pação de todos os espaços vazios de que resultam a sua 
valorização pelos públicos com que interage, mesrriO em 
detrimento de suas atribuições regulamentares - espe
cialmente aquelas mais anônimas oU desgastanfeS. Seu 
fundamento foi a cOnviCção de que isso não pode ser to
lerado, especialmente quando se_ intenta um processo de 
·revitalização institucional. 

Assim, com vistas a assegurar um adequado grau de 
conformidade entre as atribuições legais e as desempe
nhadas foram estabelecidas ações como as seguintes: 

-Reorientação das atividades do CEGRAF, 
conferindo-se prioridade para o atendimento aos ser
viços do Senado Federal, com o que se reduz~u o atraso 
na produção do Diário do Congresso para menos de 72 
horas e praticamente se colocaram em dia as publicações 
dos Senhores Parlamentares. 

- Estabelecimento de restrições- de carãter geral
ao deslocamento de _servidores espciatizados do PRO
DASEM e CEGRAF para o ex:ercíco de atividades fora 
das respectivas instalações e sistemas, de modo a não 
comprometer o desempenho das missões regulamentar
mente atribuídas àqueles órgãõs. 

- Constituição de Comissij,o Especial, no âmbito da 
Assessoria, para estudar alternativas de estruturação de 
tal órgão diante das novas neçessidades de assessora-
menta. _ _ __ _ 

-Transferência da responsabilidade pela elaboração 
das folhas de pagamento da Subsecr-etaría de Adminis
tração Financeira para a Subsecretaria de Adminis
tração de Pessoal, ficando com a primeira ã responsabili
dade pela conferência e pagamento. 

- Reunificação dos almoxarifados, subordinando os 
anteriormente vinculados às Subsecretarias de Assitência 
Médica e Social e de Engenharia à Subsecretaria de Ad
ministração de Material e de_p11.trimônio, ampliando o 
controle substantivo sobre os meios e barateando os cus
. tos de administração do sistenla de mate~iais. 

- Centralização do recebimento ae matenais, com 
contingente registro no Sistema de Material e Patrimô
nio, e proibição de sua ef.etivação antes da conclusão dos 

. processos licitatórios. 

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS 
EQUIPAMENTOS ÁS NECESSIDADES 

Política destinada a resgatar o Poder Legislativo dos 
reflexos do processo de esvaziamento de que foi alvo nas 
últimas décadas na respectiva estrutt.Jra de meios. Não 
obstante alguns acréscimos de áreas físicas afravês do 
Anexo II- cujo primeiro e maior bloco data de 1972-
o Senado Federal chega a 1985 sem ãreas suficientes para 
o funcionamento dos seus órgãos ~serviços e cOrri -mar
cadas deficiências em termos de equipamentos. 

Assim, como aÇões Conexas--a ·esra poHtka de ade
quação das instalações às necesidades do órgão, pode
mos apontar: 

- Defii1ição,- estabelecimento de negociações, contra
tação dos projeta-s e viabilização dos recursos junto à 
SEPLAN para a construção do Anexo III, com área de 
35.000 mt. 

-Viabilização dos recursos, formulação dos projetas 
e licitação da implantação de "brise-soleil" no Anexo I 
do Senado. 

- Reavaliação dos restaurantes e cantirias illstalados 
no EdifíCiO do Senado, com vistas à sua adequação aos 
requisitos de higiene, funcionarrienro e -segurança exigi
dos pela instituição. 

-Equacionamento -de soluções para os problemas de 
ar condicionado nos Gabinetes do Bloco A do Anexo II 
- instalando 60 novos apai-elhos individuais -e enca
minhando providências para a desativação da CaSa -de 
Maqumas I, ora deseconômica, ineficientes e excessiva
mente ruidosa. 
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- Elabor_o._çiio dos projetas para reformas nas insta
laç_õ.es __ do Comitê de Imprensa, Café do Senadores, Cha
pelaria e Acesso ao Prédio Principal, bem como viabili
zação dos recursos para efetivUlas. 

-Instalação de equipamentos de processamentos de 
dados complementares em cerca de JÕ postos de traba
lho, incltilrido-se Gabinetes, Serviços e Órgãos de Asses~ 

- sdramenro. -
-Aquisição, em caráter piloto,-de equipamentos au-

tónOmos pará ·ediçãO ·de textos e sua instalação em Or
gãos como a Assessoria, Secretaria Geral da Mesa e 
COriselhO -de Administração. 

-Aquisição de 41 veículos novos (Chevrolet-Opala) 
em substítU.íÇãQ a 73 =d~tinados a alienação. . 

- Equacionamento de providências para a implan
tação da Central de Video-Tape do Senado Federal e ne
gociação -de -re_Cü.rsó-S-jUrtto a· SEPLAN para sua efeti
va~ào já erp _ _t986, __ 

AMPLIAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS ÓRGÃOS 
QUE ATUAM NAS ATIV!DADES-F!NS 

Esta política se funda no pressuposto de que a legiti
mação do SenadO- Fe~eral-cOino Instituição depende da 
qu'!!_L_~:.!~_e finaJ do!__ErQ_ªu~os_ que_ ~onse_guir gerar no 
exercício de suas funções liSiSTã.üVa.S, fiScalizadoras e 
par_!_a~_~ntares. ~ pr~ciso ter bem consciente de que em
bo~'l- a~_af!v_@~ª~s~-~l~ten]l_a_rg_jmp_Qr_!~!lCÍª-·nã çrjação 
de condições favoráveis ao disempen-hÕ.- estas, -em si 
mesmas, não produzem resultados institucionais. 

Dentre as açôes estabelecidas com vistas à implemen
tação desta política de carâter fundamental podem ser 
apontadas: 

-Respaldo institucionais para a criação _e imPlan
tação_das Comissões Técnicas de Fiscalização e Controle 
e de Ciência e Tecnologia. 

-Organização e execUção do Simpósio "O Legislati
vO e o Ori;ãme-iHõ" (de_8 a lO de outubro de 1985), com a 
participação -de destacados conferencistas de países ami-
gos. · 

- Reformulação do Convênio ·com a ComiSsão 
Fulbrigt do Governo dos Estados Unidos da América, 

-de modo a ampliar o íntercâmbio entre parlamentares e 
técnicos do legislativo dos dois países. 

-Organização e efetívação-- com a co-participação 
da Câmara dos Deputados - do II Encontro Nacional 
de Di retores de Legislativos e do I Encontro de Servido
res- Legislativos (24 a 27 de novembro de_ 1985) . 

- Deliberação de instrumentalizar os órgãos fins COm 
dotações para finalidades específicas - suprimentos de 
fundos para pequenas despesas de Gabinetes, alocações 
para deslocamentos de membros de Comissões- partir 
da execução orçamentária de 1986. 
~ Resp~ld_o institucional às iniciativas desencadeadas 

peJO Pãrlamento Latii-10-AmeriCã-na e pela União Inter~ 
parlamentar. 

- Reestruturação funcional da Assessoria, mediante 
a constituição _de __ áreas .especializadas (Coordenações), 
de sorte a produzir incrementos qualitativos nas ativida
des a seu carg_O: e o oferecimento de atendimentos contin
ge-n-tes as -necesSiôoã:deS áa ação Iegisiativa. - -

-Implantação, em carâter piloto, de atiVidade de as
sessoramef!tO institucional no âmbito da Assessoria, da 
qual já resultaram trabalhos profundos no campo da Re
forma Agrária. 

..;....;.. Incentivo à difusão e consolidação no âmbito de 
toda a Cisa da consci!!ncia de que o processo legislativo 
não ê um processo de confronto onde existe um vencedor 
e um perdedor, mas sim um processo dialético e conti
nuado de contraposição de opiniões do qual resulta a ar
ticulação dinâmica das poHticas públicas que mais con
vêm à Nação em cada momento, não possuindo a consis
tência dos processos fechados inerentes à tecnoburocra
cia dos regimes fechados, mas sendo socialme_nte muito 
mais justo e eficaz. 

Ademais, a partir da premissa de que uma das maís 
import!:lnte!_>_ ~tribui9!3:~s do_ P9der Legislativo é a de_ fun
cionar como instrumento -social de coDtrole sobre as 
ações dos de"mais Poderes, esPecialmente sobre o Execu
tivo, em razão da magnitude dos recursos mobilizados 
pelo _mesmo, dedicou _a Comissão Diretora particular 
atenção à conveniente instrumerita1izaÇão de t<il respcin
sabilidade. Estamos conscientes de 'i!:ie o fa~o de tal 
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função legislativa ter sido esvaziada em quase todo o tra
- jeto histórico da República torna imperioso que se esta

beleçam medidas neste campo. 

ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SUPORTE 
Á AÇÀO PARLAMENTAR 

A presente política teve como fato determinante a per
cepção, fundada na vivência da atividade parlamentar, 
de que além das missões legislativas e fiscalizadoras in
cumbe à Instituição, através da atuação particular dos 
S-enhores Senadores, as missões parlamentares, que em
bora relacionadas com aquelas outras não se confunde 
com elas. Sua natureza, motivações e condicionantes são 
diferentes e associadas mais diretamente às responsabili
dades ·ae representação regional e partidária e à defesa 
dos interesses das instituições e comunidades de origem. 
Como tal isso implica a necessidade de estruturas ade
quadas para que a atuação do parlamentar se verifique 
de modo oportuno, adequado e produtivo em termos 
políticos. - -

Com _vistas ao ajustamento das mencionadas estrutu~ 
ras às demindas peculiares fõfam estabelecidas as se
guintes ações: 

- Reaj~stamento da _indenização funcional, 
elevando-a para 40 (quarenta) MVR mensais, com vistas 
'! possibilitar o_ atendimento dos encargos de gabinete. 

- Promoção de estud_9s_ SQbre a disjribuição de linhas 
e ramais telefónicos, com vistas à padronização do aten
dimento e fixação de quotas condizentes com as necessi
dades de ação parlamentar. 

- Estruturação de critérios para a efetivação de des
pesas com correspondência postal e telegráfica, de modo 
a oferecer a todos os Senhores Senadores e Lideranças 
Partidárias igual disponibilidade de cobertura para gas
tos na espécie, dentro de limites razoâveis. 

- Instalação de nova Comissão de Avaliação, com 
vistas a promOVer judiciosa observância aos critérios es
tabelecidos pela Resolução il<t 130, de 1980, quando do 
preenchimento de cargos de Assessor Técnico nos Gabi-
netes dos Senhores Senadõr"eS. -

- Implantação de equipamentos de informâtica (ter
minais) em 60 (sessenta) gabinetes - sendo 49 em gabi
netes de apoio -, disseminação de novos recursos soft
wares, treinarilen(o de servidores lotados nos Gabinetes 
dos Senhores Seandores para operar com sistemas típi· 
cos de apoio pessoal (mala direta, bancos de dados, 
edição ~e tex_to -~te), desenvolvimento de sistemas de pro
cessamento de teXtos para 23 (Vinte e três) gab-inetes. 

- Desenvolvimento de novos sistemas de apoio parla
mentar, _através do PRODASEJ'.J', tais como bases de da
dos com. informações eleitorais, estat(sticas, regionais, 
setoriais e de natureza constitucional. 

- Substituição dos yeícuios de representação por ou
tros adquiridos_ no decorrer do e~ercício, nos casos dos 
Senhores Parlamentares que não ienham optado pela in~ 
denização de transporte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Este rel_att? sumariz3: e antecipa o relatório formal jã 

em fase final de_elabQração e n~ qual pretendemos dar 
conta, com maiores detalhes, das principais ações estabe
lecidas no decorrer destes primeiros meses de gestão da 
Comissão Diretora, bem como oferecer algumas indi
cações daquilo que se acha programado para os próxi
mos meses . 

Temos certeza, entretanto, de que V. Ex•s que acom
panham de perto as iniciativas do Colegiada- dada a 
política de administrar de portas abertas que este adotou 
-, não precisam de tal instrumento para avaliar a serie
da"de e o en:tpenho que vem sendo atribuído à recon
dução da fnstituição aO patamar de dignidade e eficãcia 
que por dever lhe cabe ocupar. 

Quero,_tam__bém, Sr. Presidente, aproveitar esta opor
tuni4ad~_ Rara dar conheçimento, à Casa, de atitude que 
a Mesa Diretora entendeu de adotar, um fato que ê do 
cOnhecimento geral dos Srs. Senadores. Embora a ques~ 
tão se restrinja a ato eminentemente administrativo, e até 
pUdeSse di~er rotineiro, entendo que as atitudes tódas ·da 
Comissão Diretora devem ser analisadas, avaliadas e es
tar à disposiÇão do conhecimento de cada um dos Srs. 
que têm assento nesta Casa. 

Neste caso especifico, tratando-se de servidores do 
PROD~S~N e_ do CEGRAF, sei que tantos e tantoS 
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companheiros, tantos e tantos Srs. Senadores foram 
acionados, foram consultados, e tantos se dirigiram a to
dos nós, no sentido de dirimir dúvidas com relação ao 
pagarnento, que se faria ou_ não, da Gratificação de Es
forço Concentrado aos servidores desses dois órgãos vin
culados. 

A Mesa. em reunião passada, analisou questão; bus
cou tomar conhecimento aprofundado do que ocorria 
em torno dessa Gratificação de Esforço Concentrado, a 
que título e por que era paga a esses servidores e o que 
ela significava-na composição dos salários, anualmente, 
recebidos pelos servidores do CBGRAF e do PRODA
SEN. 

Todavia, até mesmo essa avaliação deixou de ser feita, 
porque, tangida por entendimentos do Supremo Tribu
nal Federal e do Tribunal Federal de Recursos, entende
mos que ê líquido e certo o direito dess_es funçiQn_ários à 
percepção dessa gratificação, em razão da habitualidade 
com que, ao longo dos anos, isso vem ocorrendo. 

A Mesa certamente dará, doravante, outro tratamento 
a esse tipo de pagamento, a esse tipo de gratificação. En
tendemos que o nosso funcionário, pelo serviço que pres
ta, pelo esforço com que contribui para os trabalhos do 
Senado e dos órgãos vinculados, deve receber um salário 
à· altura do esforço e do trabalho com que contribui para 
o Senado Federal. O que não é muito simpático pãra a 
Mesa Diretora é a· agregaçãO de várias figuras, -co-m 
vâriilS -denominações, em torno de um salário central e 
que pode ter N denominações, mas que, na verdade, se 
constituem em penduricalhos em torno de um salário. 
Enfirn, será uma atitude que a Mesa tomará _doravante. 
Mas, com fundamentos em decisões de jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Federal de Re
cursos, entendeu a Mesa de manter essa gratificação. 
Permito-me, rapidamente, ler a nota com que a Comis
são OirCtorã. ·esclarece a Casa: 

"A Grutificação- de Esforço Concentrado vem 
sendo paga aos servidores do CEG'R.AF, hã dezoito 
(18) anos. Os do PRODASEN, desde 1976, vêm au
ferindo o mesmo beneficio: _ _ _. -

A habitualidade da concessãO desta gratificação, 
gerou a sua integração aos salários (los servidores 
que a percebem, nos termos do art. 457 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

A jurisprudência de nossos Tribunais é unânime 
no reconhecimento deste prindPíó~ havendo o Su-_ 
premo Tribunal Federal, via da Súmula nl' 207, con
substanciado todas as decisões neste sentido, ou seja 
·~-as gratificações habituais, inclusive a de Natal, 
consideram-se tacitamente convencionadas, inte-
grando o salário". _ _ 

Diante disto, ouvida a Consultoríá Geral da Ca
sa, que opinou favoravelmente, em face da unifor
midade juiiSprudencial, decidiu a Comissão Direto_
ra conceder, ainda este ano, a GratifiCaÇão há tanto 
tempo percebida pelos servidores dos Orgãos SuPer
visionados." 

Penso que, com esses esclarecimentos, nós assossega
mos os espíritos de todos quantos estavam envolvidos 
nesta questão. 

O Sr. Gastão Müller - Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ENÍl:A~ FARIA - Com muito prazer! 

O Sr. Gastão Müller - Quero congratular-me com a 
Mesa pela decisãO Teliz tomada quanto aos funciOnários 
do PRODASEN e da Gráfica. Porque, sem menosprezar 
e s~m dimfnUíi o Valor dos outros funcionãriOs_desta Ca
sa, tem-se que dar destaque especial ao pessoal da Gráfi
ca que, indiscutivelmente, trabalha mesmo de uma for
ma excepcional e com grande qualidade de serviço. De 
modo que tam~ém me congratulo com os funcionáriOs 
da Gráfica e- do P.RODASEN, pela sábia decisão da Me
sa, li~çrada pelo Senador José Fragelli" e por V. Ex' 

O_ SR. EN~A~ FARIA- Quero agradecer a V. Ex' 
Era o esclarecimento que me competia dar. 

O Sr. José Ignáclo Ferreira- Permite-me V. Ex' um 
aparte? ' 

O SR. ENt:As FARIA -Com muito prazer! 

·. 
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Q Sr. José lgnáeio Ferreira- Senador Enéas Faria, 
quero também, de minha parte, felicitar V. Ex', na con
dição de l~>-SeCretário que é, e toda a Mesa do Senado, 
por essa sintonia com uma realidade que jã se tornou 
aquilo que denominamos habjtualidade; quer dizer, não 
só a disposição do art. 457, da CLT, mas a Súmula n~" 
207 do Supremo Tribunal Federal,_em face do pagamen
to habitual dessa gratificação paga a funcionáriOs que se 
têm desvelado. Na madrugada de hoje mesmo, V. Ex' 
teve a oportunidade, como todos nós tivemos, de sentir o 
que é o esforço concentrado do pessoal da Gráfica e do 
PRODASEN, como retaguarda absolutamente neces
sária, imprescindível ao prosseguimento dos nossos tra
balhos. E até de passagem, fazemos uma referência, ab
solutamente justa também ao Pessoal da Taquigrafia, 
que participa, convive çonosco nessas madrugadas inso
nes, o pesspal que faz a retaguarda da Mesa, aqueles to
dos que auxiliam os nossos trabalhos e se alongam~ ma
dw_gada adentro, em oportunidades que não são de. fim 
de ano, mas, oportunidades várias, ao longo do período 
que se constitui na Sessão Legislativa comum. De manei
ra que felicito V. Ex• por haver dirimido a questão, jun
tamente com a Mesa, atento à legalidade, que está aí a 
vigei e írfãdiar todas as suas conseqüênéias e a própria 
citação jUrisprudencial já incorporada, jâ condensada na 
Súmula n9 207. 

O SR. EN~AS FARIA- Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador. Queria-dizer que este era o cumunicado que me 
competia fazer e desejo ainda apelar para os Srs. Senado
res no sentido de que, ao recebimento deste Relatório, se 
o tempõ lhes permitir, o leiam e, da leitura, tirem as su
gestões e orientações com que possam colaborar no tra
buiho da Mesa Diretora. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O sr. Helvídio Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Haviam pedi
do a palavra, antes, o nobre Senador Jorge Kalume e o 
Sr. Senador Nivaldo Macllado. Concedo a palavra ao 
Sr. Senador Jorge Kalume. 

O Sa. JORGE KALUME (PDS- AC. Prononcia o 
-seguinte discurso sem revisão do orador.)- Sr. Presí
dente e Srs. Senadores: 

A nossa presença nesta tribuna tem um objetivo: tra
-zer ao conhecimento de todos os Srs. Senadores que o Sr. 
Mínistro Aluisio Pimenta, num gesto ciue o digniticã, 
veio hoje ao Senado Federal e, oficialmente, fez a oferta 
da placa que pertenceu ao Conselheiro e Senador Rui 
Barbosa. S. Ex~ ressaltou o fato e fez a eritrega ao Presi
dente José Fragefli, e o ato, embora simples, ficou mar
cante na história do nosso Senado. 

E quero também, Sr_. Presidente, registrar a minha sa
tisfação de ter sjdo convidado para participar de um fato 
tão marcante. Registro, também o meu agradecimento 
ao Senador Helvídio Nunes que, num gesto que caracte
riza a sua generosidade, e que tanto o engrandece, fez o 
registro, nesta Casa, dos nomes dos colegas que contri
buíram com seus esforços, para que a placa chegasse até 
nós. 

- E assim, Sr. Presidente, estou certo de que este foi pas~ 
so gigantesco, que demos em favor da nossa história, sal
vando uma peça que ia ser derretida, que ia ser comercia~ 
lizada. Estejamos sempre vigilantes, para que não acon
teçam surpresas desagradáveis como esta, que quase che
garam a ocorrer. 

Eram essas, Sr. Presidente, nossas palavras, especial
mente di rígidas a V. Ex' que, também, contribuiu, com a 
sua sensibilidade, para que tivéssemos, em nossas mão-s, 
essa preciosidade que pertenceu ao grande paladino do 
direito, da liberdade, da justiça, que fofo Senador Rui 
Barbosa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronon
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Por mais de uma excelente razão, não_ poderia deixar 
de fazer, desta tribuna do Sen.ado_da República, o regis-
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tro de uma data da maior significação no calendário cívi
co do nosso País. Refiro-me aos quatrocentos e cinqUen
ta_ anos da fundação de Olinda, a cidade pernambucana 
que ê um dos berços da nacionalidade. 

Olinda, elevada pela UNESCO à categoria de patri
mónio cultural da Humanidade, mediante tombamento 
que leivou em consideração o seu caráter de superior di
mensão histórica e artística, situa-se na lista das poucas 
cidades do mundo, desse modo consideradas, entre elas, 
Ouro Preto, Roma, Jerusalém, Cracóvia (da Polónia), 
Quito (do Equador), Split (da Iugoslávia) e a Guatemala 
antiga. 

A velha e legendária Marim dos Caetês, antiga capítal 
perilambucana, nasceu com a fundação do Brasil, sabido 
que nações sãó realidades histórico-cúlturais, que emer
gem e florescem a partir de uma determinada época, e 
em função de circunstâncias as mais diversas que conver
gem para o seu surgimento e desenvolvimento. 

A cidad~ nasceu de propósitos bem definidos, bem 
práticos, bem de acordo com a intenção colonizadora de 
Duarte Coelho, o donatário da Capitania fixada pelo 
Rei de Portugal, D. João III. 

Nem por isso deixa de estar associada à suaiundação 
o signo da poesia, atê mesmo a partir da sua denomi
nação, qualquer que tenha sido o sentido último dela. 

Essa circunstância fpi destacada pelo Diretor-Geral da 
UNESCO, Amadeu Mathar M'Bow, na solenidade de 
entrega à cidade, do Título de Património Cultural da 
Humanidade, ao assinalar: .. Olinda foi sempre, como 
para responder a uma misteriosa vocação, uma cidade de 
poetas, pintores, escultores, ceramistas, uma cidade de 
música e dança, em um cenâr:io natural tão suntuoso que 
não sabemos se é preciso descrevê-lo como conjunto ar
quitetônico ornamentado de jardins ou como um parque 
trop\cal decorado de_ monum~_~tos". 

O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. NIVALDO MACHADO -Com muita honra, 
Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Jurema.- Senador Nivaldo Machado, 
olindense de coração, olindense poHtico, olindense so:
cial, V. EX' faz bem em destacar esta data para aquela 
Cidade que todos nós amamos:. E quando V. Ex' _diz que 
Olinda é a cidade dos poetas, ê a cidade dos artistas, a ci~ 
dade dos artesãos. V. Ex• vem ao encontro àquele poema 
de Carlos Pena Filho, ql!_ando diz: "Olind~ não é para se 
tocar, Olinda é apenas para se ver''. Por isso é que todos 
nós, pernambucanos, temos em Olinda esse patrímônio 
que a UNESCO reconheceu como mundial. Nós temos 
em Olinda, a cidade MA TER de Pernambuco e não ape
nas do ponto de vista histórico, mas tambêm do ponto 
de vista político, porque lá, naquele Senado, Bernardo 
Vieira de Melo deu o primeiro grito de República neste 
País, em 1710. Por isso, Senador Nivaldo Machado, au
têntico representante de Olinda, aonde estiver, receba a 
minha solidariedade quando da tribuna do Senado da 
República festeja- este é o termo- os450 anos daque
la cidade heróica. Daquela cidade que, em 1600 e pouco. 
evirou que os piratas invadissem Pernambuco numa ati
tude que ainda hoje emociona. O cais do Recife, o cha
mado Cais da Lingueta, estava cheio de navios piratas 
franceses que vinham buscar caixas de açúcar. Durante 
quase 30 dias esses piratas saqllearam Recife, mas não 
conse8ufi-am atravessar o istmo, mas não conseguiram 
chegar a Olinda porque os olindenses portugueses, brasi
leíros e índios resistiam do _alto daquela coiina, aos pira
tas, e numa noite escura desceram nas suas jangadas 
cheias de tonéis de óleo, chegaram junto aos navios de 
madeira dos piratas e tocaram fogo no mar e os piratas 
fUgiram apressados, porque muitos navios foram quei
mados e Olinda salvou, não apenas o Recife, mas salvou 
a Capitania de Pernambuco~ Por isso, quero trazer a mi
nha palavra de representante de Pernambuco, de solida
riedade a sua Mensagem, Mensagem esta, que deve ter 
repercussão nacional. Porque Olinda não é apenas Per
nambuco, Olinda não é apenas o Brasil, Olinda é monu
mento mundial. 

. O SR. NiVALDO MACHADO - Nobre_ Senador 
Aderbal Jurema, político, homem de Letras, Sociólogo, 
Historiador e Jornalista, o depoimento de V. Ex' sere
veste da maior significação, porque o nobre companhei-
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ro de representação popular, que aqui f31a por Pernam
buco, fala ex-cátedra, fala como mestre, fala como pro
fessor, e por isso o seu honroso aparte é daqueles que, 
sem dúvida alguma, enriquecem e abrangem de tal modo 
o pronunciamento _que estou fazendo, que eu jâ poderia 

·me dispensar de prosseguir. 
E V. Ex~ lembrou ainda hã pouco, Olinda MATE R, 

onde se encontram as rafzes e o berço da nacionalidade 
brasileira e poderia dizer, Olinda Mártir, incendiada p~
Jos holandeses no século XVU. Isso me faz_c_om que, re
presentante de Pernambuco, mas com raízes eleitorais 
fincadas na velha e legendária Marim dos Caetés, eu me 
sinta aqui orgulhoso, e sobretudo honrado com a partici
pação de V. Ex• no pronunciamento~ que estou fazendo 
de exaltação a Olinda, pelo transcurso dos seus 450 anos, 
mormente quando ostenta a categoria e a qualificação de 

· Monumento. Cultural .. da Hu.manidade. 
Muito obrigado a V. Ex'" Senador Aderbal Jurema, 

pelo seu aparte, que incorporo, com muita honra, às mi
nhas despretensiosas considerações. 

Com efeito, tenha a denominação derivada da excla~ 
mação: uó linda situação para se fundar uma villa!", de 
acordo com uma tradição coleta.da por Fn!í Vicente do 
Salvador nas notas sobre a História do Brasil escrita em 
1627; o_u, seja porque Olinda fosse talvez o nome de uma 
quinta ou burgo português da época, transplantado para 
a terra tropical por Duarte Coelho num sentimento de 
evocação e de saUdação; ou ainda, como sugeriu o mes
tre Varnhagem no seu clássico compêndio de História, 
tratar-se.. ia de nome derivado de uma das belas damas da 
mais famosa novela cavalheiresca de então, o .. Amadis 
de Gaulan - o fato ê, como acentua Gilberto Freyre, 
que Olinda tem pelo seu própriõ nome um sinete orgi
nário de natureza poética. 

O Sr. Jorge Kalume -· Permite V. Ex,f. um aparte? 

O SR. NJVALDO MACHADO- OUço o· senador 
Jorge Kalume. 

O Sr. JOrge Kalume ·_Ouço V. Ex~ no momento em 
que está saudando Olinda terra que inspirou poetas, um 
dos berços do Brasil, um dos berços da nacionalidade 
braSileira, palco de acontecimentos cívicos dos mais 
marcantes, eu quero nessa oportunidade me congratular 
com o povo olindense e muito especialmente do seu 
grande e glorioso Estado que é Pernambuco. E meus 
cumprimentos a V. Ex• por trazer ao nosso conhecimen
to íãto tão relevante. Muito obrigado. 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Muito obrigado, 
Senador Jorge Kalume. V. Exf., como homem de sensibi
lidade patriótica e artística traz ·a sua palavra ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito que 
os apartes e orações se abreviem. Já temos matêria de ur
gência pronta para ser votada. Faço um apelo para que 
se reduzam os apartes e, se possível, até os pronuncia
mentos, senão não ifeinos votar a matéria-que aci_"U1 se cri
contra. 

Estou advertindo, porque é obrigação da Mesa fazer 
esta advertência aos Srs. Senadores, senão - rejeito -
não vamos votar a matéria Que 'aqui se encontra. 

O SR. NIVALDO MACHADO- Senador Jorge Ka
lume, agradeço, honrado, o aparte de V. Ex•, que se as
socia à saudação que temos obrigação, o dever patriótico 
de fazer a Olinda, pelo transcurso dos seus 450 anos, 
uma das maiores efemérides da nacionalidade. 

Sr. Presidente, serei breve .e encaminharei grande parte 
do discurso que estou fazendo, como obrigação inerente 
à autorga do mandato popular, à Taquigrafia, para que·,
na sua íntegra, possa constar· dos Anais desta Casa. 

OurántC muito teinpO- cOnVéin eilfatiZar- foi Oliri
da a mais ímPortãntf: Cidade do Norte e Nordeste do 
Brasil, quer pelo fluxo comercial que comindava, quer. 
pela influênCia cultural que passou a ostentar desde os 
seus primórdios. 

Nela foram plantados. os.troncos pioneiros da própria 
brasilidade; nela cresceu o sentido da terra nova, de um 
novo·chão, de uma nova cultura, um~ "nova Lusitania", 
corno então se dizia, uma nova e pujante realidade so
cial;.. rtela se ergueu, num esfofço denodado de coloni
Zação da .. brava gente lusitana", associada a outros ele-
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ment.os humanos_ não menos bravos, não menos estoicos~ 
não menos colaboradores decisivos dessa obra de civili
zação - uma cidade nos moldes das européias, uma 
urbe _çom os seus palácios, seus casarões, suas escolas, 
seus entrepostos comerciais, suas ruas enladeiradas, sua 
gente cheia de brios e de afã de prosperidade, com os 
seus engenhos de açúcar, 

Se. em GU.ai'ãr3.p~s·se··encontra- como lembra o G~
vernador Roberto Magalhães, ao saudar o Diretor
Qer_al da UN-g~CO -;:. ~·a_vigorosa matriz do septi!ll_ento 
de brasilidade''._ "em Olinda encontra-se a matriz cultu· 
ral urbanística dê to.das as cidades brasileiras", sem es
·q-uecer asuá· confribuição-nos mõnuine"ntos cívicos maiS 
importantes da nacionalidade. 

Começara em:·1535 a·se-ergUef a cidade por sobre as 
colinas de onde se divisa um soberbo panorama, inclusi
ve o .dos arrecifes alguns quilómetros além, configurando 
um porto natural_ on9-e .~tracavam embarcaç·ões que C!U

zavam o Atlântico imenso- esse-porto natural onde se
ria. edifiç;a..do o~Re_cife, o qual sob o domínio holandês te
ria um enorme impulso. Logo, entre as duas cidades nas
ceriam desavenças e rivalidades, dando lugar a alguns 
episódios da nossa história, de relevante significação 
como foi a chamada .... Guerra dos Mascastes" em 
1710/1711. 

Já nos fins do Século XVI, Pernambuco sob o coman
do de Olinda já possuía mais de 60 engenhOs, com os 
QUais sê"Iõíciava o esplêndido ciclO do açúcar, uma das 
bases da economia brasileira da época colonial e que per
duraria por muito tempo com os seus efeitos benêficos. 

Por essa época ( 1584), já o .cronista Fernão Cardim as
sinalaria que em Olind:;t. "se encontrava mais vaidade do 
que-e·m'LTsboa - uma alusão pejorativa que por ·õutrO 
lado retrata o esplendor civiliza tório de então, o élan vi-
taL.Q.....Qrgulho ~-a ambição da gente olindense. ___ _ 

Na realidade, foi Duarte Coelho-. como ressaltou O 
muito ilustre mestre pernanbucano José Antonio Gon
salves de Mello -. ~·essencialmente um fundador de 
nação, um defensor da estabilidade social e da ordem 
jurídica. Um criador da riqueza baseada na agricultura e 
não um explorador de bens da natureza, Um fundador 
da colônia de plantação e não de colônia de exploração". 
(i~J. "Cartas .de Duarte Coelho a EI Rei", Recife, 1967). 

Tempo viria em que Olinda seria palco de um dos epi
sódios mais marcantes da História do Brasil, com a inva
são holandesa que duraria 24 anos (de 1630-1654). Uma 
invasão que acarretaria o incêndio da cidade, saques e 
pilhagens, e que culminaria com a chamada "Insurreição 

· Pernarnbucana", movimento bêlico e cíviCo no qual aflo
rou nítido um pioneiro sentimento de afirmação nacio
nal; uma luta na qual se percebeu que a defesa da terra, 
A .. ç_ suª 1'Q.!?~.@IJ.La,,_ti9§ .~.l!s J.Qt~.I:.~ª-S.~.s. tiQ..hªJltl~.s~r J9m.a
da por todos, abrangia e envolvia todos os elementos hu
manos que povoavam a terra qualquer que fosse a sua 
origem, sua condição, sua natureza étnica, partícipes que 
eram todos desse. esforço épico obstinado contra o inva
sor flamengo - como já o eram, antes, dos esforços no 
seilt1do d"a CollSti'i.xÇãci de.urita ·sodectãdee·de-umâecoriO

_miã. De resto, jâ se configurou nesse: episódio uma das 
marcas distintivas e das mais louváveis da colonização 
portuguesa, que foi a miscigenação, o caldeamento étni
co,·característiCã da grande aventura lusa nos nossos tró
picos, e Que vlriã a ser a grande base social da formãção 
brasileira, conforme é lucidamente delineada nas clãssi-

- ca_~ __ ol:i_~aS_-do_ mt?st_r~ Gilbei(l?. Freyre._ 
- Cinqü~nta a~os-d~(,ois da ~~P~t~io ··d~s hoJ;~d~ses, 

surgiria outro movimento sOcial, a chamad(l_. "Guerra 
dos. Mascates", que partiria de Olinda, e poria em evi
dêq.cia o sentim~.1_1to nativista, "antecipando a. configu· 
r~ção de_ urna _c~nsc~êl!_cia naciqnal_m!lis n_ítida, qjtenta 
anos depois, na Inconfidência Mineira, e logo a seguir,)â 
no século. passado, na Revolução Pernambucana de 
1817, ambos convergindo irresistivelmente para um con
senso que_ desem~~~C?:U na Independência em 1822. 

Outras rebeliões, Olltros mov.i#tÇntos_de afirmação 
cíVica· nacional eclodiram· em épocaS diversas em· outros 
quadrantes do Pais, mas ess:,.. ••oueri3 doS Mascates" se 
singulariza pelo fato de haver surgido em Olinda, com 
uma antecipaÇão de quase dois séculos, uma proda
mação .da República, através do gesto precursor e insóli
to d~Pernar.d.o_Yieir.!i. de Melo em 10 .de no.vembro d.e 
1710. ~a ve~dade, BernardO Vieira de Melo teria pro· 
posto além de independência da terra, a instauração de 
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uma República nos moldes da então existente .célebre ci
dade de Veneza. __ 

Assim foi, assim tem sido Olinda, berço da cultura na
cional desde o século XVI, exprimindo-se não só por 
essa manifestação de carãter cívico, como também por 
afirmações no plano criador de .uma civilização, nas ar
tes, na literatura, no teatrO, no urbanismo, culminando 
com a instalação, em 1827, dos cursosjurídicos no Bra
sil. 

Antes, porém, jâ havia instituições de ensino, entre as 
QUais· o "Colêgi(fdoS JeSUftas-·e depois o Seminário Epis
copal, obra benemêrita de enorme ajpmce, do Bispo 
Azeredo Coutinho. e que veio a ser o. melhor colégio de 
instrução secundãria do Brasil. Mas, foi muito mais, 
além disso: foi a graride instituição formadora de inteli
gências, com inegável influência nos movimentos liberais 
e libertários que foram deflagradoS.éhr Pernambuco, ou 
nci Nordeste, ao lo.ngo do século, e por isso considerada 
'"'Escola de Heróis", pelO Cônego, Barata. 

Na verdade, é escasso o tempo para que se cantem ex
tensamente, em toda a sua plenitude, as glórias da velha 
Marim dos Caetés, o velho burgo de montes e praias, la
deiras e conventos, no qual Nabuco certa vez disse .. estar 
a alma de Pernambuco". O mesmo Nabuco que·via das 
colinas no dorso verde do oceano a singradura das velas 
brancas, de jangadas Ou de barcaças de açúcar, nelas vis- . 

_!umbrando, em bela metá(o-t:_a, "penas destacadas das 
grandes asas da coragem e do.sacrifício, e também dane-
cessidade humana". ' 

- Asslril .ê a velha cidade que Joaquim Cardoso imortali
zou em versos célebres: 

··onnda 
Das perspectivas estranhas 
dos· imprevistos horizontes, 
das ladeiras, dos conventos e do mar. 
Olho as palmeiras do velho seminário 
O horto dos jesuítas 
E neste mar distante e verde, 
Neste mar numeroso e longo 
Ainda vejo as caravelas ... 
Sábio silênciõ do observatório , 
Quanto à noite as estrelas passam sobre Olinda". 

Por tudo isso, não falta quem sinta ao caminhar pelas 
velhas ruas .de Olinda, por entre casarões avoengos, al
guns de varandas mouriscas, residênicas patriarcais, cer
cados do verdor tropical, casario humilde ao longo de la
deiras síl'!uosas, por entre silenciosas igi:'ejas cheias de be
leza interior, pelos pátios e pelas velhas bicas, divisando 
ós ••horizontes impreVisrbs" do poeta, arquiteturas anti-· 
8_as __ emoldurad!i.~_peia prese~ç_a verde-azul~o mar, tudo 
tão lmPr-einadõ d.O- sOrtüêglo do passado .:.._ não há 
quem não sinta um 'pouco daquela exortação que, na 
narrativa bíblica, teria ouvido Moisés ao se aproXimar 
do cume do monte do Horeb: "desçalça as tuas sandálias 
porqu~ _o _chão .~m qu~ pisas é uma terra sagrada". 

Hoje ·a-Velha Olinda, que ainda conserva os traços do 
seu esplendor colonial, se estende por um novo tecido ur
bano que cresceu ao longo do tempo, dada a imperiosa 
necessidade do cr~scimento demográfico da ciÇade -i:. 
eí-la, ao lado da urbe multissecular, uma cidade tambêm 
moderna, populosa, cheia de 'atrativos turísticos, entre os 
quais não se pode deixar de mencionar as suas festivida~ 
des carnavalescas, talvez as mais cheias de magia singu
lar e de maior vibração popular de todo o País. 
Destacam-se também os artistas: a cicade é um notável 
centro artístico. 

A tradição muitas vezes centenária, o prestfgio históri
cO ·,e ã. ~elez..a incompar_ável de Olinda se unem ao dina
mismo ·de uma cidade que cresce ao ritmo da modernida
de, e. tem, por isso mesmo que enfrentar problemas de 
toda sorte, os sociais e os ecãnômicos, além da ameaça 
constante configurada pelo avanço do oceano sobre 
áreas tradicionais da orla marítima e em praias mais dis
tantes do centro, desfigurando a sua paisagem ffsicã·e 
atingindo o patrimôniO -priVado e público. 

Olinda é bem um marco histórico da realidade nacio~ 
nal, é um ponto de referência necessário para que se pos
sa entender cabalmente a História e a Cultura do Brasil. 

Ela ê, sobretUdo: um síffibolo ·do. nosso ciVismo~· da 
nossa criatividade, do nosso esforço construtor, da nossa 
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ulegrill de viv:cr, da nossa cordialidade; ela é bem repre
sentativa do cndte_r__nacionaf, dos nossoS valores, da 
mais pura e cristalina essência de brasiHdade. 

Por todas essas razões. quero aqui neste Senado da 
República, fazer o regrstro-ao -transcurso dos _seus 450 
anos, congratufando-me com o seu genero-so e _bra_yo_ po
vo, pela efeméride, e saudando, com a palavra que vem 
do espírito e do coração a velha e fegendária Marim dos 
Cactés. Património Histórico e Artístico d"a Humanida
de, "cidade sempre voltada para o mundo" e que "hoje 
tem os olhos do mundo voltados para ela", 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Peço a palavra pela 
liderança, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a 
palavra, como Líder, ao nobre Senador Alexandre Cos
ta. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Como 
Líder, pronuncia o _seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, apenas para congratular-me 
com a Mesa pelo que acabo de ouvir, por intermédio do 
Sr. \9-Secretário, concedendo. a tod_os os funcionários da 
Casa, os que trabalham aqui, neste recinto, os que traba
lham na Gráfica e_os que trabalham no PRODASEN, a 
título de esforço concentrado, uma vez que o nome foi 
mudado- não importa- porquanto, o que importa é 
que a Mesa concedeu aquilo por que venho lutando há 
muito tempo e que é uma. velha aspiração de todos. 
Custanha,s-d'água, da vinhaça, de--arara, de-macaco, mi
neíra, do-Paní, do-Maranhão, castanhas-do-Sena~o. é 
desta última variedade que desejo falar, Senhor Presi
dente. Desta espécie singular, milagre de enxertia, mani
pulação genética desse labortário de singularidades Jurí
dicas que tem sido a Mesa Diretora. As castanhas-do
Senado, nobres Senadores, vinham sendo produzidas 
desde muitos anos, ao tempo em que esta Casa dispunha 
da necessária_autonomia administrativa e, principalmen
te, da independência política na condução de_suas ques-
tões internas. . _ ~-

0 castanheiro sen_atorlal, Senhor Presidente, era 
membro da mesma famflia dos frutos generosos das fa
gáceas, tão apreciado por todos, alimentando com os 
seus sabores e elementos nutritivos as famnias de todos 
os funcionários deSta Casa, dos mais humildes aos mais 
privilegiados, sem distinções de nenhuma espécie. 

A essa êpoca, Senhor Presidente, não havia as discri
minações ilegais e antidemocráticas com -que se iftlentam 
hoje dividir o quadro de funcionários do Senado. Como 
se esta Casa fosse uma hol_d_ipg a gerir as su_bsidiárias-da 
Gráfica e do Prodasen. Eu desejo dizer a este plenário 
que a Mesa: Diretor.a produziu uma variedade singular 
de castanheiro inteligente cjue, para uns produz frutos 
adocicados-e, para outros, nega-se a doação. Em nome 
de que princípios jurídicos paga-se a gratificação natali
na aos funcionários estatutários, negando-a aos servido
res celetistas? Eu gostaria que a Mesa pudesse declarar 
explicitamente que já o fez. Daí o-Pronunciamento e a 
minha alegriaL_Aqui, a gratífiêação constituída como 
castanhas, é paga pela norm-a da tradição_ ou pe13. á:grã 
jurídica? E se, em qualquer delas, encontra apoio para 
fazer distinções entre os funcionários? Eu conheço tão 
bem quanto os meus colegas Senadores a r~sposta que 
configura um prill).Or ~sofisma. 1! que, dirá Vossa Exce-
lência, Senhor Presidente, os celetistasjá recebem o 139 
salário. Mas se é assirri a· lei não_ ampara nem a um nem a 
outro tipo de funcionário e, a tradição, tem protegido a 
umbos. 

Seria o caso, Senhor Presidente, de criar outras varie
dades de castanheiros nesse laboratório -de transmu
tações genéticas. E por que não? A Casa ressente-se da 
variedade a que denomino castanhas-quinqUenais para 
beneficiar os celetistas, de castanhas-licença-prêmio e 
outras'de que não desejo fazer menção, Senhor Presiden
te, para não me alongar ou melhor, para não me perder 
em um castanhal de irregularidades. Por isso mesmo, Se
nhor Presidente, peço a Vossa Excelência que mande pa
gar, co:mo já a Mesa DiretOrii acaba de autorizar:_ a g!ati
ticação natalina a todos os runcionários desta Casa, por
que a lei, se não ampara a nenhum, não pode discriminar 
a uns poucos! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

o· SR. :PRESIDENTE (José Fragelli} - Concedo a 
palavra ao nobre Senador César Cais. 

O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronunica o se
guinte di~urso. Sem revisão do orador.}- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Ocupo esta tribuna para abordar assunto objeto de 
um aparte do nobre Senador Cid Sampaio ao discurso 
do ilustre Senador Hélio Gueiros, pronu,nciado ontem 
nesta Casa. S. Ex•, o nobre Senador Cid Sampªio, ao co
mentar a compra antecipada de tubos geradores para as 
Usinas de Balbina, SamUel, Tucuruí e ltaparica, fez uma 
análise parcial do assunto. Na verdade, atê 1982, o mer~ 
cada de energia elêtrica vinha crescendo f\a área da 
Amazônia de 15 a 25% conforme o caso, como por exem~ 
pio, Manaus e Rondônia, e na área no Nordeste, 12 a 
14%. 

Crescendo 12%, significa dobrar a potência instalada 
.cada 6 (seis) anos. Com o período recessivo. caiu para 
3%. f: óbvio que muitas dessas máquinas encomendadas 
no momento em que o ritmo das obras estava acelerado 
ficaram em _conseqüência com as compras ·antecipadas 
tendo em v"ista o retardamento dos cronogramas das hi
drelêtricas. Por outro lado, com a ralta de recursos por 
que passou todo o setor de energia elêtrica, as obras fo
r'o.lm ãinda mais atrasadas. 

Em função do mercado baixo e tarifas achatadas, a hi
drelétrica de Xingó foi mais uma vez retardada. 

Seria de fato quase impossível a um planejador, enco
mendar equipamentos dentro de prazos certos, com uma 
grande variação de mércados de energia elétrica como 
aconteceu no Brasil. 

Para argumentarmos: para uma potência instalada de 
40 milhões de K W e um mercado crescendo 12%, foi ne· 
cessário iniciar novas usinas para atender 4,8 milhões de 
KW e mais por ano. De repente, o_ mercado de energia 
desceu para 3% e só foram necessários 1,2 milhões de 
K W de potência instalada, ficaram ~obrando,.portanto, 
máquinas equivalentes a.3,6 milh~es de KW. 

Quando ao custo da energia gerada e preço de venda, 
o nobre Senador Cid Sampaio sabe que para-desenvolver 
as regiÕes píÕneiras do norte, nordeste e centro oeste do 
Brasil, aonde o mercado de energia é relativamente pe
queno, foi necessário o subsídio dos consurriidores do sul -
e sudeste do Brasil, onde o mercado é muitas vezes maior 
através da unitica~ão da tarifa de energia pela reserva 
global de_ garantia (RGG). Há de fato um subsídio que 
nada mais é que a transferência de um grande consu~i
dor para um pequeno consumidor. 

O mesmo se faz com o álcool que custa mais caro do 
que se ven9e. É o consumidor de gasolina que paga a di
ferença. É um programa pioneiro de alto cunho social e 
creio dos mais patrióticos. 

No caso do alumínio, foi uma decisão de governo de
senVÕlver a Amazônia c_om uma População economicà
mente ativa. Ou fazemos isso ou deixamos a Amazônia 
como objeto d·e cobiça estrangeira. Para um nordestino, 
"n~Ko. h.i O cj~e estritilhar coin este tipo de subsídio ou in
centivqs _fiscais. É um.!J. questão de opção. _ 

Ou tratamos de maneira diferente aquelas regiões ou 
as_ deixamos no subdesenvolvimento. 

Era o_ que tinha a dizer. (Muito bem!) 

() SR. PRESIDENTE- (José Fragellí) - -Concedo a 
p:.ifilvra aõ nobre Senãdor JOsé lgnácio Ferreira. · 

Ó-Sít JOSl!: !GNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presídente, Srs. Senadores: 

É para uma breve explicação pois não poderia deixar 
de passar a oportunidade, que é a última que temos nesta 
Sessão Legislativa. 

O Sr. Peputado Leorne Belém, do PDS do Cearâ, na 
sessão_ de_J9 de_dezembro de 1985, afirmou, no Congres~ 
so Nacional - e nós recebemos as notas taquigráficas 
com re_tardo _e s.ó agora podemos fazer referência a isso. 
Tentamos, inclusive, fazê--!9 no Congresso Nacional e V. 
Ex•, em contato, comigo, ponderou-me da impossibili
dade já naquela ocasião -que o Senado teria firmado 
um COQ~rato de publicidade com determinada emissora 

-de televisão para divulgar a Constituint~ -
S_. S.• diz mais e entendemos, Sr. Presidente, que o as

sunto deve merec_er uma revisão do Sr. Presidente do Se-
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nado por quanto a ConstituinÚ':-jâ vem sendo divulgada, 
gratuitamente. por diversos outros canais de televisão 
que mantêm programas especfficos para esse fim. E prosR 
segue: "'Fomos surpreendidos, e é um precedente perigo
so, o Poder Legislativo nunca manteve contratos desse 
tipo com empresas de divulgação e o Presidente do Sena
do abre um precedente perigosfssimo. Porque essas em
presas de comunicação doravante, naturalmente, em toR 
das as oportunidades que surgirem, desejarão obter van
tagens pecuniárias do Congresso Nacional". 

Sr. Presidente, as explicações que me cabem dar e que 
me parecem absolutamente relevantes e necessãrias são 
<ts seguintes: Não foi firmadO pelo Senado Federal con~ 
trato _d_e_ publicidade com qualquer empresa jornalí~tica 
da imprensa escrita, falada ou televisada do _Pais. ,.EXiste 
um convênio, sem qualquer finalidade lucrativa, entre o 
Senado Federal e uma organização jornalística~ as Or~ 
ganizações Globo - para ampla divulgação do fato 
político da Constituinte e de sua iínportãncia para o 
País. 

O Senado Federal não pagará um centavo sequer, a 
qualquer título, a essa organização jornalística ou a 
qualquer outra. E, finalmente, quaisquer outras empre
sas de comunicação podem habilitar-se à celebração de 
convênio de divulgação semelhante a este, com o Senado 
Federal, desde que, igualmente, sem receber qualquer 
pagamento do Senado Federal. _ 

Eram essas as explicações que considero necessárias 
nesta oportunidade singularfssima, que temos em final 
de Sessão Legislativa. 

Muito obrigado Sr. Presidente. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
pahwra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Hêlio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra pela, ordem, ao no~re Senador Hélio G_ueiros~ 

O SR. Hl!:UO GUEIROS (PMDB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nado-res:- -

V, Ex's e to_do o Senado sabem perfeitamente a angús~ 
tia, com relação à votação de projetas que interessam vi
vamente, diretamente, a ponderáveis setores da socieda
de brasileira. Não é fácil, muitas vezes, se acertar acor-
dos, especialmente ante a angústia do tempo que não dá 
muita oportunidade para se dialogar com mais calma e 
tiun-qüllidade, tanto mais quanto este Senado vem de 28 
horas seguidas de esforço concentrado - fato que deve 
ter desgastado profundamente os Senadores e talvez não 
tenha deixado em plenas condições de sermos receptivOs 
a um acordo, a um consenso. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero dizer a V., 
Ex~s que, afortunadamente, estamos começando a che
gar a um acordo, destinado especialmente a aprovar lo~ 
go, _os projet9s cõm r~lação aos chamados tabefistl_ls e 
com relação aO-aumento de vencimentos a todos os fun
cionários. Esfált"avendo uma compreensão generalizada 
de todo o Senado, muito especialmente dos abnegados 
representantes dos Estados, tanto pobres quanto os me
nos pobres da Federação, que estão muito interessados 
com relação à aprovação de empréstimos que são decisi~ 
vos ao seu desenvolvimento e à sua economia. Mas, to
dos esses Senadores, num gesto de alta deferência, num 
gesto de simpatia, apreço, admiração e carinho com essa 
dasse de servidores públicos e, também, com a dos tabe
listas que estão ameaçados de perder os seus empregos se 
atê o dia 31 de dezembro o CongressO Nacional não vo
tar este projeto, pois õ Tribunal de Contas já deu esse 
prazo para que se consertasse a situação deles. Os S_enaM 
dores de todos os Estados brasileiros estão dispostos a 
abrir mão dessa sua reivindicação imediata em favor dos 
seus Estados para que se abrigue e se respeite e se proteja 
logo a situação desses servidores. Só que esses .Senado
res, que estão sendo desprendidos e renunciantes, espe
ram que, depois da aprovação desses dois projetes, se 
abra, também, oport_unidade para que os Estados e Mu
nicípios brasileiros, tão carentes de recursos, tenham a 
aprovação dos seus projetas, especialmente, porque essa 
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uutorizaçào do Senado não pode ser substituída por nin
guém, enquanto os próprios projetaS de lei de aumento 
de servidores públicos poderiam ser substituídos por um 
decreto-lei. No entanto, no cas_o dos empréstimos para 
os Estudos e Municípíos não hã nenhuma outra formali
dude que possa dispensar a autorização expressa do Se
nado da República. Dessa maneira, o Senado está quase 
que abdicando de direito exclusivo seu, para abrir opor
tunidade, a fim de se resolver a situação desses milhares e 
milhares de funcionários. Por isso, e concluindo, Sr. Pre
sidente, peço que V. Ex• tenha a boa vontade de admitir 
uma inversão da ordem dos nossos trabalhos para que 
imediatamente sejam votãdas as duas IJHl_térias de urgên
cia que e~tiio sobre a sua mesa. (Müito bem!) 

O Sr. Odacir Soares -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem, como líder. 

O Sr. Carlos Chiarelli- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José_Fragelli)- Concedo irii
cialmente a palavra, ao nobre Senador Odacir Soares, 
pela ordem. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O PDS riãci te-m nada a opOr ao reqUiiiitieitto do "ilus
tre Senador Hélio Gueiros, no sentido de que a Ordem 
do Dia da sessão seja ínvàtíifa, pa-ra que esta Casii-pos
sa, preliminarmente, apreciar os projetes relativos ao 
funcionalismo público e aos tabelistas. Porque, inclusive 

'da nossa parte, em nenhum momento houve qualquer 
impedimento nesse sentido, até porque a própria lide
rança do nosso Partido, inclusive hoje, já se manifestou 
nesse sentido e essa sempre foi a posição do nosso Parti
do, no sentido de valorizar a atuação e _ _o trabalho- do ser
vidor público. 

De modo que, feitas essa considerações, i16s deseja
mos manifestar; em nome do PDS, a nossa absoluta con
cordância, no sentido de uma inversão da Ordem do Dia 
para que sejam apreciados, primeira-mente os projetes 

·relativos ao funcionãliSmo -- p-66UCo e aos tabelistas. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESII)ENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos_ Chíarelli, Líder do 
PFL. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

A nossa manifestação é no sentido de aPOiar a Solici
tação do ilustre Uder Hélio Gueiros, do PMDB, e dizer 
que nós que aqui estamos, há mais de 34 horaS e que, 
desde o início para cá viemos, Com O pro"p6s1to" de vaiar, 
de deliberar, de examinar todas as matérias, ínclusive os 
empréstim-os para os EStados e Municípios, sem discri
minações, sem trazer para cá quaisquer tipos de razões 
menores, de natureza de varejo, que viessem a impedir a 
real estrutura da Federação, acima de fronteiras parti
dárias, apoiamos todos esses pedidos de solicitações para 
que possamos atender. às expectativas de tantos peti
tórios, que entendemos justos e legítimos. 

Nós, que durante toda a manhã tentamos votar ma~ 
térias para dar andamento à pauta neste último dia de 
sessão legislativa, em que estamos comemorando o_ en
cerramento da atividade parlamentar, sem sessão solene, 
mas com um trabalho profícuo e produtivo, não pude
mos, durante a manhã, votar porque havia obstrução 
clara da Bancada do PDS e que, agora, obviamente., ha
vendo o ajustamento, insistimos nesta inversão da pauta, 
para que possamos votar, como.quisemos votar desde o 
início, todas as matérias e, particularmente, essa que diz 
~espeito ao interesse dos servidores públicos que, inclusi
ve no "pacote" aprovado, de origem do ExecutiVo, ga
nharam o direitO_do reajuste automático ~$ffiestral de sa
lários e que, aqui. terão aProvado o seu réajus-te este ano. 
E aos tabelistas, cujo prOjeto eSfáriãp3.ilta e que pafa ele 
e para o reajuste dos servidores pedimos a devida inver
são. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
_ palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. HELV(DIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. SemreYJsáOOo orador) 

Sr. Presidente e_Srs. Senadores: 
Desejo ferir, nesta Oportunidaâe, ainda que ligeira

mente, dois assuntos. O primeiro diz respeito a conceitos 
hU pouco emitidos, da tribuna, pelo nobre Senador Ene

'as Faria relativos a_os esforços que vem desenvolvendo 
coni vistas a alcançar uma estruturação para o funciona
lismo da Casa. 

Conversei, õiüem;-cOm o Senador AleXI:lnOre-Costa e, 
mais tarde, participei de uma reunião com a presença 
também do nobre Senador Enéas Faria, e pude verificar 
e dou o meu_ testemunho, neste instante, de que os pro
pÕsitOS-Cjiie·ã-tõ-àõS-úiímam são oS de, _atraVés- de uma 
tr:.lnsformação lenta, mas gradual, para usar uma ima· 
gem do passado, assegurar quadros e condições seguras e 
estáveis à partidpã"ção'de todos quantos, direta ou indi
rctamente, fazem o funcionalismo desta Casa. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente eSrs. Senadores, de
sçjq _ ~ecer lig~;:iras çon-siderações sobre as palavras, hâ 
pouco proferidas, pelo eminente Líder Hélio Gueiros. 

Foi uma satisfação ouvi-lo, porque nesta tarde S. Ex'" 
se mostrou na sua· realidade, na sua autenticidade, bem 
diferente da manhã de hoje quando, de armas em punho, 
investiu contra a Bailcada do Pãrtid6 DemOcrático So
cial. 

Convivo há três anos com o Senador Hélio Gueii'Os, 
um homem experimentado, um homem sofrido, um -ho
mem-que-po-cte exibir um passado digno da nossa admi
iáçãi:i -e' do noSsO respeito: - -
.-.Participo dial-iameilte, Oeste Plenário, da convivência 

do Senador Hélio Gueiros, e nas Comissões Técnicas, es
pecialmente na Comissão de Constituição e Justiça, e 
acostumei~me- a admirar o combatente destemido, o Ad
vOg"âOoCOnlTarga-e~ía; O JtiríSiã-feãínli:nie ffiefe~ 
ced_or da nossa admiração. 

Daí, Sr. Presidente. porque foi com certo espanto, 
que, na hora,-ifficúliafamente -atribuí à exaustão física ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --E a nossa 
também._ (_R,i~qsJ 

o SR. HELVlDIO NuN_ES- v: Ex• Sr. Presidente, 
na qualidade de Presidente desta Casã e de Presidente de 
todos nós, está acima do bem e do mal, está acima das 
contingências humanas, inclusive de ordem física. 

Q __ SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu queria, 
nobre Senador, que V. Ex' abreviasse, se possível, o seu 
pronunciamento porque nós precisamos entrar nestas· 
matérias. Y.:_J;_~~_sa~~~!:!!Q.ª-__s~ão ~!:_a_ordin_âr~ 
nã_o !:uLc.oo..c~s.são de palavras, eu não quero e não quis 
negá-la a ninguém. 

- O SR. HEL VIDIO NUNES - Sr. Presidente, eu es
tou fazendo um esforço para ser breve, mas a personali
dade de Hélio Gueiros é tão rica que não há como, pelo 
merYõs,- mostrai' ós prlncipãlfaspeCtcis qUe marcam o Seu 
cil.tã_ter e- a -sua C(induta; (Palmas.) _ _ _ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores~ hoje pela manhã o 
nobre Senador Moacyr Duarte lembrou que, no exercí
cio da obstrução que dentro da lei fazemos, a Mesa agi
ria com os aplausos gerais se desse prioridade à votação 
da matéiiil rç_la_tiva ao ful'!_cionalis.r;no público. E embora 
houvesse resistências niquele instante manifestadas, já 
agora a maioria recoriliece o valor da Minoria e procla
ma que todos estamos perseguindo os mesmos objetivos,. 
p0r-qUe-ãS-Olltr3S ntS.iéfíãS pOaem esp-erar, mas o funcio~ 
nalismo público não pode aguardar mais um minuto se
quei'. Está em nossas mãos atender ao funcionalismo. 
Cabe ã Maioriã, por ser -Maioria, com o poder da Maio
ria, mostrar o Canlinho que devemos seguir; e a nós, atra
vés dos poucos recursos de que dispomos, forçarmos a 
Maioria -a cfaf-ãqllilo a que o funcionalismo tem direito. 

Não estamos fazendo nenhum favor ao füricicinalis
mo,-absolutamente, mas estamos agora alegres esatisfei: 
tos, porque chegamos à conclusão, Sr. Presídente e Srs.. 
Sen2âores, de que atr-ãvei dõ iioSsO trabalho obstrucio
nista;ronlftbuimos para que esta Casa aprove, dentro de 
mais alguns instantes, o aumento a que o funcionalismo 
brasileiro tem direito: (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fi-ã"E;dli) --A-Mesa, aten
dendo à solicitação das Lideranças da Casa e, podemos 
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dizer, da su~i-Uninlrriidade, vai fazer a inversão solicitada 
pelo nobre Senador Hélio Gueiros, embora, todos nós 
saibamos, devesse ser reafizada após a Ordem do Dia 
para agilizar os trabalhos, Principalmente com referência 
aos projetas do aumento do funcionalismo e dos tabelis
las. A Mesa também dará sua contribuição, aceitando a 
sugestão do _nobre Senador que, aliás, é de todos os Srs. 

-Senadores. (Palmas.) -

--O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. !9-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 527, DE 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara ·nl' 206, de 1985, que dispõe sobre a inclusão de ser
vidores da Administração Federal Direta e -das Autar
quias Federais no Plano de Classificação de Cargos, ins
tituído pela Lei n9 5.645, de to de dezembro de 1970, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, ein 5 de dezembro de 1985.- Hum~ 
berto Lucena - Murilo Badaró ~ Carlos Chiarelli. 

REQUERIMENTO N' 528, DE 1985 

-Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara nl' 207, de 1985 (n9 6.906/85, na Casa de origem), 
de iniciativa-do Senhor Presidente da República, que 
reajusta os valores· dos venCimentos, salários, soldos e 
proventos dos servidores civis e militares da União, dos 
TcrritófíciS. e das autarquias federais, dos membros do 
Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e dos 
Territórios, do Tribunal de Contas da União, bem como 
os valores das pensões, e dá Outras providências. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985.- Humberto 
Lucena - Murilo Badarô - Carlos Chlarelll. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se, à 
apreciação do Requerimento n'i' 527/85 de urgência, lido 
anteriormente para-O Projeto de Lei da Câirlara n'i' 206. -

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à sua apreciação. 
Discussão em turno único do Projeto de Lei da Cânta

ra nl' 206/85, n" 6.968/85 ria Casa de origem, de iniciati
va do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre 
a-inclusão dos servidores da administração federal di reta 
e das _autarquias no Plano de Reclassificação de Caigos, 
instituído pela Lei n9 5.645, de lO de dezembro de 1970 e 
dá outras providências, Dependendo de pareceres das 
Comissões de SeryiÇo Público; e Comissão de Finanças. 

Solicito -o p:irecer da ComisSão -ao -Serviço Público ao 
nob-re -seriadOf-AlfredO Campos. 

O SR. A):.FREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para 
proferir parecer da Cõmissão.)- Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadares: 

O Projeto de Lei da Câmara n" 206, de 1985, origi
nárío do Órgão Executivo Federal, encaminhado à deli
beração do Congresso Nacional, mediante Mensagem n~' 
619/85, da Presidência da República, dispõe sobre a in
clusão, no Plano de Classificação de Cargos, instituído 
pela lei n'i' 5.645/70, dos aluais servidores contratados 
pelp. administração federal direta e pelas autarquias fede· 
rais, para desempenho de atividades de carâter perma
nente, e retribuídas pelos cofres da União, após processo 
seletivo interno. 

Reza, ainda, que os servidores serão localizados na 
primeira referência da classe inicial da categoria funcio
nal com a qual seus empregos tenham correlação de atri
buições, observada a escolaridade ou habilitação profis
sional, exigida para o ingresso na categoria funcional, 
ocorrendo o reposicionamento em uma referência para 
cada 18 (dezoito) meses de efetivo.exercício no emprego 
ocupado. 

Prevê,_ por outro lado, o- Projeto de Lei que ora anali
samos, a possibilidade de inexistência, no Plano de Clas
sifiCação de Cargos (Lei n" 5.645/70, de atribuições ocu: 
parlas pelos servidores optantes, caso em que considerar-
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se-á, para efeTto de indicação da categoria funcional, em
prego semelhante quanto às atividades, ao nível de res
ponsabilidade, à complexidade e ao grau de escolaridade 
exigidos para o rçspectivo desempenho, 

Estipula, o art. 49 do Projeto, que, na hipótese de os 
servidores fazerem jus à remuneração superior à resul
tante do posicion-amento, ser-Ihes-ão asseguradas dife
renças individuais, nominalmente identificáveis, em que 
incidirão os reajustamentos gerais de vencimçntos e sá
lários. · 

Por fim, a Proposição preceitua que a inclusão dos ser
vidores, nos termos do art. 2~', será feitã pelo DASP e in
dependentemente da existência de vaga, promovendo-se 
o ajustamento da lotação com observância dos percen
tuais fixados para a progressão funcioilal, e estipula o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de 
sua entrada em vigor, para os órgãos de pessoal da admi
nistração direta e das autirquias submeterem, ao DASP, 
a proposta de inclusão dos :;crvidores. 

Cumpre-nos ressaltar, ainda, a previsão do presente 
Projeto, que discrimina os servidores excetuados da inci
dência do comando normativo docaput do art. J9~o qual 
exige a realização de processo seletivo prévio à inclusão, 
e a disposição do art. 69 que abrange os docen~~ contra
tados na carreira de magistério superior e de ttie29 graus 
do serviço civil da União e autarquia~ federais, p~ra as 
quais o tempo de efetivo exercício, no emprego ocupado, 
será considerado para efeito de progressão funcional na 
carreira, nos termos da legislação específica. -- --

Apreciado pe!a Câmara dos Deputados, em regime de 
urgência, a Proposição t~e pareceres aas Comis~ões de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Finanças, pro
feridas em Plenário, todos favoráveis, e foi aprovada 
com Emenda ao art. 19 

Submetida, neste momento, a esta Casa, que funciona 
como Câmara RevisOra, nosso Parecer, pela Comissão
do Serviço Público Civil, é pela sua aprovação, por en
tendermos que visa a oferecer solução justa à relação 
jl!ridica, hoje instável, de tantos servidores, cujos ser~ 
viços têm se revelado imprescindíveis ao Estado. 

É o nosso Parecer, por conseguinte, pela aprovação da 
Proposição por considerá~!a justa, oportuna e de rele
vante importância para a prossecução do interesse públi
~o, que necessita de uma atividade administrativa dinâ~ 
mica, atuante e cé!ere, exercida por servidores que man~ 
tenham com o seu empregador, o Estado, uma relação 
jurídica empregatícia estável, e não eventual. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - SolicitO _ao 
nobre Senador Lomanto Júnior o parecer da CoffiisSão 
de Finanças. 

Ó SR. LO MANTO JúNIOR (PDS - BA. Para pro
ferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto de lei em tela, encaminhado pelo Poder Exe
cutivo, nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, 
objetiva a inclusão di SirVidores da AdminiStração Fe
deral no Plano de Classificação de Cargos, mediante 
prOcesso seletivo interno. 

Aprovada a matéria na GSa-áe origem e encaminha
do à revisão do Senaáo Federal segundo o· preCeito do 
art. 58 do texto constitucional, cabe-nos, nesse passo, o· 
seu exame sob o aspecto financeiro. 

Objetiva a proposição, effi síntese, regularizar a si
tuação de numerosos servidores admitidos em tabelas 
não permanentes, especialmente nos casos do pessoal 
que prestava serviços na condição de contratados .P-ór 
empresas privadas. 

Em razão da existência de situações que tem provocã
do insatifações- dentre os sérvidores e visando extinguir 
dificuldades decorrentes do tratamento -diversificado da 
legislação vigente, a medida em exame propõe o enqua
dramento de tais servidores no Plano de Classificaçã-o âe 
Cargos instituído pela Lei n9 5.645, de lO de dezembro de 
1970. 

A providência alcança várias categorias profissionais, 
ressaltando-se dentre elas a dos docentes contratados, 
sendo excluídos da sua aplicação os ocupantes de empre
gos que exijam especialização correlata corno respectivo 
grau de formação uniVei'sitâda vOltados pa-ra ativi_~adeS 
de execução, fomento e controle de pesquisa e desenvo-1--
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vimento científico e tecnológico e r·egistro da proprieda
de industrial, bem como os Auxiliares Aduaneiros con

- tra-úidé)S e·m-C3ráter eXcepcional rêrnunerados 'i)efo -Fun
do Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 
Atividades de Fisca!ízação - FUDAF. 

Após a disciplinação de aspectos concernentes às_pe
culiaridades das diversas situações funcionais, dispõe o 
art. 79 do projeto sobre a necessidade de submeterem os 
respectivos_ órgãos de pessoal ao DASP a proposta de in
clusão dos servidores a serem enquadrados, no prazo de 
ISO (cento e oitenta) dias. 

Quanto ao aspecto financeiro, estabelece a proposição 
que as despesas decorrentes da sua aplicação, uma vez 
transformado em lei, serão atendidas à conta das do
tações próprias contidas no Orçamento da União e das 
autarquias federais. 

As razões expostas parecem-nos suficientes e robustas 
para que se acolha o projeto em análise, o qual Dão 
afronta as normas. jurídicas reguladoras da atividade fi
nanceira da União. 

Opinamos, aSsim, pela aprovação do Projeto de Lei 
em exame. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria passa-se à sua 
apreciação. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a aprovação 
do requerimento de urgência tirou a oportunidade de os 
Srs. Senadores apresentarem enlendas perante a primeira 
Comissão a que foi distribuído o projeto nos termos do 
art. 141, inciso II, alínea b do Regimento Interno. Assim 
sendo, fica facultado ao Plenário apresentar emendas 
nesta oportUnidade. 

Sobre a Mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 19-
Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAS DE PLENÁRIO 
OFERECIDAS AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 206. DE 1985 

Emenda Nl' 1 

Retire-se do art. }9, § 39, a letra c. 

Justificação 

. A categoria de Auxiliar de Fiscalização Aduaneira foi 
criada em caráter provisório, só que se passaram sete 
aQOs e nada foi f~ito para a sua regulame-ntação, apesar 
da existência de vários dispos_itivos legais. 

___ Um percentual considerável dos Auxiliares de FiScali
zação Aduaneira concluiu ou estâ para concluir o curso 
universitário; e, para que a qualidade de s_erviço na área 
aJfandegári!! não seja prçjudicada com a substituição em 
massa do~ Auxiliares pelos Técnicos do Tesouro N acio
nal, que é uma carreira nova que provavelmente será in
tegrada por pessoas sem nenhuma experiência, é g11e se 
solicita a inclusão da classe no Plano de ClassificaÇ3o de 
ÇarfWS, instituído pela Lei nl' 5.645, de lO de dezembro 
de 1970. 

Ex"istem 18 mil vagas a serem preenchidas no ano vin-:. 
douro, ficando l/3 para concurso interno, o que seria su
ficiente para absorver os três mil Auxiliares atuais. 

Boa parte dos Auxiliares Aduaneiros tem miis de 34 
a_nos, o _que os _excluem dos concursQS públicos ou mes
mo das seleções feitas pela iniciativa privada. 

As discrimínações que sofrem esses Auxiliares são por 
demais h_umi!Qantes; oão recebem adicional noturno, 
_eles têm programa de saúde diferenciado dos demais; são 
pl-ivados dos direitos à alimentação durante o turno de 
trabalho,..e..alêm disso, quando em ação, são constante
mente ameaçados por contrabandistas que conhecem a 
fragilidade da cat~goria e ci:ue prorrietem vingança ao iér
mino do contrato de trabalho dos mesmos. 

Os auxiliares Aduaneiros receberão _com clamor o ato 
dç_ justiça que o Senado Federal certamente farâ. 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1985. -.Jorge 
Kalume. 

Dezembro de 1985 · 

Emenda n"' 2 

Dê-se ao parágrafo primeiro do art. J9 a seguinte re
daçào: 

"Parágrafo primeiro. O processo seletivo de 
que_ trata este artigo será aplicado pelas unidades de 
pess-oãi dos órgãos e das autarquias a ·que per
tençam os servidores, sob a supervisão-do Departa
mento Administrativo do Serviço Público, exceto 
aos servidores contratados antes da vigência do De
creto n9 91.403, de 5 de ju!ho de 1985." 

Justificação 

Não há que se exigir processo seletivo para os servido
res admitidos antes do Decreto n991.403/85, visto não se 
tratar de primeil-8. investidura. Não existe, pois, o impe
dimento constitucional (art. 97), apenas regularização 
funciona! desses milhares de servidores. Devido às suces
sivas prorrogações da vigência dessas Tabelas, esses con
tratos já se transformaram em contratos por prazo inde
terminado, criando em conseqüência vfncu!o empregatí
cio com a Administração e já reconhecido pelo Trib-unal 
Federal de Recursos. Visa-se também não onerar a Ad
ministração com-a aplicação de processos seletivos que, 
a rigor, nos' parecem inócuos. 

Sala· das Sessões, em 5 de dezembro de 1985. -Ale
xandre- Costa. 

~I:!Jenda nl' 3 

Dê-se ao parágrafo primeiro do art. J9, a seguinte re
daçào: 

"Parágrafo primeiro. O processo seletivO de 
que trata_este artigo serâ aplicado ·pelas unidades de 
pessoal dos órgãos e dás autarquias a que per
tençam os _servidores, sob a supervisão do Departa
mento AdffiíriíslratíVo do Serviço Público, exceto 
aos servidores contratados antes da vigência do De
creto n9 91.403, de 5 de julho de 1985." 

JustificaçiiO 

Não há que se exigir processo seletivo para os servido
res admitidos antes do Decreto n9 91.403(85, visto não se 
tratar de primeira investidura. Não existe, pois, o iinpe
dimento co-nstitucional (3rt. 97), apenas regulariZação 
funcional desSes milhares de servidores. Devido às suces
sivas prorrogações da vigência destas Tabelas, esses con
tratos já se transformaram em contratos por prazo inde
tenninado, criandõ em conseqüência vínculo empregatí
cio com a Administração e já reconhecido pelo Tribunal 
"Federal de Recursos. Visa-se também não _onerar a Ad
m}nlst~~çãO com a aplicação de processOs Seletivos que, 
a rigor, nos parecem inócuos. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985.- Roberto 
Saturnirio. 

Emenda n"' 4 

Acrescenta o seguinte parágrafo 39 ao artigo 19 do 
Prgj

4
eto de Lei n9 6_.968/85 e renumera o seguinte: 

"Art. {9 ........................... ., ........ ~ 

§ 2• ..•.•.•..........••........•••.•.• ' 
§ 39 Aos atuais servidores de nível médio,_in

cluídos no Plano de Classificação de Cargos de que 
tiata a Lei n9 5.645, de lO de dezembro de 1970, e 
portadores de diploma de nfvel superior, aplicar-se
ã o processo seletivo a que se refere o caput deste ar
tigo para suas inclusões nas categorias funcionais de 
nível superior." 

Justificação 
TÓdos os funcionàriós de nível médio incluídos no 

Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n9 
5.645,-de_IO de dezembro de 1970 ingressaram no serviço 
público através do processo democrâtico e constitucio
nal do concurso público, muitas ·vezes enfrentado a con
corrênda de -milhares de candidatos. 

Depois de admitiâos por concurso póblico, com es
forço e· tenacidade, muitos deles concluíram um curso 
superior. 

Se a Lei nt~ 5.645/70,_que implantou o· Piano de Classi
ficação de Cargos tivesse sido cumprida, nenhum desses 
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funcionários estaria mais em função de nível médio, pois 
a lei determina que os Departamentos 'cte Pessoal deve
riam proceder a levantamentos sistemáticos da qualifi
cação dos referidos funcionários com vistas a aplicar a 
ascensão funcional prevista no referido diploma legal. 
Na realidade, essa ascensão poderia ter sido feita até 
mesmo pela transformação dos cargos. 

No entanto, ao invés de cumprir a lei, estimulando e 
premiando os funcionários já existentes no quadro e de
vidamente qualificados, o que seria não só um imperati
vo legal, mas um ato de justíÇa inspirado nos preceitos 
da boa administração, as suceSSivas administrações da 
Velha República preferiram beneficiar correligionários e 
amigos, admitindo~os por artifícios legais diversos, tais 
como convênios, tabelas especiais e até mesmO recontra
tação de aposentados, preenchendo os melhores cargos 
sem concurso público. Em conseqUência, os concursos 
internos e a ascensão funcional praticamente deixaram 
de existir no Serviço Público, causando um grande de
sestimulo e frustração aos funcionários concrirsados. 

A exposição do Senhor Ministro de Estado Extraordi
nário pai'a AssuntoS de Administração é eloqUente ao 
denunciar as distorções porque vem passanâo a Admi
nistração Pública: 

.. Nos últimos anos foram efetivadas inúmeras admis
sões em tabelas não permanentes, mormente nos casos 
do pessoal que prestava serviços à Administração Fede
ral na condição de contratados por firmas particulares 
com os quais os órgãos e autarquias federais celebravam 
convênio~ para utilizãção_ de mão-de~obra." 

A ascensão funcional, inexisteóte de-fato durante os 
últimos GovernOs. da RepúóliCa~ f~i suspetisa por um 
ano em 05 de julho do corrente por meio do Decreto n9 
91.403 e tudo leva a crer que mesmo ao termo do Decre
to, por muitos ano·s, não haverá ascensão funcional; pois 
os cargos de nível superior serão todos preenchidos pelos 
servidores que vierem a ser beneficiados pelo Projeto de 
Lei n{> 6.968(85, q~e são em número superior a 180 mil. ' 

Desta forma, os ·ruilcionárioS-concti.r'sados que consti
tuem a espinha dorsal da Adminístração Pública serão 
!Jlais uma vez e de modo irrecorT.ível, prejudicados, frus
trados -em seu legítimo direito de ascensão funcional, de 
galgarem, função de nível superior se já forem diploma
dos em Universidades. 

Por outro lado, vale ressaltar que o Governo não po
derá alegar falta de recursos para atender o pleito dos 
servidores em questão, haja viSta que, apesar da proi
bição de contratações hoje vigente no Serviço Público 
Federal, o Poder Executivo as tem autorizado, cOnforme 
se verifica nas Exposições de Motivos do Ministério da 
Administração de n~'s 181, de 17.10.85, e 183, de 
18.10.85, versando, respectivamente, sobre contratação· 
de pessoal na Tabela de Empregos da SUCAM e Criação 
de T~hela .-1~ Especialistas do INPE. 

A aprovação da emenda proposta nã~ so repara uma 
gritante injustiça·,- Colocando os funcionâríoS ConcU:rsa~ 
dos em igualdade perante os não concursados, como 
também servirá de estímulo ao aperfeiçoamento da Ad-
ministração Pública. - • 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1985. -Rober· 
to Satumino. 

Emenda n9 S 

Dê-se ao parágrãfo único do art. 29 a seguinte redação: 

"Parágrafo ú~ico. Os servidores localizados nos 
termos deste artigo serão reposicionados em uma 
referência para cada 12 (doze) meses de efetivo 
exercício no S6i-viço Público." 

Justiftcaçio 

O período de doze (doze) meses aplica-se aos servido
res abrangidos pelo art. 79 do Decreto n~" 84.669/80. O 
Projeto tem por finalidade regularizar a situação funcio
nal dos servidores contratados atravês de Tabelas Espe
ciais e torna-se necessário-Criar uma sisfemãtiCa de-pro
gressão vertical. Assim, a reposíçâ-o de uma feferência no 
interstício de 12 (doze) meses é plenamente justificada. 

Sala das Sessões, 5 de di:zeillbro-de I985.- Alexandre 
.C~tp.. 

V-o Emenda N~" 6 

Dê-se ao parágrafo úniCo ·do art. 29, a seguinte ce
dação: 

"Parágrafo únicoA Os servidores localizados nos 
_t~_rrnos _d.~te~ ~rt_igo s_erão reposicion-ados em uma 
referência para cada 12 (doZe) meses _de_ efetivo 
exercício no ServiçO Público." 

Justiflcaçiio 

O período de 12 (doze) meses aplica~se aos servidores 
abrangidos pelo art. 79 do Decreto n" 84.669/80. O Pro
jeto tem por finalidade regularizar a situação funcional 
dos_ servidores contratados através de Tabelas Especiais 
e torna~se necessário criar uma sistemática de progressã-o 
vertical. Assim, a reposição de uma referência no in
terstício de 12 (doze) meses é plenamente justificada. 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1985.- Rober
to Saturnino. 

_ E~nda n9 7 

Dê~se_ao_pa_rãg~afo_y_njco_ do ar~·-2:" a sesuin,te redaç!io: 

"Parágrafo único r Os servidores localizados nos 
termos deste artigo serão reposicionados em uma 
referência para cada l2 (doze) meses de efetivo 
exercício no Serviço Público". 

Jusdflcaçio 

-- o· interstfcio de 12 (doze) ineses, para efeito' de pro
gressão e ascensão funcio"naiS, aplica-se aos servidÕres 
abrangidos pelo art. 7~ do Decreto n9 84.669/80. _ 

O Projeto tem por finalidade regularizar a situação 
funcional áos servidores contratados através de Tabelas 
Especiais, tornando~se necessário criar uma sistemática 
de progressão vertical. 

A reposição de uma referência no interstício de 12 (do
.le) meses é plenamente justificada. 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1985. -Nival
do Machado. 

Emenda q9 8 

Art. Fica assegurado ao servidor aposentado que, na 
data desta lei, estiver acumulando Cargo em Comissão, 
na forma do § 4~. do artigo 99, da Constituição, a incor
poração aos proventos da aposentadoria de 1/35 (um e 
trinta e cinco avos) dos vencimentos e vantagens do car
go acumulado, por cada ano ou fração superior a 6 (seis) 
meses de tempo de serviço, inclusive anterior à inativida~ 
de, não computado na respectiva aposentadoria. 

~ J9 Para _as mulheres, ex-pracirihas e outros servido
res aposentados com menos de 35 anos de serviço, a 
fraç~~- i~~ic~ad_a n~te art~go _será cop1patibilizada à legis
fação pertinente. 

§ 29 Quando_ o servidor tiver exercido mais de um 
cargo ou.função; incorporará, de for'ma proporcioilal, a 
média _dos vencimentos e vantagens dos diferentes cargos 
acumulados. 

-~ 39 -~E ve-dado aci -apOsentado, que se beneficiru: das 
disposições deste _artigo, nova acumulação remun-erada 
de cargo em comisSão. 

§ 4~ O disposto no caput do presente artigo terá vi
gência por 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
~ . 

JustiOc~çáo 

Teoricamente o homem deveria aposentar-se para 
usufruir o mereciCfci repouso pelos triilta ou mais anos-i.:Je 
trabalho ao País. A passagem à inafívidade - parado
xalmente - transforma-se porém em mais uma preocu
pação para o aposentado. Seus proventos, deteminados 
em s~u ~al_'!r, pe_l? _inflação 9e longo_s ano~, e ~_pe_rda_Q_as 
vailia&en-s OOUcediCEiSa-05 se~vidOreSda -atlv-a, fi~lã-=-ão -
contin_uar _trabã:UiandO, vezes llá, eni" õuira aüVidade prO~-

--- fissional. E a forma de equilibrar o orçamento domé_!>tico 
c manter o status soc1al pelo qual lutou incansavelmente 
durante váriôS-ãiiOS-de-Suã vid"a. - - --- ---

A grande verdade é q__ue o Estado ainda não ofereceu 
ao funcionáriCl-ér_Ue -se aPOsenta·;-após o téfmil'!õ dO tein

- E_o ):l~j__cãdã --aõ seiv1ÇO- Pdbiico, -um salãfio condigno, 
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para qUe-ele e sua família não corram o risco de serem re~ 
duzidos à penúria. 

O desaguar deste "estado_de coisas", no serviço públi
co, t_a tão criticada acumulação instituída pelo§ 49, do 
artigo 99, da Constituição, assim redigido: 

"Art. 99. :t: vedada a acumulação remunerada 
de cargos e funções públicas, exceto: 

......... _ ....... A_~~·~ .•... ~-_·- .. (Omissis) 
§ 4"' A proibição de acumular proventos não se 

aplica aos aposentados, quanto ao exerc1cio de 
mandato eletivo, quanto ao de um cargo em comis
são ou quanto a contrato para prestação de serviços 
técnicos ou especializados." 

Amparadas pela Carta Magna há no serviço público 
milhares de acumulaçãQ de cargos. A experiência desse 
contingente ê inquestionãvel. Seu reingresso à attvidade 
é de extrema utitidade para o empregador, por continuar 
a usufruir os conhecimentos do antigo servidor. Este, 
por seu turno, desdobra~se em esforços, para correspon
der, não obstante o esmorecimento natural do avanço da 
idade. 

Enquanto esta anomalia ocorre, os jovens funcio
tláriOs;-corri_Seti comprovado pOtencial de trabalho, são 
obstaculizados de ascenderem aos encargos de chefia e 
direção superioi'-es, vísto Cstarem, em grande parte, 
preenchidos por antigos funciônáriàs, jâ aposentados, 
-em regime de acumulação. 

Exonerar pura e simplesmente o servidor ê penalizá-lo 
reincidentemente._ Ao se aposentar ele renunciou pro
moções, gratificações, qüinqíiênios e outras vantagens 
do pessoal ativo; sofre hoje a irieparãvel perda do valor 
real_ dos seus proventos; e punido estarã sendo novamen
te, pelo brusco afastamento do trabalho, sem qualquer 
nbparação. 

A presente Emenda visa corrigir esta situação. Ela 
atende aos interesses do Estado e do Indivíduo. Ensejará 
ao Estado melhor exercitar o sísterita de mérito do fun
cionalismo; assegurarã ao aposentado a incorporação 
aos proventos de uma segunda aposentadoria, vedando
lhe conseqüentemente nova acumulação remunerada de 
cargo em comissão. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985. - Roberto 
Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHj) - Solicito ao 
nobre Senador Hélio GU.eiios emitír o parecer da Comis
são de Constituiçà~ e Justiça, sobre o projeto e emen.das. 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Pára emitir 
parecer. Sem revisão dO. orador.)'..:- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores;_: _ 

Trata-se de projeto de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, dispondo sobre a inclusão de servidores 
da Adminístraçào Federal Direta e das Autarquias Fede
rais no PlanO de Cl<!ssifícaç-ão de Cargos. 

O Senhor Presidente da República informa que . .pos úl
timos anos foram"feifos.numerosas admíssõesem tabelas 
não permanentes. mormente no caso de pessoal que 
prestava serviço à administração federal na condição de 
contratados por firmas particulares, com as quais os ór
gãos e autarquias federais celebravam convênio para a 
utilização da mão-de-obra. Essa situação anômala foi se 
alastrando, tornando~se muito. dificil para a adminis
tração federal a sua manutenção. De modo que o Gover
no do Pr~sjdent,e José Sarney, agindo com coragem em 
relação ao problerriã, resolveu enviar ao Congresso Na
cional esse projeto de lei, que agora chega a este Senado 
depois de ser aprovado na Câmara dos Deputados. 

A Comissão de ConstituiçãO e Justiça entende que o 
projeto é constitucional, redigido com respeito às pres
crições jurídicas e legais, em boa técnica ad[ninistrativa 
e, por isso, seu parecer é favorável à sua·àprOvação. 

Quanto às emendas ~r._ Presidente, _a Comissão opina 
pela sua r-e]eiÇãO.-Nàõ que elas -não teriham fundamento, 
sejam irllproceaenfes ati injú-súis;ffias simPlesmente por 
~ma questão regimeilta_l de fato, porque se aprovamos 
quaiQU~r _emen?a-----aoprojet(l, vão adíantatia nada pois 
ele voltaria-à -Câmara dos DePUtlidos, e cOmo a Câmara 
já está em recesso, isso significa que a apreciação final da 
matéria ficari_~ pro_rr~ga~a p~ra março-abríl do ano que 
vem. 
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Nestas_condiç_õe.s, Sr. Presidente, o parecer é no senti.: 
do de que o projeto seja aprovado com a rejeição de to~ 
das as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Tem a pala
vra o nobre Senador Alfredo Campos para proferir ci j:)ã
recer da Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores; 

A Comissão de Serviço Público Civil é contrária às 
emendas de plenário. 

Ê o parecer, Sr. Presidente" 

O SR, PRESIDENTE (José Fragçlli) - CoriC"edo a 
palavra ao nobre Senador Lomanto Júni_or, para profeiir 
o parecer da Comissão de Finanças.-- --

0 SR. LOMANTO JÚNIOR (PPS- BA. Para emi· 
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.,Presidente, 
Srs. Senadores: 

Tenho em mãos 9 emendas ao projeto para relatar. 
Examinando as referidas emendas, a Comissão de Fi
nanças c!tegou à c_QQclusão ,de que, p~ra alcançarmos os 
objetivos da aprovação do projeto, que se deve rejeitá
las. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Em discussão o projeto e as _emendas. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a disCuS
são. 

Votação do projeto em primeiro tUrno, senl prejUízo 
das emendas. 

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per-
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação as ·emendas. 
Os Senhores Senadores que as aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitadas. 
o-projeto vai à sanção. 

t o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 206, de 1985 

(N~> 6.968/85, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a inclusão de servidores da Adminis-
tração Federal direta e das autarquias federais no 
Plano de Oassificaçilo de Cargos, instituído pela Lei 
nl' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outrllS pro--
vidências. 

O Congres·so Nacionar deCr<::ui: -

Art. 111. Os atuais servidores contratados pelos ór
gãos da Administração Federal direta e _das autarquiaS 
federais, para desempenho de atividades de caráter per
manente e retribuídos pelos cofres da União, serão sub
metidos a processo seletivo interno e,- se habilitados, in
cluídos no Plano de Classificação de Cargos, instituído 
pela Lei n~ 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

§ I 9 O processo seletivo de que trata este artigo será 
aplicado pelas unidades de pessoal dos órgãos e das au
tarquias a que pertençam os ser:vidores, sob a supervisão 
do Departamento Administrativo do Se'i'Viço Público. 

§ 2<:> Os aty.ais einpre2:os ocupados pelos servidores 
alcan<;(ados pelo disposto neste artigo serão automatica
mente extintos com a publicação do ato de inclusão dos 

· mesmos servidores no Plano de Classificação de Cargos 
de que tratâ a Lei' nl' 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

§ 311 O disposto neste artigo não se aplica aos serVi-
:dores:_ -~:-------- _--_ ~ 

a) a que se refere o§ !<:>do art. 69da Lei n94.341, de 13 
1de junho de 1964, com a redação dada pelo Decre~o-lei 
'n9 1.241! de 11 de outuBro de 1972; · 
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b) de nív.el superior, ocupantes de empregos que exi
jam especialização correlata com o respectivo grau de 
formação universitária, nos órgãos e autarquias voltados 
para atividades de execução, fomento e controle de pes-

- quisa e desenvolvimento científico e tecnológico e regis
tro da propriedade industrial, facultada a opção, no pra
.zcrde 90 (noventa) dias Contados da data da entrada em 
vigor desta Lei, pela inclusão no Plano de Classificação 
de Cargos; 

c) Auxiliares Aduan~os, contratados eril caráter ex
c-epcional e por prazo determinado para o deseinpenho 
de atividades de apoio às tarefas de controle aduaneiro 
de que trata o art. 69 do Decreto-lei n9l.437, de 17 de de
zembro de 1975, remunerados por recursos do Fundo 
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 
Atividades de Fiscalização- FUNDAF. 

Art. 29 Os servidores serão localizados na primeira 
refeiência da classe inicial da categoria fUnciOnal cujas 
atribuições- guardem correlação com as dos empregos 
ôcupados, observada a escolaridade ou habilitação pro
fissíQnal exigida para o ingresso na mesma categoria fun
cional. 

parágrafo único ... Os.servidores lo~lizadQs J10S ter
mos deste artígo serão reposicioiiados em uma referência 
para cada 18 (dezoito) meses de efetivo exercício-no em.:. 
prego ocupado. 

Art. 31' Se .as attibuições inerentes aos empregos que 
os servidores optantes ocupem não estiverem previstas 
nci Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n~> 
5.645, de 10 de dezembro de 1970, considerar-se-á, para 
efeito de indicação da categoria funcional, emprego se
melhante quanto às atividades, ao nfvel de responsabili
dade, à c_omplexidade_e ao grau de _escolaridade exigidos 
para o respectivo desempenho. 

Art. 4<:> Na hipótese de __ os_ servidores de que trata 
esta Lei fazerem jus a remuneração superior à resultante 
do reposicionamento de que trata o art. 29, ser-lhe-ão as
seguradas diferenças individuais, notr.inalmente identifi
cáveis, em qüe incidirão os reajustameritos g-erã.is de ven-
cimentos e salários. · 

Art. 51' A inclusão dos servidores de que trata o art. 
29 desta Lei será feita pelo Departamento Administrati-

---vo do Serviço Público e independentemente da existência 
de vaga ou vago, promovendo-se o ajustamento da lo
tação com observância dos percentuais fixados para pro
gressão fuocional. 

Art._ 61' Aplica~se o disposto nesta Lei à inclusão dos 
docentes contratados, e retribuídos pela dotação especí
fica de pessoal, na carreira de:_m_agistério superior e de I I' 
e 29 graus do serviço civil da União_ e das autarquias fe
derais. 

Parágrafo único. O tempo de serviço de efetivo 
exercício, no emprego ocupado, será considerado para 
efeito de progressão funcional na carreira do magistério 
superior e de 111 e 2~ graus, nos termos das normas perti
nentes específicas. 

_ Art. 7~ __ Os órgãos de pessoal submeterão ao Depar
tamento Administrativo do Serviço Público a pr-oposta 
de inclusão dos servidores de que tratam os arts, Jl' e 69 
desta Lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado 
a partir da data de sua entrada em vigor. 

Art. 81' As despesas decorrentes do disposto nesta 
Lei serão atendidas à conta das dotações própriaS do 
Orçamento da União e das autarquias federais. ._ 
- Art. 99 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as ciispásições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n9 528(85 de urgência, lido 
anteriOrmente, para o Projeto de Lei da Câinara n~ 207, 
de !985. 

Em votação o requerimento. _ 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Apt9v-ado o .requerimento, passa-se a imediata apre

ciação da matéria. 

"Discussão em turno único do Projeto de Lei da 
- Câmara n" 207, de 1985 (nl' 6.906/85, na Casa de 

origem) de .i~ic~ativa do Senhor Presidente_da Re-
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pública, que reajusta os valores dos vencimentos, 
salários, soldos e proventos dos servidores civis e 
militares da União, dos Territórios e das autarquias 
federais, dos membros do Poder Judiciário da 
União, do Distrito Federal, dos Territórios, do Tri
bunal de Contas da União, bem como os valores das 
pensões, e dá outras providências. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Ser
viço Público Civil e Finanças." 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos para proferir 
Parecer da Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Trata-se de aumento de vencimentos para a classe do 
servidor_ público. No âmbito da ComisSão de Serviço 
Público Civil, nada há a obstar. Somos pela aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ConCedo a 
palavra ao nobre Senat:for Marcelo Miranda Para profe
rir () ~areceT .da Comissã~ de Finanças. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto em ·questão, encaminhado pelo Poder Exe
cutivo, nos termos do art. 51 da Constituição Federal,_ 
tem por objeto reajustar os valores de vencimentos, sa
lários, soldos, proventos e pensões dos servidores civis e 
militares dos Poderes Executivo e Judiciário da UniãO, 
de suas autarquias, do Distrito Federal, dos Territórios c 
do Tribunal de Conias da União. 
· Aprovada a Proposição na Casa de origem e remetida 

à revisão do Senado Federal çonsoante a regra do art. 58 
do texto constitucional, compete-nos, nesta oportunida
de a sua apreciação sob o enfoque financeiro. 

Consoante disposição contida na providência em tela 
o reajustamento dos valores da remuneração dos servi
d.ores_ federais é- de 75% (setenta e _cinco por cento), 
elevando-se o salário faniflia para Cr$ 30.000. 

A atualização abrange o~ vencimentos do carg~ _de 
Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional de 3• Classe, Pa
drão Í e de Agente de Polícia federal da Cla,sse Especial, 
Padrão I, extinguindo, entretanto, a vinculação dos valo· 
res em apreço à retribuição dos cargos em comissão de 
Secretário da Receita Federal e de Diretor-Geral do De
partamento de Polícia Federal, respectivamente. 

De igual forma serão reajustados os Salários fixados 
para as funções de assessoramc:nto - FAS, as gratifi~ 
cações, indenizações e auxílios e vantagens da Lei nl' 
7.374, de 1985, as diferenças salariais decorrentes de en
quadramentos_ e o valor do soldo de Almirante-de
Esquadra. 

A matéria, em síntese~ consubstancia aspiraçãO da la
boriosa classe dt servidores públicos· civis e militares 
que, se não obteve a integralidade de seus anseios no sen
tido de terem compensadas as defasagens referentes a 
reajustes de vencimentos atendida, ao menos reduz o 
achatamento acumulado dos seus vencimentos. 
- ·os=-dlspfnd!OS neéessâiios à íinph;mentaçãÕ-do feã.íiis~ 
tamento já se acham previstos no Orçamento da União 
ora em apreciação no Congresso Nacional, cabendo res
saltar que segundo o art. 89 do Projeto e despesa decor
rente da execução do seu conteúdo correrá à conta das 
dotações da Lei de Meios para o e;xercício de 1986. 

In'ex.istindo obstáculo oponível ao acolhimento a Pro
pOsiçãõ no âmbito das atribuições concernentes a esta 
Comissão, ·SUmos pela aprovação da medida. 

O SR. PRESIDENTE (iosÇ: Fragelli) --Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são. (Pausã.) 

Não havendo quem peça a p_alavra, enCerro a diScus
são. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queir-am per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O sr:Moacyr Duarte- Sr. Presidente, para encami
nhar a votação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Já tinha dado 
a matCria como aprovada, mas concedo a palavra a V. 
Ex•, nobre S~nador Moacyr_ Quarte, para uma decla
ração de voto. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para uma 
declaração de voto, pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O destino das Casas Legislativas é o de ~uas maiorias 
que o conduzem inapelavelmente,_ Mas a obstrl)ção par
lamentar, nas regras contidas e .definidas no Regimento 
Interno é um direito conquistado e conferido às mino
ri<ts. E s'e isto não tiv.éssemos feito, hoje pela manhã, pro~ 
vavelmente as duas matérias de maior envergadura em 
tramitação nesta Casa, ainda_estariam pendentes de 
aprovação. __ 

Foi da Oposição, Sr. Presidente, a sugestã~ feita, hoje 
pela manhã, veementemente recusada pela Liderança do 
Governo de que, antes de apreciarTnõs outrãs quaisquer 
matérias,' que estivessem inclufdas na Ordem do Dia, nós 
nos debruçássemos sobre o projeto de reajustamento dos 
tubdistas e o que reajusta os vericfmêntos -do funcionalis-
mo público federal. __ 

Graças à Oposição, ao seu trabalho, ao seu JnterC§se, à 
sua vigilância, o partido do Governo sensibilizou-se e.. na
tarde de hoje, veio a concordar, apesar das recusas fe1tas 
na se.'\são matu!ina, com a sugestão partida do PÇ>S. Es
tamos aqui, Sr. Presidente, para votar a mensagem presi
dencial. E a vot_a_remos contentemente, lame~tando ape-
nas que. no bojo do projeto que reajusta os vencimentos 
do funcionalismo público, esse reaj1.lste nãQ tenQa al
cançado sequer os índices assinalados pela innação. 

Lamentamos, também, que a semestralidade não te-
nha sido incluída no projeto do ExecutiVo ... 

O Sr. Saldanha Derzi -V. Ex• dá licença para um 
aparte'? V. Ex~ está enganado, está inclufdo. E, depois, V. 
Ex• há de reconhecer, como todo o povo brasileiro reco
nhece, que o Governo da Nova República está repondo, 
nos devidos lugares, os salários que foram achatado_s_d_u
rante todo esse tempo, no Brasil. Hoje, já o Governo 
procura dar melhores salários, chegar à realidade, embo
ra a situação financeira do País não co-mporte; mas uma 
realidade mais jtistã que ___ a_ do passado. E o povo tem 
compreensão e conhecimento disto. 

O SR. MOACYR DUARTE- V. Ex• está enti--ando 
no meu discurso pela "janela" porque, sequer, eu tive o 
prazer de conceder o aparte a V. Ex• 

O Sr. Saldanha Derzi- E:u pedi o aparte e V. Ex~ pis~ 
cou e quando V. Ex• pisca em sei que consente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não há apar
te em encaminhamento de votação. 

O SR. MOACYR DUARTE - V. Ex• me desculpe~ 
mas eu não tenho o hábito de piscãr para homem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O tempo de 
V. Ex~ já se esgotou e solicito a V. EX' -qu-e conclua o seu 
pronunciamento, -

O SR. MOACYR DUARTE - Antes de concluir o 
meu raciocínio, o nobre Senador Saldanha Derzi tentou 
entrar pela "janela" e vai tentar entrar outra vez, e$tá fa~ 
zendo a tentativa de entrar outra vez ... 

O Sr. Saldanha Derzi- Por que V. Ex• está obstruin~ 
do, para não votarmos logo este projeto. 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, de_ptro 
da abrangência que nós desejávamos, conclui agora a 
frase. . · 

Mas, Sr. Presidente, afinal de contas :Sensíyel ficou a 
Bancada do PMDB e co_n_s_eguiu, finalmente, conc;ordar 
com a inclusão prioritáda na Ordem do Dia dos. nossos 
trabalhos da mensagem do Executivo que aumenta o sa- _ 
lário dos servidores. ~um dir_eito que asSiste àqueles que 
servem à Nação no serviço público. 

O Senado, na tarde de hoje, neste apagar de luzes da 
presente Sessão Legislativa, cumpriu uma de suas obri
gações mais precfpuás. Congrátulo-me cóm o-s-servidores 
públicos da União, reSsaltando que, graças às gestões do 
PDS, a mensagem foi aprovi:Lda__nesta sesSão. 

Era o que tinha a dizer. (Muito berri!) 

O Sr. César Cais - Sr. Presidente, peço a palavra 
parn uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) -Concedo a 
palavra a V. Ex~ para uma declaração de voto. 

O SR. CESAR CÁLS (PDS - é E. Para uma decla
raç_Qg-d.e_ v_mo. :Se-ro revisão do _orador.)- Sr. Presi~ente 
e~$ii._S~~nildo:res:_~ ·-~---~-- _ ·~·~ . __ ., __ , .. ___ , . 

O meu voto, como o o da Bancãdã-do PDS, foLfa,vorâ
vçl a esse_ r~ajus~Ç; do~ V_alo~es dos yen'?imentos, dos sol
dos e proventos dos servidores civis e militares da União, 
dos TerritóriOs e das Autarquias federais. Porque de fa
to, o funCíonalis-mõ JiúbliCo e O militar são os responsá
veis pela eficiência da ~dminist!~-ç~? PúbHca, Só lamen
to, Sr. Presidente e Sri. Senadores, que, no bojo deste 
r~ojcto de_lei! J?â-f.? terlha sido ínclUídO q 1_39 salário. Nós,_ 
do PDS, temos batalhado pelo 1"39 salàrio. 

O Sr. A.i~id~ S~ldanha-:_ Durante 20 anos foram Mi
nistros e não deram! 

o sR. c€SAR CAiS~ Tei-nos batalhado pelO 139 sã.
_@rio, p~rq!-le,_ na r~alidade, nã?_ é possível a discrimi
naçãO enire o iC:rVldor pú01ico e o serVídor da Consoli
d<.içãQ das Leis dq_Trabalho. De modo que,_ ao declarar o 
ffi~IJ __ votg._l_<r{_Q_[~~--qU_e _fçj~ ç_op1o 9 _ f9i _da_ J}a!!C?d~ _do 
PDS, eu ~_Q_JJ!l)1~1!!9_!lijQJ~r_~!flçJnc!uíd_9 o p~>_saiário. 

O _SR. PRESID_ENT~ (Enéas Faria)- A matéria vai 
à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Sobre a mesa 
parecer-sobre redação __ tinal que serã lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

É lido o seguitlte 

PARECER Nol.227, DE 1985 

·--Da Comissão de Redação 

Redação final do Pl-ojeto de Lei da Câmara n~> 207, 
--~~ 19_~-(~!~6~~~~{8~! ~~~ -~~_s_a de origem)~ 
Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redao:;;ão final do Projeto de 

Lei da Câmara n"' 207, de 1985 (n~> 6.906/85, na Casa de 
Orig~-IiiJ,-qrre-reaJUSt~ __ os valores de vertcime~~os;-:sa~ 
láriõs. soldos _e proventos dos servidores civis e militares 
da União, dos Territórios e das autarquias federais, dos 
membros do Poder-Judíciãrío da União, do Dis.trito Fe
deral e dos Territórios, do Tribunal de Contas da União, 
bem como os valores das pensões, e dá outras proVidên
cias, esclarecendo q-utÇa fim de adaptar o texto do artigo 
1~> do projeto à sua ementa, acresce.ntou-Jhe, após~ ~x
rreS~ç ·~s~lôr_i_os~'-_.9_ierJ!lO_ ~çldos";~t!m nactaartenilldO
o mérito d~matéria, uffiaY~ constituir est<! providência, 
apenas, correção de redação que, nos termos regimen
tais, não implica a sua devolução à Casa de origem. 

Sala_ de Reuniões_ da Comissão, ~--de dezembro de 
1985_. - Lenoir Varlias, Presidente_:_: Jolge Kalume, Re-
I~J9r_- ~rti_!!s F~!!_o_._ 

_,',N_E~O_A()_P~E:~~ N' 1"227'-~-1985 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n9 207, 
-- de 1985 (n96.906/85, na Casa de origem), quereajug... 

tiCõSVãlores de venc_imentos, salários, soldos e pro
ventos dos servidores civis e militares da União, dos 
Ter-ritórios e d"as- autiuiJ_uias federais, dos membros do 
Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e dos 

--·Territórios, do -Tribunal de Contas da União, bem 
- _ como os valores das pensões, e dá outras providências. 

~O Çong~eS-s~-:NciCiõrlal_deCreia:- ----.-__ ----
A rt. I~ Os atuais Valores de vencimentos, salários, 

sOioOs ~--~~~~~~~~s __ ~-:s __ s~~v!_~o_r~ 5!~!s. ~ m~litares da __ 
União, dos Territórios e _das autarqums federais, dos 

-membros do Poder Judiciário da União, do Distrito Fe~ 
der;;~ I e dóS Territórios, do Tribunal de- ContaS da_ União, 
bem como os das Pens~es: ÔC?coi--rentes-da aplicação da 
Lei n~' 7.333, de 2 de julho de I 985, fi_cam reajustados em 
75% (setenta e cincO- Por cento): -

Art. _29 Os utuais valores _dos salários fiXa~os para as 

fevereiro de 1967, e alterações posteriores, ficam majora
dos no mesmo percentual fixado no artigo I~' desta Lei. 

Parágrafo único. O atual montante da despe.c;a com a 
retribuição das funções de assessoramento superior fica 
reajustado na mesma proporção prevista neste artigo. 

Art. 3'~" As gratificações, índenizações e auxílios, cu
jos valores são fíXildos monetariamente, bem como a 
vantagem pecuniária de que trata a Lei n9 7.374, de30 de 

..setenibio~de 1985, ficam reajustados no mesmo percen~ 
tua! fixado no artigo ]9 desta Lei. 
~.-ArL 4~> O valor do soldo de Almirante-de~ Esquadra, 

resultante da aplicação do disposto no_artigo 2~> da Lei n9 
7.333, de 2 de julho de 1985, tica reajustado em 75% (se-
tenta e cinco por cento). 

Art. 59 As atuais. diferenças salariais veriticadas no 
enquadramento dos servidores alcançados pelo Decreto~ 
lei n"' 2J61, .de 11 de setembro de 1984, e pelo artigo 29 
do Decreto-lei n~> 1.874, de 8 de julho de 1981, ficam 
i,ilialffiei1te reajusta:dri.s com base no pCrcentual fixado 
no artigo 19 desta Lei. 

Art. 6"'. O valor do salário-famflia fica elevado par~ 
Cr$ 30.000 {trinta mil cruzeiros). 

Art. 79 A aplicação das normas referentes a opção 
contidas nos artigos 39, 49 e 79 do Decreto-lei n9 1.971, de 
30 de novembro de 1982, na área das autarquias federais 
de regime especial, restringe..ge aos dirigentes das entida

_des de_que tratam as Leis n9s4.595, de31 de dezembro de 
1964, e 6.385, de7 de dezembro de 1976, e outras da mes~ 
ma e.<;pécie, cujo regime de remuneração de pessoal não 
obed_eça, integralmente, ao disposto na Lei n9 5.645, de 
IOde dezembro_d_e 1970, obseryadas as disposições regu
lamentares pertinentes. 

Art. "89 A d_espesa decorrente da execução desta Lci 
cOITcrá à conta::ctas~ dotações_ do Orçamento Geral da 
União para o exercício de 1986. 

Art. 911 Os órgãos comPeterites, nas respectivas áreas 
de atribuição, elaborarão as tabelas com os valores rea~ 
justados nos termos desta Lei. 

Art. lO. Aplicar-se~á o disposto nesta Lei, no que 
couber, aos servidores ativos e inativos, bem como aos 
pensiont~tas da Câmar§l dos D_eputados e do Senado Fe
deral. 

Art. ll. Esta lei entra em vigor no dia }9 de janeiro 
de 1986. 

Art. 12, Revogam-se as disposições- em contrário, 
especialmente o parágrafo único. do artigo 39 da Lei n~> 
7.333, de 2 de julho de 1985. 

O Sa. PRESIDENTE (Enêas Faria) - Achando-se 
em regime de urgência a proposição, cuja redação tina! 
acaba de s_er lida, deve ser_ esta submetida imediatamente 
à apreciação do Plenário. 

Em discussãO, a redação_ final. 
Não havendo qUem peÇa a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores- citie :i aprovam queiram permanecer 

sefitãdos. (PauSa.) --- - - ---
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à sanção, 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 131, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 949, 
de 1985), que autoriza o Governo do Estado do Pa-
raná a realizar operação de emprêstimo externo no 
valor de US$ 63,600.00 {sessenta e três milhões e 
seiscentos mil dólares norte--americanos), tendo 

PARECER, sob n_l' 950, de 1985, da Comissão 
-de Constituição-e Justiça, peJa constitucionali

Uadc e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Em discussão. 
(Pausa.} __ 

- fq!!_ç§~s-~ a§it!sSQi~-~~1)~1? -~u_p_e_~E.!._-:-:-__ ~~Si_ de que tra
tam os ar~g_OJi_l2~a ~do Decr'?to~lei n"' 2.00, de 25 de 

Não haVendo quem peça a palavra, encerro a discus
- Sãõ. -. 
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Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - 'Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso· _ 
lução n'i' 134, de 1985 (apresentado pela Coiriissão 
de Economia como conclu.são de seu Parecer n9 964, 
de 1985), que autOriza O Governo do Estado de São 
Paulo a elevar em Cr$ 3.131.146.368 (três bilhões, 
cento e trinta e um milhões, cento e quarenta e seis 
mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros), Q montan
te de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n'i' 965, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em votação o projeto, em turno -úniCo: 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

, O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de _Resow 
!ução n'i' 135, de 1985 (apresentado pela ComiSsão 
de Finan~as cólno-conduS_ão de seu Par~r_q_~ _9S.S, 
de 1985), que autoriza o Governo do Estado de Mi
nas Gerais a~re_ãl_iz_a_r operação de empréstimo exter
no, no valor de _US$60,000,000.00(sessenta milh_ões 
de dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, sob nv 986, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~

dade e juridicidade. 

Em votação o projeto, em turno úniCO: 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Co_missão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - Item 4: 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Reso
lução n'i' 136, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 987, 
de 1985), que au_toriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a r~rizar operação_de emprêstimo exter
no no valor deUS$ 44,800,000.00 (quarenta e quaw 
tro milhões e oitocentos mil dólares norte
americanos), tend_o 

PARECER, sob n~' 988, de 1985, da Comissão 
de Constituíçilo de Justiça, pela constituclcinilli

dade e juridicidade_. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queifam permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irâ à Coinissãõ de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Item S: 

Votação, em tui"no único, d0 Projeto de Reso
lução n9 137, .de 1985 (apresentado pela ComisSão 
de Finanças como conclusão de seu Parec_er nv 989, 
de 1985), que autoriza o Governo-do Estado do Rio 
de Janeiro a realizar operação de_ empréstimo nõ va
lor de USSlOO,OOO,OOO.QO (cem milhões de dólares 
norte-americanos), -tendo 

PARECER, sob n~' 990, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em votação _o_ projeto, em turno único. 
Os Srs. Senã.dores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado 
O Projeto irâ à Comissão de Redação. 

_O SR._ PRESIDENTE (Enéas Faria) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'i' 138, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 991, 
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
ltapecuru-Mirim (MA), a elevar em Cr$ 
147.658.086 (cento e.quarenta e sete milhões, seis
ceritos e cinqUenta e Oito mil e oitenta e s_eis CrUzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

. PARECERES, Sob n~'s 992 e 993, de 1985, das 
Comissões: · 

-de Constituição e Jusdçat pela constitucionalí
. daQe ~ juridicidade; e 

-de Municípios, favorâvel. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o--o3provam, queiram permane

cer Sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O ·prOjeto irá à Corhissão de RedaçàO. 

O SR.I~RESIDENTE (Enéas Faria) .,-Item 7: 

Votação, em turno 'úiüco, do ProjetO de Reso
lução n'i' 139. de 1985 (apresentado pela Cofnissão, 
de Economia como conclusão de seu fare:cer n~' 994, 
de 1985) que autoriza a Prefeitura Municipal de 

- Marília (SP) a elevar em Cr$ 2.400.000.000,00 (dois 
bilhões e quatrocentos milhões de cruzeirOs_) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 995 e 996, de 1985, das 
Cõmissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

-" sentados~ _(P_ausa,) 
Aprovado. 
O Projeto--irá à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resow 
lução n~' 140, de 1985 "(a}Jre5Cntad_o pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parec:er n'i' 997, 
di -1985), que 8Utoriza a Pre"feitura ~ Municipaf de 
Salto do Céu -(MT) a ~levar em Cr$ 439.917.320 
(quatrocentos e triftta e nove milhões, novecentos e 
dezessete mil, trezentos e vinte cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 998 e 999, de 1985, das 
Com1SiõeS: --
-- _:_de Constituição e -JUstiça, pela constitucionali

dade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorâvel. 

Votação dO Projeto, em turno _único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

selltados. (Pãusa.) - - - -
Aprovado. 
O Projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Reso
lu_ção n'i' 141, de 1985 (apresentado pela ComiSsão 
de_Economia __ como conclusão de seu _Parecer n~' 

1.000, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Grajaú (MA) a elevar em Cr$ 441.261.654 (qua
trocentos e quarenta e um milhões, duzentos -e sesw 
senta e um mil, seiscentos e_cinqUentã e quatro cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES. sob n•s 1.00! e 1.002. de 1985, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-
dade e jurfdicidade; e- · 

-de Municípios, favorável. 

Em vQtação, o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o _aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

De~em_l!ro de 1985~ 

Aprovado. 
O Projeto irá à Comissão de Redaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Uem 10: 

Votação em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 142, de 1985 (apre:;;entado pela Çomissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.003, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Macaíba (RN) a elevar em Cr$ 1.053.744-.725 
(um bilhão, cinqUenta e três milhões, setecentos e 
quarenta e quatro mil, setecentos e vinte~ cinco cru~ 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.004 e 1.005, de 19851 

das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionatiw 

dade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

Votação do frojeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecet 

sentados. -(Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto vai à Comissão de Redaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Ené~s Faria)- Item 11: 

VOtação, em turno únic_ó, do Projeto de Re.so .. 
lução n9 143, de 1985 (apresentado_ pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
1.006, de 1985), que autoriza a Prefeitura MuniciPal 
de Tangará da Serra (MT) a elevar em Cr$ 
4.473.178.930 (quatro bilhões, quatrocentos e seten
ta e três milhões, cento e setenta e oito mil, novecenw 
tos e trinta Cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 
~PARECERES. sob n•s 1.007 e !.008. de 1985, 

das Comissões: 
-de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionali~ 

dade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
AprO\iado. 
O projeto vai à ComissãO- de Redaç_ào. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Item 12: 

Votação, em turno único, -dO Projeto de._Reso~ 
lução n~' 144, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de E:çonomia como conclusão de seu Parecer nto 

l :o09, de 1985), que autoriza a Prefeitura MUniCij:l8.! 
de Crfciúma (SC) a elevar em Cri 2.724.658.100 
-(dois bilhões, setecentos e vinte e quatro milhões, 
seiscentos e cinqUenta e oito mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolida.da, tendo 

PARECERES. sob n•s 1.0!0 e 1.011. de 1985, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela conS:titucionaliw 
dade e jÚridicidade; e 

-de Municipios, favorâvel. 

Em votação.· 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa 
reduções finais de proposições aprovadas na Ordem do 
Dia da presente sessão_ e que nos termos do parágrafo ú
nico do art. n'i' 3_55, do Regimento Interno, se nà_o houver 
objeçào do Plenário serão tidas pelo Sr. !~'-Secretário. 

São tidas as seguintes 

PARECER N• 1.228, DE 1985 
Da Comissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Resolução n9131, de 
1985. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A ComisSão -ap-resenta a redação final do Projeto de 
Resoh,1ção n'i' 131, de 1985,_ que a~toriza o Governo do 
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Estado do Paraná a realizar operação de emprêstiní.O ex
ternõ no valor deUS$ 63,600,000 (sessenta e três milhões 
e seiscentos mil dólares norte-americanos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1985.- Lenoir, Vargas, Presidente ~Jorge Kalume, Re
lator - -Américo de Souza. 

ANEXO AO PARECER No t.228, DE 1985 

Redação final dG Projeto de Resolução n9 131, de 
1985 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciSo IV, da Constituição, e eu, 
-----•• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
l'i' , DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a reali~ 
zar operação de empréstimo externo no valor de USS 
63,600,000 (sessenta e três milhões e seiscentos mil 
dólares americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 E o Govenro- do Estado do Paraná autoriza

do a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 63,600,000 (sessen
ta e três milhões e seiscento_s mil dólares americanos) ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado, destinada a fihanciar a 
liquidação dos compromissos externoS já existentes e 
vencfveis em 1985. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditíciaS- da operação,- a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Cen· 
trai do Brasil, nos termos do artigo J9, item II, do Decre
to n9 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da: polí
tica.eco_nõmico-financeira dQ Governo Federal, e, ainda, 
as disposições da Lei Estadual n9 8.123, de 8 de julho de 
1985, autorizãdora da operação. 

Ar~. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 1229, DE 1985 

Da Comissão de Redação 

198~~daçio final do Projeto de Resoluçã,o 119 134, de 

Relator: Senador Américo de Souza 
A Comissão apresenta a redação final do Pr~jetp de 

Resolução n9 134, de 1985, que autoriza o GoVerno do
Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 3.i31.146.368 (trêtt

1 

bilhões, cento e trinta e um milhões, cento e quarenta .e 
seis mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 5 de dezembro de 
1985.- Lenoir VargaS, Presidente, Américo de Sou~., 
Relator, Jorge Kalume 

1985. 

ANEXO~AO PAREC!"Ji: No 1.229, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolução n9 134, de 

Paço saber que o Senado Federal aprovou. nos termos 
do art. 42, mciso VI-, da Constituição, e eu, Presidente~ 
promulgo a seguinte ' - ---

RESOLUÇÃO No DE 1985. 

Autoriza o Governo do Estado de Sio Paulo a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
3.131.146.368 (três bilhões, cento e trinta e um mi
lhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta 
e oito cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I 9 S o Governo do Estado de São Paulo, nos 

termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crêdito no valor de Cr$ 3.131.146.368 (três bi~ 
Jhões, cento e trinta ·e um milhões, cento e quarenta e seis 
mil, trezentos e sessenta e oito c'fllzeiros), corresponden~ 
te a 175.247,46 Obrigações ReajustáveiS do Tesouro Na~ 
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cional ORTN, considerado o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 17.867, vigente em outubro de 1984junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS; des
tinado a aquisição (com assunção de dívidas) e reforma 
do Hospital de Clínica-s Dr. Nardini Ltda., obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

ArL 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 1.230, DE 1985 

Da Comissão de Redação 

Redação final do PrOjeto de Resolução n"' 135, de 
1985. 

Kelator: Senador Américo de Souza 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 135, de 1985, que autoriza o Governo do 
Estado de Minas Gerais a realizar oporação de emprésti
mo externo no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta mi-
l_hQ_~s_de: __ d_(lJ_ar~s_o<!-Il!~çarro~), __ _ . __ 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
i985~ "7'""" Le':loi_r V_arg_as, Pre~id~n~e- Am~rico de Souza, 
RelUtar -.Jorge k"ãlume 

ANEXO AO PARECER N• 1.230, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resoluçio g9 135, de 
1985._ 

Faço saberque-o-senado-:F'edeiafaprOvou,-nos termOS 
do art. 42, inciso IV, da COnstituição, e 
eu, • Presidente, promulgo a Seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
realizar operaçlio de empréstimo externo, no valor de 
USS 60,000,000.00 (se89enta milhões de dólares ame
ricanos). 

Ó Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado de Minas Gerais au~ 

torizado a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de empréstimO externo no valor de US$ 
60,000,000.00 (seSsenta milhões de dólares americanos) 
ou o equivalente em outras nloedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado, destinada a aplicação 
em seu programa de investimentos. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos moldes aprova~ 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditíciaS da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com Q Banco Ceritral 
do Brasil, n~s terfl'!.~S do ~rtigo 19, item II, do Decr~to n9 
7~.157, de~ de ju_n~o de 1~74, _obedecidas as demais_ exi-

·- gências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômicó-fmanceira áo- Gõverno Federal, e, ainda, o 
disposto na Resolução Estadual n9 3.433, de 27 de no~ 
vembro de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 1.231, DE 1985 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Ploj~to·de Resolução n9 136, de 
1985. 

Relator: Senador ..Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação fiilal do Projeto de 

Resolução n9 136, de 1985, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de emprés
timo externo, no valor deUS$ 44,800,000.00 (qua-renta e 
quatro milhões e oitocentos mil dólares americanos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1985. - Lenoir Vargas - Pfesidente- Jorge K8.1ume, 
Relator, Américo de Souza 

ANEXO AO PARÉCER N• 1.231, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 136, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do arl._42, inciso IV, da ConstituiÇão, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte· 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 44,800,000.00 (quarenta e quatro mUbões e oito
centos mU dólares americanos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 E o Governo do Est.ido do Rio- de Janeiro 
autorizado a realizar, com a gafantia da União, uma 
operação de_ empréstimo externo no valor de USS 
44,8~0,000~00. (quarenta e quatro milhões e oitocentos 
mil dólares amc:ricanos) ou o equivalente em outras moe
das, de principal, junto a grupo financiador a ser indica
do, destinada a refinanciar o programa da dívida externa 
daquele Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-â nos moldes aprova~ 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuada pelo 
Ministério da Fazenda em articulação com o Banc-o Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto 
n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarreg~dos da execução da poli~ 
tica económico-financeira do GoVerno Federal, e, ainda, 
as disposições da Lei Estadual n9 812 de20 de dezembro 
de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação: 

PARECER N• 1.232, DE 1985 
-- Da Qnnis_d--º----d-•t Rda'ção 

Redaçlio final do Projeto de Resolução u9 137, de 
1985. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 137, de 1985, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de emprés
timo no valor de US$ 100,000,000:oo (cem milhões de 
dólares americanos). 

· Sala de reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 1985_. 
·::.... Lenoir Vargas, Presidente- Jorge kalume, Relator 
- Américo de Souza 

ANEXO AO PARECER N• 1.232, DE 1985 

Redaçio final do Projeto de Resolução n9 137, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• DE 1985 

Aufóriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 100,000.00 (cem milhões de dólares america
nos). 

O Senado Federal resolve; 
ArL J9 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

autorizado a realiZar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
IOO,OOO.OOO.OO (cem milhões _de_ dólares americanos) ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o 
programa de refinanciamento de débitos provenientes da 
liquidação, pelo Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. 

. e Banco de Desenvolyimen_to do Estado do RiO deJanei~ 
ro S.A., de compromissos externos do Tesoui-o e de enti~ 
dades da administração inâireta daquele Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos moldes aprova~ 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias. da operação a ser efetuada pelo Mi~ 
nistério da Fazenda em articulação com o Banc-o Central 
do Brasil, nos termos do' artigo 19, item II do Decreto n~ 
74,157, de 6 de junho de 1974. obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico-financeira dõ -GoVerno Federal, e, ainda, as 
disposições da Lei Estadual n9 812, de 20 de dezembro de 
1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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PARECER No 1.233, DE 1985 

Da Comissão de Redação 

Redaçio final do Projeto de Resolução n"' 138, de 
1985. 

Relator: Senador Américo de Souza 

A Comissão apresenta a redação final do -Projeto de 
Resolução n9J38, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de hâpecuru-Mirim (MA), a elevar em Cr$ 
147.658.086 (ci.mto e:-quarenta e sete milhões, seiscentos e 
cinqüénta e oito mil e oitenta e seis cruzeiros) o montem
te de sua dívida con_s_olidada. 

Sala de Reuniões da Comissã_o, 5 de-dçmmbro de 
1985.- Lenoir Vargas, Presid~nte- Américo de Souza, 
Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO-AO PARECER No 1.233. DE 198S 
Redação final do Projeto de Resolução oQ 138, de 

1985. 

Faço saber que o Senado Feder_al aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
No • DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de [tapecl,lru
Mirim, Estado do Maranhão, a contratar oper8ção 
de crédito no valor de Cr$ 147.658.086 (cento e qua
renta e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e oito mil 
e oitenta e seis cruzeiros). 

O Senado Federal resolye: 
Art. I"' ~ a Prefeitura Municipal de itaPecUrU

Mirim, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 2"' da 
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senad.o 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cri 147.658.086 {Ceritó e·q-uarenta e sete mi-
lhões, seisCentos e cinqUenta e oito mil e seis cruzeiros) 
correspondente a 6.043,62 Obrigações Reajustáveis_ do 
Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nomi
nal da ORTN de Cri 24.432,06, vigente em janeirõ ·de 
1985, junto à Caixa Ec_onômjça ~cleriD,_esta na qualida
de de gestora do Fundo de Apoio aO Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada à implantação de Escolas Ru
rais no Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do._Brª--sil, nq respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação". 

PARECER No 1.234, DE 1985 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 t39;de 
1985. 

Relator: Senador Américo de Souza 

A Comissão apresenta a redação final do projeto de 
Resolução n9139, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Marília (SP) a elevar em Cr$ 2.400.000~000-
(dois bHhões e quatrocentos milhões de cruz~iros) 9 
montante de sua dívida consoli.d~c;la. 

Sala de Reu_niões da Comissão, 5 de dezembro de 
1985. --Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza, 
Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER No 1.234, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolução n9 139, de 
1985. 

Faço saber que o Seriado Federal aprovo_u, nos termos 
do art.' 42, inciso VI, da ConStituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOlUÇÃO No • DE 1985 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Marília, Esta

do de Silo Paulo, a contratar operaçilo de crédito no 
valor de Cr$ 2.400.000.000 (dois bilhões e quatrocen
tos milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal _resoi_~Ze: 

Art. }9 É a Prefeitura· Municipal de Marflia, Estado 
de São Paul~, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 
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93, de 11 de outubro de _1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
2.400.000:ooo (dois bilhões e quatrocentos nülhõe_s de 
cruzeiros) correspondente a 318.050,1406 UPC, conside
ra~!J o valor nominal da UPC de Crl7.545,98, vigente 
em Janeiro de 1984, junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., este na qualidade de agente finariceiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à exe
cução de obras de infra-estrutura e eQUipamentOs comu
nltários públicos no Núcleo Habitacional "Nova 
Marília", no Município, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art.- 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicaçãÔ. 

PARECER NO 1.235, DE 1985 

Da Comissilo de Redação 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 140, de 
1985. 

Relator: S~nador Américo de Souza 

A ComissãO- apresenta -a fedação final do Projeto de 
Resolução n9 140, de 1985, que autoriza a Prefeit_ura Mu
nicipal de Salto do Céu (MT) a elevar em Cri 
439.917.320 {quatrocentos e trinta e nove milhões, nove
centos e dezessete mil, trezentos e vinte cruzeiros) o mon
tante de sua _dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 5 de dezembfo -de 
1985.- Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza, 
Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER No 1.235, DE 1985 

Redação final do Pi-ojeto de Rêsoluçilo n"' 140, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42,- .inciso VI, da COnStiWção, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1985 

Autoriza _a Prefeitura Municipal de Salto do Céu, 
Estado de Mato Grosso, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e trin
ta e nove milhões, novecentos e dezessete mil, trezen
tos e vinte- cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a· Prefeitura MuniCipal de Salto do Céu, 
Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 29 da Re
solução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove mi
lhões, novecentos e dezessete rnil, trezentos e vinte cru
zeiros) correspondente a 18.005,74 Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado ova
lor nominal da ORTN de Cri 24.432,06, vigente em ja
neiro de 1985, junto à Caixa Económica Fede_ral, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de: Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à implantação de gale
rias pluviais, guiàs- e sarjetas, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco central do_ Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na-data de sua 
publicação. 

PARECER No 1.236, DE 1985 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9141, de 
1985. 

Re_l3tor_: Senador Jorge Kalume 

A Com!s-ª-~o apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 141, de 1985, que aUtoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Grajaú (MA) a elevar em Cr$ 441.261.654 
(quatrocentos e quarenta e um milhões, duzentos e se~
senta e um mil, seiscentos e ciilqüenta e quatro_cru:ieiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro-de 
1985.- Lenoir Vargas, Presidente-Jorge Kalume, Re
lptor - A_~érico di! ~a. 

Dezembro de 1985 · 

ANEXO AO PARECER No 1.236, DE 1985 

Redação 'final do Projeto de Resolução n9 141, de 
- 1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a Seguinte 

~~RESOLUÇÃO 
No • DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Grajaú, Esta
do do Maranhão, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 441.261.654 (quatrocentos e quarenta e 
um milhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e 
cinqüenta e quatro cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Grajaú, Estado 
do Maranhão, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de CrS 
441.261.65_4 (quatrOcentos e quarenta e um milhões, du
zentos é sessenta e um mil, seíscentos e cinqUenta e qua
tro cruzeiros) correspondente a 21.932,90 Obrigações 
Reajustáveis O o _Tesouro_ Nacional- ORTN, considera
do o valor nominal da ORTN de Crl20.118,71, vigente 
em novembro de 1984, junto à Caixa Econômica Fede--
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio_ao 
Desenvolvimento Social- fAS, destinada à construção 
de mercados públicos, implantação de meios-fios, sarje
tas e aquiSição de caminhões para coleta de lixo, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra~ 
sil, no respectivo processo. _ _ 

ArL 29 - Est;t reSolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N1 1.237, DE 1985 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 142, de 1985. 

Relator: Senador Américo de Souza 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto d_~;._ 
Resolução n9 142, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Macaíba (RN) a elevar em Cr$ 1.053.744.725 
(~m bilhão, cinqüenta e três_ milhões, setecentos e qua
renta e quatro mil setecentos e vinte e cinco cruzeiros) ó 
montatfte de sua dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da Corriissão, em 5 de d~embcp de 
1985.-,- Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza, 
Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER No l.237. DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 142, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art, 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
No , DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Macaíba_, Esta~o do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 1.053.744.725 (um bilhio, dnqüenta e três 
milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentOs e 
vinte e cinco cruzeiros). 

O_Senãdo Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Macafba, Esta

do do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 29 da 
Resolução n9 93, de 11 de_outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 1.053.744.725 (um bilhão,- cinqUenta e três 
milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e 
vinte_e ciilcõ cruzeiros) correspondente a 47.658,20 Obri
gações Reajustáveis- do Tesouro NaciOnal - ORTN, 
considerado o valor nominal <{a ORTN de Cr_$ 
22.110;46, vigente em dezembro de 1984, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento- Social - FAS, 
desti~ada à implantação de unidade integrada de saúde 
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no Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua 
pubticação. 

PARECER N• 1-238, DE 1985 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n\' 143, de 
1985. 

Relator: Senador Américo de Souza 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução nY143, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Tangarâ da Serra (MT) a elevar em Cr$ 
4.473.178.930 (quatro bilhões, quatrocentos e setenta e 
três milhões, cento e setenta e oito mil. novecentos e trin
ta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da Corriissãci, s- de dezembro -de 
1985.- Lenoir Vargas, Presidente _:--Ainérlco de SoUZa, 
Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N' 1.238, DE 1985 

Redaçio final do Projeto de Resoluçip n9 143, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciSo VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte _ 

RESOLUÇÃO-
No , DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tanprá da 
Serra, Estado de Mato Grosso, a contratar operaÇio 
de crédito no valor de Cr$ 4.473.178.930 (quatro bi
lhões, quatrocentos e setenta e três mDh<íes, cento e 
setenta e oito mil, novecentos e trinta cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 e a Prefeitura MuniciJ:ial de Ta~garâ da SerR 
ra, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. -29 da Re
solução n' 93, de 11 de outubro de 1976;-do Senado Fe
de-ral, autorizada a contratar operação de crêdito no ya
lor de Cr$ 4.473.178.930 (quatro bilhões, quatrocentos e 
setenta e três milhões, cento e setenta e oito mil, nove
centos e trinta cruzeiros) correspondente a 106.424,29 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN, conSiderado o valor nominal da ORTN Qe CrS 
42.031,56, vigente em junho de 1985,junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta da qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao DesenvolvimentO Social- FAS, destin~da 
à construção de galerias de ãguas pluviais, meios-fios e 
sarjetas, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central dó Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2\' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 1.239, DE 1985 
Da ComissãQ de Rectaçio 

Redação final do Projeto de Resoluçio nq 144, de 
1985. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto d; 
· Resolução nq 144, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu

nicipal de CriCiúina (SC) a elevar em Cr$ 2.724.658.100 
(dois bilhões. setecentos e vinte e quatro milhõe~, seis~ 
centos e: cinqüenta e Oito mil~ cem cruzeiros) õ·montante 
de sua dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 5 de dezembro de 
1985.- Lenoir Vargas, Presidente- Jorge Kelume, Re~ 
lator - Américo de Souza. -

ANEXO AO PARECER N• 1.239, DE 1985. 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 144, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal ~provou, nos termos 
do art. 42, inciSo VI, ·da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO C9NGRE.~SO NACIONAL (Seção II) 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Criclúma, Es
tado de Santa Catarina, a contratar operaçio de crê
dito no valor de Cr$ 2.724.658.100 (dois bilhões, sete
centoS e vinte e quatro mihões, seiscentos e clnqüenta 
e oito mil e cem cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. !9 e a Prefeitura Mu_nicipal de Criciúma, Esta
do de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede~ 
ral, autorizada !\ contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 2.724.658.100 (dois bilhões, setecentos e_vint_e e 
quatro milhões, seisGe;ntos e ci_nqüenta e o_i~o m}l. e cem 
cruzeiros), correspondente a 89.873,56 Obngaçoes ReaR 
justáveis do Tesouro Nacional- O_RTN, cons_iderado o 
valor nominal do ORTN de Cr$ 30.316,57, v1gente em 
marco de 1985, junto à_ Caixa Económica F!!deral, esta 
na qualidade de gestora ~o Fundo d~Apoio ao D_es~n-_ 
volvimento Social- FAS,. destinada à rmplantaçao de 
meios-fios, galerias pluviais e bocas-de-lobo, no Munici
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Ce_n· __ 
trai do Brasil, no respectivo processo. 

ArL 29 Esta res_olução entra em vigor na data de su.a 
publicação. 

O SR. PRFSIDENTE (Enéas Faria) - Os pareceres 
vão à publicação. 

o_sJ.i PRESIDENTE iEnêas F~_a) _- So~!e a mesa 
reqU~ri~entOS de-dipetlsR de pliblícã:çâo, que serão lidos 
pelo Sr. 1'~RSecretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 529, de 1985 

Nos t~rmos do art. 356 do Regimento Interno, requei
-rõ -diSPensa de pubHCição, pai-a imediata discússão-e Vo-
tação, da redação final do Projeto de Resolução n9 131, 
de 1985, que autoriza: o Doverno-do Estado do Paraná a 
realízar operação de empréstimo externo no valor de 
uss_ 63,600,000.00 (sessenta e três- milhõeS e- seíscentos 
mil dólares_ norte-americanos). 

Sala _das Sessões, 5 de dezembro de 1985. - Carlos 
Chiarelll. - -

REQUERIMENTO 
N\' 530, de i.9SS 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei· 
ro.dispensa de publicaçã9, para_ imediata disc~ssão e vo
tação, da redação final do Projeto de Rçsoiução _n9 134, 
de 1985, que autoriZá ó"GC!Vefnó-do EStàd-6-de SãõPiiulo 
a elevar em CrS 3.131.146.368 (três_ bilhões, cento e trinta 
e um milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e ses· 
Senta e_oilô_cr.Uzeir:oS) ó- montanie de ·sua dívídà cónsoli· 
dada. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de -1985. _,...... Carlos 
Chiarem. 

REQUERIMENTO 
N• 531, de 1985 

Nos termos do art._356 do _Regimento Interno, requei· 
. ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo· 
tação,-da redação ~nal do Projeto de Resolução n9 ~ 35, 
de 1985, que autonza o Governo do Estado de Mmas 
Gerais a realizar operação de empréstimo externo, no 
valor de u~s 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares 
norte-amencanos). 

S;da das Sessões, 5 de _dezembro de 1985. - Carlos 
Chiarelll. 

REQUERIMENTO 
N• 532, de 1985 

-Nos termoS dÕ art. 356 do Regimento Interno, requei· 
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e VO· 
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tacão, da redação final do Projeto de Resolução n9 136, 
de 1985, que autoriza -o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a realizar operação de emprêstimo externo no 
valor de USS 44.800,000.00 (quarenta e quatro milhões e 
oitocentos mil dólares norte·americanos). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985. - Carlos 
Chiarelli. 

REQUEIUMENTO 
N• 533, de 1985 

Nos termos do art. 356 çio Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, pãra imediata discussão e vo
tação, da redação_ final do Projeto de Resolução n9 137, 

_de_ 1985. que autoriza o Governo do Estado do Rio de 
Janei_ro a .11!alizar. operação de empréstimo no valor de 
USS 1 oo,ooo;ooo~ocr ( ceni milhões de dólares norte
americanos). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985. - Carlos 
Chiarelli. 

REQUERIMENTO 
N• 534, de 1985 

- -- Nos termos do art. 356 _do __ Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n9 138, 
de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
ltapecuru-Mirim (MA), a elevar em Ct$ 147.658.086 
(cento e qUarenta -e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e 
oito mil e oitenta e seis· cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985. Culosaúa
relli. 

REQUERIMENTO 
N• 535, de 1985 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
I_"Q_çl!_we_nsª de Pll_biicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n9 139, 
de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Marflia 
(SP) a elevar em Cr$ 2.400.000.000,00 (dois bilhões e 
quatroce~tos rni!hões_ de cruzeiros) o montaq.te de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Sessões~ 5 de dezembro de 1985. -Carlos 
C~iarelli. 

REQUERIMENTO 
N• 5.3_6, de 1985 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publíc3.ção, para imediata discussãO e vo
tação, da redação final d_Q Projeto de Resolução nq 140. 
de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Salto do 
Cêu (MT) a elevar em crs: 439.917.320 (quatrocentos e 
triiitil e nove rriTihões, novecentos e dezessete mil, trezen
tos e vinte cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada. 

Sala das Sess.ões, 5 de dezembro de 1~85. - Hélio 
Gueiros. 

REQUERIMENTO 
N• 537, de 1985 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final d_o Projeto de Resolução n• 141, 
de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Grajaú 
(MA) a elevar em CrS 441.261.654 (quatrocentos e· qua
renta e um milhões, duzentos e sessenta e um mil, seis
centos e cinqüenta e quatro cruzeiros) o montante de sua 

_ .dívida consolidada. 
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985. - Hélio 

Gueiros. 

REQUERIMENTO 
N• 538, de 1985 

Nos termos do ãrt. 356-dO--R.egimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo-
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taçãá, óa redaçãOT!nal do Projeto de Resolução n9 142, 
de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Macaíba 
(RN) a elevar em Cr$ 1.053.744.725 (um bilhão, cin
qüenta e três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, 
setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o monfãnte- de sua 
dívida consolidada. 
·Sala das Seisões, 5 de dezembro de 1985. - Hélio 

Gueiros. 

REQUERIMENTO 
N• 539, de 1985 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação-, da redação final do Projeto de Resolução n9 143, 
de 1985, que aUtoriza a Prefeitura Municipal de Tangará 
da 'Serra (MT) a elevar em Cr$ 4.473.178.930 (quatro bi
lhões, quatrocentos e setenta e três milhões, cento e se
tenta e oito mil, novecentos e trinta cruzeiros), O -inon~ 
tante de sua dívida cons_olidada. 

Sala das Sessões, s-de dezembro de 1985. - Hélio 
Gueiros. 

REQUERIMENTO 
~o, de 1985 

Nos termos dn ai:t1'3S6 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de pub'~ão, para imediata discussão e vo;. 
tacão, da redação h'hal do Projeto de Resolução n'~ 144, 
de 1985, que autoriza a PrefeitUra Municipal" de Criciú
ma (SC) a _elevar em Cr$ 2. 724.658.100 (dois bilhões, se
tecentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e cinqOeiiia 
e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Sala"- "das Sessões, 5 de dezembro de 1985. - Hélio 
Gueiros. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)-- AproVãdos os 
requerimetos; passa-se à imediata apreciãção das !e
dações finais anteriormente lidas. 

Em discussão ã redação finãf do Pi-ofetO de Resolução 
n'i' 131,-de I9K5. (Pausa.) ---

Não havendo quem queira discuti~la, declai-o-ã e-ncer: 
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perniã:necer 

sentados. (Pausa.} Aprovada. 
A matéria-vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enêa.S Faria) - Passa-se à 
_apreciação da redação final do Projeto de Resolução n9 
134, de 1985. 

Em discussão a redação final. (P<iusa.) 
Não havendo quem quera discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) ~Em discussão 
a redação final do Projeto de Resolução n'~ 135, de 1985. 
(Pausa.) 

Não havendo quem quera discuti~la, declaro-a encer~ 
rada. 

Em votação. 
Os SI-s. -senadores que a aprovam qudrani perriiatiecer 

sentados. (Pausa.)_Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Em discussão -
a redação final do Projeto de Resolução n9 136, de 198.5. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. SCi:tadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à PromUlgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Aprovados os 
requerimentos, passa~se à imediata apreciação das re
dações finais anteriormente lidas. 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução 
n'~ 137, de 1985. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 
~m votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queirã:in permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) _:-_ Passa-se à 
apreciação da redação final do Projeto de Resolução n'~ 
138, de 1985. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer-

rada. · 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéiia vãi à I:'romulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Em discussã.o 
a redação final do Projeto de Resolução n'~l39, de 1985. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Em discussão 
a-redação final do Projeto de Resolução n'~ 140, de 1985. 
(P<~usa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que_ a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à prOmulgação. 

- úSR. PRESIDENTE (Enéàs FãrTa)- Aprovados Os 
requerimentos, passa-se à imediata apreciação dãs re
dações finais anteriorritf:mte lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução 
n'~ 141", de 1985. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, d6Claro-a encer
"radél. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

Jientados.~ (P_au_sa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se à 
apreciação dã. redação final do Projeto de Resolução n9 
142,.do 1985. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)_- Em discussão 
a redação final do Projeto de Resolução-n'~143, de 1985. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em Votação. 
Os Srs._S_enadores que a aprovam queiram perinanecer 

sen_tados,__(Pa_usa.) Aprovada. 
A matêria_ vai à promulgação. 

O Slt. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Em discUssãO 
a redação final do Projeto de Resolução n'~ 144, de 1985. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti·:la, declaro-a encer
Tãda. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O Sr. -Moacyr Duarte - Pela ordem, s·r. Presidente. 
(ASSetittméiliO da PresidênCia.) --

Dezembro de 1985 

-Sr. Presidente, solícito a V. Ex• a fineza de rePetir o· 
item que está sendo apreciado, porquanto não me foi 
dado ouvi-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - V. Ex• será 
atendido. 

Está em votação o Projeto de Resolução n'~ 144, "que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Criciúma, Santa Ca
tarina, a elevar em Cr$ 2.724.558.100 o montante de sua 
dívida consolidada" 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O Sr. Helvídio Nunes(PDS- PI)- Sr. Presidente, já 
havia pedido e estava aguardando a oportunidade azada, 
que surge agora com a votação do último item, para soli
citar a palavra, mais uma vez, a V. Ex•, para uma decla
ração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- V. Ex• tem a 
palavra, para uma declaração de voto 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para decla
ração -de vo"to. Sem revisão-do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Por certo ainda terei a oportunidade de fazer comen
tários, de natureza geral e particular, sobre o problema 
relativo aos empréstimos. -

Estou em mãos com uma relação, não digo completa, 
porque é impossível ter~se uma relação completa dos pe
didos de autorização de empréstimo endereçados ao Se
nado Federal. Para que se tenha uma idéia, Sr. Presiden
te, há pouco mais de meia hora uma nova solicitação foi 
feita, uma nova solicitação chegou ao Senado, e o inte
ressado, através de telefonema interurbano, recebia um 
apelo veemente, no sentido de que a sua solicitação ain
da fosse aprovada pelo Senado Federal. 

Deliberei, e fui explícito, Sr. Presidente, ... 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Eminente Se
nador, eu só queria que V. Ex• pudesse entender que te
nho por V. Ex• o maior respeito e tenho pelos pronuncia
mentos de V. Ex• a maior admiração. Mas, estamos, 
realmente, tentando ordenar a pauta da sessão seguinte. 
Por isso, por alguns instantes, deixei de acompanhar o 
pronunciamento de V. Ex•, mas sou todo ouvido, agora. 

O SR. HELV1DIÚ NUNES- Não, Sr. Presidente, é 
que__tenho em dobro por V. ·Ex• a admiraçãO que V. Ex• 
me tem. Daí porque eu procuro preservar a autoridade 
de V. Ex• mais do que a minha. E quando V. Ex• está na 
Mesa, não é possível que _se organize no plenário Uma 
"essão paralela. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência 
Vai encaminhar aos Srs. Senadores e aos Srs. visitantes 
que tomem assento nas respe_ctivas bancadas. 

O SR. HELV1DIO NUNES- De maneira, Sr. Presi
dente" e Srs. Senadores, que tomei um posício~amento, 
escolhi um caminho, do qual só me desviaria através do 
poder maior da minha liderança. Liderança que tenho, 
n_ã_o_ como uma imposição, mas liderança que tenho 
como uma aceitação, como uma manifestação da pró
pria vontade. 

A Liderança deliberou, há pouco, que alguns projetas 
incluídos na pauta deveriam ser aprovados. E eu me re
jubilei intimamente com essa decisão da Liderança, por
que tive a oportunidade de prestar uma homenagem ao 
Estado do Paraná, que já homenageei no dia de hoje, 
oportunidade em que inclusive, antecipei o voto que da
ria neste plenârio. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero fazer uma re
ferência especial aos empréstimos que foram concedidos 
ao Rio de Janeiro~ 

Entendo que a cidade do Rio de Janeiro, tão intima
mente integrada no Estado do Rio, sob certos aspectos 
representa o próprio Estado. De r:riodo geral, quando se 
fala na cidade, fala-se no Estado. _ 

Drií por que foí_ corri alegria, também, que atendi à de
liberação_ d.a Liderança, porque me proporcionava a 
oportunidade, talvez a derradeira oportunidade, que me 



é dada de externar publicamente uma admiração que 
sempre guardei no meu íntimo, que sempre conservei no 
meu coração, por essa figura íinpar de político, por este 
homem de bem, correto, atencioso, de trato ameno, que 
é o Senador Roberto Saturnino, eleito Prefeito da cidade 
do Rio de Ja11-eiro. 

S. Ex~ aqui conosco conviveu durante vãrioS anOs. 
Sempre nos guardamos uma certa distância. Ele, um téc
nico, um economista larga e nacionalmente conhecido. 
Eu, um homem marcadamente provinciano, um advoga
do de roça. Porém, a postura do Senador Roberto Satur
nin-o sempre mereceu respeito de toda a Casa e, em dife-
rentes oportundiades, quando desenvolvia, desta tribu
na, determinados pontos de vista ... 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) .::_ NobrC Sena
dor, permita-me interromper V. Ext para lhe fazer uma 
çonsulta._V. Ex~ fala usando o expediente como orador, 
ou fala para uma declaração de voto? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Perfeito! 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Eu só pergun
to, em r.azão do tempo que eu devo computar. Se for 
Para uma declaração de voto, V. Ex• tem o seu tempo en
cerrado; se for como orador, V. Ex• tem tempo. 

o· SR. HELV[DIO NUNES --Tive, algumas vezes, 
na t.ribuna, a honra de ser aparteado pelo Senador Ro
berto Saturnino. E cada vez que acontecia uma das suas 
jntervenções, cada vez que ele falava nesse plenário, to
dos recebíamos as suas .lições e adquiríamos um pouco 
de útil para a nossa vida. 

O Senador Roberto Saturníno vai sair do Senado para 
cumprir o seu manda to à frente da Prefeitura do Rio de 
Jan~ro. Mas, aqui, ele deixará, por certo, em todos nós 
um amigo e- um admirador constante. 

Daí, Sr. Presidente e Srs. senadores, porque -nesta 
~ora desejo, aqui do meu canto, homenageá-lo, homena
geando aquele que honra e dignifica a vida Pública deSte~ 
País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Er~;êas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLE!t (PMDB 7 r.!T Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores_: 

É com real satisfação que assinalo, hoje, no 6.ltimo dia 
desta legislatura, que o Presidente Sarney, através do di
nâmico Ministro Aureliano Chaves, cumpre a promessa 
e detennína, com real urgência, a construção de mais_ 
uma linha de transmissão de ener_gia elétrica, para Mato 
Grosso, ou seja, atê Cuiabã, e dessa cidade distribuir 
para grande parte do Estado. 

~·Mato GfoSSõêSúi Vivendo momentoS dC: i:mgüstia com
a falta de energia elétrica, mas, com a notícia que acabo 
de receber de que daqui a alguris dias vai-se iniciar a 
construção do, vulgarmente, chamado effi Mato Gross'o, 
"linhão", a nossa Capítal e todo o Estado, em breve 
Iibertar-se-â da emergência que implantou ati, diante da 
carência de energia, ••mola mestra" do desenvolvimento. 

·- - Rêi)Ü.Õ, ·sr.- Presidente, Srs. Senadores, <i'Ué assinalo 
com satisfação a solenidade, no Ministério das Minas e 
Energia, na próxima semana, do ato que marca ó primei
ro passo para se concretizar aquela obra. Sei que ainda, 
no Governo do Presidente Sarney, teremos a construção 
da Usina Hidrelétrica do Rio Manso e também de Couto 
Magalhães, pois essas Usinas representarão, no futuro, a 
grande forma de auto suficiência de energia elêtrica de 
grande parte de Mato Grosso. 

· Ress3.1te-se, oUtrossim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que na ãrea de Mato Grosso, intitulada "Nortão", re
gião nova da Amazônia que se integra; atualmente, ao 
progresso e desenvolvimento, notável fronteira agrfcola, 
necessita implantar ali um sistema energético, aprovei
tando o grande potencial hidrelétrico daquele, repito, 
Nortão (Área Amazônica): 

Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Mensa
gem que me foi enviã.da pelo nobre Ministro Aurelia~o 
Chaves: ' 

DIÃRI9 DO CoNGRESSONACIONAL(Seção II) 

.. Senador Gastão M üller 
Senado Federal 
Brasília 

Cumprimentando-o cordialmente, tenho honra 
conVidá-lo para solenidade assinatura de contrato 
_entre este MME e Furnas visando construção de li
nhas de _transmissão e ampliação de subestação pre
vistas rio projeto de suprimento de energia ao Esta

- do_ de __ Mato GrOSso, próximo dia nove, segunda -
feira, às onze hOras e- trinta minUtos, meu gabinete 
BrasíHa....Determinei.m.inha Assessoria de Relações 
Públicas, através de sua titular, professora Maria 
Cecilia de Freitas (tels: 061-223 6159 ou 225-8105 
ramais 120 e 214), colocasse inteira disposição sua 

-_assessoria,inclusive para' receber confirmação de sua 
honrosa presença. DSS Antonio Aureliano Chaves 
de Mendon~a, Ministro Estad~ Minas Energia~" 

_I:; rª o que tinha a dizer. Gastio Muller 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) _:_Concedo a pala
vra ao nobre Senador Enéas Faria. 

O SR- ENtAS FARIA (PMOB- PR. Pronuocia o 
seguinte diScurso.) ~sr: Pie&idente, SrS. seriadores: 
--A cafeicultura paranaense, como, em gerai, a brasilei

ra, vem-se ressentindo de uma visão mais aguda e perco
ciente de parte dos responsáveis pelos negócios da eco
nomia do País, seja pelo enfoque da repercussão que as 
exportações do produto têm em nossa balança comer
cial, seja pela profunda intàligação que o setor, interna
mente, tem com as soluções possíveís que Ofei'ece Para 
problemas como a industrialização, aproveitamento de 
sub prOdUfOs:-UHliZãÇãoTriiinSiVa e eit~ns~va-de·inãO-<fe-: 
obra, _geraç_ão d~ Cm-preg.?s J!as ~idades das regiões pro
dut<:>_ras e nos grandes c_eií~ros índ~striais. 

-Por quafquer~âllgUfõ-qU.e se enCare-a economia êafeei
ra, não há negar que, devidamente tratado e incentivado, 
tem a cafeicultura e os segmentos conexos dilargada ca
pacidade de proporcionar ampla gama de equações para 
numerosos problemas com que o Brasil se defronta em 
seu processo de desenvolvimento e afirmação. 

Estranhável, pois, não se tenham qs mentores da polí
tica económica do Brasil, de permeiO o setor cafeeiro, 
conscientizado adequadamente da extrema valia que o 
cafê representava, e ainda signifiCa, para a expansão 
agrícola ordenada, para a fixação do rurícola no habitat 
que lhe é própriO; para a desnuclearização industrial, 
disseminando por todo o interior pólos industriais- de di
versa magnitude, enfim, para levar ao nosso sofrido inte
rior melhores_ condições- de vida, perspectivas futuras 
mais risonhas e maior tranqüilidade social, sem esquecer 
que ·esse fortalecimento das comunidades provinciais se 
refletirá multiplicadamente na geral melhoria da cOn
di~ão di:: vida-dos centrOs maiores. 

- ~- No-S ilitíritoS-vtnte ãnOS-de--ar&ífiTO;-a-caretCUttUia tem 
sido vítima de um processo sistemático de desagregação 
e desestímulo, com a adoção, pelas autoridades mone
tãriitS, prinC:ípatmente, de medidas discriminatórias, que 
lévaram os cafeicultores, primeiramente, ao abandono 
da atividade descompensados que se viram na relação 
custo-benefício, seja eiri virtUde da redução progressiva 
da rentabilidade financeira, fruto das flutuações do mer
cado inte-rnacional e da falta de uma polítiCa firme -do 
Governo diante do crescimento da concorrência externa, 
seja por que lhes faltou, como tradicionalmente, o ampa
ro governamental no momento da comercialização, atra
vês da sustentação de p-reçOs de aquisição da.SS3fras em 
nívéiS éo·mpenSaóõi-eS,~ô~ô-·mesmo ãmparo, an~teS,-dü
rante o preparo_d~s lav~uras, c_om o crédito fácil! a juros 
compatíveis, e prazOS adequados de amortização ou li
quidilção dos Contratos. 

A megalomania da tecnoburocracia que se instalou no 
poder a partir de 64, o visionarismo inconseqUente, o 
fausto e o faraónico de obras adiáveis umas, supérfluas 
outras e dilapidadoras todas, a obsecada perseguição de 
metas iildustriais "a qualquer custo" e desordenada ex
pansão de alguns selares, em detrimento de outros, na 
agricultura em particular, o deslo<:amento dos interesses 
maíOreS e mais íinportati.te& -da população, como a pro
dução de gêneros alimentíciOs, para segundo e terceiro 
planos, em benefício de prioridades, no mínimo, duvido-
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sas, quase Jevou ao caos a vida no campo, com todas as 
suas indesejadas conseqüências sociais. 

Muito do que aconteceu nesses vinte anos de Qesca
labro administratiVo e desabrido arbítrio, está, hoje, a 
nos servir de amarga lição, e a herança pesada que a 
Nova República· recebeu tem impedido, ê certo, uma 
mais pronta recuperação da economia. A cafeicultura 
não podia ficar- de fora, mormente quando foi, naquele 
perfodo, um dos setores maiS atíngídios. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumpre as
sinalar, mais com:o um alerta e uma advertência aos no
vos governantes, para que se não mais incorra em seme
lh<lntes erros, que ja é tempo de um novo e mais equâni
me tratamentó à cafeicultura paranaense e brasileira. 

Ainda este ano, novamente, males já anteriormente 
ocorridos se repetiram. 

Sucedeu que, no Paraná, a colheita se antecipou em 
cerca de 60 dias e o cafê estava pronto em meados de 
março, começo de abril. Nesse momento, não foram 
poucas as gestões desenvolvidas pelas lideranças para
naenses, no-sentido de obter do Governo a fixação do 
preço de garantia, a fim de que os produtores pudessem 
contar, cksde logo, com esse importante dado no equa
cionamento de seu trabalho. De nossa parte, por diver
sãS vezes também iriterc-edemos em favor da pretensão, 
sustentando sempre que, não adotada aquela providên
cia com apropriada antecipação, os produtores se veriam 
à merCê ~as flutuaçÕ-es-mais disparatadas, fruto da pre
sença, nas fegiões produtoras, dos representantes dos 
grandes exportadores e dos grandes comerciantes, dis
pondo de amplos e quase ilimitados recursos-próprios e 
oi"iurldõS: dó ·crêdfto baricáffo -da rede particula-r; oS 
quaí"s, legitímamente atê - desde que encarada essa 
afuação- do ponto-de vista conlercial de cada um deles
tudO -farf<i.nl" para deprinílr os ·preços, derrubar o merca
do, aàquffindo o produto a preçOs baixos, para ganhar a 
a«erênça;· poSteríormenté:- Qu:iitdo, afinal, o G'overno se 
fizesSe presente. Mas o Governo, lamentavelmente, não 
compareceu; ·decidiu não bancar essa safra e optou pelo 
sistema de cootíngenciamento, ficando, afinal, o produ
tor, principalmente o pequeno e médio, inteiramente nas 
mãos doS intermediários. 

Premido pelas circunstâncias e, de outro lado, pela 
aproximação dos vencimentos de seus contratos, os pe
quenos cafeicultores outra solução não tiveram senão 
entregar seus cafés a preços achatados. 

Mas, até ai não estava na previsão de ninguém a seca 
inclemente que se abateu por todo o Centro-Sul do País, 
afetando de maneira drástica, rião propriamente a safra 
deste ano, então já praticamente colhida, mas as futuras 
safras, notadamente a do próximo ano e a de 88. Com is
so, a perspectiva de uma ponderável quebra de safra em 
87 e talvez com repercussões em 88 se tornou quase con
creta, fazendo com que as cotações da saca de café, no 
inte'i'iói', -Chegassem a níveis considerados extraordi
nárioS; de até-imiis dC dois milhões _de -cruzeiros. Quem 
está lucrando com isso? Todos, _menos o produtor que se 
viu obrigado a entregar o café aos preços que lhe ofere
ciam, seni condições, sequer, de discuti-los. 

Pois bem, Srs. Presidente, Srs. Senadores, hã pouco o 
Governo, no louvável intuito de baixar o custo de vida 
para a população, anunciou a intenção de reduzir o 
preço do café para o consumo interno e o Só anúncio 
dessa providência é mais um motivo de preocupação 
para os produtores que ainda têm algum cafê, porque, 
normalmente,_ essa notícia por si só ê suficiente para de
sencadear uma onda baixista. 

Não ficam aí, porém, as agruras dos homens que no 
interior do Paraná, -nas regiões citfeeiras e em outras, la
butam de sol a sol para produzir cambiais de exportação 
e alimentos para nosso povo. O Ministério da Fazenda 
vem de desencadear ali, ilO~norte do Paraná, uma ope
ração de intensa _fiscalização - intensa e rigorosa, de 
acõrdo com as informações que, aflitoS, nos tranSmitem 
empresários,-Colnercíilntes e produtores da reglão- em 
todas as firmas, impciildo severas multas, de 300, 500 mi
lhões de cruzeiros, uma até de 2 bilhões, sob os mais di
versos motivos e pretextos. 

A ninguêm é lícito, certamente, furtar-se ao pagamen
to dos tributos devidOS, e rião-estamos nesla tribuna de
fendendo quem quer que seja partícipe de sonegação ou 
fraude contra a Fazenda. Mas cabe a ponderação quanto 
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à forma, a maneira-áeConduzir o trabalho, que é louvã
vel também, de incrementar a arrecadação federal. E: líCi
to, é justo, é mesmo descjãvel, que se aperfeiçoem os me
canismos da arrec~dação, pois, quanto mais eficiente 
essa tarefa, menores as possibilidades de se lançarem 
mão de outros recursos, como aumento de impostos, 
para fazer face às- despesas da União. Mas é Ifcito tam
bém o pretender-se que isso se faça com urbanidade, 
com moderação de trato, pois, uma das queixas que nos 
chegam ê a de que as equipes que estão atuando no norte 
do Paranã agem como se estiv'essem procurando crimi
nosos, apresentando-se com posturas inquisitoriais, o 
que além de intimidar o contribuinte honesto, cumpridor 
de seus deveres, causa mal-estar na população e não re
nete, por certo, a conduta educada, nem atende, por ou
tro lado, às intenções do Governo Sarney, de tradicional 
urbanidade no trato das pessoas, 

Fiquem, port~nto, mas nossas palavras, que encerram 
também nossas despedidas, este ano, da tribuna do Sena
do, uma advertência e um registro, Advertência,_gi.iaRto 
à situação da cafeicultura em geral e, em particular, da 
cafeicultura paranaense, que deve merecer, repetimos, 
maiores e melhores atenções por parte das autoridades e 
igualmente do Presideilti:: José Sarney, como Ch~fe do 
Executivo, a fim de que, fortalecida, possa coÕ.tribuir 
com cada vez maior contingente de recursOs internOs e 
externos para o desenvolvimento harmonioso do País. E 
um registro, quanto à intensificaçãQ de f~caJização do 
Ministério da Fazenda-no Norte do_ Paraná, mais dirigi
do a propósito da forma pela qual se desenvolve, a fim 
de que não se venha a cair na mesma postura fiSCal

, monetarista qUe predominou até o advento da Nova Re
pública. Não será Com atitudes dracoitianas.que Se con
seguirá-~ beneplá~!io da população brasileira para os sa
crif'ícíõs que terá de enfrentar com vistas às obras de re
forma e construção da econonlia -brasileir~. da democra
cia participativa, onde cada qUal espontaneam~nte, p~Jr
que conscientemente, contribui com a parcela qUe lhe 
corresponde no esforço comum de erguer uma_ Nªção 
forte e respeitada na comunidade mundial. 

Antes de encerrar, gostaríamos de deixar os nossos 
agradecimentos a todos quantos conosco lutaram para o 
aperfeiçoamento da nossa Casa, desde o mais humilde_ 
servidor ao mais ilustre de nossos pares. Aos nossos 
companheiros de jornada _democrática, O reconhCcimen
to que tributamos à sua preciosa colaboração. Aos nos
sos colegas Senadores, i"ndíStintameflte, flosso preito de 
gratidão pelo·incentivo e colaboração com que nos hon
raram no desempenho deste primeiro ano à frente di-i•
Secretaria. 

Uma palavra de resp_eito e consideração não podfamo& 
deixar de dirigir à COmpeten~e ~ancada de imprensa que, 
com isenção e proficiênciã., acompanhou e 9ivulg0u os 
trabalhos legislativ~s_ do Senado, onde e quando se fez 
necessário_ Finalmente, ao eficiente e laborioso corpo de 
funcíonârios do Senado, que diligente e anonimamente 
alicerça as nossas realizações parlamentares, a nossa ad-
miração. -

Que todos tenham um Natal repleto d~ alegrias na 
companhia de seus mais caros, com nosso desejo de_que 
1986 seja para esta comunidade a culminância de se:u_s 
mais acalentados sonhos. 

Era o que tínhamos a dizer, (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 17 

. horas e 40 minutos, neste Plenário, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Continuação da votação, em turno único, do Projeto 
de Resolução n9 189, de 1985 (apresentado pela Comis
são de Economia como conclusão de seu parecer oral, 
proferido em plenário), que autoriza a Prefeitura da ci
dade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a con
tratar operações de crêdito no valor global de CrS 
32.242,728.664 (trinta e dois bilhões; duzentos e quaien--
ta e dois mithões, setecentos e vinte e oito mil, seiscentos 
e sess~nta e quatro cruzeiros), para o fim que especifica, 
fendo · 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã.;'II) . 

-PARECERES orais favoráveis das Comissões de 
Constituição e Justiça e- de Municfpios. 

-2-

Discussão, endurnO único, do Projeto de Resolução 
n_\'1 146, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia comei Conclusão de seu Parecer n9 1.021, de 1985), 
que autoriza o GovernO do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ 24.404.323.468 (vinte e quatrO bilhões, 
quatrocentos e quatro mtlhões, trezentos e vinte e três 
mil, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 1.022, de 1985, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e 

juridicidade. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 T48, de -1985 (apresentadO Pi::-la Comissão de EconO
mia como conclus~o de seu Parecer n9 1.025, de 1985), 
que autoriza o ÇJ_overno do Estado da Pªl-aíba a ~ontra
tar operação de crédito n_o valor de Cr$ 3.520.541.401 
(três bilhões, quinhentos e vinte milh~'?S· quinhentos e 
quãi"entae-um niil, quatrocentOs-e Um ciuzeii'os), tendo 

PARE:CE-R, sob n9 1.026, de-1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

-4-

DiscussãO, erit turilo único, do PrOjeto de ResolUção 
nll I 61, de 1985 (apresentado pela ComiSsãO de Econo
mia ~orno -c'?nclusão_ de si::u PareCer n9 1.094, d~ 1985), 
que autortza:a Prefeitura Municipal de Campina Grinde 
(PB) a elevar em Cr$ 1.492.599.767 (hum bilhão, quatro
centos e noverita e dois ffiilhões; quinheil'tos e noventa e 
nove mil, setecerltOs e sesse-nta e sete cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES; sob n~s 1.09) e C096, d-e i985, das Co-
missões:__ _ - ---

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de MunicíPios, favorável. 

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 162, de 1985 (apresent~do pela Comissão de Econo
mia Como conclusão de seu -PareCer n9 1.097-, de 1985), 
que autoriza o Governo do qistrito Federal a Cop.tratar 
operações de crédito no valor de Cr$ 702.372.620.154 
(setecentos e dois bilhões, trezentos e setenta e dois mi
lhões, seiscentos e vinte· mil, cento e cinqíienta e ciuatro 
cruzeiros), tendo 
~PARECERES, sob. n9s 1.09~ e 1.099, dé 1985, das Co

missões: 
- de Constituição e JÜ.stiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; e 
-do Distrit~ Federal, favorável. 

-6~ 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Resolução 
n9 169, de l985_(apresentado pela Comíssão-de Finanças 
como conclusão de seu Parecer n9 l.l47, de 1985), que 
autoriza o Governo do Estado do Acre a realizar ope
ração de emprésiirrio- -eXterno, no valor de US$_ 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos) destinada a carrear recursos para o progra
ma rodoviário daquele Estado, tendo 

PARECER, sob n9 1.148, de 1985, da ComiSsão 
-de Constituição e Justiça? pela constitucionalidade e 

juridicidade, com voto vencido do Senador Helvfdio Nu
nes. 

-7-

Discussão, em turno único, do Projet_o_ de Resolução 
n>:J_ 170, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusãO de seu Parecer n9 1.151, de 1985), 
que autoriza o Governo do Estado_do Rio Grande do 
Sul ao elçvar en:t ÇrS 1.81.488.22~.556 (cento e oitenta e 
um bilhões, quatrocentos e pitenta e oito milhões, duzen
tos e vinte e seis mil, quinhentos" e cinqíienta e seis cruzei
ros), o montante de sua dívid.a consolidada, tendo 

Dezembro de 1985 

PARECER, sob n'1 1.152, de !985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridíCidade. 

-8-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'~ 177, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n9 1.170, de 1985), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá (PR) 
a elevar em Cr$ 961.855.200 (novecentos e sessenta e um 
milhões, oitocentos e cinqíienta e cinco mil e duzentos 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.171 e 1.172, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

-9-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 178, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n" 1.173, de 1985), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a 
contratar 9peração de crédito no valor de Cr$ 
8.541.692.500 (oito bilhões, quinhentos e quarenta e um 
milhões, seiscentos e noventa e dois mil e quinhentos 
cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n9s 1.174 e 1.175, de 1985, das Co-_ 
missões: 
-de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e 

juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

-10-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n" 181, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n>:J 1.181, de 1985), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio (SC), a 

-c:ontratar operação de crédito no valor de Cr$ 
275.952.706 (duzentos e setenta de cinco milhõeS, nove
centos e ciilqíienta e dois ffiil, setecentos e seh"Cruzeiros), 
junto à Caixa Econômica Federal, tendO- - - -_ 

PARECERES, sob n>:Js 1.182 e 1.183, de 1985, das Co
miss-ões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

-li-

DisCusSão, em tUi-no --UnicO, -do Projeto de Resolução~ 
n9 186, di::. 1985 (apresentado pela Comissão de -Econo
mia como conclusão de seu Parecer n9 1206, de 1985), 
que autoriza a Prefeitura MuniCiPal de Barra Mansa 
(RJ), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
15.897.513.479 (quinze bilhões, oitocentos e noventa e 
sete mHhOes, quinhentos e treze mil, quatrocentos e se
tenta e nove cruzeiros) tendo 

PARECERES, sob n9s 1.207 e 1.108, de 1985, das Co
missões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municfplos, favoráveL 

-12-

Discussão, em t!lrno único, do Projeto de Resolução 
n9 187, de 1985 (apresentado_ pela Comissão de Econo
_mia como conclusão de seu Parecer n9 1.209, de 1985), 
que· autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(MO) a contratar operação de crédito no valor de CrS 
42.459.266_750 (quarenta e dois bilhõt.. ... , quatrocentos e 
cinqíienta e nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, 
setecentos e cinqüenta cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n\'s 1.210 e 1.211, de 1985, das Co- . 
missões: 

-de êonstitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicic!ilde; e 

-de Municípios, favorâvel. 

-13-

Discussão~- em furna i:inico, dó Projeto de ResolUção 
n9 188, de I985(apresentado pela <?omissão de Econ_p-
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mia como conclusão .de seu Parecer nl' 1.21.2, de 1~_8S)t _ 
que .lutoriza a Prefeitura Municipal de Luz (MG) a con
tratar operação de crêdito no valor de: Cr$ 872_._837 .604 
(oitocentos e setenta e dois milhões, oitocentO$ e trint(!. e 
sete mil, seiscentos e quatro cruzeiros), tendo 

-· PARECER!lS,sobnos 1.213 e 1.214, de 1985,das Co
missões: 

....... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
__ -juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

--0 SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Nada mais ha
vefl.dÕ a tratar.--eStá encerrada a presente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 28 minutos.) 

Ata da 261~ Sessão, em 5 de dezembro de 1985 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÃS 17 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENAJ)OJ',J;S:. -

Jorge Kalume- Altevif Leal- MáriO Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena - Alcides Paio --:-Gaivão 
Modesto - Od~cit: Soares .....,.. A1Qy$_io_ C!ta__ye_s --:--Qa~riel 
Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Améri
co de Souza -Alberto Silva --Helvídio Nunes- João 
Lobo- Cesar Cais~ Josi!; Lins--: Yh:ru'Ji_p_Tivgra
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Mg.r!i_Qs_ fil~o -
Humberto Lucena -- M_arcond~ Ga-º'eJlta :-:::'. M~ltqn 
Çabral- Aderbal Jurema -Cid Sa_mpaio- Nivaldo 
M.achado- Guilherme Palmeira -Carlos Lyra- Luiz_ 
Cavalcante- Albano Franco -- Lourival Bapti~~a -
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana- João Calmon_ --Josê lgnãcio Ferreira 
- Moacy_r Dal\a- Amaral P~ix.oto -~ Ne.lªon_ Carn_ei~q 
- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Ba-
daró - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Severo 
Gomes - Benedito Ferreira_ - Het1rique Santillo -. 
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller- -
Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda 
-Saldanha Derzi --Álvaro Dias- Enêas Faria...:..: Jai

,son Barreto_- Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas ~ 
Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha - Octa~io Cardo
so. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)-:- A_ji_sta de Pre-. 
sença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. H a~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sess_ão. 

Sob a proteção de Deus, iniciã:mos nossos trabalhos. 

O SR. PRF$1DENTE (Jo~é Frag_e11i)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n"' 336,-de 1985 (n9 648f85,_na ori
gem), pela qual o Senhor Presidente da República,· ':tOS 

termos do art. 42, item VI, da Constituição; e-de acordo 
com o art. 2"' da Resolução n9 93/76, do Senado Federal,. 
solicita autorização para que o Governó do Estado de 
Santa Catarina possa contratar operação de crê:dito, 
para os fins que específica. - - --

A matéria será despachada às Coroissõ~ de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
comunicação que serã lida pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lida a seguinte 

Exm"' Senhor Senador José _Era_gelli 

Presidência do Sr. José Fragelli 

PROJETO DE LEI DO SENADO após o termo final para apresentação da declaração de 
··~-~.::-.: _ -- '~- N\>381,.Jh, 1985~-----·-- rendimentos. 

:----sala das Sessões, -5 de dezelnbro de 1985.--,-_Henrfque 
Determina a restituiçiio integral do Imposto de ren- Santillo. 

da na fonte, descontado a maior, sobre proventos de (Às Comissões de COnstituiçdo e Justiça e de Fi-
- _ _,..,..,...aposeótãdõi"ia ou reforma por invalidez decorrente de nancas.; 

~ --=--=-ooenÇã -nãO especificada em lei, no prazo que Indica. 

- --0 CongreS-SClNaefónal decreta: 
'.:0-=--"KH: rv---AOaPQSefltádOõüTefõTrilado Pói'lriVã.lidez 
motivada por doença não especificada em lei, é assegura
do a.direitó' à resfituíção integral do imposto de renda na 

- fontedescon!ado a omaÍ(Ir, ~-0~, cento e VÍt:J-te dias COnta
dOS dÕ PrazO tfnaf Para a entrega éla declaração de rendi- -
mentes. 

Parágrafo único. A restituição de que trata este arti-
- - -go-serã- feita com a correçã_o monetária prevista na legis

laç1ío vigente. 

PROJETO DEÜ:I DO SENADO 
N• 382, de 1985 

Dispõe sobre o pagamento de pensão a beneficiário 
de funcionário público falecido e dá outras providên~ 
Cias. 

O Congresso Nacio.nal decreta; 
Art. 19 O artigo 49 da Lei n9 3,373, de 12 de março 

de -1958, passa ã ·vigorar Com _o acréscimo dos seguintes 
_ -'\~!,_?!_~ti!_!-~!~_I!!ra_~f!!~_&<:lr_!!a_t;!a!?_ ~s~~_p!!bli_

c_açãQ: 
___ parágrafos: - -

Art.-- 3~ Revogam-se as-dTs'iloSTçõe5 em c0i1trário. 

Justificação 

A legislação do_imposto de renda atualmente c:;m vig?r 
s_1,1~a desconto na _fonte, como an~ecipaç_ão __ do que é· 
devido na declaraçãO~ Os proViitltOsde apoieiltadorra-ou-
reforma, que sofrem a incidência normal desse tributo. 
--Dada a maneira como se acham estruturadas a Tabela 
de Fonte e a Tabela Progressiva, com base de cálculo e 
alíquotas não coincidentes entre si, ocorre que as impor
tâncias retidas na fonte, após a devida correção mane-. 
tária, vêm ultrapassando os valores que, ao final do ano, 
sãQ _1\puiados na declaração de rendimentos como im
posto -eTet1vãiriéille deYfdO: 
·-EillVirtuOeae -tal fato, surgem as restituições do im

péistõ ~dêrêncta,'"QUe'SeVéiTIPrõCêSSanâOCõm-basran-ce-
at~aso, agor_a agr_avac:fo_ CQ_J!l ª-ªprovação do "Pacote Fis
·~··, q_l;Je ~eterJ!lma -~~Jam a~ -~estltm~o~S<fe-1986-efe~a~
dãs-Pã"rCitadarUente aO-IOiigO dO-perrOOoo Oei986 a 1989. 

Como ê do conhecimento de todos, os rendimentos 
~g_s ~ntad~s e ret'Orm_aâôs não aComPaóh~ffi~ inte

~E.rãlmenteOS-ajusteSde veOctri-i"eiitO-dos servidõ"ieS -em-
·atiVidade~·sendõ Q'ue-OS liúltíVõSPo_r_ ínválidez iéin ainda 
que enfrentar as agruras do seu infortúnio. 

Desse modo, não têm eles condições'de suportar, por 
longo tempo, o ânus de deixar parte dos seus proventos 
em poder do Go~ernó, especialmente se levarmos em 
consideração o illve_t atual de retenção do imposto de 
renda na fonte. - -

, .--'"'§- 19 A soma das pensões a que se refere este 
artigo não poderá ser, em qualquer hipótese, infe
rior ao valor do salário mínimo vigente no País. 

§ 29 O beneficiário poderá requerer, perante o 
órgão em que o de cujus prestava serviço, o paga

- - --menta-imediato de pensão provisória corresponden
te ao valor de 7Q% da pensão a que se refere este ar
tigo. 

§ 39 Mediante a apresentação do atestado de ó
bito e de documento comprobatório da sua con
dição de beneficiário, caberá ao órgão a que perten
cia o funcionário falecido conceder, liminarmente, a 
pensão a que se refere o parágrafo anterior.· 

§ 49 A pensão provisória serâ paga ininterrup
ta.nleil.fe eriquanto se processar- o Cálculo e demais 
providências necessárias à concessão _da pensão de-. 

--- -rmitiVa. - -,-- - ---- -

§ 59 O ór_gão concedente d~duzil:â_~ _rnensalmen- · 
-te,-do montante das contribuições de seus funcio-

== iiáriôs,' áêvidaS -à Prevídéncia Social, os valores paM 
gos a título de pensão provisória." 

-Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
caçào, aplicando-se suas disposições aos valores das pen~ 
sões pagas aos atuais beneficiários. 

Art. _39 Revogam-se as disposições C:m contrário. 

Justificação 

DD. Presidente do Senado Federal _ __ _ __ Seria, assim. injUsto -e perversO que as _restituições já 
devidamente_ ã.pLiradas deixassem de se incorporar ime
diatalnenle àS Poucãs dísponibilidades do inat_ivo, para 
permanecer nos cofres governamentais juntamente com 
as retenções dos grandes cont~ibuintes ou das pessoas 
que Dão sofrem as dificuldades do aposentado ou refor
mado inválido. 

Jt políticà atual~ente .~igente para o reajuste dos be
nefícios e pensões; tanto dos segurados em geral da Pre
vidência. Social quanto dos inativos do seryiço público 
civil ou militar~ é a de conceder iguais índices Qe correção 
aos dos empregados ou_ servjdores em atividade. 

Nos termos do art. 33, do Regimento Interno do Sena
do Federal, comunico a V. Ex• e por seu alto intermêdio 
ao Senado Federal, que renuncio em 31 do cor_rente, ao 
restante do meu mandato de Se.nado_r .da República pelo 
Estado do Rio d~ Janeiro. _ _ __ _ _ .. _ . . 

Sala.das Sessões, em 5 de dezembro d~ 1985.- Rober
to Saturnino Braga. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os s_eguintes 

Eis aS ·razões de elevado sentido social e humanitário 
que nos impeliram a trazer à deliberaç~o do Congresso 
Nacional o presente Projeto de Lei, pelo qual se assegura 
a resttttiição- iritegrarao itlatfVõ-da-rrtrpottãncia que houM 
ver sido descontad~ Qa fonte, correspondente ao imposto 
retidO a maior, a ~er feita no prazo· máx1~.? de 120 ~ia!l. · 

Tal sístemática; no entanto, não era vigorante há al
guns anos. Promulgav3.mMse leis distintas para o reajuste 
dos servidores ativos e inativos, aplicando-se, em regra, 
índices de aumento inferiores para estes últimos. A pró
pria Lei n"' 3.373/de 1958, estabelecia uma revisão qUin
qíienal dos proventos, o ·que-tOniOu íntei.nünente-defasa
dos com a realidade inflacionária as pensões das viúvas e 
demais. beneficiários do fnnciopãrio público falecido. 

Assim, apesat da igualdade atual dos índices de reajus
te, eles acabam incidindo Sobre proventos irrisórios que,· 
muitã.s. vezes, mal passam dos 10% do salário nií:Íi.imo. 
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Esta situação é encontrada entre viúvas de antigos fun
cionários, falecidos entre as décadas dos ~nos 50 a 60, 
princípaimente. __ 

Ora, o preceito consJ.itucional que define o sillârio 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
l9~Secre.tário. 

São lidos os seguinit:S 
mínimo com·o a remUneração indispensâvel à sobrevi- REQUE 
vência do trabalhador e de s1,1a _ _família deve ser aplicado, RIMENTO 
indiscriminadamente, a todo brasileiro que tenhaContri- N'? 541, de 1985 
buído ou contribua com sua força de trabalho para a Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
grandeza deste País. _ . . . - - - b, do Regimento Tnt_e_rno, para o Projet.o de Lei _do Sena-

É inconcebível que o Estado, que fixa o· salârio Iriíití~ " - -do n'i' 246, de 1985-DF, que alter-a a Lei n'i'7.289; de 18 de 
mo dentro dessa premissa, possa, ele próprio, atravês de dezembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Poli-
seus sistemas de previdência social. remunerar a famnia ciais Militares da Polícia MilHar do Pisti"ít:o Federal, e 
do servidor em valores tão ínfifu.OS ·que apenas permitem dá outras providências. 
a sua sobrevivência em estado de miserabilidade. Sala das_Sessões, 5_de dezem:bro de 1985. -:-_Humberto 

O Projeto, portanto, visa a dãr cunlprlmento ao pre- Lucena .....:.-odacir Soares --Cãrlos ChiareiÍi. 
ceita constitucional ao estabelecer que, tanto as atuais 
pensões, isto é, as jâ concedidas em épocas passadas, 
quanto as futuras, não poderão, em hipótese alguma, ser 
inferiores ao salário mínimo. 

Outro aspecto considerado na Proposição diz reSPeito 
ao pagamento, em si, da pensão. Ora, é sabido econsabi
do que, apesar dos esforços do Governo, criando atê u~m 
Ministério da Desburocratização, a burocracia, COmo 
uma hidra, é invencível. 

Falecendo o funcionãdo çessa, óbvia e instanláhea
mente, o pagamento do _seu vencimento. Inicia-se, a Par
tir-daí, uma verdadeira via cru eis para a viúva ou demai~ 
dependentes, com vistas a requerer a pensão decorrente. 
São papéis e mais papêis, certidões, despachos, exigên
cias, publicações no Diário _Oficial etc., que vão se avolu
mando e retardando _q pagamento. da pensão, enquanto 
qu~. ''em casa" não hã dinheiro, sequer, para as neceSsi
dades básicas. 

A solução preconizada no Projeto não é _original. 
Inspira-se nos alimentos provisiOnais requeridos e pron~ 
tamente deferidos ao cônjuge nos primeiros momentos 
da separação judicial. A pensão provisória, portanto, 
tem a mesma finalidady: evitar _que a pessOa dependente 
economicamente fique à míngua de recufsos até qu-e se 
defina o pi'OceSsõ priflcipal. -

Enquanto se processa a pensão definitiva, fiáa a viúva 
ou beneficiários recebendo a provisória, fixada pelo Pro~ 
jeto em 70% do valor ~tabelecido ~m lei para o benefí
cio, Seu pagamento serã_feito pela repartição onde servi~ 
o funcionário fa1ecido. 

ComO a Pen-SãOdi;Itnftiva retroage à data do Óbito o 
pensionista receberá, de uma vez, os valores totais c~r
respondentes ao período da demora do processo conces~ 
sivo. Ora, quando isso ocorrer, bastará que_ no contra 
cheque sejam ·deduzidos os valores pagoS a título de pen
são provisória, sem qualquer transt-Orno para o benefi
ciário. Esse desconto ou devolução será, posteriormente1 

repassad? para o órgão pagador da pensão provisória. 
O Projeto que temos a honra de apresentar é, assim) 

da maior simplicidade, não envolve despesas adicionais 
para o erário, atende a uma relevante finalidade social e 
cumpre expressa disposição constitucíonal. 

Por tudo isto, estamos certos de que merecerá a ÚJ.teira 
aprovação do CongresSõ Nacional. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de- 1985. - M_ário 
Maia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 3.373, DE 12 DE MARÇO QE 1985 

· ·A~~: 4~ · ~ f fi~~d~-~~ >-s~ó%. (~i~qã~·~t~· ~~~ ~~;ht-;)~ d~ 
salário-base, sobre o qual iaçide o desconto mensal com
pulsório para o IPASE, a soma das pensões à família dO· 
contribuinte, entendida como esta o conjunto de seus be
neficiários' que se habilitarem às pensões vitalícias e tem
porárias. 

.... ·-· ..•• --~-..-.....~-·---".-!Y'"'""-'.",.,,~~---... -.·.·-"'"''~. 
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Ser-

viço Público CNil e_de fjnanças.f -- -- - --- -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os- projetas li
dos serão publicados e remet_idos às comissões co:mpe
ten~. 

REQUERIMENTO 
N' 542, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371_,_ alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n" 201, de 1985 (n9 6.249/85, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que cria ór
gãos na estrutura bãsica da administração do Distrito 
Federal, e da outras providências. 

Sa_la das SessQ~ •. em 5 dp dezembro de 1985. -Hum
berto_ Lu~e_na -_Mt.~rilo Badaró- Carlos ~hiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na for
ma do Regimento Interno. 

- O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM UO DIA 

ltem 1: 

Continuação da votação, em turno (mico, do 
Projeto de _Resolução n9 189, de 1985, apresentado 
pela comissão de Economia como cOnclusão do_ seu 
parecer oral, proferido em Plenârio, que autoriza i 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a contratar 
operações de crédito no valor de Cr$ 32.242.728.664 
(trinta e dois bilhões, duzentos e quarenta e dois mi
lhões, setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e ses
senta e quatro cruzeiros) para os fins que especifica. 

Tendo pareceres favOráveis das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Muniç:ípiOS. 

Em votação o projeto. 

O Sr. José Ignâcio Ferreira ~ Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
pala via ao nobre Senador Josê lgnácio Ferreira, para en-
caminhar a votação. -

O SR. JOSÉ IGNÁÇIO FERREIRA- ~Solicito·a V. 
Ex'- me seja encaininhado o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Pois não. 
(Pausa.) 

O SR. J~OSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. SenadorC$: 

Trata-se da continuação da votação, em turno único 
do Projeto de Res_oluçào n9 189, de 1985, que foi apr~ 
se11tado pela Comissão de Economia como conclusão 

-in..clusive, do seu parecer oral proferido em Plenârio. : 
Esse projeto, Sr. Presidente, autoríla a Prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operações _de crédito_ no valor global de 
3~.242.72&.664 (trinta e dois bilhõ_~, duzentos e quaren
ta e dois milhões, setecentos e vinte e oito mil e seiscentos 
e s_e-ss~u_ta e quatro cruzeiros) para os fins que o projeto 
e_speci(ica: 
-~-_ Sr~_~r~i~~~te, compulsando a documentação, eu de
parO com a mens_agem-do Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República, José Sarney, que diz o seguinte: 

•.. "Excelentíssimos Srs. Membros do Senado Fede
ral. Nos termos dd' art. 42, inciso VI, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de propor a V. Ex•s 
seja autorizada a Prefeitura da cidade do Rio de Ja
neiro, com base no que estabde~ o art. 2~ _da Reso-

Dezembro de 1985 · 

lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
.. -.• -Federal, a contratar operações de crédito no val9r 

global de 32.242.728.664 (trinta e dois bilhões, du
zentos e quarenta e dois milhões, setecentos e vinte e 
oito mil, seiscentos e sessenta e quatro cruzeiros) 
que correspondem a 652.728 (seiscentos e cinqUenta 
e duas mil, setecentos e vinte e dois ORTN, de CrS 
49.396,88 em agosto de l985,junto à Caixa Econô-

.. mica Fed~_raL" 

Sendo que a Caixa Econômica Federal estã aqui na 
qu-alidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social, que é o FAS, destinado à ímplantação de 
centros de saúde, construção e equipamentos de um hos
pital geral naquela capital, de conformidade com a inclu
sa exposição de motivos do Sr. Ministro de Estado da 
Fazénda. 

Este expediente, Sr. Presidente, está datado de 2 de de
zembro de 1985 e é assinado pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente José Sarney. 

Sr. Presidente, além disso, eu constato que a documen
tação que está em anexo, desse acervo de documentos, 
consta um expediente do Exmo. Sr. Ministro da Fazen· 
da, dando cg_nta d_o seguintç: 

. , "O Conselho Monetário Nacional em sessão de 
30 de outub_ro de 1985, ao apreciar o anexo voto, de
terminou fosse encaminhado a V. Ex'- o pleito da 
Prefeitura da cidade do Río de Janeiro, no sen.tido 
de ser autorizada, com base no que estabelece o art. 
29, da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, a contratar operações de crédito IÍo 
valor correspondente a 652.728 ORTN junto à Cai
xa Econômica Federal, mediante a utilização de re
cursos do FAS, que é o fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social." 

Diz ainda o Sr. Ministro da Fazenda que, em face do 
que preceitua o parágrafo único do art. 29 da aludida Re
solução n9 93/76, Sr. Presidente, ele tem a honra de sub
meter a matéria à consideração do E:!'i._celentfssimo Se
nhor _P_residente da República que, subseqüentemerite, 
encaminhou todo o acervo de docum~ntos através do 
_üfícfri'640, o qual me referí anteriormente. · 

Além desSe expediente, Sr. Presidente, temos aqui ins
truindo o pedido inicial vários documentos. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé Fragelli) - Faz soai- a 
campa~hia)- Nobre Senador, o tempo de V. Ex'- já está 

• esgotado. Já passaram cinco minutos do seu tempo. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Agradeço a 
V. Ex~ Eu me reservo para a ocasião do voto. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado.· 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo Sr. 
19-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 1.240, de 1985 

(Da Comissão d~ redação) 

Redàçào final do Projeto de :Resolução nY 189, de 
1985. 

' Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 189, de 1985, que autOriza a Prefeitura Mu
nicipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de crédito no valor de Cri 
32.242.728.664 (trinta e dois bilhões1 duzentos e quarCn
ta e __ dois _mil~ões, setecentos e vinte e oito mil, seiscc:ntos 
e sessenta e quatro cruzeiros). 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1985.- Américo de Souza, Presidente -Saldanha Der~ 
zi, Relator - Jorge Kalume. 
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ANEXO AO PAREÇJ;;R No L240,DE 19~ 

Redação final do Projeto de Resolução nQ 189, d~ 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e 
eu, , Presidente, promulgo a- seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 19_85 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de J anei
ro, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 32.242.728.664 (trinta e dois 
bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões, setecen~ 
tos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro 
cruzeiros). 

O Senado _federal resolv~ 
Art. l\" É a Prefeitura Municipal do RiO de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, no_s termos do artigo 2\" daRe
solução n"' 93~ de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito nova
lor de CrS 32.242.728.6_64 (trinta e dois bilhões, duzentos 
e quarenta e dois. milhões~ s_!!tecentos e vinte e oito mil, 
seiscentos e sessenta e quatro_ cruzeiros) corresP:ondente 
a 652.728,4 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio
nal- ORTN, çonsiderado o valor nominal da ORTN 
de CrS 49 .396,88, vigente em agosto d"e _ _l985, junto à Cai· 
xa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, · 
destinada à implantação de centros de saúde, construção 
e equipamento de um Hospitã.l geral naquela cidade, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de·slla 
publicação. 

O SR. P-RESIDENTE (José Fragelli)- Em votação a 
redação final. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do_ Projeto de ReSQ.": 
lução n9 146, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como CõQc}_lisão _de seu Parecer n9 
1.021, de 1985), que autoriza o Govehio do Estado 
de Santa Catarina a elevar em Cr$ 24.404.323".468 
(vinte e quatro bilhões, quatrocentos e quatro mi
lhões, trezentos e vinte e trê$ mil, quatrocentos e ses
senta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 1.022, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 

dade e juridiCidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

O Sr. José lgnáclo Ferreira- Sr. Presidente, peço a 
palavra. _ _ _ __ 

O SR. PREStDENTE (José Fragelli)- Com a pala
vra o nobre Senador Jo_sé Ignâci_o_ Ferreira. 

O SR. JOSIC IGNÃCIO FERREIRÀ (PMDB - bS. 
Para discutir. Sem revisão_do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadore$: _o ----. - • 

Veja V. Ex.•. nós vamos pfoSseg~indo, eStamos com 
esta matéria em discussão e eu trie deparo aqui, Sr. Presi
dente, ~_o~ o ofício 488-A, que foi o que deu origem na 
Casa a esta matéi"ia. É o ofício, Sr. Presidente, do Exce
lentíssimo Senhor _Presidente da República, que poderia 
até dispensar a leitura, porque é muito parecido com ofi
cio. anterior. Mas hã algumas variâveis aqui, e pafece qUe 
é conveniente que se leia. Diz ó Senhor Presidente da Re
pública: 

.... Exmos. SrS. · Mem_bros do Senado Federal -
este Ofício ê datado de _19 de outubro de 1985-. Nos 
termos do art. ~2. inCISO VI, da Consti_tti_ição Fede
ral, tenho a honra de propor a V. Ex•s seja autoriza
do ao Governo do Estado de Santa Catarina elevar 
temporariamente o parâmetro estabelecido no inci
so III do art. 29 d:;~. Resolu_ção n9 62." 

A Resolução n9 62, de 28-10-75, modificada pela de q9 
93, de 11-10-76, ambas do Senado FCderal. Mas, veja-
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~~~~t~{~i:;~sWee~~:~~ que diz o art. 42,_ inciso _VI, da 

0----ªt:l -~~_i:li_~_q~e C91:'!1Pete privativamente ao Senado 
Federal: 

-.. ~VI- fixar, por proposta do Presidente-da, Re
pública, e mediante resolução,limíies globais para o 
montante da dívida consolidada cios Estados e dos 

-~· -~unicípios, estabeiecer e alterar limite.-de prazo, 
m1mmo e mâXtrn----o,-fãxas-de juros; ·e demais con· 
dições das obrigações por eles emitidas, e proibir ou 
limitar temporariamente a emissão de um lança
mento de quaisquer obrigações dessas entidades." 

Essa disposição encontra-se abrigada_ no _elenco de 
normas que vêm esculpidas como subdivisão do art. 42 
da Constituição Federal. 

Sr. Presidente, esclarecida essa parte, prosseguindo, 
vemos que o objetivo do Expediente é permitir o registro 
de uma emissão de 804.983 Obrigações do Tesouro do 
Estado de Sant~_ Ç\\tarina, tipo reajustável, ORTSC, 
equivalente a 24 bilhões, 404 milhões, 323 mil, 468 cru-

- -z.eiros. O Espírito Santo, por sinal, Sr. Presidente, tem 
um pedido idêntico de 12 bilhões apenas, metad_e do de 
Santa Catarina, que se encontra em mãos de V. Ex.•. 

Considerado o valor nominal do título de 30 mil, 316 
cruzeiros, vigente em março de 1985, de conformidade 
com a inclusa exposição de motivos do Sr. Ministro do 
Estado da Fazenda. O Ofício do Presidente da República 
é datado de 19 de outubro de 1985. Sobre este __ Qfício, 
vários documentos foram enviados, revelando, Sr. Presi
dente, que a matéria tramitou atê onde me parece-re· 
gularJ1lel)te antes de_ c_hegar aqui ao Senado Fedel:'al_._Hâ 
um OITCío-áOMiniStro da Fazenda, interino, Sebastião 
~arcos Vidal, datado de 20 de agosto de 1985. E outros 
documentos. Há aqui, Sr. Presidente, um voto do Conse
lheiro Antônio Carlos Braga Lengruber do Banco Cen

_tra.:_l que _c~nvé~ ser I!~o: 

.. "Srs. Cons!i.lheiros, a :Oiretoria do Banco Cen-
--tral, em sessão de 7/8, de 1985, aprovou o incluso 

voto relacionado com o pedido do Governo do Es
tado de Santa Catarina, relativo à elevação tempo
râria dos limites de endividamento fixados no item 3 
do art. 29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 

~ 75, que foi parcialmente modificado-Peta art: t9 da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 76." 

____ Ã.{nQ~~ 49.'-~eô.ãdO f~~eral, -~e ITi~do a permtir esta 
em_issão em favor do Estado de Saiíta Catarina. --

Sr. Presidente, por ora, era o que eu tinh-a a dizer. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A matéria 
continua em O_i~cussão. 

Se nenhum dos Srs. Senadores_ desejai fazer uso da pa· 
lavra, encerro a discussão 

Em votação. 
___ Q.§_ .Srs_._ ~ena~OJ~_gue o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irã à Com.issão de Redação. 

É O- seguinte o proJetO apr~vado. 

--PROJETO DE RESOLUÇÃO 
, ~ ~o .. N• 146, de 1985 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
. elevar em CrS 24.404.323.468 (vinte e quatro bilhões, 
-quatrocentos ~quatro milhões, trezentos e vinte e três 
mil, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado_ Fed~ral resolve: 
Art. l9 1:: o Estado de Santa Catarina autorizado a 

~l~Oª-~' _t~roporaria_mente, _o parâmetro estabeleCido rio 
- item III do ãrt. 2~ da Resolução n9 62, _de vinte e oito de 
ou~u~ro de mil novecentos_e setenta e_ cinco, modificada 
pela de n9 93, de onze de outubro de mil novecentos e se~ 
tenta e seis, ambas do SenadQ Federal, de modo a perffii-

--tir o -registro de _u,ma emissão de 8Q4.983 Obrig_ações do 
Tesouto do Estado de Santa_C.a,tarína . .:-- Tipo Reajustá

- vel, ORTC, equivalente a Cr$ 24.404.323.468 {vinte e 
qu~tro bilhões, 9uatrocentos_ é quatro m,ilh~s, trezentos 
e vmte e três mtl, quatrocentos e sessenta e oito cruzei-
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ros) considerado o valor· nominal do título de Cr$ 
30.316,57, vigente em man;-d'de 85, destinado a comple
mento do a;iro de sua dívida consolidada interna intrali
mite, mobíliáría,- vendvel nes~e exercício, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. · 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data O.e 
sua publicação. 

Sala das ComissQes, __ em 21 de novembro de 1985.
Virgílio Tâvora, Presidente eventual - Lenoir Vargas, 
Relator --Carlos Lyra - Albano Franco --Severo Go-
mes - Amaral Furlan - Cid Sampaio. 

o" SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3: 

Djscussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 148, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'~ 
1.025, de 1985), que autoriza o Governo do Estado 
da Paraíba_a contratar operação de crédíto no valor 
de Cr$ 3.520.541.401 (três bilhões, quinhentos e vin
te milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatro
centos e um cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n91.026, de 1985, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalí

dade, juridicidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
O Projeto irã à Comissão de Red~ção. 

O St. Od~cir Soares- Solicíto verificação de quorum 
, Sr. Presidente. -

9 ~R. PRESIDENTE_(José Fragelli)- Agora, não é 
possível, já anunciei o resultado . 

O Sr, Odacir Soares- Solicitei no momento adequa
d?. V. Ex'-, inclusive, regimentalmente, não deu início à 
lettura da outra matéría. O pedido de verificação foi no 
momento adequado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu disse: 
Aprovado, vai à Comissão de Redação. 

O Sr. Odacir Soares- Solicito que V, Ex• verifique õ 
Regimento. 

. O SR. PRÉSH)ENTE (José Frage\Ii)- V. Ex• é q~em 
deve cumprir o Regimento. 

_O Sr. Odacir Soares- Peço a V. Ex• que consulte o 
Regimento. V. Ex.• ainda não anunciou a outra_matéria. 
A rilatérfa segujnte V. Ex• não anunciou ainda. EStou 
dentro do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragetli)- Eu já tinha 
anunciado o resultado da votação. 

O Sr. Moacyr Duarte - Para uma questão de ordem, 
Sr. Preside_nte. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Qual ê a ques
tão -~e __ or_dt:_J!L de V, _Ex•? 

O_ Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, V. Ex• ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex•, por 
favor, fundamente, porque nós estamos votando e se V. 
Ex• estiver amparado pelo Regimento eu atendo. 

O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, tenho por hã~ 
bito falar pausadamente, justamente para não alterar a 
voz e não admiti-rem que a alteração do timbre de voz 
possa representar qualquer agressão a quem quer que se
ja. Razão pela qual estou falando pausadamente. Eu per~ 
guntaria a V. Ex• ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Eu vou aten
der o pedido de verificação de V. Ex• 

Vai-se proceder à verficação de votação r_equerida. 
Solicito aõs Srs: Senadores que ocupem seus lugares. 

(Pausa.) -
Cort}O vo~a 5:> Líder do PM D B? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sim. 

Lí~rs:~ ~~~!DENTE (José Fragelli)- Como vota 0 
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.C SR. ODÃCIR SOARES - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como Vota.o. 
Líder do PFL? 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDT? 

O SR. JAISON BARRETO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José fragelli)- Os Srs. Sena
dores jã podem votar. 

(Procede-se à, votaçao.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADOREs~-

Alberto Silva 
Alcides Saldanha 
Alfredo Campos 
Benedito Ferreira 
Carlos Chiarelli 
Enéas Faria 
Eunice M ichiles 
Fâbío Lucena 
Gaivão Modesto 
Gastão MUller 
Humberto Lucena 
Itamar Franco 
Jaison Barreto 
João Lobo 
Jorge Bornhausen 
José lgnâcio 
José Lins 
Lenoir Vargas 
Lomanto Júnior 
Luiz Cavalcante 
Mário Maia 
Martins Filho 
Milton Cabral 
Murilo Badaró 
Nivaldo Machado 
Octãvio Cardoso 
Roberto Saturnino 
Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé Fragelli) - Votaram 
.. Sim" 28 Senadores. 

Total de votos: 28. 
Não há número. Vou suspender a sessão por dei mi

nutos, antes acionando as campainhas, a, fim de que os 
Srs. Senadores compareçam ao plenârio. · 

(Suspensa às 19 horas e 13 minutos, a sessão é rea
berta às 19 horas e 35 minutos.} 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelii) :.::_ Estâ riaberta 
a sessão, 

Vamos proceder a nova votação~-.-N~-f~rma regirii.en-
tal, a votação será nominal. 

Como vota o Líder dO- PMDB?-

·0 SR. HUMBERTO LUCENA - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- C6mó vota o_ 
Llder do PDS? (Pausa.) 

Como vota o Líder do PDT? 

O SR. JAISON BARRETO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PFL? 

O SR. AMl!:RICO DE SOUZA - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os Srs. Sena
dores jâ podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Alberto Silva 
Alcides Saldanha 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Américo de Souza 
Benedito Ferreira 
Cid Sampaio 
Enéas Faria 
Eunice Michiles 
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Fábio Lucena 
Gaivão Modesto 
Gastão MUller 
Guilherme Palmeira 
Humberto Lucena 
Itamar Franco 
Jaison Barreto 
João_ Lobo 
Jõrge Bornhausen 
José Ignácio 
José. Lins 
Lenoir Vargas 
Lomanto Júníor 
Luiz Cavalcante 
Mário Maia 
Martins Filho 
Mauro Borges 
Milton Cabral 
Murilo Badaró 
Nivaldo Machado 
Octávio Cirdoso 
·passos Pôrto 
Roberto Satufnino 
Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli)_- Votaram 
.. Sim" 33 Srs. Senadores. 
- N~Õ-hO!J.Ve -absteriçãÕ, com o_ Presidente 34, 

NãO houve quorum. 
--A votação da matéria fica adiada. 

-0 "SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Item 4: 

Discussão1 ~m turoo_ úni9o, do Projeto- de Reso
lução n"' 161, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
1.094, de 1985), que autoriza a Prefeitura Munícipal 
de Campina Grande (PB) a elivar em Cri 
1.492.599.767 (hum bilhão, quatrocentos e noventa 
e dois ·milhões, quinhentos e noventa e.novemil, se-
re.cen~oS: e sessenta e sete crl!Zeiros) o montaD.te de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.095 e 1.096, de 1985, 
das ComiSSões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade_ e juridicídade ; e 

-de Mnrri_cípios, fªvorãvel. 
Em disc_ussãoL (Pausa.) __ 
_Não ~havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

- O SR. PRESIDENTE (Josê fFagelli)- Item 5: 

Discussão, em turno úniCo",-d·o Pi'Ojf:to -de-ResO
lução n"' 162, de 1985 (apresentado pela Comissão 

- de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.097, de 1985), que autoriza o Governo do DístHto 
Federal a contratar operações de crêdito no valor de 
Cri 702.372.620.154 (setecentos e dois bilhões, tre~ 
zentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e vinte 
mil, cento e cinqíienta e quatro cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n's 1.098 e 1.099, de 1985, 
· das Comissões: · 

---de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
dade e_juridicidade ; e 

-do Distrito Federal, favorável. 

_ _É_ll! _çlisc_ussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. 
Erri vOtação. (Pausa.) 
A votação fica ãdiada por- falta de quorUm. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 6:. 

DiscuSsão, em turnO ó.O.icci, do Projeto de Reso
lução_ n9 169, de 1985 (apre~entado pela Comissão 
de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 
1.147, de 1985), que autoriza o Governo do- Estado 
do Acre a realizar operação de emprêstimo externo, 
no valor de .USI 20,000,000.00 (vinte mithões de 
dólareS "i:iorte-amerfcanos) destinada a carrear rc> 

_" ~~~~s pax:_a o pro~rama rodoviário daquele Estado, 

-PARECER, sob n'~l.148, de 1985, da Comissão 
_ ~de Constituição e Justiça, pela constitucionali-
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dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Helvídio ~unes. 

Em discussão. (P'ausa.) 

O Sr. Fábio Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para discutir a 
matêria. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para discu
tir o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,· 
Srs. Senadores: 

Afinal de contas, o Acre e o Amazonas são do mesmo 
chão, da mesma Pátria. Na discussão dessa matêria, de
sejo inserir nos Anais do Senado Federal a profunda tris
teza que se abateu sobre todos os Senadores aqui presen
tes;- inclusive os eminentes Senadores do PDS, diante do 
ge-StO frio, regimental ê verdade, mas profundamente 
crUel desse grande homem, grande Senador, sem dúvida, 
O eminente Seri:3dor pelo Estado de Rondônia. 

Sr. Presidente, não sei como possa perquirir riO íntimo 
de S. Ex• as razões de sua atitude crudelíssima, de uma 
malvadeza mesmo que o vernáculo não pode qualificar, 
vez que, depois ·do eminente Líder ter permitido que o 
Senado da República aprovasse emprêstimos destinados 
a grandes Estados do Pafs. Estados que, sem dúvida, ne
cessitam dessa alocação de recursos como o Estado do 
Pii-aná, o Estado -do Rio de Janeiro e outros Estados do 
Centro~Sul, que vivem numa afliçãO, nurria angústia, 
numa agonia que se espraia por toda a economia nacio
nal, S. Ex• o Senador Odacir Soares houve por bem, no 
momento em que o Senado iría apreciar O pedido de em
prêstimo formulado pelo Estado da Paraíba, terra de 
Epitácio Pessoa, um dos torrões mais pobres e mais so
fridos deste Pais, S. Ex', numa malvadeza injustificãvel, 
cometeu _essa iniqUidade, antónimo da eqUidade, que por 
certo ficará nos Anais como libelo crime acusatório, não 
contra o PDS, mas contra o Senador Odacir Soares. Por 
motivo da atitude de S. Ex•, forâm prejudicados os Esta
dos mais pobres deste País, principalmente o Estado do 
Acre, onde nasceu_ o elt)._il'!el!te Senador Odacir Soares. 

Sr. Presideii.te, "rião amarãs e honrarâs apenas pai e 
ri1àe, amarás e honrarâs também a tua terra", 

'Sr. Presidente, faltou a este ilustre Senador esse gesto 
de nQbreza, ess~:"ãtitude_ife_grandeza, nõ sentido de aca
tar os apelos, os reclamos, as súplicas que todos lhe fize
mos, mormente_ seus ilustres pares os Senadores do Parti
do Democrático _Social, que, quase se ajoelhando, que, 
quase orapdo aO_ c·o-rfi:Çã_o:insensívCl de S. Ex•;lhe pediam 
o arraiiJõ regimentàt de retirar o pedido de verificação 
para que esta tragédia não fechasse a presente sessão le-
iisiativa:·-- - - --

De_ ma_is, Sr, Presidente, deixa o Senado de votar, não 
bastasse essa crueldade, deixa o Senado de votar o proje~ 
to que reestrutura o Estatuto da Polícia Militar do Dis
tritO Federal, oriundo do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que obteve substitutivo de minha autoria aprovado, 
unanimemente pelãTomissão de Constituição e Justiça 
da Câmara dos Estados. E essa corporação, cujo estatu
to inclusive_ está sujeito a prazo constitucional, fica numa 
verdadeira_ incerteza até o porvindouro mês de março, 
qUiú!dO-pelã-CO-n-slítúiÇ~ro Federar nàO-ú!reTõ.OS,--em- de
corrência da lei maior, o estatuto defendido pelo G_o\!"er
no da República, pretendido pelo Governo do Distrito 
Federal, pretendido pelo Comando da Polícia Militar do 
DistritO Federal, pretendido por consenso de sua_briosa 
ofici:3Jidade, de seuS cabos, soldados e sargentos. 

E o que ê mais grave, Sr. Presidente, o Senador Odacir 
Soares impediu que o Senado desse ao Brasil o primeiro 
Plano Nacional de Informática, a fim de gárantir esse se
ter vital da economia naciorial, sem o qual nenhum país, 
dentro de futuro muito próximo, poderâ zelar por sua 
própria honra e seu-próprio pundonor. 

E com relação aos pequenos_ e pobres Estados, o Sena
dor Odacir Soares cometeu um crime moral com relação 
ao Brasil, e no que pertine ao Plano Nacional de Infor
mática, S. Ex• cometeu um crime de lesa-pátria. E pores
ses crimes, tenho ct!rteza, o povo de Rçmdônía vaijulgâ-
10, porqiie eu vali para lá como promotor público acusá-
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lo e tenho certeza que o bravo povo rondoniense vai 
condená-lo. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Sen"ã-dor Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMÓB-- A C. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presicl.ente, Srs. Senado
res: 

Os trabalhos do_ Senado Federal deveriam se encer~ar 
hoje solenemente. Entretanto, após uma luta ingente 
nossa, os representantes dos Estados da Federação, aqui 
permanecemos por mais de 48 horas indormidos para, 
num esforço cívico, dar ao Brasil a contribuição de nos
sas responsabilidades. 

No entanto, Sr. Presidente, ao invês da splenidade 
uma tarja preta, uma tarja de luto se abate sobre estaCa~ 
sa, estendida pela traição de um acreano, do Senador 
~dacyr Soares, que ê nascid_o __ no Acre, e que preferiu ser~ 
v1r ao Sul desenvolvido contra o Norte esquecido. Não 
sei porque a atitude de S. Ex' Mas eu como acreano, 
Odacyr Soares_ co_mo aCreano, rião podemos entender um 
comportamento desta natureza, porque o Acre está en~ 
tristecido ?~ter um filho, que considera ilustre, represen
tante do v1zmho Estado de Rondônia, com a sua atitude, -
neste momento, desservido a Nação e ao seu Estado de 
nascimento- ·o do Acre- o mais distante e esquecido 
Estado da Federação. S. Ex• presta um desserviço não só 
ao Acre como a toda ~ Nação brasileira. 

O que surpreende mais, Sr. Presidente, é que S. Ex•, ao 
ser interpelado por nós outros da sua estranha atitude, 
afirmara que nada podia fa~er, porque estava cu_mprindo 
ordens do seu Líder e S. Ex• estava sendo o Líder substi-
tuto eventual. - · 

Eu lamento que o nobre Líder Murilo Badaró-não-Cs
teja aqui presente para ouvir, também dos Senadores re
presentantes .dos pequenos Estados, dos Estados pobres 
da Federação, a acusação do seu impatriotismo e da sua 
insensibilidade, da sua d~;:sqn~tidade e da.st;l,a desl_e_alda~ 
de, porque eu interpelei S. Ex•_o Líder, antes de se ausen
tar deste recinto, interpelei~o sobre a natureza e o destino 
dos projetos de empréstimos para os muncípios e para os
Estados, qual o destino teriam? Se tinham chegado a um 
acordo? E S. Ex•a_firrnou, mais uma vez, que não haveria' 
problema, que o andamento se processaria normalmen
te, principalmente para aqueles projetas que tinham re
cebido pareceres favoráveis das Com_issões, eles, auto
maticamente. iriam à Mesa para consideração do Pie~ 
nário, ~ iriam ser votados. E, para a nossa surpresa, o 
contráno aconteceu! 

Portanto, S. Ex•, perdoando~me a ausência, agiU de 
uma maneira desleal não só para com esta Casa mas 
principalmente, para com a instituiÇ'ão democrática ; 
para com seus companheiros, porque deveria ter a leal~ 
dade de dizer que não era possfvel, e mesmo sem expia~ 
na r os motivos que lhe impediam de endossar os nossos 
pleitos, os pleitos do _n_osso Estado, mas que tivesse a 
lealdade e a _hombridade de dizer, de ,afirmar, no tempo 
que nós ped1mos, com a precedência deVida, que iria re
jeitar os nossos projetas, qlie pediria verificação parare~ 
jeitar o nosso pleito. Porque se S. Ex• tivesse atendido ti
vesse sido honesto para comigo,- tivesse sido teãi p~ra 
com o _seu colega. nenhum projeto de empréstimo teria 
passado, porque S. Ex' cedeu para os empréstimos dos_ 
grandes Estados, para os Estados do Sul, o Sul podero
so, o Sul colonizador do Norte e não ligo para os Esta~ 
dos pequenos, inclusive, se ausentando antes do término 
dos trabalhos. 

Portanto, S. Ex• jogou bab~-o. aiict~-rança do -PDS jo
gou rasteira para com seus colegas. 

O Sr. José Ignãcio Ferreira - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MÃRIO MAIA- Com prazer, dou o aparte a 
V. Ex• 

O Sr. ~osé Ignác:io Ferreira - Senãdor Mário Maia, 
V .. Exf d1z que os estados grandes estão esmagando os 
pequenos ... 

O SR. MÁRIO MAIA- Colonizando, como sempre! 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

0:--Sr. José Ignácio Ferreira- ... e_ que o PDS C$tápa
troc_inand? e incen~ívando esse comportamento ... 

O Sr. Lomanto Júnior- Uma parcela do PDS! 

~-- Sr._José lgnácio Ferreira- Retifico, uma parcela 
do PDS, uma p3.mlã i"tisidilal, que com esse comporta~ 
menta nos revela um PDS autofâgico; está tendo um 
comportamento que e-ra de se compreender na Câmara 
dos Deputados, ondç as representações dos estados não 
é-partidária como-aqUi: no SenadO, que é-a Câmarà de 
equilíb~io d--ª---Ft?der~ção. Nós não podemos dar aqui um 
exemplo" -conio esse: Aqui, os--Estados pequenos têm re
presentaÇão iguãTaOOS grandes, então é um direito nos~ 
so nos insurgir contra um comportamento como esse, 
qualquer que tenha sido a origem, a determinante desse 
c_O!'!!PQt~a!Jlento. E~_~_?sso, assim, a manifestação de V. 
E>;.'_, so_Q~etuf\__Q_ porque V :Ex', ao Talar, alcança com suas 
palavras mais d()_ g~e os episódios a que elas se referem. 
V._ Ex• alcança um objetivO coliinado muito maior, que 
d~~eria sei o objetivq__por todos nós, de restauração sem~ 
pr~, con~!ant~ __ p:a Fe_d~ração e do enteD.dimentõ para 
q!,!e não _o_c<;~rra l!g~i _'?__~~!ij3glimento d?s _pequenos pelos 
grilll-!i_es esta~~. como ocorre ita representação propor~ 
clonai que existe na Câmara. O Senado não pode e não 
d~~~ 4~!_!1_!!1_~x~~~lc:> -~esse._ 

O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço o aparte de V. Ex' 
Sr. 1'resídente, quero afirmar que o meu pequenino es~ 

tado,lon_gínqtlo e esquecido, principalmente dos est'ados 
do sul, não deve a_ninguém. Talvez seja o único estado 
qu: jamais pediu empréstimo interno ou externo. :e a-prl~ 
metra vez que o Estado do Acre solicit~ aut_orização a 
esta Casa para contrair um emprêstimo externo, em 
dólM. Para quê, Sr. Presidente? Para empregar em co
munica-ção; para fazer estradas vicinais. Não são nem es
tradas, asfultadas como as que se fazem nos grandes es
tados poderosos como Minas Gerais, Rio Grande do 
"Sul, Paraná, que têm recursos suficientes, para que seus 
carros çorrarn. NQs @q_ queremos nem estradas. Esse di
nheiro era para abrir caminhos de serviçoS-Pani -nós ti
rtlTmos ·o-EstadQdO Acre daquel~a precariedade em que 
s~ _encontra ainda em- estado de &u\)desenvolvimçntÇ>, 
nlima regtão subsdesenvolvida de um Pais em dese-nvol-
vimento. · 

QueremOs esse empréstimo para promover um pouco 
de desenvolvimento, comunicando as nossas cidades 
qile, como V. Ex•s sabem, são verdadeiras ilhas que se 
comunicam apenas pelos rios, através de uma dístância 
enorme porque os rios - como V. Ex's sabem, da geo~ 
grãfia primária- cortam o nosso Estado do Acre trans
versalmente, de nort_e para o sul e a sua extensão territo~ 
ria\ se estende de leste para oeste. Então, precisamos vi~ 
talmente, Sr. Presidente, como o organismo precisa das 
veias e das artérias para fa~er circular a linfa do sangue 
que-su-stenta o organismo, de uma rede de comunicações, 
de estradas mesmo precárias, uma rede linfática de estra~ 
das para comunicar nossas pequeninas aldeias às nossas 
pequeninas cidades, No entanto, temos neste momento, 

- -a tristeza de yer a insensi.bili9,ade da Lideran_ç~ do PD~ 
rejeitar .e imposSibilitar o desenvolvimento do- esui.dO, h~ 
mentavel~ente pr()movido por um filhO dõ--Acre, um 
acreano 1lustre- e o Acre se entristeceu rriuit6 Com·a_ 
suu atitude, neste momento, Sr. Presidente. 

Os Anais da História do -Acre registram, com profun~ 
do pesar a triste_ e vergonhosa atitude da Liderariça even
tut11 do PDS nesta Casa, neste dia tríste e sombri~ em 
que encérrarrtos os trabalhos, com esta mágoa e com. esta
tristeza na alma e no coração. (Muito bem!) 

O _Sr. João Lobo - Sr. Presidente, com~ Líder do 
PFL, peço a -palavra. 

O SR: PRESIDENTE (José Fragelli)- Ta conceder a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, mas se V. 
Ex• a solicitou como Líder, sou obrigado a concedê~la a 
V. Ex• -

O Sr. Milton Cabral- Sr. Presidente, desde o início 
do debate eu havia manifestado interesse sobretudo por
que foi exatamente em cima de um projeto de interesse 
da Paraíba ... 

-o SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu sei, nobre 
Senador, mas antes de V, Ex.• o_no_bre_Senador Octávio 
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Card()SÇ) havia_ solicitado a palavra; em seguida, 
concedê~Ja~ei _a V .. Ex'. 

O Sr. J\!rdton Cabral--Agradeço a v. Ex• e' aguarda~ 
rei, para- depois do nobre Senador Octâvio Cardoso. 

O SR. PRE$JQ~NTE (José Fragelli)- Como agora, 
o nobre Senador Jo.ão Lobo pede, como Líder, sou abri~ 
gado a dar a palavra a S. Ex• 

O SR. JOÃO LOBO (PFL - PI. Como Úder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, serei breve. 

Sínto~me muito à von~de para falar depois que o 
Acre manífestou Q seu pesar e a sua tri~teza pelos fatos 
acontecidos nesta tardt;:, nesta Casa. Esta Ca~a. Sr. Presi~ 
dente. que tem sido uma escola -de sabedoria, de inteli
gência e de bom senso, rn_o_str_ou_~me, hoje, que também_ 
pode ser uma escola de_ deslealdade, de procedimento 
discriminatório para com os pequenos Estados como o 
meu Estado do Píauí, o Estado do Acre, Maranhão e ou~ 
tros, que ficaram preteridos, traídos por um entendimen
to, por um acordo de lidçranças, por um acordo de cava
lheiros, na aprovação de todos os processos aprovados 
nesta tarde. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador João Lobo 
permite V. Ex• 'tJma breve intervenção? ' 

O SR. JOÃO LOBO -:--Concederei jã o aparte a V. 
E."l(• 

Sr. Presidente, o meu "descQnfiÕmetro" começou a 
funcionar talvez antes dos ou_tros. Senti, talvez antes do 
Senador Mâ_rio Ma iª'_ ~~4~ outro~ colegas, que se estava 
preparando_ uma traição, uma arapuca para os pequenos-
Estados que aqui pleiteavam autorização para contratar 
seus emprêstimos no estrangeiro. 

Desde o momento em _que pedi ao Líder do PDS que 
me concedesse urgência para que o meu pequeno Estado 
do Piauí pudesse contratar sete milhões e novecentos mil 
dólares para rolagem de dívidas existentes, senti, nas va
cilações do Líder~ na sua resistência, que o PDS_ não ia 
consentir na votação desses pleitos dos pequenos Esta~ 
dos. Foi por isso que tentei obstruir desde o primeiro 
dia, mas cedi à pressão do meu Líder, dos meus colegas, 
dos meus companheiros de Senado~ que achavarn ,que 
não havia razão para a minha desconfiança e o meu des
crédito no procedimen_to_ d_es_ses companheiros. 

Infelizmente, tristemente, pudemos comprovar que eu 
estava certo • .-Senaó.Qr MáriO: Ma.ía e SenadQ; Lo manto 
Júnior, eu os avisei que eles votariam os grandes Esta'
dos., P?rque têm um sentimento de subserviência para 
com os mesmos, têm medo de enfrentã-los, mas aos pe~ 
quenos Estados nordestinos, ou talvez aos Estados que 
não fizeram a devida pressão, como o grande Estado do 
Rio Grande do SuL que não usou a pre.<>são devida 
co"!:o o Espíríto Santo, ficaram preteridos nesta apro: 
vaçao. 

· Quero, Sr. Presidente, dizer que aprendi mais uma 
lição nesta escola de sabedoria que é o _Senado da Re
pública. Aprendi que_estes acordos, estas palavras, estes 
entendimentos não devem ser Jevàdos muito a sério. Eu 
deveria ter forçado. deveria ter me mostrado irredutí~el 
para que o Piauí fosse votado em primeiro lugar, antes 
dos grandes Estados; os grandes Estados têm como se 
defender, os pequenos não. 

Concedo o aparte sqlicitado pelo nobre Senador_ Bene
dito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador João Lobo, quero 
antes ~e, mais [lada, reg~s_trar_ o meu pesar de ter que ou~ 
vir palavras tã'? duras 'qUanto ao Senado da República, 
quáhto ao comportamento nosso nesta Casa e, desgraça
damente, ter que concordar com V. Ex•, porque, lamen
tavelmente, não sei o que vem ocorrendo conosco, mas 
de cexto tempo a es.ta parte parece~me que todos nós es~ 
tamos-esquecidos da _razão recípua da existência do Se
nado Federal,. que é exatame-D.te imPedir_ esse esmaga~ 
mento das U mdades_ men_ores _da Federação. Estivésse
mos ·nó-s realmente possuídos da preocupação prirrieiia, 
que é_ aquela que deverh-orientar os· nos-sos trabalhos, 
que é precipuamente nivelar os desiguais. Fôssemos nós 
aqui menos partidários-e mais representantes das n·ossas 
Unidades, sem dúvida nenhuma nós veríamos o Rio de 
Janeiro e São _Paulo, de modo particular e especial, que 
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detêm mais de 2/3 das dívidas públicas internas e exter~ 
nas do Brasil, como o aval do_ Tesouro; além de serem 
detentoras da quase totalidade dos inv~timentos em ra
zão do Sistema Tributário implant~do,· esse sistema anti
federativo, de modo especial propiciado e pa~rocinado 
pelos critérios de aplicação de ICM, o certo ê qUe se nós, 
Senadores, fôssemos menos partidários e mais' represen
tantes de fato, como realmente o s.omos das nossas Uni
dades federadas, sem dúvida alguma não estària V. Ext 
coberto de razão a ~ssa altura, deplorando que os inte
resses menores, porque menores que o Brasil, os interes
ses politico-partidários, parqué esses são transitórios e a 
Pátria ê permanente, falassem maiS alto do que os legíti
mos interesses do pequenino e quase sempre deserdado 
Estado do Acre, do mais que sofrido e maltratado Esta~ 
do do Piauí, a exemplo éio esquecido e deserdado Estado 
'do Maranhão. E, sem dúvida alguma, outras Unidades 
menos sofridas do que o Piauí, Maranhão e o Acre, 
como acabo de menêionar. De qualquer forma, vimos 
hoje a luta e o sofrimento do Estado do Paranâ. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli. Fazendo scar a 
campa~nha.)- Solicitaria que V. Ex• não aceitasse -inais 
aparte,, Senador João Lobo, porque seu tempo estã es-
gotadq. -

O S~. Benedito Ferreira- Estou terminando, Sr. Pre~ 
sidente, mas não poderia deixar passar sem assinalar a 
minha contrariedade, o meu inconformismo, com essa 
desatenção nossa, porque- ê responsabilidade de todos 
nós, para que sejamos menos partidários, e sejamos, an~ 
tes e sobretudo, Senadores representantes das Unidades 
da Federação. Que nos preocupássem-oS menos aqui com 
o eleitor, menos COm os- problemas partidários, seni dú--
vida alguma, estaríamos cumprindo muito mais e melhor 
aquilo que a Federação esp~ra de um Senado Federal, 
porque, caso contrárío, estaríamos dando razão àqueles 
que pregam, mais das vezes, com muita razão, o sistema 
unicámeral para o Brasil, já que de Fêderação, realmen~ 
te, só estamos tendo o rótulo. 

Era o que tinha a dizer. E V. Ex• me desculpe por ter
me alongado tanto. 

A Sr• Euitice MlchiieS---:..... Permite V. Ex.• um aparte? 

. O SR. JOÃO LO~O - Agradeço o aparte do nobre 
·Senador Benedito Ferreira, mas Sr. Presidente-. estou 
sem saber como atender a solicit_ação de V. Ei• quanto a 
não mais éonceder apartes, pois que não posso deixar de 
exercitar o mais elementar cavalheirismo, ao conceder o 

. aparte, à nobre colega Senadora Eunice Michiles. 
A Sra. Eunice Michiles - Meu nobre colega, apenas 

para demonstrar a minha apreensão por este fim de Ses
são Legislativa, muito diferente dos outros anos. Quan
do neste momento, nós nos abraçâvamos e terminâva~ 
mos num clima de absoluta cordia1idade. Hoje, lamenta~ 
velmente, o clima deste encerrar de sessão é diferente. 
Agora, o que mais me deixa apreensiva, Sr. Senador, é 
quando homens da categoria e da responsabilidade de 
Senadores da República não cumprem os compromissos 
assumidos de um Partido com o outro. Isso me deixa, 
realmente, muito apreensiva e me faz, inclusive, torcer, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que na nova Legisla
tura, em 1987, esta Casa tenha mais mulheres, porque 
acho que nós estamos mais comprometidas, ainda, com 
o cumprimento da nossa palavra. (Palmas.) 

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço o aparte da Sena
dora Eunice Michilles e vou, tam~êm, torcer, p~ra que 
ocorra, exatamente, isso que S. Ex• esta propondo. 

Sr. Presidente, desde a primeira hora, como eu disse a 
V. Ex.t>, fiquei sentindo que alguma coisa havia no ar, 
contra os empréstimos aos pequenos Estados. Via __ a eu~ 
feria, a alegria, com que o PDS fazia a obstrução de toda 
matéria que tramitava ilo Senado, preparando o clima 
para obstruir esses pequeno$_ Esta~os, de terem a sua_ au~ 
torização. Como se foSse algum mérito, alguma sabedo~ 
ria, uma grandeza, obstruir os trabalhos desta Casa; 
como se qualquer Senador - eu diria, Sr. Presidente, 
sem querer menosprezar ninguém, qualquer débil mental 
consegue obstruir os trabalhos desta Casa; então não ha

. via razão para ninguêm se sentir envaidecido de conse
guir estas coisas. 

Sr. Presidente, vamos deh:ar de votar a importante Lei 
da Informâtica; vamos deixa.r de votar, prejudicando juí
zes que têm concurso prestes a expirar a validade; vamos 
deixar de votar as Juntas de Conciliação; vamos deixar 

de v.otar uma anistia que a Câmara concedeu, através do 
INCRA, para as pequenas prop-riedades, todas matérias 
urgentes e importantes. 

Sr. Presidente, não quero mais tornar o tempo desta 
Casa. Agradeço a atenção e os apartes com que fui dis
tinguido nesta minha fala. (Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fiagelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octãvio Cardo~o. 

O Sr. Alexandre Costa - Sr Presidente, peço a pala~ 
vra, pela ordem. durante urn minuto, para perguntar a 
V. Ex~ se tenho amparo legal para requerer uma nova ve
rificação, ainda nesta sessão. Quem sabe se com -esses de
bates, com-essa.-sponderações vamos alcançar o número 
necessário para a continuação da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador, 
gostaria de atender a V. Ex~ Se fosse uma questao regi~ 
mental, apenas, que pudesse, através de um consepso to
tal do Senado, poderíamos até chegar atê lã, mas a falta 
de número está evidente neste plenãrio. E lamento que a 
intervenção de V. Ex•, feita com a melhor Intenção de 
colaborar e de elevar o nome desta Casa, não vá dar o 
devido resultado. 

O Sr. Alexandre Costa- Muito obriiado, Sr. Presi
dente. 

O Sr. Lomanto Júnior- Sr. Presidente, José Fragelli, 
eu fui citado nominalmente~· .. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mas... 
O Sr. LomantoJúnior- 'Um momento, Sr Presidente. 

pelo-menos assegure-me o ~irei to de dizer alguma coisa. 
Eu fui cità_do nominalmente: ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Consederei a 
palavra a V. Ex•, mas ainda há oradores inscritos. 

O Sr. Lomanto Júnior- Ê isso que queria pedir a V. 
Ex• Ouça-rne por favor! 

Dentro dos termos do Regimento, após usar a palavra 
o meu correligionãrio Octãvio Cardoso, peço a V. Ex• 
que me conceda a palavra, porque fui citado nominal~ 
mente pelo eminente Senador João Lobo. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Ponderaria 
apenas que ainda devem usar da palavra antes, os Sena
dores Milton Cabral e_ ~lcides Sald~nha, depois dari~ a 
palavra a V. Ex• _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Clirdo
so. 
·o SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Espero que chegue a minha vez, agora. 
Estoll numa situação muito difícil para me pronunciar 

neste momento. Não desejo nem censurar o meu compa
nheiro de Bancada e nem rebater as expressões demasia
do acres do nobre Senador João Lobo. O acre foi de pro-
pósito. . 

O Sr. João Lobo- Eu não usei expressões acres. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Usou! 
Preciso situar a minha posição e, de certeza forma, 

uma liderança eventual da Bancada que, às vezes, 
exerço. SemPre desejei aprovar os empréstimos do Esta~ 
do do Rio Grande do Sul- espero não estar dizendo ne~ 
nhuma novidade. Até mesmo quando o Governador do 
meu Estado, se anuncia, passarâ para um outro partido 
- eu fui interpelado por um repórter de teLevisão, se 
aprovaria os empréstimos para o Estado do Rio Grande 
do Sul ;_ e eu respond.i: o Governador e o Estado, são 
entes distintos; o meu compromisso é com o meu Estado 
e não com alguém que tenha sido ou seja meu compa
nheiro de Partido. 

Outra coisa, Si. Piesidente, nós temos - não é um 
_ atrib1,1to da nossa Bancada, é um problema regimental, e 

tarnbêm do PMDB - temos uma Liderança e diversas 
Vice-Uderanças, e os Vice-Líderes não são numerados, 
primeiro, segundo, terceiro~Vice~Uder etc. Então se pro~ 
cessa, Sr. Presidente,_ às vezes, um revezamentO anárqui~ 
co na Liderança dos Partidos. Ora estâ este que neste 
momento fala na Liderança, ora o Senador Odacir Soa
res, ora o Senador Moacyr Duarte, ora outro Senador 
Vice-Uder. Assim como ocorrer no PMDB, ora o nobre 
Senador Gastão MUller, ora o nobre Senador Hélio 
Gueiros ou o meu colega de representação Alcides Sal-
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danha. Então este fato tem gerado alguns desacertos, 
que são verdadeiramente lamentáveis. 

Hoje, por exemplo, recebi a incumbência do nobre 
Líder do meu Partido, Murilo Badaró, de subscrever um 
documentei Qa maior importâttcia que dentrq de instan
tes encarnir).,haremos a V. Ex• Recebi, também, do Líder 
a relação dos projetas sobre os quais havia acordo para a 
votação,~ entre eles os projetas de empréstimos que esti~ 

· vessem-devidamente instruídos. São muitos os que sa
bem diss~ aqui, e a lista estâ em meu p"Oder. 

Eu estava confiante, Sr. Presidente, que tudo·decorre
ria dentro do combinado, e absolutamente tranqUilo_. A 
última coisa que eu poderia supor é que um Senador da 
República pudesse deixar de honrar um compromisso li
vremente assumido. 

Nestas condições,. procurei o nobre Senador Odacir 
Soares e o nobre Senador Moacyr Duarte, na presença 
do no_bre. Senador Helvídio Nunes, e perguntei: em que 
situação vocês me deixam - a expressãQ, "vocês" porque 
estou citando um diálogo - depois de 22 horas ininter~ 
ruptas, sem refeição e sem dormir, ajudando a bancada a 
fazer obstrução, a um processó que nós entendfamos a 
que não devia ser submetido o Senado da República, 
qual seja aprovar um projeto da magnitude do pacote 
fiscal, no exíguo prazo que teve o ·senado da República 
para apreciá~lo. 

Pois alinhei~me ao esforço do meu Partido, porque ho
mem de Partida sou, é um esforço desenvolvido por este 
talentoso parlamentar mineiro, que ê o SenadOr Itamar 
Frail.có;" e ·a batalha foi sustentada por longas horas. 

Eu sei que a obstrução ê antipática, especialmente 
para quem estâ do outro lado. Eu assisti aqui à obs
trução feita por Dirceu Cardoso; e certamente não foi a 
ele que o Senador João Lobo se referiu como sendo débil 
mental. Eu assisti a essa obstrução, obstrução obstinada 
de um homem só. Mas não era um hor;nem só, Sr. Presi
dente, porque o PMDB se não ajudava fazia que não via, 
e às vezes saía de fininho do plenãrio, deixando o Sena~ 
dor Dirceu Cardoso a rasgar Regimento Interno, a ras~ 
gar Constituição, a trazer mâqui.na de datilografia para 
cima de sua bancada, a pegar o seu automóvel e ir na 
Ponte do Lago Paranoá, lançar o Regimento lnJ.erno e a 
Constituição nas águas. · · 

E O MDB assistia a tudo isso, porque Partido de Opo~ 
sição, porque tinha o direito de fazer obstrução, porque 
era minoria, e porque é um expediente lícito e legítimo 
daS minorias parlamentares. 

Então, eu diaia, Sr. Presidente, quantas vezes somos 
cOnstrangidos a assistir um processo ·de obstrução, que 
assistimos ontem, feito pdO Senador Itamar Franco, feiM 
to por Roberto Campos, feito pela minha Bancada, por
que estávamos convencidos, Sr. Presidente, do nosso 
legítimo direito de protestar, de obstar, de ver garantidas 
as nossas prerrogativas parlamentares. 

O Sr. José Lins- Permite v. Ex~ um aparte'? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Em seguida. 
E especialmente, Sr. Presidente, porque nos recusáva

mos a admitir que: na NoVa República o arbitrio tivesse 
apenas trocado de lado. Nós então usãvamos o legítimá 
direito de fazer a obstrução parlamentar. 

Portanto, rejeito as irnpugnações feitas aqui ao proceM 
dimento do PD~. O _procedimento do PDS foi legítimo. 
Agora admito que as censuras que se possam fazer a de~ 
terminados parlamentares, desatentos de compromissos 
assl.!_midos por sua Bancada, desatentos à aflição de seus 
representantes parlamentares, desatentos da situação em 
que se encontra o orador que vos fala, que é o único dos 
três Senadores, cujo partido no Rio Grande do Sul não 
contribuiu para o empréstimo, porque o Senador da 
Frente Liberal e o Senador do PMDB estão dispostos a 
votar o empréstimo do Rio Grande do Sul. 

Eu precisava, portanto, posicionar~me, Sr. Presidente, 
para dizer que tenho agido, neste plenário, como em to
dos os lugares, com a maior corr~ão, com a maior dig~ 
nidade, consciente de que todo homem tem de cumprir 
com a pãlavra empenhada, sob pena de não ter con
dições de conviver em um círculo civilizado, como deve 
ser ·o Senado da República. 

á Sr. José Lins - Permite v. Ex• um aparte? 

O SR- OCTÁVIO CARDOSO- Ouço V, Ex•, nobre 
Senador José Lins. 
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O Sr. José Lins- Nobre Senador Octávio -Cardoso, 
V. Ex• sabe- o problema não é novo- que o Regimen
to Interno do Senado é um Regimento esdrúxulo, quejâ 
nos criou problemas por anos a fio. Estou de acordo com 
V. Ex• que nos termos do Regimento o direito à obs
trução parlamentar é um instrumento legítimo da mino
ria. Agora, com que eu não concordo, nobre Senador 
Octávio Cardoso, é que este direito sej3USado de modo 
discriminatório, sobretudo prejudicando os pequenos 
Estados, e favorecendo os grandes. E V. Ex• realmente 
tem adotado, nesta Casa, uma postura qi..te só merece 
elogios. Mas V. Ex• não pode fugir do condicional, ou 
do imperativo, de que o Partido de V. Ex• apoiou as pO
sições políticas que, de caráter absolutamente pessoãl, 
que apoiou como Partido, através da Liderança, por in
junções meramente pess-oais, levaram a prejuizos irical
culáveís os pequenos Estados, às vezes, até com relação a 
empréstimos, que se destinam_apenas à rolagem das dívi
das, e neste caso ~tá o Estado do Ceará. E quero de 
público declarar o esforço que fiz p-ara-ajudá-lo, e que in
felizmente não foi coroado de êxito, devido a essa atitude 
adotada pelo PDS. Não o condeno, mas condeno aque
les que levaram a -induzir o Partido de V. Ex~ a adotar 
essa posição. 

O SR. ocrAVIO CARDOSO- Agradeço o aparte 
de V. Ex~, e devo dizer a V. Ex~ que o meu Partido tem 
muitos defeitos, mas são defeitos antigos, desde o tempo 
em que V. Ex• o integrava, mas-vartfos certamente me-
lhorar essas condições. --

0 Sr. José Lins- E nem por isso deixam de ser defei
tos. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Nobre Senador, 
deixe-me conduir, 'porque o meu tempo está se esgotan
do. 

Sr. Presidente, mas nós tivemOS--inCompreensões na 
madrugada de hoje, de todos os lados, inclusive e infeliz· 
mente uma incompreensão de parte de V. Ex•, também. 

Dirijo-me a V. Ex•, Sr. Presidente, a quem eu admiro; 
acho que V. Ex• é um homem franco, um holllem leal, 
um homem honrado, e especialmente no que me diz res
peito V. Ex' me distingue muito. 

Mas, nesta madrugada, foi levantada uma questão. 
Nós estávamos votando um projeto com um determina
do número de artigos, entre os quais três artigos rejeitã
dos na Câmara Federal: os arts. 94, e seu parágrafo, 95 e 
96. 

O nobre Senador Itamar Franco levantou esse proble
ma. V. Ex• pediu que ele fizesse prova, mas naquela hora 
da madrugada era impossível fazer prova. No meu en
tender, teria cabido a V. Ex•, na oportunidade, suspen
der a sessão e diligenciar, como Presidente da -casa, a ob· 
tenção das provas dos fatos denunciados. E, por esse 
motivo, a Liderança do PDS, por meu intermêdio, e o 
nobre Senador Jaison Barreto, pela Liderança do PDT, 
o nobre Senador Virgílio Távora, representando ·o Presi
dente do Partido, Senador Amaral P~ixoto, o nobre Se.: 
nadar que impugnou a votação, Seiiador Itamar Frãrico, 
estamos dirigindo a V. Ex~ o seguinte" reqb.erimenfõ que 
peço vênia para ler. 

Senhor Presidente: 
No curso da sessão extraordinária" realizada .nesia mã

drugada, foi Vossa Excelência ale:r_tªdo para o fato de 
exist.ir grave incorreção no bojo do Projeto de: Lei n9 21.~, 
de 1985, então.sendo objeto de apreciação plenária. 

Tratava-se do fato d_e_determinados_ artigos, especifica
mente os de nl' 94 e seu parágrafo único, n~' 95 e seu pará
grafo únii:X:l it9 96, embora con_sta.nte do t~xto da propo
sição, terem sido rejeitados na Câmarà dos Deputados 
em razão da aprovação de destaques. Pediu-nos Vossa 
Excelência que as provas materiais fossem apresentadas, 
naquele preciso momento, o que era de todo impossível 
tendo em vis_t_a encontrar-se o serviço- _de taquigrafTa da 
Câmara fechada. Na verdade, cabia a Vossa Excelência, 
como Presidente do Senado, suspender a sessão e deter
minar fossem realizadas as diligências necessâriàs a fim 
de sanar a dúvida. 

Foi providenciado hoje, na primeira hora possível, a 
obtenção de provas materiais que evidenciam abundan
temente a veracidade do fato então tr~zido ao conheci-
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menta de Vossa Excelência e da_Casa. ~assamo-los ago
ra às mãos OaPresi:dência. 

Deparamo-nos, portanto, com uma situação em que o 
pl_enário · c,J.est~ Casa foi )eVadO a- votar proposição cujo 
teor não correSponde àqllele -efetivamente aprovado na 
outra Casa do -CongressO Nacional. Nem se diga que o 
plenário tinha conhecimento oficioso ·a a (edação corre~ 
ta. t que foi apresentada a eme!'lda supressiva do artigo 
nQ 94, cujo teOr;--apOsfeceber parecer contrário de três 
comissões, foi rejéitado. Inegavelmente, supunham os 
Senhores SenadÕr~s ~.tar votando iniciativa coritendo eis 
artigos n994, n9 95 e 09 96. 

Trafa~se pOis da hipótese de grave inexatidão material, 
"cuja correção importa em alteração do sentido dã ma
téria", aplicando-se no caso _o disposto no parágrafo úni
co, letra d; do artigo n9 361 do Regimento Interno. 

Isto po_sto é o presente para requerer a Vossa Excelên
cia: 

I. Seja susta~a a remessa de <~:Utógrafo ~o Projeto de 
Lei Jw 219"-:-del9""83, ao Poder Executivo; 

2. A reabertura da discussão da matéria. 
-Brasllla, 5 de dezembro de 1985. - Murilo Badaró, 

Líder do PDS- ~l!ison Barret_o, Líder do PDT- Ita
m~r~Franco- Vigílio_ Távora." 

DOC:UMENTO A QUE SE REFERE O SR. OC
TÁVIO CARDOSO EM SEU DISCURSO. 

c'PROJETO DE LEI N• 6.971, de 1985 

Senhor--P~-esideflte, _ __ _ 
Requeiro, na fOrma regimental, destaque para votação 

em separado, pela rejeição dos arts. 94, e parágrafo" "úni
co, 95, e parágrafo único, e 96, do Substitutivo. 

Sala da~SessOeS, 3 9~ dezembro 9-e 1985.- Gastone 
Righi. 

"REQUERIMENTO 

-S-r. Presidrúlte, 
Nos termos regimentais requeiro a votação em separa

do dos arts. 94, 95 e 96 do Substitutivo ao· Projeto de Lei 
nl' 6:971/85, cujo relator ê o Deputado Raymundo Asfo
ra. 

Sala das_ Sessões,J d~ dezembro de 19_85. - Haroldo 
Liina, Líder do PC do B." 

~PROJETO J?E LEI t'' 6.971, DE 1985 

Senhor Presidente, 
- Requeiro, na forffi-ª _i'egilJlental, destaq,ue p~ra ·votaçãO 
em separado, pela rejeição do art. 94 e seus parágrafos, 
do Substitutivo. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1985.- Gastone 
Rigbi." 

.... Senhor Presidente, 
Requciro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, 

destaque para votação em separado do art. 94 do Substi
tutivo da Comissão de COnstituição e Justiça ao Projeto 
de Lei nP 6.97J, de 1985. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro_de 1985.- D_eputado 

~j~lma -~~-~=-~~~~o-=~~-
"São O.§..segyjl)tes_os Q~litaques apreset}!adÜ§:. o no_f,r:_e 

Deputado José Fernandes solicita destaque para o art. 
17 c[o S_ybst!tut_i}':QJ:IQ '""R_elatQ_r,;Sl nobre_Deputado Gasto
nc RighÍ solicitã destaque Para o § 41' do art. 40; o nobre 
Deputado Djalma Bom solicita destaque para o § 49 do 
art. 40- ê o ·mesm_o destaque, portanto; o ri obre Depu
tado Adail Vettorazzo solicita destaque para o art. 43 e 
votação em separado para este artigO do substitutivo; o 
nobre Deputado Gastóne Ri,ghi solicita destaque para a 
rejeição do item IT, inciso 43 do substitutivo; o nobre De
putado Gastone Righi solicita destaque para a rejeição 
do art. 47, Parágrafo único do substitutivo; o nobre De
putado GaStOrii"Righi solicita destaque para a rejeição 
do art. 94, parágrafo úniCo, art: 95, parágrafo úriico, e 
ãrt.90 do substitutivo; o nobre Deputado Haroldo Urna 
solicita destaque para os art. 94, 9_5 e 96 do substitutivo; 
o nobre Deputado Gastone Righi solicita destaque para 
votação em separado pela rejeição do art. 94 e seus pará
grafos; o nob~e-'--p_eputado Djalma Bom, Líder do PT, so-
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licita v~tação em separado do art. 94 do substitutivo, vo~ 
tação em destaque do art. 97 do substitutivo; o nobre 
Deputado Adail Vettorazzo s-olicita destaque para o art, 
97. O nobre Deputado Djalma Bom solicita destaque 
para o art. 100 do substitutivo;- o nobre Deputadõ Carlos 
Magalhães solicita destaque para o art. 102 do substituti
vo; o nobre Deputado Djalma Bom solicita destaque 
para o mesmo substitutivo, 

Vai-se passar à votaçãõ da matéria destacada. 
Primeiro destaque a ser votado ao art. 17 com substi-

tutivO dO Relator. 
EFn-V&aÇãO. (Pausâ.J 
Votaram .. Sim01

: PMDB, PDS e PT. 
Votaram .. Não'~: PFL, PTB, PCB, PC do B e PS. 
Foi rejf:ttado o destaque. 
Passa-se ao destaque do nobre Líder Gastone Righi. 
Há dois destaques para o mesmo § 49 do art. 40 dos 

nobres D-eputados Gastone Righi e Djalma Bom. Como 
votam os Srs. Líderes? PMDB, n_ão; PDS, Sim;- PFL, 
NãO;- PDT, abstenção; PTB, Sim; -PT,- Sim, PCB, Não; 
PC do B, Sim. -_ 

O destaque foi rejeitado. 
Passa-se à votação do destaque em separado do art. 43 

do substitutivo do Re(ator, o nobre Deputado Adail Vet
toi'-azzO. CoinOVótamoS- Srs. Líderes? 

PMDB, Não; PDS. Sim; PFL, Não; PDT, abstenção; 
PTB, Siin_;_ PT, Sim; PCB, Sim; PC do B. 

O destaque foí -rejeitado. 
Passa-s~ à votª-ção do inc_iso I do art. 43: 

Como votam os Srs. Líderes? 
\rafaram Não PMDB, PFL. 
Votaram Sim PDS, PDi", PTB, PT e PCB. 
PC do B. 

~O SR~ P.R~Sp~lENTE (Ulysses G~_imarães}- O des-
taque "roi rejefiado. · · .. 

_Votação do destaque oferecido pelo nobre Deputado 
Gasfone Righi ao Art. 47 e s_eu parágrafo único do subs
titutivo. 

Como votam os Srs. Líderes? 
Votaram Não PMDB, PFL, PCB, PC do B_ 

Votaram Sim PDS, PTB e PT. 
Absteve-se o PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-:- Odes-_ 
taque foi rejeitado. 

Votação áOs arts. 94, 95, parágrafo úntco, e 96 do 
substitutivo, e, n·o mesmo sentido, do Deputado Aroldo 
Lima--e O::i.s"tOne R.ighi. 

Como votam os Srs. Líderes? 
Votarm Sim PMDB, PDS, PTB, PT, PCB e PC do B. 
Ahsteve-se o PDT. 
Foi aprovado. (Palmas.) 
Pela mesma razão, o substitutivo do art. 94 está preju

dicado por votação anterior. 
Votação de dois destaques oferecidos ao art. 97 do 

substitutivo. Como vota o PMDB? (Pausa.) Sim; o PDS? 
(Pausa.) Sim; o PDT? (Pausa.) Abstenção; o PT? (Pau
sa.) Sim; o PCB? (Pausa._) Abstenção; o PC do B? (Pau
sa.) Sim. Foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Vo
tação em separado do art. 100 do substitutivo. Como 
vota o PMDB? (Pausa.) Não; o PDS? (Pausa.) Sim;- o 
PFL? (Pausa.) Não; o PDT? (Pausa.) Abstenção; o PTB? 
{Pausa.)_Sim; o PTI (Pausa.) Sim; o PCB? (Pausa.) Abs
tenção; o PC do B? (P_ausª,) Sim. Foi rejeitadç. 

O Sr. Américo de Souza- Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma comunicação urgente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Tem V. Ex• a 
palavra para uma c_omunicação urgente. 

O SR. AMI':R!CO DE SOUZA (PFL - MA. Para 
uma comuqicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. S-enadores: 

t"not6riõ que os Senaodres que se encOntram em p(e
nário, se encontram, como eu, em estado de choque pelo 
que ocorreu nesta Casa ainda há pouco. _ 

Quero comunicar a V. Ex' que todos nós estamos dis
postos a permanecer em plenário~ pedindo à Presidência 
que encerre a presente sessão e convoque uma sessão ex.-
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ti-aordinária para que, com a Ordem do Dia dos projetes 
que não puderam ser votados nesta, possamos voltar a 
dar tl· este Senado a_ autoridade que ele sempre teve, e tra~ 
zerpara o esquecimento o deplorável acontecimento que 
ocorreu ainda há pouco. (Muito bem! PalmaS.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continuarei a 
conceder a palavra aos oradores que jâ a solicitaram. 

Concedo a palavra ao'nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Pronuncia o 
seguinte disC\.lrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senad9res: 

Não vou dramatizar_ o meu pronunciamento, por 
ffiaior que seja a indignação que domina as minhas 
emoções ns:ste inStante~ Mas eu queria deixar registrado 
nos AnaiS do Senado _fe(jerat dois ou três pontos que 
vão esclarecer o posicionamento de alguns companhei
ros que, lamentavelmente, nesta tarde, não tiveram a 
grandeza, não souberam expressar àqueles companhei
ros que aqui ficaram desde a madrugada o mfnimoAe so
lidariedade. Quero denunciar os Senhores Senadores 
Odacir SoareS e Moacyr Duarte: os dois principais res
ponsãvC:is-pelo pedido de verificação _de quorum. 

Sei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que cabe lamentar, 
em primeiró lugar, a ausência daqueles Senadores que 
deveriam estar aqui presentes para garantir o número in
dispensável. Nós estamos aqUi até esta hora, às 19 horas 
e 26 minutos, quando começamos os trabalhos parla
mentares, ontem, às 9;00 horas e 30 minutos, significan
do, já nessa altura, mais de 34 horas de trabalho ininter
rupto. Lamentavelmen.te, alguns Senadores não soube
mm honrar os seus cotQpromissos, sobretudo nas últi
mas horas da reunião deste Senado Federal, quando se 
examinam matérias da ma'ior- importância e, sobretudo, 
essas de interesses imediatos dos Estados. 

Sr. Presidente, eu não vou comentar o que acontec:eu 
porque os Senadores Fábio Lucena e Mário Maia o fize
ram com muita clareza e prec::isão. Mas quero dizer ao 
Sr. Presidente e aos Srs. Senàdores, e desejo que fique re
gistrado nos Anais dp_S_c;:n_a_do_,- ~ teor de minha conversa 
Gem o Senadpr Muriio Badaró, L-íder do PDS, a quem 
t~smiti o apelo pessoal do Goveh1ador da Paraíba, de 
quem ele é amigo; para que colabàr.asse com a apro
vação dos três proje'tps de interess~ do-.Estado d_aParai-' 
ba. Ele respondeu-me da seguinte maneira: "Os que esti
vere'm devidamente inStruídos, não haverá problema." 

Há poucos instantes, acabamos de ouvir a palavra do 
Senador Octavio Cardoso. Suponho que S. Ex• esteja 
ainda presente nesta reunião, quando falou como Líder 
do PDS, decla,rou que ouviu do seu Líder, Murilo Bada
ró, as meSmas expressõ"es e- acrescentou ·que tinha em 
mãos a lista dos projetas- que ·estavam devidamente ins
truídos. Peco ao Senador Octavio Cardoso que, por fa
Vor, atenda ao meu apelo e leia a lista agora, neste mo
mento, para conferir s~ t~ ou não os projetas do Esta~ 
do da Paraíba. '· .. 

Quero também que fique registrado, que este compro
misso do Senador Murilo Badaró também foi ouvido 
pelo Senador Cid Sampaio, e semelhante entendimento 
aconteceu com o Senador Lomanto Júnior, o Senador 
Saturnino Braga, o Senador Enéas Faria. Conio-éque o 
Senador Odacir Soar~ pede verificação de voto e diz que 
está cumprindo instrUções do seu Uder Murilo Badarõ e : 
o Senador Moacyr Duarte endossa ess.a mesma posição? 

o s~. Mário Maia - Pergunta-se: "quem ~â mentin~ 
do ness_a história? 

O SR. MILTON CABRAL- Então, quem é que está 
falando a verdade, quem é sincei-o, quem está perturban
do; quem está contribuindo ou não_ para que o Senado, 
tenha um encerramento melancólico, após tanta_s hprâs, 
como nós estamos assistindo,' nessas últimas 30 bor_a,s __ de 
trabalho. 

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL - Com muito prazer, 
nobr.e Senador Moacyr Duarte. 

O Sr. Moacyr Duarte ....., Nobre Senador Milton 
Cabral, não era a minha intenção participar destes deba
tes. Mas V. Ex• jogou-me a luva e me convocou à liçÊ. 

O SR. MILTON CABRAL.- E quero que V. Ex• seja 
sincerb. 

O Sr. Moilcyr Duarte - E eu aceito a convocação e o 
desafio de V. Ex•, porque, em toda a minha vida pública, 
jamais fui homem para fugir a compromisso de qualquer 
natureza. Encontrava-se o Senador Odacir Soares res
pondendo pela Liderança do PDS e o Senador Murilo 
Badaró, honrado Líder de. nossa Banca_da, antes de se 
ausentar do Plenãrio para viajar para sua cidade natal, 
procurou o Senador pdacir Soares e a mim e fez a se
guinte recomendação: "Permitam apenas que sejam vow 
tadQs os projetas de empréstimos que se enêontram _in
c;:luídos na Ordem do Dia, cUjos avulsosjâestejani pUbli
cados". Nós obedecemos e seguimos à risca a recomen
dação e a determinação da Liderança do noSso Partido. 
Depois dessas votações, todos os projetas de emprésti
mos aprovados, começamos, o Senador Odacir Soares e 
eu, a sofrer pressões, solicitações e postulações das mais 

. diversas naturezas.- Conçordamos em submete_r à vo-
tação, sem que rormulássemos pedido de sua verificação, 
algumas matérias, entre as quais, o projeto que regula
m~nta a_ Políci~ .Po DistritO Fe_deral, cujo pedido de ur
gência me roi trazido pelo eminente Senador Fábio Lu
cena, com o cOmpromisso indeclinável de-ser a primeira 
matéria a ser' votada na Ordem do Dia da sessão subse
qOente. Fomos procurados por outros eminentes colegas 
que.J::~OS sólicitaram, como uma homenagem especial a 
um dos mais ilustres colegas que deixará esta Casa, neste 
final de sessão legislativa, o ilustre e insigne Senador Ro
berto Saturnino Braga, que incluíssem-Os, como uma ho
menagem a S. Ex•, o seu projeto de empréstimo, porque 
S. Ex• iria assumir, no dia 31, a Prefeitura do Rio de Ja
neiro e precisaria dispor de um mínimo de recursos para 
deslancha.r a sua administração. E, assim o fizemos e so
licitamos a inclusão dessas matérias na ordem do Dia 
subseqOente ao Sr. Presidente, estabelecendo o cronow 
grama de sua votação. 

O SR. MILTON CABRAL- Nobre Senador,.eu pe
diria que V. Ex• apressasse a conclusão do aparte. 

O Sr. Moacyr Duarte- Lamentavelmente, eU não te
nho o pode; de síntese do raciocínio brilhant~ de V. Ex• 

O SR. MILTON CABRAL - Muito obrigado. 

O Sr. Moacyr Duarte- Eu sou um homem de raciocí
nio lento, razão pela qual sempre me prolongo nos_meus 
apartes. Mas pedimos a inclusão dessa matéria, obedeci~ 
do um determinado cronograma. Pois bem! Fizeram, 
justamente, o contJ::ário. O cronograma foi desrespeitado 
e a matéria, para a qual solicitamos e concordamos com 
a sua votação, foi incluída no último e no penúltimo lu
gan;:s, dando lugar a outras matérias que estavam abso
lutamente for~ dO acordo cetebrado. 

O SR. MILTON CABRAL~ Isto não justific;:a. nobre 
Senãdor,_ a_ atitude de V. Ex• para com os companheiros. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• só tem 
o aparte, quando o orador consentir. 

O SR. MILT()N CABRAL- Nobre Senador, V. Ex't 
está- faz,_endo um dis~rso paralelo. " ' = . 

1 

O Sr. Moacyr Dwir1e- V. Ex• teíi1o direitO de inter
romper a minha intervenção. 

O SR. MILTON CABRAL--Claro que tenho V. Ex• 
está fazendo um discurso paralelo ... 

- O Sr. Moacyr Duarte - Se V. Ex• interrompe a minha 
interven_ção, eu deixo de apartear V. Ex• 

O SR. MILTON CABRAL- V. Ex' estâ abusando. 

Sr. Presidente, peço_que V. Ex• me assegure a palavra. 
Quero· terminar o me~ pro_n~_nciam_ento. Quero dizer que 
n_ão_ ponho a menor dúvi4.a às palavras do Senador Moa
cyr Duarte. O que eu citei aqui ê que o Senador Moacyc 
Duarte e O Senador Odacir Soares tom'l:ram posições in
teiramente conOitantes com o Líder do PDS, Murilo Ba
d!tr.ó~. E_ invoquei o testemunho de uma dú#a de Senad9-
res, a quem o mesmo Líder M urilo Baáar_6 féi-Glaras 
afirmações a respeito das posições que fiCaram combina
-das. Aceito que S. Ex• aprove o empréstimo de quase 150 
milhões de dólares, como homenagem ao Rio de Janeiro, 
e _estranho profundamente, isto sim, que não se. aprove 
15 milhões de dólares, p9r necessidade, à Pirraiba, para a 
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_co.nstrução de creches e rolamento -de __ uma dívida. La
mento que o meu vizinho d_o Rio Grande do Norte, que 
sabe o que é admiliistrar um Estado de escassos recursos, 
não tenha a sensibilidade para atê reagir contra a absur~ 
da orientação de sua liderança, se é que a exitiu. Se fosse 
realmente uma_ decisão do seu partido, eu esperaria que 
S. Ex• reagisse contra a decisão partidária, como eu espe
rai-ia Que o Senador Odacir Soares não acatasse igual
me~te, porque ela é absurda, ela atenta contra os princí
pios m·aís salutares de uma convivência parlamentar, no 
momento de _e_n~mento do_ ano legi~lativo, com ma
t~fiaS tão iffipOrtãntes para os Estados. 

Sr. Presidente, vou terminar. Comecei dizendo que a 
minha indignação era muito forte e que provavelmente 
iría afetar a minha emoção. Faço a minha denúncia. La
mento que o Seriador Octávio Cardoso não tenha atendi
do _o meu apelo, quando pedi que S. Ex• lesse a lista em 
seu poder, da qual, consta como os processos estavam 
instruidos exatamente de acordo como S. Ex• disse, tex
tualmente, em seu pronunciamento, ao receber do seu 
Líder Murilo Badaró as instruções. Lamento, Sr. Presi
dente, a ausência daqueles companheiros que estiveram 
conosco, na madrugada, mas não souberam ir até ao fim 
dos nossos trabalhos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obri
gado. 

O Sr. Alcldes Saldanha - Peço a palavra, Sr. Presi
dente pela ordem de inscrição. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha. 

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB - RS. Pro
nUncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradçr.) -
Sr. Presidente, SrS. Senadores: 

Não costumo usar a palavra, quando não acho que 
isto seja importante~ Sei que todos querem continuar. 
Mas quem já ficou 40 horas mais 15 minutos. Procurarei, 
Sr. Presidente, não ser dramático; procurarei ser o mais 
calmo possível, porque aqui estou mais para fazer uma 
constatação do que propriamente para encontrar culpa
dos do episódio que aqui está. Apenas para dar o teste
munho do que o Líder Murilo Badaró, antes de 
ausentar-se de Brasília, ao sair exatamente por aqui, re
feriu a mim pessoalmente as mesmas palavras que os ou
tros colegas Senadores aqui acabaram de dizer e 
referíamo-nos aos empréstímos do meu Estado, do Rio 
Grande do Su1. 

Sr. _Presidente, nós, da Bancada do Rio Grande do 
Sul, somos três Senadores como todos os Estados, com 
uma particulàridade, cada um de nós pertence a um Par
tido: ao PDS, o ilustre Senador Octãvío Cardoso; ao 
PFL, o ilustre Senador Carlos Chiarelli; ao PMDB, ~te 
Senador que lhes fala. O Governador do Estado do Rio 
Gmnde do Sul, Sr. Presidente, é meu adversário político·. 
.Yas repito aqui aquilo que foi _ditQ_pelo _Senador Octâ~ 
via Cardoso: sabemos djSJinguir entre o Governador do 
Estado e.os interesses do'próprio Estado. Exatamente 
em çima dessa viSão política é que os três Senadores do 
Rio Gran'de do Sul, em conjunto, desde que começaram 
a tra~itar nesta Casa os dois processos relativos ao Rio 
Grande do Sul, jãmais perquirimos se havia interess_e' 
deste ou daquele Senador, mas sim se havia ou não inté
resse do Estado do Rio Grande do Sul, para que os em~ 
préstimos fossem concedidos. 

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALCIDESSALDANHA- Um momento. Es
tou no iriício e quero fazer algum testemunho. E até o 
momento da votação hoje, aqui, Sr. Presidente. os três 
Senadores do Rio Grande do Sul, com a tranqUilidade 
que só podem ter os homens de bem, tinham certeza de 
que nesta Casa não haveria razão alguma para que não 
passasse o projeto de empréstimo ao Rio Grande do Sul, 
potqUé nós, Sr. Presidente, lá no extremo da Fronteira 
do Brasil, costumanos encarar as coisas como elas devem 
ser encaradas. Não confundimos os nossos interesses 
pessoais, os nossos interesses partidários~ as nósSas dis
putas regionais com os interesses do Estado, cuja respon~ 
sabilidade não é só do Sr. Governador, mas de todos 
aquele_s que têm e detêm mandato popular. 

Chegando aqui •. po.uco antes do início da votação. 
disseram-nos que a Liderança do PDS, então exercida 
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pelo ilustre Senador Moacyr Duarte, não permitiria que 
os empréstimos fossem votados~ Fomos à presença de S. 
Ex• que confirmou que tinha instruções de sua Liderança 
e que não poderia aprovar os empréstimos. 

O Sr. Moacyr Duarte - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALCIDES SALDANHA - Procuramos, en
tão, o Senador Octávio Cardo_so, também Vice-Uder do 
PDS, companheiro de _Bancada do Senador Moacyr 
Duarte, para que conversasse com ele, para que trocas
sem idéias e tornasse possível a realizaçã_o do pedido do 
Rio Grande do Sul. . 

Em determinado momento, Sr. Presidente, o SenadOr 
Octãvio Cardoso, respondendo a nós, ao Sr. Secretário 
da Fazenda e ao Sr. Secretário do Planejamento do Rio 
Grande do Sul, que pertencem a Partidos adversários ao 
meu e que aqui estão pi"esentes, o Senador Cardoso nos 
disse;, "Vai ser vçtada a questão do Rio Grande do SuL 
Estava na pauta pata a primeira votação nesta sessão 
que se interrompeu, estava em quinto lugar". 

Para surpresa nossa, assumia então a Liderança do 
PDS o ilustre Senador Odacir So~re:s e foi pedida a veri
ficação de voto. 

Quero dizer, Sr, Presidente, que é um direito que, sei, 
têm oS Srs. Senadores. Lamento apenas que não esteja 
havendo correspondência entre- iquilo que o Senador 
Murilo Badaró, antes de viajar para Minas Gerais, disse 
a nós e a diversos Srs. Senadores e o que teria dito aos 
seus Vice-Lideres que assumiram o seu lugar. 

Não condeno ninguém, constato os fatos e a Nação 
deles tomará conhecimento para fazer o seu julgamento. 
Foi dito aqui que talvez os Senadores do Rio Gra_nde do 
Sul não tivessem exercido a pressão necessária. A nossa 
pressão, Sr. Presidente, foi dos homens de bem que têm 
por teta a ética. Não vimos ~quí negociar os direitos do 
Rio Grande do Sul_ ou trocar favores com Senadores 
para receber o Rio Grande o que tem direito de receber. 

Trocamos, Sr. Presidente, palavras com homens cuja 
dignidade não_ podemos duvidar. Fizemos e cumprimos 
a nossa obrigação. Podemos dizer apenas, Sr. Presidente, 
que vindo ocasionalmente à mais alta Câmara deste Pa[s, 
voltaremos ao Sul, nà semana que vem, e iremos a nossa 
pequena Caçapava, lá na fronteira, assistir a uma sessão 
da sua Câinara de Vereadores_ para vermos renascer o ci
vismo qtie nos trouxe até aqui. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador LomantQ Jú_n_iQf. 

O SR. LOMANTO JúNIOR (PDS- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem Revisão do orador.)-:- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

A vingança foi consumada, Consumou-se a trama ur
dida contra um companheiro que nunca faltou, que nun
ca deixou de servir a sua agremiação partidâri~ sem dela 
nunca se servir. 

Sr. Presidente, eu não quero fazer História, porque ela 
não me estimula e não me anima, nesta tarde que eu cha
maria de uma tragicomédia, assistida no recinto deste 
Senado. Fui fundador da antiga ARENA, assegurei-lhe, 
durante toda a minha permanência naquela agremiação 
partidária, grandes vitórias, dei-lhe grandes alegrias e, 
quantas vezes, tive tantas decepções. Prossegui fundando 
o Partido Democrático Social; emprestei-lhes o meu mo
desto prestígio popular e também assegurei-lhe grandes 
vitórias na Bahia. 

Servi sempre sem nunca ser servido. Sr. Presidente, hã 
20 anos que venho sofrendo as angústias e as decepções 
de um homem coerente, mas, desgraçadamente, um ho
mem que _é pleno de boa fé. Hâ 60 horas, Sr. Presidente, 
que não sei o que é conciliar_ o sono, hâ 60 horas que es
tou agitado pela mais angustiante das expectativas, 
quando chegaram nesta Casa 3 pedidos de empréstimos 
do meu Estado, de trinta e pouCoS -nillhões de dólares, e 
outros empréstimos internoS de pouco mais de 70 e pou
cos milhões de cruzeiros. - _ _ : 

Sr. Presidente, sou o Presidente da Comissão de fi
nanças. Ao chegar às minhas mãos o pedido de emprésti
mo, tive o cuidado de examiná-lo pessoalmente para que 
não dissessem que, aproveitando-me do cargo, fizera 
qualquer concessão. E vi que o -projeto estava incomple-
to. __ , 

Era o dia dos cumprimentos ao Senhor Presidente da 
República, era dia em que tinha uma série de compro

- ~missas. Pois bem, desloquei-me arriscando-me, diria até 
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que a vida, porque foi uma viagem trágica, de mais de 2 
horas. num dos dias mais tempestuosos que tenho viaja
do em transporte aéreo. Fui à Bahi3.,-Sr. Presidente. Saí 
às-9:30 ho-ras, levando todas as exigências possíveis. Ne
nhum projeto chegou à Comissão de Finanças respalda~. 
d-o pOr todas as ex"ige:ncias: 

Nunca ftJ.í ao Palácio na atual administração. Margi
nalizado da política, Senador - desculpe-me a vaidade 
-embora o mais votado do Brasil proporcionalmente. 
--sr. Presidente, eu tracei desde os meus 22-anos até Qs 
cabelos embranquecerem e as faces estarem vincadas pe
los traumas da vida pública, sempre tracei a minha con
duta acima da sigla partidária, acima dos meus interesses 
pess-oais; acima até das minhas aspirações políticas 
sobrepairam os supremos interesses do meu Estado. 

Durante, Sr. Presidente, estes três anos da atual admi~ 
nistr_ação do eminente Governador João Durval Carnei
ro;-não tenho tido participação nenhuma no seu Gover
no;-os -meus dois outros colegas, cujas cadeiras estão va
zias, participam, tem secretarias de Estado, são realmen
te c_o·responsãveis e partícipeS da Administração. 
-O Sr. Fábio Lucena(PMDB-AM)- Permite V. Ext

um aparte? 

-o SR: LõNiANTO-JÚNIOR~ Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Seriador Lomanto Jú
nior, todos nôs participamos sinceramente da sua angús
tia, da sua emoçãO e do seu sofrimento pelo sofrimento 
do Estado da Bahía. Quero apenas repetir uma sentença 
lapidar de um conterrâneo seu, a respeito do que hoje 
ac-cirtteteu no Senado. O meu aparte se resume em repetir 
a seguínte sen-tença de Rui Barbosa;;. "'Não sabem ser jus~ 
tós e querem ser livres". 

O SR1 LOMANTO JÜNIOR- O~rigado, eminente 
Senador Fá,bio. Lucena, o seu aparte mereceria um,a res
posta à altura do seu talento. A emoção, entretanto, não 
me permite e peço-lhe desculpas por não responder~lhe 
como efetívaineilte -nierece V. ·ex~- -- " 

Prossegufrei, pai-a não pertubar ainda mais o meu petl
samento. 

Fui à Sabia~ conversei durante duas horas com o Go
vernador, a Primeira vez que fui ao PalâCiC). Mostrei~lhe 
que o projetu estava incompleto. Coifio Presidente da 
CorriissãO de Finanças eu teria que ser rígido para dar o 
exemplo, começando pelo meu Estado. _Sr. Senadpr Fá
bio Lucena, surpreendeu-me a pressurosidade. Quando 
clieguei ao Palácio já e$fã.vani lã-os Assessores do Gover
nador. o Secretário da Fazenda, do Planejamento e um 
grupo de assess~res ,das duas Pastas e e1.1 Lhe apresentei, 
naquele instante, as eXigências. Pediu-me apenas o tem
pQ__rteceSSáií~f?__:g_u·e aqueleS êm1ilenfêS ·auxiliareS fos
serri às suaS SêeietaõãS. E num pi:'azOOefnenos de duas 
hOras, atenaíanilit.Oãils ãS-exigêilClaS, o que surpreenâeu
a assessoria desta Casa, quando sabíamos que todo o 
voto que s_e tem dad_9 alí, tem mais uma conotação políti
ca--do que mesmo o atendimento de tão grandes exigên~ 
cias. 

R:etornei, _Srs.Senadores, .numa outra viagem perigo-_ 
sa, em que consumi quase o dobro do tempo para chegar 
a Brasfiia, jâ não tinha dormidõ na noite anterior. Viril 
diretamente, reuni a Comissão de Finãri.ças que estava 
conv-ocada, procurei atender ao pedido de todos os com
panheiros, procurei concíliar os interesses de to-aos os 
Estados_. como aliás tem sido o meu comportamento nes
ta Casa. Sou um cQnçjl_iador. ~~u l,!JJl homem que o be!ll 
que· se m'e-fái grãVO~nObi'õnze da minha memória, e os 
males que te_nho sofrido, eu os atiro na primeira esquína 
ou na primeira encruzilhada que encontro. E isto me faz 
felii, isto metem-dado aS alegTiãs de ter uma familia or
gailizada. Deus me premíou cOrii cincó filhos, que repre
sentam o orgulho da minha vida. Paranifarei, no dia 4 de 
janeirO,- a turfilá de agrônomos da Universidade da 
Bahia, C?nde se dipl?~a o meu_ quarto filho, escolhido 
por unãnimidade por seus colegas- quase 80- para a 

_honraria de ser para!li!}fo. No próximo anO, Deus me 
c~mcederâ o prívilégis> de ver q~e o último deles va~ se di
plomar na UnivefSídade de Bfasília e eu tere1Coricluído 
minha missão paterna, oferecendo aos meus cinco filhos 
aqueles instrumentos necessários para que eles possam· 
palmilhar com mais facilidade as pedregosas estradas da 
vida. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex" um aparte'/ 

O Sr. Lomanto Júnior- Com muito prazer. 
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O Sr. Benedito Ferreira- QuefC? fazer um depoimen
to de que fui testemunha. Nobre Senador Lomanto Jú
nior, antes do depoimento, eu gostaria de consignar que 
V. Ex' ao realizar-se, realizando a vida de seus filhos, 
profissionalmente, fez muito mais, porque V. Ex• deu a 
eles, sobretudo, Uma vida de· exenlpiõs edificantes. Isto, 
sem dúvida alguma, é o maior legado que V. Ex• dâ a 
seus filhos, dá a seus amigos, seus companheiros e, 
sobretudo, aos seus eleitores. Mas eu não poderia no Ga
binete do Sinador Murilo Badaró, V. Ext- alto e bom 
som, dizia o que iria ocorrer neste Plenário, V. Ex•jâ an
tevia o que, desgraçadamente, afinal veio a ocorrer. _v, 
Ex• seria empulhado,_ e os projetas de interesse, sobre os 
quais V. Ex• tinha compromisso firmado, terminariam 
por não ser aprovados. Daí por que registro, pesarosa
mente, aquele prognóstico que V. Ex• fez, ontem à tarde, 
e que veio, miseravelmente, a se concretizar. De qual
quer forma, faz V. Ex• muito bem, sendo generoso até 
consigo mesmo, em atirando sempre, na primeira esqui
na, as pedras que lhe jogam, porque, na verdade, Sena
dor Lo manto Júnior, ninguém atira pedras senão nas âr~ 
vores que dão bons frutos. A minha solidariedade a V. 
Ex• 

:0 SR. LOMANTO JúNIOR:..._ Muito obrigado, Se
nador Benedito Ferreira. 

Efetivamente, não legarei aos meus filhos um patri~ô
nio material, como poderia ser. Mas vou legar o maior 
de todos, porque no dia em que meus olhos se fecharem e 
meu corpo tombar inerme, dormirei o sono, não digo 
dos justos, mas o sono daqueles que, efetivamentC:, pas
sando pela vida, intensamente, não conseguiram sequer 
constituir- um -inimigO. 

O Sr. Fábio Lucena - Mais uma vez, quero repetir 
para V. Ex• Rui Barbosa;. ~·seu túmulo não serâ umaja
:i:1da." (risos) 

O SR. LO MANTO JúNIOR --V. Ex• é tão generoso 
V. E_x~ tem gestos d~ tanta grandiosidade que justificam, 
plenamente, a sua descendência amazónica. Mas, Sr. Se
nador _Fábio Lucena, este património eu legarei. Ás ve
zes tenho dúvidas. De certa feita, numa reflexão, pergun
tei a mim mesmo, não tenho um inimigo'/! Um homem 
que jâ disputou 9 eleições, um homem que tem tido as 
mais dificeis refregas, jâ completando os 60 anos de ida·. 
de, não conseguiu fazer um inimigo'/ Vou fazer ati&- uma 
confissão agora: às vezes, me pergunto se não será um 
desvio de caráter~ _(Jm hom(}_m de luta, um homem que 
enfrenta as procelas da vida, não será um desvio de car.â
ter não ter conseguido, ou Deus evitado que eu não te
nha sequer um desafeto? 

A vida pública- o meu velho mestre Octãvio Manga
~eira_~d~!ª----ª-ª!!_g_!_?.Y~_ o~ __ p~_s_p._~sJapetes de espinho das 
suas estradas. 

A famllia dos políticos é uma famfiia de desgraçados. 
Um_ político expõe, cotidianamente, a sua dignidade, a 
sua honra ao pelourínho da malidicência pública. 

Político por vocação, formando-me numa Universida
de, fui imediatame11te atraído pela vida pública, ou me
lhor, ftii político a vida toda,_desde o Grêmio Carneiro 
Ribeiro, na minha escola p.rimâria, onde fui o Presiden
te; poHtico a vida inteira, com todas as decepções, inclu
sive a humilhação a que sou submetido no dia de hoje. E 
se alguém me pergUntar, Srs. Senadores, se retornasse 
aos prim~ói"dios da minha vida, ti-ilharia os mesmos cami
nhos, eu responderia;."os mesmos. Os mesmos que me 
fizeram sangrar os meus pés; os mesmos que me fizeram 
passar decepções _e angústias; os mesmos que o punhal 
frio da traição, quantas vezes, eu senti. Os mesmos! Essa 
fam_í!ia ~e desgraçados que Octâvio Mangabeira assim 
chamava. 

Neto de imigrante, modeSto neto de imigrante a ser o 
primeiro Governadm: dQ. mev._ Estado, de origem italia
na, modesto descen-dente de pobres imigrantes, que, bati
dos pelas intempéries da sua Pátria, vieram numa tercei
ra classe, ou num poião de nâvio, na esperança de edifi
car aqui, e edificou, a sua nova Pâtria. 

Eu sou daqueles que acha que o homem não morre 
porque a alma é eterna. E se os meus ancestrais estiverem 
nesta hora, e por certo estarão observando _a minha con
duta, verificarão que o menino pobre, da Vila de Itagi, 

_ atirigiu -as Culminância~ e c!JegoU ao pico mais alto das 
suas aspiraÇões. -- · 

Cheguei, Srs. SenadOres, à Chefia do meu Estado, e 
atingi ~s culminânCias que, confesso, nunca imaginei 
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chegar: pertencer à Casa, mais alta, à mais alta. Corte 
Legislativa do_ País. 

Sr. Presidente, não quero me desviar, mas não quero 
destilar nenhum ressentimento. Deus que me cumulou 
de tantas virtudes e de tantos defeitos, privou-_se daquele. 
sentimento que não conduz o homem às alturas. Eu não 
conheço .o sentimento do Çdio, Srs. Senadores, eu não 
conheço o sentimento da vingança. Eu tenho sido, mo
desto, embora, um semeador daquela pequenina semen
te, talvez menor do que a semente da mostarda; nesses 
quase 40 anos de fidelidade à causa pública, eu tenho es
pargido, por onde passo, a semente do amor. Eu tenho 
procurado vender ..• 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- fazendo soar 
a campainha)- Nobre Senador, o tempo de V. Ex'" já 
estã esgotado. Eu peço a V. Ex'" para coilcluir o seu dis
curso. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Peço, apenas, tole
rância de V. Ex• para concluir. 

Mas dizia, tenho procurado vender, Sr. Presidente, a 
mercadoria do_ afeto_, Eu soU o responsáv!!l, eu fui o mó
vel principal da tragicomêdia que assistimos nesta Casa. 
Involuntariamente. Fui eu: o Acre foi preju_dicado por 
minha causa; o Maranhão foi prejudicado por minha 
causa; o Piauí foi prejudicado por minha causa, os jorna
listas, que queriam aproVado o seu projeto tambêm fo
ram prejudicados por minha causa. Eu sou o alvo princi
pal da vingança, torpe vingança. Vingariç!i de quê? Por
que mais uma vez, eu- fui coerente, eu olhei, ·acima doS 
meus interesses pessoais, o interesse público ao relatar, 
como Presidente da Comissão, é duro diz,er is_t_o, mas te
nho que fazê-lo, o projeto chamadQ, "pacote fiscal", As
sumi a responsabilidade como Preside_nte da Cor:níss.ãq_ 
de FinanÇas, e avoquei o projeto para relatá-lo. Não de
veria ceder à minoria que se insurgia na Comissão contra 
o mesmo, pois eu sentia que quase 2/3 dessa ComisSão 
de Finanças esfava favorável. Avoquei, e o que fiz? Não 
sei se o Governo- atual, não sei se a ba"ncada do meu Par.: 
tido poderia exibir um documento mais duro e mais con
tudente âo que foi o parecer do Presidente da ComissãO 
de Finanças. Não poupei críticas, não escanloteei a mi
nha decepção por ter chegado o projeto com tanta exi
gUidade de prazo: Mas, homem habituado às durezas do 
Executivo, desejei oferecer um crêdito de confiánça ao 
atual Presidente da República,, que nuQca vísitei, "ém?ora 
meu velho conhecido, embor:;1 tenha participado com ele 
de vãrias refregas, embora tenha comparecido à sua pos~ 
se e das mãos dele tenha recebido o título de Cidadão de 
São Luís, em 1965. 

Nunca o visitei e nunCa O elogiei nesià Câsa:~ Mas não 
agi às escondidas, Srs. Senadores. Anteontem, jant~i 
com o Líder Murilo Badaró e lhe comuniquei a minha 
decisão de relatar .o projeto, para o qual me vali muito 
pouco da assessoria. AqJJelas palavras desalinhavadas 
contidas no projeto ~o fruto- dos meus parcos conheci
mentos da ma.téria. (Não apoiado.) 

Esse projeto não desonrará este Senado, e_quando os 
que aqui vierem, ou se algum dia algum filho chegar a 
esta Casa- porqueoUill já chCgou na outra- não terã 
vergonha da passagem do seu pai, lendo aqUele docu
mento, documento da coerência, dÇ>i::umento do espírito 
público, documento do propósitÓ 4e não ser contra o 
meu País, de nã_o fazer _oposição aO interesse coletivo ou 
ao interesse público, embora me niantenhfl numa rígida 
posição de oposição_,_ -

Desafio qualquer dos- meus colegas que apontem o 
menor deslize durante ~oda a minha convivência, seja ·na 
antigil. Arena ou neste atJ,ial PDS. GUardO decepções de 
ambos, dei muito mais-ou dei tU:do, e deles ilão recebi na
da. No meu livro de conta-corrente, para os amigos não 
h'averá débito, mas partidariamente nO meu livro de 
conta-corrente polítíco. o meu haver é muito gránde e o 
meu débito é zero 

CÕmumquei ao _Senador Muiilo .Badaró, m.ostrei-lhe o 
meu parecer, e periuntei:the;, .. Diga se a mioha conduta 
fere as minhas obrigações partidãrias?" ,Não participei 
da reunião da Bancada, pois foi exatamente o dia em que 
eu me encontravfi na Bahia. Faço juStiça ao Senador 
Murilo Badaró. Disse-lhe que o partido ~ra um pártido 
de homens livres e eu me considero um homem livre, "em
bora sempre cioso aos meus compromisso.s e· aos meus 
deveres partidãrios. --- - -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Comuniquei ao Presidente Amaral Peixoto a minha 
posição, e não fui só. Tive a acompari.har-me o Senador 
Aloysio Chaves, tive ao meu lado a Senador Benedito 
Ferreira, tive ao meu lado o Senador Alexandre Costa. 
Ao Senador Roberto Campos, que está presente, foi o 
primeiro a quem entreguei a cópia do meu parecer. 
Entrf:gu~et-a, em seguida, ao Senador Virgilio Távora, jâ 
que o Senador Murilo Badaró tinha conhecimento. En
tão, esta posição me enobrece, esta posição firma e mar
ca mais uma vez, na minha Vi~, o car\sma da minha 
coerência e da minha dignida9..c.~ -' 

Não terei vergonha jamais! Ninguêm me pediu para 
dar este parecer, nem o nobre Senador Humberto Luce
na, no Planalto, ninguém teria o topete de me pedir. Nes
tas coisas, no cumprimento dos meuscdeveres, eu nã~ 
aceito interferência na hora em que a mlnha.consciência 
deve falar. _ 

Sr. Presidente, vou terminar, mas. quero dizer que a 
vingança foi perpetrada. Não me perdoaram pela minha 
correção, e eu sen~ _que a resposta, que o cãlice amargo 
ser-me-ia servido no dia de hoje. Ora, se ao maior de to
dos nós, não foi poupada a amargura do cálice, quanto 
mais a um pobre pecador, quanto mais a um insignifi~ 
cante Senador do Estado da Bahia·. (Não apoiado.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a 
campainha.)- Nobre Senador Lomanto Júnior, solicito 
que V. Ex• chegue à conclusã:o do seu magnífico discur~ 
so, que nos encanta, mas ó Regimei1t0 impõe essas limi
tações. 

O SR. LOMANTO J.úNIOR - Eu peço um pouco 
da paciência de V. Ex• Quantos, aqui, tem usado por 
tanto tempo? Serâ possível 4ue eu não tenho o direito de 
desabafar, Sr. Presidente?_ Na minha Casa, na Casa a que 
sirvo há 7 anos? 

Sr. Presidente, eu presidi vãrias vezes esta Casa, como 
19-ViCe-Presidente que fui, e senlpre fui tolerante com os 
meus colegas. E V, Ex• que é meu amigo fraterno, por fa
vor não use a sua autoridade para impedir que eu hoje 
saia çlaqui com o meu coração lavado. Precis.o me.desa
bafar, Sr. Presidente,_senão V. Ex• poderã ter a notícia 
de que fui levado à cama, fruto da minha terrível de
cepção nesta tarde. 

Meus colegas, eu não tenho ressentimento de nenhum. 
Eu aceito o cálice, e peÇo apeflas desculpas e petdão; 
como cristão que sou, aos colegas que foram sacrifica
dos, aos pequeninos e pobres municípios que viram frus
tradas as _suas esperanças, aos pobres Estados que viram 
uma prefeitUra -só receber mais dinheiro, nesta tarde, do 
que todos os empréstimos aos modestos Estados deste 
infeliz e esquecido Nordeste. 

O Senador Roberto Saturnino merecia a nossa home
nagem, mas ele mesmo e:stá constrangido, porque ficou 
aqui até o fim, permaneceu para dar o seu apoio, retri
b_u_indo _o gesto largo dos seus companheiros. Não tenho 
ressentimento dos meus colegas. O Líder Murilo Badaró 
assinou, como assinaram os Líderes do Partido da Fren
te Liberal e o PMDB, a urgência urgentíssima para os 
projeto_s da Bahia. E a Bahia foi sacr_ificada. Vocação. 
materna, mãe do Brasil, ela tem que ser o sim bolo dosa~ 
crifício. Ela foi, mais urna vez, penalizada, ela fo1 niais 
uma vez atingida, mas ela não tem ressentimento, por .. 
que mãe não tem ressentimento de filhos. A Bahia conti
nua sendo aquela vocação materna que embalou o Brasil 
e que viu este menino se tornar gigante. 

O prejuízo é grande, eram cinco mil poços artesianos 
que iriam mitigar a sede daqueles desgraçados, esqúeci
dos, _abanQonados. Durante toda a vida do DNOCS 
todo o Nordeste recebeu apenas 10% do que o Governo 
aplicou numa simples obra. 

Meus caros e queridos amigos, - digo_ amigos_ e não 
tenho nenhum acanhamento de dizer, a começar por V. 
Ex• que está tão rigoroso comigo hoje- a vingança foi 
feita. PagUei o tributo da minha coerência, paguei o tri
buto do meu espírito público, paguei o tributo da minha 
lealdade, porque não enganei a ninguêm, não escamoteei 
coisa _alguma, e, muito antes, declarei a minha posição 
sem ouvir censura de quem quer que seja ... 

Srs. Senadores, hoje eu deveria estar fazendo uma con
f~rência no Congresso Nacional de Prefeitos da Bahia. 
Sacrifiquei a conferência. Hoje, completo 39 anos de for
mado e deveria receber da Academia de Odontologia da 
UniVersidade da Bahia o título de benemérito, que tatn
bén1Tõiaaiado,_Deveria - e ainda há pouco recebi re-
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clamação, ou cobrança di reta- participar do programa 
Bom Dia, Bahia, dos mais ouvidos da cadeia da Rede 
Globo no meu Estado, Tudo isto passou. O que ficou em 
mim foi a humilhação. O que levo nesta tarde ... 

O Sr. Cid Sampaio - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - ... Foi a (errível de
cepção de ver que eu, o companheiro leal, o amigo de to
das as horas, que s-empre distribuo afetos, não teve a c_or
res~ondência, pagou. o preço do afeto, do carinho, da 
amtzade, da lealdade, vendo o seu povo e o seu Estado 
prejudicados. Ora, se eu soubesse teria viajado, como fi
zeram os meus dois companheiros, que são participes do 
Governo da Bahia, Eu so_u um marginal da política baia
na. E duro dizer _isso. Embora não me tenha dad_o na 
bandeja, não conheço o sabor de uma nomeação nesses 
40 anos de vida pública. sempre disputei os cargos nas 
praças públicas. Nas horas das benesses Lomanto JU.nior_ 
não existe! 

O Líder Murilo Badaró deveria estar aqui presente. 
Não para ouvir admoestação, mas para ouvir o meu 
agradecimento pela sua assinatura naquele pedido de ur·_ 
gência u_rgentíssima, e a sua compree·nsãO para a minha 
atitude, não direi corajosa, mas uma atitude toda ela re· 
passada do espírito público, abrindo ao atual Governo 
oportunidade para agilizar e ordenar as finanÇas do País. 

O Sr. Cid Sampaio - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- P_osso concedê-lo Sr_. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- V. Ex• pode 
conceder o aparte. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Concedo o aparte a 
V. Ex• 

O Sr. Cid Sampaio - Ilustre Senador Lomanto Jú
nior, quero solidarizar-me com V. Ex'" Realmente, a sua 
posição sacrificou o seu Estado e sacrificou outr-os Esta
dos, mas quero, ao lado'da solidariedade que apresento a 
V. Ex', fazer votos para que isto não ocorra mais nesta 
Casa. A obstrução feita ao pacote tributãrio foi justa, 
legítima. Cada Senador tinha o propósito de defender o 
que julgava mais útil, mais certo e, no momento, mais 

_necessário para a Nação. Todavia, a obstrução quando 
atinge meramente a problemas políticos,- interesses de 
municípios ou de aldeias que representam revanchismo 
ou vingança, nessa hipótese eles não cabem. Não foi s6 
V. Ex• o sacrificado. Naquele monte de urgências pedi
das estã tambênt um projeto de lei aprovado pela Câma· 
ra que-concedia aos pequenos proprietários do Nordeste 
brasileiro, que nestes últimos 5 anos de seca perderam 
tudo, perderam a saúde, a vida, e os filhos; concedia per
dão, anistia dos débitos do Imposto Territorial que eles 
não poderão pagar, porque vão perder, ao lado dos fi
lhos que perderam, das economias que perderam, talvez 
as próprias propriedades. Mas o processo de obstrução 
foi tão longe que atê agora, está lá a pilha e nem a meta
de dos projetas vindos da Câmara foi aprovado pelo Se
nado. Nesta hora em que nós encerramos o ano legislati

-vo. quero fazer votos para que nesta Casa, realmente lU
temos pelo que pensamos, pelo que achamo.s certo, pelo 
que achamos útil ao País, e cheguemos às últimas conse
qüências dessas lutas, porque essas lutas engrandecem os 
países, e dão aos países condições de viver, mas nunca 
prejudicando a Nação, nem preterindo a aprovação de 
projetas como da informática e tantos outros, que oBra
sil esperava que o Senado tivesse a noção de responsabi
Jidade e o dever de aprová-los. ~justamente com estas 
palavras que quero apresentar a minha solidariedade a 
V.- Ex' Senador Lomanto· Júnior. 

O SR. LO MANTO JúNIOR- Muito obrigado. Nos 
. ni.omentos de sofrimentos, às vezes, palavras não são um 
uÍlgúntO: Palavras aliviam as dores que não são apenas 
as dores físicas, e estas outras são muito maiores e: 
fazem-nos muito mais sofrer. 

Colegas, não tenho ressentimento de V. Ex.'s. O tr_au
ma que sofri hoje; poderia até oferecer-me a porta da saí
da. Quaritos deixaram, quantos foram embora, e eu digo 
sempre: vou terminar líder de mim mesmo, de mim mes· 
mo- digo-o porque talvez serei o último para apertar a 
chave e desligar a luz. Não tenho mágoas, absolutamen
te, de V. Ex•s. Vou recolher~me à minha insignficância, 
mas vou perlustrar os caminhos do meu Estado,e vou di-
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zer ao Governador da Bahia: não lhe devo nada, nlo te- às vezes ser duro assumir a responsabilidade. Na verdade 
nho nada para lhe dar explicaÇões, porque não· quero e"Stãs cóisaS á_contecem, penalisando categOiias profiSsÍÔ· 
com esta explicação comprometer a agremiação politica nais que aqui estão à espera da aprovação de legítimos 
a que V. Ex• está vinculado. Lutei, batalhei o bom com- direítos seus; -funcionários públicos preteridOs e margi-
bate, não perdi em instante ãlgum a fé, estava convenci- nalizados, _como pequenos municípios e pequenos Esta-
do de que sairia vitorioso. ~-dos. Essa frustração generalizada decorre, em primeiro 

o SR. GASTÃO MÜLLER ~Rapidamente, Senador lugar, porque esfa casa não deveria ter se submetido, 
Lomanto Júnior, v. Ex• falou que estã saindo por uma como lem se submetido nestes últimos 2Qanos, ao Poder 
porta, talvez, e eu quero dizer que 0 PMDB estã com as Executivo, que se dá ao luxo de encaminhar projetas da 
portas abertas para recebê-lo com todo orgulho e satis- complexidade e da importância, como este desse pacote, 
fação. Seria mais uma glória para 0 PMDB tê-lo dentro abrangente em demasia, para que seja votado a toque de 
.do nosso partido (Palmas). Estã feito 0 convite, e eu te-- caixa, nobre Senador, sem a possibilidade de uma afe--
nho certeza que desde 0 Presidente do PMDB, atê 0 meu rição correta da importância de emendas que foram ne--
Líder, Humberto Lucena, avalizarão com entusíasmo gadas aos Senadores. E houve esta anuência, esta coni-
esse meu convite, essa minha solicitação. _ vêncja da Casa, e isso Começa a gerar esses desacertos. 

-Sou-catarinense e me senti também preterido.~ um Esta-
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Senador Gastão do pequenp,_igu_al aos pequenos Es_tados do Nordeste; 

Müller, muito obrigado, esse não foi um ungUeilto, foi estamos Cortf -p-roblema de rolagem de dívida. E, num 
um analgésico neste momento _de tanto sofrimento. Eu mOIDento de rOCesSão, es-ses-recurSos seriani para investi-
me· sentiria muito honrado, e em muito boas companhias - mentos em Obras importantes que, com critério, pode-
se fosse para o PMDB: Tenho a melhor identidade com riam resolver o problema do desemprego. Tudo isto é 
os seus correligionários no meu Estado, tenho _com eles verc!adeiro,_mas.o fqnçl.amental é que quem acompanha, 
identidades profundas que vêm desde o c_onvívio -op"ósi- por--dentro, aqui, _Q processo de negOciação e-de baiga--:-
cionista do PSD, do MDB, quando governador em opo- nha para aprovação desses empréstimos, sabe que nós te-
sião. Guardo, e guardei sempre aQueles dias agitados da mos que acabar com isso. Não é possível, nobre Sena-
oposição com o Governo, -mas-Sei cjue sempre houve o dor, para homens de bem terem que estar mendigando 
respeito e a causa pública esteve seinpre i cavalheiro, e pedidos de urgênçia, se submetendo inclusive a compor-
pairou sempre acima dos interesses partidários e da pró- tamento do PoQer Central, que por motivos que preci-
pria posição de governador. Muito obrigado, Senador sat).l ser denunciados protelam o encamínham_ento de pe-
Gastão Müller, eu ficarei no PDS. __ _ ____ c!_i~()S de_e]Jl_pr_~ti_rp_gs_,___QQfnão gqs~~rem_degov~r_nado-

Vou curtir ainda outras decepções, vou continuar san- - res ou -por interferências político-partidãrias que aqui 
grando os meus pés nesta estrada cheia de cardos e espi- chegam nos momentos finais da Sessão LegiSlativa, obri-
nhos, que tem sido a minha vida pública. O PDS estâ em gando a todo esse processo que nos apequena, não como 
baixo; o PDS, segundo o próprio Líder que não confir- _ _f~Jam_entar_es, ~nas como cidadãos. _Isto é que precisa 
mou, estava exalando o seu último suspiro. Não é verda- ser tirado como lição, neste momento. Não foi_a primei-
de! O povo nos impôs a condição de oposição, e nós va- ra·vez enã_o vai ser a última, se esta Casa, se o Congresso 
mos exercê-la com a dignidade com que agiritos quando Nacional não se instrumentar para que essas coisas te-
éramos do GovernO. _ · _. nhatn seqaênçja pat_l,lr;:tl. pou_uma sugest_ão para· finali-

Desço, da tribuna, Sr. Presidente~ Silêncio a mínha zar, já qi:fe falei demai$: que os e"mprésümo"S-rieceSSârios 
voz, Silencio por alguns momentos, porque amanhã esta- para a rol~gem de dívidas sejam assumidoS pelo 1>oder 
~ei na Bahia para transmitir ao Governador João Dtirval -cennal, para que não precisem ser mais barganhados em 
a frustração. Não levo nas minhas mãos o lauréu da vi- egisóçljÇIS _que nos apequenam perante a opinião- Pública. 
tória, não levo na bandeja os recursos de que. o Estado E que se possa dar uma seqUência natuial para a sobrevi-
carecia para mitigar a sede daquela gente desgraçada do _____ vêQ~i~ _d9s_:g~t,;1gq~_g!-!~ estã_o_aluiliJagqª'~OflJ_Os"9esacer~ 
Nordeste da Bahia. Levo o sentimento da angústia, levo tos económicos destes 20 anos. De modo que, como affii-
acima de tudo, Srs. Senadores, a consciência pura, livre e go seu, me coõ.gratulo com o desabafo de V. Ex•, mas 
tranqUila de que cumpri o meu dever. Não fui infiel à que, além desse desabafo ... 
Bahia, não me ausentei da Casa, lutei até o fim. · - - -- --

Desço, Sr. Presidente, derrotado, desço frustrado, ___ Q_SR. LOMANTO JúNIOR --Velho amigo e a 
contribuí para a frustração dos meus colegas, contribuí _quem -devo tantas gentilezas. 
involuntariamente. Perdão piauienses! Perdão mara-
nhensesl Perdão acreanos! Perdão capixabas! Perdão! A O Sr. Jaison Barreto- .-.-.-e do carinho e respeito que 
Bahia foi a causa da frustração, a Bahia foi a causa da ternos por V. Ex•, que nós todos, em cima desse lamentá-
derrota; a Bahia que foi sempre-a inspíradora da vitória, - - vel episódio, cujo jufz~ de valor não quero fazer, porque 
a Bahia que foi" sempre a íii.Sj)iiadora de todo este País envolve muitos desacertos, aprendamos, daqui para 
nos seus momentos de tristeza au __ de_s_ofrimento. frente, na próxima Sessão, a construir mecanismos dis

tintos para que ilão sejam preteridos interesses l_egítimos 
O Sr. Jaison Barreto --senadOr _Loffianto Júntor, per- de categorias profissioitais e da população. Tantos proje-

mite V. Ex• um aparte'? __ tos_e_s_tão_aí ~ não_sã_q_aprovados por erros que esta Casa 

O SR. LOMANTO JúNIOR - Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

não tem a ousadia de assumir. 

- 0--s-R_~-LOMANTO JúNIOR- NãO respOnderei o 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Pediria que apafte- dC V.-tx_,, Serl."ador Jaison Birreto, não P!lrque 

não se concedesse mais aparte. ---~não 0 deseje, V. Ex• me sensibilizou muito. Mas veJO que 

O Sr. Jaison Barreto- Só para.Coni::!uir, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (José -Fragelli) - Pois não. 

O Sr. Jaison Barreto- Senador Lomanto Júnior, nós 
não gostaríamos que V. Ex• continuasse neste process_o 
de auto-flagelação. 

O SR. LO MANTO JúNIOR- E um processo lle ali
vio, de desabafo. 

O Sr. Jaison Barreto- E>;.atamente, C nós compreen
demos perfeitamente todo o contexto do seu desencanto, 
nós nos solidarizamos com ele, e o_ felicitamos pelo gran
de serviço, o maior serviço, que V. Ex•, no meu entender, 
acaba de prestar, através do que V. Ex• colocou. Os mais 
conseqi.lentes, os mais lúcidos, os mais reSponSáveis, oS 
mais sensíveis- percebem, nobre Senador Lom8.nto Jú
nior', que estas coisas ocoi"rem por. causas qUe não são 
enfrentadas com a clarividência que nós~- parlamentares 

· das duas Casas, deveríamos ter .. Na. verdade, e ~preciso 

os nervos de todos os nossos _companheiros estão atingi
dos. O cliina é _extremamente emocional. 

-==-=sr--:=-PieSfdei:ite; mUUoObrigado, mUit.o obrigada Pela 
atenção de V. Ex• QUe Sõhre os escombros. deste último 
dia, no encerramento desta Sessão Legislativa, sobre es

__ses.es.combros, Sr. Presidente, possamos plantar a ~rvore 
- ~:::da _esperança, para que 86 seja melhor. 

---=:__DeSÇO~ mas fiCarei ~q~i,-~ão siiretsr. Presidente. vOU
aguarda! para ver se o milagre acontece, não a apro-

- vaÇãcr:do projeto da Bahia, que para este jâ não mais te
nho esperança, mas que não se frustrem as esperanças 
dos que aqui estão para ver votados os seus projetas; dos 
jornalistas, da Polícia Militar do Distrito Federal, .enfim, 
de uma série de projetas. 

Sr. Presidente José Fragelli, nunca imaginei ã.busar 
···tanto da nossa amizade. Desço e fico sentado à espera de 

que o raiar de_ um novo dia não seja de frustração, de 
tristeza, de desencanto, como foi o dia 5 de dezembro, 
marcado na história -desta Casa como um dia de profun· 
Q~ tx:istez~_!_ _(M_uit9 _heral Palmas) -

Sexta-feira 6 5557 

O Sr. Odacir Soares --Sr. Presidente, peço a palavra 
cômo LídCr. - · · -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra, como Líder, ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem -revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É melancólica a forma como nós encerramos esta reu
nião e a sessão legislativa deste ano. Melancólica porque 
se Tepetiu, nesta tarde, um velho vício do Poder Legisla
tivo brasileiro, que é aquele de querer aprovar matérias 
complexas sem Quorum; que é aquele de fazer os projetas 
tramitarem demasiadamente nas Comissões e, muitas ve
zes, dormitarem nas gavetas para serem deixados à apre
ciação ·nos últimos momentos das últimas sessõe&. que 
esta Casa realiza. 

Se_.verificarmos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a re
lação de empréstimos que a Mesa desejava submeter à 
apreciação desta Casa, neste momento, vamos observar 
que boa parte desses projetas, que alguns deles tramitam 
no--Senado .Federal há dois ano.s, hã três anos e, talvez, 
alguns há quatro anos. 

E como muito bem salientou o Senador Jaison Barre
to, ísS:o-aco"rifeCe-exatãiiierite porque esta Casa se acostu
mou a deliberar sob pressão e, muitas vezes, se acostu
mou a deliberar em fui1ção de interesses que não se ajus
tam à sua realidade. 

Sr. Presidente, pedimos verificação de quorum, porque 
-na realidade os Srs. Senadores presentes a esta Casa não 
compunham o número mínimo necessário à aprovação 
das matérias; não compunham o número suficiente para 
que as matérias fossem debatidas e fossem aprovadas. 
Ontem à noite, mesmo, eu dizia nesta Casa que estãva
mos discutindo um projeto de lei da maior importância, 
oriundo também do Poder Executivo, que criava Juntas 
de Conciliação e Julgamento na 2• Região do Trabalho. 
Esse_ projeto veio_para o Senado Federal no dia 25. de 
março de 1975. E somente ontem, jã na madrugada, o 
projeto era submetido à apreciação do Senado Federal. 

Disse.s.essão melancólica, momento melancólico, por
que o Senad_o Fed_e_ral S\'! apequena na medida em que de--· 
seja violentar-se a si mesmo, aprovando matérias sem a 
presença, sem a necessária presença dos Srs. Senadores. 

O Sr. Luiz Cavãlcante- Permite V. Ex• um aparte, 
eminente colega? 

O SR. ODACIR SOARES- Com muito prazer, Se
nador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - -Senador Odacir Soares, a 
meu vet, _e sem nenhum propósito de ser agradável a V, 
Ext, a meu ver V. Ex• não tem culpa alguma da não 
aprovação do projeto do interess.e_do Acre. Nem V. Ex• 
nem nenhum de nós que estávamos presentes àquela vo
tação~A_c_u_lpa exclusiva cab~ à Mesa da Casa_~ Não só à 
Mesa atual, mas às muitas M~sas que teve a Casa desde 
muitos_anos atrâ.s, pela inobservância do § 39 do art. 33 
da Constituição, que reza: 
-- --_:_-c_·-.. -rJ9--úpãg-ame-niO-da ·parte-va:riâVet do subsí

dio corresponderá ao comparecimento efetivo do 
congressista e à participação nas votações." 

Se_ obe.ciecido __ sistematjcamente esse dispositivo, dos 
trinta e tantos ausent~ _àquela_ votação, pelo menos uma 
dezena estaria presente, e teria havido quorum, com mui
to folga até. Muito Obrigado pela oportunidade deste 
_aparte. 

O SR. ODACIR SOARES- Agradeço o aparte de V. 
_Ex!, nobre Senador Luiz Cavalcante, e ele tem absoluta 
procedência, e eu não -precisaria de melhor defesa do que 
esta que V. Ex• a·caba de produzir. 

Mas eU desejava, tanibém, dizer, Si:-. Presidente e Srs. 
Senadores, na medida em que fui injUsta e iiidelicada
mente agredido por alguns dos Srs. Senadores, eu deseja
va dizer repito a esses Srs. Senadores que essa agressão 
em nenhum momento me tocou, porque ao ouvi-las eu 
sabia que elas por si só se anulavam, viciadas pelas suas 
própria~- origens. ·oe-sejava dizer, também, ao Senador 
Fábio Lucena e ao Senador Mário Maia, que não temo 
nem mesmo agressões materiais, quanto menos palavras; 
não temo repito nem mesmo agressões materiais muito 
m~no~ palavras; não sou homem corajoso, não sou l!_Qi':' 
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mem valente, Irias não me lembro, em nenhum momen
to, de temer agressões quaisquer que sejam el~s. 

E digo mais, para ficar bem claro na memórta do Se
nado da República, que essas agressõ~ não me t?<;aram 
nem me feriram, porque eu as devolvt às suas ongens, e 
elas lá se anularam, porque efetivamente ali elas necessa
riamente se anulariam1 de qualquer maneira. 

O Sr. Moacyr Duarte- Eminente Senador, V. Ex'- me 
permite? 

O SR. ODACIR SOARES- Com muito prazer. 

O Sr. Moacyr Duarte - Nobre Senador Odacir Soa
res, esta é uma Casa de pouca memória. Afirmou-se ~qui 
reiteradas_vezes que a Liderança eventual da Opostção 
beneficiou grandes Estados que obtiveram autorização 
para realizarem os seus empréstimos, penalizando os ~e
quenos Estados. Esta é uma Casa de pouca memóna. 
Mas recordo-me de que no ano passado, no apagar me
lancólico das luzes daquela Sessão Legislativa, todos os 
pedidos de empréstimos feitos, autorizativos para t?dos 
os Estados e M unicípíoS, grandes e pequenos, totaltzan~ 
do bilhões de dólares, foram aprovados à unanimidade 
de votos. Mas um pedido de empréstimo do Rio Grande 
do Norte~ no valor de 50 milhões de dólares, foi negado 
pelo Senado _Federal. Foi o único Estado da Federação 
que não foi beneficiado com a lei autorizativa de.sta Ca
sa. Mas, hoje, alega-se que os pequenos Esta~os estão 
sendo penalizados, e os grandes Estados estão sendo be
neficiados._ E a_ Bancada do PMDB,_utilizando regimen
talmente o recurso da obstrução, quantas e quantas ve
zes se retirou deste pfenárío para não dar o quorum regi
mental necessãrio à aprovação d_o pedido do meu peque
no, pobre e desprotegido Rio Grande do Norte, que 
atravessava cinco anos sucessivos de estiagem! Os mes
mos Srs. Senadores do PMDB que hoje se insurgem con
tra a obstrução, feita pela Bancada do PDS, foram os 
mesmos os mesmíssimos Senhores que utilizaram o re
curso d; obstrução para evitar a aprovação do pedido de 
emprêstimo do Rio Grª_nde do N9rte. Daí eu dizer, Sr. 
Senador Odacir Soares, que esta Casa ê uma Casa de 
póuca memória. -

O SR. ODACIR SOARES- Obrigado, nobre Sena
dor Moacyr Duarte~ 

O Sr. Martins Filho- Nobre Senador Odacir So.a.res, 
V. Ex• me permite um aparte? 

0 SR. ODACIR SOARES- Logo em seguida, nobre 
Senador Martins Filho. 

oesejava dizer mais, Sr. Presidente, que, no exercício 
eventual da liderança do meu Partido, prescindo dotes_~ 
temunho doS demais Srs. Senadores para o exercício das 
minhas atribuições. As palavras de S. Ex' por mais hon
radas que sejam, não iristruem o comportamento q~e eu 
devo adotar no exercíciç, da Liderança do meu P~ry~o e 
nem preciso delas para a:testar a idoneidade do meu pro
cedimento. Nem preciso delas para atestar a firme~~ das 
minhas decisões. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, a atitude que aqui tomei assumi no mes_mo momento 
em que a pratiquei. Prescendia como prescmdo.do t~te
munho dos demais Srs. Senadores para com ele !nstrutr o 
meu comportamento. 

Se esta Casa, e especialmente a Mesa Diretora, tivesse 
efetíVO-friteresse-em aprovar as matêrias _que estão pen
dentes com a mesma boa vontade que teve para colocar 
na Ordem do Dia matérias recém~chegadas a esta Casa, 
deveria ter incluído na Ordem do Dia, de sessões anterio~ 
res a esta que estamos hoje realizando, as mathrias im
portantes que não serão apreciadas neste exercício, cau
sando inúmeros e inestimáveis prejuízos não-apenas--às 
instituições públicas como- também aos municfpios, aõs-
vãrios- inuniciípíós brasileiros. E se para esses projetas, 
houvesse, no momento adequado e no momento oportu~ 
no, diligências das partes interessadas, eles não estariam 
aqui hoje, mais de cem, para serem aprovados a toque de 
caixa, porque, lamentavelmente, esta Casa está-se acos~ 
tumando a aprovar projetas r~leyantes a toque de c3ixa; 
para satisfazer interesses partidários, para satisfazer inte
resses regiOnais, para ·satiSfazer interesses de toda a espé
cie. E a nossa posição roi legítima, foi regimental, e nós a 
exercemos e a exerceremos em todos os momentos que a 
nossa convicção, que o nosso discerilimento assiin nos 
levar a decidir. De modo qUe; Sr. PreSideinte,-Srs. Sena-
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dores, o melhor exemplo da nossa obstrução estã aqui 
nesta Casa. Coritemos, Sr. Presidente, Srs._Senadores, o 
:rl.úmerO do~s- Senadores presentes e vãmoS indaMr, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, se nós deveríamos aprovar as 
matêrlas-importántes que aí estão, sem. quorum, sem o 
quorum mínimo regimentalmente exigido. Nós irí3:mos 
discutir e aprovar essas matérias a toque de caixa, para 
atender eventualmente os interesses da Mesa e aos in!e
resses de eventuais SrS. Senadore;s. O nossq comporta
mento foi adequado, foi oportuno, foi regimental e aten
de às nossas convicções partidãrias, e atende, aos interes
ses_ do próprio Senado da República, porque este precisa 
agigantar~se aos olhos da Nação. A Câmara dos Deputa
dos realizou hoje, na parte da manhã, a sua última sessão 
plenária. E nós estamos aqu~, ainda a -essa hora, vinte ho
ras e cinqilenta e três miimfos, discutindo e esperando 
que houvesse número, que houvesse quorum, porque nã? 

-o hã, paiã tentar aprovar a toque de caixa e_ antl-
-regímentalmente cerca de 100 projetas que estão aí e que 
dormitaram nas gavetas do Senado Federal durante anos e alguns durante mais de 1 ou 2 anos. :t: necessãrio, como 
muito bem disse o Senador Luiz Cavalcante, como bem 
disse o Senador Jaison Barreto, que esta Casa se engran
deça cumprindo, primeiro, o seu Regimento Interno que 
deve ser a sua Bíblia. Porque vimos na sesSão de ontem à 
noite o fato que, nesta tarde, foi novamente denunciado 
pelo Senador Octãvio Cardoso. Vimos .a presteza com 
que o Sr. Presidente, Senador José Fragelli, procurou 
aprovar,·de qualquer maneira, o prOjeto do Governo que 
veio da Câmara dos_ Deputados e que aqui foi exibido 
comó perfeito pOr S. EX' quando foi levantada questão 
de ordem requerida pelo Senador Itamar Franco, onde 
este alegava que o projeto estava com a sua redação de
feituosa e o Senador José Fragelli, sobraçando um docu
mento qU:e o é"Xibiu a eSta Casa, disse que a questão de 
ordem era iinPfocedeTtte, porque o projeto estava corre
to. E o que aconteceu, Sr. Presidente e Srs. Senadores? O 
documento estava errado. Esta Casa aprovou um proje
to incorreta.roente, porque nele estavam inscritos disposi_

- tivos_ que haviam sido suprimido:; pela Câmara dos De
putados. Nós não vamos permitir, comõ não permiti
mos, que fatos dessa natureza ocorram no Senado Fede~ 
ral d_a República, para diminuir a sua importância pe-
rante ã Nação. _ -· __ _ 

concedo o apatte -ao nobre Senador Martins Filho. 

O Sr. Martins Filho - Eu muito agradeço. Devo, 
nobre Senador Odacyr Soares, por um dever à verdade, 
ratificar as palavras do nobre Senador Moacyr Duarte, 
companheiro de Bancada do Rio Grande do Norte. O 
meu Estado foi o único que não obteve o empréstimo 
p"!eiteado, aqui, nesta Casa. Mas existe um culpado_ por 

-tudo isso: foi o Sr. Governador que se negou terminante
mente a apresentar o Plano de Aplicação, exigido pelas 
duas resoluções desta Casa, para que nós, Senadores, pu
désSemos aprovar o pedido de einpréstimo. Mas_ o Sr. 
Governador do Estado, atendendo talvez a uma vaidade 
doentia, não apresentou o Plano- de Aplicação. E, assim, 
o Senãdo cumprindo o seu dever negou-lhe os recursos 
em dólares, em moeda estrangeira, porque ele não disse 
em que desejava aplicar aqueles difíceis dólares, que de
sejava obter, sem que o Estado tivesse condiç-ões de 
saldá-los, pois, em governos anteriores, o Estado Con
traiu dtvida de 40 milhões de dólares. E, posteriormente, 
já no Gove-rno de João Agripino, atual Governador do 
Rio Grande do NOrte, esta mesma Casa concedeu-lhe 20 
milhões de dólares. E sabe, Srs. Senadores, em que fo
ram aplicados? Numa estrada ligando o Municfpio de 
Mossará ao Município de Governador Dix-sept Rosa
do, cuja estrãda _eu- participei juntamente com o ex
Governador Maiá, pai do aluai Maia, tambêm Tarcísio, 

·-e.ni 19}8. __ E _também constava do Plano de Aplicação 
uma ponte sobre o Río Umarí, Do MUnicípio de Umari
zal, onde por nove anos exerci o manda_to de Prefeito e 
conheço todos os meandros do município como a palma 
da minha mão. Por isso, o Senado negou, porque foí o ú
nico Estado, foi o único Governador que não apresentou 
o Plano de Aplica~-~? dos dólares pretendidos. 

O SR. ODACIR SOARES- Para terminar, Sr. Presi
dente'"" eu desejava apenas acrescentar o seguinte: o PDS , 
exercítou o _seu direito regimental de re_querer verificaçã_o 
de qu_oru~,. mas Sr. Presidente, Srs. Senadores, as ma
têrias hão foram aprovadas por culpa da Aliança Demo
crática, porque o PDS só tem 22 Senadores, Alguns dos 
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nobres- Senadores do PDS estão, inclusive, em Plenário 
para votar a rõ:iiêria, -rriãs a AlianÇa DemOcrática, atraM 
vês do PMDB_e d_a Frente Liberal, não trouxe a plenário 
os seus SenadOres parã que estes votassem a matéria, na 
forma regimental. A culpa, portanto, ê da Aliança De-
mocrática, ê do PMDB e da Frente Liberal que não 
aprovaram a matêria por não trazer os seus Senado_res a 
plenário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estã encerra
da a discussão. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O Sr. Roberto Satumino- Peço a palavra, Sr. Presi
dentet 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Sehador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PT- RJ. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, V. Ex,-leu, há poucos instantes, a co
municação da renúncia do meu mandato, para assumir à 
Prefeitura do Rio de_Janeir_o. 

Tudo fii, meus nobres colegas, para evitar a despedi
da evitar o discurso da despedida. Não quero que ne
nh~m dos; ilustres colegas tomem esta minha atitude, 
nem de longe, como o menor traço de desatenção. Ao 
contrário, b apreço que tenho por todos é imenso. Trata
se apenas de um sentimento de fragilidade, Sr. Presiden
te. Não tehho o vigor do nobre Senador Lomanto Jú
nior,jâ nãQ me refiro ao-vigor físicO, mas ao yigor psicO
lógico, ta~~o mais, depois de uma maratona dessas. Os 
ilustres co[egas que comigo conviveram o':lze anos nesta 
Casa, muitos deles, peio menos, não sabem da fragilida
de emocional que fica por debaixo desta aparente capaci
dade de controle que muitos vêem na minha pessoa. 

Não seria capaz, Sr. Presidente, de me despedir, num 
último pronunciamento. 

O Sr. Lomanto Júnior (Fora do microfone)- V. Ex.•~ 
um homem que deixa saudades nesta Casa! 

O SR. ROBERTo'SATURNINO- ... e_ peço encare-
cidamente, mas peço mesmo encarecidamente, aos Sena
dores que ainda estão no Plenârio, nesta hora adiantada, 
depois de todo esse esforço gigantesco, para que nã_o me -
aparteiem .. 

O Sr. Lomanto Júnior- Nossos apartes serão os nos
sOs aplausos ao final de seu pronunciamento. 

O SR. ROllERTO SATURNINO- ... porque eu su
cumbiiía diante de uma emoção irrefreada, Sr. Presiden
te. 

Quero dizer apenas que não saberia expressar a admi
ração por cada um dos colegas com os quais convivi nes
ta Casa_. Não saberia expressar, não teria palavras para 
descrever o que admiro em cada um, as muitas virtudes, 
as enormes qualidades. 

Eu· queria dizer apenas que, com esta convivência, 
aprendi a cultivar ainda mais o sentimento de humildade 
perf;nte o valor dos companheiros, perante o valor dos 
colqgas e deixar, aqui, a certeza de que esta convivência 
me honrou enormemente. Na minha vida, isto constitui 
urrt patrimônio inestimável. A passagem pelo· Seriado, a 
oportunidade de conhecimento, de travar debates, de 
discutir assuntos da mais a!ta elevação, da mais alta im
portância neste Pais, isto, evidenterrienfe honra a qual
quer um de nós, e muito especialmente a mim, que che
guei relativamente jovem a esta Casa. 

Despeço-me, hoje, dizendo_ aos nobres colegas que, na 
PrefeitUra do Rio, terão sempre um amigo de braços 
abertos. 

E eu goSta!ia de dizer aos funcionãrios da Casa, a to
dos, sem exceção, cujo valor_todos nós aprendemos a es
timar na sua verdadeira dimensão, aos jornalistas, aos 
homens e mulheres de-imprensa que cobrem o nosso tra
balho, o meu muito_ obrigado. O meu abraço fraternal. 
(Muito bem! Palmas,} 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragetu) - Não vou fa
zer um discurso, mas, como Presidente da Casa, não pos
so deixar de dizer umas poucas palavras ao nobre Sena
dor Roberto Saturnino Braga. E, poucas vezes essa pala
Vra nobre se aplica tão bem a uma personalidade como a 
de S. Ex• 

Não desejo uma despedida, mas, em nome de todos os 
Senadores, em nome d~ Casa, tenho a dizer que o Sena
do da República sempre se sentiu extremamente honra
do em ter, como um dos seus componentes, o Senador 
pelo Estado do Rio de Janeiro. S. Ex• se distinguiu_ aqui, 
sempre, pelo seu carâter, pela firmeza de suas atitudes, 
pela sua inteligência cultivada através de estudos bri
lhantes e de pronunciamentos que vão ficar sempre dan
do uma marca indelével aos melhores trabalhos que 
aqui, neste Plenário, se produziram. 

Portanto, representando todos os Srs. Senadores, que
ro dizer que, realmente, não é aquela figura de retórica 
assim tão comum; S. Ex~ deixa, nesta Casa, um lugar que 
dificilmente será preenchido e deixa, em todo_s .os _s_eus __ 
companheiros da Câmara Alta, um sentimento de sauda
de, de admiração e de respeito. (Palmas!) 

O SR. pRESIDENTE (Josl: Fragelli) -Já foi solicita
da duas vezes a palavra pelo nobre Senador Helvfdio 
Nunes, para uma pequena comunicação. Concederei, 
imediatamente após, a palaVra a V L Ex•, nobre Senador 
Gastão MUller. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELV[DIO NUNES._(PDS- PI. Pronuncia o 
·seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Nós nos conhecemos, por isso, Sr. Presidente eSrs. Se
nadores, sabemos onde está a impostura, porque conhe
cemos os impostores. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller, como Lider da 
Bancada do PMDB. 

O SR, GASTÃO MÜLLJ<:R (PMDB - MT. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs~- Senadore~: 

Estou com a delegação do nosso Líder do Partido da 
Frente Liberal, para, neste momento, marcar a posição 
das nossas bancadas, em relação aos fatos desagradáveis 
que se deram neste plenário. Alguém da Bancada do 
PMDB previu que ia acontecer isto, teve uma premo
nição de que ia ac_ontecer isto e, no fim, nós do PMDB e 
da Frente Liberal seríamos culpados do que aconteceu. 

Quando houve_ a votação, só para marcar o fato his
tórico, 3Z-Senadores estavam presentes no plenârio. Se 
houvesse o espírito de cooperação do PDS- não vou ci
tar nomes- bastavam três ou quatro Senadores, que fi
caram como ratos de gaveta, olhando, da porta de entra
da do plenário, a votação, teríamos mais de 35 Senado
res, suficiente para beneficiar todos esses M unicipios do 
Brasil e esses ~tados brasileiros que aspiravam a ter ver
ba, para construir obras administrativas que marcassem 
um progresso e des_envolvimento dos seus Estados. 

Um Senador me diss_e,; "A obrigação é_ sua". Acho que 
a obrigação é nossa, mas pOdíamos ter a cooperação do 
PDS. A ação que se pr"aticciu hoje não foi contra o Go~ · 
vemado.r. "X" 01,!. "Y". Foi contra o povo da Bahia, con
tra o povo da Paraíba, contra O povo da minha cidade de 
Barra do Garças, na minha cidade_ de Alta Floresta, em 
Matq Grosso, enfim, contra as populações que aspiram 
a ter obras administrativas. ~ lamentável que isso tenha 

· acontecido, porque poderíamos ter tido a cooperação do_ 
PDS. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não quero alongar meu 
díscurso_, quero agradecer a oportunidade que o Sr. Pre
sidente me concedeu e fazer, aqui e agora, um momento 
de reflexão, desejando a todos nós, que estamo~ chegan
do àquele clima do Natal, fazendo um voto para que to
dos sejam felizes e que Deus, nas Alturas, com a sua 
Glória, faça-reinar a paz entre oS homens! (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Mesa rece
beu a exposição feita pelos nobres Srs. Senadores Murilo 
Badaró, Jaison Barreto, Itamar Franco, Yir'gflio Távora 
e que foi lida pelo eminente Senador Octávio Cardoso, 
sobre a qUestão levantada pelo Senador Itamar Franco 
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na madrugada de hoje, mais ou menos às 4 horas da ma
nhã, a respeito dos três dispositivos que vieram incluí
dos, -no _autógfafo da Câmara dos Deputados, _naquele 
projeto do ·:Pacote fiscal". . 

O Senado r~ç:_beu um ·Qfí_çio_ d~_ Câmara, mais ou me
nQ.s, às 15 para 16 horas, comunic_ando o fato, nos se
guintes termos: 

"Tenho a honra de solicitar a V. Ex' a seguinte retifi
caçãq, dos autógrafos referentes ao Proje~o de. Lei n'~ 
6.971-A, de 1985, que altera a legislação tributária fede
ral e dá outras providências", supressão dos artigos 94 e 
o seu parágrafo único, 95 e o seu parágrafo único e 96, 
que foram rejeitados em raZão da aprovação de desta
ques oferecidos pelos Srs. Deputados Gastone-Righi e 
Haroldo Lima. Documentos anexos como podem serve
rificados pelas notas taquigrãficas. 

Ainda agora, o nobre Senador Odacir Soares, não 
atentando para os fatos, e nem para a discussão que se 
cfeU, diSSe que (juarido o_ nobre Senador Itamar Franco~ 
levantou o fato, pelas informações que tinha, eu teria 
dito que o aUtógrafo estava correto. Eu jãmais _fi7; ·essa 
afirmação. Jamais fiz; nem recebi esse documento, e ja
rilais fiZ essa:· áfiniiaÇão. - ·· 

- ------ ----

o Sr. Ód-acir Soares- v. Ex• exibiu um dOCu-mento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Jamais fiz e 
nem recebi esse dQcumento_ .. V. E~•- precisaria ter um 
poucO mais de _c_uidado paia atribuir ao Presidente da 
casa _afirmãções que ele não fez. 
--Aqui estão as notas taquígiãficas e todos Se lembram 

do debate, quando o nobre Senador Itamar Frarico me 
--solicitava que, não tendo informações, nem eu, eu asso-
-lidtasse -à Câmara dos Deputados. Mas, no próprio re-

querimento a que acabo de me referir, e que foi lido pelo 
nobre Senador Octávio Cardoso, tem esta passagem: 

"Pediu·me V. Ex'" que as provas materiais fossem 
apresentadas naquele precioso momento, o que era 
de todo impossível tendo em vista encontrar-se O 

----Serviço de Taquigrafia da Câmara fechado." 

--~-~- cl_arc:>J I;- foi_ o _que -~fin:r_1ei, l'!aguela op_ortunidacle; 
_ qtl~ I:lós__nã_o po_ffgfaxn_ºs !er. Q~___@~le ln~J~Qt~,_D_e_:p_hutl).:l 
informação da_ Câmara que nos pudesse valer e docu· 
m~n~ar o_ fat<:) ou a informaç_ãç. trazida a9 conllecimento 
da Cisa- e--dã-Presidênciii- pêlo- nÕbre--Senadoi ftinlãf-
Franco. - · 

_Çp_n_t~rma ª--~~.2Qªç_ã_p __ d~?._ ~x~"~ 

.. "Na verdade, cabia a V. Ex•, como Presidente do 
Senado, suspender a sessão e determinar fossem rea
lizadas as diligências necessárias, a fim de sanar as 
dúvidas." 

O nobre Sena_dor _fia_m_ar _Fran_co, e todos os que subs
crevem esse documento, são, sem dúvida, dos mais insig
nes conhecedores do Regimento da Casa, e que eu não ti
nha essa obrigaçló de suspender Se comprova porque S. 
E;..;._'s não puderam, no Regimento, encontrar fundamen
to para a sua preterisão e para essa afirmação que, agora, 
fazem ná sua bolhante exposição. 
- -ô.ntes, mesntQ._ de o _ilustre Senador Octávio Cardoso 

proceder a essa Jeitura,_eujá tinha em mãos, Srs. Senado
res, as notas necessãrias para trazer ao conhecimento da 
Casa essª- inform~ão. 

_. ... Sobre a mesa, Expediente que vai ser lido pelo Sr._l'~
Secretârio"- e é esse que acabei de ler, firmado pelo Sr. 
}<:>-Secretário da Câniára, o nobre Deputado Haroldo 

- Sanford. E, diria, comõ digo agora: nos termos do dis
posto na alínea d do parágrafo único do art. 3_61 do Regi
mento_ I ~t~(lO, consulto aC!s Srs. Senadores se qu'?r~m 
d~_!!tJf_a_ mat~~-=~~-fuLaiJ.l~l<!rnillt~ __ c!~~~u_tid~ 
na-qUeleffiomeirto. Mas, desejo, c.Olno flltlGamentOrieSse~-
artigo, dizer que cabe apenas a discussão e não a votação 

- de nenhuma matéria. Portanto, não haverâ votação a ser 
realizada. 

Como vai ficar muito clai-0, pi!:la leitura do Regimento 
Interno, a modificação no autógrafo é uma medida pura
mente administrativa: da Mesa, do Presidente à Mesa 
desta Casa. 

Diz o parágrafo úriicõ do arL 361: 

••Quando a comunicação for feita pela Câmara, 
proceder-se-á da seguinte maneira: 

d- se a matéria já houver sido votada pelo Se
nado -· ê o caso - a Presidência provideilciará 
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para que seja objeto de nova discussãO, promoven
do, quando necessária, a substituição dos autógra
fos remetidos à Presidência da República ou à Cã~ 
mara." 

_Os ~~_tÇ)grafo~s ajnda Qão_f9rant remettdos ao Senhor 
Presidente da República e nós providenciaremos a retifi
cação nos mesmos. Ê a única medida cabível nesta opor
tunidade e nos expi'essos termos dó Regimento da Casa. 
É a decisão que dou, nobres Senadores, permitindo que 
se V __ Ex's quiserem discutir o assunto, pode ser discuti~ 
do, mas não hã votação sobre a matéria. Mesmo porque, 
trataildo-se de três dispositivos de um projeto de lei, que 
foram rejeitados na Câmara dos Deputados, o mais co
mezinho raciocínio mostra que não hã objeto para deli
beração e votação_, 

O Sr.Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
a V. Ex• 

O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -MG -Pro
nuncia o seguinte OiScurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente e Srs. Senad_ores: 

No momento em que encerranios os-nossos trabalhos, 
é lamentável tenhamos de sacrificar essa matéria da 
maior importância. 

V. Ex•, Sr. Presidente, leu parte das notas taquigráfi
cas da sessão mem~r~~,od desta madruga~a. V. Ex• ape

-nas se referiU àS- 4 h_Óras dâ rriâõhã, qUando_ tentVã cha
mar-, reSpeitosamente, a atenção de V. Ex• para possíveis 
irregularidades no substitutivo a nós apresentado. Mas, 
V. Ex'" hã de se recordar também, verificando em seguida 
as notas taquigrâficas, e no desenrolar dos nossos traba
lhos, que mais duas_ vezes tentei obter de V. Ex' e, já no 
final por volta de 6 horas _e 30 minutos da manhã, quan
do mais categoricamente afirmei, por outras infor
mações que tinha, que realmente estávamos votando ma
téria de maneira irregular, V. Ex• disse que não podería
mos regiritentalmente_ pedir a diligência; ao contrário, V, 
Ex•, se um Senador levanta dúvidas, aí -fica ao alvedrio 
de V. Ex•, como ficou, dúvidas que realmente vieram a se 
-comprova~. caberia a V. Ex.', naquele instante- e V. 

Ex' assim não entendeu- suspender a sessão. Não seria 
nenhum ato inusitado, permita-me, sempre com muito 
respeito a V. Ex', a quem tenho a_ maior consideração e a 
maior respeitabilidade pela Presidência que exerce; evi

-dentemente que às vezes temos diferenças de pontos de 
vista na interpretação regirilental, mas V. Exf. poderia, 
Sr. Presidente, ria interpretação regimental, não às 4 ho
ras da manhã, na priníeira intervenção, mas na segunda 
poderia ter procedido à diligência, através até de um tele.. 
fonema ao Presidente da Câmara dos Deputados ou ao 
próprio Secretárío __ outra Casa-Na terceira intervenção, já 
às 6 horas e 30 minUtos, S. Ex• poderia ser acordado. 

E mais ainda, Senador José FragelH, quando no final 
do seu pronunciamento, o Senador Murilo Badaró, 
usando a palavra como Líder, chamou a atenção, V. Ex•, 
que é zeloso no cumprimento do ·dever, ê interessante
não vai como crítica, vai apenas como lembrança para 
que o Senado também anote as observações- disse que 
recebeu uma retificação dos autógrafos do Projeto de lei 
n'~ 6.971/A de 85, do !'~-Secretário Haroldo Sanford
às 15 horas. E a que horas nós estamos recebendo a co
municãção dessa informação do Sr. !'~-Secretário daCâ· 
mara dos Deputados? 

Nós, Sr. Presidente, tivemos que tomar conhecimento 
desta informação da Câmara dos Deputados por outros 
meios não atravês de V. Ex•- V. Ex• me permita, e ai, 
siltl., Senador Josê Fragelli, sempre com respeito, se V. 

- Ex• recebeu, como o diz, evidentemente, temos ciue acre-
ditar na palavra de V. Ex•, e sempre a acataremos, se V. 
Ex• fecébeu essa documentação da Câmara dos Deputa
dos às 15 horas1 V. Ex• teria a obrigação, face à gravida
de do fato- e não sei se.outros fatos já ãi::ontecerain no 
Congresso N adonal em determinadas votações - V. 
Ex• deveria ter comunicado ao Plenário do Senado, aos 
Srs. Senadores, que naquele instante, às IS horas, a Câ~ 
mara dos Deputados remetia o seguirite ofício. 

"Sr. Secr.etário, tenho a honra de solicitar a V. 
Ex• a seguinte retificação nos autógrafos referentes 
ao Projeto-de lei n<:> 6.971 d.e 1985, qu~ altera a legis
lação tributária federal e dá outras providências. 
Supressão do art. 94." 
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h sobre o que alertãyamos V. Ex~ 
O Art. 94, Sr. Presidente, da maior gravidade e tiós 

tentamos - e a que V. Ex.• não se referiu no ofíciO que 
lhe encaminhamos - buscávamos, inclusive, atravês de 
uma emenda rejeitada in limini pelos Srs. Relatores, que 
ela fosse retirada desse substit_utivo. Basta V. Ex• com
pulsar as emendas por nós apresentadas- e V. Ex• faZia 
questão de, inclusive, contar os segundos das nossas fa
las - para verificar que, 3.travês de emenda, suprimir 
esse art. 94, que me parece incOnstitucion;;~.l, tal a gravi- _ 
dade dele, tão grave que a Câmara dos Deputados, atra
vés dos Srs. Líderes, retirou este artigo. E nós, Srs. Sena
dores, só tomaríam_c;>s _ç_onhecimento se não tivéssemos 
diligenciado no outro sentido, agora, cerca de 21 hOras e 
23 minutos. -

O ~R. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Permita-me 
V. Ex• uma interrupção: não é isso; não ~. porqUe V. 
Ex•s não tinham levantado esta questão depois que rece
beram as informações e as estão recebendo agora da Me_
sa, que recebeu a informação, foi protocolada, chegou, 
mais ou menos, hã uma hora ou hora e meia e eu trouxe 
ao conhecimento da Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Permita-me Sr. Presi
dente? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - V. Ex•s não 
trouxeram os documentos ao nosso conhecimento. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Permita-me Sr. Presi
dente! V. Ex• foi quem disse que recebeu a comtinica:Ção, 
às 15 horas, da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRE$IDENTE (José Fragelli) -Recebi e trou
xe ao conhecimento. E V. Ex•, que as recebeu antes, não 
as trouxe ao conhecimento da Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• _trouxe ao co
nhecimento do Plenãrio do Senado essas ihformações?-

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Trazendo em 
tempo, numa sessão ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• as trouxe agora, 
às 21 horas e 24 minutos_~ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)-:- O que tem is~ 
so, meu nobre Senador'? Não estou sonegando fatos; es_-_ 
tamos trazendo ao conheçimento e, ~!ltes que V. Ex•~
que recebeu as informações, segundo diz, com ?~niece
dência, em relação à Casa V. Ex• não trouxe o fatO e 
,quem o estã trazendo sou eu. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não sou o Presidente 
da Casa. V. Ex• tem as obrigações regimentais. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- Com a sessão 
tumultuada que tivemos, se eu tiveSse trazido ãgora, de
pois que me chegou, na primeira oportunidade, ao co
nhecimento da Casa ... 

O SR. ITAMAR FRANCO-:- Veja V. Ex• que~ um 
zeloso cumpridor do Regimento e da Constituição, zelo
so cumpridor dos s~;us deveres, se nós, Sr. Presidente, ti
véssemos tomado conhecimento, às 21 horas e 24 minu
tos, desse ofício, sabendo_ que à meia-noite, Sr. Presiden
te, de acordo com a Constituição Federal, deveremos en
cerrar os nossos trabalhos, teríamos nós tempo suficien
te, Sr. Presidente, nào sei se para apresentar a V. Ex•, o 

. requeriment~ e o recurso que enviamos, tal a relevância 
da matéria. E isso que V. Ex• tem que relevar. Se: V. ~· 
recebe uma comunicação - quero deixar bem fixado 
isto~ às_15 horas, e só às 21 horas e25 minutos comuni-

... ca ao Plenãrio, e se nós, Sr. Presidente, não tivéssemos 
tempo material e suficiente at~ a meia-noite do __ dia 5, 
para apresentar a V. Ex• o requerimento que fizemos, 
através da Liderança do PDS, dp Presidente do PDS, da 
Liderança do PDT, através do Senador Jaison .. Barreto, 
como nós ficaríamos, Sr. Presidente? Possivelmente, não 
vai poder responder, porque é um homem digno e corre
to, e há de verifi_car que errou profundamente ao não dar 
conhecimento ao Senado da República_ desse fato. _ 

Vou mais além, Sr. Presidente, e lastimo mais uma 
vez, que num dia em que deveríamQs ·estar _:_ como disse 
o nobre Líder do PMDB- e que era de praxe, em- deS
pedidas e abraços, eu-, -por exemplo, não pude dar um 
aparte ao Senador Roberto Saturnino; aqui, talvez, de
vesse abraçá-lo. E_ por quê? Porque o Senador Roberto 

Saturnino e eu somos remanescentes da grande turma, se 
assim se pode chamar, dos grandes Senadores de 1974, 
inielizmente só o Senador Roberto Saturnino e eu volta
mos a esta Casa, eu, pelo PMDB, como meu Partido, e 
S. Ex• no PDT. Mas, sou obrigado aCQqtinuar, Sr. Presi
dente, quando gostaria de dizer outras coisas. E, me 
lembrando de que •. "ao rei tudo, me11os a honra"- V. 
Ex• ·conhece o escritor-:. "ao rei tudo, menos a honra", 
V. fi•- ínVocã a·art. 361, eu também vou buscarQ. art. 
361, e ai surgem as nossas diferenças de interpretação e 
as diferenças regimentais. O_ que diz o art. 361, no caput? 

.~ ... Art. 361. Quando, em autógrafo recebido da 
Câmara, for verificada" ~e peço a atenção de V. 
Ex~. mais uma vez, com o devido respeito"""""":"". "a ine
xiStência de exatidão material, lapso ou erro" .•. -
imagino que tenha sido um lapso-da Câmara dos 
Deputados, não vou imaginar nenhum fato doloso 
da Câmara dos Deputados para como Senado da 
República, se bem que uma matêria que chegou ao 
SeiJ.ado da República às 3 horas da manhã. 

Gosto de ver V. Ex•, Sr. Presidente, sorrindo, porque 
vejo que o sorriso de V. Ex• dá mais alegria ao Plenãrio 
do Seriado e permite que eu continue dialogando amisto
samente com V. Ex• 

~"Lapso ou erro manifesto, não estando ainda" 
- ainda advérbio de tempo --;:. ••a proposição apro
vada--pelo Senado, será sustada a sua apreciação 
para consulta à Casa de origem, cujos esclar~men
tos serão dados a conhecer ao Senado, antes da v_o
tação, voltandÕ a matéria às COmiSsões para exaffie 
se do vício houver resultado alteração de sentido do 
texto." 

Sr.. Presidente, este é o caput do artigo .. Mas, o que 
vem dizer ·a seu parãgrafo único, na letra d? 

Peço a atenção dos nobres Senhores:· 

d) "se a matéfi3. já houver Sido votada pelo Se~ 
nado =-- e ela o foi. .. " 

__ Aí, pergunto a V. Ex•: a matéria foi ou não votada 
pelo Senado? Eu gostaria de receber uma_~firmativa ou 
uma negativa de V. Ex.• 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A matéria foi 
votada pela parte da manhã; é exatamente na letra d que 
se aplica o caso. Votada pelo Senado. 

O SR. lTAMAR FRANf"'O- Continuo, Sr. _Presiden
te: 

.. " ... a Presidência providenciarã para que seja ob~ 
jeto de nova discussão - face ao lapso existente, em 
fynção ~o c~~ut do artigo - promovendo, quando 
necessãria, ... 

O SR. PRESIDENTE( José Fragelli) -~V. Ex• já quer 
rerrieter ao caput outra vez. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu não 
estou remetendo - V, Ex.• é interessante, tenho que 
aprender com V. Ex•, permita-me dizer isto, com respei
to; quando V. Ex•, começa a ficar assim, em determina
dos argumentos regimentais, começa a sorrir, balançar a 
cabeça e procurar uma saída, mas é um aspecto da perso
nalidade de cada um, e temos que admirar V. Ex• nesse 
sentido ... b por isso que V. Ex~. depois de ser Governa
dor do seu Estado, chegou a culminância do Senado da 
República e da Presidência do Congresso Nacional. 
Mas, V. Ex• tem que convír que, às vezes, errar é huma
no. O que tem demais o Presidente do Congresso Nacio7 
na! errar'? O que tem demais o Presidente José Fragelli 
confessar que errou? Não faz mal algum. Na vida da 
gente, quantas vezes nós erramos, quantas vezes eu errei 
aqui e me penitenciei por determinadas expressões. En
tão, seria at~ bonito que V. Ex•, neste instante, ao ler o 
parágrafo único no seu art. 36 letra d reconhecesse que 
está errado na sua afirmação. 

Sr. Presidente, repito: V. Ex• ainda _não mandou os au
tógrafos ao Senhor Presidente da República, e o fez bem. 
Imagine se V. Ex• fosse um apressado e se, às l2horas de 
hoje - veja, Sr. Presidente, a gravidade do fato_~ V. 
Ex• jâ tivesse remetido os autógrafos para o Senh'?r Pre
sidente da República e, às l 5 horas, recebido a retifi.: 
cação da Câmara dos Deputados! E o Sr. Presidente da 
República, querendo como está ess~. ''pacote fiscal", re
~ebendo os seus autógrafos às 12 horas, tivesse sanciona-
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·do, às 13 horas da tarue, o que teria acontecido, Sr. Pre
sidente? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se eu tivesse 
remetido, veja V. Ex• a solução, estã aqui no Regimento! 
O Senhor Presidente da República apenas mandaria re
publicar. Só isto! Não tem mais nada. Este é o caso de 
uma gravidade eXtrema que V. Ex• encontra. 

O SR. ITAMAR _FRANCO- Que coisa simples, Sr. 
Presidente .. , 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) -Seria o c·aso 
de uma gravidade extrema - basta republicar. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Meu Deus do céu, ê a 
Nova República- e aqui, mais uma Vez, o Senador Mu
rílo Bádaró lembrou tanto o nOssO conterrâneo Sena4or 
Gustavo Capanema - isto poderia ter acontecido na 
primeira: oU taivei n:a segunda República, mas jamais na 
Nova República! Eja-çnais no C_ongresso Nacional, pre
sidido por" V. Ex•! Jamais, me permita! 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não aconte· 
ceu aqui, aconteceu na Câmara um lapso, coisa tão co
mum, e V. Ex• faz disso um .. ••cavalo de batalha", com 
dispositivos sobre os quais o Senado jamais poderia se 
pronunciar e V. Ex• acha isto de uma gravidade ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Acho, sim, Sr. Presi
dente! 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ... que põe a 
Nova Repúblicâ em perigo! 

O SR. ITAMAR FRANCO- A Nova República fica 
em perigo por outras coisas. Mas, eu não quero fugir, 
quero me ater ao Regimento Interno, e pediria a atenção 
de V. Ex• para -a Ietr~. "d". · ~ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Jã prestei 
toda a atenção. jã fiz· referência à matéria. 

O SR. lTAMAR FRANCO- Vou encerr;r, Sr. Presi
dente, e só -quero dizer a V. Ex• que continuo ... (Pausa.) 

Sr. Presidente, eu tive que parar porque V. Ex• atendia 
à D. Sarah, e creio que não Poderia olhar para mim e 
para D. Sarah, escutara D. Sarah e escutar a mim, a c 
mesmo tempo. 

O SR. PRESIOENTE (José Fragelli)- Senador Ita
mar Frã.flcO, llã muito tempo que estou olhando para V . 
Ex• -

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• me honra em, 
pelo menos, prestar atenção às minhas palavras. 

O Sr. Gastão Müller -- Sendor Itamar Franco, atJ.tes 
de V. Ex• prosseguir, com todo o respeito, com V. Ex• 
diz, com a·educação que lhe é peculiar, quero saber aon
de V. Ex• quer chegar. Porque, na minha curta inteligên
cia, diante do que declarou o .Presidente, que não vai ha
vei votação e num Parlamento se pressupõe que, haven
do di':-ussão, há votação - aonde V. Ex• quer chegar? 
Esclareça-me, para que eu possa entender, porque entrei 
mentalmente em parafuso.! 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Gastão 
Müller, acho que se v. Ex• tivesse curta inteligência não 
seria Senador da República. Se bem que não sei medir 
inteligências, se ela é comprida, se é mais curta. 

O Sr. Gastão Müller - Está em curto-circuito. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não sei se existe algum 
aparelho que possa medir. b claro que os psiquiatras 
costumam dizer que o substrato do psiquismo do indivi
duo, alterando a sua vida espiritual e psíquica, pode le
var, às vezes, nós outros, a determinadas situações em 
que hã bloqueio da i llteliRência, em determinado mo
mento. 

O Sr. Gastão Müller- Foi o caso aqui, com to_d_g o 
mundo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É um bloqueio, o quC, 
evidentemente, ilão é o caso de V. _Exf 

O Sr. Gastão Müller -- Não, eu estou em bloqueio 
porque aonde nós vamos chegar? 
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O SR. ITAMAR FRANCO .:.... -Mas, vou dizer aonde 
quero chegar, nobre Senador, V. Ex• não precisa ter 
pressa. Nós temos tempo até 24 horas, de acordo com a 
Constituição. 

V. Ex~. há pouco, reclamava exatamente que o 
PMDB, do qual faço parte- e não sei se V. Ex• foi o 
fundador do PM D B, mas eu fui. 

o'- Sr. Gastão Müller- Não, eu fui fundador do PSD, 
do MDB, e do PMDB não! 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... V. Exf, há pouco, se 
referia exatamente ... 

O Sr. Gastão Müller- Mas, nobre Senador, V. Ex• 
está, como se fala em Mato Grosso., "rodeado o toco." 
Eu queria que V. Ex• me respondesse, para me eSclarecer 
diante do meu bloqueio ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- É só V. Ex• ter calma! 
Vou responder, peço a V. Ex• um pouquinho de paciên~ 
cia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - (Fazendo 
soar a campanhia.)- V. Ex• tem até 21 horas e 47 minu· 
tos para concluir a sua oraç~à. nobre Senador. Peço a V. 
Ex• conclua o seu discurso. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou obedecer a V. Ex-' 
Falarei até 21 horas e 47 minutos, se for o caso. 

Srs. Senadores, e Senador Gistão Müller, meu nobre 
Líder, meu prazado companheiro, que daqui a pouco vai 
entender nossa fala, gostaria de ler o que o Senador Jai
son .Barreto recordava, há poucos momentos, sobre a 
importância do signifiCado do artigo 94~ Esse art. 94, que 
a Câmara expurgou e o Senador ffianteve, õntem, na v o-
tação 'irregular, defeituosa, duvidosa e que tem que set 
anulada, diz: 

Art. 94 - Fica o Poder Executivo autorizado a 
alienar, mediante licitação pública, imóveis de prO
priedade da União consider.ados,- vejam, Srs. Se~ 
nadares - mediante ato do Ministro da Fazenda 
- só dele, exclusivamente dele- desnecessários ao 
ServíÇo Público Federal. 

Parágrafo único - O disposto nesse artigo não 
se aplica aos terrenos de Marinha e seus acrescidos; 
aos imóveis situados nas faixas de fronteiras, ou em 
zonas declaradas indispensadas à Segurança N acio~ 
nal; aos imóveis utílizados no Distrito Federal; aos 
demais imóveis administrados pelo Ministério da 
Fazenda. 

E seguem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os artigos 
expurgados pela Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, se V. Ex• me permite, apesar de meu 
tempo ir até 21 horas e 47 minutos, já vou encerrar ... 

O SR. PRESJDENTE (José Fragelli) - Pois nãol 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... para dizer a V. Ex•, 
Sr. Presidente, que o requerimento lído pelo nobre Sena~ 
dor Octávio Cardoso, representando o Líder do PDS, é 
da mais alta significação, 

V. Ex~, na sua majestade de Presidente, no seu arbí~ 
trio, na sua consciência - e aqui recOrdo a defmíçã.o de 
consciência dos filósofos: "Consciência, Sr. Presidente, é 
o poder que tem o espírito de se perceber a si mesmo. 

Então, de acordo com a sua consciência, de acordo 
com a análise regímental que lhe vai caber neste instante, 
poderá não aceitar o nosso requerimento e fazer o que 
pretende, Mas, a nós outros, quero deixar claro a V. Ex•, 
para que conste também dos Anais nesse encerramento 
dos nossos trabalhos- seja qual for a decisão de V. Ex•, 
nós vamos examiná-la, meditar sobre ela e, se for o caso 
e se for necessário, tendo ou não V. Ex• remetidO os au
tógrafos a Sua Excelência o Senhor Presidente da Re~ 
pública - e aqui faço um corte: não tentamos ontem 
obstruir por obstruir; queremos cooperar com o Gover~ 
no, queremos que o Governo acerte, mas não queremos 
que o Governo proceda como a antiga República agia, 
quando éramos Oposição- para dizer a V. EX~, então, 
Sr. Presidente, que vamos analisar, a partir do seu despa
cho nesta noite, a interpretação que venha a dar a esse 
requerimento, E, se for o caso, se houver meiOs se fOr ne
cessãrio, nós inclusive, poderemos recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal. 
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Possivelmente, Sr. P_residente teremos- quem sabe:
a- nãO ser que haja oUtfli-lnteipretaçãO nUm estudo mais 
apurado) de_ recorrer ao ~u9-iciário, para dirimir Q_ara 
scmpTe as dúvidãs num -caso da maior graVidade que-o 
Senado as~g!u, _I].~St_a madrugaâa, e confessado pela Câ
mara dos Deputados, Mui to obrigado! 

--------'-- ---

O SR. PRESIDENTE (José FrageÚi)-- VOu dar a de
cisão: -de acordo c_om o art. 361, parágrafo único, deter
mino a substituição dos autógrafos reriletidos à Presi
dência da República ---este despacho é a decisão dada 
pela Mesa, no caso. 

9 _$!"~ Rob~~to Campos --Peço a palavra, Sr. Presiden~ 
te. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Um momen~ 
to! _Quanto à_questão levantada, já dei esta decisão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Cam-
pos, - - -- - - -

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS'-- MT. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador~)- Sr. 
Presidente, muito grato pela deferência de V. Ex• 

O ti_~çmos e_sta noite e o problema ago-
ra ma vez n:tais, a extraordi-
nária e_se mandarem dÔcumentos de gran-
de comp exidade e relevância, ao apagar de luzes da Ses
são Legislativa, contando, talvez, que por distração ou 
quiçá preguiça e cansaço, o Congresso os absorvesse 
mais facilmente. _ -

A Velha República abusava do decurso de prazo, mas 
o decurso de prazo era o de urgência-urgentíssima de 40 
dias ou, então, o prazo de urgência simples, de 90 dias, O 
que aconteceu agora, Sr, Presidente, foi uma recusa de 
prazo - 5 dias - para apreciar um documento orça
m~ntário _de grandes proporç~_es, _mais do que uma lei fis
cal comum,-uln ensaio de ãn~:Uitetura fiscal. Pa~:a 
apreciá-lo, a Câmara-teve praticamente 3 dias, e o Sena- · 
do 2 dias. Não é de admirar, portanto, que imperfeições 
'regimentais e conceituais se infiltrassem no processo. 

Sr, Presidente, esta não-é a única imperfeição proces
suaL Lembrar-se-á V. Ex~ de que eu solicitei, com base 
no arf: 108, letra a lia ResOluÇão n'>' 8, que o projeto iilti~ 
tuladq. "Pacotão", fosse também submetido à conside
ração da Comissão de Fiscalização e Controle, V. Ex• 
denegou esse pedido_e o seu argumento- tenho quere~ 
conhecer _;__ me pareciu iriícialminte plausível. A ReSo
lução nl' 8, do Senado Federal, fala em fiscalização dos 
atos do Pode:r Executivo, da União e do Distrito Federal 
para, entre outras coisas, avaliar a eficácia, a eficiência e 
a ~onomicidade. A _e_xpress~o. "ato" é uma expressão la~ 
ta. Tributar é um ato - ãiguém diria que é o ato mais 
importante do Governo, de todos _os governos. Alienar 
imóveis é um ato também objeto da _legislação em causa. 

_fQr_tanto, Sr. Presidente, ~- minha premissa tinha !lm 
al(Ó grau -de--p1ausibilidade. Mas, deixemos de lado essa 
imPerfeição, Sr, Presidente. O que me preocupa é que es~ 
távamos a ponto de cometer uma outra imperfeição, e 
esta é mais grave. Felizmente, não há quorum para se 
apreciar o PLANIN, porque era minha intenção susci· 
ta r, logo d~_j_nício,_ s_e _reCorresSe_ à CQ!!}i!ª-~~E~s:-~li~ 
.z,ação e Controle como uma das Comissões convidadas ã. 
Opinar sobre a matêria. 

o- SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Sena
dor Roberto Campos, eu não queria interromper V. Ex~. 
mas jâ estamos chegando ao término desta sessão. As
sim, pediria que V. Ex• concluísse o seu pronuriciamen
tp. 

0 SR. ROBERTO CAMPOS- Sf:rei breve, Sr. Pr~~ 
sidente! 

o~ejaria pedir, Se fosseTanç~do ~em mesa ~_PLANIN, 
fOSs.e-oUvidã a cOmissãO de Fiscãlização e Controle, por
que aí se trata de uma a.ção governamen_t_al; o qu~ se diz 
do PLANIN-ê-qUe é-Um PlariO de ação gover-namental. 
AçãO e atá-são a -mesma coisa e, ao· que sei, não se cogita~ 
va de distribuir esse processo à Comissão de Fiscalização 
e Con~role._Mas, Sr. Pf~i~ente, fomos sal':oS pelo gongo 
de um erro."que era regiméntal e substantiVo; subsúmtivo 
porque este plano não é pla-no; poucas pessoas , no Bra· 
si!, têm mais experíêileia ãe planejarilento d_o que eu, des
de moço, na ComissãO MiSi.a B"Tasil x :E:stados Unidos; 
no BNDE, que ajudei a criar,_ programa de metas do GQ~_ 
verno Juscelino; programa econômico do Goverrio Tarl~ 
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credo Neves; Ministério do ~lanejamento do Governo 
Castello Branco; programa de ação econômica no ~o~ 
vento Castello 1\rª"nco; PI~n9 de Ar_senal. E pa!a m1m, 
r-udimeõta.rmC:_ilte, plano signifuiã alio em que se especi
fica: agente executivo, uso _e fonte de recursos, r~lação 
custo-beneficio, cronograma de execução, mecamsmos 
de -contfoie. -

-O que temos é uma sêrie de frases no PLANIN, é mais 
uma excursão pela utopia. 

Mas, Sr. Presidente, vou terminar, apenas indicando 
que três questões fundamentais que emergem da apli~ 
cação da Lei n9 7 .232, nem sequer foram tocadas no 
PLANIN. Primeiro, o conflito aberto e diário de que to~ 
dos saP~mos existjr, .ent~e o Ministério das CQIUuni~ 
Cações e a SEI, algo qüe·se tinha-que regular porque estã 
atrasando o -programa de telecomuniçaç_ões. 

Segundo: o conJiito jui"idiciona1 entre a SEI e a SU~ 
FRAMA- Zona Franca de Manaus, está sendo vitima 
de discri:rriiO.iiçãõ pela SEI; a SEI está interpretando a ex~ 
pressão opinar sobre incentivos fiscais, que é seu direito, 
como o direito de anular incentivos fiscais, o que é ab~ 
surdo. Os incentiVoS fegíonáíS :São independentes e se su~ 
perpôem a quaisquer outros incentivos criados, porque 
só _se cria um ince11.tivo _r~gíonal para compensar a região 
de suas desvantagens e vem a SEI e querem equalizar os 
incentivos globais da Zona Franca com os de São Paulo, 
criando uma reserv_:a de caça para a indústria paulista. 

Finalmente, f:xpressamente na Lei n~' 7 .232, que men-' 
ci:õna os distritOs de exportação- tudo que o Executivo 
tinha era indicar a localização e, Sr. Presidente, nem isso 
foi feito nesse doCUmento que o Ministério d~ Ciência e 
Tecnologia, orgulhosamente, chania de plano e que eu 
chamo de excursão pela utopia. 

Mas, Sr. Presidente, para terminar, direi apenas que 
seria conveniente não termos mais essa situação em que 
o Poder Executivo tem uma gestação de elefante, lenta, e 
espera do Congresso um parto de lebre. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, e gostaria apenas de 
agradecer profundamente a V. Ex~. pela _oportunidade 
que me deu destes esclarecimentos que serão úteis no fu~ 
turo. E sa~e V. Ex• quê lhe tenho maiS que amiZade- e 
eU não digO isto freqUentemente- mais do que amizade, 
veneração. 

Muito 1? __ brig~:~do! (Muitç bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu, por V. 
Ex•, a mesma coisa, com a admiração, que não é só mi
nha mas de todos os _bons brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro·. 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente Srs. Sena~ 
dáres: -

t98S ficará marcado na história política brasileira 
como ano effi que chegou ao fim o regime autoritário e 
consQJiçl._9_l!~Se __ ª-_N_g_ya R~úb!tc_~. pQ!lt,o de partid;1 para 
a efetiva çienwcratização da vida nacional. 

Temos, -ãirtda, vivas na memória as emoções que cer
_caram a eleição de Tancredo Neves eJoséSarney; a ines~ 
perada doença do Presidente eleito e a posse do Vice José 
Sarney; e a dolorosa agonia que acabou por levar Tan~ 
credo Neves ao repouso final na sua querida São João
dei Rey. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, embora surpreendida 
com acontecimentoS graveS_é inteiramente imprevistos, a 
-~9v~ Repúb_l!~_l.! foi aº~- p~ucos consolidando-se: sob o 
comando digno e austero do Presidente José Sarney, As 
difículdades iniciais foram sendo superadas pelo traba
lho dedicado de toda uma equipe e
progressivamente...,... os --compromissos- assunidos em 

pTáÇà pública pela Aliança Democrática começaram a 
ser resgatados, Chegamos ao fim do ano e, antes de com
pletarmos 9 meses de ·aoverno, mesmo os adversários 
haverao de -reconhecer O .enorme saldo positivo e o 
avanço inquestionâVêl alcançado pela democracia na 
Nova RCQ(!Qlica. _ _ 

Repito palavras do pronunciamento que o Presidente 
José Sarney dirigiu à Nação_no último dia_ 6 de no
vembro. Dizia ele: 
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''0 clima de liberdade que o País vive não tem 
pr~dentes em nossa história. Asseguramos direi~_ 
tos, liberamos procedimentos, enfrentamos movi
mentos reivindiCatórios e, em nenhum momento, o 
GovernO cometeu qualquer violência. 

No quadro instituciorial, criaram-se mais de vin
te partidos_, Quem quis questionar e ter -voz, teve 
essa oportunidade. Todo cidadão sabe que tem di
reitos e que exerce os seus direitos. Por outro lado, 
essa liberdade não ficou no campo político. Ela se 
afirmou no campo da iniciaiíva pfivada e na afir
mação dos direitos sociais. -Abolimos a censura, 
quebramos tabus em relação a correntes que viviam 
na clandestínidade. Tivemos a coragem de integrar 
(não só legalizar), mas integrar, ao con-vívio pOlíti
co, partidos, entidades e pessoas segregadas por pre
conceitos ideológicos. 

Estão funcionando os programas de sup1emen
tação alimentar para pessoas de baixa renda, de 
aleitamento, de alimentação popular, de ampliação 
da merenda escolar, da cesta básica, da educação 
para todos. 

Começa um renascimento cultural, fruto do mo
mento de discussão e d.e_reencontro que o País vive. 
No setor básico do ensino, estamos colocando no
vas têcnicas a serviço da educação, programa este 
que será a verdadeira revolução educacional doBra
sil, aquela que libertará o País da servidão, da igno
rância e que marcará a nossa História, 

Tódos sabem que o Brasil não é hoje mais cauda
tário de nenhuma potência, nem prisiOné:irO de pe
quenos conflitOs-. 'O Brasil ocupou o seu lugar. De
sapareceram do dia para a noite -as comiSsões de or
ganisinos "iiiterri.acionais que auditavam órgãos go
vernamentais, a nos -ditar ril.odas e que passavam 
freqi.ientemente pelo Brasil. O _nosso País retoma o 
comando do seu destino." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Na área económiCa, um balanço das ações governa

mentais demonstra que em meio à turbulência de uma si
tuação cujos contornos mudam a cada _Ínstãnte, cõ:
meçam a apontar alguns resultados positivOS, -embora 
muitas das distorções herdadaS mostrem um poder de re
sistência inesperado. 

A perspectiva de uma inflação acumulada anual, prÓ
xima a·300%, existente em março de 1985, está totalmen
te afastada. Até novembro, considerado o p(::ríÕdo de 
doze meses, o índice geral de preços, apesar de algumas 
oscilações bruscas mensais, variou 227%. Para o ano, 
tudo leva a crer, esse índice será um tanto inferior, de
vendo posicionar-se em torno do número obtido em 
1984. 

O Governo reconhece a complexidade da inflação bÍ-a
sileira, em especial a rápida propagação de qualquer ele
vação de preços por todos os demais. Por isso, o 1~ PND 
da Nova República propõe o combate à inflação por in
termédio de diversos instrumentos. Num primeiro mo
mento, a fim de evitar choques de oferta, cabe prosseguir 
a renegociação da dívida externa e estabelecer uma polí
tica de abastecimento urbano, concentrada nos pmdutos 
agrícolas. A segunda etapa, onde o déficit público estará 
controlado e reduzidas as taxas de juros, passa por am
plo acordo entre grupos e classes na sociedade. O objeti
vo desse pacto é romper a inércia inflacionária, sendo 
essa a forma de evitar que a inflação se perpetue. 

A pressão inflacionária, represada n-osegunci"O trfnles
tre do ano, voltou_ a crescer nos últimos meses. 
Conjugar"aiU-se ·paiã--tanto um Crescimento -do poder 
aquisitivo real da massa de salários, estimado em 12% no 

,an?, e_ a _escassez d~_deter[J).inados produtos agrícolas, 
pnncípãlmente, dos quais não foram formados estoques 
pela dificuldade de financiá-los às taxas de juros hoje vi
gentes no mercado. 

O Governo tem unia orientação econômica bem defi~ 
nida. Dessa orientação, Senhor Presidente, Senhores Se
nadores, faz parte a proteção à renda dos assalariados, e 
no sentido de atender a isso, minimizando os efeitos in- · 
desejáveis que __ a inflação acarreta, o Governo hoüve Por 
b~m substituir -a medida oficial da alta de preços, antes 
fe1ta com base no lndice Geral de Preços, e agora calcu
lada a partir do Indice de Preços ao Consumidor Am
pliado (IPCA) .• 
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O que se busca com essa substituição é assegurar, em 
últ~ma instância, que a correção dos salários seja feita 
através de um índice que reflita, com maior rigor do que 
at~ agora, as variações de preços observados na econo
mia. 

A tiiferença entre o IPCA e o IGP, é que o primeiro é 
obtido pela agregação dos índices de preços ao consumi
dor relativos a nove regiões metropolitanas e a Brasília, 
sendo que o índice_ geral de preços, calculado pela Fun
dação Getúlio Vargas, tem um peso maior de (60%) dos 
índices de preços no atacado, embora o universo 'deste 
seja também amplo e abarque t 1 Estados da Federação. 

Si. Presidente, Srs. Senadores, --
Existem discrepânCias entre os valores deSses íri.d.ices. 

Em contextos de indexação generalizada, como o nosso, 
essas discrepâncias têm ímpficações no lado real da eco
nomia. 6asta citar o exemplo do mutuário do BNH em 
relação ao Sistema Financciro de HabitaÇão. Até o final 
de 1984, esses mutuários tinham os salários reajustados. 
por fração da variação do INPC; as prestações mensais e 
o saldo devedor relativo ao imóvel, pela-variaÇão da§ 
ORTN, enquanto o mesmo imóvel acompanhava a eVo
lução- do mercado. 

Ainda dentro dessa orientação governamental, de .re
duzir distorções e alcançar maior beneficiO scicial, o Go
verno encaminhou ao Poder Legislativo projeto de lei no 
sentido de alterar a legislação tributâria federal. Um dos 
pontos polêmicos dessa proposição tem sido o Imposto 
de Renda da pessoa física. 

Cabe-nos, na qualidade de Líder do Govefno- nesta 
Casa, esclarecer alguns ângulos dessa matéria, até o mo
mento pouco discutidos, para que se alcance o verdadei
ro sentido do que pretende o Presidente José Sarney. 

Na verda~as pessoas físicas vinham sendo, e Cada
vez mais, tributadas antecipadamente na fonte~ pela apli
cação de tabelas de retenção do imposto de renda, que 
ao longo dos anos foram sendo reajustados pela apli
cação de índices inferiores à desvalorização da moeda, 
medida pelas variações das Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional. 

Pa-raagrãvar afnd"ã mais a sitUação, de SUbcorr~ão-da 
tabela de retenção, o valor da ORTN era reajustado em 
bases inferiores à inflação medida pelo !ndice Geral de 
Preços. 

Dessa forma, Sr. Presidente, Senhores Senadores, o, 
contribuinte ia passando gradativamente para alíquotas 
mais elevadas na tributação de rendimentos _na fonte, 
sendo-lhe exigido esforço tributário crescente, embora 
,uma parcela dessas antecipações fosse adiante devolvid3, 
monetariamente corrigida. · 

No sistema de bases correntes, que agora objetiva ins
tituir, quer o Governo que a carRa tributária na fonte, a 
qual é substancialmente reduzida para __ _as camadas de 

,menor renda~ seja equivalente à carga calculada na de
claração~ Não haverá, portanto, imposto a pagar ou a 
restitui,r, na maioria dos casos, desde que enquadrados 
na modalidade de contribuintes-tópicos. 

Uma preocupação de muitos~Obfes se~adores tem 
sido a respeito do déficit público. Cabe dizer ·que o Go~ 
verno tem feito todos os esforços no sentido de um reor
denamento de suas contas, explicitarido o déficit pcir in
termédio da unificação orçamentária, para--a qual Se deu 
um passo importante, recentemente, quando da apre
ciação e votação,_ pelo Congresso Nacional, do Orça
niento Geral da UniãO para 1986. 

Para esse ano o déficit, explícito como deve ser, al
cança Crf 211 trilhões, o qual, comparado à evolução 

--real do déficit herdado em 1985, representa um sensível 
esforço de desaceleração e de retomada do controle das 
finanças públicas. 

A grande novidade é _que o orçamento de agora não 
está artificialmente "equilibrado", Além disso, a lei 
orçamentária para 1986 prOíbe a criação ou o reConheci
mento de despesas públicas nela não incluídas, bem as
sim qualquer adíantamento de recursos pelas autorida
des monetárias ao Tesouro Nacional. 

Ainda assim a_ estimativa da receita do Tesouro apre
senta um_aumento_real erp_ torno de 19%, aumento esse 
explicado pela retomada do crescimento do produto in
terno e melhora da administração fiscal. 

O maior peso do esforço fiscal do Governo, Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, recaiu -Sobre um austero 

controle das despesas públicas. Embora, tornando com~
paráVeis os orçamentos, para 1986 haja um aumento r.eal 
de 9,8% nás dispêndiOs, excluídas as despesas d~ capital 
(am,ortizaçã_o ~a dívida interna e ~terna e oorltrapartida 
nacional a empréstimos externos, que são ai Principais), 
as despesas correntes mostram uma reduçãO real de 
14,2%. 

Os "Encargos Financeiros da União" !epresentam o 
grande aumento dos dispêndios correntes, particulir
mente a dívida interna, cujos encargos ascendem a Cr$ 
119 trilhões, aproximadamente. No total, os "Encargos. 
Financeiros da União", transferidos do Orçamento Mo
netárip para o da União alcança Cr$ 195 trilhões, pa~a 
um déficit fiscal total de Cr$ 211 trilhões. 

O Governo optou por conciliar a necessária redução 
do défiCit com seu objetivo maior de combate à pobreza 
e às desigualdades sociais. 

O conjunto de medidas, ora proposto, se reflete numa 
redução do déficit público, no conceito operacional, de 
Cr$ 21 I para Cr$ 19 trílhões. ou seja, 0,5% do PIB esti
mado para _1986, Isto significa uma queda substancial, 
pois em 1985 essa relação será. de algo em torno de 3%. 

Receita_ adicional, da ordem de CrS 60 trilhões, serâ 
obtida com a implementação das medidas de justiça fis
cal. Com um melhor desempenho das estatais, do SIN
PAS e a expressiva redução na taxa de juros (na rolagem 
da dívida, haverá uma economia de CrS 35 trilhões), e, 
ajnda, corte substancial dos demais gastos, será possfvel 
alcançar finanças pllblicas mais_ equilibradas, inflação 

· menor, com simu1tâneo crescimento econôrriico. 
Em última análise, todo o esforço do Governo do Pre

sídente José Safney objetiva vencer a recessão, ajustar a 
economia e alcançar uma retomada do crescimento eco
nômico, Sem eSSe -último, não hã saída. 

E de fundamental importância que a econoniia cresça 
no mínimo 6% a-o ano. Isto porque, nos últimos quatro 
anos, praticamente estagnou o setor produtivo do Pafs, 
com todas as acentuações de distorções possíveis. Para o 
ano em curso, estimativas iniciais sugerem um cresci
mento real entre 7 e 8% do produto interno bruto, valor 
esse que· está acima da meta julgada necessária. 

. Compiêende a sociedade brasileira que só dessa forma , 
torna-se _bem mais_ simples obter uma gradual recupe
ração dc:r salário rea.I, porqUe apoiada no aumento do · 
emprego industriai e agríco[a. 

Sr. Presidente, Srs'. Senadores, 
O empenho do Governo da Nova República em hon- ' 

raros compromissos assumidos em praça pública foi co
roado com a realização das eleições municipais de 15 de 
novembro passado. 

A Nação reencontrou o caminho da plenitude demo
crática através de eleições livres de casufsmos e de pres
sões de Governo. O Presidente José Sarney manteve-se 
na posição de magistrado e absorveu, com exemplo ·de 
dignidade, o resultado na capital do seu Estado. 

O resultado das urnas refletiu, em primeíro lugar, a 
manifestação-livre do povo, nas ·capitais e noS demais 
municípios que_estavam margi~alizados pela polftica de __ 
exceção dos gov_ernos passados. Depois, mostrou clara
mente que a sociedade exige mudanças reais e palpáveis. 
E, por fim, demonstrou que a mensagem do PMDB con
tinUa Viva- e atual, malgrado as dificuldades enfrentadas 
no primeiro ano do Governo, com todos os percalços 
inerentes à pesada herança que nos foi legada pelos regi
mes de 20 anOs de arbítrío. 

Mesmo assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
PMDB ganhou a eleição em 19-das 23 capitais e na mai'o~ 
ria esrriagadora dos demais municípios. Obteve 4 mi
lhões e duzentos mil votos contra 6 milhões e 400 mil vo----
tos dos demais partidos, o que corresponde a 44% do to-__ 
tal de votos. Vale, ainda, ressaltar que o PDS, partido de 
apoio ao Governo passado, elegeu apenas um prefeito de 
capitaL 

Por isso, entendo que o povo compreendeu a·'ffiensa
gem de mudanças que o PMDB prega desde a memorá
vel campanha de Tãncredo Neves. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Encerramos esse período legislativo com a decisão his

tórica de aprovar a Mensagem de convocação da As
sembléia Nacional Constituinte que será eleita no próxi
mo ano. ~ o resgate solene do maior de todos os com- . 
promissos que assumimos com a Nação. • 
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O processo de democratização que vem sendo condu
zido pelo Governo da Nova República, se consolidará 
em 1986 Com a remoção definitiva do que ainda resta do 
"entulho autoritário", seqUela dos longos anos de auto~ 
ritarismo. Tetento-s- uma nova Lei de Greve; uma nova 
Lei de Imprensa e extinguiremos a Lei de Segurança Na
cionaL Tudo isso dentro do novo quadro institucional 
que estaremos construindo na Constituinte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Estou certo que 1986 marcará-airida o fortale<;imento 

da Aliança Democrática a nível nacional. RevitaliZare
mos a articulação de forças que possibilitou a implan
tação da Nova República. Caminharemos para as 
eleições estaduais e garantiremos, pi::la noss-a união, .a 
eleição do SUCeSSOr -do Presidente da República. 

Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, buscando 
acima de tudo e sempre, os mais altos interesses Q.a 
Nação. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bc:::ml) 
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - CO~ced~_ a 

palavra ao nobre ~nador Nivalclo Machado. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte disc1,1rso) - Sr. Presidente: 

O Governo da Nova República vem procurando esta
belecer suas prioridades dando ênfase à área social. 

Dentre estas, a educação, a saúde e a alimentação es~ 
tão recebendo tratamento especial, _pois do mau equacio
namento dos problemas dessas áreas podem decorrer os 
grandes males que afligem a população, como a insegu
rança, o desemprego, a carência de moradia, os níveis 
baixos de salários, a superlotação das penitenciárias. 

Os prOgramas que estão sendoJ!Jlplementados exigem, 
porém, uma certa intercorrÇncia de tempo _para que pos~ 
sam mostrar os seus resultados concretos. 

Não se pode exigir uma reversão pronta e imediata no 
atual estado de coisas, pois as cruciais dificuldades que 
anigem o povo brasileiro são de uma profundeza mais 
acentuada do que deixam transparecer ante uma análise 
superficial. 

Pois bem, como os grandes problemas exigem serieda
de c grandes soluçõ_es, e como estas têm como pressupos
to básico um planejamento consciencioso e abrangente, 
e. por outro lado, como existem situações de carência 
que exigem a adoção de providências imediatas, temos 
de convir que medidas emergenciãis, embasadas n<~_:s_ dis~ 
ponibilidades de recursos materiaiS e- hiühãriOs-·arual
mente existentes, têm_de ser urgentem~nte adoiadas. 

Essas providências, com efeito, começãm a·ser toma
d<:~s. 

Isoladas urn.fl-s, dada a especificidade de que se reves
tem, articuladas e mesmo integnidas Outras; cqmo·ocot
re com as que vêm sendo implementadas nãs campoS- ifa 
saúde e da ahm-:otação, o certo é que algo está sendo 
rculizado nu ,\,q)-.;:r. de atuação específica 'das Seçreta
ri<ls de EstadlJ " '!,;c e~tã.o a~etos ess~ proble.m~s. 

Agura iT•t::'-'~·-· n Mmtsténo da Saude, obJetJvando 
Lnrm1r realid:J.d·:; a" medidas destinadas a suprir a carên· 
cic1 aliment;u do hrasíleiro, vem de expedir, após amplos 
emendimenlo com os Municípios e Estados. as "normas 
e A.tribuições para a Execução do Progranla de Suple~ 
mentação Alimentar". 

Não se trata de simples pi-opo~ta ou de mero reposi
tório de recomendações destinadas a cair no vazio. 

Consubstanciado em ações integradas a cargo da 
União, dos Estados e dos Municípios, destes Principal
mente, cuja's estruturas busca fortalecer, pois só atravês 
deles é que se pode chegar a resultados compatíveis com 
a realidade e com as_ne~ssidades das comunidades ca
rentes, o Programa reveste-se· de uma amplitude tão vas
ta que, uma vez implementado, podemos assegurar que 
todos os chamados carentes serão contemplados. _ 

Atravês_da Portaria n9 635, de3 de setembro do cor
rente ano, o Sr. Ministro da Saúde traça as_ diretrízes. bâ~ 
sicas da ação a ser desenvolvida,_ como disse, em íntima 
articulação com as Uh.idades da Federação e com- os 
Municípios. - -

São linhas mestras do Programa: 
--Acompanhamento do estado nutricional daS 

crianças. 
Não se pode negar uma importância extraordinária a 

esse item do Programa GoYeJ;namental. 

DIÁRIO DO CONG.RESSON AC!ONAL (Seção II) 

País em que o íÔdice de mortalidade Infantil chega à 
.média de 87 crianças em cada mil, antes de um ano, mais 
grave_ se mostra este problema se atentarmos para o 
Nordeste, onde-ess~~çoeficiente se eleva_ a 1_30 tJOr mil, 
sendo que em Fortaleza esse índice dispara para 250 óbi
tos__ em cada mil crianças. 

Para se ter uma Idéia sobre o que representa esse coefi
ciente,de z;iQ.QoLrni~t.-.bis~a ler:nb-rar _que -~omente doi_s 
países dC? mundO -poSSUem -coef'íC'íente=de mortalidade 
mais alto: 9 Laos e o Cimboja, ambos devastados por 
guerras intes!in!;l_S_ e-Qf!Le__pidemias ~~nstantes._ 

A média bras-ileira de- 87 Po--r-ffiTI"é-OOnsiderada alta, se 
levarJ!Ios em conta que em muitos países, o índice de 
ffiOrfãiidade é il1-feríóf_

0

3."25-põfffiil, chegando a 9 na Sué
ciá, país de inenor íriQice de mortalidade no m~nQo-. 
-J:?o !elatóriq do.M1_!·u~té,r1.õ -da Saúde, surgem nu~eros 

até CertOs ·pOnto- s~fp;~~dentcs pâ.ra o rldssô País.-
Vçj;nD_9S algl,!.ns__d_~?!.5_~- ~adas: 
p maiO~-ítldíÇe-_çle ~ort~fídade enti_e-no~.- r~tfetimos, ê 

0-~d~ _·No~d~te::-có:nLfnfdl~ ssüpeí'i"ór a 13_0_ Por __ ~il. __ _ 
· Seguc_m-:~~lh~ a.LB.~g_@es 7'iorte, com tOO, e Centro
Oeste, com 85. A Regilio Sudeste apresenta lndic_e-de _67 

_.PO(:â~i~.os dados s_obte es~ Índices; revelações e contra
diÇões estarrecedoi'às': -o Casó ci~ Po_tto Aleàre é um deles. 

Ci_d~~<_ q1:!_~ apresenta fndice baixíssimo dos chamados 
bairros nobres, Sua-penreiia-a-presenülüffia mo«alidade 
que supera--a- inêClia rioideSfiriá: 163 por triil. 

O pr6priore~do Ministério.da Saúde aponta 
corrlo _cãusas d-a eteV-ãdil_ -_mortalidade: 

- sane:.miento básico Precário; 
:..= eieVic:iã deficiência nlltrlcional; -

-=:_: d~apareJfiãiTteilfO-âõs-serviÇõs -de saúde; 
- hãbitaçOes inaclequadãS;- --- - - -- -

------=lnsalub~IdaQS:-. ---~- _ _ _ " _ -
- pr-êCâfias êônd.iCOet"at; "hiilene ·e_ desconhecimeYJ.to 

das regr-a:s-efe"meiitare_s-aeeaucação_ sanitária. -
Outro dado -iffipresSiona-nte é õ referente à desnu-

trição. _ -
Esta, se não ê causa imediata __ da mortalidade, para ela 

concorre acentuadamente. 
- No Recife. por eXemplO, em 559 óbitos verificados em 
198U~ 39J deCOrreram -da desnutrição; em 327 óbitos. de
correntes d? saramp-o_, 243 foram de alimentados defi-
cieriteniente. · · 
Q~e meàldas se pr~ponizam para reverter este ~tado 

de ·c"oísa? 
O Dr. ·-roão Yunes ·aponta como providênci,as neces

-s5rías: -
a) elevar o grau de imu-riiz"ã.Ção com a ampHacão da 

v;t.cin(lção; _ ·-- --·----- ~-_ - ~ --

b) proporcionai-às mães ãlimentaÇãO sadia-; 
-C) serviço- pi-é-naüiT e p6S.:'"ri3fal safisÍatóFios e eX.ten~ 

si~QS ·a todas as mães~ _ _ 
· ·d)~ cont[Oie rígido .dª-S dc;>~I!Ç?~t- _ 

e) proporcionar às famílias habitação adequada. 
CremOs que _-ou ti-aS- meaidas pOdem- Sef __ a-pontadas, 

como a extensiío_ das rede~ de á_gua ~-de ~sgotó, am~ 
pliação da chamada merenda escolar e, finalmente, a im
p\cmentaçüo de ações _conjuntas entre os Ministêrios_ da 
Saúde, Educação. Erevidência Social e- mesmo o -da Agri
cultura, de modo a tornar viável uma sistemática de for_~ 
i1eciffientOOe-:ifíniéntSÇãôbásica ~s populações care_ntes. 
Or~ o Programa de_Suplementação Alimentar, a ser 

d_!!s~_11_VQI~vJdO___l?e(9 __ M m1Sténo 4a_~~ú~e,_ el_l_gtoba Projetas 
-a-FrUngentes de todOs esses problerll-is; iSto é, conteffipla 
a·_nie~dicinã pre':entiv<J., e, o qu~ _é maiS importante, pro
cut.a proporcionar O acolnpanhainento daS -gestantes e 

~~!~-~~-~~-!!!~_;I;~~!~CJ.!~-~ q~_e ~correm, e_~ 
!;_Uª ma1o).: mctder.tct_a-'- t19_Pfi!TI_~tro ano de_v1da, e que, se 
nãq_levan:t à morte,_ero9uzem guase sCmpre segaelas ir
removíveis e irreversíveis. 

N_~ta_9~P_()f~~~~d~d~~s_~n~o(}>residei1Je, desejà expres
sar..,9s __ vot_os- d_e qu~,<?--~~Ogiã~a-de_-Suple~entação Al~
mc_n_~ar _cu.inpra ôS-p_rOpõsi_to~ que_o!nspiraram; éstãbele

- çir_!_ d~ ffiod~ ·medíat~~~-~-a~_ji~l~l~a-aefinitiva de saúde 
-------puolica -e,aetmeáJato~ um_ Plano de Assistência Alfmen-

tar tis pesSOàS-carentes; ·a ·rrm -de que se possa; com o pas
sar"-dos anos, ter uma população infantil forte e sadia, ca~ 
paCiiada, ·no futuro, i oferecer sua contribuição ao soer
guiffierno da gl'arideza da "f!átria. 

Era o_ que tin~<i_a ~izer. (Muito bem:) 

Sexta-feira 6 5563 

_ O SR~ P~ESIDENTE (Jos~ Fragelli) -A nossa ses-
são chegou ao término. Apenas direi umas palavras para 
agradecer a todos os S_rs. Senadores a colaboração que 
deram à Mesa, no curso dos trabalhos do corrente ano. 
GUardo poi todos os meus colegas desta Casa estima, 
admiração e respeito. 

QUero agradecer taiDbêm, em meu nome e em nome 
da Mesa, e acredito de todos os SenhoJ;es Senadores, a 
dedicação dos nosl?os funcionã.rios de todos os selares, 
inclusiVe do Setor Gráfic9 e do PRODASEN. 

Mas me permito fazer um agradecimento muito espe· 
cial aos- Srs. funcionários da Mesa, que _se desdobraram 
nest~s dias, atravessan~o horas 9em contar absolutamen
te prazos, nem diaS nem noites. Este agradecimento tam
bém devo estender ;;t todos ~queles que, como os da Se
cretaria da Mesa Dtretora, se esforçaram da mesma ma
neira, em dedicação aos trabalhos da Casa, que são os 
nossos taquígrafos. 

Muito obrigado a todos os Senhores. 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a Sessão às-21 horas e 54 minlltos.) 

ATO DO PRESIDENTE No 258, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buiçô_es que_lhe confer!!m oS artigos 52, i(eril 38, e 97, in
ciso IV, dô Regiminto 1 nterno e de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foí outorgada pelo 
Ato n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato n<?l2, de 1983, da 
Comissão Dil'etora, Resolve ex$::merar, a pedido, JOSI! 
CARLOS ALVES DOS SANTOS, Técnico Legislativo, 
·classç. "Especial", Referência NS-25, do Quadro Perma
r~ente, do cargo, em Comissão, de Assessor Legislativo, 
Código SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente, a partir 
desta data. -

· .Semid-0 Federá!, 5 de dezembro de 1985. - Senador 
José Fragelli, Presídente do Senado FeQ.eral. 

ATO DO PRESIDENTE No 259, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38..e 97, inci
so- IV do Regimento lo terno, e de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9l2, de 1983, da 
Çpmi_ssão _Qiretor?-, Resolve_ nomear JOSE CARLOS 
ALVES DOS SANTOS, Têcnico-·Legislativo; Classe ES
p_~ial, Referência NS-25, do Quadro Permanernnte, 
para exercer o_ Cargo i:m Comissão, de Diretor da Subse
cretaria de Orçamento, Código SF-DAS·\01.4, a partir 
desta data. ' 

Senado Federal, 5 de dezembrO de19~5. -- Senad_or 
-José Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE No 260, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgãda pelo Ato da 
Comissão Diretora n'? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Proçesso _n9 019939 85 O, resolve 
aposentar, por invalidei, CLARINDO VIEIRA DA 
SILVA, Assistent~ Leg\slativo, Class~. "Especial" , __ Refe
rência NM-35;-do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos dos artigos 101, inciso I, e 102, incis-o I, 
alínea_ b, da Const~tuição da República Federativa do 
Brasil, combinados_com os___a,rtigos 428, inciso III,§ 29, 
429, inciso III, e 414, § 49, da Resolução SF _n9 58, de 
1972, e artigos 29,-parâgrafo único, e 39 da Resolução "SF 
n9_ 358, d~?_ }983, e artigo 39, da Resolução SF n9_ 13, de 
1985, e art!go-19 4ª Lei n~ "Cô50, ~e 1950, com proventos 

_integrais_ e a.: s!a~i11Cação _adicl~_nal pOr tempo de serviço 
a que faz jus, observado o limite prevísto no artigo 102, § 
29, da CóriStfti.iição Federal. 
- Senado Federal. 5 de dezembro de 1985.- Senador 
Josê F~~gel!i, Pi'esídente do Senado F:_deral. 

ATO DO SR. PRESIDENTE NO 261, DE 1985 

O Presidente do Senado Fedei:ai, no uso dis ãfri~ 
buições que lhe conferem os artigos 52. item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n\>~. de4 de abril de 1973, e tendo em 
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. vista o que consta do Processo n'~' -02035-5 85 8,"- resolve 
a,posentar, voluntariamente, ADAHY BORBOREMA 
bE CASTRO, Técnico Legislativo, Class~,. ''Especiai", 
Referência -NS-25, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, parágrafo 
único,, e 102, inciSõl, alíne?, "a", da Constituição da Re
pública Federativa do Brasil, combin~dos com _os_ a!tisos 
428, inciso II, 429, inciso I, 430, inciso IV e V, e414,-§4'~', 
da Resolução SF n9 58, de 1972, e artigo 2~>, parãgrafo ú
nico, da Resolução SF n'~' 358, de 1983, e artigõ 3'1' daRe
solução SF nl' 13, de 1985, com -proventos integrais, 
acrescidos de 20% e a gratirlCação adicional por tempo 
de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no 
artigo 102, § 29, da ConstituiçãO Federal. 

Senado- Federal, 5 de dezembro de 1985.- Sen.ador 
José Fragelli, Presidente do Senado FederaL 

ATO. DO PRESIDENTE No 262, .DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
Ouições.que lhe conferem_ os artigos 52, item 38, e97, in~ 
ciso IV, do Regimento ln-terno, i de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada Pelo Ato n9 
2, de 1973, revigorado pelo Ato n9 12, de 1983, <ia Co-

1 missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n9 
130, de 1980, que permite a contrataç_ão de I (um) Asses
sor Técnico para cada Senador, resolve autorizar a con
tratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço, de ANTONIO RODRIGUES COELHO JÚ
NIOR, para o emprego· de Assessor Técnico, com salário 
equivalente ao V~!lcimento do-cargo DAS-3, a partir_ de 
20 de novembro de 1985, com lotação e exercício no Ga
binete do Senador Murilo Badaró. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senadõr 
José Fragelli - Presidente do Senado Federã.l. 

ATO DO PRESIDENTE No 263, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no -uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso 
IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a dele
gação de competência qll:e lhe foi outor_gada . pelo 

Ato n' 2, de 1973, revigorada pelo A~o n9 12, de 1983, da 
Comíssão Diretora, resolve nomear JAIME LUIZ CO
LARES, Técnico Legislativo, Classe Especial, Referên
cia NS-25, do Quadro Permanente, para e:rcercer o cargo 
em Comissão de Assessor Legislativo, Código SF-DAS- · 
102.3, a _partir desta Qatª. __ 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. -Senador 
José Fragelli ---Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 264, DE 1985 

O Presidente do Seniido Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52. item 38, e 9i, inciso--
IV, do Regimento Interno, e de-conformidade com a dele
gação de __ c~mpetência que lhe foi outorgada pelo 
Ato -n9 2, de 1973, r'e:vigoradi pelo Ato n" 12, de 1983, da 
Comissão Diretora, resolve nomear PAULA CUNHA 
CANTO DE MfRANDA, Técnico Leg!slatívo, -Classe 
·~c", Referência NS-=-21, do Quadro Perman-ente, para 
exercer o cargo em Comissão de Assessor Legislativo, 
Código SF-DAS-102.3, a partir desta data. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. - Senãdor 
José Fragelli - Presidente do Senado Federal. · 

ATO DO PRESIDENTE N• 265, DE 1985 

O Presiden.te do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52. item.38,'e 97, iriciso 
IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a dele
gação _de competência que lhe foi- outorgada- pelo 

Ato n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da 
Comissão Diretora, resolve nomear CAIO TORRES, 
TécnicO em Legislação e Orçamento, Classe Especial, 
Referência NS-25, do Quadro Permanente~-para exercer 

o cargo em Comíssão de Assesso~ Legislativo, Código 
SF-DAS-102.3, a partir desta data. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1985. ,..... Senador 
José Fragelli -;- Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE No 266, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in-

. ciso IV, do Regimento Interno e de" conformidade com a 
delegação de competência que lhe foí outorgada pelo 
Ato _n9 2, de 1973, revigorada pe"lo Ato n9 12, de 1983, da 
Comissão Direlora~ reSolve nomear IVAN D'APRE
MONT LIMA, Têcnico Legislativo, Classe Especial, Re
ferência NS-25, do Quadro Permanent~?, 'para exercer o 

·cargo em COmissão de Assessor ~islativo, C6digo SF
DAS-102.3, a partir desta data. 
·Senado Federal, 5 de dezembro de 1985.- Senador 

Passos Pôrto- 29 Vice-Presidente, no exercido da Presi~ 
dência. 

PORTARIA No 64, DE 1985 

O Diretor-deral do Senado Federal, no uso de suas 
atrib_uições e cofisiderando o despacho autorizativo do 
Presidente çio Senado Federal no Processo n~' 014286 85 
8, resolve designar MARIA INES DE SOUZA RIBEI
RO BASTO~,' Assessora Parlamentar, DAS-3, dO Qua~ 
dro ~e P~so~l CLT do Senado Federal, para, na forma 
do artigo 288, inciso IX, do Regulamento Administrali- -
vo, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, e demais 
disposições legais que regem a matêria, na forma adota-
ôa pela Administração do Senado Federal, freqüentar, 
pelo prazo de !_(um) ano, a partir de I de outubro de 
1985, com ânus parcial para o Senado Federal, curso a 
nível de doutorado na Universidade de Sussex, Inglater-
ra. 

Senado Federal, 16 de setembro de 1985 . ..-.Lourival 
Zagonel dos Santos. Diretor-Gerah 

PORTARIA No 67, DE 1985 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições e considerando o despacho autorizativo do 
Presidente do Senad_o -Federal no Processo n~> 014000 85 
7, resolve designar GRANVILLE GARCIA DE OLI
VEIRA, Assessor Parlamentar, DAS-3, do Quadro de Pes

. soai CL T do Senado Federal, para, na forma dO artigo 
288, índso IX, do Regulamento Administrativo, aprová
do pela Resolução n9 58, de 1972, e demais disposições 
legais que regem a matêria, na forma adotada pela Ad
ministração do Senado Federal, freqüentar, pelo prazo 
de I (um) ano, a partir de 20 de dezembro de 1985, com 
ônus parcial para o Sertado Federal, curso a nível de pós
doutoramento na área de Farmacologia Clínica na Uni
versity of Rochester Schciol of Medicine and Dentistry, 
em New York, U.S.A. 

Senado Federal, 10 de outubro de 1985. - Lourival 
Zagonel dos Santos, Diretor-Geral. 

PORTARIA N• 72, DE 1985 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no UsO daS atri· 
};miçõ~s qu~].~~.confer~ o artigo_215 da Resolução n9 58, 
~e_ 1.972, Regulamento do Senado Federal, resolve desig
nar os servidores FRANCISCO DAS CHAGAS ME
DEIROS, AdjuiitO Legislativo, NS-18, JOSt_ Ã-PAR.E
CIPO CAMPOS, Contador, NS-20, SILVIO VIEIRA 
PEIXOTO NETO, Auxiliar Legislativo NM-35 e MA
RIA DAS GRAÇAS COSTA COEI:H"O; Datiiógrafo 
NM-21, todos do Quadro do Senado Federal, para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem a Com"issão iri
cumbida de Tomada de Contas do AlmoxarifadO do Se
nado Federal, relativa ao exercícío de 1985. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1985 . ....- Lourival 
Zagonel dos Santos, Diretor-Geral. 

Dezembro de 1985 

ORDEM DE SERVIÇO N• 18, DE 1985 

Altera dispositivos da Ordem de Seniço n9 02/85. 

O Diretor-Gei'al do Senado Federal, no uso de suas 
atri~uições, Resolve: 

I- O item III, t ••c", da OS n9 02(85, passa a ter a se
guinte redação: 

. , "C - cópia de autorização dos serviços presta
dos." 

· 11 - Esta Ordem de Serviço entrará eln Vígor na -data 
·ae sua assinatura abrangendo os processos em andamen
to na Casa. 

Em 5 de dezembro de 1985. - Lourival Zagonel dos 
Santos. Diretor-GeraL 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N• 2, DE 1985 

Estabelece o detalhameÕto da classificação de des
pesa orçamentária fixada pelos anexos atuallzados da 
Lei n'? 4.320, de 1964, ao nível de objeto de gasto, sua 
interpretação e dispo~ições complementares. 

O Dfretror-Geral no uso das suas atribuições, esp~ 
cíalmente das. ~~~petências que lhe são deferidas pelo 
Art. 2"' do Ato n~' 122/85 do Presidente do Senado Fede
rale à vista da Exposiçãq de Motivos do' Diretor da Sub
secretaria de Administração Financeir-a, que indica a 

· conveniência de atualizar a estrutura de classificação da 
despesa orçamentária por objeto de gasto, resolve: 

Art. 1~> No âmbito da unidade Senado Federal a 
classificação da despesa orçamentária por objeto 'de gas
to deverã obedecer, a partir de I"' de janeiro de i98fí; à es
trutura de detalhamento constante do Anexo I deste 
Ato, observada a interpretação ati definida para cada 
rubrica. 

Art. 2~> Fica aprovado como roteiro indicativo para 
o enquadramento de despesas específicas nas rubricas 
3. 1.2.0 (Material de Consumo), 3.1.3.0 {Serviços de Ter
ceiros e Encar,$OS) e 4.1.2.0 (Equip-amentos e Matúfã_l 
Permanente), o classificador alfabético que integra-estas -

·instruções sob a forma de Anexo II, o qual possui caráter 
referencial para o enquadramento de despesas não dis
criminadas através do emprego de analogias . 

Art. 39 _A estrutura de códigos de vencimentos, van
tagens e descontos utilizados na geração da folha de pa
gam~nto do Senado Federal deverá obedecer, a partir de 
janeiro de 1986_, o detalhamento constante do Anexo III 
desta Instrução. · 

Parágrafo único. Fica facultado à Subsecretaria "de 
~~I!1inistraç_ão de Pessoal, a criação _de novos códigos, 
ouv1da a Subsecretaria de Administração Financeira, 
d_esde que preservada a compatibilidade destes com a es
trutUra -de classificação da· despesa por objeto de gasto e 
com o plano de contas adotado oela instituicão. 

Art. 49 Passa a ser P!'O~imento obrigatório e iri
cumbência da Subsecretaria de Admnistração Financei
ra, em articulação com as Subsecretarias de Admiriis
tração de Pessoal e de Administração de Material e Pa
trimônio, a revisão anual da estrutura de classificação da 
despesa por objeto de gasto e a apresentação de proposta 
consubstanciadora dos ajustamentos que devam ter vi
gência no exercício subseqUente. 

Parágrafo único: A proposta de ajustamento deverá 
dar ingresso na Dii'etoria-Geral até o íiltímo -dia do mês 
de novembro de çada ano. 

Brasflia, 5 de dezembro de 1985.- Lourival Zagonel 
dos Santos~ Diretor·Geral. 
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PADRONIZA ~O 

CODIGO EsPEC IF I CAÇAo 

s.o.o.o DESPESAS CORRENTES 

3.1.0.0. DESPESAS DE CUSTEIO 

3. 1. 1.0. 
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- A N E X O 
INTERPRETAÇ~O DE RUBRICAS DR AMENTÃRIAS DA DESPESA 

·cüssiPICAl4-:5E iiESTA CA:TE'I!óll1A Ecotmuú:A .. QA QESEEsA AQtJF:LF;s DISPENQios 
· -'..-----~NJJJ CONTRil31JEM QIRETAMONTE l'ARA AUMENTAR A _CAPACIDADE PRODUTIVA DA 

ECONOMIA EM RAZÃO DO FATO DE NÃO SE TRANSFORMAREM_ EM INVESTIMENTO. 

_ Çlã.s,sificam-~e. nesta subc~tegoria _eco_nõ~ica as despesas realizadas pela 
-ãiliiünls'fra:ção--para a manutenção e- õperação de serviços- anteriormente 
cria~os, inclus~ve _os q':l~ -~~ze~ r,e~p~i,:t~ aos empree"!!~i~ento~ !el~cion~ 
dos a conservaç~o;, -::dap!~ç~o -~-~u~_s~p __ cl~ ~~3_5 ~!e_~~ e ~ove1s que 
integram o patnmon1o pUbllco. -

E_lemento no qual s~ classificam os se_r~iç_qs_~re.7tados ao_poder público 
----~--pelõ- efemento_ humano, -QUaíquer- que se}ã-O~reginle emp-regatfcio, -exceto 

aqueles prestados com caráter_ eventual e sem vinculo empregatfcio cujo 
custeio deve ocorrer por intermédi(:t.da rubrica .3~ 1.3.1.01. por um mãxi 
mo de 2 (dois} meses "':' v_edaCI"ã _a-·pronogaçãó. imedi_ata- ou pelas rubri~ 
-cas do subelemento 3.1.3.2._ tids termos definidos pelas respectivas e -
mentas. 

3.1.1.1. PESSOAL CIVIL -· __ . _ __ ~---: :~~~su:p__~_"?..~'7J2nto no q~"?._ se cZ.assj.fica:m a~ dotações _peiTa _Q. dusteú;:J _de se:rvi-
_,-==-- • .,..=,......·ço.s -aEF-natU:reZa civiT. proest:aâos-peto et.emento-humano~ . geralmente ex -

pressos em wn cc::go ou fUnção e das out:ras 1ran-ta-gens da-í. deco!"l"entes. 

01.00 Vencimentos e Yan:ta,gens Fi:::<?$. 1tem ·d_est:inado ao enquadramento das despesas resultantes da prestaçãO, --·:ae-moãO cõfii:ín:UO -e--s'is-WmâtlcO,- do serViço ou reHLcionados com o cargo 
em cujo exercício se. encontra _Q __ serv;i._ó.or_ ·c:;iv_i_l. 

01.0-1 Venci !)lentos __ e__ S_aJ ã"rios •--~~.;=_-.;_,?@j_"t$[rl __ 9~stinado aç pagam_ei~t.o_dC!s venc_[mentos __ .dos .servidores_ do qua -

01.02 

01.03 

01.04 

01.05 

01.06 

01 .07 

01.08 

01.09 

O I. 1 O 

01.11 

01.12 

Sub.sídios, diárias e representação ~d-e 
ocupant_es _de_cargos eletivos 

dro permanente pelo dese!npenho de--cargo "j)úbl ico, tanto de provimento 
efetivo como de provimento em comissão, bem como dos servidores con -
trat_ados pelo regime da CLT (o pagamento de auxíl i_o:--f_un~ral ã família 
d.o_servi_dor fale;cido deve oc_orrer _pela rubrica_ 3.2 •. 5.9.}. 

S.ubit.ern destinado ao pagamentO do __ subsídio aos Senlíores_ Senadores, CO!!_. 

soant_e __ dispõe o Art. 33 da Cêi'ris-Htilição Federal e atas reg4lamentadores._ 

Gra-tificação législa-tiv-a ~==-=s'tlbítem destinado ao pagamento de_ gratificação pelo efetivo exercício 

Gratificação de função- = 

- de _ativid~:~de legislativa a servidor d_o quadr_o- per~anente ou do CLT,nos 
termos estabelecidos pela Resoluç_ão_ n':l 13/83·,- do .SENADO FEDERAL. 

-~-~-S'úb-rte~m destinado ao pagamento Pe gratificação_pel_õ_--exercício de fun-: 
ção; insti tu_ida_"legalmente, como retr_ibuição p-eloS encargos d~ Chefia, 
secretariado ou de naturez_gs assemelhadas, nos termos e 1 imites dos 
a tos respectivos de regulamentação. 

·Gratlfjc.ação-pela particl"pãçãO~em_._õ_.r_9ã0s~ ~~c·-süb~_t_em destinado a-_0 "pagarriento Oe ~rafi"flCa-çãO a Servido"r pelo efeti
de deliberação cotetiva - - ---------~-vã-com-parecimento a reuniões de-õrg-ãõS·àê-dêfi_be-râ.Çãõ cotetiva a que 

integre oficialmente. quando previsto regulamen~armente esse. benefí

Gratificação adicional por tempo-= de ser
viço 

Grat_l f iC.a_ção- --de representação 

Gratificação de nível superior 

Gratific-ação pela Representação de Ga-
binete 

Incentivo ao mérito funcional 

Dêcimo-terceiro salário 

Outras vantageh"s f.ixas 

cio, como ocorre através do Ato n~ 17/85, do Primeiro-Secretário. 

Subitem destinarlo ao pagamento de gratificação por···'tc~mp-ó-de serviço a 
'ServJdor_es que completa_rem qUinqUênios de efetivo exêrcício, no valor 
de tantas cotas _de 5% do vencimento do cargo efetivo quantos forem os 
quinqUênios de efetivo serviço, até O li mi te ffiáX:imo de sete períodos, 
nos termos em que dispõe o Art. l:l14 da Resolução n'? 58, de 1972, do 
SENADO FE~ERAL e a lei n~ 4.345, de 1964, em seu Art. 10~. 

S-u~brtem --des-t iri"ado ao paf)arri-~into-de -gratrrrc-~lção a·as- servidores respon
sáveis por cargos de Dire·ção e Assessoramento. Superior -DAS, de 
1cordo com o que estabelece a Lei n':l 5.645, de 1970 e a Lei n-?6.323 • 
le 1976 (Opçãol. 

5u_hitem destinado ao pagamento d~ g_~_a_-~ifi~ação i_ns:tituída pela Lei n? 
6.323. de 1976, com a deSignação ini"cral-de-GRATIFitAÇÃO fiE ATIVIDADE, 
posteriormente alterada para GRATI_FICAÇÃO OE NfVEL S_UPERIOR pela Le-i 
n~ 6.90B/81, a. servidores dos Quadros Permanentes e.CLT que exercem 
cargos em regime de temp(_) integral e de;dicação- exc~ __ usiva,bem como aos 
ocupantes de funções e~car9os DAS -do Grupo 100 (aque-les referidos pelo 
Decreto-Lei 1.820/80}, nos termos da Lei n~ 7-338, de 1985. 

SUbitem destinarl_o ao pagamento de gratifi_cação __ a~~--s~rvidC?res dos ga
binetes, nos termos em que dispõe o AT-i:.- SJS da Resolução n~ 58, de 
1972 do SENADO FEDERAL e o Ato n'? 16, de 1983, da ComisS.io Diretora. 

SUõTtem destinadO ao·pagamento da vaaritagem institu1da pel.á Resolução 
n~ 73, de 1984, do SENADO FEDERAL, aos servidores dos Quadros Perma -
nentes e CLT que apresentem ti:!mpo suficiente de permanência na insti
tuição para a ela fazer jus, noS- termos da re_gulamentaçã6 definida pe 
lo Ato. -

·SUO item destinado ao pagamento do 13':1 salário aos -servidores que a 
ele tenham dtreito, nos termos e condiçcles fixadas __ eela_les_islação res 
pec_tiva, bem comQ-_as:a_ntecipações-devidaS err. razãO de prec-eitos reguiã 
mentares. Correm também a conta desta rubrica a gratificação pelo es-:' 
forço concentrado ou--abono natàl i no pago aos servidores do quadro per 
manente. -

Subi_t-em destinado ao pagamento de outras despesas fixas de pe:;soal 
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COO I GD ESPEC I FI CAÇ~O 

02.00 Despesas variáVeiS 

02.01 Ajudas de Custo 

02.02 Diárias 

02.03 Sub_sti tuições 

·-02.04 Serviços Extraordinãrios 

02.05 - Gratiflc.ação -pelõs--eflcargos de seleção 
e aperfeiçoamento de pessoa 1 

02.06 Gratificação por es-tUdos_ ou serviços no 
país ou no estrangei.ro 

P2.07 Auxilia-Transporte - aéreo 

02.08 Auxíl io-transporte-_terrestre 

02.09 Gratificação espe-cfal de d_esempeObQ 

02.10 Outras deSpesas variáveis 

3.1.1.3;· OBRIGAÇ(JF:S PATRONAIS 

01-.-0.0 ~-·~ ContribuiçõEú5 d~ P_rêv:i~nC:i.a. Social 

lNTERPRETAÇ~Õ 

dos-qUadrOs permanente" e CLT~- qUe e"mbor~l (egalménte criadas n;-o sejam 
susceptíveis de enquadramento _nos subi tens _anteriores, tais como: adi 
cional de periculosidade e/ou insalubridade (Lei n'? 6.174, de 1970 e 
Art. 209 da CLT), prô-labor:es, ab-onos_ pecuniãrrós (CLT), abonos· provi 
sõrios, gratificação de função jurisdicional, vantagens pessoais(quirl 
tos - DAS, gratificações incorporadas etc., nos termos da ReSoiuçãõ 
n'? 21/80) e sim i lares que venham a ser criadas. 

Item destinado ao pagamento das despesas relacionadas com o serviço 
ou cargo, mas cujo pagamento sõ se efetua em circunstâncias específi
cas, sendo portanto possíveis de variação ao longo do tempo em função 
da atividade desempenhada pelo servidor. 

Subi tem destinado à compens_ação de desp~sas com transporte e outras 
imprescindíveis ao comparecimento dos senhores Senadore~ ã Sessão Le-
gislativa e às convocações exfraordin-ârias,nos termos _em que dispõe a 
constituição e normas-fixadas pelo Decreto Legislativo n'? 11~/82, bem 
como ao custeio_ de _ajudas espectais a servidores pelo desempenho de 
comissão forã da sede ou no estrangeiro, nos termos em que dfspõem os 
Arts. 403 e 404 da Resolução n? 58, de 1972, do SENADO FEDERAL. 

Subi tem destinado ao pagamento de indenização da5 despesas de al imen
taçao e pousada (eitas por servido.r que se desloque da respectiva sede 
em missão ou serviço, nos termOs em que dispõe o·Art. 405 da Resolu
ção n'? 58, de 1972, e o Decreto Federãl n'? 86.792 de 1981. 

SUbitem destinado éio pagainCnto de-vantàgEms devidas_ a servidores que 
exercam, como· substitutos_, função gratificada de chefia ou correlata 
de cargo em comisSão, nos termos em quE: d-ispõe os Arts. 353 e 354 da 
Resolução n~ 58, de 1972, do S'ENAOO t='EDERAL. 

·sub'it!ein destinado ao·p_agamento de gratificações·pe-la prestaç-ão de ser 
viços extraordinários, entendidos como tais a_queles realizados- por 
servidores do Quadro Permanente ou CLT -mediante convocação .. regula -
mentar - em perfodos diferentes aos do expediente normal e aos das 
ses.s_Ões do SENADO FEDERAL ou do Congresso Nacional {Art •. 4o8,do Regu
lamento Administrativo e Consolidação- das Leis ~o Trabalho). 

Subi tem destinado ao pagamento de gratificaçãó pelo exercfc;io de fun
çãO de membro ou de auxi 1 iú ·de barica ou comissão examinadora em con. 
cursos e provas, bem como pelo exercício de função de professor eili 
curso legal ou reg_imentalmente institufdo, nos termos do Art. ~06 Re-
solução n<? sa. de 1972. --

Subi_te~ destinado __ ao pagamento davantage:~··ão servidor quando e_m mis -
são ou sen..-iÇO-no pãTs ou no extertor-, inClusive em estudos, mediante 
definição-expi-essa de tal condi~ão por a-to da Administração,c.onsoante 
disposto no Art. 410 da Reso1uçao n~ 58, de 1972~ do SENADO FEDERAL e 
Ato n<? 15, de 1981, da Comissão Diretora _(Lei n'?5.8P9/72 }._ 

Subitem_ desJ;ina~o_a9 pagamento de sespesas de transporte aéreo, nos 
termos_ estabelec~idos _pela Ata da 4. Reunião da Comissão gireto:~• em 
26/05/83, c_om os ajustaJilentos Tntrqduztd9s pela Ata da 9. Reun1ao da 
Comissão Oiretorã, em "20/10/83, quanto ao reajuste automático dos va-
lores sempre que modificadas as tarifas aere.as. . 

Subi tem destinàdq ao pagamento das despesas de transporte dos Senha
res Senadores no Estado de origem, nos termos e condições estabeleci
dos pelo Ato n1? 15, de 1983, da Comissão Diretora do SENADO FEDERAL_, 
bem _como parcela inerente .ao transporte no Distrito Federal, nos ter
mos do mesmo A to. 

Siubitem desti.n~do aQ pagamento da vantagem estabelecida pela Resolu .. 
ção n?_ 358, de 1983, do SENADO FEDERAL, nos termos da regulamentação 
definida pelo At<? n'? 42, de 19.83, da Comissão Dtretora, para o paga 
menta aos servi·dores do Quadro Permane11te (l\rt~ 3~l. e do_CLT (Art.B<?T 
como_cClmpensaçãO i"etributiva pela prestaçào de-~erviços durante as 
sessões .extraordtnãrias do SENADO FEDERAL e sessões conjuntas realiza 
das fora do expedi ente norma 1, -

Subi tem des_tinado ao pagametlto _qe outras despesas variáveis não ~las
sificadas nos suóitens. anteriores~ inclUsive o pagamento de auxf1 i o -
moradia aos 5Uplentes d_e Senadores no· ex.ercfciq Qo ~t~and~to, inden•za
çao funcional (AtO 0? tt, de 19.85 da- _Comtssão Di.re~ora) e outras van..; 
tagens que sejam ·cr_T.adas, 

Su.bêZemerftâ destir.a.do cro 'J?afi_amento· de contribuições_ a q-~e .o órgáo. ·8e 
ache oQr.i:gaào. em ,87,1.a çondiça.o de empregador~ bem como de ou~ros _ enc~ 
gos-derivados- de ~t. C::P~i~o em. decorrênaia: de d~spo~ir;Ees da Corzso 
U.daçâo aas Leis do .Trabalho e t.egisl:ação compt.ement;a:t". -

It~. des,ttna_do â ~~bertura da~ despesas com os recolhimentos previde.n. 
d:ârios a- qUe estiver ·obt'i'gado o governo na qualidade de empregador 
de pessoal regido pela CLT_ (pecreto ... Lei 'n? 5.452), inclusi~e contribui 
ções.-relativas a 13~ .s~lá:r~_o ... quando devidas -. antecipaçao do atL"<Í
lio natalidade, antecipação de salário-famÍlia do pessoal CLT, pag! 
mento de seguros por acidentes do trabalho~ Destina-se também,ao paga 
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ESPECI FICAÇM 

Instituto de Administração da Prevj_ 
dêncla e Assistêõcia Sociãl 

menta ·de outras C~ntribuiÇões a -que se ache obrigada_ em relação ao 
pessoal do Quadro Pemanente. 

-~_u_bjt_~ dest-inado ao pagamento das contribuiçõeS de previdênci~ de·:i'
·aas pelo -SENADO FEDERAL ao lAPAS em razão de- sua condição de emprega
dor de-servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho~ bem 
como das decorrentes da c:ondlção de tal Instituto ser o sucessor Ie
gal do IPASE. O subitem se destina, tambem, a constitui':'_ fon~e para o 
pagamento de antecipações descontáveis das contfibuiçõe~ ·devidas ã 
previdência, tais como: auxílio-maternidade, salãrio-familia do p~s
soal CLT e sim i lares. 

Instituto de Previdência dos CongreE_ ~ubit~ de.:;tinad() ao pagamento das contribuiçÕes de pre~ldência dev..!.. 
sistas Cl8S ___ peto--SENA00- F-EOt~ aO lriStituto d€: Pf'e-vidê"ncia dOs Congressistas, 

como contrapartida aos recolhimentos dos parlamentares e funcionários 
vinculados ao mencionado Instituto. 

Outras_ obrigações ·patr6nai-s-__ ~":,: --~~-=-':..l:J~~ c:l~!:i~~o aQ_ pªgêUI_!~nt~ _de- outiãs obrii3.Ções- patronciis que não as 
-contribuições de previdencia sociaL- - - - ------ - -- - ----

Eundo de Garantia por Tempo de Serviço 

Rescisões e outras obrigações 

MATERIAL OE CONSUMO 

Artigos de expediente, des_enho, ca.r 
tograf ia, topografia e en-s-inO- ' 

.Artigos de higiene. limpe-za , ãCOndf 
cionamento e embalagem 

COmbustíveis e lubriflC:arites 

-subi tem para_ o recolhiment_o a que _temdireito o ser..,idor regido'> pela 
Consolidação _dàs reis do TrabãlhÕ por -força daS disposiçÕes da Lei ni? 
5.107, de 1966, e devido pelo SENADO FEDERAL em razão de sua condição 
de empregador, inClusive parcela ãdicional de_ recolhll!lento devido por 
ocasião de rescisões de contratos de trabalhÕ. 

--SUbTtem· deS:tinaCfo ã cobertura dos encargos com rescisÕes contiatuais, 
lncluidas todas as parcelas proporcionais de direitos (férias, horas
ex_tras, 13';, vencim.en~~s, g_T"_~tific_ações etç.} a ser:em pagas por oca -
sião da reScisão dõ cOntrato de trabalho, Inclusive o pagamento do 
aviso-prévio, bem como outras despesas não enquadráveis, nos subi tens 
an.ter i ores. 

CJ.~s_s_!_f" i_~am-~_e _ç,Qm~_ ma_~~r_ia_l_ de ç~r!~YO!O _<!Q~J,e_l_es que, em cr_azão de seu 
-uso: ·COrren-te perdem; normãlmeilte, a SUa rd-en~tfd.ãde trsica e/ou têm a 
su_a duração útil limitada a doi: anos,Sâó fatores iden~ificadores dos 
materiais de eonsumo: a fragi 1 idade, a deterlorabll idad~, a transfor
mabllidade, a incorporabilidade e a durabilidade _limitada no tempo • 
Tais caracterfsticas, por sinal, são exatam'rnte opostaS nos bens de 
capital que se enquadram nas rubricas do elemento 4.1.2.0.- Equipa
mentes e Material Permanente. 

It~ _destinado ao pagamento de despesas com a aquisiÇão de acetatos 
-para proteÇão de- capas, ãlbl.mS de fotografias, alfabetos para fichá -
rios, alfiJ:?.etes, almofada;; para car~bos_. apagadpres, apontadores de 
lápis (frágeis ou de curta duração), barbante, bobinas de papel, blo
cos contâbeis, blO_cos de papel, borrachas para apagar, cadernos, cane 
tas descartáveis, capas de cartolina, capas de processo, carimbos ,ca"F 
tões_ de natal, -contra--cheques, corretivos para datilografia, elásti "':: 
cos.- envelopes. essuadros comons. estiletes. etiquetas~ fiChas em 
geral, fichas contá,beis, fitas_adesivas, fitas para máquinas de escre 
ver, calc;:Ular e similares,_ fo~lários, furadore~ de papél (_em latão
ou outro material frágil ou de curta duração, giz, grafites, grampos 
em geral, guias para arquivos~ intercaladores para fichários, lápis , 
lapise_iras, limpa..,-tipos,livros de ata, ponto, protocolo e similares , 
mapas, minidicionârios da língua portuguesa, papel almaço, papel car
b~. papel em ge_ral para expediente, papel nrililnetrado, papel vege -
tal, papel para cópia, pastas "suspensas, paStas para doct.nnentos, per
cevejos, yincéiS para-desenho, porta-clips, porta-calendárioS", porta
lápis, reguas comuns, registradores, tesouras conu.ms, tintas para de
senho, mimeôgrafo, carimbos, escrever e similares~ 

Item destinado _a~ pagamento de despesas com_ a aquisição de ácidos , 
âgua sanitária, álcool de limpeza; alvejantes, anil, bombril, cera pa 
ra assoalhas, creme dental,- creme de barbear, creolina, desentupido-:: 
dores de pia, desinfetantes, desostorizantes, detergentes, escovas de 
dente, escov_ões, _escovas,_,esfregões, -esPaJ:ladores-, -_esponjas, estopas , 
flanelas, insêticidas domesticas, kaol ,- lâminas de barbear, lavandas, 
limpadores e polidores em geraL, lustra-móveis, ~uvas para serviços de 
higiene, massas para Polir, n"aítalina, Palhas d·e aço,· panos de limpe
za, papel higiênico, p~tas sanit~rias, pegadores de roupa, pedras po 
me, pentes, pincêis de barba, polidores, querosene de limpeza, remove 
d~;res, rodos, sabões, sabcytetes, sapôleos, saponâceos, shampoos ~ sodã 
caus~i~a. talco.!- to~lhas_ de p~e~.·- :ras:ouras-e _s~mi~ares: caixas de 
mad.e~ras, papelao, 1sopor, plastlco~-fltas metallcas, palhas e outros 
materiais para embalagem. 

li::ém- destinado ão_--J>a:gamento de despe~sas- cOm a aquisíçãO de_áicool hi 
dratado,_ gasolina, Óleo diesel, lubrif~cantes_ de todos os tipos, gáS 
liquefeito de petrôle_o, quercsene cOmbustível,_ graxas l. fluídos e 
Óleos finos para freio, amortecedor, transmissão hidraulica e produtos 
similares. 
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ESPEC I FI CACM 

~LiteriaTs, a·c.es_S_õrios e peças de 
reposição para mâquínas, viaturas, 
aparelhos e instrumentos 

Gêneros- de alirrierltâção 

Matérias-:erimis- __ e_ -materiai~ ·-paTa a 
c_onservaçao de mobi1iârio e ·de 
imóveis e· para ·seiViçàS diversos 

I NTERPRETACM 

r tem destinado ao pagamento ae despesaS" com a aquisição de túb_os - de-
borracha parã. pulv--;eiizadores, peças, acessórios e materiais para a 
manutenção de máquinas, aparelhOs, motores e veículos, adesivos para 
remendos, ativadores de baterias ,anéis, arruelas, baterias, bobinas, 
colas para uso em oficinas, Câma.Ta.s--de-ar, carburadores, cintos de 
segurança. correias, discos de embreagem, densírnetros para haterias, 
encerados, calotas, espelhos de veículos, faróis, lanternas para aut~_ 
móveis, tennostat·os, toldos, triângulos de segurança, vãlvulas,vêlas, 
vidros e parabrisas, parafusos e-porcas, radiadores, placas_ para veí
culos, material de capotaria, materiais para pintura de automóveis e 
similares; ferramentas avulsas (aquelas de curta duração); portas de 
elevadores (subst-ituição), ca:eas para máquinas e _equip~~ntos-, peças, 
acessórios e artefatos -para maquinas de escritórios, para máquinas de 
uso doméstico, para apare.lhos de medicina e odontologia (estiletes , 
brocas dentárias, turbina-caneta, correias etc.), para equipamentos de 
ar condicionado (compressores, gás freon, hidrogénio, orings, buchas, 
filti:os etc.); cargas para -extintores de incêndio e produtos químicos_ 
para sistemas centrais de ar condicionado e produtos similares. 

NOTA: Materiais e peçaS para equipamentos ezetrônicos., foi:.ot;;ráficos , -
teZefÔnicos e radiológicos devem ser adquiridos ·pe"la rubrica 
3.1.2.0.09. ' 

rt-eln~destinãdo ao págamento de despesas com a aquisição- de gêneros--.! 
limentícios de uso vâlido no .. órgão, ta-is como: chã, bisc_oit_o, café , 
açúcar, adoçante, farinha e farinãceos, leite, carne, ovos, cereais , 
legumes, verduras, frutas_em geral, pão, manteiga, sucos. frios, que:.I. 
jose requeijÕes, águ·a mineral, refrigerantes, bebidas, gelo e assem!,_-,-_ 
1 hados. 

Item destinado ao pagamento de ~espesas com a aquisição de material 
para· impressão pelo sistema "off-Set01

, tais cOmo: absorventes, cargas, 
dispersantes, chapas corretoras, restauradores, tintas e similafes- , 
materiais para -obras, tais como: arames, areias, aspersores d_e agua , 
azulejos, blocos de concreto, breu, brita, buchas, cadeados, calhas 
para água, chapas de ferro, caixas de água, caixas de gordura, caixaS
de descarga e acessórios, cal, canos, cantoneiras, carrapetas, casca
lho, cerâmicas, cimento, conexões, cotdas de sisal, correntes de fer
ro, couros e courvin_s, discos de li.xa, corte ou fibra, dobradiças , 
eletrodutos, fechaduras, ferros, flanges ~ ladrilhos, manilhas, gesso, 
lavatórios' luvas pafa canos e eletrodutos' mas_sas para fixação de 
vidros, Óleo de __ linhaça,- papeleiras de louça, parafusos para madeira, 
pastilhas, pedras em geral, pene~ras, pias, pisos _plásticos, pregos , 
ptLxadores de metal, letras e números metálicos, ralos, rebites, r'?gis 
tros, resinas para vitrificação, "tampaS de vasos sanit_ãrios, taruios: 
telhas, tijolos, torneiraS, trilhos para cortinas, vergalhões, vidros 
simples e/ou espelhad'?S .para Janelas __ e mesas ,vitraux e similares; ma;.
deiras e ,artigos de serraria, tais como:- caibros, compensados, is-olan 
tes acústicos, janelas, lambris, laminados plásticos, molduras. mon ":' 
tan~es -~ mourõ-es, pontaletes ._portas, portais, pranchas, ripas, sarr_! 
fos, tabuas, venesianas, vigotas e similares; artigos fi"ara pintu.ras , 
tais comQ: tintas a Óleo, base d 1 água, sintéticas e outÍ'as, água raz, 
anilinas, bandejas para- rolo, corante;:;, colas, impenneabilizantes, li 
xas, massas sintéticas, pinéêis, rolos para pintura, solventes, trin':" 
chas, vernizes~ zarcão e similares; ferramentas e utensílios diversos 
de uso em obras, marcenarias e serralherias, quando de material frâ- -
gil' ou de curta duração em razão da natureza do uso, tais como: beda
mes-, cavadeiras, brocas, colheres de pedreiro, cunhas de aço, desempe 
nadeiras, diamantes yara corte de vidros, enxaçl.as, enxadões, en.xõs : 
escovas de aço, espatulas, facões, fo:ices, -~arcados, fonnões, gravado 
res- em chapas estampadas, grosa-s, 1.âminas de serra, bedames para ser::" 
ra, serra-copos, lim~s _e limatões, macho;:;_ e coSsinetes, marretas, mar 
te los, níveis, pás, pés-de-cabra, picai-e tas, pnnnos, rasquetes, rebo-=
los para esmeril, riscadores de azulejo, serras e serrotes, talhadei
ras, travadeiras para serrote, trena de lona, vídeas e similares; ar-
tigos para jardinagem e limpeza, tais coirio: ancinhos; podadores de 
grama, tesouras de j~rdinagem, mangueiras de pláStico ou borracha , 
mudas de plantas, terra vegeral, baldes em geral,_pás de lixo, lixei--
ras de material frágil, cinzeiros de-v:idro ou plástico e similares ; 
materiais para: s.oldas em oficinas e serralherias, tais como:_ arames 
para solda, pequenos ferros para solda, carbureto, óculos para solda. 
o~ig~riio industrial~ eletrodo~. pastas para solda, máscaras de Erote
çao,- solda branca e similares; IDãteriaiS e artigos_de sinalizaçao e 
identificação-~ tais c"'ômo: prismas de acrÍlico para mesas, plaquetas de 
iden:tificação _de gabinetes, placas indicativas de_ Serviços, plaquetas 
de direção,_ plaquetas de· identificação d~ bens patrimoniais~ cones pa 
ra- a sinalização ~e trânsito e similareS; outros artigos, matérias -= 
primas e materiais de conservação de mobiliário e imóveis que por ana 
logia possam. ser enquadrados neste item. -
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ESPECIFICAÇ~O ~ 

Artigos médicos, farmacêuticos, ambula 
toriais ,_odontológicos e __ laboratoriaiS 

Vestuário, Calçados e_ unifonnes; ban 
dei:ras; artigos para jogos; materials 
de cama, copa, cozinha e banho 

:Materiais elétricos_, eletrônicos, so 
noras, fotográficos, Td:4iográficos-~ 
para fotocopiadoras 

SERVIÇOS DE TERCEI RDS E ENCARGOS 

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PE!rSOAIS ·---

I NTERPRETAÇJ(Q 

Item destiil.ado ao,.pagamento de despesas com a aquisição de álcool a~ 
séE:tico-._ remédios, soros,- vacinas, ácidos, bases, sais antígenos e · 
alergicos, desinfetantes, gesso ortopédico, ane:;:tésicos, pomadas ,pla~ 
ma, agulhas hipodénnicas, curativos prontos, esparã.drapos, fio de 
sut1:-1ra ,_ gase, lâminas de vidro para microscópios. luvas cirúrgicas • 
máscaras cirúrgicas e de enfenna.ri,a, viQ.raria de lab_oratôrio (bastões, 
cálices, funis, frascos~ pip_etas e provetas), bisturis descartáveis • 
espátulas descartáveis, seringas de· vidro e descartáveis, tubos, ter
mômetros clínicos, algodão esterilizado, bolsas de gelo, bolsas de 
ãgiia quente, bolsas de coloStomia,- arnãlgamas, porcelanas especiais • 
cimentos odontológicos e outros l?rodutos similares. O item se_destina, 
também, a dar cobertura a convêm os que sejam celebrados com institui 
ções públicas para o fornecimento de medicamentos e produtos médico -= 
cirúrgicos de consumo. 

Itein destinado ao pagamento de_ despesas com a aqu~ição de agasalhos, 
_ aventais 1 bandeiras, flâmulas ·e bandeitólas, bonés, botas especiais • 

botas para serviços em obras, galochas ,_ sapatos e calçados em geral , 
meias, calças, calções, camisas, camisetas, gravatas, casacos , cost!::!. 
mes, capas e c).ntos; cobertores, mantas, lençóis, fronhas, colchas e 
travesseiros; guarda-chuvas, guarda-põ-5, -luvas de trabalho (em obras 
e oficinas}, luvas de vestuário; riiatacões e uniformes em geral; teci
dos; rolltlas brancas, toalhas de banho e similares; emblemas para uni
fonnes; Velas para filtros; filtros de papel, coadores, garrafas tê_! 
micas, copos de vidro, plástico ou papel, xícaras para chá e café , 
abridores de garrafa,_ abridores de lat~. saca~rolhas, talheres avul -_ 
sos, louças para chá, café e jantar (9-vulsas), latas para gêneros e 
outros pequenos utensíliasc de copa e cozinha; aviamentos e artigos de 
costu:t.a; jogos e divertimeritos infantis; bolas, redes e outros mate -
riaiS para educaÇão física e desportos; guardanapos, panos de prato e 
de_coziriha; fósforos. iSqUeiros~ ãcendedores e materiais sil!lilares .. 

.Item -de_stinado a_o pag~ento_ de despesas com a aquisição de papel foto 

.'gr~iCo: filmes virgens, removedor de película, _ácidos; sais e outroS 
ptõdú.tos químicos pãta a revelação e fi.xação dê filmes. radiografias 
e CÓpiaS; banheiras de plástico; envelopes fotográficos; filtros para 
revelação, flashes descartáveis e outros. materiais necess~rio_s ã tira 
gcm, revelação, cópias e fixaçãO de filJrieS Ou rãdiografias; calculadÕ 
ras portát.eis _descartáveis; _:_ton~r, fixador e revelador para- fotoco -= 
piadoras; cilindro!? para fot_ocooiadoras:_gt_tiQ:os para Q:rav-acão_ J".lll 
acetato; material para reprodução, películas, papéis Para cópias ele
trostãticas; telas e _tintas especiais, papel dry silver para microfil 
madoras; fitas magnêticas, cápsulas receptoras·, .carretéis de fitas ; 
discos_ virgens, agulhas de gravação, discos fonográficos (avulsos) e 
outros_materiais destinados ã gravação ou sonorizãção; fiações, vâlvu 
las, resistores, transistores e condensadores; cápsulas receptoras pã 
ra telefone; placas de circuitos; limpa contatóS; alto falantes {avul 
sos). antenas de curta clu~ação,_. materiais para instalações radi~fÕni--= 
cas. telefÕnicas e radiográficas, bem como pafã. sua manutenção Corre
tiva; materiais elêtricos, taís-cõmo: al'ailâelas, bases, bocais~ bo -
tões para campainhas, cabos, calhas para lâmpadas, camisas para lam -
piões, campainhas, chaves de ligaÇão, cleats, c-ordoalha de cobre, es
pelhos para interruptore_s e similares, fibras isolantes, fios elétri
cos em geral, fios ou cabos telefÕnicos e para computadores., fitas i
solantes, fusíveis, globos. grades para calhas, grampos_ para fixaçã-o 
de fios. interruptores. _lâmpadas. lampiões. lailternas em materiais frá . 
geis, -luminárias, papéis isolantes, placas de baquelite, pilhas oü 
baterias, pinos, potenciômetos, quadros lOcais de_ distribuição, rabi
chos, reatares de partida simples e rápida, receptáculos_, resistên -
cias, starts, .soquetes. tenninais, tomadas, verniz isolante e materais 
similares·. 

Cla~sificam-se neste elemento os serviços prestados ao, Governo por pe~ 
soa jurídica, qualquer- que seja a forma contratuC!l e qualquer que se
ja a na.tureza da_ pessoa jurídica lde d_ireito privado, empresa pública, 
socledade de economia mista, autarquia etc.} e por pessoa física, des 
de que não haja entre esta e o Gove_rno. uma relação de emp-f-ego", segun--= 
do o regime estatutátio, CLT ou qualquer outro~ Nos serviços de ter -
ceiros não há vínculo empr-egatício e sim a prestação-de serviços com 
carãter eventual. Quanto aos eoç._argo-s, correspondem àqllelas despesas 
com serviços em que não ex..lsta ouma rel<l.ção contratual, ai rida que não 
formal, e aquelas não classificáveis nos demais elemen-tos de despesa. 

SubeZerr_zen.to destir.ado ao. pagamento do pessoal retributdo mediante re
àl:bo _ _, -sem aOmpr'omisso da administração per'ante a ZegisZ-ação trabaZ.his 
ta e de previdência social_, com desl.igarr:en.to imediato-e automático áõ 
co Zaborador ao final da tarefa_, cuja duração não· po_deriá u t trapassa:r a 
dois meses a fim de evita:P questões com a justiça do trabaZ.ho. 
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ESPEC t F t CAÇM 

ServiçoS pessoais 

OUTROS SERVIÇOE _ E 7:1/CARGOS . _ 

Outros · Serviços 

Transporte de encomenda$, cargas e 
animais 

Passagens, transporte de pessoas e 
de suas bagagens 

Assinatura _de jorna'is, recortes e 
periódicos; servi~os d~_ pub-1 icaç-ão 
e encadernação -----

Taxas de água, esgoto, l_ixo e outras 
correlatas 

Repãros, adaptações e c_onservação de 
bens móveis e imóveis 

Reparos e conservaçãO ·-ae- vi a tu r as 

Despesas com_ c:ontra_t_os de assessoria 
com organizações-·part~culares e oficiai.s 

t NTERPRETÂçÁo 

Iteni destinado ao pagamento -de serviços _que pela sua natureza possam 
ser executados de fonna mais conveniente· por pessoas físicas sem vín
culos empregatícios com o SENADO FEDERAL, sendo.nqnnalmente pagas me
diante recibo simples, no gual se __ farão ·constar, _-obrigatoriamente, o 
número do CPF e de inscriçao no If:.J'AS como autõnomo. Inclui também a 
remuneração de senriços prestados_ por estudantes na condição de esta
giários -.desde que e..xista regulamentação da Comissão Diretora. nesse 
sentido - e_ o pagamento de honorários de assessoria técnica pi-estada 
por pessoas na condição de 3.utônomos. 

B_ubel~rrr_e_nto_ destinado _à cobertura das 4espesas com seNiços prestados 
ao SENADO FEDERAL por pessoa fisica ou ;ju:t'Í.diaa~ independentemente da 
forma contratual~ bem como à dos enca:rgos que a administraçãO é leva
da a atender para awrrprir as- suas responsabilidades. 

Item que a&TUPa as várias modalidades de gastos_ com serviços presta -
dos -por terceiros - pessoas físiCas oii jurídicas - ao SENAOO FEDERAL. 
No serviço de terceiro, como já assinalado, não há vinculo empregati
cio. mas sim~ tão somente a prestaÇão_ de serviços de natureza temporâ 
ria (típica dos co~tratos _de manutenção) ou eventual sob a fonna ãe 
retribuição mediante recibo ou contrato, ainda que tal contrato seja 
meramente verbal - como ocorre qüando se contrata os serviços de uma __ 
pessoa física para limpar áreas ajardinadas - ou de adesão ':'_como é 
típico ocorrer nos serviços _de _transporte aéreo. 

Subi tem destinado ao pagamento de despesas com o tran'sporte de mate -
riais em geral, lnclu.sive as de embalagem, armazenagem,seguro d~ tran! 
porte e outras inclusas no conhecimento ou, documento equivalente; fr!. _ 
tes e carretas e todas despesas sim i lares que derivem do. transporte de 
má-quinas~ aparelhos, objetos, cargas e animais. 

Subi tem destinado ao_ pagamento de despesas com passagens aereas, ter
r_estres e marítimas dos Senhores SEi:na~ores, c!~ __ funcionártos em servi
ço. -de convidados, bem como das taxas relativas_ ãs suas bagagens; pe
dágios, taxas de embarque e/ou pela uti 1 ização de salas de espera es
peciais, sobretaxas por excesso de peso e despesas assemelhadas. 

Subi tem ·destinado ao p:~gamento de despesas com assinaturas, permanen -
tes-·oú terriporãrias-, de jornais (inclusive diãi-ias oficiais}, recortes, 
bolet.in~, ~istas e outra~ oubliçaçõ-ªs de Õrqãos técnicos. e iurfdL
cos, desde quellãO se caracterize~ como -coleções destinadas a bibl io
tecas; divulgação de editais, avisos, circulares e similares pelos 
Órgãos de imprensa; encadernação de TíVrOs;- diários oficiais e outros 
documentos de interesse da administração: 

Subi tem destinado ao pagamento de despesas com tarifas de energia ele 
trica~e gás encana_d6, bem com'o- despesas decorrentes de sua lnstalaçãõ 
e matedais empregados para tanto. 

~ubt tem destinado ao pagamento de despesas com taxas de água, esgoto 9 

1 ixo __ e _outras correlatas, bem coino as despesas decorrentes de instala 
ções e-materiais empregados para viabilizar o fornecimento ou execu-= 
ção dó ·serviÇo ·. 

Subi tem destinado ao pagamento de despesas com reparos, adaptações e 
ações de conservação de bens móveis e imõVeis_em gera_! não enquadra
dos nos subitens específicos- veículos, elevadores, limpeza e slmi1a 
res- executado-s por terceiros mediante contrato ou não, incluindosêr 
viços de pintura e a substituição de_ peças (típica nos consertos de 
eletro~domesticOs}; serviços de bombeiros, d_e pedreiros, de carpintet 
ros e de_eletricistas em caráter ev:eiitual; reparos, reposicionamentoS, 
conservação e adaptações em b·ems móveiS ou imóveis (tais como: biom -
bos, divisórias, lambris, pisos e similares); colocação-, substituição 
ou limpeza de carpetes; dedetização e desratização-de ambientes; .des
pesas com_ lavagem (convencional, a seco ou química) e .desinfecção de 
bens pertencentes ao SENADO FEDEAAL; contr.atos de manutenção de máqu.!_ 
nas de escrever, calculas e sim i lares; assistência tecnica a equipa -
mentes medicas, cirürgicos e odontológicos; assistência ti ~ica e 
equipamentos telefônicos, de telex e de sonorização (e.xceto aquelas
cuja cobertura ocon:_a_m__at_ravés de c·ontratos de manutenção típicos· da 
rubrica 3.1.3.2.01.12}. 

Subi tem destinado ao- pagamento de reparos e ações de conservação- rea
lizados por terceiros na frota de veículos do SENADO FEDERAL, como se 
jam: retífica de motores, recapagem ·de_ pneus, estafamento, pinturas_-; 
lanternagens,- geometrias, lavagens e lubrificações etc. - - -

Sub item de::.t i. nado ao pagamento de __ despe_sas com con_tratos de as~e_sso .. 
ria estab_eleci.dos com onrani_zações pÜbl tcas_ ou particulares, em assu~ 
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tos de interesse legislativo ou de Importância para a administração 
superior ·_da Casa, bem como ao pagamento de pesquisas econômicas, so 
ciai~, -~~e':l;í_fica~, oU: ___ es_t~d_'2_so__~:;p~~Lfi,~O~'--_co~~_;ratados pela adminis ::-
traçao -_do SENADp_ FEDERAC 

ServiÇos me_d_lCoS-, hospitalareS; Õdo~-
tológicos, laboratoriais 

-S~~_ft·e~-~~~-St(n~d(; .i1-0· p-~·gament~_-d·e ser~i-Ço_; -p~~-stados, mediante contr2_ 
to_- ou não, devidamente autorizados nos termos da regulamentação vigen
te, e que se refiram a atendimento mêdico e odontolõglr:o; Internação 
e assistência hospitalar, exames ·_de lab_oratôrio, radiografias.e_9ssem!:_ 
lhados, serviços ele enfermagem e outros que pela sua_ natureza se en -
quadrem corno trabalhos_especificos da profissão medica. 

Serviços de comunicação em g'e-ral sUbi tem- deStúladõ ao paga:mento· de despesas_ com o porte de correspon -
dência, aquisição de selos, reg_istr_os aéreOs e postaiS~,. radiogramas 
cabo~ramas, telegramas, assinaturas_de aparelhos telefônicos_, taxas e 
de_spesas com instalação de novos aparelhos, taxas de telex e s!mi la -
r-es. 

Locação de imóveis, m-ãqu-f!las·e·e~'U_"rp~ 
men tos 

--~-SlibTtem Cles.t i ;,-;do ao ~~p;g;;~~-;~-d;~d~sp~sa ;--~~-~i u~-~;j·~~--~--;~-;~ndamen-
to' de imóveis_~~c-ondt;lmfnio_s e outras Aes-_pesas r~_lõçionac;!as com: a_ loca
ção (taxas, contr__ibuições ac.éssór:las etc.l; locação ou fretamento de 
vefculos para o transporte de pessoas; aluguel de quaisquer mâquinas, 
equipamentos ou serviços mecanizados Cexceto aqueles demandados pela 
construção de obras públicas, que devem correr-pelas rubricas do ele
mento 4.1.1 .0.1; locação· dé máquinas. para reprodução-de cópias e deS
pesas sim i lares. 

Serviços_de_ 1 impeza_, __ vlgi Jân_c,f_a_ e d_e __ _ 
manutenção _de instalações_ prediais 

~ S.Y_~_L.t'ªrri __ dE;~t i r:t~do ç_p_ ·Pagê!ment;.o_ d;_despesas decorrent~$ da prestação _de 
serviç_os, corrtratados,c_om pessoas_ físiq1s ou juddi_cas, de vlgi lãncia, 
de ·conservação_ de jardins, de 1 impeza de áreas internas e/ou externas 
de prédiOs do SENADO F'EOERAL; de_ manutenção preventiva e _corretiva de 
elevadores, sistemas_ de ar condicionado_, sl~tem'!'l_s hidra-sanitários 
sistemas elétricos, s-istemaS tefefÕ-nicÕs _e simifares. 

NOTA: Não confundir a manutenção de sistemas c::om a aontrataçãoi!eassis 
tênaia- técnica para aparelf..oa éapec~ficos~ casa em_ que _d: despesa dev€ 
oc01'rer por intermédio da rubPica 3.1.3.2.01.05~ conforme fixado pela 
ementa respectiva. 

Diversos servjços de terceiros Subi tem destinado ao pagamento de d~spesas. com __ -se_~vi ços de terce i ros 
qlle não sejam clãssificâveiS ~m qUaisquer dos~subitens anteriores • 
tais como: servlços_ fotogrãfico_s_ e cinemarográfi'Cos-_avulsos; forneci
mento de refeiç.Ões eiou lanches para plantonistas; _colocaçªo de mold!:!. 
ras e confecção d_e quadros; serviços espo_râdicos d~_ traduçao; seguros 
em gera 1; di vu I gação de traba 1 hos: do SENADO FE[fERAL e/ou do Congresso 
Nacional através dos veículos de comunicação -social; locação- de 

Enêaip;os Diversos--_ 

equipamentos e serviços de processamento eletrõntco ___ Cle- dados·; servi -
ços de carga. recarga e revisão de extintores. de incêndio {inclusive 
os de veículos} e s_erviços sim i lares. _ 

· -~...:. -.- -' "~~-:.....=~ ----x_Eém~gue:-_agtu__p_t:ª~iãTI~JnQ_aãf@~e:s--de:::MiiQ~Onde~~s'ª----ryi_ç_Q:_-~_pre~ 
tadQ por um terceiro sem que fique evidenciado um vínculo. _contratual
como ocorre nos-dispêndios com _estudos e pesquisas, participação em 
seminários e congressos'" estágios etc_~- ou que. o servtço beneficia di_ 
retamente ã instituiçãO - como ocorre na concessão de prêmios, no CU_! 

teia de festividades, na prestação de homenagens_ e ·na assistência so
ciaL- embora todas estas despesas _se justifiqu_em mi. perspectiva de 
representação _instituciOnal. AgrUpa, também, os gastos com o cumpri -
menta de encargos e responsabilidades do SENAOO_ FEDERAL que não pos -
sa."'l ser apropriadamente c;:las!?ificados em outras rubricas de despesa • 
tais_ como: restituições. ind~Uizações, _diferença::; de câmbio, contra -
partida em convênios e sintílares. 

Despesas miüdas de pronto pagamtÚit-0 ---Subi terii -d€:sül1ado ao pagamento d-e de5:p~sas de cu __ s~eio que peta_ sua 
natureza não permitam ou cujo peqUeno_ valor não justif-fquem _o empenho 
prévio e individualizado._ Tais desp_e __ s~s t_êm sua execução condicionada 
à- prévia autorização do ordenador de -despesas e sua efetivação regul_! 
da pela Instrução-Normativa n': 11as, da Oh·eto·ria-Geral, publicada no 
Diário do Congresso de 29/06/85. 

Festividades, t:rospedagells e I!QrT!ena-~ · -- S_uR_i t~m __ desqn_ado ao pagacnento de despesas com a -concessão de prêmios 
gens; prêmios;_. emb.lemas· e cond;o"""'o<'r,a~===~e':c.·.""!_?-~p ~O'!la::; P()_í' __ t?bras ci ~~t L ficas' ~éc;.n i_ç~s. Jur_ ~d __ i_cas. 1 i te~âr ~as. ou 
ções - - ar-t•stic_as; despesas com a co_ofecçao de brazo~s. escudos_, d•_strnt•vos 

pa-rlamen·tares, medalhas, condecorações e sirrli lã-res (inClusive estojos 
e comendas que acompanham tais distinçõesl;- despesas com· fest!vidades, 
recepçÕes, hospedagens e homenagens a dignitários ou v_isitantes em 
missão técnica, recreativa, acadêmica e_tc. --Inclusive ccibe_rtura de 
refeições, presentes e r_etr-ibu i ções, hospedag~ll!- e transporte --, desp.!:_ 



5572 Sexta-feira 6 

CÓDIGO 

D2.03 

02.04 

02.05 

02.06 

02.07 

_02.08_ 

02.09 

02.10 

3.1.9.D. 

-~ :QIÃRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seçã"o II) Dezembro de 198ó 

ESPECIFICAÇÃO 

Assistência social 

Encargos com a residêOcia-oficial 

Manutenção da Representação do S_ENADO 
FEDERAL no Rio de Jane! r_o 

Despesas com a capa c i té!ção de func i on_! 
rios e com a realização _de_ provas, co~ 
cursos e seminários 

Despesas com a rea I izaç~o de estudos 
e pesquisas de interesse legislativo 

Despesas eventual s de Comissões Per
manentes e Especiãis 

Ajustes, acordos e convênfCi_S 

O I versos encargos 

DIVERSAS DESPESAS OE CUSTEIO 

I NTERPRETAÇM 

sas com visitantes oficialment-e convidado'!> para prestar serv1ços ao 
órgão; aquisição_ de brindes; festividades natal i nas; ornamentaçãO de 
recepções; flores naturais para homenagens; jant<;~res oficiais, c:oqU.!:_ 
téis comemorativos e simjlare-s. 

Subi tem destinadci ao_ pagamento de despesas tfp_lcas de assistências~ 
cial, especialmente os· gastos coma aquisição de aparelhos para do!!_ 
ção, tars colno: aparelhos ort-opédicos, apa:relhos de surdez, cadei -
ras de rodas e similares; assistência financêira a pacientes neces
sitados e a seu_s familiares; custeio de fonerais; assistência- educ.! 
clonai a menores carentes e si mi lares. 

Subi te'11 destinado a_o pag"amento de despesas_ de manutenção da res i dên 
cia oficial da Presidência, tais como: gênero_s alimentícios, bebi-: 
das em geral, tarifas de gás, pagamento de serviços de vínculo tra.!!. 
sitório ã família atendida, remuneração d_e serviços eventuais, gas
tos com recepções, festividades e solenid.;~des realizadas na resldê~ 
ela oficial Inclusive os inerentes a ornamentações da mesma, e gas
tos sim i lares. 

Subi tém destin'ado ao pagamento de despesas de custeio inerentes ã 
manutenção da representação do SENADO FEDERAL no Estado do R lo de_ 
Janeiro, tais como: tarifas de água, luz, gás encanado, materiais de 
escritório em geral, reparos, adaptação e cons_ervação do:s bens mó
veis e imóveis, bem como de viaturas ã disposição daquela represen
tação, assirri- como todas as-demais despesas aprovadas no plano de 
prestação de contas da representas:ão; vedada a sua aplicação em de~ 
pesas da categoria ecor.Õmtca capital (obras, equipamentos e mate -
riais permanentes, investimentos em regime de execução especial etc.) 
n.a aqufS_ição de combustíveis e lubrificantes e no pagamento de des
p_esas com telefonia e telex. 

Subi tem destinado ao pagamento de despesas dec_orrentes da organiza
_ção _de cursos, seminários e simpósios; ·da aquisição de livros e ou
Úas publicações para distribuição aos participantes; da participa
ção de servidores ~m cursos, sem_inãrios,congressos,slmpósios e con
ferências -_,,no país ou no estrangeiro- de __ interesse ~egislativo,r.!:_ 
muneração de_ professores em cursos_ de formação,reciclagem,atual iza
çãõ, aperfeiÇoamento 'e especialização; realização de concursos e 
despesas assemelhadas ou· correlatas. 

Subi tem destinado ao pagamento-de despesas com--a reallzação,-no país 
ou no estrang~iro, de estudos e pesquisas destinados a promover o 
aperfeiçoamento dos mêtodos de trabalho e processos legislativos pe
culiares ao SENADO FEDERAL ou ao Congresso __ Nacional. Modal idade_ de 
gasto condicionada à prévia e-expressa autorização· do Senho_r_Pres_i -:-: 
dente do SENADO FEDERAL. Ccirrem também à conta deste subitem as co -
missõeS pagas a agentes fi nane e I r os pela remessa de numerá r iÕ ao ex te 
rior e por outros serviços bancârio.s prestados com vistas a vlabi 1 j"':" 
zar o estudo ou pesquisa. 

Subitem destinado ao pagamento de despesas decorrentes do funciona -
mente de comissões instituídas, tais como: hospedagem, alimentação~ 
transporte dos membros das comissões e seus acompanhantes, quando do 
deslocamento para outras Unidades da Federação e/ou despesas em Bra
sTl ia de personalidades convidadas para prestar serviços às refer,T -
das comissões ou nelas depor. 

Suhitem destinado ao pagamento de despesas inerentes aos encargos de 
convênios, acordos e ajustes firmados -exploração de reStaurantes ' 
acesso aos bancos de dados de entidades públicas e privadas etc. 
e/ou com o pagamento de despesas com instituições que administrem a 
alocação de estagiários, segundo definido por ato formal da adminis
tração da Casa, quando tal não puder ser provido através da rubrica 
3.1.3.1.01.00. 

NOTA: Correm pela rubriaa prÓp'I'ia os convênios ou ajustes -que objeti 
Vem tãO somente a definição de uma preferênaia pal"a a aquisição áe 
aertos bens ou. seMJiços através de um fornecedor dete:rmir.ado, como 
por ezemp'lo o convên-io com a CEME para fornecimento de medicament:os e 
08 convênios com inst:Ctú.ições nos-pitala:t"es especializadas. 

Subi_tem des.ttnadq ao ç.ustetQ d~ çutr·o~ encargo~ na'o enquadráveis noSi 
subitens anteriore~, tai.s'c~q~ di,_ferenças de câmfJio, repostções,res 
tituições a pagamentos ou recolhtmentos indev"tdo~,indenizações pot=" 
addentes,cobertura de sent~nça~ judictaisltrabalhi.stasL laudos, mul 
tas!.apoio a feiras, f~_stiyai·~ e festejos populares,abonos e gratifi-:' 
caçoes a auxi 1 i ares da Barbearia, pagamento de auxíl io ... funeral (em 
19-861, outros encargos~ 

Cla~stficam-:se ne;ste elemento~ ba~icame~~e,as despesas não regulari
zadas em exercidos anter.l:ores-e que venham a ser apuradas após o 
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ESPECIFIC~Ç~O 

DESPESAS DE EXERC1CIOS AIITERIOJIE:S 

PessOal .: exercíCios ant_~ri_çt§~_ 

1'-laterial de ConsLDno .;... ·exerciçigs __ ;mt.!:_ 
ri ores. 

Senri<io~ de t~~iros e,_en.~aT.gQâ . .::'. _ 
exercJ.cJ.os anten.ores 

• TRA1'lSFERENCIAS CORRE< "TE$ _ 

INTERPRETAÇ.I\0 

término de -cada exercícip .9rçamet1t~rio, CUjo Objeto de ação vise o 
pagamento de uma despesa ·de custeio. 

S~be Zemento destir.ado a atender despesa~ de ezera:Íaios ante.l'iores re 
-----'--Zãttva$ à-Subcategoria cUsteio pal"a aS-"qUàiS existiam dotações orça -= 

men.tárias e que não tenham Sido- processadas em época própria e compro 
mis~os reconhecidos peZ.a autoridade a~et~nte, o::tinda ~e não tennã 
sido p'l'e7)ista a dotaç®_ _orçamentária própria ou esta nao tenr.a dei:::a
do saldo sufieier.~e., mas qUe pudesse~ ser a_tendidos em face da Z.egis
Zação vigente CArt. 37 da Lei rt? 4.320, d_e 1964, Decreto n9 62.115,de 
1968 e Decreto-Lei n9 1.815; -de 1980). 

- ~Le!!)._ destinado ao pagamento de des_p~sas de e~erc~cios anteriores rela 
tivas ao elemento pessoal, nos termos· da ementa do subelemento. -

Item __ Çlestj,na49 __ ?O pagamento de despesas de exercícios anteriores rela 
t-ivas_ ao ___ e~e_mento mateila~ de- consumo, nç_:=; te111JQS da ementa do subel,! 
menta. 

H._eTI\_ c;!est;!.n~4:q.: ~o PC!&_amep._~ -~ despesas de exercícios anteriores re~~ 
tiovas ao elem~nto serr"lÇg::; d~ tei:Cei;ros. e c ~.nc;g._rgos, nos termos Ud. 

ementa do subelemento. ~ · 

Classincam-~e como transferências cori:-en_t~:S as dotações para despe -
saS a que nãõ correSJ:londã. Uma conTrapresta.Çao~direta em bens ou s~rvi 
ços para a unidade __ que faz a transfeiênci"a ~ Nas transferências, canse 
q_Uentemente, a despesa vai se materializar em b_ens _ou senriços nã 
area da unidade beneficiada. As Transferên~ias Cor"rentes possuem como 
caracter1stic_as básicas:_ _, 
- Não implicam a ~ontraprestação direta da recebedora ã transferidora~ 
- São um provimen-to de recursos para despesas de OJSTEIO necessárias 

ã operação ou manutenção da t.midade recebedora_; 
-- Efetivãveis a instituições públicas ou privadas que executem servi-

ços que seiam considerados_-_de interesse· público; · 
- De aplicaçao obrigatória pela recebedora nas finalidades para que 

foram concedidas. 

TRANSFERt:NCIAS A INST(TU_IÇOES PRIVAOA_S . _ Mod_al_idade de ~ransferêncl_a corrente. pela qual se efetua o repasse de 
---re-CUrsos ã -lnst i tu i ções priVadas que se achem l.ega lmente credenciada5 

a recebê-las, ~!":ja pela sua natureza, seja por estarem em dia com suas 
prestaçõeS de_ contas. 

SUBVF:NÇIJES SOCIUS_A ENTIUADES PRIVADAS 

Instituto de_ PreviQ.ê_I1cia dOs Congres_i~--;
tas 

Clube do Congresso 

Associaç_ã.o dos=SerViç_oS-_dO-,.?E~ ..... 
FEPERAL 

Cooperativa de Consumo do Congresso. 
Nacional 

Grupo- Brasilei_ro da União Interparlamen, 
ta r 

~Gf'l.lPOBrasileiro da Associação Intel-par.;.. 
lamentar de Tu r is mo 

Grupo Brasileiro do Parlamento _I...a.tino
Arnericano 

. Au.-dllp- a entidades para despesas de 
cust.eio 

TRANSFER~NCI~S A PESSO~S 

Classificam-se neste subelemento as tr_ansfe!'ênc-las destinadas a co -
b:P-ii> despesa.e de custeio de instituiçÕes privadas de caráter assisten 
cial, educacional~ pr>evidenciário ou cuz.tur'al~ sem finalidade lucrat"t 
va. Nos termos em que dispõem os Arte. 12~ § 39~ lô e seu parágr>afo
Único e 17 da Lei n9 4.320, -ae 19~4, podem ser beneficiadas com tais 
transferências as in.st:ituições que ·proestem assistlncia social~ que 
trabalhem no campo da previdên.cia,da cuz.twu, ão esporte, .da presta -
ção de sel"'"l)iços médico-hoapitaZ.ares e insti"tuições assemethadas. 

Item q~tinado ã Concessi.o. de subymç9:~~ ~s,gc;ia,is_ ã instituição nomin_! 
da, com vistãs à cobertura de desPesas de custeio da mesma. 

Item destinado ã concessão de subvenções sociais ã instituição nomina 
da-; -Com--vistas ã cob'ª.r:tura de Q,espesas de custeio da mesma. -

Jtem _de?tinado à concessão d.e Subvenções ,sQci~is ã instituição nomina 
dã:· com iisias:ã cohertur_ª_d_e despesas de custeiO c1a mesma. -

Item desti~ado ã CC?ncess~p _qe subvenções s9ciais ã instituição nQJTlina 
da, com'vistas· ã _Eobertur~:~de despesas de custeio da mesma. -

Item destinado à concessão de subv~rições sociais ã instituição nomina 
da, com vistas ã cobert.ura de despesas de custeio da mesma. -

Item destinado à concessão de subvenções sociais ã instituição nomina 
da, com vistas _ã_c_ot:~~;:~tura,de de--'spesas de C;USteio da mesma. -

-Item destinado à concessão -de -SubvençOeS-sot.iais à instituição nomlna 
da, com vistas ã cobertura de despesas de custeio ~mesma. -

Item destinado à conce"ssã~ __ (fe sUbve_nções spcia:i~~ em carãter eventual 
ª·_outras instituições que legalmenfe :se achem habilitadas a recebê-las 

Classificam-se neste elemento as despesas com pessoal civil aposenta
---do, lnduindO -Os proventos, abOnos p-r-OvisóriOs e_ vantagens incorpora

das, as despesas com pensões concedidas por lei e salários-família de 
vi dos aos servidores da ativa e aos aposentados, bem como quaisquer-
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01.00 

ESPECIFICAÇ~O 

Proventos e vantagens incOrporadas 

Pensionistas 

Abon-os provisórios- e anosentadoriaS
pendentes _de homologaçB.o 

SALi!RIO-FAN!LIA 

Salá.r:to-FarnH:i:a: - SeiTidOres Ativos 

02.00:-- Salário-Fam:flia - Iriãti'vos 

3.2.5.9. OUtRAS 'l'RANSFER't:NCIAS_ .kPESSOAS 

01.00 Au.-..:i.lio-funeTál 

02.00 Out-ras -tr3nsferênCia5 ·a- pessoa's 

3.2.9.0. OIVE:RSAS TRAN5FE:Rt'Nl;JA5 tORHNTES~ 

3.2.9.2.~ DSSPSSAS DF: EXERcti:rG!iANTERIORES~ 

01.00 Proventos, vantagens e s'àlâiíOs..:faÍníiiéi 
exercícios __ anteriore_s 

02.00 Ou ti' as transferênciaS -- Exercícios 
anteriores 

INTERPRETAÇAO 

outras vantagens ou b_enefícios que possuam a característica de trans
ferências a pessoas. 

SUEet.emento deStinado ·a. propiaicao a aobe!"tura aos gastos áo poder pfj 
bZico aom o -pessoa~- r;ivil apoaente1:_do~ quaisquer que !>_ejam oa motivoS 
da transferência para a inatividade~-

Item destinado ao pagamento· dos proventos devidos aos servidores na 
inatividade ,de acordo com a legislação em que se deu a aposentadoria 
e' nos termos da homologação do ato pelo Tribunal de Contas da União • -
São" abrangidas por este it~m as parc~las inerentes a proventos homolo 
gados, gratificação de nível superior, gratificação de função.- vanta':" -
gens pessoais _(avos~ quintos e opçôe·sr: grat~ficação de representação, 
gratificaçã'o especial de desempenho, adicionais e outras vantagens con 
cedidas~ -

Item destinado_ ao pagamento das vantagetcf e benefícios devidos aos 
pensionistas e ·sucessores, de acordo com os atos de cohcessão e homo
logação das pensóes- respectivas: 

Item destinado -ao pagamento de· abonos ConCedÍçlos_a servidores na -ina
tividade, bem como ao pagamento· de.praventos enquanto a aposentadoria 
não estiver homologada pelo Tribunal de Contas da União. 

Sub_etemento destinado ao pagamento do benefi'aio in.stit:u'aionaZ designa 
áo saZétrio~famVZia~ pãgo pzoop02"at.Lonalmente ao nÜmezto de d~pendentes -; 
aos serv-t.~dores do quao::il"o pemanente que· ~e aaJUm na ati?Ja e, nos ca 
ses ampett"ados peta Zeg-t.kslaçáo espectfica, aos aposen-tados~ -

I tem destinado ao paiament6 do beneficio legal aos Servidores do Qua 
d>ro Pennanente, nos tennos da ementa acima. , ' -

NOTA: Recorde-.::se gy.e o saZári'o-.:::famVtia ãos seri.Jidores CLT aonsti'tui 
encargo da previdencia soa-z..à t. ~ do mesmo~ modo que o a:u:J:Í:ti'o · nataL ida 
de ..,.. sendo aober>to _pf(l.os cofres da mesma~ na med-t.Qa em qu~ seu pagã 
menta ocorre atra?Jes de desconto nas rJOntri'but.Çôes deviâ.ae ao IAPAS. 

Itém destinado ap pagamento do Oeneffcio legal aos servidores inati
vos e apo-sentados, quando amparados pela legi'slaçào especí'f'Ica, nos 
tennos da ementa do subelemento, 

Subetemento destinado a ater.der outras despesas tipicamente enquadrá
veis como transferências a -_pessoas, tais com~ o ~iUo-[unerat cone!. 
dido aoS familiares de sertJido~ ativo~ · ir.at-ivo QU aposentado~ por 
ocasião do respectivo faleaimento. 

Item d_estinado ao pagamento do benefício aos familiares de servidor 
ativo, inativo ou aposentado (do Quadro. Permanente ou do CLT) _ psr 
ocasião do respectivo falecimento, em ·valor correspondente a um mes 
de remuneração_, consaru:t~ fixado p~lC? Art. 441 g,o _Regulamento Admini_! 
trativo. Item a ser utJ.lJ.ZadQ. a_ partJ.r do exerc:t.CJ.O de 1987. 

I tem_ destinado_ ao pagamento ·ae oUtroS benefícios concedidos a pessoas, 
não enquadrãVeis nos demais itens e subitens da despesa mas amparados 
por nonnas legais específicas. __ 

Classificam-se neste elemento todas as transferências de recursos 
orçamentâr-ióS_ c_ujá- cJa-ssfficação -não._ f.oi --pos~ivel n'as ·rubricas ante .: . 
riores. As diversas transferências correrites .devem ser desdobradas em 
subelementos e itens típicos por ocasião de sua aplicação. 

Su_beZemento destinado ·a atender despesas_da_ subaategoria 1:ransferên -
aias aorrentes oriunâ'as de exeraiCios ant6i'ioxões e não empenhadaS· no 
exera-íaio de o:rig@n~ inclusive aômpromissos t>eaonheaidos após o ence!_ 
ramento do- exerai.aid correspondente CArt. 3'1 da Lei n9 4.320~ de 1984~ 
Art. 19 do Deareto Federal nP: 82.115~ de 1988 e Art~ 49~ § 29 do 
Deareto-Lei n9_ 1 .. 8153 de 19801. 

Item destinado ao pagamento de despesas orinndas de exercícios ante -
riores e não empenhadas no exercíci_ci~de origem, relativas a: prmren -
tos, vanta~ens, abonos e salários-faniília. -

Item destinado ao pagamento de_: despesas or~tmdas de exercícios ante -
riores e não- empenhadas no ex-ercício--de origem, relativas a auxÍlio -
funeral e a ·outras transferências a pessoas. 
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ESPEC I fI CAÇ_M _ 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

OBRAS E I NSTALAÇ0ES 

CONSTRVÇ![O TJE7?Rf:DIOS P_,0BLICOS 

Estudos e Proj etos 

ObraS 'de Construção 

Obras de melhorias 

INSTALAÇÕES EN PR$DIOS 

Projetas de Instalações 

Instalações 

I NTERPRETAÇIIÓ 

Cl-as;ific;;;-se. como àesP~Sas_ de aaP·Úat. as dotâ~Ões que contr>ibuem p~ 
c:...:..;;oc-_ -~cc;fqpma::t> unL_bem ~e _capita2 ou para adicionar va~or a wn bem já ·exis

tente,. bem COmo para tránsferir~ por compra ou ·outl"o meio de aquisi -
ção .. a propriedade de bens entre en-tidades do setol" público OU do se 
tor privado para o primeiro. Este conceit'o de _despesas de capital nãõ 
se confunde com o conceito con.tábit. de bens de ativo e como t-al. cont~ 
bitizáveis. A noção de despesaS de capital traz, necessariamente, a 
idéia de patrimônio social ou patrimônio nacional.. Por isso é que há 
despes-as de capital que não se arrregam ao patrimônio de um niveZ. esp.!_ 
aí.fico de governo (tais C!omo: ferrovias, rodovias e simiZcaoes). 

os"" investimentos, por serem despesas de capital, participam generica
mente das propriedades destas e, de modo especlfico, constituem.aque
las despesas ® capital que correspondem ã aquisição de um bem novo • 
fazem surgir na economia nacional um ·novo bem ou adicionam novo \:alar 
a um bem já existente._ Há inv~stir.Jentos_ de caráter patrimonial, dos 
quais resulta um bem ativo Tconstrução de tim prédio) e. hã investimen
tos de carãte'l."' pur-amente social __ ou ~anêmiço_ de-...;que não resultam ati
vos (construção de .estrada, de obra de combate a erosão e assemelha -
das). 

Sob esse elemento-compreendem-se as dotações para empreendimentos de 
que resultar11 construções de edifícios, de estrad_as __ d.e rodagem, ou de 
ou_tros bens que envolvam o emprego de mão-de-ob.r-a. riiateriais, utiliza 
ção de terrenos _e/ou de-equipamentos, sendo a .despesa com este últimõ 
apropriada por seu valor direto~ pelas horas de utilização ou por O.!:!_ 
tro critério ad_otado. Est~ elemento pode _ser também utilizado para 
classificar trabalhos em -ediffcios e es-tradas já existentes, desde 
que este seja de tal monta que o emprego de mão-de-obrôi, de môiteriais, 
de equipamentos e de instalaçÕes determine a'preciãvel valorização ao 
bem anteriormente existente, seja pelo volume de T-ec_ursos empregados, 
seja pelas modificações in-tr6duzfdgs. Neste elemento agrega .. se,também, 
o conjunto de serviços de engenharia e/ou arquitetura ineret'ltes ã 
formulação de projetes e_ estudos necessários ã execução dos investi -
mel'ltos. 

Enquadram-se neste subeZemento todas as construções novas de prédios 
pUbUcos, bem como as ampliações, melhorias apreciáveis e reconstru -
ções em prédios jÕ. conclu-ídos. 

Correm por conta deste item ~as despesas com_plantas, desenhos, levan
tamentos em geral, cáiculos e outros .!?-erviços _t~cnicos de arqui tetura, 
engenharia, planejamento, administração e fisc_aii43.ção necessárias ao 
início, __ Erosseguimento ou conclusão de obras_ em prédios públicos ou ã 
efetivaçao de melhori_as sobre os mesmos. 

Item destinado ao_ pagamento das despesas com_ constl1,lÇÕes novas, com o 
~prosseguimento de_ obras _iniciadas em exercícios_ anteriores, podendo 
abranger o·s gastos com a implantação das instalações proj etidas para 
a obra bem com_o aqueles -inerentes ã colocação de elevadores, de subes 
tações elêtricaS. de sistemas de _exaustão, de ar çondicionado. de pre 
venção contra : incêndios e assemelhado_s. O enquadramento no iteiil 
independe da forma de_e.x_ecução -·direta, empreitada, administração etc-. 
mas quando a obra for feita por administração direta corTem também ã 
conta da rubrica as despesas com materiais, equipamentos e pessoal uti 
liz.ados na execuçã_o da obra. O item- destina-se_ também ao pagamento de
despesas derivadas de serviços exE:;cutaõo!? por cçncessionârios de ser
viços públicos a fim de possibilitar a execuç~o ®s obras ou em seu 
complemento_ (remanej amento, modificação õu ainpliação de redes e sis -
temas). _ _ _ 

Item destinado ao pagamento de despesas com obras _de ampliação, me lho 
Tia e reconstrução etn ptédios já .. conclu:ídos,_ desde q_ue destas der i-:: 
Ye uma Yalodz.ação p_atrir~oniãl apredâvel--do próprio antes existente. 
caso contrário, trãtar;.se-â de reparo, recuperação ou conservação ,cuja 
cobertura apropriada deve ocorrer por meio daxubric_a 3.1.3.Z.Ol.06 
Os serviços demanda~os de conce$Sionârias- (r~manejamentos de redes 
etc.) para execução da obra correm também à conta do presente item. 

~Enquadroam-s.;~ neste sube'lemento oa g~to~ com a _implan:tação de instala 
.-Ções compl.ementa:tres em préàios já existentes e -a.as quais derive vat.o:: 
rização pa-trimonial do imóveZ, ampliação ·na--~Opéraaiona'lidade deste Ol.l 

sua adequação à_s finalidades para as quais-foi concebido. 

Item destinado ao pagamento de despesas com estudos e projetes técni
cos necessários ã impfanta<ião, comp1.eltlentação, modificação. ou recupe 
ração de instalações ele predios públicos. -

_Item destinado ao pagamento da ).mplanta~ão, amplia<ião, recuperação • 
complementação ou modificação de ins-tala'i_Ões __ em predios já existentes. 
tais como: "brise soleil", paredes __ divisorias, sistem_ªs de ar condi -



5576 Sexta-feira 6 

C0D1GO 

4.1.2:0. 

01".00 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . Dezembro de 19JS 

ESPEC1F1CAÇM 

EQU 1 PAMENTOS ·( MA TER 1 AL .PERMANENTE 

Máquinas, motores e aparelhos 

1 NTERPRETAÇ~O 

-cionado,sUb-est~çÕes_ elétrica~, e~_evadOT'es, _ êâm~_T~S frigorít;icas_~ co::_i 
nhas industriais, ·sistemas hidráulicos, sistem9-s de emergência, sist~ 
mas de prevenção contra incêndio e similares. · 

Classificam-se nesse elemento as despesas com a aquisiç-ão de máquinas, 
equipamentos e uten.síl i os c_uja -duração seja pres.umida como sendo_ sup;: 
rior a dois anos e que concorram para a produção de bens ou serviços. 
Existem 4 fato_res que_ auxiliam a distinguir os E_QUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE daqu-eles. cuja aquisição e aproptlãção contábil deve -ser 
efetuada a traves do elemento_ t1ATER IAL DE CONSUMO~ quais sejam: 

- FATORES INCLUDENTES - Que o bem posS"...ta estabilidade ou imutabilida
de [1-st.a.a~ deft.nt.da esta Como aquele atributo do eqt(ipamento ou mate
ricil. de manter-se inalterado pela util.ização- corrente~ mi:J.nt:endo sua 
integridade f'Í.sica ao longo do tempo. 

- FATORES EXCLUD'ENT"$S - ~ bem não poderá ser enqua&>ado como equipa -
mento ou material. peman€nte quando possuir a.araa.te:roisticas de j'ragi-
lidade3 deteriorabiZidade, tt'ansforrnabil.idade e incorporabilidade 
poisestes são atributos tí.picos d.Qs materiais de consumo. 

- FATOR LEGAL ':"' POJ:'a ser enquadrado como equipamento ou material per
manente o bem deve possui'I' Uma--aurabilidade presumida superior a 2 
(dois) anos (art. 15~ -§ 29 àa Lei 4.329/~4). 

- FATOR DE UTILIZAÇÃO - que o equipamento ou material eontr>ibua para 
a prodU~ao de oens ou pa:t>a a prest:ação de serviços susceptiveis de 
valorização econômica. Ou seja, ·se o bem cuja aquisição é cogitada 
não esti?Jer dispon-tve7. teremos que pagar azguém pal"a faze'!' o trabalho 
ou este irá requerer> mais trabalho humano paz>a ser executado. 

It-em destinado ao pagamento de despesas _com a aquisição de máquinas • 
motores e aparelhos para uso nas instalações~ serviços e setores do 
SENADO FEDERAL, tais como: 

- :&1 OFICINAS - Acionadores de rebolos_ .(esrneris) , amperímetros._ apar! 
lhos de solda (a~etil~no, elétrica etc-.). carregadores de baterias • 
compressores de ar, desempenadeiras, entalhadeiras. furadeiras. 1ixa
deiras, g~I?eador;:.s. automãticas,_~ilhotina~ de gr~nt~ porte, ~in -
dastes eletr1cos. llnpressoras mecam.cas, plamas eletncas. polidoras 
e esmerilha:doras .• máquinas do tipo adressograph, perfuradoras e perfu 
ratrizes, serras elétricas, tomos_ __ mecânicos, tupias elétricas, volti _ 
metros para checagem em automóveis e similares. 

- EM GA.BII\'ETES/ESCRITORIOS - Calculadoras portáteis científicas, cirCu 
ladQres de ar, cop1adoras fotoStâtiças/heliogrâficas,mâquinas áe 
datar e autenticar, máquinas alceadoras, mãguinaS de apontar lãpis, ma 
quinas de escrever, máquinas de calcular, maquinas de nume:rar, micro -:
computadores' mimeôgrafos (comuns e eletrõnicos)' processadoras de 
texto e impressoras,- prensas para plastificação, ventiladores e simi
lares4 

" EN COPAS/COZINHAS/HIGIENE - Aspiradores de põ, balanças para cozi -
nha, batede1rás ·eletrlca.s~• bebedouros, cafeteiras elêtricas, chuveiros 
elêtricos, enceradeiras,esterilizadores.:: de xícaras, exaustores 'ferros 
elêtrico~, fogões·, fornos elétricos; freezers, geladeiras, liquidifica 
dores, maguinas de fazer cate, máquinas de lavar, máquinas de moer. to? 
neiras eletricas, ·torradeiras elétricas e similares. -

- EWAMBULATdRIOS/CONSULTdRIOS - Aparelhos Eara medir pressão, apare -
lhos para soro, autoclaves para esterilizaçaõ,·, balanças com antropôme 
tros ,cadeiras de dentista, cadeiras de rodas, câmaras de oxigêilio, crõ 
nômetros médicos, equipamento odoritolôgico completo, equipamentos :Ui 
fra-v;rmelho/ul travioleta(Raios X/andas curtas_/eletrocardiogrâficos 7 
ergometricos e radioterápicos, estetoscópios, ·medidores de pressão ar 
terial, mesas para exames clínicos, vaporiz.:adores e similares. -

.- Elo! SlST~IAS DE COMUNlffi O, SONORIZA O E IJ.IAGEI>! - Amplificadores , 
apare 1agem cmematogra 1ca, apare agem e Vl eo-tape, aparelhagem de 
video-cassete, aparelhos telefÕnicos, aparelhos de TELEX, alto-falan -
tes (?ixas), desmagnetizadores de fita, equipamentos eletrônicos de 
mediç:ao/checagem, gravadores de som, interfones, rádios emissores _e~ 
receptores, toca-discos, voltímetros e_ similares. 

- EN GI\BI~'ETES FOTOGRÁFICOS - Câmaras de revelação, câmaras fotográfi
cas, tr1pes para rnaquínas fotográficas, flashs eletrõnicos, filmado -
ras, trípês para filmãdoras, filtros fotográficos, fotômetros. lenfe's 
especiais, secadoras, ta:nques de revelação, teleobjeti vas e similares. 

- EM SERVIÇOS DE SEGURAN~ - Algemas, carabinas, detectores de ftunaça, 
ext1ntoi"ês de mcend1o, 1drômetros, lanternas duráveis, rádios trans
ceptores, revólveres, sinalizadores da saída de veículos e similares. 
- R-I UNIDADES DE ENSINO - Carretéis para "slides", projetares cinema to 
grahcos, pro]etores de "slides", retro-projetores e telas para pro':" 
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INTERPRETAÇÃO 

jeção e similares. 

- EM LOCAIS DlVEFSOS - B_~lanç_a~.~l~:trõnic_9._~. __ CQl'\~~cionadores de ar 
(aparelhos self-contained, fau-coils, ·de janela) , __ moto-bombas, moto
re_s __ elêtricos, relôgios de parede, receptores de televisão. transfo.r. 
madores de voltagem e similares. 

02. Q"() --AutomÕ\ieis, '""autbcarninhões e -ou tiOs
veículos de tração mecân1ci: -

-ltell! desti~ado ao pagamen_to de ~-~pesas na_ aq~;si~o de ambulâncias, 
___ _:::_-ªu:LcmõveiS,: _CaroinhQnàtas, fui"gões. IiliCro-:§nibus. motocicletas, Õni -

bus, caminhões, caminhÕes basculantes e oUtroS veiculas de tração 

113.0_0 

04.00 

05.00 

06.00 

07.00 

mecânica. 

DiYersos ·equlpanrentos e mate!'Iais-~·~---· -----rtemdestinad·o ao pagamento de despesas com aquisição e instalação 
de uso duradouro - de sis.temas...._iJlt_egrados. ta~s como: aparelhagem de_ votação, de som 

de gravação,de tele\·isão, de vídeo-tape, de telecomunicação, de te -
hix, de telefonia, de infonnã-t'idi _e S"imiTare·s·;--quadros gerais de e _, 
nergia; conjuntos de ba1;-erias articuladas; protetores de lona para 
elevadores; antenas __ -coletivas e parabólica~;_ trilhos com ''spots" ,pos 
tes de ferro galvanizado com luminárias, --luminárias ã prova de umidã 
de, guarda-sol de ..fibra de vidro; cilindros metálicos para gás; man~ 
gueiras e equipamentos _de combate a incêndios; máquinas de cortar C_! 
belO, tesouras de barbearia, navalhas e assemelhados; estojos prcte
tores; mastros pa~-b::mdciras;_ carrocerias P:ara veículos util_itários; 
veículos de tração pessOal, tais como: carrínhos de mão; carrinhos de 
transporte de z.orras e similares;_ outros materiais com duração supe-

:t-laterial bibliogrâfíco, _ filinot_e_c_asT 
objetos históricos e peÇas-âTtlsti-
cas. -

Feiramentas e utensílios de ofic-ina- --

Utensílios de copa, cozinha, ambulat.§. 
rio e enfermaria 

rior a 2 anos não _enquadi-ãveis nos -demais itens do elemento. 

~teril destinadO ao :P_agamento de desPeSas com a aquisição' de lh,-os téc 
nicas e científicos, dicionários-_ ém geral, obras literárias, cientl~ 
ficas ou especi~lhadas em geral_; .. s!Pf~~~t9s_, r;o"lec;(?_~~ de_ revi~ tas , 
periódicos e opus cu los; quadros; pinturas e desenhos; telas a ale-o e 
similares~ gravuras, xilogravuras ,--estampas, litografías e outros 
produtos de artes gráficas ·com--caráter artlst_ico; es_tâtuas,esculturas 
de qualquer material e_ peças e_ objetO$ __ que-- apresentem interesse his
t"ôrico ou artístico para o museu dq_ SENAOO FEDERAL; coleções d~ dis
cos e filmotecas. Este ítem destina-se ao usO preferencial pela Sub
secretaria de Biblioteca, para-a quaL se _fa_clll tará inclusive supri -
mentos de fundos na espécie e, --subsidiaríame!!ile, da Assessoria, Con-
sultoria..:Geral e demaiS órgãos- de assessoramentó. 

"Ité"m destinado ao pagamento de despe_sas- na -_aqUiSição de autenticado
- x-~~- metálicos, furadores_ de papel Tel tos éfe·- ferro, porta-carimbos , 

-----porta-canetas, rotuladores_, _numerado~e__s e clataQ_o_res metálicos, fichá~ 
rios de mesa, anna_ções pa't'a_ pastas suspensas,__g\lílhotinas rnanuais,ban 
àeja.s.parã eXpediente, seEarad_oTes de ijvro_s e Oi,l_tros utensílios dC 
escritórios e gabinetes tácnicos;~réguas Léroy, réguas "T", escalas 
triangulare-s, compassos, escalírnetros com escala, norrnõgrafos, curvas 
francesas e universal flexíveis, planlmetros, pantõgTafos, tecnígra -
fo_s, pranchetas, esquadros de precisão, estojos de desenho, transferi 
dores de precisão, len~es .e Outros utensílios -de desenho, fl~nelógra-=
fos, _cavaletes para instruÇão (flip-=sharp), quadr-os-negros e utensí -
lias s"iinilares. -

-Item- destinado a~ pagamento ae desp-esas ria- aquisiÇã_o de alicates es 
peciais, almotolias ,_:arcos_ ae .seiTa, bigornaS, bombas manuais, caixaS 
de ferramentas,-_ côriillhtcrs-_ de chav~s~ de __ _P:(J_ca; __ ~ __ estrias. chaves de roda, 
chaves de grifa, plainãs_manuais, chaves iiiglesas, conjLmtos de ferra 
mentas, engra.xadeiras manuais_, macacos mecânicos e hidráulicos, mor.-:
ças, mandris, máscaras para solda elétrica., maçar-icos, cilindros para 
solda a acetileno, pistolas para pintura, piStolas para solda, saca -
pinos, talhas, tarrachas, _ tesour~ parà chapas; tornos de bancada 
torquímetro, ·trenas metálicaS e similares~ 

_ I.t.em d_e_stinado ao pagaJ!I~t~!g- d~_ despe~as com a aquisição de açucarei -
ros de metal, assadeiras, bacias metalicas, ·bandejas, batedeiras àe 
ovos (manual), baterias de alumÍnio, bules, caldeirões, cestas metãli 
cas ;-·chaleiras. esc~s metálicas'· escadas de mad~ira (para uso inter-: 
no) ,faqueiros, filtros pàta água,- fotmas de alumínio, jarras térmicas· 
de metal, panelas. conjUntos âe chã, café ·e jantar em louça, porcela
na ou em outro material, copos de· metal, jogos de água e bebidas, em 
cristal, cafeteiras, lixeiras metálicas, botijões vazios e outros uten 
s:Ílios de copa e cozinha, alveolótomos, aparadores, braceiras para irl 
jeção-, bicos de bunsen. bistp.ris, boticões, cabos de bisturis, cilin-= 
dres para gases de uso médicO, _condensadores para amálgama, porta-ma
triz (odontolÓgicos)_, cubas de metal, cutetas, ~st.avadores, espátulas, 
espéculos, estojos -para ·in"Stl'Umental médico·, extr!ltores de brocas _. 
instrumentos para prótese, irrigadores, pinças, porta-am.-ilgama, alar
gadores, porta-agulhas, se:çingas para anestesi?, tensiâmetros, tesou
ras cirúrgicas, acolchoados para mesa de exame clínico, balde esmalta 
do ou de a):o, macas, urinôis, _suportes- para soro, comadres, estere--ri::
zadores_qulmicos, suportes para injeção endovenosa, abridores de boca 
e outros utensílios de ambulatório e enfermaria. 
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CÓDIGO ESPECIFICAÇAO 

08.00 }.bbiliário em ge~al é Utensilios de 
decoração ' · · 

4.1.9.0. _DIVERSOS INVESTIMENTOS .. 

4. 1 • 9. 2. DESPESAS DE EXERC!CIOS ANTERIORES 

OLOo-- Obras e Instalações 

02.-00 Equipamentos e :r.faterial Pennanente 

4,2,0,0, INVERSOES FJNA,'lCE!RAS 

4.2.1.0. . AQUISIÇAO DE !MOVEIS 

4.2.2.0. 

4.2.5.0. 

.. AQUISIÇM DE OUTROS BENS OE CAPITAL 
JA EM UT !li ZAÇAO -

AQUISIÇÃO DE TfTULOS REPRESENTATIVOS 
DE CAPITAL. JA !~TEGMLIZAOO •. -- _ .-

01.00 .l\quisição de títulos repreSentativos 
de direitos ___ sobre linh~s telefÔnicas 

Ó2.00 ~_Aquisição de outros _títulos 

4.2.9.0. DIVERSAS INVERS0ES FIRANCJ':IRAS 

4. 2. a. 2. DESPESAS DE EXU!.Ç.JCIQS ANTERIORES 

01.00 Despesas não regUlarizadas de inversões 
financeiras · ~ · 

INTÉRPRETAÇAO 

Item destinado. _ao· ~agamento de despe~as ~m ·a -aCtuisição de móVeis de 
escritório, es_criva:hinhaS, mesa:s. tãdeiras, _bancos,balcões , banque -
tas_, arÇtuivos , cofres~ annárioS, arranjos de ;flores artificiais, 
plantas ornamentais (yasosl. plantas desidiatadas, cinzeiros em pedes 
tal, estantes, fichários, flores artificia-is, mesas_ para telefone, niã 
petecas, sofâs, pol trenas, pol trenas giratórias, tapetes, cortinas ;
_grupos estofados, abajours, arandelas decorativas, roupeiros, espe -
lhos de cristal, persianas, capachos, biombos, estantes divisórias , 
passadeit-as, berços, colchões, camas, guarda-roupas, estatuetas deco
rativas. quadros para editais e murais, toalheiros, cinzeiros de cris 
tal, metálicos, de pedras semi:ereciosas e -resinas finas, carteiras eS 
tudantis, banquetas e outros moveis e utensilios de decoração. -

_._Cla_ss.lficam-se: nessft.elemento basicamente. as despesas não regu~arlza
das em eXercfcios a_nteriores e que venham a ser apuradas após o térmi 
no de um dado e;-:ercício_orçamentário, cujo objeto de ação vise o paga
mento de uma despesa classificivel dentro da subcategorla investlmen--=
tos. 

Su_be'Lemento q.estinado- a atender despes-_as de e:ce:t'c-!cios a:n.terio:t'es re
lativas a investimentos cu.jo.s {pistas não J'Õ'l'am p'I'dcessados na êpoca 
prÓpl"ia~ bem como daqueles compromissos reconhecidos pel.a autoridade 
C017!J?eten_te - -~nda que não tenha s~do p:t'e'f?ista a dotação- orçamentária 
propria ou não tenha siâo deixado saldo no ·e;r;ercÍ-ci_o respectivo- mas 
que pudessem ser atendidos em face da teg?:Stação vigente (A:z't:. 37 da 
Lei n9 4,320/64., Decreto n:9 62.115/68- e Dêc:t'et:o-Lei nP 1.815/80). 

Item __ des:tinado _ao pagamento de desEesas de exercícios anteriores rel~ 
tivas ao elemento obras e instalaçnes nos termos da ementa do subele-= 
menta. 

Item destinado. ao pagamento de despesas de exercícios anteriores rela 
tivas ao ~lemento equipamentos e material permanente. -

Classificam-se como inversões financéirãs os dispêndios que correspon 
dem. a urna despesa de capital da qual não resulta a aquisição ou a fo!: 
mação de um b.em novo~ A distinção fundamental desta Subcategoria com 
a de inyestimentós ê que.enquanto na Última amplia-se o patrirnônio na 
cional pela cria'ião_ de um novo bem, na primeira (inversões) o beiii 
apenas muda de maos. 

Inversões: financeiras '!través das QUais a Administração adquire pré
di os, terrenos e ímõveis em geral~ abrangidas as despesas correlatas. 
Observe-se, porém, que a aquisição de imóveis para a re-alização de. 
obras já programadas deve ocorrer pelo elerílento 4.1.1.0., visto que 
tal custo se integra ao da obra como .parte _do·. investimento. 

Inversões financeiras atr~vés das quais a Administração adquire um 
bem de capial que já estãVa sendo ut_i 1 izado, quer por leasing ou por 
outra forma de cessão,como seria o caso de mãquinas copiadoras ou si
mi 1 ares que já se encontrassem sob ut i 11 zação do órgão púb 1 i co. 

ln_versões financ~ira~ através das qual.!i a Adm\nistração realiza opera 
""ç.ões qúe não--importem em-auniEmto de capital de empresas ou entidades"':" 

O exE::mplo caractedstico é a aquisição de l~nhas ou, troncos telefôni
cos~ 

_Item destinado à efetivação de inversões_-fiilanceiras em empti::sás de 
telecorm.mi.cações de_ fonná a c:{edenciar-se ao direito de uso de linhas 
telefÕnicas, troncos e sei-viços da concessionária. 

_Item destinado à_ efetivação de- inversões_ financeiras em outras empre
sas, 

Classificam-se nesse elemento as despesas nãO regularizadas em exerci 
cios antei·tores e que venham a ser apuradas apôs o têrmino do exercr= 
ci_o respectivo e c1,1jo objeto seja o pagamento de uma d_espesa classifi 
cãvel como irlversão ·financeira, bem como aquelas tipicamente cai-acte':' 
rizãveis como inversões e não classificáveis nos demais elementos. 

SU:b~Z~~?J.tO âe.s~i~ào a _atende!' detWesas àe exera-íeios anteriores da 
· suõaategot'ià inversões financei;raq para as quais -existiam dotaçõês or 
çamentéil"ias e que não terilzam s.idQ px•ocessada.s em época própria., e âoS 
compromissos red!Jn.heaid_os. pela à:u.toridade competente., ai~a que não 
tenha sido prevista a dotação 01'Çamer;.tária própria ou não tenha deixa 
do saZdo no exerc-ício respectivo., mas que p11.dessem ser atendidos €~iii 
face da 'LegisZação vigente CAI't, 37 -da Lei n9 4.320/64_, Deareto n9 
62.115/68 e Decr~to-Jei nQ 1,815/801, 

It.e_m destinado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores rela 
tivas aos elementos da subcategoria inversões finilnceiias~ nos tennoS. 
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~da einen ta do sube lemetiti;t~ ~ · · 

4.3.0.0. TR"-'5FERt.~CIAS DE CAPITAl Classificam.;;se nesta_ subcat:egoriéi. ec0l1Ô:q1ic·a aS~ _çl0tações que não Cor-
- ----,~- -~respóhâãm ã aquisição de unfbem de capital da área a que se faz a 

tr-ansferência. As transferência,s õe capital contrib:uem para a forma .. 
ção _ou aquisiçã6 de bens de capital apenas no âmbito da entidade be-

~-3-1.0. TRANSfERtNC lA~S !NIRAGOVERNAMENTAlS 

neficiada. _____ -- -

Clas~i_ficam.,.se nesse elemento as transfer_ênc_ias_ efe.tui3:das por um Ór .. 
--9ão -pUbtTcO- a --outr-as· enUd_ades, p-Eú·tencentes, ·a es-fera do ~ove r no fed~ 

ral para dar ate_ndimen!:.<:> a despesas_ típicas da categori.a econômica 
capital. · 

4. 3.1. 3. CQNTB.IBUJÇiJES A FUNDOS · Cl{ts~ifiçam-::-fi~ ne$fi~ s:ubeZii!l1lehtQ a.Ei tran.sf~rênCiaa efetuadM. pelo 
-.-·----~~-~-"-·-~~- S'EJ..T.OO-FEIJERAL a :fUndos e.sp-ea{"ais; ro'tat~voa e aimi;larea em decorrên. 

aia de convênios estabet.ecidoa ou de ài"spos.iyões legais especificas-: 

01.00 _Financiamento para aquisição- e/ óu tons 
truçãO de_ r_esidências em Brasília ___ ~ 

02.00 

4.3.3.0- ~ TRANSFERtNCIAS A INSTITUIÇ0ES PRIVADAS 

I te~ desti:Ó.ado a at~nder despesas com o Furi~o E-special do SE..I\W)() 
FEDERAL no ~f:i:na_ncismento_para··aquisição e/ou-construção de residên
das e/ou. terrenas em Bxa,silJa para seus servidores, inclusive servi 
dores do PRODASE.'J e do CEG&AF , de acordo com os conyênios firmados -
com a Caixa_ Econômica Federal e/ou,outros <;~.g,ente_s f:j.nçmceiros. 

Item dest;nado a atender despesas com_ o convênio ~estabeleCido pelo 
SEN.® FEDEF.AL com o DASP/SUCAD para o fornecimento de imôve.is fun -
cionais a servidores da in_sti tu_ição, segundo normas aprovadas pela 
Canissão ·nire·tora--do SENAOO FEDERAL~ 

.Cl.ass~ificam-_~e nes._~e e~~men~o as transferênciaS de _c_api tal -efetuadas 
~ ã~ éiitidadeS Privadas· que· peis"i"gam objet i vos cujo ioteres.se público 

recomendem o apoio do SENADO FE.OERAL. vedada sua apl icaç.ão em gastos 
correntes . 

.4.3.~-1. AUX1LIDS PARA D'f:SPE:SAS DE CAPITAL . ;------~-... ~ãq_ __ !~~~~'l'~~-i~~ _ ~-~ 1:n.~*i'_t1,l{ç$'es- privadqs de~tin.adas q atender des
pesas de capita'Z e deaOrrenf.e.Er da Lei dq orçconento. 

01. 0.0 AUXÍlios para investimentos 

02.00 

01.01 Auxílio ao ClvQe do Congresso 

01.02 Auxílio à Associaçã-o dos ServidOreS 
do SENAOO FEDERAL 

01.03 ·Auxilio ã .Cooperativã de Consumo 
do:> Congresso 

01.04 Auxilio a lnstit~J.içê)es Diversa~ 

--=-- .Al,lXÍ).,ios para inversões fimi.nceir~~ ...,. 

~-3-9.0. DIVERSAS TRANSFE~êNCIAS DE ~I'PJ}AL ~ 

4.3.9. 2. DESPESAS DE EXERC!CJQS ANTERIORES 
. - - ---. 

Ol.OO -Des):!esas não regul~rizadas. de tran~_ 
ferencias de capital _ 

Item_ destinado _a propic;j:ar a efetivaÇão ·ae_· trarisfei-êilcias .. a entida -
des privadas, como fonna de_ auxilio. paia a realiza·ção de investimen
tos. São exemolos característicos deste ao.l.· eto c!e gasto os auxílios 
col?-ced1dos peio SEl'~AOO ,com caratér ·everttUa • aô ClUbe do congresso • 
ã ASSEFE e a instituiçÕes similares. para a 'CObertura de gastos com 
investimentos. 

Subitem de~tinado ã conc_essão_ de ~U~_í_lio_ã::entid~de,nc:xninada para 
realização- de Investimentos~ ' · -~-- ·- --

Subi tem destinado. ã concessão de._"a~-,~~llio ã_ ent_idade nominada para 
realização de lnvestim~ntos. 

Subi tem destinado_ à cOncessão de auxilio ã entidade nominada_para 
_realização de investimentos. -

Subite\11 destinado-i concessio·de-aUX:iiio, effi caiáter eventual, para 
outras entidades que _preench"am os requisitos 1ega:is de habilitação pa-
ra aplicação em despesas-ae capital: -- -

~tem destinado a J21"(Jpiciar a efetivação ae~ti"ãnsfé:rências a entidadês 
privadas cómo auxílio para a realização ~-InvêtsõeS-financeiras. _São 
exemplo:! característi~s des_te ol?j ~t? d17 ~asto. ~_auxÍlios cot:c:~idos. 
com carate_r cvent~l. a_ASS~ e1n~t1tuJ.<;(J~~ Sllll1!a~es, especJ.flcal_!!e!!. 
te para a execuçao de_ l:nv:_~rsoes f1nance1!a.s _ d,e_ reconhecida importan-
cia para a instituição .SENADO FEOE_P.AL. ·-

. fl_a_s,:; i f_i, ~~m-y:~"f!~.s~~ ~1~~2~.tp -.~·s :....t.~a_nJ\~r_~pc !'ª-s ~.d~ ~eFursos orçamentá 
rios cUjq enqUadramento n_.,o foi posS_ível em títulos anteriores, espe-: 
cia lmente a que 1 es gastos da_ s __ ~:ibca~e_gor ia_ transfef-êOCi as -de cap i ta 1 não 
reg~:~larizados no exercício respectivo. 

Sub_e'lemev.to_ des_tina4o _a ç:tj;~néú}r ·a~sp~sa~ o-M.undas de exel"a.:taios_cmte-
~- riÕres nâo' ~mPeriha.f.ia-~--n.O-eXercii.aio _de origem e_ cr.t>~iginti:ztiamente a'Za:ssi 

fi.aáveis n.o-_âm"bit:o da subaat.egoria ·Transterências ãe Capi'tal ~ quê 
pudessem ·ser a"'tendidos em face da I.eg1..s'Laçao V"Lgente Ca::t>t. 3? da Lei 
n.9 4.320/64~ Decioeto-n.9 62.115/68 e Decreto_;...Lei nP 1~81.5/BD}. 

It~_ -~-~§_tinado ao pa_garnento de d_~sp~~as de _exercícios anteri~l-cs rel!: 
tivas __ aos_- elemen~s da_ subcategoria~ tr~sfer~p.Cj.~;_.~de c·apitai. 
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- A N t X O II -

ROTEIRO INDICATIVO PARA O ENQUADRAMENTO DÉ DI"SPESAS _,CDM-MATERll\15 E SERVIÇOS 

(Discriminação-de carãter referencial para o emprego de analogias} 

RUBRICA 

4120.08.00 
3120.0.6.00 
4120.07.00 
3120.08.00 
3120.01.00 
3120.04.00 
3120.07.00 
3120.02.00 
3120.09.00 
4120.01.00 
4120.07.00 
3120.05.00 
3120.08.00 
4120.07.00 
3120.04.00 
3120.o5:,oo 
3120.08.00 
3120.05.,00 
3120.06.00 
3120.02.00 
3120.07.00 
3120:0].00 ,.-
3120.09.00 
3132.01.12 
4120.07.00 
3120.01.00 
3120.07.00 
3120.03.00 
3120.04.00 
3120.02.00 
3120.01.00 
3120.01.00 
3120.07.00 
3120.06.00 
3120.02.00 
3120.04.00 
4120.06.00 
3120:01.00 
4120.06.00 
3120.09.00 
4120.01.00 
3132.01.11 
3132.01:11 
3132.01.11 
3120.02.00 
4120.07.00 
3120.07.00 
4120.02.00 
4120.01.00 
4120:01.00 
3120.06.00 
3120.04.00 
3120.02.00 
3120.06.00 
3120.09.00 
4120.03.00. 
3120.01.00 
4120.07.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.03.00 
4120.01.00 
4120.07 .o o 

abajours 
abras i vos 

OBJETO DE GASTO 

abri dOres de boca 
ãbridores de lata/garrafal 
acetato_s para proteção--de_ capas 
aces.sôrlãs para máquina~. motores e aparel.hos 
áciaos para laboratórios-- · 
ácidos _para 1 impeza 
ácidos e sais para fotografia/radiografia 
aCion-adore·s de rebolo 
acolchoados- para meS~::; de ~xames clínicos 
açúcar _ _ ·---~ 

_açucareiro-s de plãstico/Vidro 
açucareiros de metal 
_ades i vos para refnendos 
_adoçantes artificiais 
ãgasa\hos desportivos 
água mineral 
âgua raz 
água San i tá ri a 
agulha gengival des·cartâvel 
agulhas hipodérmicas 
.:fgulhas fonogrâficas 
ajar-dinamentos - serviçoS de manutenção 
a lar_gadores médico-e i rürg i cos 
áfbUils _ae fotografias ___,_-
álcool as._séptico ___ -
áJ_coooi- -hidratado (combu-stível) 
â\ç:o"ol m'etíl iCO par-a refrigera~ão 
álcool para 1 impe2:a 
idfabetos para .fiéhã"ri~:ls-
alfinetes - ·_----
a 1 godão es ted l"i z:ado. 
~fgõ-dãq para êStoTãrfã 
algodão par·a 1 impe:z:a 
ai i cates comuns ou de pressão .. 
alicates _espe~iais 
almofadaS para carlmbos 
ai moto I ias 
a 1 to-fál an tes-avu 1 sos 
alto-falantes - caixas de som 
aluguel de imóveis ______ _ 
ãlugtiei __ de máquin~s-~ _equipamentos 
alu9"U~l de veículo_s (eventual) 
alvejantes 
a 1 veO fôtomos 
_arYlãl gamas 
ambulâncias 

·ampêdrrÍetros 
amplificadores 
anCirihos ' 
anéis para motores 
ani 1 

·· an-n i nãs e- "cOran~te·s 
ali Cei-iaS (cOmUns)·--·-_ , ___ _ 
a-ntenas·-col et 1 v a_~- ~~_para~ól i c~s 
apagadores - -
aparadores médlco-clr_Ürgicos ____ -o-

aparei hag~m ~i nemato_grãfi cã7vT deo-tape
apare 1 hos magneto tipo DAG 
aparelho_s de_ar condicionad_o_- q,vuLs_os 
aparelhos de ar condicionado- centrais 
aparelhos de medir pressão -
ap-arelhos de chá, cafe ou jantai" {em louça, 

porcelana ou metais) 
'aparelhos de raros - X 4120.01.00 

4i20.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.03.00 
4120.03.00 
4102.01.00 

-~parei hos se 1 f-conta i ned/fou-coi I 
aparelhos de solda 
aparebhos de vídeo-cassete 
aparelhos de vídeo-tape -centrais 
apare 1 hos de votação (aqui si ção7i nsta fição)-~ 
-apare 1 hos para soro 

RUBRLCA 

3132_.02.10 
3120:01.00 
4120.05.00 
3132.02.02 
3120.06.00 
3120.02.00 
3120.Q9.00 
4120.08.00 
4120.05.00 
4120.06.00 
3120.06.00 
4120.05.00 
4120.08.00 
4120.08.00 
412o.os:oo 
3132.02.02-
3120.04.00 
3120.08.00 
3120.09.00 
3J20.o6.oo 
4120.01.00 
4120.07.00 
3132.01.03 
.3132.02.03 
3132:01.06 
3120.07.00 

,3120.04.00 
4120.05.00 
3120.01.00 
4120.02.00 
3132.02.10 
3120.08.00 
3120.06.00 
3120.08.00 
4120.07 .o o 
4120.01.o·o 
3120.06.00 
4120.07.00 
4120.08.00 
3120.08.00 muug 
3120.06.00 
3120.09.00 
3120 •. 01.00 
3120.07.00 
3120.09.00 
4120.07.00 
4120.01.00 
4120.07.00 
3120.04.00 
4120.03.00 
4120t01,00 
3120.05.00 
3120.05.00 
3120.06.00-
3120.06.00-
4120.08.00_ 
4120.07.00 
4120.06.00 
4120.08.00 
3120.05.00 
4120.07.00 
3120.07.00-
3120.06.00 

muus 
muus 
3120.01.00 
312-0.04.00 

~~ 31W.09.~0 ~ 

3120.08.00 

OBJETO DE GASTO 

apoio a pronioçBes- cut;urals· 
.apOntadores de lápis - manual 
apontadores de l_âpis :- máquina . 
aquiSiçã<? de brindes (cerimonial/rel.pÜbl icas) 
arâmes -pa-ra lacre, obras ou· solda 
arames para embalagem 
arandelas (comuns) 
-aranife í as decorat Jvas 
aranhaS- ·para desenho 
arco·s- de -serra 
areia pal-a obraS 
arm,_,=Jções __ para pastas suspensas 
armarias e estantes 
arquivos em geral 
ar_r_anjos de- _flores __ artificiais Para decoração 

-arranjOs de flores naturais 
arruelas para veículos e máquinas 
ardgos de costura · 
artigos para gravação em acetato 
a_spersores_ ~e __ água_ 
asp i radol-es --~e pÕ- -
assadeiras metãl icas 
assinatura de jornais, revistas e periódicos 
assistência ·financeira a necessita dos 

__ assi_stência técnica 
ataduras 
ativador de baterias 
autenticadores metálicos 

-a-uto-adesivos 
automóveis 
auxíl io-funera'l (em i986) 
aventais e aviamentos 
azulejos 

-bacias _plásticas, de _louças ou vidro 
bacias metálicas 
balanças para cozinha e/du eletrônicas 
baldes_ erfl geral 
baldes esmaltados p_ara ambulatório 
banco~ _e banquetas 

- 6a-ndeiFâs e bandeirolãs 
ban-d-ejas pãra- eXI?edientes 
ba_ndeJas e _ba[ld~eJoes ._para _copa e cozinha~ 
bandtijas para pintura 
banhEdras para revelação (de plástico) 
barbantes em geral 
bases e_ sais _ _antígenos 
_ba_ses para fuzrveis 
batedeiras de ovos -manual 
batedeiras eletricas 
batedeiras de alumínio (para cozinha) 
baterias elétricas -avulsas 
bater las etetricas - conjuntos_ articuLados 
bebedouros elétric_os 
be6-idas alcoólicas 
bebi das ref"r-i 9e_ran tes 
bedames 
bedames para serras 
berços 

1 
bicos de bunsen (médico--odontológico) 
bigornas 
bíombos 
bisco i tos 
bisturis 
bisturis descartáveis 
blocos de córlCreto 

-gig~g~-~~ ~;~~~ 
gJ,g?~~~d~~e~rg~e i ~~T~~~?~~âo 
bo_~inas de papel 
bobin_as para _ _ve_í~u!~s 
boC.á is para 1 ãmp.ada_s 
bolas para desportos 



· Dezembro de 1985 

RUBRICA 

312D.D).OD 
312D.D).DO 
4120.01.00 
312D.02.DD 
3120.08.00 
3120.01.0D 
3120.08.0D 
3120.08.00 
4120.07.00 
4120.07 .o o 
4120.03.00 
3120.09.00 
4120.07.00 
3120.06.00 
3132.02.02 
3120.06.00 
3120.06.00 
3120.04.00 
3120.06.00 
3120.09.00 
4120.07.00. 
4120.07.00 
3120.09.00 
3120.06.DD 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
3132.02.03 
4120.08.00 
3120.0!.DO 
3120.05.00 
4120-.0).00 
412o.o1.oa 
3120.06.00 
3120.04.DO 
3120.06.00 
4120.06. DO 
4120.09.00 
3120.02.00 
3120.06.00 
3120. o8. o o 
3120.08.00 
3120.09.00 
4120.01.00 
4120.0).00 
3120.06.00 
3120.09.00 
3120.0).00 
3120.04.00 
3120.04.DO 
4120.01.00 
4110.D2.02 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.08.00 
4120.02.00 
3120.08 .. 00 
3120.09.00 
3120.09.00 
4120.05.00 
3120:01.00 
3120.01.00 
412.0. 05. OD 
3120.04.00 
312D.06.00 
3120.06.00 
4120. os. on 
3132.02.06 
3120.09.00 
3120.01.00 
3120.08.00 
3120.01.00 
3120. 04 .. 00 
3120.09.00 
3120.06.00 
31Z0.04.00 
3132.01.13 
3120.01.00 
3120.01.00 
3120.05.00 
3132.02.05 

DIÁRIO DO CONGRESSO NÃÇIONAL (séção li) Sexta-feira 6 5581 

OBJ ETO DE Gi\Sn· 

bolSas de_água quente/gelada 
bolsas de co]ostomia 
bombas -LtNZ, KSB e slmna-i-es 
bombril e similares _ 
bonés (gu~rdas, moto_ r i sta·s ~te.) 
borrachas para apagar 
botas espec i_a is 
bota-S para serviços em obras-
bot icões- odontológicos - -
bo~tijões de gâs doméstico -~v.a~~J.Jhame) 
bo,tijões óe gás industrial _(yas.i lhame) 
botões _d_e campa 1 n h a 
braceiras _para injeção (suporte) 
breu · ---~ ·- --

brindes (para ·uso da SERIP) 
brita 
.brocas para oficinas 
broca_s ·para gabinetes odontológicos 
buclias e embuchameOtos -----
bul.bos para lâmpadas 
bules e chaleiras 
caboS de-bisturi 
c.aoos --elêt"r"icos 
cadeados 
cade.i ras de 
c ade i r as de 
cadeiras de 
cadeiras de 
cade-iras em 
cadernos 
c até 
ca"fetei r.as 

barbearia 
dentista 
rodas para 
rodas para 
gerâf 

- cafetêiras e1€tricas 
Caixás de ág!,!a 
caixas de cambio 

o servi_ço mêdlco 
doaç-ão: --

caix~s_ de des-cargá}gôrdura·-
~i xas _de. ferramen_ta_s __ - _____ _ 
cai~as metal ic.!s para elet-ricidade 
caixas_ para -condicionamento 
cal 
cãlçàs--e Cã!Çõé-S 
ca 1 çados em gera 1 
êãlC.uladoras portáteis descartáveis 
calculadoras portáteis C-i~n-t-Íf_Lc~-~--~-~ 
caldeirões e panelas 
caH-iã-S d-e- água 
ca -1 hcúi-- Par a- fâmpadas 
cãl ices ·de laboratório 
calotas para veículos 
câmaras de ar 
cãrríal-as "fotOQrãficas 
câm.3ras fi'ig"oi=-íficas 
Câ.<nSfFas de ex i gênio 
câro~ras- de revelaçãO 
camas e colcllÕEis 
c:aminhÕes, -camt_onetas e f~_r_.sÕe~=---~___: __ ~ 
cami siS e camisetaS-
camisas para lampiÕes 
ca~!TiPài nhas 
canetas· GRAPHOS para desenho 
ca·netãs aescartãve is --------
canetas hidí-ográficas 
cane-ta-pente 1 
caneta-turbina para equipo o~on.tolõg i c_Q__ 

canos 
cantoneJ r as 
c.al:Jo:lchOs 
capaci taç.ão de funcionãr'1os 
capa c i tores e 1 etrân i Cos 
capas_de cartel ~na 
capas de chuva 
capãs de processo 
capas de máquinas e equipamentos 
. câpsu 1 as receptoras para te \e fone_ 
car.b.ureto ~ - -~ ~~ 
cargaS para extintores - p·íodutos químicos 
cargas para extintore_s - serv_iços_de re~_ga 
cargas para canetas _ __ -
carimbos em _gera) (inclu.sive _metãUcos) 
carne_ _ .
carpetes - fornecimento e colo~ação 

RUBRICA OBJETO OE GASTO 

3120.06.00 ca~p-et.eS-------ped.:iç.os ~vul~os·-
3120.06-~00 cairapetaS 
4120.01.00 carregadores de bateri~ 
4120.01.00 cair:_e_téls _r_~c~_Ptâculos d"e- 11 slides11 

3120.09.00 car_retêi_"s p-a"ra f_i lmes/fi ~~s magnéticas 
4120.03.00 c,arr i nho$ .de !Tlâo/traçãci:-péSsoa l 
4120A_03.00 -carro_cerias --
4120.08.00 _ç_ar_téi_r_a_s para estUdantes (mobi 1 iãrio) 
31~Q~JlJ ._09_ , cª.r-t9_e~ __ R~.- n.a~~l -··-
3120~01.00 ~'rtbl i nas __ . -- -
312o.oe.oo-.- -· - c;.as.a_c6s-_~~j_:a~·ec~s_para_ s~rv_id;,res 
3120.06.00 ca{iç_~,l-~~---~· - -
3120.06.00 ca ... adeira_s 

4120:05--:00- câValet~ __ _para _ instr_~Ç:ãQ (fl ip-;harp) 
4110.02.02- -cennais de ar condiciOnado (sistemas) 
4120.03.00- Centrais Oe tele-tãiiia-e telex 
412o.o3.oo - CéotraiS-dE!SOrli e-·vr-;feO~tãPe -
4120.03.00 centra_is J;,eLefõniC.i!_s "_CKS, CARUMA etc.) 
3120.02~00 f:!{C9S_p_r~te_tPr_§l~s _ _{_ª-~-oiê!:lho_. móveis,_ etc.) 
3Üo:o{.oo cei"âmic.as - -
3120.05.00 cereais 
;no·.·-os~oo-- . CêstãS -de ·vi"me-ou-plástCco 

-0~4120.0].00 ce-stas metálicas 
3120.-o.s •. oa chã-- -- -·-
4120.07.00_ chaleira-s· e- bUleS 
3120.06,00 ç._t)apas ·a·e. f"erro ·para ·con.Strução 
3120.06,00 chapas galvanizadas 
3120.04.00 chaves avulsas (ferramentas) 
4120.06.00 'chaves de boca e estrias -conjuntos 
4120.06.00 chaves de roda 

; if~-~~~:-~~ -~-~ --~~!~:-;-,~;e-~~ia~~-~~ Y~t~f ~!o 
---~ 3132:01 • .13_ - _c_baves para fechaduras - Duplicatas/reposição 

l12-õ--:ú6.00- êií8v"és- parã~fêd1ãdurâs ~_:-- ffiatéria-prima 
4ti:0.01.0Ó ·cnuveiros elétricos • 
3_1 2Q. o9-. o a ·- :&nfnar:g~_':Rªi:ª _iQ't9CQPíãd-õi-as· 
~-t2Õ.07 .00 ç..[J i_ndro_~ __ par~_ g~_s_e_s_ çl~--~so médicO_ 
4120.06.00 -ciJj_ndrc>s- para solda a acetileno 
4120.03.DD ----~-- crfífldro~.para·gâs industrial 
4J40._0_]:oo ~J;Tiillif_rg-~_,pa"ra gãs ___ do!"fi§Stico 
3-t,2Q.06.00 _&_j~m~l1tQ_s __ J~ªr_a__Qbrª_s _______ _ 
3120 ~- 68. 00 ç ÍJTI_~~~t.º~- .Rª r__a;_Qd9.QtQJ.Qgla __ 
312Ó.o8:oo JL'l.t<>,> erfi.JW>l ___ --· 
3120.04.00 _c_LlltQ~ -~-~---~-~9U~!3_D,Ç_ê! ___ ----,----
-31Úi~)_6_.ho ~çJn~_e:lr_QS _ _:_a_e ~V__l__d-r_o__, lqy_ç_~, barro e outros 

4'tio.o8.oo · 

4120.08.00 
412õ:'n5.'óo 
3(20.U1 .00 

--~31-iõ-:o9.00 

312So9L9S 
3120.08~00 
312o:o8.oo 

-TJ:zõ~õs.oo--
3 i 20-. of. b'o 

- 3126-:õ-6. 00 
3 1-io:-ao. ao -
jí2o. 07. OQ 
3120. o I. 00 

~ 3 J 20. _o-~~ DO 
4120.08.00 
3120.06.00 

_ 4J:w. õi. o o 
3132.02.07 

3120.01.00 
4120 _os-: o o 

_3120.Q6,QO 
·-,r2o.o1 .ao -

31zo.o4:oo 

312o.o8.oo-
31J2.02.o6 
•Jf20.04.00 
4120.07.00 
3120.09.00 
3132.02.02 
4120.03.00 

___ mat'ªri_ais _ú:~geLs __ _ 
· cíilZ.eirOs .me:tâl icq~, de cristal ou de outros 

-:-:--materia_i s_d_yrãv_e:i __ s_,9U _precioso~ 
_ç_inz-ªi_,[.9~~9.m..::pedes_tal (m_o~i 1 iário) 

~~-ci_:iCYJõ-9.ciltq. Para-·deS_erlho ~ · 
.-.-~ª-?___ti_fkgpQre:s. para_- arq_u i vos 
·:cleats - ~- - ·-

-~_çjJ-ps-~ 
coadõi-es 
tahe_r_J.ores !!. m;;!lli~~~ 
cOfi-eS -~-- _ -

~ cO~s -ae-- esc~i.i6~IQ-------
WJE~:j;a·ra· mad,el r a-s 
.c o l_~ _ _Q_e IJ..SQ _.-.e_m_ .Qf i S-i o_a_s 
co)Fh_a_i~-'~Jin~çôi ~ _- --
coLç_hetes -~----
ç.ó_D;;h_~1'ª~-pª-r-ª-~-e~_t_ofª-f La 

_ çqJ ç__hÇi__g.~--'ª- ~In.is __ 
cp_l her "de pedre i r o 
COJPadr_'ª-s~_~e __ ur_i_oôls _ ~ 
coini ssõe"s a fnst. finanCeiras para remessa 

-_:_:q~D~mer ªr -i Q_ __ aQ_-_gK t_~CTQr· 
- cgrnpa"s"soLescolªre~_ -

cÇt_mpa s so~_ç!fLp rec_l?-ªº 
_ GoompensaâQs em gerª_t __ _ 
compresso_ce~ dfLar __________ _ 
qmpressor:es par_~--~efrigeradores 

c.o.nc.has e _espumadei r as . 
~oncu_rs_os -~ c_u_t._sc_?s_ -_real izaÇ:ão 
condensadores para veíc~.;los 

co~d-~11s~do!'es par~m:ál gama 
condensadores e 1 etrôn i cos 
condeco-raç~es - tànfecção-__ de 
con~ i c I onadores de a r (ACJ) 
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RUBRICA 

3120.06.00 
3120.06.00 
3120.04.00 
3132.02.10 
4120.07.00 

OBJETO OE GASTO 

cones de sinalização de trânsito 
conexõ~s em gef,a_l __ -· 
conexões para v e í cu 1 Os ~--- _ _ _ __ 
_r;onferênç_ias - C_ontra_taç_ã0 __ 4_~_ serviç<?·~: 
conJuntos de cbáJ ca-fé e j_antar (em lOUça, 

porcelana ou metais) . -~ _ 
conserto de eletrod_omésticos 
consOl_es e aparadores -
contra-cheques-
convênios. e ajustes , 
copiadoras fotostátic_as ou._h~l iográf_i .. ca_s 
copos de vidro, plástic_~-ou papel 
copos de cristal (avursoS) 
copos de cristal (jogos) 
copos de m_~tal 
cordoa 1 h a de cobra 
corda de nylori _o_u si sal 
corr~ias em geral 
torrentes de ferro 
corretivos de _da ti (og-rafia 
Cortinas em gera 1 · 
cortinas - lal{?l9-ein -d.i 
cost-umes -
couros (m~téria-prima) 

--~ ç.ourvins (mated~a~pT-ima) · 
cozinhas industriais 
creme de_ntal 
.'Creme de barbear 
creolina 

3132.01.06 
4120.08.00 
3120.01.00 
3132.02.09 
4120.01.00 
3120.08.00 
3120.08.00 
4120.07.00 
4120.07.00 
3120.09.00 
3120.06.00 
3120.04. o o 
3120.06.00 
3120.01. o o 
4120.08.00 
3132.01.06 
3120.08.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
4110.02.02 
3120.02.00 
3120.o2.on 
3120.02.00 
4120.01.00 
4120.07.00 

- _ ~-cO)õÕ!iie-t r-os m'é~ i cqs __ _ 

. 3120.06.00 
41~0.07.00 . 
4120.05.00-

4120.05.00 
3132.01.06 
3120.04.00 
3120.06.00 
3120-02. o o 
3120.02.00 
4120.01.00 
3120.02.00 
3132 ~o r. o 1 
4120.01.00 
3120.02.00 
3120.06.00 -
4120.04.00 
3132~02.10 
3132.02.02 
3120.04.00 
3120.09~00 
4120.04.00 
3120.09.00 
3120.06.00 
31L0.09.00 
3120.09.00 
3132.02.02 
-4120.08.00 
4110.02.02 
3132.01.06 
3132.01.03 
3132.01.13 
31J2. OZ.03 
312o.o6.oo·-
4120.04.00 

3132.01.03 
3120.01.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
3120.04.00 
4110.02.02 
3120.08.00 
3132.01.03 
3120.04.00 
4120.01.00 
4120.06.00 
4120.01.00 

cubos _ç!e meta 1 
cunhas_ de aço 

_ cOre'ta._s, ... _ 
curvas francesas e uni·versals flexíVe}s 
-lPara desenhar 

d<;~tadores/numeradores metãl_ico_s 
_ dedetização de affibientes 

dei"!símetro de plâsticci__ 
desempenad"eiras manuais -
desentupidor de pia 
desinfetante 

_ _;_:_desmagnetizrd0r de n·taS 
desod_orizan~e _ .- _ -·------~--.--

-despesas miudas de pronto pagamento 
detec_tor de fuma_:ça · 
detergentes _ 
diamantes para corte de vidros 
dicioliãriós 
diferença de câmbio 

- âiplomas - confecção de 
di SC:os de embreagem 
discos fonográficos-- avúlsos 
discos fonograncós. ~'--COleção 
di sco"S; IWATSU 
discos- ·de 1 iXa. corte e -fibra 
di sco~r -v i rgen·s . 
di sjuntores terrnQ":_tnag_neiltos 
di st i nt i vos pa_ra--Senad_or-..:Conf~cçâo 
éivisórias - estàn-te·s_-
d'Tvisôrias - instalação ·de 
divisôr"ia':;-- r-ep-aros· e-a-daptações 
divulgação de ateS/documentos 
.divulgaçãO""-dos traba-lhos dO--SHfA'DO FED_ERAL 
doação· de aparelhos_ ortopêdiCos e similares 
dObradiças_ em gerai - __ -
dOC1,1mentos_ h i stôr Lcos_, artísticos'- têC:.n"f Co-s 
·ou_ literãri.9s 
edital de l_icitaç_~O --publicação de 
elásticoS · 
eletrodos para solda · 

.. el etrodutos (tubo} 
elevadqres --_ subst i tuilão de partes 
elevadores.- implantaçao _ 
emblemas ~ flâmulas 
E!rtcader_nação - serviÇos de 
ence·r~rdos 

encefade i r as 
engraxadeiras manual 
entalhadeiras 

RUBRICA 

3120.01.00 
3120.09.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
4120.03.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.07 .o o 
4120.05.00 
4120.05.00 
<120.07.00 
3120.06.00 
3120.02.00 
3120.02.00 
3120.02.00 
4120.08.00 
3120.02.00 
4120.01.00 
3120.02.00 
3120.07.00 
3120.06.00 

3120.07.00 
,4120."07.00 

3132.02.06 
4120.07.00 
4120.07.00 
4120.08.00 
3120.Q7.00 
3120.04.00 
3120.02.00 
3120.08.00 
4120. os. 00 
3120.01.00 
4120.08.00 
4120.08.00 
412o.o4.oo 
4120.08.00 
4120.07.00_ 
3121f.OLOO 
}120.01 .00 
4120.01.00 
4120.07 .o o 
4120.01.00 
4120.05.00 
4120.07.00 
4120.03.00 
3120.02.00 
412o.off.oo 
31>2~ OLUT 
3120.0LOO 
4120.01.00 
31)2.02, 10 
4120.01.00" 
4120.07.00 

3120.08.00 
3120. o6. oo 
3120.05.00 

. 4120.07.00 
3120.06.00 
3120.04.00 
4120.06.00 
4120.01.-óO 
3120.06.00 
4120.06.00 
3120.06.00 
3132.02.02 ~ 
3120:09.00 
3120.09.00 
4120.08.00 
4120.08.00 
4120 .. 05.00 
3120·:tr1.00 
3120.01.00 

OBJETO DE GASTO 

envelopes em geral 
envelopes fotográficos 
enxadas e enxadões 
enxõ 
equlpamen-tos de combate a incêndios 
eqUipamentos dentârios __ completos 
equipamento eletrocardiográfico 
equipamento eletrônico de medição/checagenl 
equipamento ergométr"i cO 

--equipamento i nfravetme 1 ho 
equipamento ra':liológico 
equipamento radioterãpiCo" 
equipamento ultr_avioleta 
escadas metálicas ou de madeira (para uso interno) 
escalas triangulares (para desenho) 
escal i metros com escala 
escavadores {médicos/odontológicos) 
escovas de aço 
escovas Pé dentes 

_ e_scovas de 1 impeza 
escovões 
escrivaninhas 
ésfregõe.s 
esmerilhadoras e polidoras 
_espanador ' 
esparadrapos 
espátulas 

esP.itulas ffiédicas descartãvêis 
espátulas-metâllcaS Tinêd.icos) · 
·especialização de ser_vidores 

.espéculos médicos --- -
e_spelho bucal (odo11tOlóglco) 
espelhos de ·cristçl com mofdUra 
e_spe_l hos para tomadas/ca r x~s 
es_pelhos para ·veículoS 
esponjas 
espUma dei r as e conchas 
esquadros _de. prec l são 
esquadros comuos --

- es·tantes e armá r i os 
eStahtes di vi sói-ias-
estãtuas e esculturas artísticas 
e-statuetas decorati.vas 
estiletes (mêdiCo-otlontolÕgiCo) 
~sti ietes para escrit_órios 
_estênc i 1 (comurit oU ~e 1 etrôri.i co") 
e!:tteri 1 i -~a~o_res el~tr"iC,os o~. a~toclaves 
esterilizadores químicos 
estetosc_9pi os 

___ e_stojos de desenho 
estojos para Instrumental médico 
estojos protetores 
eStopas par<:: Oficina_s 
estrados par~ ~lmoxarifados 
estudos c pe-squlsa-s - Pro'lloção de 
etic;,uetas simples e auto-adesiVêls 
exaustores 
exposições e congressos- p-romoção de 
ext.intores de incênc!io - ~--· 
extratore~ de brocas (od6i-.t6) 
facas: cwy_l~as 
facões _ 
farinhas e farináceOs 
fàquei'rOS' 

- fechaduras- . _ 
ferra-~entas avulsas ~e pe.cjuena duração 
ferranientas _- conjuntos 
ferros-e 1 êtri c os 
ferros para' solda--.:. d~-curta -duraçãO 
ferros para solda - reforçadps 
ferro para obras 
festividades e homenagens 

- fi açÕe!> 
fibras"isolantes 
fiêhár os rot.3tivos 
fichár os 
fi chã r os de mesa 
fichas contábeis 
fichas e:n geral 
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RUBRICA 

4120.01.00 
3120.09.00 
3120.09.00 
4120.04.00 
4120.07.00 
3120.08.00 
3120.07.00 
3120.09.00 
3120.07.00 
3120.09.00 
3120.07.00 
3120.09.00 
3120.01.00 
3120.09.00 
3120.09.00 
3120.02.00 
3120.06.00 
3120.01.00 

3120.09.00 

3120.08.00 
3120.02.00 
4120.05.00 
3120.06.00 
4120.01.00 
3120.09.00 
4120.05.00 
4120.08.00 
3132.02.20 
3120:03.00 

4120.01.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
3120.08.00 
4120.07.00 
3120.06.00 
3120.01.00 
4120.01.00 
312o:os.oo 
3132.01.13 
4120. o 1. o o 
3120.07.00 
3132.02.11 
4120.01.00 
4120.07.00 
3120.05.00 
3120.08.00 
3120.05.00 
3120.07.00 
4120.01.00 
4120.05.00 
3120.01.00 
3120.09.00 
4120.05.00 
3120.08.00 
3120.08.00 
3120.04. o o 
3120.04.00 
3120.03.00 
3120.06.00 
3120.03.00 
3120.07.00 
4120.01.00 
3120.05. ao 
3120.05.00 
3120.06. o o 
312o.o1·.ou 
3120.09:oo 
3120.09.00 
3120.01.00 
3120.06.00 
3120.01.00 
4120.05.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
3120.01.00 
3120.09.00 

_0-BJ ETO OE GASTO RUBRICA. 

fi lmadoras 
filmes.Para ralos-x 3120.06.00 
filmes. v_irgens 4120.01.00 
filmes têcnic.os e culturais 312lL-àb.OO 
filtri?S de ã:gua - --- - -3120.-oE.OO 
fi 1 tros de_ papel (cozinha) 1-12o-~-oJ.o-.o 
filtros de papel (médico) 4120.08.00 

·filtros para revelação 3120-.os.oo 
fios cirúrgicos 4tzo.-os.oo 
fios elêtrlcos em geral 3120.08.00 
fios para sutura 4120.03.00 
fios pai--a telefOne e cciinj:it.itador 3120.08.00 
fhas adesivas -- -- 3-1-20.01:-oo 
fi tás i sol antes 4120. OS. 00 
fitas magnétlcas para grav_ação 4120.01.-00 
•fitas metãl_icas para embalagem 4120.06.00 
fitas rr:étricãs em lona 3120.~04.00 
fitas_para ·mãquinas de escrever. Caicufàre 4-f2CL01.00 
similares . 3132.02.02. 

-~~~~~g:;i~~:;~~~o;~g~afia~ radiogi-afia e 31 2o.o6.00 
flâmulas e emblemas - __ _:__:__-__:_:_:__::~----=---_:_----:---=-=----:_ ___ 4120.01.00. 
flai'lelã para 1 impeza -3120.01.00 
flan-erô-9-rafos ---:=-~~-- --- 3132.02.10 
f1anges --~~-·~ -~-~ ~~-~-~ 312o:-n2:UO 
flaShS.- eretrôntcos ---------- 3120.09.00 
flashS--desCartãveis ---~--------- 4120.07.00 
fl ip-shart (cavalete) 4120.01.00 
flores artificiais ou desidra_t_a_da~s 3120.01.00 
flores iiaturais - -- - -3132.02.02 
fluidos para freios. arTiol'"teCedores, _t~an·sm·is-:-=__ 4120.07.00 
são e hidrãulicos em gerãl ____ -- Í!120.0Z.OO 

fogões ----~=~-~=- 3'12G. 08 :·oo 
foices -).120.b6.00 
forcados -- 4-l 2.0. O] :o o 
formas de plástico (gelo) 
forrõas metálicas 
formões - -
formulãrios em geral 
fornos e 1 etrôn i cos 
fósfoiõS e a-cendedores 
foto9r.::afias - revelação e reprOdução 

·fotõmelros. 
frascos em geral 
fretamento de veículos de trariSpõrte pesSOal 
freezerS e gel ade i r as-
frigideiras · 
frios em gerãC(al imentos) 

_.fronhas e lençóis 
frutas em geral 
funis de laboratõrio 
furadei ra·se 1 êtrj ca"s 
fuf-adores de pape 1 __ (de fe_rr_o) _ 
furadores de pape 1 (d_e latão) 
fusíveis _em geral 
gabar! to de tridente 
galoch_as 
9af-ora-fas térmicas 
9ãs- frepn para r'efrigeração 
gás hi.drogênio para testes 
gás l'Íquefeito de petr:óleo 
gás _ox.igênio ·--------
gasOlina 
gaze 
geladeiras e freezers 
gelo 
gênúos de al i'mentaçãó 
gesso 
giz 
globos para lâmpadas 
grades para calhas de lâmpadas 
grafite para 1 ap i se i r as 
grafíte_para lubrificaçãO 
grampeador de papel (em latão) 
"grampeador (de chapa reforçada) 
grampeador de estofar la 
grampeador industrial 
grampos em gera J 
_grampos para instalações elétricas 

3120.04.00 
li12tl.o7:oo 
3 f20, Ql!~OO 
31'20.04.00 
312o.o:Eoo -
3120.06.00 
3120.02:00 
)120. 06. DO 
3120.07.00 
3120.06.00 
3120-:09.00 
3120.09.00 
3l32.01 .13 
3120.09.00. 
3120.04.00 
4120.07.00 
3120.01.00. 
3120.01.00 
4120.05.00 
4120.01.00 
-31"21LQ.9:oo 
313 2. õ2-.··ro 
3132.01.06 
3132.01.06 
3132.01.07 

-~~-1Tzo:n2. o o·-
• ---3\20.06.00 . 

31ÚJ.05.00 
4120.05.00 
3120.05.00 
3t:~o.os.oo 
~no.o6.oo 
3120.06 .DO 
3Tl0. 09.00 --
3120.01.00 
3132.0!.06 
3120.02.00 
4120.01.00 
4120.04.00 

3120.01.00 
4120.04.00 
3132; 02.06 

granitO -para obras 
grava.d.ore~ de- s,otis_ 

·~ gr·av.:iôõ-res _·d.e ~ço- es tárripado 
g-ravatas 
g-r-axas 
grupos estofados 
-9uarda-chuva 
gu_arda-ro':!flaS 
gUarda-pós 
~uarda-sol de fibra de-vidro 
guardanapOs (tecido _ou papel) 
gUias para arquivOs 
guilhotinaS manu~is 
gui líiOEinã_S meêâJika~ _ 
guindastes e-t~lhas · 

-hêl i_ce5 -de ·v-entna~do·r 
hiCkõ_rTietros - ---
.hospedagem de ii"Çinttãrios 
impermeabi 1 izantes 
impress-oras 
impressos fiscais 
indenização <i danOS ~ prejUIZOS 
inseticldas domés-ticos 
i nt.erruptores 
inStrumentos cirúrgicos 
i nterfones 
intercambiador de fichário 
i nS í gn i as (parlamentares/ s_egurança) 
i nstrumen_t_a l de prõtese 
i r r i_gadores mêd i co-odontológi c_os 
isqueiros descartáveis 

·-j a·net .3s --pa-ra~ f-éTormas 
jarras têr-riiica-s -de metal 
jogos de bron~inas __ 

-jogos de _cristal pai-a água e bebidas 
jogo~ __ i_r1fã;ntis 
j_ ogos ... ~_e j u,n t~_s _para motores 
kaol e··simi!"ai=es-·-
ladr_i l_Dos e la_j~tas 
lâmina de barbeâr-
Yâm i na de -se/rã 

_lâmin_as _para mi~-º-~_io 
1.3minados p,lásticos 
lâmpadas em gerar 
l~f!l_pl_ões __ 
lanch?s R_ar.a p_lan:t;_qnJs_tas 
lanternas 
lanternas de veículos 
lanterria._p~;r:a eXar]!es -C i Ír)icos 
lâpis emiJ.era_l_ __ _ 
lapiseiras comuns 
lapiseiras especiais para desenho 
lanternas dur-.ivei S 

+~eff~n;_! r 1~ (:1 ?E7 aJ~=t_r]9 -~ ~ 
Jav~em __ ~;c:o~rtTnis~ertencent"es ~o SENADO 
íaVa9em -d·e roúpâ:s e estofadOS·- --

-~ _la'":a_ge~_ ~ __ _!;_uó:__ifJc:-~$~0 d~ _ _y_~_Is_ulos 
----,---avantraS)ar~-- tOi_l __ e~-e-e- óarbearia 

laVatõrh5s-- ·· -- · 
Legumes 
lentes ou lupàs 

-leite 
l__enç:;óh -e_ T_i'OnbaS 
1 etras de metal 
J i mas e rrmafae·s-
fimpa-co~tatos---csprayi-e-1 ~~-p~-fuso (fotocop.l 
llmpa:..tipos · -~-----

1 i mpeza de carpetes 
limpado"r·ú e Po11dar·e-s em geral 
I i qui di flcadores 
J itografias, g·ravuras, estampas e similares 

_ç;om valor artÍ'stico 
1 ivros de-ata;--protocolo, ponto e simi.Jares 
1 ivro:s -obras, 1 i'terádas __ ou _especial i_zadas 
l_ivros pa:~ di·stribui~éo~~_m .cursos realizados
com aprôV-.3çâo Offci·~t'-da Admi.ntstraçáo 
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RUBRICA 

3132.02.02 

4120.04.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
4120.07.00 
3132.01.11 
3120.06.00 
3120.08.00 
lj120.07.00 
3120.09.00 
4120.03.00 
3120.02.00 
3120.07.00 
3120.08.00 
3120.08.00 
3120.06.00 
3120.02.00 
3120.08.00 
4120,06.00 
4120.06,00 
4120.07 .o o 
3120.06.00 
3120.06.00 
4120.07.00 
4120.06.00 
3120.06.00 
412o.o3:oo 
3120.04.00 
3120.06.00 
3120.08.00 

3120.05.00 
3132.02.04 

,., 1 o:mr:oo 
4120.08.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.03.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
3120.07.00 
3120.06.00 
4120.06.00 
4120.03.00 
3120.04.00 
3120.08.00 
3120.02.00 
3120.06.00 
3120.04.00 
3120.09.b0 

3120.09.00 

3120.09.00 

3120.05.00 
3120.06.00 
3120.02,00 
3120.06.00 
3120.06.00 
3132.02.02 
3120.07.00 
4120.07 .o o 
3120.08.00 
3120.09.00 
3120.01.00 
4120.08.00 
4120.05.00 
4120.08.00 
4120.08.00 
4120.08.00 

OBJEJO OE GASTO 

1 ivros para distribuição (pela SOIRP) como 
presente, lembranças ou homenagens 
1 ivros técnicos ou científ_icos 
1 i xas para ma de i r a ou f~r~õ 
lixeiras de material frâgil-
1 ixeiras metãl icas _ _ __ 
locação de vefculo$ d~ transporte pesso_<:il 
lonlta para estofaria _ 
louças avulsas \cafe, jantar- etc.) 
louças - jogos 
luminárias 
luminárias a prova de umidade 
lustra móveis 
luvas ctrurgicas 
luvas e trabalho -(em obi-as/oficlnas) 
luvas de vestuãrio 
luvas para canos e eletrodutos 
luvas para serviços de hiqiene 
macacões- {u!:d for~es1 --:;,- _ . 
macacos mecanlcos ou hldraul1cos 
maça ricos 
macas 
machos e casS I netes 
madel r as para obras e marcenarias 
maletas médicas -
man-dr i 1 -
mangueiras para jardi'n:l[nmpeza 
mangueiras para sistemas de incêndio 
mangueiras para veícu]os 
manilhas 
mantas e cOBertoreS para enferma ri as e a 1~ 
jamentos 

manteigas e margarinas 
manutenção de re_sidên.c.ia 9ficial 
manut~nção -vide ser"viços de 
mapotecas 
máquinas acbdressograph 
máquinas de apontar lápis 
nlâquinas de autenticar 
máquinas de calcular 
máquinas de cortar cabel.o_ 
mãqu i nas de. datar 
máquinas de escrever 
máquinas de fazer café 
máquInas de moer 
mãqu I nas de numerar 
mâqu i nas de somar . 
mármore pêlra obras e repãrôs 
marretas e martelos avulsos 
máscaras cirúrgicas 
mãsca-ras. de proteção -
máscaras de solda elê.trica 
mastrOs para bandeira 
maferiais.de capotaria 
materiais desportivos 
materiai~. de higiene e limpeza 
materiaiS de impresSãô 
materiais de pintura de automóveis 
materlaJs para instalação -ràdiofônica, 

telefônicas e radiotel.eg_cãficas 
ma_teYla.i_s para reproduçãO -s-onora Cfitas, 

agulhas e simnaresl _ 
materiais para revelação e rePrOdú.ção de 
fotografias, radiografias e microfichas 
mass.as ai imentí"cias 
masSas para fixar vidros 
ma"ssas pa~_a polir 
massas pal--ã vedação 
massas s f·ntét i·c,as 
medalhas ·nonodfic~.s -~ confecçáo 
méd icamentos _ _ ~ ____ _ 
med_idor de press.âo··arter~al 
meias ein g"eral -
mi croswi te h 
minidicionãrio <:la. 1 íngua portuguesa 

mesas_de centro e sLmilares 
me.sa_s_ de desenho 
mesas de ... es.critôrio 
m~~as- de. ·reunião 
mesas de telefone 

RUBRICA 

4120.07.00_ 
4120.01.00 
4120.01.00 
4120.02.00 
4120.01.00 
3120.06. o o 
3132.01.13 
3120.06.00 
4120.06.00 
4120.02.00 
4120.01.00 
3120.04.00 
4120.01.00 
3120.0&..00 
4120.08.00 
3132.04.10 

3120.02.00 
3120.06.00 

4120.03.00 
4120.05.00 
4120.05.00 
3120.06.00 

4120.04.00 
4120.04.00 

3120.08.00 
3120.05.00 
3120.03~00 
3120.03.00 
3120.06.00 
4120.02.00 
3132.02'.02 

4120:07.00 
3120.05.00 
3120.06.00 

3120. os .o o 
3120.08.00 
3120.02.00 
3120.08.00 
4120.07.00 
3120.08.00 
3120.02.00 
4120.08.00 
3120.-01.00 
3120.01.00 
3 no .-o 2. o· o 
3120.01.00 
3120.09.00 
3120.02. o o 
3120.09.00 
3120.01.00 
3120.01.00 
3120.09.00 
3120.06.00 
3120.04.00 
3120-.04. o o 
3120.06.00 
4110.02.02 
3132.01.06 

muu~ 
3132.01.02 
3120.04.00 
.3120. 06. o o 
3120.02. o o 
3120.01.00 
3120.06.00 
4120.04.00 

'3120. 04. o o 

3120.09.00 

3120.04.00 

3120.04 .o o 

3132.01.02 
3132.06.00 

Dezembro de 198~ 

OBJ ETO OE -GASTO 

mesas para atendimento ctrnico 
mesas para exame clínico 
mi crocomputado.res 
micro-ônibUs 
mimeógrafos 
molduras - matEkias-primas 
molduras.- s~rviços de colocação 
montantes 
morças 
motocicletas 
motores ·e 1 ét r t cos 
motores de veí.culos ã base de troca 
moto-b-o"rilba 
mourões 
móveis de escritório 
mu 1 tas de trânsito 

nafta l.i na 
nível para carpintaria (independente do m_! 
teriall 

navarflcis e sim i lares (pCI_ra barbearia} 
normógrafs;.~ ·-····- _ 
numeradores I datadores_ metálicos 
números de metal 

objetos de interesse histórico e artístico 
obras literârias, científicas e especiali-

zadas 
Oculos de solda 
Õleo alimentar 
Óleo di.es.el/lubri fi cante 
óleo- d~e freio 
óleo. -de 1 inhaça 
ônibus e micr.o-ônibus 
ornamentação para solenida.d~s 

otoscõPio 
ovos (al imerltos) 
oxig~riio - gás 

pães 
pãletós e Co.stum_e_s 
palha de aço 
paliteiros, sale.iros e similares 
panelas -e caldeirões 
panci"s de prato 
panos para 1 impeza 
pantõgrafos 
papel· .3lmoço" 
papel carl:lono 
papel de emOr_ulho 
papel de exped-i ente 
papel DRY SYLVER para mh::rofi Imagem -
papel liigiên.ic"O. " 
pepel isolante 
papel mil imetrado ou vegetal 
papel para copiadores 
papel para cópias eletrostãticas 
papel e i r as de 1 ouça 
parabrisas de automóveis 
parafusos e porcas 
parafusos para madei·r.a 
paredes divisarias .. hnPlanta_ção 
paredes di·visôri·as - remanejamento 
pás pãra lixo 
passadeiras 
passagens aéreas, terrestres e marítimas 
pastas para documentos 
pasta para sol<;la 
pas~as sanitárias 
pastas suspensas para arquivos 
pastilhas _ 
peças d.e i'nter7s~e bi"stõrlco para museus 
P~f~io~:d~epostçao para aparelhos de arco..!! 

peça-s de :epo~·fção Para aParelhos sonoros e 
_ de comu n 1 caçoes 

P~gf~u 16srepos i ção ~ara mâ·qui naS • motores e 
peças de reposição e aces:;órios para apare
p~gg§ig~ medicina e odontologia 
pe~ras em geral (inclusive brita} 



"Dezembro de 1985 

RUBRICA 

3120.02.00 
3120.02.00 
3120.09.00 
3120.01.00 
3120.06.00 
3120.02.00 
3120.08.00 
3120.01 .oo 
4120.01 .oo 
3120.01 •. 00 

4120.01.00 

3132.01.03 
4120.04.00 
4120.08.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
3120.09.00 
4120.07.00 
3120.05.00 
3120.01.00 
3120.01.00 
3120.06.00 
3120.09.00 
3132.01.06 
3132.01.07 
3120.07.00 
3132.01.06 
3120.06.00 
4120.06.00 
4120.06.00 
3132.02.02 
3120.06.00 
3132.01.13 
3132.02.01. 
3120. os. 00 
3132.02.1.0 
3132.01.13 
3120.05.00 
312o.o6:oo 
3120.01.00 
4120.05.00 
4120.05. o o 
4120.01.00 
3120.07.00 
3120.09.00 
3132.02.1 o 
3132.02.04 
3120.06.00 
3120.09.00 
4120.01. o o 
3120.09.00 
3132.01.03 
4120.04.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
3120.02.00 
3120.06.00 
4120.05.00 
3120.08.00-
4120.08.00 
3120.02.00 
3120.06. o o 
4120.06.00 
3120.08.00 

3120.07.00 
3120.07.00 
3120.08.00 
3120. os. o o 
3120.02.00 
4120.01.00 
3132.01.13 
3132.02.06 
4120.05. o o 
3120.07.00 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

OBJETO OE GASTO 

pedra-pome 
pegador de __ rQupa 
películas para filmagem 
penas para _desenho 
peneiras 
pentes . 
peijuenõ_S. ___ utensíl i os de copa 
percevejos e tachas_ 
perfuradores e perfUratrizes 
perfurador de papel (de latão ou outro -rnªt& 
rial frãgllj: 

perfurador de papel (de ferro ou ch~pa re -
forçada[ · 

pe-riódicos- asSinaturas 
):ler 1 ôd i cos ... co 1 es:ões · 
persianas · 
pés-de-cabra 
pias 
picaretas 
pi lhas em geral 
pinças méd i co_-odontológ i c as 
pincêis de barbear 
p lncêi s de desénho 
pincéis hidrográficos 
pincéis para p!ntur~ 
pino_s _simples e mÚÍtiplos
pintUras - serviços de 
pinturas de veículos - serviços de 
pipetas e pr<?vetas 
pisos .,. implantação com forr1ec. material 
pisOs Plá~ticos ~~_cerâmicas 
pistolas para Pintura 
-p-Istolas para solda 
placas comemorativas 
rebOlos e. ~s_g:~_vas de_ aço '~- __ 
_reca(ga d~ extintores (incluslv_.e.__d~.ve_í,cul_<;>s 
recePções a dignitârios 
r__g~eptácu los para 1 âmpadas 
reembol.:sos devidos a terceiros 
refeiçOiS para planton-istas 
refrigerantes 
registras 
réguas comuns 
réguas 11T11 __ 

régua LEROY e_ mi 1 íffietrada 
relõgios em geral 
remêd i os _____ _ 
removedor _de películas Cfotoco"}:?:iados.§3.}_ 

_reposiç-ões, r~s ti tu i ções _e índen_i__zações 
residênc-ta ofici_al _- enq1rgos= _c_q_m -
res_inª-s para vitílficaç~o 
resistência elêtrica 
r_e_t_rop r o j e tores 
r·evehdo~ para filme:. e copiadoras 
reVistas,- periódicos e op-a·s-culos ,.. assinaturas 
revista-s, periódicos e opiise:Qlcis - c·Oleções 
r--evõ 1 ver - armamento - -
revõlve-r de pintura 

_ ripa.s e sarrafos 
r iscado-r _de azu 1 ejo 
rodos c!_ e 1 i_mpeza _ 
rOlos para pintura 
r o tu 1 adores (apare 1 hos) 

_roupas brancas 
-roupeiros 
sabõe-s e sabonetes 
sabone-te i r_as- ' 
saca-pi nos 
·saca-rolhas 

sais_ _ant i-a 1 érg iças 
sais antígenoS e bas_es 
saleijros, pal"iteirós e similar-es 
sapatos 
sapóleos e saponãceos ~- . _ 
seCadores de cabelo __ para barbea·r1a 
segu~os ~em geral 
semrnãr i os e congressos - prQ~T~oção 
separadores de _1 i v r os 
.ser~rlgas descartáveis ou de .vidro 

RUsR I CA 

4120.07.00 
3120.06.00 
4120.01.00 
J 120.06.00 
3132.01.05 
3132.01.06 
3132.01.08 
3132.01.06 

3132.01.06 
3132.01.1 o 
3132.01.12 
3132.01.07 
3132.01.06 
3132.01.03"_ 
3132.01.04 
3132.01.13 
3132.01.06 
3132.01.12 
3132.01.11 
3132.01.06 

3132.01.12 

3132.01.12 

3132.0i .06 
3132.01.12 

----3120.09.00 
3120.04.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
4120.06.00 
4120.05.00 
4120.08.00 
3120.06.00 
4120.08.00 

-3120.06.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
3120.07.0Q 
3120.06.00 
3120.04.00 
3120.06.00 
3120.02.00 
4120.01.00 
4120.08.00 
4120.08.00 
J 120.06.00 
4120.05.00-
4120_07.0Q 
3120.07.00 
4120.07.00 
4120.07.00 
3120.01.00 
4120.05.00 

-- 4120.05.00 
3120.01.00 
3120.01.00 
4120.05.00-
3120.01.00_ 
4120.07.00 
3120.06.00 
-3120.04.00 

- 4120.03.00 
3120.09.00 
3J20.06.00 

4120.05.00 
3120.06.00 
3132.02.02 

- _4120.01 .00 
-3J20.o6.oo 
3120.07.00 
3120.04.00 
3120.07.00 
3120.09.00 
3120.04.00 

seringas para anestesia 
serra-copos 
se_rr_as e l étr l_ç;_a_s 
serras e serrotes 
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?e:r_vi ços çl_~ ~gua e __ esgo~~ 
serviços de asseio e higiene de bens 
serviços- c!e asses~oria 
serviços d-e assistência técniCa a e-quip8-
mentes telefónicos, de telex e de sonar_.!.. 
zação 

serviços de assist.têctiica aequip.médicos 
serviços de comunicação em -gera 1 
serviços de conservação de jardins 
serviços de conseryas;~o de veíc~1os 
serviços de desinfeCçao 

- ser v i ç_os de encadernação 
servi ças· de energia e 1 étr i ca 
seryiços- fo~ográfi __ Cç_s e_cinematográficos 
serviços de lavanderia e ~i~turaria 
sery i ç.os d~ 1 impeza de pred 1 os 
serviços de locação-de equipamentos 
serv_iços_ de manutenção _de máquinas de es
crever e calcular 

J>e.rv i ço_s de manut_~l)ção ·de sistemas de ar 
condicionado e sjstema:s hidra-sanitários 

serviç.os de manutenção de sistemas telef.§. 
nieos 

serviços de manutenção de máquinas 
serviços de manutenção de sist,emas elétric 

_placas Ce baquelife 
placas de veículos _ 
plaCas de sinalizaçao 
placas eM acrílico 
p 1 a i_nas 1na:1UQ is 
planímetros 
plantas artificiais ou desidratadas 
plantas õrnamentai s I frutíferas - mudas 
plantas ornamentai_s - va~os e cachepôs _ 
plaquetas de identificaçao Q_e bens 
plaquetas de identificação de gabinetes 
plaquetas in-dicativas de direção 
pla_sma sanguíneo . . _ 
plástiC-o- rolo para plast1f1caçao 
pneus em geral 
podadores de grama (alfangesl 
pai i dores 
poli dores e e-smeti_ 1 hadoras 
pol trenas e sofás 
poltronas gi•atórias 
pontaletes__ _ __ _ 
pontóOrafo_ parã normógrafo 
porce.i.ana_s doméSticas -jogos 
porcelanas odontológicas , 
porta-agulhas C_méd i co/odonto l õg i c as} 
por t a-amãl gama 
porta-ca 1 endãr i o. 
porta-canetas 
porta-carimb_os 
porta-cl ips 
porta-durex 
por ta-es t ile"te __ p-ara de:senho 
porta-lápiS 

_porta-matriz (odontolõ.g ico}_ 
p6rtas e pa:rtats-
Pottas êée)evado-r.es Ü;;ubstltuiçãol_ 
oosteS Ce_ferró galvanizado com luminária 
Potenc iôm_etros pa-ra- repoS i'ção 
-pranchas 

pr-anc.hetas_ para dese_n-ho 
pregos 
prêmios 
prensas para plastificação 
prisma de_a_c::rílLc_o=-
produfos p·arã ·gãbinetes odontológicos 
produtos quím cos de combate a incêndios 
produtos--quíin cos de laboratório 
produtos quím cos·para fotocopiadoras 
produtos quím cos para sistemas de ar con 
dicionado 
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RUBRICA 

4120.01.00 
4120.03.00~ 
3120.06.1YO 
3132.01.03 
3132.02.06 

3132.02.02 

3120.06~00 

3132.01.13 
4120.03.00 
3120.09.00 
4120.08.00 
4120.05.00 
3120.05.00 
3120.03.00 
3120.02. DO 

OBJETO DE GASTO 

projetares (filme,. slides, opacos) 
-prote"tõr- de ·tona para elevador 
prumos 

_puól icaç.;o de editais, a tos e documentos 
p"ubl icaçóes-·71 ivros para di_stribuição em 

sfmpõsios e c.u-r-so.s_ofic!ais -
publ icaçõe.s 7 ___ Uvros para oferta como pre -
sentes I lembranças (pela SDlRP} 

puxadores de rnetq.l 

quadros - -confecçáõ' ~e 
quadros gerais d.e sistemas elétricos 
quadr_()s_ parciais_de distribuiçãO 

_quadros murais e_grupais 
_ quadros negros 
_queijos e_ requeijões 
querosene_ combust Íve 1 
querosene· de 1 impe:za 
rabi chos 
radiadores 
r:âdios e toca-fitas para automóveis 
rádios recePtores e t_ransceptores 
raio X - apar~lhos 
ral_9s - -
rasquefes 
real i:zação de cut-Sos· e concursos 
reatares para lâmpádas 
reói tes 
se·rvi_ços· ~e manut.en~ã_O de elgvado_res 
serviços·mêcUco-s e odontológicos 
serviços de v i g i lârid a_ 
sharnpoos ______ _ 
_s_i_riali:zadores de saída de veículos 
sistemas de prevenção contra incêndios 
sistemas d~_ar condicionado 
,soda cáustica 
sofás e poltronas 
solda branca 
Solven_tes 
Sotfuetes 
soro:; 
starts 
subestações elo;trícas 

-sUCos eo gera I . ~ 
suportes para soro-·ou injeção 
tá Duas 
taJ ~.os 

. talhadeiras
talhas_e _guindasüú 
till heres -:- avuJ sos 
talheres --faqueiros ou j_ogos 
iampas de sanitáriOS 
tanques de revelaçãO 
tapt~t:es decorativos 
tapetes artfsticos 
tapetes para veículos 
tarugos--
tarrachas 
tá .X i - cor r i das de 
tecI dos 

- técnígrafos 
telas a ôieo e sim i lares 
telás para pro.je;ã-o
;t_~- aoar-"'lhas 

telefones- centrais, KS e similares 
telefones - linhas/tr:;mcos 
téleobjetivas- · 
televisão - recePtor 
televisão - ceiitral 
telex - aparelhos 
telex - central 
telhas (barro, cimento, plâstico, vidro,etc.) 
tens i Õfné-tro 
terminais de bateria 

~
120.09.00 
120.Qij.OO 
120.01.00 

4120.01.00 
4120.01.00 
3120.06.00 
3120.06~00 
3132.02.06 
3120.09.00 
312o.o6:oo 
3132.01.12 
3132.01.09. 
3132.01.12 
3120.02.00. 
4120.01.00 
411 o. 02.02 
4110.02.02 
3120.02.00 
4120.08.0.0 
3120.06.00 
3120.06; 00 
3120.09.00 
3120.07.00 
3120.09.00 
411U.02.02 
3120.05.00 
4120.07.00 
3120.06.00 
3i20.02.00. 
3120.06.00 
4120.01.00 
3120.08.00 
4120.07.00 
3120.06.00 
4120.01.00 
3120.08~00 
4120.04.00 
3120.04.00 
3120.06.00 
4120.06.00 
)-132.02.02 
3120.08.00 
4120. os. 00 
4120.04.00 
4120.01.00 
4120.0\.00 
4120.03.-oo--
42SO.o3.oo· 
4120.01.00 . 
"120;01.00 
4120.03.00 
4120.01.00 
4120.03.00 
3120.06.00 
4120.07.00 
3120.04.00 
3120.09.0.0 
3120.07 .oo 
41·20.01.00 
3120.b4.00 
3120.08.00 
3120.06.00 
4120.03.00 

_____ t~rmi na is el«hci_c_QS_ 
terrnômetfos c't fnlCuS 
termõine tros __ ele trPn i cps 
termostatos 
ternos e paletós 
terra vegetal 
tesour_as de barbearia 

4120.07.00 
3120.01.00 
4120.06.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
3120.01.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
3120.09.00 
3120.04.00 

3120.02.00 
3120.08.00 
4120.08.00 
3120.04.00 
3 rzo :119:uo. 
3120.09.00 
3120.09.00 
3120.06.00 
4120.01.00 
4120.06.00 
4120.06.00 
~120.01.00 
4120.06.00 
4120.01.00 
4120.01.00 
3120.09.00 
3120.01.00 
4120. 0~ •. 00 
4120.01.00 
3132.01.01 
3120.06.00 
3120.08.00 
3132. O:!. 06 
3120.06.00 
4120.06_00 
3120.04 •. 00 
4120.05.00 
4120.03.00 
3120.06.00 
3120.06.00 
4120.01.00 
·3120.04.00 
4120.01.00 
3120.04.00 
3120. o8. ao 
4120.07.00 
412o.os-.car 
4120.06.00 
3120.07.00 
3120.04.00 
3120.09.00 
312D.o4.o·o 
4120.08.00 
4120. o I. ou 
31.20.01.00 
3120.o2:oo 
3120.04.00 
4120.03.00 
3120.04.00 
3120.08.00 
3120.06.00 
4120:01.00 
3120. os. 00 
3120.06.00 
3.120. 06.00 
3120.09.00 
3120.06.00 
3120.07.00 
3120.06.00 
3120.0o.OO 
3120.06.00 
3120.06.00 

.4.!20.01.00 
3120.08.00 
4120.04.00 

3120.06.00 

OBJETO"" DE GASTá' 

tesouras_ cirúrgicas 
tesouras comuns 
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tesouras p~r-~_ ch.;pas metãl i cas. 
- t~sourãs para jardinagem

ti'jolos 
tintas de escrever, desenhar e mimeografar 
tintas de impressão 
tintas ·par'a pa,,redes 
t!ntaS- para pintura artística 
tinta,s para pintura de veículos, máq-uinas e 
equipamentos 

toai has de papel 
toalhas de tecido 
tOalheifos 
tOldos , _ 
tpmadas em gera 1 
fó_ner 
tonal izadores para fotocopiadoras 
torneiras 
torneirãs elétricas 
tornos de bàncada 
tornos w- fer:rartienta 1 
tornos- metãn i cos 
torquímetros 
torrqdeiras elétricas 

-transcep-tores por_tãteis 
transístores 
transferidores escola.res 
transferidores do<> precisão 
tr'ansfoi"madores de voltagem 
transporte de _encomendas 
travadeiras 
travesSe i roS_ 
treinamento dé ~er_;idores 
tre-nas de lona 
trenas metãl icas 
triiin9ulos de segurã-nç~-

• iriâl-lgulos de precisão (desenho) 
-- t"ri lhos_ com 11 spotsu: 

tt í 1 hóS para cor ti nados 
trinchas 
trlpê para mãquir1as -fot-Ográficas e filmadoras 
tubos de borracha para pulverizadores 
.tupia elêtrica 
turbina-ca,Oeta (odontológica) 
uni formes 
!Jrinóis e comadres 
uten-sflios -de decoração --
utensílios de oficinas (ferramentas durãveis) 
_\LaciQas 
vã 1 vufa_s __ h i d ro-san I tád as 
vãlvtilãs elêtricO-eteúõnicas 
vãlv"ulas d-é-_câmara de ar 
vasos com lli~res Para decoração 
vapor i sador ' -

-_-vaf_ã_o_~e.plástico para pasta pendular 
vassouras -- --
ve f Clll _ _oS-- Q'ª-.C-aS _de. r ecos i c_ão 
veículos de traÇão pessoal 
velas de ignição 
velaS para filtros 

_venezianas ---
ven ti I adOres 
verduras em geral 
ve: rga 1 hÕes · 

_vernizes 
vernlz isOlante 
Vi d-ias 
vidraria de laboratório 
~idros simples e espelhados 
v]_ dr os pI anos paT-a mesas 

~. vi gota.s e -'(1 gatões 
vi traux 
vol ti metros 
xícúas (café e chã) avulsas 
xi lo~irav'-:!.ra~ de va·Jor ãrtístico 

zarcão 



Dezembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II). 

- A N E X O I II -

- TABELA OA NATUREZA DA DESPESA (PESSOAL E ENCARGOSJ -

CODIGO 

3111 00 00 

3111 01 00 
3111 01 01 
3111 01 02 
3111 01 03 
3111 01 04 
3111 01 05 
3111 01 06 
31110107 
3111 01 08 
3111 01 09 
3111 01 1 o 
3111 01 11 
3111 01 12 

3111 02 00 
3111 02 o 1 
3111 02 02 
3111 02 03 
3111 02 04 
3111 02 05 

3111 02 06 
3111 02 07 
3111 02 08 
3111 02 09 
3111 02 10. 

3113 00 00 

3113 01 00 
3113 01 01 

3113 01 02. 

3113 02 00 
3113 02 01 
3)13 02 02 
3192 00 00 

31n 01 oo 

3251 00 00 
3251 01 00 
3251 02 00 
3251 03 00 

3253 00 00 
3253 01 00 
3253 02 ou 

3292 00 00 
329.2 01 00 

ESPECTFlCAÇAO DA NATUREZA DA DESPESA 

VE~C!MENTOS SAL~R!OS 00 PES5QAk CIVIL 

~=~~~~:~i~~ : ~!f!~f~~s Fixas 
SubSídios._. Diárias e Representação d-e Senadores 
Gratificação Legislativa . . 
Grattficaçio de Função 
Gr-ãtifiC-ação Pela Participação em Orgãos Deliberãtivos 
Granficação Adicf_anal por Tempo de Serviço 
Gratificação de Representação 
Gratificação_ d_e NTve1 Superior 

-Grãtiflcaçãn pela Representação de Gabinete 
Incentivo ao Mirito Funcional 
Dêcimo-Terceiro Sal_ãrio 
Outras Vantagehs Fixas 
Des2esas _Variiveis com Pessoal Civil 
AJu lfãS"":CJ e C u s t o 
Oiâr-ias 
Substituições 
SeF~iços Extraordinãri6s 
Gratificaçib Pelos Encargos de Aperfeiçoamento de Pe! 
soal 
Gratif'iCãçiô:Po-r _Estudos _ou S~rviços do Estrangeiro 
Auxrlio-Tran~pórte A~reo 
Auxilio-Transporte Teirestre 
Gratificaçãa-·Esifec·iaT -de DeSempenho 
Outra~ Despesas-variiveis 

·- OBR_LGAÇOES PATRONAIS 
Co_nt_r_ibuições. de Pr_evid..ência_ Socj,a1 
Insbtuta de Adm1n1straçao di: Prcv1dência e__)ss_iStên -
cia Social 
Instituto de Previd~ncia dos Gongtessi_~~as 

Outr·-as Obrigações PatronaiS_ _ _ 
Fundo de Garant1a por !empo de Serviço 
Rescisão e Outras Obrigações 
DESPESA D.E. <X!CRD.nos 1\NHRIORES 
Pes.soal - Exerclcios AnteriQres 

!NATIVOS E PENSIONISTAS~ _ 
Proventos e Vantagens Incorporadas 
P_ensJonist_as -
ADCillOS--Provisõribs e- Aposen·tadoria' não Homolo_g_a_das 
Sl\LI\R!Oc f AM~LJ A 
Sa-1i_fio~_[Q,_m_TlüL- ·servi_dore_s Ativos- -~ 
Salã~fo-EamTlia - Inativbs 
DESPESAS DE EXJ:RCTCIOS ANTJ.R_IORES . . 
Pro_y_e_rr_t_os, Van_tagens e Salãrí_Qs-Familia_-:-· ExerciC.ips 
Anteriores. 
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- TABELA DE SUBS1D!OS, OlARIAS E VANTAGENS DE PARLAMENTARES -

COD!GO ESPECIFICAÇ~O 

001 · SubSldio Fixo 

002 Subsldio - Parte Variãvel 

006 Diãrias de Comparecimento ãs Sessões 

007 Diãrias de Sessão EXtraordinãria 

011 -Ajuda de Custo - 1~ Parte 

012 Ajuda de Custo - 2~ Parte 

016 Ajuda de Custo por Convocação-:.. 1~ Parte 
017 Ajuda de Custo· por Convocação - 2~ Parte 

021 Indenização funcional 

022 Auxílio-transporte Aereo 
026 Auxilio,;.Transporte Terrestre- Estado 

027 Auxílio-Transporte- DF 

031 Auxílio-Moradia (Suplente de Senador) 

032 

036 

037 

041 

042 

046 

047 

EX 

(013) 

(021) 

(097) 

(098) 

(275) 

(280) 

(276) 

{281) 

(267) 
(271) 

(270) 

(272) 

(<69) 

OBJETO DE GASTO 

3111 01 02 

3111 01 02 

3111 01 02 

3111 01 02 

3111 02 01 

3111 02 01 

3111 02 01 

3111 02 0_1 

3111 02 11 
3111 02 07 

3111 02 08 

_3]11 02 08 

3111 02 10 

- TABELA DE PROVENTOS E VANTAGENS DE !NATIVOS E PENSIONISTAS -

COD!GD 

050 -

052 

054 
056 

058 

060 

062 

064 

066 

068 

070 

075 

07ff 

080 

082 

084 

085 

088 

090 

092 

094 

096 

098 

ESPEC!FICAÇM 

Proventos Homologados 
Gratificação Adicionar~-;,.- !nativo 
Gratif. de Representação - Inativo 
Gratifi~çã;o de !='"unção -_!nativo 

GN.tif. Função --AVOS - !nativo 

Gratif. Nivel Superior - I nativo 

Outras Vantagens - go-x - !nativo 

Vant. Esp. - QUINTOS/DAS - !nativo 

~pção DAS (20%) - Lei 6323/76 - !nativo 

Gratif. Esp. Desempenho - !nativos 

Abono Provisõrio - !nativo 

Pensionistas 

Proventos em Homologação 

Gr•atHicação Adicional - Aposeot. 
Gratif. de Representação - Aposent. 

Gratificação de F!Jnçãõ - Apóser'lt. 

Gratif. função - AVOS - Aposent. 

Gratif. Nível Superior --Aposent. 
Outras Vantagens - 20% - Aposent. 

Vant. Esp. - QUINTOS/DAS - Aposent. 

Opção DAS- (20%) - Lei -lí123/76 - Aposent. 

Gratif. EsP. Desempenho - Aposent. 

Abono Provisôrio -.:. Aposent. 

EX 

(aos-r 
~(300) 

(301) 

(302) 

(303) 

(304) 

(305) 

( ) 
- ( ) 

(313) 

( ) 

(001) 
(306) 

(307) 

(308) 

(309) 

(310). 

(311) 

(312) 

( ) 

( ) 

( ) 

OBJETO D< GASTO 

3251 01 DO 

3251 01 00 

3251 01 00 

3251 01 00 
3251 -01 00 

3251 01 00 

3251 01 00 

3251 01 ao 
3251 01 00 

3251 01 00 

3251 01 00 

3251 02 00 

3251 03 00 

3251 03 00 

3251 03 00 

3251 03 00 

3251 03 DO 

3251 03 ao 
3251 03 00 

3251 03 DO 

3251 03 00 

3251 03 00 

3251 03 00 

Dezembro de 1985 
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- TABElA DE VEifCTMENTIJS t VANTAGéNS DO QUADRIJ PERt~ANEN"(E (QP) 

COOIGO 

101 

104 

107 

110 

113 

116 

119 

122 

125 

128 

131 

134 

137 

140 

143 

147 

150 

153 

156 

ESi>ECIFICAÇ-M 

Vendmentos - Servidores do· QP 
Gratificação L€!9íslativa - QP 
Gratif. Partrc.=-urgãõ- Oeli:h-:eração CO-letiva --QP 

Gratifíca·ção-aertnrçãó ~-·:qp 

GratificaÇão' áe -RepreSeátaÇãà -::- QP 

Gratif. Adicional pOr Tempo de Serviço- QP 
Opção (DAS) - Lei 6323/76 - QÍ' 

GratiffCação de_ Nivel Superior - QP 
Grãtificação peià- Re.preSe-n-t. de Ga-bínete .:-qp 

Incentivo ao Mérl to Funciona 1 - QP 
Adicional de Periculosidade - QP 

Adi_cional d~_ Insalu_~tid9de - QP 
Gratif. Esforçó.Concentrado - QP (139) 

Gratif. Função-JUdsdicfonal·_.: QP 

Vantagem Pessoal - Quintos DAS - QP 

Vant. Pessoal - Gratif. lncorp. (AVOS) - QP 
Outras· Vantagens Fi xás --Q-P-

Prõ:Labore - qp··-·---
Abono Provi s5do - (fp 

160 Ajüda -de Custo a··serV{dor- QP 
163 Diãrias·~~i)P 

166 Substituições 

169 Serviços Extraordinãr{os - QP --

172 Gratif. Seleção~é Aperf. Pess(;.,(- QP 

175 Gratif. Estudo.ii~~,-SêrV~· na··p.)rS:;fxterior - QP 

179 Gratlf.~ Éspedãl'~ê Desempenho - QP · 
182 ____ Qutras Despesas V a ri ãve-is :--Q_P- --

185 

188 

191 

194 

EX OBJETO DE GASTO 

(017) 

(296) 

( ) 

3111 01 01 

3111 01 03 

3m oras 
(b:í5T - ~-3T11 01 04 

(141) 3lll 01 07 

(041) 

\047) 

(133) 

(019) 

(295) 

(253) 

(057) 

(150) 

(048) 

(333) 
(044) 
c--T-
(247) 

3111 01 06 
3~lll 01 ~07 

3111 Ol 08 
., 3'm 01 09 

3111 01 lO 

3111 01 12 

3111 01 12 

3111 01 11 

3111 Ol 12 

3111 01 12 
"3111 01 12 

. 3lll 01 12 

3111 01 12. 

( ) ~~3,111'01 12 

( 
( 

( 

( 
. '(255) 

(148) 

( 105) 

( ) 

3111 02 Ol 

3111 02 02 

3111 02 03 

3111 o2 04 

3lll02 05 

3111 02 06 
'3lll o2 'o9 

311102 ro· 
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-.TABELA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO QUADRO REGIDO PELA C_l T -

COD!GO ESPEC!FICAÇ110 

201 Salario -- Servidor CLT 

204 Gratificação legislativa - CLT 
207 Gratif. Partic. Orgão Delib. Coletiva- CLT 

210 GratificaÇão de Função - CLT 

213 

216 

225 

222 

219 

228 

231 

234 

237 

240 

243 

247 

250 

253 

256 

260 

263 

266 

269 

272 
275 

279 

282 

285 

288 

291 

294 

Serviços- Ex1raordinãrios --CLT {+ 20%) 

Gratif'Ícação de NÍvel Superior - Cl,T 

Incentivo ao Mérito Funcional - CLT 
Adicional de Periculosidade - CLT 

Adicional de Insalubridade - C~T 
Décimo-Terceiro s·a 1 ãri o - CLT 

Outras Vantagens Fixas_- CLT 

Prõ-Labore - CL T 

Abono Provisõr1o - CLT 

Ajuda de Custo a Servi_dor - CLT 
D"iãriaS - CLT 
Substituições - cLr 

-Gratir. Seleção e Aperf. Pessoal - CLT 

Gra:Hf. Estudos e Serv. no Pals/Exterio~- CLT 
Gratíf. ESpeCial de Desempenho - CLT 

Ou ti-as Despesas ·vaY.-iãvei s - CLT- -

Abono Pecuniãrio - 1/3 Férias - CLT 

EX 

(009) 

(297) 
( ) 

(037) 

(161) 

( ) 

(093) 

(158) 

(249) 

( ) 

(255) 

(148) 

_(288) 

( ) 

(032) 

08JETO DE GASTO 

- 3111 01 01 

3111 01 03 
3111 01 05 

3111 01 04 

3111 02 04 

3111 01 08 

3111 01 10 

3111 01 rz 
3111 01 12 

3111 01 11 

3111 01 12 

3111 01 12 

3111 01 12 

3111 02 01 

3111 02 02 

3111 02 03 

3111 02 05 

3111 02 06 

3111 02 09 

3111 02 10 

3111 02 ro· 
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- TABELA DE TRANSFERtNCIA A PESSOAS E ENCARGOS PATRONAIS E .LEGAIS - .. 

CODIGO 

301 

303 

306 

309 

312 

315 

318 

321 

330 

335 

340 

350 

355 

360 

365 

370 

375 

390 

395 

ESPEC!FICAÇM 

Aviso-Prêvio fnde"níz-a_do 
Férias -IndeniZadas - Proporcion~l 

Férias Indenizadas - _ Ve[lcidas 
Horas-Extras - Rescisão-

Décimo-Terceiro Proporcional - Re_scisão 
Gratificação Proporcfoi1ál --Rescis-ão 

Salãrio Proporcional - Rescisão· 

Aviso-Prévio - Rescisão 

Vencimentos e Vant~ -- _Exerc. A!J_i:_eriores 
Proventos e Vant. !nativos - Exerc. Anteriores 

Salãrio-Famllia - Exercícios A~teriore's 

Salãrio-famllia - QP 

Sa1ãrio-Famflia - CLT 

Salãrio-Familia ·- Inativos 

Auxilia-Natal idade - CLT 

Contribui çãó ao FGTS 
Contribuição a6 fGTS .:. Re};c·;:sãõ 

E ii 

(231) 

(242) 

(241) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

(230) 

(113) 

c'l 
(125) 

(025) 

(029) 

(033) 

(028) 

(000) 

(111) 

• . OBJETO bE 'GASN 

3113 02_02_ 

3113 02 02 

3113 02 02 

3113 02 02 

3113 02 02 

3113 02 02 

3113 02 02 

3113 02 02 

3192 01 00 
3292 o( ao--

32n 01 oo 

3253 01 00 

§113 01 01 

3253 02 00 

3113 01 01 

3113 02 01 

3113 02 01 
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TABELA DE NATUREZA DOS DESCONTOS (SOBRE A FOLHA) 

CODIGO 

5000 00 00 

5100 O~ DO 

5110 00 00 

5111 00 oo 
5112 DO 00 

5120 00 00 

ESPEC!fiCAÇ~O DA NATUREZA DO QESCONTO 

DESCONTOS TOTAIS DA FOLHA OE PAGAMENTO 

DESCONTOS REVERS!VEIS AO SENADO FEDERAL 

Ressarcimentos e Restituições 
Re:ssarcim~ntos ao Sena.d_o Federa 1 

Restituições- por Pagamentos Indevidos 

Ausências na Trabalho 

.. ~ CONSIGNAÇOES POR DETERMINAÇOES LEGAIS 

Descontos em_Fg.vor do Tesop:ro_ Nacion_gl_ 

-Imposto de Renda na Fonte 

Outros_- Recolhimentos ao. TesQuro .Na~ i ona 1 
Descorttos em Favor da Previdêncja S_Qcial 

5200 00 00 

5210 00 00 

5211 DO 00 

5212 DO 00 

5220 00-00 
5221"00 00. 

5222 oo oa--· 
5230 00 00 

5231 00 00 

5232 00 DO 

Instituto de Administração da Prev.e .. Assist. ;iociç.l -. !APAS 

Institutode Previdência 9os Congressis-tas - IPÇ 

Desconto_s~D_erivados de _SJ!nt.enças Jud_ic_ií~}_s 

PensãO Ali menta r 
Outras Obrigações 

CONSIGNAÇOES EM FAVOR DE INSTITUIÇOES PUBLICAS 

Agentes Financeiros Ofi~i~lis . 
CaiXa Econâniica F.edera1 - CEF 
~utro_s Agentes ~ina11.ceiros Oficiais_ 
Or~anizações Relacionadas com o _Congresso- Nacional 
ServiÇo GrãfTêO ·do Senado - CEGRAF 
Clubes e Associa.ções 

5300 00 00 

5310 00 00 

5311 DO 00 

5312 DO 00. 

5320 DO DO 

53.21_00 00 

5322 DO QO 

5323 DO 00 Outras Organizações Relac. com o_ Congresso Nacional 

5400 00 ou 

54w·oo oo 
5420 00 00 

CDNSIGNAÇOES EM FAVOR DE HfSTITU!ÇOES PRIVADAS 

Alugueres 
Outros Consfgnatãrios 

- TABELA DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA OE PAGAI'IENTO -

GRUPO 1 : DESCONTOS REVERSTVEIS AO SENADO FEDERAL 

CODIGO ESPECIFICAÇJIO EX NAT. DO DESCONTO. 

401 Taxa de Limpeza PÜb1 ica (602) 5111 00 00 
ij02 Taxa de Ocupação de Imõve1 do SF (606) 5111 00 00 
403 Taxa de Ocupação de Imõvel (618) 5111 00 DO 
404 Taxa de Conservação de Imõvel do SF "(604) 5111 00 00 
405 Taxa de Conservação de Imõvel (603) 5111 DO 00 
406 Taxa de Telefone SF (611) 511l 00 00 
407 . Taxa de Energia Elêtrica (607) 5111 00 00 
40B Indeni zações por Danos (543) 5111 00 DO 
409 Restituições ao Senado Federal ( ) 5112 00 DO 
410 Faltas (401) 5120 00 00 
411 Impontual idades (405) 5120 00 00 
412 -Suspens_ões (415) 5120 00 ou 
413 

414 
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COOJGO 

898" 

895 

894 

892 

890 
880-

882 

884 

886" 

888 

850 

852 

854 

856 

857 

858 

859 

870 

872 

874 

876 

860 

862 

864 

866 

830 

832 

834 

DIÁRIO DO CONG RE~SO NACIONAL (Seção II) 

GRUPO 2 : CONSJGNAÇ1lES POR OETERM!NAÇ!JES LEGAIS ~ 

Imposto de Rend<;i_.na_Fonte 
Imposto de Renda -_Outros 
Indenizações e RestituiÇÕes ao Tesouro 

Outros Recolhimento ao Tesouro 

TAPAS - Contribuição 
lAPAS - Contri_b_uiç~_O da 13Q Salãrio 

lAPAS - Indeni zaçõ~s 

lAPAS - Outras Contribi.liç~~s ___ _ 

I P C - Contribuição 
I P C - Pecül i: o Parlamentar 

IPC -_Fundo- ASsiS:t.- Contr~.b. 

I P C - Fúndo Assist. - Pecúlio 

I P C - Caixa-Pec'úlià 

I P C - Outras Contril5uições 

IPASE - Contribuição 

lP ASE - Pecül i o 

IPASE - Ou-tras ContribuiçÕeS 

Pensão Al ifnehta-r 

Pensão Al imeritar ~ 4~ Vara DF 
Pensão Ali menta r - 6{ _Vara DF 

Outras Obrig. - 4~ Vara DF 

-Outras Obrig. - 6~ Vara DF 

Outras Obrig. - Outras Varas 

EX 

(998) 

( ) 

( ) 

( ) 

(995) 

(983) 

(616) 

( ) 

(987) 

(561) 

(509) 

(565) 

(562) 

( ) 

(991) 

(553) 

( ) 

(536) 

(671) 

(670) 

(671) 

(670) 

( ) 

NAT. DO OESCONfÓ 

5211 00 00 

5211 00 00: 

5212 00 00 

5212 00 00 

5221 00 00 

~-5221 00 00 

5221 00 OQ. 

5221 00 00 

5222 ao~ oo 
5222 OD 00 

5222 00 00 

5222 00 00 

5222 00 00 

52Zz oa oo 

5221 00 00 -

5221 00 00 

5221 00 00 

5231 00 00 

5231 00 00 

5231 00 00 

5232 00 00 

5232 DO 00 

5232 oo ao 
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GRUPO 3 : SDNSIGNAÇUES EM FAVOR OE INSTITU!ÇUES PUBLICAS 

CODIGO~ ESPECIF!CAÇlíO 

701 C E F - Empréstimo Simples 

702 c E F - Empréstimo Tmobil iãrio 
703 -C-E_ F - Outros Emprestimos 

704 

710 CEEMG - Empréstimos 

711 CEEMG c Outros 

712 

720 

721 

730 

731 

735 

736 

737 

738 

740 

741 

742 

743 

744 

750 

751 

752 

753 

755 

756 

757 

760 

761 

765 

766 

no 
771 
772 
773 
774 
780 

781 

782 

783 

Outras Instituições Financeiras 

cEGRAF - Serv. Presta dos 

Clube do Congresso - Jõia 

·Clube do Congresso_-- Contribuição 
Cl~be do Congresso_- Outros 

ASSEFE - JÕia 

ASSEFE - Contribuição 

ASSEFE -

ASSEFE - Outras 

ASCADE - Jõi a 

ASCADE - Contribuição 

~ -ASCADE - Outros 

Assoe. Aposent. Congresso - Jõia . 

Assoe. Aposent. Congresso - Contrib. 

Gr.Bras.U.Interparlam. - Contrib 

Assoe. Interp. Turismo 

P C - Empréstimos 

P C - Juros 
·I P C - Empréstimo Especial 

P C - Juros Especia 1 

~ IPASE - Empréstimo 

IPASE - Hipoteca 

~ !?ASE - Hospi ta 1 

EX NAT. 00 DESCONTO 

(494) 5311 00 00 

( 495) 5311 00 00 

( ) 5311 00 QO 

5312 00 00 

(657) 5312 00 QO: 

(599) 

(497) 

(497) 

( ) 

(463) 

~ ( 461) 

( ) 

( ) 

(425) 

( ) 

(467) 

(509) 

(717) 

(555) 

(559) 

(556) 

(557) 

(548) 

(551) 

(549) 

5313 00 00 

5321 00 00 

5322 00 00 

5322 00 QO 

5322 00 00 

5322 00 00 

5322 00 00 

5322 00 00 

5322 00 00 

5322 00 DO 

5322 00 00 

• 5322 00 00 

5322 00 00 

5322 00 00 

5323 00 00 

5323 00 00 

5323 00 00 

5323 00 00 

5323 00 00 

5323 00 00 

5323 00 00 

5323 00 00 

5323 00 00 
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GRUPO 4 : __ CONSIGNAC0E.!1- EM_ FAV_OR DE I!{Si!.TUICUE~~l!.RlYêDAS" 

CDD)GO : :_E3PrC!FICAÇAO EX J<Af. Dif Dt:sêON1 O- -

601 Aluguel Part. - Pessoa Física 
602 

(6Ú)-603 

604 

60S 

606 

607 

608 

609-

610 

621 

623 

625 

627 

629 

631 

633 

635 

637-

639 

641 

643 

645 

647 

649 

651 

65_3-

655 

657 

659 

661 

663 

665 

667 

669 

671 

673 

675 

677 
679 

lAPAS - Aluguel (614) 

-DAS? - Aluguel (708) 

Outros OrgãOs Püb11cõ5- Afuguel 

Montepar - Contribuição (567) 

Mongera1 - Contribuição (626) 

Pecülio União - Contribuição (591) 

-Unipubli. --Contribuição (659) 

Monaval - Contribuição (649) 

Anase - Contribuição ( 475) 

Abeufas ---Contribuição ( 420) 

Amosp - Contribuição (620) 

CoHa - Contribuição ( 535) 

Monfa - Contr-ibuição (640) 

ASCB - Contribuição (430) 

Capemi - Contribufção (481) 

GBúc.,r. - ContribuiçãO (527) 

-Sabem i - Coritribl;i-ção 

Asfesp - Contribü.iÇãõ 

Monteprevi - Contribuição 

Cami l - Contribuição 

(635) 

(441) 

(645) 

{~15) 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DO CEGRAF 

Ata da 112• Reunião 

Às oito horas do dia dezenove de setembro .do ano de 
um_ mil noVecentos e oitenta e cinco, na sala de reunião 
do Conselho de Supervisão, DO CEGRAF, sob a presi
dência ,do Senador Enéas Faria -e a presença dos C011Se
lheiros Lourival Zagonel dos Santos, Marcos Vieira, Vi
cente Sebastião-de Oliveira, Leonardo Gomes de Carva
lho Neto e José Lucena O antas, rei.míu-se o Conselho de 
Supervisão do Centro Gi'âfiCO-do Senado Federal. Aber
tos os trabalhos o Senhor Presidente, Senador Enéas Fa
ria, colocou em díscussão a Ata da -111 ~ ReuriíãO, deste 
Conselho de Supervisão, distfíbuída-anteriofnlente para. 
apreciação dos Senhores ConSelheiros, e, ap6s manifes
tação favorável de to'dos os presentes, foi a mesma apro· 
vada. A seguir o Senhor PreSident~ passou a palavra ac 
Conselheiro Leornardo Gomes de Carvalho Neto qu( 
apresentou parecer sobre minuta de contrato a ser ce· 
lebrada entre o Centro Giáfiêo âo SenadO FCderãl e--a-
empresa Hoechst do Brasll, decorrent~ da Tomada ~e 
Preços n' 05/85....:.... Processo ~n9 764/85, rela~ívãmente ~ 
aquisição de chapas e produtos quimieos piira ilnpreS.sãO 
ofset. Em seu parecer o Conselheiro sugere que seja 
acrescida uma cláusula contratual, ftxando que o prazo 
de fornecimento- dos produtos deve ter a validade míni-

Jnaae- (~seiS) me5es, -vJ.Sãndç.•-•resgüaidir -o 1riie:~esS~-~l 
CWRAF""eaoeráiío públTco--;-e.iiO.da em-eStreita obser~
vâricia à aproPiíàÇão "â.âs vantagens previstas no edita!". 
Colocados em discussão, tanto o parecer como a inclu
são de cláusula ao contrato, são aprovados pelos presen- · 
tes. 9_-'terceiro_iiem dit"pauta é o parecer do Conselheiro 
Marcos Vieira sobre a minuta do contrato de forneci
mento de filmCs e papéis fotográficos, com os :respectivos 
produtos quírriicoS, para fotocomposíção e fotomecâni
ca, a·ser celebrado entre o Centro Gráfico do Senado Fe~ 
deral e a Indústria Brasileira de filmes, decorrente da 
Tomada de pr~_s- n~' .. Q7/~5-~- __ Pfocess-o ri:"_ 0783/8~·~--P 

__ relãtor :e_injtiU:Par~_c~x ravorãvêl à ap1ovação da minuta 
do contrato com iv.çJJ,lsi!o da ciâllsu_la seguintç:;., "a yali
dade para o US'? deve ser garantida para o mif.1imo de 6 
(seis) meses a partir da data do fornecimento". Colocado 
em votação é aprovado por unanimidade. Em conti
nuaÇão à- reunião é --~preciado o_ parecer do Cc;mcelheiro 
Vicelite-SeOãSfíiOde TIIiVelraS-Obfe o referendum do re
;rult_ad_Q_[l.nª-1,_ a_gó§ ll,llg_ª_mento_9os recursoS: interpostos, 
em relação aos itens licitados n' 8, 13 e21, da Tomada de 
Preç~ p.l'_ Q9§L!!~_ref~r~J~ à _çqrnpra de papêis e cartões. 
A pós analisar detidamente todos os do~umentos cons
taiites do prQCeSso dos re_c:ursos _i]ltCfl)osfos, bem como o 
resultâ.do do julgamento dos recuros pela Conlls-são Per-
máilci:J.te ___ de- _Li~tª"çõe_s, e um em fa~ da E~JD~ n' 
066/85, do Dlretàf.E..'teCutiVOOó ""CEGRAF ao SCnho·r· 

5410 ao- 00 

5410 00 00 

5410 00 00 

5420 00 00 

5420 00 00 

5420 00 00 

5420 00 00 

5420 00 00_ 

5420 00 00 

5420 00 00 

5420 00 00 

5420 00 00 

5420 00 00 

5420 oo oo-

5420 00 00_ -

5420 00 00 

5420 00 00 

~ 1,20 00 00 

ó420 00 QQ 

PreSideilti~o C~mseJhCI de SUpe~vl_são, tOdos constantes 
do-"Pro-CeSSo -riY -1.143 {85, o SenhÕr Conselheiro Vicente 
Sebastião de_Oliveira concluiu ser. "de opinião de que o 
citado Conselho de Supervisão deve homologar o resul
tado .da licitação, em relação ao item 13, objefo do Edi~ 
tal, feferen~do, assim, -ª-_l;t.omologação ati refe-:~~tndum 
do Senhor Vice-Presidente__em ex~cício da Presidência", 
viSto que os outros dois ltens fOram cancelados. O pare
cer ror·aprovadi:i-pOf fõdos os presentes. Em seguida 
usou a palaVra o Senhor Diretor Executivo do CEGRAF 
comunicando aos Senhores Conselheiros que brevemen
te_ 9-js.tr_iPuiráaó c.~.s~lho doc!Jmento contendo o Proje
to dé' Reorgánização do Sistema de Fotocomposição da 
Divisão Iridustrial, cujos itens principais estão voltados 
para a área de reequipamento, com a aquisição deduas 
noy_as fotocompositoras; aquisição de novos terminais 
de vídeo-teclados; redimensionamento do espaço físico 
da Seção: _e ~istribuiçã~ de rec~usos hpmanos. O Se
nhor Dirc!tor ExecUtivo comunicou ainda, ao Conselho, 
que está em fase de elaboração o PrOjeto de reorgani
zação- da estrutura administrativa e do sistema-industrial 
do CEGRAF visandO, pritlcipahnef1:te, implantar aié o 
primeiro semestre do próximo ano o procedimento da fi
xação prévia de prazos de_ execução de serviços, que 
constitui, além dóS Custos, -um dos parâmetros básicos 
para _o_ atendi~ento de pedidos em qualquer estabeleci
m"érito"eíitPréSáriál dO!IiiriO grâfico. Nada ritais haveÍJ.do 
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a tratar, agradecendo a presença de todos, o Senhor Pre
sidente - Senador Enéas Faria, declara encerrados os 
trabalhos, às oito horas e cinqUenta minutos, e, para 
constar, Eu, Florian Augusto Coutinho Madruga, Secre
tário _ad hoc do Cons!!lho de ~upervisão,lavrei a presente 
Ata que, depois de lida- e aprovada, será assinada pelo 
S.enhor P.reSidente e demais Membros. Brasilia, 23 de ou
tubro de 1985. - Senador_ Enéas Faria, Presidente -
Lourival Zá.gonel Oos Santos, Vice-Presidente- Marcos 
Vieira, Membro - Vicente Sebastião de Oliveira, 
Membro --José Lucena Dantas, Membro- LeonardO 
Gomes de Carvalho L. Neto, Membro. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 22' Reunião Ordinária. realizada 
em 28 de novembro de 1985 

Aos vinte c oito dias do mês de novembro do ano de 
mil novecentos e oitenta e cinco, às dezessete horas, sob 
a presidência do Senhor S~nador Nelson Carneiro e com 
a presença dos Senhores Conselheiros Senªdor Passos 
Pôrto, Deputados Raymundo Urbano, Milton Figueire
do, Nilson Gibson e José Ribamar Maçbado e Senhores 
Luiz do Nascimento Monteiro e Doutor Gentil Humber
to Barbosa, reúne-se, ordina_riamente, o Conselho Deli
berativo do Instituto de Previdênçia dos Congres~istas
IPC, a fim de tratar de assuntos diversos. Lida e aprova
da a ata_ da reunião anterior-,-0 Senhor Presidente dá iní
cio aos trabalhos colocando em discussão o processo do 
ex-Deputado e pensionista Jorge Paulo Nogueira que, 
beneficiário da Lei n"' 7.087 f8Z. requl!fos benefícios pre
vistos na Lei n"' 7.266/84, com parecer do Conselheiro 
Luiz do Nascimento Monteiro pelo indeferiin-ento, por 
falta de amparo J.egal, tendo o Conselho aprovado o pa
recer. A seguir for~ apreciados e aprovados os seguin
tes processos:- a) de concessão de pensão a Maria 
Dulce de Mello e Cunha de Sousa Gued~s. Augusto_ Lo
pes Ribeiro, Dalva Ribeiro Vianna e Alexandre Pfaen
der, todos com pareceres favoráveis do Senhor Conce
lheiro Deputado Raul Bernardo; - b) de auxnio
doença a Francisco Xavíer Fontenele Oliveira e Leóni
das Sampaio Fernandes, ambos com pareceres favorá
veis do Senhor Conselheiro Luiz do Nascimento Montei
ro; a Igo Iwante Lasso e Maria de Nazareth Raupp Ma
chado, com pareceres favoráveis do Senhor Conselheiro 
Deputado l'l"ilson Gibson. Nada mais havendo a tratar é 
encerrada a .reunião às dezoito .boras e trin_ta 01in_1Jtos. E, 
para constar, eu, Zilda Neves de Carvalho, Secretária, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 
·assinada pelo Senhor Presíd~nte. ':":"'"Senador Nelson Car· 
neiro - Presidente. 

Atas de ComiSsões 
COMISSÃO DIRETORA 

- 11-' aeunião Õidinári3?-realizada 
em 24 de outubro de 1985 

Aos vinte quatro dias do mês de outubro de_ um mil 
novecentos e oitenta e cinco, às d~ssete horas e quaren· 
ta minutos, reuniu-se a Comissão" Diretor~ do Senado 
Federal, sob a Presidência do Senhor Senador José Fra
gelli, Presidente e com a presença dos Senhores Senado
res: Guilherme Palmeira, Primeiro-Vice-Presidente; Pas
sos Pôrto, Segundo-Vice-Presidente; Enéas Faria, 
Prírileiro-SecretáiiO; Marcondes Gadelha, Terceiro
Secretário; e Martins Filho e Alberto Silva, Suplentes. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado o~ Se
nhores Senadores: João Lobo, Segurido-Secretãriõ; e Eu-
nice Micheles, Quarto-Secretário. ___ _ 

Dando in[cio aos trabalho_s da reugiã,o, o "Senhor Pre
sidente concede __ a palavra ao Senhor Prin)eiro~ 
Secretário, que relata os seguintes assuntos: 

1"') Proposta do Doutor Oscar Niemeyer para a ela
boração do Projeto de Ar:quitetura do Anexo III. Escla
receu Sua Excelência que, por se tratar de Projeto Arqui
tetônico, poderá ele ser contratado, dispensando-se o 
concurso, em face da notória especialização do Arqriit6-
to_ Oscar Míemeyer, nos termos da legislação vigente, 
Após examinado o assunto, foí ele aprovado por un.aní· 
midade, e autorizado o Senhor Diretor-Ger_al a tomar as 
providênciaS- finãis;índusive a de assinatura do contrato 

. respectivo. _ ~ 
29) Alienação" de veículos, peças e acessóriOs inserV[: -

veis ao Senado Federal. Foi informada a Com:iss_ã,o Dire-
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tora das providências tomadas pela Administração da 
Casa, conforme reco_mendação determinada em Reunião 
anterior, relativa à constituição de uma Comissão para 
proceder ao levantamento e à avaliação- daqueles bens 
existentes no Serviç_o de Transportes da Casa, concluin
do pela alienação, mediante leilão público, das viaturas 
relacionadas no processo n"' 017529 85 9, inclusive os _veí
culos de representação do Senado Federal no Rio de Ja
tleiro, constante de fis. 16 do mesmo processo. lgualmen· 
te, em substituição desses veículos, a Comissão Diretora 
autorizou o erivio, para o Rio, de oito (8) carros tipo 
Opala, a álcool, revisados em suas partes mecânicas e de 
lataria, cujo transporte, conforme sugestão da Adminis
tração, deve ser efetuado por meio de carreta, por ser 
mais seguro e de baixo custo para a Casa. 

J9) Material considerado _inservivel para o Senado 
Federal, acumulado no depósito da Unidade de Apoio. 
A Subsecretáira de Patrimônio infOrma sobre a existên
cia de material inservível para a Casa, composto de mo
biliário e eletrodoméstico irri::clip"i::rãvel ou de elevado 
custo recuperação; e de tapetes, cortinas e materiais di
versos, sem qualquer utilidade, ocupando espaço ótil no 
depósito do Edificio de Apoio. Diante do fato, e 
verificando-se que a Administração tem procurado, per
manentemente, aproveitar o mobiliário antigo, rrias ain
da em condições de uso, assim procedendo tambêm em 
relação a eletrodomésticos, cortinas e tapetes, decidiu a 
Comissão Diretora: autoriZar a constitujção de Comis
são com a finalidade de levantar e avaliar o referido ma
terial; determinãr a exclusão, da relação para leilão, do 
que for economicamente recuperável e útil para a Casa; 
e, finalmente, autorizar a licitação, em leilão público, do 
material restante. 
4~ Transferência, pa"ra a SLibsecr~taria de Adminis

tração de Pessoal, do Serviço de AdministraÇão e Paga
mento de Pessoal, presentemente integrado à Subsecre~ 
tária de Administração Financeira. Foi esclarecido que a 
transferência desse serviço, para a Subsecretaria de Pes
soal, visa apenas ori"igir uma anomalia existente na es
_trutura administrativa da C_asa, remetendo, para órgão 
específico, atribuição que lhe é inerente, ou seja, admi· 
nistrar todos os servidores do Senado. Depois-de esclare
cidos esses fatos, foi decidida, a assinatura, imediata, de 
Ato autorizando a transferência, bem como a elabo
ração de Projeto de Resolução' consubstanciando a me
dida e alterando a Resolução nl' 140, de 1984. 

59) Servidores integrantes de empregos de Técnico 
em Legislação e Orçamento - autorizilção de lotação 
em qualquer dos órgãos da Casa. Esclarece o Relator 
que se trata apenas da correção de uma restrição para es
ses servidores. colocando-os em igualdade de condições 
com os- demais integrantes daqUela Categoria Fu_ocio_nal. 
A pós as informações administrativas, decidiu a Com iS. 
são Diretora aprovar e assinar Ato, retificando o de n~' 6 
d-o -corrente-ano-, -para permitir a-lotaç-ão-daqu-ele-s-servi-
dores em qualquer órgão da Casa. ·-- _ 

6"') Normas para obtenção de financiameoto de imó
veis pelos servidores_ do Senad(), através do convênio fir
mado com a Caixa Económica Federal. Esclareceu o Se
nhor Primeiro-Secretário aos derilais Membros da Co
missão Diretora, que o Senado restabeleceu convêniO 
com a Caixa Econômica Federal, para financiamento de 
imóveJ a seus servidores, mediante critério de classifi
cação, permitindo o acesso ao plano de Casa própria e 
que tal providência se fez n~sária, tendo ·em ViSta a to· 
tal inviabilidade da manutenção do Convênio, firmado 
anterioonente co_m o DASP fSUCAD e, principalmente, 
porque esta providência possibilita a verdadeira conquis
tã".sodã.l por parte do servidor, de um teta definitivo para 
si e seus dependentes. Após amplamente debatido, foi a 
matéria- aprOvada, por unan-imidade, sendo assinado ___ Q 

Ato competente. 
7"') Processo n~' 017452 85 6 no qual a Subsecretaria 

de Administração Financeira apresenta estUdos refativos 
a deSpesas de Pessoal e Encargos Sociais, específicas de 
encerrãmento do exercício financeiro, inc1uindo_estima
tiva dos gastos com o- pagamento da Gratificação Espe
cial, a título de esforço concentrado aos servidores esta
tu1.áríos e com ·a parte comptementar ao l3'i' salário aos 
setvidores regidos peJa CLT. O Parecer do Relator ê fa
vorâ.Yel -a rqedi_da nos moldes propostos _pelo Serlh9r
Consul~r-GeraL e contidos no Pa~ecer que foi anexado 
ao -piocess_o._ Apõs discussão da matêria é ela aprovada 
por todos os Memb_ro_s presentes à reunião. 
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Em seguida o Senhor Presidente deu conhecimento à 
CorrilSsão Diretora da aquisição de dois mil exemplares 
do livro,, .. Senado Federal", esclarecendo tratar-se de 
edição exclusiya autorizada pela Administração ante
rior, qUe visa divulgar esta Casa do Congresso, sua estru
tuni, seus órgãos de apoio e a sua história. ;Wós debate 
do assunto os Senhores Membros ratificani a decisão 
Presidencial. -- -

Aborda, ainda, o Senhor Presidente, solicitação de 
contribuição mensal formulada pelo Clube do Congres
so. A questão é amplamente debatida e, dada a total im
possibilidade de acolhimento do pleito, decide a Comis
são Diretora no sentido de ser indeferida a petição e de 
ser comunicada a decisão ao interessado. 
- Dando continuidade aos trabalhos o Senhor Presiden

te concede a palavra aO Senhor Senador Marcondes Ga
delha, que apresenta Parecer sobre os Processos PD n~'s 
000277 85 1 e 000496 85 5 que tratam da prestação de 
contas do PRODASEN, relatiyas ao primeiro trimestre 
de 1985, e da republicação do Orçamento Interno do 
Fundo de Informática e Processamento de Dados do Se
nado Federal- FUNDASEN- para o exercício finan
ceiro de 1985. O Parecer do Relator, favorãvel às ma
térias ventiladas nos reíeridos processos, após discutido 
pelos Senhores Membros, é aprovado pela unanimidade, 
tendo si~o assinados o Ato e Parecer respectivos. 

Nada mais havendo à tratai-, às dewito horas e qua
renta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrados 
OS tr-a-balhoS, pelo que eu, Lourival Za8onel dos Sãnfos, 
Diretor-Geral e Secretãrio da Comissão Diretora, lavrei 
a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Pre
sidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 24 de outubro de 1985.
José Fràgelli, PreSidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Ata da 13• Reunião Ordinária realizada 

- em 19 de novembro de 1985 

Aos dezenove dias do mês de novembro de um mil no
vecentos e oitenta e cinco, às dezoito horas, reuniu-se a 
Comissão Diretora do Senado Federal, sob a Presidênc_ia 
do Senhor Senador José Fragelli, Presidente, e com a 
presença dos Senhores Senadores, Passos Pôrto, 
Segundo-Vice-Presidente; Enéas Faria, Primeiro
Secretáiio;-João Lobo, Segundo-Secretário; Marcondes 
Gadelha, TerGeiro-Secretârio e Eunice Michiles, Quarto
Secretário. Deixou de comparecer, por motivo justifica· 
do, o Senhor Senador Guilherme Palmeira, Primeiro· 
V ice-Presidente. 
D~do início aos trabalhos, o Senhor Presidente con

cede a palavra ao Senhor Senador Enêas Faria, que 
aborda os seguintes assuntos: 

_ 19) Proposta no sentido de ser concedido recesso a 
todos os Órgãos da Casa, no período de 20-12-1985 a 6-
l-86 e fériaS coletivas alternadamente, nos meses de ja
neiro e fevereiro do próximo ano. Após discussão do as· 
sunto QS Senhores Membros resolvem aprovar a suges
tão apresentada pelo Senhor Prfmeiro-Secretário. 

2"') Contrato entre o Senado Federal e o Dr. Oscar 
Niemeyer para, cOnstrução do Anexo III- O Senhor Se
n~dor Passos Pôrto, propôs seja solicitado ao contratado 
carta de compromisso na qual o autor do Projeto declare 
que acompanhará a execução da obra, com vista à sua 
perfeita execução. Após debate da questão ê aprovada 
pelos Senhores S_enadores a sugestão do Senhor Segundo 
V ice-Presidente. 

3"') Pedido de Sua Excelência o Senha~ MiniStro-da 
Aeronáutíca, no sentido de que o Senado Federal ceda, 
ao seu Ministério, o caminhão- guincho que se encontra 
relacio_nado para ser submetido a leilão público pelo Se
nado Federal. Após debate do tema, foi o pedido acolhi-
do pela unanimidade dos presentes. = 

4"') Estagiários do Centro Gráfico --0 Relator sub· 
mete à apreciação dos Senhores Membros decisão do Se
nhor Presiden~1; "ad referendum" da Comissão Diretora, 
segundo a qual foi prorrogado, por cento e vinte (120) 
dias, o prazo de vigência dos termos de compromisso re
latiyos aos estagiários do Centro Gráfico. Após debaie 
do assunto é homologada a âecisã'o Presidencial. 

5"') Extensão da, ... Gratificação de Esforço Concen
tfado" aos servidores do CEGRAF_e do PRODASEN 
- O Senhor Primeiro-Secretário leva ao conhecimento 
dos s~us_ Pares solicitação de vários Senhor~ Senadores 
e dos Diretores Executivos dos Órgãos supervisionados, 
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no sentido de ser estendido, aos servidores daqueles ór
gãos, o pagamento da Gratificação de Es(orço Concen
trado. Sugere o Relator, e obtém autorização dos Senho
res Membros, seja o assunto" _objeto de est~do pelos ór
gãos competentes da Casa. 

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e qua
renta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrados 
os trabalhas, pelo que eu Lourival Zagonel dos Santos, 
Diretor-Geral e-Secretário da: Comissão Diretota, lavrei 
a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Pre
sidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 19 de novembro de 1985. 
- José Fragelli, Presidente .. 

COMISSÃO DIRETORA 
Ata da 14' Reunião ordinária 

realizada em 27 de novembro de 1985 

CO_MISSÃ_!) DO ~DISTRITO FEDERAL 
11' Reunião, realizad!i 

em 31 de outubro de 1985 

Ãs _áez -hor<!-S dO dia trinta e um de outubro de um mil 
novecentOS e ·oífenta-e -cinco, i-la Sa13.-de Reuniões óa Co
missão, Ala Senador Alexandre Costª, presentes os Se
-n1ú)re5 Senadores Mauro Borges, Presidente, Alexandre 
Costa.~f:-ouriv~l Baptista, Aderbal Jurema, ,Luiz Caval
cante, Nival~o Mac~~o e Benedito Ferreira, reú~?-e-se a 
ComiSsão do Dísfrito Federal. · -

Dê[X.~iii Q_~_-CôtTipâfCcer, por mOtivo JUstificado, os Se
rthores-senadores L_oma_n~_o Jú~ior, Rait:nundo _P"!-_r~nte, 
Henriqüe--sanillfo;-Mlliló Maia, Ã1íredO Caiilpos e Car-
los Lyra. 

Havendo número regimental, o Senhór Presidente de
clara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da 
reunião aiiterioi-;Que é dada Como aprovada. 

Em seguida o Senhor Presidente_ comunica aos Senho
res Senadores que a reunião foi convocada para discus
são e votação dos pareceres dos relatores so_bre. as diver
sas partes do Projeto de Lei do Senado n9 249, de 1985-
DF, qu"ti, "Estima· a ·receita e-fix:a·a despesa do Distrito 
Federal para o exercício de 1986". 

São relatadas as seguintes partes do projeto:-
· _· . , l~} - Gabiri_ete do 9overnado~ e Procuradoria Geral, 
~RelatOr: _S'eiíador-·:r-..faUfo- Borges; -Parecer: favorável. 

Aos vinte e sete dias do _mês de novembro de um mil 
novecentos e oitenta e cinco, às quinze horas e trinta mi
nutos, reuniu-se a Çomissão Diretora do Senado Fede
ral, sob a Presidência do Senh.or S~nador JÇ~Sé Fragellí, 
Presidente, e com a presença dos Senhores Senadores 
Guilherme Palmeira, Primeiro-Vice-Presidente, Passos 
Pôrto, Segundo Vice-Presidente, Enéas Faria, Primeiro
Secretário, João_ L_obo, Segundo-Secietário, Marcondes __ 
Gadelha, Terceiro-Secretário, Eunice Michiles, QUarto
Secretário, Martins Filho, Suplente e Mário Maia, Su-
plente. -

Dando início_ aos. trabalhos, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Diretor-Geral que, na qualidade de 
Presidente da Comi_ssão designa, pelo Ato n9 13, de 1985 
do PrimeirO-Secretário, apresenta o resultado do traba
lho em forma de dois anteprojetos de Resolução, apro
vando o Regulamento de Pessoal e o Plano de Classifi.~ 
cação de Cargos e Emprego~ do Senado Federal. Para 
melhor orientação dos Membros, esclarece o _Diretor
Geral que, após elaborado o Úabalho, os anteproj~toª
foram submetidos a uma Comissão de revisão, composta 
de alguns Membros da Comissão, do Diretor-Geral, do 
Diretor da Assessoria, do Senhor Consultor-Geral e da 
Senhora Diretora da Subsecretaria de Administração de 
Pessoal. 

Usando da palavr.a, o Senhor Senador Enéas Faria, na 
qualidade de Relator da matéria, emite Parecer favorável 
à apresentação dos dois P:rojetos de Resolução que apro
vam o Regulamento de Pessoal e o Plano de Classifi
cação de Cargos e Empregos do Senado Federal. 

Após amplo "debate da assuot9, os SeDhores Membros 
resolvem, à unanimidade, aprovar o Parecer do Relator, 
tendo sido assinados o Pa.recer e os Projetas de ReSo
lução, que são encaminhados à Secretaria Geral da Me-
sa. 

Em seguida o Senhor Primeiro-Secretário aborda as
sunto relativo à providência determinada na Reu_nião 
anterior, no sentido de ser verificada pelos Órgãos com
petentes da Casa, a possibilidade de extensão aos _se_rvi~
dores do CEGRAF e do PRODASEN, d~, "gratificaçãO 
de Esforço Concentrado". 

O Senhor Primeíro-Secretârio, Com base nos ~studos 
procedidos pelos Órgãos Administrativos do Senado, 
opina no sentido de que a matéria encontra respaldo na 
legislação em vigor e na jurisprudência dos Tribunais, 
conforme parecer do Consultor-Geral e sugere sejam 
adotadas as medidas_ propostas, ou seja, extensão do pa
gamento aos servidores dos Órgãos SupervisiOnados, 
providenciando-se, no próxiino exercício financeiro, o 
pagamento da parcela equivalente a um duodécimo por 
mês da gratificação a ser supriniida. -

_Após debate do assunto, os Sellhores Senadores apro
vam à unanimidade, a proposta do Senhor Primeiro
Secretário. 

Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trin
ta minutos, o Seil.hor Presidente declara encerrados os 
trabalhos, pelo que eu lourival Zagonel dos Santos, 
Diretor-Geral e Secretádo da_ CQIPi_ssão Diretora, lavrej 
a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 27 de novembro de 1985. 
-.José Fragelli, Presidente. 

Posto em discussão e, em seguida, em VOtação, o parecer, 
é o mesmo aprovado por unanimidade. 2_9) Secretaria do 
GCJverno· e Secretaria de Administração, Relator: Sena· 
dor Nivatdo Mach8.do; Paiectr: favOrável. Posto em dis
cussão-e~ em seguida, em votação, o parecer, é o·mesmo 
aprõvadõ por -una-fiiffiidãde. 3"') Sec~taria de Finanças e 
Reserv_a __ de Contingência, Relator: Senador Benedito 
Ferreira; Parecer: favorável. Posto em discussão e, em 

- seguida, em votação, o parec.er, é o mesmo aprovado por 
unanimidade. 49) Secretaria de Educação e Cultura, Re
lator. Senador ~derQ,~).__Jurema; Parecer: favorá':'el com 
Emenda de Relator, Posto em discussão e, em_ségUida-, 
em_ yo_tação, o parecer, é o mesmo aprovado por unani· 
mjdade. 59) S"ecr~taria de Saúde e Secretaria de Serviços 
Sociais, Rdator; Senador Lourival Baptista; Parecer; fa- · 
vorável com Emenda de Relator. Posto em discussão _e, 
em seguida, em votação, o parecer, é o mesmo aprovado 
por unanimidade. 69) Secretaria de Viação e Obras e Se
cretaria de Serviços Públicos, Relator: Senador L.uiz C~
valcante; Parecer: favorável. Posto em discussão e, em 
seguida, em votação, o parecer, é o mesmo aprovado por 
unailírilíila~ 19) _se_cretaria _de Agricultura e Produção, 
Relator: Senador Alexaiidre Costa; Parecer: favorável. 
Posto em dis~u~São_ e, em _seguida, em votação, o parecer, 
é 0_-meSmo a-pf(;VadO-por Urlariíffii.áade. 89) Secretaria de 
Segll-f8.nça PúOiiCa;-Relator: Senador Alexandre Costa; 
Parecer: favorável, com Emenda de Relator. Posto em 
discussão e, em seguida, em votação, o parecer, é o mes
niO ·apTõvãdó-por-unaOimfdade. 9"') Tribunal de Contas e 
R:-eceit~ e Te~~o da Cei, Relator: Senador Mauro Borges; 
Pãrecer: favQrâvel, com a Subemenda às Emendas n"'S 2 e 
6, pela rejeição das Emendas n9s 1, 3, 4 e 5 apresentadas~ 

- Posto t?m ~iscussão e, em seguida, em votação, o parecer, 
é o mesmo aprovado por urianimidade. - --

--=-Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da 
Comissão, ã pres-ente Ata que, lida e aprovada, será assi-

- -nada pelo Senhor Presidente. - Mauro Borges. 

15• Reunião, realizada 
em 26 de novembro de 1985 

Às dez horas do --dia ~inte e seis de novembro de ffiil 
novecentoS.e Oíte.iítãe ciriCO,-na salã_ae·Reun!ões da Co
missão, Ala Senador Alex,a.ndre_Co_Sta, c,9InJ)arecem. os 
Senhores Senadores Mauro Borges, Presidente, Loman
to Júnior, Mário Maia, Marcelo Miranda, Cesar Cais, 
Nivaldo Machado e Alexandre Costa e reúne-se a Cô
n1ísSão do DíSfrífO -Federal. 

Oeixãm-de comparecer, poi motivo justificado, os Se
""nhores Senadores Raimunaa·parente, Bertedito Ferreira, 

Henrique Santillo, Alfredo Campos, Lourival Baptista, 
Aderbal Jurema e Carlos Lyra._ _ 
- HiVendO númeio regiriienfal, o Senhor Presidente, 

Senador Mauro Borges, declar.a abertos os trabalhos e 
dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
cOriiO aprovaa~-

Sexta-feira 6 5597 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador Mário Maia, que emite parecer favorável ao 
Projeto de Lei do Senado n9 10, de 1985, qu~ "autoriza o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agráiia
INCRA, a alienar, mediante venda, os imóveis urbanos 
q:ue mendQrlã, de sua prop-riedade". Autor: P.oder _Exe
cutivo. Posto em discussãõ o parecer, e em seguida em 
votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Lomanto Júnior, que emite parecer favorá
vel ao Projeto de Lei do Senado n9 235, de 1985, qu,ç; "al
tera os artigos 19, 2<~, 39,49, lO e II da Lein<~6.450,de 14 
de outubro de 1977, qu~,''dispõe sobre a Organização 
Básica da Policia Militar do Distríto Federal". Autor: 
Poder Executivo. Posto em discussão o parecer, e em se
guida em votação, é o ~mo aprovado por unanimida
_9.e. 

Dando_ continuidade, o Senhor Presidente concede a 
pala~~a a!) Senador Ma~ro Borges, que emite parecer fa
vorávej ao ProjetQ_ çie R,iSolução de 1985, qu~. "autOriza 
9_ G_oyen;~q do I_?istrito te~eral a contratar operação de 
créditQ no valqr de Cr$ 702.372.620.154 (setecentos e 
dois bilhões, trezentos e setenta e dois milhões, seiscen
tos e vinte_ mil, cen.to e qinqllenta e quatro cruzeiros)". 
Autor; Poder Executivo. Posto em discussão o parecer, e 
em seguida em votação, é o mesmo aprovado por unani
midade. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
a(l Senador Al~xandr~ Çosta, que emite parecer favorá
vel ao ~rojeto de Lei do Senado n9 _Z6_6, de 1985 qu~. "a
prova o Estatuto dos Bombeiros do Distrito Federal, e 
dá outras providências". Autor: Poder Executivo. Posto 
em discussão o parecer, e em seguida em votação, ~ o 
mesmo aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pel_o Senhor _P~e_sidente. - Manro Borges. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 
25• Reunião, Extraordinária, realizada 

e_m4 de dezembro de 1985 

ÃS 9 horas do dia 4 de dezembro de 1985, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo 
Coelho, reúne-se a Comissão de Finanças do Senado Fe
deral. Presentes os Serihores Senadores Lomanto Júnior, 
Presidente, Martins Filho, Halvídio Nunes, Alcides Sal
danha, Marcelo Miranda, Carlos Lyra, José lins, Ale
xandre Costa, César Cals, Jaison Barreto Roberto Cam· 
pos, Jorge Kalume e Virgílio Távora. Deixam de compa
recer os Senhores Senadores Juthay Magalhães, João 
Castelo, Saldanha Derzi, Cid Sampaio, João Calmon, 
Américo de Souz.a, Albano Franco e Roberto Saturnino. 
Havendo número regimental, a Presidência declara aber
tos os trabalhos da reunião, determinai.tdo a mim, Luiz 
Fernando Lapagesse Alves Corrêa, Secretário, a leitura 
da Ata da 24~ Reunião, a qual, lida, é colocada em dis
cussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. A 
PreSidência passa à apreciação dos itens constantes da 
pauta dos trabalhos. Item t -OficiQ, "S" n'~ 49/8~., "do 
Senhor Governador do Estado da Bahia, _solícitã-ndo a 
autorização do Senado_Federal para contratar operação 
de crédito ey_t_erno, no valor de 38.4 milhões de dqiares 
norte-americanos, destinada ao Programa de Refinan
ciamento da Dívida Externa daquele Estado". Relator o 
Senhor Senador Lomanto Júnior, que convida o Senhor 
Senador Carlos Lyra, Vice-Presidente, para ocupar a 
Presidência, enquanto perdurar a apreciação da triatéria 
constante do item 1. Ocupa a Presidência, eventual, o Se
n_ho(Vice-J:'re_s_idente, Sen~dor Carlos Lyra, que concede 
a palavra ao Senador Lomanto Júnior, para relatar o 
item 1 da pauta. O Senhor Senador Lomanto Júnior emi
te parecer favorãv_el, na forma do projeto de resolução 
do Senado que oferece. Colocado em discussão, usa da 
-palavra o Sen!J.or Senador Alexandre Costa, que solicita 
vista pelo prazo regimental. O Senador lo manto Júnior, 
relator da matéria, argumenta com o Senador Alexandre 
CoSlã- so_Q.ie ª- õe!;<f;SSídad~_ do Esta_dq da B~hia quanto à 
obter\çãõ- dos recursos, indispensáveis ao Programa de 
Refinanciamento da Dívida Externa do Estado da 
Bahia, esclarecendo que todo o processado foi exaustiva
mente examinado pela Assessoria Legislativa do Senado 
Federal, encontram-se perfeitamente em ordem, sendo 
que o Relator, por ser o Presidente da Comissão de Fi-
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nanças e da Bancada do Estado da Bahia, promoveu to
das as exigências possíveis para a formalizaÇão- dO pro
cessado, razão por que pode afiançar estar o processado 
rigorosamente em ordem para sofrer a apreciação na 
presente reunião. Face aos argumentos do Relator da 
matéria, o Senador Alexandre Costa solicita à Presidên
cia eventual da Comíssão seja retirado o seu pedido de 
vista, sendo concedida a retirada do requerimento ante
riormente formulado pelo Senador Alexandre Costa. 
Não havendo mais quem queira usar da palavra para 
discutir, passa-se à votação, sendo o mesmo aprovado, 
com o- voto c-ontrário do Senador Helvídío Nunes. 
Passa-se à apreciação do item 2 - PrOjetO de LerdO Se-· 
nado n'i' 243/79, qu~ ... autoriza o-saque dos-depósítos do 
FGTS para pagamento de anuidades escolares, e dá ou
tras providências". Relator o Senador Roberto Campos, 
que emite parecer contrãrio. Colocado em discussão e 
votação, é o mesmo aprovado. Item 3 - Projeto di Lei 
do Senado n"' 63/84, quç, "dispõe sobre as letras comer
ciais", sendo Relator o Senador Roberto ·Campos, qüe 
emite parecer favorável ao pfojeto e contrário à emerida 
formulada pela Comissão de ConstifuiÇãO e Justiça. Co
locado em discussão e votação, é o mesmo aprovado. 
Item 4- Projeto de Lei do Senado n• 183/83, qu~~·re:-__ _ 
voga o art. 41' da Lei n'i' 6.994/82". Relator o Se_naPOr _ 
Alexandre Çosta, por redistribuição, que emite parecer 
favorável. Colocado em discussão e votação, e: o mesmo 
aprovado. Item 5 - Projeto de Lei do Sen~do n~' 26j85, 
quç, .. dispõe sobre isenções fiscais para o transporte cofe
tivo urbano, visando a reduzir os seus custos e tarifas". 
Relator, o Senador Cid Sampaio. Como o Relator não se 
encontra presente, a Presidência declara adíada a ma
téria, o mesmo sucedendo à matéria constante do item 6, 
Projeto de Lei da Câmara n~' 96/80. Refator o Senador __ _ 
Octávio Cardoso. Passa-se ao Item 7- Aviso n'i' 589-
SP /84 "do Tribunal de Contas da UniãO, encaminliando 
ao Senado Federal o quadro-resumo das sanções aplic~~ 
das por aquela Corte de Contas, durante o periodo de 
23/4 a 8-1 t-84". Relato~~- Senador Carlos Lyra, que 
emite parecer pelo arqtiivãme-nto da -matéria. Colocado 
em discussão e votação, é o mesmo aprovado. Item 8 -
Projeto de Lei do Senado il~' 5'3/19, Relator o Senador 
Juthay Magalhães. Como Sua Ex.elência não se encontra 
presente, a Presidência declara adiada, para a próxima 
reunião, a referida matéria. Item 9- Aviso n9 345 -· 
SP /85~ do Senhor Presidente do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando ao Senado Federal cópias das 
Atas das Sessões em que foram aplicadas _sanções aos 
responsáveis que relaciona, bem como a discriminação 
dos recursos providos no período de 18/6 a 8-8-85'':1~.e
lator o Senador José Lins, que emite parecer pelo arqui
vamento. Colocado em discussão e votação, ê o parecer 
aprovado pela Comissão. A Presidência verillca filiaie-ffi 
apenas dois itens da pauta; o. "Ofício. ··s•· nl' 44/85" e o_ 
PLC 12/85, sendo relator de ambos o Senador Jorge Ka
lume. Como Sua Excelência, -no- morrierito, encontr8.-se 
ausente da reunião, a- Presidência os declara adiados 
para a próxima reuní"ão. Niiàa ·mais hav"endo a tratar, a 
Presidência, antes de encerrar os trabalhos da CõriiiSSão 
de Finanças para o presente exercício, usa da pala via 
para agradecer a todos os Senhores Membros titulares e 
suplentes pela prese_nça durante o ano de 1985, ~-- q~:~~ 
motivou a apreciação de mai_s de trezentas proposições~ 
Encareceu a Presidência que os Senhores Senadores que 
foram designados para relatores das proposições não 
ap~fciadas. pela C?missão de Finanças que devolvam, 
com a matar breVidade possível, os processados, para 
que a Comissã.o de Finanças ·possa, já no iÍlício d"õS-ifi~ 
balhos do ano vindouro, agilizar o andamento dos traba
lhos, apreciando o maior número possível de matéria: O 
Senador Helvídio Nunes usa da _palavra para tra~sm!tir 
à Presidência e aos demais Pares os seus votõs de felíci-- -
dades p~la proximídade do fim de ano parabenizando a 
Presidência da Comissão pelO êXito ·aléançado no voíu
me de matériaS apreciaàas peta Comissão. A Presidência 
volta a usar da palavra para formular votos de Feliz Na_
tal e próspero Ano Novo a todos os Membros da Cónlis
são e seus familiares, e determina à Seci'etaria que lavre a 
competente Ata dos trabalhos da presente reunião,_ a 
qual, lída, será assinadã pelo Presidente. 

24• Reunião Extraordinária, realizada 
Em 28 de novembro de 1985 

As 17 horas do dia 28 denovembrode 1985, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo 

Coelho, presentes os Senhores Senadores Lomanto Jú
nior, Presidente,- Hdvídio Nunes, Amêrico de Souza, 
Cid Sampaio, Roberto Campos, Alexandre Costa, Car
los Lyra, Alcides Saldanha, Marcelo Miranda, Jorge Ka
lume, e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Finanças 
do_ Senado Federal. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, 
João Castelo, Virgílio Távora, Saldanha Derzi, Cid Sam
paio, Martins Filho, João Calmon, Américo de Souza, 
Albano Franco, Jos.é Lins, Roberto Saiurnino. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente deterinina a lei
tura da Ata da 23• Reunião da Comissão de Fín·anÇas, a 
qual, lida, ê colocada em discussão e votação, sendo 
aprovada por unanimidade. Passa-se à apreciação dos 
itens constantes da pauta dos trabalhos: Item I - Proje-

-- to de Lei da_ Câmara n~" 109/85, que "fixa os valores de 
retribuição da Categoria FunciOnal de Técnico de Estra
das, e dá outras providêncías". Relator, por rediStri
buição, o Senador Marcelo Miranda, que emite parecer 
favorável. Colocado em discussão e-votação, é o mesmo 
aprovado por unanimidade. Item 2 -Projeto de Lei do 
Senado n'i' 166/83, que "assegura o amparo da Previdên-: 
cia Social aos inválidos congênitos". Relator o Seilã.dor 
Jorge Kalume, que emite parecer favorável. Colocado 
em discussão e votação, ê o mesmo aprovado por Unani
midade. Item 3 ~Projeto de Lei do Senado n~' 266/81, 
que "autC?_ri~ o abatimento da renda bruta, das despesas 

'-coin o pagamenfo de aluguéis de imóvel residencial". 
Relato_r o Senador Jorge Kalume, que emite parecer f<!-
vorável, na- forma da Emenda 3-CF e Subemenda I à 
Emenda n~' 2:.cE. Colocado em discussão e votação, ê o 
mesmo aprovado. Item 4- Projeto de Lei do Senado n~' 
55/85, Que .. instí(ui adic'ional sobre o IPI de bebidas al
coólicas e derivados de fumo, para aplicaç.â:o nos ser
ViÇos de saúde pUblica". Relator o Senador Alcides Sal
danh_a, _que _e!llíte parecer contrário à mãtéria. COloCa:ao 
o parecer em discussão_ e em votação, ê o mesmo aprova
do por unanimidade. Item 5- Projeto de Lei do Senado 
n"' 36/84 -Complementar, que "isenta do ICM a co
mercialização do leite "in natura". Relator o Senador 
Marcelo Miranda, que emite parecer favorável. Coloca
do em discussão e -...:atação, é o mesmo aprovado por 
unanimidade. Item 6 - Projeto de Lei do Sellado n"' 
236/83~ qu~ "isenta de tributos e_ ta,xas, inclusive as.mu
nicipais, as transmissões imobiliárias que especifica". 
Relator o Senador Marcelo Miranda, que emite parecer 
pela prejudicialidade. Colocado o parecer em discussão e 
votação, é o mesmo aprovado. Item 7 - Projeto de Lei 
da Câmara n~' 45/85, que_ "altera a estrutura da categoria 
funcional de Nutricionista, do Grupo-Outras Atividades 
de Nível Superior, e dá outras providências". Relator o 
Senador Marcelo Miranda, que emite parecer favorável. 
Colocado em discussão e votação, é o mesmo aprovado 
por unanimidade. Item 8- Projeto de Lei da Câmara nO? 
2.f<?f84, ·que "autoriza a Permuta dos terrenos q"ue men
ciona, situados no Município de FOz do iguaçu, no Esta
do do Paraná". Relator, por redistribuição, o Senador 
Marcelo Miranda, que emite parecer favorável. Coloca
do em discussão e votação, é o mesmo aprovado. Item 9 
- Projeto de Lei do Senado n'i' 296/83, _que "dispõe 
sobre_ abatimentos, da renda bruta, com empregados do
mésticos". Relator o Senador Cid Sampaio, que emite 
parecer CO"ntrârío. Colocado em discussão e votação, é o 
mesmo aprovado, com voto contrário do Senador Helví~ 
dio Nunes. Item 10 - Projeto_ de Lei da Cámara n"' 
I 14/85 - Altera a estrutura da categoria furicional de 
Datilógrafo, d_o -Grupo-Serviços Auxiliares, e dá outras 
provi.dências•:._ Relªtor 0: Senador Lomanto Júnior q_ue 
convida o_ Vice-.Presidente, S~nador Carlos Lyra, para 
ocupar a Presidência, a fim de que possa relatar 3 ma: 
t~ria._.Ocupando ·a Presidêncoa dos trabalhos o Senhor 
Sen_ador Carlos Lyra concede a palavra ao Senador Lo
manto Júnior, que emite parecer favorável. ColOCado em 
discussão e votação, ê o mesmo aprovado por unanimi
dade. O Si.mador Carlos Lyfa solicita ao Senador Lo
manto_Júnior que, na qualidade de Relator, passe a emi
tir parecer sobre as demais matérias sob seu exame. Item 
13- Projeto de Lei da Câmara n'i' 123/85.-=' que "cria 
cargos em comissão no Quadro Permanente da Secreta
ria do Tribunal Regional do Trabalho, 2• Região, ç dá 
outras providências". Relator o Senador Lomanto Jú-

, nior, que emite parecer favorável. Colocado em discus-
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são e votação, é _o mesmo aprovado por unanimidade. 
Item 14 - Projeto de Lei da Câmara n~' 126(85- que 
~fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional 
de Fisioterapeuta, do Grup·o-Outras Atividades de Nível 
Superior, e dá outras providências". Relator o Senador 
Lomanto Júnior, que emite_ parec-er favorável à matéria. 
Colocado em discussão e votação, é o mesmO aprovado. 
O Senhor Vice-Presiderite, Senador Carlos Lyra, passa a 
Presidência dos trabalhos ao Senhor Senador Lomanto 
Júnior, em vista d_e não mais existir matéria ein pauta 
para ser relatada pela Presidência. O Senador Lomanto 
Júnior anuncia o Item II - Projeto de Lei da Câmara nQ 
110/85- que "fixa os valores.de reidbuição da catego
ria funcional de Engenheiro de Pesca a que se refere a Lei'" 
n'i' 6.550f78, e Qá outras providências". Relator o Sena
dor Jorge Kalume, que emite parecer favorável. Coloca
do em discussão e votação é o mesmo aprovado. Item 12 
- Projeto de Lei da Câmara n'i' 99 f85 - que "altera a 
estrutura funcional da categoria de Engenheiro de Ope
rações, e dã outras providências". Relator o Senador 
Carlos Lyra, que emite parecer favorável. Colocado em 
discussão e votação, é o mesmo aprovado por unanimi
dade. Item 15- Projeto de Lei da Câmara nl' 143/85-
que "fixa os valores de retribuição d_o Grupo ArquiVO, 
do Serviço Civil do Poder Executivo e dá outras provi
dências". Relator_ o Senador Jorge Kalume, _que emite 
parecer favorãvel. Colocado em discussão e votação, ê o 
memso aprovado. Item L6 - Projeto de Lei da Câmara 
n"' 120/85 - que ••autoriza a reversão, à Companhia 
Agrícola Usina Jacarezinho, no Município de Jacarezi
nho, do terreno que menciona". Relator o Senador 
H~!v_fdio Nunes, ql:le emite parecer favorãvel. Colocado 
effi discussão e votação, é o mesmo aprovado. Item 17-
Ofício "S" n'i' 036/85 -"do Senhor Governador do Es
tado do Ceará~ solicitÍlndo a autorização do Senado Fe
deral_ par_a ~ontratar operação de empréstimo externo, 
no valor de US$ _40 milhões, destinado ao programa de 
refinanciamento da dívida externa junto ao Banco doEs
tado do Ceará". Relator o Senador José Lins, que_emite 
seu parecer "favorável, na forma do Projeto de Resolução 
que apresenta. Colocado em discussão, usa da palavra o 
Senador Helvídio Nunes, que apresenta o seu voto con
trário à matéria. Colocado em votação o parecer do Re
lator, é o mesmo aprovado, com o Voto contrário do Se
nador Helvídío Nunes. Item 18- Oficio "S" nl' 044/85 
- ""do Senhor Governador do Estado do Piauf, solíci-' 
tando a autorização do Senado Federal, para que aquele 
Estado possa contratar operação de empréstimo externo, 
nó valor de USJ 7.9 milhões, destinado à liquídaÇão de 
compromissos externos já existentes e vencíveiS em 1984 
e 85". Relator o Senador Jorge Kalume, que emite pare
cer favorável",~ na forma do PrOjeto de Resolução que 
apresenta. Colocado em discussão, o Senador Cid Sam
paio solicifa à Presidência seja-lhe éoncedida vista do 
proceSsado, pelo prazo regimental, sendo deferido pela 
Presidência. Item 19- Ofício ••s" li~> 046/85- .. doS~ 
nhor Governador do Estado do Acre, solicitando a auto
rização do Sen_ado Federal para que aquele Estado possa 
contratar operação de empréstimo externo, no valor de 
USJ_ 20 milhões, destínado a carrear recursos para o Pro
grama Rodoviário daquele Estado". Relator o Senhor 
Senador Marc~lo Iv:l;iranda, que emi~e parecer favorâvel, 
na forma do Projeto de Resolução do Senado, que apre
senta. Colocido em discussão e votação, é __o mesmo 
aprovado. Item 20 -. Oficio "8" n~' 04-7/85, --~·do Se
nhor Governador do EstadO do Maranhão, solicitando ·a 
autorização do Senado Federal para contratar operação 
de empréstimo externo, no valor deU~$ 47 milhões, d~
tinado ão Programa de Refinanciamento da Dívida Ex
terna daquele Fstadõ". Relator o Senador Alexandre 
Costa, que emite parecer favorável, na forma do Projeto 
de Res_oluç.ão do Senado que apresenta. Colocado em 
discussão e votação, é o mesmo aprovado, com o voto_ 
contrário do Senador Helvídio Nunes. Item 21- Oficio 
••s" n~' 039/85-(cÕrrespàndente ao Projeto de ResõluÇã~ 
n9 122/84 e ao-Ofício_"~" n9031j84), "do Senhor Govei
nadõr ~o Êstàdo da Paraíba, s\>licit"ãndo ã módffiCaÇãõ 
dã redaçào da Resolução n'i' 120/84, que autorizou aQue
lê"""E'stado a realízar operaçãO de ê-mpréstimo eXterríO no ' 
vàlor de 15.Cmilbões de d.ólares nofte-americanàs". Rê
lator o S:enhor Helvfdio N"unes, que ãpr'esenta seU Pare-: 
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cer favorâvel, na forma do Projeto de. Resolução que 
apresenta. Colocado em discussão e votação, ê o mesmo 
apro.vado por unanimidade. Item 22 - Oficio "S" n'i' 
045/85- ••cto Senhor GovernadOr do Estado de Minas 
Gerais, solicitando_ a autorização __ do Senado Federal 
para que aquele Estado possa contratar operação de em
préstimo externo, i1o valor de US$ 120 milhões, destina
do ao Programa de Refinanciamento da Dívida Externa 
daquele Estado",_ Relator o Senador Marcelo Miranda, 
que emite parecer favorável, na forma do Projeto de Re
solução que oferece. Colocado em discussão e votação, ê 
o mesmo aprovado, com o voto contrário do Senador 
Helvídio Nunes. Item 23- Projeto de Lei da Câmara n'i' 
100/85, que "introduz modificaÇões na legislação de am
paro aos ex-combatentes da 2• Guerra Mundial, e dá ou
tras providências". Relator o Senador José Lins, que 
emite parecer favorável. Colocado em discussão e vo
tação, é o mesmo aprovado. A presidência da Comissão 
de Finanças informa aos Senhores Membros, presentes à 
reunião, que recebeu, para fins de apreciação pela Co-_ 
missão, a Mensagem n' 331/85, da Presidência da Re
pública, e que, por oportuno, fará a apreciação na pre
sente reunião, passando a ser o Item 24- Mensagem n' 
331/85- "do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Se
nhor Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho, para 
exercer o cargo _de Ministro do Tribunal de Contas da 
União, em vagá decorrente da aposentadoria do Minis
tro João Nogueira de Rezende"._A Presidência designa 
para relatar a matéria o Senador Cid Sampaio, que, usa 
da palavra para apresentar o seu Relatório, findo o qual, 
a Presidência determina ao Secretário da Comissão se
jam adotadas as providências necessárias, tendo em vista 
que a apreciação da matéria paSsará a ser secreta, na for
ma regimental. Transforma-se em .secreta a reunião. 
Após a apreciação da Mensagem n' 331/85, a reunião 
volta a ser pública, agradecendo a Presidência a atenção 
dos Sen!Jpres Senadores para apreciação da matéria. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência, antes de en
cerrar os trabalhos, determina seja lavrada, por mim, 
Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da Comissão de 
Finanças, a presente Ata, a qual,lida, será assinada pelo • 
Senhor Presidente. 

23• Reunião Extraordinária, realizada 
em 26 de novembro de 1985 

Ãs 17:00 horas do dia 26 de novembro de 1986, na 
Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador 
Nilo Coelho, reúne-se, extraordinarfanlente, a Comis
são, com a presença dos Senhores Senã:dores Lomanto 
Júnior, José Lins, Carlos Lyra, Jaison Barreto, Helvídio 
Nunes, Octávio Cardoso, Alexandre Costa, Marcelo Mi
randa, Roberto Campos, César Cais, João Calmon, Jor
ge Kalume, e Alcides Saldanha. Deixam de comparecer 
por -motivo justificado os Senhores Senadores Jutahy 
Magalhães., Virgflio Távora, João CastelO, Saldanha 
Derzi, Cíd Sampaio, Amêrico de Souza, Albano Franco 
e Roberto Saturnino. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declara abertos os trabalhos da reunião, 
determinando a mim, Luiz femando Lapagesse, Secre
tário da ComisSão ·de Finanças, a leitura da Ata da 22• 
Reunião, a qual, lida, é colocada em discussão e votação, 
sendo aprovada por unanimidade. Passa-se à apreciação 
!los itens constantes da pauta dos trabalhos. Item 1 -
Oficio .. S'' n' 40/85, "Do Senhàr Governador do Estado 
de Santa Catarina, solicitando a autorização do Senado 
Federal para contratar operação de empréstimo externo, 
no valor de DM 10 milhões ou o equivalente em outra 
moeda, destinado ao Programa de Saneamento Básico 
daquele Estado". Relator o Senad_or Jaison Barreto, que 
emite parecer favorável, na forma do PRS que apresenta. 
Colocado em discussão e votação, é o mesmo aprovado 
por unanimidade. Passa-se ao Item 2 - Ofício "S" n' 
41/85 ~ .. Do Senhor Governador do Estado de Santa 
Catarina, solicitando ao Senado Federal a autorização 
para contratar operação de empréstimO externo, no va
lor de USS 52 milhões, ou o equivalente em outra moe
da, destinado a financiar o Programa de Rodovias Ali
mentadoras daquele Estado~'. Relator o Senador Jaison _ 
Barrt?tO, que emite parecer favorável, na forma do PRS 
que apresenta. Colocado em 'discussão e votação, ê o mes-
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mo aprovado-por unanimidade. Item 3- Ofício .. S" n' 
42/85, "Do Senhor Governador do Estado de Santa Ca
tarina, solicitando a autorização do Senado Federal para 
que aquele Estado possa contratar operação de emprésti
mo externo no valor de USS 57.6 milhões ou a equiva
lente em outra moeda, destinado à liquidação dos com
promissos externos vencidos e '\1encíveis, Cm 1985''. Rela
tor 6 -senaaor JaisOn Baireto, qUe effiite parecer favorá
vel, na forma do Projeto de Resolução do Senado que 
apresenta. Colocado em discussão e votação, ê o mesmo 
aprovado por unanimidade. Item 4 - Projeto de Reso
lução n'_ 122/84, que corresponde ao Oficio .. S .. n' 
31/84, rev1gorado Pelo Ofício "S" n' 39/85, "Do Senhor 
Governador do Estado da Paraíba, solicitando a retifi
cação do art. I' da Resolução do Senado Federal que au
torizou aquele Estado a realizar operação de crédito ex
terno, no valor de US$ 15. milhões". Relator o Senhor 
Senador Helvfdio Nunes, que, ao ser-lhe dada a palavra, 
requer seja retifãdo de pauta mencionada proposição, 
para- ree:Xame da matéria, sendo deferido pelo Senhor 
Presidente da Comissão. Item 5 - Projeto de Lei do Se
nado n' 339/81 -Complementar, que ''Acrescenta dis
positivos à Lei Complementar n' 26/75, que 'unificou o 
PIS-PASEP .. '. Relator o Senador Martins Filho, que· 
emite parecer favorável, na forma da Emenda n~>1 da Co- _ 
missão de Fín-ãnças. Colocado em discussão e votação, é 
o memso _aprovado por unanimidade. Item - Proje
to de Resolução do Senado n~'75f84, que "Cria a catego
ría funcional de Adjunto de Segurança Legislativa, e dã 
outras proVidências". Relator o Senador Alexandre Cos
ta, que emite parecer favorâvel. Colocado em discussão e 
vo_taçãô, ê o mesmo aprovado por unanimidade. A Presi
dência, constantarido, no momento, não mais existir 
quorum regimental para- apreciação _de mã.térias, suspen
ae os traba'lhos por 10 minutos, acionando as campai
nhas da ,sala de reuniões. Decorridos o tempo determina

_do pela Presidência e persistindo a falta de quorum regi
mental, a Presidência informa aos Senhores Senadores 
presentes que adiará para a próxima reunião, a apre
ciação dos seguintes projetaS e proposições: Itein 6 -
Projeto de Lei da Câmara n' 109/85; Item 7 --Projeto 
de Lei do Senado n' 166/83; nem 8 - Projeto de Lei do 
Senado n' 266/81; Item 9- Projeto de Lei do Senado n' 
55/85; Item lO - Projeto de Lei do Senado n' 36/84-
Complementar; Item li - Projeto de Lei do Senado n~' 
236(83; Item 12,- Projeto de Lei da Câmara n~' 45/85; 
ltem_j3- ProjetQ_de Le_i_d_a_C_âmara n~' 2_46.[84; Item 14 
-Projeto de Lei do Senado nl' 296(83; Item 15- Proje
to de Lei da Câmara n' 114/85; Item 16- Projeto de Lei 
da Câmara n' 110/85; Item 17- Projeto de Lei da Câ
mara n"' 99/85; Item 18- Projeto de Lei da Câmara n' 
123(85; Item n"' 19 - Projeto de Lei da Câmara n~> 
126/85; Item 20- Projeto de Lei da Câmara n' 143/85; 
Item 21 -Projeto de Lei da Câmara n~> I!Of85.Antes de 
declarar encerrados os trabalhos da presente reunião, a 
Presidência determina seja lavrada a presente Ata, a 
qual, lida, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

22• Reunião; Ordinária, realizada 
em 21 de novembro de 1985 

As tÜ horas do dia 21 de novembro de 1985, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo 
Cõ-elho, presentes os Senhores Senadores Lomanto Jú
nior, Presidente, Josê Lins, Helvídio Nunes, Alcides Sal
danha, Jorge Kalume, João Calmon, Martins Filho, Cé
sar Cais, Roberto Campos, Carlos Lyra, Virgflio Távora 
Albano Franco. Deíxafn de comparecer, por motivo jus
tilicádo, os Seõhores S_enadores Jutahy Magalhães, João 
Castelo, Cid Sampaio, Marcelo Miranda, Américo de 
Souza e Roberto Silbiriiirio+ Havendo número regimen
tal, a Presidência declara abertos os trabalhos, determi
nando a rriim, Luiz Firimndo Lapagesse, "Secretário,- a 
leitura da Ata da 21• reunião, a qual, lida, é colocada em 
discussãQ e votação, send_Q _aprovada por unanimidade. 
Passa-se à apreciação dos itens constantes da pauta. Item 
1 -:- Proj__e_to de._L~i do Senado n' 88/85,_que "Introduz 
alteração na Lei Complementarn9 25/75, que 'estabelece 
o critério e limites parã a fixaçãO da remuneraÇão de V e
readorC:s";'. R~lcito_f q Senador Jorge Kalume, que-emitir·· 
parecer favorável, nos termos da Subemenda n~' 1-CF à 
Emenda nl' 1-CCJ (Substitutiva). Colocado em discussão 
e votação, é o mesmo aprovado. Item 2 - Projeto de Lei 
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do Senado n9 211(82- C~mpleinentar, que "Introduz 
altÚll,ção no dispoSitivo da Lei Complementar n' I 1/71, 
que trata da aposentadoria do Trabalhador Rural". Re
lator o Senador César Cais, por redistnlmição, que emite 
parecer favorável. Colocado em discussão e votação, é o 
rru:_smo aprovado por unanimidade. Item 3- Projeto de 
Lei do Senado n~" 137 f84, que "Autoriza o Poder Execu
tivo a aplicar recursos do_ FINSOCIAL na assistência: 
médica da Previdência Social". Relator o Senador Ju
tahy Magalhães, por redistribuição, que emite parecer 
favorável. _Colocado em_discusão e_votaç~o. é o mesmo 
apróvado por unanimidade. Item 4 -Projeto de Lei do 
Senado n"' 296/83, que "Dispõe sobre abatimentos da 
renda bruta de despesas com empregados domésticos". 
Relator o Senador Cid Sampaio. Como S. Ex• não se en
contra presente, a Presidência declara adiada a apre
ciação do PLS n' 296/83. Passa-se, então, à apreciação 
do Item 7 - Projeto de Lei da Câmara n' 15/85, que 
"Institui a Caderneta de Controle do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço:.FGTS, e dá outras providências", 
Relator o Senador Helvídio Nunes, qUe emite parecer fa- -
vorável. Colocado em discussão e votação, é o mesmo 
aproVado por unanimidade. Item 8- Projeto de Lei do 
Senado n' 4/79, que "Institui a correção monetária nos 

_ depósitos judiciais ·em dinheiro". Relator o Senador Al
cides Saldanha, que emite parecer favorável, nos termos 
do Substitutivo da Câmara dos Deputados. Colocado 
em discussão e votação, é o mesmo aprovado por unani
midade. Item 9 -_Projeto de Lei da Câmara n' 240(84, 
que .. Autoriza o INCRA-Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária, a doar imóvel que menciona". 
Relator o Senador Josê Lins, que emite parecer favorá
vel. Colocado em discussão e votação, é o mesmo apro
Vado por unanimidade-. Itein 10- Aviso n' 431-SP/84 
- .. Do Senhor Presidente do Tribunal de Contas da 
Uniãq, encaminhando ao Senado Federal cópia da deci
são do Plenário daquele Tribunal sobre a prestação de 
contas da Companhia Fábrica de Tecidos Dona Isabel, 
relativa ao período de 30_ de abril a 30 de setembro de 
J 982, afim de que sejam tomadas as providências ade
quadas". Relator o Senador Martins Filho, que emite 
pareCer nO Sentido de encaminhamento _à Comissão-de 
Fiscalização e Controle, para audiência. Colocado em 
discussão e votaçãO, é o mesmo aprovado. Item I 1 -
Projeto de Lei da Câmara nl' 162/84- que ·~Autoriza o 
Poder Executivo, por intermédio do INCRA-Instituto 
Nacional de Colonização_ e Reforma Agrária a doar ao 
Estado de Goiás os imóveis que menciona". Relator o 
Senador José Liüs, que emite parecer favOrável. Coloca
do o parecer em discussão e votação, é o mesmo aprova
do por unanimidade. Item 12- Projeto de Lei da Câma
ra n' 165/85- que "Dispõe sobre a pensão especial de 
que trata a Lei D' 6.492,_de 17 de novembro de 1978". 
Relator o S~nador Alcides Saldanha, que emite parecer 
favorável ao processado. Colocado em discussão e vo
tação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 13 -
PrQjeto_ de Lei da Câmara n' 46/84 - que "Estabelece 
medidas para proteção d~s florestas existentes nas nas
centes dos rios e dã outras providêncías". Relator o So
n:tdor César Cais, que emite parecer favorável, na forma 
da Emenda I a 3-CF, que apresenta. Coloclldo em dis
cussão e votação, é o -mesmo aprovado por unanimida
de. Item 14- Projeto de Lei da Câmara n' 177/85-
"Retifica sem ónus a Lei n' 7.276, de 10-12-84, que esti
ma a receita e fixa a despesa da União para o exercício fi-

- nanceiro de 1985". Relator o Senador Martins Filho, 
que emit~ parecer favorável ao PLC, na forma da Emen
da n' 1-CF que apresenta. Colocado em discussão e vo
tação, é~ mesmo aprovado por unanimidade. Item 15-
Projeto de Decreto Legislativo nl' 5/84, que "Aprova o 
tex~() da _Convenção para _evi!ar a dupla tributação e pre
venir a evasão fiscal em matéria de Impostos sobre a 
Renda entre o Governo da República Federativa doBra
sil e o Governo do Equador, celebrado em Quito, a 26 de 
maio de 1983". Relator o Senador César Cais, que emite 
parecer favorável. Colocado em discussão e votação, ~o 
mesmo aprovado por unanimidadeL Item 16 - Aviso 
29~./~P /85, que 'T~ata _da _rep!esentação ao Congresso 
Nacional, com fundamento no art. 72, § 4', da Consti
tuição Federal, sobre as aplicações financeiras realizadas 
em 1983 pela Valesul Alumínio S/ A, em títulos privados, 
com infrigência do Decreto-lei n' 1.290/73". Relator o 
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Senador Alcides Saldanha, que emite parecer declina
tório de competência a favor da Comissão de Fiscali
zação e Controle. Colocado_ em disc.ussão e votação, é o 
mesmo aprovado pela Comissão. Item 17 - Projeto de 
lei da Câmara n9 170/85, que "Autoriza o Poder Execu
tivo a abrir à JustiÇa Eleitoral o crédito especial de Cr$ 
920.500.000, para o fim que especrtica". Relator, o Sena
dor Virgilio Távora, que emite parecer favorável. Colo
cado em discussão e vóütç,ão, é o mesmo ·aprovado. Item 
18- Projeto de Lei do Senado n~' 63/85, que "Isenta do 
Imposto sobre Produtos Industrializados o material fo
tográfico nacional". Relator o Senador Hely_í~io NUJles, 
que emite parecer favorável. Colocado em discussão e 
votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 19 
-Projeto de Lei do Senado n<? 323/81, que "Acrescenta 
dispositivo à CL T, elevando o valor da alçada para efei~ 
to de admissão de recursos.ordinâ_rio". Relator o Sena~ 
dor Virg'ílio Távora, que emite parecer pela incompetên~ 
cia da Comissão em_ apreciar a matéria. Colocado eni 
discussão e votação,- é o mesmo aprovado pela Com is~ 
são. Item 20- OITciO "S" n9 36/85, .. Do Senhor Gover
nador do Estudo do Ceará, solicitãndo autorização do 
Senado Federal para contratar operação de empréstimo 
externo, no valor cde US$ 40 milhões, destinado ao Pro_~ 
grama de refinanciarrieilto da-dívida externa daquele Es-
tudo junto ao Banco do Estado do Ceará". Relator o Se
nador José Uns, que emite parecer favOrâVel;-nã- fõfrii~f
do Projeto de Resolução daSenadQ_que apresenta. Coto
cada a matéria em discussão, pede a palavra o Senador 
Helvídio Nunes, tecendo comentárfos sobre dados técní
cos de endividamente crescente ds Estados, finalizando~
por pedir vista do processado, na forma do artigo 153, § 
l'>' do Regimento Interno do Senado FederaL A Presi
dêncía- CõftCede vista, pelo prazo regimental. Item 21 -
Projeto de Decret.o Legislativo n9 20f85, que "Homolo
ga o ato do do Conselho Monetário Nacional quer auto
rizou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1982, no 
valor global de Cr$ 420 bilhões de cruzeiros". Relator o 
Senador Virgílio Távora, que emite p·arecer fa:Voi:'ávet 
Colocado cm discussã_o e votação, é o mesmõ a-prov-ado. 
Item 22- Projeto de Lei da Câmara n9 13f85, que "Ins
titui ri obrigatoriedade de seguro, nos finariciattLentóSôe 
investimentos rurai:fCobrindo o risCo-de morte ou invali~ 
dez permanente". Relator o Senador Virgílio Távora, 
que emite arecer favoráVel. Colocado em discussão e vo- _ 
tação, é o meSmo aprovado pela Corriiss1io. Item 23 -
Projeto de Lei da Câmara n' 22_7 (84, que "Faculta ao 
Prefeito Municipal, na hipótese que menciona, a filiação 
à Previdência Social". Relator o Sç:nador Virgnio Távo
ra, que emite o parecer favoráVeL Colocado em rlis_çus
são e votação, é o niesmci aprOvado pela Comissão. Item 
24- Projeto de Lei da Câmara n9 65/85- '~Autoriza o 
Instituto do Açúcar e --do Álcool a alienar bens de sua 
propriedade, localizados nos Estados de MG, SP, BA, 
AL, PE e PB. e ~<l outras providências" ... Relato·r o Sena
dor Carlos Lyra, que emite o parecer favorável. ColOCa~ 
do em discussão e votação, ê o mesmo aprova-do pela 
Comissão. A Presiclêilcia declara. ~diados os itc;;:n~--~-e_6, 
re..:;pectivamente, PR 27/84 e PLC 6f84 para a próxirria 
reunião. Antes de declarar enceM'ados os trabalhos da 
presente reunião, a Presidência -det~rmina a mrm,-Luiz. 
Fernando L1pagcsse, Secretário~rla Comissão, lavrasse -a 
pres-ente Ata, a qual, lida, será aSsinada pela Presidência 
da Comissão. -- -

21 ~ Reunião, Ordinária, realizada 
em 24 de outubro de 1985 

Às 10 horas do dia 24 de outubro de 1985, na Sala de 
Reuniões da Co_rriissão_ de Finanças, Ala Senador Nilo 
Coelho, presntes os Senhores Senadores Carlos Lyra, 
Vice-Presidente, no exercício da PresidênCia, Alexandre 

·Costa, Roberto SaturilinO, Roberto Campos, Virgflio 
Távora, Martins Filho, José Lins, João Calmon, Gastão 
MU1ler, Saldanha Derzi, e Hélio Gueiros. Deixam de 
comparecer, por motivo justificado, os Senhores Sena
dores Lomanto Júnior, Presidente, Jutahy Magalhães, 
Virgílio Távora, João Castelo, Helvídio Nunes, Salda~
nha Derzi, Cid SampaiO~Alcides Saldanha, Marcelo Mi-

. randa, Américo de Souza, Albano·Franco. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Vice-Presidente Carlos Lyra 
determin~ a leitura da Ata da 20' Reunião,;: qual, lida é 

colocadu em_discussão e votação, sendo aprovada por 
unanimidade, Passa-~e à apreciação dos Itens constantes 
da pauta dos trabalhos. Item 3 - Projeto de Lei do Se
nado n9 J 12/83, que ''altera a redação do_§ l'>' do art. 478 
da CL T, para o fim de garantir õ direito à indenização 
ao trabalhadrpr despedido sem justa causa, antes de com
pletado um ano de serviço," Relator o Senador Virgílio 
Távora, que emite parecer declinando da competência da 
Comissão de Finanças do Senado Federal para apreciar 
referida m_atéria.- Colocado em discussão 9 parecer do_ 
Relator, e não havendo quem queira discuti-lo, passa-se 
à vo_taçào, sendo aprovado o mencion:l:d~ projet_o por 
unariimídade. Item 4 -Aviso 09"194-SPJ85. "DO- Se~ 
nhor Presidente_ do TribunalOe "Coiltas ôa UniãO, enca
minhando ao Senado Federal cópias das Atas das Ses
s'ões em qu-e foram aplicadas sanções aos responsáveis 
que menciona, bem como a discriminação dos recursos 
providos de 30-3 a -13-6-85". Relator o Senador Martins 
Filho, que--emite parecer pelo arquivamento, na fo_una 
do (artigo 154, C, d_o RI). Colocado em discussão e vo-·· 
tação, é o f9esmo aprovado por unanimidade. Item 5 -
OfícioS n'>' 33/85, "do Sr. Governador do Estado do Rio 
de Janeiro,_ solicitando autorização do Senado Federal 
par<l contratar operação de empréstimo externo, no va
lor de US$44.8 milhões,_ destinado ao Programa de Refi
nüncíi:l.rrienfo da Dívida Externa do Estado''. Relator o 

- Sena-dor· Roberto Saturnino, que-einlte parecei' faVorá
vel, na forma do Projeto de Resolução do Senado, que 
oferece. Colocado em discussão e votação, é o mesmo 
aprovado p_or unanimidade. Item 6·- Ofí_ciO S n9 37/85, 
do Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, so
liCitiiri.do a ãUiorização- do Senado Federal pari Contra
tar operação de empréstimo eXterno~- no valor -de US$ 
too,ooo.ooo-.oo (cem milhões de dólares norte
americanos), destinado ao refinanciamento de débitos 
provenientes-da líquidação, pelo BA NERJ e o Banco de 
Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro S/ A~'. 
Rclat9~ o Senhor senador Roberto Saturnino, que emite 
paret:et favorável, na forma do Projeto de Resolução do 
Senado, que aPresenta. Colocado em discussão e vo
tação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 7 -
Projeto de Lei da Câmara n'>' 214/84, que "estende ao ti
tular de firma individual, ao diretor, aos sócios de todas 
as condições, ao autônomo e ao empregado dorriéStico, a 
proteção da Lei n'>' 6.367/76, que d1spõe sobre o seguro 
de acidente do trabalho." Relator o Senador Roberto 
CamPos. c{Ue emite parecer cOntrário- ao proJeto. Colo
cado em discu~são e votação, ê o mesmo aprovado por 
ununimidade. Item 8 - Projeto de Lei do- Se_nado_ n"' 
201/81- "Assegura ao marido ou com~anheiro o direi
to de ser dependente da mulher segurada da Previdência 
SoCiãl"~_Relat_Of o __ Senador Roberto Campos, que emite_ 
parec~~ favor~vel. Colocado em discussão e votâÇãõ-;-e O 
mesmo aprovudo por unanimidade. A Presidência Co
munica que deixará de apreciar os itens 1 e 2, respectiva
mente o PLC 6/84 e PLS n9 296/8~, ten_do em vista a au
sência, justificada, dos Relatores. Arites de encerrar a 
presente reunião, o Senhor Vice~Presidente no exercício 
da Presidência, determ_ina _seja lavradã a presente Ata, a 
qual, lida, será assinada pelo Senhor Vice-Presidente. 

20~ Reunião, Extraordinária, 
realizada aos nove de outubro de 1985 

Ãs 17 horas- do dia nove de outubro de 1985, na Sala 
de Reuniões da Comissão de Finanças, piesentes os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, C8.rl0s 
Lyra, Vice-Presidente, Alexandre Costa, Alcides Salda
nha, y~rgílio Távora, João Calmon, Roberto Campos, 
José Uns, Martins Filho, Gastão MUller. Deixam de 
compar~r os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, 
João Castelo, Helvídio Nune-s, Saldanha Oerzi, Cid 
Sampaio, Marcelo Miranda, Albano Franco e Roberto 
Saturnino. tJavendo número legal, o Seri.hor Senador 
Lomunto Jónior determina a mim, Luiz Fernando Lapa
g~<>~e._ Secretário da Comissão, que proceda à leitura da 
Ata da 19•-Reunião, a quaf, lida, é colocada em discus
são e votUçãO, sendo aprovada por unanimidade. Passa
se à apreciação do Item 1- Projeto de Lei da Câmara n~' 
62/85, que "altera a estrutura da categoria funcional de 
Tradutor e Intérprete, do Grujjá-Outras Atividades de 
_Nível Superior e dá outras providências". Relator o Se-
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nhor Senador Alcides Saldanha, que emite parecer favo
rável. Colocado em discussão e votação, é o mesmo 
aprovado. Item 2_- Proje.to de Lei da Câmara n9 66j85, 
que "dispõe sobre a estruturação das categorias funcío~-
nais do Grupo-Outras Atividades de Apoio. Judiciário 
dqs Quadros das_ Secretarias dos Tribunais Eleitorais, e 
dá outras providências." Relator o Senhor Senad_o_r Lo
manto Júnior. A Presidência convida o Senhor Seilador 
Carlos Lyra, Vice-Presídente, a ocupar a Presidência, 
para que seja relata~o o presente item. O Senador Carlos 
Lyra, ocupando a Presidência, passa a palavra ao Sena
dor Lomanto Júnior, que relata seu parecer favorável. 
Colocado em discussão e votação, ê o· mesmo aprovado 
pchl Comissão.- O Senador Lomanto Júnior solicita à 
Presidência eventual a inversão do Item 5 da pauta dos 
presentes trabalhos, sendo acolhido o requerimento. 
Item 5- Oflcio_"S" n9 38/85-- Do Senhor Governador 
do Estado da .bahia, solicitando a autorização do Sena
do Federal para contratar operação de empréstimo-ex-
terno, no valor de USS 15 milhões, destinados ao Pro
grama de Investimento daquele Estado. Relator o Se
nhor Senador Lomanto Júnior, que einiie õ seu parecer 
favorável. Colocado em discussão e em votação, é o mes
mo aprovado por unanimidade. A Presidência Volta a ser 
ocupada pelo Senador_ Lomanto Júnior, que passa ao 
Item 6- Projeto de Lei Da Câmara n9 236/84, que "disci~ 
plina e limita o comprometimento da renda familiar dos 
mutuários da SFH e os reajustes da casa própria". Reta

-toro Senador Alcides Sald_a!lha, que emite parecer favoM 
rável, na forma da emenda n'>' I-CE. Colocado cim discus
são e em votaçãO, é- o- inesmo aprovado pela Comissão. 
A Presidência com ti nica o adiamento dos itens 3 e 4, res
peCtivamente Projeto de Lei do Senado n'>' 296/83, que 
dispõe sobre abatimentos, da renda bruta, de despesas 
cori_i empregados domé~ticós, sendo Relator o Senador 
Cid_ Sampaio, e o Projeto de Lei da Câmara n9 6/84, que 
"limita a contratação de empréstimos pelos Prefeitos 
Municipais e dá outras providências", sendo Relator o 
senador Albano Fi-anc6.- Encerrada ã apreciação dos 
itens da pauta, antes de declarar encerrada a reunião, o 
Senhor Presidente determina seja lavrada a presente Ata, 
à qual, lida, será assi'nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSA.O DO DISTRITO FEDERAL 
14~ Reunião (especial), realizada 

em 21 de novembro de 85 

Ãs dez~sete horas do dia vinte de novembro de um 
mil_novecentos e· oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da 
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os 
Senhores Senadot:.Mauro Borges, Presidente, e os expo
sitores Carlos Murilo, Chal~ Wríght e Ricardo Libanez 
Farret, reúne-se a Comissão do Distrito Federal. 

.H<!ve.ndo_número regimental, o Senhor Presidente s_e.:-_ 
nadar Mauro Borges, declara abertos os trabalhos, edis-
pensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada 
como aprovad<l. 
__ Em seguida, o Senhor Presidente, comunica aos seus 
pares, que a presente reunião se destina ao Ciclo de_ De
butes sobre Brasília, e que os expositores de hoje falarão _ 
sobre o t.ema Transporte Urbano. Logo após o Senhor 
Presidente faz à apresentação dos expositores e os conviR 
da para fazerem parte da mesa dos trabalhos. Dr. Carlos 
Murilo, S~cretário de Serviços Públicos; Dr. Chales 
Wright, Professor do Departamento de Economia
UnS; Dr. Ricardo Libanez Furret, Professor do Depar
tamento de Urbanismo- _UnB. 

Prosseguindo, o. Senhor Presidente, esclarece aos pre
sentes que logo após a palestra de cada autoridade, é 
fra_nqueado a pala~ra ao público, para debates com os 
membros da mesa_ dos trabalhos. 

Continuando, o Senhor Presidente, ao encerrar os de
bates agradece aos palestradores, pelo atendimento ao 
convite de participação neste Ciclo de Debates, e, peta 
magnífica atuaçào de_cada um, na palestra e nas respos
tas, agradece também as demais autorídades presentes e 
ao público em geral. 

Antes de encerrar a reunião, o Senhor Presidente de
termina que as notas taquigrâficas sejam publicadas em 
anexo a esta Ata, e que seja remetida uma cópia ao Go
vernador do Distrito Federal, Deputado José Aparecido 
de: Oliveira. 
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando cu, Kléber Alcoforado Lacerda, Assistente da 
Cornisslíó, a presente Ata que, lida e a-pi-ovada, será assi
nada. pelo Senhor Presidente. 

Atw.w à atada /41' Reunião da COmissão dO-Di.~
trito Federal. realizada em 21 de novembrO de !985, 
refereme ao.f pmnunda!ilefltõs,- Dr. Cario.~ 1Hurilo, 
Sed·l!fdrio de Sen•iros Públicos: Dr. Chales Wright, 
Professor du Departamento de E<·onomia - UnB; 
Dr. Ricardo Farret. Pnij"e.t\·Or- dO. -l5e/iiirialúeirt0 de 
Urbanismo- UnS. além do Sf!fihor-Seirador- MCJúi-o
Borges, Presidem e da Comissão do Disúiw Federal(? 
,·onridados para os debates. foiros duram e a reunião", 
que se puhlim, de1·idamenre autorizada pelo Senhor 
Prt>:-.idt•nte. 

Presidente: Senador Mauro Borges 
Vice-Pre:sidente: Senador Raimundo Parente 

O SR .. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Meus Se
nhores e minhas Senhoras, antes __ de tudo quero pedir 
desculpas pelo atraso, porque nós estávamos votando 
matêria da maior importância, e não" podia me afastar, 
mas agora foi encerrada por falta de quorum, e iremos re
começar às 8 horas. 

Quero convidar para tomar parte da Mesa o Dr. Car
los Murilo,_Secretário do Sefviço Público do bF, o Dr.
Ricardo Debanes, Professor do Departamento de Urba
nismo da UnB e o Dr. Charles, Profes$Or do Departu
mento de Economiu da UnB. 

Nós. como todos sabem, estamos fazendo um ciclo de 
debutes sobre os problemas de Brasília. Acho da maior 
importância, :üém da importáncia que tem em si mesma, 
a eleição que teremos n·o ano que Vem, com candidatos 
ao Sena dó da República e à Câmara dos Deputados. E é 
evidente que esses que serão votados pelo povo de 
Brasí.lia precisam estar a p"ã_i--dos p-rObte~ãS prfncip~Ts_c;!~ 
problemática de Brasília. Acho, portanto, da maior im
portância esse debate, essa discussão, para que, demo
craticamente, corno todos temos feito, que participem e 
possa nascer alguma luz sobre a solução desses proble
mas de Brasília que são núiito grandes. Estranho que 
numa cidade, tão importante, com um pov9_~ão p_9Htiza
do e instruído, haja diferenças enormes de -pensamentos 
sobre problemas fundamentais. t ctaro qu~ é democ~áti
co haver divergênciaS, mas poderiã h.aver, pelo menos, 
uma m:.~ioria ucentuada de um ludo ou de outro ... Acre
dito que o pensamento está ainda Pouco identificadO, es
tá faltando exatamente_discussõ_es como esta, e_como ou
tras que devem f:.~zer para que se estabeleça, pelo menos, 
uma maioria ampla de pensamento sobre cada proble- __ 
ma. 

Ternos usado aqui d:.~r a palavra para cada um dos ex
positores por 5 a lO minufos, e ao terminar iniciamos os 
debates: assim, cadu um dos assistentes poderá fazer per
guntas pertinentes à matéria em discussão, fazendo o fa
vor de enunciar o nome, alguma função que exerça, al
gum cargo, _e não fazendo discurSos paralelos, é claro 
que pode exprimir a sua-pfõpri"a idéia, a sua própria opi
nião, mas que não redunde, digamos assim, num prazo 
muito grnnde, senão vai tirar opo-rtUnidade de outros. 

Parece·me que o Secretário Carlos Murilo tem com
promissos para -atender da parte do Governador. Por 
isso inicio-dando-lhe a p:.~lavra. 

O SR. CARLOS MURILO ~ Sr. Senador Mauro 
Borges, Presidente da Comissão do Distríto Federal, Sr.S. 
Debatedores, Professores da Universidade de Brasífía, 
minhas Sr~s. meus Srs,; -

Primeiramente, nobre Senador, eu desejaria- fazer um 
p:trêntese, apenas pam manifestar a minha alegria e 
emoção que sinto, nesta hora, de estar presente nesta 
Casa do Senado, do Congresso Nacionai, que pela pri
meira vez eu v_o[to depois de quase 14 anos afastado pelo 
arbítrio. Sinto-me honraá()_e fe((z em estar presente no 
Senado. Casa que collheço bem de perto, onde os Srs. 
Senadores representam tão bem o pensamento do Brasil, 
e patrioticamente trabalham por esta Nação. Eu sou tes
temunha disso, e me honro muito de estar presente nesta 
C usa. 

V. Ex' me convidou - eu tfriha escrito aígUina coisa 
aqui. mas como o tempo é muito curto, te_ntarei reSluTiir · 
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p_:_~ra qJ.!e os Ouvintes(?ossam compreender um pouco-:
p_<.t~a f~tlar _so_q~e _.9_.P!9.~1-~.ma_ de_!r.ansp~~~es ~e _Bras~l!__a, e 

-~través doS cJ.UãdrOS-que aqui trouxe para ilustrar mos
trurei uos Senhores. Peço a meus funcionãrios da Secre.
w.ria._de_S_eryiço PúblicO que venhanl aquTpara me auxi· 

:llar. 
Primeiramente, quando assumimos a Secretaria de 

Serviço Público, deparei·me com uma coisa que_ me im
pressionou bastante. Tínhamos diversos estudos feitos 
sobre o problema dos transportes de Brasília, mas que 
estavam infelizmente engavetados pela falta de sensibili
dade dos governos que nos antecederam. E como os 
c_ompromissos do Governo de Josê .Aparecido, do Go· 
vefno~ dá- Nova República, era _exatarnente minimizar o 
-problema social, -e como o transporte é um dos proble
mas mais sérios que afetam socialmente_ toda a socieda
de; direici. Ou indireiamente, o GoveÍ'nador Josê Apareci
do dcter:mino!,l que fosse prioridade de seu Governo o 
problc-mu de transportes de Brasília. S. Ex' nomeou uma 
comissão_para estudar, _no prazo de 60 dias, o problema 
da polúiCa tarifâriu do transporte de Brasília, comissão 
est>a com representantes do sindicato dos jornalistas, do 
sindicato da OAB, do sindicato_ dos ro.doviãrios, da Co
mí.ss_ào de Transportes du Çâmara dos l)eputados, do 
Ministério do!iT~unsportes e de parte da Se_cretaria. De
Poi_s--ae--60~-dias, a cOmissão, estudando exaustivamente_ o 
problema; chegou à seguinte conclusão:_que era preciso 
que o Governo tivesse de fato uma determinação de re· 
solver o problema, primeiro, inStituiiido urita poffilca ta
rifúria para Brasília, de resoluções, com uma filosofia de 
governo. O nHlis importante, Srs. Senadores, meus ami
gos, seria que o Governo se determinasse a resolver, a es
tudar, a deb:.~ter __ com a ~ociedade, com os usuár_ios, com 
os técnicos, com todos enfim,-para que_se pudesse sentir 
qual a melhor maneira de se _resolver o problema de 
tmnsporte de Brasília. 
--E nós, então, queríamos mostrar, aqui, a atipicida-de 
de Brasílla- todos que conhecem Brasília sabem perfei
tamente da sua atipicidade. Brasília - queria mostrar 
neste Primeiro quadro - tem um problema muito séiio: 
é exatamente as distâncias que separam -o Piano -Piloto 
das cidades safêli_tes. Os Senhores podei-ão ver, pela ~ui
lometragem, que dá mais ou menos uma média de 35 
km: Como os Senhores sabem, na hora do pico- que é 
ex~tamente na parte da manhã e na parte da tarde- es
ses ônibus têm, mais ou menos, uma frequência de 28 a 
30 _~ii p~~s~ageiros-hora e _cai violentamente depois para 
4 rnil. Entho, essa atípicidade é muito importante frisar, 
porque qualquer cidude do Brasil temos a renovação de 
passageiros, o que não acontece em Brasília. O passagei~ 
ro que_pega ônibus _e~ Brazlândia; Pla~?-altina ou Gama, 
vem -dirdo ao Plãno Pí!oto, p-raJlcatTienfe_o ônibus não 
pára. E~tão, isso cria um problema muito sério, porque 
afeW violentamente _a_ tarifa. Outra coisa muito impor
tu!lte pura frisar neste qu:Jdro é o problema da ren_da per 
capita tie cada cidade satêlite referente ao salário míni
mo. Ceilândia tem uma renda per capita de 0,54~ 
Bwzh1ndia, 0,61; Taguatinga, 1,30. Isso é muito impor-

--tante frisar, porque a_que existe hoje no transporte é um 
subsídio, feito pelos próprios usuários das cidades que 
têm um poder aquisitivo maior, subsidiando as linhas 
maiores e-de poder aquisitivo menor. Isso já funcionava 
assiin ·e eS:táviuriOs apenas- aperfeiÇOa-ndo. Àgora mositO 
um outro quadro com um gráfico que especifica melhor 
a vliriac;ão horária ~e_ Brl!-silia. Os Senhores poderão_ ver 
cjuc_nesSa ~primeírâ linha é exatã~ente -o sentido de bair
ro cenho, _na p_ar~_e ~~ m?_nh1io chega aqui, cai violenta- .. 
mente, desce e vai até ç:mbaixo~ Essa outra linha são as 
ciiculures do _plunC? Pil~to e as cir~ulares das cidades sa
télltes,-e essa linhà maior é exatamente o resu~o de_ to
das as linhas. Então, os Srs. poderão ver que entre 6 e 7 
hor~s o pico_ ~he_ga a }O I!!_il, depoi_s_l_la p~rtç daJarde en
tre 1_6 c 17. f8horas chega rnais ou menos a 25 mil, que é 
u v_olta d9 -pasSageiro do centro pJ!ra ª-cidade satllit~-
lsso fica -dCil_l_Q_ng~aÇ_Q_ __ _!.! __ ~~i<!_ç_[_o __ ho.rlria _d_o pico d6 
Brns[liu~_~uando chega a ~.0 e depois cai para 5 mil passa
geiros a n1édia. 

ôUcro <tsPeCtO-IffiPO-rtarlié-Pilra friSar-to pr~biema do 
qu:1dro comparativo entre os parâmetros de algumas ci· 
.Uades b.rasileirus para_ pode~ av~liar -~e_m o proqlema de 
Bi§S}'Il~:~~-QSJ_éQ_a-rã-mos -~lg:-umas cidad_es que _pod~rJío _ 
ser· compafadas: Salvador, o número de passageiros·dias 
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de Salvador é de um milhão e 55 mil 869; o tJ.Úmero de 
quil~m~tiMe_fl?JQd~!_d_os_J),9J 9j_!l_é de_ 2Q7,676 mil, o nú· 
mero de Õnibus utilizadOs é de I mil 231, o número de 
p-assa!ieíros pclr Cjti"ir<rmetro é 3,94 para os Senhores ve· 
rem como-o númefo per capita é bem alto em referência à 
Brasília. O número de pass:.~geiros por dia dá 818; em 
Maceió, 319.530 número de passageiros/dia, temos 
6-2."293 ·número de quilO metros rodados, temos 271 ôni
bus utilizados. número de passageiros por quilômetro 
5,12 - j{t maior do que o de S:.~lvador. O número de pas_
sagcíros por ônibus/dia 1.179, maíci"r -dO que Salvador 
também. Em B_elém, temos 633.538 passageiros dia, te
mos 245.241 quilômetros rodados, temos 828 ônibus, te~ 
mos 2-.ss· pa·ssageifoS por quilónletro .:.._já cai bem' o mi
mero par capita um pouco em Belém, e o número de pas
S<tgeirOs/dia, 165. Goiãriia- qrie é u-ma cidade aqui pei
to - tem mais ou menos os núméfos Parecidos com os 
de Brasília, um pouco menor, vejamos: o número de pas
sageiros/dia dá 503.892, o número de,_quilômetros roda
dos é 106.346, o número de quilômetros 535, o número 
de pas~ageiros por {iüífóinetr_o-_é~(7ô, é_um núrrlerõ per 
capita miis alto, e o núinúo de passageiros é de 851: Em 
Curitíba__temos 1.029.182 passageíros, 208.435 Quilôme
tn~!õ rodados, 1.06_0 ôn(b!JS_ u~ilizados, o número per capi
t~~-~9} -~-9 n_ú.rnero d~ p;.~ssª_gejro_s 970. ]::m. fortaleza t~· 
nio,~ 764,019 número de P:issageirosjdia, -180.835 quilô
metros rodados. número de ônibus_ utilizado 974, núme· 
r_o __ de_ passageiro por quilômetro 4,22 e o número de pas
sageii-0 por ônibus 874. O DistritO Fe"deral tem 560 mil 
p<.tssagciros, número de quilômetros rodados 300 .mil, 
número de ônibus utiiizà.dos 1.260, número de passagei
ros por quilômetros - isso é muito importante notar, 
1):!6, é a renda per capita mais baixa do Brasil. E o nll
mcro de passageiros por ônibUs/dia 440, praticamente a 
metade das outms cid:.~des. Isso é que torna a tarifa de 
Brasília muito complexa e muito difícil de se conseguir 
'-[Ue se abaixe imediatamente. Esse aspecto preocupou 
muito o Governo. O Governador José Aparecido depois 
qLie recebeu esses es-tudos da Comissão, resolveu ínstituii 
utliTf <:omissa-o pern1i'úlente p-ara es-tudar o problema de 
tu rifas de tr:lris[!Oi-te de Brasília. Essi comissão perma
nCnte será institU_ídii pel~ Sr. Governador na próxima se
mana-e é inui1ã Importante, porque vai ter representan
tes da Comissão de sindicatos patronais, dos sindicatos 
de trubalhudqres, e técnicos dos transportes, e, ptincipal
mcntc, reprcsentuntes de cada cidade satélite. Ela será 
um fórum de_ debat-es pois irá facilit~r muito no sentido 
de reunir cada vez makas cidades satélites, ouvindo a 
participação dos usuários, para ver~se como é a melhor 
maneira de _se_ resolver o problema de todo o mundo 
qu<lnto à tarifa de Brasília. Temos um outro quadro 
H(Jl:Ji. qu_e é muito· impõftan~e. O que: "aconteceu ê Que o 
trabalhador que recebe salário mínimo chegou a pagar 
pnúiciunentc 30% do seu saiário com o transporte de 
Brasília. Nós nos propusemos começar a baixar essa pro· 
porção. Isto sô poderia ser feito a média ou a longo pra-
70, a curto prazo seria _um pouco difícil, mas como ago
ra, .em noVembro, tínhamos um auinento de tarifas, o 
Governador José Aparecido determinou que a própria 
comissã9 que tinha estudado o problema de transporte, 
também se reunisse para que, com os técnicos do Depar
tamento de Transportes Urbanos, outros técníCos da Se
cretúia de Governo- e do Distrito Federal, verificasse 
(jual é a tarif:.l rrí:lís hãfxa qúe se puderia oferecer à popu
lação de .Brasília. Os e_stu~os técnicos feitos chegaram à 
conclusãO que pelo ~eno:s teria de se dar uma tarifa de 
60%, um aumento de 60% mínimo para que se_equilib·ras
se tecrlicamente,. _Mas já Unhamos deixado bem claro, 
como propôs o Çovernad9r José Aparecido, que essa ta
rifa deveria ser uma tarifa política, porque era preciso 
que o Governo desse de fato uma demonstração de que 
ele J?Stavu lutando _p~~a que es~a tarifa baixasse. O Gõ
vcnfi"tdor de(erll1Tiiclu qUe a tarifa ficasse em43%. PelO 
qu<~drSJ poôe-se verificar que o número de viagens um 

-(ri"1bãfhUdofde salái10 mínimo pode fazer. Então, desde 
I9R I - os gráficos mostram - chegamos março deste 
an~~ _,col(l ~09 vi~gens C_<.?fT! q_ ~aiário mínimo. Consegú~
nllsS __ Ch~ciar~gÕra -i~291 ~ __ EntãÕ,-o poder aquisitivo do 
trubalhador aumentou de 25% que o trabalhador gastaya 
(.:Om_ t? _sa_Wrio mfnlll_lo par~-trãnsr:orte, óaixou para 19% . 

-Isto ror graças aOesforço mais polítiCO-do Governador, 
qu·e cjúis d;lr "um à d6moi1Stração -de que de fatO o Gover-
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no está interessado em resolver o problema de transpor
te. pois o problema de transporte é um problema social, 
grave da Nova República. Então, esse quadro elucida, 
mais ou menos, qual é o percentual que foi aQaixando. 
Há um outro quadro aqui que demonstra o nú.mero de 
viagens por ônibus. De novembro de 1983, com o salãrio 
mínimo se poderia fazer 197 víagens, em novembro de 
1984, o trabalhador POderia fazer 200 viagens-e em no
vembro de 1985, ele poderá fazer 261 viagens. Ali, os ô~ 
nibus estão mostrando o número de viagens, IS viagens 
por dia, e aqueles dois que estão prontos não chegou a 
completar as IS viagens e Tez apenas 2, estes de 200 via
gens fariam 6- viagens, émbaixo também 6 viagens o que 
não completaria as 15 viagens por dia. Os quadros São 
apenas para ilustrar o problema do esforço que o Gover
no está fazendo para que o salário mínimo Pudesse gas
tar apenas com transporte. 

O Sr. Senador Mauro Borges e meus amigos, em vista 
de tudo isso, chegamos a seguinte conclusão, que já 
tínhamos achado_ em estudo muito intereSsante, feíto 
pelo Departamento de Transportes Urbanos, que estava 
interessado, como disse no inicio (inaudível). Era exata
mente a inStituição-dO Caixa ünico que foi apreseritaao à. 
comissão durante 60 dias quando os técnicos chegaram à 
conclusão de que a melhor saída para Brasília seria exa
tamente a instituição do Caixa-. Bom, o Governa-dor de
terminou, no prazo de 90 dias, qUe instituísseniOs, a par: 
tir de fevereiro, o caixa 1 em Brasília. E para isto foi no
meado aqui uma comissão composta pelo Secre~ârio_de 
Serviço Público, pelo Secretário do Go-verno; e peios 
Técnicos das duas secretarias para criar Um noVO 6i'&ãõ

. que pudesse gerir este caixa I, e verificar qual é a melhor 
maneira de se pôr em prátiCa este ca.i;ql 1 3.qui em 
Brasflia. Fizemos uma viSítaa "Belo Horizonte, onde está 
funcionandO o caixa t, e verificamos in loco, coriVersan
dQ um dia ~:- meio com os técnicos que nos ofereCeram 
mandar ·um grupo de técnicos para nos ajudar aqui na 
implantação do caixa 1. Em Belo Horizonte- esse ê um 
detalhe muito interessante que eu quero ressaltar a V. 
Ex•, que é um político: em 1982, quando o nosso saudo
so Presidente Tancredo Neves foi candidato a Governa
dor, a base principal da sua campanha foi um ataque a 
ELETROBEL, que estava destituindo na época o caixa 1 
- criando uma verdadeira balbúrdia em Belo Horizon
te. Porém foi urn sucesso muito grande para a campanha 
do Dr. Tancredo, que teve naquela época praticamente 
85%-da votação de Belo Horizont~. Agora, depois. de ins
tituído o caixa t, após 2 anos de funcionamento, houVe 
um candidato, O Deputado Jorge Carone,-candidato do 
PDT, que fez a campanha toda baseada em mudar a 
ELETROBEL, achanào que com isto poderia ter o mes
mo sucesso que obteve o nosso Presidente Tancredo Ne
ves. E ele teve apenas 48 mil votos em Belo Horizonte. 
Então, isto ficou provado que o caixa 1, foi uin sucCsso 
em Belo Horizonte, e que o po":o acertou e jã acostu
mou. Há um detalhe importante: hoje, em :Belo Horizon
te, o passageiro sai de um ba:r~- de uffi bairrO distante para 
um outro com uma passagem só. Essa é a integração fei~ 
ta nesta área que até hoje não foi feita em- Brasília. Ten
taram fazer uma integração físíca, quê é muito in-al feita 
por sinal. Há em Taguatinga doi_s terminais, inas um ter
minal é um verdadeiro_ curral, uma coisa que entristece a 
gente. Foi uma integração fisicamente muito mal feita. 
Então, o problema do caixa I - que é uma determi
nação do Governo - nós estamos estudando e espera
mos que em fevereiro ele possa ser implantado. Alguns 
aspectos principais do caixa 1, que quero apenas lembrar 
aqui: se sós fóssemos· falar sobre caixa I, iríamos ficai 
aqui a noíte-inteiia discutíno os problemas técnicos dele. 
Pois os aspectos mais importantes do caixa 1, primeiro, ê 
a mudança do modelo de Brasflia, que hoje é exatamente 
o seguinte: a exploração é feita pelas companhias quere
cebem por passageiro. Nós agora vamos mudar, o caixa 
I passa a ser gerido e fiscalizado_ pelo Governo. Além 
disso, o Go.Yerno vai poder, com o caixa l, receber subs[. 
dias. Estou convencido, Sr. Senador e Sr. Presidente des· 
ta Comissão, Senador Mauro Borges, que _o problema de 
transporte, tanto do Brasil como o de Brasília, só se re
solverã definitivamente com o subsídio. O mundo inteiro 
adota o subsídio, como os países desenvolvidos. 'Tenho 
certeza de que o Brasilvai chegar a isto .. E em Brasíl~a ~ 
medida que tivermos um caixa 1 gerido pelo próprio Go'
verno, vamos ter logo condições de trazer novos subsí-
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dios __ dos órgãos para sistema com um reflexo grande 
para que a tarifa possa diminuir. O caixa 1 tem estas van
tagens. Outro detalhe muito importante do cai,ca l é a 
racionalização que haverá em Brasília. Hoje, temos li
rlhas deficitárias, temos vias superpostas, temos popu
lações que não são atingidas pelo transporte, Isso estou 
vendo todo o dia. Nas cidades satélites as queixas são 
permanerites e O Departamento de Transportes Urbano 
está fazendo um estudo há mais ou menos dois meses 
sobre a racionalização do problema de transporte de 
Brasília. Alguns aspectos mais importantes e mais urgen
tes já estão sendo feitos e vão começar, inclusive, a ser 
efetivados. Agora mesmo, no próprio dia 28, o Governa
dor José Aparecido vai reunir o seu secretariado em 
Sobradinho e lá S. Ex• vai inaugurar uma nova linha, li
nha essa que eles pedem há 15_ anos. Nessa cidade satélite 
hã passageiros que andam quase dois quilômetros para 

- pegar o ônibus, isso ê um absurdo. De maneira que essas 
correções mais urgentes estão sendo feitas e corn a taxa 
única_ isso- será definitivamente resolvido_. 

Fiz essa eXplãr\ãÇão rãpida porqUe hâ outros debãte
dores que vão falar, explicando mais ou menos o esforço 
que o Governo está faZendo sobre o problema do trans
Jlõrte, a determinação política do Governador José Apa
recido que estamos cumprindo, fazendo um esforço por
que, afinal de contas, infelizffiente não somos técnicos de 
transportes, somos apenas políticos, mas o político é 
obrigado a-ter visão das coisas. Então, o político tem q·ue 
se cercar de bonS- técnicos para sei' bem assessorado e po
der dar a definição política, a deterininação. Estou à CUs
posição para qualquer pergunta. Muito obfigado. (Pal-
mas.) - -

-0 SR. PRESIDENTE (MaUro BOrges) -Agora tere
mos ·o prazer de ouvir o Dr. Ricardo Libanez. 

O SR. RICARDO LIBANEZ - Nobre Senador 
Mauro Borges, agradeço a honra de ter sido convidado 
para mais uma Vez participar dos trabalhos da Comissão 
do Distrito Federal. 

A iillnha área, como V. Ext- sabe, é de planejamento 
Urbano, não é uma área específica de transporte, Por is
só. o que vou dizer aqui relacionado com o transporte, 
possivelmente são soluções mais a médio e longo prazos, 
algumas das quais, inclusive, o Sr. Secretãrio jã mencio
nou. 

To dos nós sabemos que toda a geração de viagens tem 
comO base-a meneir"a ·como a cidade se organiza e, p-or 
sua vez, o sistema de transportes acaba moldando as ci
dades, dependendo_ de ma_neira como são implantados. 
Isso, de saída, remete para uma certa estrutura~ lfr5à.ha 
que g~a:·urii detennina~o-~ipo de Política de t~ansporte. 

No caso de Brasília especificamente, o mapa que o Se
cretário mostrou deixou bem clai"o que Brasília tem uma 
estrutura tremendamente polarizada, isto ê, nós ternos 
uma ãrea Celltrãl, que seria o Plano Piloto-,- ·Com uma 
série de cidades-satélites, algumas das quais distan~es 60 
quil~metros do Plano Pi~oto e com algum~s ;Jeculiarid!l
des adicionais_, A primeira peculiaridade é a de que não 
pOdemos falar_ que em Brasília o mercado imobiliário 
funciona livremente. Pelo menos numa fase inicial do 
procesSo nós temos um inercado limitadO pela açã.o do 
Estado. Quer dizer, o Poder Público, como Eroprietãrio 
maiOr das terras, tem a capacidade de induzi!- o processo 
de crescimentO~ o processo de estruturação de Brasília. 

Acredito que se o mercado estivesse funcionando li~ 
vremente, e experiéncia de outras cidades mostra, segu
ramente não teríamos essa estrutura urbana que Brasília 
apresenta hoje, Não estou dizendo que com issO o Esta
do necessariamente deveria ter adotãdo outra postura 
em relação à polítca fundiária, pelo contrário, acho que 
foi uma das soluções, talvez, de maior brilho que se deu à 
implantaç~o do Distrito Federal, que foi essa de deixar o 
Estado _c_omo gestor, como proprietário da terra urbana, 
pelo menos até a fase_ de ocupação. O que possivelmente 
aconteceu é que o planejamento de Brasília, por motivos 
que nào caberia discutir aqui, são as mais diversas, algu
mas até já bastante exploradas através de trabalho aca
démicos. A verdade é que se criou, de um planejamento, 
essa estrutu-ra polarizada qüe o Sr. Secretário acabou de 
mostrar e isso gera um problema que não terla- niuitãii 
surpresas. - -

O Secretário se referiu ao farlloso IPK - fnd"iCe de 
pit'sSag~iioS I>or qt,~ilômetroS -:- qú"e seria o total -d·é Pãs
sageiros transportados p-ela quilometragem percorrida 
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pelo ônibus no total do dia, do mês ou do ano. E nós ve
mos que quando comparado com o-resto, esse IPK medi
ria a quiiltidade de passageiros que usaría o transporte 
coletivo dada uma certa quilometragem da linha. Ele 
mede também outras coisas, como nivel de renda, por
que BrasHia, nós sabemos, tem como média uma renda 
um pouco mais alta que se reflete, inclusive, no nível de 
automóvel por habitantes, também mais alta do que a 
média das cidades brasileiras. Mas esse IPK, de um 
modo geral, reflete a possibilidade _que a população tem 
de usar o transporte coletivo. No caso de Brasília, com
parada com o resto do Brasil- Belém 3,77; Belo Hori
zonte 4, 10; Campo Grande 3,36; Fortaleza 4,05; Recife 
2,65; Rio 2,39; Salvador 3,29 e Brasília 1,82- verifica
mos que há uma diferença incrível. Isso reflete exata
mente na estrutura urbana. Aquilo que o Sr. Secretário 
falou, o passageiro toma o ônibus num lugar e acaba 
descendo no final da linha. Aquele sobe e desce de passa
geiros, que teoricamente faz a tarifa baixar, não ocorre 
em Brasília por causa da estrutura urbana como acaba
mos de ver, 

Evidentemente, temos índices baixos, como Recife e 
Rio de Janeiro- 2,65 e 2,39- que são cidades extrema
mente densas com um sistema de transporte coletivo, 
não digo eficiente, mas, pelo menos, com linhas pratica
mente diversificadas em todas as direções. 

Quando vemos esses índices um pouco baixo, já pode
mos, até, abrindo um Parênteses, ter um indicador de 
uma defasagem que estaria havendo no terreno da tarifa, 
o que significa que possivelmente cada vez mais as pes
soas estão andando a pé para trabalhar. No Recife eu te
nho certeza disso, no Rio, não sei, mas estou apenas es
peculando. A defasagem entre renda familiar e tarifa está 
chegando num nível tal que as pessoas estão trocando o 
transporte coletivo, estão obrigados a circular a pé. En· 
tão, com isso acho que sobra espaço muito grande para o 
planejamento urbano aí. Paralelamente, as outras medi
das __ dt:: racionalização de transporte coletivo, que o Sr. 
S_e.c;retário já se referiu, a médiO e longo prazõ cabe ao 
planejamento urbano um papel importante, que seria a 
transformação dessa estrutura polarizada, atomizada de 
Brasnia, ou seja, um centro com vários núcleos satélites 
em torno, nUma estrutura que se aproximaria mais do 
que outras -Cidades. O próprio planejamento urbano pro· 
CU:ra induzir uma estrutura _em forma de estrela, oo. seja, 
ligando essa área central às pontas, no caso, Plano Pilo
to, às cidades-satélites. Estas deveriam ser ocupadas por 
um maior contingérite -de população, fazendo com que 
houvesse-uma rotatividade maior de passageiros ao lon
go das linhas. Não sei se por caUsa dos transl?ortes ou 
não, mas a verdade é que esse fenômeno jã começa a 
acontecer em Brasília com o projeto do Lúcio Costa que 
propõe a ocupação na ârea em torno de Jóquei Clube. 

Evide!_1temente_~ desconheço ainda qual é o tipo de pro
posta do Professor Lúcio Costa para essa ãrea, porque 
pode acontecer que seja ocupãda por uma população 
que vai usar o transporte coletivo, o que seria extrema~ 
mente salutar, inclusive, para a sociedade como- um to
do, porque poderia- redundar num rebaixamento da tari
fa, mas poderia também, dependendo do padrão ur
banístico arquitetônico adotado, ser ocupado por popu
lação que já usa automóvel e, portanto, não vão usar o 
transporte co1etivo. Desconheço o detalhamento desse 
projeto, mas acredito que seja para a população de baixa 
renda. Com isso, acho que a cidade começa a tomar uma 
certa configuração que outras cidades, espontaneamente 
ou mesmo por indução do planejamento urbano, já esta
riam adõtando. Não conheço esse projeto do Lúcio Cos
'ta por inteiro, mas acredito que a idêia é levar a ocu
pação desses grandes corredores de circulação - Plano 
Piloto e Taguatinga -também às outras cidades satéli
tes - Brasília-Sobradinho, Plano Piloto-Sobradinho
P!analtina, e assim por diante. Acredito que a idéia seria 
repetida. Em outras palavras, o que essa proposta procu
ra fazer é adensar esses corredores, fazendo com que um 
maior nümero de passageiros use o transporte coletivo 
durante o percurso em que o ônibus praticãmerite circula 
vazio. 

Um fenômeno int~ressante, qu~ não pode passar desa
percebido dessas especulações em termos de desenvolvi
mento_ urbano, é que alguns estudos feitos na própria 
Universidade de Brasília já mostram que Taguatinga, 
por exemplo, jã é.u_ma cidade que pode ser considerada 
um centro regional. 
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Ela não polariza mais dentro do DF um certo merca~ 
do de trabalho, ela já começa a atrair populações do En
torno de Brasflia, e além do Entorno de Brasflia, de pes
soas que antes vinham à procura de certas atiVidades Ur
banas no Plano Piloto que já Vào a Taguatíngll. QUer di
zer, Taguatinga, nã realidade, jã é um centro regionaL 
Portanto, esse flux:o de passageiros não é só das cidades
satélites para o Plano Piloto, mas seguramente já- há o 
vice-versa. 

Essas questões são gerais e no debate podemos nos 
aprofundar mais. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Agora tere
mos o prazer de ouvir o Dr. Charles Wright, do Departa
mento de economia da UnB. 

O SR. CHARLES WRIGHT- Gostaria de agrade-
cer ao convite do Senador Mauro Borges. 

Tive oportunidade, juntamente com um colega,_ lá ai~ 
guns meses, de concluir um estudo entitulado "Estudo 
sobre as Alternativas de Transporte de Pessoas no Dis
trito Federal". Uma cópia desse estudo tenho o prazer 
de passar às mãos do Senador Mauro Borges. 

Há um pequeno problema, estudo tem mais ou menos 
cento e quarenta páginas. Não é longo. Acredito que não 
seja um estudo tão técnico, comPlicado, que não desse 
para qualquer um entender, mas para expor aqui, neces
sitaria de um prazo de IS a 20 minutos, o que, obviamen
te, teria certa dificuldade. Além do mais, jã vimos bas
tante .nómeros aqui, não caberia apresentar mais nóme
ros para V. Ex'. Então, já que dizem que um bom retrato 
vale mil palavras, resolvi tentar traçar algumas idéia e 
trazer algumas informações visuaiS sobre Brasília. Gos
taria, em primeiro lugar, de fazer uma pergunta bastante 
simples, mas que estã no fundo de toda a problemática 
que têm sido exposta aqui e no fundo de muitos proble
mas que também não foram expOstos aqui. A pergunta é: 
o que é Brasília? Como veio a ser como é? Se não invesfí
gunnos essa pergunta no início, tenhO a impressãO que 
estaremos, talvez, atacando ou tentando resolver um 
problema aqui ou acolá, e como não teremos visão do 
conjunto, e viSão dos problemas que criaram os sintomas 
dessa problemática, dessa doença que temos aí, nós nãO 
poderemos ter as soluções mais, digamos, arrojadas. 

Primeiramente, temos como Brasflia o Plano Piloto. 
Quando mUitos pensam em Brasíliã, fieriSa-m em Plano 
Piloto. No entanto, temos também utilizado para toda a 
região geoeconômica de Brasília, e gostaria de usar o ter
mo Brasília nesse sentido e o termo Plano Piloto para in
dicar essa parte mais específica em que a maior parte de 
nós mora e que conhecemos, talvez, bem melhor. Parece
me também, que BraSília, apesar de ter sido planejada 
desde longa data, realmente n_ão foi pensada profUnda
mente quanto à cidade e à região geo6c0nômica em si. A 
idéia de colocar a Capital no interior, ela é (inaudfvel) 
goianos que desapropriaram o Distrito Federal e não o 
Governo Federal. Eles perceberam na lógica da coisa, 
com boa intuiçàõ~ que -têm-, e o Presidente JUscelino Ku
bitschek também tinha essa intuição, de que com um sis
tema de estradas podia ligar o País inteiro e mudar o cen
tro de gravidade das atividadeS econômlcas, atê o pró: 
prio modo das pes-soas pensarem sobre o Brasil. Real
mente, a idéia de mudar a capital era uma maneira de 
viabilizar a mudança da maneira de pensir e das advida
des econômicas no interiOr,- iflC!usive a dimínuiÇão do 
isolamento do interior e das desigualdades regionais. 

Se chegássemos no interior de Mínas ou de" GO.iâS hã 
alguns anos, provavelmente veríamos estradas que se
riam meras picadas quando muito, e a cdação ae Brasíliá 
era uma maneira de focalizar as atenções no desenvOlvi
mento- SO_anos de progresso em criação- desenvolvi
mento das indústrias de bases, inclusiVe, indústria auto
mobilística, indústria siderúrgica·,· e da implantaçãO- de 
estradas que vinham ligar o País inteiro. Bntào, aí nóS-te
mos o aparecimento de -Brasília. 

Agora, quanto à cidade em si, se lermos a história, até-
o plano de Lúcio Costa ninguém tinha uma idéia do que 
deveríamos implantar aqui como cidade. Então, se pen
sou pouco nisso. 

Bu gostaria de fazer uma analogia, talvez uma série 
delas. Essas analogias, às vezes, transmitem uma idéia, 
embora não seja a melhor técnica pai'a se chegar às so-
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luções mais precioas. Mas digamos que há um casal de 
namorados que quer casar e o noivo, no caso seria quem 
estava propondo casamento, enfrenta um impedimento. 
o _sogro não gosta: oere:CCmlO-atàéfã de rrlUdiu, de-CO!ú
tniír- toãás essas estra-áã:s~Alguéffi- certa vez chamou a 
Belém-Brasnia de estrada das onças etc. Isso é uma lou
cura, nãO PfedSamos--dlSso etc. ESse entendimento tende 
a desaparecer se a moça ficai" grávida. Então, essa ê uma 

- solu"çãO~ E Bras-ma se parece -tirii poucjuínliõ com essa sõ~
lução que foi tomada. Serviu muito bem ao propósito de 
ligar o País. Inclusive, eu, em conjunto com outra pes
soa, fiz um estudo tentando, pela qualidade_das estradas 
existenteS, esiiinar a redução dos custõs de transPOrte de 
produtos agrícolas no Brasil. E cheguei à conclusão que 
a região Centro-Oeste foi a mais beneficiada - por isso, 
a intuição de Juscelino e dos goianos- e que os custos 
em75, teriam sidci apenas uns 15 a 25% do que eram em 
1950, para o mesmo tipo de vida, para os mesmos pa
drões de_ consumo etc. Em outras palavras, isso foi um 
estímulo muito grande para o desenvolvimento das ativi
dades_ econômicas no interior. A intuição foi perfeita. 

Agora, por outro lado, isso criou problemas para a 
nova região que estava sendo povoada. No caso, o casal 
vai ter_!lma criança, um filho para criar, e o filho não foi 
planejado. De fato, o modelo adotado era o modelo ro
doviário - modelo americano. Então, temos Brasília 
como uma cidade feita para o automóvel, como uma ci
dade em_que é difícil andar a pé e não existe transporte 
sobre trilhos. Assim, temos um modelo rodoviário com 
todas as complicações. Além disso, só foi planejado o 
Plano Piloto como _Brasília. E hoje em dia o Plano Piloto 
tem talvez, 25 ou 30% da população do Distrito Federal 
e ·ao Ento'iõO. Vejam aS--d·istâncias! Isso obriga as pes
soas a viajarem, talvez, 3 a 4 horas por dia somente para 
trabalhar ·e regressãr a sua casa_ lsso, corii-o "ãlffioçÕ de
duas horas e meia, estende o dia de trabalho, pratica
menre,-ato-do o- tempo socialmente aproveitável. Não 
resta tériiPõ parão as-'fCfeiçõeS-e, ein muitos casõs, não res
ta temposUfiClerite -parã-"dormir. Além do mais, o plano, 
e os planos posteriores que foram criados, por algum 
m'?tivo eram baseados na localização de cursos d'ãgua, 
provendo a facilidade de eliminar os esgotos etc. 
--Parece-me que teria sido possível proteger os manan
ciais e transportar a ãgua por distâncias muito maiores. 
A Cidade de San Diego, por exemplo, recebe água do 
Rio COlorado, que fica a várias centenas de distância. 1:: 
fácil transportar água, é fácil transportar ou tratar esgo
tos. Agora, transportar produtos e pessoas diariamente, 
iri.do e vindo_ do seu trabalho, é uma coisa extremamente 
dificil porque chega, em muitos casos, a exigir, só para 
uma viagem diária, acima de 20, às vezes acitn."a de 25 ou 
30% do salário de quem ganha o salário mínimo. Isso, 
suponho que precise de apenas uma condução, o que não 
é o normal, o normal é precisar mais do que uma con
dução.. 

Não há soluções fáceis para fssõ. Aléffi disso, a legis
lação sobre o uso de terras aqui no Distrito Federal, fez 
com que o mercado imobiliário, em vez de especular 
aqui perto de Brasília, jogou a especulação lã para o 
Novo Gama, Pedregal, Céu Azul, Valparaíso e outros 
locais do outro lado da fronteira. Então, é o tipo de pla
nejamento localizado, bitolado, que joga as pessoas e os 
seus problemas para outra área. E o BNH financioU 
írluítas- âfeas- que agora estão tOtalmente -iriviãveis por
que o povo não tem dinheiro para fazer a viagem. 

Qu~i~ _ teria_m siáo ãlgum-as -das aherilatiVas, além do 
óbviO, de lOcalizar as- pessoas mais perto do principal 
ponto de _empr~go e c;te outras atiy_id~des? Se olhar~~, as 
~traétel-íSITCaS-de ~ans_pofte, e peiarmos as cara,cterísti
cas de utili~ade da coletividade, que é a capacidade por 
área _ocupada de efici~ncia energética, menor custo para 
o ~~~o-~ p~blico,_ menos acidentes g_t:aves,_Il_!enor _vu_lnera
bilidude do sistema, menor poluição do ar, menor ruído, 
meOClr poluição--visuãi; venlos "aqueles "S'' em VeiClllõs. 
públicos, que indicam um bom desempenho quanto a 
maJqr piirte d2:s ~9~ali"dades públicas de transPortes. E 
o tiCni, que representa 6 péssimo aí para o aiitom6Vel em 
quase todas as categorias. Brasília foi tima cidade feita 
pnra o automóvel. 

AS modalidades rião motorizadas, ou seja, desloca
mentos a -pê e desloC3inentos a bicicleta Íém um desem
penhO tam6~m ffiUitó bOln em toãaS--éssas categorias, 
co.m exceçào de segurança e uma limitação do raio de 
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ação. Agora, o automóvel nessa categoria das caracterís
ticas 9 e r7, têm um desempenho muito bom em coisas 
em que o-indivídu_o, se tiver renda, valoriza muito, con
forto, ambiente psicossocial, se pode escolher os seus 
coni"j:)ã.liJieirOs -ae v-íagem; OUVIr inúsica ou não; etc. Fle
xibilida~_facilid_ade g,eJr:ª_!l~P<:t_r:_~ar embrqlhos, pontua
lidade, freqílência, saudável, não presta não, mas tempo 
de_ v~?g_eQl_p~a_'!íage:~s ~ais __ lC?ngas. 

Quanto aos veículos públicos, apresentam péssimo de
sempenho em relaç-Jo à maioria dessas caracter[sticas, 
com exceçào do custo. Normalmente, as modalidades 
não motorizadas têm um bom desempenho, mas têm 
aquelas límitações que jã indicamos. 

(Projeção) 
Aí temos o problema de congestionamento em certos 

horários, congestionamento limitado pelo superdimen
sionamento da capacidade viávia e congestionamento 
criado pelo fato de que o automóvel é a modalidade me
nos eficiente de todos no uso do espaço urbano. Dez ve
zes menos a sua capacidade do que o pedestre e até 40 ve
zes u menos do que algumas modalidades públicas. 

(Projeção) 
Temos áreas aqui. A idéia dos planejadores era de que 

não haveria separação de nível de importânciã, inclusive 
os meios-fios seriam até embaixo. Tem calçadas que le
vam o usuário até -a pista. Uma pistã movimentada, 
como é que se vai atravessar aquilo? 

Aí tem um total, dependendo de onde é que se pega de 
Llté 19 faixas de trânsito-para atravessar, e nenhum plaR 
nejamento para o pedestre. 

(Próje-ção) 
Ourra cidade, uma fotografia de Amsterdam preser

vou e modernizou os bondes, que são meios de transpor
te muito eficientes; mUito cõnTOrtâveis, rapídez razoável, 
pedestrianismo, bicicletas, etc. O automóvel é utilizado 
por uma pequena minoria, lâ. 

Integração -de meiOs não -motorizados com o trem, 
transporte público. Isso, na Holanda. 

Tem-se o ônibus, essa fotografia (inaudível) mas se 
fôssemos para Taguatinga, não tive tempo para essa 
apresentação, mas faríamos a mesma coisa. 

Para alguns a_ solução é essa. Eu acho que_tem suas 
restiiç_ões como -Solução. Existem alguns que gostariam 
de eliminar o transporte funcional, que é o único trans
porte coletivo decente que se tem no Distrito Federal. 

Existem crianças que para irem à escola vão de auto
móvel, crianças que sabem andar de bicicleta, ou se tives
sem um caminho seguro para irem a pé poderiam mais 
rapidamente ir a pé ou de bicicleta para a escola do que 
de automóvel. No entanto,_ para quem ama seus filhos, 
essas não são modalidades que se possam usar no Distri
to Federal. 
Lugar~ de recrt?i.O. Aí o Clube do Congresso, bastante 

longe, nu grande maioria, dos locais onde moramos, e as 
opções de recreio principalmente longe, exigindo a utili
zação do automóvel. 

(Projeçiio) 
Onde é que se a.certou em Brasília? 
Alguns espaços para crianças brincarem, o clima que 

Deus nos deu e as pai_sagens arquitetônicas, que são real
mente muito bem feitas. Não se fez uma coisa que se fez, 
por exemplo, na Holanda. Esta, por exemplo, é uma ci
dade nova, também, a cidade de (inaudível). Meu cicero
ne, a minha esquerda, é o pai do Padre Jackson, da 614 
Sul. 

Essa cidade é feifu effi-"forma de raio, com as ligações 
en~~e -~ s~tor c_9,m~r,cia] ~as 4reaS__residenciais por ciclo
vias, separadas por amplos gramados e ârvores das vias 
paia automóveis. As lígações entre Oaiiros são essas aí, 
rampas leves para bicicletas e pedestres. Então, tem um 
sistema completo __ n_~o motorizado com perfeita segu
rança. Os carros passam por baixo. Sendo um meio infe-
riOr -de transPorte, ê justo, não ê? -

(Projeção) 
Aqui, quando se fez di(erenças de nível, e passagens 

elevadas se fez para o automóvel. Tentem, um dia, andar 
do Setor Comercial Sul para cá, do S_etor Comercial Sul 
para o Setor de Auta~quias Norte, até chegar a rodo
viúril). a pé. 

(Piojeção) 
Passarelas, nos -únicos lugares que elas existem na ci

dade é a Asa Sul, feitas em forma de colchete, passivei-~ 
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mente para serem escuras e esconder o que acontece lá 
dentro, depois se reclama que o povo não usa. É interes
sante que ainda uns 10 a 30% usam. 

(Projeção) 
Olha a decliVidade. Olhem a vida que aparece. OUtra 

crítica a Brasília_é que não tem vida nas ruas, é uma cida
de fria. Analisando, vemos que o brasiliente não ê uma 
pessoa fria. Ê alguma coisa na cidade. É, possivelmente, 
a falta de contacto pessoal que desaparece, por exemplo, 
quando fe.cha _o eixão. Aparece a .vida em Brasília, o ca
lor humano. 

(Projeção) 
Algumas pessoas usam bicicletas_aqui para a·trab_ãlho, 

principalmente. Seria pOssível nessa área verde """:' mo.s~
trarei daqui a pouco-- colocar. meios não motorizad_os 
em Brasília, no Plano Piloto. Mas gostaria de destacar 
outro problema que não tem sido muito mencionado que 
é o problema de acidentes oo .trânsito. " 

Sabi_a qUe o problema era muitQ grave. Mas, ontem, 
descobri, em uma reQ.nião, que, fora as doença~ de má 
nutrição que atacam çrianças _e doenças gastrointesti
nais. etc., que dizimamos certas crianças, o maior 
problema de saúde pública no Brasil, provavelmente, é o 
de acidentes de tt:ânsito.Não tem aparçcido em pr~meiro 
lugar porque as estatísticas mentem muitO. Os estudos 
pela Companhia de Engenharia de Tráfego em São Pau
lo mostram que há, no_loG.ant~ às fatalidades, uma s_ubes
timação ao redor de 50%. _E_m_ outrós lugares so)Je até 
70%. Acontece o _seguinte: a pessoa não morre no local, 
vai para o hospital, lá é imobilizado, todo machucado, 
etc._, e pega uma pneumonia, uma infecção hospitalar. 
Então dá baixa por motivo -de pneumOnia. 

Também, para cada pessoa que é acLden_ta_dg_fatalro~.n~ 
te no trânsito, tem ·unias 15 a 20 víqmas. 

Aqui os quadros para Brasília, os dados são estudos_ 
que mostrei, aí o total de acidentes na Asa_S_ul_ =::- que é 
esse primeiro local- mais de 4 mil acidentes apurados, e 
essas cifras.são Sl!bes~imadas. Se alguém puder sair-an~ 
dando ou se arrastando de um açidente_, ele não irá _para 
uma Delegacia para declarar, para ser maltratado, ficar 
esperando num banco, etc. Então, temos esse fenômeno 
aqui e aparecem acidentes em núl)leros muitos elevados. 
em todo o Plano_ Piloto e em toQas as cidades satélites, . 
Existem remédioS para isto, atguns bastantes simples, 
Por exemplo, aqui na área da Cabal, na Asa Sul, nas 
proximidades da Pioneira da Borracha, seria possível, es~ 
treitando a calçada e colocando um calçadão,_af ao lado, 
elímínando algumas vagas ilegais de estacionamento, di~ 
minuiria muito a periculosidade dessa área. E hã muitas_ 
outras medidas que se podem tomar, também, e elas se-
riam necessárias para incentivar os deslocamentos de bi
cicletas, tambêm. Alg.uns dizem _que_ é TI~sãdo _que seja 
atleta par::~ se deslocar de bicicleta. Não é o casO. Aí, 
tem-se duas pessoas que não aparecem atletas - dois 
alemães aí- e·se deslocam muito bem. ~-mais fácil pe
dalar devagar de bicicleta, se gasta menos en~rgia, do 
que andar devagar. Também, a bicicleta não precisa ser 
necessariamente um transporte para pobre como é consi
derado, às vezes, aqui. A maior parece[a da população 
dono de bicicleta e é o pessoal da classe média. Esporte, 
quando é possível praticar, virou nioda. 

Eu gostaria de ilustrar como isto Poderia ser feito. 
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que, em grande parte são abertas e bem iluminadas. En_
tão, não precisaria que fossem tão largas mas que foss~m 
bern_J;n_ais l~rgas que as atu!:JJs, bem iluminadas, çom 
rampas suaves, etc. :Boa parte da: passarela seria, inclusi
ve, á céU abeffo. Erit~o. nessas_passarelas de boa quali
dade, convenientementes, muito mais seguras, p_f:?r si só 
iriam eliminar boa parte desses hQrrores d~ atropelamen~ 
tos e dcss11. obscenidade de pessoas tentando atravessar o 
Eixão, quando há veículos trafegando-nos dois senti9os, 
em seis faixas de trânsito, e, às vez.eS, ocupando aquela li
nha d~ segurahça nó meio, também, a uma velocldade de 
80 quilómetros por hora. Isto i! um horror. Fora doBra
sil, realmente, não é permitido em lugar nenhum do 
mundo uma sítuação desta. Então, a primeira parte deste 
projeto_ê construir boas passarelas e deceilte.s_ para elimi
nar os atropelamentos. Se quiserem elimiriãttOdas elas, é 
so colocar uma telinha no canteiro entre as duas pistas 
do Eixinho, e al, não seria mais possível atravessar por 
cima -e ninguém mais seria atropelado, Agora ciclovia fe
ria alguns trechos que chegaria pertO do Eixão, estende
fia à platãforma do Eixão, ficando no mesmo nível do 
EixUo", sem·pre, naq-uele gramado, e estenderia aquelas 
protcções de concreto que já existem, para evitar <[ue os· 
CaiToS Calam lá embaixo, estendê-las um pouco para pro
teger-Os ciclistas. E, mais para a frente, as próprias árvo
res dariam sombra e proteção 'áOs ci~listas, os pedestres e 
os praticante de cooper que, atualmente, inclusive, sãO 
incentiva~.o~p~lo GOverno_ do Distrito Federal, e há_al~ 
guns anos colocou um? sêne de placas, Ch~~_ou _o ~en~ 
neth Coopei para quem desejasse praticar coóper no Ei
xão. IS"ti:> é uina loucura. t·igual aquela área do aterro do 
Flamento, com pistas de cooper, de ciclismo, etc., se 
pode_ f:,t;ter a mesma coisa aqui, longe da praia, e com um 
clima ·mais agradável. Nós teríamos, ta""mbêln, afgúns 
cnizãmentos, aqui, di'e-ntradas do Eixin_h6_para o Eixão. 
Como essas _coisas só são_ utilizadas para manobras ilç~_ 
g<:~is em fins de semana, po"dem ser tranqüilamente eH mi-· 
n<:~cjos. Aí, precisa-se, mais na frente, ond~ t~m a~ sttfdas 
do "Ejxão_para os Eixinhos, que são nec~sárias, fazê-las 
mergulhar. O que quero dizer COm isto? Da mesma for
ma cm que existein essas viaS aí, mergulhar por baixo do 
Eixão, poderia __ fazê-las mergulando por baixo das ciclo
vias, as ciclovias Continuariam _em nível e, nesse çaso, 
numa co1_1dição superior. -

OS Srs. estão vendo essa área verde e)\_tre o Eixinho e o . 

A outra finalidade desse projeto seria o lazer, e ~ão se 
precisaria levar a bicilceta no carro, arriscando a vida", 
pedalando pela cidade, para chegar até o lago sul ou até 
a outra ciclovia do lago, que é lá no _parque, para ir lã e 
andar em círculos. As passarelas, fazendo passàrelas 
para o Setor Comercial Sul e Setor bancário Sul, esten
dendo o mesmo sistema, permitiria ligar, praticamente, 
todo o Plario Piloto por ciclôvi"a e por vias de pedestre. 
Porque aqui é praticamente impossível sair-se da 402 sul 
para trabalhar do outro lado da Esplanada. Inclusive, a 
Esplanada é outra coisa que não entendo: como é que-se 
pode deixar 12 faixas de trânsito sem nenhuma passagem 
ou proteção para o pedestre? Não tem sinal, não tem 
passagem superior, não tem pas-sagem inferíõi,- não tenf 
quebra-molas, não tem nada. Se alguém quiser a traves~ 
sar aí, numa hora de movimento, você arrisca a vida. 
Uma pessoa com alguma deficiência ffsica ou inais idosa, 
etc, simplesmente não pode atravessar. 

~zora, iilfefizme"nte, o -sistema sobre trilhos é carO 
para ser instaladO. Só vaffios ~melhorar o transporte cole
tivõ~--ptímeit'amen:te; com modificações ilo sistei:na_ de ãs
sentãiriéilto Populacional. Acho que, em muítOs- casos, 
não ~r~cis~!UOS preocupar com-o investimento que já foi 
feífO cõmo ã Çfdade Ocidental, etc._ Como praticamente 
não foi feito investimentó nenhum, ê muito mais baratO 
abandon~_r aquilO ffieSrllo, preservar algumas casas como 
museu deSs_a êpoca-de povoamento de Brasílía e Colocar 
a população aqui mais perto. Não se vai resolvet_ com 
coisas como a chamada "integração fisic_a", ou, como di
zem os_ us~~rtos do sis~epi~._com os "currais". Inclusive, 
nessa priméira transparênCia, que o Dr. Murilo mostrou, 

Eixão. Quero, agOra, apresentar, aqJ,li, Um esboçO corrj 
três finalidades. Primeirf:!.mente, para eliminar atropela
mentos no Eixão e nos Eiúnhos. Aliás, hã uma coisa 
muito interessante qUe ouvi há alguns meses. A Secreta
ria -de Segurança P11blica, na área de acidentes do trâns_i-.: 
to, tinha, na época, um aparelho mais ou menos deste ta
manho, em que tinha as asas de Brasílía e tinha colocado 
um alfinete bem pequeno para cada acidente. 

Depois de três meses, aquele aparelho era um alfinete 
só. Um dos h.1gares piores é aqui no Eixão. Então, aqui é 
o esboço do projeto para eliminar isto. Aquela área ver~ 
de seria para se coristruii_ urrt ciclovia. Ao lado das "te
souras" e -nos pontos de ónibus, se poderiam conStruir 
passarelas. Se houver problemas cõm pass-arelaS eleva
das, por causa das características arquitetdnicas de 
Brasília, podem ser subterrâneas, mas que sejam bem fet.: 
tas, parecidas com as passagens para carros. Porque são 
somente os carros que fazem medo naquelas passarelas, 

- há 60 quilómetros entre Braztândia e Brasília. Na reali~ 
dade, 9~_par~ fazer por outra_ estrada melhor, em 43 qui
lômetr_os. Mas a integração, se fossem os usuáríoS p-âssàr 
por Taguatinga, pelo curral, eu acrescento mais 17 quilô
metros à viagem. 
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Outra ço_is_a que tem a obrigatoriedade, já que o siste
ma é cartelizado e càda empresa tem a sua própria área, 
onde age como monopólio, há um sistemn que for-ça o 
usuário a fazer muitas baldeações. Se uma pessoa, que 
mora na Ceilândia e trabalha no Lago Sul, quiser ir para 
lá! tem que pegar duas conduções, e tem que fazer um 
percursO muíto grande e perde muito tempo, quando po~ 
día viajar tranqUilamente num microdnibus, com uma 
tai'ifa_ menor, direto neste percurso. Agora, o uso do mi~ 
croônibus tem que ser feito em_ rotas flexíveis, não pode 
ser como fizeram com os "zebrinhas", que foi apropria~ 
damente apelidado de "panela do povo", porque andam 
sempre vazios. São duas coisas incoerentes: tnicroôni
bus., que teriam caracterfsticas de flexibiljdade e rota fixa 
e, depois, resolvem mudar as rotas e outras palhaçadas, 
quando há uma contradição básica aí nesse caso. 

Bom, gostaria de parar aqui, já que tomei niilitO mais 
do que o tempo que me foi indicado de que deveria falar, 
deixando o tempo para os outros debatedores e pergun~ 
tas. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Meus Se
nhores, acabamos de ouvir uma exposição muito intereS
sante pela sua originalidade e a sua criatividade. Creio 
que o Dr. Chartes é economista, não? 

O SR. CHARLES WRIGHT- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- V. Sr. não é 
urbUnista? 

O SR. CHARLES WRIGHT- Sou economista e têc
nico- em planejamento de transportes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- ldêias, que
eu acredito, poderão ser muito bem aproveitadas. Por
que -se verifica- nitidamente que houve uma preocupação 
de transporte rodoviário em Brasnía, em detrimento da 
segurança e do conforto do pedestre. Sem prejufzo :da 
admiração e do orgulho que temos por Brasília, hã de 
reconhecer-se que há muitas coisas que precisam serre
pensadas. 

Passa-se, agora, à fase das perguntas. Os Srs. poderão 
fazê-las e ver quais dos expositores elas se referem. 

Pediria "aos Srs. debatedores que, ao formUlarem suas
perguntas, dissessem os seus nomes. 

O SR. WALTER SANTOS PINHEIRO- Sou Presi, 
dente da Associação -dos Moradores de Taguatinga (Se
to r QSC) e Secretârio~Geral do }lMDB de Taguatinga. 

Gostaria, antes de formular a minha pergunta, de sau
dar o Sr. Senador Mauro Borges e manifestar a minha 
honr::~_d~ fazer parte desta Comissão do Distrito Federal 
e, também, congratular~ me com o Secretârio Carlos Mu.
rilo e com os integrantes da Mesa. 

Sr. Secretário, V. Ex~ falou com muita ênfase com res-
peito à caixa úhica. Pela sua satifação demonstrada no 
seu semblante, talvez, seria a solução problemática para 
o transporte coletivo das cidades-satêlitesL 

Gostaria de saber o que é_ caixa única. O que pretende 
o Governo com a caixa única? Gostaira de saber também 
de V. Ex• para a população carente das cidades-satélites, 
como foi aqui demonstrada no grãfico, cuja renda per 
capita é a mais baixa talvez de todo o Brasil, gostaria de 
saber se, realmente, essa caixa única é a solução para a 
populaç-do carente das .cidades satélites? 

PeTinita-me Outra pergunta: -:-logo em seguida aguar
darei a resposta. Por que o Governo, atê hoje, não pen
sou ~~ma solução mas barata de transportes coletivos 
para nosSa População, quando temos, em outros Esta
dos, problemas jâ resolvidos, como o metrô_ de superfí~ 
cie, conio é o caso de __ "Brasília? Nãp podemos fazer metrô 
subterrâneo, mas temos condições de fazer um metrô de 
superfície e que seria mais barato para a população e que 
nós íamos fechar esse círculo, que foi apresentado aqui, 
s::~indo de Ceilândia, para Taguatinga e deixando aqui ilo 
Plano Piloto e qualquer outra cidade. Estas são as mi~ 
nhas perguntas que gósta-ria que V. Ex• respondesse. 

O SR. CARLOS MURILO - Primeiramente, vou 
responder a segunda pergunta, que é mais importante, 
para chegar na primeira. 
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Eu esqueci, quando estava proferindo a minha pales
tra, de abordar um assunto muito importante, que ê o 
problema do transporte de massa. O Governo está abso
lutamente atento a esse problema, Jã foi iiomeada uma 
comissão pelo Governador José Aparecido para estudar 
diversas proposições, que foram encaminhadas ao Go
verno, no que concerne ao problema do transporte de 
massa. Há o problema do metró de superficie, hã o 
problema do trolebus, e há o problema do articulado, 

Gostaria de lembrar ao meu prezado amigo que o 
problema do transporte coletivo em Brasília é um 
problema que demanda um tempo muito grande. Leva 
tempo para maturação do estudo técnico, estudo de en
genharia, depois, há o problema do financiamento, que é 
um negócio um-- pouco _demorado. Então, é um assunto 
que_ precisa ser resolvido a médio e a longo prazos. A 
curto prazo é muito difícil a um Governador, que assu
miu há seis meses, resolver, de repente, esse problema. 

Mas, dos estudos que estão sendo feitos, eu quero 
lembrar apenas o seguinte: de todas as sugestões que fo
ram feitas ao Governo, eu-acho que a mais prática, a 
meu ver - eu não sou _técnico, apenas ~a visão que te
nho do problema: O metrô de superfície, hoje, para você 
fazer em Brasflia fica, m-ais ou menos; numa base de 12 a 
14 milhões de dólares por quilômetro. Uma linha de Cei
lândia ao Plano-Piloto, que __ seria mais importante que 
Taguatinga a Brasília, porque ia pegar o maior número 
de passageiros, mais ou menos na base de 40 quilôme
tros, ficaria praticamente em 500 milhões de dólares. 

Outra coisa muito importante: a demanda de passagei
ros para o metrô de superfície precisaria- de, pelos menos, 
numa média, por hora, de 25 a 30 mil passageiros-hora 
para poder equilibrar o problema,_ Então, esse é um 
problema que demanda muito tempo e Brasflia, infeliz
mente, não chegou a esse ponto. Mas o Governo não 
pode ficar absolutamente insensível a isto, estou inteira
mente de acordo com você. 

A outra sugestão seria a seguinte: fazer uma via estru
tural, uma via exclusiva de Ceilância-Taguatinga-Plano 
Piloto, via essa que seria preparada para um futuro me
trô. E nessa via colocaríamos ônibus articulados, por si
nal, na hora _do pico que ê mais importante. Com isso, 
você poderia fazer uma via exclusiva e com_o_s ônibus ar
ticulados, você poderia fazer não s6 o transpõrte mais 
rápido e um transporte até mais barato para a população 
de baixa renda. Esses estudos estão sendo feitos- a co
missãó já foi nomeada pelo Governãdor - e tenho im
pressão de que, dentro de mais ·ou menos um mês, essa 
comissão deverá chegar a uma conclusão c saber qual ê a 
melhor solução para Bras(lia, 

Eu e o Governador José Aparecido tivemos oportuni
dade de ir a Porto Alegre para conhecermos o aeromó
vel, que, aliás, tive a honra e o prazer de, com o nosso 
Presidente da Comissão, Senador Mauro Borges, que es
teve conosco presente, de verificar in loco. O aerom6vel 
nos impressionou bãslante, porque foi construído com 
know how brasileirO, uma coisa que está iniciando agora, 

·é uma experiência que estã sendo feita. O acromóvel, 
numa explicação mais prática, para O assunto, como nos 
disse o técnico, é um barco à vela com ... Inclusive, tive 
oportunidade de andar no aeromóvel numa pista de 800 
lnetros, que está na experiência, há três anos financiadO
pela EBTU em Porto Alegre. A EBTU ofereceu, agora, 
ao Governador para fazer uma experiência- em Brasília, 
que seria exatamente uma pista de três oU três quilôme
tros e meio Iigãndo Ceilândia a Taguatinga, para fazer 
experiência maior para saber a eficiência ou não. Nós as
sistimos lá, o Senador estava presente, à primeira viSta, 
impressionava bem. Agora, um problema que está sendo 
estudado é o Know-How todo brasileiro que está sendo 
feito, mas eles garantem que, se quiser, o aeromóvel já 
pode carregar hoje de 18 até 20 mil passageiros. Se, de fa

. to, o aeromóvel ficar comprovado, é mais uma solução 
que pode ser aventada para Brasilia, porque um quiló
metro do aeromóvel fica em dois milhões de dólares, a 
diferença passou de dez bilhões de cruzeios. Todos os es
tudos estão sendo feitos pelos têcnicos do Governo, e te
nho certeza de que o Governador José Aparecido estâ 
preocupado com isto, e, logo que ele tiver em mãos esses 
estudos, ele irá comunicar à população de Brasflia. :1! 
essa a parte do transporte de massa., 
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Quânto ao problema do caixa umco para poder 
explicá-la, que é um problema técnico, vou tentar fazer 
um resumo do que seria o caixa únicO; Para que todos 
possam entender. Atualmente, a exploração do transpor
te de Brasília é feita por empresas particulares, todas elas 
permissionârias de lirihas,; para elas obterem determina
das linhas, que elas exploram, elas recebem por passagei
ros- que elas tranSpol'1ã.ni.:Com a instituição do caixa ú-

- nicg_~ toQ_~_~rên_cj~ do _ _tnmsporte -passa para o GOver
no do Distrito Feder.al. cujo órgão vai ser qiado através 
do Departamento de Transporte Urbano. Entãa,, esse óf
gão vai gerir e fiscalizar, 

Outra coisa- ffilllto- importarite, que raça qi.resião de 
ressaltar aqui: com o caixa único, a fiscalização var sei 
muito mais bem feita, quando eu disse que seria caixa ú
nico muito mais moderno do Brasil, porque ele vai ser 
feito através de computadores, através do CITUR, que 
está praticamente com 70% pronto e atê janeiro deverá 
ficar pronto. Então, quem vai controlar? Não apenas os 
fiscais, maS o próprto-computadõi' vai fiscalizar. Vai ser 
muito mais fáci,l a verificação -de horário ou qualquer 
problema que houver, vai ser fiscalizado pelo computa
dor. O erro previsto ê de 2 a 3%. Comlsto melhora a fis
culização, e melhorando a fiscalização você. pode fazer 
um serviço melhor. Esse é o problema do caixa único. 
Vai ser gerido pelo Go-Verno? Vãi Ser gerido pelo Gover
no. As empresas vão ser contratadas e elas recebem por 
qUilômetro rodado. Então, vai haver um remanejamento 
total_e um reescalonamento das linhas, porque há linhas 
que são _deficitárias, há outros lugares que precisam de li
nhas e não têm linhas e muitos lugares que não precisam 
de linhas e não têm linhas. Há lugares que têm linhas su
perpostas, tem duas, três passando, e não são neces
sárias. Tudo isto está sendo estudado. Então, vai haver 
umo reformulação mUito grande e esperam os-técnicos 

__ q!!_e_pos:~~m f~~!:___!lrlla_~onomi~~ 2 __ cm 3 __ milhões de 
quil_õmetros. A m~dida que se cria uma economi~ de qui
lônietros, você esi'á diminuindo a tadfa, é lóg}co e evi
dente. 

O outro aspecto importante do caixa único- es~ que 
acho que é muito importante também como eu sugeri 
~qui no início, o t~ansporte tem que ser subsidiado. Isso 
eu defendo, a minha visão é essa, eu posso estar errado, 
mas eu agºo __ que_ o trans_p_or_t~_tem gu~ ses subsidiad_o. E 
o ffãnsporte só pode ser subsidiado atravês do caixa úni
co, porque aí q~:~_e_~ vai gerir ê o própiio Governô e -o 
pl'ôprio Governo" que pode receber os subsídios ... O Go
verno não _pode subsidi~r_ u_ma e_m.Q:re_ª-_~ particular. Esses 
são OS-aspectos principais, da caixa única, que acho, pO

_c!_er reso_lver melhor_ o_problema· dos transportes de 
Brasília. 

O SR. EVANDRO FERREIRA DE SOUZA- Gos
-fai'la- dC- fazer_ uma púgunta. Sõu PreSidente da AsSo
ciação dos Moradores do Setor Norte do Gama. Gosta
ria.de cumprimentar os membros desta Mesa e os demais 
companheiros. Eu gostaria de fazer, inicialmente, três 
pequenas perguntas. Concordo com o Sr. Secretário que 
o subsídio vem realmente solucionar, em parte, o proble
ma de transporte coletivo. Agora, eu gostaria de pergun~ 
tar por que a monopolização de empresas dentro do Dis
trito Federal e por que, nesta Comissão, que são cavaca
das, ou que são feitas para discutir o problema de trans
porte coletivo do Distrito Federal, não existem membros 
da comunidade sendo representados. E vocês podem ver, 
como o Secretário acabou de dizer, ainda há pouco, que 
não há um só membrO-que seja usuário do transporte, A 
3' questão é: por que o passageiro hoje paga o aumento 
da passagem antes que ele receba o seu aumento? Isto es
tá sendo feito no Distrito Federal há vários anos; o pas
sageiro, antes, como agora, por exemplo;elç àinda não 
recebeu o seu aumento e a passagem já está aumentada . 
Por um mês ele veí pagar a passagem mais cara, sendo 
que ele ainda não recebeu seu salário mais alto. 

O SR. CARLOS MÜRTLO- Vou tentar responder 
pof Orde-ffi."/\- prírrleíiã pergunta ·e SOFJrC a nlOriõPOH
zação. O que acontece é o seguinte: quando entramos no 
Governo, existiam quatro empresas: a TCB, que ê do 
Governo. a Víp!an, a Pioneira e a Alvorada, A Viplan e a 

__ Eloneira_õperam -em--todOS ·os tipOs de linhas, linhas de ti-
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gação, linhas circulares do Plano Piloto e a Empresa Al
vorada opera apenas as linhas das cidades-satêlites: Cei
lândia e Taguatioga. Isso foi uma concorrência que hou
ve há muitos anos, em que estas empresas se apresenta
ram e ganharam a concorrência, Como eu disse, isso nós 
temos que mudar, a preocupação do Governo ê exata
mente mudar esse modelo que está ai. Em segundo lugar, 
quero deixar bem claro que essas concessões já estão 
vencídaS: Isso vai facilitar muito ao Governo, porque 
elas poderão contiriuaT, -desde que elas cumpram o que o 
Governo vai determinar. Mas, quando a ser caixa único, 
isso é outro assunto muito importante e vai abrir para 

_que outras empresas possam aparecer; outras empresas 
que queiram explorar o _problema elas poderão se aprç:
sentar e o Governo vai verificar a capacidade delas de ex~ 
piorar determinadas linhas. Esse o aspecto. 

A segunda pergunta que o Sr. fez, que eu acho muito im
portante,_ sobre o_ problema do usuário: não sei se você 
estava presente na hora da minha exposição, eu disse que 
o Governador vai poder anunciar na próxima semana, 
que ê a criação da Comissão Permanente, que vai estu
dar o problema da carência de transporte de Brasí1ia; 
cada cidade-satélite vai ter um representante, indicado 
pelo administrator, via- comunidade, Eu sugeri a cada 
administrador da cidade-satélite que ouvisse principal
mente as Associações dos Moradores, que eu já senti isso 
em todas as cidades-satélites a que tenho ido, que entrei 
em debate com os moradores, pessoas que não;são técni
cos, mas são práticos, estão vivendo o dia-a-dia, e que 
dão soluções formidáveis, a meu ver. Então, isso ~ im
portantissimo para o Governo, que o usuário partícipe 
desse debate, porque é ele que sofre, no seu dia-a-dia, ele 
que sabe. 

Há pouco tempo mesmo nós fizemos um debate no 
Auditório do Pa_lácio do_ B_uriti, );lromovído pelos enge
nheiros da Universidades de Brasflia; em determinado 
m_oment_Q, um senhor levantou e pediu a palavra e fez 
uma exposição Sob _r~ o_ transporte de Brasília em Ceilân

-dia. Ele foi magistral pela simplicidade com que expôs o 
problema, e pela maneira prática que ele apresentou. En
tão, acho que o usuário é importantíssimo estar nessa 
-comiSsão. Os -usuártos-~de todas as cidades~satélites vão 
participar. Inclusive, eu já disse aqui que essa Comissão 
vai ser uma espéCie de fórum de debate, para ouvir técni
cos, mas por ouvir usuário permanentemente. Eu acho 
que cada- mês ela deve se reunir numa determinada 
-cidade-satélite_, para que todo mundo possa participar e 
verificar o que deve ser feito para o transporte de 
Brasília. 

-·-O terC~iro item é: por que a passagem sobe antes de o 
assalariado receber o novo ~alário? 1:. o seguinte: geral
mente, o salário m(nimci é reajustado de seis em seis me
~~s._A_qiD.__rn't Brasíti-ª-,__Q aum_c~n_t_o d_as_passagens estava· 
sendo feito de três em três mes.es. Depois que nós assumi
mos, a Comlssãõ quefóf criada para estudar em apenas 
sessenta dias o problema dos transportes, ficou estabele
cido que o aumento de passagem seria feito de seis em 
seis meses, acompanhando exatamente o aumento do sa
lário mínimo. Mas. infelizmente, os dissfdios coletivos 
têm data determinada de seis em seis meses. E antes que 
haja o dissídio, geralmente se faz um acordo. Natural
mente o Governo quer que esse aumento não seja muito 
alto, a empresa já está pagando novo salário ao operário, 
desde o dissídio, que ê feitO antes de {'i' de novembro, que 
é quando é reajustado o salário mínimo. Então, esse ê 
um dos motivos que faz que haja uma distorção, com o 
que estou d_e ~corda _com você, que faz com que realmen
te o operário comece a pagar a passagem mais cara antes 
de receber o seu salário cOm o atitnento; essa é uma dis
torção que tem que ser corrigida. Inclusive eu acho que, 
com-a criação da caixa único, nesse debate que vai haver 
nós vamos ouvir todas as pessoas, todos os técnicos, os 
jurist.as, pessoas que co~heçam os problemas do trans
porte, que possam tr~zer op.iniões que, amanhã, no de-

. bate, no diálogo, nós poderemos chegar a um melhor ca~ 
minha. Muito obrigado. 

O SR.._ - Sr. Senador Mauro Borges, é uma 
satisfação muito grande estar presente aqui e participar 
desse honroso debate no inter~sse da população do Dis
trito Federal. No inicio, o primeiro debatçdor, Secre
tário Carlos Murilo, alegou que não era um técnico em 
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urbanismo ou transporte e falaria apenas na qualidade 
de político. Eu aproveito i deixa, ou o gancho, como se 
diz na linguagem jornalística~ paia· díier que ta:inhéiil eu 
não sou político e nunca fui político, a merios "qüf: ·cansiM-
deremos o homem ~orno um animal político por excelên
cia. Agora, eu pediria licença ao Sr. Secretário Carlos 
Murilo, para interferir na explanação que ele fez, respon
dendo ao Secretârio-Geral do PMDB, o Sr. Walter San
tos, quanto à oportunidade em torno do aeromóvel em 
detrimento do metrô ou do rnetrô de superffcie, alegan
do, inclusive, o aspecto-simpático do aeromóvd, ·na que 
concordo tranqililamente. Ainda concordaria em torno 
da figura do_ inventor do- aeroriiOvel, a quem não co
nheço pessoalmente, mas acompanho o seu trabalho -
aliás, aproveito a o-pOrtunidade -para identificar-me 
como usuário, principalmente um usuário que-de uns dez 
anos a esta parte vem realmente se dedicando, com certo 
carinho, até diria- meSmO com certo entusiasmo, sobre
esta problemática do transporte, 

A propóslfo, há algum tempo escrevia um artigo ten
tando chamar ao debate o último Debatedor, Dr. Char
les Wright, onde eu fazia certas colocações, ]ã-conheCe
dor do trabalho dele, pelas palestras que vem fazendo re
centemente, até porque somos amigos. Neste artigo, que 
aliás passei às mãos do Exmo. Sr. Senador no orginal, e 
ele será publicado agora no próximo domingo no joriial 
Tribuna de Brasília, onde venho fazendo colocações, há 
cerca de dois meses, sob a epígrafe de .. intravias urba
nas". Geralmente abaix.o da epígrafe, seria uma coluna 
praticamente, coloco sempre uma subepfgrafe. No caso 
do Dr. Charles Wright, utilizei a subepfgrafe "impacto 
absoluto" porque se coloca muito essa questão de pacto: 
pacto nacional, pacto social, pacto isso, paçto aquilou
tro. 

Entretanto, rião sei de que forma vem fazendo uma co;. 
locação em torno da problemática do transporte, em tor
no da problemática do urbanismo, induzindo que as so
luções venham a ser realmente o-que se deseja como pac
to social. 

O ouvinte colocou a questão do aumento da tarifa an
tes do aumento do salário. Geralmente há essa briga, há 
esse debate, há essa guerra entre o conCessionário e a· 
usuário. -

Então, no artigo, que será publicado agora no próxi
mo domingo, convido o Professor Charles Wright - -
não sei até que ponto ele poderá se engajar no convite-
a que ele explique como, onde c quando fazer a implan
tação da sistemática Sügeiida: ()Clfile, OU-SeJa, a priorida
de ao usuário pedestre e ao usuário ciclista. - · ·-

Num ponto do artigo, a única anna que tenho é rabis
car alguns artigos e tentar publicâ-los nos jornais, como 
às vezes faço, porque na realidade sinto uma tremenda 
dificuldade em domina-r a palavra õral. Nesse artigo pro
curo demonstrar -e acho que, com o acordo dos leito
res ou dos ouvintes_ aqui, se fosse o caso - que não hã 
espaço para se dar prioridade ao pedestre não há espaço -
para dar prioridade ao ciclista. E também o pro"blema
e_conômico, o problema da tarifa. __ 

Então, pergunta-se: por que na Europa, na Holanda, 
conforme os slldes oferecidos à apreciação, por que na 
Holanda existem as faixas de prioridade para -o pedes"tre
e para o ciclista, principalmente? A bicicleta é uma força 
de grande expressão nos transportes em toda a Europa, 
em todo o Mundo ..,..- não é só na China nem na Holan
da. No Brasil, a bicicleta é eX:atamente um instrumento 
de esnobação, um instrumento de lazer, um instrumento 
de lux.o, como acabou de afirmar o Dr_, Wright. 

Agora, por quê? Por que não se fazer as passarelas, 
conforme uma das sugestões, uma das opções apresenta
" das ou oferecidas pelo Dr. Charles Wright, e não apenas 
em Brasília, apesar do problema aqui ser versado no in
teresse de Brasília, do Distrito Federal? E por que não 
também em todo o Brasil? E inovando, mas inovando in
teiramente, mais do que inovando, revolucionando uma 
sistemática que fosSe de passarelas elevadas, conforme 
ex.posto na Holanda, e que fosse em proporções muito 
maiores, muito mais- amplas, riluito mais geral,_ dr;: tal 
modo que a questão da tarifa, a questão do custo da im
plantação das modalidaj:).es tradicionais, que ê o metrô, o 
pré-metrô, o ônibus, trolebus etc, todos eles têm im.pli
.cações negativas; extremamente negativas. 

Então, por que não se tentar alguma coisa que não vai 
prejudicar ninguém? Não vai prejudicar os concessio
nários de transporte urbano - aparentemente poderâ 
aparecer isto: não vai prejudicar a indústria automobilís
tica, que precisa construir muitos automóveis pan:i." pro
duzir divisas, não vai prejudicar inventores de aeromó
veis, nem mesmo aos exportadores do ex.terior, em ter
mos de Know·how e tecnolo-gia do metrô. Por que não in
tentar uma sistemática, que seja a passarela elevada, e 
não-se enfrentai" os custos e, ao mesmo tempo, oferecer 
como opção ao povo- e detalhe importante, é que nes
ses debates o que se tem de colocar, e S. Ex•_ Senador 
,Mauro Borges com muita felicidade colocou no início da 
rimti.iào que estamos etn "fase eleitOral; não sou político, 
não sou técnico. Sou apenas um usuário, mas também 
sou eleitor; então, por que não s_e cortar o caminho peri
goso de o eleitor frustrar o eleito, digamos assim, como 
está acontecendo agora. Num desses artigos, anterior a 
esse que vai ser publicado domingo, exatamente há 15 
dias ou 15 dias antes do pleito, eu colocava exatamente 
isto: toda atenção no próximo 15 de novembro- quejâ 
ocorreu, no outro 15 de novembro e logo a seguir a outra 
data que nã(; sabemos ainda, porque é a Constituinte 
que vai determinar. Então, por que não adotar soluções 
que o eleitor realmente aprove? Que o eleitor não vã dis
cutir o preço de aeromóvel, ou metrô, ou pré--metrô, etc. 
O Seúetário Carlos Murilo, inclusive, teve áportunidade 
de fazer referência ao custo- a diferença de custos de lO 
milhões de dólares a 2 milhões de dólares entre um e ou
tro, quando - com a licença de S. Ex.•- o próprio Os
car, .numa entrevista, coisa· de _um ou doi~ meses atrâs, 
daria umã: diferença bem menor, digamos assim. Seria da 
ordem de 40% com relação ao metrô - não ouvi dele, 
mais _li no jornal,_ e tenho o recorte comigo. 
' Âinda que não seja essa discrepância, de qualquer ma
neira é cara. f: cara a implantação, é cara a manutenção, 
é cara a aceitação política, é cara a aceitaÇão em termos 
de eleitor, e quanto a sistemática intuída, sugerida pelo 
Dr. Charles Wright, seja em forma subterrânea ou em 
forma elevada, ela resolveria, porque resolve na Europa, 
resoJve _em todo o mundo. 

Agradeço a V. Ex• da Mesa, a todos os participantes 
da reunião, a grande honra de me terem permitido este 
-aparte. (Palmas.) 

O SR. PRESIQE_NTE (Matiro Borges) -_Graças aos 
conhecimentos do Dr. Urbano, verifica-se que ele mes
mo jâ deu a solução para a maior parte dos problemas 
u-qai aventados. -

Entretanto, indago se o Dr. Carlos Murilo, se o Dr. 
Charles _Wright desejam acrescentar ou responder algu
ma coisa Com referência às palavras do Dr. Urbãno. 

Com a palavra o Dr. Charles Wright. 
O SR. CHARLES WRIGHT--:-- Sr. Presidente, há di

versas partes bastante interessantes da sua pergunta e al
gumas relacionadas com outras perguntas qUe foram fei
tas. Por exempfo, opções além do ônibus P!lra transporte 
colctivo. 

Gostaria de mostrar isso. O companheiro - infeliz
mente saiu- pergunta: por que não o metrô? Pergunta: 
onde é que se vai colocar o metrô? Não faz sentido. O 
metrô não é barato. Aliás, uma das poucas frases memo
ráveis do General Figueiredo era a seguíilte: "Há duas 
coisas caras no mundo: a guerra e o metrô". 

O fato de que se cobra apenas uma pequena parcela da 
tarifa não torna o metrô uma opção barata. Significa 
apenas que se está subsidiando o usuário, e, no caso, 
subsidiando o usuário de media e alta renda no Brasil, 
em São Paulo e no Rio. 

Se se quiser subsidiar- e esta é a minha bandeira- é 
muito mais bafato subsidiar um bom sistema de ônibus. 
Único motivo par implantar um sistema de metrô seria 
porque, já que ê deficitário, o Estado precisa dirigir; já 
que o Estado vai dirigir, então, tem aberto um caminho 
para dar subsídios para tran'sportes coleti_v'?s. 

Antes de estender o metró para a Pedregal, por que 
não trazer Pedregal para cá., e transfor-má-lo numa área, 
talvez i::om ca·sas modestas, mas com moradias decentes? 
Então,- as duas coisas estão ligadas. 

Quanto ·ao sistema, há muita &erite bõa que duvida 
que funcione, a não ser onde está funcionando no. mo
tfteilto. Num trêCho Plano e sem -ciiiVãS~-Por que Brizõlã 
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nãO irilplantou o sistema no Rio, que alguém sugeriu no 
plano que ele implantasse? 

Porque um técnico do mais alto gabarito, o Dr. Luíz 
Fernando McDowell da Costa, disse que não ia fazer as 
curvaS que liãVia aí nó percurso. ~ um sistema experi
mental. Pqde ficar tranqUilo de que não vai ter capacida
de para 18 a 20 mil passageiros por hora. Não chega nem 
perto disto. 

Há uma regra para comprador de automóvel: não 
comprem no primeiro ano de um lançamento nova; dei
xem que os outros se lasquem, que a companhia ache e 
conserte os defeitos, etc., antes de comprar a coisa. 

Uma idéia que achei bastante válida é a idéia de ele fa
zer a estrutural para operar ónibus. Aí o metrô, em vez 
de ficar para o ano 2010, fica para o ano 3000. Esse fica 
operando numa _via ex.clusíva para ônibus. Essa ê uma 
idéia muito boa. Gostei. Inclusive corresponde muito 
com as idéias que tenho defendido, de criar espaços pró
prios para o transporte coletivo e também para o trans
porte não motorizado: pedestre e ciclista. 

O Governo passado, por ex.emplo, fez muita propa
_garida sobre o fato_ de que estava asfaltando algumas 
ruas na Ceilândia. Isso encoraja os carros e ônibus a an~ 
dar mais rápido, e atropelam mais crianças. Fora isso, 
não há grandes benefícios. Para assentar poeira, há me
lhores maneiras de evitar poeira e lama do que um mero 
asfaltamento _com padrões de asfalto liso, etc. Devem-se 
fazer coiSas nas âreas urbanas para restringir a velocida
de de circulação de veículos motorizados. 

Onde começar um sistema exclusivo para ciclistas e 
pedestres? A minha sugestão é que comece na Capital da 
República. Esse projeto aí, apesar de estar no Plano Pilo
to, benc;flcia_os moradores das cidades--satélites, que es
tão entre os primeiros a serem atropelados ali. São áreas 
que eles usam o tempo todo. Com um sistema desses, 
passariam, talvez, a usar um ônibus em vez de dois, por
que podia haver bicicletários aqui, chegando aqui, em 
qualquer ponto conveniente no Plano Piloto, como 
aqueles onde são deixãdas as bicicletas, nas transparên
cias que mostrei, podem pegar e completar o percurso 
tranqüilamente. 

Aqui há espaço, se você estiver disposto a ínvestir um 
pouquinho na segurança e criar certos espaços que não 
existem agora. Precisamente o que o Dr, José referiu, de 
estender a plataforma do Eixão e ter uma passagem ele
vada, que jâ existe para o automóvel. Por algum motivo, 
ninguém pensa nisso para pedestres, cooperistas e ciclis
tas. É um negócio muito fácil de fazer. não hã nenhum 
problema de engenharia, ou de arquitetura, ou de.outra 
coisa. Sistema seguro e tudo o mais. 

Então, a miha sugestão é começar por aí. 
Para baratear a tarifa, estamos esquecendo de alguma 

cois~, que também invibializa o sistema sobre trilhos~ 
que é uma coisa institucional que temos aqui. Se der uma 
crise de bom senso _em _alguém, podemos usar. 

Por que um dos motivos para a alta tarifa aqui no Dis
trito Federal? O Dr. Carlos Murilo já mencionou, é a 
grande distàrlcia sem ninguêm no meio. A idéia de algum 
p!anejador era de que era bom ter uma cidadezinha auto
incluída e lã, finito longe, do resto. Esta idéia não ê mui
Lo boa, em v!irios sentidos. Mas há outra agravante que, 
sem dúvida, ele esqueceu de mencionar, mas sei que jã 
tem pensado nisso, que é o fato de que todo mundo pre
cisa sair das suas residências na mesma hora e chegar na 
mesriia hora, e ter a mesma hora de almoço e voltar na 
mésma hora. e: aquele outro grâfico que ele mostrou 
aqui. 

Então, antes de pensar em metrôs, etc., que não vão fi
car prontos antes de 2010, na melhor das hipóteses, antes 
de fazer isso, ter um escalonamento de horários; utifizar 
metade_ dos ônibus para faze:r o mesmo transporte. Se __ ti.: _ 
ver preocupações com gastO de óleo Diesel, e não sei por 
q~e, porque pode modificar o perfil de refinamento e 

· produzir menos S:asolina, ou, então, utilizar o ãlcool em 
_ motor a Diesel com aditivo, que estâ perto de ser bastan

te econômico hoje, tecnicamente já muito mais viável do 
que utilizar ãlcool em automóveis, do que se está fazen
do agora, que há menos desperdício. Se realmente tiver 
preocupação com o Diesel, então, coloque trulebus, que 
ê: um sistema muito mais racional •. sobretudo numa via 
estrutural.· 
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O SR. --Infelizmente, vou ter que· me 
retirar, porque vou representar õ Governador agora, na 
ligação de uma luz lá na Vila São Sebastião, marçad!:l. 
para às 8 horas, e faltam IS minutos. 

Peço licença aos Senhores. Antes de sair, tentarei res
ponder rapidamente ao Professor_ Urbano, sobre o 
problema que levantou aqui, 

Eu não disse que o Governo teria uma opção para o 
metrô. Não disse. Pelo contrário, eu sou contra. Acho 
que o metrô é muito cedo para BraSília. Estou inteira
mente de acordo com o Professor Charles Wriglit, por
que o que digo ê o seguinte: a curto prazo, para transpor
te de massa, incluindo (ruído na gravação) o ônibus arti
culado numa via exclusiva. Eu; pessoalmente. Não sou 
técnico. iriaS, pessoalmente, sou a favor, acho que 
Brasília, como disse o professor Charles Wright, o que 
resolve no momento é uma via exclusiva para ônibus ar
tieulado. Acho que o metrô não só é muito caro, como 
Vf.ii demorar m_tJito para chegar a Brasília, a meu ver. 
Pode ser que os técnicos pensem diferente. Este, o pri
meiro aspecto. 

6' segundo aspecto que lembro aquí é que na minhá 
Secretaria, que é: Secretaria de' ServiçOs Públicos, inclusi
ve já disse isso ao Governador, era preciso que houvesse 
um desdobramento, porque a minha Secretaria, que cui
da de transportes, cuida de água, de esgotos, de energia 
elétrica, de limpeza urbana, de banca de jornal, de táxi, é 

, muito complexa a Secretaria. E só o transporte me toma 
mais de 50%. Então, creio que se precisaria criar no DiS
trito Federal, futuramente, uma Secretaria de Transpor
tes, mesmo porque o problema de transportes, como o 
problema da ciclovia que ele levantou, que achei muito 
válido, não há dúvida nenhuma que é Válido, um estudo 
interessante, tanto da ciclovia como das passarelas, to
dos esses estudos. ~ muito difíCil, porque o transporte 
hoje é dividido, uma parte é da Secretaria de Viação, ou~ 
tra do DR, outra do DETRAN. Então, são coisas q!J.e 
não estão diretamente ligadas à minha Secretaria. Então, 
o transporte coletivo fica infeirãinente fora disso. Isso 
tem que ser conjugado numa coisa só, e uma Secretaria 
de Transporte poderia dedicar-se mais a isso. Isso a meu 
ver, Tenho impressão de que futuramente o Goverilo_vai 
chegar a essa conclusão. 

Aproveito a oportunidade para agradecer ao Senador 
Mauro Borges a oportunidade que me_ deu_de estar aqui 
e fico muito feliz, como já disse no início, -por ser a Casa 
do povo o Senado Federal, a quem tenho grande respei
to, e principalmente estando numa Comis_s_ão presidida 
por V. Ex~. que, além de ser um grande Senador daRe
pública, um grande Representante de Goiás e um grande 
preocupado com todos os problemas nacionais, é meu 
amigo particular, e fomos colegas no velho PSD. 

Agradeço mais uma vez aos Senhores, cumprimentar 
os Debatedores, os Professores que aqui vieram, Profes~ 
sor Charles Wright e Professor Ricardo, que tão bem ex
pôs o problema urban(stico de Brasflía. Congratulo-me. 
com todos os Senhores e dizer que me senti muito feliz 
em ter vindo aqui, e todas as_ v~e_s que for necessário~ 
que eu possa vir aqui, eslarei à disposição da Comissão 
do Distrito Federal e do m~u prezado amigo Senador 
Mauro Borges. 

Deixo, representando~me, o Diretor de Transportes 
Urbanos da_S.ecretaria, Dr. Mário Maurício, que~ um 
técnico de transportes. Esse é um técnico. Os Sts. podem 
cair eni cima, que ele responde cotretamente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borg<(S)- Vamos ou
vir o Professor Coutinho, Presidente do lnsllt_uto do_s Ar
quitetos do Brasil. 

O SR. COUTINHO- Sr. Presidente deste Ciclo de 
Debates, farei algumas obse~ações, a começar pelo fato 
de que carregamos alguns hábitos e estamos repetindo 
sistematicamente nas nossas análises. -- -- -

Primeiro, é que temos o hábito de comparar Brasília 
com todas as demais cidades do Brasil, quando Brasilia é 
uma cidade atípica, absolutamente peculiar. 

Então, me parece que soluções para o problema dos 
transportes têm que ser encontradas dentro das peculia
ridades _de Brasília, não mediante comparações, que nos 
dão um complexo de inferioridade enorme, quando com
paramos índices relativos a custos, índices económicos 
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relativos à eficiência, índices numéricos. etc. 
Acontece que analisamos Brasília sob um ângulo pelo 

qllaJ el!!_ llãq__ fçi proje_tada. Brasília;-no seu projeto, fez 
unll:i opção clara, não pelo custo do transporte, pela efi· 
ci~cia <.!_o t~Qgr~~tivo, _mas por outros itens de 
qualidade da vida urbana-:- prinCipalmente a quaHdade 
ambie_.nt~l~ 

Então, resta saber se esse maior custo _do transporte 
cm,_~-r~sma estâ_~eridO-Um ret_orilo ÇÇ~mp_ensador nesses 
deiTi_ai.s -iiens cti_.qualidade ·da vida urJ:laila. 

Is:;;~~ que -~e-PfeocUPã.- e que ê o- prÕblema grave. 
Nã~_ teria__importâ_ncia que o custo çlo transporte em 

Brãsíiia fosse 'maior Se a qualidade habitaciona:rda maior 
parte da sua população fosse muito superior à das outras 
cidades brasileiras_. E parece que isso não está acontecen
do, e não devido às características do Plano, somente, 
mas devido ao mal encaminhamento de políticas habita
ciMa.is.iaii:thém:_a mâ distribuição dessa popuhição no 
território e ~_má distribuiç~o das s_uas ati_vidades, porque 
o Problema de tiansportes nãO se _cria somente pelo au
mentO~ da_ sua -população, mas se cria, prinCipalmente, 
pela má distribujção _da população do territóriO. 

Então, este me parece o problema realmente sério. 
o outro-pTObTemaec:onSeQfiên-cia déSSe. PareCe-me 

que as análises des_carregam, sobremodo, sobre os cri
térios econômícos. No momento em que as tarifas não 
Correspondem aos custos, ou que os _cust~s dispõem de 
tarifas muito altas nós estamos diante de uma verdadeira 
catástrofe, de natUr.eza social, íilclusive. Ora, isso me pa
rece_qtie deixa de considerar uma série de outros fatores 
e a visão sistêmíca do _problema. O terceiro ponto é a 
consideração dos problemas de transporte, de forma ex
tremam~nt~-,<>~torl~_.a_,g~~_e ~busca de solu9ões dentro do 
próprio problema transporte, o sistemi tr-ansporte. Acho 
que nós temos que ampliar essa visão - aliás, õ profes
ª-o·(-já õ_9:S d_e~urria-sugestão iiaSua _ex_l?~sição; de que o 

-~oblema ~ransP,ó-rteê uffia Con.se(jiiêncía-_deoutras deci-
sQ_~ anter~o_r~~~g~problel_!l_a. -

-~--0 "SR:~-~-~~ -~- ACliõ que ilessa linha dera
êJo~:ínio, teffioS _qui?_ ~rriPlíiir -~ y~s_ão_· ~_esSe: sistema de 

·transp-Ortes etncTUí-10 efn-oU1rã-s- categon-aSâe-serviçOs 
pú6Iícos. QUer ái_zer,_-se_ ":Cl_c3.so-de Btã:Síliao _t~_ansporte ê 
deficitário, veja bCm----;-=--o-pi'ob-lema de cUsto não é um 
problema de tarifa, me parece que mesmo que o custo 
seja alto a tarifa não deve ser, porque a tarifa tem tam
bém o objetivo, não só de cobrir o custo, mas de satisfa
zer certas necessidades sociais. Então, a tarifa tem neces
sariamente de ser compatível com a renda familiar do 
usuário de transporte, em primeirfssimo luga:r, antes de 
qualquer outra_consideração. E é possível cobrir essa di
ferença na medida em que se considera o transporte, 
dentro dessa visão maior, em conjunto com outros siste
mas de serviços públicos. E existe entre os serviços públi
cos alguns que são lucrativos, para compensar alguns 
que são deficitárioS. No entanto, no lucro desses outros 
serviços também considerados de forma setorizada, é re
vertido para a melhoria das suas instalações, às vezes atê 
lux.uosas, para pró-labores com_ fundos das suas direto
rias, e outros gastos, às vezes de natureza duvidosa. En
tão, se nós transferíssemos, por exemplo, para o sistema 

--transporte o lucro do sistema comunicações telefônicas, 
por exemplo, eu tenho a impressão de que nós teríamos 
um orçamento e equilíbfio dentro dos serviços públicos 
da cidade. Teríamos-sãtisfeito certás exigêridãS de natu
reza _s.o.ciaL 

Deixo aqui essa consideração, e aproveitaria a opOrtu
nidade para fazer alguns pequenos comentários a coisas 

-ditas, pri.ncipalmei'lte pelo professor, cujo trabalho admi
ro muitO, mas que teria algumas dúvidas ou alguns repa
ro~.ev~ntMatmen~_a.fa_z:er; como, por exemplo, uma pro~ 
posta de uma solução cicloviária para Brasília. Parece
me que a bicicleta é um sistema de transporte eficletite e 
adequaâ9 em dlsfânctas relãifvamente pequenas, em tor
no de cinco quilômetros mais ou menos; mais do que isso 
já começa a aprpseiltar sérias deficiê_ncias. Tem proble-
mas em relaçã_o a intempéries, tem problemas para quem 
precisa carregar volumes, e uma série de mercadorias, e 
tem problemas em relação à própria força motriz, que é 
a do próprio usuário do sistema, e que é usada às vezes 
no _fip1 de um dia de trabalho, onde esta força já está bas
tante reduzida. 
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Ora, dentro dessa visão podemos dizer que a Cidade
Satélite mais próxima está a -mais de dez quilômetros da 

-rodoviária de Brasma. Portanto, a conclusão lógica é 
--que- -esse: s.erhr--u_m sistema para ser aplicado, principal-

mente dentro do próprio Plano Piloto, onde a bicicleta é 
menos neccssâria, porque ela tem um uso puramente re-
crea_tivo; já que o habitante do Plano Piloto tem outros 
mcrõs de satisfazer mais suas necessidades de transporte. 

_-Bom, eu duvido um pouco da eficiênCia da bicicleta 
entre o Plano Piloto e as Ciaades-Satélites, Agora é evi
dente que dentro das Cidades-Satélites, ou dentro do 
Plano Piloto nós roderíamos considera_r, se bem que n_a 
implantação das ciclovias restaria a dúvida se esse inves
timento seria compensador, tendo em vista o uso que a 
bicicleta viesse a ter dentro do Plano Piloto. Seria um in
vestimento bastante pesado, muito maior.do que a ciclo: 
via que está sendo feita no lago, mas devido aos obstácu
los que teriam que vencer e certas obras de arte que se-. 
riam necessárias. Seria o ponto, naturalmente, que en
volve uma discussão talvez muito maior do que_ o temp·o 
nos permite. _ 

O outro ponto que também colocaria uma dúvida 
para reflexão é o Problema das passagens subterrâneas 
para travessia do eixo, da conexão das duas metades do 
Plano Piloto, que embora sendo um problema restrito
e que não viria resolver o problema de transporte, mas 
sim o de segurança do pedestre - eu tenho impressão 
que o problema da passagem não ê só um problema de 
desenho da passagem, mas que é um problema também 
de localização qUe, via de regra, a sua posição não aten-
de às linhas de desejo do usuário, que se situam a distân
cia rriuito grandes do ponto de onde ele se encontra ao 
percorrer essas linhas, e_que induz naturalmente à traves
sia do eixo. 

Precisarfamos pensar em outros dispositivos de segu
rança que-não fo!:õsem só aqueles de obrigar o usuário a 
percorrer um trajeto muito maior que aquele que ele ne
cessita, "ou que. deseja, para forçá-lo, embuti· -~o_ dentro 
das passagens subterrâneas. Mas isso af, evidentemente, 
que diante_ da magnituC,e do programa _que estamos 
a_bordª-n_sl_q_poi!e ser con§.Lc!_~ado_um problema atê irre_le
v~mte, um problema atê acadêmico. Muito obrigado. 

O SR. - Muito obrigado Professor. 

O SR. ---Em primeiro lugar, fico-lhe 
grato pela oportttnidade de explorar ou pouquinho mais 
essas idéias_. Não_ há nenb_urn_a. su_g~tão no meu trabalho, 
nem na minha palestra que a ciclovia fosse a solução 
para o transporte entre as Cidades-Satélites e o Plan_o Pi
loto. Indiquei várias outras soluções dentro do transpor
te coletivo para esse problema. Coloquei sempre a ciclo
via e as vias para pedestre, em termo_s de segurança e em 
termos de uma opção para o usuário, que pode ser muito 
valiosa para alguns. Quanto ao posicionamento das pas
sarelas, um sistema_ que eu sugiro aqui, tem nos dois la
dos das "tesouras" e no ponto de ônibus, de maneira que 
est.á perfeitamente dentro de qualquer percurso que po
deria querer fazer. Então não existe esse_ problema. 

Quanto aos custos, o _c_usto praticamente todo dessa 
obra ê na passarela subterrânea, as ciclovias se ganham 
de graça. Devido a opção de lazer e uma parcela talvez 
muito pequena, digamos, um por cento dos deslocamen
tos fossem por bicicletas ao invés de automóvel traria se~ 
gundo uns cálculos que fiz há uns tempos, e colocando_ o 
preço do álcool e da gasolina em termos de hoje, daria 
aproximadamente 25 a 30 bilhões de economia por ano. 
Tenho a impressão que com isso se construiria o sistema 
todo, e também nesse cálculo não está se colocando ova
lor da vida humana, que é a principal finalidade disso, 
valorização da pessoa, valorização do espaço urbano, as 
outras coisas vêm por acréscimo. Agora, se você bem ce
dinho ou a noite, se for no contrafluxo do tráfego entre 

--Taguatinga e Ceilândia você vai encQntrar um bocado de 
ciclistas, ou seja, o raio de.atuação_ da bicicleta não é lá 
tão pequeno, em situações de congestionamento, etc., e 
quando se conta o tempo total de viagem por distâncias 
muito maiores, a bicicleta concorre muito bem em ter
mos de velocidade e outras características com os trans
portes públicos. Então poderia vir a ser uma opç~o para 
o deslocamento entre alguns centros, mas é a principal fi
nalidade. 
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Nós temos um problema muito grande na Ceilândia, 
que e atualmente a maior cidade do Distrito Fe4eral, 
porque não existe um ônibus circular, pelo menos até re
centemente não existíã;- não s_ei se colocaram nesses dias. 
Todos os percursos poderiam ser facilmente feitos":Por 
bicicleta, e boa parte da população tem bicicleta, ou teria 
se tivesse um lugar para andar em segurança; há um mês, 
quando estávamos fazendo um levantamento, tivemos 
conhecimento de três mortes de ciclistas, que ocorrera 
dentro da área. de Taguatinga Norte e Ceilândia. Então, 
realmente, eu não acho que é um sistema de alto custo. 
Alto custo é o sistema que nós temos aí- se calcula o 
custo desses estacionamentos todos e de autofn_Q_v_eis __ que 
estão aqui, que serve_m, principalmente a nós. Creio que 
fundamentalmente o problema de transporte no DistritO 
Federal é o seguinte: foi feito e planejado por motoristas 
de automóveis, porque é a grande maioria, as pessoas 
que ocuparam as posições, todas as_secretarias de trans
portes, ou coisa que o valha, então foi pensada e planeja
da em termos do automóvel. E não se pode ter uma so
ciedade democrática, com a distdbuição de renda que 
nós temos em Brasí!iª_. que é tão desigual quanto na Áfri~ 
ca do Sul, o ínidice.de Gini é o mesfD.o, e não se pocle ter 
a pretensão, como _tem nos Estados Unidos, como o mo
delo americano que se copiou aqui que todo mJ.mdo quer 
carro; aí pode vir a ser um sistema democrático enquan
to houver petróleo. Mas na situação em que o Bra,sii ~tá 
e com a distribuição de renda que temos, o nível de ren
da, o automóvel, que foi a opção de Brasil, não é uma 
opção conveniente para a maioria- da população. 

Agora, como é que o usuário chega ao ponto de ôni~ 
bus? Falei no "eixinho" e "eixão", mas a-"W-3'' é ames
ma história. Aquele mapa da Secretaria de Segur~nçâ .-:. 
não sei se ainda tem lá na parede - mas tinha tantos 
pontos de acidentes e atropelamentos na "W-3", quanto 
nas outas partes da Cidade, Então, tem-se que conside
rar que se alguém da classe média quiser andar de ônibus 
e deixar o seu carro em casa, se quiser ter mais conforto 
para aquele que não tem _uma __ opção, além do ônibus, 
tem que ter um meio mais _seguro de cbeg3:r a~é lã, que 
pode ser urna ciclovia para um deslocamento-de 1, 2 ou 3 
quilômetros, muito mais valeria ter uma opção de com
binar essas modalidades, por uma via estrutural, uma via 
expressa de baixo custo, com um per~urso seguro e com 
a bicicleta, o gasto físic;_o, não acredito que seja maior, 
acho que posso comprovar com dados em . .ergonometria, 
o fato de que o gasto de esforço físico, na bicicleta, não ê 
maior do que o gasto em outras atividades diâriãs;-inclu
sive, o gasto físico -de-você ficar num- ônibus ·corri }20 
passageiros. 

1:. um recreio, é um lazer; se você pedala devagar, você 
gasta menos calorias __ <;Qbrin@ a mesma disHincia, do 
que se você andasse devagar. Agora, existem pessoas; 
agora no tim da tarde, quando todo o trânsito eStã indo 
para Taguatinga e Ceilândia, você encontra um número 
razoâvel de ciclistas, que estão vindo para cã, que traba
lham como, por exemplo, como vigiaS noturnos. 

Então; é uma s_ituação habilmente de desespero. Não 
estou recomendando ciclovias interurbanas como uma 
solução, mas as ciclovias urbanas, ·ceftamente, São uma 
parte da solução. NãQ_s_e pode negligenciar soluções parã 
pedestres e ciclistas, em situações que temo·s aqui cOm 
elevada desigualdade de renda e a necessidac!c:gie grande 
parte da população __ u_sar os ônibus para os deslocamen
tos interurbanos. 

Não sei se esclareci todos os itens. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito obri-
gado_ ao Yro_fessor, -

Peço que sejam rápidos e que não façam perguntas 
muito longas; porque muitas pessoas estão aqui mais por 
delicadeza, porque todos têm os seus compromissos. O 
Sr. Elmo Marques, Secretário-Exec_utivo e Presidente do 
Diretório do PMDB de Vila Planalto. 

O SR. ELMO MARQUES-Senad_or Mauro Borges, 
componentes da Mesa e companheiros. 

Tenho somente duas perguntas a fazer e eu me dirijo 
ao represent~nte do Secretário do Servico Público 

Em primeiro lugar;·v-. Ex~ aCha justo que O usuãrío 
pague para um percurso de 6 quilómetros, comO é o caso 
da linha 115 - Pálacio da AlvoradajRodoviãria - o 
usuário está pagando hum mil e seiscentos cruzeirOs: en-
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quanto que, a linha 140 faz um percurso muito maior e 
também o circular W-3 Sul/ W-3 Norte, via L-2 Norte, 
que percorre 35 quilómetros e o preço da passagem é a 
mesma. 

A segundã pergunta é se já não seda oporttmo que o 
Governo do Distrito Federal, que tivesse criado, no Dis
trito Federal, a Secretâria de Transportes para que pu
desse resolver, em parte. o problema de transporte urba
no da população de Br~:~snta? 

O SR. MÁRIO MAURICIQ- ~ pfeciSo entender 
que a problemática tarifária é decorrente de uma tentati
va de equilibrar o sistema. Então, aquele quadro que o 
Sr. Secret~rio Carlos?? apresentou mostrando as distân-. 
cias das diferentes Cidades-Satélites e o nív~l de renda de 
cadà uma dessas cidades, provoca uma dicotomia· de 
dificil solução. 

As pessoas que moram mais distantes são as pessoas, 
digamos, de mais baixo nível de renda e conseqUente
mente são as penalizadas duplamente. A primeira penali
dade ê permanecer um tempo maior no transporte; a se
gunda, a de ter que pagar uma tarifa maior, se nós apli
cássemos no Distrito Federal o conceito de tarifa quilo
métrica, ou seja, cobrar a tarifa em função dos custos 
que aquele transporte incorre, e isso não acontece no 
Distriio Federal. Então,"jã existe, como o próprio. Secre
tário ã.fii"Inóu, o que chamamos de um subs[dio interno 
do sistema, um subsídio cruzado onde buscamos equi
librar não só a tarifa, do ponto de vista económico c-omo 
o Professo~ Coutinho se referiu há pou~, mas também 
do ponto de vista social. Procuramos praticar com aS li
mitações que o sistema nos impõe,umajustiça social que 
nós não alcançamos na sua plenitude ou como gostada
mos de fazer. Razão pela qual está se propondo esse me
canismo de caixa única, que Vai nos peiirtitir, exatamen
te, chegar a esse objetivo; vai nos permitir, então, buscar 
outros recursos que não os do próprio sistema, não os da 
própria tarifa paga pelo usuário para ingressar nesse cai
xa e poder, então, efetivarriente pralicar uma tarifa so
cial, onde não só os pat'àriletros econômicos fossem con
siderados, mas também os parâmetros sociais, príricipai
mente, o nível d_e~renda, e é claro que aí a tarifa teria que 
ser fixada inversamente proporcional ao nível de renda. 
Pagaria menos aquele que tivesse menor renda. 

Na situação atual temos esses conflitos, essas defor
mações que o-Senhor está se referindo plenamente corre
tas, Temos, por exemplo, aqui o pessoal do Cruzeiro pa
gando a mesma tarifa que o pessoal de Braslândia e de 

_ Planaltina. A explicação é essa; é ciiie procuramos então 
esse equilíbrio, esse subsíaio interno do sistema. No en
tanto devo afirmar que a situação atípiCa de-Brasilía nos 
leva a uma situação tarifá tia tão impressionante, que se 
fôssemos calcular a tari(a quitométrica dessas localida
des mais próximas do Plano Piloto e cobrar a tarifª real, 
ela não seria menor. A tarifa do CruZeirõ_. calculada ho
jé, serra qualQuer coisa em tornO de dois mil e seiscentos 
cruzeiros, enquanto que a tarifa predominante de Ii&a.Ção 
é de dois mil e trezentos cruzeiros, l_ogo, ela seria maior. 
A do Núcleo Bandeirante, que também é bem próximo 
do Plano-Piloto, teria tarifa semelhante. 

úe fÇJrma que a solução do problema, como bem disse 
o Sr. SeC:reüíríO, não está no desenvolvimento ou nos 
problemas económicos; e que também como, por exem
p_lo, o Professor Coutinho bem mencionou, está na ne
cessidade de se tratar o problema de transpOrte de uma 
forma sob Ull}a ótica não económica, sob umã óptica so
cial. E para isso não tem solução. Nós temOs que ingres
sar com o ·subsídio de alguma forma. Seja de outros ser
viços públicos, que é uma sugestão que pode ser anãlisa
da seja restante da população, especialmente de uma po
pulação de renda mais alta, que poderia contribuir_c;.omo 
é o caso da Alemanha. 

Na Al<:manha, há uma contribuição de toda a popu
laçUo coletada na conta de lu:z:, partindo do princíPio de 
que quem consome mais energia tem maior nível de t'en~ 
da e pode contribuir mais. Tributando ou criando tarifas 
e tributos, taxas, aqueles que One"ra o sisteffia COmo por 
exemplo o próprio Cãi-ro indiVidual, o .carr6-iridividual 
penaliza o sistema de transporte coletivo. Ele tem privilé
gios. Faz com que o ônibus coletivo tenha que trafegar 
em pistas, inclusive de baixa velocidade, onerando o sis
tema e por aí vai. Na realidade, todas essas soluções con-
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vergem para um problema básico que é qual o mecanis
mo q].le vai permitir praticar esse· subsidio ou essa tarifa 
social. E nós chegamos à conclusão que sem o caixa úni
co- que é apenas um mecanismo, qualquer pensamento 
subsidiado, estaríamos subsidiando os operadores e não 
os usuârios. Como essa não é a fínaUdade, então está se 
pensando e vamos chegar lá, para corrigir essas defor
mações. 

O SR. -Não é uma replica que eu 
apresentaria a V, s~ Acontece o seguinte, se o Sr. se refe
riu a preço da passagem do Cruzeiros ao Plano Pilo_to,_ 
que deveria estar agora, a partir da quilometragem em 
torno de dois e seiscentos cruzeiros. Quando que há 
questão de meses eu estive em Porto Alegre e fiz um Per
curso do 152 km. ou seja de Porto Alegre, capital a uma 
cidade do interior como seja Viamão, de lá fui até Mon
tenegro 150 km da Capital... eu paguei oitenta e'cinco
cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE ) -Eu 
gostaria de lembrar um assunto que eu não ouvir falar 
aqui, mas que é importante o Governo estâ pensando e 
está sendo votado no Congresso, é Vale~ Transporte. Que 

- exatam-ente atende iss_o e vai dar ao usuãrio a possíbilida
de de gastar o máximo de 6% do salá(io _mínimo, com o 
transporte. Isso eu acho uma providência muito sábia do 
Governo. 

Muito bem vam_os ouvir o Sr. Mariano Aguiar de Oli
veira, usuãrio. 

O SR. MARIANO AGUIAR DE OLIVEIRA- Sr. 
Senador, tendo em vista evidentemente o tempo, eu até 
elaborei aqui o cronograma, mas não vai dar para ver, 
Eu queria ser bem resumido. Eis um tema sugestivo, afê 
nisto o usuário d_o_ transporte sofre, quando é para discu
tir sofre a solução do próprío transporte. Nós estamos 
aqui há mais de duas horas, ouvindo quase que discus
sões acadêmicas que o usuário do transporte não tem, ele 
quer soluções imediatas. Então eu queria perguntar ao 
Sr. representante _de Secretário o seguinte: O passe inte
gral quando comprado pelo usuário, muitas vezes anteci
_E~<Jamente, no meu entender, gera um capital de giro. 
Porque que ele não ganha o direito adquirido de usar 
esse passe até que o seu talão termine com preço que ele 
comprou? O que não aconteceu no último reajuste, An
teriormente nós tínhamos um mês. Esse perí_odo agora, 
nós tivemos lima semana, uma desmoralização, um des
respeito a quem paga e mantêm o sistema. A segunda 
pergunta ê a seguinte. O estudante, todos nós sabemos 
que goza com 50% de abatimento da tarifa e o faltante, 
quem complementa ê o trabalhador que não ganha nem 
para pagar a tarifa mas ainda tem que pagar a metade do 
outr~. Eu perguntaria como é que fica o caso do Oficial 
de Justiça aqui eni Brasfiia, o Correios e Telégrafos o po~ 
licial militar e tantos outros que inclusive andam de 
graça. Não pagam sequer os 50%. Quem é que paga?~ o 
trabalhador? que já paga pela metade do estudante? E 
por (l1timo eu queria lembrar é uma denúncia que quero 
fazer, à Secretaria de Serviços Públicos no caso espeCífi
C9 do Gama, onde moro. Depois das vinte horas, os car
ros que vão para o Gama, todos eles passam pelo Park 
S!J.opping, e nós estamos agora num período_ de aula, evi
dentemente que nesse_ período de oito horas em diante~ 
diminUi o número de passageiros, mas quando chega um 
determinado horãrio, tem um Pique de estudante é o tra
balhador que sai, enfim uma série de coisas. Os carros 
vão superlotados. Não seria o caso de se estudar con~ 
dições de colocar mais um horário extra dentro desse 
período para atende melhor a quem tem que se servir. 
Porque se não for usuário não-existeo sistema nem o que 
administrar. Dizia o companheiro aqui e eu atê concor
do com ele, que em Brasília se paga, um transporte bara
to, o que não se paga aqui é o serviço pelo qual receber à 
altura do que se paga. E preciso pagar o que tem que ser 
pago~ Mas é preciso ser dado o serviço por aquilo que se 
paga. Eram as perguntas que eu tinha a fazer. 

-O --sR. - A sua primeira queStão 
foi quando a validade da tarifa integral, ou do passe inte
gral. Você tem toda razão, eu até acrescentaria ao que 
você disse, que não só ele deveria ter validade, mas inclu
sive ele deveria ter um desconto, porque se você está pa
gando _antecipado, você então deveria merecer um des
conto, desse passe integral. Acontece um fenômeno aqui 
em Brasília, e._no~ últimos dois aumentos tarifários, nós 
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exatamente tentamos procurar corrigir esse fenômeno, 
que eu acho o seguinte: Às vésperas de qualquer aumen
to tarifário muitas vezes uma semanâ a ates, dez dias an
tes, começa a fluir a compra de passes, uma quantidade 
imensa de pessoas não com o propósito de usar os passes 
ao longo do tempo, se beneficiando de um não aumento, 
mas com a finalidade espúria de utilizar de forma deso
nesta especulativa esses passes. Então acontece o seguin
te: pessoas vendem automóveis, isso não ê. blague, isso é 
verdadeiro, pessoas vendem automóveis, casas e simples
mente compram passes, porque na semana seguinte, a ta
rifa aumentou 60%. Então em questão de dias, o especu
lador ganha uma fortuna, ou pode ganhar uma fortuna. 
Agora vocês me perguntariam, se ele" compra esses pas
ses, mas como ~ que ele ganha porque ele precisa entrar 
com esses passes no sistema, e a única forma de entrar 
com esses passes no sistema, seria usando o passe,- ou 
vendendo esse passe por um preço com desconto. No en
tanto nem isso ele pratica, ele na realidade ele corrompe 
o cobrador que substitui esses passC:s.dentro de uma ne
gociação dentro de um acordo, PelO dinheiro que ele re
cebeu daqueles que pagaram à vista. Isso gera um desvio 
monstruoso de receita, que é prejudicial para o usuário, 
para o operador, enfim é prejudicial a todos. Então nós 
com a finalidade de acabai' cám essa especulação, isso foi 
comprovado policialmente, não é Inioi'mação de ouvir, é 
constatação real. No penúltimo aumento tarifáriO nós 
informamos a população que iríanlos reduzir o prazo de 
trinta dias para quinze dias, com muito antecedência, in
formamos: não compre passes em excesso, porejue O pra-' 
zo de validade do passe será reduzido. No aumento se
guinte nós reduzimos para umã. semana que foi essa ago
ra. Essa uma semana na realidade, o próprio Governa
dor, achou que era um prazo muito curto, e fez conces
sões. Isso eu estou me referindo ao passe integral, o passe 
do estudante continua sendo trinta dias. E estamos infor
mando, desde esse último aumento que no futuro o au
mento não haverã validade alguma. E nós esperamos 
chegarmos ao próximo aumento já com uma sistemática 
de controle desses passes, que vai permitir aqueles que 
comprarem, tenham descontos para se beneficiarem da 
compra antecipada. E a validade dele fica sendo a da ta
rifa comum, é essa explicação o porque dessa situação 
que a_ gente quer corrigir, mas é realmente ambfgua e de 
dificil solução. -

O SR. -Com relação ao passe do 
estudante ele tem 50%, tem alguma taxa ... 

O SR. -Quem paga é lamentavelmen-
te o outro usuário, o usuário de baixa renda está subsi
diando estudante, estâ subsidiando todos aqueles que 
não pagam. Essa realidade é uma realidade não há como 
negar. Na Comissão de Transportes, que foi criada pelo 
Governador, cujo relatório jã foi i:ntreglle a C:le, há uma 
explícita recomendaçãO de que o Governo não assuma, 
não se está entrando no mérito do passe estudantil, por
que não compete a n6s essa discussão. Mas há uma reco
mendação de que qualquer concessão, especialmente a 
concessão do desconto estudantil seja assumida pelo Go- · 
verno. Seria o caso por exemplo do passe estudantil, e ser 
assumido pela Secretaria de Educação. Está se pleitean~ 
do, se pleiteia muito o passe livre para o ancião, para o 
aposentado, enfim, nós não entramos no mérito que isso 
deva ser concedido ou não~ Mas nós recomendamos que 
isso não seja pago pelo outro usuário. Então aquele que 
dá o presente deve pagar a conta. Se o Governo concede 
essa concessão porque acha justa socialmente, ou por 
outra razão que for, deve pagar a conta, e não o outro 
usuário. Essa é uma recomendação já feita ao Governa- · 
dor que, aliás, o sensibilizou muito. Ele realmente enten· 
deu o problema e isso provavelmente será corrigido. 

O.SR. -·Uma observaÇão c-oln relação 
a essa pergunta. O Sr. falaVa áo ancião, tudo bem, so
cialmente, mas o policial, por exemplo, ganha muito 
mais do que um cara que ganha um salário mín"imo. 

O SR. -0 policial não tem passe livre. 
Na realidade, há um costume criado aqui na cidade la
mentavelmente, o policial farQa~o entra pela porta con~ 
tr_ária, ele não passa pela roleta. Então diretamente, ele 
nao gera um ônus para o outro usuário, ele gera indireta
mente, porque ele está ocupando um espaço e gerando a 
necessidade de oferta de transporte, que não está sendo 
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rc;munerac!a_. então indiretamente ele gera ônus e tam
bém isto nós propusemos a extinção. Inclusvie no caso 
do ·cori'eiO con1o ê o caso dos praCinhas, dos ex~ 
combatentes é uma exigêJl~ia legal que nós não podemos 
nos furtar a cumprir, ê lei. -

O SR. .,--- O oficial de Justiça quando 
você paga, você paga as custas da viagem dele, o carteiro 
é a mesma coisa. 

O SR. - Eu não vou entr,ar no 
mérito do assunto, mas na realidade nós cumprimos le
galmente. Mas devo informar a você ... 

O SR. - f: com relação ao 
ParkShopping, e o problema do transporte depois de 20 
horas superlotado, e como fazer ... 

O SR. ..- Eu acrescentaria às suas 
reclamações e reivindicações algumas centenas de ou
tras, todas elas justas e procedentes, que nós recebemos 
diariamente, seja pelo n<? 158, seja por correspondência 
ou seja pessoalmente. Na realidade o Governo se encon
tra em uma situação muito dificil porque ele tem uma 
difícil equação para equilibrar o custo do transporte, ho
je, no atual modelo que nós nos encontramos antes des
ses novos modelos; o custo do transporte ~todo ele pago 
pelo usuário direto do transporte. Então a equação de 
difícil equilíbrio é a seguinte: nível de serviço e custo, se 
nós aumentamos a oferta, se nós colocamos ônibus de
pois das 23 horas, especialmente depois das 23 horas é 
muitO"- pleiteã"do pelos estudantes que já são subsidiados 
com 50% e pagos Pelo outro, o usuário; toda a vez que 
nós atendemos uma reivi_ndicação just.a, nós ~sta..rnos_ aM
mentando o custo e aumentar o custo significit. aumentar 
a tarifa, então a tarifa é insuportável. Em São Paulo uma 
pesquisa chegou à.conctusão de que o paulista exige mui
to mais qualidade do que preço, ele estã muito mais 
preocupado com o nível de serviço do que com a tarifa, 
E uma posição válida; aqui em Brasflia não, o nível de 
serviço está assumindo uma relevância menor, porque a 
população não consegue mais pagar, eles estão tirando 
da alimentação, do alimento, porque hoje representa de
pois ·dessa redução -o Secretãrio demonstrou- ainda 
representa 19% do salário mínimo. Gastar 19%, 1/5 do 
seu salário, para transporte, nós temos que convir que é 
desumano. Agora você tem razão, esse equilíbrio, essa 
melhoria do nível de serviço, nós só vamos.alcançar, nós 
só vamos poder atender a partir do momento que tiver
mos outros recursos para oferecer esses serviços, en
quanto for. só a tarifa a pagar; isso é uma equação de 
dific.il equilíbrio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito obri
gado, doutor. Agora vamos, concluir com Edrízio de 
Litria Oliveíra. · · · -

O SR. EDRIZlO DE LIMA OLIVEIRA- Quero fa
zer essa pergunta principalmente ao nobre Senador 
Mauro Borges, que me desculpe a expressão que vou 
usar, quando disse no início que- Brasflia era cheia de 
problemas, e a todos os presentes quero deixar claro o 
seguinte, que no caso do transporte, por exemplo, e tal
vez verificando outros, nós não vemos Brasília com tan
tos problemas. Vê sim_ alguém que não quer solucionar o 
problema. Por exemplo, foi comentado que o assalaria
do paga 19% do salári"o em transporte e realmente eu fiz 
os câlculos, agora, e chegou a 40,5%, bem explicado. Só 
aí em Planaltina e Sobradinho é que atinge 23% do sa
lário. Então, o elemento que pagar 40,5%, é porque real
mente existe, eu não sei o meiO do empresário aqui, mas 
pelo que eu tenho visto aí, por exemplo, existe condições, 
pois teve fambêm oUtro p·roblema, que o usuáriõ não 
tem aquele_ sobe e desce, pois realmente não tem por que 
pode"fia triüitó bem se cria~ uma linha__tip~ Sobradinhof
Taguatinga. Então poderia pegar o pessoal e trazer para 
o Plano Piloto e provavelmente o pessoal do Plano~ 
Piloto para Taguatinga e ficaria tudo_quite. Por exemplo 
existe essa linha onde eu moro na Chácara do Paranoá, 
existe· a linha pa~anoá qui Sai, entra no GilbÚto Saio~ 
mão quançlo ela não faz a W-3. Então, a Paite norte do 
País é sempre uma parte desprezada. Os ónibus, fora os 
de Sobr_ttdínho e Pl:maltina,_a Jlã_c;J_ser o ExecutiVO, não 
fazem-a ãrea norte, -quer diZef- que nós--não-estaõlos no 
Ceará, pois no Ceará o povci diz que ê seca porque lã não 
presta não tem condições de aproveito. Acho que aqui 
tem água, tem tudo, e in-clUsive é um.a área desprezada, a 
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Asa N arte cheia de marginalidade_ cheia de cerrado, que 
dizer dentro da capital do País acontece isso e no entanto 
a minha solução que eu qUeria que tivesse na medida que 
eu estou apresentando o problema eu deixaria para a Co
missão que se fosse críado, pois o Brasil é maior potência 
mundial em energia elétrfca: e por que não se coloca ôni
bus elétrico1 No ReCife, que é minha cidade natal, tem ô
nibus elêtrico e não tem esse problema de transporte e 
quando o pessoal começa a pensar em DETUR, sendo 
que o País é altamente endividado, e Brasilia é o seguin
te: fOi feita Uma··estrui:ura qUe D.o meu ponto de vista eu 
acho que deveria ser conservada e não se criar passagem 
subterrânea, pois sem demagogia nenhuma eu acho que 
é um património que deveria ser zelado inclusive pela 
memória de Juscelino Kubitschek e Oscar Níemayer que 
colaboraram para a criação da Cidade. Então, Brasília já 
teve inuita alteração. Se o problema do transporte então 
seria melhor se criar a cidade ao lado de Brasília, eu acho 
que deveria mudar a capital para lá. Existe também o 
problema dessa cidades que são Valparaizo e Cidade 
Q_cidental, onde residem pessoas de baixa renda que real
mente contribuem com a marginalidade, cada dia au
mentar. A pessoa não tem condições de ganhar um sa
lário que a rriaioria dos brisileiros, pois 50% são funcio
nário publicas, que trabalham em órgão do Governo, 
tem o seu transporte, e os outros 50% não têm transpor· 
te, então ele tem que desembolsar, tem 4 ou 5 filhos, en
tão o assalariado tem a dificuldade. Muita gente que faz 
parte do debate não usa transporte como eu uso, eu vejo 
essa dificuldade do transporte o seguinte: eu não vejo 
como um problema insolúvel e isso eu faço questão de 
mencionar na ffiedida que algue:m interessa e se aprofun
de porque Brasília é muito pequena para se ter um deba
te a esse nível, para se falar até em dólar e se o cruzeiro 
está difícil, imagine em dólar. Eu não sei se me fiz enten-
der ao Sr. · 

O SR. -·Essas colocações simples 
são as mais válidas. Na realidade, a população quer so
lução, quer resolver o problema, não adianta demagogia, 
nem· ficar querendo soluções em pequeno prazo. 

O Secretário colocou aqui muito bem, pois o transpor
te de f!.l?-SSa é.. n~ realJ~ade,_!!ffi pro_bl~ma e nós vamos ter 
que resolver _o problema e começar já. O projeto que teve 
maior ponto de matUração entre a sua definição e sua 
operacionalização no Brasil é o de Porto Alegra e levou 
12 anos. Então nós temos que, evidentemente, nos preve
nir por uma estimativa de uma população de quase 3 mi
lhões_d~ habitantes para o ano de 1995, são dez anos do 
que nós estamos hoje; então, nós temos <iue começar a 
equacionar as soluções. Eu concordo contigo pois, pen· 
sar em dólares e metrô, e isso não vai solucionar o 
problema de imedi~to, nós temos que pen_sar mesmo se 
não vamo~_ ser r~ponsabilizados pelas futuras gerações 
de não ter íniciado a solução dos problemas a tempo. 
Agora, a solução a curto prazo, sem dúvida alguma, é 
conseguir oferecer o transporte de nível satisfatório com 
um custo razoável e não adianta querer mudar a cidade, 
eu concordo plenamente contigo. A cidade está aí e deve 
ser preservada e eu pessoalmente, inclusive, acho que ela 
oferece uma série de vantagens, em relação a essas des
Vantagens aparentes, de forma a compensar. Com todo 
respeito ao (inaudível) não concordo com ele, não acho 
que ele está apresentando soluções para o transporte, 
mas sim uma solução para evitar os problemas de aci
dentes e outros problemas mais bem colocados por ele, 
mas o de transporte não estã resolvendo. A solução tem 
que ser de curto prazo e o Governo do Distrito Federal 
está fazendo uma tentativa muito grande para resoiver 
esses problemas a curto prazo, eliminando esses subsí
dios pagos pelo outro usuário. Só para terem uma idéia, 
a eliminação ou patrocinio do passe estudantil pelo Go
verno baixa a tarifa _em 9%, porque nós temos hoje 18% 
da população sendo subsidiada com 50% da tarifa. 

O SR. - Só uma pequena obser-
vação rãpida e curta, pois o que ocorre é o seguinte- eu 
estava atê comentando com o companheiro aqui - que 
se implantasse o sistema de cicloviajá que o professor fa
lou que seria suicídio, quer dizer que o nosso Governa~ 
dor vem implantando, __ tal:-rez esteja querendo que o povo 
se suícide, quer -áízeT nObOm seD.iido, não é essa mas, na 
realidade, .o que dá a entender é isso e outro problema 
também, que seria o Brasil um País que não é pobre, ~ 
rico mas o povo ê pobre, são pessoas analfabetas e no 
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mâximo quando uma pessoa tem o 29 grau, aqui, princi
palmente dentro de Brasília a não ser quando compra di
ploma e etc. Existem estes problemas todos, são pessoas 
que não têm uma mentalidade formada, se for implanta
do um sistema de bicicletas aqui teria que se criar uma 
polícia especialmente para ladrão de bicicleta. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- MuitO obri
gado pela sua contribuição. 

O SR. -Eu acho o seguinte: nós te-
mos condições. Como eu já disse, o Brasil é uma potên
cia mundial em energia elétrica. Temos o problema da 
deficiência das habilitações, deve ter muita gente habili
tada. Há o problema de acidente que o_ professor. Não é 
tanto pelo padrão da cidade. Isso ocorre mais pela inca
pacidade dos portadores dos veículos. Então e-xiste esse 
problema, que pode ser solucionado, desde que implique 
numa iniciativa honesta, jâ que estamos na Nova Re
pública. Muito obrigado. 

O SR. PRESID:ENTE {Mauro BOrges)- Muito obri
gado aos senhores. Desculpem-me pelo adiantado da ho
ra. 

Na próxima S'-ferra;dia 28, nOs túerroos oUtra feuiiião 
de muito interesse. Muito obrigado a todos. EStâ encer~ 
rada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 20 horas e 34 minutos.) 

139 Reunião (especi-.1), realizada 
Em 7 de novembro de 1985 

Às dezessete horas do_ dia sete de novembro de mil nO
vecentos e oitenta e cinco, na ·sala de Reuriiões dá Co
missão, Ala Senador Alexandre Costa, Presentes oS Se
nhores Senadores Mauro Borges, Presidente, Nivaldo 
Machado, e os expositores Dr. Câssio AurêliO Branco 
Gonçalves, Presidente da Federação das Indústrias de 
Brasíiia; Dr. Paulo Timm,- Presidente do Conselho Re-. 
gional de Economi~; Dr. Sebastião de Castro, Pr_~idente 
do Conselho Reg;íon-al de EcoDomia; Dr. Sebastião de 
CastrO---;--Pi-i!sidente da CEASA-DF: Dr. Leone Teíxeira 
de Vasconcelos, Secretário de Agricultura e Produção; 
Dr. Josê Carlos Cou.tillho, P-residente do Instituto--dos 
Arquitetos do Brasil-DF; Dr. Fernando Craidy, Presi
dente da Cibrazem; Dr. Flanklin Roosevell de Oliveíra, 
Diretor da Federação do Comércio de Brasília; Dr. João 
Felício Escardua, Presidente da COBAL-DF. 

Havendo número regimental, o Senhor _Presidente Se
nador Mauro Borges, declara aberto os trabalhos, e dis
pensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que- é dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente, comunica aos _seUs 
pares, que a presente reunião se destina ao Ciclo de D~
bates sobre Brasília, e que os expositores de hoje falarão 
sobre o tema Industrialização e Abastecimento~ Logo 
após o Senhor Pi-esidente TaZ à apresêntação dos Pales
trados e os conVida para fazerem parte da mesa dos_ tra
balhos. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, esclarece_ aos pre: 
sentes,que logo após a palestra de cada expositor, é frari
queado a palavra ao público, para debates com as devi
das autoridades_ presentes na mesa dos trabal~os. 

Continuando, o SenhOr Presidente, ao encerrar os de
bates agradece aos palestradores, pelo atendimento ao 
convite de participarem neste Ciclo de I?ebates, e, pela 
magnifica atuação de cada um, na palestra e nas respos
tas, agradece também as demais autoridades presentes e 
ao público em geral. 

Antes de encerrar a reunião, o Senhor Presidente de
termina que as notas taquigráfas· Sejam publicadas em 
anexo a esta Ata, e que seja remetida uma cópia ·ao-GO
vernador do Distrito Federal, Deputado José Aparecido 
de Olivefra. -- - - · -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a r~umão, la
vrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, Que, lida e aprovada, será as
sinada pelo Senhor Presidente. 

Anexo a A ta da /39 Reunião da Comissão do Dis
trito Federal, realizada em 7 de novembro de 1985! _r_~
ferente aos pronunciamentos Dr. CássiO AUréllO 
Branco Gonçalves, presidente da Federação das _In
dústriaS de Brasília; D"r. Paulo Timm, Presidente do -
Conselho- Regional de Economia, _Dr. Francisco 
Aguiar Carn_eiro. secretário da lndústriO e Camércio--

DF, Dr. Sebastião de Castrti.-PreSideidéda CEASA~ 
DF; Dr. Leone Teixeira de Vas~once!f;s. Secretário 
de Agricultyra e Proflucão-DF; Dr. José CarfoS Cou
tinho,_ Presidente do Instituto dos Arquitetos-DF; Dr. 
Fernando Craidy, Presidente da CIBRAZEM-DF; 
Dr. Franklin Roosewell de Oliveira, Diretor da Fede
ração do Comércio de Brasl7ia-DF; DR. João Fêltcio 
Escardua, Presidente da COBAL-DF; além dos Se
nhores Senadores e convidados para os debates; feitos 
durante a reunião; que se_ publica, devidamente autori
zada pelo Senhor Presidente. 

Presidente: Senador Mauro Borges 
Vice-Presidente: Senador Raimundo Parente. 

O SR. PRESIDE~T~ (J'-1auro Borges)_-_M~l}s_S_e
nhores e Minhas Senh-õias: 

Vamos dar início à programação de hoje, do ciclo de 
debates sobre Brasflia. Quero, inicialmente, convidar 
pára tomarem assento o Sr. Dr. Francisco Aguiar Car~ 
neiro, Secretário da Indústria e~Comércio do Distrito Fe
deral, o Sr. Sebastião de Ciistro, Presidente da-CEASA 
do DF. o Dr. Cássio Auiêlio Gonçalves, Presidente da 
Federação da Indústria de BraSilia - FIBRA e o Dr. 
Paulo Timm~ que é do Conselho Regional de Economia. 
Queria tãmbém convidar para tomar assento à Mesa, 
aqui presente, o Presidente da CIBRAZEM, Dr. Fernan
do Zaid e o Dr. Joaquim Tavares, representante do Se
cretário da Agricultura. 

Como das outras vezes, iniciaremos oossa$ tr(!.balhos 
dando a palavra a cada expositor pelo prazo de 15 minu
tos,_ mas o estem;leremos u_m pouco se este não for sufi
ciente para dar a yisào do prOblema, o seu ângulo pes
soal, Cada um ·fa-rá a sua exposição e depois de termina
das iniciaremos, os debateS, ond(; os ouvintes poderão 
dirigir perguntas especificas a cada expositor ou fazê-lo 
de forma geral e aquele que se achar mais enquadrada 
para re_sponder o fará. A liberdade é plena, evidente que 
aqui é l,lm _f9rum de debate democrático, uma contri
buição que a Comissão do Distrito Federal do 5_enado 
dá à sociedade de Brasília, para discutir, sem prevenções 
e c:_om a _máxima liberdade, a problemática do Distrito 
Federal. Realmente, ela é muito complexa e vive ampla 
discussãq._porque umD: -capital de República que -tem a 
destinação dupla de ser a capital de seus moradores, que 
cuida dos seus interesses, não pode esquecer que'é tam
bém uma cidade da Federação, uma cidade nacional. Ela 
não tem apenas o aspecto local mas também resp-onsabi
lidade com a Nação. E há muitos problemas com opi
niões extremamente divergentes. Seria, então, de todo in
teresse, __ sobre.tudo agora, às vésperas de eleições parare
presentações junto ao Congresso Nacional, que esses 
problemas ficassem senà,o definidos completamente, 
pelo menos com ampla discussão para que acJ.ueles que 
fosseni" eleitos pudessem dizer que representam o pensa
mento do povo de Brasília no Congresso Nacional. 

Agradeço a presença de todos. Vamos dar início aos 
nossos trabalhos. 
Pode~os começar com o primeiro inscrito, o Dr. 

Francisco Ãguiar Carneiro, a quem concede a palavra 
para que faça a exposição. 

O~~ SR. FRANCISCO AGUIAR CARNEIRO- Ex
rno. Senador Mauro Borges, mui digno Presidente da 
ComissãO do DiStrito Federal, meus prezados compa
nheiros componenentes da Mesa, meus amigos presen
tes: 

Sr. senad~~ .--para o tema_ que me foi- co~etido i 5 ~i
nu tos é muito poUco, mas vamOs 1entar fazer um resumo 
tanto quanto possível. ___ __ _ __ _ __ 

Brasília-, Srs .. _ foi uma cidade inicialmente proj~ta,da 
pant compo-r:tar 500 ou 600 mil habttantes no ano 2000, 
hoje, dada a fantástica explosão demográfica, Bra-silia 
conta com l milhão e :'iOO mil h3hifflntes e nelos índices 
oe C:rescimemo, deverá atingir, no ~no :iooo 3 miihOes de 
habitarites. Dentro dessa situação, desse quadro real, de 
tumultuação demográfica, os Governos passados e os 
empresários procuraram redimensionar Brasflia. Assim é 
que se criou uma infra-estrutura básica -vias_ de escoa
mento, telecomunicação, rede hoteleira, energia, arma
zenagem, sistema financeiro, ãgua e esgoto, usinagem de 
lixo, mão-de-ob_ra especializada, muito além da possibili
dade_ de I milhão e 500 mil habitantes. 3 milhões no ano 
206õ. Me!:imo assim, há situações fortíssimas de Pressões 
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extre!Dadas preocupantes, como cito algu_ns ex~~()§: 
contãinos, hoje, com 70 mil d~sempregados, uma de
manda de lO mil desempregos fano, um déficit habitacio
nal, hoje, de 100 mil unidades, o entorno imediato de 
Brasília e a região geoeconômica com uma população 
crescente e ainda mais carente do_que a de baixa renda 
exercem uma pressão social de tal ordem sobre os limites 
do quadrilátero federativo que ora Brasllia é causa, é 
_efeito de uma situação extremamente perigosa. 

Os limites dos. quadrilátero federativo, praticamente, 
ine«:istem em face a deste quadro. Um crime cometido 
em Brasília, em poucos instantes pode ser considerado 
como sendo do entorno ou da região geoeconômica. Te
mos, ainda~_grandes deficiências nas redes escolar. hospi
talar e de segurança pública, insuportáveis, mormente 
-para uma cidade que abriga os Três Poderes e todas as 
Representações diplomáticas internacionais. 

__ Coiú.o-resolvÚ Ol.l-Pelo ffienos minimizar o Probiema? 
Achamos que a fórmula mais eficaz reside na fixação do 
hom~m em sua _gleba, dentro de uma situação condigna 
de vida, de tal ordem que seus filhos tenham perspectivas 
de vida saúdavel e progressista. Os conglomerados 
agrourbanos, aS agrovilas, a potencialização da agrope
cuária e_ as agroindústrias seriam os primeiros grandes 
passos; isso requer tempo, especiais planejarllentos e vas
tos recursos a fundo perdjdo. 

Finalmente, temos a solução dos problemas irrev~rsi
veis de Brasília e não poderemos, jamais, pensar nesses 
problemas sem pensar ao mesmo tempo no entorno, na 
região- g""eo"econômica._ _ 

Se hoje conseguíssemos, como em um passe de mági
ca, 100 mil1,1nidades habitacionais, 70 mil empregOs, por· 
certo, amanhã, teríamos 140 mil desempregos, porque-as 
outras regiões mais necessitadas acorreriam para câ e o 
setor P, o setor O, o setor U iarn chegar ern Ao-ápolis e 
não teriam mais ·fim-:._· ac3.óadamos tendo uma megaló
pole, 

Então, pertunta-se: por que a industrialização do Dis
trito Federal? 1:: que Brasília está frente a frente com uma 
sítuaçào de fato classificada através dos Seguintes qua:. 
dros que são: 3 inilhõe.s de habitantes no ano 2000, -70 
mil -desempregados, repito, uma demanda reprimida de 
!O mil desempregos, um déficit habitacional de 100 mil 
unidades, substanciais carências em suas redes escolares. 
hospitalar e de segurança pública, elevada dependência 
dos recursos da Federação e a convicção de que, para tão 
elevada e crescente população, os recursos advinhos dos 
cofres da União serão sempre insuficientes e mingu-ados 
e, ainda mais, a definição tácita dos brasilienses, tácita e 
firme, de se tornarem cada vez menos independentes dos 
cofres da União, mesffio porque esta tem sérios compro
missos de ordem social de endividamento íilterno e eX.ter:. 
no. 

O SR:--- PRESIDENTE (Mauro Borges) -COm li
cença, um instante! Quero convidar o Dr. João Felício 
Scárdua, Presidente da COBAL, _para tomar assento à 
MeSa:·-· 

O SR. FRANCISCO AGUIAR CARN!llRO -
Frente a esse quadro, Srs., os projetistas de Brasília que 
agofã- estãO ffiaKintegrados a ela- Dr. Lúcio Costa e 
Oscar Niemeyer já afirmam, tranqílilamente, que após 
25 anos Brasília há que ser repensada - repensada em 
todos os setores e em todos os quadrantes. Frente a essa 
sittiação; Brasília optou, primeirc;>: por sua industriali
zação, através de micro, pequenas e médias indústrias 
não-poluentes; pelo reordenamento e potencialização do 

.coffiêi"cío e serviçoS-eipecíalizãdos, mormente depois do 
conhecimento da balança comercial que estamos a levan
tar; táceifo':- peicCdlnãiníiação di indústria do turismo, 
sobretudo o turismo receptivo. O primeiro grande passo 
para a corpOrificação desses objetivos foi a definição 
política de _criação da Secretaria de Indústria e Comêrcio 
e Turismo, cujo processo encontra-se em tramitação no 
Con!iresso Nacional. 

O Distrito Federal cOmo principal unidade fe_deratlv<:~. 
da União, em termos de importância administrativa, dis
põe de condições privilegiadas em termos de infra
estrutura básica de apoio à produção; possui ampla rede 
rodo ferroviária e estatual que liga diretamente seu terri
tóriO 8os_ principaiS centros diS Regiões Sudeste, Centro
Oeste e 'Norte e conta, quase toda aregião geoeconômi
ca, com-fede ferroviária, ligação com São Paulo e Minas 
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Gerais, rede de eletrificação rural cuja potência illstala~ 
da alcança 10 mil quilowatts e capacidade estática de ar-
mazenamento de 92 mil 430 toneladas. • 

Brasília oonta, ainda, com -os benefí.cicis- decorrentes 
do fato de s_ediar__os mais importantes centros de pesqui
sa em extensão agropecuâria, além das principais agên
cias de crêdito e de serviço de desenvolvimento. 

A implantação de Brasfiia no centro da região d?s _cer
rados brasileiros demonstrou, desde o início, inequívoca 
concepção de tornâ-la pólo de desenvolvimento de sua 
área de influência, ou seja, da área hoje denominada Re
gião GeoeCOnôrriica: de Brasfiia. 

No que se refere à produção de grãos, e em es:Pecial da 
soja, o Distrito Federal está apto a firma~-se como c_en
tro de comercialização e processamento da soja na re-
gião, dada sua localização, ffente às .âreas produtoras e 
vantagens auferidas dos serviços _e !;quipãmentos já dis-
Poníveis. · 7 

A expansão demográfica do DistritO Federal, nos últi
mos anos, motivada por crescentes fluxos migratórios, 
impõe, em caráter de urgência, um fortalecimento dos 
setores produtivos internos, sem implicar, evidentemen
te, em alterações das funções políticas e administrativas 
primordiais do Distrito Federal. 

A instalação de unidades de processamento de soja 
não apenas representará significativa economia no mon
tante financeiro do_s gastos, pelos produtores, no trans
porte do produto - cerca de 32 bilhões de cruzejrQs -, 
como fomentará a criação de outras indústrias paralelas 
a nível local e regional, possibilitando substancial apli
cação do mercado de trabalho. 

A Secretaria de Indústria e Comércio C Turismo está 
sendo criada para promover a industrialização do Distri
to Federal, a ordenação e dinaniização do comércio e do 
turismo, a geração de empregos, a potencialização- da 
economia e substancial reduçlo da nossa dependência fi
nanceira dos cofres da União. 

Adotamos, como programa-síntese da política de in
dustrialização do Distrito Federal, a estruturação de três 
patamares a serem efetivados simultaneamente. Primei
ro: estabelecimento e dinamiZaÇão de médias empresas, 
qUe propicierri a curto e médio prazo grandes volumes de 
recursos via ICM e substancial volume de empregos. Um 

·exemplo claro: as duas empresas de soja, que devem es
magar 600 toneladas/dia de soja !lO distrito Federal, vão 
requerer, dos cofres do Distrito Federal, 22 bilhões de fi
nanciamento e trarão 32 bilhões de ICMjano, a partir 
do segundo ano, logo após o primeiro ano da implanw 
tação. Então, com isso, nós teríamos logo, com as m~ 
dias empresas - não tenho tempo para citar outras -, 
um substancial volume de ICM, com uma geração de 
empregos satisfatória. _ _ -

Segundo patamar: substanciais incentivos às pequenas 
empresas provam que elas alcem o primeiro patamar das 
médias empresas. Embora neste segu~do patamar as pc> 
quenas empresas já paguem -impostoS e gerem elevado 
número de empregos. 

E, finalmente, talvez o patamar mais impOrtante: espc> 
ciais cuidados e esforços para estruturarmos mensalmen
te e anualmente um elevado número de mícroempresas, 
porque consideramos que aqui reside a grande árvore, 
que será a futura industrialização do Distrito Federal. 

Em todos ess.es patamares, a preocupação dominante 
é com a preservação do meio ambiente e a nãowpoluição. 

o-ent~o de um êonhecimellto Perinanente e atualizado 
da nossa balança comercial, os excedentes futuros dessa 
industrialização, por certo, irão gerar corredores de ex
portação pequenos e médios que, por certo, carecerão 
também de incentivos, mas, a essa altura, os recursos ad
vindos dos ICMs das pequenas e das médias indústrias, 
por certo, trarão essas condições. 

O que estâ fazendo a Secretaria para a viabiliza9ão 
construtiva desses três patamares? Primeiro, foi a refor
ma tributária; havia uma verdadeir~. "babel", 63 taxas 
que foram reduzidas a 28, certos setores eram tn'butados 
mais e outros menos- não tenho tempo para citar, mas 
fica a pergunta para responder- fi7,emos a reforma tri: 
butária. Segundo, a regulamentação do estatuto da mi
croempresa, onde conseguimos os tetas máximos de 
isenção para o ICM e o JSS_......:. isso dirigido especifica
mente para as microempresas. Terceiro, verifiamos que 
existem 4 mil e 500 empfesas na clandestinidade, empre
sas com débitos que não queriam aparecer. Então, con
seguimos a anistia fiscal atê 31 de dezembro deste ano. 

DJÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Quarto, conseguimos passar de 12,5 para 20% os recur
sos do FUNDEF para investimentos fixo e semifixos. 
Quinto, conseg_J,![mos um.capital de giro no BRB com ju
ros subsidiados de 3% ao ano e 60% da correção mone
tária. Sexto, estamos com um projeto em vias de implan
tação, a instalação de distritos industriais - depois po
deremos ver como é ísso. Sétimo, o CEAG- Centro de 
ApoiO á WQiiCii.a-e Média Empresa-, é um instrumento 
ímportanrís-Siiriõ- p<irá que tenh-a condições de-orientar, 
de mostrar como elas têm viabilização junto ao BRB; en
tão, dinamizamos sensivelmente o CEAG, e estamos fa
zenôo um entrosamento entre o CEAG e o BRB, no sen
tido de que as- empreSaS qtie sejam estruturadas no 
CEAG tenham acesso rãpido ao Banco Regional de 
Brasília. Hã então, assim, um entrosamento para dimi
nuir ou anular a burocracia. Oitavo, promoção publici
tária e -teleVisionã.da, palestraS- de divulgação e mentali
zação nas cidades satélites para uma nova Brasília que se 
dinaffil:Zã- pata essês n-ovos·prOp<fsttos.==-~~ 

Com essas alavancas e outras que pretendemos viabii
zar a partr de 1986, temos a certeza de, com muita perti
nâcia, estruturar os três patamares, que serão os sólidos 
pisos da evolução industrial do Distrito Federal. Temos, 
pãrà tudo isSo, ObjetivoS e estratégias, ê-a nossa política. 
Essa política--de objetivos, vamos citar en passant: pri
nleffO. -deSelrVólvlm-entó económico e-geraÇão -de empre
gos, substituiução gradativa da iridústria da contsrução 
civiLn_Q_O_is_t_rlto_E~d_erab!isand.o_diminuír _a dependência 
de tiffi SOramoâe ãttvidã.de;-fiXãÇão da populãção_ no en 
torno e região geoeconômica para evitar ·a rn:egalópole; 
incentivo as micro, PeciUelui.s e médias empresas. E ases
tratégias: apoio às indústrias· exiStentes dentro de seg
mentos prioritários--que lheS serão indicados pela ba
lança comercial; estímulo ao surgimento de novas indús
triaS~- pOr- vezes de feira, sobretudo as de consagrado 
know how; jâ tempos, no momento, 5 eril andamento 
pãra- o Distrito Federal. 

Qbjetivos e t!Sfratégias do turismo: desenvolvimento 
económico e geração de empregos, aprimoramento da 
infra~Cstnii.üra tüi'istica, prosst!:gmento- da Política de 
captação de congressos, convenções e feiras. Estratégias: 
aprimoramento dos pontos existentes e aspectos conside
rados prioritários, detecção "de riovos pontos turísticos e 
âreas que permitain inCrementar a corrente turística, 
prioridades de incentivos aos empreendimentos turísti
cõs-cometefãis qUe incorporam elemantos econômicos, 
arquitetôniCos, culturais, gastrOnómicos, folclóricos e 
artesanais de caráter local, regional e nacional. 

Objetivos e estratégia do c_omércio e serviços especiali-
zadQ.s,,___ ___ ______ _______ _ _____ _ 

Objetivos - PrimeirO: defini_r através de estudos, as 
áreas de alta concentração comercial, com vistas ao seu 

-- direcionamento; segurido: _dirigir os editais de alienãção 
de lotes comerciais para as âraes com deficiência de esta
belecimentos comerciaiS;- terceiro: ciiar Condições de 
treinamento da mão-de-obra e da qualificaÇão empi'esa
rfãJ; quarto: cri_ar m_ecailis_Il!'?_s __ qu~ Q!JS!õibilitem intensífi
cãt}!: corii.-efcialiZ--a_ç___ãil]:~ns-esemços-deTrifofmática 
no Distrito Federal, e outros serViços especializados; 
quinto: ci'iar condições para que o Distrito Federal se 
tansforme num pólo organizado de lapdação e comercia
lizção de gemas preciosas e semi-preciosas- nesse parti
cular, nós estamos em adiantados entendimentos com 
pessOaS de elevado know how no estrangeiro e no Brasil, 
coinõ sejá-õ Presidente da Masson e uma pessoa por par
te da Caixa Económica Federal. As ações a serem imple
mentadas para materialização desses objetivos e estraté
gias; encontram-se expostas no plano diretor da secreta
ria que já foi encaminhado ao Exmo. Sr. GO-Vernador do 
Distrito Federal. 
'ESsas coisas, Srs., seriam bem maiS difíceis ou imposSí

veis se pretendêssemos levar assim num empurrão. Mas 
a, "idéia - a industrialização do Distrito Federal e a po
tencialização do seu comércio - está sendo levada a 
efeito, em todas as cidades-satélites, através de palestras, 
seminários e orientações, dirigidas de tal forma que, em 
certa_ fase dos trabalhos, já haverá uma ânsia dos que 
têm ou despertam uma vocação industrial ou comercial, 
para se enquadrar, mesmo como iniciante, nessa nova di-
nâmiCa do Distrito Federal. · 

A industrialização de_ ].lma regiã_o. Srs., subordina-se 
-aO sui&ínieOto-de-fitoreS-relacionadoSCoiii-Brasília, seu 
entorno e região geoeconômica, fo~~m anteriõrme~te ex
plicados de forma genérica, dada a escassez ·do_ tempo. 
Eles ~ão semelhantes havidos em capitais como Curitiba, 
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São Paulo, Rio de Janeiro, Belo HorizoOte e Salvador
algumas também projetadas com fins específicaS- de sede 
de poder. 

S~o comportamentos humanos que o Direito Interna~ 
cional de ir e vir, pelo menos na prática, não os tem coiw 
bido. Finalmente, lhes digo que, com relação não só a 
essa condição de capital, mas também a outros fatores 
como a máquina a vap'?r e a eletrôfl:ica industrializada, 
foi o que tivemoS erri Londres e em Paris - e são bem 
conhecidas as crónicas de Charles Riches e Victor Hugo, 
quando contam a miséria que surgiu em torno de Lonw 
dres e de Paris, quando do começo da industrialização. 

As cidades-satélites são o nosso grande desafio em ter
mos de geração de empregos. Com emprego condigno, 
as outras necessidades inerentes à condição de ser huma
no, como alimentação, moradia, saúde, educação virão 
como conseqiiência. Se não gerarmos, doravante, esses 
erirpregos, ___ ~s crianç<:J.s _de Jtgje, nossos filhos, serão os de-
sempregados de amanhã, serão os marginalizados, com 
problemas mentais e comportamentais. Se não potencia
lizarmos a economia de Brasília com a industrialização, 
o comércio, serviços especializados de turismo, teremos 
Brasflia como centro de uma densa e envoltória miséria e 
crimes, issO é poSsfvel na nossa ~ente. 

Pretendi, Exm'i'· Sr. Senador, fazer breve exposição, 
mas estou à disposição para complementâwla. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- A parte das 
perguntas, do debate, ficarã para após todas as expo
sições. Ao longo da exposição, os Srs. vão anotando 
aquele$ pontos que pareçam susceptíveis de debate e 
quando forem fazer as perguntas, por favor, digam o 
nome e se exercem qualquer função na sociedade. 

Concedo a palavra ao Dr. Cássio Aurelio, Presidente 
da Federação da Indústria de Brasilia - FIBRA. 

O SR. CÁSSIO AURÉLIO (FIBRA)-Exm•Sr. Pr<> 
sidente da ComiSSãO- -do Distrito Federal. Governador 
MaUro Borges, eteniO GoViillador-de -Goiâs e provável 
Governador de Brasflia, Companheiros áe Mesa: 

A atual Diretoria da Federação das Indústrias tomou . 
posse em agosto de 1983 e, nos seus pri.meiros meses, 
procurou fazer um diagnóstico da vida brasiliense, no 
que nós, como membros da comunidade, poderíamos fa
zer para enfrentar o que diagnosticamos como o maior 
perigo para a nossa comunidade, que e o fantasma do 
desemprego. 

Os Srs. que estão aqui conhecem a realidade do Distri
to Federal, pois, quase todos moram em Brasflia ou no 
seu entorno. Porém, a imagem nacional que se tem de 

- Brasilia ê bem outra: é a imagem de uma. .. ilha de fanta
sia", de um11, "ilha de mordomias", que não é a realidade 
de que todQS_ conhecemos. 

Como o Dr. Camilo bem disse, temos setenta mil de
sempregados. A minha estatística diverge um _pouco da 
dele, é_ um pouco pior: segundo dados do SINE, todo 
ano, adentram no mercado de trabalho cerca de trinta e 
duas mil pessoas; estamos gerando cerca de nove mil emw 
pregos ao _3:no. Ent_ão, esse déficit de cerca de vinte e três 
mil empregos, ao ano, é uma coisa que a médio prazo, 
como bem dis-se o Dr. Camilo, é catastrófic-a. 

Alguma coiSi teria que Sei feita para -evitar isso -
rouband_Q uma expressão do Dr. Camilo e de muitos 
anos atrâs, que acho que foi o primeiro que levantou essa 
bandeira desde a criação de BrasHia -, não podemos 
nos conformar em ser meros exportadores de filhos, pois 
Brasília oferece condições de infra-estrutura de saúde, de 
infra-estrutura de educaç~o1 de infra-estrutura uni~ersi
tária, cOmo poucas cidades no País. Mas para o fruto 
dessa infrawestrutura, com todo o seu custo inerente a 
ele, os nOSsoS filhOs teriani de Ser exportados se algumas 
medidas não fossem tomadas. Depois de uma serie <l.e 
debates_em todas as comunidades do Distiito Federal, fi
zemos questão de conversar com todas as associações co
merciais e industriais das cidades-satélites, com empre
sãrios, com administradores regionais, principalmente 
das cidades mais- problemáticas, como Ceilândia, Gama 
e outras, e implantamos algumas metas da nossa admi
nistração, da atual Fedeação Nacional da Indústria, que 
entedemos deveriam ser defendidas ao longo da nossa 
ges_tão e~que _e_u_me permitifiª_lç_r aqui e ir comentando 
aos poucos. 

"Entende a Federação das Indústrias de Brasília 
que o processo de industrialização deve ser dirigido 
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para a iinplantação de micras, peqUenas e rnêdias 
indústrias que atendam às neCessidades do mercado 
regional, diretriz esta, inclusive, indicada e adotada 
pelo Conselho do Desenvolvimento rndustríal ~ 
CDI, do Ministério da Indústria e do C:omércio. 
Es·sa forma de industrialização julgamos ser a me-

. lhor para dimii'l.uir-a incídência do frete no preço, no 
final dos produtos industriais, e também contribulr 
para a desconcentração industrial dos grandes cen
tros urbanos do País. Esse entendimento, entretan
to~ não exclui a eventual implantação de unidades 
iitdustriais de grande porte desde que conveniente
mente localizadas, não nos tragam prejuízos à quali
dade de vida do Distrito Federal. O mito dª-' "cha

:miné com fumaça" o_u d~."descarga de poluentes 
·em rios" não é a única realidade industrial possível. 
Hâ tantas e tão numerosas variedades de indústrias, 
que sempre será possível concillar todos esses fato
res. 

O Distrito Federal, nesse particular, é privilegia
do, uma vez que a ordenada ocupação de seu splo 
possibilita a esc.olha de locais apropriados para cada 
tipo de atividades. Como exemplo, podemos citar as 
duas indústrias de cimento instaladas no Distrito 
Federal, que são das mais poluentes e que nossa po
pulação, em sua maioria, sequer delas têm conheci
mento. Sobre esse tópico da implantação de micras 
pequenas e médias indústrias, realizamoS,_ nos dois 
últimos dias, o Encontro sobre Criação ·e Desenvol
vimento de EmpresaS, onde tivemOs o depoimento, 
ontem, do Secretário da Indústria e Cpmércio de 
Santa Catarina que, depois de sua exposição, ·me -pa
rece ser o Estado-modelo para resolver a problemá
tica brasilerii. Pela ocupação do Estado, todo em 
pequenas propriedades, pela forma de sua economia 
e tudo mais, fi~amos maravilhados. E ele nos deu 
um dado fundamental:. _as consideradas microfridú.s
trias de Santa Catarina têm 4% do faturamento in
dustrial daquele Estado mas geram 25,4% em em
pregos, É um dado fundamental que vem endossar a 
diretriz adotada pela Federação_ das IndústriaS de 
Brasília. 

Temos consciência de que os elevados investi
mentos 'que o Gõverno do Distrito _F~_d_eral tem feito 
em nossa sociedade, em serviços de saúde, edu
cação, saneamento, habitação e outros que com
põem o capital social básico da comunidade, deve 
ter a sua contrapartida em capital investido nas ati
vidades produtivas sob pena de o equilíbrio finan
ceiro, goVerri-a-mental e orçamento doméstico serem 
rompidos. 

Esse ê outro enfoque mUito impoftahfe, pOiS 
poucos conhecem a nossa realidade quanto ·a distri
tos industriais. Temos um setor de indústria, na Cei
lândia, totalmente ilnplantado hâ 10 anos, com ser
viços de asfalto, água e telefone, e menos de lO% 
dele está ocupado tO anos depois. 

Normal~~~te, n~m pro~esso d-;i~dusiri~çã~ 
,o prin;teiro grande obstâ~ulo é o investirriefi.~O públi
co no setor. Em Brasilia, o setor da ÇeJlândiajâ estâ 
executado e o setor_ industrial do Gama, que é maiqr 
ainda, embora em grande parte ocioso, também estâ 
completamente eXecutado. Temos setores indus
triaiS de menor porte em Sobradinho e Planaltina. 
Mas, os dois principais estão com toda a sua infra
estrutura urbana paga, não dando o retorno do in
vestimento feito." 

Outro tópico da gestão da atual DiretQria da Fede
ração das Indústrias: 

.... Estamos convencidos de que a nossa tarefa tem 
que se iniciar justamente na coriScientização do em
presário brasiliense e n_a mobilização de recursos 
humanos que venham a completar a falta de tra
dição industrial do nosso_empresârio, para que essa 
implantação se faça buscando a otímização desde o 
início. Com es:~e objetivo, a atual gestão da Fede· 
ração das Indústrias já Promoveu a I Feira- das ln· 
dústrias de Brasília, a I Feira das Microindú_strias de 
Brasília; acabamos de realizar, hâ dois dias, o I En
contro sobre_ CdªçãO e Desenvolvimento de Empre
sas, onde trouxemos técnicos--da Universidade. de 
São Paulo, especializados exatamente na cri:iÇão e 
?esenvolvimento de empreendedores, porque preci-
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-samos combater o que eles disseram muito bem nes~ 
se SemionáriQ: a geração caderneta de poupança, a 
geração que sai da universidade pensando num cm
prego onde o seu Q.l. vale mais alto. 

Precisamos mudar essa· mentalidade da comuni~ 
dade jovem de Brasília e voltã-la para uma mentali
dade produtiva. Com isso, estamos programando 
vários tipos de palestras na Federação das Indús
trias. Já fizemos palestras com o Diretor .~o NPI, 
que trouxe aqui uma série de Contribuições sobre 
patentes a níveis internacionais, inclusive de ponta 
tecnológica, que estão aí _disponíveis e que não fo
ram até hoje utilizadas." 

'Outro tó_,pico. 

.. "A Federação das lndústrias empenhar-se-â na 
elaboração de peris, projetas e estudos, de forma a 
ori~ntar e motivar os empresários sobre as necessi_
dades e oportunidades no Distrito Federal, para no
vos investimentos em atividades produtivas, Na 
abertura do nosSo Encontro, ocorrido hã 3_ dias, o_ 
Sr. Governador José Aparecido anunciou a criação 
de um banco de projetes no Distrito Federal que é 
outra grande iniciativa dO GO_F; ê: o que chamamos 
de maneira informal~ ... balcão de oportunidades", 
onde Se Configurem as matrizes vocaçionais do Dis
trito Federal, de forma à ofereCê-las a classe empre· 
sarial para: que recoloquem os seus recursos em no
vos tipos de atividades que se manifestam mais pro
dutivas._ __ _ 

Temos consciêncía da importânCia dã microem
presa para a economia da nossa cidade e daremos os 
nossos esforços no sentido de que sejam modifica
dos alguns enfoques no plano tributário e trabalhis
ta, colocando o Estatuto da Microempresa dentro 
da realidade do pequeno empresário neste merca
do." 

Esse era um item da nossa Diretoria e, como V. Ex•s 
viram na palestra do Dr. Carneiro, já está superado 
graças à senSibilidade politica do nosso Governador e 
graças - vamos ser realistas, vamos ser gratos - ao Se
cretário- da "Industria e Comércio, Dr. Francisco Aguiar 
Carneiro, um empresário, hoinem da comunidade de 
Brasília. Tanto o GoVernador do Distrito Federal, como 
o seu Secretário altamente sensibilizados, conseguiram a 
implantação do Estatuto da Microempresa no seu nível 
mais elevado em Brasília. Esse já é um item totalmente 
superado nas novas reivindicações e medidas como a im~ 
plantação do pólo de informática foram julgadas como 

--das mais oportunaS.. A Federação das Indústrias de 
Brasília, aliando~se a essa-s diretrizes,jâ tomou as primei-

; r as providências no seótido de i.ntroduzir a Informática 
nas pequenas e médias indústrias do Distrito Federal. 
Assim, o SENAI, entidade jurisdicionada à FIBRA, já 
imPlantou Cursos de digitação- e programação, bem 
como de riianutenção de hardware. A fibi_a, por intermé
dio do CAPMI - Centrei de As:sistência à Pequena é 
Média Indústria, já possuírecu:ros alocados para contra~ 
taç;ão de aplicativos dirigidos à pequena e média-iõ.dús-, 
tria. Sobre esse. ponto, muito já se evoluiu; a 1_1ova Reitc;J~ 

· ria da Universidade de Brasília, através do Prof. Cristo~ 
vão Colombo, já se dispôs a derrubar o que ele chamou 
de;."muro que separa a Universidade d_a comt.midade", 
abrindo a UniverSidade como um centro de pesquisas, 
como um cento de apoio ao processo de indu_strialização 
de ponta tecnológica, uma das grandes viabilidades in
dustriais de Brasília. 

Nesse encontro sobre criação e desenvolvimento de 
empresas, tivemos depoimentos de vários jovens, que es
tão começando com pequenos segmentos de indústrias 
de...ln[orm_á_t_ica, altamente motivados e mostrando proje-
tos altamente viáveis. 

-:_. "Tu1gâmos necessário repensar a comercialização 
dos lotes para fins iridustriais, esfudando~se alterna
tivas, tais corii.o a dó leasing imobiliário e outros, 
que vêm viabilizar economicamente os setores in~ 
dustriai"s já exiStentes, como- é o caso __ de Ceilândia. 
Usando o linguajar do nossO- cotidiario_ de empre-
sário, entendemos que há uma só conta~corrente d~ 
entrada dos frutos dessa comercialização, nada dife
iindO se provierem da simples venda do imóvel ou 
dos impostos gerados pela indústria nele instalada." 

Dezembro de 1985 .. 

A Federação das Indústrias defende, nesse caso, uma 
idéia, jã passada às autoridades e que está em estudo, de 
que nunca iremos lutar por defesa de atividades especu, 
lativas no Distrito Federal, mas iremos, até a última ins~ 
tância, na luta da atividade produtiva. 

Damos a idéia de que as lotes industriais sejam vendí~ 
dos pela TERRA CAP, após aprovação de projeto de im~ 
plantação de uma indústria, pela Secretaria de Indústria 
e Comércio; onde se fixe uma carência para a efetiva ins~ 
talação dessa indústria. Por exemplo, que dure dois 
anos. Então, venda-se o lote peio preço que for justo, 
aplique~se a correçào monetária, mas dê-se uma carência 
de dois anos. Será homologada pela Secretaria de Indús
tria e Comércio se após esses dois anos, naquele local, ti~ 
ver efet1vamente instalada a indústria e o industrial po
derá abater do valor da su;1 prestação um percentual do 
ICM gerado naquele local. Isso vai incentivar realmente 
quem quer produzir, e quem quiser especular vai ter que 
pagar o seu terreno com correção monetária e tudo mais. 

.. "Por forçi da existência de um contingente de 
tral;lalho ex~ente nas cidades-satélites, somos de 
opiti.íão qúe nelas, Ou próximo delas, hã de .se coil~ 
centrar a expansão de indústrias e serviços :;~.fins: 
Ganhar-se-á, com iss_o, nova perspectiva de reorde~ 
namento do fluxo urbano, hoje fator de tensão so
cial, face ao alto custo do deslocamento para o atual 
núcleo gerador de empregos, que é o Plano-Piloto 
de Brasflia." 

Esse último item nos parece fundamental, país é neces~ 
sário melhorar a qualidade de vida do nosso trabalhad_or 
e, Brasilia, graças a Deus, jâ foi planejada com tal objeti
vo. Como ~issemos, os seus centros industriais- jâ im
plantados, os seus setores de indústrias jâ implantados, 
estão exatamep.te localizados junto às cidades-satélites. 

Só complementando, a nossa exposição fica em gran
de parte prejudicada, pois o Secretário já abordou a 
maioria dos itens que iríàmos aqui debater e expor, mas 
dã o nosso testemunho de que em todos os debates atê 
hoje feitos a industrialização de Brasília só tem dois 
g_randes obstáculos, pois o principal nós temos, que ê o 
mercado consumidor, com uma renda per capita das 
mais altas do País e com 1 milhão e meio de pessoas alta_
mente concentradas num quadrilátero - metade do 
Uruguai. As duas grandes dificuldades são: aquisição de 
terrenos, como jâ foi dito anteriormente, e uma política 
de incentivos reais à industrialização. Existe uma política 
de incentivos por intermédio de créditos subsidiados, 
mas achamos necessário e fundamental uma politica -de 
incentivo fisCal, com postergação de ICM ou coisa desse 
tipo, não se somando, mas que o empresário possa optar 
por uma delas. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. (Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)..;...;. Gostaria -de 
convidar o Dr. Paulo Tinim que é um dos noss-os exposi-.. 
tores, para comp·or a Mesa. 

Conc_edo a palavra ao Dr. Sebastião de Castro, Presi
dente da CEASA. 

O SR. SEBASTIÃO DE CASTRO (CEASA)- Exmo 
Sr. Senador Mauro Borges, Pr~sidente desta Comissão; 
Exmqs Srs. Colegas da Mesa: 

Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Dr. Car-
neiro e o Dr. Câssio pela brilhante exposição. -

Gostaria, inicialmente, de explanar, colocar, definir o 
que ê a CEASA: sociedade anónima de _economia mi~ta, 
integrada ao complexo operacional da Secretaria da 
Agricultura e da Companhia Brasileira de Alimentos. Os 
objetivos principais São os seguintes~ particípar-d(fplano 
e progriina governamental de abastecimento; centralizar 
e coordenar a comerciaHzação de produtos agrícolas; 
promover o aperfeiçoamento das técnicas de,comerciali
zação; ·agilizar o escoamento da produção agrú:ola; in
centivar a participação do produtor rural n_o processo de 
comercialização- isso com formação de associações, de 
cooperativas. Acho que, aí, na participação do produtor, 
'parece-me que a indústria tem muito a ver,- pois -ê o elo 
que tem a ver com a agricultura, como bem disse o Dr. 
Carneiro, ê fortalecer o agricultor; fortalecendo_ o agri~. 
cultor, estairios fortalecendo futuramente a indústria, 

·Tivemos oportunidade de assistir, num desses núcleos 
rurais, com a visita itinerante do _Secretário -da AgricultuH 
ra, a um plantador de tomate financiado pela CI~, 
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com toda a produção sendo escoada Para São Pauto; 
quer dizer, seria bom se tivéssemos a.qui, uma indústria 
de esmagamento de tomates, pelo menos. 

A CEASA também pratica e dinamiza intercâmbio 
com as demais centrais de todo o Pais, através de melho~ 
res informações com relação ao volume diSponível do 
hortifruiigrangeiro e- os preços adotados no País. Esta é 
uma preocupação da COBAL~jâ demonstrada vârias ve~ 
zes pelo seu DíretOr-de Cerltrais-de Abastecimento, Dr. 
Dilson de Loca. Então, é a integraçãO de todas as casas
do Brasil com informação de volume e de preços de pro~ 
dutos. A CEASA é integrada ao Sistema Nacional de 
Centrais existentes no BrasiL São 21 centrais de abasteci
mento, 13 centrais regionais, 24 de mercados do produ
tor e 160 equipamentos varejistas. 

No âmbito do Distrito Federal, a CEASA-DF é exe
cutora de programas juntamente com as Coligadas. Por 
exemplo, o projeto de compras antecipadas feitas pela 
SAB diretamente ao produtor, a implantação de merca
do do produtor no local da produção, quer dizer, a SAB, 
a COBAL e outros varejistas vão ao local d_~ produção 
fazer a compra diretamente do pequeno produtor, que 
não tem condiçõa de ir à cidade levar seu produto. 

Outro programa que considero de grande apelo popu
lar, implantado a título de experiência jUnto com a SAB, 
é o que foi denominado de PAP, que é o programa de 
abastecimento à população da periferia. Já foi feita expe
riência na-vila Buritis, em Planaltina, que deu muito re
sultado -esperamos implantá-lo mais no futuro- isso 
vai demandar algum dinheiro, algum recurso - imagino 
que em toda a periferia do Distrito Federal, em todas as 
cidades-satélites. 

A atuação no segmento da produção da CEASA: pres
tar serviços de informações de mercado; capacitar o prow 
dutor rural para o processo de comercialização atraVés 
de programas integrados com a EMA TER, com a exteri
são rural; elaborar o calendário agrícola de forma a 
orien~ar os produtores sobre a época e a área a ser plan
tada; desenvolver treinamento com produtores no que 
diz respeito a padronização, classificação e embalagem 
dos produtos; implantação e operação de mercados nas 
zonas rurais. 

Temos quatro mercados operando hoje, na área rural: 
em Taquara, Rio Preto, Tabatinga e Tipíripau. Volume 
comercializado em outubro: 150 toneladas nesses merca
dos, e o valor da comercialização foi de 240 milhões de 
cruzeiros, ou seja, é uma ajuda que a Secretaria está preS
tando ao pequeno produtor. 

Existe também atuação no segmento do atacado, onde 
coordenamos o sistema de comercialização, estabelecen~ 
do normas _de funcionamento no mercado: propiciar a 
infra-estrutura básica para comercialização; orientação 
têcnica aos usuários e respectivas equipes, visando à me
lhoria da eficiência operacional; desenvolver estudos de 
trabalho buscando o aperfeiçoamento do processo de co
mercialização; redução dos índices de perdas e dos cus
tos; oferecidos aos usuários informações de mercado, 
produção e preços, tanto local quanto a nível nacional. 
Apenas para informação, podemos dizar que o volume 
médio comercializado na CEASA ê de 13 mil e 500 tone· 
ladasjmês. _ _ _____ _ 

Atuação a nível de varejo: promover a modernização 
do sistema de comercialização varejista; implantar e ope
rar equipamentos em localidades desprovidas desse tipo 
de comércio; tornar os equipamentos implantados um 
referencial de preços de atendimento dentro do seu raio 
de influência; desenvolver novas modalidades de comer
cialização a nível de varejo; atender, com _equipamento 
apropriado, a _áreas carentes da periferia; -

Eu diria que a &-r3.nde preocup3.çã0 éiã.. CEASA · 6' o 
· nosso parque frigorífico e aproveitaria a oportunidade 

da presença do Sr. Presidente da COBAL, para fazer um 
apelo no sentido de que o estoque regulador de carne 
seja reativado. Temos frigoríficOs-para 9 rilil e 700 tOfte
ladas, hoje com ociOsidade de 70%; apenas armazenados, 
no nosso frigorífico, 2 mil e quinhentas toneladas, hoje, 
sendo ainda o principal cliente a COBAL. Mas acretido 
que seja uma política do Governo F~deral a reativação 
do estoque regulador de carne porque, com a determi
nação dêsse estoque, tivemoS que praticar uma política 
mais agressiva de mercado, antes, eu imaginava que o 
pessoal devia ficar tranquilo, esperando vir normalmente 
a carne da COBAL. E, hoje, não estâ acontecendo. En
tão, a gente tem que tentar na agressividade. Está aqui o 
I 
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PrCSidente" dâ CIBRAZEM que está passando pelo mes
nio problema-. Assim temos que procurar a conquista de 
novos clientes e consequimos, neste mês, mais 500 tone
ladas, de cliinte"S: Váiicis. HOje, temOs tudo armazenad9: 
alho, suco, etc.; o que aparecer estamos armazenando. :t: 
ciaro ajudou muito, não só a atuação do pessoal da co~ 
LOMBO. Mas o fato de haverem chegado, para o fim do 
ano 4QQ ton_elaç\as de_peru_Qe Natal, o _que pode ter aju
dado o -nossO "faturarriento: 

VamQ$_G.olºçar_,__agora, a situação da Secretaria de 
Agricultura no âmbito da comercialização e abasleci
mento no Distrito Federal. 

NesteS PriineirOs meses de- governO, o Secretário de 
Agricultura, Dr. Leôni Teixeirã, desenvolveu visitas ao 
campo, encabeçando uma grande equipe da própria Se
cretaria e, também, com representações de quase todas 
as Secretarias do Distrito Federal: Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Segurança_ Pública, Educação -tentando 
incentivar, melhorar a situação do produtor rural. 

Dentro do_ co_mplexo operacional da Secretaria de 
Agricultura e Pr~dução,_ compete primordial!ll_ente à 
CEASA estabelecer O elo entre a produção e o consuino, 
distribuindo os canaíS" de escoamento, de forma que o 
agricultor participe de uma maior parcela do resultado 
do seu esforço e a_ população não seja penalizada pela in
termediação excessiva e, por vezes, especulativa. 

Nesta fase de novo modelo de gerenciamento do setor 
agrícola, a CEASA tem suas atividades orientadas niti
damente para o aspecto social, dando prioridade, de um 
lado, ao micro e pegueno produtor e, de outro, o consu
midor de baixa renda. É claro, sem esquecer o grande 
prOdutor - não podemos esquecê-lo. 

No segmento produção, além das atividades conjuntas 
com as demais empresas vinculadas, a CEASA opera 
lr~merç-ª-do_~ nª~-.t.91Jª-~rnrªis -~_e_lll_:f.O_n.ª-.o_11.J9ana, ~ujo 
fluxo de produto vem descendo significativamente, a 
partir da i"mplantação. 

Consta d_Q_ plano da CEASA, para os próximos três 
anos, a instalaÇão-de mais Seís mercados desta natureza.
A destinação destes equipamentos deverá contemptar es
pecialmente lOcalidades de maior concentração de pro
dução de_hortigranjeiros, na região do entorno do Distri
to Federal, promovendo a interiorização da comerciali
zação. 

O feirã6 áo pequeno produtor, criadO recentemente 
pela Secretaria de Agricultura e Produção, constitui uma 
atividade de destaque junto a este produtor. Neste pro
grama há uma participação conjunta das vinculadas, 
dada a sua importância, uma vez que, em muitos casos 
significa a úriica õporiunidade que o pegueno produtor 
encontra para vender_ a sua safra. 

A CEASA conta, hoje, com mais de oitocentos produ~ 
tofes cadastrados, _que, de forma alternada, vendem os 
seus produtos para toda a rede varejista do Distrito Fe-
deral. -- - -- - -- -- - --- - --- -- - - -

Na área do mercado atacadista, a CEASA integra uril 
sistema riàciónal, cuja função principal, em linhas gerais, 
é racionalizar o processo de comercialização, promoven
do, de forma ágil, o fluxo dos produtos. 

Neste setor, a CEASA está iniciãrldo_ os primeiros es~ 
tudos, visando criar as condições de infrawestrutura des
tin:gl~ _!l_jtÇsçr_y~r; ~IJllQç~l próprio e definitivo, o comêr
cio atacadista da Ceilândia. Existe, hoje, na Ceilândia, o 
que chamamO$. "Atacadão da Ceilãndia". É um comêr
cio que diria paralelo, sem nenhuma infra-estrutura, é 
feito na época de chuva, no barro mesmo, no terreno 
baldio. Opera, comercializa 70% do que é comercializa
do na CeasaLNo período em que fizemos o levantamen
to, -ã-CEASA Cõinei'CialiZou· tr~ mil torieladas, a Ceilão~ 
dia çpmercializou duas mil toneladas, sem nenhuma 
infra-estr!;.tura. _ Ne$Sf: pfOCesso encontra~se envolvido 
lúi'l número eleVado de comerciantes e produtores. 

As estimativas indicam que, após concluído este proje
to, o volume comercializado em equipamentos, sob ad
ministração_ da.CEASA, sãlta daS-3.i.Uais cénto e sesserita 
mil para dilz"eritas_-e deZ mil tOneladas no. primeiro anO.--_ 

No segrr~.~!!.f.ç_y_ar~Jlg.f! _ _Q.e_hç~igranj~iros, a-CEASA a_Q
miiJ.f~~ta _ _fliy_c{r_:sgLeql,l!pa_!Tl~rt_iQs,_ ÇQmpreendendo _ v~ria
das modalidades de venda, tais como: hortomercado, va
rejão, m6dulos de abastecimento, mercado volante e o 
próprio feirão do produtor. Boa parte dessas unidades 
tem objetivos _ _m_erc;a.da_mente sociais, tendo, inclusive, ul
trapassado os limites geográficos -do Distrito Federal, 
para atender a diversas localidades circunvizinhas. 
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É plano da CEASA_ Í!Thtalar, a curto prazo, o maior 
número de unidades de varejo, principalmente volantes, 
nos núcleos residenciais mais carentes da região do en
torno, promovendo melhorias no padrão alimentar da 
população, como já foi dito anteriormente. 
A CEASA atua em Qutros programas de fundamental 
importância para abastecimento alimentar da região, 
merecendo destaque o Parque Frigorífico, de que já fala~ 
mos anteriormente, Unidade que, desde a sua implan
tação, vem dando suporte aos programas de estoques re
guladores, tanto a nível nacional como a nível de Gover
no do Distrito Federal. 

Agora um pequeno comercial. Na área social deverá 
ser iniciada nos próximos dias a distribuição de sopa
"o sopão" -,-à moda já feita ein Goiânia, às familias re
sidentes nas imediãçõeS da CEASA. Este programa, que 
terá a coordenação da CEASA e participação de diver
sos. órgãos do Distrito Federal, prevê o atendimento de 
duzentas e cinqUenta famílias em uma primeira etapa, 
totalizando mil litros de sopa diariamente. 

Está em nossos planos também- deve ser feito o mais 
rápido possível - um entreposto de pescado, que não 
existe em Brasflia. Não existindo entreposto de pescado 
n_ão existe fisCalização do próprio pescado. Então, o pei
xe fresco é comercializado em feiras, sem nenhuma fisca
lização. Há interesse do Sr._Secretãrio também de im
plantarmos esse entreposto de peixe, com uma capacida
de média de 2 tjd de processamento- do peixe. 

Fugindo um pouc-o do scdpt, volto à industriali~ção 
do Distrito Federal. 

Com o incentivo à microempresa, podemos criar 
várias agroindústrias no Distrito Federal. Não deixar, 
por exemplo, que o tomate saia daqui para ser industria
lizado em outra área. A ervilha também. Além disso, fal
~~ Ull_!_pouco <:Je inf0rmação.Em outro núcleo rural des
ses ar, o proprietário estava· pegando mão-de-obra longe 
daqui. Não era nem em Unaí, era muito mais longe, e sa
bemos que existe desemprego de_setenta mil pessoas no 
Distrito Federal e os produtores estavam buscando mui
ta gente de Brasília, fora do entorno do Distrito Federal. 
Então, talvez falte aí uma integração de todas as Secreta
rias, uma integração da própria secretaria com infor
mação ao produtor. São coisas qúe, com o tempo, pode
mos diminuii. O princípar, então, seria incentivar o pro- · 
dutor - o peqUeno, grande e o médio -, que estamos 
inCentivando a comercialização. Tentarwse fazer de 
Brasilia um rriero importador-de cereal vai ser difícil- é 
claro que vai haver sempre algumas coisas que devem ser 
importadas, algumas frutas temperadas, alguma coisa 
deste tipo -, mas diminuir o máximo possível o caráter 
de importação de hortigranjeiros dos Distrito Federal. 
Gira em torno, hoje, de 30% o comercializado no Distri
to Federal. Hoje 30% vem de fora. b claro que é uma mé
dia. Depende de certos produtos. Alguns são quase 
100%. Em compensação, também Brasília é, em alguns 
_cãsOS, é exp9rtadora lOO%, por exemplo, de cenoura. Em 
média, temos importação de __ 30%_ de produtos. 

Um incentivo ao pequeno produtor, um incentivo à 
agroindústria, com a Secretaria de Indústria e Comércio, 
melhora muito e vai diminuir, é claro, o desemprego no 
Distrito Federal. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Vamos ou
vir o último dos Expositores, o Dr. Paulo Timm S. S• 
adianto-lhe a que terá 15 minutos para fazer a expla
nação sobre a sua visão do problema da industrialização 
ou do abastecimento. 

Posteriorme~te, iniciaremos a fase ae debates e per~ 
guntas. 

Tenho a satisfaÇão de dar a palavra ao Dr. Timm: 

O SR, PAULO TiMM'- Minhas escUsas a tOdoS eis 
Membros da Mesa, em especial ao Senador Mauro Bor
ges, Presidente desta Comissão. Talvez fosse uma sessão 
de psiCanálise, e o psícanilista teria dito: não, alguma 
coisa você deve ter dito para não chegar na hora. Como 
já conheço m_llitc bem_~ cantarola do Cássio, do Dr. 
Carneiro; tetlho até evitado ultimamente ouvi-lo muito. 
Talvez- teilha sido --is-so; POrque eu -disse ao Senador, 
cjüandó-ace!tei-OCOrlVite par~l"Vir-ãqLi.i, que poderia falar 
pouco sobre abastecimento, mas talvez falar muito con
tra a industrialização, se nos fosse dada esta ocasião, sem 
dúvida que seria uma oportunidade feliz para que aqui 
estivéssemos. Por isso, brincava c9m o Dr. Carneiro e o 
Cássio, porque.' sem ter~~lO~. opi~ões propriamente di-· _ 
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vergentes, sem dúvida temos algumas arestas, temos al
gumas áreas que nãO são coincideri.tes. Esta, talvez, seja 
uma oportunidade para explicitar. para discutir, um 
pouco quais são estas questões. 

Artes de mais na-da, devo dizer que todas estas ques~ 
tões, todas estas reflexões estão contidas no estudo que 
fizemos do Conselho de Economia e que tivemos ocasião 
de entregar ao Ex mo Sr. GoVCriiãdorJoséAparecido, no 
início da sua gestão. As conclusões básicas desse docu
mento, no tocante à agricultura, serviços e indústrias; te
nho ocasião de trazer e passar ao Senador, aos Membros 
da Comissão e aos demais interessàâciS neste documento. 

O grande problema nessa discussão da industriaH~ 
zação é que Brasília tem sido muito mais o frutá-de um "a
reflexão de planejadores _fisicos dO que: planejadQres p·ro~ 
priamenfe soci3is. NãO que teiülã fillfado a dime"rtsão so~ 
cial nos que planejaram fisicamente a cidade, mas, deci~ 
dídamente, ela tem sido muito mais o primadO êfo- plane~ 
jamento físico, coin al&uns retoQues ep:t algumas o_ca~ 
siões de monumentalidade necessária, do que propria# 
mente de uma reflexão social sObre quem deveria ocupitr 
esse espaço físico. Nessa medida, todas as funções, que 
são as funções económicas e sociais que habitam- a ci(fa· 
de, não foram devidanl.ente progiamadas. Têm sido in· 
corporadas ao longo da vida da cidade, num prçcesso~ 
muitas vezes, muitOs mais de improvisação do ciue um 
processo que seria mais compatível com a natureza aa ci· 
dide, o que se espera dela, como uma experiência da 
consciência do homem brasileiro sobre esse pedaço do 
território. -

Nessa medida, têm aparecido algumas expressões eco
nómicas e muitas lacunas económicas. Desta maneira, 
entre uma e outras dessas questões, desses pontos da eco
nomia, desses hiatos da economia, é que temos chegado 
até o ponto aonde chegamos." E aonde chegamos, visuali
zamos uma cidade que está armada, fisicamente estrutu
rada, com uma taxa de desemprego muito elevada, com 
uma predominância do setor terciârío, cOm algumas al
terações, inclusive, no setor terciário, o"nde a prestação 
de serviços, nos últimos anos, vai ganhando espaço sobre 
a atividade propriamente com-erc:ial e de administração 
pública, onde há certõ -refluxo da expansão do setor 
público, tanto pelo fato de que desacelerou, praticamen
te estancou o processo--de transferência, como pelo fato 
de que a crise econômíca se refletiu ou tem-se refletido 
nesse estancamento do processo de crescimento do setor 
pú.blico, aqui, em S'rasília. 

Este fafo, entãO, n-os deixã uma sêrle de eVidênciaS, 
urna série de problemas sociais. Ai tem aparecido muito 
a discussão da industrialização como uma solução que 
poderia alíviar o problema do desemprego, que poderia 
aliviar eventualmente o ânus do déficit fiscal do Distrito 
Federal, com receitas próprias, portanto, c_ontri6Uindo" 
para maiOr autonomia finaõcC:ira, ajudando ainda u_ma 
maior diversificação da cidade na incorporação de ãiTVr:
dades privadas. Mais ou menos o debate tem-se situado 
nestes termos, e temos procurado pontualizar neste de
bate algumas imprecisões, que são naturalmente concei- _ 
tuaís muitas delas, e é natural que ocorram, porque de
correm de certo senso comum com que se tem tratado a 
questão da industrialização em Brasília, quando não é 
tratada em função de interesses de determinados grupos, 
que naturalmente têm toda a liberdade e gozam, natural
mente, de todo direito de expressar seus interesses num 
projeto de industrialização para esui cidade, ou para
qualquer outro lugar do Mundo. 

A nossa renexão, naturalmente, tanto foge do senso 
comum: com que a matéria -é tratada~ e-procura iriCorpo
rar alguns critérios para a avaliação do problema, ·como 
também não tem absolutamente que ver com o conjunto 
de interesses, que, ·com- toda a naturalidade, pululam nes-
se tipo de discusslio. -

Fundamentalmente diríamos é que a industrialização, 
em primeiro lugar a n·ível nacional, o debate sobre a ifr-_ 
dustrialização hoje se dá muito inais sobre qual o tipo de 
industrialização de que necessitamos do que o debate 
que tivemos no início da década de 50, quando discuti
IDOS a questão e a problemátiCa d:i industrialização 
como uma fórmula geral para superação do atraso e do 
subdes.envolvimento ec_onômico, e que, de certa maneira, 
nos _deu o tipo e o padrão de industrialização que hoje te-
mo·s no Brasil. 

A avªliação que todos os organismos internacionais 
fazem, de certa maneira os economistas brasileiros e os 
cientistas sociais fazem, é que na atual etapa do desen
volvimento brasileiro não basta mais pensarmos na in
dustrialização em geral como saída para os problemas da 
miséria, do subdesenvolvimento, do desemprego, etc., 
mas qual o tipo de industrialização para determinado 
tipo de problema que passamos a enfrentar. Sobretudo o 
próprio ~ND, que hoje se enconfra em apreciação nesta 
Casa, pontualiza esse tipo de questão, demonstrando 
que o desafio maior das próximas décadas, no Brasil, 
não é mais um desafio da ampliação da base de capital 
de uma forma _g~.@J. mas da abertura de fronteiras tecno
J~gLcas precisas que possam garantir uma taxa adequada 
de_ cre§cimeJltO para o futuro. . 

-De m-aneira que-º- horizonte- e já digo que há certo 
consenso a nivel de todos aqueles que manejam comes
sas questões-, é que não se trabalha mais, contempora
neamente, com a industrialização em geral, mas com a 
industrialização tópica, o debate, a indagação, qual a in~ 
dustrialização. Ela antecede, de certa maneira, a reflexão 
mais geral que presidiu o pensamento económico e a 
política de desenvolvimentÇI na dé~da ~e 5Q. E_istq por 
uma razão muito simples: naquela época, o que pautava 
a reflexãO-sobre _a poHtica econômica era a consciência 
mais ou menos generalizada da escassez de capital, que 
tinha que ser rompida, de alguma maneira, pelo processo 
de industrialização. O País, contemporaneamente, não é 
mais_um país que, d~? ponto de vista da estrutura econô
mica;· se ofereça como de insuficiência dinâmica na for
mação de_ capital. Os nossos problemas nesse campo são 
muito mais problemas típicos de economia madura -
basta ver o .:i.lto índice de ociosidade da capacidade in
dustrial -do que problemas típicos de estruturas subde
senvolvidas, que padecem, que sofrem dinamicamente 
da-insuficiência de capital. 

Nesse_ marco global da industrialização e da política 
industrial é que se tem que pensar no problema de 
Brasília, e da industrialização em Brasília. Não pode ser 
uma industrialização em geral, mais aquela que atenda 
aos r_equis~t_os da política industrial a nível nar;ional, e 
com uma particularidade: a índustrialização não ê, de 
nenhuma maneira, uma fórmula obrigatória por inCre
mento do nível de renda ou de emprego. A longo Prazo, 
desde a famosa crise de transição do paraíso, quando 
Adão botou o braço no ·ombro de Eva e disse: .. olha, 
meu bem .• estamos numa época de transição, vamos co
meçar tudo de novo ... " Desde aquele moinento que o 
problema ecÔnômico,é um problema que passa pelo in
cremento de produtividade, pela inovação tecnológica e, 
portanto, pela industrialização em geral, como técnica 
de sobrevivência da humanidaçle. Isso que é válido para 

--a-sobrevivência da humanidade não o é para a sobrevi
vência da família, da comunidade, da cidade oLt de um 
país. No contexto geral da industrialização mundial, um 
país pode viver sem industrialização, basta que ele defina 
o seu papel na divisão internacional do trabalho, e saiba 
captar do processo de industrialização mundial o incre
mento de renda que lhe permita sobrevivência de alguma 
maneira. Há vários exemplos disto, enão é ~ora de citar
mos os vários exemplos que ilustram este caso, tanto a 
nível ,de nações como a nível de regiões. Já faz muitos 
anos que se abandonou a idéia de que a industriaHzação 
tem que ser uma industrialização de todos os pontos. 
Mesmo nos patses socialistas, que avançaram muito nas 
técnicas de programação, a industrialização é uma estra
tégia que se conforma I?U que evidencia _em determinados 
lugares, condicioriada uma série de requisitos. · 

De maneira geral, Brasilia- é importante que se diga 
--_é u~a c~í:l!!de que não necessita de industrializ8ção 
como têcníca de so_brevivência, porque tem o grato privi
légio de ser dotada de alto nível de renda, público e pri
vado, independentemente do processo produtivo, E isso 
pela sua condição _especial de inserção, na divisão nacio
na1_~o t~abalho, como Capital da República, como por
tadora de uma função terciária, que lhe permite drenar 
para este centro parcela significativa do Produto Nacio
naJ, fazendo com que esse Produto anime internamente 
um conjunto de atividades sociais que aqui se desenvol
vem. 

Esta ê uma questão fundamental que tem que presidir 
a renexão sobre a industrialização em Brasflia. 
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Bras.ília não necessita, dinamicamente, da indus_triali
z.<~.ção para sobrevivc:r. Ela pode r-ecorrer, para cumprir 
determinadas necessidades. 

Isto não é válido para Goiás, não é válido para o 
PiauL Certamente _o Piauí precisa de industrialização, 
porque não terá outra maneira de capitalizar o seu nível 
de renda e melhorar as condições de vida da sua popu
lação, a não ser através do desenvolvimento das técnicas 
produtivas e de melhor aproveitamento dos produtos do 
trabalho, incrementado produtivamente. 

Brasília neste quadro, é uma exceção e tem que ser 
pensada assim. Neste quadro de uma cidade que é dota
da _de um altíssimo nível de renda, é a terceira arreca
dação de Imposto de Renda no Pafs, é uma cidade que 
tem elevadíssimo percentual de receita pública por habi
tante, é maior do que o Estado de São Paulo, duas vezes 
o:da cidade do Rio de Janeiro. Brasflia é uma cidade que, 
além de ter uma elevada dotação de recursos de receita 
pública, tem um elevado nível de receita privada, de ren
da privada. Este quadro, portanto, que é um quadro pa
radoxal no conjunto da economia brasileira, faz com que 
comecemos a pensar nos problemas típicos de Brasília, e 
vamos descobrir que não são problemas propriamente 
econômicos, são problemas de natureza social: como as
-segurar adequada redistribuição da renda através de 
políticas públicas que assegurem a certa estabilidade so
cial e o emprego da população e como garantir políticas 
de redistribuição de renda no setor privado que contri
buam para que a escala, que, de certa maneira, separa 
Brazlândia e Ceilândia do Plano Piloto, diminua. Entre
tanto, é um problema de R_o\ítica lo_calizada. Chama-se, 
teé"iíiC-ariietite, política públiCa. Nao se resolve através de 
industrialização, nem aqui, nem na Coréia, nem na con~ 
chinchina, porque não há absolutamente nada que ver 
um<t coisa com a outra, a não ser ao nível do interesse 
privado, envolvido no processo, ou do senso comum téc-
nico, que preside -eVentualmente o debate. -

Ê importante que com toda liberdade se diga isto, por
que é um debate, é um foro de discussões, e neste nível é 
que temos que começar a discutir essas matérias. 

Dentro deste quadro é que se pode pensar quais os 
problemas específicos de Brasflia e qual o tipo de indus
trialização que' pode contribuir para resolver esses 
problemas. 

Não me vou aprofundar nisto, porque passaria dos 15 
minutos regulamentares, mas é a contribuição _que fize
mos ao Governo, que estâ contida nesse trabalho que ti
vemos oportunidade de entregar ao Dr. Carneiro, até 
num debate que fizemos, e ele nos honrou com a sua pre
sença no Conselho de Economia, quando fhe entregamo-s 
esse- trabalho, e tivemos ocasião _de dizer também ao 
Exm9 Sr. Governador. Insistimos, fundamentalmente, 
que o problema em Brasília, em primeiro lugar, pasSa 
por cima da questão da indústria em geral, para se locali
zar ao nível das políticas industriais que devem presidir a 
política de governo. Nesta medida, nossa primeira mani
festação foi de que jamais deveríamos ter em_ Brasflia 
uma Secretaria de Indústria e Comércio, e sirri Uma Se
cretaria de Economia, que estaria voltada para a ava
liação dos problemas económicos e sociais da cidade, e, 
nesta medida, destilando instrumentos e critérios que Pu
d~sem presidir a solução desses problemas. 

Essa posição de uma Secretaria de Economia coincidi..: 
ria naturalmente com a formulação de uma política in
dustrial voltada, fundamentalmente, para a expansão do 
nível de emprego industrial, portanto, para tecnologias, 
Projetas e propostas voltadas fundamentalmente para 
tecnologias altamente absorvedoras de mão-de-obra, 
que pudessem cumprir um papel neste nível. 

N~o esquecemos também de chamar atenção que 
Brasília Poderia cumprir um papel ao nível das fronteirâs 
iecnológicas que se abrem sobretudo pela presença de 
uma grande Universidade, de uma massa intelectual, que 
poderia fazer em Brasília, no conjunto da política indus~ 
trial nacional, um pólo fundamental para expansão de 
determinados setores. Campinas está voltada J:tOje para a 
questão das comunicações. Brasília poderia cumprir um 
papd especffico neste campo, e, nesta medida; o proble
ma é muito mais da articulação de Governo com a Uni
versidade do que propriamente abertura de projetas em
presariais, "estricto sen.su". 
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Ao nível desta política industrial, farei, Sr. Presidente, 
apenas uma última observação, que me parece pertinen
te. 

A vocação e a príorióade fundarriental que encontra
mos em todos os nossos estudos apontam no sentido 
realmente da agroindústria, sobretudo pelo papel que a 
agroindústria, cumpre para o abistecimento da cidade e 
a redução do custo da alimentação na cidade, além de 
que teria a agroindústrja um papel estabilizador das re
laçõ_es de produção-consumo agrícola, fazendo co-m que 
não acontecesse isto que o nosso presidente _da CEASA 
acaba de nos diúr: o estímulo à Produção de detefmina
do produto agrfcola acaba tropeçando num excedente de 
oferta, que desestimula a produção e pode levar à banw 
carrota os próprios produtores voltados a essa pro
dução. 

Então~ é absolutamente fundamental que se comple
mentarize o incremento da atiVidade agrícola com f6rw 
mulas de aproveitamento dessa produção, que não reba
tam negativamente sobre o campo, desestimulando e de
sorganizando toda a produção. 

Sr. Presidente, é absolutamente importante que se esti
mule a produção cooPerativa no Distrito Federal, sobre
tudo se estimulem propostas de aproveitamento agroin
dustrial, que façam do produtor um partidpante do pro
cesso industrial; que não faça apenaS um iõ:struinento de 
produção- que fica a mercê da pràdUçaoTti.austrial, como 
os cortadores de cana ficam à mercê dOs senhores de en
genho. Esse prOjeto que- se acaba de implintar em 
Brasília, entregando uma usina -de beneficiamento de 
soja a um grupo privado, é extremamente Prejudicial e 
perigoso nesta Cidade porque vai prejudicar, a longo 
prazo, a transformação de produtores agríco_las em só
cios da industrializaçãO e do processo de desenvolvimen
to. Não tenho outra explicação a isso,-a nãO-ser os inte
resses privados envolvidos nesse processo, e temos que 
aproveitar esta Casa para deixar claro· que se os interes
ses privados devem· te.t' um ·paper,--a grande empresa deve 
ter um papel. A empresa cooperativa também é privada e 
não pode ser múginalizada, se se entregou Um projeto 
ao Grupo OK, que se entregue, que se dimensione outro 
projeto correspondente à capacídacJe de P!odução de 
soja aqui"-dentro do Distrito Federal para um projeto 
cooperativo, assegurando que a COOPADESE Se reerga 
e seja um instrUmento fundamental dessa aquisição in
dustrial; caso contrário, estaremos fiariSformando esses 
produtores rurais, que a muito custo foram implantados 
aqui dentro do Distiito Federal, na verdade, em _candi~ 
da tos à falência, -em candidatos a empregadOs de grandes 
indústrias que imporão O preço da matéria-prima e dita
rão a política de preço nessa área. 

Sr. Presidente, eram essas as nossas palavras e o agra
decimento por ter tido opõrtunidade de trazê--Ias a eSta 
Casa. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Meus Se
nhores e minhas Senhoras, acabamos de ouvir as pala
vras brilhantes e corajosaS do Dr.-Paulo Timm, Presi
dente do Conselho Regional de Economia. 

Foi isso que falei no começo -hã realmente discre
pância na maneira de ver, não há umã uiii(ôi'mídade de 
pensamento em Brasília sobre a futura destinação da Ci~ 
dade, embora ela tenha sido criada com um pensamento, 
com uma destinação. Ou.viffios a pa!avfa, e eu, daCa <i 
minha posição do Presidente deste Conclave, não devo 
emitir a miilha opinião nem mesmo tomar partido por
que estou aqui comO Moderador. Mas é -muito impor
tante que apareçam idéias fundamentalmente divergen· 
tes, para que se procure, através da discussão, a bUsca da 
verdade. 

Eu gostaria, a -partTr de "agora, não fizer' U"in -detlate en
tre os expositores do momento, mas ae- fazer um d~bate 
entre os ouvintes e os expositores, No decorrer do deba
te~ cada um prega a sua visão, o seu ent~ndirrient~ a res
peito desse magno problema. r=:_ realmente muito impor
tante saber se é desejãvel para Brasflia ter uma popu
lação de 3, 4, 5, 10 milhões de habitantes. Seria, realmen
te, desejável para a Cidade, para o conforto, para o bemw 
estar_da população? Todas essas coisas têm que estar em 
pauta. Seria bom todas essas áreas verdes de residência? 
Tudo isso precisa ser pensado! 
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AnteS -de inici~r _o-_çlebateLgost~_ria de res~a!tar a pre
serr-ça; aqui, de pessoas que, pelas posições que ocupam, 
merecem ser mencionadas~ rec_ebe_J!l o nossq_~g_r---ª-º-~çl
JfttniQ-Peto irliereSseqUe tiveram pela nossa reuniãaL Es~ 
tava_aqui presente,_e pediu par~ se retirar há ~~mco, o Se
nador Nivafdo Machado. Devo esclarecer que não_ temos 

-n·õ-rriomenro-.-[renhuffi Senã-dor presente, o que-éjustifi
cável porque o Senado estã funcionando não a máximo 
vapormasamínnnc,-vapor--;-poiSé----umaCã"sã essencial
mente política e estamos com eleições nas Capitais de 
t6do Brasil,- eles precisam estar lã cumprindo a sua ta
refa política, assim como os Deputados, Lament~vel
mente, c_ontamos com muito poucos Congressistas. 
- Estão presentes aqui: o Presidente do IAB do Distrito 

Fed_eral, Dr. José Carlos Coutinho; o Presidente da SAB, 
Dr. Teotônio Pacheco; o Presidente da PROFLORA, 
Dr. Wagiler de Castro; o Presidente da Fundação Zoo~ 

__ hatânica, Dr. Marlênio José Ferreira; o Presidente da 
COERB- Empresa de Eletrificação Rural, Sr. Francis
co Carvalho Sobrinho; o nosso amigo Chic_o Paraná; o 
Presidente da- E MA TER do Distrito Federal, Dr. Flávio; 
o Presidente do Sindicato de Construção CiVil, Dr. Ma~ 
noel Augusto de Âlmeida; o PreSidente do Sindicato das 
Indústrias Gráficas, Dr. Hilton Pinheiro Mendes; o Se
cretário da Agricultura, Dr. Leônidas Teixeira Vascon
celos.. .Perdoem~me_s_e deixei escapar algum nome! 

-- Meus Senhores, vamos iniciar as perguntas. Não é ne
cessário que se inscrevam previamente, a não ser que 
haja tumulto e seja necessário insCreVer j:iára -dafffiõSOr
demh 

-o--prrmefro iridãgadóf, Francisco Carvalho Sobrinho, 
Presidente da Cooperativa de Eletrofundação. 

O SR. FRANCISCO AGUIAR CARNEIRO -Sr. 
Senad_<?_r, p_eço __ ~-e~lavra para uma qu~tão de _or_dem, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- V. S• tem a 
paJ~!-~~ 

O SR. FRANCISCO AGU1AR CARNEIRO -c_ 
-Aceito a situação de que não haja o debate entre as par~ 
tes que fizeram as suas exposições, enüet8.nto, encontro 
um fantástico confronto entre tudo que expus e o que 
disse o nosso ilustre amigo Professor Paulo Timm. Estou 
aqui com os elementos para rebatê-lo. 

Mas, acho que a orientação de V. Ex~ talvez seja até 
mais construtiva. 

Só jJeço que me seja dada a oportunidade, se não 
safrem da platéia luzes comprobatórias do que eu disse e 
qUe sejam comprob_atórios do que dis~e? Professor Pau
lo Timnl., que me seja âada a oportul1idade de expor o 
que penso a respeito do que falou o Professor Paulo 
Ti mm, 

o- SR~ -PREStDENTE (Mauro Borges) - Perfeita
mente, Dr. Carneiro era exatamente o que nós pensáva
mos! 

Para não privar os ouvintes dos debates, iniciaremos 
agora, mas, tão logo estejam terminados, V. S• terá a pa
lavra p_ara expor as suas idéias. Vai ser _muito interessan
te _e-ste -diálOgo. 

Põrtantó; por favor, falem bem perto do microfone. 
As perguntas devem ser objetivas, sem tecer muitas con
siderações. 

Concedo a palavra ao Sr. Francisco Carvalho Sobri
nhO. 

O SR. FRANCISCO CARVALHO SOBRINHO -
Meu nome é Francisco Carv~l~o Sobrinho~ conhecido 
Chico Pa"rãiiá, sou Presidente da COHERB- Coopera.: 
tiva de Habitação Rural de Brasflia. 

__ _ _Sinto-!!J~_bgmªdg_ por estar aqui nesta Mesa, em pri
meiz:!ssj_mo IMgar_,_ g_ye_t_o. parabenizar V. Ex~ por ter este 
gran_de integ:sse, quando preside esta Mesa, como Presi~ 
de~:tte da _C_omi_ssão do Di!;trito_F_edera_l, do Senado Fede
ral L de cq-nvfdar __ todai"_-as classes, --~Uralistas, pequenos e 
médios produtores estão aqui presentes e, ao q_ue me pa
rece, _ _!l_l!nca_jiy~_r_a_tn_gportunidade desta honra, o que de
monstra que este País vai avante, para frente, Brasil! 
_ Qu_cro agradecer aos Sr_s. expositores que, nesta Mesa, 

tiz_esarn_ urna grande exposição. Não posso dizer que este 
ou ~quele foi m~;lhor_ expositor, porque não tenho como 
escolher; para mim todos foram bons e foi de grande i.n-
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teresse para o p~vo do Distrito Federal, principalmente 
pt1ra a área ruralista de Brasília. 

Como disse o nosso grande Secretário Francisco de 
Aguiar Carneiro, sobre o desemprego do Distrito Fede
ral, em verdade muito desemprego, não vamos dizer que 
é facílimo cômbatir O desemprego, mas hã muitas facili
dades, uma dela~_é a fixaçà<? do h()mem ao campo; outra, 

-qU-e i in-fm~estrllillra da ~rea rural fosse feita pelo Gover
no diretamente e não jogar o homem no campo e não dar 
infra-estrutura, principalmente eletrificação rural. 

Hoje mesmo, chegOu um ruralí~ta e agricultor ao es
critório da COERB_e disse: _"se for para empatar 70 ou 
80 mi!hões de cruzeiros na eletrificaÇão, vou pôr na pou
pança!" 

Então, acho que a infia~estrutura da eletrificação rural 
deve ser feita pelo Governo; se houver essa infra
estrutura, tenho certeza que o homem deixará de vir para 
a cidade e irá para a zona rural. 

Porque, ao invés de fazer uma casinha em Ceilândia 
ou no Gama, para dar ao- homem do campo, vai ter que 
dar a _casa e o emprego; então, se ele distribuir a terra e a 
infra-estrutura, o homem não vai procurar emprego, vai 
produzir para a su~ família e mais dezenas de famüias se 
alimentarem. 

Encontrei sinceridade no Dr. Timm - hã 20 anos, 
acompanho o Cooperativismo, os homens de instrução, 
de grariçie instrução_ como o Dr. Tiinin. -

Parabéns Dr. Timm, e aqui gostaria que estivessem 
presentes todos os dirigentes de cooperativas. V. S' foi o 
primeiro que '?uvi falar co~ otimismo nesta Mesa. 

Se nós dormírmOS:-e-=-conCJiilarmos, "a vaca vai para o 
brejo", pois o grupo económico está em cima, até hoje 
nunca vi uma autoridade, um Ministro se interessar pe· 
fã~ coo-perativas, e--ere-S s-abem que as ·cooperativas São 
uma potência; se as cooperati_v:as se desenvolverem, te-

- nho cert~za ·absoluta que não haverá mais fome neste 
Pais. 

Outra ·_ç_Qisa.-_que escu_te[.dQ_Dr_._Se:b_a_süã_o, na CEASA 
- sou testemunha- em 1973, havia um grande frigotf
fico na CEASA mas um frigorífico ocioso, porque na
quela época_ eu, pessoalmente, -~rouxe produtos da minha 
chácara no Núcleo Alexandre Gusmão, quando o que se 
fazia era uma veilda na base do cochicho, a venda de 
compadre, quando se chegava ao portão da CEASA. 

Po_rtanto, Dr. Seb_astíão, quero p_arabenizar V. S' que 
vem tomando lodos os cuidados para que o agricultor 
não sofra as conseqUências que sofreu, 

As vendas na CEASA eram na base de cochicho e de 
telefonema de compadres e quando a mercadoria chega
va ao portão um ligava para o outro: "Compadre,jã che
g:.lrãm todos caminhões, vamos baixar o preço." Aí, era 
recomendado pelo revendedor e compradores que não 
comprassem aquele produto daquele chacareiro, porque 
ele_'l.oltuva para sua chãcara e lá despejava no meio do 
carilpo, no cerrado, que era melhor do que vender barato 
para não baixar o mercado. 

Eu vi caminhões e mais- cariüiihões serem despejados 
aqrli em Bras_íiia! 

Então. Dr. C;irneiro, apelo para V. s~ com relação à 
indústria de aproveitamento e produto hortigrangeiro, à 
indústria de extra to de tomate, à indústria de conserva, à 
indústria de doces - tenho certeza que o produtor vai 
s_er _ince:nüvado_e jarnai.s.te.rão_ pxe_g_uiça_e_me.do_ de produ_.,_ 
zir, porque a produção é fácil mas, na hora de vender, é 
díficil na base daqueles "compadres" comprando pelo 
preçõ--que-Cjiiefem. Parabe-ns-a-o--setfaâor"; se fizer isso 
pelo meu Estado, e parabéns também, ao Dr. Leone Tei
x:eira, que é o Secretário de Agricultura, que_ hoje se 
preocupa quando vai ao campo, deixa de ficar no gabi-_ 
nete, te!efoiwndo e sentado em sua bela cadeira. Nãof _ 
Ele pega ~!Tia botina e vaí para o campo visitar a área ru
ral. Enlão-:-parabê-nS- a-essa equipe. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito bem, 
Sr. Chico Paraná, pela sua oportuna intervenção. Tenho 
que dar um telefonema urgente e peço licença, por al
guns minutos; vou pa-ssar a Presidência-ao Dr. Carneiro, 
para que· presida os trabalhos até a minha volta. 

O SR. FRANCISCO ADQrAR CARNEIRO- Pela 
ordem~ Sr. Presidente! 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Borg~s)- COncedO a 
palavra a V. Ex.•, pela ordem. 

O SR. FRANCISCO AG\i!AR CARNEIRO- Não 
é pela situação de Presidênciã, mas vou dizer três doisas: 
primeiro: na folha 2 do meu trabalho, depois de situar 
to_das_as_mazela_s do Distrito Federal, digo o seguinte:
Como resolver os problema de desemprego, de tudo?
Encontrarrios a forma mais eficaZ na fixação do homem 
em sua gleba, dentro de uma situação condigna de vida, 
de tal ordem, que seus fHhos tenham também perspecti
vas de vida saudável e progressista. Digo maiS, a seguir: 
-"Os conglomerados agrourbanos, as agrovilas, a po
tencialização: da agropecuária e as agroindústrias seriam 
ds primeiros grandes passos a ser dados. 

Mas nós temos uma situação de fato, em Brasília, que 
não se encaixa neste jaez. Em segundo lugar: falo em 
conserva, doce, tomate e ervilha; quando me foi entregue 
pelo Governador do Distrito Federal a responsabilidade 
de resolver o problema da São Jorge, no Gama, minha 
primeira preocupação foi a de transformar aquela vasta 
ârea de 26 mil metros quadrados em âreas industriais. E 
o primeiro galpão já foi vendido com a condição de se 
instalar uma fábrica de doces, e parte do pagamento são 
250 toneladas de do_Q;. ao proprietário do terreno. Esta
mos trazendo para BrasHia uma grande indústria de São 
Paulo chamada Delicious,- que- vai produzir 250 mil re
feições com_os_ produtos hortigranjeiroS e com O produto 
agropecuário do Distrito Fed!::r.al para e:rcportar direta
mente para a Europa, e esse produto será distribuído 
pelo Café Cacique-SOlúvel. Problemas de tomate e ervi
lha já tinham sido falados aqui sobre a industrializaÇã_o, 
pelo nosso Senador e pelo nosso Presidente da CEASA. 
De forma que não qUero estender-me mais porque pode
ser que algum dos colegas queiram fazer i"eferência. 

Tem a palavra o Sr. Lindomar. 

O SR. LINDOMAR PEREIRA- Eu me chamo Lin
domar Pereira, sou Diretor Social da Associação de Mo
radores de Sobradinho e militante polftico do Dístrito 
Federal. Parabenizo o Dr. Francisco Aguiar Carneiio e 
principalmente o nosso _Pr_esid_ente da Comissão do Dis
trito Federal, o companheiro Cássio; discordando do 
companheiro Timm, porque a industrialização das nos
sas cidades-satélites se faz necessária, hoje, pelo vasto, 
pelo número excessivo de companheiros desempregados, 
hoje, no Distrito Federal, e para evitar também o "Trem 
da Alegria" no serviçO público (Palmas). Porque é o úni
co meio, hoje, que nossos jovens têm de resolver o seu 
problema de desemprego. Procurando o jeitinho brasilei
ro de encontrar o meio de se empregar, ê realmente atra
vés do "Trem da Alegria". E continuo lutando para que 
o Distrito Federal seja industri!liizado tanto na região do 
entorno como também na região das cidades-satélites, 
onde já temos parques industriais e áreas Predestinadas. 
Esta, a minha luta. '(Muito bem! Palmas.) E também fa
ria um apelo ao Dr:· Carneiro, pois esta semana fUi prO~ 
curado por um companheiro e diversas indústrias, hoje, 
inclusive do Gama, eStão desativadas porque esses in
dustriais foram sobrecarregados de, taxas e impostos 
onde eles foram obrigados, principalmente pela TER
RACAP, a construir, em prazo m[nimo, e não tiveram 
condições de reativar suas indústrias e estão com õS gal
pões construídos para não perder o terreno, mas querem 
continuar trabalhando, principalmente uma fábrica de 
velas que e:rcíste lá no Gama, que está desativada, com to
dos os seus fritpOstOS pagos ma:s não podem dar continui-

1 dade no seu programa. Eu gostaria que o n__osSo Secre-
tário da Indústria ~ Comércio e o companheiro Cássio, 
que é o Presidente da FIBRA, dessem incentivos a essas 
indústrias desativadas no Distrito Federal, pois é muito 
melhor ativar as que já estão implantadas do que trazer 
as de fora. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

o-sR ... ---~EUgõstana de'P-iestarum-----es: 
clarecimento ao companheiro, pois nesse Encontro sobre 
CriaÇão e DesenvolvimeJ?,to de Empresas, que realiza
mos, ele se dirigiu exatamente ao micro, médio e peqUe
no empresário, que viram a nossa chamada pela "Impren
sa e Televisão e, no fim do segundo dia, tiveriios grupos 
de trabalho que apresentaram conclusões e cerca de 20 
projetas, que forarri ap-resentados - quase que metade 

~ são de agroindús_trias de pessoas que já ~tão iniciando 
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::.!_tiv[~_f\_4_~. ~f!ãO são projetas para se fazer, são membros 
da comunidade que estão iniciando micro-projetes e 
micro-unidades industriais. Foi um auditório de cerca de 
100 pessoas, que lá permanceram das 14 horas àS 23 ho
ras de um dia: e, das 14 horas às 21 horas, do dia seguinte, 
sem ninguém sair. São pessoas que estavam intei-eisadas 
e realmente produziram alguma coisa, 

Quanto-a-esse-problema do terreno, acho que já fui 
bastante claro na minha exposição: o Secretãrio também 
ésensivel a isso, acho que existe uma máquina que preci
sa ser desenferrujada ainda em alguns pontos e tenho 
certeza que, com a colaboração do Secrçtário, chegare
mos lá 

Então; compailheiro, fala~do sobre a ~g-~~indUstria; 
concordo perfeitamente, este é o nosso ponto de Vista 
também, só que é o nosso problema básico, sou da Fede
ração da Indústria e a Diretoria de lã não está -preocupa
da em auto-afirmação. Somos membros da comunidade 
e queremos gerar empregos no Distrito Federal. (Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Aguiar Carneiro)
Acrescento para o Lindomar que, 8 do meu trabalho, o 
príineiro item das estratégias, diz o seguinte: 

"Apoio às índústrías existentes dentro dos seg
mentos prioritários dessas indústrias." 

Concedo a palavra ao Dr. Te6tônio Pacheco, Presi
dente da SAB. 

O SR. TEOTONIO PACRECO- Sr,_Presidente, Srs. 
Parlamentares, Sr. Secretário da Indústria e do Comér
cio. 

A sua exposição significa que, neste momento, estão 
em instalação duas indústrias de transformaÇão de. soja 
no Distrito Federal, com capacidade de _600 mil 
toneladas-dia. A minha pergunta com relação à soja é a. 
seg_uinte: Qual o grau de transformação que se pensa 
chegar, nessa$ indústrias, e em que tempo? 

uma_ s_egunda pergunta, ainda com relação à expo
sição de V. s~~C?_m relação ao ptano-Diretor da Secre
tária de Indústria e de Comércio, quaiS -sãQ as indústrias 
prioritárias previstas? Para a minha orientação, Sr. Pre
sidente, tenho outras perguntas relacionadas om outros 
expositores, não sei se faço tOdas as perguntas ... 

O SR. PRESIDENTE- Poderia responder a_estas e 
depois às outras. 

O SR. TEOTONIO PACHECO - ~-p-rimeira per
gunta é qual o grau de transformação, Sr. Presidente, até 
onde se pensa chegar nessas indústrias. 

O SR. FRANCISCO AGUIAR CARNEIRO- Ela 
será a transformação do óli!o já beneficiado. Nós tere
mos, n~ssas indústrias, 79% de farelo, em termos gerais, 
19,5% d-e Oleo bruto que daí surgirão beneficiamentos, 

-inás rio nlCiffientO-só-óleo bruto e 1,5% de lecitina e de 
produtos para sabão em dois anos, após as instalações fi
xas. Deveremos, na primeira indústrta, de 400 to_neladas
dia, aproveitar a safra de 87; a de 86 está perdida. 

Quero dizer-lhe que um dado que talvez seja útil para 
todos é que essas duas indústrias - a de 400 toneladas 
consurnirã 48 bilhões de cruzeiros e a outra 72 bilhões de 
cruzeiros, dos quais o Governo do DistritO Federal entr~ 
apenas com 30%, ou seja 22 bilhões de cruzeiros; o resto 
são recursos do Banco do Brasil, do BNDS e recursos 
próprios. 

Quero também ressaltar que, no primeiro ano, em 
1988, deveremos ter, com a comercialização, 34 bilhões 
de ICM e uma economia de 30 bilhões em transporte, 
porque sã_o 3 milhões de sacas de soja, que seguem da 
Região geoecondmica e do Distrito Federal para São 
Paulo, Paraná e Minas Gerais, 40% para São Paulo 40% 
para o Paraná, e 20% para Minas. 

Quero Chamar especial atenção que esse ICM de 22 bi
lhões_de_cruzeiros praticamente com 18 meses, retorna o 
recurso dado pelo Governo da Distrito Federal. 

- Eniáo, estarem'os ãpeilas ·cOin ""'TTõifhões 'delinancia-
mento; teremos 32 bilhões de ICM e uma economia a 
termo de transporte, de ordemjâ nacional, deJO bilhões, 
que são 3 Olilhões de sacas a I O mil cruzeiros médio por 
saca, porque as do Paraná chegam lá a 12 mil cruzeiros 
por saca. 
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A segunda pergunta é: quais as indústrias prioritárias? 
São indústrias de alimentos, indústrias de móveis e um 
pouco de metalúrgica, indústria de confecções, são todas 
essas indústrias de primeira mão, que irão abastecer as 
necessidades do Distrito FederaL 

Atualmente, o consumo de confecções no Distrito Fe
deral atinge a 50%, o resto é todo importado. Então, te
mos ·condições de abastecer o mercado e criar aqueles 
co~redores de exportações com os superâvits. A balança 
comer<::ial é que nos vai-dizer qUais são os prioritários. 

O SR. TEOTONIO PACHECO- A outra pergunta 
que tenho é dirigida ao Dr. Cássio Aurélio, Presidente da 
Federação das Indústrias.. 

Sou recém-chegado a Br_asília, depois de mUitos anos 
sem vir aqui. Talvez esta seja a razão da minha ignorân
cia ao fazer a pergunta, mas V. S•assinalou que, no setor 
industrial da Ceilândia que, se bem entendi, é um setor 
que está instalado a cerca de lO anos, que não tem mais 
do que 10% de área ocupada, por indúStria. 

Pergunto: que razão, ou razões existem para isso? 

O SR. _ --São os dois problemas 
básicos a que me refiro em minha narração. Os terfenQS. 
foram vendidos de forma imprópria, com correção mo
netária e com prazos irreversíveis paia a implantação de 
indústrias. E por falta de incentivos reais, aqui nem se 
implantam projetas industriais, devido ao fenômeno de
semprego. O déficit na geração_de empregos é um fenô
meno recente em Brasília. Até 1980 a indústria de cons
trução civil era grande distribuidora de mão-de-obra, e 
essa indústria tem um ratar muito implicador, muito 
grande. O fenôtri.enO i:lo desemprego em Brasflia vem dos 
anos 80 para câ, senão hoje não teríamos 70 mil desem
pregados. o· n6mero de empregados cresce enÍ progres
são geométrica, isto que ê importante que se frise. A taxa 
de crescimento demográfico de: Bras(lja na década de 70 

·era cerca de 14% ao ano. Então, a repercussão vem ago
ra. Aqueles que aqui chegaram geraram os seus filhos, 
que estão, agora, entrando no mercado de trabalho. 

Então, esse fenômeno do setor de indústria fOi inicia
do em 1974 e, até o ano de 1980, realmente houve um de
sempenho muito difícil. Agora, nos últimos cinco anos 
estamos vendo que cada vez ele se agrava mais. 

Uma pergunta dirigida ao Sr, Presidente da CEASA, 
Dr. Sebastião de Castro. Se bem endendi, a capacidade 
do frigorífi~o do_ CEASA é de 9 mil e 700 toneladas com 
70% de capacidade ociosa. Isto dá uma caPacidade ocío· 
sa da oi-dem de até 800 toneladas no momento. 

Pergunto: desde quando esse frigorífico está com essa 
capacidade ociosa e que planos tem a CEASA para eli~ 
minar esse problema de ociosidade de uma instalação 
tão cara, como ê o caso de um frigórifico? 

O SR. SESASTIÃÔ DE CASTRO- Não t;nho exa
tamente certeza, mas me parece que o plano de estoque 
regulador de carne, a nível nacional, foi desativado em 
1981. Agora, a CEASA tem vários planos. Acontece que 
o estoque regulador de carne é um plano- a nível de Go
verno Federal, de decisão até a nível de Presidente da 
~epública, de Ministros da República. E. um dos planos 
de te.nta~ minimizar seria a alocação do entreposto de 
pesca~<:'-· No caso do estoque regulador nós fazemos ape~ 
los, do tipo que fiZ ao-Pfesidente da COBAL, no sentido 
de que nos ajude, com a sua força política, a incentivãr;oa 
fazer ver, ao GOVerno Federal, a necessidade do estoque 
regulador. Não é só para o frigorífico da CEASA fatu .. 
rar, ê para regular realmente a preço, para estabilizar o 
preço da carne d_Q boi na entre-safra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Vamos, en
t.ão, passar a palavra ao Sr. Divno Ferreira de Rezende. 

O SR. DIVINO FERREIRA DE REZENDE - O 
que nós, pequenos empresários, queremos ê que cada um 
cumpra o seu papel. Nós aqui, em Brasflia, sentimos a 
concorrência desleal do próprio Governo. O papel da 
COBAL, da SAB, perante a comunidade não C corres
pondido. Por exemplo, nas licitações do GOverno Fede
ral participam todos os concorrent~ do ramo e há um 
decreto do Governo do Distrito Federal dando con
dições para que as compras sejam feitas na: COBAL e na 
SAB sem concorrência. Então, nós sentimos a conCor~ 
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rência desleal porque essas empresas nã~ pagam impos~ 
tos e nós pagamos, a nossa carga tributãria é arrochada 
dia a dia. As estatais só trabalham em vermelho e em dé
ficit e isso sai do nosso bolso e de todos os trabalhadores 
do nosso País. Gostâriamos que cada um cumprisse o 
seu papel. Então, vemos nas estatais o quê'? Elas geram 
empreguismos, são cabide de empregos políticos. 

Por outro lado, vimos aqui alguns ataques contra os 
empresários. Sou a favor do capitalismo e contra o capi
talismo selvagem. Agora, erros, todos os segmentos de 
nossa sociedade cometem, atê o próprio-Governo come
te erros. Em Brasília podemos fazer uma pesquisa e veri
ficaremos que todos empregados da iniciativa privada 
são mais bem remunerados que os do Governo Federal. 
Os funcionários públicos estão reclamado pelo sálario 
que não é correspondido. Qualquer ramo na iniciativa 
privada, qualquer função de um diretor financeiro, por 
exemplo, ganha mais do que um diretor financeiro de 
uma empresa do Governo Federal. Então, gostáriamos 
de_ deixar registrado que não temos apoio. Esta a colo
cação que eu tinha a fazer. 

Vimos também que o Secretário da Agricultura do 
D.F., quando esteve na Associação Comercial, expla
nando sobre o-projeto das agrovilas, soubemos que S. 
Ex' comprou uma serraria por 1 bilhão de cruzeiros, 
qúando temos, na iniciativa privãda, serrarias. 

É dinheiro empatado para se construir agrovilas. 

O SR. JOAQUIM TAVARES.- Só para esclarecer:. 
não compramos as serrarias; as serrarias foram repassa
das ao Governo do Distrito Federal pelo IBDF, através 
de um termo de cooperação técnica. Não houve nenhum 
investimento nesse sentido.Acho_que vocC não entendeu 
bem a colocação que fiz. 

O SR. DIVINO FERREIRA DE REZENDE - O 
que percebemos é que o Secretário de Agricultura gastou 
I bilhão de cruzeiros para comprar uma serr~ia. Então, 
vimos a concorrênia desleal do próprio Governo conos
co; enquanto somos massacrados pelos aumentos dos 
tributos hoje em nosso País. Enquanto as promessas da 
Nova República era combater o problema social, se deu 
o problema do_ desemprego. 

Quanto à SAB e à COBAL, essas empresas vendem 
mais caro que todos os supermercados do Pais. 

Eu vendo os meus piodutos mais barato, enquanto ne
las é mais caro e toda a socie(iade sabe disso. ~só fazer 
uma lista de 20 produtos e comparar. 

Era essa a minha observação. Muito oDrigado. 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- O Presideri
te da COBAL está presente: EffibOra S. S• não· teiihii as
sumido a posição de expositor, se quiser, pode falar. 

O SR. JOÃO FEL! CIO SCARDUA -Se me permiti
rem, eu gostaria de falar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Concedo a 
palavra ao Dr. João Felfcio Scardua. 

O SR. JOÃO FELICJO SCARDUA- Acho impor
tante esse debate aberto, democrático em- que todos os 
segmentos da comunidade de Brasília podem colocar as 
suas posições. Faria ãlgumas correções ao companheiro 
que acabou de falar. Primeiro, a SAB e a COBAL, essas 
duas empresas, pagam todos os impostos. Elas são isen
tas do pagamento de impostos. Existe uma idéia errada 
de que as empresas estatais estão isentas de pagar impos
tos. Elas pagam impostos, também. 

Segundo, a partir da nossa ascensão na Direção da 
empresa há cii1Co meSes, todas as compras da COBAL 
são feitas mediante licitação piJ.blíca e dando preferência 
aos pr-odutores de Brasília. Isso é fundamental. E a dire
triz que temos do nosso Ministro da Agricultura, Sena-
dor Pedro Simon, e aquilo que acreditamos, é no sentido 
do redirecionamento total da COBAL. Existi ii"ma idéia--
errada a respeito da COBAL. Inclusive. não podemos 
culpar ninguém por iSso. A COBAL no passado foi, real
mente, uma empresa .. cabide de emprego, de c-orrupção, 
opção de negociatas". Eu denunciei isso há um mês, no 
relatório que entreguei ao Ministro Pedro Simon, ao 
Chefe do Gabinete CiVil, José Hugo Castelo Branco e ao 
Senhor Presidente da República, depois de uma audito-

, ria extensa que fizemos dentro da empresa em quedes-

cobrimos que mais de duzentos bilhões_de cruzeiros fo
ram subtraído do bolso do contribuinte. Estamos agora 
investigando e entregando o resultado à Procuradoria 
O~nl d_a República, à Justiça, à Polícia, enfim, estamos 
tentando recuperar esse dinheiro que foi subtraído do 
cOntribuinte, nóS Coriti'ibU:intes brasileiros. 

t:: importante que fique claro que a COBAL hoje é 
uma empresa séria e foi redirecioiiada, não passou a s.er 
empresa meramente comercial, fazendo concorrência ao 
comércio em geral; ela está sendo redireciónadà para ser 
um<{ empreSa eficiente:,-·sêria, -a1uando na:-area sOcial, 
atendendo os programas instítucíonaíS dó Governo: me
rendas escolares, os programas do INAN e ao programa 
de alimentação popular, que foi lançado pelo Presidente 
José Sarney no final de maio do corrente ano. Evidente
mente; estamo~ há quatro meses e pouco à frente de uma 
empresa onde existe vfci6S de quase trinta anos, que her
dou uma herança maldita do antigo SAPS, que tinha 30 
mjl servidores e não vamos em quatro, cinco meses resol
ver o problema dessa empresa. Teremos que ter um' pou
co de paciência. 

Agora, a empresa está redirecionada, o programa de 
alimentação popular está sendo implantado até o final 
deste ario ~m todas as periferias das capitais brasileiras. 
Estamos trabalhando precipuamente em três segmentos: 
o homem pobre, o pequeno consumidor, aquela popu
lação que ganha alguma coisa atê dois, três salârios 
mínirii.-os situados nas perifciíaSUi'banas; estamos traba
lhando, através da rede varejista, com o pequerio varejis.: 
ta, o pequeno comerciante. Não estamos lá vendendo di
retamente. E aqui em Brasília, vocês são testemunhas, 
estamos na Ceilândia, estamos em Brazlândia e dia 12 es
taremos no Gama. Brevemente estaremos em Sobradi
nho e Planaltina. E.stamos criando aqui, com o Goverrio 
do Oist~itó Fe~eral, çQm p_ Go~Cl'Dador José Aparecido 
e o Preside-nte dOBRB,-umatiõhi de crêdito de 15 bi
lhões de cruzeiros, que seiá assinada dia 12 no Gaina~ 
para financiar o capital de giro dos pequenos varejiStas 
que participam da rede de programa da alimentação po
pular; estamos criando uma linha de trabalho para 
atuarmos junto ao pequeno produtor, porque o pequeno 
produtor é desprotegido, é vítima, inclusive, do atraves
sador, do especulador; estamos criando uma infra
estrutura em todas as cidades de porte mêdio do Brasil, 
para que se tenha uma estrutura de compra, armazénS 
para abastecer os varejistas de processamento e empaco
tame!J.tO para que possamos atender realmente o peque
no produtor. 

Veja bem, é uma política diferente da CFP porque a 
ÇFP é a lei d_os grandes números. A politica de preços 
_mínimos, ela tep1_um plano de classificação. Nós vamos 
comprar um saco, dois sacos, dez sacos, aquilo que se 
produz, porque vamos colocar direto no varejo para os 
varejiStas.. Então, o nosso compromisso com a popu
lação de baixa renda, será direto do produtor ao peque
no distribuidor, e até o final do ano que vem estaremos 
atendendo mais de dez milhões de pessoas em todo País. 
:1:: uma empresa que está, rapidamente, modificando o 
seu perfil. -

Temos aqui em ~rasilia o Supermercado da 310. Tal
vez, atê o final do ano faremos uma licitação pública 
para vender aquele supermercado, porque não se justifi
ca mais a COBAL estar na 310. Vamos estar na Ceilão
dia, como estamos, colocando armazéns; vamos estar em 
U naí; vamos estar em Arinos, no Buritizal; vamos estar 
na área geoeconômica de Brasilia e no interiOr de todo o 

'Brasil. 
Então, essa é a nossa voCação, a nossa proposta. A di-' 

retriz do Ministro Pedro Simon, é aquilo que estamos 
realmente, executando na COBAL. Isso que estou dizen
do aqui, quero crer, pelo relacionamento, pelo entrosa
mento que estamos tendo com o Secretário de Agricultu
ra do Distfíto Federal, o dinâmico Secretário Dr. Leone 
e as suas entidades, que são a SAB e a CEASA, que são 
empresas coligadas à nossa, também, têm a mesma fllo
sofia, e estamos trabalhando juntos. Agora, que existe 
empreguismo? Existe. Existiu corrupção? Existiu. Existiu 
conçQrrªn_cia __ çgm_a_ iniciativa privada? Existiu e está 
exiStindo ainda a nível da COBAL, mas brevemente isso 
será coiSa do passado. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. - Só para complementar a 
·,palavra do Sr. Presidente da COBAL, gostari3: de dizet 
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que realmente tudo que S~ S• disse é a expressãO da ver
dade. 

Hoje não existe uma Secretaria de Governo e um Mi
. nistério da Agricultura divorciados, estamos_ totalmente 
integrado_s ç!~~t_ro º~- lJ_!Jl g_bietivo emitientemente só_cial. 

Para mim não hã mais diferença, nem para o Dr. João 
Felício Scardua entre SAB_ e COBAL, ~ uma coisa só. 
Estamos, inclusive, dentro desse programa, entrando nas 
âreas rurais com mercado volante, com caminhões ven
dendo lã dentro para o pequeno produtor.~ um traba
lho social dificil de ser realizado, caro, oneroso e que 
precisa ser compreendido a um nível de patriotismo e de 
respeito até. 

De forma que Só queria- complementar as explicaçõs 
~o meu colega, Dr. João Felício Scardua. 

.O SR. ALEX GONÇALVES DOS SANTOS- Uma 
pomplement:;tção ainda, como Presidente da SAB. 

Endosso, no total, as palavras de S. S• relacionadas à. 
SAB, e queria acrescentar que estando à frente da SAB, 
há escassos 20 dias, encontrei uma empresa que tem um 
escritório geral macrocefálico e co-m toda uma maneira 
de proceder de serviço públiCo. Então, tenho nesse escri
tório dois problemas: o primeiro. de macrocefalia e, o se
gundo, da b_!lrocracia, que tenho de desburocratizar para 
que essé escritório central possa atender às unidades de 
venda e, então, poder fazer o casamento da adniinis
tração do_ escritório central com a unidades de venda, 
seja no Varejo; Seja no-atacado, e, assim, chegar com van
tagem a esses programas, como anunciou o Sr. Secre
tário, que são os programas volantes, nos quais já esta
mos experimentalmente levando na porta do agricultor o 
produto, ao invés dele vir aos supermercados buscar es
ses produtos. 

Era o que tinha a dizer, como complementação. Muito 
obrig~do_~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito obri
gado, Dr. Alex Gonçalves dos Santos. 

O SR. DIVINO FERREIRA REZENDE- Gostaria 
de fazer uma pequena colocação ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Mas V. S• jã 
falou. Tenho que dar oportunidade a outros. 

O SR. DIVINO FERREIRA DE REZENDE - t,; 
que quando_o Governo vai adquirir os seus produto~. ele 
não faz a licitação porque há um decreto que permite a 
compra direto, da SABe nós, empresários, somos preju
dicados. Além disso, vendemos a preços menores que a 
SAB. O Governo não faz licitação. -compra direto. 

Era essa a minha observação. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Estâ haven
do uma certa pressão e estou com dificuldade de ordenar 
o· número de pessoas que querm falar, Pediria ao -Sr. Se
cretário que anotasse. Jâ tenho quatro nomes anotados. 

Primeiro, é o Mariano Aguiar, a quem concedo a pala
vra. 

1:.9 Sr. MARIANO AGUIAR- Sou morador desta ci
dade há 17 anos e aqui vim, atendendo ao honroso con
vite de V. Ex•, Sr. Presidente, através da imprensa, que 
realmente está de parabéns em colocar a serviço da co
munidade de Brasflia aquilo que a comuniade paga para 
trabalhar, que é a Comíssão do Distrito Federal e que, 
felizmente agora, estâ fazendo alguma cisa. 

Sou militan_te políticp -no- DiStrito Federal e gostaria de 
fazer algumas perguntas das mais elementares, porque o 
meu conhecimento não é tanto quanto o dos oradQres 
que aqui já se manifCstaram. 

GOstaria de pergunta! 30 Sr. Secretário de Indústria e 
COmércio do Distrito Federal por que o Governo tem 
que financiar a implementação ind11strias de soja no Dis
trito Federal? 

Talvez, pelo meu leigo conhecimento, tenha que real-
mente ficar sabendo porque se tem que fmanciar. 

. Não seria mais conveniente incentivar através de estí
mulos fiscais, ou qualquer coisa, ou que tipo de financia- ' 
mento é esse? 

A outra pergunta é para o eininente Presidente da 
CEASA, com relação aos mercados ou hortomercados. 
Pelo menos, na minha Cidade tem um, no Gama, e que
ria fazer uma pergunta e ao mesmo tempo uma denún~ 
cia. Detesto comprar nesses hortomercados porque vc;n
dem produtos altamente estragados. Seria nec.essârio que 
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a CBASA ou órgão a ela Ugado, ou a Secretaria de Agri
. cultura, fizesse realmente um: levantamento e verificasse 

se a denúncía procede ou, não proque sou um compra
dor permanente, mas todas as vezes que vou ness~ horto
mercado do Gama, que se localiza na minha quadra -
Quadra 1 do Setor Sul-~só CO!Jlpro produto estragado. 

A pergunta é a seguinte: por que o critério de vender 
em quilos aquilo que se podía ou, tradicionalmente na 
nossa sociedade, se compra por düzia? Muitas vezes se 
compra por dúzia uma quantidade maior e. por quilo, 
uma quantidade menor. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) -Com a pala
vra o Sr. Leone Teixeira de Vasconcelos. 

O SR. LEONE TEIXEIRA DE V ASCONCELQS
Sr. Mariano Aguiar, na proposição ou ila exposição do 
Professor Ti.mm, foi dito que em todos esses assuntos pu
lutam interesses. Eu diria, já reSpondendo a você: e a ele, 
que, graças a Deus, existem- grandes interesses nesses as
suntos. Só que a Secretaria de Indústria e Coniêtcio hã 
que ser nisto uma peneira, agindo como empresário, em 
nome do Governo, sem prejudicar o empresariado. Por 
isso, quero dizer quejá-ito Governo do Çorq~I José Or
nellas, honrado Governo, S. Ex!- propôs que se inStalãsSe 
aqui uma industrialização de esmagamento de soja e be
neficiamento do óleo e se comprometeu a financiar com 
açães do próprio Governo, atê 50%. Não conseguiu nin
guém que se interessàsse. Agora, com a chega~a do Go
vernador, Deputado José _Aparecido, o problema foi-reã
berto e nós fiZemos de tudo para que quatro grupos, que 
pretendíamos finanCiar, aCéitassem, quais sejam: S6 · 

. Fr~ngo, OK, Decarle (?) e um grupo- de Luúânjã que~ 
ainda, estã por vir. O Grupo Só Frango, por ser compos
to apenas por um elemento de.Brasflia e dois de São Pa~~
lo, os dois de São Paulo desistiram. Então, ficou a OK e 
a Decarle (?) e um financiamento garantido para Luziâ
nia. 

Vou· entrar àgora no âmago da sua pergunta. Quando 
·negociamos com a OK, querendo que ela se unisse com a 
Só Frango para ser uma só grande empresa e que não 
conseguimos por causa do grupo de São Paulo, nós só fi
nanciariamos a OK com a condição dela fazer uma so
ciedade aberta, que _p_ude~se en~rar todos _os cooperativa
dos da COOPA~DF. Por que isto? PorqUe não é segredo, 
os jornais têm dito e por isso não me escuso de citar,ãqlii, 
está numa situação_falimenta"r Com 34 bilhões de Cruzçi
ros. Então, quisemos comprar todo o acervQ_~ela e íõ.~ 
corporar ao Grupo S6 Frango e OK. Não conseguimos e 
não podíamos parar aí vendo toda essa soja passã.r _por 
aqui para São Paulo e Paraná. Então, o Governo fman
ciou 30%. 

Mas a sua pergunta é muito clar~: por que _o GoVerno 
tira-dinheiro para financiar e por que não dá in_centivo? 
O Unico incentivo que Sêria plausível, de conseguirmos 
rrxar um ou dois grupos em Brasília, seria o ICM, a poS
tergação ou a liberação do ICM. Ocorre que, conforme o 
nosso nobre Presidente da Comi:>são do Distrito _feder-3.1 
sabe, o grande volume de ICM do Distrito Federal vem 
do trigo importado para todo o Brasil. Então, jâ na reu-
nião de setembro passado tivemos uma gr_ande dificu_lda~ 
de em manter essa benesse para o Distrito Federal, pOr-
que a Associaç-ão de Se_çretarias de Finanças· ~e todos p_s 
Estados queria cortar essa situação~ Foi p-reciso ffióstrar 
que o que caberia a cada Estado era insig~inc-ante· e o 
Distrito Federal não tinha como se manter. -

Agora, imagine você,- &e tivéssemoS n-aquela- -época 
dado incentiVOs do ICM. Eles diriam.; .. "bem, como é? 
Vocês dãoJncentiY9 do ICM e nós entregamos ICM do 
trigo importado para vocês. Então, nós não temos con
dições." 

O Estado de Goiás, por ex.emplo, dá postergação de 
ICM, razão ..Por que estão saindo de Brasília três grandes 
empresas, não _temo~ condições de dar a elas esses incen
tivos atualizados e não podemos dar isenção do !CM. 
Então, elas estão _s·e dirigindo, três para Goiâs e· uma 
para São Paulo. São ela~: Irmãos Gravia, Móveis Ger
man e a Modelo. 

Acredito que tenha respondido. Nós não temos con
dições de dar, se bem __ que temos lutado para isto, mas se
ria um contra-senso o Distrito Federal receber todo o 
lCM do trigo importado e dar isen_c~o de ICM para a 
implantação d~ indústrias. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges} - Permita 
apenas um esclarecimelltó! De certa forma, ouvi parte 
das discussões com relação _ao problema da indústria de 
s.oja. Diz o Presidente do BRB o mesmo que V. Ex' disse, 
a impossibil~dade de dar ICM. Mas, o Banco Regional 
de Brasília,- através do FUNDEP - cõm juros muito 

--baixos·- daria um empréstimo que equivaleria mais ou 
menos à dispensa do- I CM. 

O SR. LEONE TEIXEIRA DE VASCONCELOS
Perfeitamente! É justamente aí que está a válvula de es
cape e utilizando, inclusive, de grandes recursos dQ_B.aP
Co do BraSil e do B.NDES para pOder fazer um acasala
mento dessas coisas. Estou de acordo com isso. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Ouvi~emos 
agora a parte da CEASA. 

OôR. FÁBIO LUIZ FERREIRA- Agradeço ao Sr. 
Mariano pela opOrtunidade de poder responder. 

Infelizmente, Sr. Mariano, não administramos maís o 
"Sacolão do Gama", m;is seria um contra-senso o Dis~ 
trito Federal receber todo o ICM do trigo importado e 
dar isenção de ICM para implantação de indústrias, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Eu pediria a 
V. Ex' licença para um esclarecimento.(Assentimento dq 
orador.) Ouvi, de certa forma, parte das discussões com, 
relação ao problema da indústria de soja aqui. Dis o Pre
sidente do BRB _o mesmq que re~'mente V. Ex' afirmou 
da impossibilidade de dar isenção de ICM. Mas o_Bancq 
Regional, através do FUNDEC, tem um juro muito bai
x.o, daria t.Jm empréstimo que equivaleria_mais Ou ffi:erios 
a dispensa do lCM. _ 

O SR. FÁBIO LUIZ FERREIRA- Perfeitamerite. ~ 
justamente aí que está a nossa válvulã d_e escape. 

E utilizando, inclusive, de gran~es recursos do Banco 
- do Brasil e do BND ES para fazer um acasalamento des

sas coisas, estou de acQrdo. 
_Q SR.. PRESIDENTE (Mª!Jro _Borges)- Coticedo a_ 

palavra ao Sr. Representante da CEASA. _ 
O SR. FÃBIO LUIZ FERREIRA- Agradeço ao 

Mariano pela oportunidade de podermos reiponder. 
Infelizmente, Mariano, não administramos mais o 

"Sacolão do Gama" ... 
O.SR. MARIANO AGUIAR-Tem uma placa lá 

que diz que é do CEASA._ _ _ __ . __ 
O SR. FÁBIO LUIZ FERREIRA- Muito obriga

do!_ Eu vo:u mandar tirar essa placa. Não o ãdminisira
mõs mais ... 

GOstaria que o meu Diretor, __ Lincoln, tecesse mais de-
talhes sobre a venda. -

O SR. LINCOLN- A respeito da crític_a que faz de_ 
não se poderem comprar produtos que, hatitualmente, 
são obrigados a comprar em quilo, gostaria de lembrar o 
seguinte: esses sistemª. "sacolào" já é consagrado a nível 

_ de Brasil, já existem, inclusive, mais de 200 operando só 
na Região Centro~Sul, que ofer~ algumas vantagens 
significativas em termos de custos operacionais, propicia 
uma escolha maior do consumidor, e não impede que o 
mesmo eScolha uma dúzia de laranjas, uma dúzia de ba~
nanas e coloque preço: A conversão é feita:na-base de 
quilo para facilitar, inclusive, a operação do equipanlen~ 
to._Não impede que ele tenha uma opção por uma dúzia 
de laranjas, uma dúzia de bananas. 

A- ÇEASA realmente se desligou do varejão, que_ ela 
administrava no Gama, porque ela teve um papel de in-· 
dutora _de equipamentos. Ela virificou a necessidade, 
Contactou alguns interessados que pudessem operar e, na 
medida que o equipamento Caminhava ·sozinho, ela se 
desligou, na certeza de que fá não era tão-necessária na 
operação de equipamento. 

O SR. PRESID-ENTE (Mauro Bo.rgesf-:- Mariano; 
está-explicado? (Pausa.} -- -

Concedo a palavra ao Dr. José Ca_rl-ºs Ço~tinho, do 
JAB. 

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO- Sr. Presiden
te, soU daqueles que hã algum tempo defen~e-a idusttiã~ 
liZ~ÇãO"-de Brasília, por acreditar, mais do que acreditar, 
pÔr CoDSiãtar que Brasília poderia continuar dependen
do 'cl:e"tão· pOucas fontes empregatícias ci_lle são a admi~!s.-_ 
tracao municipal e a indústria da cOnstrução civil. E -de 
reSto, jã há quinze anos, poderia justificar que nas duas 
fontes te.ndiam para uma saturação, ·para uma estag
naçã:o, reclamando ou a sua. subl!liluição ou o seu re- · 
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forço imediato. De modo que estamos atrasados com re
lação às medidas necessárias para ampliar o mercado de 
empregos de Brasflia. 

Agora, defendo, mediante determinadas condições, é 
sobre isto que gostaria de tocar neste momento. Não 
acho qUe a.- industrialização possa ser a solução para to
dos os problemas cruciais de Brasília, pelo contrário, 
acho que tem que admitir que ela deverá ser a causa de 
alguns problemas sociais, que advirão como um surto de 
urbanização que, de resto, a história nos mostra que, em 
qualquer êpoca; em qualquer lugar onde se produz in
dustrialização, se produz, paralelamente, um surto de ur
banização~ E nesse aspecto, parece-me que todos nós, 
qoe defendemos essa industrialização, devemos estar 
atentos para os efeitos colaterias da industrialização. 

Devemos saber que a -industrialização não virá pró
porcionai' ·empregos para os desempregados da cons- . 
trução civil, Porque sãci dois tipos de mão-de·obra com
pletamente distintos. A indústria requer uma mão-de
obra qualificada; e a indústria da construção civil está li
derando uma mão-de-obra completamente sem qualifi
cação. De modo que essa transição de um emprego para 
oUtro deverâ ser acompanhada, se é nossa intenção, de 
um programa de treinamento e de capacitação dessa 
mão-de~obra. 

Acreditamos, também, que "a industrialização deverá 
vír aconipanh<i.da de certos fenômenos de imigração, que 
são próprios de todo o processo_ de industrialização, com 
um grande trrip8.cr0 sobre o ambiente, sobre a habitação, 
sobre a infra:~~tiut1:1r~ da _cidade. A formação de favelas 
será um fato a ser enfrentado, se nós não nos previnír
mos para os efeitos desses flux·os migratórios., 

A<:redito também que a industrialiZação deva apoiaf
se e acho que é uma condição - numa pólítica que não 
envolva apenas uma Sec:r:etaria de Estado, mas que se 
exija um entrosamento de diversas Secretarias de Estado, 
ex~Ltamente devido às implicações que esse problema tem 
sobre c;liversos setores da v_ida urbana. Assim ê que me 
parece que, desde já., deveriam estabelecer certos cri-

- tériOs, ~ertas--definições, para que não sejamos surpreen- · 
di dos pelos efeitos de decisões episódicas, tomadas isola
damente. 

Acho que se deve abrir exatamente uma discussão 
sohre critérios de localização industrial, por exemplo, já 
que existem duas correntes que são: uma a favor da con
centração industrial que, durante muitos anos, teve Os 
seus defensores que propunham os famosos distritos in
dustriais nas cidades, não só no Brasil, mas riuma escola 
que imperou durante longo tempo no mundo inteiro, e 
que comprovou uma_série de falhfts, uma série de inade
quações. Hoje em dia~ há outras cqncepções sobrelocali~ 
zaç-.io industrial e que tende_ mai_s para a dispersão do 
que para a concentração. Acho que distritos industriais, 
como tr do Gama e o·-cta Ceilândia, que nós chamamos 
de setores industriais, estaríá"m a merecer uma revisão, 
naturalmente consider~ndo os investimentos jâ feitos e o 
retorno destes investi!flr;ntos, cÕmo l']lUito bem foi' assi
nalado. Mas, isto constitui, se a experiência comprovar 
naturalmente, não haveria por que prosseguir no erro, 
mas, se constatado se assim fosse, mesmo que grandes 
recursos já tiveSsem sido aqui imobilizados. Então, me 
parece que o assunto deva ser dicustido_. 

Outro assunto, que para mim não está claro, é como o 
Governo definiu seus critérios-de seleção para a indus~ 
trialização, para os projetas industriais, que aqui devam 
chegar me parece que em números crescentes, nos próxi
mos anos~ que tipo de indústría1 tamanho de indústria, 
que exigências, que características de indústrias devem 
ser permitidas. Por exemplo, se estas indústrias devem 
estar: definidas na política como altame '~ empregattcias 
de mão-de-obra, se indústrias de capital intensivas, se in
dústrias de mão-de-obra intensivas, se hã alguma res
trição quanto a automação e mecanização dessas indlis
trias, quanto ao impacto ambiental dessas indústrias, 

· quanto à limpeza dessas indústrias, por exemplo. 
Quando" se fula em iffipacto àmblental, nao se- fala só 

de poluição, f~a-se dos efeitos sobre o sistema viário, 
.. sobre as suas vizinhanças habitadas, sobre ª natureza e 

assim por diante. As -duas indústrias de cimento de· 
Sobradinho, me parecem ser um bom ex.emplo disto,. 
apesar de, atê agora, não molestarem as populações que 
habita~ Sobradinho, mas estão. produzindo um impacto 
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ambiental devastador sobre a flora e fauna_ da região, 
onde se implantam. E, no entanto, nenhum cuidado foi 
tomado na época oportuna, sendo que ainda poderá ser 
objeto de restrições, .dependendo da política qué viei Ser
implantada. 

Quanto às limítações· urbanísticas, por exempl9, que 
me parecem não ser da competência da Secretaria de 
Viação e Obras, quanto a sua adequação à paisagem, sua 
adequação ao ambiente, e por ai afora. E colocaria ainda 
mais, que essa poHtica deveria levar em conta não so
mente essa coordenação entre as Secretarias, mas até 
mesmo as conveniências entre o Governo e-SuaSjUris
dições, levando-se em conta que industrialização de 
Brasí1ia está no bojo da industrialização da região geoe
conômica. Então, nós teríamos que pesar as CáfiVenlên~ 
cias e os interesses do Governo e dos Municípios. Enfim 
hã uma sêrie de pontos a serem estudados no sentido da 
prevenção de males possíveis qUe poSsam advir. Apesar 
disso, acredito na industrialização de Brasília. 

Seria o caso de se perguntar: diante deste quadro, 
como é pOssível defender a industrialização_ de Brasflia? 
Eu acho que, apesar disto, não só precisa nias é n.cces~ 
sârio defender a ipdustrialização.-não s6 pelos motivos 
que eu apontei: cri~Ção de empregos e principalmente dê
receita para o DiStrito Federal, mas, também para que se 
eleve o estágio do empregado, do trabalhador urbano de 
Brasília. O trabalhador confinado a uma indústria pri~ 
mâria, ai rasada, como é a indústria de_· construção civil, 
que recebe esse nome, acho que por uma quantidade de 
jovens, inclusive, -dos planejadores e dos_ homens públi· 
cos, na verdade, a construção civil não merecia o nome 
de indústria; qu:e-_é uma atividade eminentemente artesa
nal, braçal; nós pão p-oderíamos condenar o trabalhador 
de BrasOia a ficar em condições de atrasos neste tipo de 
•.rabalho. Acho que o trabalho industrial, apesar de tu
Jo, representa estágio superior do trabalhador urbano. 
Mas, acho também, que paralelamente às c_ogitações 
com respeito à industrialização, visando ao aumento de 
receita e de emprego, nós deverfamos também pensar em 
crescimento de outras atividades possfveis, como foi cita
do o turismQ, como a sofiSticação e ampliação do_ comér
cio que poderá suprir novos empregos e novas receitas 
para o Distrito Federal. Enfim, exam!óar como Um tOdo 
o problema do emprego e da receita em que a atividade 
industrial terá a sua parcelã de responsabilidade. Eiãm, 
mais ou menos estas as palavras. Muito obrigado (Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Eu queria 
tecer apenas ligeiro comentário, a respeito da palavra do 
Dr. José Carlos Coutinho. _a que mesmo sem a industria
lização, a área da Bacia do Paranoâ, ja estâ com um 
problema gravíssimo, que é a poluição do Lago Paranoâ, 
para o que o Sr. Governador arranjou, OOntelilente, 
graças a _sua operosidade, 480 bilhões para despoluir o 
Lago. Hâ também problemas hídricos no Distrito Fede
ral, indústrias que têm consumo relativamente grande de 
água Vão ficar sem Poder se instalar, se não vai ameaçar 
o abastecimento de âgua do DiStrito Federal. 

Cogita-se, evidentemente, como todo mundo sabe, da 
grande Represa de São Bartolomeu. Mas já há sérias iffi~ 
plicacões fundiárias: inv-as~eS, cOncessões ílícitas Çe pro
priedades, na forma em que é usada no DistritO Federal, 
quer dizer, temporária mas que, depois de instalados, di
ficilmente saem. Não quero tomar partido da discussão, 
mas desejo ressaltar com as palavras do Dr. Carneiro-de 
que me preocupava o problema de corredores de expo
sição e da indústria de exportação em Brasília. Realri:ten
te tem que se defin-ir que tipo de Cxpoftação seria, digã-
mos, de gemologia, de informática, mas Podf:mos pensar 
também como não foí ex)llicit:idO, na qUestão de expor
tação de produtos que Brasília absorve da região geoeco
nômica, que trãnsforma e exporta. Quer dizer, essas coi
sas têm que ser realmente bem situadas. Não estou to~ 
mando posição, mas apenas trazendo essas -idéias que fo
ram fixadas pelo Dr. Carneiro, para que elas sejam ol,je
to de debate. 

Agora com .a palavra o ur. Paulo Timm. 

O SR. PAULO TIMM- Eu gostaria de focalizar, ra
pidamente, algumas questões em torno do debate. Acho 
que estou absolutamente de acordo com o Dr. Coutinho. 
t. que temos, provavelmente, técnicas diferentes para te-
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Vantar ó Problema. Prefiro ser mais potêmico, rebatendo 
e j:li"rã cOlocar em questão, dizer que sou contra a indus
trialização porque gera o debate. Mas o nosso documen-

- IO-qüe-ãQUTCSfáfamats disse que ê contra a industriali
zação ~ seria a mesma coisa- que privar um organismo 
humano, que tivesse, na fase adulta, algumas funções 
que nos pudessem causar algum espanto. Acho que isso é 
do ramo do pudor oU do ramo da Religião e não poderia 
se coadunar com a nossa posição de perceber que uma 
cidade cres-ce e tem mesmo algumas funções de repro
dução. 

Assim ac_ho q1,1_e é muito mais um problema de defi
niçãO de critériÕS.-Então, o que eu estava tentando dizer 
na:-miriha-expOSição;- por iSsO que-disse que acho que 
cOn-CoYdo -:com--o Coutinho, acho que ela estâ bem situá
da é que, ao nível sobretudo dos empresários, a questão 
tem sido colocada assim: .. A industrialização é neces
sãri;f' --e como· o CoUtinho coloca e eu estou colocan
do, se diz o seguinte: ··~necessário pensar a industriali
zação do Distrito Federal". Parece a mesma coisa. trias 
não é. · 

A prirrieira Pergunta se fazia hã 30 ano-s. os-- eiriprC:. 
sáríOs;-lamC:ntavelmente,--estão atrasados nesse sentido; 
não_ leram; não leram o processo de desenvolvimento na 
América Latina, de prf?duzi_rem estas respostas uma si ... 
tuaçãO' dramática dC endividamento externo, miséria so
cial, metropolizaçãO e tudo qÚ.anto foi tipo de problema 
que hojeestilmOs agüeíitaÕdo nas- costas. Não foram~ós 
empre~ârios que fiZeram esse tipo de indagação. Foi pro
vavelmente· o mundo técnico-acadêmico que fez e os em
presários re3lizarem, nat~ralmente, c;iue movidos pelos 
seus iriteresses, vendo uma economia de mercado isso é 
natural que aconteça. 

Hoje, o mundo têcnico .. acadêmico-cientffiço :Proble
matiza e colo_ca e como o Coutinho colocou: temos que 
pensar a índustrialização no Distrito Federal. Pensar, 
como? Ela responde fundamentalmente a trCs sentidos 
fundamentais da vida humana: elevação do nível de ren
da; esse é e foí sempre o prinCipal objetivo da industriali
zaçãõ, é a-ronn·ã;-alrãVéSdã. qual~ se elevam de forma ir
reversíveis os- níveis de renda. Há outras formas, mas a 
íi1du.Strialização é um meíõ. àtravés do qual, esse proces
so é irreversíVel; quer dizer, Brasília não tem um proble
ma de renda, COUtínho; Brasília é uma cidade que, relati
vamente,temalfísSlmO níVel de renda, tem um problema 
de distribuição 'da renda. _ 

Não sei se se pode falar isSo a nível de espaço. Talvez 
tenha espaço mas haja o problema de distribuição de es
paço. Ao nível da renda, é mais ou menos o mesmo 
problema: renda tem; tem problemas de distribuição. E 
isso se refere tanto ao nível público quanto privado. E o 
problema, a nível público, não é de insuficiência definiti
va de geração de recursos, de receita fiscal em Brasília; é 
a mecânica do processo tributário, que faz com que 
Brasília padeça de uma insuficiência de receitas e tenha 
que ser subsidiada pefã. União. 

Mudando-se o Código Eleitoral, porque se tiver no 
Código Eleitoral duas ou três frasinhas, o nossO Secre
tário Carneiro acompanhou todo o nosso trabalho de 
Reforma Tributária, em que trabalhamos exaustivamen
te, _nós res(llveremos o problema da questão tributária 
em Brasília sem industrialização. Até porque todas as 
grandes cidades modernas são cidades que, em primeiro 
lugar, o peso da industrialização está caindo sobre _Qem
prego e como fator de geração de receitas. Em segundo 
lugar, cada vez mais essas cidades se dedicam a ativida
des terciárias e buscam aí o próprio financiamento" e~ la
mentavelmente, até não têm conseguido equacionar; to
das são mais ou menos deficitárias e dependem de algum 
tipo de subsídio externO. 

O-Segundo problema, o segundo oOjetivo da industria
lização é emprego, claro! Isso aí tem sido procurado. A 
industi'iaJização, outrora, Tesolveu o problema de empre
go. Tódas as grandes cidades que vamos encontrar no 
mundo moderno, o emprego industrial direto é cada vez 
menor. São cidades fundamentalmente terciárias, onde o 
mercado de trabalho se estabiliza em função de serviços 
pessoais, comércio, enfim, tudo isso que nós chamamos 
de vida terciària. Brasília, apenas antecipou um pouco is
so, até porque pelas peculiaridades urbanas da cidade. 
Então, não quer dizer que nãO se possa cumprir funções 
de emprego. Aliás, em todo_s nossos trabalhos propomos 
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até- este é o problema fundamental de Brasília -e a 
industrialização deve ser jogada prioríüt.riamente pari 
resolver esse tipo de industrialização. E aqui dizemos 
mais, e vou tomar uma frase do nosso Presidente desta 
Comissão: ê esseridal, seguindo a tradição já muito usa
da no sul, que quem produz, industrializa. E o que está 
aqui, exatamente, na pâgina 86 do'nosso documento que 
nos foi trazido pelo Senador Mauro Borges, onde inclu
sive reproduz o documento que foi entregue pela' 
COOPA:op, pedindo a introdução e a instalação de 
uma indústria de soja. Isso ainda ao tempo do Governo 
born-ellas, que muito- e!llbora sendo um homem da 
maior dignidade, no meu ponto de vista, era um homem 
do sistema de repressão- dentro dessa cidade, expressão 
do que havia de mais repressivo dentro da Velha Re-
pública. - . 
Mas a industrialização tem umà contribuição tecnológi

:a: ela é o meio atravês do qual se produz e se dissemina 
tecnologia._ Então, Brasília tem que cumprir, e pode, e 
depende muito da UnB. É como o caso de Campinas 
com a_ fibra ófica,-e Como o Cas-O de ~lgumas universida
de& em todo O mUndo, que têiri- a- função particular de 
contribuir para o processo de expansão de fronteira tec
nológica e não depende de projetas empresariais levados 
à captação de recursos ou de subsídios-, depende, sim, de 
uma reflexão-profunda sobre aquilo que você disse, Cou
tinho~ os critérios que presidem a industrialização. 

De manetra que acho que essa colocação 6 fundamen· 
tal, a qual nós devemos ter sempre presente. sobretudo. 
que isso aqui é um paradigma para se redefinir patama
res.. formas de industrialiZação, e que essa máxima do 
nosso senador de que .. Quem produz deve industrializar 
para ser sóciO do beneficio; e nãO empregado da indús
tria" seja sempre uma forma, digamos assim, paradig
mática que se use nessa cidade. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito abri
ado, Dr. Paulo Timril. 

O SR. ~Queria deixar aqui expresso 
que concordo em gênero, número e caso com o que o Dr. 
Coutinho disse. Confesso também, sinceramente, e tam
' bém fico Contente que o Professor Timm também esteja 
concordando com o Dr. Coutinho. Então. nós três 
estamo-nos concordando. 

Talvez eu tenha entendido mal, e repeuao, entendido 
melhor, Professor Coutinho, talvez pela afinidade do 
nosso currículum·porqueo nosso currículo, infelizmente, 
aiõâa i1ão tinha a- cideira- de "economês", e eu só sei can
tarolar. Então, a nossa cantarola ê muito parecida. 

Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos: quanto à 
formaç~o da mão-de-obra e redirecíonamento, eu con
cordo com o seu posicionamento. Eu, como Presidente 
da Federação das Indústrias, sou Presidente do Conse
lho Regional do SENAI-DF. O SENAI-DF foi implan
tado e direciatiado-para a indústria da construção civil, e 
é o grande problema de Brasília. Hoje, ele forma uma 
mão-de-obra que não encontra mercado de trabalho a 
seu final. 

Mas, se nós não conhecemos os horizontes industriais 
se nós não conhecemos as matrizes vocacionais d~ 
Brasília, eu não posso redirecionar o SENA!. Duas ma
trizes que jâ se configuraram como viáveis, que são a in
dústria da confecção e a indústria da informática, já es
tão sendo iniciados cursos nesse sentido, disse isso na ex~ 
posição. Na informática, nós já estamos tendo curso de 
hardware e software e vamos formar nossa juventude 
com o segmento onde existe geraç?o de empregos. O se
tor de confecções, nós também já estamos, com o Banco 
do Brasil, para conseguir unidades móveis que vão à co
munidade treinar mão-de-obra. Inclusive fazendo isso. 

Outro aspecto .....;,-e vou narrar umà experiência mi
nha: como Brasília. com essa transição de Governo, no 
último ano, passou uma grande crise de obra, e eu sou 
um empreiteiro de mão~de-obra, não sou um industrial 
da_ construção civil, _concordo que nós somos interme
diários de mào-de-Õbra e revenda de material, essa ê a 
grande verdade. Sim, embora tenha o aspecto industrial, 
porque quem não tiver a mentalidade industrial quebra 
no mês segUinte, porque; se iiÕS formos procurar fazer i1 
coisa de uma forma industrial, mesmo pegando quarenta 
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apartamentos,_se os quarenta apartamentos não tiverem 
produção industrial, ele quebra. Mas é um grande arte
sanato, porque todos nós sabemos as grandes dificulda
des da nossa mão-de-obra. 

Mas tive que sair com a ril.inha empresa para fora de 
Brasília, abri em Aracaju, abri em São Paulo, abri em 
Goiás. Sã.o Paulo, por exemplo, hoje, apesar da crise, es
tã com uma grande dificuldade de mão-de-obr_a. Hoje_ 
nãO se encontram carpinteiros em São Paulo. Então, se 
Brasília está em crise, vou procurar~ .. São aqueles profis
sionais que estão aqui hâ 18, 19 anos, que conheço de_ 
muito tempo. Fui pi-acurar a todos, e eles não estão aqui, 
mas s_uas famflias est.IlQ aqui. Esse é o ponto base. Eles 
estão trabalhando em São Paulo, ou trabalhando em 
Goiás, trabalhando em Minas, mas as suas familias estão __ 
aqui. Por quê? Porque lhes foi dada uma oportunidade 
de dignidade de vida, com uma rede pública de saúde, de 
educação e serviços públicos que não se encontram em 
nenhuma cidade tradiciõnal brasileira. Eles nunca vão 
migrar daqui, isso é que ê importante. Então, os Seus fi
lhos, a quem foi proporcionado tudo isso, são esses que 
me preocupam, eles pleiteiam alguma coisa a mais do 
que se1,1s pais tiveram. E. muito difícil alocar essa mão-de-_. 
obra no setor primário, como foi dito aqui. Ao setor pri
mário, deve ser dirigida a mão-de-obra que migra para 
Brasília, vamos contê-la no_setor primário. Mas a esses 
filhos que têm nível secundário, saúde, não passaram 
aquele problema de um aos t_rês_anos da falta de proteí
nas e tudo o mais, eles têm um grande potencial. E 
Brasília é um grande exemplo disso, a nossa juventude, 
acho que vai ser uma das mais priVilegiadas do Brasil. Já 
estão aí os exemplos no setor-de esportes e tudo o maiS. 
Acredito muito na geração "de Brastlia porque foi uma 
geração que, graças a J?eus, é excepcional em termos de 
Brasil. Não estt?u dizendo qUe o sistema de sallde de 
Brasília é o melhor, que o serviço de educação éUID.a ma
ravilha, mas em termos de Brasil, eu posso dizer que é o 
melhor. Ainda mais com essas obras que eu peguei fora, 
quando vou conhecer uma realidade de Aracaju, quando 
vou conhecer uma realidade da Grande São Paulo, de 
onde sou originário, aqut o nosso pobre vive muito me
lhor. Não vou dizer que vive bem, mas a dignidade de 
vióa que ele tem é muito melhor. 

Quãnto ao seU _enfoque, põiso (:Hzet~lhe que, como o 
Professor Ti mm, também sou polêmico e, às vezes, tam~ 
bém incompreendido por causa disso. You. lutar, en~ 
quanto for PresíPente da· Federação das Indústrias_ de 
Brasília, até a última ins~ância pelo que eu entendQ_ser 
certo; mas não estou fec;hadQ a ponderações como as 
suas, que me pareceram as mais precisas possfver. 

Agora, o local certo onde nós devemos fa~et_ isso é 
num Plano Diretor de Industrialização e o Dr. Carneiro 
é testemunha do que eu venho me batendo por isso. ~ 
um pJano onde nós nos sentemos à mesa._ eu, Federação, 
Secretaria, o Senhor, pelo Instituto dos Arquitetos, toda 
a comunidade de_Brasíli_a, de forma a nós fazermos um 
Plano Diretor de Industrialização, onde s_e definam quais 
indústrias devem_ ,s~r implantadas ou quais os locais, 
quais· os incentivos e esse Plano, inclusive, jâ foi incluso 
no Plano Diretor da Secretaria.· ., 

Então, concordo plenamente em gênero, número- e· 
caso com quase -com quase, não com tudo o que o Se
nilo r disse aqui. 

Quanto ao problema da indústria da soja, vou~lhe 
confessar que, de início, a Federação das Indústrias teve 
uma _certa resistência a ele, porque-entendemos também 
que ele é pouco gerador de mão-de~obra_em uma prirpei
ra instância. Agora, diante dos argumentos apresenta
dos, da geração de recursos, da geração de riquezas paTa 
a comunidade, nós nos--curvamos a eles, mas solicitamos 
que constasse que esses financiamentos fossem feitos sob 
a forma de sociedade de capital aberto, vejam bem, tra
zeQdo para Brasília um'a mentalidade que não existe. 
Não temos uma companhia de sociedade aber_ta em 
Brasília. E sou um defensor do capitalismo até as suas úl
timas conseqüêncfas. :t: a forma de mentalizarmos a nos
sa comunidade. Quem achar que lá é um grande negócio, 
é só comprar as ações, porque a atual Lei das Sociedades 
Anónimas é muito moderna, e permite ao a:cionista ma
joritário os direitos plenos de impugnação, e outras coi
sas~ Então, atê sob esse ângulo foi muito .saudável a im
plantação dessa indústria, porque vai trazer para Brasília 

uma sociedade anônima de capital aberto, onde qual
quer membro da comunidade pode dela participar. Essa 
foi uma das condições de uma das reuniõ~ reali~adas 
pela Federação das Indústrias para firmar um documen
to de apoio a _essa indústria de soja. 

Quanto à localização do setor de indústrias, queria fa
zer breYe comentário. 

Acho qu~ os planejadores de Brasília, nisso, foram 
bem razoáveis, porque - o senhor como arquiteto sabe 
muito bem- existe uma tendência de localizar esse.setor 
de indústrias longe da comunidade. E no caso de Ceilân
dia nós temos no mâximo um quilómetro, se bem que es
tá em uma extremidade. Mas por que não se pensar nesse 
plano diretor de industrialização, levando em conside
ração que vai haver um cres_cimento da cidade? Isso_é in
discutí\::el. Então, vamos procurar contornar, talvez di
minuindo essa distância, O Setor de Indústria do Gama é 
dentro da cidade; ele estâ praticamente dentro da cidade, 
está dentro da comunidade. 

Uma outra observação que já foi feita aqui ant~. Eu 
também considero que a indústria não ê a única solução. 
Agora, faço uma observação-:: o comércio tem um cresci
mento dinâmico,_acompanh~ o crescimento da cidade. O 
setor primârio ~-como disse- esses jovens, a quem foi 
oferecido tudo isso, não vão trabalhar no setor primârio. 
Teremos que botar no setor primário a contenção do flu
xo !Jligratória. E o setor de serviços.__que de fato era o 
grande empregador, ultimamente, por estatfstica_do SI
NE, decresceu tremendamente talvez pela contenção dos 
gastos públicos •. que~tã sendo feito pela necessidade _da 
diminuição do déficit' público. -

Era iSso o que eu queria esclarecer. 

O SR. FRANCISCO AGUIAR CARNEIRO- Mui
to bt:m! 

Eu gos!aria ... 

O SR. MAURO BORGES- Só um pedido do Dr. 
Carneiro. · 

O SR. FRANCISCO AGUIAR CARNEIRO- Pois 
não. 

O SR. MAURO BORGES - Por favor, devido ao 
adiantado da hora, sei que muitos têm compromissos, eu 
gostaria de dar a palavra aos dois que faltam, e depois 
então termos um debate aí de esdarecimento da defesa 
das posições do Dr. Çarneiro, em face das afirmaçÕes dÕ 
Dr. Paulo Timm. 

Então, daria_ a palavra, para terminar, ao Dr. Franklin 
Roosevelt de Oliveira, e depois ao Dr. Flávio---;Qa EMA
TER. 

O SR. FRANKLIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA 
- Sr, Senador Mauro Borges, eu fico muito satisfeito, 
porquanto V. Ex• é Senador pefo meu Estado. Eu o con
sidero COJJlO_Presidente da nossa Assembléia Legislativa 
em Brasília, porquanto estou_ há 28 anos em Brasília. E 
acho que a Comissão- do Distrito Federal está sendo, a 
partir da sua gestão, a Câmara de debates, a Câmara 
onde _trataremos de problemas da nossa cidade. 

Sr .. Senador Mauro Borg:es, a minha área é a área -de 
aQastecimento. Nós temos uma problema sério em 
Brasília, e, quando Presidente do Sindicato de Carnes, 
levei_ isso ao conhecimento do Governo Federal, ao Go
vern() local, mas infelizmente não .conseguimos resOlver 
o_ problema: é o problema 9a carne. 

Brasília, hoje, deve consumir 40% da carne que vem de 
fora, Sem as míilímãs-condíções de higiene; que conside
ramos carne clandestina. Agora me:smo o nosso cOmpa
nheiro-acabou de falar no Gama. Nós temos ao lado do 
Gama o Pedregal. Nessa cidade vizinh_a .são abatidas 
mais ou mencis cem rezes quase semanaimente,_e essa 
carne vem para Brasília, quer dizer, sem as mínimas con
dições de higiene, sem as mínimas condições sanitárias~ 
Entãq é uma pergunta, que faço por sinal ao ~osso Se
cretário Carneiro. Já estive no gabinete dele levando essa 
preocupação. Eu gostaria que a_Comiss_ão do Distrito 
Federal, juntamente c_om o nosso Secretário da Ind_ústria 
e çO_mêrcio, o nosso Secr~tário de Agricultura resolves
sem esse problema. Quando se falou na instalação da in
dústria da soja, eu fui até contra, porqUe se iria instalar 
só uro.ri indústria. Hoje serão çriadas três indústrias_-de 
soja, Será _que teremos prOdução para lazer funcionares-
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sas três indústrias, enquanto que temos indústrias a nível 
primário que teriam condições de funcionar com menos 
t~mpo, com menos- recursos e trazendo para a população 
uma sallde melhor? 

Outra pergunta, Senador, é a respeito da SUDECO. 
A SUDECO tem um plano para a região geoeconômi

ca do Distrito Federal. Nós, de Brasília, e a Comissão do 
Distrito Federal, devemos sugar isso da SUDECO, por
que há recursos do Governo Federal que poderão ser 
alocadoS; para a nossa região, trazendo mais empregos, 
mais irtdústrias não só para Brasília, mas para o entorno 
de Brasília. 

Então_ essa, Sr. Senador, é uma das preocupações que 
eu gostaria de trazer para V. Ex• 

A outra pergunta ê para o nosso Secretário Carneiro: 
nós_ abordamos, aqui, o problema da industrialização de 
Brasília. Nós sabemos que Brasília já tem pequenas in
dústrias. Hã atê ind(lstria de calÇados. Estamos expor
tando ea)çados_ de Brasília, e pouca gente sabe aisso. 
Brasília exporta calçado para fora de Brasília. Nós temos 
em ;Brasília, mais ou men9s, umas 20 ou 22 máquinas de 
arroz paradas, por falta de matéria-prima, por falta de 
estocagem, por falta de uma política global de abasteci
fr!ento. Eu-Sempre ~igo ~repito que infelizmente, no Bra
sil, nunca houve uma política de aba_stecime_nto. Agora 
estou v~odo que o Governo estâ começando a se preocu
par. Foi constituído um grupo de trabalho c_om esse ob
jetivo: ver a política de abastecimento para o Brasil, que 
infelizment~ nós não temos. Então, eu gostaria de ver 
com o nosso Secretârio Carneiro, na sua Secretaria o que 
se.,está fazendo para a gente centralizar e fixar esses mi
croempresários industriais que estão aqui em Brasflla, 
mas sem condições de continuar com as suas indústrias. 

Eram e!)s~s as minhas indagações. 

O SR. FRANCISCO AGUIAR CAR.NEIRO- Mui-
to bem, vamos lá. _ 

Com relação ao problema dos minifrigorífiCos, dos 
minimatadouros, foi encaminhado o pleito ao Sr. Gover
nador do Distrito FederaL Esse é um processo- que não 
depende só da área do GDF. Existe uma lei maior que 
determina. Então o Governo está estud~nd9 isso, que 
não tem condições de ser resolvido a~sim. 

Segundo: se nós teríamos produção para três indústrias 
de soja. Temos uma produção crescente, em que 1979 era 
de duas-tõilela-dã"S riO Distrito Federal; e ein 1985 está 
com 9 l .200 toneladas. A região geoeconômica, em 1979, 
tinha 3 ffiil toneladas de produção; hoje está com 228 mil 
tqn_eladas de produção. A propecção feita para 1987 dá 
condições sobejas, com sobra ainda isso, porque as duas 
indústrias que estão a_certadas para entrarem em funcio
namento consumirão 180 mil toneladasfano. Um consu
m_o de 600 toneladas, durante um trabalho de 300 dias. 

Então, isso é sobejo, nós ainda temos condições de ex
portar, admitindo que nem se chegue a esta progressão 
dos nümeros que aqui temos. O que estamos fazendo 
para a fixação das microempresas? No meu trabalho ci
tei todo o elenco de coisas.que foram feitas, como sejam, 
os incentivos do ICM, através da regulamentação do Es
t.atuto _ d-ª_ Microempresa, como sejam os recursos do 
FUNDEF, os recursos _de capital de giro subsidiados, 
enfim, todo esse e1enco, Parece até que não temos con
dições de procurar outra coisa mais do que temos aqui, e 
em parte nenhuma tem. 

-Eu até nas cidades-satélites tenho dito que estou desa
fiando aqueles que querem, como microempresário, di
namizar as suas microempresas ou surgirem, mas reãl
mente todos os incentivos têm sido dados. 

Dado_ao adiantado da hora, acho que atendi, mais ou 
menos,. ao que o Senhor perguntou. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Com re
lação à SUDECO, realmente, a SUDECO-ê serrielhante 
a esses organismos regionais que fá eXistem, corria a SU
DENE, SUDAM, só que as outras têm uma fonte de 
ren-da determinada e não são muitos os recursos, m_a_s 
existem, de qualquer forma. A SUO ECO é ó:J.uito des
provida de recursoS. Na verdade, a aiuação dela tem sido 
muito póúca e fem pecado também por falta de uma vi
são global. ~ uma regiãQ muito grande e muito extensa. 
Agora, houve, não sei se foi exatamente neste Governo 
ou se nO Governõ anterior, t.im cantata com a França. 
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que está dando uma colaboração muito importante, fi
nanciando pesquisas e-um plano de desenvolvimento da 

'· Região Centro-Oeste, não apenas da Região Geoeconô
mica de Brasma. 

Esperamos, graças à experiência francesa nos países· 
tropicais, que esse plano possa ser muito útil a nós. Mas 
são essencialmente_ necessários os recursos abundantes. 

Acho que o problema da_região geoeconômica não vai 
ser fácil de resolver imediatamente com os meiOs que nós 
temos. A região é- muito extensa. Acho que deveria ser 
dada uma prioridade imediata para a região do entorno 
de Brasília, a região que está debruçada exatamente com 
a fronteira que tem proble'!las diretos com Brasília. 

Gente que vem trabalhar aqui, são as cidades dormi
tórios, são problemas de toda a ordem. 

Há algum tempo elaborei um projeto, que eu acho da 
maior importância, visando a criação da região metro~ 
plitana de Brasília; embora se saiba que esse tipo de or
ganização não tenha sido muito feliz em outras partes. 
Mas i~o não quer dizer que não seja aqui em Brasília. 
Não há outra forma de resolver os problemas de Brasília 
senão cOm .um planejamento integrado, que não ·veja, li
nhas de diviSõeS PoliticaS, a -fronteira política de Goiás 
com Brasí1ia, ou de Brasília com Minas GeraiS. e preciso 
que haja um planejamento iiltegrado para que os recur
sos naturais, sobretudo aqueles que influem diretamente 
na vida de Brasnia, possam ser olhados de uma forma 
global. Brasília vai ter problemas- de âgua cedo se não re
solver o problema do São Bartolomeu. Sobre o pr'oble
ma dos equiPamentos urbanos, não havendo um plane
jamento integrado, vai haver uma duplicidade, muita ve
zes, de aplicação de recursos, um desentrosamento total. 
Tem-se que criar um rganisino que pla:neje dentro de 
Goiás ou dentro de Minas, sobretudo .nessas cidades do. 
entorno de Brasília, que será vital para a economicidade 
e uma visão global, unitária do problema de Brasília. 

Vamos ouvir agora, para terminar a parte da assistên
cia,"'o.Dr. Flávio. 

O $R. FLÃ VIQ- Sr. Pre-sidente, Senhores Senado .. 
res, eu gostaria de fazer algumas com~iderações, A pri
meira delas para parabenizar a Secretaria de Indústria e 
Comércio pela sua opção pela agroindústria. Achamos, 
realmente, que a região do Centro-Oeste, com o exemplo 
de Brasília, tem vantagens comparativas muito grandes 
para a produção agrfcola, tem uma vocação _enorme, 
uma vez que algumas coisas sejam corrigidas quanto a 
solo. Na realidade, as produtivídades que os agricultores 
obtêm, na região, são muito melhores do que em outras 
regiões do Brasil. Não fosse isso, não teríamos tantos 
gaúchos como temos por aqui. CoStumo dizer para os 
gaúchos, e eles costumam ficar aborrecidos quando lhes 
digo isto, que o que vai bt;m no Rio Grande do Sul, vai 
melhor em Brasflia. As no-sSas média-s de produção de 
batata estão em 40 toneladas por hectare, quando em 
São Paulo estão -em 30 toneladas por hectare e no Rio 
Grande do Suai estão em 10 toneladas por heciâre. Com 
isso, a nossa área passou, nos últimos 5 anos, de lO hec
tares para 700 hectares, este ano. Para o tomate, este ano 
tivemos produtividade média de 40 toneladas por hecta
re, e em alguns casos de 80 toneladas por hectare. A mes
ma coisa pode~se dizer para a ervilha, para a soja e ou-. 
tros produtos. Por isso, Sr. Secretário, acho que a 
agroindústria tem um futuro enorme na região _e merece 
realmente uma atenção toda especial, porque, apesar dos 
pesares, ela ainda não está recebendo_ os _incentivos fis
cais que o_utros _tipos de indústrias já estão recebendo, a 
não ser o primeiro caso, que foi o da soja. 

Gostaríamos que o Professor Ti mm, que é bastante es
tudioso do assunto, esclarecesse uma dúvida que nos 
anige: não entendemos por que as cooperativas vão eco
.nomicamente mal no Brasil, de norte a sul. Essa é, real
me_nte, _uma das preocupações. v. s• ficou muito empol
gado· quando falou da Cooperativa Agropecuária do 
Distrito Federal. f: uma preocupação que nós também 
teiTJOS, porque sou associado daquela cooperativa. Na 
realidade, preocupa-nos o seguinte: por que razão as 
cooperativas vão mal no Brasil e a Cotia -é a única que 
vai bem? Os estudiosos da matéria devem ver se o 
problema ê única e exclusivamente má administração ou 
se o problema é porque as cooperativas têm uma fiscali
zação governamental m_uit9 grande, não podendo sono-
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gar impostos, cjuando outros tipos de organização têm _ · 
mais facilidades para isso. Acho que as cooperativas, que 
são uma das formas de associativismo das mais impor
t<Üite.s, Qª-o-eqco)1ti:"a_m_, no Brasil, um desenvolvimento à 
llifufiCque--deVeTiam_f.er. Gõs_i~ria de ouvir a palavra do 
Prof. Paulo Timm sobre o assunto. 

FjnaliT!_~nt~. gf>S~r,uia de parabenizar o Senador Mauro 
"Boiges pela sua iniciativa de desenvolver este ciclo de de~ 

-bates,--e"TrâZet-Jhe" Unú~ ·po-nderação: par~ o desenvolvi
menfõ_90DiStiitO Fede_ral, da área rural, especificamen
t-e, a eletrificação éTator de sucesso. Não pósio entender, 
como foi !Jem aqui dito, que o setor industr_ia~ da C~i1ân
dia ·está parado hã 2 anOs, e no entanto foi feitª llffia 
irifra~estrutura de eletrificação monstruosa e o meio ru
ral não tem eletrici_4ade para bofJ!bea_~_ água, irrigar cul
turas -e~TOdUzTr duâs ou três- Safr-as-Po.r ano. EsSe é ÜIÍl 

proOlema que víamos na Secretaria Itinerante, que o Se
cretA,riQ_Le_on_i d~s~n_yo_!y~uLc;xpressões que não são mui
to bem de_se entender. Por exemplo, que o fornecimento 
de energia elêtríca ao meio -rural dá prejuízo. Dá prejUíZo 
à CEB. Mas e o lucro social que ele dâ? Então, são 
problemas que esta Comissão, acredito, pode equacionar 
e_reSolver. Isso é muito importante. Por que razão só se 
colocam equipamentos sociais importantes para a socie
dad_e_n_os grandes centros e o meio rural está desprotegi
do de todos esses equipamentos sociais, fazendo com que 
o êxodo rural aumente_? Querem que -0 homem fique no 

CU11JpO,_ ma5: não ]}le dão _condições sociais de lá viver 
b.em, dignamente, com um salário cOlldigno. Não há 
preços. Fala-se que não se pode subsidiar o agricultor 
brasileiro, quando o agricultor do mundo inteiro é extre
mamente s!jb_sidiado. Agora _eu não entendo por que só 
se foi d~cob_dr que não se podia subsidiar o agricultor 
brasU_eiro q(.!_ando _o_ Brasil ~~alm~nte ati!Jgiu o patamar 
de segundo exportador mundffif de alfffientos, botando 
pedi"a no Sapato de muita gente. 

De maneira que eu gostaria de parabenizar o Senador 
por esse tipo de debate; e rt!almentt' acredito gue esta Câ
mara vai encontr:ar _s_oluções pa_ra o prç.blema do Distrito 
Federal e da- região C'erltfO-Oeste~qUe tem um fufllro 
~-gríCohi dOs- rrii:üs brilhantes, o que vai ser um suporte 
dOS inelhOfes para a iridustrialização, porque, na realida~ 
de, todos os países índustrializados começaram de uma 
agrilcuhura forte. (Palmas!) 

O SR: -PRESIDENlE-(Mauro Borges)-- Concedo a 
palavra ao Sr. Paulo Timm. 

O SR. PAULO 1_'IMM - Bom, eu queria dizer _que 
não prÇlpriamente_u!ll especialista, atê porque se _ _foss~ te
ria um pouco de modo de ficar aqui com aquele econo
mês que está ferindo ali o Cássio. Eu quería dizer, a pro
pósito disso, que no Brasil ninguém sabia o que era to~ 
mografi~ computadorizada. Mas depois que o Presiden~ 
te eleito Tancredo Neves passou por uma tomografia 
_computadorizada,_ qualquer operário, qualquer campo
~ês, soube o gue era isso. Então, a nossa é uma ciêncíã,
comõ o urbanismo, como a medicina. Eu acho que_o em
presariado é uma arte,_é outra coisa, é outro campo. Mas 
as ciências_ têm uma linguagem própria, e a únicit. manei
ra que se tem de explicar certas coisas é com a tomogra
fia computadorizada. o úníi::o jeito que se pode fazer é 
d_is_seminar mais o debate, desenvo_lver mai.s o nível cultu
T-àl neste País, de forma que as distintas ,linguagens se. 
tO!:_I!em <:O_f!l_pr_~n~ív_~s, porque essa é a maneira corno 
sobretudo os meios apropriados técnicos se comunicam, 
E hav_erá sempre aqueles que têm mais facilidade para 
traduzir isso numa linguagem mais acessíveL Mas os 
-~T~~Iem~s. __ em última análise, ê o_ que importa. Por 
exerilplCf, a questão do cooperativismo-e das cooperati
vas, sobretudQ aqui. Eu estou irisiStínóo nissci-, -po-r-que 
est~_é_l,lf!l. de_~_~te_so):>_r~_iQ9~.$t!i~açãÇl~_l;..!l acho g_u~ l,!m 
dos caminhos, um dos modos da industrialização de 
Brasília, como também o·da prestação de serviço eu acho 
que ê importante. Não b?-Sta simplesmente reproduzir 
modos que sãO mais ou riúmos consagrados. Nós temos 
que procurar o.uíros modos que sejam socialmente mais 
avançados,·que s_ejam mais 'redistributivos de renda, que 

_ s_ejam 4~- ~'ª-ior p~_r_U2ipação democrática. Para isso luta
mos durant'e muito anos, e estamos tentando construir. 

O cooperatiVisrito é uma fC:iltàtiva de se realizar um 
padrão de organização da produção que seja mais demo
ciáticO, que seja fiais avaÇç3do _nos vários campos, 
soJ?,t~t_udo_se. p~ocura ~o_ ca!llpo, p_or -~xemplo, no campo 
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da agroindústria, entregar up1a participação dos produ
tores nos gãnhos de produtividade da indústria, porque 
se sabe os que Produtores são muitos e a indústria é uma 
S6; -ãá ã. ela um g"i'ã.ilde poder, eis aqui um economês, um 
g-rande _poder oligo>;.isônico, de ~mpra sobre essa infini.:. 
dadé _c;ie p_~odutores. E a JTia_neira de resdistribui! e devol
ver-1 criandt;) esirUtur~S P.~rtiCipativas, porque as ações 

1do GrupO.bK não SêiãC)Vendidas ao preço dos subsídios 
que eles 11Veram para montar as suas indóstrias. Serão 
defmidas ao nível de mercado, de benefícios, foram capi~ 
talizados. Quando vier a crise, vem de novo um_a: sociali-
zação do prejufzo. Capitàliza-se o ganho e socializa-se o.-, ~---
pfejuízo. De maneira que eu acho que o cooperativismo ~ ..- · 
ê uma forma mais avançada de se procurar organizar a 
produção, de se organizar a sociedade. ~uma forma de 
livre iniciativã; Serii o prejuízo das demais. Por exemplo, 
se a Secretaria fosse uma Secretaria de Economia, ela te-
ria uma g'raiid"e ênfàSe ao- c-ooperafivlsino com unia es~ 
trutura montada para isso, com igual peso ao que tem a 
outros "Setores, a outras, digamos assim, formas de orga~ 
nização da produção. Nós estamos fazendo .isso no Bra-
sil. Os setores de apoio ao cooperativismo; .-como o de 
apoio ao pequeno produtor, todo mundo sabe que ê o 
lAA, mas ninguém sabe se existe o inStituto da mandio· 
ca, o institUto do feijão, e coisa que o valha. EntãO, a 
nossa grande tradição empresarial, no Brasil, foi de co
mércio; sobretudo de comércio exterior. Era o Pais do 
café, na érise do café, e essa experiência empresarial e 
es&e patrimôiiio, se voltaram pata comercialização inter-
na. Nós sabemos que inclusive esses grupos tiveram um 
grande papel na -própria industrialização. Mas na ãrea 
agrícola eles,- de certa maneira, dificultaram a capitali~ 
zação ~os ganhos d_o setor agrfcola_, dos ganhos do pro-
ci!Ss:O de de~envOIVimento. POr exemplo a COBAL com-
pra horrores de feíjãQ para o programa da Cruz Verme-
lha, para o pmgrama da LBA, e assim por diante. A coi-
sa maü difícil d'iJ mundo .é. fazer com que a COBAL c:om-
pTe feijão das coop.erativa-s da Bahia, da cooperativa de 
Irecê, das cooperativas de SeTgiJ)e. '1:: imposs[vel, porque 
antes da safra, a Nacional, a Contrai, esses grandes da 
Comcirdalíi:ação-brasileira já fo.ram lá, jã compraram an
tecipadamente a produção. desse povo. E o ,Governo não 
tem instrumentos, através mesmo de fofmas ·cooperati-
vas, de apoio ao cooperativismo, para atendê-los nesse 
nível da comercialização. Vale dizer também que não 
houve um destilação de caparidade empresarial ao nivel 
do produtor, que ocupa funQões na cooperativa. Quem 
tem capacidade empresarial no Brasil no campo da co
mercialização agr(cola são as grandes cerealistas que têm 
tradições e raizes lá na época do café, do açúcar etc, e 
que tem uma grande versatilidade. Isso é uma arte, não é 
ciência, é uma arte que se desenvolve ao longo do tempo. 
Os nossos produtores, muito Umidos, estão recentemen-
te saindo do nível míninio de subsistência, organizam, às 
vezes, com-grandes dificuldades uma cooperativa e estão 
ainda muito distantes de apoios institucionaiS que lhes 
permitam desenvolver esta capacidade ao longo do tem-
po, Mas eu nã,o sou tão pessimista. Eu acho que em al-· 
guns lugares do Brasil houve uma grande expansão do 
cooperativismo, a Cotriguaço, no Paraná, a Cotrijuí, rió 
Rio Grande do sul. Há grandes exemplos que demons-
tram que algumas crises, como, por exemplo, da Central 
no Rio Graride do Sul, é a crise do endividamento exter-
no que pegou muitos empresários, pegou até empresas 
estatais. Elas estão no vermelho, em grande parte, por-
ql!e captaram dólares, devem em dólares e estão no ver
melho, até, muitas vezes, não precisavam. De maneira 
que ê um processo que estâ afetando não apenas as coo
perativas, mas parte do setor privado, parte dó próprio 
Estado, que afeta o çonjunto da economia brasileira e 
não apenas_as c<?_OQer!!_tivas. Mas· eu acho que o proble-
ma fundamental está iinda no amadurecimento dos me
c_anismos_instit_u_cjooa:_is que permitam o apoio ao coope
rativismo. Por exemplo, existe uma legislação que permi-
te a formação de reservas, transferências das reservas dos 
bancos para determinados programas. Eu não conheço 
nenhum banco, o· BR.B,_ também, nenhum banco que te--
nha formado um programa e uma carteira de apoio ao 
oooperativiSrrio, Com- gente-especializada, com pessoal 
qualifiCãdo, com uma política apropriada a. este tipo de 
coisa. De maneira que tem, na melhor das hipóteses, às 
vezes, conseguiriiõS; às vezes uma carteira de desenvolvi
mento, isto já foi uma grande coisa, o BRB já foi um 
grande avanço, mas, talvez, tenha que se gerar esta men
talidadç_ de qJJ.e O C()O_peratiVÍSJ710, Cm_p~mei~O lugar, ele 
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não afasta ninguém. Ao contrário, ê uma forma concor
rente, que d~rnocrat!za mais.:Sohretri~o, aqui no Distri
to Federal, eu não sou contra. Acho que pode dar ceita
um projeto como o Grupo OK, é bom, tem capacidade 
empresarial, também, agora deve-se dar um projeto para 
ir gestando formas que são concorrenciais. Os empre
sários não defendem a concorrência? Então, vamos to
dos defender o projeto, vamos modular os projeto~ e ad_
mitír que os produtores devem participar do prOcesso da 
industrialização, porque aí é que estão os ganhos maio
res para esses produtores. De maneira que nós não pode
mos generalizar isto para todos os setores. Não sou pes
simísta. A queda do setor de serviço é conjuntural. Nos 
últimos anos tem crescido vertiginosameil.tt; a partici
pação do setor de s~rviÇQS, Tem-se contraíd9 um pouco 
de comêrcio, é comêrcio nlo é serviço, é setor ser:viço~ 
prestação de serviçOs i: um subsetor igual ao comércio, 
jurttc? c_om a_ Administração Pública. Tem-se expendido,· 
o que. aliá$, é uma caraterística de todas as g~andes cida
des do mundo. Tem_os-de pensar fónnulas de políticas de 
apoio inclusive do B~B, a formas de cooperativas no 
campo da prestaçãO de serviço, e est~ sim Coutinho, são 

· · muito mais baTatas, tem muito mais reflexos sobre o em
prego e são mais adequadas, inclusive ao tipo de de mão
de-obra que existe, sem prejuízo dos projetes privados. 
No campo da Administração Pública, todos nós sabe
mos que esta cidade a fiuto da AdministraçãO Pública. 
Nenhuma voz se levanta pedindo a revogação de um de
creto .que proibiu· as transferências para Brasfiia. Acho 
que está na hora de se l~Wantar. Vamos consumar esta 
transferência,- Vamos fazer de BraSI1ia a verdadeira Capi
tal. Isto ê que ê·uma verdadeira fnjeção de_reçursos de 
renda, é uma gra.IJ.de injeção para a ind.ústria de cons
trução civil, podemos democra~iZàr o espaçO, abrindo 
oportunidades de moradias~ isto nos arranca, nos tira da 
crise que é a crise de 60 mil desompregados, ·porque a 
renda derivada desta transferência definitiva desses ór
gãOs para Brasilia, está aqui no nosso texto, a relação. in
teira dos órgãos que ainda estão no Rio de Janeiro -
isso ai pode SignifiCar um grande impulso para a retoma
da do crescimento em_ Brasília, atE: para a construção ci
vil. Ela n~o estã abandonada, ainda. 

De maneira que eu acho que nós temos ainda muitos 
caminhos que devemos pensar. E eu sou favorável à pro
posta do Castro. Vamos, sobretudo, pedir ao Sr. Gov_er
nador que faça com que decida, efetivamente:, o Conse-
lho de Desenvolvimento Económico, criando ali um sob
conselho para a política indystrial e vamos todos abrir, 
participar, debater, e vamos todos descohrir_que temos 
muito para fazer em conjUnto e, sobretudo, em c<injunto, 
aqui, com a Comissão do Distrito Federal do Senado. E 
nós temos uma obrigação, porque não somos poder, nós 
somo-s representantes de uma comunidade profissional, e 
chamar a atenção disso. Nós não temos interesses, temos 
compromisso e o dever de chamar a atenção sobre essas 
coisas. E sempre que chamados, está aqui o Dr. Carneiro 
de prova, temos vindo e entregado as nossas contri
buições construtivamente para esta cidade, às vezes com 
uma certa heresia, que faz parte desse.espírito mais rebel
de dessa nova geração. (Palmas.l 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Agora, che
gamos à parte final dos debates. 

O SR. -- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Com a pala
vra o V. Ex~ 

O SR. - Queria, pnmeiro-, p"arabinizar o Profes-
sor Timm pelas colocações que fez. Cheguei quase que 
no fim da sua palestra, mas muita coisa eu gostaria de 
ressaltar. Particularmente quando o Sr. diz que o peque~ 
no produtor deve participar de agroindústria. Estou to
talmente de acordo. Isto, realmente, vai dª-r a,_ele uma 
posição económica:, não do pária, que hoje estã vivendo 
nessas condições. Quero-lhe dizer que a Secretaria de 
Agriculturajâ elaborou um decreto, que já estâ pronto e 
deve ser assinado pelo Governador, criando um sistema 
de desenvolvimento r1,1ral participativo, que tem justa
mente nas comunidades rurais, e v(ja ~sua força, a sua 
área de participação e planejamento de todas a ativida
Qes agricolas. Eram estas as colocações que eu queria 
apresentar. Muito obrigado. 

ó SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito bem! 
Então, agora vamos passar ao final, exatamente a res-
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posta do Dr. Carneiro às afirmações, às idêias do Profes
sõr Paulo Tíi:nm. 

O SR. FRANCISCO .AGUIAR. CARNli!RO - O 
nosso Senador Mauro Borges perguntou se eu tinha de 
falar. Eu digo, a menos que o Sr. deixe que minha p:iles
tra fique sem nenhum efeito. Então nós temos que con-· 
versar um p-ouco. O Professor Paulo Timm, realmente, 
não assistiu ao início- da: no~s_il _çantarola. -

Vamos recordar um. pouquinho, e vou ser ·ráPido. 
Mas, antes de responder ao Professor Timm, gOstarili de 
dizer ao Dr._Flá.vio. da EMATER, que estou de pleno 
ac-ordo com tudo o que ele disse,. mas não somente de bo
ca._Numa_recente_reunião do Presidente do ijanc;:g"_Re.
gional de Brasili~_~om tO_dos -os gerent~, do nies~o-B~ü
co, e acho- que o nosso secretário_ C$ta_va preSente, 
retirando-se logo em seguida, eu dizíâ pâia eles, que se o 
Banco Regional tivesse que ce~er algum recurso para fi
xar microem:Presas eriJ. Brasília, eu preferiria que eSs.es ie
cursos fossem efetivamente destinados para as ·microin
dústrias e ag!oindústrias, e. os micrOempresârioS indus
triais. Porque acredito mais na fixação do hoffiem ao 
solo do que na megalópole, que abjuramos completa
mente. Mas, no mOmento, conforme disse o Dr . .cãssio, 
temos uma sitiiação -de fato em .que essaS crianças que 
aqui foram criadas não querem sair. E uma demons
tração tácita disso ê guando nosso secretã_rio, há, poucos 
dias, numa reunião do Secretariado do Govemo'do_Pi$
trito Fedreal~ diss~.;~ "Não sei o. que esse pessoal quer. 
Niflguêm qúer ir para a agricultura!" Acredito também 
que esse :problema de não ter quem volte para a agricul
tura está. no que o Senhor citou, de que os elementos co
munitários que São criados na cidade não são criados fá. 
Se forem criadns. eles irão. 

Respondendo ao Professor Paulo Timm, gostaria de 
ressaltar, apenas, em virtude do adíant_ado da_hora, e em 
primeiro lugar, a nossa amizade pelo fato de ha_Vermos 
trabalho durante algum tempo juntos, período no qual 
ele foi autor de muitas CQis"as-que agora desdisSe e que 
vou Citar. Mas, o que eu quero dizer é o seguint~ Brasilia 
não foi projetada. Os fatos fOram se incorporando a 
Brasília. Todos os projetas de Brasília foram vulnerados. 
E isso ocorreu com Brasília, CLt_ritiba, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Londres, Paris, etc. E quando, no auge da in
dustrialização, de Londres e de Paris, com o advento da 
industriali.:?:a,çã_o da m(lquina, a maior miséria eStava em 
torno delas. E tivemos toda a população rural, que erâ. 
de 30%, reduzida para 5%. E eu citei muito bem. E quem 
quiser ver isso leia as crónicas de Charles Dickens e de 
Victor Hugo. Lá está tudo isso escrito. Então, temos essa 
situação, de fato. 

Com relação ao entrosamento das secretarias. Pelo 
menos a Secretaria de Indústria e Comércio com a Secre
taria de Agricultura e Produção e a de Finanças-estãO em 
perfeito entrosamento. E o Governo está-nos dando to
tal aporo:-a ponfo de dizer que não se faça nada sem ver 
em conjunto a soluç~o dos problemas. Porque, efetiva
mente, em primazía, eStâ a agroindústria, que- é a nossa 
vocação natural. 

O Professor Paulo Timm diz que não há problemas de 
renda no Distrito Federal. Infelizmente, em primeirO-lu
gar, a exposição ampla do Professor Paulo_~u_oão coosi
g9 e!ltender. ~ão é por ~ada. Mas hâ de se convir que o 
Professor Timm teM. uma dimensão mental sobretudo na 
parte em que é especialista, economia .. Não dá, eu não 
consigo atingir. A ce-rl.ã altura de sua dissertação eu aca
bei ficando cego, procuro a areia debaixo dos pés e não 
me enconlrei. Então, eu- não tenho condições de discutir, 
Sei que deve haver muito fundamento, sobretudo teórico, 
mas não consigo entender. Estou vendo os problemas 
muito curtos. Aliás, sempre disse para meus colegas de 
engenharia: sou aquele cavalo de raia curta, se eu não re
sotver o problema no ler, pode ficar certo que não resol
vo mais. E, aliás nos Estados Unidos, os problemas de 
engenharia são levados a três tipos de engenharia; um, de 
raciocíniO rápido, outro de raciocínio lento, e outro, de 
raciocfnio mais ... Assim foram feitos os problemas que 
levaram o homem à lua. Três tipos de homem: raciocínio 
rápido. Sou desses: ou pego num arranco, ou então estou 
desgraçado, não dou nada. O que acontece, efetivamen
te, ê que não consigo absorver a dimensão~ mas assevero 
que as inteQções do Professor Paulo Timm sijo dª_fr!Ç_
Ihor qualidade possível, porque convivo com ele, sei a di
ginidade dele e ~ei que é um homem idealista. E ele deve 
estar peno. E os sOnhadores, não digo que ele é sonha-
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dor, mas os sonhadores precisamos ter, precisamos mes
mo, pótque sei que um sonho não leva qada à prâ.tica. O 
'iiabo que meu sonho ê agora, ten_ho que fazer agora. 
Disse que há não problema de renda. Não podemos nun
ca imaginar somente administrarmos os salãrios públi
cos. Temos que· ter uma estrutra produtiva. Sei que ele 
está de acordo com_isso_. Mas temos que ter conserva, te
mos que ter doce, tomate, ervilha, etc. O nosso Senador 
Mauro Borges, um homem do campo, homem a quem 
çonheci. há muitos anos, jovem Governador de Goiás, no 

J !partamento de um primo meu chamado Osires Pontes, 
ele era um homem vibrante, naquela época era um ho
mem rico~ de fá para cá, em política, perdeu muito, e ele 
disse cois:is tão práticas que saf de lá e quando cheguei 
ao Ceará disse a minha mulher; .. "Poxa, vi um caboclo, 
um homem novo, mas um homem excepcional". Isso 

--não estou di_zendo ~gora, disse a ele poucos dias depois 
que faleceu OsireS; Pontes. Então, nosso Senac;lor diz com 
muita propriedade: quem produz, quem industrializa seu 
produto, a industrialização tem que ser quem produz. E 
é precisamente isso- que quer'ó que se faça. Que nós in
dustrializemos os nossos_ produtos. O nos_so tomate, a 
nossa ervilha, o nosso chucrute, tudo, que nós industria
lizemos, atravês de uma sêrie de coisas que iria aqui per
der tempo; Mas esse trabalho que tenho aqui~ Secretari~ 
roteiro, plano diretor, ele foi feito consultando 19 entida
des de Brasília: BNDES, Banco do Brasil, Banco Regio~ 
nal, DETUR, CEAGRO~ enfim, estão aqui as relações e 
os participantes disso. Não é de minha autoria isso, foi 
um trabalho do Professor Timm, igual, semelhante ao 
que fizemos na reforma tributária. 

O Professor Paulo Timm falou em cooperativismo, e o 
Dr. _Fiâyio, da EMATER.o: citou os fracassos que existem 
em cooperativismo. Eu me lembro-, Professor, de um cur
so que fiz, de Psicologia, um pequeno curso em que o 
p-rofessor dizi~;~;: "Olha, no Brasil, o nós não vale, só vale 
o eu". Ele deu um <:Xemplo que me permitam citar aqui. 
Ele disse: --Você quer ver? Se um cidadão br~ileiro for 
para um sanitã.rio público,. ele tira um pedaço de papel 
higiênico desse tamanho, e depois tira ritais outro. Mas 
se for do dele, ele tira pequenininho (risos), porque o nós 
não vale. Somos muito individualistas, não acreditamOs 
nos outros, temos- uma descendência indígena, então, 
acho que o cooperativismo fracassa-por causa dQ. "nós". 
No Brasil, o nós é dificil. Mas estou de acordo com o 
Professor Tirnm de que devemos mudar a mentalidade. 
Só que mudar a mentalidade de uma sociedade 'onde 
existem índios, africanos- negros, onde existem aqueles 
homens que vieram de Portugal para cá, a coisa precisa 
de muito tempo. Precisa, talvez, começar a mudar, nem 
sei, meu Deus, a constituição celular, para poder se atin
gir a isso~ Não acreditamos, poucos homens acreditam. 
Sabemos disso, é nosso, somos desconfiados. 

Agora, é preciso compreender que o Professor Paulo 
Timm falou em transferência para Brasilia dos órgãos 
públicos. Quero r'essaltar que isso está na reforma tribu
tária, da qual ele é um dos principais autores, ·redatores. 
Isso está lá, creio que atê foi sugestão dele, está lá. Quan
do o Professor Paulo Timni diz que não há incentivos às 
cooperativas, que não temos bancos que financiem as 
cooperativas, quero ressaltar que a COPA-DF tudo que 
ela tem lâ é do BRB e 80% é FUNDEF. Agora, eu não 
posso, eu conheço o Presidente da COPA-DF; é um ho
rilem que trabalhou desbravadamente, e dele sou admi
rador, não posso dizer nada, mas ,o- fato é que ela esta 
nessa situação, e que nós tentamos, conforme expliquei 
anteriormente, atê vender, impingir ao grupo OK e SO
FRANGO, a vender o acervo dela, com a finalidade de 
salvá;fa e de incoroorá-Ia a esse conJunto-. 

Então, o BRB tem financiado cooperativas· como a 
COPA-DF. E q~ero chamar a atenção, Dr. Paulo Timm. 
que-o BNCC f01 um estrondo nesse Brasil inteiro. Que 
cooperativa não recebeu recursos substanciais? Conheço 
cooperativas que receberam mais do que necessitavam. 
Não posso dizer se houve nisso desonestidade ou não, 
mas conheço sessões que se envolveram nisso. Bom, va
mos deixar pra lá. 

Em resumo, gostaria que vocês compreendessem que 
sou um caboclo, que veio da enxada. Era um homerp._ que 
trabalhava na terra. Fiz um curso de Engenharia Civil, 
apenas, fundei 5 empresas, e o que entendi foi de produ
zir. E foi produzindo que as 5 empresas estão a,í: aqui, no 
Rio e em São Paulo. E êo_queeu pretendo fazer, em con
junto com os .meus colegas de Secretaria. 
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Era o que tinha a dizer. Sei qUe não QUde responder a 
tudo o que o sr. Paulo Timm-perguntou. mesmo porque 
devido a um pouco de ignorância. Muito obrigado. (Pal· 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Com a pala
vra o Dr. Paulo Timm. 

O SR. PAULOTIMM -Acho que as posições foram 
suficientemente esclareCidas. Fica claro que as nossas di~ 
vergêJlcias, acredito, não são de natureza celular. Sou 
muito democrata, acho que somos celularmente iguais. 

Assumo, na verdade, a minha condição de sonhador. 
Sou de uma geração de sonhadores. Nós produzimos o 
sonho, foi nossa grande produção. E ainda espero mos
trar ao meu amigo e Secretário da Indústria e Comércio, 
o Carneiro, que a minha geração vai prOduzir e realizar o 
grande sonho de fazer deste Pais uma socied.11de sem mi~ 
séria; uma sociedade soberana, uma sociedade verdadei~ 
ramente democrâtica, que, enfim, foi o que nos animou, 
durante todos esses anos, a resistência de passâ~los no 
exmo,. nas prisões, nas torturas. E vamos continuar luM 
tando por isso,. dentro de um espírito de fraternidade, de 
respeito, de consideração, como o que o nosso Senador 
Mauro Borges nos traz, aqui, nesse dia de hoje. (PalM 
mas.) 

O SR. PRES!PENTE (Mauro Borges)- Tem a pala
vrav.s~ 

O SR. - Os Srs. me desculpem fazer 
uma pequena colocação, uma humilde contribU:içãq: a 
oferta de armazenagem, no Distrito Federal, é defici~ 
târhr, tanto a nível de fazenda, quanto iiltermediãrio ou 
termiOai. Entendo a preocupação do Professor Ca!neiro~ 
com relação à dependência do produtor à usina de soja. 

Então, apenas uma colocação: não conheço o projeto de 
engenharia. Aqui na mesa, eu perco de 3 x. l: são três en~ 
genheiros contra um economista. Não sei se o projeto de 
engeflharia da indústria estã aprovado. PareceMme que 
nã:o. 

-O SR. FRANCISCO AGUIAR CARNEIRO -
Qualquer j:Xú·g'üUti sobre ele terã resposta na horã.. 

O SR. - Como ex.íste financiamento do 
G_overno~_pÇ)de~os analisar bem o projeto é fazer certas 

-é~8ênCi3:S. Seria -ª'penas, talvez., restringir, na indústria, a 
armazenagem, deíx.ando~a por conta das cooperativas, 
do_ Estado e do produtor, não permitíno que a indústria 
monopolile essa armazenagem. Talvez isso possa dimi
nuii um pouco a dependência do produtor com a usina, 
sem desmerecer a própria usina. 

Não estamos pensando, aqui, nem que isso possa 
ocorrer, mas acho que se poderia fazer um silo-pulmão 
na usina, e_rtão 1:1m CO_!llplexo armazenador. 

O SR. FRANCISCO AGUIAR CARNEIRO- Isso 
~ria o filé mignon dos empresãrios. Veja se o Sr. conse~ 
gue isso. Já viu o que é fazer silos tipo búfalos, de 92.700 
toneladas? Serâ o filé mignon. Se o Governo ftzer _isso, 
talvez seja mais incentivo do que o_ FUNDEF que está 
dando. Não tenho a menor dúvida. Acho que resolveria, 
em parte, o problema dos produtores. Serã ótimo isso. 

O ~R. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Meus Srs. e 
minhas Srts, cheg:imos ao fim de nosso debate, Creio 
que fo! m~í~~--~!}1_ e proveitoso. Acredito que muitos vã~ 
leVãr tirila -s~ne-de ôúvídas para o travesseiro. Precisa
mos, reah;ne~te, t~ dúvidas. Duvidar foi o método carte
siano _Pa~a ~hegar _a conclusões; devemos, portanto, con-
tinuar- COJl? esses debates. -
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Agradeço profundamente a paciência, a presença de 
todos aqui, e lembro que no dia 21 de novembro- hã 
um salto de uma semana por causa. das eleições -nós 
vamos te{ um outro tema que será transporte urbano, 
talvez o tema mais sensível à- população pobre, talvez 
mais sensivel do que o problema da casa e atê mesmo do 
emprego. -ne maneira que neste dia, esperamos que os 
que possam compareçam aqui venham nos prestigiar e 
reflitam sobre essa próxima matéria e, depois, n6s tere-
mos no dia 28 de novembro o tema do combinado lago 
urbano, que vai SOfrer um pequeno acréscimo sobre 
pToblema ecológico, etc., e no dia 5 de dezembro teremos 
a última reunião, porque a{ encerra o período legislativo, 
nós não podemos fazer mais nada este ano, seria a repre~ 
sentação política para o DF, um tema, também, da 
maior importância. 

OSLL __ Sr. Presidep.te_, lhe pediria um 
pequeno aparte. 

O SR. PRESID-ENTE (Mauro Borges) - Pois nào. 

O SR. . - Queria ressaltar .que V. Ex• 
disse que muitas dÚ'-'idas serão levadas para casa. Queria 
dizer que no livrq_, "Neurose e Desenvolvimento H uma~ 
no", de Karen Warren, ela é muito clara. Diz ela;, "Não 
são as neuroses que produzem os loucos. São as certe
zas." 

Então, nós não vamos nos preocupar com as dúvidas, 
ninguêrn vai ficar louco. 

O SR. PRESIPENTE (Mauro Borges) - A dúvida 
construtiva. 

Portanto, a todos o nQssO.muito obrigado e até o nos~ 
so- dia de encontro. (Muito bemt Palmas.) 

EStá ericerrada a reu-nião. 

( Levanta~se a reunião às 20 horas e 40 minutos.) 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

3• Reunião, realizada em 22 de agosto de 1985 

Às dez horas do dia vinte e dois de agosto de mil nove
centos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Se
nhores SeJ?.adores Aderbal Jurema, Pre_sidente, Jorge 
Kalume, José Lins, Gastão MUller e Álvaro Dias, o Se
nhor Amadeu Mahtar M'Bow, Diretor-Geral da Unes
c:o, Doutor Aluísio Pimenta, MinistrO da Cultura, Dou
tor Mário Santos, representando o Ministro Marco Ma
ciel, Doutor Carlos Cãrrasco, repreSentante da UnescO 
no Brasil e Doutor Gustavo Lopes, assistente do 
Diretor-Geral da U nesco, reúne-se a Comissão de Edu
cação e Cultura. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
com a dispensa da _leitura da Ata· da Reunião anterior, 
que é dada como aprovada. 

A seguir, o Senhor Presidente comunica que a presente 
Reunião destina-se a ouvir Palestra do Senhor Arnadou 
Mahtar M'Bow. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Amadou Mahtar M'Bow para que ele exponha 
as atividades da Unesco a serviço do progresso material, 
intelectual e ético de todas as nações. 

Ao terminar a Reunião, o Senhor Presidente agradece 
a presença de todos e determina, que as notas taquigráfi
cas, tão logo traduzidas, sejam publicadas em anexo à 
presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião e, 
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata que lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA 3' REUNIÃO, DA COMIS
SÃO DE EDUCAÇÃO I> CULTURA, REALIZA
DA EM 22 DE AGOSTO DE 1985, REFERENTE 
À PALESTRA DO SENHOR A MA DOU 
MAHTAR M'BOW DIRETOR-GERAL DA 
UNESCO. 
Presidente: :senador Aderbsl Jurema 
Vice-Presídente: Senador Gastão Müller 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Reunião em 22 de agosto de 198_5 
Às 10.15 h. 

DePoente: Amadou Mahtar M'Bow 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- A Comis
são de Educação e Cultura do Senado Federal tem a 
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grande honr:.t de receber o Din!tor-Geral da Pnesco, 
Amadou Mahtar M'Bow, que está no Brasil participa~
do da II Conferência de Miriistros, encarregados da apll
cação da Ciência e da Tecnologia no Desenvolvimento 
da América Latina e do Caribe, conferência esta sob a 
Presidência do Ministro Renato Archer. 

Antes de iniciar os nossos trabalhos, coÍIVido para to 
mar assento à mesa as seguintes autoridades: o Repre 
sentante do_ Ministro Marco Maciel, Ministrei MáriO 
Santos, o Representante da Unesco no Brasil, Carlos 
Carrasco; não sei se está presente o Representante do 
Ministro Renato Archer- perguntei ao Plenário se es
taria presente _o Representante do Ministro da Ciência e 
Tecnologia. Parece que ele ainda não chegou. Convido o 
assistente do Diretor-Geral da Unesco, GuStavo Lopez, 
para tomar assento à mesa. 

Sr. Diretor·Geral da Unesco, Amadou Mahtar 
M'Bow, Sr. Ministro da Cultura, Aluísio -Pimenta; Sr. 
Representante da Unesco no Brasil, Sr. Carlos Carrasco; 
Sr. Representante do Ministro Marco Maciel, Sr. Mário 
Santos;. Sr. Gustavo Lopez, Assistente do Diretor-Geral 
da Unesco; Senador Gastão Müller, Vice-Presidente da 
ComissãO de Educação e Cultura; SrS. Senadores; Srs. 
DePutados; Srs. Acadêmicos; minhas SenhoraS e meus 
Senhores: 

E com especial agrado, que, como Presidente da Co
tnissãõ de Educação e Cultura, saúdo o senegalês ilustre 
Amadou Mahtar M'Bow, já conhecido dos brasileiros, 
Porque não é a primeifa vez que aqui vem. 

S. Ex~ que, na sua terra, foi Ministro da Educaçã-o N·a~ 
dona! e da.Cultura, no primeiro governo senegalês, do 
grande poeta Senghor, e Ministro da Cultura e da Juven· 
tude senegalesa, depUtado junto à Assembléia Nacional, 
Conselheiro da Comunidade de Saint Louis, foi 
Subdiretor·Geral da Unesco para assunto da Educação, 
de 70 a 74; hoje, é o Diretor·Geral da Unesco;-Mais do 
que· iSso, é de uma terra que dista da minha terra, Per
nambuco, apenas 3.000 km. Somos, em linha reta, a par
te do território brasil:eiro mais próxíma do Senegal e, por 
isso, as nossas almas- estão em sintonia na defesa da cul
tura, da cultura brasileira e da cultura do SenegaL Por
que, como dizia aquele grande poeta in&:lês T. S. Elliot: 
"Cultura é modo de vida." E se cultura é modo de vida, 
a educação o que é senão um processo de aperfeiçoamen
to desse modo de vida? E a técnica que é, sem dúVida, o 
instrumento principal da ciência, pOrque não podemos 
admi~ir ciência Sem técnica._ À técnic<Í. - -p.ara nóS per
nambucanos, que viemos de 1500, construindo naqUela 
t~rra tão parecida como a de V. Ex~, no clima, em certos 
hábitos, na paisagem. Nós !>omos o Senegal do Brasíl-

a técnica, para nós, Sr. Diretor·Geral da Unesco, ê a ex
periência do trabalho humano disciplinada pela- inteli
gência. E é por isso, dentro deste conceito, que os gover
nos do Seneg~l sempre acharam po~ bem colocar à frente 
do Ministério da Educaçao ou do Mm1stério da Cuhura 
Amadou Mahtar M'Bow. teste homem que hoje aqui se 
encontra na Comissão de Educação e Cultura, para tra~ 
zer .a sua mensagem, mensagem telúrica. mensagem eco
lóg_ica, p(_)r _isso mesmo, rriensagem cultural. 

-cõin esta saudação, em rápidas palavraS, estanioS tra
duzindo a Amadou Mahtar M'Bow a nossa satisfação, a 
nossa alegria, a nossa ternura brasileira, neSte Planalto, 
que Juscelino K ubitschek de Oliveira descobriu, embora, 
em priscas eras, um D. Bosco tivesse madrugado na sua 
premonição. Neste planalto e nesta Capital há uma figu-' 
ra da Cultura francesa muito sua conhecida, que foi Mi
nist~o da Cultura da França e que chamou Brasília de 
Capital da Esperança, aquefa figura de intelectual, de ro
mancista e de homem de letras que todos nós admira
mos, ~ndré M<~:lreaux. 
···C-om Cst.lS.Paiã~ras, certo de que iremos, através da 
palestra de Amadou Mahtar M'Bow viver alguns minu
tos de encantamento e de sabedoria, eu digo, em norite 
dos companheiros da Comissão de Educação e Cultura, 
seja bcm-vindo a esta sala e a esta Casa o Diretor-Geral 
da Unesco. (Palmas.) 

Agora vou conceder a palavra ao nosso palestr'ante de 
hoje. 

O SR. AMADEUMAHTAR M'BOW -Sr. Sena
dor Aderb:.tl Jurema, Presidente da Comissão de Edu
Caçi'io- e- Cuity_fã.-dõ senado federal do Brasil, Sr. Minis
tro da Cultura Aluísio Pimenta; Srs. Senadores, Senho
ras e Senhores. 

____ Hâ quarenta anos na_scia o sistema das Nações U_ni
das, ao término da Segunda Guerra Mundial, que devas
tara tantos países, destruíra imensos recursos naturais e 
fizera milhões de vítimas. A guerra manifestara. de ma
neira incontestável o caráter perverso e o absurdo das 
ideologias fundamentais ho desprezo ao outro. Mas, em 
contrapartid<t, ela demonstrara a possibilidade da resis
tência à violência absoluta e à força brutal, à qual se po
diam opor outras forças fundamentadas na vontade dos 
povos e no seU amor à li_berdad~, b_em como nos valores_ 
do Cspíiítõ e da cüiTu"i-à~AnteS-ainàií dC a::guerra acabài\ 
impôs-se gradativamente a idéia de que as relações inter
nacionais deveriam ser estabelecidas, daí por diante, com 

_b:.tsc na compreensão mútua, na tolerância e na _coope
ração entre as nações. 
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Em face da tempest.1de do perigo mortal que a huma
nidade tivera que enfrentar, o sistema de cooperação in
ternacional, instalado desde 1945. surgia como sendo a 
necessidade mais imperiosa e, ao-mesmo tempo, o mais 
belo testemunho de co~fian~a no futuro do mund_o_. 

Enfim, a criuçào das Nações Unidas enseJava à es
pécie humana ver o estabelecimento de um mundo de so~ 
lidarieJude e de justiça, um mundo, no seio do qual os 
direitos de cada _um seri_a_m rcconhecidq~ e respeitados e 
onde a prosperidade de toda a humanidade constitui
riam um objetivo comum. A alvorada de uma nova espe
rança ilumin<Jria assim as cidades ~_m ruíilas, uma vez 
que t<Jntus nações reconheciam que elas tinham um desti-
no comum, e que governos decidiam _livremente trans- __ 
cender o limite de suas fronteiras e de seus interesses par
ticulares pum reconstruir O edifício- da cooperaçãolnter- -- ~ 
nacional no seio de um sistema multiluteral que, desde 
então, a despeito de tod<Js as vicissitudes, não parou de 
cre.'>cer c_ de se opor aos problemas cruciais da humanida-
de. 

Por que foi criada a UNESCO? 

n-ização das Nações Unidas na paz, a fim de garantir, de 
maneira durável, a segurança do mundo'? 

O nascimento da Unesco está, pois, indissoluvilmeilte 
ligado a uma tomada de consciência, sem precedentes na 
comunidade das Nações, que após quarenta anos tirou 
da história a lição de que era neacessário lançar os fun
d<.Jmentos de nova sabedoria. Os fundadores da Unesco 
sabiam;oe "fã:tO; q-ue, para evitar a explosão de um conflt
to, talvez ainda mais devastador que a Segunda Guerra 
f\.:Ju_n<!_ial, seda preciso que, a partir de entãO, as nações 
e:~tâbclecessém- laços de Compreensãõ e de colabofação 
que superassem as divergências, entre os seus pontos de 
vista respectivos, a fim de fazer prevalecer uma vontade 
~itiva_de agir_e!TI c-omum, em particular nci domínio do 
espíiítO, a Jiin de -que c-aOâ um pudesse cont~:ibuir, em 

-igualdade de direitos, para a prosperidade comum da es
pêdc humana, que constitui o objetivo últiri10 da coope
ração internaGional_. 

Tal é, na verdade, a mensagem da Conferência de 
LondreS, que Cr"iõu a Unesco em noVembro de 1945, e da 
qual participava o governo do Brasil. O chefe da dele
gaÇão" biãsTleira, -s-ua"_ Excelência Sr. J.J. Moniz de Ara
gão, assinalaria, na ocasião, com muita pertinência, a 
aliança equilibrada de considerações realistas e de finaJi
_@d~ __ éticl,l§_Ql!e_!i.giti_lt!_<!_Val!L __ a __ .C~ia_ção ela Organização, 
ao de.clarar, em particular-quando dilerceirã sessão ple
nária: "Nós_estamos firmemente engajados parã coope-

Desde a sua criação a UNESCO estava predestina
du a ocupar o primeiro plano no seio do novo sistema in
ternacional. No auge da tormenta da guerra, alguns 
espíritos notáveis nos quais o sentido visionãrio se aliava· 
à lucidez, fizeram germinar a idéia de que a comunidade 
das naçõ~ devia trabalhar cm conjunto, a fim de impe
dir o retorno do apocalipse e que, para isto, convinha 
não somente preservar a segurança colctiva tal era o ob
jetivo da Org;.mização das Nações Unidas- ma$ t<,tm~_ 

bém atingir, por assim dizer. a raiz do problema, ou s.eja, 
o C.'ipírito humano. 

A mão do homem, que causa as feridas é tarpb~m 
capaz-de curá-las. Segund_o os f!Jndado~es da UNESCQ_! 
isto é inerente ao espírito dos homens, que eles conside- _ 
ram ao mesmo tempo como sendo a __ origemprimeira dos 
conflitos e o último recurso_ capaz_ de evitar que se repe
tissem. Era, en_tào, o espírito em si mesmo que, '-"sempre 
em alert<J" c, segundo o poeta, "ora quer o bem, ora quer 

____ @_c.Qrn_a_s ~ªçõç_~ 1,j_njdaii_Qª-rª gye _a obra que e_m_E_':_~e!:l:-__ 
demos atinja o domínio das realidades práticas porque 
sem dú-..:ida alguma, _o_ proble_ma da educaçà~ terá uma 
influência importante na manutenção da paz ... A opi
nião pública reivindica que seja; dado à educaçàq t:: ao de
SetJYWYif!lçn~--~uJturaJ'_'_cgmo s~ p9_de_ yer, a id_éia de d(l· 
sem'olvimento cultural foi lançada desde o nascimento da 

-UNESCO- "'de todos os povos o lugar que lhes cabe. 

o. mal", do qual era necessário metamorfosear a-!J,inbjyª~-
léncia fausliana, para pô-lo a serviço do progresso mate
rial, intelectual _e ético de .todfl.s as nações_. 

Que mais bela prova de fé na espécie humana que 
esta, numa Londres meio em ruínas, quando, no dia 16 
de novembro 1942, o Sr. R.A. Butler, presidente_do Con
selho de Educação da Inglaterra~ do País ~e "Gales, çolo
cou, por assim dizer1 a primeira pedra simbólica da Or
ganização, tomando a iniciativa de convidar seus colegat 
dos governos no exllio, das oito potências aliadas, Bélgi
ca, França, Grécia,_ Norueg_;I, Paísc:s._-_B_a_i~Qs,_ f_ol.ô_nia, 
Tcht.:_c.o~Eslováquia, luguslávia, cujoS territõrlõ"S tjnham 
sido ocupados, a se reu_ríirem, não somente para debater 
Ós problemas da hura, mas também visando à cria9ão, 
após a guerra, de uma organização permanente de coo-

nos planos estabelecidos para a reconstrução política": 
--Sua Excelência o Sr. J.J, Moniz de Aragão concluiria sua 

intervenção nos seguintes temas: "A criação de uma or
ganização internacional para a educação e a ç:_ultura, 
mantida pela cooperação .de todas as nações-- s_em _que 
elas sejam obrigadas a abdicar de suas características 
próprias, que devem encontrar lugar no estatuto dessa 
organlzaçfio --- terã as mais profundas repercussões 

~--sobre os destinos _da hum_anidade. Com efeito, o progres
so nos domínios da educação e da cultura acarreta sem~ 
prc ·um<.J melhor compreensão internacional; a colabo~ 
ra.ção internacional, por outro lado, permitirá aos povos 
de todos os países se conhecerem melhor " 

peração no domínio da educação? -

"N<? mOni_en·to-_iTI.eSmo 'em -(rue ~e criaVa a:-unescó_, o_ 
_chefe daA~lega~ç-ãÕ do BiãSi!_tinh~-- poi_~_sa?ído enc~n_trar 
as palavra,sjusta-s pira-exprimir õ esseilclal: A UnesCo 
_na~cia, co!fi efeito sob Os duplos auspícios_de uma neces
Sid<!de. fmed_ial.~ - .a _reconstrllç~o de_ umá ~-urripa em 
ruínas em um muiÍdo fo"rt_emente iraumatizà.dQ- e de 
uma visão, a longo prazo, cujo preâmbulo do ato consti
tUtivo_ d_evia definir os contornos. Os fundadores_ da 
Un(;:Sco. aí não proclamavam senão ••que as guerras se 

--- "'"õ.riglríãvãm no·.e·splriiõ--ôõS-homens, e que é no espírito 
Entretanto, rapidamente viu-se cj_ue era necessário: dâr d~s homens que devem ser c~iadas as defesas d~ __ paz''~ E 

a esse projeto up1a 'dimensão mais vasta. Â_ meaiq_a que -- eleS -acn!scefúavam" que uma_ paz-alicerçada somente 
se esboçava o perfil da Organização das Nações Unidas, nos ac_Q(dos_governamentais poHticos e econômicos não 
parecia evidente que era preciso criar, no seio dO- noVo serhr capaz de ocasionar a adesão unânime, durãvel e 
sistema de cooperaçã-o Internacional, iiina Organiiãçao sincera dos povos e que, conseqUentemente, esta paz 
cuja ·competência iria além da simples reconstrução no deve ser estabelecida sob.re o fundªment_o da solidarie9a-. 
domfnio da Educ_a_ç_ã_o_._ de inteleclual e moral da humanidade" 

Assim, patenteou-se, progressivamente, a idéia de- -T~~ é-:-:~0 da Unesco. E quarenta anos depois, vo~ 
criar -uma organizaÇão intcrgovernamental e mundial ce·s bem '"· b•m, ·.•ta mensagem nada perdeu d. 0 seu valor 
consa-grada à cooperação intelectual, inovaçâo maior na ~ ... ... .. 
história das relaçõe_s iitterhacionãis culturais e científícã.s de ideal e de verdade, 
sem se considerar, a experiência limitada e parcial, antes Como noS- Primeir"Os díãs, apel'iãr ·das tensões o·u~dõs 
da guerra, do Instituto Internacional de Cooperação ln- drainas, a Yn~co "s~_p~opõe~', como estab~lece o artigo 
telectual ou do "Bureau Internacional_da Educação". ___ primeiro ãe seu ato consritutívo, "a contribuir para a 
Mas, .em 1944, ano crucial quanto à concepção das novas manutenção da paz e da segurança, estreitando a colabo-
relaç9es internacionais, as circunstâncias históricas eram raçã<renrre ~rs: nações por meio da educação, da cultura e 
totalmente distintas daquelas que se sucederam à Primei- da ciêi1CiU, -ã"Tiili dC-USScguiar o -respeito universal dajus-
ra Guerra Mundial, pois o projeto de organização inter- tiça, da lei, dos dirdtos do homem e das liberdades fun-
nacional consagrada à cooperação intelecLUal devi_a rece-- -~inentais ,Q?ra tod9s, se;m distinção_ de raça, de sexo, de. 
ber, antes mesmo que a guerra terminasse, o apoio deci- lÍngua ou dé re[igião, que a Caàa das Nações Unídas re-
sivo dos homens de Estados, bem como das mais altas _c~mhe_~ ·a todos OS r.í?vos". Eu dizia: •·como nos prini.ei-
autorldades intelectuais e científicas. ros dias", e talvez eu devesse acrescentar: mais do que 

Poderia ser dife~:en.te, a partir do ~omento que se a fi r- nos -p"rimei.rOSãiãS-;-]ã<ii.ie a ascenSão de tantâs"jõVeiTS 
masse uma vonJad~ nova no sentido de transformar a o r- nações-à in_~epç:ndência e a entrada das mesmas no siste-
ganizaçào das potências aliadas na guerra em uma or.ga- ma das N_açõ_es_Unidâs veio aar uma subs~ância concreta 
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à vontade de universalidade, que é o próprio princípio da 
Unesco, tanto do ponto de vista da extensão geogrãfica 
quanto sob o aspecto da compreensão dos_ valores do 
espirita que ela tem por missão preservar e desenvolver. 

Cada um pode, então, constatar o seguinte: a Unesco 
foi criada para fomentar a cooperação internacional do 
domínio do espírito, e ela é tão consubstancial a uma 
quanto ao outro. 

O que faz a UNESCO pela coopera4;ão internacional? 

t I!Ssencia\ responder a esta questão porque se insinua 
a idéia, boato espalhado por alguns, que a Unesco não 
_faria aquilo para que foi criada. 

O que faz. realmente, a Unesco?_ E o que ela faz_ em fa
vor da cooperação internaciOnal, iiltelectual e científica, 
qué-ê, ·cõino acabo _de_ lembrar, sua razão de ser? Tal é, na 
verdade; a segunda questão essencial que vem ao espíri
to, pois n~ão é suficiente perguntar-se porque foi criada a 
Unesco.A legitiniidade dos títulos jurídicos deve respon~ 
der a legitimação pela obra executada. 

Eu não saberia_bcm, evidentemente, estabelecer o ba
lanço exaustivo das realizações de nossa Organização. 
Assim sendo, cu me contentarei em dar alguns breves es
clarecimentos sobre certos pontos salientes quanto à 
atuação ora desenvolvida pela Unesco. 

__ A priiTiCira razão-Oe -serda Organização era, desde sua 
')-rigem, a educação, reconhecida em 1948 pela Decla
·açào Universal dos direitos do homem como um dos di
reitos maiS- precTOs-os~ Em 1945, tratava-se, logicamente, 

_ de reconstruir as escol~ destruídas pela Segunda Guerra 
Mundial. Num segundo momento, foi dada ênfase à for
mação .dos docentes e à educação de base, sobretudo noS 
países em desenvÕlvimento, bem como à cOoperação no 
dõin-ínio dil.s -p"õlíticas e da planificação da educação, 
CQm vista a esten~er a _educação às mais variadas cama-_ 
das das populações e a estabelecer sistemas educativos 
bem ajustados às especificidades de cada situação ou de 
cada país. Logo, a Unesco promoveu uma vasta coope
rªção intelectual internacional para melhor discernir as 
realidades da ~duç;;~.ção num mqndo que. se transforma 

__ rapidamente._ Ela ajudou também seus __ Estados
Membros a conceberem suas políticas educativas, a pla
nificar o desenvolvimento da educação, e posteriormente 
<)._aval_iar os result~dos das mesmas. Nos dias de hoje, a 
organi:~açào. _in~_ertsJficou SC!US esforços neste_ campo, -e 
dedlcou-se s_obr~tudo_aos objetivl)s no âmbitÇI de seu 
Grande Programa intitulado ••A Educação para todos", 
ou seja: a universalização do ensino primário, a elimi
nação do analfabetismo e a democratização da edu
cação. 

Sem a Unes_co _e suas ações, a quantos milhões de 
.crianças não teria faUado a primeira das chaves que abre 
ás portas-do conhecimento e permite o acesso ao desen
volvimento? Porque, num mundo onde o saber_ técnico e 
_científico modernos impregnam a vida -das sociedades e 
as atividades essenciais do hom,:_m, ser analfabeto é o 
mesmo que se -ver _condenado ao injusto destino dos ce
gos ou dos deficientes. Ora, a ação da Unesco em favor 
da educação popular, do de_senvotvimento da educação 
l;1l1 todos os nlveis e da alfabetização contribuiu de ma
neira decisiva para combater esta situação calamitosa. 
De:tenas de milhões de seres humanos foram diretamente 
beneficiados por seus programas e suas atividades. Ma& 
além disso, a ação da Organização tem um efeito "Catali
zador", prámovendo a reficx~o _e inspirando, di reta ou 
indiretarilente, as políticas dos Estados~Membros, aos 
quais ela fornece assistência e aCompanhamento. 

Entretanto, neste domínio, nunca se obtêm rt;!Sultados 
definitivos, como se pode verificar, mesmo nos países in
diisfrializaô_oS~--dada a ocorrência do fenômeno cio •·anal
fabettsmo reincidente" ou do iletrismo". Milhões de jo
vens que receberam uma instrução elementar perdem seu 
aprendizado e recaem no analfabetismo. O analfabetis
mo permanece, então, como uma das grandes tragédias 
mudas de nosso tempo e um-dos obstáculos maiores ao 
progresso, muito particularmente, nos países em desen
volvimento. Se a percentagem dos analfabetos no mundo 
efetivamente diminuiu, seu número aumentou em valor 
a?solu.to, e~ virtude do_ crescimento geográfico. Na __po

_pulaçào ~dulta, de 15 anOs em diante, em !980, a Asia 
cOntaVa· 604 milhões de analfabetos, ã ÁfriCa 156 _mi
lhões, a América Latina 44 milhões, a Europa e a Amêri
ca do_ Norte 16 milhões. 
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Desenvolveram-se esfon;;9s consid~ráveis em escala 
mundial para a erradicação do ::inalfabetismo. No entan
to, os países que apresentam as maiores taxas de analfa
betismo, são, em geral, também os mais pobres. Por isso, 
são os que menos podem fazer em face do problema e 
conseqUentemente, usufruir das vantagens da coope
ração intelectual internacionaL 

Para a Unesco, trata-se de um grande desafio a ser en
frentado. Ora, ê preciso _que cada um saiba que o analfa
betismo não é um fatum inexorãvel. O caso da_ América 
Latina, onde a Un_esco desempenha um papel de pri
meiríssimo plano, mostra que o analfabetismo pode ser 
gr:.~dualmente vencido. Nos anos _cinqücnta, dos 40 mi
lhões de crianças em idade escolar que viviam na região, 
menos da metade tinha acesso.à instrução elementar. Era 
preciso m3is 500.000 professores c igual número de esco~ 
las. Foi então, que, em 1956, durante a Conferência_Re
gional de Lima sobre o ensino gratuito e obrigatório, 
lançou-se o Projeto relativo ã extensão e·à me/ho_ría do. 
ensino primário, Na década que se seguiu, a Unesco con
tribuiu, através de seus "experts", para a organização de 
centenas de seminários ou de cursos de formação que 
permitiram melhorar a qualidade c a eficácia do ensino, 
dando um novo impulso ao desenvolvimento d_a_e_dy
caç5o. Como exemplo, duas mil esColas normaiS fOram 
então criadas, enquanto_ que a concessão de milhares de 
bolsas pela Une.'\co permitiu formar grande número de 
pedagogos especialistas na preparação de manuais esco
lares e estatísticas. 

Logo, graças a este Projeto para o qual a UNESCO 
tanto contribuiu, de 87 a 95% da população Cm idade es
colar pode, na Américu Lutinu, ter acesso ao ensino pri
mário. Certamente, apesar dos sucessos tangíveis, a Or
ganização estimou ser necessUrio prosseguir em seus es
forços. Em 1979, organizou, no México, uma conferên
cia regional dos ministros da educação c dos ministros 
encarregados do planejamento econômico nos Estados
membros du Américu Latina e do Caribe. Posteriormcn~ 
te, em 1981, em Quito, promoveu uma reunião intergo
vernamcnta!, u fim de definir as linhas de orientação de __ 
um novo Projeto maior. Os objetivos consistem em favo
recer -o crescimento gradual dos orçamentos da Edu
cação que chegavam, em média, na região, a 3,9% dos 
orçamentos nacionais, e que, no final do Projeto, deve
rium cht:gur a 7 ou 8%. Considerando-se que, na Améri
ca Latiml, 30%.dos adultos ainda são iletrados, este novo_ 
Projeto visu a "eliminar o _analfabetismo daqui até o fim 
do século". Tr~ta-se, na verdade, de reabsorver em pri
meiro lugar os "bolsões de analfabetismo" que acompa
nham a miséria tanto nas zonas rurais quanto na perife
ria das grandes cidades. Em segundo lugar, é necessário 
desenvolver o ensino técnico e ci_entífico. Enfim, a coor
denação entre a planificação da Educação e a do Desen
volvimento deve ser melhorada a fim de que a escola 
possa preparar melhor para o trabalho. 

Eu poderia ter mostrado tam.bém o p<!pel essencial que 
a UNESCO dt.!liempenha para a melhoria da qualidade 
da Educação em todos os níveis. Mas existem outros 
exemplos de sua ação em faVor da cooperação -interna
cional. É, sem dúvida, graças à sua atuação que um 
maior número de monumentos do patrimônio cultural 
mundial, puderam ser salvos da ruína ou da destruição, e 
que a humanidade pôde tomur consciência da real neces~ 
sidade de se preservar a herança de todas as civilizações. 
O~ templos de "Borobudur", na Indonésia, ainda esta
rium, de pé se não fosse a UNESCO? Aliás, ainda é -ne
ceJ;Sário. insistir sobre este aspecto da UNESCO? 

Por vezes, é difícil despertar o interesse da opii1iã0 
pública pela alfabetização ou pelas- modalidades, fre
qüentemente muito técnicas, da obra- da UNESCO-_-f::n~
tretanto, todo~ sabem, após a campanha de salvamento 
de "Abou Simbel" e de Phil~~ na "Núbia", quanta soli
dariedade e ação da UNESCO em favor da salvaguardâ 
do património suscitou no público, e o tanto que as re
percussões de.'>ta obra calaram fundo no seio da comuni
dade internacional! s·em dúvídU: a reStauração de um rilo~ 
numento, de um templo ou de uma cidade milenar como 
"Mocnjodaro" ao Paquistão provoca imediatamente o 
entusiasmo d_evkio a seu caráter espetacular, despertan
do em cuda ser humano o sentido da maravilha e dosa
gra<!_o. 

Resumindo, graças a UNESCO, as políticas culturais 
se modificaram e, talvez, mais profundamente ainda, as 
mentulidades coletivas e os comportamentos com re
lação ao património. Sem a UNESCO, poder-se-ia se
quer pensar em salvar Veneza? Só para os dois próxifnos 
anos, está previsto prosseguir ou lançar v~nte e nove 
campunhas internacionais de pre.'\ervação. E desneces
sário dizer que nesta obra, monumental, em todos os 
-Sentidos do termo, a América Latina não foi esquecida. 
Ciricç_campanhas dizem respeito a esta região. Duas es
tão em curso no Caribe- trata-se da preservação da ve
lha cidade de Havana e do Palácio de "Sans Soi.tci", as
sim como de dois outros sítios haitianos. Três estão em 
prcparução no próprio continente e deveriam permitir 
não somente conservar as riqueza de São Francisco de 
lima no Peru c do património arquitetônico da Guate
mala, mas também "salvar o património das missões je
suítas dos Quar'anis- tão precioso para o Brasil quanto 
para a Argcntinu e o Paraguai. São os mais diversos tes
temunhos da riqueza das identidades culturais o da 
América Latina que serão, desta maneira, arrancados do 
esquecimento ou do desgaste do tempo, isto é, do aniqui
lamento. 

Mas a UNESCO faz mais ainda, conscientizando os 
governos da necessidade, em termos da Convenção sobre 
o Património cultural e natural da humanidade, de colo
car sob a :>al_yaguarda do conjunto du comunidade inter
nacional certos sítios e monumentos que têm um signifi
cado particular para a humanidade inteira. É o caso, por 
exemplo no que diz respeito ao Brasil, de Ouro Preto, de 
Olindu, e nós esperamos brevemente. de Congonhas, do 
parque de Iguaçu e de tantos outros mOT)Umentos. A 
UNÊSCO desempenhou também um papel fundamental 
na tornada de consdência da igUal dignidade de todas as 
culturas e da ne~essidade de preservar a identidade cultu
ral dos diferentes povos, sein com isso negligenciar por 
um ludo a cooperação cultural internacional- fonte de 
enriqucdmcnto mútuo, e, de outro, a aquisição de uma 
cultura científica moderna que garanta o progresso eco
nómico e social. 

A vontade de preservar o patrimônio cultural de cada 
civiliz:Jção é inerente, sob o ponto de vista da UNESCO, 
ao conjunto da política que ela está encarregada de pro
mover no domínio da cultura, como estabelecido em seu 
Ato Constitutivo. Multiplicar as trocas entre todas as 
culturas- tal é a missão da UNESCO neste domínio-

--implica que estas culturas vivam e se desenvolvam segun
do su<ts originalidades e suas especificidades. Também a 
segunda Conferência mundial sobre as políticas cultu
rais, organizada no México em julho de 1982, pela 
UNESCO, coloca justamente mais em evidência o papel, 
cada vez maior, da cultura no mundo de hoje, e em todos 
os domínios. Doze anos após a conferência de Veneza, 
consagrada aos aspectos constítuciOnaís e té<:nicos d_as 
·políticas culturais, a conferência do México testemu
nhou uma crescente tomada de consciência de que a cul
tura está indissoluvelmente ligada ao desenvolvimento, 
idéia esta que, durante a conferência de Londres, teve 
por mentor o chefe da delegação do Brasil, sua Excelên-

-- da o Sr~ J.J..Maniz. de Aragão. Condidere-se que ele, na 
ocasião, exprimira a intuição, já se vão 40 anos, da ne
cessidade do descnvol'vimento culturaL Assim, a UNES

- ÇO póde fazer com gue todos partilhassem a idéia cen-
tral, subentendida em seu Ato Constitutivo, de que a cul
tura e a troca entre as culturas permitem que as nações se 
compreendam melhor, e que determinem, com conheci-

-- menta_ de causa, as modalidudes mais apropriadas ao de
senvolvim~nto de_cada uma. Pois, sem progresso cultu
ral, sem colaboração entre as nações e um melhor conhe
-cimento recíproco com respeito ao outro, não há paz du
radouru nem desenvolvimento possível. 

Certamente, para se conhecer melhor e para avançar 
rumo ao progress_o cultural e à cooperação internaciO
-nUI, é preciso antes de tudo poder comunicar~se. Sem o 
desenyolvimento das comunicações, de maneira sábia e 
equilibrada, como poder seria favorecer o desevolvimen
to cultural e trabalhar em favor da "Solidariedade inte
lectual c moral da humanidade", segundo os próprios 
termos da missão que foi designada à UNESCO desde 
suu criação? E, de fato, se o termo "comunicaçãO" não 
figura na convenção que criou a UNESCO, a Organi
zação estó investida, a este respeito, de uma missão de 
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cooperação internacional, posto que seu Ato Constituti
vo prescreve que a Organização deve: favorecer "o co
nhecimento e a compreensão mútua das nações, auxi
liando os órgãos de informação das massas" e recomen
d<li"- ••nesre -sentído, quais os acordos internacionàis que 
ela julgu úteis para facilitar a livre circulação das idéias 
pela palavra e pela imagem". Assim, desde 1950, a 
UNESCO desenvolveu a cooperação internacional neste 
domínio pela conclusão do Acordo de Florença, depois, 
em 1976, pela adoção de seu protocolo anexo, cujo obje
tivo é facilitar a importação de material educativo, 
científico e cultural. Entretanto, foi sobretudo no fim 
dos anos sessenta e nos anos setenta que o avanço da co
municação e das tecnologias da informação possibilitou 
a tomada de consciência de que os novos meios de com
preeildcr c de comunicar não somente eram parte inte
grante da cultura, nlas que, ulém disso, detinham as cha
ves do desenVolvimento futuro. 

Assim, as conferências intergovernamentais regionais, 
organizadas na Costa Rica em 1976, depois em Kuala 
Lumpur, para Âsia, em 1978, e a Yaoundé, para a Áfri
ca, em 19l::O, colocaram em evidência a relação Cntrc co
municação e desenvolvimento, detectando, quanto a is
so, os desequilíbrios e as carências de meios que atrapa
lham o desenvolvimento da livre circulação da infor
mação e da comunicação. A comissão internacionaf para 
o estudo dos problemas da comunicação, formada em 
1978, chegou a conclusões da mesma ordem. 

Assim, a UNESCO estimulou, também nesta área, a 
cooperação internacional, favorecendo, como se p·odia 
esperar, ·rr livre circulw;ão da inforn1uçào e sua difusão 
mais vasta c melhor equilibrada. Foi assim, que, em 
1980, a Organização lançou o Programa Internacional 
para o desenvolvimento da comunicação, destinado "a 
incrementar a cooperação e a ajuda em favor do desen
volvimento das infra-estruturas da comunicação". Tal 
programa responde às necessidades urgentes, em parti
cular nos países em desenvolvimento, freqüentemente
tão desprovidos no domínio da infoimaÇão e da comuni
cação. Da capacidade de se comunicar, de se informar, 
depcndt." a possibilidade de se conhecer e de se ter acesso 
U ciência e ás tecnologias. Considerando que a coope
ração intelectual constitui, desde as origens da Organi
zação. sua raz1io de ser, ê natural que a UNESCO desse, 
logo de inicio, uma importância maior às ciências exatas 
e naturuis que às ciências sociais e humanas. Serâ neces
sário lembrar que o primeiro diretor-geral da Organi
zação não foi outro senão o grande biólogo britânico Sr. 
Julian Huxley, e que desempenhou um papel determi
nante na inclusão explícita das ciências no mandato da 
UNESCO? 

Aqui também a UNESCO cumpriu sua missão propi
ciando o ucesso ao saber c desenvolvendo a cooperação 
internacional, de modo a favorecer a participação dos 
paíse.<> em desenvolvimento nos avanços das ciências e 
das tecnologias contemporâneas. 

Como não admitir, a este respeito, que o papel das 
eiêncas e dus tecnologias, ontem já decisivo, o serâ ainda 
mais ama-nhã, e que desde então, não restou a UNESCO 
sen5o reabilitar o desafio da revolução científica e tecno
lógica'? Trata-se, com efeito, de mudanças de um alcance 
incomensur-ável. Hoje, talvez, a ciência dividi o mUildo 
em dois. Ao contrário da cultura, pela qual a espécie hu
mana pode se abstrair do tempo que passa e se remeter à 
etcrn_ldadc na universalidade do "dar" e do "receber", as 
ciências e as tecnologias trazem a velocidade ao coração 
da vida humana e das sociedades. Destu maneira, segun
do a escala da ciência, onde cada progresso torna o pre
cedente obsoleto, quanto mais râpido se progride mais se 
amplia o fosso .com relação aos outros. 

Eis, talvez, o desafio maior que se apresenta à UNES
CO neste- fim de século: a cooperçaão internacional 
científiCa não pode visar senão à reconciliação da reali
dade do progresso cientifico com o ideal de solidariedade 
intelectual c moral da humanidude. Porque se a ciência 
poâe cavar o ilbismo entre aquC!es qUe a dominam e os 
que não lhe têm acesso, ela pode também contribuir para 
eliminá-lo, livrando a humanid<1de de flagelos e de difí-
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culdades milenares e fornecendo _os meios à humanidade, 
como um todo, de aS~JJd~r a níveis de desen_volviroÇÍli"? 
material e intelectual bem superiores às mais otimiS(ás __ _ 
previsões -que-os expertS em futurologia podem estabele
cer nos dias de hoje. 

Ora, o que vem fazendo a UNESCO para se prec~ver 
contra tais perturbações que, dada a amplitude, exigem 
uma mudança qualitativa da cooperação intelectual in~ 
tcrnacional? Todos sabem que nossa Organização con
tribuiu constantemente para o aperfeiçoamento daS Pol1--
ticas de ciência e te_cnolQgia de vãrios de seus Estados_-~ 
membros, e para o fortalecimento da pesquisa e da for
mação cientffica. Isto por que a condição para que haja 
um verdadeiro dcsenv9!vimento _ç_ient~fico qu~ ben,e_fjcie~ 
toda a huma_mdade, é, sem dúvtda. a extensão c a genera
lização da própria cultura, a qual deve irrigar as socieda
des até os limites dª" ~xistência cotidiana. _Q_lab_oratóri_o 
da ciência não é uma torre de marfim, mas sim o unlvêi
so como um todo, e seu gabinete de estudOs rião se 11m i til 
a alguns prêmios Nobel. Ao contrário, compreende toda_ . 
a inteligência da humanid~de inteira. 

Assim sendo a UNESCO lançou grandes prOgramas 
científicos internacionais, concebidos em e_sçala plane
tária. E foi desta maneira que a nossa Organização im
plantou o Programa do Homem e da Biosfera, hoje coJ',
sagrado com o nome de Programa MAB, e que é apre
ciad? no mundo_ inteiro: Trata-se de um grande progra
ma mtergovernamcntal com o intuito de favorecer as 
pesquisas sobre o meio ambiente, com o objetivo de esta
b~l~cr os ri~orosos fundamentos para a gestão dos,prin
CJpaiS ecossistemas da terra, sobretudo nas zonas tropi
cais e co_steiras. É através da confluência da ciência e da 
cultura que_ o Programa MAB coloca o conjunto das 
fontes naturais e humanas, marinhas e terrestres, físicas e 
intelectuais -- a serviço do desenvolvimento, reconci
liando, no seio do projetó científico de domínio da natu
reza, a ciência _c a consciência, conhecimento e a ação, o 
cresCimento_ econômico e o respeito ao equilíbrio dos 
ecossistemas. 

Yê:se que a UNESCO_não foi pe_ga de surpresa pela ir
rupçao das "biott:cnologíaS" e a expansão da microbiO
logia. Em vários países a Organização desempenhOu um 
papel "motor" para qu~ se criassem redes de instituições 
e d: laburutórios, ou para que se intensificasse a -coopc
raçao n~ ~ampo da rizobiologia e da produção de adu
bos orgumcos. -

A .geologia também foi contemplada, tendo em vista 
um Importante program;J internacional de correlação 
geológica - PICO, lançado peta UNESCO. Quanto ftt 
fonte da vida propriamente dita, esta água que se encon
tra na origem da bio:.fera e que, tão abundante e ao- mes
mo tempo tão rara, e tão desigualmente distribuída 
sobre a superfíCie do globo, a UNESCO lhe concede no 
s:io das suas atividadcs de cooperação científica, -no âm
bJt~ do programa hidrológico intergovernamental, o me~ 
rec1do lugar de destaque, pela sua condição de símbolo 
do putrimônio da humanidade, tão vital para sua sobre:-
vivência. 

.Ao ~·lesmo se verifica com relação à Oceanografia e ás 
CJencms de mar, às quais a ..... onvenção sobre o direito" do 
mar veio -resgatar a atualidade. Os numerosos projetcis 
executados, sobretudo no_ quadro da ComisSão Oceãno- -
gráfica Intergovernamen1itl-da UNESCO-Cin COoperação 
C_?m outras instituições do Sistema_ das NaçõeS UnidaS~
tem um valor único. Eles possibilitam, simultaneamente 
tanto um melhor canht:cimento dos oceanos de sua im~ 
portân~cia pa;a a regulação dos climas, com; para a ex
ploraçao rac1onal das fontes hidráuÍtcas e riiineraís dos 
mares e o-ceanos. 

Cada um 'pode então constatar que a UNESCO, criaM 
da para promo~r a c_ooperação internacional no domí
nio do esptritO, fez dCsta cooperação multilateral não so~ 
mente sua razão de ser, mas também o fio cotidiano de 
sua reflexão e de sua ação. Não há, com relação à 
UNESCO, defasagem entre a açào e o estudo, entre as 
realidades práticas e a -próffioção da pesquisa teórica ou 
a busca das •·finalidades éticas". A acão concreta para o 

dest:nvolyimcnto_ ~a ~efl~_xão n~s ~_i_versos camp?s do co
n_l}~iõ1C_t:~~!o n~()_ s_iiOp~ra a UNESCO senão aS duas fa
ces-ae urna m~mU=-,-r~ãlidade, çm seja, a da cooperação 
internacional intele_ctual e cie_n..tífica, no seio do- slsteina 
multilateral das Nações Unidas. Assim, a importância 
dada pcir nossa ·orga"riii:ação as á.tiv"idades de _formação, 
iís quais ela consagra uma parcela muito irilpOrtante de 
seu orçamento. símboliza o hífen que une, à UNESCO, a 
flromoção da pesquisa e o cãráter concre_to <1-ª _ _ação. Foi 
desta forma que a UNESCO pôde tecer uma rede de 
cOoperaÇãO inteleCtUal e cie.ntífica que cobre todos os ra
mos do saber e? ~-o~talidade do mundo e que nada pode-
riá substituir. -- - - ~ -

'"Em quarenta anos, a UNESCO soube fazer vingar a 
idéia que não se poderia medir nem buscar o desenvolví
niCrtto somente via crescimento econômico, d.ado qtie ele 

' -· préssupõc--uma revalorização de todas as potencialidades 
humanas e requer a igualdade de chance~ quanto à edu
ca-çãw--à troC<J. recíproca entre culturas, respeitando-se 
so:us i'CS'fiediv_<!_s ~spccifiddades, e a partilha dos conheci
mentos adquiridos pela ciência e difundidos- pela infor
mação e pela comunicação. Entretanto, nenhuma obra 
humana está edilicada para sempre. Quando alguns 
diügnosticani- u"lila crise--da "cooperação internacional 
niultilateral", e a UNESCO atravessa as dificuldades 
que vocês conhecem, é preciso, mais que nunca, preser· 
vur a universalidade de nossa Organização e_continua'r a 
construir o edifício da cooperação internacional intelcc
tuLtl!! científica que pertence indiscrimin-adamente a toda 
a humanidade. O que seria deste mundo sem uma tal 
coope'ra:ç50'? Seria um_ _mundo onde _o próprio espfríto te
ria sido fragmentado e dividido, e onde a humanidade 
regressaria em di.reção ao isolamento, o egoísmo, e à des
confiança de uns em relação aos outros. Além disso, to
dos sabem que- grandes programas, tais como o do ho
mem c da biosfera_.. ou ainda o da Comissão Oceanogrã
ficU: Internacional, não poderiam ter sido implantados 
sem a base da universalidade e da ÇQoperaçãõ internacio- · 
nu! multilateral. Se não existisse mais a UNESCQ, cujo 
nomc._significa na língua de Virgílio ·•-entender-se e unir
se'' o espírito perderia a capacidade de reunir a humani
dadt: cm torno de seus valores, levundo a espécie humana 
ao csfacclam_entQ pelas mais brutais desavenças, que se 
dt:sencadeariam na violência absoluta. 

Para concluir, eu gostaria de dizer que é preciso, mais 
do que nunca, num pedodo em que se acumulam as nu
ven.~ dt: tempestade e as crLc;es, que nos unamos, como o 
p~óprio nome da UNESCO nos sugere fazer no terreno 
do e:;pírito, a fim de que prevaleçam a cultura e as luzes 
da ciência, u_fim, também, de se reunirem nossas vonta
des nu. busca paciente de um<J_ humanidade mais humana, 
no sentido de mais solidária, e dona de seu destino. 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema) - Quero 
agradecer a presença do Ministro da Cultura, Dr. Alui
sio Pimenta, que nos deu a honra de comparecer à pales
tra do Diretor-Geral da UNESCO. Agradeço, também, 
ab Representante do Minist(O Marco Maciel, da Edu
çação, Ministro Mário Santos. Agradeço a_Cados Car
rasco, Representante da UNESCO no Bras_il e a Gustavo 
Lopes, que já foi Representante e hoje é Assistente do 

- Diretor-Geral da UNESCO. E ~o nosso_brilhante Con-_ 
ferencista. 

Não foi nenhuma surpresa o ouvirmos dissertar sobre 
os problemas da Cultura e da _Educação, não apenas no 
Senegal, mas diríamos que, S. Ex• trouxe para a sua pa
lestra o seu conhecimento de eçiucação comparada, 
quando ele nos chama a atenção para o índice de analfa
betos nos Estados Unidps da América e que, sem dúvida, 
deVe ter surpreendido a muitos dos que aqui se encon
tr~m_, IY1as~ __ !!Ql _ _Q9_!!_C_Q _ __9íferente o índice_ dos Estad~ 

-Un1dos da América do nosso índice e do índice do Sene
gaL 

Lá estive, Ex', por alguns meses, há -muitos anos, mal 
safdo da Secretaria de Educação e Cultura de Pernambu
co e chegan-dO à- Càmara dos DeputadOs. Passei quase 
três meses Cõ_ffi_ uma bolsa de estudos de observação do 
síSteiTiaeducacional norte-americano. E lá no Texas, no 
Ncw México, vi na fronteira as escolas bilíngües, justa-
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mente porque os mexicanos iam com seus filhos para as 
plantações norte-americanas na época do plantio e da 
colheita -- os americanos chamavam de braseros e 
cotiió nos Estados Unidos a lei do chamamento para a 
escola é uma lei que se cumpre, porque no Brãsil ainda 
terrios que fazer muita coisa para que ela seja cumprida, 
as escolas eram bilíngaes para receberem os filhos dos 
mexicanos, durante o tempo em que eles estavam pres
ta_ndo serviços à lavoura _americana. 

Há também, como me lembrava ainda há pouco oRe
presentante do Minístro Marco Maciel, os porto
riquenhos, os cubanos. Quem conhece Miami sabe que é 
uma cic!ade mais porto-riq_uenha ou cubana do que pro
priamente americana, tal a quantidade de estrangeiros de 
língua espanhola, 

Esst:s homens que sabem alguma coisa do alfabeto, 
mas_ que não usam as técnicas de ler, escrever e contar 
para a sua sobrevivência, porque eles usam apenas os 
braços para o trabalho manual, esses os americanos clas
sificam, também, de_ analf<ibeto. Já em outros países, 
como o nosso, temos que fazer um esforço muito grande, 
porque a falta de meios para fornecer ao brasileiro, à 
criança brasildra a escola de tempo integral. 

Este é o grande desafio, não apenas do Ministro da 
Educação .e Cultura, não apenas dos Secretários de Edu
cação c Cultura do _Brasil, dos Prefeitos municipais, mas 
da própria socíedade brasileira. 

A escola brasileira ainda é um perfume de escola, por
que-escola de quatro turnos, de três turnos não é escola. 
Dizia o grande tribuno Carlos Lacerda: "Educação é Vi-
9a", 

E ~e o aluno freqüenta a escola como que rapidamen
te, não consideramos ,ainda a ,escola brasileira dentro da
quele conceito admirável de um dos maiores eduCadores 
deste País, a que precisamos fazer justiça, que e AnísiO 
Teixeira. (Palmas.) 

Anísio TeixeJra trouxe para a Capital da Esperança, e 
eu fui um dos que, consultado por ele, fiz um relatório 
apoiando a sua idéia, a escola de tempo integral, meus 
caros brasilienses, a escola de J~tras pela manhã e a 
escola-parque à tarde, para a criança de sete a catorze 
anos. No entanto, aos poucos essa escola foi desapare
cendo de Brasília, o que, sem dúvida, é um crime históri
co, porque, em verdade, Brasília não deve ser apenas a 
Capital da E:.perança, mas deve ser um modelo de socie
dade organizada para um País em desenvolvimento. 

Por isso ê -que a SUa palestra nos sugeriu essas obser
vações e dizemos, finalmente,_ "Naus sommes echantés, 
Amadou Mahtar M'Bow. Merci beaucoup." 

Está encerrada a reunião. 

( Le1•anta·se a reunião âs li horas e 10 mínutos.) 

5' Reunião, extràordinária, realizada 
em 18 de setembro de 1985 

Ãs dez horas do dia dezoito de setembÍo de mil_nove
centos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Alexandre_ Costa, presentes os Se
nhores Senadores Aderbal Jurema, Presidente, Jorge 
Kalume, Nivaldo Machado, José Lins, Octávio Cardoso 
e Eunice Michiles, o Professor Pompeu de Souza, Secre
tário de Educação do Distrito Federal, o Doutor João 
Paulo Ma<.:hado_Peixot.o, representando o Senhor Minis
tro da Educação, e os Professores Laura de Barros Silva 
Filho, Terezínha Martins Costa e Ana Lúcia Pedreira Ja
tobá, reúne~_se a Comissão de Educação e Çultura. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
com a disp-ensa da leitura da Ata da Reunião a.nterior, 
que é dada como aprova~a. 



Dezembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11) Suplemento 

A seguir, o Senhor Prcsid_entecomunica que a presente 
Reunião destina-se a debates sobre; Edu_cacão de BaS!!_do_ 
Dia Consagrado Nacionalmente a esse evento. 

ProssegUindo, sua ·Excelência convida o Professor 
Pompeu de Souza para ocupar lugar de honra à Mesa. 

Logo após, usam da palavra pela ordem de inscrição, 
os Senhores Senadores Jorge Kalyme, Niv~l~o Machado 
e José Uns, e os Profçssores Laura BarrosSi!_v~ Filho, 
-Terezinha Martins Costa, Ana Lucia Pedreira, e Pompeu 
de SOuza e o Doutor Joãq_ Paulo M;achado ~eixot~: 

Ao terminar a Reunião, 6 Senhor Presidente agradecç 
a presença de todos e do;:Jerrnina~ que as notas taqufgra
fas, tão logo traduzidas, sejam publicadas e.m_a_nexo à 
presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião e, 
para constar. eu. Sérgio-da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a Presente Ata, que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA 5' REUN/JO, EXTRAOR
DINÁRIA, DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA. REALIZADA EM 18 DE SE
TEMBRO DE /985, REFERENTE A DEBATES 
SOBRE EDUCAÇÃO DE BASE NO DIA CONSA
GRADO NACIONALMENTE A ESSE EVENTO. 

Presidente: Senador Aderbal Jurema 
Vice-Presidente: Senador Gastão MüiiCr 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Srs. Sena
dores, minhas Sr's e meus Srs.., declaro abertos os traba
lhos da Comissão de Educação e Cultura, para 
comemorar-mos o Dia "D" da educação brasileira, con
forme programação do Ministério da Ed_ucação para 
todo o País. Infelizmente, tive ciência, pelo secretário, de 
que dos oito membros que compõem a Comissão de 
Educução, seis estão ausentes de Brasília. Em verdade, 
eu, disse um dia, da trí6iina do Senado, que compreendia 
a ausência dos companheiros em um ano político, de 
eleições municipais, embora não a jusfificasse. 

O a~sunto é um dos mais prioritários do Brasil, e aq-Õi 
se encontram dois Senadores e o Secretário da Educação 
do Distrito Federal, a quem convido para tomar assento 
ao meu lado, o Sr. Pompeu de Souza. 

Nesta Casa· temos uma Qificulda_de: nós não Po-demos 
monopolizar õs Senadores, pois no momento em que es
tamos aqui reunidos, está reunida também a Comissão 
de Constit_uição e Justiça, com doze Senadores; mais 
adiante está reunida uma Co_missão de Inquérito na Ço
missào de Finanças e, mais adiante, a Comissão de Re
lações Exteriores também estã reunida. Todos têm as 
suas Comissões, De maneira que é mais difícil - reunir _ 
número para a abertura das sessões ordinárias, porque 
na mesma hora há outras comissões se reunindo, quando 
nã-O há é~~gr~so Nacional. Acho que o Congresso Bra
sileiro está parecido com o problema da dona-de~casa 
precisa fazer uma arrumação: -

O SR. JORGE KALUME- Eu mesmo teria que es
tar presente na Comissão de Rclar..;ões Exteriores às.IO 
horas e 30 minutos, mas não irei, para estar presente a_ 
esta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)-- Agradeço 
a V. Ex~ 

O problema que nós vamos dis_cutir é sobre a Edu
ca<.,·ào Brasileira, sobretudo o ensino_ de ]9 Grau, ou seja, 
a começar pela <~lfubetiza~ão. Q_ Ministro da Educação, 
através de informações de órgãos especializados, fez uma 
grave denúncia ao Pais, dizendo que estávamos atual
mente com 20 milh_Qe!:i de analfabetos. Ora, parece que o 
número de analfabetos deste País~ ao invés de diminllir, 
tem crescido, em número absoluto. Por quê?- Primei
ro, porque o Brasil é um dos países que mais crescem no 
mundo em população. O nosso crescimento veg_e~<;!lívo é 
enorme. Lembro-me que quando era Secretário da Edu
cação e Cultura em Pernambuco, uma das coisas que 
m<~is me angustiava era o planejamento. Fazíamos um 

planejamento para quatro anos, para a gestão que tínha
mos pela rrente, e logo no ano seguinte esse planejamen
to era furado, porque o número de crianças que apare
ciam era muito maior do que aqueles previstos pores
tãtística, 

A estatística brasileira é desmoralizada todos os dias, 
porque o número de crianças sem escolas neste País é 
enorme e o número de professores analfabetos tamb..::m é 
enorme. A professora subvencionada não ganha nem um 
salârio núnlmo. De maneira que esses problemas todos 
fazem com que este dia sej:::~ muito oportuno. Vamos 
conversâr e começar pelo ensino de base. 

O_SR. NIVALDO MACHADO- Desejamos aditãr 
algumas considerações. Num País que _tem que romper 
preconceitos, num Pais que tem que lutar contra dis
torções históricas; num País em que a escola de Belas Ar
tes, a Escola_ Superior veio primeiro do que a ~scola Pri
mária; num País onde as coi_sas começaram um pouco de 
Cima para baixo, antidemocraticamente~ num País em 
que houve Estado sem sociedade, para aqui trouxeram o 
arcabouço das ordenações jurídicas, manoelinas e filipi
nas; num País que não tinha sociedãde e passoU- a ter um 
Est<~.do; num País que, no decorrer da sua História, pas~ 
sõu a-ter ConcfuistüS:?io camPO trabalhista outorgados de 
cima para baixo no Governo de Getúlio Vargas, sem que 
o trab<J.I~ador <!S reivindicasse e lutasse por elas; num 
País, enfim, onde as Constituições, a -não ser a de trinta, 
desde o Império, desde 25 de março de 1824; e a Consti
tuição Republicana de 24 de fevereiro de 1891, essas 
Constituições que nos regeram por quase noventa anos, 
nào descreviam nos seus dispositivos a palavra Edu
cação. Não se referiam aqueles textos constitucionais, 
Que- regeram o País durante tanto tempo, a EducaÇão. 
Quem trãtava âe Educação era o Departamento Nacio
nal de Ensino, subordinado ao Ministério da Justiça. 

Começamos, então, a tomar consciência dessas difi
culdades todas de ordem histórica. E para reverter esse 
quadro devemos fazer um es~orço inaudito, não porque 
nós não consideramos, como devíamos ter feito, a Edu
caç-ão como um bem de consumo, mas um elemento que 
desenvolvesse os recursos humanos. Educação é um in
vestimento e foi muito tempo considerado como bem de 
-consumo, e como bem de consumo só as famílias dáS 
poderiam obtê-lo, consumi-lo. Daí por que essa nossa 
mocidade se deslocou paru os centros europeus, para as 
universidades de lá, desvinculada da realidade brasileira. 
Essa mocidade voltava preparada para os salões, bem fa
lante, mas não era preparada para o processo do desen
volvimento brasileiro. 

O SR. )ORGE KALUME- No passado, na corte de 
Pedro II, a Língua que se falava era a francesa. Hoje, 
fala-se o Inglês, 

O SR.NIVALDO MACHADO- Então, passamos a 
assumir os vafõres da literãtura írancesa, qUe-ditavam a 
última moda, o derniercri. isto é, último grito, a última 
palavra sobre os problemas de modas e outros. Sofremos 
a influêncía--na Cónstítuição,- e passamos, então, a ter 
uma alieriação completa da nossa realidade, Só ultima
mente é que esse colonialismo cultural começou a mu
d<lr, a quebrar esses vínculos e adquirir uma personalida-

·- _de própria. Dai por que o País tomou novos rumos de
-pois de trinta, quando Miguel Couto, mima conferêncía, 
sal~cntava que no Brasil só havia um problema, que era o 
da Educuçào. 

Nessa conferência, feita em julho de 1920, ele dizia gue 
em certa comunidade religiosa, em certo convento, regi
do por norm~s rigorosas- era a do modismo. Os frades 
nU o falavam um com o outro, apenas ao se cruzarem di
ziam: "lembrai-vos da morte, irmão". E dizia ele que, 
naquela ocasião. queria, parodiando aquela norma mo
nástica, dizer que estava na hora de se dizer: "lembrai~ 
vos_da Educação brasileira". E propunha na ocasião a 
criaç-ão do Ministério_ d<! Educação, que veio depois de 
1930. Aí esse ministériO veio marcado- principalmente 
a partir de 1937- pela presença não do educador, ou do 
orie_ntador educacional, mas de fiscai& de ensino. Então, 
era a marca do Regime Ditatorial que estava dando, 
também, a tônica do ensino brasilei~o. E o que era pior, é 
que os fiscais de ensino, com raras exceções, para confir-
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mar exatamente a regra, não eram pessoas preparadas 
para desempenhar esse cargo. Tanto que li num daqueles 
livros de leitura para o Curso Primário - minha escola 
foi modesta, localizada no antigo distrito de Olinda,-hoje 
9. município que _é Paulista_:- uma anedota. Era mais ou 
ffiénos uma referência ao que se- fazia à capacidade des
ses fiscais de ensino, nomeados por prebenda de homens 
que ocupavam o poder. Num dia de exame final, presen
tes o inspetor de ensino, o examinador, e a professora da 
esc-o lu -..... participei do exame dessa ordem - um aluno 
meio atrap:::~lhado e inibido no día do exame, que era um 
..dia excepcional, não soube responder o que lhe foi per
guntado: Qual era o afluente mais importimte da mar
gem esquerda do rio Amazonas. Porém o examinador 
quis ajudâ-~o: - Meu filho é um rio importante. Olhe. 
lembre-se de uma cor que estava na gravata_ preta. E o 
ãluno nada_ O_inspeto"r olhando, querendo até censurar 
que o examinador e..<;tivesse ajudando o aluno para dar 
aquela resposta. O aluno não disse que era o rio Negro. :o eXaminador, então, dlsse: Me1,1 filho que ignorância; é 
? rio Gravata. Isso era uma prova de o quanto eram pre
paradas e.<;sas pessoas que ocupavam os cargos de exami
nador nas escolas. O Professor Aderbal Jurem a deve ter 
acompanhado esses casos. Havia exceções, é claro. De 
maneira que para romper com esse atra"'So todo, em bus
ca de recuperar o tempo perdido, no drama proustiano é 
que aqui estou no meio de profe.~sores. Posso dizer uma 
outra frase que aprendi em Francés, o Milló; Fernandes, 
no Ginásio Pernambucuno "À Ia re_cheique di temps fer
du". 

Então, diria que aqui é recuperar o tempo perdido. 
Por isso é que não há, isso é uma repetição óbvia, um luw 
gar comum, problema mais importante do que o da edu
cação. Ele continua a ser, como disse o Professor Miguel 
Couto, um problema importante. Como ê O pioblema
como disse o Professor Aderbal Jurema com a sua longa 
exp-eriência- da formação do professor, sem o qual não 
é possível preparar ess3 nova gente, hoje cercada por 
tantas vantagens da civilização, da sociedade de consu
mo, diferentemente do que era no meu tempo. No Giná
sio Pernambucano, aos sábados, podíamos jogar uma 
&alinha de pano, feita de meia, porque não havia então 
televisão. Hoje, o aluno tem tanta coisa em que se vincu
lar e se desligar das preocupações da escola, que é neces
sário, entãó, que Se adote outra metodologia, para que 
não se faça um ensino pummente Uvresco, como sempre 
foi, e bdetrista. Vamos formar o homem inclusive para o 
trabalho e para a nece.-.:sidade do des_envolvimento brasi
leiro. Sob pena de ficarmos sempre como uma Nação 
Latina Americana. falando muito, discursando- a von
lade, no final fazendo pouco. Ê o sentido pragmático 
exatamente que precisa ser impresso, e criar o curso pro
fissional, que precisa ter não só esse arremedo de hoje, 
que foi criado pela Lei n.,. 5.692,_ que não preParou nin
guêm. O aluno que sai de um curso profissionalizante, 
não sai profi:lsionalizado. Ele sai com um diploma que 
não_ vale nada, porque está atrasado em relação à tecno
logia. A fábrica está na frente dele. Ele-deve ter uma ma
quinaria toda necessária, para que, na hora em que ele 
suiã profissionalizado, tCnha cOndições de entrar no mer
cado de trabalho, e af procurar, na verdade, um meio de 
subsistência, e só fazendo opção pelo curso superior um 
grupo, po-rque---em todo mundo é assim. Nenhum país 
oferece curso universitário para toda a juventude._Uma 
parte dos alunos vai para os cursos de nível médio que 
hoje é a grande necessidade da sociedade brasileira. E, aí, 
ela conseguirã atender às suas aspirações, aos se:us an
seios. E a outra parte, o grupo mais bem dotado, é que 
proCI:Ira o Curso Superior como em todo o cai1to- dO 
mundo. Não dc.sejo deter-me em maiores considerações, 
porque do ponto de vista objetivo, já foi exposto pelo 
Prof10:ssor Aderbal Jurema e pelo Senador Kalume. São 
ligeiras considerações que eu quis fazer, 

O SR. JORGE -KALU~Úõ ~ A V. Ex•. Senador 
Adcrbal Jurema, que preside com elegância esta Comis
São de fundamental importância -para nOs. gostaria de fa
_zer mais um adenda, para que o Secretário de Educação 
~do Distrito Federal e seus auxiliares tomassem conheci
mento. E desnecessário dizer aquela frase de Voltaire. 
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"nada liberta como a educação". lssojâ é 9 óbvio. Mas, 
gostaria de acrescentar que, embora não seja um expert 
em educação, minha tônica, ao longo da minha vida, tem 
sido a educação. Apresentei alguns projetas, por exem
plo, sou autor da lei que cria o Di3. Nacional da Cultura_, 
quando era Deputado em 1963. E pela primeira-vez., de
pois de quatorze anos da sua ascensão, a lei foi festejada, 
quando José Aparecido de Oliveira era Secretário d~ 
Cultura de Minas Gerais e em Brasília, onde os traba.
lhos foram presididos por Adonias Filho- o grande es
critor Adonias Filho. Eu fiquei muito sensibilizado. 

Eu mandei imprimir todos os trabalhos e distribuí-_ 
mos, cerca de 500 exemplares, com a: capa verdeeam{lre
la, com a lei na frente e, ein seguida, os debates. Mas te
nho outros projetas em tramitação. Ontem mesmo, foi 
aprovado um projeto de minha. autori!l no Senado, em 
primeiro turno, que obriga o canto do Hino Nacional to
dos os dias pela manhã nas escolas, com _o hasteamen_to 
da Bandeira brasileira. Hoje, h~ crianças que não sabem 
como é e nçm as cores da Bandeira !?rasileira. Jâ fiz es~~ _ 
teste. O Hino Nacional estão ignorando. Outro projeto 
meu propõe uma palestra sobre uma figura da História 
do Brasil, no fim da semana. Sei que é um encargo a mais 
para o professor, mas sei que o professor a_braçou C$Sa 
profissão por ideal, por vocação. t natural qué ele tenha 
uma boa remuneração, como jâ-disse inicialménte, mas ê 
preciso também se voltar_ para esse assunto. Hoje, hã ig
norância total dos nossos pró-homens, Já fiz esse te;ste 
também. As vezes faço conferência por ar, abandono o 
assunto e entro na História do Brasil. Quem foi Gonçal
ves Lêdo? Quem foi Frei Caneca? Esse segundo time da 
nossa História ninguém conhece, só sabem quem foi Pe
dro I, Tiradentes, José Bonifácio de And~ada e Silv~, 
Duque de Caxias, Tamandaré e Santos Dumont. Os ou
tros elementos_ que deram também seu suor, seu sacrifí
cio pela pãtria quase :ilinguêm conhece hoje. Isso é um 
assunto muito sério. t: urna prova de que estamos sendo 
alienados.. Hoje, o Brasil está absorvendo a cultura exter
na e abandonando a nossa, que é tão bela ou mais bela 
do que todas as belas que existem no mundo.-Outro dia, 
fiz uma palestra na Academia de Letras e Artes -do Pla
nalto sobre a civilização nordestina na Amazônia, quej~ 
está desaparecendo hoje com a civilização, pois não se 
usa mais os termos do passado, nem aqueles hábitos. 
Hoje, até a música já é alienada. Já perdemos o samba, o 
xote ... 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- O xaxado, 
o baião ... 

O SR. JORGE KALUME- O bailio e a marcha esta
mos perdendo para as músÍt:as de outros países. NãO 
quer dizer 'nada, que venha, é natural, mas sem perder o 
vínculo, a raiz da nossa origem. Então, estou mandando 
buscar, no meu gabínete, agora, esses projetas, porque 
quero entregar a V. Ex• para que tome conhecimento e 
nos ajude na sua aprovação, mostrando o seu interesse. 
São projetas que solicitam palestras, semanalmente, nas 
escolas, sobre figuras brasileiras; hasteamento da Ban-
deira brasileira lodo o dia, às sete horas da rnªnhií e_Q __ _ 
canto do Hino Nacjonal. Eu fazia isso quando era 
criança, no curso primário; iniciava com o Hino Nacio
nal, o hasteamento da Bandeira Nacional e terminava 
com o hino do meu Estado, que é o hino acreano, cujo 
autor é o grande baiano Francisco Mangabeira- irmão 
de Octávio e João Mangabeira- que ressuscitei 00 seu 
centenário, aqui, no Senado, em 1979, e que deixou 
obras completas, com mais de oitocentas páginas·. Era 
esse outro ponto que queria apresentar a V. Ex•. Obriga-
do. 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal_ Jurema) - Conti
nuando esse no:;so debate, faculto a palavra a qualquer 
uma das Senhoras que aqui se encontram. · 

A SRA. TEREZINHA J.T.B.M. COSTA- Gostaria 
de falar como uma simples cidadã. Acho que o grande 
problema nacional, que a nossa Pátria vive, nos dias 
atuais, é justamente o problema da educação. Diari~
mente, vemos nas colunas de jornais os nossos dirigentes 
envolvidos em corrupção. Se formos buscar, nas raízes 
dessas corrupções, a verdadeira causa, constataremos 
que é a falta de educação, que não se restringe apenas à
queles conhecimentos adquiridos nas salas de aula; mas 
à educação que os dirigentes recebem no berço, dentro 

dR famil_ia. Creio ·que a_ necessidade maior que o Minis
tériO da Educaç1ÍÕ tem presentemente é realizar projetas 
que visem uma educação para a responsabilidade. uma 
edUcação verdadeiramente humana-. No mundo atual ve
mos, também, a grande crise moral que envolve a h uma:.: 
nidade tOda, E qual é a raiz, a causa desse problema de 
crise motal no mun4o? E justamente porque os Gover
nos subs\diam a ciência e a tecnologia, visando jJoste
riornúmte um çfesenvólvimento, mas esquecem de sUbsi
diar_conv~nient~mente a edUcação.~ atual tet, que regu
_larrúmt~ a eJUeJ:t_~a- João CalmOn p_Qs dá uma -grande es
perãnça; umã- vez (rue, com esses -recursos, o Ministério 
da Educação __ ~e.râ melhores verbas_para aplicar no próxi
mo ano, têrÍdo à ·frênt"e um Ministro humano, um políti
co de visão como o Ministro Marco Maciel. Nós nos en
chemos Õe esperanç:_~., porque haVeremos de ver o BraSil 
marchar_para a educação que, realmente, se faz neces
_sâria. Eçf_uCação para a responsabilidade, que não seres
tringe apenas _emfazer bem as cC?isas, mas quea criatura 
tenha a cons_ci~ncia d~ p_articipar da missão que 'ela tem 
no mundo. Conclamamos o Ministério da Educação; a 
COffiiS:SâQ--de EducaÇãO--da Câmara e do s-er\ado, para 
que se unam no sentido de apresentar projetas que visem 
a valorização da família dentro desse processo de edu
cação. Precisamos dirigir projetas que visem a educar os 
pais de fam1lia, para que o homem e a mulher, juntos, 
possam form-ar homens e mulheres verdadeiramente hu
manos, pessoas cooperadoras, solidárias umaS ·conf as 
outras, capazes de, realmente, ajudar na evolução da 
p-rópria humanidade. Era isso que queria dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema} --Concedo 
-af,íàlWra :lã ·nobre Senador José Lins. 

D SR. JOSÉ UNS- Sr. Presidente, meu '(:aro Pom
peu de Souza, quero dizer da minha satisfação-de partici
par desta reunião. Quero aproveitar a oportunidade para 
me congratular com o Governo do Distrito Federal pela, 
sua escolha. Essa minha preferência pelo seu nome nãO 
decorre apenas dos laços afetivos que mantemos mas até; 
mesmo pelas origens, lá do Nordeste sofrido. 

O tema da educação é um tema extraordinariamente 
complexo. A despeito da aparente faci{[dade com que 
materialmente a. educação pode ser programada, porque 
sabemos, meu caro Secretário de Educ~ção até pelos do
cumentos estatísticos, onde estão os meninos. Temos a 
estatística dos municípios, inclusive,.fdistribuía por ida
de, pelo grau de escolaridade, pela mancha do analfabe-. 
ttsmo. Em suma, sabemos onde estão as crianças e os 
ad~t.os que devem ser educad_os. 

Aparentemente, o probelma .é muito simples. Seria 
construir escolas. nomear profes,ores, trazer os meninos 
para dentro da escola e lhes_ ensmar um programa pré
estabelecido mas, na realidade, il educação é um proces
so extremamente complexo e não deve ser encarado sim
plesmente como obrigação I-otineira. Hoje, a educação ê 
Q inves.timentoJunc!amental que as nações podem fazer. 
Sem investimento no homem, qualq"uer oütro investi-
mento não tem o menor sentido. . 

Eu acho também, meu caro Secretário, que uoil ho
mem pobre ao exagero não pode ter diginidade nem para 
sobreviver. O instinto de sObrevivência está acima de 
qualquer consideração de ordem humana, educadonal e 
até de sensibilidade e de bons seritiinentos .. De moclo qye 
eu considero a educação como um investimento Q:a mais 
alta qu_!_llifi~ç_ãci_ e sem_ o. qual nenhum outro ínv(:$timen
io pode produZir efeito. A- educação é a base para o siste
ma produtivo, que valoriza o homem economicamente e 
lhe dá liberdade de opção. ~ impossíVel,- e àtê inco\re
niente, nós ensinarmos algumas coisa a alguém sem que 
essa criatura possa tirar proveito. disso. Eu vf?.io, por 
exemplo, no Nordeste, as escolas se multiplicando no in
terior, muitas vezes totalmente desajustadas às necessi
dades da comunidade, e esses meninos âão fazem outra 
coisa senão tentar aplicar o pouco que aprenderam em 
outras áreas. Eles.emigram, eles viajam~ eles vão embora 
em busca de aplicar o-pouco que conheceram. ~corria 
aquela história de a gente dá asas aos pássaros e prendê
los na_ ga~ol<!- __ e não permitir que eles voem. Acho o 
protilema da educação extremamente com"jJlex-o e ôifícil 
de ser conduzido, apesar da sua aparente simplicidade. A 
meu ver, a educação tem que ser dada . E aqui é bom f3-
zer um ·pouco de distinção entre educação e instrução 
porque educação envolve todos esses aspectos neces
sários a vãlofiúlção do homem, que é o direito e o çlicer-
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nime[Jto par1_1 poder tomar decisões próprias. Isso é o 
fundamental. Mas nós não podemos esquecer que o ho..
mem vive num contexto social e exige a sua participação, 
inclusive como membro nela integrado, na comunidade, 
e quer ter a sua independência ec~mômica. Então eu acho 
que a educação tem a sua dimensão voltada para o tra
halho e ajustada aos obj~tivos, naturalmente, da comu
hidade brasileira. 

SegundQ esse ponto_ de vista, se nós consideramos que 
a educação primária e a secundária são direitos inaliená
veis, e constam_âa Cllrta dps Direitos Humanos, isto é, 
os-_ Governos- têm_ a obrigaÇão de prover educação pri
mária e secun_dária gratuita, essa questão foi debatida e 
muito debatida há poucos dias num congresso interpar
lamentar no Canadâ. E o grande esforço, hoje, que acho 
que se aplica ·muito bem ao Pafs, é que a questão da edu
cação gratuita não estará completa se o governo simples
mente continua oferecendo a matrícula de graça, Já uma· 
profunda dificuldade para que os pais de família possm· 
levar os seus filhos à escola, muitas vezes por dificulda
des de transporte, de livros, de fardament~ e de materia_l 
escoJar. Então nós não podemos entender essa educação 
gratuíta restrita a abertura da sala de aula, com matrícu
la de graça. É preciso dar realmente condições aos pais, 
princlpalmente das regiões probres, que não podem fazer 
Pespesas paralelas· com transporte, com alimentação dá 
criança. O problema é muito sério. Eu acho que, real
mente_, o caso 9-o Distrito Federal estã em boas mãos. 

11 Um P-robtema também que eti acho fuildamental é o 
da estrutura do sistema profissional no Paísi 1-Íoje o que 
Jós vemos é uma chusma, uma avalanche de projeto db 
leis criando profissões novas, que não vão corresponder 
â coisa nenhuma no âmbito da sociedade, que não vãp 
c;:ncontrar repercussão e vão frustar a maioria daqueles 
que buscam essas profissões. Hâ, portanto, necessidade 
w-gente de que o Ministério da Educação, o Conselho 
Nacional de Educação, nesse projeto de reforma do sis
tema educacional brasileiro, analise essa questão da pro
fissionalízação do País, Antes de chegar à profissionali
zação, é clarO, há todo um trabalho preparatório que 
vem desde o pré-escolar ao .ensino primário, ao ensino 
secundário, até que o moço-'desemboque na universida
d_o.. 

Há uma-- questão muito importante, também, que tem 
preocupado mUito os países mais evoluídos: o volume de 
conhecimento humano hoje é extraordinariamente am
plo, e é praticamente-impossível ensinar-se tudo na esco
la. Ora, essa questão requer fundamentalmente uma 
análise cuidadosa do problema .dos currfculos e, além do 
mais, a dosagem desse currículo com o objetivo_social 
mais amplo, que é da formação do homem como elemen
to da comunidade, portanto, capaz de agir dentro dela 
.como fermento e_ não simpleSmente como carneiro. São 
probelams, realmente, de grande profundidade, e os 
mestres têm analisado com muita proficiência, mas que 
no caso do Brasil não tem sido levados em conta. Eu não 
sei, ainda, não conheço qual o programa, qual a sugestão 
da Comissão desiganada pelo Ministro Marco Maciel 
para: a reformulação de todo o sistema de ensino, mas 
acho muito importante que quaisquer que sejam as su
gestões, elas devem ser trazidas ao debate amplo, pleno, 
aberto da comunidade, para que ela possa, realmente, 
dar as suaS opiniões e fazer as suas escolhas. De qualquer 
modo, com rel,;;lção a nossa região, o Nordeste, o que nós 
sabemos é que O analfabetismo atinge as raias absurdas, 
e no setor rural chega a 65% ainda, número do qual mui-: 
tos já tinham se esquecido há muito tempo. Eu não sou 
especialista nessa área, mas eu tenho uma grande espe
rança que a Nova República traga alguma coisa de efeti
vo, no sentido de que criar um sistema educacional que; 
-ajude a Nação a se desenvolver e ao homem de ser r~
mente homem, na expressão verdadeira da palavra. 

O SR. PRESIÓENTE (Aderbal Jurema) - O Sena
dor José Uns, com a sua sensibilidade para os problemas 
do Pa_~s. soube focalizar ~spectos interessantes, sobretu
do o problema da metodologia educacional em face da 
sociedade. E me evocou uma velha história que se passou 
comigo e 'que me ensinou muita coisa. Estava eu na Se
cretaria de Educação de Pernambuco e recebi um apelo 
de uma área operaria da cidade de Paulista para abrir 
uma escola que estava fechada há algum tempo naquela 
comunidade. Imediatamente eu mandei limpar a escola e 
designei duas professoras para escola, uma pela manhã e 
outra à_tarde, pois era-uma ~cola rural de uma sala_que 



Dezembro de I n5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II) Suplemento 

funcionava em a01s turnos. Um mês depois, eu recebi em 
audiência um grupo de trabalhadores daquele sítio, certo 
de que _eles vinham ao meu gabinete para agradecer a 
abertura da escola, o pronto atendimento da solicit_a.ção_ 
daquela pequena comunidade. Mas eu tive uma grande 
surpresa, um grande ensinamento. O líder dos trabalha
dores - e liderança não se fabrica, ela nasce natural
mente, o mais falante dos companheiros, disse: "Seàe
tário, nós Cstátiiús aQui" não para agradecer a abertura da 
escola, mas para que o Senhor feche a escola. Perguntei: 
Mas como é? Ele disse:_ queremos que o senhor feche a 
escola, porque aquela escola não é escola para os nossos 
filhos, é escola para os filhos dos que não tem nada o que 
fazer,_ porque os nossos filhos, depois que frequentaram 
a esc:ola, não querem maiS ir buscar lenha no mato, não 
querem mais ajudar as nossas esposas a varrerem a casa, 
não querem mais cuidar das galinhas e dos porcos, por~ 
que dizem que na escola não fazem nada disso, na escola 
eles se _sentam, a professora fala e eles copiam caladi~ 
n:hos. mais nada''. 

hssa, d_e rato, lo i uma grande lição que eu tive. Ainda 
hoje a escola brasileira é a escola d_o lazer, ê a escola do 
nad<~:- fazer~ E :isso prepara o- 'quê?- Prepara a agonia d_os 
homens púbticos, dos políticos, porque todos etes serão 
candidatos_afuncionáríos pUblicas, e eles não estão pro
curando o trabalho na função púbfica, eles estão procu
rando um emprego. Por quê? Porque foram educados na 

. escola naquela velha técnica do tempo ainda do_sjesuítas; 
ler, escrever e contar. De maneira que o José Lins me 
lembrou essa história. Aínda há pouco falava o Nivaldo 
Machado __ ~_ eu estou procurando, justamente, desarmar 
os espíritos, para que isso aqui se tcirne uma ·ci:mve!sà
sem·cerimônia,-Inais informal possível- na nomeação 
dos fiscais de ensino nos_ colégiOs. Não havia curso. De
pois foi que houve curso. Minha mulher até fez concurso 
para ser fiscal de ensino. No início da fiscal_ízação do en
sino particular- só existia, áté_então, o ensino público, 
e eu fui da época em que se fazià exames no ginásio per
nambucano, que era o_ único colégio _oficial do Estado-:
Pernambuco tinha apenas um colégio oficial, onde se 
prestava exames, que eram válidos para qualquer facul
dade. Fora daquele colégio ninguém podia ter prepara
tórios _ou cursd válido_ para ingressar no curso superior. 
Francisco de Campos criou a fiScalização escolar. E 
como não se faz num dia, ele começou a nomear fiscais 
por indiCações políticas. Os políticos· são necessários à 
sociedade, mas precisam ser disciplinados pela lei, por
que do contrário aparece muita coisà. -errada. Então _eu 
assisti no meu colégio, tive Colégio durante 22 anos, um 
fiscal de ensino, se julgando autoridade máxima da es_co~ 
la, chegar junto de um rapaz que estudava a noite, que 
estava fazendo aquele art. 100, que permitia o aluno aos 
dezoitos anos fazer todo o curso secundáriO, às vezes 
num ano, que estava fazendo prova - naquela época 
existia também os fiscaiS de consumo-, que eram o temor 
dos comerciantes-- dizer. .. Cuidado? - dizer: "Cuida
do? Não vai filar, não, porque eu sou seu fiscal". E ele 
olhou para o fiscal e disse;" E .eu sou cachaça sem selo 
para ter medo de fiscal"? Era como se entendia o fiscal 
naquela época. 

Mas c-ontinua o debate facultado ... 

O SR. JORGE KALUME - Mas, Sr. Presidente, 
para complementar o que eu dizia. 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Pois não, 
tem a palavra V. Ex• 

O SR. JORGE KALUM_E~ Eu tenho alguns proje
tas que dispõein Sobre a rCalizaç[õ de palestras nos cur
sos de }9 e 29 Graus no País e instituein no currículo de 29_ 
grau o ensino da datilografia. 

Se a pessoa não pode fazer o curso superior, então, 
pelo menos ao sair do ginásio, como se dizia antigamen
te, com um curso de datilografia, te"rá uma profissão. Foi 
essa minha c-oncepção.--

0 SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurerqa) - E ~so é 
importante, porque nós mudamos. Nós, hoje, não escre~ 
vemos; nós, hoje, datilografamos. 

O SR. JORGE KALUME- Mas infelizmente. o pro
jeto foi arquivado no dia 16 de abril, porque os pareceres 
dos queridos colegas, pelo menos o do Henrique Cardo
so, foram contra. 

O outro determina que seja a bandeira brasileira Jias
teada, diariamente, em estab_e[eacimentos de 19 grau_so_b 
o canto do Hino Nacional e dispõe sobre a obrigatorie
dade de divuJgação em cinema, rádio e if:Ievisão da His
tória do Brasil e dos seus vultos em cada cinCo filmes. 

A grande imprensa me martirizou quando o Senado o 
aprovou há três meses. Agora já está na Câmara. 

O outro é criando uma comissão, aqui no Senado, de 
Desenvolvimento da Civilização Brasileira, com a inspi
ração dós Coimbr~s, de Goiás; autOriza a instituíção do 
mcmQrial Israçl Pinheiro, e qu~ esse memorial tenha o 
nome de todos_aqueles que construíram Brasília. 

E, finalmente, aqui no SCnã.do, estou desmembrandó 
da Secretaria de Educação a parte de Cultura, à seme
lhança do que fez o Executivo. Concluindo, um outro 
cria a Coordenação de Recursos Humanos e Património 
Cultural do Senado, ter o nosso próprio museu. 

Então eu vou passá-los às mãos de V. Ex•, com muito 
prazer, para que V. Ex~ se inteire melhor com a sua leitu;. 
ra, e ficarei grato se tiver a sua atenção. 

O SR. POMPEU DE SOUZA- Eu ê que lhe agra
d!!ço. Será de alto valOr para Secretar,ia. 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- O profes
sor falará no fi ria!, e Secretário de Educação do Distrito 
Federal; S. Ex• eStá ouvindo. Depois nós tereinos a sua 
palavra comentando tudo o que se falou aqui. Continua 
facultada a palavra. 

A SRA. ANA LÚCIA - Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Pois não, 
minha senhora. Identifique-se. 

A SRA. ANA LÚCIA - Sou Técnica em Assunto 
Educacional. I? neste dia em que- se Visa ã iepensar edu
cação, eu observei a preocupaão dos oradores com três 
pontos princip-ais e'!l educação. E COfllO há pouco reali
iamos um estudo sobre a educação nos municípios brasi
leiros, eu gostaria de colocar alguns pontos que reforçam 
essa preocupação. 

O n~sso e~~udo_ tem como universo aproximadamente 
três ·mil projetas que são enviados pelos municfpios, e a 
~ituação educacional ê levantada a partir do ponto de vi
são do próQrio município. Então podemos observar que 
as_ três_preocupações_ que eu notei aqui foram: a- preocu-
pação corri a repetêi1cia e evasão, com a valorização do 
magistério,e com o -déficit de vagas para o l9 grau. 

Então eu_gostaria de_col~Car-o seguin_te: quando o se
nhor fez referência à repetência e â. evasão, nós observa
mos que, juntando-se esses dois fatos, a evasão e repetên
cia, na maior Parte das regiõeS brasileiras, em três -
Nordeste, Norte e Centro-Oeste ..,.....,_ o íridice de evasão e 
repetência chega a mais de90%, entre a 1• e4• série. Qiier 
dizer, de cada cem alun_os que são matriculados na I• 
série, menos de lO chegam a 4• série. Ainda observamos 
que embora esse fenômeno tenha índices mais altos no 
Nordeste, Norte e Centro-Oeste, nos surpreende ver que 
o Sul e Sud_este não estão muito longe também; tem índi
ces um pouquinho mais baixo, mas a situação ainda é 
muito séria. -

Quanto aos salários do professor, que foi também cri
ticado, eu gostaria apenas de observar que em alguns 
municípios nós fizemos um levantamento do menor e do 
maior salário págo aos professores, e podemos observar 
que em alguns municípios, cOmo, poT ·exemplo, me ocor
re agora o· Estado do Pará, no ano de 1983, o menor sa
lário pago ao professor no Estado do Pará era 2% do sa
lário mínimo Víg-i:ritC, quando o salário mínimo era de 97 
mil cruzeiros, 2%. 

Observamos também, que no Nordeste e em vâriós Es-
tados, _salários que não chegavam a 1 mil e 600 cruzeiros; 
e que em todas as regiões o menor salário não chegava f\-
10 mil cruzeiros_. Podemos tam~êm observar a par desses 
salários, que a gCnte pode considerar irrisóri~s. a· for
mação desses professores. Dá para notar que esse levan
tamento é apenas dos professores da rede munidjjal. En:
tão, em termos de Brasil, mais de 50% dos professores es
tão lotados em zona rural e recebem esse tipo de salário 
em sua maior parte. Aproximadamente 40% desses pro
fessores têm formação até o primeiro gfau; o primeiro 
grau completo ou incompleto. Eu me coloquei a questio
nar que a educação é um investimento, e a necessidade 
do professor que se integra à comunidade, seja um elo 
entre a comunidade e_ a escola. e eu me questiono a pen-
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sar como percebendo I .000 cruzeiros por mês, como não 
tendo muitas ve~es o primeiro grau ele poderia realmente 
servir de elo? Algumas vezes acontece, mas é mais cOmo 
autodic!ata, nós tem~s muitos. E quant_o_ ao déficit ele 
realmente_ é muito alto, nós podemos constatar isso na 
pesquisa, é muito alto. Mas, eu gostaria só de lembrar o 
seguinte: esses três fenômenos acontecem em cadeia. En
tão, embora o crescimento da população seja muito 
grande nós nun.ca vamos conseguir colocar todas as 
criariças na escola, nãO vamos conseguir universalizar 
esse ensino enquanto tentarfnos- isso- através da cons
trução nunca resolveremos o problema, pelo seguinte: A 
estrutura da matrícula observada a encontrar de O a 10% 
dos alunos, encontramos zer_o Yírgula, alguma coisa ·em 
se tratando de alunos que estão na quarta série; na pri
meira série o número de alunos é imenso, então, os alu
n·os entram no sistema. Mas eles ficam retidos e tornam 
caro esse investimento, porque eles ficam anos e anos 
ocupando o espaço. Então, não ê possível que se colo_que 
mais alunos, porque nós não temos espaço fisic"o. Por 
mais que se construa nunca conseguiremos resolver o 
problema. Se não conseguirmos partir de alguma forma 
para o pensamento de melhoria da qualidade desse ensi
no que é ministrado, porque só a melhoria dessa qualida
de é que vai possibilitar desobstruir esse fluxo, e assim 
nÚYas matriculas acontecerem; enquanto nós tivermos 
esse retrato para essa situação não conseguiremos uni
versaiizàr, não conseguiremqs resolver realmente. Inclu
siv~ nesse estüdo existe a intensão de que ele chegue até a 
comissão e possa ser examinado, porque é realmente 
m\.lito inte(essante, tendo em vistaqué esses _dados vie
ram do próprio Município. 

O SR.. JOSÉ LIN_S --A Srt me permite? Eu acho que 
a Sr~ tem toda razão. Quando falo que educação é inves
timento, o que quero diz._er é que to~o dinheiro ben;t apli
cado na educação _rende muito para o homem e para e 
País .. Veja o exeJ!lplo do Jal?ão que fez~ da educação um 
progr!lma fun4arnental de desenvolvimento. Então, cada 
cruzeiro, cada dinheiro aplicado na educação ele volta 
para a comunidade multiplicada. Agora, esse investi-
menta é como quem faz uma fábrica inal comparando
porque nós estamos tratando de um problema funda
mentalmente humano. Mas a Sr' se montar uma fábrica 
toda e faltar uma correia de transmissão de uma roda 
para outra, a fábrica não funciona. Ora, a questão do 
professor é questão fundamental na educação; preparar 
o professor, formar o professor para que ele possa con
duZit: a educaçãO; quem vai cortar uma tora eScolhe um 
serrote, amolado de preferência; quem vai afinar um pa
litO escolhe o canivete; quem vai ensinar tem que formar 
o professor, tem que ajudar o professor, tem que lhe dar 
condjção de vida para que ele possa, inclusive, gozar de 
conceito na comunidade. Então, esse é o sentido sObre o 
qual falei na educação como investimento. Ele tem que 
ser co-ordenado, não pode faltar recursos e não podemos 
ter escolas de mímica com professoras que são arreba
nhadas por uma miséria- e eu sei que no meu Estado se 
paga 5 a 10 mil cruzeiros por mês, no Município- isso 
não íunci_on,a; isso: é fazer a mímica, então é- pTecíso- es--
truturar tudo. · · 

A SKA. ANA LÚCIA - EU cõricofdo plenamente. 
Essa questão de investimento, eu acho até que deve real

- mente ter investimento, pOrque se colocamos recursos 
tem que haver um retorno. 

O SR. LAURO DE BARROS- Sou cidadão brasi
leiro, estou rrie expresSando aqui como um brasileiro, 
quero esquecer que sou técnico de educação, ter tido um 
trabalho em edu.caçãQ.. ·ºegle que ç.s_l~suítas foram ex
pulsos deste País e como conseqüência tivemos as pn-

- meiii.l.s escolas básicas fechadas, eu tenho o sentimento 
de que o Estado" brasileiro discutiu educação dentro da 
educação, pela educação e para a educação. E acho que 
nesta dimensão - e parece que há tendência até hoje -
essa dimensão, a mim me parece, esquece o fundamental: 
é-discutir educação_ fora da educação. Ea, inclusive esco
lhi este fórum de hoje, para ver o que se reflete em edu
cação por achar que é um fórum muito representativo, 
uma vez que são os Senadores da República, da Comis
são de Educação do Senado que ,estão procurando con
tribuir com esse movimento maravilhoso que o Ministro 
Marco Maciel procura lançar. Acho que pelo menos na 
minha hist_ória de_ participação em éducação é a priineira 
vez que. eu sipto não_ só o Estado debatendo educaç~o. 
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mas. toda sbciedade nacional convidada a debater edu- Michiles, que chegoU, infelizmente, ao fiin dos nossos . 
cação. e isso alarga a ffontiira da discussão. A,gora, eU trabalhos, maS em um momento muito intereS-sante que é 
senti uma tendência muito grande em todas as obser- . 0 m_omento em que eu vou ocupar a atençã_~ dos presen-
vaçôes que aqui se fizeya_m, exatamente insistir na_QisCus- _ tes.-(Risos-.lEnquanto falavam todos os oradores que me 
são··da educação dentro da educação. Dois pontos que precederam, anotei o queest~vasendo dito, pretendendo 
me pareceram fundamentais na discussão âe hoje de ma- · comentar o queJo1 difo. Não sei se:_ terei tempo Eara tan-
nhã, queria saber como poderíamos discuti-los foram da to. Quero em primeiro lugar, generii::aniérite. me felíci~ar 
educação. Porque a tendência toda -dos problemas que e me congratular com a iniciativa do Minisfro Marco 
n6s arrolamos aqui são tendências_ externas, são questões Maciel, e me felicitar como Secretá~:iQ de_ Eduçação do 
mai~- sociais, mais econôrn:lcaS emais políticas. Vou me- Distrito Federal por essa reunião. Esta reunião, a princf-
concentrar em alguma questão para não me alongar; a piO, parecia que tinha um caráter melancólico pela ao-
questão do professor, por exemplo, que tem sido insis- sência de número legal para abrir a sessão da Comissão, 
tentemente debatida. Foi debatida ou alertada como uma ve_z que há múltiplas atividades simultâneas nesta 
uma questão de falta de formação, uma questão de falta Casa. Ao final, no entanto, se revelou da mais alta subs-
de definição de papel; foi dada como falta de currículo tância e_ qualidade_ por todas as intervenções havidas. As 
renovado, de perspectiva de_ oferecer maior consistência": intervenções não -só dos Senadores Jorge Kalume, Nh_r~l-
à formação do cidadão, enfim, por aí p·assou muita dis- do Machado, J_gsé Lins, como da Dra. Ter~inhª M.ar-
cussão. Mas, vejam; são 950 _mil professores de li' grau tios Costa.,_ que foi minha colega até pouco tempo na Ca-
no ensino básico no País de hpje- issQ__é 9 que_as_éF iTiis-são criada pelo Ministro Carlo.fLyra pai':a revisão da 
tatísticas ofiCía:ís "irt.fó-rffiâril----=:..: âesses são 700 mil nas zo- legislação censória existente no Pafs, e em cuja Comissão 
nas urbanas brasileiras e200Inil n8.s zonas rurais. Nósjã ela represcritou a CNBB, com grande bri_lho; a_ professo-
pegamos por aí de,que há uma ddigualdade-iriteitSa-de- ra- Ana Lúcia que aqui estã se·naõ como representante 
oportunidades educativas entre os meios-urbanos, e os_ _ bficial, mas como representante do Ministério de Edu-
rurais. Nós sabemos, ainda, que dos 700.000_ prOfessOreS"' c_3.Çà0 e cOrri rri.Uito brilh.o s_e houve na sua.intervenção_, e 
dos' meios urbanos, 23% são leigos, ou seja, não estão o prof~ssor U.uro. 
preparados para o exerCício da profissão de prófess~r, e Vou, então, procurar comentar ligeiramente o que foi 
,desses 23% de_ leigos, 6% do conju~to de 23 não têm se-:_ _ 
quer 0 primeiro grau concluído, enslnando 0 primeiro dito, na ordem cronológica, de forma que talvez haja re-
gràu. Dos 220 mil que estão na zona rural, 72% sjõ le_i- petições. Em primeiro lugar, o comentário do Presidente 
gos, e desses 72%, 58% não têm sequer primeiro grau: Aderbal Jurema sobre a nossa situação realmente cala-
~om, isto do ponto de vista da educação_ é a grande mitosa e vergonhosa em matéríà-até de alfabetização, já 
cfi_scussão de hoje de manhã _ está fàltando educação __ n~m ~igo de educação, em. que assinalO_u o número de 2Q.. 
P.\tra 0 professor. No entanto, 0 País, há 20 anos, siste- ~mdhoes. d: analfabetos.e:-::tstente no Pats, ~e acordo ÇOf!l 

qiaticamente, investe em programas de formação ~e pro- as estattst.tças que o Mm1_5tr~ MarC? ~a~1el te~ _reve~a-
íessor. Nós tivemos nas décadas de 60 e 70 Q extraordi- c_ __ ~o. E assmal5l~ que, ao .mves de d!mi?Utr ~ populaçao 
riãrío programa de iniciativa governamental que fOT 0 ~ ~analfabeta, a. popula:_ão t.letrada_do Pa1s esta aumentan-
f.AMP, Programa de Aperfeiçoame~to _do Magistério do p~l? m~~os em_nu_mer~s absolut~s. M~,_na ver?ade, 
Primá;io; tivemoS em seguida 0 proJeto LOGOS, que mesmo em números relativos essa stt.uaçao nos;a e ve:-
continua até hoje, temos 0 projetO APRONTO, projeto gonhosa, porq,ue ficamos m;s~o abatxo. dos_ patses I?ats 
LUNO, projeto SACI, temos _o projeto QP da televisão subd':senvolvtdos do propno Contme~te_ LatJO~-
educativa, não faltam'movimentos no Brasil, me_ parece, An:t~~Jcano. El_e o_bservou que_ _o _problema e tanto ~ats 
,para a fo~mação do professor, eles jã existem. AgQ_ra, as gr~~e qLI_anto havia uma verdadet.:a explosão. d~mogr~fi-
questões ~e pesam sobre 0 professor, que ganha um sa- ca, e que o aparelhament? educaciOnal d~ Pats trn~a dtfi-
lário avilt~nte, assisfimos casos de professores que camk cu!~a~es _em ~campanha-la. E eu me ~mto parttcular-
nham 40:~Quilômetros para receber esse minguado sa.:. mente P:~~~e~mdo, às. avessas, _com a dtficuldade. Sof~o 
Jário, e pàssam 8 meses também caminhando s_em rece.. de o p_r~_vll~~-to _negattvo da ~l!f;c_uldade ?esse_,terreno, 
ber. Vimos um filme agora de um professor em que de- po~que encontro a taxa de _cr~SCimento populaciOnal do 
pois _de caminhar 8 meses para não receber esse mingua~ ~a_ts, de fl1_?do geral,, e~ mé<ha de 2.~, ~.3, 2.~% ao R:no, 
do salário tira da hita de líxo da cid~de uma car.tilh.a ra§_:- enquant? que_em ~ra~Iha chega a ~%, aJ de mrm, e ai da 
gada da Bloch para poder ensínar em sala de aula. E ain- - - $ecretana de Educ.açao e do Bra.sd de um modo gera~. 
da podemos dizer, também, que não faltou a FENAME, Realme_nte, o~cresctmento vegetattvo c~ega a ser explost: 
Que não faltaram os problemas materiais didáticOs qu-e, v~; á veg~_t~ç-~o~~í cr~cede ~ma m~.~etra que le~bra ate 
ao contrário, se investiu muito neste País elll torno disso, a~uela htsto~Ja m~anttl_do pe de fetJ~O que subta para o 
com uma farta produção, com um grande investimenbtQ ce~.:.. ()_ nosso _esta_ subm_do para o mferno da desedu-
nesta ârea, com um grande circuito de dist_ribuição; quer caçao~ Bem, ? professor - e eu o chamo. de professor 
dizer existiram iniciativas para prover 0 professor de porque _ele? e.• :-:-professor somos todos nos que exer_ce-

t '· 1 d'dáf mos o magtsteno e, ao mesmo tempo, estudamos a vtda 
ma ena I ICO. iO_t_e_Ir~~pOrqlie quem aê!x:ade Ser estUdarlte" deixã de me-

o SR. ADERBAL JUREMA- Bom, eu lembrO ao recer_ o ttl_y__l_çsJ_e_p_roiesspr-;::: pr9_f~~sor ce: es~udante, _P~e-
orador que quem está_com a palavra é a professora Anã si dente dest<i Comissão, assimilou que ~tlunos com fome 
Lúcia, o Sr. pediu um aparte. Peço à professora Ana Lú- e p'rofessores mal pagos não podem fazer educação, iStO 
cia qu~ conclua ê-d~JJ.ma evidência s-olar. 1\{a ve~:d._ade ~ alg,o muit..o me-

A SRA. ANA LÚCIA __ Eu estava mesmo terminan- lancólico que haja alunos com fonle, qUe haja gente com 
f, fome neste País, mas a verdade é que nós sabemos que 

do. só gostaria de fazer uma observação ao pro essor. cerca de 70%, senão inais, da popUlação, se não está lite-
Quando ele chama atenção aqui, pa-ra os 200 mil profes- ralmente com fome está subalimentada, estã subinstala-
sores das zonas rurãis, maiS 700 mil das zonas urbanas, da, está subempregada e está subassistída em todos os 
eu recordo o seguinte: desses 200 mil que ficam na zon:l\ sentidos. De forma que é um quadro terrível,_ uma he-
rural, a maior parte está re?Jmente sqb a responsabilida- rança maldita que na Nova República estamos receben~ 
de das redes municípais. Daí nós termos dentro da rede. do. E eu dizia, numa reunião no Ministério da Edu-
munici"Pãi 53% dos professores das zonas rurais. Chamo cação, jâ que o Ministro Marco Maciel instalou o saudá-
a atenção para a necessidade de se investir nas redes mu- vel hábito de fazer reuniões- porque nós nõS!ci.mimos 
nícipaís,e qui:: estão lá na base, e que realmente estão tea- muito, s. Ex~ nos convoca para as reuniões; às vezes, 
do uma responsabilidade enorme, porque inclusive afeta para às 11 horas da manhã de domingo - numa dessas 
a legislação; ela diz que a eOucação ê resppnsabilidade_ de reuniões eu diz_ia__justamente quando se diStribuíam cotas 
.todos, mas para o Município, quando se trala do Mu- da FAE,_da Fundação de Assistência: ao Escola:r, a-sCo-
nicípio, fica bein Clara ã responsabilidade legal do Mu~ tas-destinadas à cantina para a merenda escolar, eu, ao 
nicípio com- a educação bâsica, mesmo tempo que me rejubilava por virem cotas a re-

O SR. ADERBAL JUREMA- O Secretário de Edu-. [or~-a~ell). ~:!a~_!:Oerenda, dizia q~-~ a a~piraçã~ d~ todos 
caÇã~. professor Pompeu de Souza, vai entrar iio debate.____ õós educadõres.~ ainda mais nós SeCret~rios de :E.du: 

O SR:. POMPEtJ DE SOUZA- Sr. Presidente, meu 
prezado amigo Aderbal Jurema, amigo de anos incontã
veis, desde a nossa remot~ moçjdade, muito remota, Srs~ 
~enadores, Sras. e Srs. presentes, Sra. Senadora Eunice 

cação, e· certamente ele Ministro da Educ_ação, seria se 
ilão 110uvcssC nenhuma merenda escolar, que não hou
_y~se o~CeSS-idade_ de-inefei1dli escolar, e que _80% da _po~
PuJ<!ção ~çolar não-t_ive~se que" ir à escola para comer, e
não para aprender, e não para estudar, e não para,edu-
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car. Isso é algo de dramático, é algo de trágico, é o retra
to da realídãde- socjal, política e económica do nosso 
Pais, ê um desafio para a nossa geração e para a gentção 
subseqUente, porql!_e a nossa geração não terá condição 
de vencer esse desafio de todo, mas tem o dever de lançar 
as baSes para a solução e, ao mesmo tempo, de exortar as 
nOvas gerações, no sentido de conscientizâ-las. Falou-se 
em --professores e analfabetos, e isso já é um lugar co
mum, em nosso País, como disse muito bem a professora 
Ana Lúcia, que em alguns Estados o salário de uma pro
fessora é dois por cento do salário miníma. Na verdade, 
de uma professora analfabeta não se pode esperar nem 
alfabCtizaCão. -

Quanto ao professor mafpago, é uma coisa que se en
troSa Perfeitamente como o professor analfabeto, quer 
dizer, o professor que tenha o nível de escolarização me
lhor acaba sendo atraído para outra atividades onde a 
sua escolarização seja iiielhor aplicada. Na verdade, o 
nível de remuneração _dos noSsos professores é vil e, por
tanto, aviltante da cOndição de professor, ainda mais 
tendo em vista que o- professor é um trabalhador sui ge
nei"is, -ou seja, é urri trabalhador que precisa, ao mesmo 
tempo, alimentar o corpo e a cabeça porque se ele ati
menta apenas o estômago e_não rertova os seus conheci
meti tos, a sua informaçãO cultural, ele estã sendo um fa
tof negativo no prõceffso educacional. Ele hoje; mal tem 
condições de alimentar o estômago, quando as tem. 

Houve um grande destaque para a importância do en
sino básico. Esse destaque foi particularmente ressaltado 
pela campanha desencadeada pelo Ministro Marco Ma
ciel, "Educação para Todos" em que S. Ex~ dá uma ênfa~ 
se especialíssima e justíssima ao ensino bâsico. Realmen
te, o ensino bâsicá ê funda_mentaL Se não se tem o ensino 
básico ilão se tem ensino· de segundo grau, ensino de ter
ceiro grau nem de quarto grau. É preciso começar por 
tornar letrada, vamos dizer, a comunidade brasileira em 
geral, a generalidade dos brasileiros, embora essa ques
tão de alfabetizar, erradicar o analfabetismo, tenha sido 
uma constante que se tem repetido ao longo da História 
deste País~ Não vou -relembrar as múltiplas campanhas 
de alfabetização que Se criaram no Brasil. Lembro-me e 
não vou deriVar esse ponto para o pitoresco; quero ape
nas contar que, quando Ministro da Educação, o meu 
saudoso amigo Clemente Mariani, lançou uma campa
nha de erradicação. Pretendia-se erradicar, naquela altu
ra do Governo Outra. nos anos quarenta, o analfabetis
mo. O meu inesquecível amigo, Prudente de Morais Ne
to, compôs um admirãvel samba, que revelo aqui, nesta 
Comissão. Prudente de Morais Neto, alé!ll de ser um dos 
grandes escritores, um dos maiores intelectuais que este 
País já teve, foi um sambista ·admirâvel, sambista nunca 
revelado porque nunca divulgou, nunca tratou de publi
cat,-de tornar pública a sua criação, e o único intêrprete 
que resta das su.as músicas sou eu. De forma que me sin
to na obrigação de um dia gravar essas músicas, de pedir 
ao meu amigo Chico Buarque, que sabe escrever música 
porque nem Prudente nem eu sabemos escrever música, 
para que elas não se percam. Vou atê cantarolar o samba 
que ele fez, na época do Clemente Mariani. Vou cantaro
lar, porque esse samba vai ficar, realmente, gravado. 

O SR. ADERBAL JUREM A - A cópia dessa gra
vação vai ser enviada ao Sr. Ministro. 

O SR. POMPEU DE SOUZA- E o samba é muito 
saboroso, porque Prudente de Morais Neto- e que não 
se registre noS Anais - tinha como amante, na époça, 
uma companheira inteirarriente analfabeta, literalmente 
analfab-eta, que, por sinal, chamava-se Maria Morais. 
Tinha o sobrenome dele e pela qual tinha o maior apreço 
e o maior respeito. Aliãs, foi urii ã.mor respeitabilíssimo, 
porque ele era um homem desquitado e foi profunda
mente infeliz no casamento. 

Vamos adiante. 
E raro o dia em_que eu não sinto, pelo menos uma vez, 

PrUdente de Morais Neto, de tal maneira fomos chega
- dos, enquanto vivemos e convivemos no velho Diário 

Carioca. 
Então, o samba era o seguinfe: 
''Ministr~.-n-~o seja _i:nclem~~e /e deixa meu ~mar em 
paz./ Que adianta que ela escreva; conte e leía.f Sem 
nada disso é sereia f e sempre sabe o que faz.; O estu
do e-pra quefi"Cquer ser eleitor f Tão diferente em tudo 
1 são nossos votos de amor./ Mulher letrada em prosa 
é o que eu não quis. f Não há de ser Rui Barbosa/ o 
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que me faça feliz./ Por isso é que digO Senhor Minisw 
tro, não seja -inclemente.:." (Palmas.) 

Eu dízia que o ensino báSfCo, por ser básico, ê fUnda
mental, mas todos os graus de_ ensino _são importantíss[..: 
mos, e aí eu reivindico a ímport~ncia 'do ensino ae tercei
ro e até quatro graus. E fundamental também, pelo fato 
de estarmos voltados priorfhiriamente para o ensino bá
sico, não esqueçamos o ensino universitário, não só de 
graduação, ma~. sobretudo, de póswgraduação porque a 
q.niversidadc é que gera educação". ~-como a indústria de 
base. Então, costumo dizei", ao lado do ensino.básico, o 
ensino de base, que é a universidade. Como a indústria 
que gera indústria. A uni~rs_id"aç;ie é educação que g~ra 
educação e, em todos os sentidos, porque renova o saber, 
o mais alto e qualificado sabe_r forma os mais altos e qua
lificados quadros para a Naçilo, através da pós
graduação, e através da_ pesquisa universitáriã, que foi 
algo neste País que se descurou terrivelmente. $cm pes
quisa universitária não há renovaÇão do saber. O saber, 
que não se renova um dia, atrasa-se dois, e o saber que se 
atrasa, trai o próprio saber; uma univCrsldade que trai a 
própria univer~;dade. Quando falo em universidade fico 
profundament_e tocado, profundamente emocionado: 
porque este País tem sido um assassino de universidades. 
Este País, pelas múltiplas intervenções do arbítrio, tem 
assassinado as várias_ tentativas dC se- criarem universida
des. Se vou falar sobre universidade, falarei o res_to do 
dia porque sou um viúvo eterno da UniversiQade -de
Brasília, como da Universidade do Distrito F.'ederal, que 
Luiz Teixeira criou. No Distrito Federal, no então Rio 
de Janeiro, voltada principalmente para a pós-graduação 
e preocupado com a formação de quadros mais qualifiw 
cados para este Pats. Mas, ele criou jUstamente no-:ii:iOde 
1935, e nós sabemOs o-que aCon-u~ceudois anos -depois. 
Aconteceu o Estado Novo __ e_esses estados novos, isto é, 
esses estados de ânimos $1,1bvertem tudo e começam por 
subverter a semântica, e chamam de_ novo o que há de_ 
mais velho- a tirania. Dois anos depois, em 1937, acon~ 
teceu o que todos sabem. _ _ ___ _ 

·-aaj"uV-t!lliude~ iltraVé:<> da estimulação de renovação que a 
jyvcntude traz." Portanto, ele tem o dever comunit{J.rio 
de educar, ao mesmo tempo, o educando e a ·própria 
família do educando. É a comunidade ambiente, para o 
quu[ o educando está sendo educado. Porque a educação 
tem por finaHdade preparar o educando para a vida 
adulta na comunidade e, ao mesmo tempo, tem o dever 
de fazer conviverem a juventude do educando com o 
conservadorismo da própria comunidade de onde ele 
provêm, para que haja renovação, porque o jovem_é um 
instrumento de renovação, é uma força nova e jQvem, é, 
por excelência. um renovador. Quem diz isso é um velho 
de 69 anos. Costumo, pelo menos uma vez por dia, diz~r 
a minha idade para me convencer de que tenho 69 anos. 
Ainda não me _convenci. 

-Realmente, é ·preciso estimular a juventude, é preciso 
não afogar a juventu~e, é preciso não envelhecer ajuvenw 

- -tude. Isso me deixa profundamente emoçionado. Qu.an
do penso que os governos tirânicos, que os gOvernos au~ 

-==~ toritários, baseados no autoritarismo e, portanto, no 
obs..:urantísmo, têm por escopo um educação igualmente 
autoritária e ob;;curantista, tem, por-sua -vez, como fina
lidade, por objetivo- quando não consciente, atê incos
ctenle - a formação de jovens precocemente envellieci· 

-dos, de jovens que não são a juventude, mas, sim, a velhi
ce precoce, porque são jovens anulados na sua personali
dade, anulados na sua individ_ualidade, jovens precoce

·- mente calados em si mesmos, jovens conduzidos fatal-
-mente para a alienação, isso me deixa profundamente 
emocionado, pelo pouco tempo que temos para promo
ver uma revers?o dC$!?~ processo de criação de uma ju
venttrde robotizada, de uma juventude dócil; submíssa e 
o_hcdlente, que já vem de casa com as submissões do pá
trio poder, que freqUentemente é exercido de uma manei
ra autoritária, excessiva, sufocando a personalidade da 
criança e do ado-lescente, e a escola sendo conduzida no 
mesmo sentido, quer dizer, está promovendo uma 
traição à juventude e uma traição à própria nacionalida
de, porque está impedindo que esta nacionalidade camí-

Nós fundamos a Universidade de Bra#lia, em 1962:0 
que_ é melancólico é até ã mOnotóriiaçronológica;CãffiQ~_
as coisas se repetem. Dofs an_os após desabou em cima 
do Brasil, _em cima da Universidade de Brasília, em cima 
da Universidade brasileira, o Estado Novíssimo e en
quanto aquele Estado Novo- para impaciência da miw 
nha geração, que na altura da década de 30 tinha 21 anos 
- demorou uma eternidade de 8 anos, este durou Zl 
anos. 

Meus caro-s amigos, peÇo-lhes um favor, de vez em qu~ 
nado entre num parênteses e esqueça de sair. Peço-lhes 
que quando me esquecer de sair, chamem a minha 
atenção. 

- nhc para a frente e ela só caminha para a frente através 
das novas gerãções. 

Então, o mestre deve ser um eletnei!LO de parucipação 
---com a comunidade e nós, no Distrito Federal, desde que 

assumi-mos a Secretaria de Educação, estamos empe
nhadíssimos em acabar com a fronteira, com o muro que 
separa a escola da comunidade e promover ativídades 
comunitárias dentro da escola, trazendo a comunidade 
para dentro da escola. Atividades culturais, atividades 
recreativas,_ atiVidades attísticas, atividades esportivas, 
tudo quanto fosse interessar a comunidade para que 
aquela generosa idéia dos grandes precussores da Refor~ 
1'!1a_Educaei.onal no Brasil, que foram as APMS- Asso

--cülçào de Pais e Mestres ~._que se tranSformaram em_ 
mais um f;:tz de conta, seja realidade, não Associação-de 
país e mestres, mas assoCiação Escola-Comun_idade, para 
que pais e filhos convivam na escola e se beneficiem mu
tuumente dessa convivência, sendo ao mesmo tempo 
educados para baixo e para cima, isto é, para os alunos e 
para os pais de alunos, para que esse convívio fraterno 
das duas gerações se façã em termos fraternos e não em 
termos dO aUtOrltã.dsmo Paternal oU miternal. A escola 
tem um pãpCI importantíssimo a desenvOlver na edu
ói.çâo da coinun[dade, através. do próprio educando for
mal. 

Daí precisava assinalar a importância fUndamental, 
também, do ensino de educaç_ão em todos os níveis e cha
mar a atenção para o lado do ensino _básico, da educação 
básica, do ensino e da educação de base, que é o ensino 
universitário,- porque ê o gerador de educação. 

Não vou mais assinalar quem chamou a ate;n_çã-º para 
os problemas, porque senão perderíamos muito tempo. 
Mas foi o nOsso" amigo Presideitte. S. Ex• chamou a nos':' 
sa atenção para ·a traição ao dever do educador, se é a es
cola de primeiro e segundo graus em três turnos. Os dois 
turnos já são uina abjeção, imagine -o.s três turnos-. Real~ 
ment~é como disse muito bem o meu querido amigo, Se-
nador José Uns, é a miinlca, da educação, mas não é Falar em evasão e repetência, acho que é repetir de-
educação. É o faz de _CQnta. Isso é uma das _coisas que mais. Na verdade, constitui algo que é uma sangria, não 
este País mais se ressente, da cultura do _faz de conta. ~ __ só uma sangria econôtri.iCa, Uma sangria -financeira, 
Fazwse de conta que se faz algtJma_ cois_a_. ~- __ _ como uma sangria ,na~ gerações brasileiras, uma sangria 

O mestre Alceu de Amoroso l.,imã",r;-eU-inesquC!cível no Brasil. Não vou filar mais sobre isso. --- -
amigo TriStão de Athaíde, tem uma frase muito boa, que - Tambéni, 0 diletantismo, que foi aqui assinalado, de 
não me lembro exatamente como é, de que as coisas no pess-oas-que fazem trê_s cursos acadêmicos e não exi!'rC::ein 
Brasil começam em faz de conta e acabam em tanto faz. nenhum, isso sempre me afligiu muito, que é o que mais 
(Risos.) faz de conta, dos muitos fazem de conta deste .. J,>~.i~. 

Foi assinalada a impOrtância de que o mestre seja mais Um fato muito importante qUe foi assinalado_ aqui, 
do que um sirilples infornià-nte"da çultura, da herança que é a _briga~ o conflito entre o curriculum e a realidade. 
cultural, mesmo porque, devo dizer que na verdade, "a Isso é mais um fenômeno do autorit<irismo. O alitorita-
funçào de educaçãO - parece-me, evidente, estou dizen· rismo politico, o autoritarismo administrativo que acaba 
do quase um truísmo - é não apenas transmitir a iie- - gerando O autoritarismo p-edagógico e ess!= autoritarismo 
rança cultural do homem universal, que no nosso País, pedagógico gera algo que costumo chamar de pedago-
especificamente do home;m bra~íleiro e, _em Brasnta do gismo, que ép antônimo de pedagogia, que é o oposto de 
homem brasiliense, isto~ é; a hetariça cultural dos mi!é· pedagogia, que é a negação da pedagogia porque a peda-
nios, e, ao mesmo tempo, dessa transmissão da herança gogia tem fundamentos científicos. A ciênCia nasce da 
cultural, ele tem o dever de ser também um elemento realidade e não a realidade nasce da ciência. lst_o é, a teo-
suscitador da renovação dessa herança cultural, através riã riasce·da realidade_ e nunca a r~Iidade nasce da teo-
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ria. Nós sabemos que muitos dos nossos educadOres têm 
-padecido desse mal, têm lido livros de culturas inteira
mente e:.Lranhas a nossa, as vezes até mal..traduz:idos, 
também. É o lado, às vezes, circunstancial r Livros mal 
traduzidos, e querem aplicar à realidade brasileira, as 
realidades inteiramente diversas, inteirament.e alieníge
nas, que nada têm a ver conosco. Então, de cima_ para 
baixo deitam normas, deitam regras, dizendo o que se 
deve ensinar e como se deye ensinar. Meu DeuS: do céu, 
isso é u negação da ciência porque a ciência tem qUe co
meçar da observação, da observação êontinuar e daí nas
ce a hipótese, da hipótese, conferidã pela realidade, nas
ce a lei. Mesmo a lei científica tem 'Ctiie ser aferida e con
ferida diariamente porque_da e.<>tá diaríamente sendo ,re
novada. Não há lei científica absolUta, não há verdades 
absolutas em çlefinitivo na ciência. Isso me aflige profun
damente, essa deseducação com nome de educação, essa 
_educação __ imposta, quer dizer, falsa, falsificadora e que o 
currículo é feito de acordo com oS padrões dos países dew 
senvolvidos para uma realidade totalmente diversa da 
nossa. É preciso que o currículo nasça da nossa realida
de, se volte para a nossa realidade e se dirüa para a so
lução dos problemas bras-ileiros. Isso .é fundamental, 
fundamentalíssimo, em todos os níveis. 

Com relação aos currículos de primeiro e segundo 
graus quero dizer que, desde que assumímos a Secretaria 
de Educação do Distrito Federal, a nossa primeira preo
cupação foi uma recomendação à Direção Executiva da 
Fundação Educacional e uma recomendação à Diretoria 
Geral de Pedagogia contra o pedagogismo no sentido de 
que aquele que está na batalha diária do ensino e da edu
cação, com os educandos, que o profess_or seja respeita
do, seja ouvido, tenha voz e tenha voto; que ele seja a 
pessoa com a qual o administrador vai aprender o que 
deve fazer. O planejador pode ser o mais competente do 
mundo, de todas as teorias educacionais do mundo, mas 
se ele não tem a humildade de procurar aquilo que o 
mestre chamava de o saber de experiência feito, o profes
sor que todo dia estã com o educando, ele estã traindo a 
ciência. traindo a educação e traindo e o seu papel de au
toridade pública, o seu dever com o poder público, o seu 
dever com a Nação. Então, meus amigos, fiz uma reco
mendação de que a Diretoria, o Departamento de Peda
gogia Geral mergulhasse fundo nas bases da educação, e 
eles estão fazendo Seminários permanentes. Quer dizer, 
estou assistindo sempre que posso esses Seminários. Se
minários por área de disciplina, seminários por escolas, 
seminários por complexos escolares. Vendo a realidade 
múltipla na particularidade e na generalidade, ao mesmo 
tempo na generalidqde e na particularidade. A partir daf 
o saber de experiência feita informe, ilumine e reforme o 
terrorismo que_nôs temos. E costumo díii!r que realmenw 
te a iniciativa do Ministro Marco Maciel vem exatamen
te ao encontro do que este modesto, velho professor
porque-professor é desde os dezoito anos de idade- que 
de_vo fazer aqui uma confidência a vocês. Vamos chamar 
de vocês, vamos perder a cerimônia e chamar de vocês. 
Desculpem os Srs. Senadores a quem eu deveria chamar 
de Excelências, Vossas Excelências. Mas, o Colégio Pe
dro II, que era então considerado o colégio padrão do 
Brasil, no 29 grau, naquele tempo ainda se chamava 29 
grau, cometeu a leviandade de nomear professor-adjunto 
de Português um jovem de dezoito an_os. E tive realmente 
a r~""?onsabi\idade à qual seguramente não estava à altU
ra; de c_onviver- eu como professor-adjunto, com mes
tres.como Antenor Nascentes, Leile Oiticíca e Manuel 
Sai,dHida. 

t=. gostana,justamente de assinalar e ma_is uma·vez res
saltar e enfatizar a necessidade de aferir e conferir o cur
riculum com a realidad_e. E, ao mesmo tempo, o que foi 
mencionado quanto às escolas rurais, mas não vou falar 
mais sobre o assunto, porque teria que descer a muitos 
detalhes e perderemos muito tempo. 

O Sellador Nivaldo ~M-achado, que realmente teve in
tervençõ_es_ magníficas, inclusive revelou-se um P~9UStia
no, o que me deixou profundamente- vamos dizer
solidarizado com ele, porque também sou um amante do 
Proust; mas, não tenho certeza se foi o Senador Nivaldo 
Machado, ou o Senador Jorge Kalume que mencionou 
algo que consi?ero d~ enorme importância, que é o 
problema _da_ altenação cultural brasileira e_ da outorga 
trabalhista que Getúlio Vargas cometeu neste País. En
tão, a bem da realidade, gue se credite ao_Senador Jorge 
Kalume a menção do _assunto:- So~re esse assunto, 9ue 
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me tocou muito de perto, devo dizer que lastimo só ter 
chegado a esse diagnóstico, um d_i~~nóstic_o histórico _e 
cultural do nosso País que me deixou, ao mesmo tcffipo 
que muito desalentado, me deixou muitO motivado para 
uma campanha que venho empreendendo c da qual me 
transformei num vc;rdadeiro pregador, Ultimamente, es~ 
tou pregando com veemência e a minha voz está de
monstrando, estou acabando com a voz, porque descon~ 
fio que diagnostiquei um mal histórico~cuHural do qual 
este País vein acometido há quatrocentos e oitenta e cin~ 
co anos. E não é culpa só do EstadO novíssimo ·e neri!._dQ 
Estado Novo. Há quatrocentos e oitenta e cinco_ anos 
este País vem sendo acometido des~rn_al, cujo diagnósti~ 
co·quc faço é a "Síndrome de Outorga.""Como nós sabe
mos, quando a medicina não tem ainda_ de uma_ dQe:oça _ 
uma etiologia muito bem definid_a, um prognóstico_mui~ 

da, na preparação dessa revolução, o Presidente Antônio 
Carl9~ R,i~e_iro de Andrada, Presidente do Estado_ das 
Mi nas O~rais, disse a sua famosa frase:_ "Façamo$-ª- r~::__ 
volução antes que o povo a faça". Então, outorgou~se a 
independência, outorgou~se a revolução. A primeira 
Constit_uição qUe estava sendo elaborada pela primeira 
Assembléia Constituinte; foi dissolvida a Assembléia 
Constituinte e foi outorgada a Constituição e daí nasceu 
o "en7illrrilho'_'_de_ Constituições outorgada, que temos 
tido até hoje. Inclusive temos até hoje essa que estâ aí ou
torgada por uma Junta MUitar, e que não costumo cha~ 
mar_ de Cpnstituiª-o, ·porque na verdade é uma publi
cu_çi:f9 periódica que não passa de uma colcha d~ ret~lhos 
de alta rotatividade, de vez que esses retalhos foram alte
I;.LdOli.ªO _IQ_ll&Q_çlo~ Yillte ª ur_n ~no-tc!e.~a_ne~~~ dr_~mát~
ca e a minuta_. 

to bem definido e uma terapêutica muito bem definida 
chama-se de síndrome, que é algo bastante genérico. 
Esse é um mal históficõ-=cultural que se inoculou neste 
País desde a colonização ·portuguesa, desde a coloni
zação oficial e que tem sido mantida ao longo de todas_ as 
colonizações informais que daí por diante têm dominado 
este País, todas as colonizações não- Oficiais quevêni de __ 
1822 até 1985. Na verdade, nós padecemos de um mal d< 
outorga- e vejam meus amigos-que até a nossa Inde_ 
pendência nos foi outorgada pelo Príncipe colonizador 

Bem, meu~ am@:>S~~ntão este País tem sofrido de uma 
"Síódrome de Outorga" e o fato me inspira; pela obser
vação do Senador Jorge Kalume, de ·que Getúlici Vargas 
outorgou as leis do trabalho. E fot-·maís -outorga que 
aconteceu, porque quando ele.sentiu que o trabalhad_or _ 
mais cedo_ 01.,1. mais __ tarde criaria_ o sindi.ça._tº-•-~j_á_Q_avia 
embriões de sindicatos, porque aqueles imigrantes, 
sobretudo-italianos, que vinham imbuídos sobretud_o de 
uma ideologia anarquista, era o anarquismo a ideologia 
dominante: oa época, a ideologia- subversiva --vamos di
zer - do_miq3.nte na época e não do estabelecimento 
mas, estava~se criando os primeiros embriões do sindica~ 

Em que co'nsiste a etiologia, o sintoma desse m_al?.Sem
pre que o poder dominante, seja o poder político, seja~ o · 
poder económico.- porque afinal de contas_ um deriv_a 
do outro-- desconfia que a nossa gente, ou alg~m seg
mento da nossa gente começa a adquirir uma pequena e 
incipiente cOnsciência de que tem direito a alguma coisa, 
e qu_e, se essa consciência for muito _nítida, es!;e_segmento 
da nossa gente vai lutar pela conquista desse direito, e 
acaba conquistando, esse poder dominante_ intervé.rn._ Se 
o povo verdadeiramente de forma unida, o povo acabarâ 
conquistando,_isto é, essa genteacabarâ se trahsforman· 
do em um povo, porque o povo é o rebanho humanc 
conscientizado. Enquanto o rebanho _humano nã_o é 
conscientizado, não é povo. Esse ê o grande mal deste 
País. Então, cada vez que se desconfia que hâ a incipien-
te __ criação de uma consciência de povo, neste País, 
outorga-se-lhe uma migalha, uma fração, uma mísera 
porção daquilo que ele iria conquistar com sua própria 
conscicéncia ·e cõm sua-prôpria luta. Mas que ele não 
conquiste, porque, se ele conquistar, é um perigo. Ele 
pode aprender a conquistar e se viciai. E aí conquista até: 
o poder. E aí o povo, o próprio povo, esse povo dos 
quais 70% estão conquistados, estão_ completamente alie
nados da realidade nacional, proscritos-da vida pública 
do País, porque são completamente afastados de uma 
participação- na comunidade, uma participação efetiva, 
social e ecOnómica, até como um mercado de consumo, 
esse povo acaba assumindo o Governo. E isso é um peri~ 
go. Então começou na Independência. O pai do Príncipe, 
que era mais vivido do que ele, tinha a experiência dos 
anos de que falou agora mestre Aderb_al Jurema, e que 
não era apenas um comedor de frangos Como a história 
pitoresca registra, era esperto, ladino, era um finório em 
suma. Quer dizer - deu aquele famoso cons_elho para ci 
filho: ''Ora esse povo estâ começandO- a qúerer se tornar 
independente." Houve aquele negócio no Nordeste, e 
aquele maluco do Tiradentes fez aquela Inconfidência. 
Então, ele pôs a coroa sobre a cabe_ça não porque estives-
se solidário com o nosso povo, tanto que depois quando 
o irmão destronou a ffiha lã em Portugal, ele mandou 
tudo às favas e foi destronar Pedro IV Já em Portugal. 
Ele-era-solidãr-io -com- is raízesaete.- --

OSR. ,-._Com a sua dinastia: 

O SR. POMPEU DE SOUZA- Com as.ua.diPastiaL_ 
Bem, e assim tem sido. Hâ uma frase famosa. Desculpe, 
Sr. Presidente, eu talvez esteja sendo polítiCo demais 
mas esse diagnósticO da ••síndrome de Outorga" vou teJ 
que terminar, porque realmente isso me aflige profunda
mente, Há uma frase famOsa na~ História Republicana 
deste Pais na preparação da Revolução de 1930 da 
Aliança LiberaL Não confundir Com a-- Frente Liberal, 
embora aqui não haja ninguém tão pouco informado 
que seja capaz de fazer essa confusão. A Aliança Líberal 
de 1929,_ 1930- quando esse velho professor com então 
treze para quatorze anos embarcou de corpo inteiro com 
o entusiasmo com qu~ sempre põS em ~odás as COisas -ã
que se dedica, com a p~ixão aue lhe caracterizou toda vi-

- tos no Brasil, Getp.lio Vargas, mais esperto que Aritônio 
CarloS, Oão se_CoinproÍlleteu Com a- frasê, mas· agiU. Ou
torgou o_ sindicato, criou o sindicato_ antes que o tt:"aba
lhador o criasse. Assim críou o·ralso líder sindical e atra~ 
sou o sindicalisino brasileiro em cinQUenta a-rios, porqúe 
criou a __ figu_ra do pelego que como todos sabem, não sen-

~ do um líder político que nasça de um sindicatO para ser 
um elemento de_ reivindicação do trabalhador perante o 
poder, é um instrumento de compressão do poder sobre 
o trabalhador. E a denominação altamente pitoresca que 

---lhe foi atribuída e que se tornou quase que um nome ofi
cial, o pelego, todos sabem qual é a origem. h aquela 
manta macia que os cavalheiros, sobretudo no Rio 
Grande do Sul, põem em cima da cela- e desculpem os 
Senhores e as Senhoras presentes - para acolchoar as 
nádegas do cavalheiro em cima do cava lho. Então o pe
leg_o é o homem macio que acolchoava o_-poder em cima 
do trabalhador. 

Bem, meus amigos, então outorgou~se .. trabalhismo" 
neste País. É preciso que este País se liberte da "Síndro
me de Outorga", este País precisa curar-se dessa Síndro
me e_ esse País só se curará definitivamente dessa síndro
me quando este _adquirir uma consciência de povo, quan
do es_te País_ transmitir às gerações atuais e~_à__s geraçõ_es_ 
futuras, a_ noção __ de que o povo é o poder supremo e que 
todo o poder emana do povo, não apenas conto uma fi
gura de retórica, mas com uma realidade político-social, 
cOm-o umarealidade .. sociológica, porque enquanto nós 
nãO fizermos isso, nós, sobretudo nós os professores, que 
temos essa responsabilidade com os educandos, nós que 
temos responsabilidade com as gerações subseqUentes, 
estaremos traindo, ao mesmo tempo, ·a nossa posição, o 
nosso_ povo e a nossa Nação, porque só quando se for
rriarem gerações lúcidas que dêem a esta Nação a cons~ 
ciência de povo, é que este País ·poderá realmente atingir 
a plenitude de uma Nação livre, democrática e soberana. 
(Palmas.) 

O -SR.--PRESIDENTE "(Aderbal Jurema)- Antes d_e 
-_- _e:nç_ert:'ªT.:-~a r_etfniã"õ-pe-rgiiO.to à Senadora Eunice Míchi

les se quer usar da palavra. (Pausa.) 
Quero, -inicialmente, a&radecer ao representante -do 

Ministério çla Educaçã.9,_~ssessor parlamentar aqui.no 
·Senado. Concedo a palavra a S. S• 

O SR. JOÃO PAULO MACHADO- Nobre Sena
dor Ad_erbal_Jurema, Senador Jorge Kalume, Sepador 
José Li_ns, Senadora Eunice Michiles, Secretário de Edu
cação, Professor Pompeu de Souza, a minha intervençãõ 
é bastante breve e tem apenas a finalidade de, primeira
mente, apresentar desculpas aos Senhores e aos demais 

_p_reséntes por_ ter chegado um pouco atrasa4fl, mas é que 
estâ _ocorrendo uma reunião_semelhante a esta na Comfs
são- de EduCaç_ãó âa Câmara e eU estive lá, como preten
do retornar. Mas, a minha intervenção tep1 apenas o sen
tido de, _em nome do MinistrQ ·da Educação, Senador 
Marcos Maciel, agradecer particularmente o engajamen-. 

Dezembro de 1985 

to do Sr. Presidente da Comissão de Educação nessa 
pr9gramação que hoje se desenvolve por todo o País e 
que, se nós denominamos como dia "D" da Educação 
brasileira, é porque, neste momento, o problema educa
cional brasileiro está sendo discutido em todas as escolas 
e por todos aqueles interessados efetivamente em diag
nosticar i _m,e_lb.9rar a c_qnd.iÇão da Educação brasileira. 
Portanto, as-minhas palavras, e1t.tensivas aqui aos cole
~as d.o MEc_ que estão presentes, a to_dos os Senhores, 
parficularme-nte-aõ Sr. Presidente da Comissão, Srs. Se
nad_o_res, Sr. SccretâriO de Educação do Distrito Federal 
e, em nome do Ministro, agradecer esse debate, e pririci
palmente_, _ agradecer a sensibilidade da Comissão de 
Educ_ação e ç_u!tura do Semido, no sentido de se engajar 
e_pr.~~tª-" Q s~~_ap~fo_ ~~mo _':l_!l?}órum privilegiadíssimo 
para discUssão dos prob_lemas educacíonars-lirãsileiros
no âmbito desta Casa do Legislativo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurcma) - Desejo, 
rapidamente, agradecer o comparecimento dos técnicos 
do Minístédo-da Educação, dos Senadores que nos de
ram com a sua presença o apoio para que a Comissão de 
Educação e Cultura pudesse participar do Dia "D" da 
Educação brasileira, em boa hora instituí~o _pdo meu 
conterrâneo _o~ M_inis_tr_o Marco Maciel. Vale salientar 
aqui o comparecinlefito deste ainda jovem Professor que 
ê o Secretário da Educação do Distrito Federal, o jorna
lista e escritor Pompeu de Souza. Vimos a sua vibração, 
a sua participação eloqiiente nos debates de hoje, e que 
esse Dia ''D" seja sem_dúvida uma volta ao "A" de alfa
betização do povo brasileiro. 

M"tiito obrigado_. (Palmas.) 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 14 minutos.} 

6• Reunião, realizada em 3 de outubro de 1985 

Às dez horas do dia três de outubro de mil novecentos 
e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, na 
Ala Senador Ale1t.andre Costa, presentes os Senhores Se
nadores A:derbal Jurema, Presidente, Álvaro DiaS, Octâ
vío Cafdoso, Nivaldo_Machado, Henrique Santillo, João 
Calmon e Odacir Soares, reúne-se a Comissão de Edu
caç-ão e· Cultura. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
com a dispensa da leitura da Àta da Reunião ant~rior, 
que _é dada como aprovada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da 
pauta, são relatados os seguintes Projetas: 

Pelo Senhor Senador João Calmon: 
Parecer faVorâvel com a Emenda n9 01-CEC, ao Proje

to de L_ei do_ Senado n9 242, de 1984, que "'dá nova re
dução ao artigo 79 da Lei n9 5.692, de II de agosto_ de 
1971, que fixa as diretrizes e bas_e_s para o ensino de )'i' c 
29 graus". 

Colocado em discussão e votação, ê o_ Parecer aprova
do. 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 95, 
de 1985, que ''autoriza o POdei_ E1t.ecutivo a criar a Esco
la Técnica Federal do Território Federal de Roraima". 

Colocado em disc_ussão e vot(lção, é o Parecer aprova· 
do. 

Parecer fãvorâvel ao Proj~to de Lei da Cârriara n9 I OS, 
de _1983, que "fiXa a capital da república como Sede do 
Conselho _NaciOnal de Desportos" 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova-
do. · 

Pelo Senhor Senador Odacir Soares: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 286, 

de 1985, que "assegura preferência de subvenção oficial 
às_ entidades que especifica". 

Colocado em disçussào e votação, é o Parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Octâvio_ Cardoso: 
Parecer favorâvel a,o Projeto de Lei da Câmara n9 39, 

de 1985, que "denomina Presidente Juscelino Kubits
chek" a Escola Agrotécnica Federal de Bento Gonçal
ves, no Rio Grande_ do Sul". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova~ 
do. 
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Pelo Senhor Senador Nivaldo Machaao. 
Parecer favorável ao ProjetO de Lei da Câmara nQ 97, 

de 1985, que "dispõe sobre a validação dos cursos supe-
riores não-reconhecidos". __ _ 

Colocado em discussão e votação, é-o Parecer aprova
do. 

Logo após o Senhor Presidente solicita ao Senh9r Se
nador Nivuldo Machado que assuma a Presidência para 
que possa relatar os seguintes Projetes: 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nQ 16, 
de 1985, que "dispõe sobre a organização de entidad_es 
representativas dos estudantes de {Q e 2Q graus e dá ou
tras providências". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do. 

Parecer favorável, nos termoS das Emendas nYs O!, 02, 
03 e 04-CEC, ao Projeto de Lei do Senado nQ 23, de 1985, 
que .. regulamenta a profissão de treinador de futebol e 
dá outras providências". _ 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião e, 
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a pi'esentC Atã, -qüe, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente. 

7' Reunião, realizada cm 21 de novembro de 1985 

Às dez homs do dia vinte e um de novembro de mil 
novecentos e oitenta c cinco, na Sala de Reuniões da Co
missão, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os 
Senhores Senadores Gastão Müller, Vice-Presidente no 
ex_ercício da Presidência, José Uns, Ãlvaro Dias, Jorge 
Kalume, Nivaldo Machado, Octávio Cardoso e João 
Calmon, reúne~se a Comissão de Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Aderbal Jurema, Luiz Viana, Moacyr 
Duarte e Odacir Soares, 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
com a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior, 
que é dada como aprovada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da 
Pauta, são relatados os seguintes Projetas: 

Pelo Senhor Senador João Calmon: 
Parecer pelo arquivamento ao Projeto de Lei do Sena

do n"' 252, de 1980, que "autoriza o Poder Executivo a 
conceder aposentadoria especial ao Professor, na forma 
que especifica" e ao Projeto de Lei do Senado nQ 253, de 
1980, que "acrescenta parágrafo único ao artigo 1Q da 
Lei nQ 5.527, de 8 de novembro de 1968, que restabelece, 
para categorias profissíonaís- que menciona, o dlieito à 
aposentadoria especial de que trata o artigo 31 da Lei nY 
3.807, de 26 de agosto de 1960", que tramita-m- em con
junto. 

ColoC".ido em discussão e votação, é o Parecer aprova
do. 

Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nQ 
14 de 1985, que"aprova ô texto do Acordo Cultural en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Democrática São Tomé e Príncipe, 
con'cluldo em Brasma, a 26 de junho de 1984". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova-
do. _ 

Pelo Senhor Senador Jorge Kalume: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nQ 93, 

de 1985, que "dispõe sobre a conservação do Memorial 
de Juscelino Kubitschek". _ . 

Colocado em discussã_o e votação, é o Parecer aprova
do. 

Parecer favoràvcl ao Projeto de Lei do Senado nY 238, 
de 1983, que "institui o Dia Nacional das vítimas dos 
torpedeamentos dos navios bras_ileiros durante a II 
Grande Guerra, a ser comemorado anualmente a 14 de 
fevereiro, e dá outras providências". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do. 

Parecer favorável com as-emendas nQs 01 à 05-CEC, ao 
Projeto de Lei do Senado nQ 228, de 1980, que "dispõe 
sobre o exercício da profissão de fotógrafo". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova~ 
~ ~ 

Parecer favorável ao Projeto de Lei_da Câ_mara_n9 _121, 
de 1985, que "revoga a Lei nQ 5.465, de 3 de julho de 

1968, que dispõe sobre o preenchimento de vagas nos es
tabdecimentos de ensino agrícola, bem como sua legis~ 
Jução complementar". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova~ 
do. 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado nQ 98, 
de 1985, que ''denomia "Aeroporto Internacional Sena
dor Adalberto Sena" o aeroporto internacional de Cru~ 
zeir_o do Sul, no Estado do Acre". 

ColocadQ em discussão e votação, é o Parecer aprova~ 
do. 

Pare_cer favorável com as emendas nQs 01 e 02-CEC ao 
Projeto de Lei da Câmara nY 119, de 1985, que "estabele.. 
ce normas sobre a utilizaçáo dos liVros didáticoS e dá ou

___ _tra~ providências''. 
Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova

do. 
Pelo SenhOr Senador Octávio Cardoso: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nQ 113, 

de 1985, que "autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade do Vale do Jã:cuí, em Cachoeira 
do Sul, Estudo do Rio Grande do Sul'~. 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova~ 
do. 

Pelo Senhor Senador Nivaldo Machado: 
Parecer favorável aO Projeto de Lei do Senado nQ 287, 

de 1981, que "altera a Lei complementar nQ 26, de li de 
setembro de 1975, permitindo a utilização da conta indi
vidual do PI/PASEP para saldar débito perante o pro
grama de crédito educativo", 

Coloc<~.do em discussão e votação, é o Parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Jo~é Lins: 

Cardoso, Jorge Kalume, João Calmon e José Lins, 
reúne-se a Comissão de Educaç_ão e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Aderbal Jurema, Luiz Viana, Moacyr 

_Duarte, Odacir Soares, e Álvaro Dias. 
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 

com a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior, 
que -é dada como aprovada. 

Pa~sando-se à apreciação das matérias constantes da 
Pauta, são rel_atados os seguintes Projetas: 

Pelo Senhor Senador Jorge Kalume: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara t;l~ 130, 

de _19_~?. que "altera dispositivo da Lei n"' 5.701, de 9 de 
~~:~~bro de 1971 que d.ispõe sobre o magistério do Exér-

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova-
do. 

Pelo Senhor Senador Nivaldo Machado: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n"' l02 

de 1985, que "dispõe sobre a criação de uma Escola Téc
!'Jica Federal, no Município de Cajazeiras, Estado da Pa
raíba, e dá outras providências". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião e, 
para constar, eu, Sergio" da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
26~ Reunião realizada em 17 de outubro de 1985 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n"' 224, 
de 1982, que "autoriza o Poder Executivo a instalar os Ãs nove horas e trinta minutos do dia dezessete de ou-
cursoS superfores -que menciona, no Município de Cru- tubro de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala da Co-
zeiro do Sul, Estado do Acre, e dá outras providências". missão, sob a presidência do Sr. Senador NiValdo Ma-

Colocado em discussão e votação, é_ o_ Parecer aprova- chado, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, 
do. com a presença dos Srs. Senadores: Luiz Cavalcante, lo-

Parecer favorável à emenda da Câmara dos Deputa- sé Cavalcante, José Lins, Roberto Campos, Martins Fi-
dos ao Projeto de Lei do Senado n"' 198, de 1979, que lho, Hélio Gueiros, Nelson Carneiro e Alberto Silva. 
"disciplina 0 exercício da profissão de detetive particu- Deixam de comparecer por motivo justificado, os Srs. 
lar". Se"nadores: JoSé Ignácio Ferreira, Fábio Lucena, Alfredo 

Colocado em discU.s~ào e votação, é-o Parecer aprova- Campos, Helvídio Nunes, Moacyr Duarte, Octávio Car-
go. - doso, Odacir Soares, Lenoir Vargas, Aderbal Jurema e 

Logo após, 0 Senhor Presidente solicitã ao-Senhor Se- -Américo de Souza. Havendo número regimental, o Sr. 
na dor José Lins que assuma a presidência, para que pos- Presidente em excrcícío, declara abertos os trabalhos e 
sa relatar os seguintes Projetas: dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nQ 148, dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação 
de 1985, que "dispõe sobre a isenção de limite mínimo de das matérias constantes_ da pauta, na ordem determinada 
idade para admissão de professores às escolas oficiais em pelo Sr. Presidente. Item 3- Projeto de Lei do Senado 

---aecorréncia de concurso público". nQ 202, de 1984, que dispõe sobre a regulamentação de 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova- ~::~~~~r~~~!~t~~~~re~l~~~~\r::: ~~~:~d!;t~~~ ~~!~r~ 
do. 

_ Parecer favorável com as emendas nQs 02 à 05-CEC, ao cante. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Projeto de Lei dQ..S~;nado n9 376, de 1981, que "detenni- O Relator solicita retirada de pauta do projeto, que é de-
na a criação de coordenações de Educação Ecológicas no ferido, pela presidência. Item 7 - Projeto de Lei do Se-
ensino de IQ e 2Y Graus e dá outras providências". na:do nQ 181, de 1985, que estabelece normas de assistên-

Colocado em discussão e_votação, é 0 Parecer aprova- cia aos excepcionais-e ã.U.toriza a criação da Fundação de 
do, Assistência ao Excepcional - FUNASE, e dá outras 
-Parecer favorável ao Projeto de Lei dã: Câmara nY 172, providências. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: 

_ de 1985, que "autoriza a desapropriação e 0 tombamen- Senador L_u_iz Cavalcante. Parecer: favorável, por consti-
to, por necessidade pública, do imóvel em que- nasceu tucional e jurídico, com a emenda nQ I- CCJ. Não ha-
Graciliano Ramos, em Quebrangulo, no Estado de Ala- vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare-
goas". cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 8- Projeto 

Colocado em discussãó e-votaçãO, ê 0 Paricer aprova- de Resolução da Comissão d~úomia à Mensagem n'~ 
do. 195, de 1985 (Mensage_!)J n'"'!20, de 30/8/85, na origem). 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nQ 137, Do Senhor Presij .. ~-~lt€"da República, submetendo à a pro-
de 1985, que "Declara Tancredo de Almeida Neves Pre- vação do S~o Federal, proposta do Senhor Ministro 
sidente honorário da República". da Faz;nda, para que seja autorizado o Governo doEs-

Colocado em discussãÔ e votação, é 0 Parecer aprova- tad.9 ·áé São Paulo, a contratar operação de crédito, no 
d ,......-vá1or de CrS 519.044.481.00I,junto ao Banco Nacional 

0N d . h d t t R 'à _,..-'....- de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Re~ 
a a man• ave? ~ a ra ar, encerra-se a .eum 0 ev lator: Senador Severo Gomes. Parecer: favorável, por 

E:~r~i~~~~~~iv~~j ;~rr~~~~t~ ~~~~~~~~~~!~ ~sr~~~~r: co~stit~ional eJurídico. Fo~_co~cedida v~s~a.ao Sr. ~-
rá a55inada pelo Senhor Presidente. / ~~ ~:par~~~:~el:~~~te~~~o. e~~;~:v~~~J~ ~is::;~ ~ 

SQ Reunião, extraordinári~ rêâiizada Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprova-
em 27 de nove~l!ro·de 1985 do, por unanimidade, Item 10- Projeto de Lei do Sena

Às dez horas do dia vinte e sete de novembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Co
missão, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os 
Senhores Senadores Gastão Müller, Vice-Presidellte no 
exercício da Presidência, N ivaldo Machado, Octávio 

do n"' 272, de I 985, que denomina "Ponte Deputado Pe
dro Outra'' a ponte existente' em Cataguazes, Minas Ge
rais. Autor: Senador Murilo Badaró. Relator; Senador 
Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional 
e_jurfdiCo, Não havendo _discUssão o Sr, Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade, 
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Item 16- P~ojeto de.Lei da Câmara n'i' 222, de 1984, aprovado, po.r unanimidade. Item 63- Projeto de Lei 
(Projeto de Lei n9 1.959-B, de 1979, na CD), que revoga do Senado nQ 16(f, de f985- DF- Mensagem n9 208, 
incisos do artigo 530 da Consolidação das Leis do Tra- de.f9$S (Mensagein-n~>.~46,_.de i~/9/85, na: origem), que 
balho, aprovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de 11' de maio !!Prova o E-staTUto dos Borribe[rQs-:..Militares do Corpo de 
de 1943. Autor: Deputado Wilson Braga. Relator: Sena- 1,3ombeiros do O_istritt? Federal, e dá outras providências. 
dor Alberto Silva. Parecer:: favorável, por constitucional R.clator: Se~ad~~--M.a~tinS· Filho. Parecer: favoráVet;· POr 
e jurídico. ·Posto em discussão o parecer, o Sr .. Senador coi1sHCuclot'ia!"·ejurídi"co:·Não havendo discussão, apre-
Nelson Carneiro $Oiicita vista, qUe ê deferido pela Presi- ___ s_lcl.ê.!!..Cia põe em votação o parecer, que é aprovado, por 
dência. Item 23 - Projeto de Lei do SenadÕ-.tij> .24_3, de unanimidade. Item 64 - Projeto de Re.&.olução da Ço-
1985, que altera a redaçãÓ dos artigos 67 e 68;~âC~Oils-õ:'" _ ...Q'li~são .fl_e Eco~10mia à Mensagem n~' 119,de 1~8"5 (Men-
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei sagem n~' 386, de 16.08J~5;-na_origem). Dõ Senhor Presi· 
n'i' 5.452., de l~' de rnaí.o de 1943. Autor: Sc:ti.a"çiQr O_alvã_o j.~D~.º~~~Pt!l:!.~c:a •. ~u_bm~tendo àapro_vaçã_?.d.O s~nado 
Modesto. Relator: SenadQr Nçlson Carncici~:rarece"i-: ~--Ê!:..c!.'!ral, E!QQ2~~~ c!SJ_S"~~or-lVf@"ist_ro-d_a~~~-~nda, pa~a 
favorável, por constitucio.ILal e jurídicO, com"EiTieõdã_s :ij-1 .. -··- fl~_e_gia_ ..2~~.!~~~ª-~Pref~itura M~_mctpal de R to 
1 e 2-CCJ. Posto em disq.1.ssão o parecer, o Sr. Senador Branco-MT, a contratar oPéfaÇ30diCrédito no valor de 
Roberto Campos solicita· Vista, que é dcferidi pela PreST-- - CRS 543. t 97.257, juntõ à CalxiiCCOiiõmlca Feôeral. Re-
dência. Item 25- Proj~tó de Lei do· SenadQn'i' 275, de _Lator: Se.oador Robertq Carp.pos. Parecer: fa~orãvel, por 
1981 -Complementar, que isenta do iffipClSiO-SOOre·· .constitucional ejurídtco. Na01UiVenaQdi.$cussão, o Sr. 
transportes, ISTR, a ati v idade que especifi·ca. Autóf: S.e- PresidCTltC-põe··em.~ VCit3.Çj,Q. 0 púecei, ·q·ue é a-prov·aa-0 , 

nadar Orestes Quércia. Relator S_e[lador .6J.Qc:.rto Silva. . por unanimidade. Item 65 - Projeto de Resolução da 
Parecer: contrário, por inconstitucional -e injurídíco. Comissão de Economia à Mensagem n'i' 180, de 1985 
Não havendo discussão o Sr. Presidente põe e!ll. v_otaçã~_ · (~en_sa__gem n~' 387,_ de \6.0~:~5~ na orige~?): J?o. Serihor 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. rtem 29- "PrC:Sld"ente da~ Riplib-!Tca; -subiTietêi1do -á aprovaçãõ -do 
Projeto de Lei da Câmara nQ 97 (Projet q9 __ 99q_-_p, _.S~nadg fi;_<lçr~l. proposta do Senhor Ministro da Fazen-
de 1975, na ÇD), que. dispõe sobre a pr _dos pro- - -aa~=para~Qife- Seja~áõi'Orffaãà àl'reíeifufif Munlcfpar o.e 
cessas ético disciplinares contra pr libú-aís; e ~-São Jõsê ·aos:·Qüatr·o" Marco~-MT, a cont~atar operação 
dá outras providênci.as .• _Aytor: Deputado Cantídio Sam~ __ _d_~.ç~.dilo !lQ_y_qJ_Qr.~k. CR$ Ll2..§_._~~9.AQ_6__._il,!_Qt9 J_ Çf:!.i_x-ª 
paio. Relator: Senador Alberto Silva. Parecer: fl!.vorâvel! __ ~ =-·Económica. f(:deral. Relator: S~nador _Robe.~to Cam.pos. 
por constitucional, jurídico e oportuno. Não _pav_end_o P'!:_~~~er: _i~vorayel, por constttuctÇ>nal éji:Lrratcõ.'Nãõ -na R 

discussão, o Sr. Presi.dente põe em votação· o parecer, vendo- (fisCuSSãõ-;-aPreSícféilEla PQe·em-V"ôtaçãõOpare:: 
que é aprovado, por unanimidade. Item 33- Projeto de cer, que.é.aprovado, por unanimidade. Item 66.- Proje-
Lei do Senado n957, de 1984, que altera di.spo_sitivo da t':l de ~o;:solução da Comissão de Economiª- à Mensaiêm 
Lei n~ 4.266 que dispõe sobre o salário-família do -traóà- - 0? Ti!f, ~-f985 (~1ensagem n~> 385, de 16.08.85, na ori-
lhador, e dá outras_ providências. Autor: Sena_dor.N.elson. _ gçm). .Do Se_r;1hor .P.r§iqe_nte da Repú~lica, submetendo 
Carneiro. Relator: Senador Luiz Cavalca.nte. Parecer:. _à aprovação do S~nado Fed""era_I, PrOposta -dõ Senfi.õr Mi~ 

Dezembro de 1985 

passa a Presídêncía ao também Presidente eventual, Se
nador Niva(do Machado. São adiados, em virtude da au
sência dos relatores, os seguintes projetas: MSF n~' 
138/85, MSF n• !35/84, PLC n' 196/84, PLS n•025/83, 
PLS n• 378/81, PLS n• 184/85, PLC n' 083/84, PLC n• 
199/83, PLS n• 217/85, PLS n• 198/85, PLS n• 294/83, 
PLS n' 075/82, PLS n• 076/81, PLS n' 231(85, PJS, n' 
078/82, PLS n• 143/84, PLS n• 284/83, PLS n' 188/83, 
PLS n' 136/84, PLS n• 304/81, PLS n' 265/83, PLS n' 
364/81, PLC n• 053/80, PLS n• 045/84, PLS n' 354/81, 
PLSn• 125/83, PLS n• 073/84, PLS, n• 192/82, PLS n• 
195/85, PLS n• 207/84, PLC n• 225(84, PLS n• 149/84, 
PLS n•018(85, PLS n' 060(84, PLS n' 216(81, PLS n' 
061/85, PLS n• 209(85, PLS n• 001/84, PLS n' 192/85, 
PLC n• 047 (84, PLS n• 174/83 e PLS n' 129(85. O Sr. 
Presidente_comunica.aos" dçmaís membros da Co"missão 
haver sobre a mesa utna pauta extra, passando-se, assim, 
à sua apreciação. Item único - Proieto de Resolução da 
Comissão de Finanças ao Ofício ''S" nj> 038, de 1985 
(Ofício n~> 107-cc, de. 20,09.85, na origem). Do Senhor 
Governad.o.r do. E.-;tado dA Bal:lia, solicitando autori
zação do Senado Federal, para contratar operação de 
crédito externo no valor deUS$ 15.000.000 (quinze mi
lhões de dólares americanos), destinado ao Programa de 

--=---..Investimentos daquele Estado. Relator: Senador Hélio 
Gueiros. Parecer: favorável, por constitucional e jurfdi
co. Não havendo discussão, a pre..o:;idência põe em vo

- taçào o parecer, que ê aprovado, por unanimidade. 
Nada mais. havendo a tratar, encerra-se a presente Reu-

- ___ niào,..lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assis~ 
tente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, 

...será assinada pelo Sr. Prestdente. 

27' Reunião reálizada em 20 de nove~bro de 1985 

- {_QJI!J~~!!l) 
contrário, por inconstitucional e injurídica. Não have!l-- -111Sf~O~-FãZeõOa;_ par~ que seja autoriZã"diTPfereitura 
do discussão, a presidência põe em votação o parecer, Múnic1PáTde faurU-:..-rvn, a coiuratar operaÇão de crédito Ãs nove hQras e trinta minutos do dia vinte de no~ 
que é aprovado, por unanimidade. Item 36- P.rojeto.de no valor de CR$ 1.085.652.592,junto à Ç~~áEc~m-~nli- v·einbro· de mil novecentos c oitenta e cinco, na Sala da 
Lei da Câmara n'i' 58, de 1984 (Projeto de Lei n~' 3.886-B, __ çª .E_eçienll .. Jlç_l_ator: S~nador Robç:r~o Canlpós~ PareCer: Cõmissãci, sob u presidência do Sr. Senador José Ignácio 
de 1977, na CD), que modifica a rcdação do Capítulo H favorável, por constitucionál e jurÍdico. Não havendo Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Consti~ 
da Convenção de Condomínio- do Título l_t da _Lei n_~' dis_cussã.o, a presidência põe em votação o pafecer, que é ruiçtio e Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Luiz 
4.591, de 16 de dezembJo de 1964. Autor: Deputado José aprovad.", _por un_anímidade. ·-DSeriliOf-Pres_iOente ~m --·cavmcante, t=reTVfdlõ -Nunes, Roberto Campos, Hélio 
Ribamar Machado. Rela.tº~:: Sen~dor Alberto Silva. Pa- _j~e~~~ciç2 __ ~Q.~gg_r ~J.~a~o rvtach.ado,_passa a ~r~_íâcn-- -Guelras, Lenoir Vargas, Jutahy Magalhães, Moacyr 
recer. favorável, por con_stitucional ejurídi<;:o. Po_s_to Cfll .3L<! aq Sr .. ~~~ll.ª_dQ:r Ne_lson CãrriêliO, -pafã:-re"Iatar o) se-~ 'Duarte, NiVãldo Machado, Octavio .Cardoso, Alfredo 
votação o parecer, é o mesmo aprovado, com voto con- guintes itens. ftcm 24 - ProJeto de Le( do SinadQ ·n9 - :?:~rrip9S·,: MaiiTriS.f'"Hl10 e Nelson Carneíro. Deixl;l.m de 
trário do Sr. Senador Ro_bcrto.Campos, quanto ao méri- 116,·-de 1985, que dispõe sobre o cálculo do imposto de comparecer. por motivo jU:stirfcado, os Srs. Senadores 
to. Item 38- Projeto de Lei do Senado n~' ~O,_de 1?82, _renda _rya Tonte __ Sobre rendimemo~ do trabalho assalaria- f{lbio 1-.Ll_cena1 Odacir Soares, Aderbal Jurem a e Améri~ 
que veda às emissoras de rádio e televisão faÚrem pfo~ .. -.. ~:f[ó.-Á~:~_t.QE~i!!ààór J(?ã"oc:;ãSíeflo._-R.elaiCiT:-sen~_~Or.~i- Co de Souza. Havendo número regimental, o Sr. Presi~ 
paganda come~cial u~~~-~zando-se d_~ !ra~es Q!-l textQ.S e_fn_-_ · -~3~~~i~Mã~~-~,~~âJ~f.:}ã.~~!.~~-j)O! COJ1~tífuplõ~~.al e ~d.t!ntiOe~!ar<J,ab~~~tos os trabalhos e dispensa a leitura da 
língua estrangetra e da Ql.!..(ras prOVld.encms. Autor: Sen.a- JUTld~co. :Nao. na.,.enáo àiSCI,!~São o Sr. Prestdente põe em --Ata da reU~!!to anlCrTor; que é dada como aprovada. A 
dor Gastão Müller._Relator: Senador Luíz Cav_alc_ante. -~'!{t~s-~.o ~ . .!2.~r~~e~, que. .. ~. apro~ado, por u_nanimidade. seguir, passa-se à -aprCdação das matérias constantes da 

-Parecer: contrârio, por inconstituciOnaL Posto. cm v0- Item 16 ..::..._Projeto de-L(!i do-senado ~n'i'090, del981,Cfue - pauta, ria ófdCmOett!I'ffi}nUda pelo Sr. Presidente, Item I 
tação o parecer, é o mesmo aprovado, com voto con- veda a cobrança de juros e multas pelo atraso de paga- - Projeto de Reso\uçií,o du Comissão de Economia à 
trário do Sr. Senador Martins Filho. Item 46- Projeto menta d_~ quaisquer ob~ig~_ções_._ qu_~ndo não resultantes Mensagem n<:>I3.5, de 1984 (Mensagem n~"' 287, de 14-8~ 
de Lei do Senado n~' 130, de 1982, que acrescenta parâ- - --oe-apuraÇão- cãlculada pro-p-o?ciõna1menTe- aos dias .. de 84, na origem). Do Senhor Presidente da República, sub~ 
grafo ao artigo 73 da Lei nQ 5.682, de 21 de julho de I 971 efetivo atraso que lhe deram motivo. Autor: Senador metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Autor: Se_nador GasTã:o-Mdll<!f .. RdãtOr: Senado!- Nivaldo Machado. Pa- Senhur Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Jutahy Magalhllcs. Relator: Senador Mutins Filho. Pare- rece·r;· fiv§ióyel, p_oj .. CoristiiUdoriar e jul-tdi_co: Nã? h a- Pr.e(eitura Municipal de Marflia-SP, a contratar ope-
cer: pela prejudicia!idade da Emenda Constitucional n9 ·venâO discUSSãO, O Sr. Prcsíden-ú~ põe cm Votação, o pa- raÇão dc.crédito no valor de Cr$ 2.400.000.000, desttnã-
2. Não havendo discussão, a presidência põe·emvõtação recer, qu~ é aprovado, por unanimidade. Item 61- Pro~ da U exe.cuçào de obr<\S de infra-estrutura e equipamcn-
o parecer, ·que é aprova·do, por unanimidade. Item 48- jeto--d~TI:i dO_ Senado n9 (58, de 1985, que concede tos comunitários públicos no núcleo ·habitacional"Nova 
Projeto de Lei do Senado n~> 206, de 1985, que permite o fsençào_do __ i!flposto ~~obre produh)f. industrializados para Marília", no Municipio. Relator: Senador Severo Go-
uso dos créditos em fundos do D.eJ:reto-lei n~' 157, para táx~s co·m niõtor·ã-atcóQI e caminhões, para coitduto~es mes. P"ãrecer: favOrável, por constitucional e jurídico. 
amortização de prestações do Sistema Financeiro~ H a- aUtôri9ffiOS, ea"Grt=TinhUs de crédito para finandanieiHo-- -Em reunião anterior foi concedido ~·is ta ao Senador 
bitação. Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: Sena- -~~!!S Yi=i9!l~~~~l!~~-S~~~dor César Culs.Relatof~ Se- Moaçyi 0.\.l.i.J.rte, que devolve o projeto, sem voto em se-
dor Martins Filho, Parecer: contrário, por inconstitucto- ..:.iiador NiValdo_ Ma(.:hado. Parecer: favorá'v~et, por cônsti- Parado. Nãó havendo discussão, a presidência põe em 
na!. Posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado, tudo na\ e jurídico. Não h~ vendo discussão, a prcsidén- votaçãO o P<!reccr. que é aprovado, por unanimidade, 
com voto contrário do Sr. Senador Nelson Carneiro. _g.<~:_~§!'-~~--':'~~~s.ão}~ .. P_~~~Ser,_que ~aprovado, por ~na- Item 2- Projeto de Resolução da Comissão de Economia 
Item 58- Projeto de Lei do Senado n~' 229, d.e 1985, que ntm.td.~àe. Item bª-.- PrQÉto_d~i!~~~-n~do n;~> 0~1, de à Mensagem n~ \38, de 1985 (Mensagem n~> 327, d.e ~?.=6-
institui a gratificação de múã1 para os funcionários 1985, que estabclece.normas para· vôo pàr1nstrunienlos e 85~ na origem). Do Senhor Presidente da República, sub- -
públicos, ativos c inativos, e dá outras providências. Au- dá outras providências. Autôr: Senador Jaison Barreto. metendo :'t aprovação do Senado Federal proposta do 
tor: Senador Jorge Kalume. Relator: Senador M~rtins Rda~or;.~en.~doi' Nivaldo Machu~o. Parecer: favorável, Senht?r Ministro da Fazenda para que seja autorizada a 
Filho. Parecer: contrário, por inconstitucional. Posto em por constitu~iáilal e jurídico. Não ]l_âvendo discussão a Prcfcltura Municipal de Grajaú-MA, a contratar ope-
votação o parecer, é o mesmo aprovado, por unanimida- presiaencía jJõe em võt~ção o piln!cer, que é aprovado, fw.;iio de crédito no valor de Cr$441.261.654, junto à 
de. Item 60- Projeto de Lei da Câmara n9 131, de.l985 por unnnimidade. O Senhor Presidente eventual, Sena- Caixa E..::onômica Federal, destinada ii construção de 
-Complementar (Projeto de Lei n~> 2S2-B, de 1985 - dor Nelson CãfrieTfO~Passa a presídência ao Sr. Senador mercados_públicos, implantação de meios-fios, sarjetas c 
Complementar na CD), que inclui o Municipio de Mara- Luiz Cavalcãll.t.e, por ser autor do projeto~ constante no aqui~ição de caminhão p<.~rn coletu de lixo. Relator: Se.-
canaú, recém-desmembrado do Municípío de Maran- item n~' 62- ~roj~to de Lei do Senado n9 168, de 1984, nador !YIªrtins Filho~ .. Purecer: favorável, por constitu-
guapc, nn região metropolitana de Fortaleza~ alterandO que revOgã dispositivo-da consOlidação das Leis do Tra- cional e jurldico. N.ào havendo discuS:são • .a prt:sidência 
0 § 8~> do artigo J~> da Lei Complementar n9 14, de 8 deju- balho. Autor: Senador Nelson "CarneirO. Relator: Sena- põe cm votação o parecer, que é aprovado por unanimi-
nhl1 de 1973. Autor: Deputado Evandro Ayrcs de Mõu- <.jor Nivuldo Machado. Parecer: pela prejudiciatidade do .d.<!de. Item 3- Ofício "S" nQ 35, de 1985 (Ofício n~' 51-
ra. Relator: Senador José Lins. Parecer: favorável, quan- projeto. Não havendo discussão,- a presidência põe em P /MC. de 16-9-85, na origem). Do Senhor Presidente do 
do ao mérito, por oportuno e conveniente. NãÔ havendo -VO}.UÇão o pã.réeer; que ê aprovado, por unanimidade. O Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
discussão, a presidência põe em votação o parecer, que é Senhor .Er.es.idente eventual, Senador Ll!.iZ Cavalcante, federal cópilts das not<!S taquigráficas e do acórdão pro-
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ferido pelo STF nos autos d.o Recurso Extraordinárfo n~' 
101.241-2, do Estado de Goiás, o qual declarou a incons
titucionalidade dos a_rtigos 35 e seu parágrafo únicô e 36, __ 
da Lei n~' 9,240, de 30-8-82, daquele Estado. Relator: Se
na_do_r Martins Fitho. Parecer: favorável, na forma do 
projeto de resolução que apresenta. Não havendo discus
são, :a presidência põe em votação o parecer, que é apro
vado por unanimidade. Item 4- Projeto de Resolução da 
ComíSsão de Economia à M~nsagem n~' 194, de 1985 
(Mensagem n~' 419, de 30-08-85, na origem). Do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federa.! proposta do S_enhor Ministro da Fazen-_ 
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal d~ 
Criciúffia-SC, a Cóiitiatar- operação de crédito no va.Jor 
de Cr$ 2.724.658.100,junto à Caixá Econômica_F~deral, 
destinada à implantação de meios-fios, galerias pluviaiS 
e bocas-de· lobo, no Município. Relator: Senador Lenoir 
Vargas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, a presidência põe em votação o' 
parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 5- Pro
fetO de Resolução da Comissão de Eco_nomia à Mensa
gem n9 182, de 1985 (Mensagem n~' 394, de 19-8-85, na 
origem). Do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei.
tura Municipal de Macaíba-RN, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 1.053.744.725, junto à Catx.a 
Econômica Federal, destinada à implantação de unidade 
integrada de saúde, no Municlpio. Relator: Senador 
Martins Filho. Parecer favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussã9, a presidência_ p~e em 
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 6- Projeto de Lei -do S~;ado n~> 269, de 1985, que 
prevê a destinação do produto líquido da arrecadação de 
dois testes anuais da Loteria Esportiva Federal para a 
implantação, conservação ou reforma dos campos de 
treinamento ou competiçãO dos clubes, dos estãdios mu
nicipais ou estaduais. Aut_or: Senador Jutahy Magalh~~'-'-· 

RelUtar: Senador Nelson Carneiro. Parecer: faVorável, 
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão~ o 
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 7 - Projeto de Lei do Senado n'l 
131, de 1985, que cria o Fundo de Recreação Turística, e 
determina outras providências. Autor: Senador _Raimun
do Parente. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer: 
contrário, quanto ao rriérito. Não havendo discussão, a 
presidência põe cm votação o parecer, qUe é aprovado 
por unanimidade:. Item 8 ~ Projeto de Lei do Senado n~' 
45, de 1984, que acresCenta dispositivo ao Decreto-lei n~' 
1.910, de 29 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre 
contribuições para custeio da previdência social", com 
vistas à criação e manutenção de clínicas geriátricas-ria 
assistência- médica previdenciáfia. Autor: Senador Nel
son Carneiro. Relator: Senador, Martins Filho. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo 
discussão, a presidência põe em vOtação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 9 - Projeto de Lei do 
Senado_ n~' 192, de 1985, que instituí i estabilidade provi
sória no etn{:m!go para todos os trabalhadoreS. Autor: 
Senador Carlos Alberto. Relator: Senador Odaci( Soa
res. Parecer: favorável, por constitucional _e jurídico. 
POsto em discussão o pareêer, lido pelo Sr. Senador Oc
tavio Cardoso, a presidência concede vista do mesmo ao 
Sr. Senador Martins Filho. Item 10 - Proj~to de Lei do 
Senado n'~ 149, de 1984, que altera disposições dõ" 
Decreto-lei n<~ 1.040, de 21_ de outubro de 1969. Autor~-
Senador Gabriel Hermes. Relator: Senador Octavio Car
doso. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Foi concedido vista ao Sr. _Sen_ador Fábio Lucenâ, qlle 
devolve o prOjeto sem voto" em separado. Não havendO" 
discussão, a presidênci~ põe cm votação o pa.recer,· que é 
aprovado por unanimidade. Item II - Projeto de Lei da 
Câmara n9 196, de 1984 (Projeto de Lei n9 2.736-B, de 
1983, na CD), que dispõe sobre a alienação de imóveis 
pertencentes aos munictpios e dá outras providências. 
Autor: Deputado José Jorge. Relator: Senador Nivaldo 
Machado. Parecer: f<ivorável, por constitucional e jurídi
co. Não havendo discussão, a presidência põe em vo
tação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 
13- Projeto de Lei do Senado n~' 354, de 1981, que modi
fica a redação do artigo 176, da Lei n~> 4.737, de 15 de jU
lho de 1965, que institui o Código Eleitoral. Autor: Sena
dor J'!t.ahy Magalhães~J3:clator: Senador Martins Filho. 
~arecer: favorável, por constitucíOnat e jurídiCo. Não ha-

veridO discUssão, a presidência põe em votação o pare
cer, que -é aprovado, por unanimidade. Item 14- Projeto 
CJé teLóQ-Senado n~' 364, de 1981, que altera a redação 
.do artigo 11 da vigente Consolidação das Leis do Traba
lho, compatibilizando o prazo prescr:icional de direitos 
.do dip-lom"a consolidado com o -da Lei n'~ 5.889, de 8 de 
]únbõ de 1973. Autor: Senador Nelson Carneiro. Rt::la
tor: Senador L_enoir Vargas. Parecer: favorável, por 
.constitucio"na1 ~jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado, 
por u.nanimidade. Item 16- Projeto de Lei do Senado n~' 
304, de 1981, que dispõe sobre o serviço de vigilância em 
.navios por vigias portuários, e· determina outras provi
âências. Autor: Senador Raimundo Parente. Relator: 
Senador Moacyr __ Duarte. Parecer. favorável, porconsti· 
tucionat e jurídico, nos termos da Emenda n"' 1-CCJ
Substitutiva', que apresenta. Não havendo discussão, a 
presidência põe em votação o parec_er, que é aprovado 
por uflaniniidade. Item 18 - Projeto de Lei do Senado n~' 
188, de 1983, que estabelece exigências a serem cumpri
dus pelos estabdecimentos que comercializam botijões 
de gás liquefeito de petróleo. Autor: Senador Nelson 
Carneiro. Relator: Senador Martins Filho, parecer favo
rãVcfpor COi1Sti1Ucional e jurídico. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê 
aprovado Por unanimidade. Item 19- Projeto de Lei do 
Senado n~' 207, de 1984, que autoriza o Poder Executivo 
a isen_tar da cobrança de multas e de correção monetária, 

__ os débitos relativos ao JTR (lp1posto sobre a Proprieda
de TerritoriaJ Rural) e a contribuição devida aQ INCRA, 
incidentes sobre imóveis situados na Amazônia Legal, e 

_ dã outras_ providências. Autor: Senador Jorge Kalume, 
Relator. Sen-ªdOr Odaçir $_qarei.-f:larecer: favorável, por 
co_nstituciomil e jurídico. Foi concedidondo vista ao Sr. 
Senador Martins Filho, que devolveu o projeto com voto 
cm separado, favorável, por constitu_cional e jurídico, 

_nos termos da Emenda n9 1-CCJ-~ubstitutiva, quc_ofere
ce~ Não have_nd_o discussão, o Sr. Presiden!e p_õe em vo
tação o parecer c o voto em separado, que sãO aprova
dos, por unanimidade. Item 20- Projeto de Lei da Câma
ra n9 242, de 1983 (Projeto de Lei n~' I, 100-B, d~ 1983, na 
CD), que acrescenta parágrafo único ao artigo 1~' da Lei 
n9 1.134, de 14 de junho de 1950, para atribuir as Fede
rações e à Confederação dos Servidores Públicos do Bra
sil a competência para representarem seus associados 
junto, respectivamente, às autoridades estaduais e fede
rais, Autor: Deputado Jorge Viana. Relator: Senador 
Martins Filho. Parecer: favorável, por constitucional e 

-jurídico, ao Projeto e à Emenda n'~ I, de plenário. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o 
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 21- Pro
jeto de Lei do Senado n~' 136, de 1984, que faculta o pa
gamento parcelado dos débitos dos mutuários do Siste-_ 
má Fihancei:ro de_ Habitação e dá outras providências. 
A.Utor:Séflador Jaison Barreto. Relator: Senador Lenoir 
Vargas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, 
com Emen_da n"' 1-CCJ. NãO havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em' votação o parecer, qu_e é aprovado, 
por unanimidade., Item 23 -Projeto de Lei do Senado n~' 
231, de 1985, que dispõe sobre a criação da Polícia Fio-

--- resral, e dá outras providências. Autor: Senador NC!son 
Carneirci. Relator: Senador Martins Filho, Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussão, a prcsidêncta Põe em votação o parecer, que ê 

-aprovado, por unanimidade. Item 24- Projeto de Lei do 
Senado, n9_ 209! de 1985, que altera dispositivo da Lei n~' 
5.889, de ifde junho de 1973, de modo a não permitir 
qualquer diferença de direitos trabalhistas entre homem 
e mulher, ~ssim c_om_o desses e_m- relaçã_o _ _aos menores, no 
t(abalhÕí-Üral.-A.ulor:- Senador Nelson Carneiro. Rela
tor: Senador Oc.tavio Cardoso. Parecer: favorãveJ, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que~ aprovado, 
por unanimidade. Item 25 - Projeto de Lei do Senado n9 
25, de 1983, que isenta do imposto sobre a renda as grati
ficações que enumera, pagas a servidores públicos. Au
tor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Martins 
Filho. Parecer: contrário, por inconstitucional. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 26- Proje
to de Lei do Senado n~' 192, de 1982, que disciplina a ven
da das reservas de ouro do País no mercado internacio
nal e dá outras providências. Autor: Senador Itamar 
Franco, Relator: Senador Fábio Luc.ena. Parecer: favo-
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rãvel, pá r -constltucional e jurídico. Posto em votação o 
parecer do_ relator, lido pelo Sr. Senador Nivaldo Ma
chado, a presidência concede vista ao Sr. Senador Mar
tins Filho. Item 27 -_Projeto de Lei do Senado n9 378, 
de 19811 .gue introduz alterações na vigente Consoli
dação das_ Leis do Trabalho, Autor: Senador Humberto 
Lucena. Relator: Senador Martins Filho. Parecer. con
trário, pÓr inoportuno. Não havendo discussão, a presi
~~f!d'!_J'~e em votação o parecer, que é aprovado, por 
unanimidade. Item 29- Proje:to de Lei do.Senado n'~76, 
de 1?81, que altera dispositivos_ da Consolidação das 
Leis-do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452,_de 
!9 di_maio de 1943. Autor: Senador Raimundo Parente . 
Relatq,r; Senador Lenoir Vargas. Parecer: faVorável, por 
constítUc!onal e jurf~ico. Não havendo discussão, apre
sidCncfã"Q.õe em vOtação o parecer, que é aprovadõ, -por 
unanirilid-.:ide. Item 30 - Projeto de Lei do Senado n~' 
128, de 1985, que altera a redação do item IV do arOgo 
17 da Lei n9 4.506, de 30 de novembro de 1964, e dá ou
tras providências. Autor: Senador Nivaldo Machado. 
Relator: Senador Octavio Cardoso. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, a 
presidência põe em votação o parecer, que é aprovado, 
por unanimidade. ltt!m 32 - Projeto de Lei da Câmara 
n9 225, de_1984 (Proje_~o de Lei n9 2.170-B, de 1979, na 
CD). que dá nova redação ao caput do artigo 143, da 
Consolidação das Leis da Previdência Social- CLPS, 
aprovada pelo Decreto n~> 89.312, de 23 de janeiro de 
1984. Autor: Deputado Ronan Tito-. Relator: Senador 
Octavio Cardoso. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico, oportuno e conveniente, nos termos da Emen
da n~' l-C LS. Não havendo discussão, a presidência põe 
cm votaç§,g o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 33 -:--Projeto de Lei do Senado n~' 195, de 1985, que 
inclui as categorias funcionais de Contador, Auditor e 
Técnico de Controle Interno entre os destinatários da 
gratificaç~o de desempenho de. atividades de fiscalização . 
financeíra _e orçamentária- da União. Autor: Senador 
Gabrid -trerines. Relator: Senador Nivaldo Machado. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, a presidência põe em votação o pare
cer, que é aprovado, por unaniffiidade. Item 35- Proje
to de Lei da Câmara n9 47, de 1984 (Projeto de Lei n~' 

702-C,' de 1979, na CD), que altera disPositivos do 
Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Códi
go Penal, e do Decreto-lei n'~ 3.689, de 3 de outubro de 
I 94 I - Código de Processo Penal. Autor: Deputado 
Miro Teixeira. Relator: Senador Alfredo Campos. Pare
cer: favorável, por constitucional, jurídico e conveniente. 
A pres-idência retira de pauta o projeto, para reexame, a 
pedido do relator. ltem 36- Projeto de Ler do Senado. 
n9 143, de 1984, que dá nova redação ao item IV do arti
go 81' da Lei n9 6.830, de 22 -de setembro de 1980. Autor: 
Senador Amaral -FU:rlan. Relator: Senador Américo de 
Souza. Parecer: favorável, por constitucional_ejuridico. 
Pqsto em votação o _parecer, lido pelo Sr. Senador Ju
tahy Magalhães, ~-9 tll~E:!2....!]Í~itaáo, po~;.mailiJl!!~ade .. 
A presidência designa o Sr. Senador Hélio Gueiros, para 
relatar o vencido. Item 38- Projeto de Lei do Senado n'~ 
18, de 1985, que inClui o marido como depende"nte da se
gurada. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Sena
dor Octavio Cardoso. Parecer: favorável, por constitu
ci_onal e_jurfdicQ. Não havendo discussão, a presidência 
põe em votação -o pãrecer, que é aprovado, por unanimi
dade. Item 39- Projeto de Lei da Câmara n'i' 83, de 1984 
(Projeto de Lei n9 1.583-B, de ~979, na CD), que intro
duz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 111 de maio de 
1943, para o fiai~~ ampliar() ·alcance: da estabilidad~ do_ 
ariigo 492 ao empreiàdo que ten&ãex.eTcido cargo-de di
reçãõ ou representação sindical e dá outras prq,vidências. 
Autor: Deputado Pacheco Chaves. Relator: Senador Le
na ir Vargas. Parecer. favorável, por oportuno e conve
ni~n~e~ Não havendo discussão, a presídência põe em vo
taçào o parecer, que é aprovado, por unanirriidade.Item 
40- Projeto de Lei do Senado n<~294, de 1983, que revo
ga dispositivo da Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973. Au
tor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Améri
co de Souza. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Posto em votação, o parecer lido pelo Senador 
Jutahy Magalhães, a pedido do relator, a presidência 
concede vista ao Sr. Seil.ador Martins Filho. Item 41 -
Projeto de Lei do Senado n9 l, de 1984- DF- Mensa
gem n~' 52, de 1984 (Mensagem n'~ 54, de 31-l-84, na ori-. 
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gem), que estabelece prazo para prescrição do direito-de 
ação contra atas relativos a concursos para provimenlo 
de cargos e empregos na administr~ção direta do Djsiri-

, to Federal e nas suas au9r:~uias. Relator: _Sen_ador A!frt;.
do Campos. Parecer:_fávoravel, por constitUcional eJun
dic_o. Não haven_çlo disctissã"o a presidência põe em vo
tação o parece•,' que é aprovado, por unanimidade. Item 
42- Projeto de Lei do Senado n9 75, de 1982, que acres
centa parágrafo ao artigo 552, do Código de Processo 
Civil. Autor: Senador Lázaro Barboza. Relator: Senador 
Aderb.al Jurem a. Parece<: favorável, por constitucional e 
jurídico. O relator solicita a retirada de pauta do projeto, 
para reexame. Item 43- Projeto de Lei do Senado n9 61, 
de 1985, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.010, de30 
de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal de Pri
meira Instância. Autor: Senador Nelson Carneiro. Rela
tor: Senador Alfredo Campos. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico, nos termos da Emenda n9 1-
CCJ-Sub::;titutiva. Não havenôo discussão, _a presidência 
põe em votação o parece<, que ê aprovado, Por unanimi
dade. Item 44- Projeto de Lei do Senado n9 216, de 
1981, que determina o ressarcimento das despesas efe
tuadas pelo ferroviário designado para prestar serviços 
fora do estabelecimento. Autor: Senador Itamar Franco. 

Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorâvel, 
por constitucional e jUrídico, com Emenda n9 1-CCJ
Substitutiva. Foi concedido vista ao Sr. Senador Ocfavio 
Cardoso., que devolve o projeto, sem voto em separado. 
Não havendo discussão, a presidência põe em votação o 
parecer, que é aprovado, por unanim-idade. Item 45 -
Projeto de Lei do Senado n9 60, de !984, que Levoga dis
positivo da legislação orgânica da previdência social (Lei 
n9 3.807, de 26 de agosto de 1960), que proíbe ao pensio
nista do sexo feminino continuar recebendo a pensão 
quando volte a se casar. Autor: Senador Nelson Carnei
ro. Relator: Senador Octavio Cardoso. P<;~.reccr: con
trário, por inconstitucionaL O relator solicita a retirada_ 
de pauta do projeto, para reexame, que é deferido pela 
presidência. Item 46- Projeto de Lei do Senado n~' 129, 
de 1985, que introduz modificuçào na Cons-olidação das 
Leis do -Trabalho, com vistas a vedar a _concessão de 
férias a empregado em período que coincida com sua 
convocação para servir no júd. Autor: Senador Nelson 
Carneiro. Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo 
discussão, a presidência põe em votação o parecer, que é 
aprovado, por unanimidade. [tem 48- Projeto de_Lei 
da Câmara n9 199, de 1983 (Projeto de Lei n~> 263-D_._ de 
1983, na CD), que exclui, dentre os considerados de inte
resses da Segumnça Nacional, os Municípios de Amam
baí, Antônio João, Arai Moreim, Bela Vista, Caracol, 
Corumbá, Eldorado, fguatemi, Ladário, Mundo Novo, 
Ponta-Porã e Porto Murtinho, no Estado de Mato Gros
so do Sul. Autor: Deputado Ruben Figueiró. Relator: 
Senador Martins ·Filho. Parecer: pelo arquivamento do 
projeto. Não havendo discussão, a presidência -fióe em 
votaç:io o parecer; que é aprovado, por unanimidade. 
Item 51- Projeto de Lei do Senado n9 133.__de 1985-
Complementar, que promove a remissão doS débitos fis
cais e para fiscais das empresas e dá participação aos tra
balhadores das mesmas. Autor: Senador Cid Sampaio. 
Relator: Senador Nelson Canieiro. Parece;r: fayorâ_vel, 
por constitucional e jurídico. Foi concedido vista ao Sr. 
Senador Hélio Gueiros, que devolve o- projeto sem Vofo 
em separado. Não havendo discussão, a presidência põe 
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 53 - Projeto de Lei do Senado n? 13, de 1983, que· 
dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, recons
trução ou montagem de teatro ou bibli_o_teca pública, nos 
casos de extinção ou demolição da unidade _ _e~jpt~ 
Autor: Senador Gastão MUller. Relator: Senador Luiz 
CaValcãnte. Parecer: favorável, por constitucional e jurí
dico. Não havendo disc_us_s_ão, a presidência põe em vo
tação o paLecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 
54- Projeto de lei do Senado n~> 37, de 1984, que altera 
os§§ 19 e 3~> do artigo 477 da ConSolidação das Leis do 
Trabalho, de modo a de_ixar estabelecido na lei que haja 
assistência aos emp<egados em todos os casos de demis
são, independentemente do tempo de seLviço. Autor: Se
nador Netson Carnéím. _Relator_: Senador Hélio G.uei
ros. Parecer: _favorável, por constitucional e jurídico. 

Não havendo discussão, a presidência põe em votação o 
parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 55 -
Projeto de Lei do Senado n9 275, de 1985 - Comple-

mentar, qi,Lç._is_enta de_1mpostq predial os promuentes
compradores de imóveis adquiridos através do Sistema 
Financ_eiro de Habi~ação. Autor: _Senador_ Rai~undo 
Piriilte. -Rdaior: Senador Nelson Carneiro_. Parecer: fa- ~ 
vot:âvel~ PofC:OriStitUciO'"ilai ~jUrídico_._ NãO-havendO dis
cussão, a presidência põe em votação o pa<ecer, que é _ 
aprovado, por unanimidade. Item 56 - Projeto de Lei 
do Senadq_ nQ !_69, de 1983, que exclui da relação de mu
níCíj)ios deClarados ~e inter~s,<;~ da segurança nacional o~ 
-municípios que~ meOCionã,-nOEStãdo do Acre, e díi OU
tras providências. Autor: Senador Mário Maia. Relator: 
Senador Nivaldo Machado. Pa<ecer: pela prejudicialida
de do projeto. Não havendo discussão, a presidência põe 
em votaCão o' parece,; que ê aprovado, pai unanimidade. 
Item 57 -ProjetO de Lei do_ Senado n9 90, de 1980, que 
altera-a-redãÇãO do artigo 2"'-'-d~ Lei n9 5.889, de 8 deju~ 
nho de [973. -Autor: Senador Humberto Lucena. Rela
tor: Senador Luiz .Cava.lcante. Parecer: favorâve_l, por 
constituêioilal e jurídÍCõ.-"Nã·o Tia vendo discussão, apre· 
sidêfiCía-j)õe em -VotaçãO o-parecer, que é apro~ad·o; por 
u_D~nimi~ade. Item 59 - Projeto de Lei do Sénado nY 

- 245:C:I.t!I985,Ciõê8.Ttera a Lei n9 5.698, de 3tde agOsta-ae 
1971,-q-Ue "OTSPõe Sobre as pLeSfã.ções devidas a ex
combat~nte_ ~egurado da previdência sociaf1 e dá outr~s 
providências. Autor: Senador Nivaldo Machado. Re(a
tor: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, apre
sidência põe em votação o parecer, que é aprovado, por 
unanimidade. Item 60 - Prpjeto de Le_i do Senado n9 
206, de 1983, que altera dispositivo do Decreto-lei n9 
1.950;-de 14 de julho de 1982, na parte em que estimula a 
capitalização das pessoas jurfdlcas atravês da incorpo
ração imobiliária. Autor: Senador Jaison Barreto. Rda~ 
tor: Senador Nivaldo Machado. Parecer. favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, apre
sidênCia põe em -vOtação o parecer, que é aprovado, por 
unanimidade. Item 61 - Projeto de Lei do Senado n~> 
255; de 1981 -Complementar, que introduz alterações 
na Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de_l971, que 
criou o PRORURAL. Autor:.Senador Nelson Carneiro, 

--Rt:lator: SemiOor Luiz Cavalcante. Parecer: favorável, 
por constitúcion:i.l e jurídico. O relator solicita a retirada 
de eaUta do projeto, para reexam~, que é deferido pela 
presidéncia. __ Ite!h 62:- Projeto de Lei do Senado n9 270, 
de 1985, que êSiende aos integrantes da Categoria Fun
cional dé AgCnte de Defesa Florestal, a gratificação insti
tuída pelo Deáeto-leí n9 1.7[4, de 21 de novembro de 
1979, e dá outr::ts providências. Autor: Senador _Nelson 

-Cãinefro. Relator: Senador Nivaldo Machado_, Parece.r: 
favoráVel: p-or Cõnstitucional e jurídico. Não havendo 
discussão, a presidência põe em votação o parecer, que é 
aprovado, por unanimidade. Item 63 - Ofício ~'S" nY-
26, de 1985 (Ofício GP n~> 522, de 1-7-85, na origem). Do 
Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Fe
dera(, encaminhando ao Senado Federal o Relatório 
sobre as contas do Governo do Distrito Federal, relati~ 
vas ao ex_erdcio <!-e 1984, e o respectivo projeto de pare
ce< préviO. Relator: senador Martins Filho. Parecer: fa
vorãvel,- Por- OOnStitucionaf e ·jurídico ao PRS da DF. 

Não hãveDdo diScuss'ão, a presidência pÕe em votação o 
parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 64 -
Projeto de Lei do Senado n9 284, de 1985- DF, que ai
ler(! a redação do §_ 2Q do artigo 99 da LeJ _n9 4.545, -de 10 
de,_dezembro __ cfe 1964, que dispõe sobre a reestruturação 
admnistrativa _do Di&trito Federal, para fi_X:ar nov_o_s __ cy[-_ 
têrioS: __ d~ DQPJe:ação de Administrador Regio-nal. Autor: 
Senador Carlos Chiarelli. Relator: Senador Martins Fi
lho. Parecer;_ pela tramitação conjunta com o PLS n9 
263/&5. Não havendo discussão, a presidência põe em 

--votação o parecer, que é aprovado, .por unanimidade. 
Item 65 - Oficio -·~s" nQ 16, de 1983 (Ofício n~' 42-
P jMC, de 27-4-83, na origem). Do Senhor Presidente do 
Süpreli16 Tribunal Federal, encaminhando ao_ Senado 
Federal cópias das notas taquigrâficas e do ác6rdão pro
ferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Re
curso Extraordinário n9 97.338-9, do Estado de São Pau
to, o _quªl declarou a inconstitud~O.alid~de do Título 
"iV-A" ...:.Taxa detonserVação de EStTlidãSMUillclpãís 
e do Fato Gerador_- da Lei n9 278/77/4, que dispõe 
sobre alterações e atualização do Código Tributário do 
Município de Estrela do Norte, daquele Estado. Relator: 
Senador Martins Filho. Parecer; favorável, na forma do 
PRS, que oferece. Não havendo discussão, a .. presidêrida 
põe em votação o parecer, que é aprovado, por unanirni-
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dade. Item 66 - Projeto de Resolução da CornissãCi.de 
Economia à Mensagem n9 267, de 1984 (Mensagem n9 
_511,_ c!C:~-_l2-84,!)lft_()r!g~m)_~ Do Senhor Presidente daRe
pública,. submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do SenhoL Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizado o Governo do Estado de São Paulo a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 3.131.146.368, 
junto à Caixa Econômica Federal, destinada à a_quisição 
(c_orJ;l aSl>!l!lS.~º-- d~ díY!das), e _reforma do Hospital_ de 
Clínicas Dr. Nardini Ltda. Relator: Senador Severo Go
mes. Parecer: (avorâvel, por constitucional e jurídico. 
Foi concedido vista ao Sr. Sen-ador-Moacyr Duaii!!, quC: 
devolveu o projeto sem voto em separado. Não havendo 
discussão, a p<esidência coloca em votaçãO o parecer, 
que é aprovado, pOL unanimidade. Item 67- Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia à Mens<\.gem n9-
l86, de 1985 (Mensagem n9 402, de 27-8~85, na origem). 
Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
yação do Senado Fede<al, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Tangarâ da Serra-MT, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 4.473.178.930, junto à Caixa 
Econàmica Federal, destinada à construção de galerias 
pluviais, meios~fios e saLjetas, no Município. Relator: 
Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorãvel, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, apre
sidência põe em votação o parecer, que é aprovado, por 
unanimidade. Item 68 - Projeto de Resolução d~;~. Co
missão de Economia à Mensagem n9 181, de 1985 (Men
sagem n'~ 388, de 16-8-85, na origem). Do Senhor Presi~ 
dente da República, submetendo à aprovação do Semll&o 
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Salto do 
Céu-MT, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 439.917.320,junto à Caixa Econômica Federal, des
tinada â implantação de galerias pluviais, guias e sarje~ 
tas, no Município. Relator: Senador Nivaldo Machado. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, a presidência põe cm votação o pare
cer; que é à provado, por unanirnídade. ·Item 69- Proje
to de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem 
n~> 137, de 1985 (Mensagem n~' 326, de 25-6-85, na ori
gem). Do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de ltapecuru-Mirim-MA, a contratar ope
ração de crédito _n__g _valor de Cr$ 147.658.086, junto à 
Caixa Econàmica Federal, destinada à implantação de 
escolas rurais no Município. Relato<: Senador Octavio 
Cardoso. Parecer: favorâvel, por constitucional e jurfdi
co. Não havendo discussão, a presidência coloca em vo
tação o parecer, que é apwvado, por unanimidade. Item 
70- Projeto de Lei do Senado n9 301, de 1985_.,_ DF, 
Mensagem n~> 232, de 1985 (Mensagem n9 493, de 7-1~ 
1085, na origem), que altera dispositivos da Lei n~' 5.619, 
de 3 de novembro d~_I970, e dá outras providênciaS. Re
lator: Senad_or Martins Filho. Parecer: favorável, com as 
emendas que oferece. Não havendo discussão, a presi
dência põe em votação o parecer, que é aprovado, por 
Unanimidade. ltem_72- Projeto de Lei do Senado n9 
249, d~ 19S4, que dispõe sobre a transmissão de música 
brasileira pelas- emissoras de rádio. Autor: Senador 
Aderbal JUrema: Relàtor: Senador Nivaldo Machado. 
Parecer. favorável, por constitucional e jurídico, com as 
Emendas n9s I, 2 e 3-CCJ._. Não havendo discussão, a 
Pfesfdêtú::íã"-Cõ1oc:ii-_ein -votaçãci_ õ parecer, que é ajirõva
do, por unanimidade. Item 73 -..Projeto de Resolução 
da Comissão de _Fiimnças ao Ofício "S" Jl~' 34, de 1985 
(O~cio ATG-1.534, de 10~9-85;-na origem). Do Senhor 
GôYefiiãdor do Estado ..do Paraná, solicitando autori
zação do Senado FederaJ para contratar operação de 
empréstimo externo no valor de uss; 63.600.000, desti
nado à liquidação dos compromissos externos já existen~ 
tes e ·vencfveis em 1985. Relator: Senador Alfredo Cam~ 
pos. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, a presidência põe em võ1ação o 
pa_!e~er qu_~-é ~provado, por unanimidade. São adiados, 
em virtude -aa a-usência dos relatores, os seguintes proje
tos: PLS 125/83, PLS 284/83; PLS 198/85, PLS 217/85, 
PLS 184/85, PLS 174/83, PLS 265/83, PLS 75/82, PLC 
53/80, PLS 66/84, PLS 10/85 e PLS 216/85. O Sr. Pres;. 
dente registra a presença na Comissão, dos Srs. Ruzerth 
de Paula Gaigher, Prefeito de Alfredo Chaves~ES, Mar
cos Alexandre F. Pai vã., ex-Secretário de Indústria eCo-
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mércio, e Dr. Vitor Santos Neves_Filho. Nada mais h a~_ 
vendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Ro
nald Cavalcante Gonçalves~ Assistente da Comissão, a -
presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

28• Reunião, realizada em 21 de novembro de 1985 
(Extraordinária) 

Ãs dezessete horas do dia vinte e um de novembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, 
sob a presidência do Sr. Senador José lgnácio Ferreira, 
Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Jus
tiça com a presença dos Srs. Senadores Alfredo Cã.in"póS, 
Helvidio Nunes, Fábio Lucena, Martins Filho, Alberto 
Silva, Nivaldo Machado, Américo de Souza, Jutahy Ma
galhães, Lenoir Vargas, Hélio GueirOs e Luiz Cavalcan
te. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Srs. Senadores Moacyr Duarte,_ Octávio Cafdoso, Oda
cir $Qares, Aderbal Jurema e Nelson Carneiro. Hav.endo 
número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os 
trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apre
ciação dus_matérias constantes d~ pauta, na ordem deter
minadu pelo Sr. Presidente~ Item 1- Projeto de Reso
lução da Comissão de Finanças ao· Ofício "s" nQ 25, de 
1985 (Ofício G. n~> 1.195, de 2_8.6.85, ila origem). Do Se
'nhor Governador do Estado de Minas Gerais, solicitan
do autorização do Senado Federal, para contratar ope~ 
ração de empréstimo externo.,.; no valor de USS 
60,000,000.00, destinado à liquidação de compromissos 
externos, já existentes e vencíveis em 1985. Relator:_ Se~ 
nado r Alfredo Campos. Parecer: favorável, por constitu
cional c jurídico. Não havendo çiiscussão, a presidência 
põe em votação o parecer, que ê aprovado, por unanimi
dade. Item 2 - Projeto de Resolução ri9 4, de 19&5. que 
altera o Regimento Interno do Senado Federal. Autor: 
Senador Jorge Kalume. Relator: Senador Martins Filho. 
Parecer: favorável, por constituCíon-al e jurídico. Não ha
vendo discussão, a presídêncía põe em vóiil.ção- o pare~ 
cer, que é aprovado, por unaním"ídade. Item 3- Projeto 
de Decreto Legislativo n9 19; de 1985, que dispõe sobre 
dotaçã-o financeíra ao Fundo Assistencial do IriStitl,llO de 
Previdência dos Con_gres_sistas --IPC. Autor: Senador 
Nelson Carneiro. Relator_: Senador Martins Filho. Pare
cer: contrário, por inconstitucio'nal. Não havendo dis~ 
cussão, o 'Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado, por unanimidade. Item 4- Projeto de Lei da 
Câmara n~> 161, de 1985 (Projeto de Lei nQ 183-B, de 
1983, na CD), que dispõe- sObre o salário mínimo pi'OJiS:. 
sional do advogado e dá outras providênCias. Autor:- De
putado Adhemar GhisL Relator: Senador Alfredo Cam
pos. Parecer: favorável, por -oportuno e coiiveniente:
Não havendo_discu_ssão, a presidCneia põe ein votação o 
parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 6 -
Projeto de Lei do Senado n9 261, de 1984, que estabelece 
critérios ·para a fiXi:lção das prestações _dos mutuários .do 
Siste_ma Financeiro de Habitação, dos reajustamentos 
dessas prestações e dá outras providências. Autor:- Sena
dor· Jorge Kalume. Relator: Senador Fábio Lu_cena. Pa
recer: pela anexação ao PLS- n9 -"150/85. Não hav~ndo 
discussão, a presidência coloca o parecer cm votação, 
sendo o mesmo aprovado, por unanimidade. Item 7 -
Projeto de Lei do Senado n9 221, de 1985,_ que dispõe 
sobre isenção do Imposto Tcrrit_ori~l Rural para proprie
dades até 3_00 hectares, na Amazôn-ia Legal, e dá outras 
providências._Autor: ·senador Jorge Kalume. Relator: 
Senador Fábio Lucena. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, a presidência 
põe em votação o parecer, que é aprovado. oor l.!nanimi
~ade. Item 9 - Projeto de Lei dQ Senado nv 274, ae-
1985, que altera dispositivo da Lei Orgânica da PreVi
dência Social, para o fim de excluir a restrição ali contida 
contra o marido de mulher segurada. Auto'r: Senador 
Nelson Carneiro.- Relator: Senador Nivaldo Machado. 
Parecer: favorável, por constitucioliãl e jurídico, nos ter
mos da Emenda n9 l~CCJ- Substitutiva. Não havendo 
discussão, a presidência põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade: Item I O- Projeto de Lei do 
Senado n9 125, de 1983, que-revoga a riHnea "B" do arti
go 62 da Consolidação das Leis do Trabalho. Autor: Se
nador Nelson Carneiro. Relator: Senador Helvídio Nu
nes. Parecer: favorável, por con-stitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, a presidência põe em votação o 
parecer, que ê aprovado por unanimidade. Item 11 -
Projeto de Lei da Câmara nl' 28, de 1982 (Projeto de Lei 

n9 1.096-B, de 1979, na CD), que permi(e a impetração 
de mandado <:fe~segurança contra ato:i de autoridade do 
ensino particular, de qualquer grau. Autor: Deputado 
Luiz CechincL Relator: Senador Martins Filho. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Foi concedido 
vista ao Sr. Senador Fábio Luc_cna, que_devolve o proje
to sem voto em separado. Não havendo discussão, apre
sidência -põe Cfn vOtação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade._ltt:m J2 --:- Proj~to de Lei do Se.nado nQ 
177, de 1984-Complementar, que acrescenta_dispositivo 
à Lei Complementar n~' 26, de II de agosto de 1975, com 
vistas _a atribuir à Justiça do Trabalho competência para 
dirimir questões relacionadas com o PIS, bem como a fi
xar prazo de prescrição para reclamar direitos nesse 
campo. Autor: Sena9.or Nelson Carneiro, Relator: Sena~ 
dor Nivaldo Machado. Parecer favorável, por constitu
cional i jurfàico. -Não havendo discussão, a Presidência 
põe em votação o pa"recer, que é aprova_do por unanimi
dad,_t;:. Item 13 - PNjeto de Lei do Senado ol' 284, de 

_19_83, que Introduz alterações na Lei n9 6.515, de 26 de 
dezembro de 1977, que regula os casos de dissoluç-ão da 
sociedade _conjugal e do casamento, seus efeitos c respec
tivo$ processos, para dispor sobre _a guarda dos filhos e 
dá outras providências. Autor: Senador Carlos Chiarelli. 
ReLator: S_enudor Helvídio Nunes. Parecer favorável, por 
CQns_tituc_ional e jurídico, com JtS Eme_ndas n~>s I a. 8-CCJ. 
Foi concedido vista ao Sr. Senador Hélio Gueiros, que 
-devolveu o projeto, sem voto em separado. Não havendo 
discussão, a_P_residência_ põe em votação o parecer, que_ê 
aprovado, por unanimidade. Item 14- Projeto de Lei 
dQSenado n~> 175, de 1983, que açrescenta parágrafo ao 
artigo 20 da Lei n9 5.869, de II de janeiro de 1973 (Códi
go de Processo Civil). Autor: S~nadpr_ Hélio __ Gueiros. 
Relator: -Senador Alfredo Campos. Parecer favorável, 
por constitucional e jurídico. Foi concedido vista ao Sr. 
Senador !'ylaiiíns Filho,. que devolve o projeto sem voto 
em--separado. Não havendo !fiscussãJ?, o Pr~s~dente põe 
em votaÇão o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 16 --Projeto de Lei da Seoado_nQ 236, de 1985,4ue 
a!U::ra a_ rcdação do parâgrafo único do artigo 29, da lei n9 
6.433, _de J 5 _de_juJhQ de 1977. Autor: Senador Marc~>n
dcs Gadelha. Relator: Senador Nivaldo Machado. Pare-_, 
cer.- favorável, por constitudcii1al e jurídico, nos termos 
da Emenda n9 1-CCJ-Substitutiv.a. Não havendo dis_çps
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer; que é 
aprovado, por unanimidade. ttem 17 - Projeto de Lei 
do .Senado n.~' 4J7~ .. 4!;: _1 985, que acresceQta dispositivo à 
Lei n9 1.521, de 26 de dezembro de 1951, para o fim de 

-- definir, como crime contra a economia popular, a remar
cação de_ mercadorias em supennercados e estabeleci
mentos c_ongêneres. Autor: Senac!or Nelson Carneiro. 
Rdator; S_enador_J::I~JvíçHq .Nunes .. ,Pa.t:_ecer: favorâv.~J. 
por constitucional e jurídico, com Emeo.da n9 l:CCJ. 
Não havendo dis_c_ussão, a presidência coloca :em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 18-
P:rqj~tO: de J.._ei_çj.o Sen-ado n9 184, de 1985 --Comple
mentar, qu-e -ãtrescenta dispositivo à Lei Complementar 
n9 II, de 25 de m?iO de 1971, com vistas a atribuir aos 
siQdica_tos_ a competência para comprovar a condição de 
trabal_hador.rural.de pret~_t].dente a benefí~io do Piro. 
RURAL Autor: Se_nador Nelson Carneiro. Relato_r: Se--

- nàdor Helv-ídio N-unes. Parecer: Favor:ft"Vei, po~ cOllstitu
_.cional e jurídico. Nio have!Jdo disçus_são, o Sr. Presiden
te-põe em votação o pa-rece( que é ·aprovado, por unani
midade. Item 19- Projeto de Lei da Câmara nQ 142, de 
1983, (Projeto de Lei n~> 4.019-B, de 1980, na CD), que al
t!!ra __ a redaçào do artigo 524--'----da Lei n9 5.869, de Jl de ja
neiro de 1973 - Código de Processo Civil. Autor: Depu
tado Jorge Arbage. Relator: Senador Nivaldo Machado. 
Parecer: favorável, por oportuno e conveniente, com as 
Emendas n9s 1~ 2 e 3-CCJ. Não huvcndo_ discussão, a 
presidêlicia põe _em votação o parecer, que é aprovado, 
por Unanimidade. Item 20- Proje_to_de Lei da Câmara 
.O" 85, de 1982 (J:'rojeto de Lei nQ 882-E,_de 1972, na CD), 
que dá n_ova redução ao artigo 79 da Lei n9 2.591, de 07 
de agosto de19l2, que regula a emissão e a circula_ção de 

_cheques. Autor: Deputado Freitas Nobre_. Relator: Sena
dor Martins Filho. Parecer: favorável, por oportuno e 
conveniente. Não havendo discussão, a presidência colo
ca_ em_ votação g_ parecer, que é aprovado, por unanimi~ 
dade. Item 21 - Projeto de Lei do Senado n9 263, de 
1984, que acrescenta disPositivo ao capítulo ~as dispo
sições gerais nv) da L~ n~> 5.540, de 28 de novembro de 
1968, que fixa normas de organização e funcionamento 
do ensino superior e sua articulação com a escola média, 
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e dá outras providências. Autor: Senador Nelson Carnei
ro. Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorâ
Vel, Pôr constitucioãal e jurídico, nos termos da Emenda 
n_~- 1-CCJ-Su_bs_tit.u..tiva. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, 
por unanimidade. Item 22 - Projeto de Lei da Câmara 
n9 139, de 1984 _(Projeto de Lei nQ 428-B, de 1979, na 
CD), que dispõe sobre a supressão do artigO 555 _e suas 
.a.liQeas d41. Con~olidação das Leis do Trabalho, l!-rrovada 
pero De_cretO-lei n9 5.452. de I~' de maio de 1943. Autor: 
Deputado Ãlvaro Dias. Relator: Senador Lenoir Vargas. 
Parecer: favorávd, por oportuno e conveniente. Não ha
ven-do discussão, a presidência põe em votação o pare
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 24- Proje
_to de Lei do Senado n~' 214, de 1984, que_ acrescenta dis
positivo ao Decreto~lei n9 7.661, de 21 de julho de 1945 
(lei qe Falências), com vistas a criar a figura do síndico 
ou depositário para o período imediatamente posterior 
ao _pedido, ante_s _que oc_orra a sentença de concessão. 
Autor: Se;nador Nélson Carneiro. Relator: Senador Al
fredo Campos. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão, a presidência põe em 
votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 25- Projeto de Lei do Senado nl' 258, de 1985, que 
dispõe sobre prazo para restituição do imposto de renda 
retido na fonte. Autor: Senador C~rlos Chiarelli. Rela
t_o_r: Senador Nivaldo Machado. Parecer favorável, por 
constitucional e jurídico, com Emenda n~' 1-CCJ. Não 
havendo discussão, a presidência põe em votação, o pa
recer, que é aprovado, por unanimidade. Item 26- Pro
jeto_de Lei do Senadç_nl' 71, de 1985, que dispõe sobre a 
denominação de "Pre_sidcnte Tancredo Neves", à atual 
Praça dos Três Pod_erci, em Brasília-DF. Autor: Senador 
João Lobo. Relator:· Senador Alfredo Campos. Pare_cer: 
favorável por constitucional e jurídico. Item 27- Proje
to de Lei do Senado n9 293, de 1981 - Complementar, 
que introduz alteração na Lei Complementar n~' II, de25 
_de maio de 1975, que criou o PRORURAL. Autor: Se

- nadar Nelson Carneiro. Relator: Senador Lenoir Var
gas. Parecer:- favorável, por constitucional e jurídico. 
Não hav!!nda discussão, a presidência põe em votilção o 
parecer, _que~ aprovado, por unanimidade. Item 28 -
Projeto dê Lei âa Câmara nQ 14~,_de 1982 (Projeto de Lei 
n9 36l~Q, de 197'9, na CD)~ que altera a redução do artigo 

_ 556,_da. Lei n9 5:869, de II de janeiro de 1973- Código 
de Proces_so C.iyii,.Av..tor: Deputado Jorge Arbage. Rela
tor: _S~n_ad_or _ ~aç_~ins Filho. Parecer: favorâv~l. por 
oportuno e conveniente. Não havendo discussão, a presi
dência_ põe em- votação o parecer, que _é aprovado, por 
unanimidade._ Item 30 --Projeto de Lei do Senado nt 

.5Z1, de 1983, que submete os órgãos da administração in- -
dir_eJa.~:~o poder investigatório das Comissões Parlamen~ 
tares_ de Inquérito. Autor: Senador Itamar Franco. Rela
tor: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, p·or 
constitucional ejurtdico_, na forma da Emenda n9 1-CCJ. 
Não havendo discussão_, a presidência põe em votªção o 
parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 31 -
Projeto de Lei do Senado nQ 265, de 1985, que disciplina 
a aplicação da equivalência salarial no pagamento das 
pre.'itaçõ_e~ na aquisição_ da casa própria, e dá outras pro
_yidênci;js. Autor:: S:enador Nelson Carneiro. Relator: Se
nõ.ldor"t-JíVai~õ~_Machado. Parecer: f:3.vorável, por consti
tucional e jurídico." Nã9 havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe enl Votação o parecer, que é aprovado, pot 
unanimidade. Jtem 33 - PrOjeto de Le1 ·do Senado nQ 
250, de 1984- Complementar, que altera dispositivo da 
Lei Complem~mar nQ II_. de 25 de maio de 197l •. que ins
tituiu O"""PRORURAL: Autor: Senador Nelson CarneirO. 
Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão o Sr. 
Pr~sidente põe emvotação o parecer;-· que é aprovado, 
com restrições_· do Sr. Senador Helvídio Nunes. Item 34 
-Projeto de Lei do Senado n~' 79, de 1983, que introduz 
alteração na Consolidação das Leis do_ Trabalho, no 
Título V, concernente à Organização Siridical, para o fim 
de instituir o n::presentante sindicaL Autor: Senadõf Nel
son Carneiro. Relator: Senador Alfredo Campos. Pare
cer: favorável, por constitucional e jurídico. Não haven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. Item 35 - Projeto de 
Lei do Senado n_l' 124, de 1982- Complementar, que in~ 
traduz moáifícaçãQ iia_Lei Complementar n~> II, de25 de 
maio de_l971, que institui~ o .PRORURAL. Autor: Se
nador Nelson CarneirO. Relator: Senador Martins Filho. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, Não ha-
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vendo discussão, o sr--:- Prés"ídentC põe em -võfação o pa.-re
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 36- Proje-
to de Lei do Senado n"' 215, del984, que alte:ra o artigo 
49 do Decreto-lei n~> I .040, de 2l de outubro de 1969-:-Au
tor: Senador Gabriel Hermes. Relator: Senador_Leooir 
Vargas. Parecer: favorável, por constitucional ejurfdico. 
Nao havendo discussã.Q, a presidência põe em votação o 
parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 37 -
ProjetO de_ Lei do Senado ri" 198, de 1985, qu-e dispõe 
sobre a extensão, aos servidores_ que especifica, da gratí
ficação do Decreto-lei n~> {.714.,~_ de 21 de novembro de 
1979. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Sena
dor Helvfdio Nunes. Parecer: contrário, poJ. inccmstitu----=
cional. Não havendo dis_cu_ssãQ,_~ presidência põe em vo
tação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 
39- Projeto de Lei do Senado n9 87, de 1985, que extin
gue o cargo de vice-reitOr das universidades autárquicãS-~~ 
e dã outras providências. Autor: Senador Hélio .. Gueiro~. -
Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer: contrário, 
por ínconsti(ucional. Foi concédido vista ao Sr. Stiflador 
Martins Filho, que devolveu o projeto sem voto em sepa
rado. Não havendo discussão, a presidência põe enf v·o
tação o parecer, que ê aprovado, por unanimidade. Item 
41- Projeto de Resolução n9 6, de 1985, que dá nova re-
dação aos artigos 73, 74, 75, 78, 86, 98, 99 e 105/1.16, e 
revoga o§ 61' do artigo 93, do Regimento Interno dO Se
nado Federal. Autor: Senador Milton Ca_bràl. Relator: 
Senador Martins FilhO. Parecer: favorável, =poi_c~ilStlfU-
cional e jurídico. Não havendo discussão, a pl-eiidência 
põe em votação o parecer, que é aprovado, por unanimi
dade. Item 49 - Projeto de Resolução da Comissão de 
Finanças- ao Offcio N"' 33, de 1985 (Oficio GAB nl' _378L 
de .02-09-85, na origem). Do Senhor Governador do E:r
tado do Rio de Janeiro, solicitandÕ autorização do Sena
do Federal, para contratar operação de empréstimo eX- -
terno no valor de USS 44,800.000.00, deStinãdo -ão pro
grama de refinanciamento da dívida externa daquele Es
tado. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favo
râvel, por constitucional e jurídico. Não haveiJ.dO_díScuS
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer-,-que-é 
aprovado, por unanirriTdade. Item 50- Proj~~- de Reso
lução da Comíssão de Fínanças ao Ofício "S~' n~> 37, de 
1985 {OfíciO n.~> 801, de 25-09-85, na origem)._ Do Sehho_r 
Governador do Estado do Rio de Janeiro, sol.icitan-4o 
autorização do Senado Federal, para contratar OperaÇãO
de empréstimo externo no valor de US$ IOO,OOO,QOO_OO, 
destinado ao refinanciamento de débitos provenientes da 
liquidação, pelo Banco do Estado do R~Q çl~_J~~eiro S/A 
e Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio_deJanei
ro S/ A. Relator: Senador Nelson Carneiro. Pa~ec~r. ,fa
vorãvel, por constitucional e jurídico. 'Não havendo dls
cussão, o- Sr. Presidente põe em votação o parecer, QUeê 
aprovado, por unanimidade. São adiados, em virtude da 
ausência dos relatores, os seguintes projetos: PLS 
253/85, PLS 232/85, PLC 234/84, PLS 277/83, PLS 
54j84, PLS 112/84, PLS 228(83, PLS 42/84, PLS 
296j85, PLC 6(85, PLS 314/85, PLC 228/84, PLS 
54(80, PLS 280(85, PLS 101/83, PLS 223/85, PLS 
281/85 e PLS 226(85. A presidência comunica aós, de-_ 
maiS meni.bros da Comissão haver sobre a mesa uma 
pauta extra. Passa-se assírri, à apreciação do Item 1 -
Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Men
sagem n~> 225, de 1985 {Mensagem n"' 478, de 27-09-85, na 
origem) do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Sena,do Federal, proposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
)!'!!:!!!lci.P~) dc_Yárzea G,rande:MT. a Ç(J..ntrªtar:.._o_Q.Ç_ração_ 
de crédito no valor de Cr$ 4.395.142.078, junto à Cai?'-a 
Econômica Federal, destinada à implantação de galerias 
de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, fl.ó Município. 
Relator: Senador Martins Filho. Parec:;er: favorãvel, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é-a-provado~ 
por unanimidade. Item 2- Projeto de Resolução da Co
missão de Economia à Mensagem n~> 281, de 1985 (Men
sagem n~> 576, de 18-11-85, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São 
Sebastião-SP, a contratar operação de crédito no va.lçn;: __ _ 
de CrS 4.590.191.000, junto à Caixa Êconômica do Esta
do de São Paulo S/ A., destina4a a execúção de obras Q.o 
Projeto Cura; no Munifípio. Relator: SeÍlador Fábio 
Lucena. Parecer: (avorâvel, por constituCional e jurídico. 
Não h~vendo discussão a pr~idência põe em votação 2 

parecer, que é aprovado, por unanimidade~ Item 3 -
ProJetO de Resolução da Comissão dt:: Economia à Men~ 
sagem n~> 278, de 1985, {Mensagem n"' 573, de 18~11-85, 
na-ârtg'em), dó Senhor Presidente da República, subme~ 
teõ.-do à âprovação do Senado Federal, proposta do Se~ 
nhor Miilistro da Fazenda, para qUe seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Caraguatatuba-SP, a contratar 
_operação de crédito no valor de CrS 9.189.382.000,junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S/ A., destinado à exe
CUÇão" de obras do Projeto Cura, no Município. Relator: 
Senador Fábio Lucena. Parecer: favorãvel, por constitu
cl~ilal eiTUI'ídlco._Não havendo discussão, a presidência 
põe em votação o parecer qu-e-é -ãprovado-, por urrãními=
dade. Item 4 - Projeto de Resolução _da Comissão de 
Econo_mJa à Mensagem n~> 280, de 1985 (Mensagem n9 
~75, de 18-ll-85, na origem), do Senhor Presidente da 

~~ ~~P§"T~C!l,"~uOID.et_endo _à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sefihoilvffõistro da Fazenda, para que seja 
autorizada~ Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu-SP, a 
Conti~it.ar .9J?er_a_Ção d~ _crédito iio va10r de CrS 
f3.770.573.UOO,junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S/ A., destinada à aplicação em estudos, programas e 
prOJCtOs que atendani. a:s finalidades do Programa FI
N_ANSAfFIDREN. Relator: Senador Fábio Lucena. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo _discussão, a presidência põe em votação o pare
ce~. qu-e?. a~r-ova:cJo, por unanimidade,.ltem 5- Proje
fo-de---Rt!sõh.J.çãOOa Comissão de Economia à Mensagem 

- 0~277~ de 1985 (Mensagem nQ 572, de 18-11-85, na ori
gem), do Senijor Presidente da R.epública, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
~!stro da. Fazenda,_ p~ra que seja autorizada a Prefeitura 
~·u-~[ri_ãl_~~-~~rti:Eo:J.~_P.o _P~ulista-SP, a contratar 
~peração_ d~ crédito n':l valor ~e C"rS 7 .329.618.000,junto 
ao Banco do Estado de São Pãulo Sf A., destinada à exe
cm;â.-~rde obras do Projeto Cura, no Município. Relator: 
Senador Fábio Luce!la. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, a presidência 
.Põe_ êffi-vOfaçã_o o parecer, que é aprovado, por unanimi
Q.a.de~ ltem-6:....:__ Projeto ae Resoluçfo da Comissão de 
~~2P9mia ~-_Mensagem n9 276,_de ~~85 {Mensagi:m n"' 

_ __n__!__,- d_e -l 8-ll-85~ _na_ ori~_e_m), do Senhor Presidente da 
RepúbTICii,-SUEiOieú~tldO 1 aprovação do Senado Federal, 
:P~Ostã dtYSenh_or Ministro da Fa_zenda, para que seja 

·autôiíZaClaá. Prefeituia Municipal de Agudos-SP, a con
- tratar opetáÇão de crédito no valor de Cr$ 9 .180.382.000, 

"Jt.into aO EfailCo dO Estado de São Paulo S/ A., destinada 
à execução de obras do Projeto Cura, no Município. Re-

-·l!lfOr: -s-~nador·_ Fãbio Luce.na. Parecer: favorável, por 
- -Consti_tuc_ionãl-e_ju-rfdico: Não havendo discussão, apre-

-Sidêli.i:Hã-põeent·vOfãÇãõ o parecer, que é aprovado, por 
·y.nan-itriid3.de. Item 8- Projeto de Resolução da Comis
~ão d~ ~co_n_omia à Mensagem n~> 236, de 1985 (Mensa
gem-nt? sor,- ~e 15-10-85, na origem), do Senhor Pr~ide_n
te da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado da Paraíba a 
c_onJratar operação de crédito no valor__ de CrS_ 

__I_~_9!t±3§._Q_6], jl!_~}_Q__ à __ Ca_ixa _Eçonômica -Federal, desti
n-~da à _aquisição -de equipam-entos- áe -creches. Relator: 
-S~f!ad(ir~Hé1f9-qlieifos.r:rarecer:ravorãvel, por constitu
_ci?na! ej_uríd_ico. Não havendO discussão, o ~r. Presiden
te põe emVOiã.Cão o-parecer, que é aprovado, -põr-trnani-
midad~._ Item 9_- Projeto de Resolução da Comissii9 de 
Ec_9nç:n11_ia ~ J'>1_ensagem n_"' 237, de_-1985 (Mensagem. ri"' 
502, de 15-10-85, na origim), do Senhor Presiaentt- da 
Rep_ública, s~bm~ten<Io à aprovação do Senado Federal, 
proPOsta dO Senhor Ministro da Fazenda, para gue seja 
autorizadõ o GOve:-rfi(fdo Estado da Paraíba a contratar 
operação de-crédito no vaJor de Cr$ 3,520541.40I,junto 
à Caixa Econômica Fe<f"wat, déstihada à ampliação e . 
melhoria do Sistema Penitenciário Estadual. Relator: Se
nadõr_Alberto Silva. Pa"recer:- favorável, por con~titilcio

)::tal e jurídico. Não havendo discussão, a presidência põe 
em votação õ parecer, que é aprOvado, por unanimidade. 
Item 10-- Projeto de Resolução da Comissão de Econo
mra-à Mensagem n"' 233, -de f985 (Mensagem n"' 488-A, 
de 1-10-85, na origem), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado ~ederal, 
propOsç~- do Senhor MinistrO-da Fazenda, para que seja 
autorizado o Governo do Estad-o de-"Santa Catarina· a 
elevar, temporariamente, em Cr$ 24.404.323.468, o mon
tante de sua divida -consolida_da interna. Relator: Sena~ 
dor Mar_~ins Fíih.o~ Parecer: favorável, por constitucional 
e ju!ídl~o. Não havendo discussão, a preSidênCia põe em 
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votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item l ! - Projeto de Resolução da Comissão de Econo
mia à Mensagem n"' 279, de 1985 (Mensagem n9 574, de 
18-11-85, na origem), do Senhor Presidente da Rep\ibli~ 
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Senhor Ministro da Fazenda para que seja autori
zada a Pre:feitura-Municipal de Mococa-SP, a contratar 
operação de crêdito_no valor de CrS 6.108.015.000,junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S/ A, destinada à exe~ 
cução de obras do Projeto Cura, no Município. Relator: 
Senador Fábio Lucena. Parecer: favorãvel, por constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, a presidência 
põe em votação o parecer, que ê aprovado, por unanimi
dade. Item 12- Projeto de Resolução da Comissão Qç 
J;conomia à MenSagem n9 246, de 1985 (Mensagem n• 
523, de 18-10-85, na origem), do Senhor Presidente da 
República. submetendo à aprovação do Senado Federal, 
ptop-osta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara 
D'Oeste-SP, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr.S 9.772.824.000, junto à Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo SfA, destinada à execuçãq de obras do 
Projeto Cura, no Município. Relator: senador Fábio 
Lucena. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimtdade. Item 13-
Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Men
sagem n9 286, de 1985 (Mensagem n"' 582, de 18-11-85, na 
origem), do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Paranaguá-PR, a contratar operação 
de crédito n_o valor de CrS 965.435.900, junto à Caixa 
Econômica Federal, destinada à aquisição de equipa~ 
mentes para co\eta de lixo, no Município. Relator: Sena
dor Hélio Gueiros. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Não havendo discussão, a presidência põe 
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 14 -Projeto de Resolução da Comissão de Fcono-

- _ mia à ~ensagem n9 224_. de 1985 (Mens{lgem n9 477, de 
-- -17-9-85 na origem), do Senhor Presidente da República, 

submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja-autoriza
da à Prefeitura Municipal de Angra dos Reis-.RJ, a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
14.659.236.000, junto ao Banco de Crédito Real de Mi
nas Gerais S/ A., destinada à execução de obras de im
plantação e c_omplementação de infra-estrutura urbana, 
no Munícípio. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo 
discussão, a presidência põe em votação o parecer, que é 
aprovado, por unanimidade. Item 15 - ProjetO de Lei 
do Senado n"' 252, de 1985, que dispõe sobre a distri
buição de linhas aéreas regulares internacionais, e dá ou
tras providências. À-utor: Senador João lobo. Relator: 
Senador Américo de Souza. Parecer: contrãrio, por in-

- constitUcional, -inoportuno e inconveniente. Posto em 
discussão o parecer, a presidência concede vista ao Sr. 
S~nador A_lfredo 'Cã.mpos. O Sr. Presidente passa a presi
dência ao Sr. Sen-~dor Nivaldo Machado, 29~Vice
P~esidente, para relatar o Item 7- Projeto de Resolução 
da Comissão de Economia à Mensagem n9 231, de 1985 

--- (Mensagem n~> 492, de 7-10-85, na origem), do Senhor 
Presic_iente da República, submetendo à aprovação _do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizado o Governo do Distrito Fe
deral, a contratar empréstimo interno destinado à cons
trução e urbanização de unidades residenciais nas 
cidades-satélites de Brasflia-DF, Relator: Senador José 
lgnácio Fúreíra. Parecer: favorãvel, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discu-ssão, a presidência põe em 
votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. O 
Sr. Presidente retoma à presidência. Nada mais havendo 
a trat<lr, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Ca
valcante Gonçalves~ Assistente da Comissão, a presente 
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presiden
te. 

29• Reunião, realizada em 28 de novembro de t985 

Extraordinãrisa 

Às nove hóni.s ~trinta minutos do dia vinte e oito de 
novembro de mil novecentos-e oitenta e cinco, na sala da 
Comissão; sob a presidência d_o Sr. Senador José Ignãcio 
Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Consti-
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tuição e Justiça com a presença dos Srs. Senadores Luiz 
Cavalcante, Helvfdio Nunes, Hélio Cueiros, Lenoir Var
gas, Nivaldo Machado, Roberto Campos e Martins Fi
lho. Deixam de comparecer, por motivo justificado, Os 
Srs. Senadores Fábio Lucena, Alfredo Campos, Moacyr 
Duarte, Octávio Cardoso, Odacir Soares, Aderbal Jure
ma, Américo de Souza e Nels_on Carneiro. Havendo nú
mero regimental, o Sr. Presidente de"clara abertos osJra
balhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior; 
que é dada como -aprovada. A seguir, passa-se à apre
ciação das matérias constantes da pauta, na ordem -deter
minada pelo Sr. Presidente. Item 4. Projeto de Resolução 
da Comissào de FinanÇas ao OfíciO ~'S" nl' 40, de 1985 
(OfíCio n9 GG 530; de-2I-10-:&5, na origem): Do Senhor 
Governador do Estado de Santa Catarina, Solicitando 
autorização do Senado Federal, para contratar operação 
de empréstimo extefno nõ- valor de DM 10.000.000;00 
(dez milhões de marcos alemães), ou o equivalente em 
outra moeda, destinado ao Programa de Saneamento 
Básico daquele Estado. Relator: Senãdor Lenoir Vargas. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item S. ProjetO de 
Resolução da Comissão de Fin3nças aO_Oficío "S" n~" 41~ 
de 1985 (Ofício nl' GG, 53 r, -de 29-10-85, na origem). Do 
Senhor Governador do Estado de Santa Catãrinã, solici
tando autori~ação do Senado Federal, para contratar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
52,000,000.00 (cinqUenta e dois milhões de dólares ame
ricanos), ou o eqUivalente em outra moeda, destinado ao 
financiamento parciã.l do fi Programa de Rodovias Ali-__ 
mentadoras daquele Estado. Relator: Senador Lenoir 
Vargas. Parecer: favorável por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 6. Pro
jeto de Resolução da CotniSsão-- de Fin-anças ao Ofício 
"S" nl' 42, de 1985 (Ofício n~' GG 532, de 22-10-85, na 
origem) Do Senhor Governador do Estado de Santa Ca
tarip.a, solicitando autorizaçãO do Senado Federal, para 
contratar operação de empréstimo externo no vã.lor de 
US$ 57;600,000.00 (cinqUenta e sete milhões e seiscentos 
mil dólares americ:moS);ou-o equivalente em outra moe
da, destinados a liquidação dos compromissos externos 
existentes, vencidos e vencíveis em 1985. Relator: Sena
dor Lenoir Vargas. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente 
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimi· 
dade. O Sr. Presidente comunica aos demais membros da 
Coniissão que os Projetas _de Lei dQ Senado n9s 93/83, 
97/83,98/81,98/84, 56/85 e o Projeto de Leí da Câmara 
n9 18/84 e ?0/82, serão desanexados e segUirão s_uas t.ra
mitações- normais, por -não" Se tratarem de_ maté
rias correlata~. Em virtude da falta de quorum, com a saí.; 
da do Sr. SeGador_Helvídio Nunes, o Sr. Presidente, Se
nador José Ignácio Ferreira, encerra a reunião.-Sãó adia· 
dos o PLC n• 127/85, PLS n• 246/85, PLS n• 198/84, 
OFS n' 16/85, PLC 40/85, PLS n• 72/84, PLC n• 93/83. 
PLS n• 301/81, PLC n• 99/83, PLS n' 314/84, PLS n• 
233/83, PLS n• 10/85, PLS n• 54/80, PI_S n• 253f85, 
PLC n• 228/84, PLS n• 101/83, PLS n• 280/85, PLS n• 
66/84. ?LS n• 277/83, PLS n' 105/83, ?LS n• 2lSlf85, 
PLS n' 54/84, PLC n' 234/-84, PLS n' 112(84, PLS n• 
42/84, PLS n• 204/82, PLC n• 125/83, PLS n• 51/82, 
PLS n• 266/83, ?LC n' 20/84, PLS n• 83/82, PLS n• 
173/83. PLS n• 226/85, PLS n• 170/84, PLC n• 107/85, 
PLS n' 190/85, PLS n• 71/83, PLS n• 160/84, ?LS n• 
156/85, PLS n' 235/84, PLS n• 223f85. ?LS n• 50f84, 
?LS n' 14/85, ?LS n' 30784, PLS n' 179/84, ?LS n' 
16t/85, ?LS n• 219/84, PLS n• 58/85, ?LS n• 233/85; 
?LS n' 309/85, ?LS n• 109J85, PLS n• 311/85. PLS n• 
99/84, PLC n• 25/85. PLS n• 108/84. PLS n• 232f85, 
?LS ri• 84/81, ?LCn• 13ff84, PLS n• 218/85, ?RS n• 
05/85, PLS n• 16/84, PLS n• 296/85, PLS n• 228/83, 
PLC n• 06/85, PRS n• 116/85 e ?LS n• 205/85. Nada 
mais havendo a trutar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente de ComissãO, 
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo 
Sr. Prcsiden~e. - -

30~ Reunião realizada em 29 de noyembro de 1985 

(Extraordinária) 

As nove horas e trinta minu_tos do dia vinte e nove de 
novembro de mil novecentos_e oitenta_ e cinco, na Sala da 
Comissão, sob a presidência do Sr. Senador José Ignácio 

Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Consti~ 
tuiçào e Ju~tiça com. a presença dos Srs. Senadores 
Helvídio Nunes, Roberto Campos, Odacir Soares, Ni
vuldo Ma~.:hado, Nelson Carneiro, Lenoir Vargas, José 
Lins e Alfredo Campos. Deixam de comparecer, por mo· 
tivo justificado, os Srs. Se[\adores Fábio Lucena, Hélio 
Gu_ciros, Martins Filho, Moacyr Duarte, OCfâvío Car
doso, Aderbal Jurema, Américo de Souza, Luiz Caval
cante c N~valdo Machado. Havendo número regimental, 
o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, que ê dada como 
aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias 
constantes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Pre
sidente. Item 2 - Projeto de Lei do Senado N~' 246, de 
1985 ...... DF, Mensagem n"' 189, de 1985 (Mensagem nl' 
41 I, de 29·08-85, na origem), que altera a Lei nt> 7 .289, de 
18 de dezembro de 1984, que "dispõe sobre o Estatuto 
dos Poficiais Militares da Polícia Militar do Distrito Fe
deral, e dá outras providências". Relator: Senador Hélio 
Gueiros. Parecer: favorável, pai- constitucional C jurídi
co, nos termos da Emenda n~" 1-CCJ. Não havendo dis

-crrssão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado, por unanimidade. Item 4- Projeto de Lei do 
Senado_nl' 276, de 1985, que- irilrodUz modifiCação na [ei 
nq 5.107, de 13 de setembro de 1960, que instituiu o 
FGTS, para o fim de determinar que a conta individuali
zada _do empregado não optante seja transferida aos de
pendentes, no caso de seu falecimento. Autor: Senador 
Nelson Carneiro. Relator: Senador Nivaldo Machado. 
Parecer: favorável, por constitUCional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
-cer, que é aprovado por unanimidade. Item 6- Projeto 
de Lei do Senado N~' I 52, de 1985, que estabelece salário 
mínimo profissional para os controladores de tráfego 
aéreo _e técnicos-de informações a:eronãutícas. Autor: Se
nador Nelson Carneiro. Relator: Senador Nivaldo Ma
chadQ. Parecer: favorável, por constitudonal e jurídíco. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parécer, que é aprovado, por unanimidade. Item 7 -
Ofício ••s" n9 16, de l985 (Ofício nf"11-PJMC, de I0-04-
85, na origem), do Senhor" Presidente dO Supremo Tribu
naJ Federal, encaminhando ao s·enado Federal, cópias 
-das notas taquigráfícas e do acórdão proferido pelo Su
premo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraor
dinádo n"' l01.477-6, do Estado do Paraná, o qual decla
rou a inconstitucionalidade do art. 75, bem como de seu 
parâgrafo único. da Lei n~" 14, de 30-12-77, do Município 
de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Relator: 
Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável, na forma 
_do projeto de resoluçãõ que apresenta. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade._ Item 9- Projeto de Lei do 
Setlã:do:~n" 72, de 1984, que-acrescenta 'disposítivo na Lei 
n"' _5.197, de~ dejaneir9 de 1967, que dispõe sobre a pro
tc~;.ão à fauna. Autor: Sênador Nelson Carneiro. Relator: 
Senador Helvidio Nunes. Parecer: favoráve_I, por consti
tucional e jurídico~ Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em Votação õ -parecer, que ê aprovado, por 
unanimidade. ltem 11 - Projeto de Lei do Senado n9 
301, de !981-Complementar, que introduz alteração na 
Lei Complementar n" I 1, de 25 de maio de 1971, visando 
reduzir a idade limite para obtenção da aposentadoria 
por velhice, possibilit<lr a concessão do benefício à mu
lher do trabalhador rural e indicar a fonte de custeio 
para tanto. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: 
Senador Helvídio Nunes. Parecer: contrário, por incons· 
titucional. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põ.e 
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
It_em 13- Projeto de Leida Senado nl' 314, de 1985, Que 
d1spõe sobre a criação de escolas agrícolas federais nos 
_Municípíos de Marechal Cândido R_ondon, Capanema e 
Cafelândia no Estado dõ Paraná, a nível_de2>' Grau. Au
tor: Senador Roberto Wypych. Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional e jurídi
co; com Emenda n~' 1-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, qu__e é aprovado, 
por unanimidade. Item 14 - Projeto de Lei do Senado 
n~" 233, de 1983, que considera perigosas, para efeito da 
vantagem adicional prevista em lei~ as atividades dos ma" 
nobr~iros de pátios e guarda-chaves ferrOviários. Autor: 
Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Helvídio 
Nunes.. Parecer: contrário, quanto ao mérito. Não ha
vendo d_iscus&ào, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que __ é aprovado, por unanimidade, Item 18 --Proje

-to de Lei da Câmara n~' 228, de 1984 (Projeto de Lei I!"' 
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1.759·6, de 1979, na CD), que altera a redação do artigo 
46~ da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
p_e(o Decreto-lei nl' 5.452, de !I' de maio de 1943. Autor: 
Deputado Fernando Coelho. Relator: Senador" Nelson 
Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional ejurldi
co_. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo
taçãO o parecer, que é aprovadO, com voto çontrârio dO 
Sr. Senador Roberto Campos. Item 20 ~ Pi'õjeto_de Lei 
do Senado nl' 280, de 1985- DF- Mensagem n~" 221, 
de 1~85 (M;ensagem n" ~70, de 24---9-85, na origem), que 
concede ao_ Doutor Plínio Cantanhede, ex-Prefeito do 
Distrito Federal, um subsídio mensal e vitalício, e dá ou
tras providências. Relator: Senador Nelson Carneiro. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. NãQ ha
vendo discussão, o Sr: Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 24- Proje
to de Lei d~ ~enado nl' 281, de_ 19~5, que assegura ao 
professor, contribuinte da previdência social, aposenta
doria, por tempo de serviço, com valor integral do seu 
salário. Autor: Senador João -Lobo. Relator: Senador 
Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico, com Emenda n~" 1-CCJ. Não havendo discus
são, o ~r: _Presidente p~e em votação -o parecer, que é 
aprovado, por unanimidade. Item 29 - Projeto de Lei 
do Senado nl' 204, de 1982, que veda a comercialização _ 
de plantas ornamentais venenosas, tóxicas ou nocivas' à 
saúde. Autor: Senador Gastão MUUer. Relator: Senador 
Lenoir Vargas. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídiCo~ N~o ha\!en~~_discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovãdo, por unanimidade. 
Item 30 - Projeto de Lei da Câmara n~' 125, de 1983 
(Projeto de Lei n~ 3.632-B, de 1980, na CD), que altera a 
redação do caput do artigo 392 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~" 5.452, de !I' 
de maio de 1943. Autor: Deputado Lécr Simões. Relator; 
~~-n?dor. Nival~o Machado. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Posto em discussão o parecer, o 
relator solicita a retirada de pauta do piojeto, para ree
xame. Item 31 - Projeto de Lei do Senado n? 51, de 
1982, que acreScenta artigO à Lei nl' 6.168, de 9 de de

-zembro de 1974, que cria o Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Soc~al- FASe dá outras providências. Au
tora: Senadora Laélia de ·Alcântara. Relator: Senador 
Lenoir Vargas. Parecer: favorável, por constitUcional e 
jurídico, Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o par~er, que ê aprovado, por unanimi~a~~
ltem 33 - Projeto de Lei da Câmara n"' 200, de 1984 
(Projeto de Lei nl' 504-B, de 1979, na CD), que dispõe 
sobre a possibílidade de os sindicatos de trabalhadores 
poderem reclamar em Juizo, independentemente de 
mandato procuratório, adicionais de insalubridade e pe
riculosidade, em benefício de seus associados. Autor: 
Deputado Álvaro bias. Relator: Senador Nivaldo M"a
chado. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico: 
Posto em dis_cussão, o parecer, o relator solicita a retira
da de pauta do projeto, para reexame. Item 38- Projeto 
<!~ lei do Senado_ n~' _1_56, de 1985, que altera disposífívo 
da Consolidação das Leis- do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nl' 5.452, de 1943. Autor: Senador Guilherme 
Palmdra. Relator: Senador Helvídio Nunes. P:irecer: fa· 
vorável, por constitucioilal e jurídico. Não havendo dis
cussão, o_Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado, por unanimidade. ltem 42 - Projeto de Lei 
da Câmara n" 107, de 1985 (Projeto de Lei n~' 4.791, de 
1984, na CD), que altera as redações dos§§ 21' e 39 do art. 
139, da alínea do art. 140, e do art. 141, do Decreto nl' 
2.4._643, de lO de julho de 1934- Código de Águas. Au
tor: Poder Executivo. Relator; Senador Hélio Gueiros. 
Parecer:_ favorável, P'?r constituêional e jurídica.· Não ha
vendu discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 43- Proje
to da Lei do Senado nl' 190, de 1985, que alterà ci caput 
do art. 6q da Lei nl' 5 .J 07, de f3 de setembro de 1966 para 
acrescentar de 10% (dez por cento), para 20% (vinte por 
cento), o montante devido pelo empregador, quando da 
rescisão do contrato de trabalho. Autor: Senad_or Carlos 
Chiarelli. Relutar: Sen3dor HelvídiO NUnes. PareCer: faM 
vorãvel, por constitucional e jurídico. Posto em vOtação 
o parecer, o Sr. Sellador Hélio Gueiros sófídta vista, qrie 
lhe é deferido, pela presidência. Item 45- Projeto de Lei 
do Senado n"' 50, de 1984, que acrescenta dispositivo à 
Lei n9 6.360 de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre 
a vigilância sanitária dos medicamentos, drogas, etc., 
com vistas a- determinar a utilização de embal~gens eco
nómicas, Autor: 8_enador Nelson Carneiro. Relator: Se-
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nador Nivaldo Machado. Parecer favorável: por consti- apr<JVado com voto contráriO -do Sr. Senador Hel'<:ídio 
tucional e jurídico. Não.MY!rll.d.9 __ c::lis_cu_s~ào, o Sr. ~resi- Nunes-.-Item 6--=-Yroje_to de_R~_sQl(J.ção da Comissão-de 
dente põe em votação o parecer, que é aprOVãdo, -por-~- ----cco-n--orruaã- Mê"i-iSiige-m: n~' 142, de 1985 (Mensagem nl' 
unanimidade. Item 51 -Projeto de Lei_çlo Senado_nl' S.?~ 334, de 1-7-85, na origem), do Senhor Presidente_da Re-
de 1985, que altera dispOsiti~_o da legislação previd~n--- Pública, submetendo à aprovaçãO do Senado_ Federal, 
ciária, com vistas a determinar que as filhas solteiras de prõposta do _Senhor Ministro_ d-a F.a,z~nda, par~ gu~J;eja 
qualquer condição permaneçam como dependentes dos autorizado o Governo do Estado do Rio. Grande do Suf 
segurados da previdência, independentemente de limite a elevar temporariamente, em Ci'$. 18l.488.226-.s56, o 
de idade. AUtor: Senador Nelson .Çi!rneirQ_, ,ReJ.fllQ.r.;..§~: __ mõnúúúe-~de sua· çiívid~CónSOlida:da interna. RelatoJ:..Se-
nador Lenoir Vargas. Parecer: favorável, por constitü~~ ,.-ilil~CeôOJrVarg;is: ~a~~cer~·_rav()·rável~-pOr ·constitu~ 
ciOrial e jurtdico, nos-te-rmos da Emenda n~"' l - CCJ - cional e jur-fdfco. Não lia Vendo discuss,ão, o Sr. Presiden-
Substitutiv:a. Colocado ~;m :vota_ção o-parecer, é o -me:iriiá te-põe em Votação o jJa"recer, queê_aprovaâo,-poÍ' unani-
rejcitad~. po~ maioria de votos. A presidência designa o midade. Item 7- Projeto de_Resolução da Comissão de 
Senador H_éli_o GuejrQ~ para relatar o vencido, São-adia- Economia à M~ns~_gem n'i'_ 210, de 1985 _(Me_f!sagem -~11' 
dos, em virtude da _au.sênci;L _dos relr;ltor~, ·os s:e~_L_tintes 4?_1, de 18~?-85! na ~rigem~, ~()Senhor Pres_idente daRe-
projetos: PLS _198/ª4~ PLS _162/_84, .PLC 40/85_. PÇC _p1íl>J~cãJubmetet1_dpà_api-ovãção do Se~ado:_Feder~l, 
93/83, PLC 99/83, PLS 10/85, PLS 54/80, P"LS 253/85," I'í'oposta do Senhor Ministro dã Fazenda, Paia q-ue Sejã 
PLS lOl/83, PLS 66f84, PLS 277/83, PLS 105f83, PLS autorizado o Governo do Estado. do Rio de Janeiro a 
54/84, _PLC 234/84, PLS 11-2/.84, PLS 42l84, PLS eleVai", -temporariamente, em Cr$. 152.682~159.14-Í, o 
266/83, PLS 83/82, PLS 173/83, __ Pi.s~7i,láJ, ·pcs- -lllÕ!Hanfe de sua dívida consolidada interna. Relator: Se-
160/84, PLS 235/84, PLS 226/85, PLS 170/84, PLS nad~r Nelson Carneiro. Parecer: favoçáVe~,_por constitu-
223/85, PLS 14(85, PI,~ 30./!H._ PLS. __ 17~}84, PLS __ CT?Oal_ejurfdico~_Não __ h_ave!!do discu~Sã~._oS~. P~~íden-
161/85, PLS 219/84, PLS 233/85, c--PLS 309785,- PL's~- ~-teJ-;o~_ ~111 vgt~~_(~ parecer, que ê áprovado conl. Voto 
109/85.,. PLS 311/85, PLS 99/84, PLS 25/8_5, _ PLS contrário ~o Sr. 5e~ador Helvídio Nunes. Item 8 -Pro-
108/84, PLS 232/85, PLS 84/81, PLC 231(84, PLS jeto de Resolução ãa Comissão de Economia à Mensa-
216/85, PRS 005/85, PLS t6j84, PLS 296/85, PLS _ gem_n' 238, _de_l985 (Mensagem no 503, de 15-10-B5, na 
228/'133, PLC 006f85, PLS 205/85 e PR:S-9.6}8J .. Ã pr~-:- -~ -ongem),-do Senhor Presidente da República, submeten-
dência comunica aos demf;lís membros da C~missão ha- do à aprovação do_5en:ado Federal, proposta do Senhor 
ver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-Se assim à apr·e~ Ministro da Faz~da, para que seja autori~ado o Gover-
ciação do Item I - Projefo de R~!>Oiução __ da ~omls_são_ no -~o Estado do Rio Grande do Sul, a elevar, tempera-
de FinançUs a"Q Ofício "S" n~"' 36, de _1985 ((jfíCío Õ? úp~- fiàmênte, _em Cr$. 134..513.277.512, o monü:mte de sua 
475, de 16-9-SS, na origem), do Senhor Governador Cio dí~Jáã~·cõn~Õiidada-lnterna:_ R~lat~r: Se_o.ad.or _Lenoir 
Estado do Ceará, solicitando autorização do S:e.llªçlçd:.~-~-~ _y:~~-~~·- ~"~_ieCer: fa-yô!~~l, por"?~!lstftucional e jurídico. 
dera!, para contratar oper~çã~ de cré~ito ~xterno no v a- Na? ~av~ndo cüsc~ssao_. o Sr. P~_íde_nte põe em votação 
lorde USJ 40,000,000.00 (quarentã milhões çle dólares_ _o-p_arecêr, que ê aprovado, por-unaniTfiídade. Item 9-
norte-americanos), ou o equivalente em' outra moeda, Projeto de Res:oluçào da Comissão de Economiª à Men-
destinado ao programa de refinanciamentO da dívidá ex~· · sagém n~" 288, Oe 1985 (Mensagem n"' 584, de 19-11-85, na 
terna daquele Governo junto ao B;.inco do Est_liçl_o_ cf.o origem), do ~enho! Presidente da República, submeten-
Ceará. Relator: Senador José Lins. PareCer: favorá_~eÇ "ao·ã~ãpfõVa"'Ção do Senado Federal, proposta do Senhor 
por constitucional ç jurídico. Posto em dispussão _à__.p_aÍ"e~~ _ _ -~iilistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
cer, o Sr. e.r!!sidente çqncede vista ~o Sr. Sen __ ad~r QdiCíf- - fffi'ãM~nicil:l_~l de Barra do Garças- MT, a contratar 
Soares. Item 2- Projeto de Resolução_ da·c~~~S;ã:Oae:·_,._ --~~ê:i'tÇã~_-Crédito, no valor de Cr$. 4.886.4l2.000,jun~ 
Finançãs, ao Ofício "S!' n"' 39;de 1985, dO Senbõf QQ:- --to __ a~ BanCO._ do Estado de Mato Grosso S/ A. Relator:
vernador do Estado da Paraíba, solicitando auto-rrZaÇãO -- Seiruõor Rober~o C_m_npos. _Par~cer: favorável, por cons-
do Senado Federal, para contr<_J.tar operação de emprês~ tituciórral ejuríéHcõ. Não havendo discussão, o Sr. Presi-
timo externo, no valor deUS$ 15,100,000--:-00 {quinze mi- dente põe em votação o parecer, que é aprovado, Por 
lhões e cem mil dólares norte-amerlcanos), destinado à unanimidade. Item 10 - Projeto de Resolução da_Co~ 
liquidação dos compromissõs exfstenteS e vericíve-is çnl TtliSSão:-~e Economia: à Mensagem n"' 289, de 1 9_85 (Me_n-
1984 e 1985. Relator; Sen~Qor Roberto Carppos. __ Pa_~ sa~Cin-_n~--~8;5_, Oe)9~!T-85, riã origerrl],-dõ Senhor Presi-
cer: faYorável, por constitucional e jurídico. Não_ha~~n- âentC~dã Rep~blic~ SlJb_n:tetendo à aprovação do Senado 
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o i:)ai-eêer, Feõerar,- proPosta dõ Se-nhor Ministro da Fazenda, para 
que é aprovado, por unanimidade. (tem 3- Projeto d,e- q~re seN aüto_rizada a Prefeitura Mttnicipal de Alta Fio-
Resolução da Comissão de Finanç~s ao Ofício··~· n~"' 45! ___ __resta-::..:-MT; a ~i-ttratar operáçãó de crédito no valor de . 
de 1985 (Ofício n\' G-2.385. de 21-11-85, na orig~lll). do C"rS 3. 140.422.050, junto à Caixa Económica Federal. 
Senhor Governador do Estado de Minas _Gerais, sOJiêj~ -""Rei~ to r: Senad~r Roberto Campos. Parecer: favorável, 
tando autorização do Senado Federal, par_a contrªtar _pô·f cóilstituCional e jurídico. Não havendo discussão, o 
operação de empréstimo externo no valor de US$ Sr. Presidente põe em votação o parecer;que ê aprovado 
120,000,000.00 (G<mtó .e vinte m!lhões de dQiares n9_rtç- p~_r unanimída_de. Jtem _11 - Projeto de_ResoJução da 
americanos), destinado ao programa de refinançiamenTô --coõllsSâo_-de _ECofiolnla à M_ensage~ ~-.,.. 290, de _1985 
da dívida externa daquele Estado. Relator: Senador.AI- (Mensage~ n<:> 591, de 19-11-85, na origem), dO Senhof 
fredo Campos. Parecer. favorável, por constituciOnal e- -P-rêSiOe--rttedâ: RepUblica, submetendo à aprovação do 
jurfdico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe Senado Fe:d~_~;·_a_l. proposta do Senhor Ministro da Fazen-
em votação o pareCer, que é api·ovado, por unanirilidade. da, para que seja autorizada a Prefeitura MJJ.nicipal de 
Item 4 - Projeto de Resolução da_ Comissão dç::_ Fi7 C~_mpo Mo_urão- PR~ a contrã:tar operação de crédito 
nanças ao Of1c1o_ "S" r]l"' 46,.de 1985 (Oficio GA/nl' 274, no valor de Cr$. 2.629.828.800,junto ao-Banco do Es~ado 
de 2-10-85; na orígem), do Senhor Governador do Esta- do Paraná SfA. Relator: Sena.dor Lenoir Vargas. Pare-
do do Acre, solidtando autorização do Senado Fe,defal~ ce_r: _ fa~oráVel, po_r constitUcional e jurídico. Não haven~ 
para contratar operação de crédito externo, no ·valor de do -discUS-são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
US$ 20.000,000.00 {vinte milhões de dólares norte- __ que-é aprovado por unanimidade. Item 12 -.Projeto de 
americanos), destinado a carrear recurso-s para o progra-:. - ---ResoluçãO--da- Comissão de Economia à_ Men:;1a_gem _tJ."' 
ma rodoviário daquele Estado. Relator: Senador Hélio 291, de 1985 (Mensagem n~ 592, de 19-11..;85, na origem), 
Gueiros. Parecer: favorável, por constitucional e jur'ídi- do _Senhor Presidente da República, submet~ndo à apro-
co. Não havendo dis_c_u§sâo, o Sr. Presidente põe em vo- vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
tação o parecer, que é a-provado com voto contrário. do . ~a Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni-
Sr. Senador He1vídio Nunes. Item 5- Projeto de Reso- cip~l de lb~iPorã __ ~- PR, a contratar operaçã<fde crédito 
lução da Comissão de Finanças ao Qfíclo -.. S" n\' 47;de nOv-ãlOFde-Cr$.-1.007.&05.300,junto ao Banco do Estado 
1985 (Ofício n~" t.OSO-GG, de 11-ll-85, fiil-ÕI-i8em), dO- do----rarana SJA. Relator: Senador Lenoir" Vargas. Pare-
Senhor Governador do Estado do MaranhãO, s_olicjtan~ ~r: fa~oráVel, por constitucional e jurídico. Não haYen-
do autorização para contratar operação de emprêstimo dOOiScussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
externo no valor de USS 47,000,000.00,(quarenta-e sete- que é aprovado, por unanimidade. Item 13- Projeto de 
milhões_de dólares norte~americanos), destinado ao pro- ResolUção- da Comissão de Economia à Mensagem n~"' 
grama de_ refinanciamento da dívida externa daquele Es- 292; de 1985 (Mensagem n"' 593, de 19-11-85, na origem), 
tado. Relator: SenUdQi HéliO Gueiros. -Parecei': f~Vo(!rá~ do _Senho_r _Presidente da Re~~blica,_ submetendo à apro-
vei, por constitucional c jurídico. Não havendo. diSCus.:-·---vaçao-dO Senado "Fedefar,- p-roJ)Osfa- do Senhor Ministro 
são, o Sr. Presidente põe e~ votação .o parecer, que é -da FaZenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni-
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cipal de Maringâ- PR, a contratar operação de crédito 
no valor dec_r$_ 9.62J'.841.80~,jurito ao Banco do Estado 
do Paraná SjA. Relator: Senador. Lenoir Vargas.Pare~ 
cer: _ favqrá':el, por constitucional e jurfdico. Não haveq.
do dis<?IJ:SSào, o S_r. Pr_esidente Põe em votação o parecer, 
q1,1e é ~prOV!J.do por unanimidade. Item 14- Projeto de 
R~o!ução- da Comissão de EConomia à M_ensagem n'i' 

_22_3, de: 19§5 _ _(M~g_~agem_~'í' 594, d_e 1_9-! 1-85, na origem), 
do S~n~or_P~id_ente -~a República. submetei-tdo-_àaprO
V~ãó do Seóad~ Fe"derai, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Paranaguâ- PR, a contratar operação de crédi
to no valor de_C~$. 96_1._855;200,junto à C_aixa Econômi
ca Federal. RelatOr: Sinador Lerioir Vargas. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussão, o Sr. Pxesidente põe em votação o parecer, que ê 
aproVado, por unanimidade. Jlem 15 --Pr.ojç_to de Reso~ 
lução da Comissão à Mensagem n~"' 294, _de 1985 (Mensa~ 
gem n<? 590, de 1.9-11-85, na origem), do Senhor Presiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o_Governo do Estadq d_Q. Paraná, a 
cõhtratar operação de crédito no v_alor de Cr$ 
6.465.500.000, junto à Caixa Econômica Fedetal. Rela~ 
tor; S~nador Lenojr _Vargas. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo disc.us1>ã.o, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 16 --Projeto de Resolução da 
Comis~ã_o ·de Ec:onon:tia à Mensagem n"' 300, de 1985-
(Ménsagerri nl' 600, de 21-ll-85, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado F~al, pr_op()sta do Senhor Mi_nistro da Fazen
cla, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Brasilándia -- MS, a c-ontratar operação de crédito no 
.valp.r_.de CrS .3.043.254.331, junto· à Caixa Econômica 
Federal. Relator: Senador Helvfdio Nunes. Parecer. fa
Vorável, pOr constitucional e jurídico. Não _havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado, por unanimidade, Item 17- Projeto de Reso
lução da Comiss_ão_de Economia à Mensagem n"' 301, de 
1985 (Mensagem n"' 601, de 21-11-85, na'origem), do-Se> 
nhor Pr~idente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que -seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de ltapira -,SP, a contratar operação de crêdito no va
lor de Cr$. 8.541.692.500, junto ao Banco do Estado de 
S}io Paulo ~~A. Relator:_ Senador Roberto Campos. Pa
r~cer:_favo_ráyel, por constitUcíonal e jurídico, Não ha
vendo dÍscussão, o Sr. PreSidente põe em votação o pare
cer, que êap·rovado, por unanimidade. Item IS- Proje
to de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem 
n"' 302, de 1985- (Mensagem n9 602, de 21-11-85, na 
origem), do Senh<?!_ Presidente da República, submeten
do à aprovaÇão do Senado Federal, proposta do SenhOr 
Ministro da Faienda para que seja autorizada a Prefeitu
ra Municipal de Salto de Pirapora - SP, a contratar 
operação de crédito no valor de crs 2.680.050.000 junJQ_ 
à Caixa Econômica do Estado de São Paulo SJ A. Rela
tor: Senador __ Roberto Campos. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico~ Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que 6 aprovado, 
por unanimidade. ltem 19 - Projeto de ResoluçãQ da 
Comissão de _Economia à Mensagem _nv 303, de 1985 
{Mensagem nv 603, de 21-ll-85, na origem), do Senhor 
P.residente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da. para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Sombrio- SC, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$. _275.952.706, junto à Caixa Económica Federal. 
_R:el!itor: Senad<?r Lenoir Vargas. Parecer: favorável, por 
consittucion.al e jurldico. Não .havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em v~tação o parecer, que ê aprovadq, 
por unanimidade. Item 20 - Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia à Mensagem n~"' 304, de 1985 
(M~ns_agem n"' _604, de 21-11-85, na origem), do Senhor 
Presid~ntç da _R~pública, submetendo à _aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da,_ para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Várzea Paulista- SP, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 14.688.6ll.200,juntó ao Banco do Esta
do de São Paulo Sf A. Relator: Senador Helvfdio Nunes. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, qilé é aprovado por unanimidade. Nada mais haYen
do a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald 
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CavalCante Gonçalves, Assistente da Comissão, a pre
sente atu, que lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Pre
sidente. 

31• Reunião realizada em 03 de dezembro de 1985 

(Extraordinária) 

Às dezesseis horas do dia três de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Comissão, sob a 
presidêncía do Sr~ José Ignácio Ferreira, Presidente, 
reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça com apre
sença dos Srs. Senadores Fábio Lucena, Martins Filho, 
José Lins, Nelson Carneíro, Aderbal Jurema, Alfredo 
Campos, Jutahy Magalhães, Luiz Cavalcante, HenriQ.ue 
Santillo e Américo de Souza. Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os Srs. Senadores Hélio Guei(os, 
Helvídio Nunes, Moacyr Duarte, Octávio Cardoso, 
Odacir Soares, Lenoir Vargas e Nivaldo Machado. Ha
vendo número regimental, o Sr. Presidente declara aber
tos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião 
anterior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à 
apreciação das matérias constantes da pauta, na ordem 
determinada pelo Sr. Presidente. Item 01 - Projeto de 
Resolução da Comiss1:ío de Economia à Mensagem N9 
285, de 1985 (Mensagem n9 581, de 18-11-85, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autoiizadã a Prefeitura Muni
cipal de Barra Mansa- RJ, a contratar operação de crê
dito no valor de Cr$ 15.897.513.479, junto à Caixa Eco~ 
nômica Federal. Relator: Senador Nelson Carneiro. Pa
recer favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presídente põe cm votação o-pare
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 2- Projeto 
de Lei do Senado n9 263, de 1985, que altera a Lei n9 
4.545, de 10 de dezembro de 1964 e dá outras providên
cias. Autor: SenadOr Nivaldo Machado. Relator: Sena
dor Martins Filho. Parecer favorável, por constitucional 
e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 4- Projeto de Lei do SenadQ n9 1_98, de 1984, qUe 
resguarda direitos adquiridos por funcionários da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal, antes da vigência 
da Lei no;o 5.903, de 09 de julho de 1973, quanto à per
cepção de adicional por qUinqüênios. Autór: Senador 
Nelson Carneiro. Relator: Senador Martins Filho. Pare
cer favorável, por constitucional e jurídico. Não hiven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. Item 05- Projeto de 
Lei da Câmara No;o 040, de 1985 (Projeto de Lei n9 458-C, 
de 1979, na CD), que concede aposentadoria, aos 25 
(vinte e cinco)- anos de serviço, aos trabalhadores em 
áreas perigosas das refinarias de petróleo e determina 
outras providências. Amor:- Deputado Dei Basco Ama
ral. Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer favorável, 
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o 
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 8 - ProjetO de Lei do Senado n9 
162, de 1984, que autoriza o pagamento do 139 salãrio 
em parcelas mensais, à partir do primeiro mês do ano, na 
condição que especifica. Autor: s-enador Nelson Carnei
ro. Relator: Senador Martins Filho. Parecer favorável, 
por constitucional e jurídico. Colocado em discussão o 
parecer, o Relator, a pedido do Autor, Senador Nelson 
Carneiro, solicita a retirada de pauta do--p-rojeto, que é 
deferido pela presidência. Item 9 - Projeto de Lei da 
Câmara N9 093, de 1983 (Projeto de Lei n9 3.471-B, de 
1980, na CD), que altera a redação do inciso III do arti
go 89 da Lei n9 5J07 de 13 de setembro de 1966, para 
permitir que o empregado do sexo feminino possa, por 
motivo de casamento, levantar o seu Fundo.de Garantia 
do Tempo de Serviço- FGTS, na vigência do contrato 
de trabalho. Autor: Deputado Walter Silva. Relator 
Martins Filho solicita vista, que é defefida pela-Presidên
cia. Item 12- Projeto de Lei da Câmara N9 099,de 1983 
(Projeto de Lei ns- 3.358-C, de 1977, na CD), que intro
duz alterações na Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965-
Código Eleitofal, no que se refere à composição dos Tri
bunais Regionais Eleitorai-s. Autoras: ComissãQ_ de 
Constituição e Justiça e ComissãO Diretora. Relator Se
nador Fábio Lucena. Parecer favorãvel, quanto ao mêri
to, por oportuno e conveniente. Colocado em discussão 
o parecer, o -Sr. Senador Martins Filho solicita vista, que 

--é dcreriaa"pela presidência. Item 18- Projeto de Lei do 
Senado No;o 266, de 1983, que acrescenta parágrafo único 
a_o artigo 49 da.Ld n9 4.737, de 15 de julho de 1965 (Códi
go Eleitoral) e dá outras providências. Autor: Senador 
Marco Maciel. Relator: Senador Martins_ Filho. Parecer: 
pela prejudicialidade e arquivamento do projeto. Não 
hav_endo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o 
parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 19-
Projeto de Lei do Senado N9083, de 1982, que dispensa a 
realização de vistoria judicial na hipótese que menciona. 
Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Senador Alfre
do Campos. Parecer favorável, por constitucional ejurf
díco. Nüo havendo discussüo, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 21 - Projeto de Lei do Senado N~ 173, de 1983, 
que dispõe sobre garantias contra a corrosão da !ataria 
dos veículos, a serem concedidas pelas indústrias a-uto
mobilísticas em ãtividade no território nacional. Autor: 
Senador Hélio Gueiros. Relator: Senador Martins Filho. 
Parecer favorável, por constituicional e jurídico. Posto 
em discussão o parecer, o Sr. Senador José Lins solicita 
vista -que é deferida pela presidênica. Item 22- Projeto 
de Lei do Senado Nso 071, de 1983, que dispõe sobre a 
efetiva integração da assistênCia técnica no sistema de 
crêdito rural, e dá outras providêndas. Autor: Senador 
Ãlvaro Dias. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer 
favorável, por constitucional e jurídico com as Emendas 
n9 l e 2-CCJ. Colocado em discussão o parecer, o Sr._Se
nador José_ Lins solicita vista, que é deferida pela Presi
dénCíã--;- Item 23 - Projeto de Lei do Senado N9 226, de 
1985, que altera a redação da alínea "b" do art. 182, da 
Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União). Autor: Senador 
Nivaldo Machado. Relator: Senador Américo de Souza. 
Parecer favorável, por constituciOnal e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 25- Projeto 
de Lei do Senado N9 160, de 1984, que acrescenta dispo
sitivo à Lei ns- 6.024, de 13 de março de 1974, para o fim 
de c!eterminar a imediata e automática absorção, pelo 
Judiciário, dos processos de_ liquidação extra-judicial de 
instituições financeíras, ~ociedades seguradoras e entida
_des de previdência privada,_ quando não concluídos no 
prazo de seis meses, Autor: Senador N_els_on Carneiro. 
Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer favorável, 
por constituciomll e JUrídico. Não havendo discussão, o 
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprova
do, por unanimidade. Item 26- PrOjeto de Lei do Sena
do N9 235, de 19_8_4, que substitui no texto da Lei n9 
6.34 I, de 05 de julho de 1976, e nos artigos onde constar, 
o termo Movimento Estudantil por Movimento Jovem, 
dá nova redaçã_o ao rtem II do artigo 2S> da mesma lei e 
revoga o parágrafo único do mesmo artigo. Autor: Sena
dor Henrique Santillo. Relator: Senador Martins Filho. 
Pare_cer favorável, por constituciorial ejurfdico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 27- Projeto 
de Lei do Senado N9 223, de 1985, e dá outras providên
cias.._Autor: Senador Nivaldo Machado. Relator Sena
dor Arnf;:rj_ço de Souza. Pa_r~cer favorável, po-r constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden
te põe em votação o parecer que é aprovado por unani
midade. Item 29 - Projeto de Lei do Senado n9 04, de 
1985- Complementar, que restringe a exigência do arti
go 6\' da Lei Complementar n9 I, de 09 de novembro de 
1967. Autor: Senador Fábio Lucena. Relator: Senador 
Martins Filho. Parecer favorável, por constitucional e 
jurídico. Posto em discüssão o pai-ecer, o relator-sOticita 
a retirada de pauta do projeto, para reexame. Item 30-
Projeto de Lei do Senado n9 030, de 1984, que dispõe 
sobre limitação dos valores das prestações de amorti~ 
zação dos empré.'\tim9s para aquisição de casa própria. 
Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Luiz 
Cavalcante. Parecer: favorável, por constitucional e jurí
dico, nos termos da Emenda ns- 1-CCJ - Substitutiva. 
Ni:io havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 31 -
Projeto de Lei do Senado nQ 179, de 1984, que altera dis
positivos da Lei ns- 6.538, de 1978, que dispõe sobre os 
serviços postais e dá outras providências. Autor: Sena
dor _Henrique Santillo. Relator: Senador Alfredo Cam
pos. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Posto em discussão o parecer, o relator solicita a retirada 
de pauta do projeto, para reexame.ltem 32- Projeto de 
Lei do Senado n9 161, de 1985, que altera a redação do 
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artigo 474 da Consolidação das Leis do Trabalho. Au
tor: Senador Nebon Carneiro. Relator Luiz Cavalcante. 
Parecer favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 33- Proje
to de Lei do Senado n9 219, de 1985, que integra o siste
ma de eclusão aos projetas de engenharia para aprovcí
tamento hidrelétrico, e dá outras providencias. Autor: 
Senador Gabriel Hermes. Relator: Senador Martins Fi
lho. Parecer favorável, por constitucional e jurídico. Pos
to em discussã() o parecer, o Sr. Senador José Uns solici
ta vista, que é deferido pela presidência. Item 40- Pro~ 
jero de Lei do Senado n9 099, de 1984, que permite Q.tie .is -
entidades sindicais de âmbito local e regional obtenham 
empréstimo jUnto ao Sistema Financeiro da Habitação, 
para a cciiisúuçâo ou aquisição de sede própria. A.utor: 
Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Alfredo 
Cam:pos. Parecer favorável, por constitucional e jurídi
co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 
46- Projeto de Lei do Senado n9 216, de 1985, que mo~ 
difica o "caput" do artigo 70, da Lei n9 5.108,-de 21 de 
setembro de 1966, -para permitir que analfabetos possam 
obter carteira de habitação para cOnduzir veículo auto
motor. Autor: Senador Gastão MUller. Relator: Senador 
Américo de Souza. Parecer favorável, por constitucional 
e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 47- Projeto de Resolução n9 005, de 1985, que cria 
a Coordenação de Recursos Humanos e Patrimônio Cul
tural do Senado Federal, diretamente subordinada ao 
Diretor Geral e dispõe sobre a sua estrutura e atri
buições. !1\utor: Senador Jorge Kalume. Relator: Sena
dor Martins Filho. Parecer favorável, por constítucional 
e jurídiCo. Em reuniãO anterior, foi concedido vísta ao 
Sr. Senador Hélio Gueiros, que o devolve, em voto em 
separado. Posto em votação o parecer, é o mesmo apro
vado, por unanimidade. Tendo o Sr. Presidente que se 
ausentar da reunião, passa a Presidência ao Si. "Senador 
Jutahy Magalhães, que continua a apreciação da pauta 
na ordem seguírite: Item 32- Projeto de Lei do Senado 
n9 161, de 1985, que altera a redação do artigo 474, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. _Autor: Senador 
Nelson carneiro. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Pa
recer fav-orável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente eventual põe .em vo
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
37- Projeto de Lei do Senado n9 309, de 1985, que au
toriza o Poder Executivo a criar a Fundação Nacional 
do Bem-Estar do Idoso- FUNABEI, e dá outras provi
dênCias. Autor. Senador Heráclito Rollemberg. Relator: 
Senador Martins Filho. Parecer: Favorável, por consti

-tucional e jurfdico, nos ~ermos da Emenda nço 1-CCJ. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente eventual coloca 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 38- Projeto de Lei do Senado n9 109, de 1985, que 
assegura aos empregados domésticos férias anuais remu
neradas iguais às dos_ trabalhadores em geral. Autor: Se
nador Carlos Alberto. Relator: Senador Luiz Cavalcan
te. PareCer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente eventual põe em vo
tação o parecer, que ê aprovado, por unanimidade. Item 
43- Projet<? de Lei do Senado n9 232, _de 1985, que tor
na isenta de todas as custas judiciárias e cartorárias a 
ação 9u CQ_ntestação judicial de qualquer natureza, vi
sando a preservação do meio ambiente. Autor: Senador 
Gastão ·Müller. Relator: Senador Américo de Sóuza. Pa
recer favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente eventual põe cm vo
tação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. São 
adiadas, em virtude da ausência dos relatores, o's seguin
tes pcojetos: PLS t99(S5, PLS O!O(S5, PLS 054(SO, PLS 
253(85, PLS~101(S3, PLS 066(S4, PLS 277(S3, PLS 
105(S3, PLS 054(S4, PLC(234j84, PLS 112/84, PLS 
042/84, PLS 170/84, PLS 096/85, PLS 205/85, PLS 
233/85, PLS 311/85, PLC 025/S5, PLS 108/84, PLS 
084/81, PLC 231/84, PLS 016/84, PLS296/85, PLS 
228/83 e PLC 006/85. O Sr. Presidente eventual, Sena
dor Jutahy Magalhães, passa a presidência ao Sr. Sena~ 
dor José lgnácio Ferreira. O Sr. Presidente comunica aos 
demais membros da Comissão haver sobre a mesa uma 
pauta extra, passando-se, assim, à sua apreciação. Item 
01- Emenda substitutiva da Câmara dos Deputados ao 
Projeto çie Lei do Senado ns- 009, de 1983, que "inclui en
tre as contravenções penais, a prática de atas resultantes 
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de preconceito cteraça, di:: OOr, de sexO-oU de_estado civil, 
dando nova redaçào à Lei n9l.390, 'de 3 de julho d~ J9~l 
- Lei Afons_o Arinos". AutOr: Deputado Valmor Gia
varina. Relator: Seriador Alfredo Campos. Parecer: fa
vorável à aprovação da emenda substitutiva da Câmara" 
dos Deputados, por oportuno e conveniente. Não haven-
4o discussão, o Sr. Presidente põe em votação o párece~, 
que é ap-rovado, po~ unanimidade, Item 02- Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia à mensag~m n9 
245, de 1985 (Mensagem n" 522,-de 18.l0.85, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, propo_~~a do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Luz--MG, a contratar operaç_ão de cré~itp nova
lor de CrS 872.837.604, junto à Caixa Económica Fed~ 
ral. Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer favorá
vel, por constitucional e jurídico. Não havendo discus; 
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que e 
aprovado por unanimidade. Item 03- Projeto de Reso
lução da Comissão tle Economia à Mensagem n9 273, ~e 
1985 (Mensagem n~" 565, de 12-11-85, na origem), do S~e~ 
nhor Presidente da Repóblica, submetendo à aprovaçao 
do Senado Federal proposta do _Se_nhor Minis't_!o da f1~ 
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura MuníCij:>al 
de Belo Horizonte-MG, a contratár Operação de crédito 
no valor de CrS 42.459:466.750, jurlto à Ca:ixa Ec_9nQmi· 
ca FederaL Relator: Sen.ador Alfredo Campos. Parecer: 
Favorável, por constitucional e juddico. Não havendq 
discussão~ o Sr. Presidçnte põe 5!m votação o parecer, 
·que é aprovado por unanimidade. Nada. mais havendo a _ 
tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Ronald Caval
cante Gonçalves, Assistente da Comissão, a presente 
Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presi
dente. 

COMISSÃO DE CUtNCIA E TECNQLOGIA 
1~ Reunião, Especial, realizada 

em 19 de outubro de 1985 

Ãs nove horas do dia prifneíro de outubro de mil no
vecentos e oiterita e ciffcó~ na sala de reuniões ~a c_omis
são de ConstitUição e Justiça, sob a Presidência do Se~ 
nhor Senador Milton Cabral, reúne-se a Comissão de 
Ciência e TeCnologia, em caráter especial, para o 19 dia 
-do Seminário-"lnvestimento em Ciência e Tecnologia", 
com a presença dos Senhores Senadores Albano Fran_co, 
Jutahy Ma_galhães, Cesa Calse João Lo~o_._~ese~tes_as 
seguintes autoridades: Senador José Frage!H. J)_resident~, 
do Congresso Nacional; Dr. Renato Archer, Ministro _da 
Ciência: e Tecnologia; Dr. Luciano Coutinho~_§ecretâno
Geral do MCT· Dr. Paulo Richcr, Secretário Gérál _do 
MME; Dr. Rô~ulo Furtado, Secretário-Geral do MC; 
Dr. Irundi Edelweis, Diretor do Desenvolvimento Social 
do CNPq; Dr. Paulo A.Jcâ:ntara Gomes, Pró-R.eitor. do 
COPPE; e Dr. Mário Brócuna M<!chado, _yxce
Presidente da FINEP. A seguir, o Senhor Presidente de-_ 
clara aberto o Seminár(o e profere um discu':_s_o_ so~re o 
objetivo do mesmo e agradece a pre.c;ença de outras allto
ridades que, pelo comparecimento, demonstram interes
se nos trabalhos que a Comi_ssão pretende desenvolver. 
Logo após foi dada a palavra ao Senhor Senador José 
Fragelli e ao Senhor Ministro Renato Archer que profe~ 
re discurso de abertura_ do Seminário. Terminãd_o o pro
nunciamento do Senhor Ministro, o Senhor Presidente 
passa a cumprir o programa do Seminãrio. 1:: dada a pa
lavra aos_ apresentadores, Senhores Luciano Coutinho,_ 
Paulo Richer e Rómulo Furtado, que falaram sobr_e~-
atuação do Setor Público no campo da ci~ncia e-Tec~~-. 
Iogia. Em seguida, o Senhor Presidente dá início aos :de
bates com a participação conjunta dos apresentªdores, 
dos Senhores lrundi Edelweis, Mário _BrócunaNJachado 
e Pa~lo Alcântara Gomes, e dos Senhores Senadores 
presentes. Terminado __ o_ debate! o Senhor_ Presider;tt~
agradece o comparecimento de todos e determin~ que as 
nota,s taquigráficlls desta reun[ão, tão logo estejam pron
tas, sejam anex.aôas à presente Ata, par~ publicação, na 
íntegra, dos pronunciamentos. Nada ma1s havendo a~tr~_
tar encerrar-se a reunião_ e, para constãr, cu, Anton1o 
Ca~los Pereira Fonseca, Assistente da Comi_ssão, lavrei a 
presente Ata que, lida c aprovada, serã assinada pelo Se
nhor 'Pres1dente, Senadõr Milton Cabral. 

ANEXO .1 ÁTA DA 1• RtUNlÃO, DA COMIS
SÃO DE CIIINCMJS TECNQLOG!,j,REALlf:A· 
DA-EM J•DEOUtVBRO DE 1~8~. REFERENTE 
AO I• DIA DO SEM!NÀRIO "INVESTIMENTO 
EM CIENC!A E TECNOLOG/À", QUE SE 
PUBLICA CONFORME A AUTOR!ZAÇAO DO 
SENHOR PRESIDENTE. 
Presidente: Senador Milton Cabral 
Vice-Presidcnte: Senador JutahY Magal~àes . 
l[ntegra do apanhamento taquígrâfico da reunião.) 

. . 
SEMINÁRIO "INVESTIMENTO EM 

---~CIENCIA E TECNOLOGIA". 
Dia 1•/10/1985, às 09:00 h. 

Abertllii:--R.enato-·Ar"Chei; MírilstrO da "Ciência e Tec-
.nolo&ia -- ---- --- ---

_j_nveslime_ilt9 em qêOCia e Tecn_o!ogia --__ 0 Setor 
-Pót?Ji~o ------~--- -----~ --. 

Apresentações 
MCT- Luciano Coutinho, Secretário-Geral 
MME ~ Paulo Richer, Secretádq-Geral 
MC- Rõmulo V. Furtado, Secretário-Geral 
Debatedores Convidados 
CNPq - Roberto Santos- Presidente . 
COPPE - P~ulo Alcântara Gomes - Pró-Rettor 
FINEP --Fábio M. Soares- Presidente 

-- Debatedores: Senadores presente. 

O sR: -p_RESfDENTE-'(MlitOn -cabra·()-- Exm~> Sr. 
Presidente do Congresso nacional, Exm~ Sr. Ministro da 
_Ciêilcia y T~ç:nQloiiã;nr: Re-nato- Archer, Exm~> Sr. Lu
dano Coutinho: Secretário-Geral do_ ryíinis~érío de C~_n

-cia e--,-TeCn-OTOgiã; Dr~ Rômulo Vilar Furtado, Secretán~-
- Geral do Ministério das Comunicações; Dr . .P<,~.ulo Rt-
--Cher" ·secre([fiO-Uerar do Min!stér~o da~ Mina~ e Ener~ 
gia; Sr. Dr. lrundi Ed.elweis, Diretor do Desenvolvim_en~ 
to Social do CNPq; Dr. Mário Brócuna Machado, Vtee
Prcsidente da Financiadora de fnsumos e Projetes, FJ. 

·-NEP· -Dr_ P3ulo Alcântara Gomes, pr~~Reitor de _Pes
quis; e PÓs-Graduação da Universidaõe FederãJ 4~ R)? 
de Janeiro, que compõe esta Mesa; Srs. Senadores, mt
nhas Senhoras, meus Senhores: 

Nós damos hoje início ao§ trabalhos deste Seminário, 
- que tem como objetivo estabel~~r ~=!)}a a.~aliação -~obre 

investimentos em Ciênéía ·e Tecnalog1a. 
A Comissão se reunirã, a partir de hoje até odía 3, 

sempre nesse mesmo horário.' e estx:r~, _ao final, dos s~s 
trabalhos, estabelecer concextos, cnteno~ e 9nentaçoes 
que possibilitem a fOrmação de um grupo ~e trabalho 
que posteriormente será convocado para a cnação de um 
programa digital que possibilite, através do Centro _de 
Processamento de_ Dados do Senado Fed~ral, o acompa
n_hamento e o cOntrole do que se gasta, :Onde se gasta em 
Ciência e Tecnologia, . _ .. ~ 

Nosso pensamento é de que havendo uma avahacao 
bem paroximada do que se investe em Ciência e.~ecnolo-_ 
gia será possível ao País estabelecer uma pohttca bem 
mais realista neste campo. . 

A presença .do Sr. Ministro de Ciê~cia e Te-cnologia 
nesta reunião, em companhia do Presidente d_o Sena_O? 
Federal e do Congresso Nacional, Senador Jose Fragelh, 
e demais personalidades representativas de outros Minis
térios, é enriquecida, também, com a presen~ de repre
sentarttes da Sociedade Etimológica do Brasil, na pessoa 
do Sr. Félix França; da Sociedade Brasileira de_BioiQgia 

_e Medicina Nuclear, o Sr. Wirton Palermo; da Soci~dade 
BrasHeira de Pesquisa Operacional, o Dr. Alberto Gab_ay 

- Canei; da Associação Brasileira de Preservador~s de Ma
deira. através do Sr. Messias Soares Cavalcapte;.da_ ~s
sociação Br-asileira de Ãguas Subterrâneas; e da Urgver
sidade de São Pau_lo, USP, o Dr. Aldo da Cunha._Re~ 

-~-J1Quças; ___ da ~ssoo;_iaçàQ_ Brasilei_r_~ ~-~e Farmacéutrcos, 
através dos Drs. Mário Teixeira e Everaldo Torres Bran
dãO; da S_ociedade Brasileira de: TeJec9r:nunicações, atra
_v~ do Dr. José Roberto Boyson pemarc. _ _ _, .. 

Sijo esses os nomes que eu tenho aqui, p~ova~elme!_lte 
outros que ainda não forneceram a sua tdenttficaçao. 

_Mas, de qualquer manei~a. quero .~gradecer a presença 
dos que demonstram interesse efet1vo dos trabalh.o~- que 
esta Comissã_o pretende des~volver nesses pr6x_1mos 
dias. 

Assim sendo antes de passar à execução do 'r\ osso pro
grama, cuja ·ab~rtura compete ao Ministro da Ciência e 
Tecnologia, Dr. Renato Archer, _vou dar a palavra ao 
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nobre st!nador José Fr32;elli, que. deseja dirigir àlgumas 
palavras aos Senhor_e_s. 

O SR. JúSÉ FRAdELLI- Sr. Presidente, Sr. Minis
tro, meus Senhores, eú lamen~o não poder perm~necer 
aqui para ouvir o pronunciamento _do nossQ -:mmente 
Ministro Renato Archer e os demais pronunciamentos· 
que se seguirão, porque, como ?_residente do C_o_ngresso, 
tenho vários compromissos, e tenho que sair agora para 

_ir ao Cindacta, um convite feito há vários dias pelo Sr. 
Ministro da Aeronáutica, e ao qual não posso faltar. 
Miis, fiz -questão_de comparecer aqui, pelo menos para 
essa ubcrtura, sabendo que estas reuniões produzirão os 
melhores frutos sob a Presidência do Senador Milton 
Cabral, que neste Scnudo, é respeitado e admirado pela 
seriedade e pela competência com que ele sempre se de
sincumbe das sUaS missões e dos seus deveres. 
-~uitC? obriª-ado_. _ 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Muito obri
gado. 

Dando prosseguimento, tem a palavra o Sr, Ministro 
da Ciência c Tecnologia, Dr. Renato Arch~r. 

O SR. RENATOARCHER- Exm9Sr.Senador Mil
ton Cabral, Exm~" Sr. Rômulo Furtado, Secretário-Geral 
do Ministério das Comunicações, Exm9 Sr. Paulo Ri
cher Secretátio~Gcral das Minas e Energia, inúmeraS 
auto'ridades, minhas Senhoras e meus Senhores. 

E com muita satisfação que aqui compareço, atenden
do ao convite de Sua Ex• Senador Milton Cabral, para 
dizer algumas palavras na abertura desse importante Se- -
minário. 

,aS Senhores sãhem que hoje se estabelece a importân
cia que os países dão aos problemas científicos. ~o. des:n
volvimento científico e te_cnoló,gico pela partJC!paçao, 
pela taxa de investimento n:O :;etor de çiência e tecnologia 
em relação ao produto bruto desses países. 

Ag-ora mesmo, ao se iniciar o segundo período do Go-
verno Reagan, o Secretário de Estado George Shultz; es
colheu a Academia de Ciências dos Est;;~.dos UniQo.s para 
fazer o seu discurso inaugural, e nesta ocasião Sua Ex.~ 
manifestava a decisão d_o::p Estados Unidos de modificar 
o comportumento tradic;i_onal desse país, que se destaca
va orgulhosamente pelo fato de que 80% do total dos in
vestiment~;:~s em _Ciência e Tecnologia eram feitos pela 
iniciãtiva privada, e apenas 20% pelo Governo america
no. Naquele inst;mte, ele anunciava a decisão do Gove-r
no de aumentar os seus investimentos nesse setor, che
gando a taxa do orçamento deste ano de que 50% do to
tal dos investimentos seriam feitos pelo Estado. Este au
mento, de um orçamento para outro, de 20% p_ara 50~, 
representava a importância qu_e os Estados Un1do_s atn~ 
buíam ao desenvolvimento científico, e tecnológico, ao 
qual ele associava a segurança, a prosperidade e o desen
_volvímento dos Est_ados _U_nídos, 

É: verdade que em grande parte, nesse episódio, os re
cursos se destinam a investimentos no projeto "Guerras 
nas Estrelas", mas que representará, independente do 

_fato de ser um projeto militar, um investimento na ár~ 
científica que possibilitarâ, talvez, o aumento do cresc_J-

-c.mento da distância que o desenvolvimento científico e 
tecnológico dO$ Estados Unidos terá dos seus aliados 
dos outros países. Mas, a importância desse investimen~ 
to do conhecimento exato dessa taxa de investimento, ê 
fu~damental para que se possa avaliar re"ãlmente que im
portância cada governo atribui ao desenvolvimento 
cientifico e:·_tecnaiQgioo. _ 
-Nós~ rio' BraSir"qüi"aPeflas.criarrioS-agora o Ministério 
da Ciéricía e Tecnologia, que dá os seus primeiros pas
sos, ao se instalar encontrou na área de ciência c tecnolo
gia uma situação verdadeiramente catastrófica em ma
téria de investimento. Basta dizer que de 1979 para 1985, 
os investimentos se reduziram a I /5 do que eram em 79. 
E em 79 o Brasil investia menos de 0,5% de seu produto 
bruto no selar de ciência e tecnologia. Os Estados Uni
dos, com esses investimentos, nesse ano, investirão 110 
bilhões de dólares em ciência e tecnologia, o que corres
ponde a 3% do produto bruto americano. 

Creio _que, portanto, o conhecimento exato do que: se 
investe nesse setor é uma contribuição extremamente Im
portante para que se possa planejar nesse Pais uma poli
ticu científicu e tecnológica, para que se-possa ter cons
ciência d~ como atingir aos ín~iees essenciais que carac
terizem o Brasil como um País consciente da importân
cia do desenvolvimento científico c tecnológico. 
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P<~ra dar apenas mais algumas notícias nesse setor da 
realidade do investimento-no sctor científico e tccnol6gi
co na área govemament<ll, o Ministério de Ciência e Tec
nologia tinha como orç:.~mento, para o ano de 85., 477 bi 
lhões de cruzeiros, recursos que se esgotaram ao termi
nar o mês de junho. A suplcmentacão desses recursos, 
obtida através do convecimento de Sua Excelência o Se
nhor Presidente da República, que era necessário parali
sar a tendência à redução de investimentos nessa área, a 
suplementação dos recursos para este ano foi de 960 bi
lhões de cruzeiros. Esses recursos, graças à compreensão 
do Presidente Josê Sarney, que nUm encontro realiiaao 
com a Comissão que representa as -51 sociedades científi
cas brasileiras, a qual visitou o Presidente, Sua Excelên
cia assegurou e liberou esses recursos que nos permitem 
chegar ao fim deste ano ainda praticamente no limite da 
sobrevivência, já que nesses anos foram cortadas, por 
exemplo, as assinaturas das revistas técnícas dos nossos 
institutos de pesquisa científica, das nossas universidades 
e os nossos laboratórios estavam sem as drogas essen
ciais para o seu funcionamento. Esta suplementaçào nos 
possibilitou dar uma demonstração à comunidade cientí
fica que essa discriminação, que durante esses anos se fez 
contra a comunidade científica, contra a pesquisa cientí
fica e tecnolôgica, teria chegado a seu fim. O orçamento 
de 1986, que agora acaba de ser enviado ao Congresso 
Nacional revela um crescimento já apreciável, mas ainda 
insuficiente, em face não só à nossa realidade, mas às de
ficiências de investimento nesses últimos anos. O nosso 
orçamento está em torno de 5 trilhões de cruzeiros e re
presenta, realmente, um crescimento real de 30% sobre o 
orçamento do ano anterioo-r, mas _corresponde, em termos 
de valores reais, a voltarmos ao ano de 1980, e não aind<~ 
a 1979. para dizer qüc-iiãó--chegamos ainda ao nível de 
investimento _que havia em 1979. 

Portanto, quero me congratular aqui com o ilustre Se· 
nadar Milton Cabral e com os ilustres conferencistas e 
de batedores que aqui estão, pela contribuição extraordi
nária que poderão nos dar, pela <~puraçào dos valores 
reais de investimento que se fazem não s6 no setor do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, os órgãos a ele su
bordinados, mas a grande contribuição nesse setor que 
dão os outros Ministérios, principalmente o Ministério 
das Comunicações e o Ministério das Minas e Energia, 
que nas suas empresas subordinadas, todas elas, como 
empresas modemas, estão investindo no setor de pesqui
sa. O conhecimento e a contribuição que este simpósio 
pode dar ao desenvolvimento cientifico e tecnológico do 
Brasil é extremamente importante e agradeço honrado o 
convite que o Senador Milton Cabral me fez para profe
rir essas palavras de abertura. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Vamos, a 
seguir, cumprir o nosso programa, dando início às apre
sentações, que hoje competem ao Dr. Luciano Coutinho, 
Secretário-Geral do MiniStériO da Ciência e Tecnologia, 
ao Dr. Paulo Richcr, Seci'Ctârio·GCrãl do Miriistéiio-das 
Minas e Energiu, e ao Dr. Rômulo Furtado, Secretário
Geral do Ministério das Comunicações. 

Tem a palavr<l o Dr. Luciano Coutinho, para a primei
ra apresentação. 

O SR. LUCIANO COUTINHO- Quero agradecer a 
honm deste convite e, para fim de economia de tempo, 
agradecendo ao Senador Milton Cabral, vou dedicar-me 
diretamente ao tema da palestr<l de hoje, dos debates de 
hoje, de uma maneira _breve para que possamos, numa 
segunda rodada, responder às indagações que venham a 
ser suscitadas. 

Gostaria de inidar minha palestra caracterizando, ini
cialmente, o investimento em ciência e tecnologia nos 
países desenvolvidos, apontando duas características im
portante..<;. Em primeiro lugar, queria destacar o peso 
crescente que nos últimos anos, a partir do fim da década 
de 1970, o investimento em ciência e tecnologia vem ob
tendo nos principais países desenvolvidos. 

Na verdade, esses investimentos, que em média repre
sentavam cerca de l ,7 do Produto Nacional Bruto desses 
países, veio crescendo, particularmente a partir de 
1978/79, na maioria dos países, para alcançar uma mé
dia de 2.4% do Produto Nacional Bruto dos países da 
OECD em 1983, que é a última estimativa disponível da 
própria Organização de Cooperação para o Desenvolvi
mento Econômico·OECD. 

Em segundo lugar, destacar o fato, só para dar uma 
idéia, de que a estimativa de i_nversões em pesquisa e de
senvolvimento, ciência e tecnologia, dos Estados Uni
dos, em 1984, :::~scendem a quase 110 bilhões de dólares, e 
cerca de 120 bilhões de dólares, no caso da União Sovié
tica. Os demais países da Europa investem somas supe
riores a 20 bilhões de dólares ao ano. 

O segundo ponto importante é que, além da tendência 
crescente em investimento em ciência e- tecnologia, há a 
participação- Cxpressiva, e também crescente, do setor 
público dentro desses investimentos. Gostaria de qualifi
c;.tr isso com cuidado, porque nos países desenvolvidos o 
peso do investimento privUdo em pesquisa e desenvolvi
mento, em ciência e tecnologia sempre foi extremamente 
expressivo. Na maior parte dos países desenvolvidos, o 
gasto privado em pesquisa e desenvolvimento é pelo me
nos ígual, ou uma vez e meia sUperior, ao investimento 
público. No entanto, nos anos mais recentes, e me refiro 
aos últimos três ou quatro anos, a consciência da impor
túncia do investimento em ciência e tecnologia - e essa 
tendência é claramente notada, no caso dos Estados Uni
dos- tem contribuído para aumentar a participação do 
investimento público de m01neira a que o incremento 
mais recente se deve a uma aceleraÇão do orÇamento 
público em ciência c tecnologia na maior parte desses 
países. Obviamente que isso não obscurece a importante 
contribuição majoritária até, superior à do setor público, 
que é empreendida dirctamente pelo setor privadO. 

Em tcrrn_o.s de financiamento, poderíamos dizer que, 
grosso ni.odO, metade do financiamento da pesquisa nos 
países desenvolvidos é realizada com fundos de origem 
pública e poderíamos dizer, também, que, grosso modo, 
2/3 do gasto é efetuado atr:::~vés de instituições privadas e 
I /3 <~través de instituições públicas. 

Coloco ·em rdcvo esst:S números para comparar ime
diatamente com a situaçüo do Brasil. A situação do Bra
sil é diametJalmente oposta, em todos os sentidos, a esta 
tendência verificada recentemente no mundo desenvolvi
do. 

Em primeiro lugar, ao invés de apresentar uma ten
dência crescente ao gasto em ciência e tecnologia, -rios úl
timos anos, veriiTeumos em nosso País uma violenta con
traçào do investimento cm ciência e tecnologia, pelo me
nos do investimento detectável dentro do sistema formal 
d~ ciênç_ia e tecnologia, do sistema público. 

Em segundo lugar, o peso do setor privado é muito 
pouco expressivo vis à vis ao peso do investimento públi
co._ As proporçõ-es no Brasil seria aproximadamente in~ 
versas. O setor público financia quase 80% dos gastos e 
re<lliza uma parcela expressiva, talvez da mesma magniM 
tude d_o que n financiamentO. 

Quero al._<~._u(elar, entrct:.1nto, para a precariedade des
ses dados. Creio que somente agora, com a criação do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, nôs seremos capazes 
de obter um sistema abrangente e preciso de informações 
a respeito dos dispêndios em ciência e tecnologia. Infeliz
mente, nem mesmo o levantamento completo do dispên
dio em ciência e tecnologia dentro do setor público foi 
efetuado nos últimos anos, em função do descaso, da fal
ta de prioridade que esse setor tinha de_ntro do c_ontex,to 
da politica pública. O Ministério da Ciência e Tecnolo
gia tem empreendido e tem criado as condições para, em 
conjunto com a SEPLAN, especialmente com a SecretaM 
ria de Empresas Estatais, iniciar o levantamento comple
to do dispêndio em ciência e tecnologia dentro do setor 
público, especialme-nte dentro do setor de empresas esta
tais. 

Aproveito a oportuniáUde àa presença- ãqui dos meus 
colegas SecretáriãsMGerais do Ministério das Comuni
cações e do Ministério das Minas e Energia para 
solicitar-lhes a colaboração na identificação, com cri
térios homogéneos, do investimento em pesquisas nas 
suas áreas respectivas, que são de grande e estratégica 
importância para o futuro do País. 

Finalmente, queria destacar que dentro de..~sa reversão 
de tendência que foi mencionada pelo Ministro Renato 
Archcr e determinada com entusiasmo pelo Presidente 
José Sarne}' que p-recisamos não apenas estabelecer uma 
sólida coordenação c articulação das políticas de investi
mento em ciência e tecnologia dentro do setor público e 
permitir a harmônica coordenação desses esforços com o 
sistema formal de ciência e tecnologia, representado pelo 
\.."'njunto FINEPjCNPQ e as outras instituições fede
rais, os_ outros institutos, mas provrdcnciar condições 
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pura que o setor privado venha a investir fortemente em 
clênci:.~ e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. 

Nós não conseguiremos fazer com que o Brasil ultra
passe o nível absolutamente insuficiente de investimento, 
que dentro da pobrez~;~ e precariedade d:::~s nossas estatís
ticas o situ~;~ em torno de 0,6% do produto bruto, uma ci
fra no valor máximo, talvez, de um bilhão de ç!ólares, se 
coniputurmos de uma maneira imprecisa, de uma manei
ra precária o investimento efctuado pelo setor público, 
descentralizada, comparada aos 20, 30, 100 bilhões de 
dólares cfetuados pelos outros pafses, ê o estímulo para 
que o setor privado se torne um veículo fundamental, um 
veículo importante, particularmente :::1 empresa nacional, 
de investimento em pesquisa e desenvolvimento. 

Queria destacar a ir'np0rtái1.cia, e falando nesta Casa 
do Senado, de providenciarmos aquilo que é uma enor
me deficiência do nosso sistema de apoio a nível do siste
ma do setor privado à ciência e tecnologia. Todos os paí
ses do mundo dispõem de um amplo e, em vários casos, 
progressivo sistema de apoio à inversão privada em-ciên
cia c tecnologia através de incentivos fiscais. É permiti
do, na totalidade dos países, inclusive num amplo núme
ro de países em desenvolvimento, a dedução múltipla 
contra o Imposto de Renda devido, a isenção de vários 
impostos, de um bom número de impostos para o gasto e 
a inversão em pesquisa, pelo setor privado, e, mais ain
du, cm vários casos, além da dedução múlttpla, existem 
formas de créditO "fiscal, várias formas de financiamento 
çoncessional e outras fqrmas que, no momento, não exis· 
tem no nosso País. 

Queria, por exemplo, colocar em relevo que os Esta
dos Unidos, que aparentemente afirm:::~m ter uma políti
ca de upoio à pesquisa do setor privado homogênea, na 
verdade, pelas estatísticas disponíveis, se demonstra que 
em vários indústrias importantes, na eletrônica, no setor 
aeroespacial, no setor dt máquinas, no setor químico, e 
em vários outros setorcs, rece_bem do setor privado im
portante contribuição, a Tunda perdido ou financiamen
to concessionai, para _as inversões privadas em ciências e 
tecnologias e em pesquisa c desenvolvimento. Além dis
so, u possibilidade de lançar como dedução contra im-
postos, ou a isençüo de impostos em toda esta área é pra
tlcada amplamente, 

Em visita recente do assessor direto do Presidente da 
República. que aqui esteve, ele dedurou, enfaticamente, 
que a política umericuna, nos próximos anos, iria apro
fundar os mecanismos de isenção e de apoio fiscal ao in
vestimento privado em pesquisa e desenvolvimento. Da 
mesma forma, o Japão e os pafse..c; da Europ:J Ocidental 
praticam, de maneira mais ou menos intensa, essa forma 
de apoio direto ao setor privado. 

Creio que o Brasil, em passado recente, praticou for
mas explícita-<> de apoio ii. comercialização de produtos, 
particularmente P<lra exportação, através de spbsídios 
fiscais c creditícios, subsídios que se chocam frontalmen~ 
te com as regras do comércio internacional, subsídios co~ 
locaaos de maneira indiscriminada que pennitii'am, em 
mUitOS- c-asOs, a po-ssibilidade de-desViOs. E a situação de 
hoje é que esses subsídios não apenas foram extintos ou 
suprimidos, pelas t!Xigências dos seguídos acordos com o_ 
Fundo Monetário Intei'nacíonal, mas o fato concreto é 
que hoje o sistemma de incentivos fiscais reduziu-se ao 
sistema de incentivos fiscuis internos para as atividades 
de peSca, turismo, renorestamento e os incentivos regio
nais. 

Creio que é chegado o momento de repensar profun
dar11cntt! o sistema nacional de incentivos fiscllís e encOn
trar, dentro d~se sistema, um lugar de relevo para os in
centivo à pesquis•1 e desenvolvimento, que çonstituem, 
no munaciinleiro, urna prática consagrada de apoio ao 
incremento da produtividade do seta r privado, de apoio 
à sua capacidade de exportação, sem qualquer problema 
formal, sem ger<~r qualquer problema de conflito com as 
regras consagradas do comércio internacional. 

_Q Ministério de Ciência e Tecnologia recém
estq.bel\,!{,:_ÇU, com a participação do setor privado, do 
CNI da AMPEI, c de outras instituições de pesquisa, 
uma Comissão de Incentivos que visa oferecer subsídios 
que esta Casa, e esta Comissão, seguramente receberá, 
em primeiro lugar, para que possa apresentar sua contri
buição e enriquecê-la, para que possamos empreender 
essa importante tarefa de estimular e suscitar o investi
mento privado em pesquisa e desenvolvimento. 
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Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado. (Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Tem a pala
vra o Dr. Paulo Richer, Sc.cretário-Gcml do Minisfêrío 
das Minus c Energia. 

O SR. PAULO RICHER- A contribuição que vou 
tentar du.r, p<.Lra retribuir a gentileza desse convite, é 
apresentar. _do ludo do Ministério das Minas e Energia, 
um tipo de experiência, dentro do convite que recebi do 
Senãdor Jutuhy Magalhães, que dá um pouco do históri
co, quer dizer, os Vlilorcs que foram aplicados e o tipo de 
experiCncia do Ministério. E como tinha sido fixado em 
30 minutos o tempo da exposição, ele tem que ser extre
mamente objdivo, e.é-o que v_ou procurar fazer para os 
Srs. - ------

As considewções do Dr. Luciano Coutinho_ são ge- _ 
néricas, as minhas vão s_er_ e_specíficas. 

O Ministério das Minas e Energia, antes de_ser o M_i-, 
nh;tério das Minas c Energia, ele já tinha na sua estrutu
ra, aind<J como Ministério da Agricultura, alguns Centros 
de pesquisa. O primeiro deles foi o CENAP, di!. PE- _ 
TROBRAS, que hoje se chama Centro de Pesquisas e 
Desenvolvimento leopoldn Américo Miguéis de Melo 
-C EN PS. O objetivo do C EN PS é planejar, coordenar, 
execut<JC ou promover a execução, c acompanhar os re
sultados, as pesquisas tecnológicas e atividades dt: enge
~~a~~RbÃ~~a de interesse priorit::írio 110 sistema -PE-

Eu vou fazer algumas considerações relatiYB.s à estru
tura jurídica desses _ill_;H..it.JltQS, pOrque os SrS. vão enten
der que é extremamente importante, até, avaliar a natu
reza do trabalho executado, e que a profundidade do tra
balho executado está dirctamente relacionada com ovo
lume de recurso aplicado. 

Então, no caso particular do CEN PS, eu não tenho 
düvidu em ufirmar que parte significativa do desempe
nho da PETROBRÃS decorre da crbção de uma tecno
logia nacional, desenvolvida pela PETROBRÃS, para 
aplicação em território nacional, com os parâmetros do 
território nacionaL 

Essas questões sào realmente essenciais, porque os Srs. 
s<Jbcm que algumas experiências brasileiras, por exem
plo, o plano do [J.lcool, que, cm gmnde parte, foi baseado 
numa tecnologia de destilação do álcool, que vinha sen
do procedida no Brasil com torr.es de destilação, com 
tócnicas que tinha sido trazid<Js pelos estnmgeiros para o 
BmsiL Então, a PETROBR;\S, nos dias de hoje, é capaz 
de [azcr a fixação dos parâmetros e fB.zer o projeto bãsi
co de uma destilação de áh.:ool com uma eficiência indis-: _ 
cutivclmente muito maior do que as que nós tínhamos 
anterio_rmcnte. Então, ei<J desenvolveu a tecnologia no 
Brasil. 

A estrutum jurídicB. do CENPS é uma unidade inte-. 
grantc da estru_tura básica da PETROBRÁS, diretamen
te subordinadB. à Di_retoria ExCcutiva. Quer_ di;z;er, o. 
CENPS é uma entidade, dentro da ~trutura d_a PE
TROBR,\S, com ICCUISOS dentro di!. PETROBRÃS. E 
os Srs. vão ver que, pelas transparências que vou apre
sentar. o C EN PS representa em termos de investimento, 
cerca de 5% do lucro da PETROBR_ÃSt pai-a os Si-s. po
derem entender a d_im!;'!nsão que representa isto;- Ent~o. 
gr<Jnde_ parte do sucesso do CENPS, indiscutiY_elmente. 
C!>tá ligado à dimensão dos recursos e objetivos que o 
CENPS tem que atender. -

O CENPS tinha, na posição de junho de 1985, 1.451 
empregados, empregados da PETROBRÂS se-fY!ndo ao 
CENPS. Pum efeito de comparação dos valores, eu vou 
deixar para o final uma -indicação do desembolso dos 
institutos integrados no MiniStériO das Minas e Energ'i~. 
Eu não tinha, e realmente só hoje pela manhã recolhi al
gumas partes desses números, e depois verifiquei, -pelB. 
exposição do SenB.dor Milton Cabral, que também é prO
pósito dess.a_ Comissão fazer uma avaliação integral dos 
recursos aplicados em ciência e tecnologia. Mas, B.té o fi-
nal da minha palestra, eu devo ter os valores globais. do 
Ministério, porque eu não trouxe aqui os valores do 
PME, do Plano de Mobilização Energética, e nem dos 
recursos próprios da Secretaria de TecnologiB.~ que é su- ----=-
bordinada à_Secretar_i_a Geral. M_as, eu acho que daremos _ 
informações significativas. 

Então, ainda como aprescntB.ç-ào da linha mestra di!. 
minha exposição, eu vou dar informações sobre o segun
do dos Centros de Pesquisas do Ministério das Minas e 

Energia, que se chB.ma Centro de" ·Pesquisas de Energia 
Elétrica, CEPEL. Este centro começou a operar ein 
1974. Ele atua no desenvolvimento e na aplicação de tec
nologia de equ_ipªmentos dos sistemas elétricos, prestB.n
do serviços a concessionárias, fabricanteS de equipamen
tos, empresas de engenharia, consultoras, usuários de 
energia elétrica. Estrutura jurldica:_ ele é uma sociedade 
civil, sem fins luáativOs, .em que sãQ sócios fundadores a 
ELETROBRÁS, a CAESF, a ELETRONORTE, a 
ELETROSUL e FUrnas, e mais recentemente a Light. 
Núiner?__ de emp~e_gados: 57?, na _posição do dia 31 de 
marCo- de l9If).-DeflOiS nós1em6s O Centro de Tecnolo
gia Mineral, chamado CETEM, que começou a funcio
nar-em 1918. Este -tem-uma estrutura jui'fdica diferen_te 
doSlfo1s i.mteriOr-6. Vou recordar B.qui: o C EN PS é inte
grado à estrutura da PETROBRÃS; e o CETEL é uma 
sociedudc civil sem fins lucrativos, e o CETEM provém 
de um ci:iriYênío Cflti'e o DNPM, Departamento Nacio
nal d<J Produção Mineral, e a CPRM, Companhia de 
Pesquisas ~(Recursos MinerB.is. O CETEM foi criado 
p<lfll prorrrovero deserivOlvimento teCnológico, relativo 
ir exposíçãO-de _lavra, beneficiamento e metalurgia extra
tiVa de reCursoS riaturais não renováveis. Ele tem 160 em
pregados. 

Na ârca da Comissão NB.cional de Energia Nuclear, o 
Ministério tem_ três institutos: dois integrados na estrutu
ra e_um __ de_c.onvénio. Um deles é o IEN,.Instituto de 
Eilergia Nucl"ear. Ele operã na pe:Squisa de instrume-n
tação e_ cQntrole; pesquisa, projeto e desenv_olvimento__çle 
instrumentação nuclear necessária à área de pesquisa e 
medicina, Visando substitui[ importações. Operam um 
ciclotron, cujo objctivo é produção de radioisótopo para 
.a medicina nuclear, basicamente o gálio- 67, o 1ndio-
111, o bromo -17, e o íóôo- 123. Finalmente, nós te
mos _o Instituto de Radiação, que é a ativ[dade tecnológi
ca: des.em:oJvlmento e produção de detetores a gás, de
senvolvimento de produção de $imuladores e metodolo
gia de radiação. E tem o Instituto de Pesquisa Nuclear, 
que é um coav~_nio com o EstadQ de São Pa!llo, é o anti
go Instituto de Energia Atômica, que Se transformou em 
Instituto de_ PesquisB. Nuclear, e depois foi feito um con
vê_nio do Millist~JiQ d<!__s Jv]inas e Energia com o Estado 
de São PB.ulo, e opera o IPEN. 

Vou colocar agora, uma transparência indicando os 
valores que foram aplicados em pesquisa em ciência e 
lc.cnolog_ia pelos institutos que menC:ioner, nos anos de 
1983, \984, e o primeiro trimestre de 1985. 

Eu vou dar pB.ra os Srs. uma indicação da ordem dos 
recursos, em milhares de cruzeiros, no ano de 1983, só 
para termos uma ordern de grandeza: O ÇENPES, da or
dem de. 18 bllhMS de cruzeiros; o CEPEL, Pesquisa de 
EleLricidade, 8.5 bilhões de cruzeiros; o IPEN; 4,3 bi
lhões de cruzeiros; o CETEM o IENe o IRD, cerca de 1 
bilhUo de cruzeiros, cada um. 

Em 1984, 59 bílhões. de cruzeiros o CENPES; 22 bi
lhões de cruzeiros o CEPEL, 3 bilhões para o IPEN; 5 bi
Jhõe"::; O IEN e 2.5 bilhões, o IRO. 

Para os Sts. terem uma idéia, o totB.l de recursos desses 
institu[os; no·ano de 1983, foi de cerca de 35 bilhões de 
cruzei r os e, em 1984, cerca de I 03 bilhões de cruzeiros. 

-Quer dizer, praticamente acompanhou a inflação, se os 
seus -valores são igualmente distribuídos ao longo do 
período. 

No ãilo de 1985, no primeiro trimestre, o CENPES 
tem uma aplic<Jçào já de 30 bilhões; o CEPEL, 9.5 bi
lhões, o IPEN; 2.2 bilhões, o IEN, 1.7 bilhões, o CE
TEM 1.1, e o IRD, 510 milhões. Isso dá um total de 45 
bílhües, que, estimando-se a inflação em 180% ao longo 
do ano, e uma inflação de 9% acumulatlva~ nos três pri~ 
meitõsmeses, esse total de 45 dariª cerca de 98 bilhões. 
Ou seja, uma redução de 3% ern_ relação ào. valor do ano 
anterior. 

Então, é evidente que sem nenhuma concmsao ainda, 
-eu não tinha os dados que o Sr. Ministro Renato Ar
cher-tinha .:.::-rearmeil.te isso aqui vai seguramente signifi
car um valor muito inferior aos anos anteiiores.~Cis valo
res que tenho têm um horizOnte muito curto, mas têm 
clara in_di_ç~ção çl!! uma tendência de redução de valores, 
sObr_ct_uda,-(iueJ!l _está- suportando a manutenção ê o 
C_E:t'iPE$_, _ _9.!-'e está aplicando fortemente, Como os Srs. 
podem ver. 

Vou mostrar, agora, umas transparências: 
Essa primeira transparênCia dá uma idéia da evolução 

do item mais importante do setor de pesquisa, que são_ 

Dezembro de 1985 

recur-sos humB.nos. Os dados que tenho mostram que his
toricamente isso deve estar entre 60 e 70% total de cus
tos, e salários, encargos e serviços de terceiros. Então, dá 
para se ter uma idéia- chB.mo a B.tenção quç é de 3 em 3 
anos essa posição de_ crescimento dos recursos humanos 
e,_ além do crescimento, tem um forte aperfeiçoamento, 
porque uma grande parte desses profissionais é campos::. 
ta de doutores, ou de masters ou pessoas que estão aper
feiçoando o seu conhecimento. No caso particular do 
CENPES, ele é um instituto tmpar, porque promove pes
qufs:i tecnológica; requer a p·atente e fB.z o projeto básico 
voltãdo especificamente para os interesses do setor em 
Que a PETROBRÃS B.tua. De modo que grande parte da 
técnica que levou a PETROBRÃS a ter exploração de 
petróleo·· em lâmina d'ãgua de 383 metros, como é a 
maior lâmina d'água de poço de petróleo explorado até 
agom, no mundo, da qual a PETROBRÁS é detentora, 
em grande parte tecnologia desenvolvida pela própria 
PETROBRÁS, no CENPES. 

_Todos os institutos estão locB.lizados na Ilha do Fun
dão, menos o IPEN, -que está em São Paulo. E acontece 
que os institutos que estão na Ilhi!. do Fundão pagB.m 
aluguel pelo terreno onde foram construldos os imóveis 
para a instalação desses institutos. 

Para os Srs. terem uma idéia, esses valores de aluguêis 
devem orçar em torno de qualquer coisa como 6 a 7 bi
lhões de cruzeiros, este ano. E como esses recursos são 
paSsados para a Fundação Josê Bonifácio, já chamo a 
atenção, porque é preciso ter muito cuidado na hora em 
que for fazer a apuração do~ recursos aplicados em tec
nologia, para não se-contar duB.s vezes esse valor, porq,ue 
é um valor chamado recursos de despesa do IPEN etc., e 
que vai ser seguramente aplicB.do pela Universidade tam
bém_em pesquisas, pelo menos uma parte desses recur
sos. Vou dar a PETROBRÁS como exemplo porque, na 
maioria dos casos de institutos do Ministério, que são in
tegrados na estrutura de administração direta, não há 
por que fB.lar em percentagem de receita. 

Aí os Srs. têm urna evolução da participação dos re
-cursos alicados em pesquisa, na PETROBRÁS, em 
função do investimento, em função do faturamento, per
centagem do lucro líquido, percentagem do investimen
to, e das vendas. 

Tenho a impressão de que os gráficos são auto
explfcativoS, claramente mostrando uma forte concen
tração, um forte B.umento de ciência e tecnologia, bB.sica
inen"te pesquisas da PETROBRÃS, em relação ao lucro 
líquido. 

NeSte "gráfico os-Sfs. podem ver a evolução em relação 
ao lucro líquido, que seria, na realidade, B. fórmulB. que 
teríamos de comprar, provavelmente, com empresas in
ternacionais. Então, é_e,idente que a escassez de recursos 
vai acabar determinB.ndo urnB. sistemática redução do 
percentual, mas a PETROBRÃS tem aplicado, em re
lação ao lucro, valores perfeitos. 

Em relação ao fa.turamento, B. evolução não é muito 
grande, todos podem ver. 

Em relação às vendas, há uma situação também que 
não é muito significativa. Mas o significativo "forte é re
lação de aplicB.ção de recursos/lucro liquido. 

Como disse, não posso fazer isso em relaÇão._à maiOria 
dos institutos_do Ministério, porque eles são da adminis
tração direta, então, não há percentaiem; e ó da ELE
l:ROBR~S também complica um pouco porque, a ELE
TRO:SRAS, sendo uma holding naturalmente não tem o 
mesmo conceito que teria as empresas operativas, par3. 
poder fa~er comparação. Simplificando a minha expo
sição, vou dar uma demonstração de algum tipo de 
exemplo específico do que o CEPEL fez, com grande im
portância _nara o Brasil. O CEPEL foi capaz de desenvol
ver, fortemente, tecnologia voltada para utilização da in
dUstria brasileim, para produzir equipamentos nacionais 
e para operar as vias de transmissão no Brasil. Então, 
para os Srs. terem uma idéia, o CEPEL tem desenvolvi
do tecnologia de vidro para fazer os isoladores das vias 
9e ltB.ipu. Isso representou uma enorme economia para o 

- Brasil. 

Realmente, eu não reuni esses dados, mas, talvez, fos
se muitO mais importB.nte do que estou falando mostrar 
que um aspecto muito mais importante da ciência e teco
nologia é O custei-benefício. Deveríamos ter muita preo· 
cupação de não subordinar às empresas um tipo de pes
qUisa -que estaria tnuito melhor situada nB. universidade, 
e segui-U mente cOm recursos orçamentários; nunca recur-
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sos re!>"Ultantes de operação. Quer dizer, no caso do Cé
PEL, ele deve ser sempre um instituto voltado para a 
pesquisa na área da energia elétrica, dando apoio à In
dustria brasileira, tudo bem, sem nenhuma ilusão quanto 
à possibilidade de ser au~o-sustentado. Não há hipótese, 
é um contrato de risco que a ELETROgRÁS- está fazen
do com o setor elétrico, quer dizer, vai ter que absorver 
sempre uma parte significativa-- dos custos da pesquisa. 
Quer dizer, não há hipótese até pode ocorrer a hipótese 
de a descoberta de um avanço tecnológico muito signifi- -
cativo e esse avanço pode suportar os custos de manu
tenção desse centro. Mas não ê o normal, o normal é ter 
que suportar isso com recursos orçamentãrios. Queira 
Deus que possamos, algum dia, no Brasil; ter uma parti
cipaçãp significatiVa ría livre iniciativa. E eu nem sei 
como nós vamos poder, a não ser através, eventualmen
te, do Imposto de Renda e de uma forma de apuração do 
Imposto de Renda, saber qual é a contribuição que ad
ministrativa vai dar cm termos de pesqufsã. No dia di:: 
hoje vai ser complicado. Do Governo, nós temos con
dições de fornecer, quer dizer, no Ministério vam_os in
clusive, nós temos sistemas de_ computador, vamos co
meçar a levantar esses dados que o Ministério da Ciência 
e Tecnologia vai ter toda a condição de ter a_curto prazo 
essas Informações. Vou, inclusive, a partir de hoje, le
vantar os dados também orçamentários dos anos ante
riores, porque existe um programa de mobilização ener
gética que tem uma parte significativa de suporte de re
cursos. Vou levantar esses dados e começar a contribuir 
para o processo de ter alguma informação sobre o que 
representa esses valores em termos do núcleo, das empre
sas, em termos do faturamcnto, que cu acho que é a for
ma de nós comerçarmos. Vai ser difícil, mas nós vamos 
começar a trabalhar no ussunto. De modo que eu vou 
mostrar em alguns exemplos que o CEPEL me mandou, 
alguns exemplos aí de desenvolvimento e tecnologia no 
Brasil. 

Por exemplo, nós temos o primeiro caso. 
O desenvolvimento de óleos parafínicos, nacionarr:. 

zação de insumo de óleos parafínicos para transforma
dores. Isso foi levantado, foi procedido pelo CEPEL, 
como uma forma de nacionalização, porque representa 
um consumo significativo de derivados de petró1eo utili
zados como isolantes. E o CEPEL desenvolveu essa téc
nica. 

Essa contribuição de tecnologia de vidro para as vias 
de transmissão de ltaipu representa, aí, uma economia, 
segundo eles, de I I bilhõc::; de dólares: Af é o tipo do 
problema que eu não tenho qualquer juízo formadO 
sobre a natureza de forma que eles calcularam esses valo
res de participação. Deve ser, pura e simplesmente, a 
produção nacional menos o insumo de produtos impor
tados, eventualmente importados, para fazer esse vidro, 
e o valor desse vidro agregado. Mas, de qualquer manei
ra tenho a impressão que esses exemplos mostram que 
esses inslitutos que têm um investimento relativamente 
pequeno, mesmo com os 572 funcionários, são--capaze.~ 
de desenvolver técnicas e permitir a indústria brasileira 
fazer produtos que eram requeridos e tinham que ser im
portados. 

O problema de chaves secdonadoras de alta tensão. 
No Brasil, empresas que outrora faziam equipamentos 

muito mais simple..'i, foram estimuladas a fazerem chaves 
seccionadoras de alta tensão. 

(Falha na Gravação.) 

De modo qu~; é a contribuição que eu podia dar, e se 
puder, de alguma forma, responder aos Senhores em al
guma questão específica, eu estarei à disposição .. (Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Em seguida, 
passo a palavra ao Dr. Rómulo Furtado,. Secretário
Geral do Ministério das Comunicações. 

O SR. RÓMULO FURTADO- Exm~ Sr. Senador 
Milton Cabral, Presidente da Comissão de_ Ciência e 
Tecnologia_, Srs. Secretários-Gerais, Srs. Membros da 
Mesa, meus Senhores_, _____ _ 

Nós entendemos que um programa de desenvolvimen
to científico e tecnológico se insere num contexto mais 
amplo de um programa de desenvolvimento da socieda
de como um todo. Ele não tem vida autónoma, ele é par
te integrante de um processo mais amplo, processo que 

_poderíamos intitular de desenvolvimento da sociedade. 

No setor das comunicações, nós adotamos, no curso 
dos últimos 20 anos esse entendimento, essa compreen
são. Entendemos que um programa de desenvolvimento 
selaria] tem que se apoiar na busca da concepção simul
tânea c hafmónlca de três objetivos: o primeiro objetiv-o 

_ é o de atender as necessidades da sociedade naquele par
ticulur segmento; o segundo objetivo é o de consolidar, 
dentro das fronteiras do País, uma indústria capaz de su
prir aquele segmento de todos os bens de serviços de que 
necessita, tornando, assim o país independente, em pri
meiro lugar, no que diz respeito ao suprimento dos binS 
necessários àquele _segmento; e o terceiro grande objetivo 
desse tripé é o de se alcançar capadtação tecnológica na
cional, nesse campo. 

Nós entendemos que apenas o desenvolvimento simUl
tâneo e harmónico dessas três grandes linhas de açào e 
desses três objetivos é que permite o desenvolvimento 
equilibrado, seja de um segmento, seja da sociedade 
·como um todo. 

Assim fizemos na nossa ãren de telecomunicações. 
Atender às nec_essidadcs da sociedade, é preciso, em pri
meiro lugar, compreender que a sociedade de qualquer 
país, mas especialmente a sociedade de um país em de
senvolvimento, ela é muito sedimentar,_ multissegmenta
da e c;-cistem parcelas, ou existe pelo menos um segmento 
dessa sociedade que está ao nível das exigências e das ne
cessidades das sociedades mais avançadas do mundo. 
Podemos fa_cUmcnte identificar, no Brasil, o segmento 
mais produtivo, o segmento que incorpora a maior parte 
das atividades produtivas, as grandes empresas, as gran
des organizações, que estão_ ao nível das sociedades mais 
avançadas do mundo. Não são um segmento de uma so
ciedade subdesenvolvida. Na verdade, é um segmento 
desenvolvido dentro de uma sociedade subdesenvolvida. 
E nós não podemos negar a esse segmento o acesso ao 
que há de mais moderno e atual em termos de tecnolo
gia, sob pena de impormos a este segmento o obstáculo 
adicional de não dispor das tecnologias necessárias à s_ua 

- --·evolução. E, com a sua evolução, absorver parcel<ls pro
gressivamente crescentes dos demais segmentos das so
ciedades. 

Portanto, temos_._ me.~ mo num põ:lís em desenvolvimen
to, de assegurar ao segmento mais desenvolvido da sacie-_ 
dade o acesso a9 que há de mais moderno em tecnologia, 
para que ele poss-a se desenvolver, expandir as suas ativi
dades produtivas, ter competitividade a nível internacio
nal, enriquecer a sociedade, e, por esse processo, absor
ver p<lrcelas progressivamente crescente da sociedade. 

O segundo objetivo, de consolidar uma indústria den
i~o.dó País, r~ponde à necessida~e.de aut_ono~ia estra
tegtca, de se ter dentro das frontetras nacwnats, empre
gando engenheiroS bru:;iliiros, técnicos brasileiros, oPe
rários, especialistas brasileiros em indústrias que estejam 
capacitadas a suprir as necessidades em termos de pro
dutos, em termos de bens e serviços em todos os diferen
tes segmento$ da sociedade, mas especialmente, nos seg
meit-iOs- ml.i-is avançados da sociedade. 

Mas, nào podemos, simplesmente; nos limitar a con
soridar, dent-ro do país, uina indústria, e ãtender às ne
cessidades da sociedade, sem, a(! mesmo tempo, buscar 
atingir capacitação tecnológica nacionaL f: preciso que, 
progressivamente, o país gere a capacidade de criar, in
ternamente", ·as suas Próprias tecnolcigia_s. 

Esses ~.rês objcti_vos foram perseguidos e entendemos 
que têm sido-alcariçudos dentro do setor das comuni-
cações. - - - -

No que tange ao atendimento das necessidades da so
ciedade, eu desejo passar, brevemente, através de algu
mas projeções, sobre o que foi o desenvolvimento das co
municações, nos últimos 20 anás; em-resposta às necessi
dades da sociedade. 

Em 1965, o sistema de telecomunicações de longa dis
tância, no Brasil, por microondas, portanto, de alta qua~ 

Jidadc, não dispunha nada mais do que 2 mil quilóme
tros. Tínhamos pouco mais de 2 mil quilómetros de rota 

-- de microondas em 1965. Hoje, o Brasil dispõe de mais de 
100.000 quilómetros de rotas de microondas em ope
ração neste País, assegurando integração nacional de 
ponta a ponta, através dos serviços públicos de teleco
municações, E com esse desenvolvimento, ao mesmo 
tempo em que cresciam os sistemas de longa distância, 
cresciam os serviços telefónicos locais. A telefonia urba~ 

- na cresceu um pouco mais de -1 milhão de telefones, em 
I 962, para 11 milhões de telefones ao final de 1984. E 
para bem demonstmr que isso correspondia a um anseio 

Quinta-feira 5 Q2j 

da sociedade e à qual não podíamos deixar de atender, 
em hipótese alguma, nós podemos observar os enormes 
crescimentos de tráfego que se manifestaram no Pais, 
nesse: período. O tráfego internacional telefónico, de 
1975 a 1984, cresceu a uma média anual de 23%. Imagi
nem, os Srs., o perfodo de maior crise, cm que o Brasil 
viveu e que o mundo viveu, o tráfego telefónico interna
cional dg Brasil cresceu a uma média anua! de 23%. Da 
mesma maneira, o tráfego telefónico local cresceu a uma 
média anual de 15%, e o tráfego telefónico nacional de 
longa distância cresceu a uma média anual de 25%. Isso, 
no período de maior crise económica brasileira. Ao mes
mo tempo, o serviçO de telex crescia, nesse período, de 
pouco mais de 4 mil máquinas teleimpressoras, no Bra
sil, para, praticamente 75.000 teleimpressores, consti
tuindo o 6>? maior sistema telex do mundo. 

Umu vez mais, respondíamos a uma necessidade da 
sociedade. A _sociedade di_zia que esses serviços fossem 
implantados no País, c ele foi impkmtado, e a sociedade 
respondeu com esses formidáveis crescimento de tráfego, 
que aí sào mostrados. 

Da mesma forma, Senhores, em outro setor a cargo do 
rvtinistério daS Comunicações, o setor postal, que, ao 
longo dos anos, como mostra essa transparência, apre
sentou, sistematicamente déficits, essa transparência 
mostra a receita, a parcela da despesa que é coberta pela 
receita do serviço postal, desde 1862 até 1963, 1964. E os 
Srs. podem observar que a empresa foi amplamente defi
citúria, alcançando os seus maiores déficfts en1 1963 e 
1964, quando apenas a receita total da empre..sa cobria 
apenas 16% da sua receita. A partir daí, através da 
criação da Empresa de Correios e Telégrafos, expandiu
se e modernizou-se, tecnologicamente, o sistema pOstal 
brasileiro, respondendo, uma vez mais, a um anseio da 
sociedade brasileira, e foi possível alcançar a saúde 
económico-financeira da empresa, jâ em 1977 e 1978. 
Isso tudo, com um enonne crescimento de tráfego pos
tal, como pode ser observado por essa transparência, 
que, de I bilhão e 600 mil objetos postados em 1975, al
cançamos a 4 bilhões 678 milhões, em 1985. Da mesma 
forma, isso se fez com a ampliação da qualidade dos ser
viços. Esse grúfico nos mostra a data da entrega das cor
respondências p-ostadas ao destinatário. Então, 2,3% das 
corrcspondênciãs postadas são entregues ao destinatário 
no próprio dia da pastagem; 77% no dia seguint~ ao da 
pastagem, e 14% - dois dias depois. 

Isso, Senhor1..-s_, é uma breve passagem sobre o que se 
fe.t em comunicações, nesses últimos 20 anos, buscando, 
exitameni.e demOnstrar que procuramos, em primeiro 
lugar, atender às necessidades da sociedade. Mas, ao 
buscar atender às necessidades da sociedade, nós tivemos 
que nos defronfar com o desafio da capacitação tecnoló
gica, porque não i'tos adiantava puramente atender as ne
cessidades da sociedade, sem cumprir os dois outros ob
jetivos, a qu~ me referi, de consolidar uma indústria den
tro do território nacional e de gerar capacitação tecnoló
gica nacional. Nós poderíamos atender às necessidades 
da sociedade, no Brasil, pura e simplesmente, importan
do equipame_ntos, permanenteme_nte como poderíamos 
busCar alcançãi' a capacitação tecliológica fechando as 
nossas fronteiras e buscando desenvolver, autonoma
merite, todãs- as -tecnologias de que o Brasil preCisa. 
Qualquer dessas posições extremadas, seja a permanente 
imp6rtaçllo de produtoS, seja o fechamento das frontei
raS bfasileir<ls ao influxo da tecnologia externa-e associa
do ao esforço de desenvolvimento da tecnologia interna, 
qu<llquer das duas posições extremad<ls não corresponde 
ao interesse do desenvolvimento da sociedade como um 
tOdO. 

Para capacitõ:lr, tecnologicamente, es.peci:llmente num 
país em de.~envolvimento, ele tem _que enfrentar _desafios 
específicos que aí estão mostrados. Em primeifo lugar, 
os recursos humanos, que nesses países que são recursos 
escassos; a infra-estrutura material de pesquisa e desen
volvimento existente é praticamente inexistente, os capi
tais locais são de pequena monta. Ao mesmo tempo, o 
país em desenvolvimento, para consolidar uma atividade 
de desenvolvimento científico e tecnológico, enfrenta, 
também, outros conflitos. Ele precisa atuar no campo da 
ciência e tecnologia, sem desviar recursos dedicados ll 
atividude dlrctamente piodutiva, porque o país dispõe de 
recursos escassos -Coino alocar recursOs à atividadc de 
ciêncius e tecnologia, mas limitando ao mínimo o com
prometimento da atividade diretamente produtiva que a 
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sociedade c:>ç,ige. Ao mesmo tempo, temos que estimular 
a entrada de capitais externos de dscQ, mas, ao mesm:õ 
tempo, apoiar a atividade empresarial nativa, reduzindo, 
ao mesmo tempo, a dependência tecnológica. Esse é um 
outro cont1ito que um país em desenvotvimento normaiM 
mente tem que enfrentar. Da mesma maneira, temos @C 

obter empréstimos externos, mas, limitar ao mínimo a 
ampliação da dívida e_xternª do P;1ís. Temos que expanM 
dir a economia com baixos índices de importação e, ao 
mesmo tempo, acelerar o crescimento industrial. 

Como enfrentar ~sses desa-fios? 
A forma tradicional e de resultados mais evidentes de 

se enfrentar esses desafios (;: a seqüência n_atural de con· 
solidação industrial e capacitação tecnológica que os 
países cm desenvofvimenlQ normalmente adot_am .e _que 
produzem resultados objetivos, e que no Brasil, no camM 
po das comunícações, prOdu-ziu resultados concretos. 
Não apenas no campo das comunicações, eu diria, em_ 
praticamente todos_ os setores de atividades. 

Uma primeira fase de capacitação tecnológica ocorre 
no momento em que, para atender às necessidade da sp
ciedade importamos, pura e simplesmente, equipamen
to:::;. Importa-se um equipamento, um produto e se colo
ca em uso dentro do País. Este primeiro passo já produz 
uma certa capacitaçào _tecnológica local porque expõe os 
nossos especialistas, os nossos técn(cos, àquefe novo pro· 
duto ou equipamento_ E atendemos a uma necessidade 
da sociedade, que não poderia ser atendida de o_utr.ª-. for
ma, porque naquele instante, no tempo, a indústria na· 
cional, a tecnologia nacional não dispõe daquele produ· 
to. Então, o primeiro passo de capacttação tecnológica é, 
indubitavelmente, aquele de, pura e simplesmente, se im
portar um produto, um equipamento e passar-se a 
uttlizá-lo. 

Assim fizemos no setor de comunicações. Oq primel~
ros troncos de microondas da EMBRATEL foram intei
ramente importados, porém, apenas os dois primeiros 
troncos, porque cm todos_ os demais, a partir dos dois 
primeiros, passamos a exigir, em primeiro lugar, que a 
indústria fornecedora põ3ssasse a produzir no Brasil 
aquele equipamento. Inicialmente, com índices de nacio- __ 
mdização ainda modestos, mas progressivamente. cres--
cente, segundo um programa de nacionalização estabele
cido ~n_to com os setoies de comunicaçõe_s.e a ind~stria. 

ESte é o segundo passo que eu Cito -nessà.tranSparên
cia. No momento em que se obriga a industrialização do 
produto no Brasil, que se obriga a nacionalização do 
produto, nesse instarite estamos -dando um nOvo passo 
importante rta capacitação tecnológica. Porque, nesse 
instante, os nossos técnicos, engenheiros, operários, eS
pecialistas que trabalham nessas indústrias estão pene
trando mais na intimidade desses produtos, desses equi
pamentos, conhecendo os seus principias de funciona
mento e operação, tendo que controlar a sua qualidade 
de produção, portanto, passa a conhecer em maior pro
fundidade e assim a gerar capacitação tecnológica nacio
nal. E nesse instante estamos dando também um passo 
na consolidação de uma indústria dentro das front_eiras 
do País, portanto, estamos cumprindo aquele segumio
pê do tripé que consideramos indispensáveis para que o 
desenvolvimento seja harmônico e equilibrado. 

Mas, a partir do instante em que passamos a prOduzir 
no País, com índices crescentes de nacionalização, temos 
que passar a adaptar aquele produto, inicialmente de tecM 
nologia importada, às exigências específicas do mercado 
brasileiro.·.Temos exigências e_specíficas, e eu poSso citar 
aos senhores o exemplo de um produto produzido para 
funcionamento na Europa em geral, ele tem faixa de ope~ 
ração de temperatura de 50 graus negativos atê 40 graus 
positivos. Evidentemente, componentes dessa natureza 
não estão adaptados à condição brasileira. A con-dição 
brasileira seria talv~_ dii! 20 graus negativos a 60 gráus 
positivos. Temos, portanto, que adaptar oS projetas· de_ 
fora. E quilndo impomos as condições, as especificações 
técnicas próprias da~ exigências do mercado brasileiro 
nós estamos, nesse momento, dando um passo adicional 
no processo de capacitaç_ão tecnológica, de geração de 
capacidade autónoma. 

E, finalmente, alcançamos a última fase, a quinta fase 
a que me referi, que é a fase de desenvolvimento tecnoló~ 
gico autónomo, dentro de centros de pesquisa e desen
volvimento existentes no Brasil, ainda incipientes em 
muitos casos, mas que precisam ser apoiados para pode~ 
rem desenvolver ao máximo a sua Càpacld-ade de geração 
autónoma de tecn~lo_gia. 

Este processo progressivo foi associado a uma política 
instituída pelo Ministério das Comunicações, desde 
1978, e -que buscou exatamente criar as condições para 
que este processo se implantasse no Brasil. Portanto, a 
política do Ministério das Co-m\inícações d~terminou à 
TELEBRÂS, a empresa holding de telecomunicações no 
Brasil, queafjenas aOqt.iTfisse-proauros· e· equipamentos 
no mercado nacional e atendendo a esse conjunto de 
condicionantes: teria preferência de aquisição o produto 
que tivesse maior índice de nacionalização a empresa que 
-tivCSse-maior _nív~l de particiJ)açãõ de capital nacional e 
cOiitr<;>le gerCndl!I brasileiro; as melhores condições de 
transferência de t_eçnologia e o maior grau de ~capad
tação e autonorriia técnica para de.SeriVo[ver projeto e 
executar no País as modificações nos seus projetas de 
origem. Essas foram as condições preferenciais que o 
Ministério" das Comunicações estabelec.eu desde 1978 
para cxatarriente apressar e cOnsolidar eSse processo das 
cinco fases a --que eU me referi. _ 

-Devo dize'r-aos se·nhorenrue houve resultados expres
siVoS nesta política. E aí estão demonstrad_Qs. Apenas as 
70 ril'à"iore·s· Crri"j)feSas que suprem o·seto( daS éorriil!fi
cações são de capital integralmente nacional ou contra· 
ludas por capiúL~-b-r"ãsilelros. Devo dizer que dessas em
presas 4 eram-subsidiárias das maiores empresas estran
geiras do mundo, aqui sediadas no Brasil, algumas há 
mais de 50 ailos, e que, com eSta política do Ministério 
dàs Corrti.mfcaÇõ~s, forirri in-duZidas _a_ce~~r o ~ontrole 
acionário ã ~empresáfios brasileirõs-:- H-oje llão-tetftos _no 
setor ·de comunicações nenhuma empr~sa d~ capital 
tOO% estrangeira. Temos empresa de capital tOO% brasi
leiro e_ 4 grandes empresas de capital misto, controladas 
por capitais brasileiros, graças à política que o Minis
tério das Comunicações vem implementando nesses últi· 
m-os onoanos:- ----

Voltando às 70 maiores empresas, elas têm um faturaM 
menta equiValente a 700 mtlhões de dólares, têm um pa
t~imônio líquido equivalente a 28ú__milhões de dólares, 
empregam 36.400 empregados, dos quais 2.500 de nível 
superior, têm uma capacidade de produção equivalente a 
1.~_85 bilhão de dólares. Daí os senhores podem deprecn-

~er- o ·cfi:i[nl(:f'U llôs~a- rrta·ustria exibe hoje de capacidade 
Ociosa, infelizmente, em função das limitações de investi
mentos a que todos os setores estão submetidos. 

t importante salientar a participação no faturamento 
do sistema TELEBRÃS. As empresas que antes eram es· 
t~angeiras e que há oito anos atrás apenas, a empresa de 
capital 100% brasileiro não supria praticamente nada no 
setor, e as empresas de capital exclusivamente estrangei
ro, as-4 a que me•referi, que há oitO anos atrás ainda 
eram exclusivamente estrangeiras, supriam a· setor de Co
municações na totalidade dos seus insumos. Já era um 
passo--à frenfe, porque não importávamos. Essas empre
sas eram estrangeiras mas estavam sediadas no Brp.sil. 
Estavam produzindo no BrasH, empregando brasileiros, 
engenhei~os, técnicos, especialistas brasileiros. Eram de 
capital estrangeiro mas produziam no Brãsil. Jâ era um 
passo à frente porQUe não importávamos produtos, mas 
a·tOtiiliâit.-de_~os_produtos eram produzidos pOr esSas-em
presas. Hoje a Situação modifiCou-se sensivelmente. Es· 

-sas--empresas __ que hoje são controladas por capitais brasiM 
leiros suprem o sistema TELEBRÁS 44% de suas neces
sidades. A~ empresas de capital integralmente brasileiros 
suprem 33,4% das necessidades do setor e a parcela perM 
centual restante é suprida por indústrias fabricantes de 
cabos telefónicos. A maior parte dela fabricantes de ca
bos el6tricos, também, portanto; não são Indústrias espe
cificamente do nosso setor, são indústrias do setor de 
energia elêtrica mas que fabricam também cabos telefó
nicos. 

Isso, apenas para dar aos senhores uma idéia extremaM 
mente importllnte que desejo salientar: o índice de nacio
nalização dos produtos do setor de telecomunicaçõ~s _é 
um índíce que se situa "entre 90 e 95%. Quer diz:er, a tota
tida:Cie dos eQuiP-áiTieiüos de que o setor de tdecomuni
caçOeS-floJC-ilecessfta;tõdos os equipamentos de que ne
cessitamos são hoje fabricados no Brasil, em primeiro lu
gar. São fabricados por empresas de capital integralrrieri· 
re brasileiro, ou de controle de capital por empresários 
brasileiros, com índice de nacionalização, em média, _en
tre90 e-9!%":':Entendcmos, Srs., que esse resultado foi, 
sem dúVida nenhuma, fruto de uma poHtíca orientada 
para a cOnseCução daqueles três objetivos: atender a so
ciedade,_canso.lidar uma indústria dentro das fronteiras 
do País e gerar -capacitaçUo tecnológica locaf 
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E para a geração tecnológica local, nós também impu· 
semos às empresas a que me refiro, as empresas que an
ti:s eram de cápiml exclusi'{amente estrangeiro e que, de
pois, induzimos a ceder o controle acionário, que, no 
processo de produção no País das novas tecnologias que 
estamos introduzindo _no Sistema Nacional de Teleco· 
municações, deveriam atender a um conjunto de requisi
tos de transferência de .tecnofogla. Um piano concreto, 
objetivo de transferência de tecnologia que atendia e 
atende a esse conjunto de exigências que aí estâ. A em
presa contratada assume obrigações de_ colocar um dire
tor indicadO-pelo acionista brasileiro e colocar sob a res· 
ponsabilidade desse diretor indicado as atribuições de 
transferência e absorção de tecnologia, de planejamento 
e controle da formação de recursos humanos, pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico próprios, pesquisa e se
leçào das fontes de suprimento de insumos. Ela também 
se obriga a submeter e. cumprir, após a aprovação da Te
lebrás, programas relativos à nacionalização do produto 
e das atividUdes de engenharia, de treinamento de pes· 
soai, de assistêncía técnica que assegure em quatro anos 
a cfetiva transferência de tecnol.ogia, investimentos em 
desenvoiYímentO local e montante equivalente à remessa 
de divisas pela transferência de tecnologia, de forma que 
haja um balanço comercial equilibrado nesse processo de 
produção local e de transferência tecnológica. 

N-ão me estenderei mais na leitura desse conjunto de 
condições, apenas desejundo deixar claro, nesta oportu
nidade que, ao mesmo tempo em que estamos ingressan· 
do num novo patamar tecnológico, no setor de comuni
çaçQes, estamos impondo que essas tecnologias não dis
poníveis no BiãSl"! ;;ejUm transferidas para o Brasil sob 
supervisão da TELEBRÃS e do nosso Ministério das 
Comunicações. 

O que investimoS em pesquisa e desenvolvimento tec
nológico no Centro de Pesquisas-de Campinas? Aí está. 

Ao longo dos anos, desde 1982 até 1985, em valores de 
janeiro de t 985, em bilhões de cruzeiros, esses são os v a· 
lorcs. O valor tem sido o valor equivalente a I% da receiM 
ta bruta do setor de telecomuncações. Nós destinamos 
I% da receita bruta do setor de telecomunicações ao no~· 
so Centro de Pesquisas de Campinas para desenvolvi
mento dos seus programas. Estamos ampiíando isso. 
E::;se valor corresponde, hoje, o equivalente em dó tares, a 
30 mi!Oões àe dólares. No início de 1985, 150 bilhões de 
cru:z.eiros. Nós devemos expandir esse valor para o equi
valente a 60 bilhões __ de dól:ues nos próximos anos, equi
valen~o a 2% da receita bruta do selar de comuoicaçõe_s, 

E aqui gostaria de fazer uma observação que eu acho 
pertinente e que é a seguinte o investimento em desenvol
vimento tecnológico não é aquele que se faz apenas no 
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento. Eu procurei 
mostrar que, no momento em que se impõe a naclonaliM 
zação do produto estamos gerando capacitaçào tecn__oló· 
gica. E não ê nO Centro de Pesquisas, é na indústria. Por
que, quando eu exij~ de uma indústria que nacionalize os 
seus insumos, que nacionalize os seus componentes, ela 
tem que gerar, dentro do Brasil, subfornecedores, forne
cedores Çlesses componentes, tem que gerar, por exem
plo, portanto, outras indústrias, para que elas lhe su
pram dos insumos necessáiios à nacionalização de seus 
produtos. Nesse processo nós estamos gerando subforM 
necedores e estamos impondo a geração de tecnologia 
dentro do País, ou a absorção de tecnologia externa 
como primeiro passo para a geração subseqüente. 

Portanto, o investimento em tecnologia - e acho que 
esta ê uma mens_agem importante que se deve meditar 
neste seminário - o investimento em desenvolvimento 
científico e tecnológico não se processa apenas no Cen 
tro de Pesquisas e De.'\envolvimento, ele se processa na 
in4ústria que está obrigada_ a nacionalizar o seu produto 
e a gerar, por conseguinte, produtores de insumos. Ele se 
processa no setor operacional. O setor de teiecomuni· 
ca~ões, po_r exemplo, tem 100 mil empregados. No ins
tante em que cu introduzo uma nova tecnologia nesse 
sistema, estou capacitando tecnologicamente grande 
parte desses 100 mil empregados, ou a sua totalidade, 
nessa nova tecnologia. Portanto, estamos, aí, também fa
zenâ:o investimento em desenvolvimento científico e tei> 
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noiógíco. Mas não podeCnos deixar - e isso ê ·evidente 
- de investir tambêm no Centro de Pesquisas e Desen
volvimento, que é o priilCiPal motor desse processo. 

Então, aí está mostrado que se investe no Centro de 
Pesquisas e Desenvolvimento da Telebrâs, da ordem de 
30 milhões de dólares, com a c).ecisão de ampliar isso ' 
p_ara 60 milhões de dólares por ano. 

O nosso Centro df: PesQuísas e Desenvolvimento está 
envolvido em vários programas de pesquisaS e desenvol
vimento. Como programas- de pesquisas merecem ser sa
lientadOs os programaS de ComuniCações óticas. São 
aqueles programas de pesquisa e desenvolvimento. 
Como programas de pesquisa mereCem ser salientados 
os programas orientados no sentido de permitir a comuw
nicações atravês das fibras ótfcaS ·e-de raios laser. Estes 
programas estão bastante avançados, nõsjâ desenvolve. 

, mos a fibra ótica nacional no nosso Centro,- ela já está 
sendo introduzida no SiStema Nacional de Telecomuni
cações com _amplo sucesso. No campo dos componentes 
e .dos materiais, também nosso Centro de Pesquisas vem 
fjl.iendo desenvolvimento muito expressivo, no campo 
Cios circuitos híbridos e dos circuitos de dispositivos se
micondutores. Neste campo, especificamente, oS circui
tos integrados vêm merecendo uma atenção e um esforço 
muito especiais de desenvolvimento de pesquisas, exala
mente porque é nos circuitos integrados onde se concen
tra a maior parcela do que se pode chamar hoje de mo
derna tecnologia de tec_nologia de ponta. A tecnologia 
dos_ produtos está cada vez mais migrando para dentro 
dos circuitos integrados. Antes a ü:citologia do produto 
era dispersa pelo produto porque tinha vários compo
nentes discretos. Hoje, essa tecnologia está inigran-do 

. para dentro do circuitO integrado. Portanto, quem não 
dominar a tecnologia do circuito integrado estará, evi
dentemente, alijado do processo de evolução tecnológi
ca. 

E, de forma inaísdetalhada, podemos ver os diferentes 
programas em que o nosso Centro de Pesquisas está en
volvido: circuitos híbridos, eu já merici_oriei, o filme fino, 
o filme denso. CircUitos integrados: já temos sete tipos
de circuitos integrados concluídos e já estamos com seis 
outros tjpos de circuitos integrados em desenvolvimento. 
Da mesma maneira, no carripo doS lasers já foi concluído 
o desenvolvimento do laser de gálio, e está em fase final 
de des~nvolvimento o laser de fosfato de índio. E, tam
bém, no campo do led fosfa1õ de índio, circuitos-Ied, es
tamos terminando, estamos ainda em fase de desenvolvi-

m~~0~mpo das fibras ót~~s jã foi concluído o desen
volvimento da fibra ótica riíultimodo. Está tambêm com 
desenvolvimento concluído as fibras de índice gradual, e 
em desenvolvimento as fibras _monomo_do. 

Um aspecto muito imporfante que desejo salientar é 
que o trabalho do_ Centro de Pesquisa e Desenvolvimen
to da TELEBRÃS se faz em estreito crintato coril a uni
versidade e com a indústria. 

Com a universidade podemos ver ai quais os prograw 
mas que vêm sendo desenvolvidos em coordenação com 
as universidades. A USP e o Laboratório de Microele
trónica estão cuidando dos désenvolvimentos ligados às 
comunicações por satélites e componentes materiais. A 
USP de São Carlos está colaborando conosco na tecno
logia de telefones e_estudos de desenvolVimento de redes. 
j\inda na USP e~t~o estudos de desenvolvimento -de ou
tras naturezas. N~ UNICAMP, transmissão digital co
municaçõeS por sitélites, comunicações eletrónicas com' 
a UNICAMP, FUNCAMP, etc. A PUC, CETUC, Co
municaÇõeS põi Satélites, a PU C-Rio; procesSador prefe
rencial. E aí est.á uma relação dos diferentes programas e 
projetas em desenvolvimento conjUiltO cOm as universi
dades. Mas, também, estamos de~envolvendo um con
junto dé programas com as indústrias brasileiras. E os· 
Srs. podem ver aí os diferentes programas e as diferentes 
empresas que participam desses programas junto com o 
nosso Centro de Pesquisa i Desenvolvimento. 

Os recursos humanos de que dispõe o nosso Centro, 
em termos de pessqal próprio, são 865 pessoas, e pessoal 
externo, o Centro "qUe colabora com o CPqD temos hoje 
276 pessOas. Temôs portanto, um pouco· mais de mil co
laboradores trabalhando nos nossos centros de pesqui-
sas. . · 

A transparência que aí ê projetada mostra os grandes 
números percentuais que rióS destinamos a cada um dos 
programas de desenvolvimento do nosso Çen_t:o de Pes-

qufsas. Os Srs. podem ver qu.e o programa.de cÕmútação, 
eletrôniCa- é o que CQnsome, individualmente a maior 
parcela dos recursos destinados ao CPqD, consumiildo · 
cerca de 40% deSses recursos. 

Ainda no domínio da alocação de recursos financei
ros·; eu desejo mostrar "o que é alocado, em termos de 
contratos externos e dispêndios internos, pOrque o nosso· 
Centro de PesquisaS opera também na base de contratar 
prOgramas 4!= pesquisa externamente. Então, coiltratos 
externos representam 30% dos nossos dispêndios e os 
.dispêndios internos 70%. Dos contratos externos 8% se 
destinam a laboratórios de universidades, 22% se desti
nam a iil-dústria. E nos dispêndi'os internos, o nosso 
CPqD é o grande destinário desses recursos. 

E, finalmente, Srs., desejaria mostrar que esse esforço 
de desenvolvimento no nosso Centro de Pesquisas vem 
produzindo frutos c·oncretos, felizmente._ Dos produtos 
jâ desenvolvidos no Ceritr'O de Pesquisas da TE
LESRÁS, -em Campínas·, essa transparência mostra o 
volume desses produtos que já se encontram em utili
zação no Sistema Nacional de Telecomunicações. Por-· 
tanto, nós já temos hoj~. noBistema Nac;ional de Teleco
municações, I !6 milhões de dólares contratados de pro
dutos desenvolvidos pelo Centro _de ··Pesquisas da TE
LEBRÁS. Portanto, isso dâ uma dimensão dos resulta
dos objetivamente alcançados pelo esforço de pesquisa e 
desenvolvimento que se desenvolve no CPqD, que o Mi
nistério_ das Comúnicações mantêm em Campinas. 

Era isso que eu tínha a dizer. Muiio obrigado, Srs. 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral} - Eu agra
deço a participação d~ Dr. Rômulo Furtado. Vamos, a 
seguir; dar início aos debates. 

Antes, gostaria de lembrar aos Srs. De:batedores que 
não fujam ao objetivo deste Semiriário. O tempo é esCas
so e nós precisamos nos aprofundar naquilo que eu po
deria dizer, nas duaS: linhas centrais que motivaram a 
convocação desta reunião. Debater critériõs e conceitos 
do ·que pode ser considerado como investimento em ciên

_cia e·tecnOlogia, e de que maneira nós poderíamOs elabo~ __ 
rar um programa que pudesse controlar e acompanhar 
esses investimentos. 

Então, nessa ordem de raciocínio, eu concedo a pala
vra ao Dr. Irundi Edelweis, do CNPq. 

-o -sJCiRuNbiEbELWEIS- iDid~te: q-r;~;o 
apresentar as minhas desculpas pelo professor Alberto 

_ Ca.mp_os, Presidente do CN Pq, que não pôde comparecer 
a esta reunião. . 

Eu gostaria de apresentar a minha contribuição a esse$ 
debates, baseado em três fatos. O primeiro, partindo da 
leitura _ _de. ym attig~ publicado recentemente, que diz o 
seguinte: -

"Entre- 1977 e 1982, companhiaS pequenas de
majs para figurar na lista do Fort Unfon - revista 
americana, portanto, os dados se referem aos Esta
dos Unidos - essas .companhias muito pequenas 
que não figuravam na lista ofereceram -8,6 milhões 
de novos empregos. Em contrapartida, no mesmo 
período, as mil maiores empresas perderam um e 
meio milhão de empregados. 

O ~undo fato é uma observação da minha experiên
cia anterior ao CNPq, eu trabalhava, na oportunidade, 
numa empresa petroquímica na Bahia, e essa empresa há 
cerca de três anos atrás, forçada, por necessidades de 
competição no mercado internacional, resolveu destinar 
urna parcela dos seus lucros à pesquisa e desenvolvimen
to, coisa que não-- vinha fazendo anteriormente. Bom, 
essa parcela q,ue essa empresa passou a dedicar à pesqui
sa e.desenvolvimento é equivalente, correspondente a 5% 
dos seus lucros, equivalem a cerca de 5 milhões de dóla
res. Isso é exatamente um décimo do orçamento do 
CNPq, organização em que ocupo um cargo de diretor·. 

O t~ceiro fato é que,•ap6sar da víolenta contração que 
o Dr. Luciano Coutinho se referiU nas inversões públicas 
com ciência e tecnologia, verificou-se, por alguma razão, 
um acréscimo no número de pesquisadores ativos no 
País. Esse acréscimo foi da ordem de três vezes. Entre os 
anos de 1973 e 1984, houve um crescimento de pesquisa
dores ativos no País de cerca de três vezes. Coincidente 
coin-essa informação, com esse dado, o número de bol
sas do CNPq também cresceu quase o equivalente a três 

, Vezes_. Desses tr~ fatos que apresentei aqui nós podemEs 
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tirar, pelo menos, duas sugestões, em termos de como 
aproveitar essa mão-de-obra .excedente e que está dis
ponível no mercado, ou, na melhor das hipóteses, talvez 
nãci esteja sendo_ utili;.::ada convenientemente. A primeira 
delas o Dr. Luciano Coutinho se referiu é, evidentemen
te, fazer um chamamento do setor industrial pi'ivado. Eu 
acho que se a empresa que eu citei em que trabalhei, ela 
póde, por razões específicas, de repente, estar 'destinando 
5 milhões de dólares, anualmente, à pesquisa e desenvol
vimento~ tem outras que ainda não tendo sido convoca
das, ou nãq tençJo tido p.m estímulo_ semelhante, elas pro
vavelmente nã-o estão fa:zendo um esforço que seria per
feit3m"eilfe posSível, ao nível delas. Então, como o Lucia
no se referiu, trata-se de criar estímulos e de se buscar 
estímulos, a nível de legislação, que forcem ou que viabi~ 
lizem uma maior participação do setor privado nacional 
nos dispêndios __ de ciência e tecnologia. 

A s~gun~a coisa seria criar também mecanismos, pro· 
vavelmente uma agilização de um sistema de financia
mento ao pequeno inventor, que está relacionado com 
aquele enorme crescimento da oferta de número de em
pre_gos gerados pelas pequenas e microempresas ncis Es
tados Unidos, enquanto aS grandes perderam gente, di~ 
minuiu o seu contigente -de trabalho. Quer dizer, é possí
vel que, a partir de criação de mecanismos de financia
mento ao inventor, ou seja; transformai o cientista, o 
técnico, ou o pesquisador em empresário, a gente consi
ga não só uma maior geração de empregos, mas também 
uma utilizaQão ~;ia tecnologia que seja desenvolvida na 
universidad_e ou em centros de pesquisas. 

Eram essas as observações que eu tinha a fazer. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- A Presidên
cia agradece a iritefvenção do Sr. Irundi Edelweis. Que
ria lembrar que essas exposições estão sendo gravadas, 
para servir, posteriormente, como documemação. Que
ria lembrar, também, que, evidentemente, na forma do 
·Regimento, os Srs. Senadores têm a preferência ·para in
tervenções na hora em que desejarem. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-- Sr. Presidente, a 
minha pergunta é dirigida, inicialmente, ao Dr. Luciano 
Coutinho: 

As atividades afetas ao Conselho Nacional de Desen
' volvimento Cientifico e Teconológico, ligadas ao fomen

to, à pesquisa, ao incentivO e ao jovêm profissional, ao 
apoio a tecnologias alternativas e a tantas outras, carac
teriZa sua naturesa eminentemente técnico-científica e 
merece recursos de real monta. Já a Secretaria Geral, ór
gão de planejamento e administração; por suas próprias 
características, trata de assuntos meramente burocráti
cos e gerenciais. 

Como se justifica, portanto, que a previSão- orçamen
tárra Para a Secretaria Geral do Ministério _de Ciência e 
TecriOfogia, em torno de I trilhão e 800 bilhões de cruzei
ros, seja tão próXima à destinada ao_CNPq, 1 trilhão e 
900 bilhões de cruzeiros? 

O SR. LUCIANO COUTINHO- Sr. Senador, te
nho em mãos o orçamento aprovado para a Secretaria 
Geral do Minisiédo de Ciência e Tecnologia. Ele não ul
trapassa, na sua totalidade, a 28 bilhões de cruzeiros. In
cluindo pessoal, toda a Secretaria Geral, que responde 
por cerca da metade dos quadros do Ministério de Ciên
cia e Tecnologia, enquanto que o orçamento total do 
CNPq, destinado à pesquisa, estã na ordem de I trilhão e 
200 bilhões de cruzeiros. portanto, não há coincidência 
entre a informação de que V. Ex' dispõe e a informação 
que consta de meus dados. 

O SR.' JUTAHY MAGALHÃES- Mas aí não sei 
exatamente onde eStá a realidade dos números. Nós me
xemos muito nos númerOs. 

Fiz uma solicitação ..:_ e agora Vou ter que cítar esse 
exemplo - ao ExecutiVo, de informações a respeito de 
todas as empresas estatais do Governo. E uma das inda
gações que fazia era sobre investimentos e a outra era 
sobre despesas com pessoal. Em to_das as respostas, das 
400 empresas ~talais, mais ou menos, que tem o Execu
tivo, estranhei, nas respostas que obtive, que as depesas 
de investimento correspondiam, em quase todas, a 1% da 
despesa de pessoal. Achei aquilo esquisitíssimo. Depois 
vim a saber que eles entenderam investime~to como apli~ 
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cação em ações de outras companhias. Acho que isso fi
cou bastante diferente. -Também, as mesmas respostas 
que obtive: em um dos quadros tenho '"'despesa de pes
soal", vamos dizer, 700 bilhões de cruzeiros, no cj_Uadro:
seguinte, da mesma companhia, diz "despesas de pes
soal: um bilhão, duzentos e tantos milhões de cruzeiros. 
Então, por isso peço desculpas por ter lido outra infor
mação, mas está diffcil, realmente, de entender os n(!me
ros que o Executivo manda para cá. A transparência não 
é tão grande assim, como a transparência aqui apresen-
tada pelo Dr. Paulo R.icher. -

O SR. LUCIANO COUTINHO - Posso dizer ao 
nobre Senador que terei a maior s,atisfação ein prestat
todos os escJarecímentos neéessários. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não. Estou di
zendo que devo ter lido outros números, mas Ü núme~os, __ -
também, do Executivo, agora, noções idênticas, qUe tal~
vez sejarii tOtalmente errados. 

Agora, pergunto ao Dr. Paulo Richer: 
0-GõVCl'nõ--pro~o.ra, a curto prazo, reduzir o déficit 

público com cortes drásticós r:iOS-ihVetimentos das esta
tais. especialmente a ELETROBRAS e subsidiáriaS. Ao 
mesmo tempo, pretende imprimir um crescimento com
patível com o crescimento populacional. Até que ponto 
haveriã coerência dessas duas táticas com a realidade da 
saturação do sistema de distribuição, esses Problemas de __ _ 
black-out, e·etc.? 

O SR. PAULO _RICHER- Sr:. S,en~dor o problema 
que o Ministério está e11fientando diz.r_espeito a_uma_si
tuação que acredito seja passageira. Porque os rec.urs_Õs 
necessários para a atiVidade, para investimentos de dis
tribuição, subtransmissão e transmissão, são recu-,-so-s_
que vinham decaindo, nos últímos anos. Então, existem
perspectiVas de existência de energia que possa ser gera~ 
da nos dias existentes. Agora, a deficiência do sistema de 
distribuição gera um risco ocasional de ocorrência de 
concomitância de saída de linha e saída de usinas. E os 
dois casos que conhecemos, mais recentes; de black-out qu~ 
identificaram para ã opinião pública um risco que os téc
nicos já conheciam, estavam apenas ligados a conco
mitância, nos dois casos ocorreram concomitâncias. 
Qüer dizer, saída de linhas em condições não esperadas, 
e em momentos ern que não estava operando Angra, na 
primeira hipótese, nem as vias de transmissão de corren
te continua, também na primeira hipótese. E na s.egunda 
vez, provavelmente, novamente saída de uma finha de 
transmissão que ficoU crítica, por'que está sobrecªrrega
da. 

De modo que diria V. Ex• que é difícil, numa fase-de 
adaptação de administração nova, cOm escassez de rc;>
cursos, se encontrar um ponto de equilíbrip de, Com a CS:. 
cassez de recursos, continuar- a exp3.risã6-do sistema de 
produç_ão e garantir a recuperação de uma parte do atra
so do sistema de distribuição. O sistema de distribuição, 
em todo o País, está com problema, e problema de sobre~ __ _ 
carga séria. Quér dizer, não há possibilidade de em me
nos de um ano, se tomarem medidas que possam corrigi-i
isso, fora dois ou três caso-s. Um dos casos, inclusive. 
profundamente relacionados pom este_Seminário_, que é 
o caso de "fundo de barril", que é uma mudança do per.,, 
til de craqueamcnto de petróleo, permitindo com pesqui-. 
sa brasileira, com técnica brasileira operar economica~ 
mente as termelêtricas que estavam paradas. Essas ter
melétricas representam pelo menos duas vezes a capaci
dade instalada da Usina de Angra. E elas estão sem ne
cessidade de transmissão, porque elas estão muito próXi
mas dos centros de consumo. Dç modo que eu diria ao 
Senhor que realmente ê difícil, mas nós estamos, no Mi
nistério, atuando no sentido de tornar possível a compa
tibilizaçã,o dess~ filçsofia._. 

O BR. JUTAHY MAGALHÃES- Ao Dr. Rómulo: 
O Ministério das Comunicações, nos óltimos anos, 

como V. S• declamu_ al.OJJ~xposição; induziu as indús
trias nacionais a nacioi1.a1izarcm o seu capital majori~ 
tário. Isso foi obtido. Parece que todas as quatro conse
guiram sócios brasileiros que participam hoje com a 
maioria das ações. Em refer_ê_n_Cia .ao MiniStériõ-das Co-_ 
municaçôes, essas- companhias são consideradas naciÔ---
nal§? 

O SR. ROMULO FUI.Ü'ADO- Elas são considera
das companhias controladas por capitais.brasileiros. Em 

relação à t_e_g_istação de_informãt!ca,_ elas não são conside
radas empresas nacionais. Agora, sob o_ ponto de vista -
do Minisiérío" daS Comun-icáções, isso é que eu gostaria 

'de sallentar a V-. Ex', Senado_r, preside as decisões do Mi-_. 
:nistério de aquisição de produtos, aquele conjunto de 
conceitos que eu tive oportunidade _de projetar. Primei~ 
ro, que o produto tenha o _maior índice de nacionali.:_ 
zação, segundo, que seja produto com o maior nível Qe 

·-- tecnõfog"la e-de_desenvolvimento nacional; terceiro, que a 
empre:m tenha a maior participação de capital brasileiro, 

. Dentro 4es_~!! _{::ntendimento, uma empresa ~e capital in
tegralmente brasileiro terá, dent.ro-do Min_ist6rio das Co
municações, e tem tido, toda a_ preferência na aqUisição 
do produto. E esse é que eu_considero um aspecto funda~ 
mental, porque eSsa é a forma efetiva, eficaz, de se dar 
todo o privilégio à empresa que tenha o capital 100% na-

---Ci"õ"filll. Ê faier··com q1,1e ela tenha sempre preferência na 
aquffição dos produtos, porque tem, vamos dizer, a 
maior parte do seu capital ou a totalidade do seu capital 
em mãos dos brasileiros. Mas, eu safíento que o capital é 
ap_e~~s um d_os aspecto~ de prefer~ncialidade, e eu acho 
qui! .existem outros aspecfos, na minha opinião, ainda 
tri.ât's-fransceâfmtes e maiS "ímportarites, qual seja, do pro
duto ser nacJOO.ã.Uzado, do produto ser de tecnologia na
cional ou que tenha o maior conteúdo de tecnologia na
cional. Porqu.e, aí sim, esses aspectos é que conduzem à 
mãior capãCxtaçao tecnológica dentro das fronteiras do 
País. Portanto, eu, buscando responder objetivamente a 

--pe-rglltlfãâeY:"EX•, Sr. Senador. À luz da legislação ge
ral brasileira, uma empresa aqui constituída dentro. das 
fronteiras do País, constituída segundo as leis brasileiras. 
é uma empresa considerada __ nacional. Â, luz da legislação 
mais rece"nte n~ _campo de informática, ficou definido 

-qu-e-ela ãpeiiã.S Quando tem 70% âo _capital em mãos de 
brasileiros é que ela pode set' considerada nacional. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Exatamente. O 
Congresso votou essa legislação nova para a 
informática. Mas, a minha indagação tem uma segunda 

--parte, Porque quando o Sr. falou em indução, Inçl_uç_ão 
nós-podemo~ colóc~r entre aspas, porque é o Ministêrio 
.das C_omunica.ções, dentro de unla politica acertada. 
procurou pacionalizar, realmente a maioria do capital. 
,Então, a indução foi quase que uma obri.B;ação, tornou 
obrigatória eSsa participação para ter condições de 
concorrer para a aQl1isição e fornecimento m_at~tial • 

O SR- 'ROMULO FURTADO~ !xatamente. 

O S-R. JUTAHY MAGALHÃES - A minha 
indagãÇão- Seria na parte tecnológica. Há ati rião Tl.ã 
prejuízo, hoje, para essas indústrias do setor de 
cõifiU:nicaçõeS, - com a- interferência da SEI, nessas 
questõeS, principalmente, de importação de material 
ligadO à 1õformática? Existe _ou nã_o alguma espêcie de 
preju[zo para o setor de telecomunicações? 

o- SR: RÕMULO FURTADO - SenadÓr ~ mLnha 
respo-sta é afirmativa a sua pergunta. Eu: desejo citar um 
exemplo especifico. Como eu procurei mostrar, ao 
mesmo tempo que nós autorizamos essas CD].presas a 
ingressarem.- -na nova t~nologia, es~~ficamente de 
Centrais CPA, centrais eletrônicas, digamos assim, nós 
exigimos delas algumas coisas: Primeiro, exigimos delas 
a nacionalização do çpntrol~ acionário. [sso foi feito em 
1978. Eu saliento a data apenas para. dizer que o 
Minístério foi pioneiro_ nesse tipo de exigência. Data de 
1978 a exigência, -para poderem ingressar na nova 
tecnologia. Mas, ao mesmo tempo que fizemos isso, o 
fizemõs com -o cuidado de impor um programa de 
transferência de tecnologia cujas regras básicas eu tive 
oportunidade de citar. Portanto, exigimos que _ elas 
abrissem o pacote tecnológico, cómo a gente Costuma 
dizer, ou seja, nós não-estávamos permitindo que elas 
fabricassem puramente no Brasil, exclusivamente, um 
pacote tecnológico fechado. Nós impusemos que ~sse 
pacote tecnológico fosse aberto. Mas, para a produÇJ.o, 
no País, dessas centrais, evidentemente, uma parte dos 
componentes materiais deve ser importad(!.. Ainda que 
n6s tenhamos, como eu tive oportunidade de dizer, 
exigido que essas indústrias equilibrem o balan~o 

- cõrtiert:ial, ou seja, tudo que elas importam devem 
exportar, num perlodo de tempo. Portanto, essas 
importações têm que ser compensadas por exportações, 
que é Outro compromisso assuniido P:Or elas. Mas, elas 
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precisam importar produtos. E exatamente por 
nec_essitarem importar esses produtos, segund_o a. 
legislação de informática que incluiu, dentro do âmbito 
da detinição , de inform-âtica, também o setor de 
telecom_un_icãc_iões, e a eletrôníca em geral, essas guias de 
importação precisam ser aprovadas pela SEI a isso 
conduziU a um retardamento, tem conduzido a um 
retardamento na liberação dessas guias, porque a SEI 
houve por bem, além das condições que nós impusemoS 
de· abertura do pacote tecnológico, de- impor condições 
adicionais a essas que não tinham sido objeto de decisão 
do _C.ONl~, A J .. ei _diz 9.ue essas.~gências podem ser 
feitas segundo diretrizes fixadas pelo CONIN. Então, 
isso conduzju; efetivamente., nobre senador,- a um 
retardamento na liberação· d·essas guias, por 
comseguinte, a um retardamento na fabrica_çã.o desses 
prOdutos e _os suprimentos desses produtos_ ao usuário. 
Nesse sentido, houve, inegavelmente, um prejuizo 
respondendo especificiinenté a- pergunta de V, Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu agradeço a 
informação de St"E-Voltando ao Dr. Luciano Coutinho, 
graças aqui a nossa eficiente assessoria, tenho aqui o 
demonstrativo que n6s estamos lendo informações 
diferentes.- Está aqui: Pr9jeto de Lei n9 6, de 1985. 
Mensagem n9 56, de 85, Orçamento da Rep(lblica para o 
próximo ano. M1nistêrio da Ciência e .. Tecnologi~: 
demonstrativo da despesa por unidades orçamentári$, 
conforme o vínculo com os recursos (página 553) Código 
3.602. Secretaria_ G~al: Recp.rsos Ordinários Cx:J _1 
trilhão. 536_ bilhões de cruzeiros._ Vinculados: CrS 336 
bilhões de cruzeiros; Total da Secretaria Geral êrs 1 
lrilhão, 812 bilhões, 672 milhões, 667 m.n cruzeiros. 
Có-dig-O: --36:-03 Secretaria_ Geral. Entidades 
supervis1ónã.das, o que significa CNPq. Recursos 
Ordinários: 1 trilhão, 9 I O bilhões, 280 milhões de 
cruzeirOs. Isso ê da Proposta Orçamen.tária do Governo. 

··· o sR.:iiÃR!dMACHÀbO- EiesclarçÇo ao nobre 
&nadar qÕC esses reCursos que.apare-cem Ôesta página 
~us,. V . .p.; _,c_abou_..de ler~ n~ Verdp~ •. -§;$rn~ rub-ti~R-· 
global que inclui, dentro _da Secre(aria Geral, entidades 
como a FlNEP, que ê uma financiadora de estudos e 
projetas, como V. Ex• sabe, que !iUStenta todo sistema 
científiCO e ·pesquisa de todo o País. Portanto, ela, 
formalmente, aparece, como sendo Secretaria Geral. Na 
verdade, os recursos do FNDCT; que ê o Fundo 
Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
da FINEP, estão contidos nos números que V. Extleu. 
Da mesma forma, o PABCT, que ê um progrorila, 
financiado. pelo Banco Mundial, assim como os encargos 
de amortização financeira de dívida externa da FINEP. 
fazem parte desse r.Wnero. 

De maneira que, aparentemente, a Secrcta_ri~ Geral_tc;
ria l}.m enorme tamanho, quando, na verdade, iSto é re
presentação de uma agência independente, a FINEP, e 
de um programa independente, que é o PABCT. 

Os _recursos a que me referi anteriormente são recursos 
exclusiYos da Secretaria_ Geral do Ministério, e eles não 
ultrapiSsam o valor de 28 bilhões d~ cruzeiros. ~ essa a 
origem' da preocupação de V. Ex• Ela não tem o funda
mento ide que V. Ex• teme, de que ã. Secretaria Geral te~ 
nha inéorporado, sob seu controle, todo esse valor. Da 
mesma forma~ em outros MiniStérios, entidades supervi
sionadas aparecem, também, englobadas na Secretaria 
Geral, quando, na verdade. a Secretaria Geral não dis~ 
põe do controle direto sobre esses recurs9s. 

O sR-.JUTAHY MAGALJIÃES- Eu agradeço aifl-_ 
formação de V. Sa. O Presi.c;iente da Comissão vai verifi
car que nós, aqui no Senado temos razão quando disse
mos que o orçamento não é tão transparente quanto di
:u:m. Só perguntando a cada Secretârk "'""!eral dos Minis
térios qual, realmente, a realidade das rubric~s que aqui 
estão. Porque, como vem o orçamento para nós, nós te
mos que exâminar aquilo que estâ escrito e, a interpre
tação nós nãO temos condições de fazer, 

O SR. MÁRIO MACHADO ~Eu, mais uma vez, 
reitero a minha disponibilidade para prestar qualquer es
clarecimento. Eu gostaria de, adicionar um esc{areck 
menta ao Dr. Rómulo Furtado, a respeito da pergunta/ 
que V. Ex• fez. Eu gostaria de esclarecer que esse retar~ 
damento a que o Dr. Rómulo se referiu ele foi superaçlo, , 
essas guias de iinportação a que ele fez referências estão 
sendo liberadas-. e eu creio que, a partir da decisão de on- _ 
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tem, do CONIN,· de estabelecer, explicitamente; as con
dições. para o art. 23 .. da lei, esse problema a que o Dr. 

tinacionais, filiais das multinacionais mais _ir'nportã.ntes Então, encontramOs dificÚldades em entender que-um 
no campo da eletrônica do mundo. E essas quatro em- outro órgão do Go_verno se sobreponha à açào- de um. ór-

· Rômulo fez referÇ:ncia fica -definitiVaineilte- superado. presas aqui sediadas, dentro -das I).ossas fronteiras; em- gãà- do Govern_o, cuja ãfuaçã~ é reconhecida pela socie-

. O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Tem a pala
vra o -Senado.~ João Lobo. 

pre8ando engenheiroS brasileiros, téc~iC9s brasileiros, dade brasileira cõmo uma atuaÇão de resultados concre-
especialistas brasilei~os, algumas há. 50 anos, vinham e tos, objetivos~ inegãveis. e sustem o processo normal di; 

- - · ·· - d l"d d SlJpriment_o do~ bens nec~s.ârios à_ex)!an_são Por condi-
- vêm suj:triildo 0 set?~ de comumcaçoes a tota 1 a e...,... -Cioíiarites que i::onSideÍ'âmos jâ atendidas pei3s rigm:Osas~ 

·o SR; ·JOÃO LOBO- Eu agradeço~ Sr. Pr.es:idente, ·ç faço_ quéstão de en(at~~-r ;_senhores- da tOtalidade,dos e~ígências ql,têrtós mesmos fizemos em todo.esse proces-
, vo.~ ser 0 mais. breve possível nessa indagação. produtos _que o_ setor.das comunicações precisa. E, com s.o. . 

Em primeiro lugar, eu gostaria de par_abenizar o Dr. íridices dé -·nadoii3.1ízaÇão-: que se-'situam entre- 90/95%, Acredito que eu teoha podido responder à sua ioda-
portantO, existe u'nia i:::adeia imens~ de subfornecedores gação. Existem esses. conflitos e eSses proces:ws. Mas te-

Rômulo peJa brilhante exposiçãO. que fez sobre 0 enten- genuinanlente' n3cioi1aJs, p'ara falaimos: agora dos ~c.lu- _ mos a esperança de que, com o. surgiment'c)'do CONIN 
dimento do Miriis'tério- das Comunicaçõe:; a respeito da sivamçiite nacionais, que suprem-·essas_ empresas~ e que - Coriselho Nacional de lnformâtica e Autoinação, que 
soluçãO de novas ,tecnologias. realmCnle f~em parte' ~essa imertSa cadeia de capaci- é uma criação deste Congresso Nacionalj po!que a lei 

1:. evidente que. o Ministério_ das Comuni_caçõcs t~m íaç--J.~ iecnot~gica a qu·c;;:._me referi. Estamos, _porta~to. - oi18ii1al não o previa, foi o Congressó Nacional que in-
uma experiênCia vitoriOsa em tódo est<;: País, t)elo que el~ tecnologicamente Capacitados no País no setor de comu- cluiu na lei este Conselho Nacional de Informâtíca,."cóns--
fez:'no' des.en.volvimento das·coml.micaÇões-e n:i moderrii- ·~ica~'Ões,_ poraq!J~Ie. p_r.ocesso-~qüe-~escrevi. . ti.tuídO de .váriOS Ministros ·.r; OOtiàades privadas, este 
zaÇãó çie ~todo .essC'!,'Sistem~-de; coinunicãções, Como· o_ Dr. ~ 'Cons~lho, considero, é o_forO a_propriado para que sejam 
Rômufo salientou' na su.â exposição._·:_ .. - ~:J~ "e~li~l~18, an~ d~-~Jtistê~J~:da.-SEr~ po~tantci, io- dirimidas.essru. dúvidas_ef:Ssas dificul~a,des esc:chegpem 
. ; ~sa· atit~e p~a~. rrtã,tid~ ~~ MJ~iSt9~§: ~!~(<:~mu'ni~ mimiós ,fíós a inkiàtiv'à. -~ iitduzjr~P~-:- e:..aqui _V~llt~ a aos reSultados · . 

.. :lt -Dr R~ 1 r. · d'to nt bürcos da m_é·.~~.fer_~~-~Eo§e _t,e_~rnl_çt,~~no.~_ ~ad_ ~r)oãô Lo~o~ ~e _ v..-:--~~ão ~)I:iU(âs, an~lisaJ'~um c_oqflit~ )'- ? . -l, 
~ç':t'~ -' omll:o; ~tç"que 1 ~os~ ,o_s._._ · --· -_ -· induzirmo.s.essa,s._mdustrias.-ànaciortalitaçãq·docontrole ye_ril~!Ã>~OUtr_9~Íll,aS; ... ~deb~ ___ _. __ ~ ~ 1'\< ·óríentaÇã~ ~-- po~ftica de. info~m~tiÇa; qu( eritr~U ~ · · - · · · fi - · - '6d d b- ·r· ~- ·· teiKfd · , · 

.fo~;~om~'oiie~~;:~~~~~~<:~'térj?~ :~~t - · - - -~~i~~~~:~~~to!.-'.·.· _ ;:?~~~~rM"j~~ti'~~:~~:c-:·1:~~'~'\_~~---·_· __ :_';~_'._ .. ' :_,'_' 
~ '· · \ ~Q'MJJLo i ~d2-~:.~-.. -j~ 1\Jl.lU _ • J . 

. f pet~~~~Zr~~m lhltnasma:ridàde e-~bJeHvr:*, -~ çen.tr_ars .. _ ·~---~?:a1~·~~; 
da®~~pfbhlem~.·já q~Ç; OO'mo"'É c~nTc;"~ta~l ~ 

·;_·J.~iif·~~rs_<Je~~!~-os ~roble~~.s e~!.~~~J~€~.P~f~~~á~~~ . t:~âo~ 
d:adee_amphtude. , ... ,.,-_-~ _ _-,_-,,-:.,-:-.-_. dq: .•.. _ ... ,., 

· ,. EXiStein, -seill dúvida henhu~a. pOSiçõeS di~érgerites e lc ~tmuar op;a 
1 

. . _ t __ 

d~- ._MLn~stério · das . C?ml!ní~ã.~~S _e.~?- ,Mi~istério ~;de ::,ae dad~~ fll~~~:~ E e;~nento: por·que fi:~·r::rJ~-
~~en_eta e Tei::nologta,. no tocante a aphcação da Lei de }l'Qrque quCríamo~ d3!' q~_-Qutro .P3:S_so, quc;ríamos ~t111ir 
fnfài"m~üca. Devo dizer qu·:. nós, no MiniSt'ério-das Co:.~~ p~-ra o nOSSó s~tór de telecomunicaÇões o grande empre-
municã.çõeS, nos opuSemos ao projeto "de Lei- de_ Infor- sário- brasilt;_iro~ Não_ tJnham95, praticamente, enipre-
mâtica ·originalmente ~ncaminhado para a apreciaçãO do s;\rjo_ brasíJeir9 _ _no setor. das comqnicações então, diga-
CongreSsO Na:CiOnat ·da Lei porque entendíamos que m~ há 8Z9 _anos atrás. não tínhamos o grimde empre-
aquele projeio padeciÍt de muitOs, sérios e graves incon': sár1o brastfetro; e procuramos atraí-lo, e e~a_s_empresas 

venientes.- E, este C9ngresio~ sabiamente, so~be, eni_ ::;u~~:~ó~:er:: ~~;:á~':~~~~;r~:::: 
grande ?arte superar: Eu devo a~r~ar, _neste mom~nto, ao Ministérios d_as. Co.municações. aSSõdadas a eles. 
contranamente ao que às· vezes, a tmprensa anuncta, o 
Ministério das Comunicações' não é co-ntrário à Lei de 
Informática que· foi ·aprovada pelo Con-gresso. Nós en
tendemos que o Congresso Nacional deu uma extraordi
nária contribuição ao País ao corrigir as falhas mais gri
tantes e evidentes do projeto qUe foi, originalmente, en
caminhado pelo Presidente da República de então,à sua 
aprecia~ão. Claro está, que entendemos nós no Minis
tério, que a Lei de Informática ainda poderia ter avança
do mais, sobretudo no reconhecimento de que- este é o 
ponto que eu desejo enfatiZar - não está fundamerital
mente na origem do capital a existência ou não do ele
mento essencial para o desenvolvimento tecnológico na
cional. 

Eu procurei mostrar, ao longo da minha exposição, de 
que, a partir do momento em que a gente impõe a indus
trialização no País de um produto de _tecnologia avança
da, a partir do momento em que nós ím-pCimos aos enge--:
nheiros brasileiros, especialistas, técnicos brasileiros, a 
fabricação, no Brasil, daquele produto, não importa-que 
o capital daquela empresa seja totalmente estrangeiro, 
parcialmente estrangeiro, ou exclusivamente brasileiro. 
O fato é que, ·nesse instante; nós eStamos dando um pas
so concreto no sentido de capacitar tecnologicamente o 
Brasil. Não há dúvida, porque este processo de capaci
tação tecnológica foi o que permitiu que o Brasil se capa
citasse tecnologicamente nos maís variados campos de 
atividade. Se nós olharmos o Brasil de 40 anos atrás e o 
Brasit de hoje e nós vivemoS isso, no ·campo da siderur
gia, da petroquímica, da exploração de petróleo, de vi
dros, de produção de plásticos, toda a vastíssima garrià 
da atividade produtiva naCionàl evoluiu, de maneira ine
gável, nos últimos 40 anos, através desse process_o. Tra
zendo para o Brasil, inicialmente, ind(l.strias estrangei
ras. Aí reside, em primeir-o lugar, um ponto de conflito 
de posição. Porque nós tínhamos no Brasil, instalados; 
.no setor de comunicações, quatro grandes filiais de mui-

Inicia-se, então, um prOcesso que torna, por assim di
zer, de alguma forma conflitarite as nossas posições com 
as que vinham sendo praticadas pela SEI, no passado, 
antes mesmo da existência do Ministério da Ciência e 
Tecn-õlogia, que é o de que, nas posturas e nas atividades 
desenvolvidas pela SEI, essas empresas encontram obs
táculos, como eu me referi há pouco, um obstáculo signi
fiCativo de ter suas guias de ímpo:i'fação aprovadas, ape
sar de que elas, empresas, atendem plenamente às políti
cas que traçamos, inclusive de transferência de tecnolo
gia, de abertura do pacote tecnológico, e tudo o mais, en
tão, isso é um ponto de dificuldade. Vendemos ao 
usuário os serviços telefónicos. O- usuário vem e paga à 
companhia telefónica, como os senhores todos sabem, 
uma participação financeira que é pesada, é a mais alta 
do mundo, saibam os senhores. No Brasil, l.OOO dólares 
aproxidamente que se exige de um potencial usuário de 
serviços telefónicos para efe dispor de telefone. Em lugar 
nenhum do mundo se pratica isso. E apesar desses 1.000 
dólares, desejo salientar, o serviçO telefónico é tão im
portante e significativo, que temos 'fila de quase I milhão 
de pessoas querendo telefone e não podemos suprir, por 
limite.s de investimentOs. 

Pois bem, temos então compromisso com este usuário. 
O usuário pagou, nós assinamos um contrato com uma 
indústria, dentro 'de regras rigorosas, como acabei de 
mencionar. Essa indústria inicia o processo de fabri
cação e tem a aprovação de suas guiã.s sustadas por um 
outro órgão. O que, realmente, na nossa maneira de ver, 
tem uma formação, sem dúvida nenhuma, mais orienta
da no sentido do computador e do processamento de da
dos. Mas a telecomunicação transcende ao computador. 
O computador é um elemento do processo. Alêm do 
computador, existe muito mais. E, como V. Ex• teve a 
gentileza de citar, nobre Senador João Lobo, temos uma 
experiência, sem dúvida nenhuma, bem sucedida, e, ao 
longo desses vint~ anos, geramos, sem dúvida nenhl!ma, 
uma quantidade de -i!speciãiistas que hoje têm um domí
nio muito grande da tecnologia das telecomunicaçõçs e 
dos processos operacionais nas telecomuniCações. -.. 

~·: aciif>:ou"de: ~xpor '~QUf; q~â:àbsotção d?' 't~nolo~a llão 
. ~ ~ fazJa a.tí'<:tvés; áo pf~d.~tó-~~ado_~ que; 'fipit9s itriPortar 
· a:u~~nticas- ca~xas:pretâs .. apenas· 'Pãra' ~er~. vendíd~ e 

· -.-.oCupa-r-.Um mercido .que deveria ser naciõiiafizado. Esse 
foi- o ãSp:eCtà- que pfCsidlu toda a votaçãO daquela lei,-na:. 
quele _mome~to._ Não-_Se_ apelou para a experiência do-

• Ministêilo das Comuriicações; que a lOngos anos vinha 
sendo bem sucedido.na nacionalização 1: na absorção de 
tecnolok_ias C:lS m·ais 'refinadas d9 m_u_odo para a_implan
tação do sistema de comunicações brasileiro. __ 

. Uma outra pergupta, que não sei se sen"ll Pára o Dr-. 
Lucianó Coutinho ou para o Dr. Richer, é uma questão 
que me preoci.Jpà bastante, _TodOs sabemos que a ab
sorção de tecnologias novas. a entrada da informâtica. 
não são processos propriameÍttC geradores de emprego, 
ao' contráriO,. a automação, a robotizaçãO. tudo isso vem 
como uma ameaça para 6 emprego. Sabemos que as cha
minés que se_ apagaram, que não fumaçaram mais, que 
não estão fumaçando, jamais voltarão a fumaçar. OS 
continentes enormes de operários despedidos das gran
des montadoras, das metalúrgicas, não serão totalmenle 
readmitidos e essas correntes vão engrossar a fileira dos 
desempregados. A pergunta ê a seguinte: o que se está fa
zendo, neste País, em termos de reciclagem, de prepa
ração desses novos e velhos contingentes despedidos das 
fábricas para absorção dessa mão~de-obra flutuante? 
Não sei se a pergunta se adapta bem mas é uma curiosi
dade que gostaria de ver satisfeita. 

O SR. LUCIANO COUTINHO- Gostaria de escla
recer ao ilustre Senador João Lobo que a sua preocu
pação é extrememente relevante. Não há dúvida nenhu
ma que nas próximas décadas a substituição, a mUdança 
do perfil ocupacional e profissional de todas aS catego
rias de trabalhadores_ irá ser profundamente influenciada 
pela difusão dOS novos proCessos de produção, e esta 
preocupação é extremamente relevante. Tanto mais rele
vante porque se o_ problema não se apresenta com grande 
intensidade nesse momento, mas nós sabemos qUe-irá Se 
apresentar, no futuro, de maneira crescente, o quanto 
mais rapidament~ nos preparaimos e criairnos as con
dições para esses ajustamentos no treinamento dos pro
fisSLOnais, de maneirã mais suave conseguiiemoS condu
zir tOdo esse processo. 

Os entendimentos havidos eiltre o Ministêrio de Cíên
cia e Tecnologia e o Ministério do Trabalho são no senti-· 
do de estabelecer uma Comissão Permanente de estudos 
desses problemas para propor o ajustamento de todo o 
sistema, incluindo aí o siste-ma SENAI, SENAC, para 
enfrentar essa nova realidade. 

Oi1tem, na reuniãõ do Conselho Nacional de Informá
tica e Automação, refletindo _essa preocupação do Exm~> 
Sr. Miriistro do Trabalho, o conselho constituiu uma 
Comissão Permanente do CONIN para estabelecer dire
trizes de governo para esse problema. Sem dúvida ne-
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nhuma, pela sua relevância pela sua importância, esse 
problema terá que ser enfrentado, explicitado através de 
uma política de emprego que concilie esse avanço de au
tomação e os inCreriientOs -de produtivídade que ela traz 
com a geração suficiente de emPregos e coin a distrí.: 
buição"-desses ganhos de produtividade não .apenas para 
o capital mas também para o trabalho. Eu creio que-essa 
é a preocupação da matõ"f relevânCia. -· - -

O SR. JOÃO LOBO - Estou satisfetto. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Multo..<>Qri-
gado, Senador João Lobo~ _ _ 

Concedo o aparte ao Dr. Paulo Alcântara Gomes, do 
COPPE. 

O SR. PAULO ALCÂNTARA GOMES - Inicial
mente, gostaria -de_ agradecer au honroso- ·convíte -do Sr. 
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologiã. do Se
nado, Senadqf Milton Cabral, e a toda a Comissão pela 
oportunidadé' de participar neste seminário. 

Vou prOcurar, sendo eu um professor universitário, 
pertencente, portanto, ao sistema de financiados dos que 
acabaram de aqui expor, eu vou procurar restririgir a mi-· 
nha breve exposição a uma contribuição no sentido de 
direcionar investimentos· públicos para o setor primor
dial, prioritário, na afualidade, que é a questão.do inves-
timen(o na pós-graduação. e na pesquisa. _ 

Como colocou muito bem o Dr. Paulo Richer na .sua 
intervenção, também assim o fizeram o Dr .. Luciano e,
agora, mais explicitamente, o Dr. Vilar Furtado, a ques
tão de capacitação. te-cnológica passa sempre, primor
dialmente, pela questão de formação de recursos huma
nos. E o sistema de formação de recursos humanos, 
quando falamos em capacitaçãC tecnológica iniplica fa
lar em doutorados e, numa segu'nda tinha, em mestrados. 

A pós-graduação no Brasil que, de certa forma, é o ce- · 
lciro desses quadros que vão trabalhar no setor privado e 
no setor das estatais, ê: responsável, hoje, por 1.086 pro
gramas de mestrado e doutorados. Esses programas de 
mestrado e doutorado cresceram paralelamente a uma 
estrutura formal, a estrutura formal organizacional das 
universidades, e isso ocorreu principalmente no sistema 
da universidade federal, que vive hoje à luz e sob o am
paro de recursos .considerados extra-orçamentários. O _ 
resultado básico desses recursos extraorçamentáríos- e 
isso foi uma colocação bastan.te oportuna do .Dr. Paulo 
Richer, levantando a necessidade de orçamentar e imple
mentar nas universidades mecanismos de consolidaçã_o 
para a formação. de.recursos humanos e para a pesquisa 
- resulta numa perda substancial de benefício em 
função de .u.m çusto gradativamente maior. Na medida 
em que nas universidades os programas de pós
graduação se inserem em projetas de apoio de curto pra
zo e institucionalizadas apenas agências externas ao sis
tema·formal do Ministério da Educação, os tempos de 
duração de mestrados e doutoradoS: se prolongam acen
tuadamente, Um doutorado, hoje, no Brasil, consome, 
em média, seis anos ç:· meio. Um .. mest.rado, no Brasil, 
consome quatro anos. Isso é mais do dobro daquilo que 
se prevê para um país industrializado. 

De outra forma, igualmente importante se torna a 
questão de desistência.· Na medida em que a infra-. 
estrutura cai, aparece um a!to lndice de desistência nos 
programas de mestrado, E. hoje, de 50 milalunos inscri
tos efetivamente nos cursos de mestrado e doutor~dQ..do 
País, pode-se afirmar que 45% deles chegarão a algum 
título e ~S% deles desistírão. Desses 4~% que_ sobra_J11_1 

85% Jam-ais pass·arão do mestrado. Partindo-s.e _da. pre
missa de que um programa de doutorado é, efetiVamen
te, a mola mestra de geração de recursos humano~> para a 
implementação da inovação, podemos verificai- que o 
apoio à infra-estrutura de forma ··orçamentár!á prevista 
em regulamentos mais (anUais através dos o·rganismos, 
como o Ministério da Educação, é imprescindível. 

Ao mesmo ·tempo, nesse problema de apoio à infra
estrutura começou-se a observar que no crescimento pa
ralelo das universidades gerou-se um mecan_Í.!!!!!_Q.Jªm
bém paralelo de absorção de pessoaL O resultado bâsicC 
disso é que hoje, ind~pendentemente do sistema do Mi
nistério da Educação, existeiti.nas~Universidades_b.r.!iiile~ .. _ 
ros. cerca de 3.500 pessoas ti'abalhatldo .sob a form?- inti-, 
tulada "conveniadqs" que dependem basicamente dessa 
estrutura iilformal de pós-graduação de peSquisas. 

Como pode, então um conjunto de 1.086 programas 
de pósMgraduação e pesquisas responder adequadamente 
a uma soliçitação básica de um conjunto de empreendi
mentos do setor estatal e, também, do setor privado? 
Parece-nos que é absolutàmente indispensável nortear 
investimentos no setor público para a consolidação desM 
ses programas nutn primeiro estágio, e para assegurar, 
rapidamente, a implementação de novos programas de 
doutoramento que dêem a qualidad.e indispensável ao 
c.onjunto, de p~~quisadores g!le !lecessitaJ!IOS~ E;sta me 
parece a questão crucial no momento, hoje, pã.ra quem 
olha todos esses problemas de inovação tecnológica, de 
desenvolvimento científico do lado da universidade. 

PClr ou1ro fado, também ê igualmente impOrtante Uma· 
particlp"aÇãõ mais agressiva, uma postura mais agressiva, 
umã partiCipação mais atlva do setor estatal. Como bem 
disse o Dr. Luciano Coutinho, cerca de 20% dos investi
mentos no Brasil em ciência e tecnologia são provenien
tes do setor estatal, quando isso, nos industrializados, 
ocorre de forma mais inversa. 

Entre 1979 e 1983, segundo dados Ievantad.os recente
mente pe\as_so~iedades científicas brasileiras, o setor pri
vado contribuiu com 5,2% de investimento em ciência e 
t~Cl)()IQgill C.~!!~--~:statais ~om 12%._Temos que, efe_tiva
mente,"aumentar essa participação. O Dr. Paulo Richer 
colocou, modestamente, uma participação do .CEN.PES 
sob a forma de aluguel de iinóveis no camjius da Univer
sidade Federal do Río de Janeiro, Eu vou muito mais 
longe. Eu acho que lâ existe um exemplo concreto da 
construção de um projeto integrado entre Universidade e 
setor produtivo, através de uma empresa estatal, no de
senvolvimento de algo prioritáriO para a teCnologia na
cional. No caso das plataformas de petróleo, que foram 
desenvolvidas integralmente na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e, em parte, acessória, na Universidade 
Federal do Rio Graride do Sul, e acopladas à PE
TROBRÁS através ·de um processo de adptação e expan~ 
são de tecnologia no próprio CENPES. 

Então, mecanismos como esses associados a outros 
mecanismos, ainda embrionários no Brasil, como o 
exemplo da Associação Brasileira de Cimentos Portland .. 
que dedicam um percentual baixo, mas importante, 0,5% 
de um saco de cimento, no apoio à pesquisa de cimento 
no Brasil, como da Fundação Brasileira de Tecnologia 
de .Soldagem, que reúne um conglomerado de_empresas e 
'procura apoi_ar universidades e centros de pesqu"isas em 
desenvolvimento de pesquisas necessárias ao seio r s.olda
gem, devem ser estimulados. E nem sempre se caracteri
zam por incentivos fiscais. Podem se caracterizar por ini
ciativas ba_st;:mte positivas e basta~te imPortantes por 
parte do setor produtivo. -

Estas eram as minhas observações rápidas, para que 
nós pudéssemos colocar uma ótica da universidade. 
~M_Idi!..C? . ...Q.b!]g_~_Qo, 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Muito abri-. 
gado ao Dr. Paulo Alcântara Gomes. 

Con_cedo a palavra ao Dr. Mário Machado, çia FI· 
NEP. . ... · ··· ·· -· 

OSR. MARIO MACHADO- oesejOcumPrini.entãr 
a Comissão:de.Ciê"ricía ·e TeçnQ_logia do Senado pela rea
lizuçiio deste seminário e agradecer o convite formulado 
à FINEP pa~a d~le_pa_rticipar. Desejo, também, felicítar 
O§ .. Ç)~a'dqr_e~. que. rrle -llntecederã.rri-pefã riqueza das ióéfas 
apresentadas e dizer que concordo basicamente com 
elas, razã9, pela_ qual minha intervenção. sei:á.baS:tante 
breve, nãO -Ultr-ãpassando o límíte ""de I O ritínütos:- -

Vou abordar apenas duas ordens de qUestões: A pri
n1eira .dtz.respeilO aocresenvolvimento científiCO e·-a· se-o 
gUnd~--giZ ·reSP~ito às--a-plicações dO. desenvo)vfm.etito 
científic.O e: tecnOlógico ao desenvolvimento social._ Não 
abordarei, portanto, questões relacionad~ ao des~nvol
v_i'!lento tecnoi~gico, porq_ue entendo que essas já foram 
amplamerliirel'úidas nesta -m-ailhã: ·--

Em relação ao desenvolvimento da cíência no País, o 
pape1 fundamental da FINEP tem sido o. de assegurar 
COndições institucionais, "técnicas e financeiras Iieces
s_âr~a·~ ao_ fodal~Im~n(o da ~mu~idade Cientrfi.ca;"e g"a~ 
ran1ir a prOduÇão di! cOnhi!CimentO de alto níVel de· qua
lidade. 

A9.~C:Qnt~ário do ·que Oco"tre· õ.o ârilbito do· desenvolvi
. J:Bento ~_C!"}_ql<!gLc~_t:L..Qe J:;JriOridades podem e deverõ ser 
claramente fiXadas, entendelnos -ria "FINEI? que-áev-emos 
ser çxtremamente cautelosos em atribuir prioridades no 
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campo do desenvolvimento científiCo. Isso porque a 
ciência tem uma relevância social que extrapola os limi
tes da conjuntura económica e da aplicabilidade tecnoló
gic~. Embora c?da __ vez _mais a tecnologia moderna de-
pen-da do. desenvolvimento científicO. · _ 

Os conhecimentos acumulados constituem, em si mes
mos, valores que devem ser preservados como acervo 
cultural e como fonte de criatividades na busca de so
luções novas a problemas não previsíveis. 

Garantir a continuidade e a liberdade no desenvolvi
mento dos diferentes tipos de pesquisa básica e aplicada, 
tendo Como objetivo o fortalecimento da comunidade 
científica, e como critério a qUalidade dos conhecimen
tos gerados, são, portanto, os princípios da política 
científica da FINEP. 

Para assegurar a realização desses princípios, estamos 
promovendo maior integração da comunidade científica 
nos processos decisórios da FINEP. Jâ encaminhamos 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia projeto" de refor
ma dos nossos Es_tatutos, pelo qual a SOciedade Brasilei
ra pâra o Progresso da Ciência - SBPC e a Academia 
Brasileira de Ciência ·passarão a contar com quatro re
preSentantes no Conselho da FINEP, órgão -que orienta 
a política da empresa. A nossa proposta prevê a partici- -
pação no Conselho, também, de representantes de Asso
ciações de InstituiçÕC$ de. Pesquisa Tecnõlógíca. 

Esta é _uma proposta que dá conseqUência prática à 
imperiosa necessidade de democratização, transparência 
e abertura para a sociedade dos processos decisórios de 
órgãos de govei"n.o. 

Esse processo decisório, como se sabe, dá-se hoje de~
tro de um quadro de grande escassez de recursos. 

De fato, os recursos destinados ao FNDCT- Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
nos últimos seis anos, sofreram vertiginosa queda, fazen
do com a FINEP disponha, em 1985, do equivalente a 
lf4 do montante de que dispunha em 1979. 

Não podemos deixar de. mencionar, nesse particular, o 
decidido apoio recebido do Ministério da Ciência e Tec
nologia, sem o qual a situação seria ainda mais dramáti
ca. --

A superação de tal situação, no nosso ponto de vista, 
exige, para os próximos anos, a partir de 1986, um verda
deiro Plano Emergencial de Recuperação para o Desen
volvimento Científico, que deve abordar, entre outros, 
pelo menos, os seguintes pontos básicos.; 

primeiro: atualização e manutenção adequadas dos la
boratórios de pesquisa do Pais; 

seg_undo: atuatização das bibliotecas, dos centros de 
pesquisas do País; 

terceiro: melhoria do nfvel salarial de pesquisadores 
científicos e a cOnsolidação de uma verdadeira carreira 
para técnicos de nível médio; 
--quarto: maior apoio à pesquisa básica, inclusive na 
área das Ciências Sociais; 

qUinto: .um programa de retorno de cientistas brasilei
ros que se encontram no exterior, programa que já teve 
início no Ministério da Ciência e Tecnologia- cientistas 
brasileiros que, por razões diversas, deixaram o Pais. 

E finalmente a absorç-ão, pelo Ministério· da Edu
cação, da manutenção básica da pós-graduação· (Comis
são) do País, pe_rmitindo que o Ministério da Ciência e 
Tecnologia, seja pelo "CNPq, seja pela FlNEP, possa des
tinar seus recursos exclusivamente a projetas de pesqui
sa, não neces.sitando, portanto, aplicâ-los na manu
tenção bãsica de percentual alto da pós-graduação no 
País. 

Isso é o que tinha a dízer a respetto do desenvolvimen-
to cientifiCo. ·····-- -·-

com··reülÇão ao deSenvolvimento socíal, muito breve-
mente, e esse ê um terôa "rarinirente abordado, porque em 
gúal aS refleXões_ dizem reS.peito às aplicaÇões do desen
volvimento cientffico e-do desenvolvimento tecnológico 
p·ará ·o desenvolvimento econômico, com relação ao de
senvolvimento social, objetivo prioritário da Nova Re
pública, a FINEP t~m. hoje, relevante contribuição a 
oferf!:çer ao planejamento e· execução de programas so-
ciaiS Cficazes. _ 

Gra.ride.. parte do acervo de conhecimentos. e tecnolo~ 
gias sobre questões sociais foi desenvolvido por centros 
~e_pesgu~sas a_poiados pela FINEP nos últimos 15 anos . 
Esse acerVo ê,--hOje, imprescindível à formulaÇão de 
aÇões imediatas de provisão das carências básicaS da po
pulação brasileira. h também necessárfo à elabOraÇão de 
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políticas sociãis permanentes, que signifiquem efetiva 
mudança nas condições ae vida da população. 

Estudos e pesquisas vêffi sendo financlados_ pela FI~ 
NEP nas áreas de saúde, educação, alimentação, _habi~ 
tação, saneamento básico, transportes Cóletivos e usós de 
fontes alternatiVas de energia. A criação e produção de 
vacínas~- soros e equipamentos médico~hõspitãlares, caK 
pazes de reduzir a dependência externa; experiências 
com técnicas não convencionais de construção de habiK 
tações populares e de obras de saneamento básico; estuK 
dos para aperfeiçoamento de transportes coletivos; pes
quisas e diagnóstiCos Sol!fe _cãr~ncias SociaiS"hásicaS; es~ 
tudos sobre processos inovadores de organização de ser
viços na áreã sócia!, são alguns dos resultados de que a 
FJNEP dispõe. _ __ 

Através do financiamento a esses estuâos; a empresa 
tem ainda contribuídQ_ para a capacitação de centros de 
pesquisa em todo o País~ bem como para a formação de 
técnicos de_ alto nível, habilitados para a análise, formu
lação e execução de políticas sociais. -

E objetivo da atual Diretoria da FINEP manter e en
fatizar o apoio à produção de conhecimentOs sObre esse 
campo, assim c_omo desenvolver as atividac!es e_os Jtl.CCa
nismos necessários à real incorporação de seus resulta
dos pelos órgãos executores do Governo e pela sociedade 
em geral. 

Muito obrigado. __ ( Palmas.) 

OSR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Muito_ob_ri
gado ao Dr. Mário Machado, da FINEP. 

Diante do cumprimento do horário previsto de- três 
horas para debates, porém, tendo a presença, a-qui, de 
cerca de lO entidades representativas de assuntos relacio
nados com ciência ·e teCllologia, e sem pretender estender 
por demasiado o nosso tempo, porque neste mesmo há
rário se realizam outras duas reuniões importantes, e al
gumas pessoas estàCi"também inleressadas em participai 
das outras reuniões; eu franquearia a Palavra aos Senho-
res, se ha "alguma pergunta relativa ao ternário des-te·.s-im
pósio. Eu queria salientar bem isso, aoS objc_iívoS _de§Se 
Sim_Pósio, pa-ra que OóS sejamos bem práticos, bem prag-
máticos; - - ---- -

Te~ a palavra o Sr. Wirton_ Palermo, Presidente da 
Sociedade Brasileira de Biologi~ e Medicina Nuclear. 

O SR. WIRTON PALERMO -_Represento aqui a 
área de Saúde em Ciência e Tecnologia. 

A medicina nuclear já se faz no nosso País há 24 anos, 
e nesses 24 anos nós temos lutado com muita -diflculdadc 
para poder exercê-la. _ 

A medicina nuclear, que é a aplicação da energia nu
clear no campo da saúde, se baseia em quatro campos 
fundamentais: no calnpó dos equipamentos ou instrü
mentos para se poder exercê-la; no campo dos materiais 
radioativos ou radioisótopos, nos recursos humarws, já 
também ditos aqui, e numa política de saúde. 

Na área de radioisótoPos, nós temos conseguido_com 
o Ministério das Minas -e Energia, que é na: realida_ae-o 
que controla o uso das radiações no País, alguma coisa 
que tem sustentado a mediçtna nuc_!ear para a população 
brasileira. 

Agora, na área de equipamento, infelizmente, nos últi
mos anos nós_estamos sentindo tantaS difiCuldades que 
estamos chegando à conclusão qu~ se nãO fo-r tomada at.: 
guma medida em ciênCia-e tecn_ologi<Çâentro-em breve 
não teremos mais essa aplicação em medicirla 'nioderna. 
Então, a minha pergunta vai ao Dr, Luciano Coutinbo,_ 
que .está começando com um Ministério novo e com--a 
melhor das intenções. 

Como é que o MinTstéfiO da Ciência e Tecnologia PoM 
deri<i colaborar com o setor de saúde, na medicina nu
clear, nos dando manulenção dos equipamentos já exis
tentes, importados, já que no Brasil não existe tecnologia 
para produção desses equipamentos? E. segundo, uma 
ajuda para que se possa, assim como foi _feito com a área 
de comunicações, incentivar a produç"ão nacional de al
guns equipamentos que já estão sendo viabiliz.__adgs atra.-. 
vés da_ ComisSão Nacional de Energia Nucle~r, gue é ór
gão do MiriiStério das Minas e Energia, ma~_ que precisa 
naturalmente de mais est(rn_t~los, de_ mais iilvés{1m_ei1tos. 

Gostaria de cOlócaresta posição e póder, naturalmen
te, levantar mais problemas e, depois, debatê-los. 

O SR. LUCIANO COUTINHO-:-:-:- Creio qUe não há __ 
dúvida nenhuma de que a produção de_ equipanleil.tos, _ 

nos anos recentes, foi fortemente desestimulada por uma 
série de contratos vinc1.4lados a importações _de_ equipaM 
mentos relativos a opera-ções de Supplyers credits conini
tados no- exterior. 

Creio que, neste momento de infleXão de mudanças 
das pol1ticas, é alvissareiro até que esta dependência re
duzida de novos créditos externos reabra o caminho para 
o~tímulo à p-rodução nacional de _equipamentos, que 
es-tavam sendo importados, às vezes em número excessi
vo e militas vezes_-de ne_cessidad_C:: -~uvidosa, muito deles 

·permanecendo, inclusive, sem Utilização e senl manu
tenção no País. 

E prioridade essencial_do Ministério de Ciência e Tec
nologia a aplicação e inovações_e a geração, a descoberta 
eCriaÇ1l:o- de equipamentos na área de saúde, na área sa
ciarem geral, mais na área de saúde, _especificamente. A 
FINEP, na redistribuição recente de suas_ prioridades, 
feitas sob a orientação do Ministério, está destacando 
um departamento específico para apoiar desenvolvimen
tos dessa nafureza. 

Gostaria de me referir que há pouco tempo entendi
mentos vêm sendo mantidos com instituições de pesqui
sa_s para ·desenvolvimerito de tomógrafos magnéticos nu
cleares, que é equipamento de geração avançada e que o 
Brasil já dispõe de condições tecnológicas para produzir. 

Crelo que a preacupação demonstra~a é da maior im
portânciá. e não -tenho dúvida de que nãà'""faltarã, apesar 
da escassez de recursos, o apoio do Ministério de Ciência 
e Tecnologia, através da FINEP, para o desenvolvimen
to de pesquisas e protótipos nesse campo. Quero _subli
nhar, entretanto, que não é atribuição do Ministério de 
Ciência e Tecnologia apoiar a produção indu_striaL Esta 
é unia atribuição que está na esfera -do Ministério da In
dústria e do Comércio e do BNDES, mas tenho certeza 
que, dada a cooperação existente dentro das áreas técni
cas desses Ministérios e, no que for necessário, do Miriis
tério de Minas .e Energia, não faltará o apoio- do Gover
no a essa lniciativa e, de nossa parte, não faltará o apóio 
da FINEP a projetas nesse _campb. -

O SR. \YILTON PALERMO- Só gostaria de_salien
tar que o que sentimos é uma falta de poHtica de oríen
tação dos equipamentos. QueJ dizer, as· sociedad"e:s de es
pecialistúS--qiie osu:samnão partidp-am na orientação da 
política de aquisição, importação, distribuição no País, 
de saber qual é o melhor ou pior, o que o País está preci
sando naquela fase, quais seriam os de substituição, 
quais seriam os de avanço de ~edícin8 -~e ponta~ erifim, 
essas coiSas. eram resolvidas, at~ então, sem uma política 
nacionaÇa coisa era feita regíoriàlmente e, às vezes, con~ 
flitantcmente. Ê isso que sentimos nas nossas entidades, 
que utilizam esses equipamentos para a saúde. 

Muito obrigado. 

O SR. LUCIANO COUTINHO- Convido o Sr. pa-_ 
ra, em entendimentos, estâ aqui presente o Vice
Presidente da FfNEP, iniciar-mos imeqiatamente um 
contato nesse_scntido. Obviamente que as prioridades do 
Ministério de Ciência e Tecnologia se ajustam ãs priori
dades definidas pelo Ministério da Saúd~. nesse campo. 
Mas não há dúvida nenhuma de que _teremos a maior sª-

- tisfação _em ouvir os interess~ .do.:; fabric::;njes, ,çjos po7 
tendais fabricantes nesse campo. 

O SR. PRESIDENTE (fyliltori.Cabral) ~ Conc_edo a 
palavra ao Sr. Aldo Rebouças, da AssociaÇão Brasileira 
de Águas Subterrâneas. 

~-o SR. ALDO REBOUÇAS -Queria aproveitar ã
oportunidade para chamar a atenção para a ciência e tec
nologia ligada à água, salienta-se jâ, a nível internacio
nal, que a terceira grãnde crise mundial será de _água _de 
beber c que precisamos tomar medidas urgentes e sérias 
para a proteção de nossas águas. O Brasil é muito rico 
em águas, tão rico que praticamente desperdiçamos, po
luímos, contaminamos à vontade. A nossa legislação é 
arcaica, o nosso Código de Águas é de 1934. A proposta 
que estâ em preparação n() Pod_er Executivp veril desde 
197 I, se arrastando e até agora não se chegou.a nenhuma 
conclusiio. E, além disso, es&e código visa praticafnente 
a água para a energia elétrica, é uma conotação muito 
particularizada. 

Então; s-eria necessário que este fórum de Ciência e 
Tecnologia considerasse a água como elemento ~ital im
portantíssimo para investimento_ em ciência e tecnologia, 
porque em pesquisas estamos na estaca zero, fazendo ~x
clusivamente exploração. 
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Aproveitando também a oportunidade, queria tam
bém salientar que estranhei, na lista de representantes 
dos Ministérios presentes, a ausência do Ministério da 
Educação. Afinal, ciência e tecnologia c_ome_ça pela edu
caçãO- e, -como sãlient~mos_já aí, a póS-graduação, que é 
apeilas maturidade de ponta, cíência e te-cnologia-é ativi
dade de I?Onta, mas que coilleça na escola, começa no 
priilfâi'io. "Erlfão, acho que o Ministério da Educação de
veria ser engajado nesses_ movimentos de ciência e tecno
logia,c:orno sendo o V o -de tod!) o sistema. _ 

FinaliZando, espero que nesse contexto de ciênciã e 
te_cnologia haja uma ajuda para que a nossa legislação de 
águas, que es_!~ em tr~mitação. Inclusive, já temOs ·uma: -
lei para águ~s subterrâne~s, que é o elemento essencial 
P?_ra o abl:!stecimento j,úblico. Por e~Cernplo, 90% da Eu
ropa" bebê água subterrânea, que é melhor pi:otegida, 
mais barata, dispensando tratamento químico, transpor
te ~-e.~ c.,_~ llm eleJ!i.e!ltO que, no Brasil, está completa~ 
mente abandonado em termos de pesquisa, em ciência e 
tecnologia. É simplesmente um mundo de oingl.).ém: de
péilde do Ministêci_o -do Interior, do Ministério _da_Agri_
cultura, do Ministério -das Minas e Energia, é uina bola 
que -é jõgada de pOnta a ponta, cada um é responsável e 
ntngtlém r6s)jonde ria hora da cobrança de responsabili
dades. 

Então, queria _apenas chamar a atenção para esse pe
quenO elemento tão significarite, a água, para entrar na 
área de ciên_çia e_ tecnologia._ 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- _Queria dar 
uma explicação ao_ Dr. Aldo .. da Cunha Rebouças, escla
recendo que o objetivo deste Seminário não é a análise, 
nem o debate sobre política de ciência e tecnologia, é 
sobre investimentos em ciênc:ia e tecnologia. _ 

o problema de ciência e tecnologia está presente em 
todos os Miriistérios. Evidentemente, o MinistériO da 
Educação se- destaca, mas aqui está uma representação 
do COPPE; acabou de falar o Dr. Paulo. Alcântara Go
mes, que é Pró-Reitor, e o COPPE é uma instituíçào da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com relação ao 
se.tor público, se!Ccionainos aqui os MinistérioS que es
tão fazendo investimento mais pesado em pesquisas, 
cOin<J'o Ministério das Mínas e Energia, o Ministério das 
Comunicações, e o próprio Ministério da Ciência e Tec
nologia, __ q~:~:e é, por suas próprias atribuições, que se 
preocupa com todas as áreas, inclusive com a Educação, 
Incl!lsiv~ estava_ há poucos ·instantes me informando o 
seU Secretârio;Gerãl~ Dr. Luciano Coutinho, de grupos 
_de- tl;UbaJDO _que e:;tão- voltados- exclusivamente p-ara a 
Educação. Portanto, não foi um esquecimenlo,--nem foi 
mesrlio o aio proPoSi-tal assim de nãO dar importância à 
participação do Ministério da Educação. 

Mais alguém deseja usar da p~lavra? (Pausa.) 
Tem a palavra o Sr. Messias Soares CaValcante, da 

Asso~iaçào_ B!asil.eir~ de Preservadores de Madeira. 

O SR. MESSIAS SOARES CAVALCANTE- A mi
nha p~rgunta será diri_gida ao Sr. Paulo Richer. Ele menw 
cionou que a CEP.EL desen_yqlye eqLJ.ipamentos para ó 
setor elétrico. Agora, esses equipamentos, eles são passa
dos gracios_amente para as indústrias, ou é vendido como 
um pacote, ou é cobradQ algum royalty na produção? 

o-sR. PAULO RlCHER- A informação que eu te
nho do CEPEL é que eles, com recursos próprios, desen
volvem pesquisas, e, eventualmente, se vão à patente, 
provavelmente eles protegem essa informação. No caso 
do Senhor, de preservador, eu tenhiJ a impressão que 
não teril nehhüm problema, porque isso começou no Rio 
Grande do SuL Há muitos anos que foi a primeira das 
empresas de energia elétrica que desenvolveu, por ex
tfaÇão, ·a madeira. E_a CEMIG também tem longa expe
riência. De modQ que eu não posso garantir se o CEPEL 
está envolvido nessas _técnicas, nesse aspecto, em particu
lar. M<:~s, o Ministério está aberto. Qualquer cidadão que 
deseja qualquer infóL-mãÇão eu atendo telefo11e, dou in
formação, me interesso por facilitar todo o.contato _que q 
Senhor queira ter corri o CEPEL 

O SR. MESSIAS SOARES CAVALCANTE -
Desculpe-me, mas o Sr. mencionou que, no ca.so do CE
PEL, não há nenhuma preocupação, devido ao tipo de 
atividade, em ser _a:!Ato:-suficiente. Então na verdade1 mi~ 
nha pergunta estaria mais envolvida nessa área. Será que 
se o CEPEL, se ele vende esse pacote que ele desenv:ol
veu, se ele cobra royalty pela fabricaçà_o_ do equipamen-
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to, não seria uma maneira de se tornar mais ou menOs 
auto-suficiente? 

convido ao Senhor e ao sc;u companheiro da ârea de 
equipamC?ntos do setor de saúde para um entendimento, 
para que possamos estabelecer um programa de t~abalho 
para o desenvolvimen~o_ deste setor _no BrasiL Acho ab
solutamente meritório que estes outros equipamentOs de 
saúde possam ser desenvolvidos, e a FINEP est:í pronta 
a recebê-los. 

o.S·R~-l~RESlD_ENTE (_Mil_t~n Cªbr:aJ)-- T~~-a pala
vra o Sr_. Aron Jurkiçwicz_, c;la Sociedade Br~sileira de 
Fatma~oJogia e Terapêutica, Experh~e~ial. 

O SR. PAULO RICI:-IER ~ b que tenho aqui a re
lação dos clientes do ÇEPEL. Eu tenho certeza absoluta 
que o CEPEL _ deve est_ar _buscando uma participação. 
Aqui tem as empresas de- C:ilergia 'elétrica-: CEAL, CEDI, 
CEEDI, et~. Empresas de _se_rviços Coligados: CAESB, 
etc. etc~ Fabricantes de equipamento elétrico: AEG~ C:tc. 
D~ve pagar, eri-acho que deve pagar. J ã que a livre inicia
tiva provavelmente não tem condições e D.eni ·agrega -ro-
.cilrsos em dimensão ·s-LificiCriies para ra:zer pêSQU.is3:, ·o-· O. SR. ARON JURKIEWICZ_-,.,_Eu qLteria me referir' 
melhor é concentrar num órgão próprio, para evitardua- à apresentação inicial do Dr. Luciano -Coutinho, em re-
Jidade. _0-piór da pesquisa ê o Sr. iniciar a dis~minação lação a inVestimeiifoS--do· setor prívàdo para a pesquisa, e 
da pesquisa com d_ualid~de. Aí nenhuma faz algurl:ta coi- a ârea que está mais diretamente: ligada à Sociedade de 
sa com a dimensão 9.ue pieciSa. Isso é que 0 CEPEL e&tâ Farmacologia é. a indús~ria farmacêutica. E nós temos 
evitando. Nós estamos. tentando estimular. Toda vez qu.e sentido uma falta eriúrrhe do _apoio da.indústria farma-
temos n9ticia que alguma· empresa estádual está desen- cêuticit na pesquis-a. "t possíVel qu~ a cPl~ção de incen-
voJvendo al.guma ~qUi~a, nQs procuramos_ estimular, tivo-s fisCais faÇa-Com Que a índúStria fàimaCéiatiCà. põsslf 

Dezembro de 1985 

..... a e aprovada, :.erá assinad·a pC:lo Sénhor PÍ'esidente.
Senador MUton Cabral. 

ANEXO A ATA DA 2' REUNIÃO.ESPECIAL, 
DA COMISSÃO DE CIENCI;I. E TECNOLOGIA,. 
REALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 1985, RE
FERENTE AO 2• DIA DO SEMINÁRIO "/NVES· 
TIMENTO EM CIENCIA E TECNOLOGIA", 
QUE SE PUBLICA CONF08ME AUTOR/, 
~ÇÃQ DO SENHOR PRESIDENTf'. ~ 

Presidente: Senador Milton Cabral 
Vi~e: Senador Jutah:p. __ M~galhães 

(Integra do_ apanhamento taquigráftctl.d;t B.cup.ião.)_ 

SEMINÁRIO "INVESTIMENTO EM 
. CfENCIA E TECNOLOGIA" 

Dia 2-10-85, às9:00b 

usa.r o CI;PEL,. g é~~rweni~nte pa~a. a compfiid~dc: que apoiar a pesquiSa. Agora~ há outros mec.anisirios~ com~~~ 

: ~~:-~~':nc~~o~~~~q~!ffl;!~t~-~~~~a~:~-~S.:;=:: krc::~~c1!~·oa~~~!ti~:, ~~:~=~~Z:S ~~:~~~~!;.' l .. Apresentações 
dér ao Sr., JÜ)is voa tne inr'ormar e voltarej 1!--l,uri· çpnf_ato ~ ··que; r~ahzam seu.s. t~<:_s farmacol .M ~- -~ CN.I --Senador· Albano FranCo.-~ -p~({~"' 

loYistiment~ enã Ciêlid.~:"·e-·Teatolo&IÁ 
O Setor Privado 

;:;~;R_r~. '=~1.l.-~-~-'~.:~.:~3~A-· ~; ... -~~~.:~.~-~-'~.i~-~t.?.·.!.·~~t.=d~.-.0 __ !".;,b::i~.01 ~~~r~.eal. f..~.~ .. ~:rn ...•.. ~.~-------.·. . ·-u:~~~~:=~ ~id~~:_. .~.: t::-~~~-~-~ ~ .,~}~i~:··' ,.' ... 

o sR. P~t/Íslo!f!l,l'i'i>(Milto.Í Cabral) ..:::nn;~'PJ;ia: ·' válidos .ess•~.~•tés reali;ad<>S rio ex(eri~r; .• ~:., ,·_; • ,,_·,;: /·,·._·i_;;;de.kE~~-~}t~-;f;::_:~L-~-~--.Ó~~a'_~~-01·~,-t-_·~_:'_-.·~_:·,.;_·.· '. fcárl·;-q,;~_'_::_-_,~.-•.·.-·~.-~.·.-r-_-.~-~._:-:l .•. ·-~--.·~ ... i_·~-~~-~--~-·~-·,:_~_i_._ .. '-.·_·~_·.j~\:_~,.~? 
. ":'.t:a o·Sr~ F~ust&:_sj.';~O~dO-Colé~io Brasi_Ieiro\&e_RacfiO- - -. · ~ n6s fiz~~-~nl~c.a ~~eoti~~ .. M-~.de f!:l-.'~ u.u..,.. .Qell' :~...--: ;. 

Jogia. ·- ;._· ~ _- ,, · ___ 1-~ :_-o::. -_o • , • ~-~-r:--=:---t'~~:L:: )no._~.a~U:!~. ~qrij.uJ~d<1::_~1fi~ustn~ P!lf~ . .'lue·tcà}ize_aJ?e--~.)-
• · !. • ...• 1·.' ~- r··_ .:_ ·:--_·. __ ._~:_-~·~. ··nas.J%ou-2%dO$testesaquínoP~ís.p4sjá"t.~;r{amo$,,UJ:A_ eba Se 

O SR. f'AUSTO ~RENe;>,-:- EU_ quero .aq_~; em-~<:!~· m_ont_ªnte __ ~Ír:!9id_t~árt_o destinadO_ ã pesquisa fãrinaC~ · " .Q tedores: nadares presentes. _ ~ ~ . -
. po_ao que jáJarou (f çolegil da Medicina Nucfear. sali~~ lógica ' '· o SR. PRESIDENTE (Milton- eabral}~-.,V~os. dar 
tar, também, as difiçuldaQes no ramo da Rl:ldiologi~ Era apenas o comentãrio que êu gostaria de fazer.· _iniciO aos nossos trabalhos de. hoje, em prosseguímento-
diagnóstica e terapêtiffça" eílfrentado_ pelo nosso País, · , . . .. . ao que fizemos ontem, que, mi minha opinião", e na opi--
,dado- ao nos&a.'-grand~~~~so ~e de:;envolvilnento.prín_C'i-- O.SR._PRESIDENTE (Milton Cabral)- Mutto obn ~- nião de todos, uma reunião muitQ interessante -qriepossí: 
palmente na fabricação de equipamentos necessários. gado. --- - - - · · - · - bilitou algÜma_s conclusões. Hoje. 0 debate está.-teserVa-

0 Dr. CoUtinho aCaba de falar sobre tomografia, ém - Então, vamos e~cerrar_os nos~s trabaJhos._Antes~po do ao_ sêtor privado, com apresentações do Senador AI· 
ressonância nuclear magnética ·que é realmente uma tec- _rém, quero_ al_l~nc!ar que, amanha, às 9 horas ~eremos as 
nologia de grande vulto e de alta ponta. Mas, acho-que aprese~taçoes ?o Senador Al~_~:"_o Fran_co- e do Dr. Ff~- bano,FraJlCO, fj~ está chegando-de uma au~diênCia com 
nesse setor nós estamos av.ançando 0 carro na f.rente dos vao Bn~~· Pres~dentes, resp~ct1~ame{lte, da CNI- Con- o Senhor Presi ente da República e com o Dr._Múcio-
bois, porque essa ãtea de tecnologia é a•'nda de acesso fede_raçao N_ aciOnal da _Industna, e da CNA- Confede:: Teixeira, Diretor-Secretãrio da Co!'Jfede,ração Nacional 

N I d A I d d b d de Agricultura, e a pârticipãção de dois ilustres. debate-
difícil aos países. mais" desenvolvidos e altamente cara. raçao act~ma ~ gncu tura, ten ? como e ate. ores dores, o Dr, Lourival Mônaco, da Secretaria de Tecnolo--
Nós ainda temos muito a fazer na ãrea mais-PróXima do o Dr .. Lounval !"f_ona:o, da Se~et~1a de Tecnologt~ ln-
nosso ·conhecimento, qual seja 0 desenvolvimento de du~tnal, do ~mt~têno da Industn<~: e do Comércio, e ~ir~s~~~~~;r~a~, ~MB~rÃi;-~~z Carlos Pinheiro· Machado, 
equipamentos mais modestos e que servem ao maiôi nú~-. Lmz Carlos Pmhetro Machado, Prestdente da EMBRA- Coricedo a palavra ao Dr. Múcio Teixeira. -
mero de aplicações e qUe estão realmente defasados e-de PA. 
custo muito elevado. Mesmo aqueles que são produzidos Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de O SR. _MÚCIO_TEIXEIRA - Sr. Presidente, Srs.. 
aqui no País por companhias internacionais, entre-das a todos os senhores, encerrada a reunião de hoje. componentes da Mesa, respectivamente, o Dr. Pinheirc 
CGE e a Siemens do Brasil. Na realidade, o custo do (Levanta-se a reunião às 12 horas e 22-ininutos.f Machado, da EMBRAPA, e Lourival Mônaco, da Se-
equipamento nacional produzido por essas empresas é cretária de Te(:OOIOgl3- Industr-ial, minhas SraS. e meus 
mais caro o mesmo tipo de equipamento do que o impor- 2• Reuniio, Especial, realizada Srs. 
tado, Evidentemente, há razões econômicas para isSo. em 2 de outubro de 1985 A minha posição na: presente reunião é a do estepe. O 
Por outro lado, um outro campo que é o campo da ultra- Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, o 
sonografia, que demanda equipamentos menos sofistica- As nove horas do dia dois de outubro de mil novecen· Senador Flávio Britto, que houvera sido convidado a 
dos, nós ainda nada temos. Por outro (ado, existem pe- tos e oitenta e -cinCo, na sala de reuniões da ComisSão de particiPar -deste_debãte, recebeu; na última hora, uma in-
quenos fabricantes de equipamentos radiológicos que se Minas e Energia, sob a Presidência do Senhor Senãdor cup1b_ência fora de Brasília e me delegou o compareci-
origin3rarri como um programa do Ministério das Co· Milton Cabral, reúne-se a Comissão de Ciência e Tecno- m~to_ a est~ reunião e eu aqui me encontro, diria, desar-
municações, aqueles que antes foram técnicos, aprende· logia, em carãter especial, para o 2.,. dia do SemináriO mado. 
rama mexer com os equipamentos e depois se tornaram ••investimento em Ciência e Tecnologiaf•, com a pre- Todavia, como nós iremos tratar de assuntos pertinen-
pequenos fabricantes desses equipamentos, pouco· ou ne- sença -dos Senhores Senadores Albano Franco, Jutahy tes ao desenvolvimento do setor da agropecuãrí8, nós va-
nhum auxílio têm recebido para desenvolver a tecnolo· Magalhà~_ e- Alcide.s Saldanha. Prese!ltes as seguintes mos abord~_ ~pectos da __ r10ssa experiência pessoal como 
gia. . . autoridades: Dr. Múçio Teixeira, Diretor-Seçretª-rio ~ empresárí<;~~~urale tamÇtém_ do exercíciode algumas ati-

Por outro lado, evidentemente, que o programa de CNA;Df.' LOíifTVãi"MônàCO, SOCietái-íõ. da··s-rr;-e Or. vidades vinculadas ao seior de extensão rural, ao qual eu 
saúde do Governo, desleixado e relaxado nesses últimoS Luiz Carlos Pinheiro Machado, Presidente da EMBRA- servi durante alguns anos e de onde guardo as melhores 
20 anos, levou realmente a medicina- a üina sítúoação ca- PA. A seguir, o Senhor Presictente-declara abertos ostra- recordações_~ 
tastrófTca e em que os maiores pagadores são os médicos balhos do 2~>diado Seminário e Concede a palavra ao Dr. Sr. Presidente, a Confederação Nacional da Agriculto-
e os pacientes. _ ~_úcíº- Lmel!i_g!i~~ _seu disCursõ, T~~_de_ irivesnll!en- __ ra; ~_!.lj?_ CO~pefêrlCia:· -e a defesa dós interesses eco-nômi~ 

Eu gostaria de saber em que âmbito se situa 0 estfroulo to em ciência e tec_nologia ~~ setor priva~o, principal- cos e políticos da classe empresarial rural, só poderia 
. . ~ . ; - - -. mente na área de agropecuana. Em segutda, o Senhor particípar de um debate como este para apresentar ob-

à t~cnologta de fabncaçao de equipamentos radtológt- Presidente dá início aos debates, com a participação dos servações como usuãrio da tecnologia. 
cos. Senhores Lourival Mônaco, Luiz Carlos Pinheiro Ma- A Confederação em si não gera tecnlogia. Ela tem 

O SR. MÁRlO MACHADO- Eu agradeço as infor- chado e os Senhores Senadores presentes. Prosseguindo, uma posição criticá sobre o problema, sobre o sistema de 
mações prestadas. Eu reitero aqui que a FinanciadOra de o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena· geração tecnológica cOmo usuária -que é desses melhora-
Estudos e Projetas, a FINEP, é a entidade do Ministério dor Albano Franco, para que ele exponha seu ponto de mentos, dos inventos_ e dos aperfeiçoamentos_ geiados. 
da Ciência e Tecnologia do Governo Federal que se diri- vista como presidente do CNI. Terfninada a _exposiçãO Dentro dessa _ótica, nós queríanios fazer uma obser-
ge a financiar a 'fabricação, a pesquisa e o dese!'lvolvi- do Senhor Senador Albano Franco, o Senhor Presidente_ y~;io~~ _respeito da existênci_3:•. hã t~o pouco tempo, no 
mento de novos equipamentos, ou- o desenvolvimento de franqUia- a- Palavra a todos os participantes do Semi- Bi'asil, de um Ministério qüe cOordenasse as atividades 
técnicas para recuperar, manter ou aperfeiçoar equipa- nário. Encerrado o debate, o Senhor Presidente agradece de geração e difusão de tecnologia, que é o Ministério de 
mentos existentes. A FINEP, dentro das novas priorida- a presença de todos e determina que as notas taquigrãfi~-- Ciência e- Tecnorogia. Nós temos, realmente, acompa-
des sociais de Governo, estâ Orientada para dar grande cas desta reunião, tão logo estejam prontas, sejam anexa- nhado as atividades daquele Ministério e louvamos o 
atenção às ãreas de grande interesse social, ou onde a das à presente Ata, para pubHcação, na íntegra, dos pro- Govemo·pela feliz iniciaiTvã., que, aliás, se fazia tardar. 
aplicaçào da tecnologia resulte em grandes ganhos para nunciainentos. Nada mais havendo a trat~r. encerra-se a A pesquisa agropecuâria, no Brasil, ela data de longo 
a qualidade de vida da população. Nesse sentido, hâ um reunião e, para constar, eu, Antônio Carlos Pereira Fon~ tempo. Ocorre que ela não era sistematizada como dese-
departamento específico para esta preoCupação, e eu -seCa, ASsiStente da Comi~são,lavrei a presente Ata que, Jâvel e assumiu, em determinadas épocas, aspectos regio· 
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na is. Nós tivemos a pesquisa se iniciando através do lns- pela presença maciça de defensivos agrícolas. Com iSso 
tituto Agronõmico de Campinas e do Instituto Agronô- eu ilãii ci"tou dizendo que não devam ser utilizados. Ele:. 
mico da Região Centro-Oeste, em S~te Lagoas, que de- devem ser utilizados dentro_ de critérios técnicos. E o 
senvolviam uma pesquisa atendendo mais os aspectos re- agricultor. brasileiro, seia-pela falta de um órgão de trei-
gionais do desenvolvimento agropecuârio. oamento de pessoal, de formação de pessoal, seja -pelo 

É evidente que uma pesquisa gerada no Centro-Oeste despreparo próprio do agricultor, ele não tem qualifi-
do Brasil, no caso, Sete Lagoas, ela nãQ teria a eficiência, caçü,o para enfrentar essas dificuldades, esses embaraços 
a eficácia satisfatória para ser implementada na Região que surgem na agropecuâria:. 
Amazônica ou na Região nordesüna, onde as condiÇÕC$ Se se perguntar à grande maioria dos empresârios bra-
de clíma, de safo e até do elemento humano são muito sileiros se um determinado produto é solúvel ou não em 
diferenctadas. Essa dificuldade, esse óbice foi sanado conta to com 0 solo, em cantata com a umidade, ele não 
com a instituição da EMBRAPA, que centralizou .o sis- __ sabe sequer 0 que é solubilidade. Só que essa orientação 
tema de pesquisa agropecuária e atuou no sentido d_e que técnica, essa tem que partir dos sistemas de geração e de 
cada unidade federativa árganizasse a sua_empresa de difusão da .tecnologia. E não basta 0 engenheiro agrôno-
pesquisa a:gropecuária. mo ou veterinário, o técnico de nível superior, para 

Hoje nós temos um sistema d~ pesquisa agropecuâria: transferir tecnologia. Não! A transferência se efeti_va 
com qualifiCação para getar uma tecnologia das mais através do trabalho na terra, nagleba, orientado pelo 
avançadas. Cabe asSín-q,la_r que, embora não se possa bo- técnico de nível médio, e porque não dizer, até O técnicO 
tar em discussão a qualificação _técnica da equipe da de nível primário, mas que tenha tido acesso àquelas in-
EMBRAPA, que é do melhor nível, a EMBRAPA man- formações. 
tém em seus quadros técnicos um número extraordinário Outro aspecto que difiCulta é a questão financeira. 
de elementos com PhD, um número muito grande de Quando a pesquisa é realizada, ela é feita nas condições 
MS, e tem, na medida dos recursos disponíveis do Brasil, ideais. Temperatura constante, umidade constante, pres-
buscando gerar uma tecnologia capaz de promover com são constante, com os componentes químicos de solo to-. 
eficiência o desenvolvimento do _setor agropecuário. dos presentes no microelemento desejado para cada v_a-

Ocorre, todavia, que fatores exísieni que dificu1tam a riedade. Mas, então chega-se a um nívei"X" de produti-
chegada dos avanços tecnológicos produzidos pela vidade. Por hipótese, a soja, vamos dizer, 60 sacas por 
EM BRAPA a nível de campO, a níVel de produtor ruraJ .. _____ unidade de área. As instituíções fiilanceiras q_Uando fi-

Primeiro, nós não entendemos como o serviço brasilei- nanciam, elas fazem 0 adiantamento naquele nível. o 
ro de extensão rural esteja orientado para transferêncía produtor, que, dentro do nível da pesquisa lá do campo, 
des~ tecnologia gerada. O sistema brasileiro de extensão quando ele lança a sua semente ao solo, por mais bem 
rural foi desviado das suas funções_tradicionais, das- suas preparado tenha sido feito 0 solO, bem Preparado em ter-
funções institucionais e passou a servir, a atuar mais mos que ele não tem a suficiente qualificação para falar 
como agente do sistema financeiro na área de fiscal.i- sobre esse solo, ele verifica que as condições do meio am-

;~~~a~~~i~fo~;~;;~~d~~f~f:i~:r~:~~:r~~:~~~: ~~·~i6 :~~~~~~~~,c~~~fc~!~vd~ur:b:;:,~~f:o~;;;1~~~\!: 
porque não foi bem orientado, investe -em proporÇão 

lários pré-estabelecidos, preenchendo apenas claros exis- maior do que a sua capacidade de gelar produtos em 
tentes naquele formulário. Mesmo porque, cada proprie- boas condições. E 0 resultado? NQs .vamos alcançar, 
dade agrícola, cada atividade agropecuária, cada item do realmente. uma modernização da agricultura, mas a um 
seta r agropecuário, ele exige um tratamento e.~pecífico, preço caro. Ela vai custar 0 empobrecimento do agricul-
ele exige_ um tipo de solo, um tipo de temperatura, um tor, porque 0 acréscimo gerado pela sua agricultura, em 
tipo de ambiente específico. E um homem que, asSistindo decorrênCia da implementação, e depois da moderni~ 
a um território vasto, a mais de dois mil produtores, zaçào, 0 crescimento vertical da sua produção, não é su~ 
como ocorre em certos ~crítóríos focais de serviço de ex~ fi ciente para pagar 0 crescimento dos seus investimentos, 
tensão rural, ele não pode dar assistência àquela pro-- dos seus dispêndios para produzir aquela atividade. 
dução. --- - -- E!sse fato é agravado ainda, pela existência de mais de 

Ademais, se nós - eu não digo do dia_ de hoje, nos uma moeda para a agropecuária. o agricultor, seja- ele 
dias em que a gentemilitava·m.ais com a EMBRATER, pequeno, médio ou grande, quando vai à instituição fi.;-
nós notamos um percentual muito_ac1;ntuado de técnicos nanceira buscar 0 recurso para custear a sua atividade, 
focalizados, nas cidades, nos escritóríos regionais, e, n'a ele toma um financiamento em cruzeiro, ele faz uma pro~ 
capital, o escritório central. Me parece essa a função es- grarriaÇ-ã6 em cruzeiro, mas quaildo vai comprar os insu~ 
pecífica de um técnico em ciência agrária:. Jâ ouvi até um mos, ele os adquire ao preço do dia com correção em 
jargão popular dizer que o maior inimigo da agrope- ORTN. E eu, P.essOalmente, aqui em Brasília, fui com~ 
cuária brasileira é a máquina de escrever. Porque os téc- pnn' -um implemento agrícola e 0 vendedor me deu 0 
nicas de extensão rural se preocupam muito, e muitíssi- pr~o, e d•·sse·. Ho,ie 0 pr~o e' tanto. Mas, como era pwo 
mo, mesmo, em elaborar relatórios, relatórios datilogra~ -.... J ....,. " 

;~~~~~ ~~~!~~· 2ue:~~~~à~0r~~!f.n1~::nat~ ~o!s;~.éf~~: 1~o/~=~ç~~-!~ e;::~o~t~~l ~g~~~~·i:~~~o~t~~~~~~~ ~ 
onde estava 0 agricultor, fosse _onde estava a famflia do empréstimo a· cruzeiro e compramo-s todos nossqs insu~ 
agricultor orientar a famílja_,co_mo uma empresa e dali mos em ORTN. E quando vamos liquidar nosso finan~ 
buscar 0 levantamento sóçiõ-ecortômicp da CQm,uriTdade ciamento também o fazemos em ORTN. Ora, isso é uma 
rural, através do levantamento da unidade ruraL As uni- desvantagem extraordinária, há um esvaziamento cons~ 
dades rurais não têm sido assisfida_s n~s_ÇJ>entido._Ho_uve tante da bolsa do agricultor, e leva o setor a essa desca~ 

pitalização que ar estâ e que isso, diga-se de passagem, é 
épocas nos tempos de extensão rural que nós não víamos um dos responsâveis pelo êxodo rural, pela marcha cons-
nem a figura daquela economlsta doméstica. Nos anos tante do homem do campo para a cidade. 0 homem é 
passados, uma equipe da extensão rural constava de um um animal utilitariSta, ele vai onde vai 0 seu trabalho, 
engenheiro agrônomo, ou veterinârio, um técnico agrf- oride_estâ 0 seu lucro. Ele_gera 0 luct:,o daagricultura, 
cola, uma economista doméstica e um jipe. Hoje não hâ- .-porque ele não apropria e é apropriado por outro setor 
isso, .Ou, peJo menos, até bem pouco tempo não houYe, da econorrúa, então, e1e vaT ãtrás daquele lilcro-·que ele 
porque o Glauco Oliver me disse que iria melhorar e tra- gerou e não apropriou, para ver se recebe em benefícios. 
zer mais economistas domésticas para a função da Daí essa inchação das cidades pela vinda constante dos 
EMBRATER. Só que nós víamos essa dificuldade da agricultores. 
chegada da te_cnologia gerada ao produtor. 

Outro obstáculo à chçgada dessa tecnologia reside rio TudQ isso não invalida a importância do desenvolvi~ 
fato r pessoal. Nós não temos um pessoal de nível médio menta tecnológico. Como os senhores viram afirmei, de 
para mostrar, aconselhar, indicar como se_faz_um_a en- infcio, e -reafirmo; insistindo: a presença da EMBRAPA 
xertia, como se faz a aplicação de· um adubo, de um ferti- na vida brasileira pode constituir um capítulo novo de 
lizante ou de um defensivO. Registraram-se casos que são nqssã.históría. Podemos dizer que a agricultu_ra brasilei~ 
do meu corihecimento e do conhecimento de todo aQUele ra tem duas fazes, tem um divisOr marcante entre êssas 
que se dedica à atividade agropecuária, sejâ como técní- fases: a primeira é a fase do empirismO, a fase ante-
coou como·empresãrio, de verdadeira destruição da eco- EMBRAPA, em que nós próprios agricultores, a dura 
logía em várias regiões, pelo usO ãbüsivo tnn:aôequado pena, vimos multiplicando e distribuindo e cultivando 
de defensivos agrícolas. Hã cidades, há regiões brasilei- com sementes sem maior critério de seletividade, como 
_ras que não têm aves, o _solo está morto, está obturado, os reprodutores têm sempre um padrão genético adequa-
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--do, e noteo-se os avanços genét1cos registrados a_ntes da 
EMBRAPA eles foram e$tipendiados e por alguns J?e
cuari_~t~~-~ ag(icultor~s: ril.ai_s avançados. Há I).Ot[cias re
centes de alguns que fofam até a lndia buscar zebus para 
aperfeiçoar o rebanho. Hoje temos uma fonte que gera 
tecnologia. O que falta - insiSto"- é um procesSo idô~ 
neo, um processo eficiente de se fazer chegar a tecnologia 
até o <igricultor. E o produtor brasileiro tem demonstra
do a Sl!_a receptividade às inovações, à modernização da 
agricultura. Haja vista o aprOveitamento dos avanços 
tecnológicos mantidos e sustentados na área de pro
dução de máquinas, de implementas agrícolas, de defen
sivos e fertilizantes. O agricultor tem assimilado esses 
ava_nços. E aí estâ o resultado. A despeito da crise 
e.canômico-financeira em que vivemos, a despeito da ine
xistência de_ crédito para investimento rural, a despeito 
do elevado - eu diria; intolerável - custo de financia
mento para custeio, a agricultura tem mantido uma po
sição tranqUila e assegurado ao Brasil um nível de pro
dução satisf<itóría face àquelas dificUldades enfrentadas. 

Realmente, o nosso empenho pelo desenvolvimento 
tecnológico tem sido manifestado na utilização desses in
sumos modernos, seja equipamentos, seja fertilizantes, 
seja defensiVos. E também no apoio que nós, a despeito 
da deficiência de meioS de que dispomos no setor da 
Confederação Nacional de Agricultura, entidade de elas~ 
se, temos dispensaqo à EMBRAPA. Temos, em todas as 
oportunidades, manifestado de público o nosso apoio à 
atuação da EMBRAPA. E lançamos essas objeções, as 
obServações que fiz aqui agora, no sentido de buscarmos 
maís e maiS ã.j)roveita:mento. Está presente o presidente 
da EMBRAPA, ele lâ está recentemente, mas desejo re
gistrar, a par desse aplauso, desse apreço, o fato de que 
os efeitos da pesquisa agropecuária têm demorado muito 
a chegar ao campo. Toma-se conhecimento, através da 
imprensa, de que a EMBRAPA realizou este ou aquele 
experimento, de que chegou a esta ou aquela conclusão, 
e aquele resultado do experimento demora algum tempo 
a chegar ao conhecimento do produtor a nível de utili
zação. Sei que talvez não seja competência da EMBRA
PA, mas é hora de se fazer um apelo à comunidade, e 
aqui neste plenârio se encontram as figuras representati
vas do setor, homens da maior responsabilidade política, 
Senadores da República de maior renome, chegou a ho
ra, senhores, de darmos organicidade a esse sistema de 
geração de tecnologia, transferência de tecnologia e re~ 
cepção da tecnologia._ Tem havido obstáculo na cht:gada 
da geração (inaudível) à fonte.de consumo da tecnologia. 
Eu não poderia me estender muito sobre os processos 

~tecnológicos. Falo como consumidor dessa tecnologia. 
Aquela que tem chegado ao meu conhecimento, aquela 
que tenho utilizadp, tem sido eficaz, em que peço a ob
servação que fiz, de que o custo.da utilização da tecnolo
gia nem sempre é c_oberto pelo fruto gerado por ela, me
nos pela eficiêricia da tecnologia, mas por motivos de or
dem econômico-finance(ra, c_om a inflação que aí e~tá, 
com a venda dos produtqs agrícolas, geralmente a preços_ 
políticos. É curioso registrarmos,- no século XX, numa é
poca, coruo esta, em que todas as atividades têm sido in
centivadas, que a agricultura ainda está sujeita a confis
co, em que os preços da agricultura são contingenciados, 
se não o são abertamente, o são de maneira simu !ada 
através do valor do UBC, através de critérios rígidos de 
preços mínimos que nem sempre são preçoS remunera
dores, como estabelece o Estatuto da Terra. O Estatt.!tO 
da -Terra nunca falou_em mlnimo minimorum. Todo 
preço mínimo que ê_ dado ao agricultor é miniinorum 
quando o Estatuto da Terra estabelece que o preço míni
mo deve ser um preço capaz de cobrir os _dispêndios da 
geração daquele produto acrescido de um {ucro, e o agri
cultor não tem experimentado lucro. O agricultor brasi
leiro sobrevive porque é quase um consumidor, sobrevi
ve porque tem uma vida muito modesta, consome pouco 
.e Q mfnimo para a sobrevivência de sua família ele gera 
na própria terra oride trabalha. Essa é a posição da agri
cultura. Tudo isso não invalida, repito, a:o contrário, ele 
enaltece a posição. Aliás, H que hâ um pleito no sentido 
de que_se transfira para o Ministério da Tecnologia o 
!METRO. Nada mais acertado_. Tenho participado de 
reuniões do rMETRO, onde nós fomos discutir caracte
rização de produtos agropecuârios e industrializados, na 
área _de leigos. Eu entendo que a caracterização de pro
dutos é um aspecto eminentemente técnico e deve ser dis: 
cuti.da a nível técnico, não deve ser discutida' a nív_~l de 
grande público. Nós nos reunimos, representantes das 



032~ Q_Lüiita:reira- s- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Suplemento 

divêrsas ãreas de produção, dã"s Forças Ainladas, Paiã 
discutir õin processo, me lembro do último, que era a 
mistura de farinha de soja na carne, e manter a denomi~ 

' nação de produto carne, quando o percentual de farinha 
eta.' maiOr do que o produto carne. Mas esquecem que 
nutri produtd' desses o que determina a qualidade _é a pre

. donliriânciR de um determinado componente. O c_õrripO-
, nent1e carne era minoritário riesse tipo de erributído e nós 

colocamos no mercado corno se fos:oe produto carne. Era 
como se nós estivéssemos iludindo o consumidor. Eu me_ 
lembro que naquela ocasião· eu sugeri que deveríàmos -
colocar o percentual de cada componente para que o 
consumidor saiba que estâ comprando farinhã de soja, 
farinha texturizâda, não estâ comprando carne apenas, E 
<:orno o argumento era empresarial, e não científicO, pre
valeceu a omissão daquela observação qUe seria a grande 
inforinação para o consumidor. O corisumidor não pode 
ser induzido· a con_sum_ir_ u_m produto supondo que é ou
tro. Aí vem essa gama enorme de produtos consumidos __ 
geralmente por cr1anças. 

Esses são pontos que queria deiXar bem preSente e di.:. 
zer prazas aos cétt_s que $Urja uma estabilidade financ_eira 
e que a agrope_cuárjá pós~a ~b~o~ver_ com a avid~ que é 
prój)riã da agfot)ecUáiia, Para desenvolver os implemen
tes científicos~ absorver ·toda _a pesquisa gerada pela 
EMBRAPA. Ah, nós seríamos homens ricos, o Brasil se
ri~( 1'1001 Não, chegamos a um paradoxo terrível, de 
quem modern!~a empobrece. O conceito de produtivida
de não está coligado ao conceito de lucratividade. O 
agric~:~It~r !1-~~~~_ser tão estóico para querer buscar o 
íncrelric!rito da produtividade com o se:q próprio em
pobrecim-ento, com a- sua própria depreciação. 

Só que é preciso compatibilizar a nec·essidade inadiâ
vel de modernização tecnológica da vida brasileira, e de · 
modo particular da agropecuária, para que a gente possa 
partir para um- desenvolvimento efetivo. Eu tenho que 
compatibilizar o lucro com a produtividade. A_ lucrativi.:
dade não pode ser perdida de vista se nós vivemos_ num 
país capitalista. Outro aspecto de ordem científica e te~~ 
nológica que invalida e difiCulta a agropeCuâria é a inefi
ciência do serviço meteorológico. A meteorologia efi-

A agropecuári:i é : piejUdicada pelos sintétTCOS~-- cient:e:.abre um leque enorme para a agropecuáría. Ela. in-
En-contram-se sucos sintéticoS, como, Pór ex-emplo, o dica como o produtor vai produzir. Ele tem o indicador 
guaraná, em detrimento do suco natural, E, curioso, Cu da freqUência da umidade, da freqUência pluviométrica, 
jã OuVi uma· mã~ dizer. que ia dar Mirinda p3.ra sua filha, da lumifú)sidade, até a previsão de granizo. Isso se reflete 
porque fazia engordar, porque era laranja, tinha vitami· na economia do agricUltor, não só na área d~ prOdução, 

_ na. Mii'írida, todos nós sabemos, todos esses refrescos, de fo_rmação_ de laVQl!ra, mas na hora da liqJ.!idação do 
· não têrii componentes natUraiS. sinistro. Quando uma lavoura, no Brasil, se frustra por 

Eu sei que ~·objeüVôdeStC semin:ário é uma ·a_rtálisC" __ dõ __ - efeito_ da intempérie, é uma luta para o produtor conse- . 
' desenvolvimento tecnológico e científico e indicação da - -guir- a aprovação do PROAGRO, porque não tem infor~ 
1 problemática. Sei também que o assunto poderia mere- mações meteorológicas- idôneas. Ele diz, na minha pro-
' cer abordagem diferente daquela que estou fazendo_. . priedade, na minha micro-região, ficou sem chover, foi 

Mas, realmente, na verdade, como consumidor de tecn_o· um· Ve"railico ôe l5 dias, ou tivemos um granizo de tantas 
logia, eu não teria como falar d~ _outra_ maneira. horas. Os órgãos que vão apreciar o pedido do PRQK

GRO, contestam aquela verdade, e ele não tem um do-
Nós, do setor agrOpeciiário, aéhamÕs fuíídanlelual cumento oficial, um instituto oficial que possa certificar 

para o desenvolvimento do setor agropecuário a existên- a sua assertiva. E isso tem feito com_que estejam para-
cia de um órgão Que gere tecnologia, como faz a dos, na comissão Especial de Recursos do PROAGRO, 
EMBRAPA. E, tanto quanto achamoS ótil, necessârio e milhares e milhares de projetes de pedido de pagamento 
atê indispensável, nós achamos também que essa tecno- de sinistro pela falta do elemento. De sorte que eu louvo 
logia deve, de forma adequada e oportuna, chegar ao os ínVe&time·ntoS que têm sido feito$ n.ã:ârea d_e meteoro-
campo para ser utilizada. Sei cille não sãO- os setores de logia e digo que chegou a hora do Ministério da Tecno~ 
geração tecnológica oS responsáveis. Mas estamos discu- Jogia estimular, fomentar a criação, a aquisição de novos_ 
tindo'o problema tecnológico a nível da sociedade brasi.:. equipamentos, mais avançados, para que a meteorologia 
!eira, e se é a·nível da sociedade e se nós temos presentes sir_va para outra~ c&isa~_~ambém, que ela possa sentir o 
neste plenário homens_com a_ qualifica-çãO Para fazer che- - setor _agr~pecuário. 
gar àqueles que tem competência: Para Solucionar, quan-
do não têm competência- própria p-ará sOluciónai', ê hora E há aspectos in_stitucioniüs qile dificultam i;s~:- E_y 
de nós enfrentarmos o Problema em definitiVo.- -- - _ ~onversava c_om o_ Sen~dor, _Presidente da Mesa, aqui, 

Então hã, vou insistir em três aspeCtos· cfue devem ·ser-- sobre o pioblerrla de treinalllento de pessoal. Ninguém 
considerados. PrimeírO.OãSpecto do custo de tecnologia treina O homem para trabalhar no campo. A indústria 
dos insumos modernos. Eles têm que ser compatibiliza~ tem o SENAI, que prepara os seus operários, de todos _os_ 
dos com o- preço do produto ger~do, sob pena de haver níveis, até o nível direcional. O SENAI promove o trei-

, um desencorajamento do uso dessa tecnologia. E um dos na_m_eptg_, ,P:_()~_C?Ve a el_ev~çãg __ dC? homem que-~ i!licia· 
meios de compatibilizar esse custo seria o preço mínimo - coriio iri.dusti'iárfo. O comérc;io-tem õ SENAC, que pre:-
a ser compatibilizado com o que dispõe o Estatuto da R_ar<l~SQa_lp_~[ª--~ Q_ese_n1J~~n~o _d?: _flmção c:_ome!ciár!-1:?._ 
Terra, e, também, a moeda do empréstimo agrícola, na E _quem treina o pessoal da aificU!tura? Ninguém! F(;C 
tomada do empréstimo; sei' á mesma mõeda-para-pagà- criado-o SENA R, e ele não deu notícia ainda do s_eu apa-
mento. Se eu tomo cruzeifo devo pagar com cruzeiro. Se reCimentõ-~ Eif j:ioderfa -dizer aqui, sem querer Ser injUsto, 
eu tomo cem cruzeirás, hoje, eu pagO cem cruzeiros mã.is Se- se extinguisse hoje o SENA R, nenhum ~gricultor no-
os juros corresponden~es. mesmo porque a correi;ão i'f"iO- taria a sua ausência. E ele tem sido, e nós temos a:Ssistf-
netãria, como -está, ela é profundamente injusta. Primei- do, uma instituição que presta serviços de calça branca e 
ro, o setor agropecuârio não -é aquele que se beneficia sapato brancO. Eu nunca vi trelriar--agi'icultof Calçadci de 
com a inflação. SC ela foSSe se: beneficiar, talvez pudesse sapato branco. Eu nunca vi_um_trator, uma eQ.xada, uma 
arcar com parcelas dessa inflação. Há setores da econo- foiçe,_g_!.t_!l_ca_ v_i ferramenta alguma na mão de um agente 
mia que se beneficiam com a inflaçãO, lnas iião é o setor dq_ SENA R !).OS _E.§!ados que tenho percorrido. Eu vejo 
primâtío. o-·setor primário busca os seus produtos. O um_a :Ra~Unl:).ª preta, _de executivo, e eu entendo que d_e-ve 
mercado compra todos os seus produtos dentro e co_nsi- hayer_ uma dis~ribuição de tarefas. Cada homem pode e 
derando todos os inconvenientes, todos os efeitos da es- 4_eyo::Ji~--~!il n~qu!lo_ que_ e:stá fazen~o_. Não h_â aiivi~a~e 
pirai inflacionária.- Eu compr-ei--adubo, NPK, diversas mais impõrtante que-oUtra. Como-agrícultor: eu me cõJi:. 
formulaçõeS; a três mil cruzeiros a tonelada e paguei sidero tão responsável, tão digno de respeito- quanto_ um 
agora dois milhões de cruzeiros a tonelada. ~unca o prO\ Senado_r da República. Como agricultor, me considero 
duto que gerei, ou que sou capaz de gerar subiu de doiS tão digno, tão respeitável como um engenheiro agrôno-_ 
mil para dois milhões. E o espaço, o prazo não é tão mo, um veterinário, um homem que trabalha no campo 
grande. Eu comprei, cinco- ailoS atrâs, um microtrã.for éomõ ãSSalariado. Acho que essa deve ser a Posição. To~ 
para uma Propriedade pequena que tenho aqui em daS aS atividades devem ser exercidas com dignidade. Eu 
Brasflia e paguei :Pelo tratar e implementes 95 mil cruzei- não faria referência negativa ao SENA R se ele tivesse 
ros. Mandei ago'ta faier a reforma: desse tratar, após éin- cumprido com seus deveres, como não fiz à EMBRAPA. 
co anos de uso, paguei quatrO milhões e meio de cruzei- Porque nós podemos ter descuidos, podemos ter fatos 
ros.. Quatro milhões e meio para reforrriaf uma mãc{uina que~-desonrari) ã nossa atividade, inclusive, até pela pró-
que custou noventa e cinco mil. Vejam que o custo dos pria coniU._ntur~_,_!lla_S nós não temos o direito de, delibe-
insumos da agropecuâria ê galopante, é geométrico;-e -õs radame-nte,-não Fãzei\Todas as classes do Brãsíl,- clàss_es 
preços mínimos não têm crescido nem a 10% do cresci- econômicas, tjv_eratlJ o·_ç:Hreíto de ter·a sua própria ~nsti-
mento dos insumos. Isso faz. com que o setor primário tuição -de formação de pessoal. À agricultura esse direito 
_Passe a ser o financiador da. inflaÇão brasileira. foi"negàdo._Constitui~ a presença do SENA R, no âmbito 
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da Confederação N aciQnal da Agricultura, uma das anti
gas aspirações da classe. Lâ, hâ vários manifestOs, vârios 
memoriais, vârios pronunciamentos em seminários, sim
pósios, congressos, onde quer que se reúnam os agricul
tores, em que o problema do treinamento da mão-de
obra é chamado na pauta da discussão, e: surge, aí, o 
problema do SENAR. O SENAR não pode continuar 
como apêndice do Ministério do Trabalho. Ele pode ser, 
sim; fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, deve ser 
pelo Ministério do Trabalho, deve ser pelo Tribunal de 
Contas, deve ser pelo Ministério da Educação, mas deVe
ser gerido_ por quem tem qualificação para saber como 
aquele órgão pod_e prestar serviços. Nós não críamos ser
viços para deleite dos titu!ares desses cargos. Nós cria
mos um serviço, a Nação paga os serviçOs para que se
jam colocados em benefício da comunidade que o assis
tiU. Se 6SENAR é um serviço para formação de um pro
fissional rural, como o são o S_ENAI e o SENA C, ele de
vería ter o "fuesmó tratamcrntõ, as· mesmas fitosofias, com 
as modifica-ções adequadas à atividade rural. 

De sorte que são estas, em linhas gerais, as obser
vações que deveria faZer sobre esse problema. Eu peço 
aos Srs. que desculpem a veemência, mas esta veemência 
não -tem- OutrO sentidO senão o de mostrar que alguém 
não está satisfeito com o que ocorre. Que é P.reciso Que 
nós tenhamos a coragem, a franqueza, a lealdade de 
_{lpontar as coisas assim tão _francamente, olhando as pes
soaS:--ser-nie-ia prõfi.tndarnente agradável dizer ao presi
dente da.EMBRAPA que tudo estâ às mil maravilhas. 
que a EMBRAPA é a maior instituição de pesquisa do 
mundo, e que a EMBRATER transfere tecnologia da 
maneir.a mais eficaz, e que nós somos os maiores benefi
ciados. Não! É aquilo que eu disse, e o fiz, Sr. Presidente 
da_EM BRAPA, com o propósito de colaborar com a _sua 
atuação, com a atuação do estudo de tecnologia indus
trial, porque, para mim, chegou a hora da verdade: ago
ra ou nunca! EU diria que, como disse Jesus, ou nós nos 
transfigúiarerriós, nOs' tornamos um povo honesto, u.m 
povo franco, equilibrado, franco, leal, ou nós não temos 
condição de dizer que pertencemos a um país da grande
za territorial e do potencial econômico que tem este País. 
Nós estaremos faltando com nossos pósteros se nós não 
adotarmos u'ma postura séria, uma postura equilibrada 
na busca da solução d,os nossos problemas. Mesmo por
que, ·o problema, ninguém se iluda, o problema do vizi
nho ele é tafuóém-problema meu. Porque se eu deixar 
que cresça essa erva daninha, amanhã a minha casa vai 
ser invadida, também, por ela. b preciso que nós tenha
mos _uma atuação, como se fosse um só homem, como se 
_o Brasil fosse o país de um homem só. Essa é a minha 
apreciaçã-o. 

Fiquei muitíssimO honrado, Srs. Senadores, pela opor
tunidade, que me foi dada, mesmo assim à óltima ho_ra, 
_de vi_r di_antç_de_urn plenârio da qualificação desse expen
der pontos de vista, às vezes, irriprudentes e modestos, de 
um agricultor que não quer outra coisa senão o bem~ 
estar da comunidade brasileira, da qual eu participo e 
quero continuar participando: Não quero deixar de ser 
brasileiro. Se nós não adotarmos uma postura nova na 
_condução qos nossç.~ inter_esses e reconhecer que o inte
resse econômi_co é fundamental, nós estaremos cavando . 
um fosso que não nos caberâ, pois ele serâ maior que nós 
próprios. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Eu agra
deço a excelente participação do_ Dr. Múcio Teixeira, 
que, como ele bem disse, preferiu situar-se como usuário 
de tecnologia, abordando mais as questões relativas à 
transferência e à recepção de tecnologia. 

Eu quero fembrar,~nl;;ís uma Vez, que o enfoque deste' 
s~minário é apreciar a··questãb do investimento ein tec
nologia, Não onde investir, mas em termos de mobili
zaçãdde- recursos· que são ·aplicados seja a nível público, 
seja a nível privado, na pesquisa e desenvolvimento em 
ciência e te_cnologia. 

De qualquer maneira, a participação do Dr. Múcio 
Teixeira nos permitiu algumas obs_ervações muito ínte
ressantes, sobretudo quando ele enfatiza que o problema 
da modernização não significa lucratividade. E aí nós te
mos de identificai qu-e hã realmente alguma coisa, por
que; de fato, se hã modernização, ou ela foi feita com efi
ciência, ou ela não foi feita. Então, aí a questão passa a 
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ser do homem e, como foi acentuado, é uma questão 
onde investir, e nós estamos de acordo porque, na reali
dade, o primeiro grande investimento num setor como o 
da agricultura deve ser prioritariamente para o próprio 
agricultor, para ete aprender a ultiliZar as -técniCas mo
dernas, enfim, ser um bom usuário dos avanços da tec
nologia. Mas, essa é uma outra questão. O principal aqui 
é nós abordarmos o investimento em ciência e tecnolo
gia. E, nesse sentido, eu passaria a palavra para -os dois 
debatedores convidados, o Dr. Luiz Carlos Pinheiro Ma
chado, Presidente da EMBRAPA, c o Dr. Lourival Mô
naco, da S_ecretaria de T~_nologia Industrial. E aprovei
taria para convidar o Senador Albano Franco para par
ticipar da Mesa. 

Estão abertos os debates. Dou a palavra ao Dr. Luiz 
Carlos Pinheiro Machado. 

O SR. PRESIDENTE DA EMBRAPA (Luiz Carlos 
Pinheiro Machado) - Sr. Presidente desta Comissão, 
Srs. integrantes da Mesa, Srs. Senadores, minhas Senho
ras e meus Senhores. 

Nós ouvimos com a maior atenção e todo o respeito a 
intervenção do Dr. Múdo Teixeira e recebemos todas as 
suas criticas como uma contribuição que nós recolhere
mos para discuti-las com os nossos pesquisadores. Sem 
dúvida nenhuma, acredito que elas poderão_ contribuir 
para aperfeiçoamento da pesquisa agríCola em nosso 
País. 

Como o Sr. Presidente desta Comissão destacou, nós 
também tínhamos uma expectativa de que se fosse discu
tir essencialmente a alocação de recursos para a pesqui
sa, porque, realmente, essa é uma questão crucial e que 
nos parece da maior relevância que o Senado Federal se 
ocupe desse assunto, a fim de nos ajudar a superar as di
ficuldades que nós temos pela frente. 

A minha expectativa, confesso, em relação à inter
venção do Dr. Múcio era de que ele pudesse traz-er suges
tões do setor privado no sentido de aumentar os recursos 
para que a pesquisa pudesse responder rapidamente às 
gr~tndcs necessidades da agricultura brasileira. Esperav~, 
por exemplo, que pudesse ser examinada entre nós a pró
pria contribuição que a CNA recebe através do Imposto 
Territorial Rural, e que isso pudesse ser revertido, tam
bém, em parte, para a pesquisa, que vai gerar tecnologia, 
conhecimentos e formas de aumentar os rendimentos e a 
lucrativídade dos agricultores, que, como muito bem dis~ 
se o Dr. Múcio, já que i:tós viVemos num regime capita
lista desde logo é legítimo o I!.!-cr~:- -~nos parece que por 
todas as avaliações que nós temos feito, -relacionadas 
com o custo e benefícios df:. investimentos na pesquTsa--
agrícola, invariã.Velmente_os beneficíos têm sido muito 
superiores· aos Custos. 

Gosfaria, também, qUem sabe, de poder discutir algu
mas questões relacionadas com alguma forma de incenti
vo ao setor privado que pude:;se resultar em beneficieis à 
pesquisa. 1:: sabido que esse é um procedimento usáao 
em numero_sos países e que tem dado um resultado m~ito 
eficiente; porqUe possibilita ao setor privado a alocação 
específica de re_c;ursos para o desenvolvimento de pesqui
sas. 

Antes de me ocupar, como me parece necessãiio, de 
vez que a EMBRAPA foi explicitamente citada várias 
vezes, e com muita propriedade quase sempre, das ciM 
tações do Dr. Múcio, eu pediria licença ao Plenârio para 
trazer algumas observações que nos parecem de grande 
relevância para que nós possamos nos situar no que conM 
cerne à pesquisa agrícola. 

E aqui eu vou aproveitai- algumas observaçõe-s do Dr. 
Múcio para já ir mais ou menos comentando-as. Eu acho 
que o Dr. Múclo comete, desculpe, uma injustiça qu-an
do considera que a pesquisa agrícola só se deU no nosso 
País depois do advento da EMBRAPA. Isso seria uma 
ingratidão aos pesquisadores pioneiros do nosso País 
t{ue realizaram pesquisa ãntes, que deram contribuições 
extraordinárias à economia do nosso País e que não ti
nham recursos de nenhuma ordem. O Ministério da 
Agricultura, as universidades, as instituições estaduais, o 
próprio IAC, que está completafldo cem anos, é a insti
tuição mais antiga de pesquisa do .Continente Sul-

americano, tem dado contribuições que eu, como Presi
dente da EMBRAPA, se não fizesse rtienção a isso, estií-
ria cometendo uma injustiça, . 

Desde logo, é relevante o pape[ que a EMBRAPA tem 
desempenhado, sobretudo mercê de _a]pçaçàes maciças 
de recursos, de utilização de financiamentqs internaciO
nais c, principalmente, graças a uma política de for
mação de quadros que representa hoje números quase 
absolutos. 

Nós temos aqu[, e vou fazer de forma resumida, de 
1974 até agora, que é o ano seguinte ao da fundaç_ão da 
EMBRAPA, o nosso País treinou .no exterior, a nível de 
mestrado e de doutoradb, 2908 pesquisado_res, dos quais 
1.816 pertencem _ou pertenceram aos_ quadros da 
EMBRAPA. Se vê que é uma participação realmente 
ni.tflfo substantiva. E se nós consideramos aquilo que foi 
pa-g-o -pela EMBRAPA, mas não dos seus funcionários, 
já a nossa participação vai a 2.047. _De outra parte, os 
pesquisadores que tiveram cursos de especialização no 
País e no exterior, de 1974 até setembro de 1985, totali
zam 18.687, dos quais 15.706 de responsabilidade da 
EMBRAPA. Então, se vê que _com esse investimento, as
sim substantivo, na área de formação de recursos huma
nos, desde logo eram de se esperar os resultados, ínclusi~ 
ve cü gostaria depois de comentá-los, que nós temos al
cançado. 

No que diz respeito ao objeto específico daquela reu~ 
niào, que se refere aos recursos, eu não posso deixar de 
revelar uma certa preocupação. Porque a participação 
relativa da EMBRAPA no orçamento da União, até 
l 97lj, se situou em torno de 0,2%. Depois, tivemos uma 
melhoria, até 198 l, chegando até 0,55%, e em 82, 0,63%, 
83, 0,6%, 84, 0,65%. E a nossa previsão para 86 é de ape
nas 0,3%. Então, realmente, nós tivemos um corte de 
48% da nossa proposta, que foi uma proposta ajustada 
as nossas necessidades, sem nenhum tipo de exagero, 
sem nenhum tipo de llúmeros que falseassem a realidade, 
para-depois contar com o corte. E nesse sentido, Sr. Pre
-sidente, nós fazemos um apelo a esta ComiSsão para que 
nos ajude a recompor a nossa proposta orçamentária, 
porque as nossas necessidades são necessidades mpito 
prementes, diante da urgência do trabalho que temos 
que realizar. Nós recebemos as determinações do Presi
dente Sarney e_ do Ministro Pedro Simon, relacionadas 
com a prioridade da pesquisa agrícola que se consubs
tanciam no seguinte: (Leitura não entregue à Taquigra-

. fia.) 
Me_ parece que talvez seja essa a prioridade mais críti

ca e que são prioridades que demandam grandes. recur
sos. 

Me permitam que eu dê dois ou três exemplos para 
mostrar a importância que tem esta prioridade. Hoje, e, 
inçl_usive, estamos realizando neste momento aqui em 
Brasília um Simpósio Nacional de Cultura de tecido a 
aplicação de tecnologia o~iundas da biotecn_o~ogia na 
prática, na técnica da prodUção agricola, tem permitido, 
em alguns casos, produções até 3 vezes superiores aos 
inaudível. E normalmente se obtém uma produção de 30 
a 40% acima dos níveis médios, apenas com a produção 
de mudas absolutamente isentas de infecções, o que per
mite a biotecnologia. Por outro lado, na microbiologia 
do solo, hoje nós jã tenlos algumas informações prelimi
nares e isto cada vez mais se confirma pela ação das (i
naudível) nós podemos, em algumas culturas, reduzir à 
metade o nível de fósforo das adubações, e não tem custo 
nenhum para o agricultor. Quer dizer, é apenas um ino
culante e_ sua forma de materializar e de chegar ao agri
cultor é uma forma muito simples desde que dominada a 
tecnologia. t como o inoculante de leguminosa mais ou 
menos a mesma coisa. Então, são tecnologias que têm 
um alto custo na sua pesquisa fundamental e que têm 
uma aplicação imediata e instantânea. Por isso, nos 
preocupa um corte orçamentário que possa inibir a via
bilidaqe des~a área. (Continua a leitura). 

É uma outra responsa.bilidade muito grande-que tem a 
pes(]uisa. Porque os assentamentos se darão sempre em 
situações muito diferenCiadas, do ponto de vista agrícola 
e também do ponto de vista cultural e social. 1:: sabido 
-que grande parte das famílias que deverão ser_ assentadas 
são as famllias dos bóias-frias, e os bóias-frías não têm;
,embora ele.s trabalhem na agricultura como cortadores 
de cana, como cultivadores de cana na área dessa_cultu
ra, na verdade são famílias que não têm uma ti'"adição 
cultural como camponeses. Conseqüentemente, é preciso 
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que essa tecnologia seja ajustada a essas condições cu_ltu
rais para que ela tenha efeitos favoráveis. (Continua a 
leitura.) 

Me parece que é uma resposta óbvia uma vez que cada 
vez mais nós temos necessidade de reduzir a importação 
de petróleo e de seus subprodutos. (Continua a leitura.) 

.Para que os Srs. tenham uma idéia da relevância desse 
item, hoje 100% do material genético avícola são impor
tados. Isto representa uma dependência absoluta do ex.
terior. Já estamos atuando nesta área com grande inten
sidade~ Adquirimos, logo no início da administração do 
Ministro Pedro Simon, a Granja Guanabara cujo plan~el 
jii está inteiramente recuperado-e esperamos nos próx.i
mos 18 a 24 meses oferecer os seus produtos ao mercado. 
(Continua a leitura.) 

Então, Srs. Senadores, como se vé, nós temos respon
sabilidades muito grandes. E para que nós possamos es
tar à altura dess<~.S responsabilidades, desde logo se im
põe uma- possibilidade de recursos financeiros que per
mitam a execução dessas prioridades. 

Gosturia, agora, de fazer rápidos comentários da in
te~venção do Dr. Múcio, que nos ajuda bastante, como 
eU_disse, a uma reflexão sobre a nossa próPria ativídade. 

Em primeiro lugar, eu devo registra-r que nós rC:cebt:
mos uma herança muito pe.">ada. Nós recebemos uma he
rança que nos obriga a uma atividade redobrada, porque 
a expectativa da Nação brasileira não espera. Embora as 
realizações tt:nham sido substantivas no período da 
Nova República, como nunca aconteceu na história do 
nosso País, a Nação quer mais e tem razão de querer 
mais, então -nós temos que trabalhar com mais veJo·cidã
de e OfereCer esses rciiultados. Mas nós não podemos dei
xar de registnir este fato que é um fato retevante. Porque, 
finalmente, nós, como administração da EMBRAPA, te
mos pouco mais de 4 meses e o Ministério da Agricultura 
pouco mais de 6 meses. 

Me parece que a questão levantada sobre difusão de 
tecnologia é uma questão absolutamente procedente. 
Nós encontramos na EMBRAPA, realmente, uma si
tuação que nos surpreendeu. É que muitasJias necessida
des _da nossa agricultura já estão solucionadas. Nós já 
dispomos de um volume de informações muito maior da
quilo que é oferecido ao agricultor. E, nesse sentido, nós 
estamos ~rabalhando estreitamente com a EMBRATER, 
com a maior preocupação, entrosados, também, com a 
Universidade, no sentido de levar r_apidamente aos agri~ 
cultores tudo aquilo que a pesquisa jâ dispõe . 

Na verdade, durante os anos passados se estimulou 
um processo _de separação, se estimulou um processo de 
discriminação entre os setores governamentais, e isso re
sultou em hipertrofia de alguns e atrofia de outros. E 
nós, nesta área de difusão de tecnologia, temos, realmen
te, problemas muito graves. ~ara que os Senhores te
nham uma idéia, em 1984, so6 _o título .. Difusão de Tec
nologia", a EMBR_APA realizou despesas no valor de 

_2.84 milhões de cru_zeiros erp_ coquetéis e congressos. En~ 
tão, esta era a forma que se via de se difundir a tecnolo
gia. Se achava que através de um coquetel ou de um al
moço, eu mesmo recebi um pedido de cobrir despesas 
para um almoço n_9_ Rio de Ja~eiro_para mil e quatrocen
tas pessoas, em julho, o que daria, na época, cerca de 200 
milhões de cruzeiros, só num almoço, e isso não só pro~ 
duziu um desvio de recursos, o que seria, de certo modo, 
o erro menor, mas, principalmente, um desvio de orien
tação de difusão. Ao iiwés de nós transpassarmos rapi
damente as_ nossas conquistas tecnológicas à e~tens_ão 
pãl-a que eJà possa, e assistência técnica particular, para 
que essas ins_tituições possam levar diretamentc ao agri
cultor, se preocupava em fofmar uma imagem publiciM 
tãria que na verdade trouxe grandes prejuízos à própria 
economia do País pela dificuldade da chegada dQS nos~ 
sos resultados ao pesquisador. Nesse sentido, as ações 
que nós estamos fazendo se caracterizam, como eu disse, 
pelo estreitamento junto com o sistema extensão, trazen~ 
do, inclusive, os extensionistas para dentro dos nossos 
ccntr_os. E já estamos fazendo algumas experiências, co
locando os escritórios locais da extensão dentro dos nos
sos centros, _quero dizer que o agricultor, q~ando vai 
procurar uma tecnologia ele procura a tecnologia num 
centro da EMBRAPA, através do difusor especializado 
que é o extensionista, e da mesma maneira que estamos 
levando os nossos pesquisadores ao campo a fim de que 
haja um perfeito _estreitamento de relações e que possa
mos superar essa dificuldade que, sem dúvida nenhuma, 
é legítima e oportuna ter sido levantada, 
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De certo modo, também concordamos com o desvio 
dos objctivos do sistema de extensão; que passou a ter 
uma ação mais junto ao crédito do que propriamente 
junto à assistência técnica. Entretanto, também não·cabe 
comentar porque foge dos objeiivos, embora lenh~ sido 
uma das heranças que nós recebemos da situação ante
rior. 

Gostaria de tomar uma frase do Dr. Múcio que pode
ria ser, talvez, até, um paradigma de pesquisa, que é a 
família como empresa. Isso aqui, traduzido, seria a visão 
do tQdO_ da propriedade e não apenas da pesq1,1isa de al
gum produto existente na propriedade. E exatameoJç 
esse é o rumo que nós estamos imprimindo à pesquisa 
agrícola, e consideramos que ela é absolutamente perti
nente, e tomaríamos a liberdade de lembrar que, para 
que isso possa se concretizar, o crêdito agrícola é um ins
trumento que pode nos ajudar bastante. __ 

Jã que eu concordei tanto _com o Dr. Múcio, me pe_!'
mito discordar de alguma coisa. E vou discordar, quan
do ele se refere a questão dos técnicos de nível médio. Na 
verdade, esse é_ um problema muíto sério, ê um dos 
problemas mais sérios, do ponto de vista instituciQnal, 
que existe hoje na área da agricultura. Como é sabido, o 
DecretQ:_lei n<:~ 5.524, editado em 1968, deu atribuições ao 
técnico de nivel médio que foram regulamentadas pelo 
Decreto-lei n<;> 90.922, que foi um dos últimos atas do 
Governo,passado e que nós consideramos um decreto al
tamente nocivo aos intefes:ses da sociedade brasi!eir_Çl._, Is
to, simplesmente, dá ao técnico de nível médio atri
buições de profissional de nível superior. Considero uma 
irresponsabilidade. Principalmente porque são os pró
prios técnicos de nível médio que vão pagar por essa ir
responst~bilidade. Nós não podémos outorgar a Profis
sionais que não têm uma formacã'o curricular adequada 
atribuições acima dessa formlição-. A lei que regula a 
profissão do exerG.ício do engenheiro agrônomo, -do ar
quiteto e do engenhero define, com muita precisãO, que 
as atribuições profissionais devem ser ligadas à formação 
curricular, e esses técnicos não têm capacidade para de
sempenharem funqõe5 de projeto, funções de orientação 
de aplicação de agrotó"icos. Os agrotóxicos são substan
cias venenosas, são venenos, é preciso que se tenha cons
ciência desses fatos. E com veneno nós não pod.;171os tra
balhar, senão com o conhecimento daquilo que é o v.ene
no, da sua essência química, dos seus efeitos, _da fÕrma 
de uso, __ etc. E a formação de um técnico agrícolã. nãO pyr
mite esse tipo de trabalho. Portanto, se bem que nós este
jamos plenamente de acordo com o Dr. Mócio da neces_
sidade da assistência_t~Çníca aos agricultores, iriquest!o:. 
navelmente, apenas a forma como ela está sendo propos
ta é que nos parece um pouco perigosa. 

No que diz respeito aos danos produzidos pelos agro
tóxicos ao meio ambiente, dev:o di:zcer que o_rJosso Centro 
Nacional de Pesquisa de Defesa da Agricultura, de Ja
guariúna, qu-e deve ser inaugurado neste mês, recebeu 
como prioridades exàtam~nte, em primeiro lugar, o de
senvolvimento de tecnologias que minimizem--o- Uso de 
agrotóxicos, e qtie Isso daria um resultado finançejro 
muito importante para ·o agricultor, e que, ao mesmo 
tempo, desenvolvam tecnologias na área de contfole bio
lógico, e tenhamos coridições de aferir sisteniâticamente 
os resíduos _dessas .substâncias nOs {llimentos, ·a fim--de 
que a populuçào seja alertada dos riscos que corre,"Q.Uãn
do existe o processo de contaminação. 

J!àfCcem~nj_0_1e_i_~_n~o vqu lev~.r um puxão_~ de orelha do 
Ministro da Agricultura, porque estava reservadO para 
e-re,-mas_,_ em toQo o caso, ç:u acho que ele, como Senador, 
col_l1p__r_~f!_gerá _ _g_ue estl_!, __ é um plenário adequado para 
também.- reCeóer -informclÇões em- primeira mão-. 

Graças à tecnologia utilizada em propostas, este ano, 
_pela EM_B~APA, na cultura do trigo do Rio Grande do 
~t!lt._embo_Gl_a_p!odução_~édia do Es_t_~do ande entre 900 
e 1000 guílos, aqUefeSf(itlcultoreSCjUe realizaram as suas 
lavou-ras de acordo com a tecnologia proposta pela 
EMBRAPA, terão produções acima de dois mil quilos, e 
pessoalmente visitei várias lavouras cujas produções se
rão acima de 3 mil quilos por hectare. E, o mais imporM 
tante, a tecnologia que a EMBRAPA propõe não é outra 
coisa do que uma recomendação centenária na agrono
mia internacional que é rotação de culturas. Quer dizer, 
hQjt: _a__ pesquisa concluiu que quando se planta trigo 
-sobre "trigo, riU mesma área, no 7<:~ ano a produção ê zero, 
e qliiiOdõ se faz a-rotação cultural, voltando o trigo três 
anos ap_ó~, e interc~lando l:Om aveia, com tremoço, com 
ervilhaça, _enfim, cõm oUtra cu{tura de rotação, a sua 
produção será da ordem de 2 mil 350 quilos por hectare. 
Esta simQif?S_!~cnica de cultivo jã permite este avanço tão 
significatiVO. -
-Á-~utr-;_inf~ação que tragO -é que na semana pãsSa
da o nosso Centro de Suínos e Aves, localizado em Con-

__ _dúr.dja_des.enllolve_u uma, vacina _j:lara cont~olar a pleu
- r.opneumonia dos suínos, que é uma: doença que chegou 

com os confinamentos e que tem uma expressão econô
mica que vari_? de__! O a 30% para os animais que são leva
dos ao abate. _Portanto, são dois resultados-de alta signi
ficação que eu gosturia de informar a este plenário. 

Gostaria, ainda, de informar ao Dr. Múcio que o IN
MET, Serviço Nacional de Meteorologia, hoje, so9 nova 

. .or:ientaqàa, está e:m _condições de __ a muito curto prazo, 
_----Qf.;:r~_r toçia~A_S __ !n_f()rmaç(:i~s que v. s• mencionou, E 

quero diz_er o seguinte, porque esta é q-ue é a·fnfórffiação 
relevante; todas essas tecnologias existiam no Brasil e 
não ·eram utilizadas a favor do agriculto~. Temos o cen
sOramento remoto, temos a interpretação do censora
mcnto através do Instituto de_ Pesquisas Espaciais, temos 
uma estreita.relaçào com as áreas do Mil::liStérió da Agri-

~ cuftura_ que nos penníte assegurar uma previsão muito 
mais cficíerite, inclusive ajudandQ até mesmo na detertlli
nação de ucidentes meteorológicos, como foi menciona
do. 

Estamos plenamente de acordo que chegou a hora da 
__ v_erdad~_porte_r chegado_a hora da ve_rdade é que nos 

~ _animamos a trazer alguns comentárioS que fugiram um 
pouco do objetívo desta reunião. Entretanto, gostaría
mos de dar oportunidade ao plenário e mais tempo ao 
próprio Dr. Lourival, a fim de que pudéssemos receber 
su JW.9iós de ver como poderemos apoiar as ações para 
que o orçamento de pesquisa da área agrícola, porque é 
aquela_ que me diz respeito especif:jcamente, evidente
mente que tudo que se diz de pesquisa agrícola vale para 
a pes(j_UiSa em geral, é óbvio, possamos recuperar, pelo 
.menos cm Parte, o nosso orçamento, a fim de estarmos à 
altura das responsabilidades que a soc.iedade brasil_e_i_ra 
nos impõe. 
~-Muito- obrigado_.._Sr. Prçsidente. 

·o-sR. PRESIDENTE (Milton Cabral)·- Muito obri
--gado, Dr. Luiz Carlos Pinheiro Machado. 

A questão das duas moedas. Eu acho que_é umª----qlJ~S- _____ _ 

~~si~!f~:~tt: :n~~:n~~;s~s~~~~~~t~ac~~ean~~rfe~~~~ O SR. LOURiVAL MÓNACO- Senador MUtQn 

ConcedO -a palaVra a6 Dr. Lourival Mônaco. 

que ele merece, e nós concordamos PlenameTlte çom a_ Ca-bràl, PreSidente desta COmissão; Dr. Múcio Teixeira, 
defasagem que existe, do ponto de vista dQ agriCultor, -mrerõ-r·Secretá;rió-âa-cOnfederação_ Nacional de_AgTi-
quando do custo da sua lavoura, quando do custq__da S!!a _ cultura; Dr. Pinheiro Machado, Presidente da EMBRA-
criação e, depois, quando ele vai fazer o processo de co- ~-----p-A; ~scnaao:r-Albano Franco, Presidente da Confede-
mercializa.çào do seu produto. E evidente que nós, como raÇãO Nacioilal da Indústria; Sen-adores Alcides Salda-
uma instituição oficial de pesquisa, devemos ter presen- nha e Jutaliy Magalhães, _ 
tes não apenas o lado do agricultor mas também 0 lªdo Na verdade, como o tema que me foi dado foi discutir 
do consumidor, que, por sua vez, também precisa melho- o problema do Mçamento de ciências e te_cnologia no 
rar o seu nível de renda, a fim de poder adquirir os pro- - País, gostaria de me concenfrar,_ evidentemente, nessas 
dutos com remuneração adequada para os produtores. áreas que dizem respeito à estimãtiva de orçamento, _e 
Entretanto, é importante se registrar o seguinte: que os mais importante do que isso, nQ sentido da utili~ação 
custos silo formados no exterior, _onde nós não temos o dos orçamentos visando o de~envolvimento e, talvez, re-
menor tipo de interferência, e> depois, o manejo- da co- ---flexõ~s-genéricas,- e eu tocaría-ffiais em relação à agricul-
merdalização interna, mas, também, sob o controle de tura, e algumas reflexões sobre o programa genérico. 
forças externas, como nós tivemos recentemente o exem- -op-rTmeítcf-j)fõblema com que n·os defrontamos aqui 
pio da soja, na exposição quanto à área agrícola e que, provavelmen-

Bem, eu gostaria de trazer alguma coisa d_i -.PoSítiVo - te, ·s-e-'-refletirá na área industrial, não com tanta profun-
nesta reunião. Trazer duas ou três inforinações Que nos _ _ __ didade, é qu_: não se conhece o esforço do setor privado 
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em ciêncíà e teci10logía na área agrícola. E esse é um 
ponto ext.temameri.te 1mp-ortante para a Comissão, que 
se propõe, junto com o Governo, a avaliar o esforço que 
se faz em ciência e tecnologia, sabendo o que estamos fa
lando é muito mais do que simplesmente agregar coisas 
- eu dirta- com alguma proximidade, mas muito dife
rentes no seu processo e na sua execução. 

A primeira preocupação, ciência básica e ciência apli
cada._ Sem dúvida nenhuma,_ deve!J10S separar muito bem 
ía ciência básica e apticada da área tecnológica. A tecno
lógica _p~ecisa _de_ um tratamento diferente. Os custos 
para a pesquisa são muito maiores do que aqueles para 
<irea de ciência básica, os riscos são diferentes. Então, 
quando estamos discutindo, numa mesa como a de hoje, 
os riscos e a atividade empresarial, ela deve levar em con
ta essa característica própria da ciência e tecnologia, e 
hoje não temos uma identificação muito clara. Da mes
ma forma, não conhecemos claramente o esforço feito 
por cada Estado na área de ciência e tecnologia, com 
precisão, ou na área agricola, até por municípios. Então 
essa dificuldade, que se terá de levantar essas infor
mações, exige uma ati v idade sistémica do País, de um la~ 
do, avaliando a atividade e ação do Governo. 

Um ponto que me parece muito íffiportarite, na consi
deração,_ é que ciência pura e aplicada é uma ativiC:lade 
sistêmica, ela faz parte do sistema mundial, e é muito 
difícil separar o que deve ser feito, qual é a prioridade. 
Então deve-se aceitar _ciência básica e aplicada somo e$
sencial para o desenvolvimento científico e cultural do1 

País. Os investim~ntos deverão ser cresc_entes e, pelo·me
nos. um crescimento em valor real, o que não tem_ ocorri
do nestes últimos anos. Por outro lado, a tecnologia estâ 
associada a uma postura política de governo, ou uma 
postura política da sociedade. E isso, sem dúvida nenhu
ma, deve s~:r tratado com esse esforço: de um lado o setor 
priyado, com a ação regulató_ria do Governo, e, de outro 
lado, o_Dover_n_p completando esse quadro. E parece--me 
que, dentr~. dessa visão sistêmica, é extremamente im
portante ressaltar três pontos que foram mencionados 
rapidamente pelo Dr. Múcio, em relação aos instrumen
tos que gercnciam tecnologia, na inovação. Na verdade o 
que a indústria e o setor agrícola precisam é um gerencia
mento adequado da tecnologia. E quase sempre as esti
mativas orçamentárias não cobrem o esforçO do geren
ciamento tecnológico. Isso inclui o Instítuto Nacional de 
Propriedade Nacional- que depois vamos discutír n·a 
área industrial - que é uma atividade de regulação do 
valor direitp do valor econômico da tecnologia como te
mos o I METRO, que é um instrumento ligado à tecnolo
gia, é a racionalização do uso de tecnologia. Ele n_ão é 
um processo criativo de tecnologia. Então ele deve estar 
muito mais próximo daqueles órgãos que_ respondam 
pe{a demanda indu_s_trial, pela fabricação, ou pelo consu
midor, do que aquele que gera a própria informação tec· 
nológica, ou que gera a tecnologia. 

Do -Ponto de VIStj:l orçamentátiO-na agricultura, que 
não foi tocado, vejo_~l_guns problemas básicos. Vou citar 
alguns números que, talvez, não representam os mais 
-ªtualizados, mas, sem dúvida alguma, é a realidade. Pri~ 
meiro, os orçamentos estão caindo desde 1979, numa 
proporção violenta. Então, hoje, o orçamento disponível 
na pesquisa agrícola e na parte industrial representa 50% 
do_que se inve_stia ~;:ml979, em termos reais de recursos 
de pesquisas. IssO demonstra que o esforço caiu e que al
guma coisa tem _que ser feita. 

b SegundQ po!ltO qu_e me parece extremamente impor
tante. Se analisarmos os esforços feitos pela agricultura 
na área, por exemplo, dos Institutos-mais antigos, que é o 
caso do_Agronôm_ico, de Campinas, atlvidade- de pesqui
sa,em alguma delas que conheço, eles estão num nível de 
investimento, hoje, que representa o investimento feito 
em 1950. Quer dizer, praticamente não se cresceu em in
vestimentO~ embora tenha havido um crescimento da 
área de ciên_cia básica. E mais o Dr. Múcio poderia, num 
_esforço maior, e vejo que é difícil estimar- dizer-nos 
qüal é o papel da ·iniciativa privada no setor agrícola. 
Hoje já temos muitas companhias entrando na área~ 
biotecnologia, temos companhias entrando na área dt 
melhoramento de plantas, mas temos que lembrar que os 
agricultores, as cooperativas, eles investem significativa
mente no processo de geração, uso de te_cnologia e tam
bém produção de semente. Agora, o papel que me parece 
importante e que deveria ser assunto de reflexão aqui, 
Se, durariJe quase 15 anos, o investimento governamen-
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tal no setor governo, para mclhonu tecnologia ou agre
gi.lr tecnologia, ou gemr e trunsfcrir tecnologia, manteve
se e:;tútico, ele não mudou em termos reais, qual o papel 
da iniciativa privuda neste processo? Será que estamos 
considerando, nesse contexto genérico, o papel adequa
do da iniciativa privada? Será que nós deVemos estimular 
a iniciativa privada, porque não tenlio dúvidas que deve
remos, para que eles contribuam cada vez mais neSte 

x (Delta/xis) essencial para o Brasil caminhar como 
entidade extremamente eficiente? Este me parece uin as
sunto que o plenário merece refletir p'rofundamcnte. 

Outro ponto, em termos de orçamento, nós temos 
exemplo na própria agricultura, -que deverá ser debatidO; 
a CEPlAC, por exemplo, ela tem uma parcela da arreca
dação feita pelas exportações que é aplicada numa ativi
dade específ1cu da -agrtcultura. Esse é um instrumento 
pura aumentar os recursos disponíveis para o setor pro
dutivo e também o privado? Outro aspecto qu-e-também 
foi debatido, o probiCma da extensão tecnológica e da 
transferência de tecnologia e a pesquisa. Na área agríco
la, alguns c~HiOS que conheço, em São Paulo, a relação de 
extensionista para pesquisadores é de dois para um. 
Quer dizer, tem muito mais gente transferindo do que ge
rando infOrmação. Ê essa a realidade.brãsileira? 

Ê fácil estimar a participação no orçamento. Será que 
os extcnsionistas fazem parte do processo de adaptação e 
o uso de _tecnologia, ou eles devem ser considerados de 
forma separada? Investimento no uso de tecnologia. 
Qual é o papel do Estado, neste processo e qual o papel 
do Estado na utilização? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃ.ES ~ Por obséquio, 
apenas para ilustrar. V. s~_disse que em São Paulo exiS
tem duas veze.~ mais extensionistas do que pesquisado-
res'! É muito pouco. - -

O SR. LOURIVAL MÚNACO- halo. 
Finalmente, parece-me outro ponto extremamente im

portante é o que foi mencionado pelo Dr. Múcio, eu não 
queria entrar em detalhes, eu queria s6- me preocupar -
com o orçamento, mas isso tem um impacto sobre o 
orçamento. O conceito de produtividade ele deve ser 
com aquela redução de custos e ganhos em maior lucrati
vidade. S_e não se_ chegar a isso, nós, evidentemente, não 
estamos discutindo produtividade no sentido capitalista, 
produtividade física é outra coisa. Estamos discutindo 
lucratividade no sentido de maior lucratividad6 do em
presário. E aí vem um problema fundamental que, no ge
ral, os orçamentos de tecnologia não contemplam. 
Como esse processo de absorção de tecnologia peJO-setor 
privado pode ser estimulado para ganho!> de produtivi
dade? E eu gostariu de traçar um paralelo, no ml:!u ponto 
de vista, porque o Senador Albano Franco vai falar 
sobre o setor industrial de produtividade, na -minha ex
periência, eu aplicaria ipsis litteris para a agricultura. 
Quer dizer, nós podemos transformar cada cultura numa 
fábrica. Apenas lemos que sabef quais os insumos que 
vão resultar num produto, com a produtividade adequa
da e com a qualidade adequada. Ele vai variar, ele tem o 
risco adicional do metereológíco que foi mencionado aí. 
Então, esses pontos merecem reflexão. Os orçamentos, 
até onde conheço, na área da agricultura, têm caído dra
maticamente, nós reduzimos pela metade os investimen
tos em termos reais. A população científica, aparente
mente cresceu, com o esforço da EMBRAPA, mas não 
na velocidade que demandaria uma agricultura que se 
propõe atingir muito mais do qu-e os- 50 milhões de tone-
ladas de grãos. Esse para mim é o ponto fundamenúil: 
primeiro, os orçimCntO!i. vêm-ca.indo--:-Segundo: nós não 
conseguimos ter uma precisão, uma informação adequa· 
da sobre os investimentos. Terceiro: no setor privado 
quase sempre nós esquecemos que agricultura, tecnolo
gia agrícola é agregativa. Quando nós falamos na agri
cultura não se investe no selar privado, nós estamos es
quecendo que a indústria de fertilizante investe, que a_ in
dústria de máquinas agrícolas inviste, que a indústria de 
pesticidas biológico!>- investem. Esses ·aados não esiâo -
disponíveis porque muitas vezes i:Ies são colocados na in
dústria e não na agricultura. Mas, sem dúvida nenhuma, 
estamos discutindo insumos c produtos da agricultura. 
Então, como essas coisas podCrão ser analisadas dentro 
de uma Comissão, com esse escopo e com esse, sem dúvi
da nenhum:.l, com desejo extremamente importante de 
conhecer o esforço, parece-me que esses pontos merecem 
rellexão. 

~u ficaria por aqui, porque al~uns comentários quf:: eu 
fí:L espero repeti-los cm rc:Iação ao setor industrial. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Indagaria 
ao Senador Jutahy Magalhães se desejaria fazer alguma 
indagação, com relação a este tema, antes da conferência 
do Senador Albano Franco. E tambêm o Dr. Múcio Tei
xeira deseja dar rápida!> informações. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES- Eu gostaria de fa
zer aigUm<,~s perguntas ao Dr. Machado e ao Dr. Múcio 
Teixeira. 

Ao Dr. Pinheiro Machado eu indagaria de que manei
ra está sendo feita a interfaee_ entre os programas de bio
tec_nologia recém·criados no Ministério da Ciência e Tec
nologia e os programas já existentes na EMBRAPA, nes
ta área? 

O SR. LUIZ CARLOS PINHEIRO MACHADO
Nós temos umu comissão em comum da EMBRAPA 
com o Ministério de Ciéncia e Tecnologia, e na área do 
Ministi!rio de Ciência e Tecnologia está desenvolvendo 
m~1i!i. a parte voltada p:.1ra medicina e outms aplicações. 
Eu parte fundamental que vamos desenvolver, e de apli
cação dircta pela agricultura, está sendo feita pela 
EMBRAPA. Mas nós estamos trabalhando de comum 
acordo. 

O SR. fUTA_HY MAGALHÃES- Dr. Múcio Tei
xeira, do orçamento do Miní!>tério da AgricultUra 27% 

__ sào __ d~!>tinados: 19% a pesquisa e 8% a extensão rural. 
_/!,. primeira indagação :".eria: V. Sll- c~msidera que esta 

relação é adequada par<l os interesses da agricultura? E a 
pesquisa absorvi.! duas vezes e meia, praticamente os re
curso!> destinados a extensão, e todos consideram que 
um dos motivos de entrave no desenvolvimento agrope
cuârío é de deficiência de assistência técnica ao produtor, 
por" falta de mão-de--obra. 

O SR. MÜCIO TEIXEIRA- Sr. Senador, essa re
lação eu não poderia matematicamente dizer se ela é boa 
ou mú. Entendo que isso é curial, e a pesquisa é uma ati
vidade muito ma i!> dispendiosa, ela exige um tipo de qua
lifícaçilo, consome produtos, exige instalações adequa
das, laboratórios. O produto em si não dá rendimento. O 
trabalho, o _re!i.ultado_daquclc casamento do pesquisador 
com os elementos é que dcí o resultado de pesquisa. Ela é 
realmente bem mais dispendiosa do que a extensão. 

Acho que a relação 2:1 ela é pouca ainda. A fetação" 
pesquisador extcnsionista tem que ser maior. Porque o 
pesquisador é um homem que trabalha constantemente, 
continuamente, na tranqUilidade de um laboratório ou 
de um campo de experimentação. O universo dele, o uni
verso tlsico, é bem menor, embora o universo científico 
seja incomensurãvel. Já _ _o extensionista é o trabalho ma
nual, é a bUsca do homem lá no campo. O exten!>ionista 
tem que custar menos, tem que ser mais barato do que o 
pesquisador. O pesquisador é um homem altamente es

-pec:ializado, e note-se que a EMBRAPA investiu milhões 
de dólare!> e atrelou mais de dois mil técnicos de nível su
perior. Nós temos um exército de técnicos de nivel supe
rior, um exército altamente qualificado. Acho que esse 
exército tem que ser bem municiado, bem assistido. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então V. s-11- con
sidera que -os recursos- estão bem alocãdos e que estão 
sendo levados ao campo os resultados positivos do tra
balho da EMBRAPA? 

~o-sR. MÜCIO TEIXEIRA- Eu não disse isso. 

_ OSR.~{,.J"fAHY MAGALHÃES-Aperguntaée_xa
tamente para saber se a extensão rural, com os recursos 
que tem, está capacitada para levar ao campo os resulta
dos da perquisa? 

O SR. MÜCIO_ TEIXEIRA - Eu não examino do 
ponto de vista de recursos. Acho que a extensão está des
viada. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nós temos que 
examinar dentro de uma realidade, Isso significa recur-
SO!i.. 

O SR. MÚCIO TEIXEIRA- A realidade é que ela 
C:S(á de!>viada da função institucional. Ela não faz exten
s~o._ Ultimamente, ela vem servinclo como fiscal de um 
agente finariceiro de Cfêdito rural. Ela recebe proventos 
dos banco!> e fis~.::aliza os financiamentos. V. Ex' não vê 
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um t~nic<:>_da EMATER ori_entando como plantar, o 
que p[aOtar. Não, -V. Ex~ vê ela fa~nclo laUdOs pari:! pos
sibilitar o âimensionamento do finail.Ciami:ritO e IãuàõS 
para o PROAGRO. Eles não vão Já ensinar. Está haven
do um desvio. Mas eu acho que ambos precisam de um 
orçamento comp<ltível com a responsabilidade perante a 
comunidade nacional. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, dentro do 
ponto de vista da Confederação Nacional da Agricultu
ra, o problema não ê de recursos, é de mão-de-obra? 
Quer dizer, entre aplicação, por parte do funcionário da 
EMATER chegar ou não ao campo'? Não está havendo 
problema de falta de recursos, o cw.e está havendo é que 
não- estão levando os resultados da pesquisa ao campo, 
pó r f:tlta de material humano, falta de interesse de levar? 

O SR. MÜCIO TEIXEIRA- Falta de adequação da 
atividade. Agora, que a EMBRAPA precisa de recursos 
para fazer desenvolver pesquisa, sim. 

O SR. JUTÀHY MAGALHÃES- É lógico que pre
cisa ter, não se pode procurar melhorar nivelando por 
b:1ixo. 

O SR. MÜCIO TEIXEIRA- Eu concordo. É preci
so cobrar-se da instituição a sua volta ao leito natural da 
slia <~tividadc. 

O SR. JUTAHY MAGAlHÃES- Vamos ouvir o 
Dr. Pinheiro Machado sobre esse assunto. Porque eu 
acho que dizer que não é necessário pensar em recursos, 
nós temos uma discussão aqui mostrando por dados ... 

O .SR. MÚCIO TEIXEIRA- Eu não disse que não é 
preCISO pensar em recursos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não, não é pen~ 
sar em recursos, mas é os recursos alocados não são sa
tisfatórios-. Vimos aqui que estamos na base de 50% de 
alguns anos atrás, de 79. Daí a minha dúvida. A minha 
indagação é se nós estamos jogando com números cer
tos. Um dos males do Brasil é que não temos estatística, 
então podemos fazer uma projeção baseada em dados es
tatísticos, já que não temos nossas estatísticas engati
nham demais, e engatinham muito doentes, jâ. Gostaria 
de ouvir o Dr. Pinheiro Machado. 

O SR. LUIZ CALOS PINHEIRO MACHADO -
Senador, eu acho que ocorrem as duas coisas. Acho, 
também, que as distorções que ocorrem no sistema de 
extensão rural, deslocando as suas atividades para ativi
dades de crédito, tiveram origem exatamente na falta de 
recursos. A EMA TER, estaduais não tendo recursos 
para sua sobrevivência,- com salários atrasados, como 
ainda hoje ocorre em alguns Estados, se voltou para os 
programas de crédito agrícola, dada aquela porcentagem 
de 2% sobre o valor do crédito, para a elaboração do 
projeto, o que permitiu um certo alívio de funcionamen
to. Então, a origem primeira do problema é a de insufi
ciência de alocação de recursos, o que é igual para pes
quisa. Porque no orçamento da EMBRAPA, de 1979, 
que foi o mais alto, foi 225 milhões de dólares. O nosso 
orçamento de 85, que estamos administrando, um pouco 
mais de 100 milhões de dólares, e o orçamento para 86, 
pelos valores que foram fixados, pelo dólar preVisto par-a 
86, irá dar entre 115 e 120 milhões de dólares, cerca de 
60% do realizado em 79, em moeda constante. :t: verdade 
que hoje os nossos investimentos são menores porque a 
instituição est~ consolidada, mas, por outro lado, as ne
cessidades da_ manutenção desse trabalho são muito 
maiores ·po-rqu_e hO]e -nós temos 12 mil funcionários para 
pouco mais de 5 mil naquela época. Então, houve um 
crescimento que compensa. Também, a relação entre 
pesquisa e extensão, é registrar o seguinte: o trabalho do 
extensionista ele demanda um investimentõ muitO me
nor. Objetivamente, ele precisa de recursos audiovisuais, 
precisa de uma condução e de apoio logístico de escri
tório. 

Agora, o pesquisador, além de ter necessidade de to
do!> esses instrumentos, ele trabalha sempre com equipa
mentos de custo muito elevado, e a manutenção desses 
cursos também é muito alto porque são reagentes mate
riais. Enfim, um pesquisador, dependendo do tipo de 
_t~ªbalho que ele realiza, a relação pode ser até mais de 
100. Ê muito difícil estabelecer-se essa relação. E talvez o 
melhor procedimento fosse examinar as necessidades da 
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pesquisa e as necessidade$da extensão, sem fixãr -uma rC.: 
lação como parâmetro de avaliação. - --

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não é propria~ 
menta a indagação que eu gostaria de fazer, mas apenas 
uma hipótese, discutindo sobre hipótese: qual o aumento 
de recursos que V. S• consideraria necessário para pes~_ 
quisa? 

O SR. LlHZ CARLOS PINHEIRO MACH~PO -
Se nós tiYé!!sem.os o orçamento proposto, seria em torno 
de 200 milhões de dólares. A nossa proposta orçamen~ 
tária foi 3, 5, e o concedido pela SEPLAN foi 1,8. 

Se nós tivéSsemos, porque nós tivemos uma proposta 
rigorosamente real, dentro das nossas n~....sidades, não 
extrapolamos nada, não _ _s.upcrdimenSTonamos nenhum 
investimento nada, nada, se nós tivermos o orçamento 
solicitado d_e 3,5, nós temos condições de fazer os pro~ 
gressos previstos, so_brctudo nas áreas ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES::-~ Da proposta ini
cial da EMBRAPA, os 3,5 seriam qUánto para pesquisa 
~ quanto para extensão rural? 

u ~R. LUIZ CARLOS PINHEIRO MACHAuu
b só para pesquisa, potque o orçamento da EMBRA
TER é proposto pela EMBRATER, Se não me engano, 
o orça~ento da EMBRA"FER'Mo-800 bilhões. Mas pos
'S:o Calhar nesse núm"éro. _ 

O SR. PR!õSIDENTE (Milto~Cabral)_,-Concedoa 
palavra ao nobre Senado_r' Albano Fr;mco, para sua ex
posição. 

O SR. ALBANO FRANCO- Sr. Presidente Milton 
Cabral, mui digno presidente da Comi.ssão_de Ciên_cta e 
Tecnologia do Senado Federal, nobre Colega Senador 
Jutahy Magalhães, Dr. Louriv3.1 Mónaco, da Secretaria 
de Tecnologia Industrial do Minísiérío da Indústria e do 
Comércio, Dr. Luiz Carlos PinheirO Machado, Presiden
te da EMBRAPA, Dr. Múcio Teixeira, mui digno 
Diretor-S~fetário da Confederação Nacional da Agri
cultura, minhas sras. meus srs. 

tnovação, Ciência e Tecnologia no Setor PrivQ.do 

A saída da crise brasileira é, indiscutivelmente, Q_ de
senvolvimento. Crescer_à taxa de 5-6% nos Próximos 
quatro anos é meta do Plano Nacional de Desenvoh._i· 
mento e condição m-ínima para atender as necessidades 
internas, assim como para gerar empregos para absorver 
nossa mão~de-obra. Para tanto, todavia, hã duas con~ 
dições adicionais. De um lado, é imperioso mudar o cro
nograma de compromisso de pagamento da dívida exter
na. De outro, é fundamental controlarmos o endivida
mento interno e combater a inflação. 

No que tange ao primeiro ponto, de nada adianta cres
cer ~%-ao ano, se todo esse esforço é enviado para o exte
rior na forma de juros e oUtros compromissos-- como 
tem acontecido nos últimos 3 anos. Nesse período, o que 
remetemos para fora foi exatamente o que faltou -aqui 
dentro. Ou seja, a economia brasileira, apesar da reces
·Sào, teve c-J.pacidade de exportar e gerar excedentes, mas 
foi incapaz de reter tais excedentes transformando-se pa
radoxalmente em exportadora de capitais. Nesse sentido 
foi louvável o posicionamen·to do Presidente José Sarney 
na Assembléia da ONU e das atuais autoridades econô~ 
micas, em especial, do Ministro Dilson Funaro perante o 
FMI ao declarar que honraremos os compromissos com 
nossos credores, mas ao mesmo tempo, honraremos os 
compromissos com nosso povo. 

Quanto ao segundo ponto, de nada adianta tampouco 
crescer 5%, se persístírlnoS- com uma inflação alta e cres
cente como a atual. Uma inflação desse tipo desorganiza 
os produtores, angustia os trabalhadores e desorienta os 
COJ!Sumidores. Em conseqUência, ela acaba comprome
tendo o próprio crescimento futuro. Por isso, é imperiõw 
soo combate à principal causa da inflação que hoje se lo
caliza no componente financeiro do d_é_ficít público. Nesw 
ta área, esperawse das autoridades econômicas a mesma 
firmeza que foi exibida no encaminhamento da renegow 
dação da dívida externa. Precisamos de mais prazo e me
lhores condições de pagamento, assim como um progra
ma global de renegociação_ de juros e salários. 

Em suma, o Brasil precisa urgentemente reprogramar 
as duas dívidas p~ra poder se beneficiar -do crescimento 
de 5% anuais qué~á provou ser capaz de realizar, mesmo 
em tempos de críse. Equacionados tais problemas, o país 

ganh_ara esp_~ço para aumentar seu produto, dar mais 
atençUo ao· rper_c~do interno e cuidar da produtiVidade 
que, na verdade, é tão importante quanto a produção em 
si. 

A questão das inovações tecnológicas e desenvolvi
mento científico tem relevância particular no programa 
de elevação da produção e da produtividade da indús
tria, agrolndUStrii-e-agrfci..tltura. Como se sabe, a riqueza 
material de um país e sua capacidade produtiva depende, 
êm grimdtqJáflê-;-da combinação adequada dos recursos 
naturais e humanos. Tal combinação é ericontrada no 
mundo moderno com base no uso da tecnologia e da 
ciência. 

A corrida moderna é a corrida tecnológica. As econow 
miaS dó-iliu"nôo competem à base de novos produtos e 
melhores processos. As inOvações tecnológicas consti
tuem o cerne do desenvolvimento produtivo. Já foi o 
tempo em que ciência e tecnologia eram atividades pura
mente âe-U_ilTVersrdades ou laboratórios desinteressados. 
No mundo atual, tais atividades estão intimamente atre
ladas às ativis{ades económicas, à t'ned~cina, ·à educaçãO e 
ao próprio desenvolvimento sociaL Por isso, investir em 
ciinc_iª-_e_te_cno_{ogia é condição ess~ncial para o prog-res
so da econorriia e da Sõciedade coiTto um todo. 

Colocada dessa maneira, o desenvolvimento da áre~ 
da ciência e da tecnologia implica: (l} na capacidade de 

·gerar novos conhecimentos; (2} na capacidade de absor
ver conhecimentos existentes; (3) na capacidade de trans
fctir.-~ _j_n9yaç_Q~_para o setor produtivo. O atendimento 
a essas três co-ndições exige não só a mobilização de mais 
recUrsos, mas acima de tudo, a boa utilização desses re
cursos. Pouco adianta investir a maior parte dos recursos 
para gerar conhecimentos que não saem dos esconderijos 
da universidade e dos laboratórios. De nada ajuda, por 
outro lado, um sistema de difusão de tecnologia que não 
ê realimentado com pessoal treinado_ em forma de cor
rente conHnua. 

A política tecnológica, assim, é a política do balancea
mento. Investir estrategicamente é mais importante do 
que o-volume do que é investido. Este ê um desafio que 
se coloca em_ todas aS áreas da ciência e da_ tecnologia, 
mas com_ maior dramaticidade naquelas áreas direta
mente ligadas aos setores produtivos. 
_ Q_B_r_a~il<!J2~s~_D!ª'- de_[lf_iências tanto na qu~ntfdade de 

recursos deStinados à ciêhcia e tecnologia co-rriõ na fragi
lidade de seu planejamento estratégico. Em termos de re
cursos, o Governo brasileiro investe apenas 0,5% de seu 
fl B em ciência e tecnologia, enquanto que os países de
scnvol_vlQg~j_n_y~j._e-'P-_ 3!_4 e 5% de um PIB bem maior do 
que o nosso. 

No que tange ao pessoa[ dedicado à criação de novos 
c-onhecimentos. riosso País encontra-se em defasagem 
tãJTtbêm assombrosa em relação às nações mais des_en
volvidas. Por ~llemplo, o JaPão tem uma população pra~ 
(iÇUmeilte igu~al à brasileira e, para tanto, possui cerca de_ 
500.000--pcsquisadores e engenheiros trabalhimdó em 
inov~ções tecnológicas._ O Brasil tem apenas 30.000. 
Mais grave, o Japão aumentou seu plantel de pesquisa
doreS em 50%- ao longo dos últimos 10 anos. No Brasil, o 
acréscimo foi de apenas 5% no mesmo período. 

Çq_!ili_?S_t~!_Q~!~ _!!e.2 _~o _encontrados com qualquer 
tipo de indicador que queiramos utilizar. Os Estados 
Vnidot,..p_or exel}lplp, possuem cerca de 2.900pesquisa
d_o_r_es trabal_ha_ndo em inovações tecnológiCas por cada 
milhão de habitantes. O _Brasil possui menos de 200. A 
Coréia possui cerca de 600 e aumenta seus quadros à 
base de 5% ~o ;l.no, sem levarmos ~m conta a questã_o da 
experiência do pessoal e do apoio de equipamentos. 
Tudo isto gera um conjunto de condições que elevam es
petacularmente a capacidade inovadora daquelas sociew 
dades e de seus setorcs produtivos. 

Na área das ci~ncias exatas, o Japão dispõe de 865 pes
quisadores por milhão de habitantes; os Estados Unidos, 
828"é o Brasil apenas 29. Nas engenharias, o Japão conta 
com 1.600 pesquisadores por milhão de habitantes; os 
Estados Unidos, 520 e o Brasil37. Em ciências agrárias, 
os ESJê-.f!.Q§jJnjçlos têrq ~1_41 _g}'ll2.ª-0: ~9 e nós 39. São, di
ferenças gritantes mesmo em áreas, como agricultura, 
que representÃim se!O:~-i~portantíssimo de nossa econo
mia. O que mats preocupa, porém, é que o mesmo pes
quisador nos P_'!íses _avançados, devido ao apoio de 
bibliotecas e laboratório, acaba tendo uma _capacidade 
inovadora muito mais alta do que_o btasileiro. Levando
se em conta este fator, as diferenças são espetacularmen
te magnificadas ficando difícil a própria comparação. 
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Mas a capacidade geradora de conhecimentos é ape
nas uma dimensão do problema. Além dela, tem muita 
im-portiincla a capacidade de absorver e a capacidade de 
transferir conhecimentos. Na_ área tecnológica, a transfe~ 
rência, em si, é difícil, devido cm grande parte, à própria 
proteçào das patentes que impedem o livre acesso às ino
vaçõ~-. tecnológicas. Parte da dificuldade também é devi
da à pequenez de nossa comunidade de pesquisadores e à 
redução do intercâmbio com o exterior, resultante da 
própria crise. 

Aliás, o programa de estabilização e redução de gastos 
a que o Brasil vem sendo submetido, tem imposto uma 
série de obstáculos ao crescfniento das área& de ciência e 
tecnologia em nosso meio. Isto tem provocado impactos 
negativos de monta para os setores produtivos. Por 
exemplo, no conjunto, a indústria tem S't privado nos úlw 
timos 5 anos, de renovar seus equipamentos e tampouc_o 
tem contado com substitutos gerados no pais com base 
em pesquisa tecnológica própria. São raros os casos em 
que a crise pe"rmfflu ou induziu avanços como, por exem
plo, a agrocncrgia. Como vimos, nosso pafs investe hoje 
apenas 0,5% do PIB nas áreas de ciência e_ tecnologia. 
Mais grave é_ verificar_ qu_e a maior parte desses recursos 
sã~ do GovernO Federal e quase tudo dirigido às univer
sidades e centros de pesquisas acadêmica ou pura. O se
tor empresarial continua investindo pouco e articulando:e de modQ distante com os laboratórios universitârios. 

Os incentivos fiscais para investir diretamente são pra
ticamente inexis_t~ntes (isenção de imposto de impor
tação em casos especiais). Por outro lado, dada a depen
dência orçamentária dos laboratórios universitários, há 
poucos estímulos para eles se interessarem pelos proble
mas dos produtores._ Em c_onseqüência, estes nem imp-or
tam, nem geram e nem recebem conhecímeiltos de insti
tutos brasileiros. Em todo o país há apenas 300 empresas 
privadas que conseguem pesquisar- em geral nos seto
res de transportes, químico e autopeças. A esmagadora 
maioria das empresas tem vivido com o que adquiriram 
há vários anos atrás. Isto as coloca em posição de nítida 
desvantagem para competir no mercado internacional, 
assim como inibe ganhos de produtividade interna e, 
portanto, redução de custos de produção e de preços aos 
consumirlnres 

- A lentidão de nosso desenvolvimento tecnológico, as
sim, compromete nossas exportações, o abastecimento 
do mercado interno e nosso programa de combate à ín
nuçào. O desempenho de exportação do Brasil seria bem 
m.elhor, tivéssemos nós um níVel mais alto de diversifi
caçào_de produtos e estabilidade de qualidade._ Osga
nhos nessas áreas têm sido lentos como renexo das difiw 
culdadcs de _clev<Jçào do nivel tecnológico de nossa pro
dução nos anos da recessão (1981-83). Nesses anos, pou
cos foram os setores que puderam incorporar inovações 
tecnológicas em seus processos produtivos, como é o 
caso da agroindústria do álcool, transporte, energia elé
trica e petroquímica. Nos demais casos, há sinais de es
tagnação -tecilofógica e absolência de equipamentos de 
produçfio. O sucaleamento de nosso parque industrial e 
infra-estrutura não é figura de retórica. Os blackouts fre
auentes são meros exemplos desse quadro de estagnação. 

E _tffiperiosó neste- momento de retomada do cresci-_ 
mento, a renovação dos nossos equipamentos e a ele
Vação do conteúdo tecnológico dos produtos e proces
sos.A.economia brasileira está sendo pre:\Sionada a pro
duzir mais e_ melhOr para atender os fronts externo e in
te_rno. Até nas árt?ls em que o baixo custo da mão~de
obrã nos colácava effi posição de vantagem- Como por 
exemplo calçados e tecidos - mesmo nesses casos, o 
Brasil começa a ter s_érias ameaças das economias que 
partiram para a automação. Isto não s_ó pressiona por 
tecnologia, como também nos coloca diante do dilema 
de ç_mprego Ys diVísas. Tal caso ilustra bem a necessida~ 
de de articular.se também a política tecnológica com a 
política de emprego. De um lado, precisamos diversifi
Car, melhora( qu~lidade e reduzir custos; de outro, preci
samos preservar e até expandir os empregos. Mas, nesse 
dilema-, um não J)Oâe inibir o outro. O pior dos mundos 
seria perder mercado e perder empregos. Por isso, 
impõe-se uma ativação do estudo das alternativas tecno
lógicas. à luz das restrições !!Con9micas e sociais de nosso 
p-aíS. Para tanto, é de fundamental importância a ele
vação da capacitação _técnica das empresas através de 
t_ransfcrências de tecnologia, treinamento de pessoal, es-
tabelecimento de serviços de difusão tecnológica, etc. 
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A má distribuição de r~rldas de ~D0$05 consu,mido.fei' 
impõem um desafio tecnol6giC9 adicional aos pesquisa
dores brasileiros. No atendimento das necessidades 'inJ 
ternas, tal restrição demanda um grande esforço de ino
vação na área dos bens de salário' ____;. alimentos, habi
tação, vestimenta, etcL Tudo isto depende de uma partici~ 
pação mais ativa do próprio §e'tor privado na pesquisa 
tecnológica. Temos muito o que avançar !lesse -c-aminho. 
Estima~se que o setor empresaiíal, privado e estatãl in
veste cerca de SOO milhões de dólares em pesquisa iecno
lógica, o que representa cerca de 0,2% do nosSo PIB: 
Cerca de 300 milhões.são alocado~ pelas empresas esta-· 
tais e apenas 200 milh9,~ pelas privadas. Nos Países de
senvolvidos, em especial Japão e Estados Unidos, as em
presas privadas gastam ·cerca de 3 bilhões de dólares 
~nualmente em pesquisa tecnológica voltada para novos 
produtos e processos, assim como aperfeiçoamento dos 
sistemas atuãis. lsto é altamente "responsável pela diversi
ficação da produção, melhoria de produtividade e con
quista de novos mercados. 

Por que a emPresa privada investe tão pouco na pes
qnisa tecnológica? Certán16rite não é por falta de sensibi
lidade de nosso empresariado. Ao contrãrio. E. por falta 
de estímulos para investir. Nos Pafses desenvolvidos, o 
investimento em-tecnologia é sristeiltado, de um lado, pe
los mecanismos do próprio merCado e necessidade de 
, competir e, de outro, por mecanismos tributários e cre
ditícios específicos administrados pelos Governos. No 
Brasil, tais mecanismOs -são- praticamente -inexistentes. 
Nesta ârea também temos muito o que caminhar. 

, Parece-me imperioso que o recém-criado Ministério 
d<i Ciência e Tecriólo8iã se aperceba de seu amplo papel 
em subsidiar o Poder Exe_cutivo e este o Congresso, no 
sçntid_o de criarem-se, de u_ma vez por todas, mecanismos 

·de estímulo à Pesquisa Tecnológica no Setor Privado. 
Afinal, o produtor é quem sabe o que o mercado deman
da. E. ele que conhece as perspectivas de negócios. Por is
so~ ~ ele quem consegue definir as necessidades de ino-

1 vação tecnológica de seu setor. O Brasil preciSa, portan
;to, facilitar a articulação entre os produtores e os pesqui
sadores, tanto os da universidade como os da própria 
,empresa. 

Facilitar a articulação _significa criar mecanismos de 
dependência mútua. Ou seja, produtores e pesquisadores 
precisam ter -interesses convergentes para que possa sur
gir uma pesquisa que seja de utilidade para o setor pro
_dutivo. Por isso, ~urgente a inauguração de novos siste
mas de trabalho para os pesquisadores universitãrios de 
modo a participarem mais da pesquisa càõ.tratada pelos 
produtores. Por sua vez, é. urgente abrir-se aos produto
res estímulos económicos pa'ra contrata·rem pesquisas ou 
realizarell?- seus próprios projetaS. ~ nessa linha_ q~e se 
, impõem inõváções em nossa política tributária e de cré
ldito. Dentre elas tem especial destaque -como ocorre 
.em outros Países- o tratamento fiscal privelegiado para 
os produtores que investem nessa área, que fazem 
doaç_ões a centros' de pesquisa, que organizam seus pró
'prios laboratórios, que demonstram ganhos de produti
,vidade a partir da Ciência e Tecnologia, que importam 
insumos para fins de desenvolvimento tecnológico" etc. 

Da mesma forma, é urgente· a abertura de linhas de 
crédito para tais atividades, assim como a ampliação de 
c_ontratos de riscos e .''Joint-Vehtures" entre empresas 
produtoras e instituições financeiras. O Brasil é muito 
subdesenvolvido em matéria de mecanismo de apoio e 
·estímulo à pesquisa tecnológica no setor privado. Tod.Ds 
os Países em que ae_mpresa investe bastante em pesquisa, 
ela recebe também Um grande apoio em termos desses 
mecanismos. Este é o caminho que precisamos trilhar. O 
Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministro Ren3tó 
Archer tem essa grande responsabilidade nas mãos. A 
crise económica só será resolvida c_om crescimento e 
crescimento depende de uma empresa moderna e tecno-' 
logicamente avançada. Do contrário, estaremos conde
nados a permanente retrocesso. (Muito bem! Palmas) 

. O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Muito ooil
gado ao Senador Albano Franco. 

Neste momento estão reunidas no Senado Federal 8 
Copiissões Técnicas, iodas el.as com votação de matéria 
legislativa. Por esta razão, alguns Senadores membros 
desta Comissão estão forçosamente compromissados 

,. com essas votações.)~ o Senador Albano Franco vai pre
cisar se retirar, por_(Jue ·na Comissão de Relações Exte
Fiores estão ;Jguardãndõ a sua presença para completar- O 

quorúni nâ" esCOíhi- de ~baiúd"óreS~_- Mas_, nós _ya~OS~ 
conçluh os nossOs debates. C9mo disse anteriormente,· 
tódos o'S t.raballÚJ~ ;iqUi estão s'endó gràVadóS-, ·~qúigr·a
fados. Tudo o que se falar ,serâ, evidentemente aproveita
da e o nosso objetiVO desse debate ê apenas clarear al
guns pontos, sobretudo com rela~ão a conceito_s e crV 
térios porque posteriormente, nós vamos orgamzar um 
grupd de_ trabalho e esse grupo de trabalho é que yai ef:
tivamente montar um modelo de controle _.dos m~esh
,mentos nó-desenvol'\imentô da Ci_ência e da_T~nolog!?!... 

Tem a palavra os Senhores Debatedores convidados. 
(Pausa.) 

Concedo_a palavra ao D_r. ~ourival Mônaco. 
O SR. LOURIVÃL-MÔNACO -·sr:-SenadÕí';"a 

apresentação feita pelo Senador Albano Franco, sem dú
vida nenhuma, retrata a dimensão do problema brasilei
ro em relação à ciência e tecnologia. Embora ainda não 
se tenha como uma estimativa daquilo que se faz no País, 
do esforço que se faz no País, e dese_nvolvimento científi
Co e tecnoló~co, particularmente na área privada, al
guns pontos mereCem ser considerados. 

Primeiro,-a-discussão entre o es_forÇo brasileiro de in
v.estimento erri ciência e te_cnologia, d,e uma forma glo
bal, em que os números variam entre 0,5%, 0,7% do Pro
çluto Interno Bruto, em relª"ção à realidade nacional. Os 
números de cientistas, ou de tecnólogos, relatados pelo 
-Senador Albano Franco, demonstram que mesmo que se 
faça um esforço.muito grande de aumentar os recursos 
disponíveis pira a ciência e tecnologia, nós vamos en
frentar um problema extremamente sério e que merece 

. reflexão dos senhores. to problema da velocidade de se 
preparar o homem, ou o cientista, para utilizar e maxi
mizar o potencial oferecido pelo aurriénto de recursos. 

Um país que tem 30 mil cientistas, pesquisadores, con
trastando com o Japão, que tem 500 mil pesquisadores, 
sem -dúvida nenhuma, sem qualquer aumento de recur
sos não-permitirá; a curto prazo, mridar esse quadrc:t. En
tão, há uma necessidade de que o orçamento de ciência e 
tecnologi~. refli!a eXliiamente ~ c~paçidade brasileira. ou 
a capacitação tecnológica brasileira, no sentido de desen
volver a t~cnologia nas áreas essenciais, e mais, a capaci
dade brasileira de absorver tecnologia. Me parece- um 
ponto fundamental dentro da apresentação do Senador 
Albano Franc_o a capacidade tecnológi_ca, ou a capaci
tação tecnológica, representada por toda a comunidade 
científica, seja ela nas universidades, nos centros tecnoló
gicos, ê ter uma capacidade extremamente limitada, que 
éto grande potencial do Pa_is: 
' São poucas aquelas empresãs que hoje detêm ~uipes 

~de; pesq~isa ~ ,t~nologia. e mais impo_rtailt~--~o que_ is
so, foram m<;ncionadas 300 empresas associadas a 
inaudível, que vem se reunindo, discutindo o problema e 
procurando buscar alternativas para fortalecer a ati vida
de de pesquisa na empresa nacional. Mas existe um gran
de segmento das peque~a~ e médias empresas que não 
vão conseguir, índividlialmente, deSenvolver um esforço 
muito grande na área de ciência e tecnologia. Os núme
ros do esforç_o ~~resentado pelo recurso ·orçamentário, 
n:ovamente. é extremamente complexo e demanda uma 
análise cuidadosa. · 

O fato de alguns países investirem 2 a 3% em ciência e 
tecnologia, isso demonstra que empresas investem muito 
e outras empresas investem pouco. Nas áreas ~ais dínâ
miCas, em que os países desenvolvidos têm uma ati Vida
de mais pujante, nós verificamos que algumas empresas 
chegam a investir 7% das vendas totais, enquanto outras 
empresas chegam a investir 40% do lucro líquido, princi
palmente na área de informática, aeronáutica e outras 
áreas. Isso demonstra que esse número que se utiliza 
para iden:tifieãr o esforço nacional deve estar relaciona
do_ também com uma dinâmica de cada segmento de 
ciência e tecnologia. Sem dúvida nenhuma, esses seg
mentos de ponta demandam grandes esforços e, mais, 
eles recebem maior investimento. 

Outro ponto mencionado pelo Senador é um aspecto 
fundamental que ele chama a atenção política tecnológi
ca e polítiCa de emprego. Esse é outro ponto que não tem 
sido refletido adequadamente. Vários países, como, par
ticularmente a Inglaterra, que passou por um proceSso 
de preocupar muito_ mais com o número de empregos do 
que com a qualidade e a produtividade do prOduto final, 
praticamente passou a ser marginalizada no processo de 
desenvolvimento industrial c;Qm um todo. E isso me pa-

··· rece uni.- pÕnto fundamental que mereCe reflexão. At~ 
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Que ponto a política industii31, a hidustrialização, Csfá li· . 
$ada à geração de. emprego, ·ou ela esta ligada muito 
mais a geração d~ _riquezas, para uma posterior distri· · 
buição à população. 

Outro ponto destaçad,o pelo Sena:dor Albano Franco e_ 
que não pode passar sem uma adequada análise do ple
nárío -e de todas as entidades envolvidas em ciênciá e tec
nologia, ~quase sempre-o papel da universidade, a trans
ferêllcia de tecnologia,-e como isso deve ser feito. Nós 
não podemos esquecer que tecnologia é transferida atra
vés de pessoas. E se as empresas não dispõem de corpo 
técnico ou grupo de pesquisadores, ou um administrador 
capaz, é muito difícil transferir tecnologia para quem 
rião é capãz de recebei-: O processo de transferência de 
tecnologia deve ser tratado muito mais como a capacída· 
de de absorção de tecnologia do que simplesmente um 
-prOcesso fisico de transferência. Porque o processo físico 
de transferência é extrémamente difícil, e eu diria, com
plexo. 

Oulro ponto que nos parece não pode ser esquecido é: 
o do enfoque dado pelo Senador Albano Franco na ne
cessidade de ganhos de produtividade e qualidade. E esse 
me parece um ponto básico nas discussões de orçamento 
de ciência e-tecnOlogia no setor privado. O setor privado 
deve atuar naquelas áreas onde o risco tecnológico seja 
menor, e onde a probabilidade de lucro seja m:iior. Nes
tas condições, é possível que a empresa invista, e nem 
sempre necessite de incentivos especiais. Uma vez que ela 
consegue visualiz.ar que: o lu~r~ será o gran<:J.e lncentivo 
para a sua atividade, sem dúvida nenhuma as ações adi
cionais do governo não seriam necessárias. 

- -Áiguns países mencionados aqui, de que o papel da 
·iniciativa privada ê muito grande, isso nem sempre refle
te uma realidade muito clara. Se nós analisarmos nos 
países desenvolvidos, nós verificamos que os projetes em 

.execução nas empresas privadas, nos Estados Unidos, os 
números, 72% das pesquisas são realizados pelas empre
sas privadas, e apenas, vamos dizer, 28% seriam por ou
tras entidades, incluindo governo, universidade e insti
tuições sem fins lucrativos. 

No Japão, o número da participaÇão da iniciativa pri
vada seria ao redor de 60%, na Alemanha 70%, na 
França 58%, na Inglaterra 64%. Isso demonstra que a 
presença do setor privado ê muito grande na área de de
senvolvit,nento tecnológico particular. 

- Por -oUii-0-fâdO, Se nós analisarmos as f~ntes d,e reCU.r~ 
50 com que essas pesquisas são realizadas, nós vamos ve
rificar que nos Esta"doS Unidos 50% dos recursos utiliza
dos para pesquisas, incluindo a iniciativa privada, vêm 
do governo. No Japão, esse número é ao redor de 30%~ 
na Alemanha 42%, na Inglaterra 48%. Isso demonstra 
que, embora a pesquisa tecnológica seja feita nas empre
Sas, há uma contribuição do governo, muito forte, na sua 
execução. Então, do ponto de vista tecnológico, o· gover
no utiliza a empresa como o seu órgão gerador ou adap
tador de tecnologia. Esse ê um ponto extremameDte im
portante, para mostrar o papel do governo no processo 
tecnológico como um todo. -

Outro ponto furidamental, e ligado à atividade de tec
nologia na empresa, é o fato de que ela está muito mais 
próxima do usuário e com os objetivos estabelecidos pela 
émpres'a, da lucratividade, e o esforço que hoje se faz 
para estabelecer programas especiais de produtividade e 
qualidade, é p9s5tvel que a geração de tecnologia seja di
rigida para resol~r problemas do processo, diminuindo 
sensivelmente o f-isco de que a tecnologia desenvolvida 
fique na pratelêira. Porque toda tecnologia, na acepção. 
da palavra, · a, tendo um significado ecoriômico, 

--ela ser ada. É apenas um processo de divul-
gaçã-o. · _rp. dúvida alguina, 
buscará as oportunidades em qualquer entidade, seja 
universidade, sejã centro de pesquisa, ou no próprio" ex
t~fior. Quer dizer, O õbjetivo do empresârio ê visar lucro 
e o lus::ro implica: ganhos de produtividade, qualidade e 
competitividade. 

Finalmente, eu queria chamar a atenção para um as
pecto que, às vezes, é ·esquecido na discussão. Na primei
ra intervenção feita, chamei a atenção para o gerencia
mento da tecnologia, que implica em como utilizar -a tec
nologia para ganhos de produtividade. Isso implica em 
investimentos significativos nas áreas chamad<i.s de tec
nologia básica, õ- que implica eln nietrolOgia, normali

-ziição, controle de qualidade, controle de propriedade 
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industrial, transferência de tecnologia e outras atividades 
nesse sentido. 

A Secretaria de Tecnologia IndUstrial concentra a 
maior parte dos esforços em termos dessa atíVidade, cha~ 
mada de tecnologia básica, e o crescimeti.to orçamentário 
não difere daquilo que estamos discutindo. O orçamerito 
do sistema de tecnologia industrial, que inclui o Instituto 
Nacional de Metrologia, Instituto Nacional de Proprie
dade Industrial, caiu exatamente na mesma proporção 
que já mencionei. Então esse fato não é _isol_a_do, é um 
fato real em que os recursos orçamentários caíram nunia 
proporção de 50% do seu valor real. Isso é mais impor
tante ser destacado porque as grandes respostas, e as res
postas a curto prazo, são obtidas através do processo 
ajustado à melhoria da qualidade e da produtividade. Se 
não estamos investindo na proporção adequada para uti
lizar a tecnologia existente no País, ou aquela que foi im
portada para maximizar o potenc~al do processo, sim
plesmente estaremos cada vez mais reduzindo, primeiro, 
a capacidade de modernização segundo, a capacidade de 
competitividade, e, terceiro, a capacidade de fortalecer o 
desenvolvimento tecnológíco nacional. Não hã desenvol
vimento tecnológico nacional se não houver uma indús
tria sadia. Simplesmente não podemos gerar tecnologia 
para a qual não tenhamos usuário. Essa preocupação 
deve estar presente em toda análise feita por esta Comis
são e nos futuros trabalhos dos grupos a serem apresen
tados. A tecnologia, sendo gerada, não tem importância 
nenhuma a não ser que seja utilizada ~ela tenha um va
lor económico agregado a ela. Se não for desta forma, 
sem dúvida nenhuma, a tecnologia vai permanecer -nas 
prateleiras. Então, todo esforço de levantamento orça
mentário das atividades do Governo e da iniciativa pri
vada, em relação à tecnologia, deve levar em conta o 
processo completo, desde a concepção da idêia até a sua 
utilização e comercializaÇão. Pai-que se não tivermos um 
sistema de metrologia que estabeleça as níveis da quali
dade, os níveis em que os produtos serão produzidos, a 
presença de componentes padronizados, sem dúvida ne
nhuma, a nossa capacidade de competição será cada vez 
menor. E como o Senador Albano Franco ressaltou, os 
outros países estão substituindo_ a mão-de-obra cara por 
equipamentos e máquinas, e o Brasil tem a mão-de-obra 
barata mas poderâ não ter os equipamentos e as máqui
nas ajustadas ao objetivo maiõr que é a competitividade. 

Parece-me que esses pontos merecem destaque nesta 
etapa de discussão sobre o papel da inicíãtíva prívada e 
do Governo no desenvolvimento tecnológico do País. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Muito obri-__ 
gado, Dr. Mônaco.--

0 Dr. Pinheiro Machado deseja fazer uso da palavra? 

O DR. PINHEIRO MACHADO - Agradeço, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Senador Al
cides'Saldanha, V. Ex• deseja fazer uso da palavra? 

O SR. ALCIDES SALDANHA- Não, Sr. Presiden
te. Estou apenas recolhendo elementos para posterior 
debate. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Gostaria, 
também, de contar com a colaboração dos senhores que 
estão presentes nesta reunião, mas, antes, vou atender ao 
pedido do Dr. Múcio Teixeira, que deseja esclarecer al
gumas coisas. 

O SR. MÚCIO TEIXEIRA__~ Sr. Presidente, muito
obrigado. 

Dr. Pinheiro Machado, eu prestei bastante atenção 
nas suas palavras, o que, aliás, foi de ensinamento. 

Gostaria de fazer uma colocação quanto a sua referên~ 
cia no sentido de que eu havia omitido o Instituto Agro
nómico de Campinas e o de Sete Lagoas. Não, Presiden
te! Mencionei aqueles institutos como poderia ter men
cionado também o Instituto de Pesquisa da Amazônia. 
Eu vivo neste ambiente há muitos anos e não cometeria 
um equívoco desses. 

Temos urn ponto _de certa discordância~_ V ~S• teve a 
idéia de que eu pretendi substituir o têcnico de nível su
perior Pelo de nível mêdio. Não, senhor! Pretendi o con
trário: tirar o técnico de riíVel superior das atividades_es
pecíficãs-_do técnico de nível médio para ele voltar ao seu 
_puninho natural,. Eu imagino o técnico ágríCola na exe-

cução do trabalho de monitor~mel;ltQ, Ele ~ que vai mo~ 
trar como Sr.: faz uril terraêeamento, como se constrói um 
dique de proteção, como se protege a âgua. Eu pensei no 
técnico de nível mêdio para es.se tipo de atividade e, desa

-fortunadamente, na extenção rural, quando o_ técnico vai 
ao campo, o agrônomo ou substitui o vacinador, ou inse
minador e, muitas vezes, o terraceador. Esta, a expli
cação que gostaria de fazer a v. s• 

FiCo muito felíz em não termos nenhum ponto de di
vergência. Ao contrârio, felizmente, caminhamos na 

- mesma direção, buscamos, praticamente, a mesma coisa. 
Felicito o Ministério da Agricultura pelo sucesso com a 
lavoura de trigo no Rio Grande do Sul. Eu jâ havia lido 
a respeito e foi motivo de muito orgulho para todos. 
Acredito que o Brasil todo irá lucrar com esse res1,1ltado 
e fazemos votos que ~le se estenda a outras atividades. 

Agora, gostaria de falar, ligeiramente, com o Dr. Mó
naco, que diz que não conhece o esforço do setor privado 
na geração de tecnologia. Quem é ligado à atividade ru
ral, à atividade agráría, sabe que os campos de experi
mentação das empresas estaduais são desenvolvidas, 
muitas vezes, em regime de cooperação com os produto
res rurais. Eu jã produzi sementes para a Empresa Gaia~ 
na de Pesquisa Agropecuária, e inúmeros produtores ru
rais j)TodUú:m Se-niente-s ·para- essa- empresa go1ana de 
pesquisa agropecuâria e isSo ocorre nas outras filiadas da 
EMBRAPA. De sorte que eu acho qu~ o setor primário 
tem contribuído na medida que ele pode. Agora, a con
tribuição maior do setor primário está ligada à história 
da agropecuãria. A agrõpecuâria brasileira tem três 
funções históricas. Ela oferece matéria-prima para a in
dústria e alimentos para o abastecimento interno embora 
ela tenha sido praticamente desviada para fazer a agri
cultura de exportação, mas o objetivo dela é esse. Ela, 
através da substituição de importações, ela vem subsi
diando o desenvolvimento industrial brasileiro. 
Lembram-se os Srs. de que hã um confisco do IBC; con
fisco sobre o cafe, há um confisco ou cota de contfi
buiçã9 sobre o cacau, houve um confisco na sojã quando 
houve incremento no desenvolvimento de exportaçã-o-;- e 
na cana-de--açúcar hã também um confisco. A idéia do 
agriCultor é que o objetivo desse confisco ou dessa cota 
de contribuição por produto, que é maior do que aquele 
recebido pelo produtor, no caso do cafe, fosSé-Utílizado 
no desenvolvimento teCriológico e no aPoio aô setcir 
quando ele assim necessitasse. E, na Verdade, excessão 
feita na CEPLAC, esse dinheiro não tem voltado em for
ma de serviço, em forma de apoiO tecnológico à agricul
tura. Acho a agricultura contribui, já, substancialmente 
paiaã 1senção"dõ prõgrama tecnológiCo. Ocorre que esse 
recurso não tem sido canalízado no estilo que deveria 
;er. Nós entendemos que esse gerenciamento tecnológico 
tomou um sentido diferente e vai 3.tuar, sem dúvida, e fa
zemos voto,--porque·reã.lmente o INPI vâ até onde deva 
ir, o !METRO vã, mas que não continue penalizando a 
agropecuâ.ria. _O industrial que exporta tem incentivo fis
cal. O agricultor, não. Nenhum produto primário está 
isento de ICM ou de I PI, se for o caso,. para a expor
tação. O agficultor paga todos os impostos quando man~ 
da os seus produtos para o exterior. E mais, além do im
posto, as cotas de contribuição, confisco etc., etc., etc. 

A indústria brasileira goza de proteção do governo, 
porque ninguém obtêm autorização para importar- um 
produto que tenha similar. nacional. Hâ siniilar nacional. 
Nós tetitg~_Ç:atne e imp.órtamos carne-.-- E eu informaria 
aos Srs. que hoje há 200 mil novilhas, duzentas mil ca
beças de gado, pronta para abate, em outubro e no-

~Vembro resultante das engordas em confiõ.amento e o 
GovernO ·vai importar carne, vai aviltar o preço do ani
mal lá na produção. De ·sorte, que eu acho que a pro
teção dada à indústria deve ser extensiva ao setor pri
mário. Nós não podemos ter urna sociedade que tenha 
cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. 
Acho que a agricultura deve contribuir para a pesquisa, 
como a indústria contribui mesino, diretamente, rece
bendo também os incentivos e benefícios corresponden
tes. É evidente, tudo isso ê questão_de estâgio. Mas àcho 
que jâ. ê hora de nós enfrentarmos esse problemã-e abo
lirmos esse muro que separa um setor do outro. Quando 
nós discutimos os problemas brasileiros, a indústria se 
destaca, uma posição de relevo,_pqrque ela tem realmen
te desfrutado de vantagens. Quando nós importamos- um 
automóvel, ele perde 48%, são os impostos, etc., e a agri-
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cultura, quando impOrta Um café, ela perde mais de 60%, 
cm vez de ganhar. 

Nós fomos chamados a uma produção para expor
tação sem receber o conseqUente subs[dio. Então, cada 
vez que n·ós exportirnos uma tonelada de soja, uma tone
lada de carne, nós exportamos um pouco do nosso su_or 
com aquela exportação sem receber o fator correspon~ 
dente. Então, prçcisamos buscar o equilíbrio entre os se
tores primário e secundário da economia. Isso _ê evideo· 
te, o processo industrial vem primeiro. O industrial está 
mais próximo do parlamentar, do banqueiro mais próxi
ma de toda a comunidade, e ele pode parlamentar e mos· 
~rar as suas aspirações, as suas necessidades e dizer as 
vantagens: do apoiamento às atividades industriais. O 
agric]Jltor, geralmente,_ é tímido. Ele não tem mesmo 
como chegar. Dificilmente chega à presença do SenadÔf. 
para trazer um pleito fundamentado. Primeiro, porque 
ele não sabe; e, segundo, porque ele é timido, dificilmen
te chega atê ali, por mais democrático, que seja ao políti
co brasileiro. O poHtico brasileiro tem uma característica 
singular: ele busca o eleitor, busca o cidadão. Mesmo as
sim, o agricultor tem dificuldades, tem dificuldade de ir à 
agência bancâda. Eu acho que poderíamos buscar subsí
dio para a pesquisa agropecuária, para a pesquisa, de um 
mod_o geral, nas instituições financeiras. Basta analisar o 
balanço das instituições financeiras e ver qúe só as cartei
ras de créditO agtícola são- suficientes para tirai um 
"Delta"(letra grega) x dos lucros delas e subsidià:r toda a 
pesquisa ~rasileíra. 

Feitos esses esclarecimentos, agradeço, sobremodo, a 
oportunidade que tivemos de participar desses proble
mas. E nós, da Confederação Nacional da Agricultura, 
sem qualquer preconceito, vendo apenas o interesse na
cional, nós estaritõS pi"onto~·· a comparecer a reuni'ões 
desse tipo, ou de qualquer outro tipo, com os técnicos da 
EMBRAPA, do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
porque é do nosso interesse o perfeito .C$J.uacionamento 
dos problemas que afligem o Brasil como toda e a socie-
dade brasileira. . 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabnil).....:.. Muito obri
gado ao Sr. Múcio Teixeira. Vou franquear a palavra aos 
Srs. que dela queiram usar para se manifestar. Por favor, 
antes, porém se identifiquem. Há uma solicitação aqui 
do Dr. Lourival Mônaco, que gostaria de fazer uma pe~ 
quena intervenção. 

O SR~ LOURIVAL MÓNACO- Eu gostaria apenas 
de ress_a.ltar que quando eu méncionei o setor agrícola, 
privado, na pesquisa, eu estava imaginando, sem dúvida 
nenhuma, empresas como a AGROCERES, que tem um 
trabalho extremamente importante de pesquisas, empre· 
sa-que hoje se associa a uma empresa de biotecnologia 
para desenvolvimento de variedades, a Bioplanta que foi 
inaugurada recentemente, com investimento de quase 4 
milhões de dólares, tm Campinas, e um número grande 
de outras atividades. E isso eu falo com muita satisfação, 
principalmente pelo fato de eu ter sido Diretor do Insti
tuto AgronómiCo de Campinas, de 1975 a 1979. Então o 
meu conhecimento, e a vivência da pesquisa feita pelo se
ter privado, é extremamente grande. E acho que este é 
um ponto extremamente importante que nos junta numa 
atividade de desenvolvimento industrial e desenvolvi
mento agrícola. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Estâ fran
queada a palavra. (Pausa) Solicito que, primeiramente, 
se identifique. 

O SR. JOSfl ROBERTO BOYSSON (Presidente da 
Sociedade Brasileira de Telecomunicações e Professor da 
PUC do Rio, portanto pesquisador) - Queria fazer al
gUriS: Comeiúãrios, primeiro, sobre algumas informações 
que foram dadas ao longo do dia de ontem e de hoje, 
vários valores orçamentários fOram mencionados aqui. 
Lembrando rapidamente, a EMBRAPA falou em ter
mos de 100 -milhões de dólares de orçamento para este 
ano, o Ministério das Comunícações em 30 milhões de 
-dólares, querendo pàSsar para 60, o Ministério das Mi
nas e Energia falou em 30 milhões de dólares, ontem, um 
-~'?uco mais 50, mas dessa ordem; e não foi falado aqui, 
mas o F~p_CT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvi~ 
menta CientífiCo e Tecnológico, que mantém grande" 
parte dos programas de pós-graduação nas áreas de 
Ciências Exatas, é ordem de 300 bilhões de cruzeiros, em 
dólar mêdio, dá 50 milhões de dólares. A soma disso 
tudo dá, talvez, 200 ou 250 milhões de dólares, e um 
meio de comparação que 9s Srs. Senadores que vão jul- _ 
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gar os orçamentos em breve. Q_uer dizer, a A TT e a IBM, 
inveslem mais de dois bilhões de dólares em pesquisas e 
desenvolvimento por ano. Na IBM _c_hega a cerca de 5% _ 
do faturamento dela, que é maior do que 60 bilhões de 
dólares, é dez vezes mais do que todo o investimento de 
todas as. empresas, mais o apoio à póS~8fãduação. Quer 
dizer, por mais que a gente ganhe pouco, que é um fato, 
ainda assim o valor investido é pequeno. Se a gente divi
dir por três o salário, nós ganhamos três vezes menos do 
que eles ganham lã, ainda assim, acho tres vezes mais do 
que a gente está investindo. 

Então, isso é um ponto a ser considerado ao estudar os 
valores que estão sendo solicitados pelos Ministérios de 
Ciência e Tecnologia, da Educação, e outros. 

No caso específico do Miriistéiio de Ciência e Tecno~ 
logia, o-CNPq e o FNDCT, a minha opinião é que se 
deve ser preservada ao máxirilo. se rorem cortadas na 
SEPLA N, e a mesma coisa tal vez que a EMBRAPA, que 
seja-reposto, põt'que õ -cNPq, por exemplo, dá um gran
de número de bolsas de pesquisas para os melhores pes
quisadores do Pafs, tem um julgamento, e de 30_a_.40% 
dos pesquisadores conseguem essas bolsas, e através des
sas bolsas que você consegue manter pess_oas em ativída
de de pesquisa e com dedicação iritCgral. Como foi fala
do pelo secretário da (inaudível)a formação de pesquisa
dores é muito longa e a formação de um grupo de p~s
quisa é mais complexa ainda, precisa de 20 .a 25 anos -
para ter um grupo e desenvolver à plena capacidade, e 
um pesquisador precisa de 10 anos ou mais. A perda de 
uma pessoa desse tipo é muito séria, e isso tem ocorrido 
com frequência nos últimos anos, des_de os famosos orça:. 
mentos 79, eni todo mundo cita como referência, isso 
tem ocorrido. Um outro aspecto, também, o FNDCT 
que é o que sustenta grande parte (inaudível), ess.e é um 
que tem sofrido bastante, e que sem ele vai acabar a for
mação de cursos humanos a nível de pós-graduação, o 
que fecha a galinha dos ovos de ouro. Não formando 
ninguém, não se terá depoi~ pesquisadores, seja para que 
ârea for. 

Por outro lado, foi ralado aqui interação universidade 
empresa. Eu, na PUC, sou responsável por uma coorde
nação que responde os chamados projetas, pesquisas-pa
trocinados, que são esses projetas em que há financiã:. 
menta por parte de empresas, seja governamentais ou 
não, a pesquisa de universidade. Esse meu orçamento 
realmente não é muito fácil. Eu experimentei trabalhar 
num projeto desse para a TELEBRÁS, há vários anos 
trabalho, e is~o como mencionado aqui, requer um pre
paro do pessoal que solicita o trabalho de pesquisa, ele 
precisa saber o que ele quer. ~preciso haver paciência, e 
um certo investimento da empresa nesse aspecto. Em 
particular, a minha experiência tem sido de que as em
presas particulares tentam minimizar os custos da uni
versidade, eles pensam: vamos dar uma esmola para esse 
pessoal, um projetinho, s6 que o projeto para eles tem 
valor, e eles não querem uma atitude, nesse caso, profis
sional, de dar valor apropriado, tanto ao trabalho do 
pesquisador, quanto ao outros custos que a universidade 
arca. No meu caso, uma universidade particular, isso ê 
muito sério. Os chamados custos, que pode ser conside
rar indiretos que esses projetas podem gerar, labora
tários, telefones, e pessoas de gerência materiais, de com
pras, tudo isso eles não querem levar em consideração. 
Eles acham que o custo é a hora da pessoa lã, e em parti
cular querem até desvalorizar essa hora. Sem lembrar 
que, nesse momento, não estão usando a pessoa que não 
~do quadro dele, não.tem cargos sobre essa pessoa, toda 
u'ma situação vantajosa, ê uma empresa em geral que eles 
estão contratando que não tem fins lucrativos, então não 
há lucro sendo cobrado, ao contrário do que a indústria 
cobra quando vai vender seu produto. Dois aspectos têm 
que ser melhorados: um, e a indústria ter um pouco de 
paciência em ter um processo de interação (inaudível) 
como formular o problema, e outro entender os custos.~ 
lógico, tem a parte dos pesquisadores, de querer colabo
rar, de sair da sua parte de pesquisa que é muito mais bá~ 
sica e tentar interagir. E, por último, queria só agradec_er 
a oportunidade de estar aqui presente como presidente 
da sociedade científica que mostra urri reconhecimento 
do Poder Legislativo, o ·Que é bastante louváveL 

O SR. PRESIDENTE ((Milton Cabrru1 - Eu agra
deço a intervenção do_D_r. José Roberto Boysson. 

_Concedo a palavra ao Dr. Pinheiro Machado. 

O DR. PINHEIRO MACHADO - Eu acho que o 
Dr. José Roberto levantou uma questão d_e extrema gra
vidade, que~~ questão da manutenção _.;!e nossos pesqui· 
sadores nas suas unidades de pesquisa. E quéro infoimar_ 
a esta comissão que esse é um prOblema, hoje, ~ivido 
pela EM BRAPA, realmente de extrema gravidade por
que os nossos melhores _pesquisadores, aqueles a quem 
nós custando cerca de 800 milhões de cruzeiros em inveS
timentos diretos,_ estão rc;cebendo propostas, às vezes, 
com ~a_lárfos lO v~ supel-ior ao_s salários qUe-nós pode
_mos p"ãgã_r:- E nesse sentido nós reivindicamOs um-a Coisa 
ffiuito pequena, que é aliás, em nome dos pesquisadores, 
que _é uma simpleS reposiÇão salarial que peimita, pelo 
menos, que os salários dos nossos pesquisadores acom
panhem a-desvalorização da moeda,- sob pena de nós ter-
mos uma dificUldade talvez ÍnsãnáVd. - --- - -

Só qU"eriã fazer, ao ensejo do pronunciamento, fazer 
essa manifestação que me parece_ que é importante que o 
Poder Legislativo tome conhecimento dela. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Eu é que 
agradeço as manifestações dos Srs. e notamos muito bem 
·a qüe ·obServOli"o-ur. Pinheiro Machado. 

Meus Srs., que chegamos ao final desse segundo dia. 
Quero- lembrar que amanhã teremos as apresentações 
dos representante dos 3 Ministérios militares. Nós -deve
remo~ debater aqui a quest~o de investimento em pesqui
sa na área militar, e as opiniões que i::les darão por(Jue 
são setores, sobretudo, a Aeronáutica, com o CTA;-em 
São José d_os_ Campos, que adquiriU Uma experiência 
muito imPortante e tem muito que dizer a eSse: i'espeitõ. 

Eu lembraria Que o nosso objetivo é criar, ao final des
ses d~bates, um grupo de ~rabalho com pessoas represen
tativas na área. de ciênci.·a- e tecnologia para mon.tar um 
modelo de controle de investimentos. Nós não v_amos, 
neste momento,- nos preocupar onde devemos investir, 
mas os quantitativos-, os ·recursos que estão sendo aplica-
dos e onde estão sendo aplicados. Mas, não vamos en
trar nos debates da qualidade da oportunidade do inves
timento: Isso será uma segunda etapa, provavelmente no 
começo do próxiino ano; esta Comissão prom.õverâ al
guns debates sobre a estrutura, sobre o s_istema nacional 
de ciênda e tecnologia e também vamos debater sobre 
essa questão de onde deverá ser feito o investimento, as 
prioridades, enfim, uma apreciaçãO mais aprofundada 
d~ que eStâ Se fazendo pelo desenvolvimento da ciência -e 
teCnologia u-o Brasil. 

Eu agradeço muito a presença dos Srs. e encareço que 
voltem amanhã, para continuarmos esses debates, que 
espero sejam realmente de grande valia para o desenvol
vimento do nosso empenho, do nosso esforço pela ciên
cia e tecnologia no Pais. 

Muito obrigado aos Srs. 
Está encerrada a reunião. 

COMISSÃO DE REDAÇÁO -
50• reunião extni'ordinária, realizada 

às 14:00 horas do dia 8 de outubro de 1985 

As quatorze horas do dia oito de outubro de um mil 
novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Co_
missão, sob a Presidência do Senhor Senador Octávio 
Cardoso, Presidente em exercício, presentes os Senhores 
Senadores Martins Filho e Nivaldo Machado, reúne-se a 
Comissão de Rçd3.ção. Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Martins Filho que, em seu parecer, apresenta a re
dação final do Projeto de Lei dQ Senado n"" 233, de 1981, 
que fixa percentual mínimo para aplicações em educação 
pelas empresas em que o Estado tem participação acio
nária majoritária. Aprovado o parecer, e nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor_ Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária 
"ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniõ_es da Comissão, em 8 de outubro de 
1985. --Senador Octávio Cardoso, Presidente em exercí
cio. 

52• reunião extraordinária, realizada 
àS-18:55 horas do dia 8 de outubro de 1985 

Às dezoito horas e cinqUenta e cinco minutos do dia 
oito de outubro de um nlilnovecentos e oitenta e cinco, 
na Sala de Reuniões da CpmissãQ, _sob a Presidência do 
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Senhor Sen.ador Octávio Cardoso, Presidente em exeret~ 
cio, presentes os Senhores Se0adores Nivaldo Machado 
e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Redação, Au
S~ntes, por motivo jUStificadO, -O$ eternais membros da 
Comissão, Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado 
que, em seu parecer, apresenta a redação do vencido, 
pira o turn-o suplementar do substitutivo ao Projeto de 
Lei-do Senado n'i' 267, de 1983, que dispõe sobre a mani
fest~ção, por militar_inatiVo,_ de_pensamento e opinião 
políticos ou filosóficos. Aprovado o parecer, e nada mais 
h3Vendci a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretãria 
••_a_d hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 8 de outubro de 
1985.- Senador Octávio Cardoso, Pi-esidente em exercí
cio. 

---- · ---S?• reunião extraordinária, realizada 
às 18:48 horas do dia 15 de outubro de 1985 

Ás dezOito horas e quirenta e oito minutos do dia 
quinze de outubro de um mH novecentos e oitenta e cin
co, na Sala de Reu.n#5es da .Comissão, sob a Presidência 
do Senhor S.enadQr JP:sê;Jgnãcio Ferreira, Presidente em 
e-Xi::rcício; presenteS OS se-nhOres Setladores Nivaldo Ma
chado e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de Redação .. 
Ausentes, por motivo juStificado, os demais membr-os da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o S.enhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, 
em seu parecer, apresenta a redação do vencido, para o 
turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara nY 235, de 1984 (nY 3.014/84, na Casa 
de_ origem), que dispõe sobre os reqUisitos para a lavratu
ra de es_crituras públicas, e dá outras providências. AprO
vado o parecer, e _nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Preside.nte dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vâ
nia Borges Camargo, Secretária .. ad hoc", a presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

Sala de Reuniões da Comis$ão, em 15 de outubro de 
1985. -Senador José lgnácio Ferreira, Presidente em 
exercfcio, 

- 67'1 reunião extraordinária, realizada 
às 15:00 horas do dia 19 de novembro de 1985. 

Âs quinze horas do dia dezenove de novembro de um 
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da 
COmissão~ sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir 
Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores Jor
ge Kalume e Nivaldo Machado, reúne-se a Comissão de 
Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 

- Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge 
Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n! 201, de 1985- Comple
mentar, que cria o ~lado do Tocantins e dâ outras pro
vidências. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a 
tra_ta;r, o Senhor Presidente dâ por encerrada a ~eunião, 
l"avrandQ _e!,l, Vâ~ii<i. Borges Camargo, Secretária "ad 
hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 19 de novembro de 
1985. - Lenoir Vargas, Presidente. 

689 reunião extraordinária. realizada 
às 18.30 horas do dia 19 de novembro de 1985. 

Ás dezoito b~ras e trinta minutos do dia dezenove de 
novembro de um mil noveCentos e oitenta e cinco~ na
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Se
nhor Senador Lenoir Vargás, Presidente, presentes os 
Senhores Senadores Saldanha Derzi e Jorge Kalume, 
reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justíficado, os demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor .Presidente concede a palavra ao Se
nhor Saldanha Derzi que, em seu parec~. apresenta are
dação final do PrOjetO de ResoluçãQ n<1 130, de 1985, que 
autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar 
operação de crédito e_xt~rno no valor de US$ 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos.) 
Aprovado o parecer;e nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente dá por encerrada a Reunião, lavrando 
eu, Vânia Borges Camargo, Secretária "ad hoc" a pre-
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sente Ata que, uma vez rubriCada pelo Senhor Presiden
te, vai à publicação. ----~- ----- _ ----·· 

Sala de Reuniões da Cornissão, em 19 de novembro-de 
1985. - Lenoir Vargas~ Presidente. 

,699 reunião extraordinária, realizada 
às 14:00 horas do dia 20 de novembro de 1985. 

Às quat_orze horas do dia vinte de novembro de um 
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de_ Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Améri
co 'de Souza, V ice-Presidente da COmísSão, presentes os 
Senhores Senadores Jor2e Kalume e Saldanha Derzi, 
reúne-se a Cotf!.issão -de Redação. Abertos os trabalb_os. 
o Senhor Presidente conc_ede a palavra ao Senhor Sena
dor Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a re
dação final das emendas do Senado ao Projeto de Lc;i da 
Câmara n9 60, de 1982 (09 3.427/80, na Casa de origéin). 
que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfer~ 
magem e dâ outras providências. Aprovado o parecer, a 
Senhor Presidente-concede a palavra ao Senhor SenadoJ,' 
Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresentá ã redação 
final do Projeto. de Deçreto Legislativo n9 24, de 1984(nt 
71/84, na Câmara dos DeputadoS), que aprova o texto 
do Convênio Zoossanitãrio para a importação e a expor
tação de animais e de produtos de origem animal, ce
lebrado _entre o Govem.o~_Q.a_RePública Federativa do 
Brasil e o GoVerno da Espailha, e concluído em Madrid, 
a 12 de abril de 1984. Aprovado o parecer, o Senhor Pre· 
sidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha 
Derzi qUe, em seu parecer, apresenta a redação final do 
ProjetO de Resolução n91JS, de 1985, que autoriza aPre
feitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crêdito no. Valor de Cr$ 
100.988.400 (cem milhões, novecentos_ e oitenta e oito 
mil e quatrocentos cruzeiros)_. Aprovado o parecer, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dâ por 
encerrada a reuníão, lavrando eu V â_nia Borges Camar
go, Secretária .. ad hoc", a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de_Reuniões d~ Comissão. em 20 de novembro 
de 1985. - Senador Américo de Souza, 
V ice~ Presidente no exercício da Presidência. 

709 reunião extraordinária, realizada 
às 15:15 horas do dia 20 de novembro de 1985. 

Às quinze horas e quinze miilutos do dia Vjnte de no
~mbro de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a fresidê_n_cia __ do_ Senhor _ 
Senador Américo de Souza, Vice~Presidente da Comis
são, Presentes os Senhores Senadores Sal!:lan,Qa Derzi e 
Jorge Kalume, reúne-se a ComissãQ de Redação. Aber
tos os trabalhos, o Senhor Pres_id_ente concede a palavra 
ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de R~olução n9 
118, de 1985, que autorfza ú Governo do Estado Qa 
Bahia a transferir à Companhia Vale do Rio Doce _oU_ à 
sua empresa controlada Florest.as Rio Doc.e S.A._o dir~
to à aquisição da diferenÇa entre a área efetivament~ alie
nada à Empreendimentos Florestais S.A. - FLO
NIBRA e o total da ár_ea cuja alienação ê autorizada pela 
Resolução_n9 47, de 1975, do Senado Federal. Aprovado 
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o SenhorPfesi
dente dá por encerrada a reunião, Javrando eu, Vânia 
Borges Camargo, Secretáiiã. .. ad hoc", a_ p!-esente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhoi Presidente, vai à 
publicaçãO. 

Sala das Reuniões da C_omis$ão, eoo, 20 de novembro 
de 1985. - se·n~:J,dor Américo de Son;ta, Presidente em 
exercício. · ' -

71' Reunilo ~traordiJtárla, realizada 
às 18:40 horas d~ dia 20 de novembro de 19.85. 

Às dezoito horas 4 qUarenta minutos do dia vinte de 
·novembro de um mil novecentos. e oitenta e cinco, na 
Sala de Reuniões_ da Comissão, sob a Presidência: do Se
nhor Senador, Lénoir Vargas, Presidente, presentes os 

$enhores Sen_3dores Ma_r_tins_ Filho e Saldanha Derii, 
,reúne-se ·a ComiSsão de Redação. Ausentes, por motivo 
-:Justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os 
;l'rabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao ~e· 
:n~or Senador Martiri.s Filho que, em seu parecer, apre~ 
senta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 301, 
fe 1985-DF, que altera dispositivos da_Lei n9 S_,_Ql9,-de 

3 de novembro de 1970, e dá outras providências. Apro
vado OJ>:arecer, ~nada mais havendo a tratar, o Senhor 
PieSid.Crite-dá por encerrada a reuniãO, lavrando eu, Vâ
ni_a BorgeS-Cariiã.rgo, se-Cretária- ''"ad hoc", a presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 dt:; novembro de 
1~85. -_-Se~~~~r ~n~~r _yargas, Pr~sident~. 

72• Reunião extraordinária,_ realizada 
.. ãs 10:00 horas do dia 22 de novembro de ]985. 

Às dez ho~as do dia vinte _e dois de novembro de um 
m!l_novecint~Se oite_~ta e __ Cinco, na Sala de Reuniões da 
CoinissaO, -soli aPt=esídênêla do Senhor Senador Lenoír 
Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores Sal~ 
danha Derzi, Martins Filho, Nivaldo Machado e José 
Ignâcio Ferrerra,·re.rne:se ii ColniSsâo de RCdação. Au
sentes, por motivo justifiCiido, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor __ Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi 
que, em seu parecer, apresenta a redação do vencido, 
para o 29 -~urno reg:imental! do Projeto de Lei do Senado 
n9 24,-d.e 198õ;·que àá iJOvã-redação ao item I do.artigo 
79 da Lei n9 3,765, de4 de maio de 1960, Aprovado pare~ 
cer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Se
nador _Saldanha __ Qerzi gue, em seu parecer, apresenta a 
redaçã,o ~to_ ven~ido, para-~ 2'1 turno regimental, do Pro
jeto de ~i t;!o_~@l_!ac_!o n9 173, de 1982, que revoga dispo
sitivo da Lei_n_9 6.515, de 26 de dezembro-de 1977, e dâ 
outras providêncjas:_Aprovado o parecer, o Senhor Pre
sidente con_cede a.palavra ao Senhor Senador Nivaldo 
Machado que, em seu parecer, apresenta a redação final 
da emenda do Senado ª?.Projeto de; ;Lej_Q;~. Câmara n9.9, 
~e J-2,8~ _(n9 ?:-~~]~.na ·casa d_e erige~)._ que faculta ao 
segui-ado a retificação do en-qU-adrame-ntO corr~ponden
te a seu tempo de filiação à previdência social. Aprovado 
o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador José lgnâcio Ferreira que, em seu parecer, 
apresenta a redação do vencido, para o 29 turno regímen~ 
ta~._d_()_ Projeto de Lei do Senado n9 225, de 1983, que cria 
a·-çer~_!l~~--~~!:-_!beração ReStrita, regula sua aplicação 
pela censu.rafederal e dá outras providências. Aprovado 
o parecir;·o Seithor Presidente concede a palaVra ao Se-
nhor Senador Nivaldo Machado que, em seu parecer, 
apresenta_a redação final da emenda do _Senado ao Pro
jeto d~ Lei da Câmara n9 55, de 1984 (n9 759/83, na Casa 
de origem), _gue determina que õS depósitos e repasses 
~-Os -Qrgã~?S _ _põ~licos federais do N arte e N ardeste sejam 
creaitaôõS;-oDrigatoriamente, no Banco da Amazônia 
S.A. _.:_ BASA e no Banco do Nordeste do Brasil S.A.
BNB, respectivamente. Aprovado o parecer, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Josê Ig
nácio Ferreira que, em seu parecer, apresenta a redação 
fi~aldo Projet() de Resolução n9 110, de 1985, que sus
pende a execução do artigo }9 da Resolução n9 13, de 4 
de_ nlaio d~ 198~. d~ Câmara dos Deput8.dos, na parte em 
ciue deliberou-Sustai õ processo criminal_cont.rit o ex~ 
Deputado Domingos Antônio de_ Freitas Diniz Neto. 
AprO_Vado o pareCer, e nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Vânia Borges Carmargo, Secretária "ad hoc", a presente 
Ata 51.ue, uma vez _rubricada pelo Senhor PreSidente, vai 
à Publicação. -

-Sala de Reuniões da Comissão, 21: de novembro de 
1985. -_Senad~~~~noir ~~gas, Pr:_sidente. 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS 

tO.:-Re~niãõ(ÉXtr~ordináríãJ;:r~lizada 
em 27 de novembro de 1985 

Às dez horas do dia vinte e sete de novetÍlbro de mil 
riõveceilEos _e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, na 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Se
nhor Senador ~oacyr Dalla, presidente, reúne-se a Co
missão de_lvl_u.nkíp.i_os, com 3: presença dos Senhores Se
llâdores Beiiedito Ferreira, Jorge Kaiume, Altevir Leal, 
Hélio Queirós, Gastão MUller, Roberto Wypych, Nival
do_ Machado e Alfredo Campos. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~ 
nhqres Senado.re~ Amaral Furlan, OctáviO Cardoso, 
GaiVão ModestO, Josê lgnáchFetTeirã, Marcelo Miran
da, Alcides Saldanha, Luíz Cavalcante, Lourival Baptis
ta, A1cii:les Pâ.io e Nelson Carneiro. 

Dezembro de 19850 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e_ dispensa a leitura da Ata da 
Reunião anterior, Cftic é dada como aprovada, 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes ·da pauta ~são relatados os seguintes Projetas de Re~ 
solução da Comissão de Economia, às seguintes Mensa
gens Presidenciais: 1) Mensagem n9 167, de 1985, do Se
nhor Presidente da Rep*btica, submetendo à apreciação 
dO Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura_ Municipal 
de Campina Grande (PB)'a contratar operação de crêdi
te.._no valor de Cr$ 1.492.599.767 (hum bilhão, quatro
centos -!L noventa e dois mllhões, quinhentos e noventa e 
nOve- triil~ seti!ç_entos e-s_esse~tã e sete cruzeiros). Relator: 
Senadoi" Jorge Kalume, Parecer: favorãvel. Aprovado 
pela Comissão, votando com restriÇões, o Senhor Sena
dor Benedito Ferreira.-2) Mensagem n9 224, de 1985, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à apro· 
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Angra dos Reis (RJ) a contr:atar operação de 
cr~Oi~o no valor de CrS 14.659.236.000 (quatorze bi
lhões, seiscen_tos e cinqUenta e nove milhões, duzentos e 
trinta e seis n1il cruzeiros). Relator: Senador Jorge Kalu
me.-Parecer: favorâvel. Aprovado pela Comissão, votan
do com restrições, o Senhor Senador Benedito Ferreira. 
3) Mensagem n9 225, de 1985, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Mlnistr_o da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Vãrzea Grande 
(MT) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
4.395.142.078 (quatro bilhões, trezentos e noventa e cin
Co nlili).ões, c~~to e quarenta e dois mil e setenta e oito 
cruzeiros). Relatai: Senador Gastão MUller. P"arecer: fa
vofável. Aprovado pela Comissão, votando com res
trições, o Senhor Senador Benedito Ferreira. 4) Mensa
gem n9 246, de l 985, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste 
(SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
9~7n.824.000. (nove bilhões, setecentos e setenta e dois 
milhões, õifõcetitos·e vrnce_·e quatro inil cruzeiros). Rela
tor: Senador Roberto Wypych, Parecer: favorável. 
Aprovado pela Comissão, votando com restrições o Se
nhor SenadOr Beriedito Ferreira. 5) Mensagem n9 276, de 
1985, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
ap-rovaçãO_ do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
niStro da Fazenda, para que seja autorízada a Prefeitura 
Municipal de Agudos (SP) a c_ontratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 9.180.382.000 (nove bilhões, Cento e 
oitenta rriilhões, trezentos e oitenta e dois mil cruzeiros). 
Relator: Senador Roberto Wypych. Parecer: favorável. 
Aprovado pela Comissão, votando com restrições o Se
nhor Senad~r -B-elied-lto Ferreira. 6) Mensagem n9 277, de 
1985,-do Sérihor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do SenadQ Federal, proposta do Senhor Mi
njstro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Campo Limpo Paulista (SP) a·contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 7.329.618.000 (sC1e 
bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, seiscentos e de
zoito mil cruzeirõs). Relator: Senador Roberto Wypych. 
Parecer: favorável, Aprovado pela Comissão, votando 
com restrições, o Senhor Senador Benedito Ferreira. 7) 
Mensagem n9 278, _de 1985, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovaÇão do Senado Federal, 
pi'õpostado Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 
(SP) a contratar operação de crêdtio, no valor de Cr$ 
9.180.382.000 (riove -bilhõeS, cento e -oitenta milhões, tre
zentos e oitenta e dois mil cruzeiros). Relator: Senador 
Roberto Wypych. Parecer: favoráveL Aprovado pela 
Comissão, votandO com restriÇões, ó S"enhor Senador 
Benedito Fi:;freira: 8) Mensagem n9 279, de 1985, do Se~ 
nlior -PreSidente da República ·subqtetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para _que seja autorizada _a Prefeitura Municipal 
de Mococa (SP) a -contratar -operação de crêdito no valor 
de Cr$ ?.108,.015.000 (seis bilhões, cento e oito milhões e 
quinze mil cruzeiros). Relator: Senador Roberto Wy
pych. Parecer: favorável. Aprovado pela Comissão, vo
tando com-restrições, o Senhor Senador Benedito Ferrei
ra. 9) Mensagem n9 280, de 1985, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede-
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ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja autori.zada a Prefeitura MuniCipal de Mogi-Guaçu 
(SP) a contratar operação de crêdito no valor de CrS 
13.770.573.000 (treze bilhões, setecentos e setenta mi
lhões, quinhentos e setenta e três mil cruzeiros). Relator: 
Senador Roberto Wypych. Parecer: fav_orâvel. Aprova
do pela Comissão, votando com restrições, o Senhor Se
nador Benedito Ferreira. 10) Mensagem n'i' 281, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal p~oposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de São Sebastião (SP) a contratar opCração de crêdito no 
valor de Cr$ 4.590.191.000 (quatrO bilhões, quinhentos e 
noventa milhões, cento e noventa e um mil cruzeiros). 
Relator: Senador Roberto Wypych. Parecer: favorãvel. 
Aprovado pela Comissão, votando com restrições, o Se
nhor Senador Benedito Ferreira. 11) Mensagem n~> 18b, 
de 1985, do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado.Federal,_proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Paranaguã (PR) a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 965.435.900 (novecentos e ses
Senta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e 
novecentos cruzeiros). Relator: Senador Roberto Wy
pych. Parecer: favoráveL Aprovado pela Comissão, vo
tando com restrições, o Senhor Senador Benedito Ferrei
ra. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, ,lida e aprovada, serã assi
naçia pelo Senhor Presidente. 

11• Reunião (Extraordinária), realizada 
em 2 de dezembro de 1985 

Ãs dez horas do dia dois de dezembro de mil novecen
tos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, na Ala Sena
dor Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Sena
dor Moacyr Dalla, Presidente, reúne-se a Comissão de 
Municípios, com a presença dos Senhores Senadores 
Gaivão Modesto, Marcelo Miranda, Jorge Kalume, Al
fredo Campos, Nelson Carneiro; Roberto Wypych, Luiz 
Cavalcante, Gastão Müller, Lourival Baptista, Octávio 
Cardoso, Hélio Gueiros e Benedito Ferreira. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Amaral Furlan, José lgnãcio Ferreira, 
Alcides Saldanha, Nivaldo Machado e Alcides Paio. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
Reunião anterior, que é dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias conStan
tes da pauta e são relatados os seguintes Projetas de Re
solução da Comissão de Economia, às seguintes Mensa
gens Presidenciais: 1) Merisageni -ri<i 288, de 198_5, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Feder'al, proposta do Senhor Ministro da FaM 
zenda, para que sej<\ autorizada a Prefeitura Municipal 
de Barra do Garças (MT) a contratã.r operação de crêdi
to no valor de Cr$ 4.886.412.000 (quatro bilhões~ oito
centos e oitenta e s.eis milhões, quatrocentos e doze mil 
cruzeiros). Relator: Senador Gastão Müller. Parecer: fa
vorável. Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem nl' 
289, de 1985, do Senhor Presidente da República subme-
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta (MT) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 3.140.422.000 (três 
bilhões, cento e quarenta milhões, quatrocentos e vinte e 
dois mil cruzeiros). Relator: Senador Gastão Müller. Pa
recer.: favorável. Aprovado por unanimidade. 3) Mensa
gem n~' 300, de 1985, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, p-ara Que Seja autorizaM 
da a Prefeitura Municipal de Brasilândia (MS) a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 3.043.254.331 
(três bilhões, quarenta e três milhões, duzentos e cin
qUenta e quatro mil, trezentos e trinta e um cruzeiros). 
Relator: Senador Marcelo Miranda. Parecer. favorável. 
A.provado por unanimidade. 4) Mensagem n~> 302, de 
t985, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda para que seja autorizadá a PreÍeitUia 
,Municipal de Salto de Pirapora (SP) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 2.680.050.000 (dois bi-

lhões, seiscentos e Oítenta milhões e cinqUenta mil cruzei
ros). Relator: Senador Roberto Wypych. Parecer: favo
rável. Aprovado por unanimidade. 5) Mensagem n' 292, 
de f9S5, do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da -Fazenda, para que seja autoriz-ada a Prefei
tura Municipal de Maringá (PR) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 9-.627.841.800 (nove bilhões, seis
centos e vinte e sete milhões, oitocentos e quarenta e um 
mil e oitocentos cruzeiros). Relator: Senador Roberto 
Wypych. Parecer: favorãvel. Aprovado por unanimida
de. 6) Mensagem nl' 291, de 1985, ~o Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede-
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizada_a Prefeitura Municipal de Ibiporã (PR) a 
contratar operação de crêdito -no valor -de Cr$ 
1.007.805.300 (hum bilhão, sete nulhões, oitocentos e 
cinco mil e trezentos cruzeiros). Relator: Senador Rober
to Wypych. Parecer: favorável. Aprovado por unanimi
dade. 7) Mensagem nl' 293, de 1985, do Senhor PrCsiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autoríi"ada a Prefeitura Municipal de Paranaguã 
(PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
691.855.200 (seiscentos e noventa e u-m milhões, oitocen~ 
tos e cinqüenta e cinco mil e duzentos cruzeiros}. Rela
tor: Senador: Roberto Wypych. Parecer: favorável. 
Aprovado por unanimidade. 8) Mensagem n~' 303, de 
1985, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação- d-o Senado Federal, propo"sta do Senhor Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Sombrio (SC) a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 275.952.706 (duzentos e setenta e 
cinco milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, sete
centos e seis cruzeiros). Relator: Senador Gastão Müller. 
Parecer: favorável. Aprovado por unanimidad_e. 9) Men
sagem nl' 304, de 1985, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Senhor Ministro da Fazenda, para que s_eja autori
zada a Prefeitura Municípal de Várzea Paulista (SP) a 
contratar ·operação de crédito no valor de Cr$ 
14.688.611.200 (quatorze bilhões, seiscentos e oitenta e 
oito milhões, seiscentos e onze mil e duzentos cruzeiros). 
Relator: Senador Gastão Müller. Parecer: favoráveL 
Aprovado por unanimidade. lO) Mensagem nl' 301, de 
1985, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
-wrovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Itapira (SP) a contratar operação de crédi
to no valor de CrS 8.541.692.500 (oito bilhões, quinhen
tos e quarenta e um milhões, seiscentos e noventa e dois 
mil e quinhentos cruzeiros). Relator: Senador Gastão 
Müller. Parecer: favorãvel. AprovadO-por unanimidade. 
11) Mensagem n<1 290, de 1985, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
(PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
2.629.828.800 (dois bilhões, seiscentos e vinte e nove mi
lhões, oitocentos e vinte e oito mil e oitocentos cruzei-

- ros). Relator: Senador Roberto Wypych. Parecer: favo
rável. Aprovado por unanimidade. Dando prossegui
mento aos trabalhos o Setthgr Presidente concede a pala
vra ao Senhor Senador Alfrc;:do Campos, que emite pare
cer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nl' 172, cons~ 
tante do item 12 da pauta que "autoriza o Poder Executi
vo a desapropriar a área de terra onde está localizado o 
Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte (MG), para 
a constituição de um parque público''. Colocado em dis
cussão e votação, é o parecer do relator aprovado por 
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Roberto Wypych, que emite 
parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n<1196, de 
1984, qu,e "Dispõe sobre a alienação de imóveis perten
centes aos municípios e dá outras providências". Coloca
do em discussão e votação, não hã debates, sendo o pare
cer do relator aprovado por unanimidade. Dando conti
nuidade aos trabalhos o Senhor Presidente concede a pa
lavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso, que emite pa
recer favorável ao Projeto de Lei da Câmara -n9 192, de 
1984 (complementar) que .. Altera e acrescenta dispositi
v_o à Lei Complementar n~' 1, de 9 de novembro de 1967, 
que estabelece os requisitos mínimos para a criação de 
novos municípios". Colocado em discussão e votação, 
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não __ há debates, sendo o parecer do relator aprovado por 
unanimidade,_Ainda com a palavra, o Senhor_Senador 
Octávio-Cãrdoso emite parecer favorável ao projeto de 
Lei da Câmara-ri~> 108,-de 1985, que "Autoriza a reversão 
ao Município de Porto Lucena, Estado do Rio Grande 
do Sul, do imóvel que menciona". Colocado em discus
são e vo4tção, não hã -debates, sendo o parecer do relator 
aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião la
vrando eu Franc_isco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que,. lida e aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 

12~ Reunião (Extraordinária), realizada 
em 4 de dezembro de 1985 

Às dez horas do dia quatro de dezembro de mil no
vecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, na Ala 
Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor 
Senador Moacyr Dalla, Presidente, reúne-se a Comissão 
de Municípios, com a presença dos Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Lourival Baptista, Nelson Carneiro, Luiz 
Cavalcante, Gastão Müller, Gaivão Modesto, Alcides 
Paio e Marcelo Miranda. 

__ Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores Amaral Furlan, Benedito Ferreira, 
Octávio Cardoso, José Ignácio Ferreira, Alfredo Cam
pos, Alcides Saldanha, Roberto Wypych e Nivaldo Ma
chado. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
de_clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata 
da Reunião anterior, que é dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das- matérias cons
tantes da pauta e são relatadas os seguintes Projetas de 
Resolução da Comissão de Economia, às seguintes Men
sagens Presidenciais: I) Mensagem n~> 285, de 1985, do 
Senhor- Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Barra Mansa (RJ) a contratar operação de crêdi
to no valor de Cr$ 15.897.513.479 (quinze bilhões, oito
centos e noventa e sete milhões, quinhentos e treze mil, 
quatroc_entos _e setenta e nove cruzeiros). Relator: Sena
dor Jorge Kalume. Parecer: favorável. Aprovado por 
unanimidade. 2) Mensagem n<1 273, de 1985, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte (MG) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 42.459.266.750 (quarenta e dois bilhões, 
quatrocentos e cinqUenta e nove milhões, duzentos e ses
senta e seis mil, setecentos e cinqUenta cruzeiros). Rela
tor: Senador Gal vão Modesto. Parecer: favorável. Apro
vado por unanimidade. 3) Mensagem nl' 245, de 1985, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Luz (MG) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 872.837.604 (oitocentos e setenta e dois mi
lhões, oitocentos e trinta e sete mil, seiscentos e quatro 
mil cruzeiros). Relator: Senador Marcelo Miranda. Pa
recer: favorável. Aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
lavrando eu Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
11 • Reunião, realizada 

!?111 21 de novembro de 1985 

Ãs onze horas do dia vinte e um de novembro de mil 
novecentas e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Co
missão, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Se
nadores Severo Gomes, José Lins, Lenoir Vargas, 
Virgílio Távora, Carlos Lyra e Cid Sampaio, reúne-se a 
Comissão de Economia. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Srs. Senadores Alexandre Costa, 
Gabriel Hermes, João Castelo, Álvaro Dias e Henrique 
Santillo. Havendo número regimental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da 
Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada: São 
apreciadas as seguintes proposições: Mensagem n~> 
235/85 -_do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal proposta para que seja au-
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torizado o Governá do Estado de; Santa Catarina !l~CO~ _ zação obrigatória de fibras de algodão na composição de 
tratar operação ·de crédito no Valor de C r.$ __ tecid_os ~-determina outras_provtáe~cias. Relator: Sena-
24.404.323.468. _ _Relator: Senador Leooir Varg~s. que . <:~QL:yfr&rfiO Tãvori:-P~~: f8:VOrâVe1 ao i:lr.oJefu-:-NãO--
apresenta parecer ravorável, concluindo por um projeto há debates, sefidO o m-esmo aprovado por unaO:IOiidade. 
de resolução. NãQ há debates, sendo o mesmo aprovado -~_!'_2jet~? ~~,L,c;i dQ_ ~~Qa~'?- n9 2~/84- J?ispõe sobre os 
por unanimidade. Mensagem n~' 224/85- do Sr. Presi- direitos relatiVoS3. "sOfiwaren e d~ outra~ provi~ências._ 
dente da República, submetendo à aprovação do Senado O ~.elat9r._ Sen_õ:!9Qr _l.&noir Y ~f_gas, apresenta PãreCCffã-
Federal proposta para que seja·au_torizada a Prefeitqra _ vor"á":'Cl a9 proJeto, sendo_o mesmo aprovado por unaiti-
Municipal de Angra dos Reis (RJ), a contratar operação midade _pela Comissão. Projeto de Lei doo Senar,lo n'i' 
de_crédito no valor de CrS 14.659.236.000,junt0 ao B<in~ "216/82 -:- Dispõ~~_sobrea~ coni"ercialização ~e pr~dutos 
co de Crédito Real de Mi nas Gerais W A._ Relator: ~ena~ i~d~strial~ q~:~~ _conter1_~a su~s~ânCia tóxica -ou -venenosa. 
dor Virgílio Távora. Parecer: ravorável concluinclo por J~~J~tOt Se:iiador-V!fgíliOl~V'?r~CPãr~cer: favorável ao 
um projeto de resolução. Conclusão: A, provação do pa~ projeTo.~CoilclusãO: ãPrõVaOo -por- Uõãnímidade pela Ca-
recer. Mensagem n9 236/85- do Sr. Presidente daRe~ missão. Projeto de Lei do Senado n'i' 240/83 --Dispõe 
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal sobre exigência a ser observada pelos estabelecimentos · 
proposta para que seja autorizado o Goven:_io do E;~t_g~.çlo __ que c_omercializam carnes e outros produtos alime"ntícios 
da Paraíba a centrar operação de crédito no valor de Cr$ perecíveis_ de origerri ::~:nimal. Relator: Senador l&noir 
l.208.436.063~Junto à Caix~ "Econômica Federal. ORe· __ V_arga_s. Pa_rec~r: ravOfáv_el_ a'?. pr'?jeto. ~ancluS~o_: apro-
lator, Senador Virgílio Távora, apresenta parecer ravo~ vação do parecer. Mensà.gem n~' 225/85- -do_sr:-Presi-
rável, concluindo por um projeto de resoluçã_o, sendo o dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
mesmo aprovado pela Comissão. Mensagem n'i' 237/85 Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
-do Sr. Presidente da República, submetendo à apre~ MuniciPal de Várzea Gra-tide (MTfa cõntratar operação 
vação do Senadp F~c;l_eral proposta para que seja autori· de crédito no valor de CrS 4395.142.078 junto à Caixa 
zado o Governo do Estado da Paraí~ a contratar ope· Econômica Federal. O Relator, S~naçior Virgt1io Távo~ 
ração de crédito no valor de Cr$ 3,520.541.40 I, junto à ra,_ apresenta _Parecer_ favorável, concluindo -por- um prO-
Caixa Econômica Federal. O Rel~tor •. Senador Yi.rgílio jef.o ~e_res~h.ição:_Não há_- debates e a C()_mi_ss~o o aprov_a 
Távora, apresenta parecer ravorávCl, concluindo por um pOf unanimidade.- Encerr"ada a apreciação dã pàuta, Õ 
projeto de resolução, que é aprovado pela Comissão. Sr. Presidente, Senador yirgilio Távora, -p-assa--à -apre-
Mensagem n~' 231/85- do Sr_. Pro;sidente da República, --~:t~ç_ão -~~~_l2_a~ta extra. _Projeto d_e_ ~ei da C~roara n'i' 
submetendo à aprovação do Senado Federal proposta 58/85 -A 'prova a pafiiClpaç1fo-àCionâria di "L:enrriiS 
para que o Governo do DistritO Federal seja autorizado Elétricãs de_Roraim~ S/ A !:lo ~a_~?ital do Ban~o de Rorai-
a contratar operação de crédito no valor -de C-r$ - ffiaSJÃ''--:-ReTitOr: SenaâOr -VIrgílio Tâvofa:Parecer: fa-
702.372.620.154. Relator: Sc;nador Cid Sampaio. Pare- vorâvel ao projeto. Colo6ida -ern discussão e vOtação, é- o 
cex: ravorável, concluirido pOr um· Projeto de resolução. mesmo aProVadO -põr unanirriidade. Mensagem n9 
Conclusão: _aprovação do_ parecer. Mensagem n9 245/85 276/85 -do Sr. Presidente da República, submetendo à 
- do Sr. Presidente da República, submetendo à a pro- aprovação do Senado Federal proposta para que seja au-
vação do Senado Federal proposta para que seJa autori- tor1zada a Prereitura Municipal de Agudos (SP), a con-
zada a Prefeitura Municipal de Luz (MG), a contratar tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.180.3.82.000. 
operação de crédito no valor de CrS 872.837.604,j!JiitQ)__ :R_el~~~r:·:~~l_!_adorAlban() F!an_co, __ que emite parecer fa-
Caíxa Econômica F:ederaL Relato;: Senaqor _yirg_ílío_]'_â~-- __ vorável, conCIUiiidO por ~m _Piojetó-de-feS"Olução. Não 
vara. O parecer, apresentado pelo Relator, é ravorável, há discussão, eoparecer é-aprovaaO-pOiUnariiinídade. 
concluindo por um projeto de resolução. Não_l:tá debª. _M~ns1:1gel1! no;> 27] /85-:::- do Sr. ~r~idente da Repúbl_ica_. 
tes, sendo o mesmo aprovado. Mensagem n'i' 246/85 - Sll;,bt_netenpq à apreciaçã~ do Senado Fede-ral proposta 
do Sr. Presidente da República, submetendo à apre- para que seja autorizada-a Prefeitura Municipal de Càm~ 
vação do Senado Federal proposta para que seja_a"Qtori- pó Limpo Paulista (SP) a contratar operação de crédito 
zada a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste no valor d~ CrS 7 .329.618.000. O Relator, Senador 
(SP), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ Virgílio_"(ávÕt"_a, apresenta paieCer favorável; conclUi ridO 
9.772~824.000, junto à Caix.a Ecooômiça do Estado_dc;_ _ p~r____!!IllPE2lç!o_~~o~~s_oll}_ç_ã_9~ Co1ocª2_o _ _e_p:J. Qiscussão e 
São Paulo S/ A. Relator: Senador Severo Gomes. Pare- . _ vo1aç~ço,_ é _o _p_~r._ecer .aprOv-aào por unanimídac:fe. Mensã-
cer: favorável, concluindo por um projeto de reslução, gem n'i' -~78/8_~·~ do Sr. Presidente da R~pública, sub-
Conclusão: aprovação do parecer. Projeto de Decreto metendo à apreçiação do Senado Fed_eral proposta para 
Legislativo n9 2/84- Aprova o texto da Emen..da ao art, ql!e seja autorh;ada a Prefeitura Municipal de Caragua-
XXI da Convenção sobre o Cc:imêrcio Internacional d~_ tatuba (SP) a contratar operação-de Crédito no vi1õf de 
Espécies da Fauna e Flora Selvagem em Perigo de Ex- CrS 9]80.392.00CCRCfãt.Or:-Senãáof-Ãlbano Franco~ Pa-
tinção de 1973, aprovado pela Conferência das Partes, recer: favorável, concluindo por um projeto de reso-_ 
em reunião extraordinária realizada em ·aaborone, e~ !_ução. C~nc!_~são: o pare_9er é aprovado por unanimida-
20 de abril de 1983. Relator: Senador Virgflio Tâvora~-- qC:_I\1:'e~sa&em -nQ 279/85 - õo Sr. Presidente da_ Re-
que emite parecer favorável ao projeto. Nãõ há discus- pública, sUbmetendo à aprovação do Senado Federal 
são, e o mesmo é aprovado por unanimidade. Projeto de proposta para que seja autorizada a Prefeitura Munici-
Decreto Legislativo n'i' 22/84- Aprova o texto do Acor- pai de MocoCa (SP) a contra~ar operação de crêdito no 
do de Cooperação Cientifica, Técnica e Tecnológica, en- valor de Cr$ 6.108.015.000. Relaior: Senador Carlos LY--
tre o Governo do Reino do Marrocos~ celebrado em Fez_,_ ra, __ que e~ite ·P~_re:cer favoráve!_. concluindO por Uin _pro-
a 10 de abril de 1984. O Relator, _Senaçlor Virgílio Tâvo- jeto~c:fe i~óhiÇão. N:3.o há debate:)-_eaComíssão apro"va O 
ra, apresenta parecer ravorâvel ao projeto, que é aprova- parecer do Relator por unanimidade. Mensagem n'i'-
do pela Comissão. Projeto de_ Decreto Legislativo n9 . 2ª9/85 .::::-- ~9_-~r. Pre~i~t::nte da República, ~~~metendo _à 
3/85- Aprova o texto da Convenção Destinada a E vi- aprovação do Senado Federal proposta para que seja au:. 
tar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em torizada a ~refeitura _Municipal de Mogi-Guaçu (SP) a 
Matéria de Imposto sobre a Renda entre o Governo da . contrat~r operação de crédito no valor d,e Cr$ 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli- 13.770.573.000. Relator: Senador Carlos Lyra, que emite 
ca das Filipinas, celebrada em Brasília, a 29 de setembro parecer favorável, concluindo por um projeto de reso-
de 1983. Relator: Senador Virgílio Távora. Parecer: fa- luç_ão:Conclusão: aprovação do parecer por unanimida~ 
vorãvel ao projeto. Conclusão: aprovação do parecer. de- da Comissão: Mensagem n9 281/85- Do Sr. Presi· 
ProjetO de_ Decreto Le_gisl_ativo nQ 11(84- Aprova o tex~ dent~_ da ~pública, __ ~ubme~e_ndo à aprovação do Senado 
to do Protocolo sobre o Comércio do Trigo de 1971, Feaeriil prOpOstapafa QUe seja autorizada a Prefeitura 
concluído em Londres, a }9 de dezembro de 1982. ORe--· MuD.ícíj)afdéSã"o-SetiãSfiãõ (SP) a contratar opefilçãOâe 
lato r, Senador Albano Franco, apresenta parecer ravorã- cl'êdito no valor de Cr$ 4.590.191.000. Relator: Senador 
vel, que é aprovado por unanimidade, pela Comissão. Lenoir Varga:s, que emite parecer favorável, concluindo 
Projeto de Lei da Câm_arª_n_~ 69(84- Autoriza as ~nti- _por um projeto de res_olução. Nã() hã. debat~. sendo o 
dades públicas ou privadas, em todo o território nacfo· meSmO-aprovado por unanimidade. Mensagem n'i' 
nal a aproveitar a capaCidade ocioSa ·de suas instalações e 286/85 -DO Sr. Presidente da RepUblica, submetendo 
do seu pessoal para fins educativos, e dâ outras provi- à aprovação do Senado Federal proposta para que sejil 
dências. Relator: Senador Albano Franco. Parecer: con- autorizad~_a Prefeitura Municipal de Paranaguâ (PR) a 
trário ao projeto. Conclusão: aprovação do parecer. Pro- contratar operação de crêdito no valor de CrS 
jeto de Lei da Câmara n'i' ll~/82- Dispõe sobre a 1:1tili- 965.415.900. O Rel_ator, Senador Albano Franco, emite 
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parecer favorável, concluindo por um projeto de reso
l~ã_Q,_sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Men
-sãgem- n9-244f85 ---Do Sr. Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal, proposta 
para que seja autorizada a Prereitura Municipal de An· 

_ tônio João (MS), a contratar operação de crédito nova
lor- de-Cr$ 599.978.097. Relator: Senadot: Carlos Lyr~, 
Parecer:- Tãvotável, concluindo por um projeto de reso
luç~o. Conclusão: o pa:recer é aprovado por unanimida
dç pela COmissão. Mensagem n'i' 273/85 --do Sr. Presi_
dente da República, submetendn à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte a contratar .operação-de 
crédito nO valor de Cr$ 42.459.266~750. Relator: .Senador 
Virgílio Távora.-J:>arecer: favorâvel, concluindo_ por um 
pl'cijeto'-de resolução. Não há debates e a Comissão apro
va-o ,parecer p<tr:_unáJlimjd~de. Mensagem n'i' 209/85-
do Sr. Presidente da- República, subrrieteild() à apro
vação do Senado Federal proposta para que seja autori
zado o Gove_rn_o do Estado do Rio de Janeiro a contratar 
operação d~ crédito no valor de uss 18,422,682,94. o 
Relator, Senador Virgílio Távora, apresenta parecer fa
vo_tãv~J.~cori.cluindo_por um projeto de resolução; que é 
aprovado, por un~tümidade, pela Comissão. Mensagem 
n~ 285/85....:.. do Sr. Presidente da República, submeten
do á aprovação do Senado Federal, proposta para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
(RJ) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
15.897.513.4}9. Relator: Senador Virgílio Távora. Pare-

-cer:TaVõtâvel, concluindo por uiri projeto de resolução: 
Conclusão: O parecer ê aprovad_o por unanímidade. 
Nã.da mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião, la
vrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Co
missão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assina~ 
da pelo Sr. Presidente. 

l2' Reunião, realizada 
~m 28 de novembro de 1985 

(Extraordinária) 

--tXs -dezess-eis horas do dia vinte e oito de novembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da 
CorilissãtÇAla Senador Nilo Coelho, presentes os Se
nllores·senadares-João Castelo, Presidente; Cid Sam
paio, José Linst Lenoir _Yargas, Américo de Souza, Hen
rique __ Santillo _e Al~~a_ndre Costa, reúne--se a Comissão 
de Economia. Deixám de_comparecer, por motivojustifi~ 
c;:ado, o~ Senhores Senadores _Virgílio Távora, Gabriel 
H_ermes, Severo Gomés e Ãlvaro Dias. Havendo número 
regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, 
dispCnsandó a leitura dá "Ata da reunião anterior, que é 
dada cómo aprovada. São apreciadas as seguintes pro
posiçõês: Mensagem n'~ 142/85- Do Sr. Presidente da 
República) submetendo à aprovação do S.enado Federal 
proposta para que Seja autorizado o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 181.488.226.556. Relator: Senador José 
Uns. Parecer: Favorável, C<?ncluindo por um Projeto de 
Resolução. Não há debates sendo o mesmo aprovado 
por unanimidade. Mensagem n'i' 238/85- Do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizado o_ Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor de CrS 
134.513.277.512. Relator: Senador Lenoir Vargas, que 
apresenta ·parecer favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Conclusão: Aprovação do parecer, por 
unanimidade. Men_sagem nQ 210/85- Do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta para que seja autorizado o Governo do Es
tado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 152.682.159.144. Relator: Senador José 
Lins, que emit<pare.cer favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução. Não hâ debates, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. Mensagem n'~ 288/85 -Do 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado fe<!eral proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT) a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 4.886,412.()(X). 
Relator: Senador Alexandre Costa. Parecer: Favorável. 
concluindo -por um Projeto de Resolução. Conclusão: 
Aprovação do parecer, por unanimidade. Mensagem n'i' 
289/85 -Do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal proposta para que seja . 
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au;orizada a Prefeitura Municipal deAltã Floresta (MT) 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
3.140.422.Q5Q. Relator: -Senador Alexandre Costa, que 
apresenta parecer favorável, concluindo por um ProjetO 
de Resolução. Não há debates, sendo o mesmo aprovado 
por unanimidade. Mensagem n9 300/85- Do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Brasilândia (MS) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 3.043.254.331. Relator: Senador 
Cid Sampaio. Parecer: Favorável. Conclusão: Apro
vação do parecer, aprovado por unanimidade. Mensa
gem n9 302/85- Do Sr. Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Salto de 
Pirapora (SP) a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 2.680.050.000. O Relator, Senador Américo de 
Souza, apresenta parecer favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade. Mensagem n" 209/85- Do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral proposta para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Campo Mourão (PR) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 2.629.828.000: Relator: Senador 
Lenoir Vargas, que emite parecer favorável, concluindo 
por um Projeto de Resolução, Não há debate, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. Mensagem n" 
294/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Paraná a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 6.465.500~000. Rela
tor: Senador lenoir Vargas. Parecer: Favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: Apro
vação _do parecer. Mensagem n9 291/85 - Do Sr, Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Ibiporã (PR) a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 1.007 .805.300. Relator: Senador Cid 
Sampaio. Parecer: Favorável, concluindo por um Proje
to de Resolução. Coriclusão: Aprovação do parecer, p-or 
unanimidade. Mensagem n9 292/85- Do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta para que seja autorizada a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Maringá (PR), a contratar operação de erMi
ta, no valor de CrS 9.627.841.800. Relator: Senador Le
noir Vargas. Parecer: Favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução, que é aprovado -pela Comissão. 
Mensagem n9 293/85- Do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal proposta 
para que seja aUtorizada a Prefeitura Municipal de Para
naguá (PR) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 961.855.200. Relator: Senador Lenoir Vargas, que 
apresenta parecer favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Não há debates, sendo o mesmo aprovado 
por unanimidade. Mensagem n9 301/85 ....:..._Do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Itapira (SP), a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 8.541.692.500."0 Senador Lenoir Var
gas, relator da matéria, apresenta parecer favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. Mensagem n9 304/8.5 ~ Do 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (SP), a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 14.688.611.200. 
Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: Favorável, 
concluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: 
AProvação do parecer, por unanimidade. Mensagem n9 
303/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal proposta para que seja 
autorizada a Prefeitu-ra Municipal de Sombrio {SC), a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
275.952.706. Relator: Senador Américo de Souza, que 
apresenta parecer favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução, que é aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei da Câmara n9 65/85 - Autoriza o Instituto do 
Açúcar e do Álcool - IAA a alienar bens de sua pro
priedade, localizados nos Estados de Minas Gerais, São 
Paulo, Bahia, A lagoas, Pernambuco e Paraíba, e dá ou
tras providências, Relator: Senador Cid Sampaio. Pare
cer favorável ao projeto. Conclusão: Aprovação do pare
cer, por unanimidade. Projeto de Lei da Câmara n9 
87/84 - Acrescenta dispositivos à Lei n9 6.138 de 8 de 

no.vembro de 1974, que .~dispõe sobre a inspeção e fisca
lização do comércio de fertilizantes". Relator: Senador 
Lenoir Vargas, que emite parecer favorãvel ao projeto, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Projeto de 
Lei do Senado n9 142/83- Regulariza sem aumento de 
incídências o imposto único sobre lubrificantes e com
bustíveis líquidos e gasosos. Relator: Senador Alexandre 
Costa. Parecer: Favoiâvel ao Projeto. Conclusão: Apro
vação do parecer. Projeto de Lei do Senado n9 144/8"3-
Dispõe sobre a proibição de importação de bebidas al
co6licas em tonéis ou acondicionamento assemelhado e 
dá outras providências. Relator: Senador Cid Sampaio. 
Parecer: Favorável ao projeto. Conclusão: Vista ao Se
nador José Lins. Nada mais havendo a tratar, encerra-se 
a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, As
sistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprova
da, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE TRANSPORTES; 
COMUNICAÇOES E OBRAS PÚBLICAS (CT) 

6~ reunião, realizada 
em 28 de novembro de 1985. 

Âs onze horas do dia vinte e oito de novembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniõeS, na Ala 
Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Sena
dores Alexandre Costa, Presidente, Jorge Kalume, Luiz 
Cavalcante e Roberto Wypych, reúne-se a Comissã-o de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Deixam de COmparecer por motivo justificado, os Se
nhOres Senadores Marcelo Miranda, Benedito Ferreira, 
Raimu-ndo Parente e Aderbal Jurema. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Se
nador Alexandre Costa, declara aberta a reunião, edis
pensa a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada 
.como aprovada. Prosseguindo o Senhor Presidente, soli
cita que assuma a Presidência o Senhor Senador Luiz 
Cavalcante, para que possa relatar, os itens um e dois da 
pauta, com relatório de sua lavra. Já na Presidência o Se
nhor Senador Luiz Cavalcante, concede a palavra ao Se
nhor Senador Alexandre Costa que emite parecer con
trário, ao Projeto de Lei do Senado n9 172/83, que "Ex· 
tingue a cobrança de pedágio nas Rodovias, pontes e ou
tras obras viárias que cuja Construção já esteja paga." 
Posto em discussão e, em seguida em votação, é o pare
cer do Relator aprovado, por unanimidade. Continuan
do com a palavra, o Senhor Senador Alexandre Costa 
emite parecer faVOrável, ao Projeto de Lei da Câmara n" 
174/85, que ''Dispõe sobre autorízação do poder Execu
tiv~ para eletrificação do Metrô de superfície-nã Cidade 
de São Luiz, Capital do Estado do_Maranhão, e dá ou

-tras providências". Posto em discussão e, em seguida em 
votação, é o parecer do Relator aprovado, por unanimi
dade, Reassumindo à Presidência, o Senhor Senador 
Alexandre Costa concede a palavra ao Senhor Senador 
Jorge Kalume, que emite parecer contrário, ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 36/85, que "Estabelece a obrigato
riedade de Qualidade Artística para os cartazes publici
tários localizados ao longo das Rodovias e dá outras 
providências". Posto em discussão e, em seguida em vo
tação, é o parecer do Relator aprovado, por unanimida
de. Continuando com a palavra, o Senhor Senador Jorge 
Kalume emite parecer favorável, ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 l34/85, "Proíbe_a utilização de chapas de cor 
amarela em ve-ículos utilizados pela Administração 
pública Federal Direta e Indireta, inclusive Fundações". 
Posto em discussão e, em seguida em votação, é o pare
cer do Relator aprovado, por unaniniidade. Prosseguin
do, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Se
nador Luiz Cavalcante, que emite parecer favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara n9145/85, que "Denomina se
nador Nilo Coelho a Rodovia BR-428,_que liga Oibrob6 
a Pefrolina, no Estado de Pernambuco". Posto em dis
cussãn e, em seguida em votação, é o parecer do Relator 
aprovado por unanimidade. Continuando com a pala
vra, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, emite parecer 
favorável, ao Projeto de Lei da Câmara n9 139/85, que 
"Torna obrigatóríà a instalação de tacógrafos nos veícu
los automotores~ de passageiros e de carga, destinados 
ao transporte rodoviârio". Posto em discussão e, em se
guida em votação, e o parecer do Relator aprovado por 
unanimidade. 

Quinta-feira 5 Ó43 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião la
vrando eu, Marcelino dos Santos Camello. Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que, após lida e aprovada, se
rá-' assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIV!L 
Décima primeira reunião. realizada 

em 20 de novembro de 1985 

Ãs onze horas e trinta minutos d_o dia vinte de no
vembro de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de 
reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, 
sob a presidência do Senhor Senador Alfredo Campos e 
com a presença dos Senhores Senadores Nivaldo Macha
do, Jutahy Magalhães, Hélio Gueiros e Jorge Kalume, 
reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil. DeiXam de 
comparecer, por motivo justificado, os Senhores Sena
dores Mãrio Maia, Albano Franco, Helvídio Nunes e 
João Castelo. Havendo- número regimental, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a 
leitura da Ata _da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. A seguir são apreciadas as seguintes matérias: 
1. Projeto de Lei da Câmara n9 126, de 1985, que "fixa os 
valores de retribuição da categoria funcionã:l de Fisiote
rapeuta, do Giupo-Outras Atividades de Nível Superior, 
código NS-900, e dá outras providências". Relator: Se
nador Nivaldo Machado. Parecer: favorável. Aprovado 
pela Comissão. 2. Projeto de Lei da Câmara n9 99, de 
1985, que "altera a estrutura da categoria funcional de 
Engenheiro de Operações do Grupo-Outras Atividades 
de Nível Superior, e dá outras providências". Relator: 
Senado-r Jutahy Magalhães. Parecer: favorável. Aprova
do pela Comissão. 3. Projeto de Lei do Senado n9 139, de 
1983, que "institui Programa de Repartição de Capital". 
Relator: Senador Jutahy Magalhães, Parecer: favorável, 
na forma da Emenda da CCJ. Aprovado pela Comissão. 
4. Projeto de Lei do Senado n" 8, de 1983, que "dispõe 
sobre validade de concurso para cargo ou emprego na 
Administração Federal centralizada e descentralizada". 
Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável. 
Aprovado pela Comissão. 5. Projeto de Lei da Câmara 
n9 123, de 1985, que "cria cargos em Comissão no Qua
dro Permanente da Secretaria do Tribunal do Trabalho 
da 2~ Região e-dá outras providências". Relator: Sena
dor Jorge Kalume. Parecer: favorável. Aprovado pela 
Comissão. 6. Projeto de Lei da Câmara n' ll4, de 1985, 
que "altera a estrutura da categoria funcional de Datiló
gtafo, do Grupo-Serviços Auxiliares, e dá outras provi
dências". Relator: Senador Jorge Kalu!lle, Parecer: favo
rável. Aprovado pela Comissão. 7. Projeto de Lei da Câ
mara n9 143, de 1985, que "fixa os valores de retribuição 
do Grupo--Arquivo, do Serviço Público Civil do Poder 
Executivo, e dá outras providências". Relator: Senador 
Nivaldo Machado. Parecer: favorável. Aprovado pela 
Comissão. 8. Pr_ojeto de Lei da Câmara n9 110, de 1985, 
que "fixa os valores de retribuição da categoria funcio
nal de Engenheiro de Pesca a que se refere a Lei n9 6.550, 
de 5 de julho de 1978, e dá outras providências". Rela
tor: Senador Hélio Gueir_os. Parecer: favorável. Aprova
do pela Comissão . Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente encerra os trabalhos, lavrando eu, Luiz 
Cláudio~.de Brito, Assistente da Comissão,- a preSeilie 
Ata que, lida e aprovada, serâ assinada por Sua Excelên
cia. ..:... Senador Alfredo Campos, Presidente. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE 

2' Reunião realizada 
em 4 de junho de 1985 

Ãs dez horas e trinta minutos do dia quatro de junho 
de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão 
d~ Relações Exteriores, Ala Senador Nilo Coelho pre
sentes os Senhores Senadores Roberto Campos, Alberto 
Silva, João Calmon, Benedito Ferreira, José Lins, Cid 
Sampaio, Virg1lio Távora, Jutahy Magalhães e Jorge 
Kalume, reúne~se a Comissãode Fiscalização e Controle. 
O Senhor Pi-esidente, Senador Roberto Campos, põe em 
disCussão o Projeto de Resolução de tramitação da Pro
posta de Fiscalizlição e Controle, Discutido, o projeto é 
aprovado pela Comissão e remetido ao Plenário para 
apreciação. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la· 
vrando eu, DJalma José Pereira da Costa, secretário a.d 
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hoc, a presente Ata que lida e aprovada, vai assinada 
pt::lo St::nhor Presidente-. - Senador Roberto Campos, 
Presidente. 

A nexo à A ta da 2f!- reunião da Comissão de Fiscali
zação e Controle, realizada em 4 de junho de 1985, re
lativa aos debates travados pelos membros da Comis
são quando da apresentação do Projeto de Resolução 
de tramitação da Proposta de Fiscalização e Contro
le, que se publica, devidamente autorizado pelo Sr. 

·Presidente. 

Presidente: Senador Roberto Campos 
Vice-Presidente: Senador Américo de_Souza 
Integra do apanhamento taquigrâfico da reunião. 

(Reunião em 4 de junho de 1985, às 18 horas e 55 _minu
tos) 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- De qual
q:ucr um __ c?os_ Ivlembros c?a_ Comissão, 

_ -,Aidéia ê que~qtiallcfõ se faz uma proposta, se-eSpcifi
quem d_eterminados itens a s~rem fisca1izados. ~ muito 
possível que, no primeirO Pebate, na primeirã apre
ciação, jã surjam outras idéjas SQ:bre itens a serem objeto 
-de fiscalização. Entendo qúe o Senador Benedito Ferrei
ra, por exemplo, vá fazer uma pmposta concreta de fis
calização boje: -POde ser que, se aprovada, jâ na primeira 
reunião de debate o_u_tros iteitS.. possam ser merecedores 
de fis~lização. Então, haveria uma emenda à proposta. 

.o.iR~ -JOSÉ LiNs- Nã~ posso-discutir c-om-a-Mesã, 
mas vou aproveitar o debate para esclarecer. 
· Neste caso, te_nho a impressão de que quem vai estar 

em me_l~ores_ condições_ de _su.ge~r o acrés_címo de a_lgum 
- item sérâ Opiópfío ielatof, 'porque es-sã1iscalfzação é-fei-

ta in loco. 
Nós, que somos Membros da Comiss_ão, se não for-

ab?rt~~· r:U~i~~DFNTE (Roberto Cam.t:!os) _- Estâ_ mos o relator, não ystaremos em conta to direto com o 
Temos dois itens na- agenda. 0 primeiro, 0 p-foieto de -problema. Portanto, seda o pr6prío relator ou a Comis_-

J .são de fiscalização que _eStariam em melhores condições 
resolução "que dispõe sobre a tramitação de propostas de apresentar sugestões ou poderiam tomar inciatiVa de 
de fiscalização e controle". ampliar. 

O assunlo havia sido discutido informalment~ na_ se:-
mana passada. Algumas sugestões foram feitas: Esla. o"SR. CfD SAMPAIO (fora: do micrõfone .=.-ina"uâi-
nova minuta simplifica a anteriOr e incoijlOra algu.mas vel) 
observa9ões d~a reuniã? informal anterior. _____ 0 SR. JOSÉ LINS ~Instaurada a fiscalização, a Co~ 

Em dtscussao o proJeto de resolução. (Pausa.) missão deveria ter certa liberdade de, Q.entro _do.tema, 
O SR. JOSf: LINS- Sr. Presidente, uma informação. ~mplfãr o s_eu_âmbito de ação. Muitas vezes:, ela pode ser 
Segundo o art. 39, "A proposta rejeitada na Comis"são tolhida, porquç não consta do termo de instauração da 

vai ao arquivo, cabendo recurso ao plenário do Senado fiscalização _algum item, e a Comissão ficaria adstrita. 
Federal no prazo de dez dias". O§ 29 do art. 2" tambêm Em _Su!"fia, devi~o_ à falta d~ _experiência, a própria re-
se refere ao mesmo assunto: ·~A proposta rejeitada na dação do termo de instauração, não se tem uma idêia de 
Comissão será remetida ao arquivo, cabendo recurso ao conteúdo, da .necessidade de abrangência. 
plenârio do Senado Federal no prazo de oito dias". O.SR. PRESJ~ENTE (Roberto Campos)_ Hâ du~s 

O SR. _PRESIDENTE ·(Rober_to CaQ:l.pos) -- Podía~ opções~ uma, quÇ qualquer membro da Comissão possa 
mos eliminar o § 29, qilci fica substituído pelo art. J9, apresentar emendaS à proposta de fiscalização;- outra. 
renumera-se o § 3?, que fica substituído pelo art. 2? que o relatot, e unicamente o rela~or, seja O apresentador 

de emendas. Os membros entender-se-.iam com o relator, 
O SR. JOS~ LINS -A mim me parece que o texto para persuadi~lo a apresentar emendas à proposta. Sã_o 

ainda estâ um tanto confuso. No parágrafo se diz: duas opções-. 

~·A Mesa providenciarâ a irriediata distribuição 0 SR. JUTAHY MAGALHÃES ·-A proposta seria 
da proposta de fiscalização à ComiSsão de Fiscali-. .submetída à Comissão, para, então, ser aceita óu não. 
zação __ e Controle, de modo a permitir SUá apre-:. 
ciaçãó, quanto à pertinência. Aceita-a pe!iitl.êilCia 
pela ComiSsão, o Presidente designará o relator ou 
relatores. P_ara os _efeitO$ legais do § I? do art. 59, fa
r3 lavrar um termo de instauração de fiscalizaçãO'." 

Aqui, seguO.do me parece, a proposta entrando, ~eja 
na COmissão diutu_rnamente, seja através da. Mesa, se a 
mesma for aceita pela Comissão, haverâ imediatamente 
a lavratura -de um termo de instauração de fisCalização e 
designação de relatores. Se for t:~jeitada_. ca_beria tec1,_1_rsQ. 
No entanto; no § 39 diz: .. Poderão ser apresentadas 
emendas .à proposta durante 15 dias". 

Evidentemente, -isto será antes da aprovação pela Co
missão. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) .:.....A idêia é 
que, mesmo aprovada uma proposta e lavrado o termo, 
pode haver aditivos ao t,ermo de fis_cªlil:_ação. tópicos no
vos que apareçam, subseqUentemente merecedores de 
atenção. Neste caso, hayeria uma proposta de emenda à 
proposta de fiscalização. A idéia é, quando_se iniCia ·uma 
fiscalização, nem sempre se tem uma idéia precisa da 
abrangência útil, e podem surgir do próprio debate su-, 
gestões para o aprofundamento da fiscalização. NeStJ; 
, caso, a proposta de fiscalização seiiri emendada. Se fo~ 
rejeitada, obviamente é um caso_ liminar. A propost3: ~e,; 
saparece. • 

O SR. JOSE. .UNS - Se fOr rejeitada a proposta ·de 
emenda OJ.l a proposta inicial? 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - A pro
posta inicial de fiscalização. 

O -sR. JOSb LINS - Depois de designado o relat_or, 
lavrado o termo, assim mesmo áinda poderia se·r ·modifi
cado? 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Sim. 

O SR. JOSb LINS - Por iniCiativa ele qualquer um 
dos membros? 

Qualquer um deVeria-te-r·~·direito dê -ai>t-esentar·em.en~ 
d'as. 

O SR~ JOSb L.INS- A rriinha idêia ê que, se o relator 
ficar c_onstan:temerile sujeitç- _a -aditivos na proposta ini
cial do termo de fiscalização, é possível que se chegue atê 
a um impasse, pois seria até uma maneira de evitar que o 
relator chegasse a uma conclusão, seria ir acrescentando 
termos. 

-()SR. JUTAHY MAGALHÃES --Aí depe~deria' da 
vontade da maioria da .Comis.s_ão._ 

O SR. PRESIDENTE. (Roberto Campos) - Por isso 
qiie"-Se estabeie_ceu u-m ·prazo- de 15 dias, para não ficar 
em aberto a proposta. · 

__ o SR. JOSf: UNS -Isto no que tange ao art. 29 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- O§ 3• do 
art. 2" 

O SR. JOSÉ LINS - Neste._caso, talvez fosse ~~tes 
mesmo que a própria Comissão realizasse seu trabalh_o. 
Seria a idêia de esmerar a proposta de fiscalização e o 
próprio termo, mas não de ir acrescendo termo ao longo 
da própria fiscalização. 

::-=-Q_S_R_._ ~&ESJP_ENie _(1!-gº_~_r~q Cirr_iQ~~ -~--~ _ ic!ªia _é_ 

que, apresentada a proposta, digamos, hoje vai ser apre
sentada uma proposta. Na próxima reunião podíamos 
dizer: essa proposta não tem abrangência suficiente, 
ocorreu um novo tema. Na reunião subseqUente se pode
ry~. fazer isso .• ~tê ~tã'? seria permisSível __ ~ma modi[i
cáção. da propOstã.de "fisí:â.lizaçâo. A pártír de então, fi
caria, por assim dizer, congelada, e a fiscalização teria 
que incidir sobre aqueles itens especializados anterior
mente. 
O-~~ ~~e~~-~~~~ão_!_ __ _ 
O SR. CID SAMPAIO (Fora do microfone.)....:.... Esse 

prazo 'de 15 dias para a total modificação da proposta, 

Dezembro de 1985 

que se acrescente qualquer coisa à proposta entendida é 
cabível, porque, às vezes, iniciada a fiscalização, a pró
pria Comissão, além do Relator, tem conhecimento de 
fato, o que _é muito comum em acidente de vida política, 
inclusive informações que vêm do órgão fiscalizado. En
tão, qualquer membro da Comissão agrega mais um 
item. Evidentemente tem 15 dias. Mas que o Retator 
pode tratar no seu trabalho ê, depois de 15 dias, ter que 
reexaminar esses agregados. Esses tipos de fiscalização 
não teriam maiores dificuldades. 

O SR. JOS1:. UNS- Neste caso, seria somente a su
preSsão do art. 39 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- O art. 39 
é repetitivo. Podíamos elim-ínar o art. 3?, renumerando 
os demais. . 

Note-se que aí não se prefixou nenhuma data-limite 
para o relator apresentar relatório, porque se imagina 
que algumas fiscalizações sejam de extrema complexida
de e possam exigir bastante_ tempo. f: uma opção tam

-bém estabelecer-se uma data~11mite para o relator, e 
prorrogá-la, se necessârio. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Poder-se-ia, cm 
vez de fixar um prazo determinado, estabelecer uma nor
ma dentro desse projeto, que, em cada caso, serâ fixado 
um prazo pela Comissão. 

O SR. CID SAMPAIO (Fora do microfone.)- Esta
belecido juntamente·com o relatório do Relator um pra
zo. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto C~mpos)- Se a Co
missão aceitar a proposta de fiscalização, fixarâ o prazo 
a ser dado ao _rel_atpr, susceptível de prorrogação. 

O. SR. CID SAMPAIO (Fora do microfone.) -.0 § 1" 
do art. 2? (inaudível), o Presidente designarâ Relator ou 
Relatores- e a Coniissão fixará o prazo para a -apresen-
tação do relatório. 

O SR. JOS.f: LINS- Sr. Presidente, quanto ao art. 
11, seria mais ínteressante que o Presidenteda Comissão 

-pudesse requisitar servidores, _e não _o Chefe da Secreta
ria de Fiscalização e _Controle, que está subordinado. ao 
Presiderite. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Este se
dà O atL 11:- O Presidente da Comissão, em vez da Secre
taria. 

Talvez pudéssemos di_vídir o parâgrafo_ únicO em dois: 
"Aceita a_ pertinência pela Comissão, o Presidente desig· 
nará um relator ou _relatot'es,. desi_gnarâ um prazo para 
apresentação do relatório do relator." Depois, um par~
grafo sepàrado: ••para os efeitos legais, fará lavrar um 
termo de ... " Separar em parágrafos distintos_. Fjcariam 
quatro parãgrafos. 

O SR. JOÃO CALMON (Fora do microfone.) ---NO 
§ 2~ Sr. Presidente, i).á um erro da_tilogrâfico._ Na segun· 
da linha (inaudível). Na quarta linha, talvez fosse desejâ
vel um ponto: uAs outras subseqUentes apresentações." 
(inaudível) o mesmo procedimento às propostas apresen
tadas diretamente à Comissão. 

Houve a preocupação de alongar demasiadamente (i· 
naudível). 

O OSR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - É uma 
boa sugestão. 

O SR. JOÃO CALMON (ContinU<! fora do_ microfo· 
ne.) - Não _se prevê necessidade de deslocamento da Co~ 
missão. Esta Comissão não é estâtica. Vai ser dinâmica. 
·Aqui não está previsto. Em outros casos, hã previsão de 
despesas. Ãs vezes, a Comissão precis-a deslocar-se._ E 
não eSlâ -previsto riada disto aqu1. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Diz o as
sessor que, no momento, a Secretaria teria que prepàrar 
um orçamento, que seria submetido _à Comissão, Esse 
orçamento abrangeria trabalhos normais e movimen~ 
tação. 

O SR. JOÃO CALMON- Quer dizer Ql'e é previsí
vel. 

o sR~-- PREsÜ~iENTE (Roberto Campos) - Nas ou
tras comissões hâ algum -dispositivo? 



Dezembro d~ 1985. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Suplemento 

O SR. JOSt. LINS- Sr. Presidente, estou fazendo esK 
tas ponderações, porque, iQ.felizmente, ainda não tinha 
lido. Peço desculpas. 

O art. 7'~ diz: "A Secretaria de Fiscalização e Controle 
dotarKse-â ... "- dando a entender que ela mesma faria 
as suas normas- ", .. farKse-á sob a forma de ato do Pre
sidente". Não passaria na· Cóniissão, segundo estare-" 
dação. Ela proporia. Ainda que .. dotar-se·á" fosse proK 
por, dá a entender, pelo§ 19, que não seria aprovado pela 
Comissão, e sim pelo Presidente, embora o art. 2'~, dando 
a entender que seja depois de aprovado pelo Presidente, 
diga .. qualquer Membro da Comissão poderá propor 
emendas ... " Esta redação está rUim. -

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)-!': perti
nente a observação de V. Ex• Copiamos da redação ante
rior. 

o SR. JOSl!. UNS- Sr. PfeSídente, ·proponho a v. 
Ex~, independente da votação desta norma, que a CoxriiS-
são aprecie a proposta do Senador Belledito Ferreira, fi
cando adiada a votação geral desta norma para a próxi
ma reunião. 

O SR. PRESIDENTE _(Roberto ·campos) - b uma 
boa sugestão. Apresentaríamos o novo texto na próxim-a 
reunião, e, nesse ínterim, já discutiríamos uma proposta 
concreta de fiscalização. 

O SR. JOÃO CALMON (Fora do microfOne.)- Sr. 
Presidente, antes de a proposta concreta ser apreciada. 
PermitaKme levante um ponto. 
' A hora que escolhemos é (inaudível) tentativa, ainda 
não é a solução definitiva. Pressenti que, para a: duração 
dos trabalhos da Comissão, este hofáiio é péssímo, a 
esta altura, redigindo as matérias, com a (inaudível) se
guinte ... 

O SR. VIRGILIO T Â VORA - ~péssimo. Há como 
que uma completa exaustão de horários na parte da ma
nhã: terça, quarta e quinta~feira. Não sei se com todos os 
senadores isto sucede, mas comigo, ao menos, tenho que 
estar "puland9". Já vi o Senador José Lins fazer ames· 
ma coisa, pular de Comissão para Comissão. Quaildo se 
tem a responsabilidade da Presidência de uma Comissão, 
porque Comissões Permanentes e Comissões Parlamen
tares de Inquérito estãO fu-nciOnando ao mesmo tempo, 
torn~~se impossível o dom da ubiqUidade ser praticado 
com eficiência. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -O únicO 
jeito seria começar mais:_cedo, às 9 horas. 

O SR. YIRGILIO TÁVORA - Terça, quarta e 
qUinta~feira, às 10 horas, Comissões Permanentes funK 
cionam, ou ÇPis. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estou sugerindo 
ao Presidente da Casa que faça uma reunião com as Pre
sidências das diversas Comissões para se estabelecer ho
rários. Realmente', é .impossível atendermos às diversas 
Comissões: Antigamente- i:J.S CPis não faziam reuniões às 
quartas e quintas-feiras. Ficavam para fazê-lo às terças 
ou sextas-feiras, um dia, à tárde. Agora resolveram tam
bém ser concorrentes das C.Om1ssões Permanentes. Na 
realid,ade, não há possibilidade. Há dias em que marcam 
cinco Comissões· para a:s· lO horas. Ás vezes, faço parte 
de três ou quatro Comissões, e não tenho possibilidade 
de estar em todas. Isso acontece com quase todos os se
nadores que participam de Comissões, porque, infel~
mente, não são todos que participam das Comissões. São 
praticamente os mesmos que participam de todas as Co
missões. Há uma imposSibilidade definitiVa de fazermos 
em outro horârio. S bem verdade que os jornais às 5 ho
ras estão indo para as suas redações, jã prepararam a 
matéria. -

O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Le~bi-ava eu ao Pre
sidente que justamente nessa ·ensancha oportunosa, 
como diria o ilustre representante, no Senado, do Ama
zonas, V. Ex' podia-se comunicar com o Presidente da 
Casa e faZermos úma -planilha, para mais ou menos ter
mos organizado esse calendário, a títulq de poder bem 
funcionar sua COmissão, como aS demais. V, Ex• é Presi
dente desta Comissão". Pode deixar esta Presidência para 
ir dar assistência, como Membro, a outra Comissão, re
latar alguma coisa? Hoje,- por exemplo, saía do ·depoi
mento do Ministro Carlos Sant'Anna. que estava bem 

interessado, para ir relatar na Comissão de Finanças. 
Voltamos. Hâ pouco tínhamOs outra Comissão parare
latar. Não dá. Estou dizendo exatamente que isto aqui é 
uma ficção. Então, vamos ver se se reparte um pouco à 
tarde e um pouco de manhã. Em todos esses dias se faz 
uma divisão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES_- Senador Virgílio 
Távora, temos o exemplo exatamente hoje da Comissão 
de Finanças. Já estava determinado que as CPis estabeR 
leceriam o horário de terça-feira de manhã, exatamente 
para fugir à concorrência de outras Comissões. No en
tanto, o Senador Lomanto Júnior, Presidente da Comis
são de Finanças, estabeleceu o horário de tO horas hoje, 
porque quintaR feira é feriado. Não combiriam: b que fal
ta é esse entendimento entre as Presidências. Daí sugeri, 
outro dia, no plenário.. --- -

O SR. VIRGlLIO TÁVORA-~ o que estou pro
pondo, que vá à instância superior. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- S.ugeri exatamen
te, no plenário, outro dia, que fosse fe"ito um entendi
mento entre o PreSidente da Casa com os Presidentes das 
Comissões. Só assim sairemos desta dificuldade. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Vou pe
dir ao Presidente Jos_é Fragelli convoque os Presidentes 
<!as_Ç_9missões -pãra discutir este pioblema. 

O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Das Comissões Per
manentes e das Comissões Parlamentares de Inquérito. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- EnquanK 
to istO não se faz, enquanto não se articuTa, pergunto a 
V. Ex~ se poderíamos, pelo menos para a semana que 
vem, a fim de aprovarmos o Regimento e demarrar a Co
missão, se póderKnos-íamos reunir quartaKfeira às 9 hoK 
ras excepcionalmente. Depois nos reuniríamos à hora 
que resultasse desse entendimento com os Presidentes de 
Comissão. 

O SR. JOSÉ UNS --Sr. Presidente, minha proposta ê 
que se mantenha, pelo menos para próxima quarta-feira, 
este horáfio, pOrque há várias Comissões xriarcadas a 
parti i de 9:30 horas. - - -

O SR. VIRGILIO TÃVORA- Não nos varo"os ilu
dir. Tem que ser à tarde, Sr. Presidente, V. Ex• não vai 
encontrar hora de manhã, porque ninguém vai querer ce
der o horário que já tem. 

O SR. JORGE KALUME - Por que não se marca 
para as segundas.-feiras? 

O SR. PRESIDENTE (Roberto CamPos) - Então, 
quinta-feira, às 9 horas. 

O SR. JOSb. LINS - Dá na mesma Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - A pri
meira comissão será às 10 horas de quinta-feira. Pelo me
nos, nesta semana que vem, faríamos excepcionalmente 
este horário. 

O SR. VJRGILIO TÁVORA- TentaKse. Insistir-se 
na reuriião com a Pres~dência, faz-se uina _ planilhi:! e 
divide-se. 

O SR. PR-ES_IbENfE (Roberto Campos)- A suges
tão é boa. Entender-me-ei com o Presidente, pedindo-lhe 
que convoque os Presidentes das Comissões, para se tra
balhar uma planilha. Há o problema demarcarmos as 
Comissões. Sugiro, então, quarta-feira às 18:30 horas. 

O SR. JOSf: LINS -Só esta, pelo menos está decidíK 
da. 

O SR. PRESIDENTE (Robe"rto Campos) - Então, 
quarta-feira ·da próxima Semana, às 18:30 horas, proviso
riamente, até que haJa um entendimento sobre a plani:. 
lha. · 

Tem a palavra o Senador Benedito Ferreira. 
O SR. BENEDITO_ FERREIRA - Sr. Presidente, 

não sei bem se estâo serido colocados os carroS na frente 
dos bois. Na realidade, não estamos aprovando nem se
quer o projeto de resolução qu-e vai dispor sobre a trami
tação da matéria. 

Entendo que o assunto é momentoso, e realmente as 
queixas não são poucas, haja vista até o escândalo "que 
está surgindo em torno do chamado Conselho Nacional 
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do Petróleo, coloco sob a apreciação de V. Ex' e dos 
meus Pares proposta _de fiscalização das atividades do 
Conselho Nacional de Petróleo, a propósito da criação 
das atividades do CNP, tendo em vista: 

"[<:>a composição da estrutura de preço de pe
tróleo e derivados, assim como do álcool
combuslíVel, para a verificação de sua adeQuação 
aos dispositivos legais." 

Hoje há o _comportamento da arrecadação do imK 
posto de renda sobre os combustíveis líquidos, gasosos e 
lubrificantes, tendo em vista a ,distribuição aos Estados e 
Municípios. Há a avaliação econômica da política de 
unificação de preços e sua influência nas decisões de lo· 
caJizaçào industrial: 

49) avaliação da economicidade comparativa de com· 
bustíveis petrolfferos e de álcool; 

5<:>) Critério de normas para distribuição dos postos de 
gasolina; 
-- 6<:>) crlH:rio aplicáveis às concessões de distribuição de 
gás; e, finalmente. 

7") a política de aproveitamento e distribuição do gás 
natural das jazidas receõtemente descobertas. Os Srs. Se
n_adores terão, inclusive, oportunidade de apresentar 
emendas, novos itens, até mesmo por certo, fundamentar 
melhor as razões que nos trazem a elaborar esta propos
ta. e submetê-las à apreciação da Casa. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Há a su

gestão de sete itens diferentes. Outros ocorreiáo neSte es· 
paço de 15 dias em que é permitido apresentar emendas à 
proposta. 

Se me autorizarem, já, informalmente, indicaria ao 
Presidente do Conselho Nacional do-Petróleo, que_espe
raríamos o seu comparecimento dentro de 15 dias. Ainda 
devotaremos a próxima reunião para finalizar os disposi
tivos regimentais e pa-ra discutir essa proposta. Entendo 
que nlío haverá objeções quanto ao tema em si. S preciK 
so, para não se retardar a coisa, dar-se uma notificação 
prévia, com margem razoável, para que o Presidente do 
Conselho Nacional do Petróleo se prepare. Então, S. Ex~ 
viria dentro de I 5 dias. 

O SR. CID SAMPAIO- Uma questão de ordem, Sr. 
Presidente. (Assentimento da Presidência. 

Pela exposição de V. Ex' estaria sendo convocado o 
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo. Essa ex
plicação precederia a fiscalização ou seria conveniente 
dar início à fiscalização, para depois ouvir o Presidente 
do Conselho Nacional do_ Petróleo, porque cria uma 
mera_ exposição sem ter se definido os itens e atê aS pro
posições, e detalhes que fossem questionados pela Co
missão? 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- A idéia 
seria que, na próxima reunião, aprovássemos a proposta· 
de fiscalização e lavrássemos o termo. Na semana subse
qüeilte, S. Ex~ viria._ _ , 

Minha idéia é que informalmente, para dar a S. Ex~ al
gum tempo de preparação, se comunicasse ao Presidente 
do_ CNP desde já. 

O SR. JOSÉ LINS- Sr. Presidente, ainda não perce
bi bem qual é a metodologia de fiscalização que·esta Co
missão vai adotar. As vezes me preocupo um pouco com 
o que poderia constituir objeto de crítica, que é atri
buição fundamental do parlamentar e do Congresso, 
pela Câmara ou pelo Senado, com aquilo que diz respei
to exatamente à fiscalização. 

NO meU erÍúmder~ qualquer proposta entrada na Co
missão deveria ser submetida, em primeiro lugar, à Se
cretaria, para que esta instruísse sobre a matêri'!, no _to
cante à c·apacidade da Comissão para fiscalizar, separan
do o que é mérito do que é erro da administração que po
deria ser objeto de fiscalização. 

Desde que uma entidade qualquer do Governo, ope
rando dentro da sua atribuição, não exorbite, ela não es
taria- entendo eu- sujeita à sanção oriunda da fiscali
zação desta Comissão. 

NãO Ultrapasse a legiSlação, mas que a Comissão se 
forre um tanto de assumir a posição de mera crítica das 
decisões do Executivo, porque, neste caso, não só eStare-
mos na ârea do Parlamento, propriamente dito, como es
taremos, talvez, sem bas_e legal para qualquer opinião re
lacionada com o tema fiscalização Propriamente dito. 
Cada proposta que entrasse, deveria ser o~jeto de uma._ 
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análise dentro doS 'objet_ivos, das atribuiçõeS da Comis~ 
são, exatamente com a finalidade de não cQnfundirmot! ci-
que é crítica, que evidentemente é da alçada de qualquer· 
parlamentar, dentro do seu próprio ponto de vistá, coifi 
aquilo que diz respeito à fiscalização em si. 

O SR. CID SAMPAIO- Sr. Presidente, com relação 
às observações do ilustre Senador J.Õsé Uns, salientô que 
a análise da Comissão não deve cingir-se a irreguliÍ'ida
des, fa(tas ou erros cometidos pefo serviço públfcó~- In
clusive, a Comis_são deve analisar a concepção da orien
tação, porque, às vezes, um serviço se orienta em deter
minado sentido e queni eStá eirado é a orientação. De 
forma que a ComisSão pode cumprir aquela orientação 
sem maiores erros, sem se eximir da fiscalização, poique 
ia analisar o comportamento como meta, como diretriz_l_ 
como interpretação até de suaS funÇões. Mesmo dentro 
da proposta apresentada pelo ilustre Senador Ben~4i!.-º
Ferreira, aqui se presta para analisar irregularidades co
metidas pela administraçãO ou erros nã ·concepção -da 
política a adotar. UCntrõ-da possibilidade de o Parla
mento colaborar também na diretriz e na execução dos 
serviços públicOs, esta Comissão analise os dois aspec
tos: erros, faltas e irregularidades; e a orientação políti
ca, diretriz ou normas adotadas na execução de deter_mi~ 
nados serviços públicos. -· 

O SR. JOSÉ UNS- V. Ex• me permite? 

O SR. CID SAMPAIO- Com muita honra. 

O SR. JOSÉ UNS - Entendo que esse acompanha
mento, não n_o sentido da fiscalização, mas Como uni 
manancial de informações para a crítica, é válido, talvez 
não dentro desta Comissão. Acompanhar é uma coisa, 
analisar é outra, emitir opinião é outra. Fiscalizar com 
base legal, para que esta Comissão tenha um suporte que-
dê consistência às suas conclusões, é outra coisa comple
tamente diferente, Se envereda,rmos Pelo mero campo da 
crítica, possivelmente a autoridade não se vai sentir su
jeita a nenhuma decisão desta Comissão, ou orientação 
que pretendamos dar, o que poderia acabar esvazíando a 
própria Comissão. 

Este, o sentido da minha advertência, corp o objetivo 
de encontrar o verdadeiro caminho da Corrlissão, mas 
sem se impor liffiitãção, no momento, a essa análise. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Fora d_o microfon~ 
- inaudível.) 

O SR. CID SAMPAIO- Suponhamos, dentro deste 
exemplo mesmo, suponhamos que o órgão público -o 
Conselho Nacional do Petróleo, estiv~sse andando da 
maneira mais acertada possível na sua concepção, para 
evitar que se substituísse, por exemplo, o óleo diesel pelo 
álcool. Então, ele faria tudo aquilo mais eficaz e reco
mendável, pura, justamente, implantar o uso exclusivo 
do ôleo diesel. No entanto, temos o direito de anali$~r s_e 
essa concepção é a correta, é a útil, é a certa para o País, 
temos o direito de ver o que é o mais útil, o que é mais re~ 
comendável para o País. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Com a 
palavra o Sr. Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Recofdó~hlC bastan~· 
te, Sr. Presidente, que nã legislatura, de 71/78, várias ve
zes me foi cometida a missão de relatar as.contas da Pre-. 
sidência da República, O Tribunal de Contas, a época, 
que era o único órgão de fiscalização, sempre terminõu 
pelo exame_da conduta da política econômico-firianceira
do Governo, concordando, discordando das grandes li
nhas traçadas. Há até uma polêmica nli.Iito-forte,-que fõT 
travada com o Ministro Baptista Ramos, que transpôs 
aqui os umbrais desta Casa; e foi para a impresa, JUSta
mente por isso. 

Sr. Presidente, realmente agora que foi cometida ao 
Congresso, depois de tantos e tantos anos de luta, _ess~ 
faculdade, devemos justamente ir ao fundo da questão~ 
Quando examinarmOs, seja o caso concreto do CNP, -po .. -
demos concordar ou não com a política que está sendo 
adotada com os procedimentos. Se o Plenário aceita isto, 
se depois transmitido ao Executivo, isto terá uma valida
de total, é assunto de política de governo, que ele pode 
concordar ou não. Realmen.te deve ser examinada em 

profundidade a questão, senão o que é que esta Comis
S:~d ía fãz_e?'?~OUêUffi~Comis-~ão de ~nquêrito, ou ia- fa-zer ·aqUIToque-Olríbutlal de Contas já está fazendo. 

O SR. .. JÜS'ê. LfN.S - Permit~-me V.Ex•'? (Àssenti~ 
menta do orador.) 

Estou de acordo com V. Ex• no que diz respeito a opi
nar-. Pàgunto -se isso feria algumã foiça para mudar a 
orit:mtação. 

6-sR~VIRGlLIO TÀVQRA ~ M~s ~eu _caro Cole
ga, por favor, leia o art. 45 da Constituição. O problema 
é que estamos tão desacostumados a exercitar essa nor
ma que afê nos assustamos. 

q_ ª13-· _P~ ESJ DET':IT~ (Roberto Campos)- O art. 45 
_r_eza_;__ 

"A lei regulará o processo de fiscalização, pela 
--Cãmara-_dos Deputados e pelo Senado Federal, dos 

atas do Poder Executivo, inclusive os da adminis1 
tração indireta." 

O ~_R._ JOSÉ Ll_NS_- É flscalização, V. Ex• disse mui-
- to bl.:m~- - --- ----

O SR. Y!RG!LIO TÁVORA- É muito pior ainda, 
nie'u thto. O que- ê fiscalização dos atas? 

o SR.-JosrLiN~s:... Fiscal_iz_~ção~-p~~ exempro~ Setfa 
julgar ·da competência ou incompetência para orientar 
d<;~çrmiQ.açi?_P_QUt_icª, ou ~sso equivaleria ... Estou tratan~ 
do o projCto do ponto de vista teórico. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Senador 
José Lins, talvez conviesse lançarmos uma vista d'olho 
na Resolução n"' 8, já aprovada pelo Senado, e incluída 
no Regimento Interno. tum dos anexos do documento. 

_A rt. tOS/ A; A Co.inis~ªo c! e Fiscalização e Controle 
cOmpete a fiscalização dos atas do Poder Executivo da 
União e do Distrito Federal e os da administração indi
reia, podendo para esse fim: 

"a) avaliar a eficácia, eficiência e çconomicidade 
do.s projetas e programas do governo;'' 

b_SR. VJ.ltG1J.LO TÂVQKt:\- Não_~_o _ _g~e~~oupe
din®, Sr. Presidente. Não estou pedindo nada aiferente' 
disso. 

O SR_.;>g.ESIDJ~NT_E_(Robert6 Campos} -:--Tenho; 
impressão de que o produto que pode sair desta Comis~ 
são assumirá quatro formas: primeira, uma avaliação 
crítica - é. uma possibilidade; segunda, recomendações_ 
concretas de cursos de ação; terceira, medidas legislati
vas - projetas de lei; e quarta, sugestão de sanções, 

Espero que a quarta seja uma raridade. Enfim, conce
bo estes quatro produtos possíveis da Comissão, Sempre 
através do Plenário. Podemos apresentar ao Plenário 
tudo isto: 

O SR. CID SAMPAIO- Saliento ao ilustre Senador 
José Lins .. 

~o sR_'.-YIRGruo TÁVORA- Ainda mais. Pefiillta
me só um momento. 

V. Ex~, Sr. Presidente~ leu as_ duas primeiras le!ras. 
A.in~a há mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 
Q!!O .•. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos.) A letra "j" 
é relevante. _ 

O SR._ JOSÉ LINS -Sr, Presidente, não "CSto_u discu-
- _tindo com limitação no ato do Senado. Estou discutindo 

pelo ponto de vista amplo. V. Ex• deu exatamente uma 
_idéia de como _s~ poderá orientar a Comjssão. O nome de 
fiscalização, de certo modo, mascara um tanto essa 
abrangência. Se _queremos, inclusive, opinar, já estou de 
pleno acordo, porque, na realidade, acredito que ne-
nhum governador ou o Executivo, se fOi'tolhido na sua 
liberdade, então, o Congresso estará assumindo respon
sabilidade antes que o própriO Executivo cumpra o seu 
objetivo e assuma a sua própria responsabilidade. Se o 
entendimento na Comissão não é de simples Comissão 
de fiscalização, e sim de avaliação, de Comissão opinati
va, inclusive, jâ mudo de entendimento. 

O SR~ -PREsiDENTE (Roberto Campos)- Com a 
pai<Jvra _o Senador Virgílio Távora. 

D~_zembro de 1985 -

O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Sr. Presidente, 
permito-.me só dizer que, então, votei enganado desde 
aquela prop~,>sta- pode ser humano, todo mundo se en· 
gana, ~a proposta que o nosso ilustre colega Marcon
des Gadelha apresentou brjlhantemente e que foi, pelo 
menos, por S. Ex~ apresentada a mim e a outros 
membros do PDS como instrumento válido de ava
liução, fiscalização dOs atas do Poder Executivo. Tanto 
era verdade o que S. E-x.~ afLrmava que foi a primeira das 
letras deste art. 108/A: "avaliar a eficáda, eficiência e
econõmicidade- vai mais adiante- dos projetas e pro
gramas de Governo". 

O SR. CID SAMPAIO- E quando diz .. eficácia e 
efi<:iência", a_ efic~cia a_dmite o bom resultado, Portanto, 
a diretriz política... · 

O SR. VIRGIÜO TÁVORA- E economicidade. Se 
são bons, se são econômicos ou não, está claro. 

b) opinar sobr'e a compatibilidade da execução orça
mentária com os Planos e Programas de Governo e des
tes como.objetivos aprovados em lei; 

c) SQiiç_itar a con_vocação de Ministros de Estado e di-
,rigentes da Administração direta e indireta; --

d) solicitU:r, por escrito, informações à administração" 
direta e à .... indireta, sobre matéria sujeita a fiscalTzação e 
controle; · 

e) requisitar documentos públicos necessários ã eluci
dação do fato objeto da fiscalização e controle; 

f) provid_~llcia_r_ª __ ef_etuação de perícias e diligências; 
g) providenciar a interação do Senado Federal com o 

Tribunal de Contas da União, nos termos do parágrafo 
i"' do artigo 70 da Constituição_. 
· O que é. que o Tribunal de, Contas faz? A audita&em 
em todos esses diferenteS.ôrgãos, e assim sucessivamente. 

h) promover á int,.,raÇã~ 'lia Senado Federal com os 
órgãos do Poder Exec~~G ~e, pela natureza de suas 
atividades possam dispor'~~ géni.r dados de que necessi
ta o exercício de fiscalizaçãO e controle, inclusive os refe
ridos no art. 71 da Constituição; 

i) ·interagir com a Comissão _Mista do Orçamento do' 
Congresso Nacional, com vistas ao amplo cumprimento 
do disposto no arL 45 da Constituição: 

! j) propor ao Plenário do Senado Federa( aS' providên
cias cabíveis em relação aos resultados da avalização." 
. '-.-·~mine~~e s~~ad?r J o sê Lins, com iôdo ~ respeito que
~níio à mtehgen_cta de _v. Ex•, que é brilhante, reco
~hheçp{,m~ desclllpe, não dei outra interpretação ao que· 
~stá escrito Jctui, senão ao que está escrito. ! 

. O SR.· JOS,É LINS- Se V. Ex• m~p;~t!;Jâ eséla;;.:-~ 
ci que estou discutindo do ponto de vista mais amplo, in~ 
cluSJve-envolvendo a análise da Resolução. Todavia, não 
quero ... 

p SR~_ VJRGlLIO T Ã VORA - A resolução já está 
aprovada. A não_ serSe vam_os revogá-la. 

O SR. Jose UNS- Ainda assim, haveria necessida
de de separar aquilo que é objeto da atribuição do Exe
-cutivo, como um taéi·a, das nuanças que'poderiam impli
car numa crítica. O direito de crítica é de todos. 

Sr. Presidente, estou de acordo que devemos prosse· 
guir, porque não encontraremos o nosso caminho antes 
que c.oJ.!lecemós a trabalhar. 

O -sR. PRESiDENTE (Roberio Campos)- CoRced_Q 
a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR._.JORGlri$ALt)ME- Sr, Presid~nte, estou 
participando do debate como suplente, fui convOcado. 

- - Foi criada a Comissão através da Resolução nl' 885. 
Hã um projeto de resolução do Senado para a regula

-mentação desta Resolução. Acabamos de concordar que 
nos reuniremos na próxima semana para debater o as
sunto. Cada um t_rarâ do seu gabinente ou da sua ç_asa, os 
seus pontos de vista. 

Estamos fazendo aqui hoje, creio o editorial para um 
jornal que ainda vai ser montado. Então, poderíamos 
aguardar o debate na próxima quarta-feiia, cada um tra~ 
zendo já as idéias sedimentadas para essa reunião. 

Era o que tinhtt a propor, Sr. Presidente: 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- O tftulo 
que se d.eu da Co1'9issão -:- d.e Fiscalização e Controk-
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é um pouco repetitivo, Fiscalização e Controle basica~ 
mente são a mesma coisa. Talvez ã exp-reSSão mais feliz 
tivesse sido avaliação. - -- -

Indubitavelmente o propósito da Resolução do Sena~ 
do é que haja uma avaliação. E a lei, por sua vez, fala in~ 
clusive em sanções. Temos, então, os quatro produtos: 
avaliação, pura e simples, recomendações, projefós-legis
lativos e sanções. 

Esta, a abrangência do nosso trabalho. 
A sugestão do Senador Jorge Kalume é no sentido de 

que na próxima reunião, quarta-feira, às 18 horas e 30 
minutos, completemos a discussãO do Regimento e ins
tauremos o primeiro termo de fiscalização. 

Então, na próxima quarta-feii'ã. seria instaurado o pri-
meiro- termo de fiscalização. · - -

Per~Unto se posso tomar a liberdade de, informalmen
te, notificar o Presiderite do Conselho Nacional do Pe
tróleo, ou se convém aguardar a formalização do termo, 
caso em que postergaremos para mais 15 dias, 

O SR. JOS~ LINS- Sr. Presidente, creio que a co
municação não pode ser feita ari"tes que a Comissão tome 
a decisão de aprovar a proposta do Senador Benedito 
Ferreira. 

O SR. PRESiDENTE (Roberto Campos)- Deixare-
mos, então, a decisão para a próxima ... 

O SR. JOS~ PNS - );: a minha opíõião. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estamos de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto CaritpOS) - O 
problema, Senador José Lins, ê o adiamento. Se só deci
dirmos ã'própria convocação na próxima ri!úilião, pode
remos fixar o compareCimento para dentro de uma se
mana, S. Ex' já deve estar preparado para isso. 

O SR. ALBERTO SILVA -Só uma questão de Or
dem, Sr. Presidente. (Assentimento_ da Presidência.) 

Esta Proposição- poderia, nesta reunião de hoje, ser 
considerada como aceita. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Formal
mente nada deveria ser decidido antes de ser aprovado o 
Regimento. Informalmente estã aceitaL 

Há 225 processos legais de prefeituras, contra o CNP, 
só de São Paulo, por não pagamento do Imposto Único. 

Nada mais havendo que tratar, declaro encerrada a 
presente reunião. 

(Levanta-se a reunião às 20 horas.) 
3~ Reunião, realizada em 13 de agosto de 1985. 

Às dez horas e trinta minutos do dia treze de agosto de 
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão de 
Relações Exteriores, Ala Senador Nilo Coelho, presentes 
os Senhores Senadores Roberto Campos, Nivaldo Ma~ 
chado, João Calmon, Milton Cabral, Jorge Kalume eJu~ 
tahy Magalhães, reúne-se a Comissão de Fiscalização e 
Controle. O Senhor Presidente, Senador_Roberto Cam~_ 
pos, declara abertos os trabalhos, para exame da Propos
ta de Fiscalização número hum de mil novecentos e oi
tenta e cinco. O Senhor Presidente concede a palavra ao 
Excelentíssimo Senhor General Roberto FranÇa Domin
gues, Presidente do Conselho NaCional do Petróleo, que 
faz longa exposição sobre a política energética -nacional. 
Após o período de debates, o Senhor Presidente encerra 
a reunião, convocando os Senhores membros da Comis
são para a próxima reuniãO marcada para vinte de agos
to, lavrando, eu, Ojalma José Pereira da Costa, Secre
tário adad hoc. a presente Ata que, lida e aprovada, vai 
assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Roberto 
Campos, Presidente. -

Anexo à Ata da 3<' reunião da Comissão de Fiscall
zaçào e Controle, realfzada em 13 de agosto de 1985', 
relativo à palestra proferida pelO General Roberto 
Franca Domingues, Presidente do CN P, sobre a po/{
tica energética nacional, que se publíca de-Vidamente 
autorizada pelo Sr. Presidente. 

Presidente: Senador Roberto Campos 
Vice~Presidente: Senador Américo de Souza 
(Integra do apanhamento taquigrãfico da reunião.) 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Srs. Se
nadores, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho 
Nacional de Petróleo, minhas Senhoras e meus Senho
res. 

Damos início, hoje, a uma série de investigações resul
tantes do recente estatuto legal que explicitou os disposi
tivos constitucionais do art. 45, relativos à função fiscali
zadora do Congresso. O primeiro requerimento de fisca
lização foi apresentado pelo Senador Benedito Ferreira, 
que é objeto de nossa discussão de hoje, A proposta ê do 
seguinte teor: (Leitura da proposta, que não foi entregue à 
Taquigrafia.) 

Na Co-mfssão de FisCalização que se reuniu subse
'quentemente à apresentação desse requerimento, foi for
malment~" aprovada em uma proposta de fiscalização 
n_os segu.intes tetmos: 

(Leitura da proposta, que não foi entregue à Ta
quigrafia.) 

Aiendendo ao pedido da Comissão de Fisc.ilfzação, 
vem a esta Casa o Presidente do Conselho Nacional de 
Petróleo para prestar esclarecimentos. Sugere ele duas 
coisas perfeitamente aceitáveis de tipo processual. A priM 
meira é que sua exposição não seja interrompida por per
guntas, sendo as perguntas consignadas na segunda par
te da reunião. E, segundo haja uma interrupção de al
guns minutos para um cafezinho e descanso entre as 
duas partes dos debates, a exposição e as perguntas. 
Concedo a palavra ao-Presidente do Conselho Nacional 
de Petróleo. 

O SR. ROBERTO FRANCO DOMINGUES -
Exm~" Si. Senador Roberto Campos, Presidente- desta 
Comissão, Exm~' Sr:Senador Jorge Kalume, Relator des
ta Comissão, Srs. Senadores, Srs. Deputados: 

(Início da Leitura - Com apenas 4 meses como presi
dente do Cl'iP ... ) 

(ProÚde a leitura, que será anexada pela ComiS:. 
são aos debates.) 

... mais que um dever estar aqui, é uma grande honra 
para o Cons_elho Nacional de Petróleo." 

Antes de iniciarmos a nossa exposição propriamente 
dita, eu gostaria, para dar conhecimento para alguns 
presentes talvez não bem informados sobre a nossa orga
·nização, sobre o CNP, de dar uma idéia do que seja este 
õrgão. Antes de responder às perguntas formuladas pe
los membros da Comissão, eu me permito, antes~ fazer 
uma pequena digressão sobre as atividades do Conselho, 
para, como um pano de fundo, essas questões poderem 
ser melhor respondidas. 

II- DERIVADOS DE PETRÓLEO 
Composição do Preço de Venda 

CNP- MME 
Custos de Produção e comercialização 
1- Refino: Art. l<i' do Decreto-lei n'i' 61, de 1966, alte~ 

rado pelo Decreto-lei n<? 1.599, de 1977 
II- Distribuição: Art. 13, ítem I, alifleas a e b da Lei 

n'i' 4.452; de t 964 
III- Revenda: Art. 13, item I, alínea d, da Lei n9 

4.452, de 1964 
IV- Transporte: Art. 13, item I, alínea c; da Lei n~> 

4.452, de 1964 
Custos Fiscais e Parafiscais 

V -Imposto úRico: Art. I~> do Oec. Lei n"' 61, de 
1966, e art. 1~> do Decreto-lei n., 1.785, de 1980 

VI- PIS-PASEP: Leis Complementares n'i' 7 e n' 8, 
de 1970 

VII- PreYidência Social: Decreto~lei n9 651, de 1938, 
alterado pelo Decreto-lei n<? 1.785, de 1980 

VIII- FINSOCIAL: Oecreto~lei n<? 1.940, de 1983 
J -Atribuições do CNP 

O Conselho Nacional do Petróleo é órgão cen'tral de 
direção superior coin a missão de- orientar e controlar a 
Política Nacional do Petróleo, do Gás Combustível e dos 

-Combustíveis Miil.erais Sólidos (exceto energia nuclear e 
hidroeletricidade). 

Com o revigõrãhiento do PROÂLCOOL, em 1979, foi 
acrescentada a missão de garantia do suprimento de ál
c-Ool etilico carburante e para a indústria alcoolquímica. 
Então, todo âlc_ool produzido para fins carburantes e 
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para a indústria alcoOlquímica, também é feito sob con
trole de cotas do CN P. - -

No exercício dessa m isão, cabe-lhe, fundamentalmen
te as seguintes atribuições: 

I •- Orientar e fiscalizar as atividades do monopólio' 
da Federação instituído pela Lei n'i' 2.004/53, abrangen
do a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo_ e de outros 
hidrocarbonetos fluídos e gases raros no território nacio
nal; o refino do petróleo naciomil oJ.dmportado; o trans
porte marítimo do petróleo bruto nacional ou de deriva
dos produzidos no País; o transporte dutoviârio do pe
tróleo bruto e seus derivados e de gases raros de qual
quer ori~em; (Lei n'i' 2.004/53), que criou a PE
TROBRAS. 

2"-- Superintender, autorizar, regular, controlar e fis
calizar o abastecimento nacional do petróleo e seus deri
vados; do gás natural e suas frações recuperáveis; e dos 
combustíveis minerais sólidos e seus produtos primários; 
(Decreto-lei n9 395/38 e Le.i nll 2.004/53) 

QUADRO I 
MISSÃO DO CNP 

Orientar e controlar a Política Nacional do Petróleo, 
do gás combustível e dos combustíveis minerais sólidos e 
assegurar o suprimento de álcool etílico carburante e 
para a indústria alcoolquímica. 

-Orientar e fiscalizar as atividades do monopólio 
instituído pela Lei n<? 2.004/53; 

-Superintender, autorizar, regular, controlar e fisca-
- lizar o abastecime-nto nacional do petróleo e seus deriva-

dos; do gás natural e suas frações recuperáveis; e dos 
combustíVeis ininerais sóHdos e seus produtos primários; 
(Decreto-lei n<? 395/38 e Lei n<? 2.004/53) 

- Planejar as necessidades e assegurar o suprimento 
do álcqol etílico combustível e para a indústria ~lcool
qtiíttüca; (Decreto n<? 83.700/79) 

3~- Planejar as necessidades e ass~gurar o suprimen
to do álcool etílicocombustível e para a indústria alcool
química. (Decreto n<? 83.700/79) 

Ê oportuno ser conceituado, nesta oportunidade, que 
o abastecimento nacional dos produtos sob a superinten
dência do CNP significa todas as atividades inerentes à 
produção, à importação, à exportação, ao refino, ao 
transporte, à distribuição e ao comércio, bem como ao 
consumo dos referidos produtos, ou seja, do petróleo e 
seus derivados, de gás natural e suas frações recuperã
veis, e do carvão mineral e seus produtos primários. 

-.Confesso que fiqueí realmente assustado, quando as-
sumi o CNP, pelo e~pectro de asssuntos de selares 
abrangidos pelas atividades do CNP. São os mais diver
sos.-Até hoje muitas vezes acontece, e sou surpreendido 
com certos fatos. Apareceram produtores de alumínio 
outro dia, no Conselho, para tratar de assuntos referen
tes à sua área: Fiquei de certa maneira surpreendido, 
Porque pensava que pelo menos do alumínio o Conselhoi 
estaria livre. Mas o COC de petróleo calcinado é um pro
duto controlado pelo CNP, e os produtores de alumínio 
foram tratar deste asssunto. 

11- MODELO ENERGÉTICO BRASILEIRO -
MEB 

Em 1979, a estrutura de consumo de energia primãria 
mostrava que o petróleo participava com 44,1 %, gás na
tural com 0,6% e o carvão mineral com 4,0%. A energia 
restante provinha da hidráulica com 27,2%; lenha com 
16,4%, álcool1,5%; carvão vegetal e bagaço de cana com 
2,4% e 3,6%, respectívamente. · 

Eu desejava acrescentar que este modelo energético 
brasileiro foi feito na gestão do Ministro César CaiS, 
quando Ministro das Minas e Energia, e abrange o 
período de 1979 a 1985. 

As necessidades de consumo interno do petróleo_de
pendiam em 85% de importação. 
Tomando~se como base o ano de 1973, ein relação a 

1979, os gastos com a importa.ção de petróleo tiveram, 
um aumento de 40,7% em volume e 644% em divisas. 

Esses percentuais caracterlzaram uma situação de vul
nerabilidade ao suprimento; incerteza quanto ao nível de 
preços; e desequilíbrio quanto ao balanço de pagamen
tos. 
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TODAS r,s ATIVIDADES Jr:EhEUTES ;l.: 

P{lODUCM 

I!':PORTACÃO 

ExPORTAÇÃO 

REFINO 

Tr..AnsPonTE 

• DISTRIDUICJI.O 

Co!'1!!RC10 

CONSUMO DO PETR0LEO E SEUS DEniVACOS 

· Frente a tal quadro nada promissor, o MME conce · 
beu o Modelo El').ergético Brasileiro - MEB estabele
cendo 31inhas Básicas que deveriam norteãr suas estraté
gias de ação: 

- Conservação_ de energia; 
-Aumento da produção e das reservas de petróleo 

nacional; e 
::.._Máxima utilização de fontes nacionais de energia e 

stibstitui_ção de derivados do petróleo. 
O:MEB fixou como su.a 1~ fase o período 1979/85. 
Para a cons_ecJ,lçãQ dessas linhas básicas, foram adota-: 

das medidas de racionalização e conservação de energia 
e a sUbstituição do petróleo por outras fontes de energia. 

Ãs atividades referentes ao aumento da produção _e 
das reservas nacionais de petróleo e gás natural, foram 
alocadas_à PETROBRÃS, que desenvolveu açãO interiSi
va..de prospeçç~o e Pt94~ção. Com referência à i~por
tação; medidas foram tomadas vis:;m.do, diversificar as 

. fontes, desconcentrando-as do Oriente M,~dto. _ 
Da mesma forma, foi incentivada ao máximo a utili

zação _d_e_ fo_ntes nacionais _de energia alternativa,_ de 
modo a obter-se sua diversificação e seu aproveitamento 
regional, minimizando-se __ o s~u transporte, ou seja, 
evitando-se o consumo de energia transportando ener
gia. 

Finalmente, foi adotada uma política de preços do pe
tróleo nacional e derivados com vistas a inibir o consu
mo supérfuluo, incentivar o uso de foÕtes alternativas de 
energia nacional e propiciar os recursos adicion<Ü$ neces
sários para os setores de prospecção e de produção da 
PETROBRÃS. 

O MEB considerou como ponto de partida o consumo 
de 1.125.000 B/D de derivados de petróleo ocorrido e~ 
1979, onde a participação do petróleo importado situou
se em 85%, restando ao de produção.nacionall5%~ NQ 
ano em pauta, a participaÇão de energéticos alternativo~ 
(âlcool e carvão) somou apenas 51.000 barris equivalen-

1tes de petróleo/dia, BEP/0, representando apenas 4,3%_ 
do consumo total. 

-Levando em consideração também a tendência históri-
1ca do crescimento do consumo de 6,5% A/ A, o consumo 
de energéticos no- final de 1985 iria se situar em 1.700.000 
barris equivalentes de petróleo/dia. 
O curilPflme'nió das metas estabelecidas pelo MEB 
para 1985 permitiria a seguinte estrutura de consumo de 
·energéticos: 

a) Petróleo - 1.000.000 B/D com a participação de 
50% de produção nacional; 

ts' <.ll ffi."1I\ Cé CC:S~r.l X::E EL::.!:OM. r;m:.:mA 

(Et1 PORÇENTAGEHr 

~~ E EFETIVO PREVISTO EFETIVO , 

m 1979 t·lEB 1935 E~l 1984 

1> t·!AO RENO'IAVEL Li8J 34,7 37,2 

PETROLEO 44,1 24,0 29,8 
GAS NATURAL 0,5 0,7 1,4 

CARVfi.O ~\!NERAL 4JO 8,7 5,0 
XISTO - 0,7 -
NUCLEAR - 0,5 -

2) RENOVI\VEL 5L3 55,3 52,8 

ÁLCOOL 1,5 4,1 3,5 
BAGAÇO CANA 3,5 5,7 5,5 
LENHA 15,4 11,2 14,8 
CARVÃO VEGETAL 2,4 5,3 3,8 
HIDRÁULICA 27,2 38,5 34,9 
OUTRAS 0,2 0,4 OA 

T O T A L 100,0 lGO,O 100,0 

~----------·----------------------------
~.r 
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ESTRUTURA OE CONSUUO 

1979/85 

MEB 79185 105 BEP/d 

A +CtJ 51 4 o/o 

., 
"' 

•- ... .".L 

.-..·,;. 

1~79 

CONSU:.lO 
REALIZADO 

o 
o 
o 

~ .... 
-o 
"' ,_ 
.... ... 

NACIONAL 

DOO 150% 

i9S5 

ESTRUTURA OE 
CONSUMO PREVISTO 

t700 

noo 

t1ZI5 

1000 

000 

tt O. COM9U5TÍYEL es 
c;$:LEO DIES,:L 55 
GASOLINA 150 



Dezembro de 1985 DIÁRIO [)Q CL>l\IGRESSONÀCIONAL (Seção II) Suplemento 

b) Fontes Alternativas- 500.000 BEP/D, assim 
discriminados: 

-Carvão Mineral 110.000 em substituição ao óleo 
combustível; 

-Álcool EtíliCo 170.000 em- substituição à gasolina 
(85%) e outras; 

-- -..:..:. Ciirvão Vegetal e Mildeira 120.000 em substituição 
ao óleo combustível. 

- HidroeletriCidad~: 60.000 em substituição ao óleo 
combustível (70%) e outras; 

-Xisto 25.000 em substita,iição ao óleo combustível; e 
- Outrt~.s Biomassas 15.000 para diversas substi-

tuições: -

Quinta-feira 5 049 

c) Conservação de Energia- 200.00 BEP/D. Esse 
programa é orientado e conduzido pelo CNP e visa ao fi
nal do corrente ano a economia de 85.000 BEP/D de 
óleo combustível, 55.000 BEP/D de diesel, e de 60.000 
BEP /D de gasolina. 

ESJr.Ufll:'>A llóE a:::st-'"31 rE Er:B:&IA P311i'..11l1A 

{EH PORÇENTAGEH) 

~ EFETIVO PREVISTO 
EM 1979 MEB 1985 o 

1l NÀO RENOVAVEL 118,7 29...2 
PETROL-EO 1111,1 24,0 
GAS NATURAL- 0,6 0,7 
CARVÃO MINERAI. 4,0 8,7 
XISTO - 0,7 
NUCL-EAR - 0,6 

2 I RENOVAVEL . 51,3 65,3 
AL-COOL- 1,5 4,1 
BAGACO CANA 3,6 5,7 
L-ENHA 16,4 11,2 
CARVÃO VEGETAL- 2,4 5,3 
HIDRAUL-ICA 
OUTRAS 

T O T A L 

No corrente ano, qu~ndo termina a 1• fase do M_EB, a 
estrUtura de consumO glObãi. dê eÍlergía· pr1ináila transi
tará do perfil verificado em _1979, da acentuada depen
dência e~erna energêtica, para O seguinte perfil: 

Agora nós temos a realidade, o que nós vimos ante
riormente era a previsão do modelo. Isso _é que nós esta
mos acreditando que at~ o final do ano possa acontecer. 

- P~tróleo (Importado) 12%;- Alcool 4,1%; 

27,2 38,6 
0,2 0,4 

100,0 100,0 

-·Petróleo (Nacional) 12%; - bagaço de cana -
5,7%; 

-Gás Natural - 0,7%;- Carvão Vegetal e Madeira 
-16,5%; 

-Carvão Mineral- 8,7%; 
--Nuclear- 0,6%; - Hidráulíca- 38,6%; 
-Xisto --0~7%;- Outras (solar, eólica, etc) 0,4% 
Peço ao Coronel Vasconcelos que faça uma pequena 

comparação entre o que estava previsto no modelo ener
gêtico e o -que foi alcançado. 

EFETIVO 
EM 1984 

2Z.tZ_ 

29~8 
1,4 
6,0 
--

62,8 
3,5 
5~5 

14,8 
3,8 

34,9 
0,4 

100,0 

O SR. CORONEL VASCONCELOS- Em 1979, o 
consumo total de energia primária do Pais foi de 2 mi
lhões e 53 mil barris equivalente de petróleo por dia. O 
modelo prevê um consumo de_3 milhões e 501J"mil barris 
equivalente petróleo por dia. Entretanto, ao final de 
1984 nós obtivemos um consumo total de 2 milhões, 822 
mil barris equivalentes de petróleo por dia. De modo que 
esse percentual de 24% previsto pelo modelo para o con
sumo total de 3 milhões e 500 mil, se situa, ao final de 
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1984, em 29 .8%, uma vez que o consumo total de energia 
primãtia não atingiu, ao final de 1984, o volumepreViSto·
pelo MEB, embora, no que diz respeitO especificamente 
ao petróleo, tenha sido essa meta alcançada e até supera
da, uma vez qu.e nós hoje já produzimos mais de SOO mil 
barris por dia e importamos menos de SOO mil barris por 
dia para atendimento às necessidades internas. 

No gâs natural nós podemos ver que foi amplamente 
superada a meta prevista pelo MEB, que era uma meta 
bastante conservadora, uma vez aumentava apenas 0,1% 
do consumo de 79 para 1985 e alcançamos realmente 
1.4%. 

Do carvão mineral, cuja perspectiva era de contri
buição de 8.7% em 1985 pelo MEB, ao final de 1984 atin
giu apenas 6%, não sendo esperado que ao final deste 
ano esse percentual cresça para se aproximar de 8.7. O 
programa do carvão-esta-realmente. em relação ao pre-
visto pelo MEB, atrasado 4_0%. -

j fé)s B/<U>O 
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. Produção e reservas nacionais de petrôleo 
No período 1974/84, a produção nacíonal de petróleo 

variou de 180 mil barris/dia para"470 mil, observando-se 
que em 1979 a produção atingiu o·valorde 1~8,8 mil bar-
ris/dia. _ _ 

;t_ importlmle ·assinalar que a produção em terra não 
apresentou crescimento absoluto, ao comtrário do que 
ocorreu com a produção no mar, que, em 1974, com 
24.800 barris/dia- 1"4% da produção to~al-, aícânÇou, 

O problema do álcool, ao final de 1984, atingiu cerca 
de 70% do previsto pelo MEB, e ao final do corrente ano 
este percentual" elevar-se-á pãra 95%, por conseguinte, 
praticamente"-sendo considerado como um programa vi
torioso em função do MEB. 

Os outros insumos que estão fora da alçada do Conse
lho, Oôs podemos informar que com referência ao ba
gaço de cana foi cumprido, com referêncià à lenha foi ul
trapassada, com refe_!'ência do carvão vegetal estâ próxi
'mo- in-ãs ilão foi ultrapassado, com referência à energia 
hidráulica ess~ programa não foi atingido de acordo com 
as metas do MEB. E os outros insumos foram tambêm 
atingidos. 

O SR. ROBERTO FRANCO DOMINGUES --' No 
que concerne ao petróleo, a meta do MEB para 1985 fo{ 
igualada ao final de 1984, uma vez que o conssumo reali
zado de 842~2 mil bepjd representa 100,0% do MEB,-nio 

_devet_!_~O _S~!-~~-~ado variação acentuada no consunro 

PRODUÇÃO NACIONAL DE PETRÓLEO 

76 77 78 79 BO 81 82 B3 84 

em 1984, 318.000 barrisjdm dà. produção total, Oü seja, 
68%. 

Ê ainda necessário enfatizar que a prospeCção e pro
dução no mar representam investimentos da ordem de 3 
vezes a esses. trabalho_s em tt'?rra. 

E um ~eta}he que convém acentuar! que crescendo a 
produção do petróleo no mar offshore, esta produção de 
petróleo é 3 vezes mais· cara. ·-

Dezembro de I 985 

de derivados do petróleo no corrente ano em relação a 
1984. 

O desempenho do álcool combustível atingiu ao final 
de 1984 um consumo de 98.500 bepfd, ou seja, 70% da 
meta do modelo e, pela previsão de consumo ao final do 

'cOrrente.- de 130.600 bepfd, aquele percentual elevar-se-â 
para 90,1%. 

Com relação ao gâs natural, a meta estabelecida• pelo 
MEB de 25.000 bep/d foi ultrapassada em 53%, pois o 
consumo elevou-se a 38.200 bepfd. 

Já o-CãrVãO-mtnerâl apreserit.Ou um consumo em 1984 
igual 169.600 bepjd, que significou apenas 56% da meta 
de 304 milhões bep/dia balizada pelo MEB, ao final de 
1985. 

III- Evolução do abastecimento nacional do petióleo 
As atividades a seguir mostradas referem-se, em. 

princípio, ao período 1974/84, com ênfase no comporta
~mento realizado a partir da implantação do MEB. 

583 

472 -

444 

334 

505 

iBO 

i39 

56 

28 

85 

Em 1984; o petróleo exuaídocda Pacia de Campos sig~ 
nificou 54% da produção total brasilei'ra, e, no l9 quadfi
n\'estre..de 1985, aquel.e percentuãl ~~situa em 56,3%. 

, No períorlo jan(Inai 85, a produção nacional atingiu a 
média de __ 542.000 'barris/dia, devendo alcançar, no ano 
em curSo; 570.000 barrisfdia em média. 
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QUADRO -06 

RESERVAS NACIONAIS DE 
I 

PETROLEO 

i06 BARRIS TERRA o MAR • TOTAL A 

2080 

1 5f0 

1 300 

i 150 

950 

760 

570 

380 

190 

As reservas de petróleo no período 1956/69, calcula
das unicamente em terra, cresceram de 283 milhões para 
850 milhões de barris. A partir de 1969 as reservas em 
terra decresceram, porém foram amplamente compensa
das com as reservas encontradas na Bac~ de Campos. 

No final de 1984, as reservas totais atingiram 2,03 bi
Ihõt.'S de barris, dos quais 1,3 bilhões estão no mar, em 
lâminas d'águas até 200m, em ãguas rasas. 

1960 65 70 75 

A relaçãO reservas/produção em 1984, revelando um 
índice igual a 12, caracteriza uma produção não preda
tória, segundo os parâmetros internaCionais, que admi
tem como predatória apenas quando o índice.é menor do 
que 10. t:: um cuidado que se tem para não se esgotar pre
maturamente as nossas reservas. 

80 85 

As reservas, ao finá!" deste ano, deverão se sitUar, no 
minínlo, em 2,08 bilhões de barris, a fim de que a pro
dução média de 570 barris/dia ainda seja considerada 
não predatória. Em 30 de junho de 1985 atingiram 2,07 
bilhões/barris. 
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.QADRO .08 

86 820 
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28940 

21705 

14470 

Produçilo e reservas aaclonals de gás natural 

A produção de gás natural, no período 1974/79, 
manteve-se pratica~entc estável c-om a média de 1.730 
milhões de m,j_ CO':!centr~.da na Bahia, Alagoas e Sergipe. 

I 
i 

l 

R . .ESERVAS NACIONAIS DE GÁS NATURA( 

TERRA o MAR • TOTAL A 

1965 70 75 80 

A produção no mar, que era restrita até 1979, ao lito~ 
ral sergipano, tomou impulso nos anos seguintes com a 
éritt-ada em operação das Bacias de Campos, Potiguar e 
do Ceará. 

As reservas de Gás Natural atingiram em 1984, 83,9 
bilhões de m \ graças_ a contribuição do Pilar (A_lagOas), 

PRODUÇÃO NACIONAL E IIIPORTAÇÃO DE PETRÓLEO BRUTO 

•:,,~,;.~~r-~,.~~~,~,,~,c,-i,,~w~'••~ur-~n-.-~T-',r,-,T.L 

85 

_novos poços em terra, perto de Maceió. Devo acrescen
tar n<~. nossa opinião, na opinião do Conselho, essas re
servas estão calculadas de uma maneira muito conserva
dora. __ P_odemos quase assegurar, se for tomada uma certa 
liberdade, dobro esSas reservas. 
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lmportacão de Peiróleo e Dispêndio de Divisas . bruta de_ óleo cru, as necessidad~ .de petróleo _ffnporta-
A importação de óleo cru ilo período 1974/79, cresceu do, para satisfação da demanda interna, representaram 

de 79,6% para 85,7%. Essa tendência de crescimento irii- apena.•>"SO,J~ ---
ciou sua reversão a partíf de 1980, situando, em 1984 em No primeiro semestre do corrent!! ano, a importação· 
58,5%. _____ -'~-~----=---=.=o-~etróleo atin.siu_ .a mêdi~ de 533, 4~ ba~ris/~i~ que, 

Se ror considerado, entretanto, que em 1984 as expor- comparada com ã. ProdUção na-cional no-·mesmõ perío 
tações. de derivados significaram 28% da importação, do, de 541.63() barris/dia, si~nifí~a apenas 49,6%. 

Dezemb~o de 1985-

Com_ a_ introdução _da exportação de derivados, esse 
percentual baixa para 40%. 

Hoje já podemos dizer que ultrapassamos, estamo~ 
com a produção nacional nos atendendo, praticamente, 
em 60%, porque com_ a exportação do derivado já ultra
paSsam:os; e ó gtáfica· mostra claramFnte a tendência de 
ultrapassagem da produção nacional p,ara a importação. 

o(. 1/ ' 
( COMPORTAMENTO DAS H·t.PORTACÕES DE PETRÓLEO •. 

POR ÁREA GEOGRÀFICA ) 
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As importações sempre estiveram fortemente conCeri-
ti-adas no Oriente Médio, mais especificamente na-Ará
bia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Zona Neutra, países 
que foram _r~ponsáveis, em média, de 86% no período 
74/79. Os 14% restantes ficaram naquela ocasião em 
mãos da Venezuela, .Líbia, Gabão, Nigéria e outros. 

76 77 78 79 80 81 82" 83 

_ No perlodo de 1980/84 a partiCipação perceiltu~l do 
Orient~ ~édio vem decrescendo, chegando ao patama~ 

-àe 57%, enQuanto cresceram as contribuições dos países 
membros da OPEP situados. em outras ãreas '(24%) e, 
ainda, d~ outro~ pa!~es_ não-membros da_ OPEP (19%), 
Obed~e!JdO it>Oiítlca de diversifiCação-de fontes de óleo 
cru. 

84 85 86 

O comportamento das importações reahzaaas no···l' 
trimestref85 indica uma maior fuga do Oriente Médio, 
porquanto essa área con~~ibuíu _com 47,5% (Iraque, 
30,3% +Arábia Saudita: 17,2%). Os 52,5% restantes per
tenceram à Nigéria, com 25,2%; China, com 8,5%; Méxi
co, com 7 ,I%; V en~ela, com 7 ,O%; Gabão, Angola e 
Malásia, com 1,6% em média. -
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O dispêndio- líquido de divisas o_bser_vado no período 
de 1974/84 mostra um crescimento de 3,137 bilhões de 
dólares até 9,818 em 1981, decrescendo então para 5,080 
em 1984. t estimado para o corrente ano o patamar de 

US$ 3,509 bilhões, tomando~se como base o_ comporta~ 
mento do )I' semestre de 1985. _ _ 

Observa~se também _que o dispêndio líquido de diviSas 
com o petróleo e derivados incidia fortemente nas im~ 

J 

portações globais do Brasil, pois cresceu de 24,8% em 
1974 para45,6% em 1983. Em 1983 despendemos de di vi~ 
sas quase 50% de nossas importações, aliviando-se, toda~ 
via em I 984, que representou .36,3%, e estima-se para o 
corrente ano qUe não ultrapassará os 23,6%. 

ou,.,.r.~:~n ,:. _ ~- _ 

OIS?ÊilOIO L(QUIDO OE DIVISAS COM O PETRÓLEO E DERIVADOS 
to6 us$ 

>o 

C JWORI'AÇ/.o CE ~ UQ iOt FOI 
C JW'O.'tTAÇl:) DE OUTROS BENS US$ 106 fOS 
C EXI'OR'Ll.CÍD TOTAL US$ to1 FOa . 
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O comportamento mostrado no período 1983/85 ~x.:
prime uma sítuação_mais confortável no que concerne às 
divisas neci!ssãrias à obtenção do petróleo estrangeiro 
que aínda necessitamos, 

Evidentemente que contribuíram para essa situação, o 
crescimento da produção nacional de petróleo, a estabili-
1zação ~o consumo de ençrgia derivada do petróleo em 
l.OOO.OOO bfd, a redução do preço do barril no mercado 
internacional negociado pe!C?_ Brasil que, de 11,11 dólares 

fob,_ em 1974, atingiu, e!l1_ I9_8l, USI 34,37, reduziu-se 
nos an(ls seguintes_ para 32,85_; 29,39; 28,39, e,-no )9 qua--
drimestre_destt ano, para USS fob 27,64, ~om teitdência 
a baixar. 

Como sempre há uma parte negativa e uma parte posi
tiva. Essa baixa do petróleo cru no mercado estrangeiro 
teve reflexos muitos sérios para nós no campo- do carvão-, 
·porque sempre se fez uma política do carvão em substi
tuição ao óleo combustível baseado nos preços de pe--

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 
DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

Dezembro de 19S5 

tróleo que deveriam chegar aos 40 dólares o barril. O que 
acontcceu?_O petróleo está baixando, com tendências a 
ch~gar a 25 dófares, talvez; em consequência, o problema 
do carvão torno_u-s.e _eco_nQmicamente muito difícil. . 

ExJ»orta~o de Petróleo e derivados 

Tanto as importações quanlo as exportações de pe
tróleo e derivados são o_bjeto de planos semestrais sub
metidos pela Petrobrás ao CNP. 

to•oamslono - 82000 

76000 

183.600 
70000 -- t73.500 65000 

1974 75 76 

As importaçõeS-de dCZ.i'vados do petróleo são realiza
das cm escala bastante diminuta (nos últimos seis anos 
alcançou uma média de 35.400 B/D) e se restringe, basi
camente, a complementação de derivados cuja pfodução 
interna não alcança as necessidades do consl!mo clo_m~-. 
tico~ como é o caso do GLP e da gasolina de aviação. 

Eu queria aqui fazer uma observação: recentemente, 
tivemos uma crise no abastecimento do gás de cozinha 
exatamente por causa dessa nossa dependência. O GLP · 
ainda é, parte dele, importado, assim como a gasolina de 
aviação~ não é o querosene de aviação, é a gasolina usa
da por pequenos aviões de alta octanagem. O diesel, às 
vezes, ·Chega a ameaçar, quase chega a faltar; estivemos 
quase importando diesel nesta última crise de abasteci
mento. Ainda bem que ê um derivado crítico. 

As exportações de derivados, em escala maior do que 
as importaÇões, representaram, tambêm nos últimos 6 
anos, a mêdia de 73.315 B/D, cerca de 8,5% do conS;umo 
t.otal. 

77 78 79 80 81 82 83 84 

Enquanto as inlportações de derivados vêm diminuin
do ano após ano, as exportações crescem, felizmente. 

No primeíro ·semestre deste ano, aquelas se situaram 
em 16.500 B/D e estas, as exportações, em 173.450 BjD. 

AS' exportações de derivados ateõdem a compr0ril1Ssos 
comerciais da PETROBRÃS no exterior; aproveita a ca
pacidade ociosa_ das refinarias n.aciónais; escoa os exce
dentes refinados, como por exemplo, a gasolina automo
tiva e o_óleo_CQmbustí~el BTE,_ propiciando saldo subs
tancial de divisas. 

Esse nosso óleo combustível, que hoje estã sObrando, é 
um derivado- que", ·como a gasolina, talvez esteja sendo 
produzido em excesso, porque não se pode modificar o 
perfil do craqueamento dO petróleo. Mas temos um bom 
mercado para este óleo combustível, felizmente, óleo 
coml)ustível com baixo teor de enxofre, gue é muito pro
curado no mercado internacional porque ele é pouco po
luente. 

56600 

50400 

44000 

58000 

51!100 

25200 
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12600 

17.300 6300 
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Refino e Consumo 

A fase de crescimento da indústria de refino no Brasil 
se deu em uma época em que a estrutura de consumo de 
derivados no mercado doméstico se caracterizava por 
uma concentração de demanda em derivados leves- ga
solina principalmente. 

Todo o nosso parque de refino foi montado tendo em 
vista esta característica, para produzir mais gasolina, in
felizmente. 

A implantação de unidades de refino adequadas e a 
disponibilidade de petróleo apropriados e derivados ofe
recidos a baixos preços no mercado mundial, tornaram 
sem problemas a tarefa de pleno atendimento do merca
do brasileiro, com a manutenção do desejado equilíbrio 
entre a oferta e a demanda. 

A partir de 1976 jâ se esboçava o crescimento da de
manda do GLP- gãs liquefeito de petróleot esse gâs de , 
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cozinha - e a do óleo diesel e o decréscimo da demanda 
da gasolina. 

Em 1980, a demanda de_ óleos combustível começava a 
refluir, como também da própria gasolina ''C". 

QUADRO 

Isso foi devido ao aumento do cgnsumo do álcool 
combust(vel e do carvão mineral em substituição ao óleo 
combustível, à eleição do ciclo diesel no transporte de 

_ç_arga e de massa, no próprio crescimento populacional, 

Quinta-feira 5
0 

057 oL ---

com ponderável migração para as áreas urbanas, aumen
tando o consumo do gás de c_oz~nha, nas medidas d~ con
servação de energia, e na política de preços adotada para 
os derivados e fontes alternativas. 

RENDIMENTO MÉDIO DE i (UM) BARRIL DE .PETRÓLEO 
(EM PORCENTAGEM) 

40 

35 

30 o----cc----·"'"0~--='o·o=-=-"'-~-· 
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1974 75 

A estrutura de refino sofreu, portari:to, acentuadas al
terações buscando conciliar-s~ com_as _necessidades da 
demanda. 

Entre 1974/84 o rendimento médio de um barril de pe
tróleo processado, variou, no caso da gasolina automoti
va de 28% ·para 18%; do óleo diesel, de 23% para 32%: 

76 7"7 78 79 e o 81 

dos óleos combustíveis, de 32% para 21%; dÔ GLP, d~ 
4% para 8%; e da nafta, de 4% para 10%. 

Houve, portanto, no refino, como que uma pressão 
para produzir os derivados de maior consumo em prejut
zo daqueles que deixaram de ser consumidos. ·É um 
problema técnico, complicado, e que traz nem sempre 
solucionado satisfatoriamente. Mais tarde, eu gostaria' 

82 83 84 

de abordar o problema da nossa gasolina e do nosso óleO 
diesel, que sofreu em conseqUência disso. 

O perfil de refino adotado atualmente atende equi~ 
líbradamente as demandas do óleo diesel e dos óleos 
combustíveis, apresenta excedente _de gasolina au_tomoti~ 
va, e falta de GLP. 
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QUADRO J5 

EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DOS PRINCIPAIS DERIVADOS 
DO PETRÓLEO E DO ÁLCOOL ETÍLICO 'HIDRATADO 

i 0 3 Barris/ano 
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9$000 

63000 

31500 

1972 73 74 

As gasolinas automotivas, sem mistura com álcool 
anidro (A+B), tiveram seu consumo mais elevado no ano 
de 1976 com 250.000 B_JD, declinando gradualmente, até 
que em 1984 situou-se em 13_3 milB/D. __ 

Já a gasolina "C" (com a mistura atualme'nte de 22% 
de álcool), o consumo também ~ declinante, atingipdQ 
no ano passado somente 170 mil B/D. _ 

Com referência ao óleo diesel, teve seu pique de consu
mo em 1980 com 314 mil B/D, ~antendo-se desde então _ 
estabil~zado em 311 mil B/D. 

Os óleos combustíveis foram substituídos pelo carvãÕ 
mineral e o_utras biomassas, de moçlo que seu_cons_u_m<;~_, 
de 257.000 B/D em 1979, caiu para 170 mil B/D. 

O GLP vem progressiva e"íninterruptamente CreScen
do seu_ consumo. No período 1974/84 observou-se um 
aumento de 94%, ou seja, de 53.600- B/D alcançou 
104,100 B/D. f: oportuno assinalar que o consumo no 
ano de 1984 foi inferior à média dos aumentos obtida __ 
nos anos anteriores, graças a uma nova Sistemãtica de 
distribuição e controle de quotas às companhias distri
buidoras, não obstante a ampliação fraudulenta do uso 
automotivo desse derivado. 

A prodtiçãõ nàcional é insühciente para- 6 plerio aten
dimento do consumo interno, o qual vem sendo comple
mentado mediante a impor(ação. Estamos falndo em 
GLP. 

No período em consideração importou-se em média; 
cerca de 3.800/BD. Essa média representa pouco mais de 
5% do consumo interno. ~ 

O OLP também é outro derivado sem um substituto a 
nível c_omercial no uso domiciliar e que representa 95% 
do consumo total. 

É interessante observar que o uso do GLP foi estinÍu::__ 
lado para evitar-se a depredação das nossas matas, inclu
sive, mas ele tornou-se um produt_o Jão fácil, tão barato, 
e o abastecimento dele se faz de uma maneira - vamos 
reconhecer- tão boa, que hoje, até em re§i.ões amaÍ:ôni- · 
cas, em pequenas cidades daquela região o caboclo dei
xou de usar lenha para usar o OLP. · 

350 
DIESEL 

--------=-·--
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·o·eve ·ser-destacado o eXpressivo Consumo do âlcooi_ 
hidratado. Ãlcool hidratado é o álcool que é uSiido sem 
inistura com a gasolina:. 

_ -Em_!~~alfift~~íp~~~o _com 293 Bfb, em 1984, atingiu 
-nooo BfD. --
- A previsão de consurriO para o ãno em curso é de lOS ; 
mil B/D _parF-fazer rodar cerca de 2,6 milhões de carros 
aálcoO[ -_ -- -

A nafta, _cüj~ ~i:_iÇli~-_consumo_ dá-se nas indústrias pe
troquímicas e de fertilizantes e, em menor escala na-pro
dução de gáS canalízado, apreseiltou um crescimento de 

- 40.000 BJD em 1974, para ll2 mil em 1984, ou seja, de 
175%. 

Alualmente, tanto o gás natural quanto o álcool hi
dratado substituem, em escala reduzida, a nafta, tendo o 
álcool particípado, em 1984, com 14 mil B/D (cerca de 
1_3% do consumo total da nafta). 

-Com ieTãÇâõ" ao 'gâs-natu.ral, da -prõdUÇãô. t0ta1.de 
4,902 bilhões de m3 em 1984, cerca de27%, foram empre
gados para reinjeção e consumo interno nas áreas de ser
viço da PETROBRÁS. 

--- :t: a prioridade n'i' 1, porque esse gâs, reinjelado nos 
poços,_ pe.t:!!}ite ~e_ ~~ !eserv_as sejam_ apr~veitadas em 
muito maior escala, restando, poiiãOto,- disPori1Veis para 

_ o coq~mo 32575 bilhões de m3• 

O consumo efetivamente realizado,_ tendo sido de 
:_.829 bilhão de m3, correspondente a 39% da produção, 
resultou num volume de perdas e queima de 1,66'6 bilhão 
de m3, isto é, 34% da produção. 
'-"'-Depois vamos abordar este assunto. 34% da produção 
do gás natural é queimada. 

Erri 1984; o maior índice de.aproveitam~to do S:ãs na
tural é na regiã-O--da- -Bahii/AlagoasjSergipe, com 93% 
em média. O maior índice de perdas situa-se na Bacia de 
C~mpos, COJl"! .. 65%. 

1:!. necessário ser esclarecido que o sistema antecipado 
de_produç~o de petróleo da Bacia de Campos ainda não 
se apliCa int_ij;Talffiente ao_gâs natural associado, naquela 
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·ba.Ciã; ócàSfcin"â'iiao Uma perda ponderável mediante a 
queima obrigatóría rias próprias plataformas. 

Em CarilpõS o gás é associado ao petróleo. E com o 
programa antecipado que eles fizeram para obter mais 
rapidainerité o petróleo, não foi possível utilizar o gâs. O 
gás tem, por medida de segurança, de ser queimado, en
guaa_:to ?:.P!ograma antecip~-~-estiver em exeCução. 

Com relação ao consumo efetivo de 1,829 bilhÕes de 
m3, as indústrias petroquímicas e indústrias de fertilizan~ 
tes captaiam 606 milhões de m3, correspondendo a 33%; 
como redutor siderúrgico e prod11ção de calor industrial. 
1,077 bilhões de m3 (59%), e como gâs canalizado do Rio 

, de Janeiro_ 146 milhõej de m3 (8%). ' 
Atualmente, o aproveitamento do gás natural obedece 

às seguintes príoridades fixadas pelo CNP, pela Reso
lução 8/84: 

E~ ·quero-dTz"êr-'que esiã · potftiê'a de gâs naturãl não es· 
tá totalmente definida. Esta resolução, que é uma medi
da unilateral do CNP a respeito do~âs natural, vai ser 
discutida, e nós achamos que.é um assunto de tanta rele
vância que poderá ser trazido até o Congresso. Nós esta
mos, ainda a respeito do gás natural, engalinhando, nós 
estamos bastante atrasados. Achamos - e nossa orien
tação tem sido dada à Petrobrás- que devemos eSrtthu
lar no máximo a utilização do gás, que precisa de um 
estímulo maior, 

Mas, então, eu estava dízendo as prioridades fixadas. 
l -Recuperação secundária dos campos petrolíferos, 

produção de GLP e de gasolina natural; 
O gás, quando aflora, pode ser reinjetado, como disse 

para a produção maior do campo. Ele pode produzir 
GJ..il' e pode produzir gasolina natural em plantas que 
são feitas em telas; retira-se a parte dele, ele perde certas 
calorias e produz calorias naturais. 

2. Subs_tituição do GLP de uso domiciliar, comercial e 
institucional; 

3. Utilização como matéria-prima na indústria petro
quiplica ~ _E._e fertilizantes; 
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4. Substituição de derivados do petróleo da qual resul
te maior ganho de divisas para o País, inclusive como al
ternativa automotiva para o óleo diesel em frotas de ôni
bus urbanos; e 

5. Outros usos a critério do CNP. 
A distribuição do gás natural em áreas de concessão, 

cabe às próprias concessionárias. Fora das âreas de con
cessão e ao longo dos gasodutos de transporte do GN, a 
distribuição está a cargo da PETROBRÁS S/ A. 

Os critérios :ãdotados pelo CNP para a distribuição de 
gás combustível, qualquer que seja sua origem -gás de 
nafta, OLP, gâs natural e outros que porventura venha a 
ser disponíveis podem ser resumidos como a seguir: 

a) A distribuição sob o regime jUrídico da concessão 
é atribuição do Estado ou Município, segundo reza a 
Constituição Federal, e fe"ita por canalização. 

A efetivação da concessão serâ consubstanciada em leí 
estadual ou lei municipal, que são os poderes conceden
tes. 

b) A distribuição sob o regimejurfdico da permissão 
é atribuição da União, através do CNP, e feita de forma 
envasilhada. 

A efetiVã:Ção da permissão serã consubstanciada em 
ato administrativo (resolução do CNP), podendo se ha
bilitar à prestação desse serviço de utilidade pública, 
qualquer empresa regularmente constituída no País. 

A empresa interessada requer o Título de Distribui- _ 
dor, anexando documentação prevista na legislação do 
CNP, informando, inclusive, a Região de Consumo on-de 
pretender operar. 

o CNP 'Pro'CUra e~itar -a êXCfllsividade da diS1Cibu"lÇãõ 
nas Regíõe$ de Consumo, sendo recomendável a existên
cia entre 2 e 4 empresas em cada Região. 

Este assunto é muito controverso. Nós estamos aber
tos ao debate, à sugestão, mesmo porque somos, em par
te, divergentes de outros órgãos do Governo. Mas acre
ditamos que a regulamentação desse assunto ainda está 
para ser feita de maneira definitiva. Esta não é a última 
palavra. 

O CNP e o Programa Nacional do Álcool 
O Programa Nacional do Álcool - PROÁLCOOL, 

instituído em 1975, consolidou-se através do Decreto n"' 
83.700 de 5 Jut. 79. 

Esse Decreto criou o Conselho Nacional do Álcooi'(I
noperante), a Comissão RX.ecutiva Nacional do Álcool 
-CENA L e estabeleceu diretrizes geraiS a serem obSer
vadas pelos Orgãos ligados diretamente ao desenvolvi
mento do PROÃLCOOL. 

Coube ao CNP, representante do MME e único 
membro da CENA L não vinculado ao MIC, as seguintes 
atribuições: -- - -

·. 

a) Assegurar aos produtores de álcool para fins car
burantes e para a indústria Quíinica, preços de paridade 
entre o álcool e o açúcar cristal standard. Eu queria dizer 
que· atuamos no setor do álcool nessas duas faixas: âlcool 
para fins carburantes e indústriais químicas somente. In
dústria química por causa dos subsídios. Estamos usan
do muito o álcool para substituir a nafta nas indústrias 
petr_Qguímicas. Para ist9 ele precisa receber um subsídio, 
porque senão não pode concorrer. 

b) Estabelecer programas de distribuição às empre
. sas consumidoras e às distribuidoras de petróleo para ga

rantia da comercialização do álcool destinado a fins car
burantes. 

c) Propor preços para o ãlcool destinado a fins car
burantes a nível de distribuidor e consumidor. 

d) Assegurar às indústrias químicas suprimentos de 
álcool para a substituição na nafta. 

e) Emitir pareceres quanto a localização de destila
rias, volume de tancagem necessáiíó, formas de _escoa
mento da produção e tipo de álcool a ser produzido. 

- f) Estabelecer especificações têcnicas para o ãlcool 
etílico combustível. 

Com o intuito de resumirmos a atuação do CNP em 
relação a evolução _do programa noS·úttimoS 5 (cinco) 
anos, passaremos a emunerar a seguir: as principais reali
zações: 

a) AdaptaÇão da infra-estrutura existente de escoa-
- menta e armazenagem de derivados de petróleo, visando 

a previsão ~e uma rápida expansão da produção e consu
mo de álcool. Atualmente o País conta com uma capaci
dilde de armazenamento do produto da ordem de 2,5 bi
lhões de litros (PETROBRÃS + Cias. Distribuidoras) e 

-raz-uso de todas as modalidades de transporte para 
transferência de â!c_ool, com ênfase para o transportefer-· 

roviário e por cabotagem (mais baratos). 
b) Instalação de bombas de AEHC em 85% dos pos

tos de revenda e::dstentes rio País, procurando disseminar 
o consumo do- novo energético em todos os cantos do 
Brasil. Quem vai a Assunção, hoje, por rodovia, já vê 
postos de álcool na estrada até essa cidade. Até fev. 85, 
dos 19.000 postos de revenda em _operação, 15.600 já es
tavam aparelhados para o abasteclmento de AEHC. 

c) Estabelecimento de_ preços unificados para o con-' 
sumidor, seguindo a mesma política adotada para os de-
rivados de petróleo. -

d) Manutenção de uma mistura uniforme de álcoolf
gasolina. Desde de julho de 1984 o álcool anidro adicio
nado à gasolina participa na mistura com 22% (+- 1%) 
em todo o território nacional. 

e) Controle sistemático e ininterrupto da- qualidade 
do produto em nível de pOsto de revenda e cias. distribui
doras. A partir qç corrente ~no todos os postos de reven: 

EID):O:iit!DADE CO::FA CATIVA DE CIEilUSTIVE!S 

,'\!fnr.:~TIVOS . 

CICLO PRECO DO RELACIIO El-ITRE COriSL\".0 
COOIUSTI~ DO CCt':OUSTIVEL OS PRECOS VOtUilÉTR!CO 

~.O TOR r-EF. GAS C f.EI.AT!VO 

A CR$/l B s c 

GASOLINA c OITO 2.470 100 100 

ALCOOL HIDRATADO OITO 1.600 6S 120 

OLEO D!ESa DIESEL 1.730 70 60 
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da deverão ter obrigatoriamente instaladoS junto às 
b_ombas de AEHC densímetros de leitura .direta para 
controle da qualidade_do produto pelo próprio consumi
dor. É uma medida difícil. Os postos reagem. Mas temos. 
obrlgação e interesse que esses densímetros sejam colo
cados nos postos, para o consumidor verificar a Quanti
dade de ãlcool, e inclusive se hâ adulteração com âgua. 

f) Posicionamento favorável na CENAL em relação 
ao enquadramento de 540 (quinhentos e quarenta) proje
tas de destilarias de álcool, dos quais 340 (trezentos e 
quarenta) já encontram-se em operação . 

g) Estabelecimento de um programa de substituição 
gradual de óleo diesel por álcool. 

h) Apoio integral, através de incentívos econômicos, à 
utilização do álcool pelas indústrias petroquímicas quan
do esSas substituem o derivado de petróleo. Tal apoio à 
exPortação de produtos- alcoolquímicos realizados em 
1984 resultou no ingresso de USS 75 milhões em divisas 
para o País. 

O IAA prevê para a próxima safra (85/86) uma pro
dução de t 1 bilhões de litros, suficientes para misturar
mos 22% de álcool à gasolina; abastecermos 2,6 milhões 
de veículos movidos integralmente a álcool; contribuir
mos para os segmentos alcoolquímico, farmacêutico e 
outros; além-de viabilizarmos a exportação de exceden
tes do produto. 

No que diz respeito à produção e venda de veículos a 
álcool, a frota atual, girando em torno de 2 milhões de 
veículos e representando 12,25% do total de veículos ro
dantes no País, deverá crescer em torno de 650 (seiscen
tos e cinquenta) mil veículos fano, substituindo gradual
mente, de forma signific;ltiva e irreversível, os derivados 
de petróleo. 

É oportuno tecer considerações sobre a avaliação da 
economicidade comparativa dos combustíveis derivados 
do petróleo e do álcool quando empregados para fins au
tomotivos. 

Tomando-se como b<ise Para comparação a gasOlinã: 
"C" -a g-ãsolina "C" é aquela que tem uma proporção 
de álcool~ 20% mais ou-menos- os preços de venda ao 
consumidor e os consumos volumétricos de cada com
bustí~el, verifiCa..:se que os custos do combustível para o 
consumidor colocam o óleo diesel com a maior vanta
gem (42%), seguido do_álcool hidratado no ciclo_ Otto 
(78%). 

Assim, pode-se afirmar que, em termos econômicos, o 
emprego do óleo diesel em veículos do ciclo diesel ainda 
é a melhor alternativa. 

Nos veículos do ciclo Otto, o emprego do álcool hidra
trado (mantida a paridade de preços entre esse e a gasoli'>- ' 
na C de 65%), apresenta-se mais econômico do que com 
o uso da gasolina. -• 

CUSTO DO CCI'\BUST!va 

PARA O COIISUIIlDOR 

D • B X C s 

100 

78 

42 
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POLITICA DE PREÇOS DOS 
DERIVADOS DE PETRÓLEO 

QUADRO I 

Premissas Básicas 

· I. A p'olítica de preços dos derivados de petróleo 
destinados ao mercado interno de cons_umo encontra 
suas premissas básicas no Decreto-lei nl' 538, d~ 1938, --
que especifica: _ 

- tabetamcn_to dos preços em função dos interesses da 
economia nacioJ1al; , 

-garantia <;fe êxito para a indústria do refino de pe-
tróleo; e '' 

-preços unifbrmes, tanto quanto possível, em todo o 
.--- País. 

2. Na indústria do refino de petróleo, por tratar-se 
de um processo contínuá, apresenta-se impossível a afe
rição dos reais custQs de produção de cada um dos deri
vados, Daí a adoção de critérios de preços em função: 

l. tabelamento dos preços em função dos interesses 
:da economia nacional; ___ .. __ _ 
- 2. garantia ôe êxíto para a indústria do refino de_ p~ 
tróleo; e 

3. ·preços uriifOrffies, tanto quanto possível, em todo 
o .. País. · 

· Óbs.- Decreto-lei n9 538, de 1938, art, 10, alínea c. 
..:.-dO--C-usto do petróleo bruto; 
-das caracterfsticas do mercado interno; e 
- d~ políl~~a__fiscal. 

QUADRO II 

3. Os aludidos critérios enCOf!tram regência em dife-
.rent&s diplom~s ~gais, específicos. _ 

T od<t Jl le_g~slação _que está aí regula a política de 
preços. Cada determinação que tomamos em relação ao 
derivado está amparada nessa legislação. 

Nós fizemos uma coletãnea de toda esta legislação, 
bastante volunlosa, por sinal, que estâ à disposição dos 
_membr_os _pa Çomissão, jã entreguei uma ao Presidente. 
Qualquer determinação está amparada pela legislação . 
'Agora, se é _lei, decreto-lei, se é resolução, nós, no Conse-
11ho, cumprimos essa legislação da forma que nos é apre
sentada, porque nós temos uma subordinação direta aos 
Ministérios e aO G<i:vernq_,Federal. 

_ 4. Para, a conversão do custo do petróleo importado, 
_expressa em moida estrangeira, prevalece a taxa cambial 
determinadli pelo Banco Central, quando passivei. 
t 5T Os. encargos de distribuição, revenda e transporte 

_ dos produtos em todo o Pªís, previstOs em leis, são apu
rados de acordo com as normas estabdeddas pelo Ple
nário do Conselho Nacional do Petróleo. 

QUADRO III 

IMPOSTO 0NICÓ 

COMBUS'ffVJllS )'; r.UBRIFlCANTES DE PBTRÓLilO 

ARRllC!IDAÇÃd 

A N O 

1979 

1980 

1981 

1982 

' ' 
' 
' ' ' 
' ' 
' 1983 ~ : 

1984 ' ' 

(1) 

ESTADOS 

Cr$ 10 6 

16.756 

15. 428 

19' 19 4 

35' 76 7 

G 2. 39 4 

141.988 

'Fonte: '"s~rí.AN;·PR •· 
; I) 32% {mrá os· Éstid~$ 

2) 8% para os Municípios 
3) 60'1< para ll União 

.. , 
' 
' 
' 
' 

<i> 
l1UNlC1PTOS_ 

Cr$ 106 

4.189 

3.857 

4.798 

8.942 

15.598 

71.236 

(3) 

UNIÃO 

Cr$ 10 6 

31.417 

28.927 

35.9 89 

6 7. 06 3 

116.989 

271.376 

. 0bJ:. Distribuição em 1984 (Emenda Constitucionai"Q~ 23}83): (Passos 
Pôrto): 

1) 29,3% para os Estados 

2) 14,7% para os Municipíos 
3) 56,0% para a Uníil.o 

'l'O'i'AL 

Cr$ 10 6 

52.:>G2 

48.212 

59.981 

111.772 

194.981 

484.600 

1 
IND. l 

100 l 
92 

' ' 115 I 

' 
213 I 

' 372 1 

' 
925. t 
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6. Oportuno será esclarecer que do citado PlenãriO 
participam representantes das Forças Armadas, dos Mi
_nistérios da área -econômica e, também, das Federações 
do Comércio e da Indústria. 

QUADRO III 
Imposto Único 

7. Ao início de 1973, o Imposto Único sobre os 
Combustíveis Líquidos e Gasosos correspondia a 28% 
do preço médio de venda dos produtos. 

8. Para aliviar a pressão do elevado custo do pe
tróleo, com os sucessivos aumentos causados pelos cho~ 
qucs de petróleo de 1973 e 1979 sobre a economia inter
na, o Govérno decidiu reduzir \!S alíquotas do tributo, 
cujos valores correspondem, hoje, a apenas 3,8% dos 
preços. 

9. --No quadro cm exibição, verifica-se que a partir de 
1979 o valai- da arrecadação do Imposto Único aumenv 
tau 925%: no mesmo perío<io, o Indice Geral de Preços, 
no conceito de Disponibilidade Interna, aumentou 
8.153%.-- -

10. A menor arrecadação visou beneficiar os consu
·midores de_derivaclos de petróleo, com perda substancial· 
para a União, Estados e Municípios. 

IGP - DI 

BASE 

283,0~ 

595.,0! 

1.161,3: 

2.319,4: 

7.213,2~ 
23.357,1: 

IND, 

100 

210 

410 

820 

2.549 

8 .,2'53 
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CNP - M>!E 

P. R o D u T 

GASÜLINJ\ 

6LEO DJE:SJ:;L 

OLEO co~mus·r!VEL 

GÁS uoom'EI'ro 

Eu peço ·ao Dr. Franainato para fazer um apanhado a 
respeito destas variações. 

O SR. FRANCINATO- Alêm da redução das ali
quotas determinadas pelo a'overno, outros fatoreS COn
tribuíram em muito· parà a redução da arrecadação- de 
imposto únic'o. N'o caso principal da gaSolina, produto 
a,Itamente tributacfo, o mais tributado, O mais inte!isa-..:: 
mente tributado 45% do seu consumO no País foram -
substituídos por um prod'uto não tributável, o âlcool ani
dro e -o álcool hidratado .. Embora o óleo ·diesel tenha 
crescido no seu consumo, a sua participação na receita'é 
bem m'e'nôr, porque o· tributo é J;nenor~ Eritão, ilãO foi S6 
a' medida do G_o_vemo em reduzir as·alíquótas que provo
cou a redução do imposto Qnico; foi, -isto sim, a sub~ti
tu~ção de derivados de petróleo pelas fontes JÍlternatiVas 
de energia -nãO tributáveis. 

QUÃDROIV 

Escala de Relação dos Preços 

II. Outra medida que atendeu às peculiaridades do 
mercado interno foi a de atribuir o maior custo do pe
tróleo importado ao preço da gasolina, de modo a aliviai' 
os aumentos nos preços do óleo diesel e do gás de_cozi
_nha (GLP). 

12.. Entre 1973 e 1979, O índice de preço do óleo die
·sel caiu de 76 para 53, o que contribuiu para conter, tan
to quanto p-ossível, as tarifas de frete dos trarisportes, ae-
car~a e -d~ passageiros. - -

Peço ao Sr. Francinato para explicar para mim. 

QUADRO IV 

DEI<IVIIDOS DE PETR6LEO 

ESCALA DE 1\EL/\ÇJiO DOS PRJ.cÇOS .DE ·vENDA 

31-12-73 31-12-79 . 
Q . 

cr$(.1: Cr$/1 
. 

IND. lND. . 
' -i ! ' 

0,89 100 22,60 100 
' ' 
' ' 0,68 76 ),2,00 53 

' ' . 
l 

. '~A;' ' 0,16 18 2,31 10 ' ' ' ' ' ' -0-,72 81 5,17 23 
' . 

O SR. FRANCINATO·-o óleo combustível, tido 
com:o de maio i Consumo,-caiu para o índice 1 o; isto por
que já ariterioriiiente a 1973 o óleo combustível já vinha 
sendo favorecido em seu preço, uma vez que o Brasil es
perava na: ê-pocil, fins da década.de 1970,já ingressar no 
mercado itlternacional com produtos manufaturados e 
semimanufaturados. O GLP, que c_orrespondia a 81% do 
preço de venda da gasolina, caiU para 23, É importante 

--·assinalar que o GLP-é combustível_de cerca de 80 mi
lhões de brasileiros; 18 milhões de domicilias no Brasil 
utilizam .o _GLP. 

A Partir de 1980, com o excesso _ou crescimento inusi
tado de consumo do OLP, também do óleo c_ombustível 
e"princii)ãliriei1ti!_do óleo diesel, o Governo, necessitando 

--abrir espaço ·para as fontes alternativas de energia, pas-
sou a adotar .. uma política de reposição da antiga escala. 
Hgje estamos com o óleo diesel a 70%, o_ óle_o combustí

- -Vel"ã3-6% ele piecisa crescer muito mais :...:e o GLP con-
- (Üt.U~Cefu 32~, o -que PrOporciona uni cOnsumo supérfluO 

e um' 'CO'nsUmo ·condenado que é o da indústria automo
bilística ·para o produto. 

O SR. ROBERTO FRANCO DOMINGUES- V. 
Exts vêem que neste último aumento de junho nós jâ 
procuramos corrigir certas distq.rções, com a nafta, que~ 
ro~e_ne de ayiaçào, mesmo o OLP um pouco, mais a naf
ta e a gas-olina de aviação. 

13. ·- A redução da relação do preço do gás de cozi~ 
_ nha, de -81 para 23, justifica~se; tra~a-se de um coinbust_í

vel para- tios dO"inésticos; Utiliz8.do ppr Cerca de 70% da 
-população brasileira. ' 

---- 14. Da mesma maneira, o p-reço do óleo combustível 
para fins industriais já se apresentava favorecido, como 
meio-de tornar nossa produção c_ompetitiva no mercado 
externo. 

20-07-85 

2.470,00 

1.730,00 

880,00 

778,40 

Quinta-feira 5 061 

15. A partir de 1980, a neCessidade de abrir espaço 
para as fonteS altei-õativas _de_ energia levou o _ _GoVeriiO-a 
adotar novos criféfios de preços. -

16. Neste particular, a Resolução n9 04, de 1980, da 
ComisS_ão Nacional de Energia, deu ênfase às seguin-teS 
diretrizes: 

-estimular a produção e_o consumo de energéticos 
nacionais; - - -- - -

-transferir, gradativamente, para o mercado interno, 
o impacto dos reais custos do petróleo importado e da 
desvalorização de nossa moeda; 

-evitar que_ subsídi~s conjunturais se transfOrmem 
em fatores inflacionários. 

17. Os ·novos Critêrios alteraram a escala de relação 
de_ preços, com o propósito de incentivar o consumO de 
outras fontes de energia disponív_eis no mercado interno. 

Oostariã-de lembrar aqui que a CNE,- que funcionou-= 
no princípio da década de 80, _tem interferido multo mi 
nossa ·política, a política de preçOs do CNP. Temos de se
guir- aS ~delerminaçõeS do CNE, e temos seguido. 

Política de Preços Uniformes 

~ 18. Paralelamente às medidas antes realçadas, o 
Çonselho Nacional do_Pettóleo conseguiu implantar no 
"País, a partir de 1978, a política de preços uQiformes, 
prevista na legislação editada em 1938. 

19. No caso, entende-se por preço uniforme o preço 
único para um produto em todos os municípios brasilei
ros, qualquer que sejam sua localização e vias óe acesso 
- oleoduto, ferrovia, rodovia ou hidrovia. 

20. Tal po1ítica- a de preços uniformes-"" facilitou, 
sem dúvida, 0- desenvolvimento de regiões interiorana:S e 
tornou possível as frentes pioneiras de ocupação do terri
tório nacional. 

QUADRO V 

21. O óleo diesel, por exemplo, é vendido hoje, em 
todo o País, a I. 730 cruzeiros o litro. 
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22. No municlpio de São Felix do Araguaia, no Es
tado de Mato Grosso, o produto percorre uml! distância 
de 2.245 quilõmetros, dos quais 143 por oleodutos, l.021 
por ferrovias e t.08 I por rodovias; lã, o óleo di~el tam
bém é vendido a 1.730 c(uzeiros o litro. 

23. Não fosse a política de preços uniforme, o consu
midor de São Fclix do Araguaia estaria pagando 2.223 
cruzeiros o litro, dos quais 493 cruzeiros de frete. 

O SR. FRANCINATO- No município de São Félix 
do Araguaia nova fronteira agricola, o produto, petróleo 

' l?RETE DO OLEO mESEL 
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bruto é transferido para Paulinia, onde é refinado, trans
firido por via ferroviária até Goíânia e transferido final
mente para o consumo em São Felix do Araguaia, numa 
distância próxima de 3.000 Km. A aqui também o óleo 
diesel é vendido igual ao do Rio de Janeiro ou de qual
quer outro lugar do Pais. 

sÃr;: FEUX J?O ARA~UAIA, r.t T 
OLEODUTO SAO SEBASTIAO- PAULINIA 
FERROVIA PAULINIA- GOIÂN IA 

Cr$/1 

3,6283 

132;/960 

357 ,Q_]_l_Q. 

493,5-013 

RODOVIA GOIÂNIA SÁO FELIX DO AF<AGUAIA 

S"e não foSse a política· de preço uniforme, o consumi
dor da área estaria pagando 439 cruzeiros a: mais por li
tro. O custo desse frete tornaria impossível em primeiro 
lugar, sob o ponto de vista econômico, a a:berfurã âessa 
frente agrícola. Em segundo lugar, o-produto aqui pro-

duzido jamais poderia concorrer com igual produto pro
duzido no litoral do País, principalmente São Paulo e 
Paraná.- Essa é a grande vantagem do preço uniforme es
tabelecido pelo Conselho Nacional do Petróleo a partir 
de 1978. 

O SR. ROBERTO FRANCO DOMJNGUES- Te
mos um outro exemplo no município de Alta Floresta, 
tafAbém uma área pioneira agrícola, o SINOP. Eu estive 
há I ano em SINOP. · 
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VILA GELA 

. 
FRETE DO OUEO DIESEL 

ALTA FLORESTA, MT 
OLEODUTO SÁO SEBASTIÃO - PAULÍNIA 
FERROVIA PAULfi,IA- Cf\h\PO GR/\1-JDE 
RODOVIA CAII.I>ü GRAI,DE- CUIABÁ 
RODOVIA CUIABÁ-ALTA FLORESTA 

S.INOP, MT 
OLEODUTO SÂO SE13ASTIÁO PAUl-ÍNIA 
FEHROVIA P/l.ULÍI·l\A- CAMPO GRANDE 
RODOVIA CAI.',PO GRANDE CUIABÁ 
RODOVIA CUIAGÁ- SiNOP 

Cr$/1 
3,6283 

158,90-80 

157,2250 
329,3180 
G49;"õ793 

:i,G?JU 
Jsa,9o-rro 
157,2250 

IQ.h1~750 

526,9363 

Quinta-feira 5 ()63 · 

QUADRO VI 

24. No município de Alta Floresta, também no Esta~ 
do de Mato Grosso, a uma distânCia de 3.803 quilôme
tros, o óleo diesel seria vendido a 2.379 cruzeiros o litro, 
dos quais 649 cruzeiros de frete. 

O custo de frete para a ãrea seria de 649 cruzeiros por 
litro, o que tornaria impeditivo o ingresso do homem 
nesta área para abertura de novas fronteiras agrícolas. 
Isso considera para todas as outras áreas, SINOP, Vila 
Bela da Santíssima Trindade e de Rondônia. São 649 
crUzeiros por litro. Para a SINOP são 527 cruzeiros por 

litro. Esse elevado_ custo é anulado pela política de 
preços uniformes, que dilui este excessivo custo por todo 
o consumo nacional. 

O SR. ROBERTO FRANCO DOMINGUES
Temos ainda o caso de Cruzeiro do Sul, Rio Branco. 
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FRETE DO ÓLEO DIESEL 

FLUVIAL MANAUS- PORTO VELHO 
FLUVIAL MANAUS- RIO BRANCO 
FLUVIAL MANAUS-EIRUNEPE 
FLUVIAL MANAUS-CRUZEIRO DO SUL 

FLUVIAL MANAUS CARACARAÍ 
RODOVIA CARACARAÍ -BOA VISTA 

QUADRO VII 

25. Na Amazônia, o óleo diesel tambêm é vendido a 
I. 73.0 cruzeiros o litrQ.,_ __ 

26. A _transferência tluvial do produto, da refinaria 
de Manaus, AM, para_ Rio Branco, no Estado do Acre, 
custa 453 cruzeiros por litro, num percurso de 3.082 qut-
lômetros. -

Cruzeiro do Suf, temos um frete de 629 crui:eíros: via 
fluvial; Caracarai !57 cruzeiros; Boa Vista, 225 cruzei
ros. Toda a transferência feita por viã fluvial. 

O SR. RÕBERTO .fR.ANCO DOMINGUES
Nesse particular temos uma característiCa; nós estamOs 

falando de óleo diesel, se fôssemos falar de gás liquefeito 
de petróleo, tem bot[jão de gás que sai do terminal Ma
dre de__Deus, na Bahia, e vai bater em Cruzeiro do Sul, 
porque a p-fOdUÇãci da refinaria de Manaus não é sufi
ciente para abastecer a região. 

Se nós fôs:<.emos cobrar o preço desses transportes, 
certamente não atenderíamos a essas regi_ões. 

27. Nas áreas e localidade_s mencionadas, mais do 
-1ue isso; em todos os municípios brasileirõs, a gasolina, 
o óleo dleseJ~ _ _o querosene iluminante, o _ãlcoqJ etílico hi
dralado e o gás de cozinha são vendidos a preços iguais 
aos do Rio de Janeiro ou Brasília. 

28. Quando se tornar possível e conveniente a 
adoção da ~lítica de unificação de preços para os óleos 

Cr$/1 

212,3459 
453,8460· 
·425 11451 
624,7206 

157,0664 

67,65.90 

224,7254 
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combustíveis,- o óleo combustível ainda não está nessa 
política de equalização de preço - será facilitada a loca
lização de indústrias de porte nas regiões interioranas. 

Só está, por enquanto, esses derivados que nós fala
mos; o óleo combustível tem preços diferenciados para 
os diversos municípios do BrasiL 

29. Importante será enfatizar, neste ponto,·que a ma~ 
nu tenção da política de preços uniformes nada custa aos 
cofres públicos. 

30. Quêm paga o custo do transporte de derivados 
de petróleO é o próprio consumidor, pois, a política de 
frete médio onera igualmente o consumidor, seja ele das 
áreas litorâneas ou das longlnguas fronteiras a oeste. 
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OUAD !<O VI II 

DERIVADOS DE PETR0r.EO 

COMPOSIÇÃO DO PREÇO ~DIO DE VENDÁ (1) 

POSIÇÃO EM 20-07-85 

P A R C E L A S 

CUSTOS 

- PETROLEO BRUTO 

- ENCARGO DO REFINO 

SUB-TOTAL ( 2) 

- ENCARGOS· DA DISTRIBUIÇÃO 

- ENCARGOS DA REVENDA 

- FRETE M~DIO 

TOTAL 

ENCARGOS FiSCAIS E PARJ\FISCAIS 

- IMPOSTO ÜNICO 

- COTA DE PREVIDtNCIA 

- PIS/PASEP 

- FINSOCIAL 

TOTAL 

PREÇO DE VENDA MgDIO 

I) Preço de venda médio de 39 produtos, com um volume de venda 
mensal, mêdio, de _3.822~890 M). 

2) USS 28,50 barril, à taxa canibal com o aumento de 15_%, 

Cr$ 1 

896,17 

81 66 

977,83 

70,26 

73,74 

1).l '28 

1-233,11 

52,33 

50,44 

29,.29 

19,52 

151 58 
., . l-384,69 

Preço de Venda Médio 
QUADR() VIII 

34. Além dos custos do petróleo, sua industriali
zação e comercialização dos derivados, os preços de ven
da de cada um dos produtos encerram parcelas de encar
gos fiscais e pár'afisCais, num total de CrS 151,58 por li
tro. O preço de venda médio ao consumidor é de Cr.t" 
1.384,69 o litro. 

31, A impossibilidade técnica de se conhecer o exato 
custo de produção de cada uin dos derivados extraídos 
do petróleo bruto obriga a que se calcule, primeiro, o 
custo de um litro de petróleo refinado. 

32. A preços em vigor a partir de 20 de Julho de 1985, 
que foi o último aumento, um litro d~ petróleo bruto, 
considerado no tanque da refinaria, cusüf896, 17 cruzei~ 
ros por litro. 

-Custo CIF (US$ 28,50/barril 
à taxa de Cr$ 4.370) ....•.• 
- Despesas portuárias e adua
neiras, fretes internos, 
etc ........•.•.• ___ ..• -.--.. -
- Custo médio no tanque dare-
finaria ...............••. 

Cr$ 783,38- 87,4 

Cr$ 112,79 - !2,6 

C r! 896,79 - t 00,0 

33. Considerados os encargos de refino, distribuição, 
!transporte e revenda, o custo médio de um litro de qual-· 
quer derivado soma Cr$ 1.233, II. 

~O SR. FERNANDO -Encargo do refino, 
81,77 cruZeífOS, ãpe-tfas 5,9% do preço médio total. 

Ao petróleo refinado somam~se os encargos da distri~ 
buição, revenda, frete médio, e o somatório expressa o 
custo de produção de I litro de qualquer derivado de pe
tróleo no País, 1 mil e 232 cruzeiros, que corresponde a- -
89% do preço de venda. 
·· oepols de·prodüzido na refinaria, os derivados de pe~ 
tróleo são entregues, median~e sistema de oleodutos, às 
companhias distribuidoras, e essas se encarregam de 
distribuí~ los para todo o País, para os 4 mil e 100 municí
pios cxisterttes, com diferentes bases para armazename.n
to dos produtos, em diferentes regiões do País. Em segui
da, a distribuidora faz a entrega do produto para o posto 
revendedor, em número aproximado de20 mil em todo o 
País, e em todos os município"s brasileiros. Do posto de 
revenda se faz a venda para o consumidor. 

Esta é a parcela de frete médio que corresponde ao 
custO diluído de todo o transporte de derivado de pe-. 
tróleo rio País, e inserido no preço médio 111 cruzeiros e 
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t 

64,7 

5 9 

70,6 

5,1 

5,3 

8 o 

89 o 

3,8 

3,7 

2,1 

1 

11 o 

100,0 

28 centavos. Todo consumidor nacional paga hoje III 
cruzeiros e 28 centavos por um litro de qualquer deriva
do que ele compre, médio. E esses III dilui o excesso de 
custo da trans(eréncia dos derivados de petróleo da fron
teira leste para a fronteira_ sudoeste. Em qualquer parte 
do Brasil, em qualquer-município; a gasolina, o diesel, o 
OLP, prin-cipalmente, sãÕ vendidos a preços iguais aos 
de Brqsília, sem sofrer qu:,~.lquer acréscimo. 

Além dos custos de produção, de distribuição e reven
da de_ transporte em todo o Pais, os derivados de pe
tróko constituem fatos geradores de tributo para o Go
verno, os encargos fiscais e para fiscais. O Imposto único 
que caiu, antes da crise do Oriente Médio, de 28% sobre 
o crescimento de venda, para 13,8% apenas hoje. Novos 
grav:i.mes federais foram adido nados: Cota de Previdên
cia, 3,7%; PIS/PASEP e F!NSOCIAL com 3,5%. 

lnteressiínte é notar que o petróleo bruto posto no tan
gue da refinaria, qualquer que seja a sua posição no País,· 
e aqui também o petróleo bruto tem um frete médio em
butido no seu preço, re~ulta de um custo CIP médio, hoM 
je, de 28 dólares e 50 centavos por barril, dos quais 26:40 
preço FOB dos pontos de origem, notadamente do 
Orícnte Médio, e 2 dólares e 10, frete médio de transfe
rência para o BrasiL Convertidos a uma taxa cambial de 
4,370 cruzeiros,-considerada em 20/7. 

A adoçiio de uma taxa cambial bastante inferior mosw 
tra um rigoroso e ponderado sacrifício do conjunto de 
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empresas, engajadas na condição de distribuição de deri
vados de petróleo quanto à sua receita, no caso p~_incipa] 
a PETROBRÃS. A PETROBRÃS estâ despendendO fío-
je, para a compra de 1 dólar de petróleo, 6.600 cruzeiros 
quase por dólar, e recebe apenas 4.370 cruzeiros por 
dólar. 

O SR. ROBERTO FRANC;ü DOMINGUES..., NQs~ 
vamos abordar esse assunto_ mais tarde em profundida
de. 

Eu queria ch11mar _a_atenção para a ~rga de encargos, 
fiscais e, parafiscais;lotalmente alhetos à área de pe· 
trólco- PIS/PASEP, FINSOLCIAL, tudo, cota de_ pre
vidência. Agora os Secretários de Fazenda estaduais __ 
querem fazer 17% de ICM. P~rece que o Ministro d~ _ 
Marinha também falou. Daqut a pouco o petróleo tera 
um custo exorbitante se todos ~ses encargos forem adi
cionados, porque afinal quem Vai pagar tudo isso é o 
consumidor. 

QUADRO IX 

· CUsto de· Produção 

Vãlores Atribuídos aos Derivados 
-----_,rePetróreo-- - - --

-.c. Em 20-7-85 

'Produto CustoAtribuido 

_;_;PreÇO Médio 
-Gasolina 
-Diesel 
-O. Combustível" A" 
-O. Combustível ~'E" 

--.......Querosene Iluminante 
= Querosene de A viação 
-Gás Liquefeito (GLP) 
-Nafta P/ Petroquímica 
:--:-_ ~_aftll_R/ F~rti!i~~tes 

Ql;..t'\Dro ~{ 

CrSI 
977,83 

1.44§.78 
1.194,06 

810,15 
770,65, 

1.379,36 
838,95 
462,95 
61!,50 
l45,16 

lnd. 
100 
148 
j2z 

83 
79 

141 
86 
47 

. - -69-. 

15 

DER.l..\TAOCIS DE PEI'?ÚLEO 

c:ruE'OSIÇI\0 IXl P~ DE vi,,;:,]\ A 20-07-1985 

~ - o::t\SEI:.J--:0 NAC!CNAL- 00 PE'liDLEO 

PARCELAS 

CUSTOS 

- PEI'?.Orro BRUIO (1} 

- E:-;CA.."q,G::s 00 FEFTI\0 (~ fj" -!<f ,u 1-'Fl?) 

- ENC\..~ DE DISTBIBUiçlD ;Jd a.':-lf:__'f.!'.:J.a,::?.:'~.! 
- ~ünJS r:E Rr..\.!EtiDA (/.u.' «!V f/,r;; dt tf6V) 

- F~"'?E W u'NIFD.'W!ZI\ÇÃO DE P!ID;OS (2) ) 

DISSE!. 

Cr$1 . . 
r===~-----~ I 

~1.325,97~ 53,7 :1.094,36: 63,3 

i 120_,_8li 4,9 :- 99, 70~ 5,8 

~ 64,38: 2,6 1 61,22~ 3,5 

! 1so,2oj 5,1 i 142;3o; 8,2 

: 401,53: 16,2 I 123,18; 7,1 

742,50 

67 ,ó5 

48,33 

Deze.mbro de 1985 

Preço Atribuído aos D~rivadoS 
QUADRO IX 

35. Em função da destinação do derivado de pe
tróleo, o preço de realizaçãQ da refinaria a cada um atri~ 
buído varia de acordo com interesses 'da ec_onomia inter~, 
,J;Ia~ " 

36. A maior participação d,o custo do petróleo ~ruto 
-refinado é. atribuída à gasolina comum; as menon:s são 

atribuídas ao gás de cozinha, à nafta para a indústna pe
troquímica e à nafta destinada ·à produção de fertilizan
tes. Essa nafta para fertilizantes, praticamente está em 
fase de extinção-;- porque hã uma única unidade que estâ 
utilizan-dO~lnãS ein breve vai deixar de usar. 

31 ~ -0 menor preço para o gãs de cozinha visa aliviar 
os orçamentos das donas de casa e, paralelamente, prote
ger as reservas florestais ainda remanescentes nas áreas 
de maior densidade populacional. 

38. A nafta para fertilizantes tem o meno~ custo, be
neficiando a agricultura, que está, praticamente agora, se 
acabando. 

84,4 

7' 7 
5,4 

' 
763,11\ 

59 ,s3l 

335,17l 

133,_081 

. . . 

54,5 
5,0 

23,9 

9,5 

615,43 

56,07 

' . 
: 90,5 

I 8,2 

.. 
(,.ü."r<' f~s,J ,v!fi:V 

TOI'AL t:..·: 10/f-'~- ,:-.",· ,·.t·"'· 858,48! -97,5 :L3CO,ô9! -92,9 671,50 96,7 ~2.061,89! 83,5 iLS20,7d 87,9 

~CARQ:)S FISCAIS E ~~:; .. 9}!5 4J _;?$ 6 

1 54,55! -3,9 - II-~'"TO C..~ICO ~bc.:;· ({ · nr:--.:f7 tf;PcJ 

- CO'i'A-- DE ?.EE'VIDZNCIA -.tu· --::-1 'u: P.-.r.r «< !f-l'CJ . 
:· I 

1 ·219-,89~ 8,9 49,29: 2,8 

, 10o,oo! 4,1 10o,oo; 5,8 , 
- PIS-PASEP - ~j Jw1 :~~r-~d~(.J l{~rcr -~.inq 1 52,33: 2,1 35,97) 2,1 i2,9ll 1,5 26, 74i 1,9 5,10 0,8 

- FruSO:IAL ~l':.~~·-tt:t?rrJ «.rtfr3 - 34,89; 1,4 23,98f 1,4 I ?r6l: 1,0 T 17,82{ 1-,3 3,40 o,,s 

2l,52: 2,5 I 99,llf 7,1 

680,00 ;100,0 

'jl) P=LW BRill'O ?O.,"'D NO TA';QUE DA'REFINARIA' u'S$ 28,50/illl;"'uL x Cr$ 4.370/l:XlU\!1. +DESPESAs iJB DzSEo·3~ E TRi\.";SNN:E J;!! 
',tE?..~ KI't, O T;w.12üE- DA F.c.-nN"'L'qiA~ ,-A DJ..t~ÇA_--00?2: 1i TliXA -DI..v.BIAL -m:::t~l..._ Ni. BS??J..JÍ"JFÃÇt'b" tij$·;_p~'-í::Cs-~bi?.:iV~CCS CE Ff 
T~ E -A TAV..A CANBIAL OFICiiü.., ·vr~--NQDTh DA"LIQú"'t~. 00- ~-:rR.:ITQ ÓE CÃ.'>:.BIO --PEFi'n~~- A -:il-í?®AÇ.$.0 DE PE:i."RRl.m _ , 

-OO::·<Sl'I7t!L: Df:'FICIT.D~ PETEOBE..!\S~O PElttOCO DE vtGf.?.."tü\·ros PREÇ.'ds-:--~-
.12) PAr~ DES'ZIK;DA A êm:?~ARO --eu'"S!'O -~TXf'?;;z;~:C"Q'U-t~rn\--Q 'i'AA.'ls?ôRrE"~nE DER.!..""VP..OOS COM PR2X;OS tNIFOR.--.zs ~U PÂIS (G'tSQ 

LJ:\.;., D:.:ESEL, Qt.i"EFOSD-""E rr.t:~m...ThJ.L .c. G.~ UQuU:.:!.~J..O~bE PrrrRCiLI::o). 

1) Petróleo bruto posto no tanque da refinaria: USS 
28,50/b<:trril x CrS 4.370/Dolar +despesas de desembar
que e transporte interno até o -üúi.que da refinaria. A" di
ferença entre a taxa cambial adotada na estruturação dos 

preços dos derivados de petróleo e a taxa cambial oficial, 
vigente no dia da liquidação do-contrato de câmbio per"
tinente ~ importação de petróleo, constitui déficit da pe
trob'rás no período de vigência dos preços. 

2) Parcela destinada a cOmpensar o custo real do.f~ 
te que onera o t~nsporte de derivados. com pteço_s uni-· 
formes .no Paí~ (gasolina,'díesel, quero~_ iluminante,Cl 
gás licfuefeitO-te fietróleo). 
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QUADRO X 

_,9; Na composição dos preços de venda prevalece, 
também, o critério de atribuir menores custos para o 
óleo diesel, o gás de cozinha e a nafta. 

40. Especificamente sobre a nafta, seus reduzidos 
preço-s ·de venda encontram mandamento na legislação 
em vigor. _ 

41. O Decreto-lei n~> 61, de 1966;-cOnsiderã. neceS- .. 
sária uma política de preços para a indústria petroquími
ca nacional ql'e promova seu desenvolvimento. 

42. O urt. 2<:> do Decreto n9 66.556, de 1970, autorizã 
o Conselho Nacional do Petróleo a fixar preços para as 
matérias-primas da indústria petroquímica, entre elas a 
nafta, em condições compctítlvas-com os do mercado in
ternacional. 

lndenizações aos Estados e Municípios 
43. Os Estados e Munícípios recebem royaltyes do 

petróleo extraído de seus territórios, de duas fontes: 
-Lei n~' 2.004, de 1953, arC 27, que proporciona aoS 

Estados c Municípios "produtores de petróleo indeni
zações de 4% e 1%, respectiviimen-te; · · · · --·

-Decreto-lei n<:> 1.785, de 1980, art. 10, que confere 
aos Estados produtores uma indenização adicional de 
6%. -

44. Em resumo, hoje os Esta.do1! têm duas parcelas 
provenientes desses decretos- 4% e 6%- e os Municí-

XI 

pios uma parcela de I%, respectivamente incidentes 
sobre o valor atribuído ao petróleo e gás natural. 

45. Para o ereito, e com os poderes expressos em lei, 
o Conselho Nacional do Petróleo decidiu, em sua 1.490!
sessào ordinária, de 29-10-1969: 

.. I -Confirmar que o valor do petróleo de pro
dução nacional, para efeito do art. 27 da J_ei n"' 
2.004, de 3 de outubro de t 953, deva ser o de parida~ 
de, considerado na boca. do poço e obtido mediante 
a seguinte prax~ 

a) o valor, na boca do poço, do petróleo bruto 
produzido no País, será considerado igual ao custo 
CIF médio ponderado dos petróleos importados, 
dele deduzido o custo de transferência do campo 
produtor ao porto de embarque; 

b) a conversão em cruzeiros, do custo CIF mé
dio Brasil, far-se-á à taxa cambial em vigor, na épo
ca, para petróleo .e der~vados. (Isto é o que diz a re
solução.) 

4?~-- '!'raduzindo, em termos ~ipgelos - os roya!tyes 
dcv1dos aos Estados e Municípios são calculados sobre 
um valor atribuído ao petróleo nacional, igual ao custo 
CIF do petróleo importado. 

PEl'HÚLE:O DE P1WDUÇj\O HACIONAL 

EVOI,UÇj\O DO PHE:ÇO 

CNP - HME: 

DI\ TA 

31-12-73 

31-12-74 

31-12-75 

31-12-76 

31-12-77 

31-12-78 

31-12-79 

~1-12-80 

31-12-81 

31-12-82 

31-12-83 

01~01-84 

31-12--84 

20-07-85 

i,: PE'fR. IMP01~r. ( 1) 1,

1

• PllTR •. NACIONAL DIPEHJmÇA 

US$ b IND. US$ b ! IND.. US$ b 

! ,:::::: ; ::: i:: :::::: ~'--~-:-:-!-~ -5-,5-0_7_9--!l· 

: 12,0578 : 357 4,5447 : 134 : 7,5131 ; 

: 12,8909 : 381 1 7,5000 : 2"22 : 5,3909 : 
~ I I , I 1 1 

: 13,6700 : 404 : 7,5000 i 2~2 : 6,1700 : 

I 13,7588 407 7,5000 222 I 6,2588 I 

: : I I : I 

22,46QQ 664 ~ 14,9000 I 441 : 7,5600 : 
r : : : : 

: 33,7157 : 997 : 14,9000 I 441 : 18,8157 I 

I I I 1 

: 36,8700 l.Q9.Q I 21,0300 I 622 I 

: : : I : 

I 35,2817 : 1.043 I 25,0000 I 739 .: 10,2817 i 
: I I I I 1 

: .30,0000 : 887 : 28,0"000 : 828.: 2 1 0000 I 

I : : : I : 

: 30,0000 ·: 887 1 30,0000 : 887 : 

: 3\),0000 ! 887 : 30,0-0"00 ! 887 : ; 
I I I I 1 

l I I I I 1 

: 28,5000 : 843 ! 28,5000 : 843 : : 

15,8400 

IND 

100 

136 

98 

112 

114 

137 

342 

28_8 

187 

36 

I) Custo CIF adotado na estruturação dos preços dos derivados de pe-tróleo. 

QUADRO XI 

47. Em 1973, os preços d.o petróleo importado e do 
petróleo nacional tinham valor igual: USS 3,3814 por 
barril. (Vejam os senhores) 3.38 dólares, em 73. Então, o 
petróleo nacional era equivalente ao estrangeiro nessa 
·~ . . ' 

48. Após 1973, cOm o objetivo de ininimizai ·os im
pactos da crise do petróleo sobre a economia "interna, o 
Conselho Nacional do Petróleo passou a atribuir menor 
valor para o petróleo nacional. (Naquela época, então 
baixou o preço do petróleo nacional.) ' 

49. A Contenção perdurou durante 10 anos: de 1974 
_a 1983. 
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50_ A 1-1-84 o Conselho Nacional do Petróleo deci
diu voltar à prática da política de preço paritáriO consa
grada em 1969, Como.mcio de proporcionar maiores re
cursos para a PETROBRÁS, desenvolver suas ativida
des de pesquisa e produçlão de petróleo ( 1.490a. sessão 
ordinária do Plenário, de 29-10..69). Então voltou-se à
quela política anterior ao choque do petróleo, que era 
equiparar o petróleo nacional ao estrangeiro, cm 1984. 

51. Como participantes do valor da produção, os Es
tados e Municípios também foram favorecidos, porque 
os percentuais cresceram. 

52. As indenizações alcançam apenas a produção de 
petróleo na plataforma continental; a produção da plata
forma marítima está excluída na Constituição por tratar
se de bem patrimonial da União. 

Taxa Cambial 

53. O .. ·custo CIF /US$, médio do petróleo importa
do, que serve de base para a estruturação dos preços dos 
derivados, ê convertido em moeda nacional à taxa cam
bial oficial (art. 29, § 3'1, do Decreto-lei n<1 61; de 1966, 
com a redação dada pelo art. 19 do Decreto-lei n~' 1.599, 
de 1977). 

54, Sobre o assunto, a Resolução n"' 4, de 1980, da 
Comissão Nacional de Energia, estatui: ' 

"3. Os preços dos derivados de petróleo, como 
um todo, modificar:.se-ão de acordo com o preço in
ternacional do petróleo e a política de desvalori
zação CambiaL" 

55. A partir dC junho de 1983, a política de con
tenção dos preços de venda dos derivados de petróleo 
não permitiu a adoção do real valor da taxa cambial na 
conversão do custo CIF do petróleo importado. 

56. Os preçOs em vigor, a partir de 20 de julho p. pas- · 
sado, foram estruturados a um custo CIF de 28 dólares c 

- 50 centavos por barril, com o seguinte desdobramento: 

-CuSto FOB, médio/ .... USS 
-Frete médio,., ......•. US$ 

-Custo CIF, inédio .. ~ ... US$ 

(lá no Oriente médio) 
26,40 

2,10 
(Rio de Janeiro) 

28,50 

57~ A queda de l dólar e 50 centavos no custo CIF de 
importação não traduz, na prática, uma visíVel vantagem 
para o consumidor, uma vez que é anulada pelo maior 
custo da taxa cambial. Diminui o preço do petróleo im
portado, mas o dólar sobe e descompensa. 

58. Na conversão do custo ClF de importação foi 
adotada, a 20 de julho, a taxa cambial de Cr$ 4.370 por 
dólar, bastante inferior à taxa real hoje vigente, de Cr$ 
6.650 por dólar, 

59~- Com uma importação média de 12 milhões 150 
rriil_ dólares por dia, a diferença de taxa cambial, de CrS 
2.280 por dólar, representa para a PETROBRÃS um de
sembolso diárío, a maior, de 27 bilhões e 700 ffiilhões de 
cruzeiros. 

60. Até 31 de julho p. passado, os créditos da PE
TROBRÁS a título de diferença cambial somavam 2,4 
trilhões de cruzeiros, ainda sem compensação prevista na 
política de preços para derivados de petróleo. 

61. Oportuno será registrar que o valor atribuído ao 
petróleo de produção nacional, deUS$ 28,50 por barril, 
à taxa cambial de CrS 4.370, adotada nos preços; corres
ponde, de fato, a apenas US$ 18, 72, se considerarmos a 
taXa de câmbio hoje vigente, de CrS 6.650. 

Então, o preço do petróleo nacional, hoje, está a 
18.72, porque a taxa que-estamos pagando pelo dólar 
não é 6.600, mas 4.370. 

Peço aos Senhores consultarem documentação ·que te
nho em meu poder. 

QUADRO XVI 
PROGRAMA NACIONAL DO ÁLCÓOL 

CONSELHO NACIONAL DE PETRÓLEO 

Atribuições: 
1. Assegurar aos produtores de Álcool para fins car

burantes e para··a indústria química preços de paridade 
entre o álcool e .a açucar cristal standard. 
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2. _ Estabelecer programas de diStribuição às empre
sas consumidoras e às distribuidoras de petróleo para ga
rantia de comercializ'\ção do âlcool destinado a fins car
_1~~-~tes. 

3. . Propor preços para o âlcool destinado a fins_s;:ar-_ 
. P.~r~ntes a níve.!. de. distribuidor e consumid9'r. 

4. Assegurar às indústrias químicas suprimento de 
álcool para substituição de multa petroquímica. 

· 5. Emitir pãreci::res quanto_ a localização de _destila
-· tiªs, volume de tancagem necessário, formas de escoa-

mento dfi produção e tipo de álcool a ser produzido. 
6. -·- ~-~ª"_!:J~_Iecer ~s_p~ifi'?ações técnicas para o âlcool 

etílico co~bt,!stí_vel. - ~ 

Q!J1\D!10 XII 

,. 

PRODUTO 
30-06-83j 30-06-84 30-07-85 85/83 

% Cr$ ll Cr$ 1 ' Cr$ l % . . . ' . 
167,231 

303,00! 

191,00: 

88,50~ 

496,38 

890,00 

' 196,8 

193,7 

1.384,69i 179,0 

2.470,00i.177,5 

1.730,00! 

728,0 

715ct2 . 
DIESEL 610,00 ! ·219,4 183,6 

203,4 

805, 7· 

894,3 

827,5 

865,5 

942,9 

o. a::t>B!ErtVEL "A" (kg) 

~ lLlMINl\NIE 

G!ls LI~ (kg) 

NAF.rA PE'l'I<J(;!:J!MCA 

QIEl03IlNE !E AVIAÇ'/D . 

193!oo; 

145,00~ 

290,00 

630,00 

i: ::::: 

sso,oo: 
1. 79o,ooj 

1.400,00! 

680,00! 

184,1 

65,201 

129,oo! 

500,00 

220,00 

400,00 

237,4 

:· 210,1 L.200,00; 

180,0 

209,1 

200,.0 830,.2· . . . . . 
4.37o,oof 169,7 554,03i 1.620,00 : 192,4 

6.650,00! 284,8 

44.314,46! 249,8 

49.396,88: 307~0 

688,8 

1.124,7 

1.042,1 

1.069,3 

• 542,97i l. 728,00 i 218,2 

p.eso,1oll2.667,20 J: 226,5 

--14.224,54}12.137,98 187,3 

Evolução dos preços 

QUADRO Xll 

62: Nos últiffioS~2s õieses ~ jii.Õh0 dr! 83a julh9 de 
85 - o aumento verific\do no preço de ven<iª mêdio do~ 
derivados de petróleo fot·dCJ ~8,0%, bastante inferl.or ap 
aumento verificado no~ difererlies indicadores~ ··-··· 

O SR. WILTER FANTINATI- O preço de venda 
médio dos diferentes derivados chegou a CrS 728,00 pOr 
litro, aliás registrou um aumento de 728% entr~ ~O dçjl,l.-
nho de 1983 e 30 de julho de 1985. . .. ·. ~L 

·. Os aumentos maiores verificados nos deÔtã.is deriva- -
dos foram compensados: por outros aumentos menoreS 

1 verificados em outr_os derivados de menor custo. A mé- · 
dia de aumento do preço médio foi de 728%, baStante in
. ferior a qualquer indicador económico nosso. 

A taxa cambial adotada para preços registrou um au
mento de 688.8% neste pe~iodo; a taxa cambial oficial 
cresceu 1.024% no mesmo período; o índice ger~l de 
preços no conceito de disponibilidade interna registroU 
um aumento de 1.042%, e a ORTN, 1.069%. 

Neste quadro, os senhores verifiCarri que de junho de 
1 

.83, o período considerac!o, a política de preços de deriva·. 
dos de petróleo praticada pelo CNP foi altami::nte defla- 1 
iciõnária; registrou-se um pouco acima da metade do~ de
•mai~..f~dicadores económicos. . . --~ _, . 

, O SR. ROBERTO FRANCO DOMINGUES-:_ A 
,~ontenção no ap;nento da taxa· ~~bial, embora re~I!~--

sâvel pe!Õ d~embolsQ.._~ maiQF da PETROB.RÃS na 
importação de petrólêo, ~- transformou a politica de 
preços praticada pelo Conselho N~cional do Petr6leçfem' 
fatQr dcflacioná:rio nóS Ultimos-dois anos. · 

I Veja V. Ex•, a ORTN- s6 um indicador bein comum 
....,.., 1.0693, -os aumentos percentuais 728. 1 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obrigado, Sr. Presidente. -- - ---~- . __ _ 

Temos aí uma documentação farta aabsorver, parti
cularmente a informação constante dos quadros que, ao 

_que parece, não consta do material distribuído e se exigi
rá, por parte dos Sen~dores, <\.Qs Deput~do~ e=do p~bliCo 
interessado, uma cuidadosa análise que, sem dúvida, exi
girá algum tempo . 

Havia o nobre Pfesidente solicitado uma pequena 
pausa para descanso, mas pergunto-lhe se, em razão do 
adiantado da hora, não poderíamos continuar jâ inician
do um debate. Entendo que a COmissão gostaria de um 
retorno do Presidente a esta sala, depois de havermos de~ 
-glutido suficientemente as maciças informações que nos 
deu; _sero. d(lvida, dúvidas surgirão e precisaremos, por 
assim dizer, de um segundo turno. 

Estão abertas as inscriçõ.es. 
Por enquantO só há _um orador inscrito, qu~ é o Depu-

1 tado -~en~tQ Johnsson, a quem concedo a_palavra. 

- 0 S_R._ RE"RATO JOHNSSON -Sr. Presidente, em 
!priinêiro lugar, gostaria de cumpriment!lr o Presi~ente 
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do CNP pela eXcelente. exPOsição,' ffiostrarldo de forma . 
clara e objetiva a política nacional no que respeita à pro
dução e comercialização de combustíveis, ·e gostaria de 
alguns esclarecimentos, fazendo, basicamente, três per~ 
guntas. A primeira delas: a política de preços uniformes 
para todo o Brasil, para todos O!! d~rivados de petróleo, 
por exemplo, o gãs liquefeito de petróleo na Amazônia, 
onde existem substitutivos viáveis - este consumo não 
representa um desperdício, um ónus injusto para os con
tribuintes? 

A segunda pergunta: o que levou o CNP a propor a 
abertura dos postos nas rodovias ininterruptamente? 
Quando serâ autorizada esta abertura e esta liberação se
rã estendida aos postos no perímetro urbano? 

Por fim, a terCeira pergunta: quais os critérios para o 
registro dos novos postos e relocalização dos existentes? 

O SR. PREStpENTE (Roberto Campos)- Antes da_ 
resposta do ilustre Presidente, gostaria de pedir descul
pas ao Senador Milton Cabral. Agora, informa-me o se-. 
cretârio que ele também já se havia inscrito, e os Senado
res normalmente deveriam ter prioridade; no entanto, 

· foram agora, endereçadas pe'rguntas concretas, e espero 
que o Presidente as responda, passando em seguida a pa
lavra ao Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL --Sr. Presidente, preten~ 
dia proj:lõr O â:Ciiãmento desta reunião, porque é imprati
cável continuarmos agora. 

Tenho aqui uma listâ de mda dúzia de pergunlas. En
tão, é absolutarm:_nte importante a exposição do Sr. _RQ-_ 
berto Oruníngues, com exçelentes dados, e acho que este 
debate poderá produzir resultados muito bons para a 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Sem dú· 
vida, a solução me parece sensata, vez que to-dos nós pre
cisamos de um tempo de digestão estatística. 

Assim, depois de respondidas as perguntas do Deputa
do Renato Johnsson, proporia o adiamento da reunião~ 
ficando entendido que solicitaremos ao ilustre Presidente 
que aqui compareça novamente para uma inquirição, 

- mais profunda. 
-Tem a palavra o Sr. Roberto Domingues. 

O SR, ROJiERTO FRANCO DOMINGUES- Essa 
política de preços uniformes foi tomada pela adminis
tração anterior, e foi mantida. Ela surgiu em face da 
Emenda Con_stitUcional Passos Pôrto, que tirou uma alí
nea que dava recursos para a uniformização de preços. 
Então, foi embutida na estrutura de preços essa parcela. 

Concordo co_m o Deputado de que hâ, realmente, um 
-·~cesso ne_sse con$Umo de GL'P, mas estamos em face a 

uma realidade: Temos que entregar eSte produto eni 
todo o território" nacional. Não podemos fazer discrimi· 
nação de regiões. Nào podemos, num regime de abertura 
de mercados e de livre iniciativa, proibir que se venda 
GLP na Amazônia, por exemplo. Agora, concordo intei
ramente que é um preço exagerado que se paga do trans
porte do GLP para essas regiões. 

E di8,0-nlais a V. Ex• nós temos que evoluir, no-futuro, 
para uso mais racional do gás, como"se faz na Europa, 
Na Itália, por exemplo, o gâs usado em todas as cidades 
é gás canalizado. Só se usa gâs em botijões, comÇ> nós a
qui, em regiões rurais isoladas. O gâs canalizado, vem da 

---Argélia, seja o produzido na Europa, ou na Sibéria, a 1-
tâlia, estâ consumindo, hoje, gás vindo da Sibéria, cana
lizado. 

Então, na nossa política de utilização de gás nacional é 
dada uma ênfase ao uso de gás canalizado em substi
tuição-ao gás de butijão, que realmente não é forma mais 
racional e econômica de ser utilizado. Há exagero do dis
pêndio de recursos e a ec:onomi~ nacional sofre realmen
te com essa utilização de gás. Nós temos de achar uma 
solução. E essa solução serâ utilização de gás natural 
pelo menos próximos a regiões produtoras no litoral. 

Então, estam-os estimulando o uso de gâs canalizado 
onde for possível. No Rio de Janeiro e em São Paulo, 
onde jâ existe instalações da CONGÃS e da..CELG e, em 
futuro_ .. _,_Maçeió_tambémjâ se estâ pensando em utilizar 
gás canalizado. Mas concordo com as suas observações 
que realmente é um sacrifício para a economia nacional 
·esse- transporte. 

Abertura de postos nas rodovias. C_omo V. Ex• sabe, 
no seg~f.!dO choque do petróleo, em 1979, os postos fun~ 
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cionav'am sem restrições nenhuma de horário . .Até 1979, 
abriam a noite toda, sábado e domingo, consumo livre, 
mas com aquelas providências que se pensou na época, 
chegou-se a até a falar em racionamento, até em siiiióne
tas, se não me engano, que eram cartões, já que estavam 
até impresos. Então, antes de chegar a esse recurso extre
mo, pensou-se que se fechando os postos aos sábados e 
domingos se diminuía o consumo. E foi daí que surgiu 
essa restrição ao funcionamento dos postos, porque até 
racionamento foi cogitado na época. Bom, isso agora es
tá ultrapassado. Primeif:O, nós estamos consumindo ál
cool em quantidades cada vez maiores. A Petrobrás está 
com a sua produção completamente, as refinarias estão 
30% ociosas ou mais. O mercado do petróleo está para o 
comprador, todo mundo quer vender. Essas medidas de 
restrição inCOinodam ao consumidor, incomodam }TIUi

to. Por que persistir se a causa desapareceu? 
Nós achamos que devemos começar primeiro com a 

abertura dos postos nas rodovias, que são mais impor
tantes, que facilitam o transporte interestadual, o trans
porte de cargas. A economia nacional se_ria beneficiada±. 
Os postos são pontos de apoio nas rodovias para qual
quer camioneiro, para qu-em viaja. Eu mesmo tive o cas_o 
de ter que ir a São Paulo em um domingo, por perda de 
um parente, e não pude ir porque os postos estavam fe
chados, além de desestimular a fraude, quem viaja pelas 
estradas sabe que encontra sempre um posto que fornece 
lá no fundo por um preço maior. Então é uma medida 
que encontrou apoio em todos os seto_res. Se nas cidades 
os sindicatos são contra ou alguns são contra, nas estra
das eles são todos a favor. Eu acho que além de atender 
aos sindicatos, deve-se também atender aos usuários. 
Vamos descomplicar nossa vida, que jâ estâ tão difícil. 

Há uma terceira pergunta? 

O SR. RENATO JOHNSSON- Ainda complemen
tando essa, eu perguntaria: quando seria autorizada esta 
abertura? E, por último, quais os critérios para o registro 
de novos postos e relocalização dos existentes? 

O SR. ROBERTO FRANCO DOMINGUES- En
caminhamos já esta proposta aõ Ministério das Minas e 
Energia, porque essa proposta de abertura desses postos 
fora dos horários e-aos âomingos~ depende de uma revo

. gação de um decreto do ex-Presidente Figueiredo. Esse 
decreto de 1979 proibia terminantemente, o funciona
mento dos postos fora desses horários atuais, de 6 da 
manhãs 20 horas. Então, como primeira medida teria 
que ser revogado esse decreto, e deixando a regulamen
tação a cargo do CNP. Foi a ·nossa-proposta que foi en
caminhada ao Ministério das Minas e Energia. O Minis
têrio das Minas e Energüt Cllcaminhou ao MiníStério do 
Trabalho. O Ministério do Trabalho ficou de dar uma 
resposta, não sei se ainda deu. Mas nós estamos muito 
esperançosos de que essa medida em breve se concretize. 
E é desejo do Ministro Aurelíano Chaves. Foí S. Ex• 
mais ponderado do que eu; eu queria abrir os postos tan
tos das cidades quanto das rodovias, e S. Ex~ achou que 
nós deveríamos, numa primeira fase, abrir apenas nas 
rodovias, para ver como o mercado se comporta, para 
depois tomarmos uma ni.edida mais ampla. 

A questão da abertura de novos postos. É o maior 
problema do_CNP. Novo posto, eu não sei porque se 
criou uma mística de que posto é mina de ouro. Eu até 
estava, nas minhas memórias , lembrarido-me de que 
quando o Tostão-veio da Copa do MéXicO,-a primeira 
coisa que ele pediu foi"um posto de- gasolina em Belo Ho
rizonte. Eu acho que se criou uma mfstica de que posto é 
mina de ouro. Não é tanto assim, meu caias. Mas, entãO; 
o meu antecessor, disse que_a maior parte do tempo ele 
perdia sua atenção a esse problema, que não tem a mini
ma importância junto a reléV3tiCia dos assuntos que nós 
temos de tratar. No entanto, é o que mais tempo· tem, 
porque os pedidos são inúmeros, de tal forma que a pri~ 
meira medida que eu tomei, quando cheguei no CNP, foi 
estabelecer critérios detalhados, atualizados, normas que 
regessem o assunto, e tirando dos ombros do Presidente 
a decisão para a concessão de novos postos. Hoje, essas 
normas estão praticamente prontas e devem ser aprova
das amanhã em reunião plenária. Elas detalham perfeita
mente os casos em que serão concedidos_ os postos. E o 
Plenário é que vai conceder. Assim, quando chega um 
processo, esse processo é examinado pelos órgãos técni
cos. Caso aprovado, é enca~inhado ao relator, que o 

apreserLtã "àõ Plenário; e o Plenário, em votação, é que 
vai" atribuir um novo posto a quem requereu. O Presiden-, 
te não tem mais a mínima interferência no processo; é o~ 
Plenário. Esperamos, amanhã, quarta-feira, ap-ós conci
liarmos os pontos-de-vista conflitantes dos sindicatos 
dos proprietárRiS-e dos sindicatos dos distribuidores a 
respeito, aprovar essa resolução, e ela entrará em vigor. 

O problema da relocalização dos postos. Verificamos
que nos últírrios três anos O consumo dos derivados tem 
estado estável, não aumentou. Há uma possível recessão, 
perda de poder aquisitivo e outros. Então, nesse docu
mento, estabelecemos como premissa que, em vez. de dar 
príoiídade à abertura de novos postos, nós damos priori
dade à relocalização. Então, postos que estão mal situa
dos, mediante requerimento e comprovação, nós damos 
abertura, admitimos-a relocalização em locais mais favo:. 
rã veis. Essa é a_ política atual. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -Da mes
ma forma que o Senador Milton Cabral, assalta-metam
bém várias dúvidas sobre a estrutura de preços, sobre a 
partiêipô3çãõ dos Estados e Municípios, sobre a sub
venção ao frete, sobre o fluxo de caixa interrelacionando 
Petrobrás e Conselho Nacional do Pe_tróleo, sobre a le
gatidade e constitucionalidade de várias medidas toma
das. Mas tudo isso exigirá e, ainda para mencionar um 
aspecto específico, a questão da economicidade. A per
gunta -do Senador Benedito Ferreira sobre economicida
de visava a medir a diferença efetiva de c_usto de pro
dução entre álcool e petróleo. No caso do álcool, 
tomando-se em consideração custos diretos e indiretos, 
subvenções e receita perdida de impostos, até ·que Ponto 
a curva descendente de preço de petróleo ainda seria eco
nômico produzir-se álcool, tendo que se levar em conta 
evidentemente efeitos colaterais favoráveis sobre o em
prego e distribuição regional da renda inerentes à pro
dução de álcool. 

Acho prudente a sugestão do Senador Milton Cabral, 
no sentido __ de que soticitemos ao President~ do CNP 
para aqui retornar em outra oportunidade, após o estu
do que faremos da abundante documentação apresenta
da. 

Para a prôxima reunião, gostaria de sugerír à Comis
são que ouvíssemos o outro lado da questão, o lado do 
consumidor, do industrial ou do municipalista, antes do 
lado do Governo. Sugeria, para isso, que convidásse~os 
o Dr. Carlos T. Motta, que é um industrial conhecido, 
especialista em programas de petróleo e que trabalhou 
há muito tempo no assunto, de vez que foi um dos cc
autores da Lei n'i' 2.975. Ele presidiu o grupo de trabalho, 
ele foi um dos colaboradores para a leitura dessa lei._ A 
lei foi do tempo do Presidepte Juscelino. Ela reformulou 
toda a legislação do imposto único. E trabalhou também 
o Decreto-lei nQ 61, de 21-ll-66, que foi o segundo gran
de marco do disciplinamento da estrutura de preço de 
petróleo. 

Nada mais h a vendo a tratar, encerro a reunião, agra
decendo o comparecimento do ilustre Presidente do 
Conselho Nacional do Petróleo. 

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 45 minutos.) 

4~ Reunião, realizada 
em vinte de agosto 1985. 

Às dez_ h_oras e trinta minutos do dia vinte de agosto _de 
mil novecentos e oitenta e cinto, presentes os Senhores 
Senadores Roberto Campos, Gabriel Hermes, Jorge Ka
Jume, Leonir Vargas, Benedito Ferreira, Jutahy Magª
lhães, Nivaldo Machado, Virgílio Távora e Cid Sam
paio, reúne-se a Comissão de Fiscalização e Controle. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente, Senador Ro
berto Campos, concede a_ palavra _a_ç _Doutor Kleber 
Gia-rdirio, primetro depoente, que fala sobre os aspectos 
constitucionais e legais do imposto único_ sobre com
bustíveis. o "depoeiüe; advogaâõ; estâ triovendo ação na 
justiça, contra a União, em favor dos Estados e Municf
pios, para o ressarcimento do valor do IU devido. Em se
guida, o Senhor Presidente concede a palavra ao General 
José Luz Neves, que discorre sobre o período em que foi 
Diretor Administrativo_ e Financeiro do Conselho Na
cional de Petróleo---: CNP --:,e respondeu sobre os ter
mos da Proposta de Fiscalização número hum de mil no
vecentos e oitenta e~inco. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente encerra a reunião, convocando os Se-
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nhores meinbros para a próxima reunião, lavrando eu, . 
Djalma José Pereira da Costa secretário ad hoc, a presen
te li.fa que, liáa e aprovada, vai assinada pelo Senhor Pre
sideme. __ .....:.; Roberto Campos, Presidente. 

Anexo à Ata da4" reunião da Comissaode Fiscali
zaÇão e Contlole, realizada em 20 de agosto de 1985, 
relativa a palestra do Dr. Kleher Giardino, sobre os 
aspectos constitucionais e legais do imposto único 
sobre combustiveis; e, do General José Luz Neves, 
sobre as atividades do Conselho Nacional do Petróleo, 
que se publica devidamente autorizado pelo Sr. Presi
dente. 

Presidente: Senador Roberto_ Campos 
Vice-Presidente: Senador Américo de Souza 
{fntegra do apanhamento taquigráfico da reunião) 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Havendo 
número, declaro abertos os nossos trabalhos. Srs. Sena
dores, vamos dar continuação ao nosso ciclo de debates 
tendentes à avaliação do comportamento e desempenho 
do Conselho Nacional de Petróleo. 

Temos dois depoentes hoje que abordarão assuntos 
bastante diferenciados. O primeiro é o Dr. Kleber Giar· 
dino que se tem dedicado, nas suas atividades profissio
nais, entre várias outras coisas, a defender a causa _dos 
Estados .e Munk:ípios que se sentem lesados na distri
buição do Imposto Ünico sobre Combustíveis, alegando 
que, em descumprimento do texto constitucional várias 
outras formas de tributaçãO, outros gravames tem sido 
impostos como parcela do preço de petróleo, de modo 
que se comprimiu, extremamente, aquela parcela que, 
nos termos da Constituição, deveriã ser o Imposto úni
co, propriamente dito. 

O General José Luz Neves também está aqui pres_ente 
e foi, durante muitos anos, Diretor Financeiro <!o Co_n_se
lho Nacional de Petróleo e talvez nos permita entender 
um pouco mais dessa floresta confusa que é a estrutura 
de preços. -

Concedo a palavra ao Dr. Kleber Giardíno. 

O SR. KLEBER GIARDINO- Sr. Presidente, de
mais Membros da Mesa, Srs. Senadores, Senhoras e se
nhores: 

Desde logo, gostaria de manifestar a honra e a alegria 
que nós é dada em poder acolher a convocação que nos 
foi feita, no sentido de aq11i comparecer para prestar a 
nossa modesta contribuição no esclarecimento de ques
tões ligadas ao tema de que agora se ocupa esta Comis
são. A essa honra, se somam o júbilo e a satisfação deve
rificar a intensificação das preocupações desta Casa, no 
que tange a assu!lto tãO grave, tão importante, como seja 
a questão da composição dos preços de petróleo e deri
vado e, paralelamente, as formas juridicamente consa
gradas, ila ordem constitUCionaf degal brasileira, de dis
tribuição de receitas tributárias relativas à realização de 

-operações com esses produtos entre União, EstadoS e 
Municípios. - -

A contribuição que poderemos dar a esta Comissão, 
evidentemente, restringe-se ao campo da nossa atividade 
intelectual e profisSional. Vale dizer que só poderemos 
trazer à consideração de V. Ex•s. observações ligadas aos 
aspectos jurfdicos vinculados a essa questão. Escapam
noS_- e sequer ousaríamos enveredar por esse campo
considerações de natureza relevante, sem dúvida alguma 
importantes, porérri que suporiam um conh-ecimento e 
uma qualificação técnica da qual não somos detentores. 
Portanto, restringiremos, r~almente, nossas conside
rações aos ângulos jurídicos-·relacionados a essa temáti
ca. 

Tentaria, da fõrma mais objetiva possível, transmitir a 
V. Exas. e a eSta ·comissão os elementos ou característi
cas mais básiCas, a nõsso ver, que se envolvem no regime 
jurídico da discipfina legal das operações com petróleo e 
da disciplina tributária que incide sobre o petróreo e de
rivados. 

Até 1940, a tributação sobre petróleo e derivados era 
feita, de certa forma com liberdade, pela União, Estados 
e Municípios. Inexistiam óbces constitucionaiS no senti
do de restringir, como posteriormente veio a suceder, a 
competência tributária nessa matéria exclusivamente à 
União. Esse elemento novo veio surgir apenas em 1940, 
quando, em razão da edição das Leis Consiitucionais n"'S 
3 e4, vedou-se a Estados e Municípios a possibilidade de 
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ínsfituiÇâo de tributos sobre operações com petróleo e 
derivados, atribuindo~se, com exclusividade, à União 
poderes jurídicos nessa matéria. As finalidades dessa 
concentração são quase que ínTüTiíVaS. Essa mudança na 
ordenação t-ributária nacional sucedeu logo em seguida à 
instituição do monopólio da prospecção e lavra de pe
tró.le~, no momento em que convinha, do ponto de vista 
político, do ponto de vista económico, concentrar-se na 
mão da União a disciplina sobre esse insumo então con
siderado extremamente relevante para a economia nacio
nal. Com isso, conseguiu-se instituir um regime de o_rga~ 
nização racional da disciplina jurídica das atividades- de 
petróleo e, ao mesmo tempo, não obstante à concen
tração dos poderes tributáriOs em -mãO- da União, 
assegurou;se a persistência de ingressos financeirOS -pa-ra 
Estados e Municfpios, põr vía da instituição de partici
pação dessas entidades no produto da arrecadaçã_o do 
imposto, que, segundo a legislação da época, seria insti
tuído pela União. 

O sistema engendrado, portanto, a partir de 1940 
pode-se resumir nesta estrutura singela: de um lado, as 
faculdades tributárias sobre matéria de operações com 
lubrifícarites e combustíveís líquidos e gasosos 
concentraram-se na União. Paralelamente, investiram 
Estados e Municfpios-de direito subjetivo, no sentido de 
pleitearem da União, de obterem da União a recupe
ração ou o recebimento de uma parcela da arrecadação 
procedida per esse ente. Esse Sistema manteve-se de 
1940 até os nossos dias pequeníssimas oscilações no tra
tamento constitucional. Basicamente tem-se o mesmo re
gime de concentração do poder tributário em inãos da 
União e da existência de 4_i_r~ito_de EsJados e M~nicípios 
a participação no pi'oduto dessa receita, desde 1940 até 
hoje. Agora, _essa matéria encontra-se- disciplinada, basi
camente em dois dispositivos do texto constitucional, o 
art. n"' 21, item 8, onde se prevê a competência exclusiva 
da União, no sentido de instiluir o imposto sobre lubrifi
cantes e combustíveis. No art. 26, item I e parágrafos 
com a redaçào advinda da recente emenda constitucional 
n"' 23, onde se prevê a participação de Estados e Municí
pios no produto da arrecadação _desses tributos. O im
posto sobre lubrificantes e combustíveis recebeu da 
Constituição uma estrutura peculiar que justificou, in
clusive, a sua designação, a partir desse momento, d~ Im
posto Único, Ao contrário do que sucede corri a generali
dade dos tributos, o impo-sto é único, porque, segundo 
cláusula constitucional, deve incidir uma só vez. Não é 
tolerada pela Constituição Federal a incidência sucessi
va, cumulativa ou não, do imposto único. A regra consti
tucional é explícita e textual neste sentido. O imposto 
deve incidir uma úníca vez sobre uma das operações 
possíveis, como lubrificantes e combustíveis, vale dizer, 
sobre a produção, ou a importação, ou a circulação, ou a 
distribuição,_ ou o consumo. 

Souto Maior Borges, um extraordinário jurista nacio
nal, observa com precisão que o texto constitucional não · 
é muito claro ao limitar as possibilidades de· incidência 
do Imposto Único a uma única e t;:xclusiva das operações 
referidas no item 8 do art. 21. Porém, sustenta com argu
mentos convincentes, inquestionavelmente convincentes, 
a correta interpretação desse texto, no sentido aqui por 
nós manifestado. A despeito da ConstituiçãO falar que 
esse tributo incidirá sobre qualquer das operações, isso, 
absolutamente, não significa que a Constituição Federal 
estivesse permitindo a incidência sucessiva do tríbUtci 
sobre mais de_ uma dessas o_perações _previstaS no textO 
constitucional. Esta mesma posição é sustentada por Ru
bens Gomes de Souza e pelo mestre de todos nós, Alio
mar Baleeiro, que, em estudos proferidos acerca da ma~ 
téria, enfatizada a significação dessa expressão "qual
quer operação" como signíficando, na verdade, uma das 
operações. Portanto, independente da circunstância do 
imposto poder incidir uma única vez, Srs. -Senã.dore5, ín
dependente da circunsfânci'il. de o imposto poder incidir-
sobre uma dessas operações, e a eleição legislativa de 
uma delas, para servir de hipótese de incidência à con
corrência do tributo, afasta, inexoravelmente, a possibi
lidade de que o tributo incida sobre qualquer outra, há 
uma exclusão implicada na eleição legislativa de uma 
dessas operações. Além disso, o imposto é único, tam
bém, porque sua incidência afasta, sem nenhuma ex
ceção possível, dada à abrangência da -linguagem consi
~ucíonal, a possibilidade de incidência de outro qualquer -

tributo, seja ele imposto, taxa ou contribuiçãO de qual
quer natureza sobre as mesmas operações. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Se V. S'
me permite uma ligeira interrupção, esse é exatamente o 
punctum dolens d<l. questão: a penúltima estrutura de 
preços, do dia 28 de fevereiro deste ano, consigna, como 
percentagem do preço médio de venda, 1% para o impos
to único. A isso se acrescentam na estrutura de preços 
várias outras taxas de contribuições: previdência social, 
com 3,6; PIS- PASEP, com 2,1; FINSO_CIAL, 1,4; 
ICM, 0,3 e IPI, 0,1. Essas taxas de distribuição e outros 
gravames somam 7,5 e o impoSto que deveria ser únicO é 
apenas 1% do preço de venda. 

É essa a argumentação que os Estados têm levantado 
nos litígios judiciais? 

O SR. KLEBER Glf..RDINO- Essa questão é extre
mamente relevante na matéria. Na verdade, o pleito de
duzido por Estados e Municípios, com relação a impor
tâncias que, no passado, lhes foram sonegadas, partici
pações que foram excluídas do sistema de partilhas que, 
constitucionalmente seria devido, vai-se radicar, vere
mos imediatamen~e após, em outras considerações. De 
qualquer modo, a observação é _iri1Por_tante, Senador Ro
_berto Campos, por_que demonstra a tolerância - acho 
que é possível usar esta expressão -com que se tem ad
mitido, muitas vezes, inclusive com a complacência do 
Poder Judiciário, certos abusos que, à vista de uma inter
pretação rigorosa e j US'til., POrtanto, do texto constituci9'
nal, seriam inacei~áveís. O que se construiu para justifi
car este tipo de incidência, Srs. Senadores, é a concepção 
-a meu ver, equivocada- de que, na verdade, a quota 
de previdência, o PlS, o FINSOCIAL seriam: tributos 
que não o_nerariam as operações de produção, distri
buição, de circulação, etc, de lubrificantes e combustí
veis, porém que repousariam sobre objetos diferenteS, 
sobre o faturamento das empresas e, aí, evidentemente, a 
refefência dessa juStificação é eufemística. 'O flituramen
to das empresas, a base de_cãlculo e objeto de incidência 
do PIS e do FINSOCIAL, por exemplo, não deixa de 
ser, e é até form_alrnente verificável, senão a somatória do 
produto das várias operações realizadas pelo contribuin
te; ·ae lal rnodó que se dizer que um tributo--não se con
funde ou que a hipótese de incidência de um tributo não 
é a própria operação; porque, na verdade, ele- incide 
sobre _o yalor global das operações periodicamente apu
radas parece-nos uma colocação sofismática. Entretan
tO~ iSsO é que teiri juSITfiCádo a possibilidade dá'Ccibfã"Oça 
pai'alela desses tributos numa atividade que, segundo de
terminação fundamental da Constituição, só poderia fi
car sujeita ao Imposto Único. Não há dúvida que se tem 
um desvio nesse aspecto. 

b SR. CID ~SAMPAIO- Com sua permissão, além 
da paralela, superposta. 

O SR. KLEBER GIARDINO- Superposta e muitas 
vezes em sentido estrito, já que PIS e FINSOClAL são 
um só e mesmo tributo. Se formos ex:;tminar a legislação 
literal neste aspecto, se formos examinar o modo formal 
como foram construídos estes dois tributos, veremos que 
existe uma identidade absoluta. Se fosse possível entre o 
Imposto Único e o PIS, por exemplo, sustentar-se uma 
diferença, porque um incide .sobre o valor unitário de 
cada operação, embora o outro incida sobre o valor acu
mulado de um volume de operações periodicame1.1te apu
rado, se fosse possível sustentar-se isso, com relação a 
PIS e FINSOCIAL, sequer essa fundamentação nós va~ 
mCfs-encontrar, porque são, realmente, tributos que inci
dem, superpostamente, de modo objetivo sobre a -mesma 
e específica base tributável. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)-- Alguril 
tribunal já reconheceu a validade da reclamação da in-
constitucionalidade, Municípios e Estados? " 

O SR. KLEBER GIARDINO- Não, ainda não foi 
reconhecida, Senador. Esses pleitos são relativamente re
centes* Há que se entender a ponderação, a reflexão pro
funda que os tribunais, certamente, estão atribuindo a 
essa matéria, de tal mõdo que nãõ se tenha airida uma 

·poSição, sequer- prOvisória, por Via de uma primeira sen
tença, embora recorrível, acerca do- assunto. Mas o teste
munho que poss-o- dar a esta Comissão, fundada menos 
no nosso ponto de vista pessoal e muito mais na opinião 
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pÓbliCa -que hoje jã é generalízada - da maioria dos 
estudiosos que se dedicaram sobre este assunto, acho que 
não cometo, não adianto nada que me fosse vedado em 
dizer-lhes que .existem opíniões firmadas sobre esse as
sunto, especificamente sobre o caso do Professor Miguel 
Reate, do Professor Souto Maior Borges, entre outros 
estudiosos afirmando o claro abuso que se configurou, 
durante longo tempo, nas práticas adotadas, nestas Illfl
térias por parte da União. 

Mas gostaria, Sr. Senador, de retornar a tinha dera~ 
cioclnio que vinha desenvolvendo, para, enfim, reafir
mar que o sistema de concentração da competência tri
butária em mãos da União e da paralela atribuição de 
uma participação nesta receita a Estados e Municípios 

-constitui-- a essênCia da sistemática do Imposto único, 
desde 1940. Portanto, hã quase meio século. 

Entretanto, a despeito dos desígnios constitUcionais 
explícitos nessa matéria, a despeíto da linguagem elo
qüente da Constituição acerca do tratamento a ser defe
rido a essa hipótese o que se observou ao longo -dos últi
mos anos na experiência da aplicação dessa sistemática 
em nosso País, foi um visfvel, claro e profundo desvirtua
mentO daquela que sena uma orientação segura a respei
to desse tema. 

Creio não incidir em exagero em afirmar qUe frustrou
se, por via da aplicação da legislação do Imposto Único 
sobre Lubrificantes e Combustíveis, as exigêncíaS cOnsti
tucionais nessa matéria. A COnstituição diz uma coisa e, 
na verdade, o que se viu ser praticado neste País durante 
muito tempo, nessa questão, foi outra completamente di
ferente. 

Eu me permito fazer uma rapidíssima digressãC!. Em 
matéría de disciplina jurídica de petróleo, na verdade, a 
U niã_o detém pelo menos dois poderes, porque, de um la
do, está eia qualif\cada a estabe:\ecer o regime de preços 
de petróleo, de derivados de petróleo, de lubrificantes e 
de combustíveis. Portanto, uma legislação de natureza 
económico-administrativa voltada à fixação, controle e 
eleição de um preço administ-rado, político e público, se 
se IZ!eferi~, ~m que consiste o valor desses bens. 

Essa- é uffia competência detida pela Uiiiã.'O. A"1egiS: 
laÇão sobre petróleo e derivados dedica ampla parcela do 
seu_ tratamento a cuidar da questão dos procedimentos 
de fÕrmação de preços de petróleo e derivados. Paralela
mel). te, detém a União um poder que não é mais 
eQOnômico-â.dministrativo, porém, que é tributário, no 
sf:Oüdo de instituir o Imposto único sobre Lubrificantes 
e Com~u.stíveiS. VC?Jaril V. Ex~s que estamos abordando 
dois campos totalinente distintos. Uma coisa é a discipli
na legal do preço de um determinado produto, outra coi
sa é a disciplina legal, instituitória e, digamos, regula
tória de um tributo que deve incidir sobre operações com 
aquele produto, 

A ex_per_iê~cia brasileira demonstra que a legislação, 
durante todo tempo em que veio tratando dessa matéria, 
sempre misturou as dl!aS questões. Sempre compuseram 
os m,esmos e únicos textos legislativos, disciplinas "alta
das ao regime de preços de petróleo e derivados e ao regi
me de Imposto Unico sobre Combustíveis e Lubrifican
tes. E foi exatamente no contexto desse defeito de natu
reza técnica que não chega, materialmente, a corrii)rome
ter a legislação editada, mas que muitas vezes difiCulta a 
compreensão específica dos variados campos em que o 
intérprete ou apticador está se situando, forno contexto 
exatamen~e dessa confusão havida q~e se começou a in
cidir noS descaminhos qUe conduziram à situação de 
abuso a que hã pouco nos referimos. 

Vejam V. Ex•s, o regime de preços públicos é um regi
me que não encontra, senão tênues e brevíssimas referên
cias constitucionais. Eu lhes -diria até que reconheço nis
sõ Um defeito de elaboração constitucíonal brasileira e 
que seria de todo conveniente que existisse no contexto 
da Carta Magna uma disciplina mais minuciosa a respei
to-o.e preços públicos. E que a matéria das tarifas ou das 
chamadas tarifas dos preços políticos e administrjidos 
merecessem pelo menos algumas referências explíçi~as 
do texto constitucional, no sentido de estabelecer cri
térios, parâmetros quê norteassem, dentro _d_e determina
dos !_imites, a atividade legislativa nessa matéri(\_. O que 
se tem hoje são brevlssimas· e· obscurecidas referências~ 
constitucionais a esse re.sp~ito, de tal IJ)Odo que pod;-se 
dizer qUe a liber~ade iegislativa rrn: flxa'Ção 4~ p're·çoS , 
púbiiÇo~é mpito arnpla, excepcionr&Jniente_amPla, rácul7. 
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tando ao legislador construir: portanto, a disciplina que 
melhor lhe pareça necessária ou conveniente a uma de
terminada matéria. 

Paralelamente, a legislação tributária recebeu no texto 
constitucional - é uma peculiarídade do sistema brasi~ 
Jeiro a Constituição brasileira se distingue das demais 
constituições ocidentais mordernas pelo tratamento 
exaustivo que deu à matéria" tributária, é uma peculiari~ 
dade do nosso sistema e vamos encontrar padrões ri- -, 
gidisslmos, estreitíssimos veiculando excepcionalmente o 
trato legislativo nessa questão. De tal sorte que se opõem 
e se confundem em matéria de legislação de petróleo_. 

No mesmo diploma, matérias em relação às quais a legis
lação tem absoluta liberdade de tratamento com outras 
matérias em relação às quais a iniciativa do legislador é 
extremamente limitada por dezenas e centenas de nor
mas, comando e princípios constitucionais. Já podem 
aperceber -se V. Ex• que realmente se tornaria muito 
difícil encontrar uma disciplina equilibrada, que levasse 
em conta as diferentes exigências que presidem a elabo
ração de dispositivos de uma mesma lei, sobre os quais 
ora tem o Poder Legislativo ampla discrição e sobre os 
quais e outros momentos está o Poder Legislativo extre
mamente Umitãdo por normas constitucionaiS. 

O que se fez, verdadeiramente, nos últimos anos, neste 
País foi valer-se, a legislação regulatória dessa matéria, 
dos poderes que possuía a lei, no sentido de discíplinar 
os preços de petróleo e derivados, para confundí-los com 
outros poderes que possuía a União, para disciplinar o 
Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes. 

O que fez essa legislação ......: e eu tentarei ser doravante 
bastante preciso e objetivo - construindo o tributo, as 
leis, as várias e sucessivas leis que regularam essa ma
téria, disse que o imposto incide sobre o preço ou o custo 
CIF do petróleo importado, avaliado segundo determi
nados critérios previstos na mesma lei, ou sob o chama
do preço ex-refinaria, colocado, portanto, o preço de co
locação do produto pelas refinarias, junto a distribuido
res. 

Essa a base de cálculo do tributo. Paralelamente, fo
ram sendo adicionados à estrutura de preços de petróleo 
parcelas que a legislação ora chamou de custos, or-a cha
mou de contribuições, ora chamou verdadeiramente de 
parcelas, montantes que a recente Emenda Constitucio
nal n~" 23 veio a definir como adiCiOn-ais e -grav·am:es-:- fo
ram sendo adicionados essas parcelas além do preço ex
refinaria, ou daquele preço básico apurado por via do 
custo do petróleo importado, acrescidos esses valores ao 
preço dos combust(veis e lubrificantes de tal modo que 
eram recebidos pelas refinarias aos revendedores e destes 
vendidos ao público consumidor, sem que, entretanto, 
sobre esses valores incidissem as alíquotas do imposto ú
nico. 

Essa referência, digamos, é a menos graVe-que poss-o 
fazer a V. Ex• o fato de sobre esses valores não incidir o 
imposto único, porque essa legislação fez mais. Indepen
dentemente do fato de haver previsto acessórios ao preço 
sobre preços que refugiriam todavia, à base de_cãlculo de 
imposto, reduzindo, conseqUente"ffiente, o valor de im
posto únicO arrecadado pe"f<1 União, fei mais essa legis
lação, determinou de um rriodo rigorosamente inacredi
tável que esse~ valores, esse:s sobrepreços, essas parcelas, 
~~-atrihuições, esses outros custos, como chamados, 
fossem entregues pelas refinarias aos -c-ofres públicos. 

O Decreto-lei nl" 1.785, de 1980, chega ao ponto de di
zer que esses montantes devem ser entregues ao caixa da 
União, aos cofres federaiS ã títUlos-de receitas ordinárias 
do orçamento. Portanto, um preço, um custo, um sobre
preço que-não pertence ao vendedor. Pelo contrário, que 
pertence à União, porque a ela é destinado, A refinaria 
opera nessa mecânica ou nessa sistemática, como um 
mero agente de percepção desses valores, num primeiro 
momento do distribuidor e, por via desse, do público 
consumidor, para carrear esses recursos aos cofres públi
cos. 

Se V. Ex.'s tomarem o art. 49 do Decreto-lei nl" 1.785, 
que deu nova redação ao art. 13 da Lei nl" 4.452, de 1964, 
verão a quantidade de itens, a multiformidade de_ itei:Ls 
que foram estabelecidos, iristituídOs e previstos nO -p-ro
pósito de prover recursos aos cofres públicos, no sentido 
de atender_ às finalidades as inais diversas. 

Pode--se até admitir que essas finalidades estivessem li
gadas ao can:po energético, lat? sensu, ao campo de 

transporte.'i, algumas delas, mas definitivamente nada Ii
gadQ_a lubrificantes e combust1veis líquidos c; gasosos e 
InUIT.o menos ligados a atividaqes deferidas pela lei, seja 
a PETROBRÁS, sejam as refinarias, de uma maneira ge
raL 

Portanto, no tratamento do preço político dos deriva
dos do petróleo, incluíram-se certos valores que, todavia, 
não operaram como verdadeiros preços. Tivessem me-re
cido a efetiva comprovação de preços, pertenceriam aos 
v_~ndedores d5JS produtos que originam esses preços ou 
esses subpreços, se tratassem de um custo verdadeiro, 
seja da PETROBRÁS, seja das refinarias. Evidentemen
te, essas parcelas haveriam de ser retidas como recupe
ração_ de custos incorridos, fossem receitas, ainda quere
ceitas de natureza política, acrescendo aos lucros dessas 
entidades e deveriam, evidentemente, permanecer nos 
t:"Ofres das entídades recebedoras desses preços. ___ _ 

Entretanto, embora chamados de custos, embora cha
mados deyreços, o que se instituiu na verdade, além do 
Imposto Uníco sobre Lubrificantes e Combustíveis, não 
s.e confundindo com Imposto Único sobre Lubrificantes 
e Combustíveis, foi visivelmente um~ vários Outros tri~ 
butos incidindo sobre operações de alienação de deriva
_dos de petróleo, cujo produto passou a pertencer, pel~ 
man_i_pulação artificiosa promovida nessa legisla~o, ex-
cluSivamente à União. - - - -

Uilí decorrem dois campos que me parecem devessem 
merec-er a nossa atenção numa perpectiva de compreen
são- sistemática dessa matéria. 

Num primeiro momento, a análise da valídade política 
da exislência desses sobrepreços. f: legítimo, seria legíti
mo que as operações com petróleo e derivados facultas
sem a arrecadação do plus que é cobrado, no sentido de 
por via delas atender-se aí a outras finalidades, típica ca
racterização, portanto, de um preço de natureza estrita
mente política, no desenvolvimento dessa reflexão esta
mos cogitando, estamos incidindo sobre a análise da dis
ciplina !egislativã do_ preço de derivados de petróleo. Es
sa, a primeira esfera da nossa preocupação. 

E a segunda, se s_e entende justo que assim seja, que 
l_egítimo é a cobrança como acréscimo ao preço natural, 
digamos assim, ao preço mercantil dos derivados do pe
tróleo, Esse plus que se presta a finalidades outras, 
entendendo~se ~egítimo que as~im seja, por outro lado 
deve caber a nossa consideração sobre o fato de que, na 
!Ue~ida eni.- q_ue esses valere~ são -entregues à União, 
caracteriza-se a reStauração de um típico tributo sobre -as 
operações de venda de petróleo. 

Nesse caso, o sistema constitucional de paiticipação 
de estados e municípios deve impor-se inexoravelmente, 
fatalmente, sem possibilid~de de outra disciplina qual
quer. -

Admitindo-se a possibilidade de que sejam cobrados 
-esses Vãlores e reconhecida a necessidade de que devam 
-eles reverter-se em benefício do Caixa do Tesouro. En-
tão, evidentemente, a conclusão que daí resulta, e que 
não pode ser outra, é de que se tem, no caso, um figura 
tributária típica, Nós temos entendido esta arrecadação 
cOhfO umaespêde de cobrança plUral do Imposto Único 
sobre Lubrificantes e_ Combustíveis, Na verdade, 
abstraindo-se a nomenclatura exótiCa e bizarra utilizada 
pela legislação e o artificialismo e o mascaramento com 
que o desígnio arrecadatório exclusivo da União trans
parece !}essa legislação desconsiderando_ portanto toda 
eSs-a manij:11:ilação aitificiõsa que foi procedid8 nessa ma
téria: O qLie- resulta, como síntese, é que realmente, inde
pendentemente do Imposto Único como formalmente 
design<1do pela Legislação que incide Sobre uma parcela 
do preço -cobrado pelas operações com o petróleo e deri
vados, paralelamente a isso, independentemente disso, 

-outros tributos foram iriStituídos por essa Legislação, E 
são outros tributos claramente, porque são cobrados 
pela refinaria e entregues à União como Receita Orça
mentária. f: o que consta do Decreto~lei n"' 1.785. 

A análise das repercussõeS econô-qlico-financeiras exa
tamente por escaparem a nossa possibilidade técníca, 
uma: vez que não somos versados em estatística e econo

' mia, ciências respeitáveis, e que por isso mesmo devem 
ser-tratadas por aqueles que dominam os meandros des
sas técnicas e dos seus princípios, Exatamente por esta 
razão não temos condições de orçar a V. Ex•s a grande· 
za, a intensidade da lesão que por esta via se acarretoL 
nas finan_~as de estados e municípios. Apenas acentuaria 
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que o re:gime de participações nas receitas federais cons
tituem, indiscutivelmente hoje, para a grande maioria 
dos municípios brasileiros, municípios, portanto, que no 
Imposto sobre Serviços e no Imposto Predial, não têm 
condições pela própria natureza da organização munici
pal específica d_e que se cuida, não têm condições de tirar 
desses imposros os recursos e ingressos necessãríos a pro
ver as suas finalidades, para a grande maioria dos mu
nicípios- que enfrentam esse tipo de dificUldade, que não 
pode se valer de outros mecanismos tributários para ob
ter as r'eCeltas i:leceSsãrias ao desempenho de finalidade 
muitas vezes básicas cometidas condicionalmente a eles, 
Mas o regime de participação é absolutamente essencial, 
aQsolutamente fundamentaL Não pode ser ilegligenciado 
sob pena de deixar-se essas entidades à míngua de recur
sOs financeiros absolutamente essenciais, carentes, pe
dintes muitas vezes de mígalhas de outra natureza, em 
®ntrapartida a lesões profundas acarretadas a direitos 
legítimos seus_,_ insuspeitada mente consagrados no texto 
~nstitucional. A grandeza da lesão promovida a estados 
e municípios por essa via eu não receio em dizer a V, 
~x•s que assumiu proporções iricalculáveis. Realmente, 
o delito que se cometeu contra as arrecadações dos esta
dos da Federação e dos municfpios brasileiros, por via 
dc::ssa manipulação ar~iqciosa que, certamente, teve suas 
razões. Mas neohuina dessas razões poderia se suplantar 
àS_ exigências exj)Ucitas, r@díssimas· e estritíssimas que a 
COhstituição instituiu nesta matéria, provocando, conse
qüentemente, detrimentos irrecuperáveis para essas enti
daQes. Como foi colocado no início da nossa exposição, 
_exi~tem ~ ~emos, inclusive, a alegria de poder participar 
na condição de cc-patrono de várias dessas ações -, 
exístem pleitos juDiciais em andamento movidos pores
tados e municípios no sentido de se exigir da União are
paração por essa subtração inconstitucional a que foram 
SE_b_!!l~tidos _dura11te _!ongos anos. A expectativa que se 
tem é de que rapidamente se possa conseguir o reconhe
cimento judiciário alertado, já agOra, para esse fato gra
ve que vinha se sucedendo durante muito tempo, que se 
obtenha rapidamente- a devida reparação para essa lesão 
gravíssima ocorrida no passado. Entretanto, indepen
dentemente do que se possa fazer com relação ao passa
do, e neste aspecto a obra judiciária será a mais impor
tante, quer nos parecer que a experiência desses descami
nhos deve orientar a nossa reflexão futura sobre esta ma
thia, deve inspirar as nossas consideraçõ"es no sentído de 
uma reanálise profunda, minuciosa, atenta, do tratamen
tO legislativo hoje existente nessa questão, tomando-se 
conta, V. Ex•s, neste Congresso, de que, na verdade, te
ritos realmente dois planos de observação a merecerem 
considerações antônomas. Um, o plano da disciplina do 
preço público de petróleo e derivados aonde as cogi
tações são de determinada ordem, aonde, como enfatiza
m~~ a V, Ex•s, a liberdade do Poder L_egislativO .; mais 
~mPl~~~ De outro_ lado, ~ ~ampo da disciplina do Imposto 
lJnico sobre Lubrificantes_ e_ ComOustíveis, aonde as exi
gências condicionais se impõem imperiosamente sobre a 
iriiClãtiVa do Poder Legfslativo. AOiide as_ desígnios Cons
titucionais f1,1ndamentai~ no -s~ntido de que as operações 
coni esses produtos promovam- recelta:. para as três enti
dades _in_tegrantes do sistem.a._brasileiro, simultâneamen
te, por via de um sistema minucioso de participações, 
como o que foi estabelecido, às considerações desta Ca
sa, incidirão sobre premissas, sobre outros pressupostos. 
Essa refl_exão realmente nos parece impOrtante. Com isso 
se conseguirá, segurãmeni.e, colocar o mínimo de organi
zação de tal modo a distinguir-se tratamentos que são 
efetivamente discerníveís e inconfundíveis e que mere
cem, portanto, consideração apartada. Anima-nos e 
alegra-nos, sobremodo, a convicção que temos mais do 
que a crença de que seguramente haverá oportunidade 
para que V. Ex•s e- para que esta Casa tenham ensejo de
rever, com toda a meditação necessária, esta disciplina 
assim desorganizadamente construída ao longo da nossa 
experiência. Agradecemos a oportunidade de, modesta
mente, muitõ modestamente....:.. reconheço_;_; podermos 
colaborar com mínima parcela, para que esta obra de re
construção possa ser feita, Ficamos; evidentemente, à 
disposição dos Srs. Senadores desta Comissão, para 
qualquer outro tipo de colaboração que, nesta oportuni
dade ou em qualquer outra, possamos dar a respeito des
se assunto. Muito obrigado, 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)__: Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio. 
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O SR. CID SAMPAIO- (Fora do microfone) .. .im
posto sobre combustív~l estabelece qq.e é única e_ não 
existe in<iis üma- percepÇão parà ·u-ma explicação do ter
mo "único", o resto é contrãrio à lei. De todo mod_o vi-

, vemo,s ein um período que por decreto se legislava e por 
decreto· se simulava o çumprimento da,·teiL Desejo cha
maf a atenção para um aspecto, que é p dlÍ diferença do 
preço entre o âlcool e a sua participação, o ·que, na reali
dade, a administração _fioa_n_çejra do País responde!.!-d.e 
modo t_ortuoso, dando outra finalidade e explicafldo 
tratar-~_a.quilo não de_um tributo e, fiÍmlm~_nte~ de~viaõ.: _ 
do para outra nomenclatura para ocultar-se a. nomencla
tura legal. Isso foi um crinie -para-jUStificar li.In OUt'ro": 
Mas a própria legislação, a meu ver, errou onde estabele
ceu a particiPação em alguma coisa que não deveria exis
tir, pois é--inconstitucional. Gostaria de ou-vir a~sq,_ª'-~_:_ · 
planação sobre isto e acho ....:.. como estamos estudando a 
reforma trlbutâria em um pai~, uma nova.:CoilstifUinle 
para estabelecer novas_ normas,-ªlterando essa peculiari
dade, que é da Constit1,1ição brasileira, a ultim_a Cóõ_stE __ 
tuição fci1_de tal modQ minuciosa com relação a tiibuJos, 
descendo a particularidades que, no geral, a:S consti
tuições- se omitem. Queria oUvir o seU ponro· de vista 
sobre isso, se não seria mais racional $::}imi_nar _a contri~ ~ 
buição d_e _Es.tados e .Municípios ouelfminar as contri
buições inconstitucionais, que estão sendo arrecadadas 
hoje e estabt:lece_ce_m legislação específica que tudo aqlii~ 
lo que é arrecadado, sem fazer parte dos custos e das 
margens de lucro estabelecidas nas estruturas de preços 
fixados pelo órgãos- governamentais qUe tenham essa 
atribuição, passa a ser urn tributo._ como no caso do ál
cool, pois se ele fixa o preço do recebimento e incorpora 
um produto a preço muito mais elevado, na realidade, 
ele incorporou aos custos o valor de çusio, aquele sobr_e
preço figura como um tributo ou arNCadação indevída. 

Se a Coõstituição fosse ffiaJs mihuciosa e rigol:ôsa
sobre_este aspecto, descendo a detalhes, que a própria ex
periência do processo brasileiro- nos ensina que a Consti
tuição deve _descer, pois quando nãO desce acontece o 
que estâ acontecendo, seria útil que essas novas normas 
fossem estabelecidas. Acho que isso seria mais eficaz qUê 
atribuir ao outro dispositiv-o legal da participação do que 
é inconstitucional. Os Estados e municípios precisain ter 
maior arrecadação, melhores condições de sobrevivência 
ou de manter os serviços sociais indispensâveis com uma 
vida digna para a população, isso é um outro assunto, 
mas deve ser previsto em uma legislação tributâria, em 
um estudo do síste_ma tributário brasileiro, em termo de 
pQssibilitar essa participação e não participando cm dis~ 
positivos ou em normas fiscais a parafiscais ilegais e in
constitucionais. 

O SR. KLEBER GIARDINO - Agradeço a sua in
tervenção e a oportunidade que me dá de responder algo 
sobre o qual eu tenha sido omisso em minha exposição 
~icial. Procurei enfatiZar,- Sr. Presidente, a existência, 
nessa matéria, realmente, dois campos totalmente distin
tos, o campo da regulamentação do preço e o campo da 
instituição do tributo, são, realmente, duas áreas, duas 
searas distintas. Realmente, _eu me inclino a aceitar as 
ponderações de V. Ex• no seÕtido de que o preço de utili
dades fornecidas pelo Estado que ultrapasse os valores 
normais de produção e de justa remuneração da ativida
de desempenhada e lucros que seriam compatíveis com o 
exercício dessa atividade em um regime normal de mer
cado ... 

O SR. 'ciD "SAMPAIO_- Por grandes que foSsem, 
mas fossem legais, figurassem os custos, as parcelas de 
custo e "' parcela de lucro que o Governo atribuía. A 
grandeza da parcela de lucro é um problema a analisar. 
Por çxexp.plo, a PETROBRÁS deve investir em poços rii 
precisa úk um sobrelucro, para ter margem a investimen
tos pennanen(es. Isso pode ser aclara.do e não se desviar 
obliquamente, -dar-se à PETROBRÁS. V. Ex& sabe que 
nessa diferença do preço normal, do preço de custo do 
petróleo para o preço de venda, existe uma margem de 
bl sorte que a empresa Ligth foi comprada e paga com 
~ diferença de recurso_s, que eram obliquamente des
viai::ios para que a PETROBRÃS fizesse pesquisa. Du
rante Um ano a PETROBRÁS suspendeu as suas pesqui
sas, porque essa parcela oblíqua de custo deixou de ser 
encaminhada para pesquisa e foi encaminhada para ou
tra finalidade completamente diferente, tanto que, du

}ante algum tempo, a Ligth. não era ~mpresa pública 

nem empresa privada, nem nada, porque o Governo ti~ 
nha comprado, mas não estava lançado de onde vinha o 
dinheiro. Tiveffio_S_ até esta anomalia. 

--o SR. KLEBER GIARDINO- Senador, eu não só 
concordo com V. Ex•, como acho que estou indo um 
pouco m:ais além, porque, veja V. Ex•: a fixação dessa 
margem de lucro de atividade monopolizada ou desem
penho dessa atividade industrial pelo poder público, se 
nessa fixação se exacerbar a margem de lucro em relação 
a nív,cis que seriam normais; caso esta atividade estivesse 
-sendo desempenhada no domínio econômic.Q privado., a 
linha que distingue este excesso de_umaexaçào tri~utâ.ria 
ê muito tênue: não há, rigorisamente, como se estabele· 
cer, do ponto de vista da fundamentação da exigência, 
como se distinguir -duas coisas, ou seja, tanto faz prever
se um lucro de 1000%, em lugar de 50, o que seria o_nat_u
ral, chamando-se os 950% adi,çionais de lucro excedente 
ou de margem extraordinária de lUcrO, ou se instituísse 

-um tributo equivalente aos 950% sobre aquele resulta_do 
daquela operação realizada. 

- 6-S-R..-crb SA~PAió ..:._ oesae-queseja iransparente 
e que possa ser identificado, a nomeclatura, a_m~u ver, é 
secundária._Se se estabelec'i!_que a PETROB~ÃS teria de 

-lucro, em lUgar dO lucro normal que têm todas as empfe
sas sobre o faturamento de 20%, se estabelecesse que ela 
deveria tei_de--50% dos quais 30% ~êfíam obrigatoriamen
te empregados na pesquisa ou iriam para um fundo de 
pesquisa era a mesma coisa que estabelecer 20 ou 30 para 
um fundo de_ pesquisa. É preciso que seja, realmente, 
transparente. 

--o-sR. KLEEER GlARDlNO- Estou encaminhàn· 
do a conc;h.r!i,âQ do p:~eu raciocfnio, Senador. 

O pfobfema é qUe ine~ist~ ~rna disciplina c~:nlstituc}o
nal limitativa da faculdade_ de fixação desses preços 
públic"OS.- Enquanto a disciplina tributária é extrema-

~ -mente rigorosa rto texto constitucional, a consti~ui.çã? é 
de umã hlsSldão muíto ampla no que tange à dtsctphna 
do preço piíblfCO, facultando esse tipo de manipulação 
certos artifiCialismoS frequentes na legislação- estamos 
abordando um caso! caso de imposto único- e.Jtistiriam 
outros tantos semelhantes que poderiam merecei" a nossa 
análise. Por quê? Porque inexistem freios constiWCio
nais, há discrição quase que absoluta nesta matéria. · 

O SR. _PRESIDENTE (Roberto Campos) - Passe
mos ao segundo interpelante, o Senador Benedito Ferrei
ra. Depois, temos o Senador Virgílio Távora. Como te
mos ainda um depoente, o General José Luz Neves a nos 
falar e o tempo urge, solicitaria possível brevidade. 

:o~ SR. BENEDITO FERREIRA- Por qUe-não-pas
sarmos para a tarde? 

O SR. PRESIDENTE (RobertQ Campos)- Vamos 
tentar esgbtar o assul:).ta .. n:i manhã, se não ror possível, 
pro-poremo-s uma reunião à tarde. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Quero 
congratular-me com V. S• e com o Sr. Presidente pela fe
licidade e pela oportunidade que nos propícia de um de
poimento tão pedagógico e tão didático com que foi co
locada esta questão abordada por v. sJ. 

A realidade é que nós vemos este País sofrendo como 
que uma espécie de amnêsia temporária. Nos últimos 
anos, houve essa balbúrdia tributária e legislativa que aí 
está, que agora nos atrevemos a chamar de entulho auto
ritârio e, a pretexto, não se cumprir a lei é um vício mui
to antigo. Vimos sempre isso ocorrer e nos albores do 
regime· republicano, depois o Ministro da Fazenda, es
magando e lutando para obter no Brasil um_ sistema tri
butário ond~_ h_ouvesse pelo menos uniformidade de alí
quotas. Nunca foi possível isso. E como o vício é tão an
tigo, realmente, ele foi preservado nos chamados últimos 
anos que t_êm sido, a todo instante, malhados ·aqui. Tan
_to é Verdade, que nosso saudo_so Presidente Juscelino 
Kubitscheck sancionou a lei do Congresso Nacional, 
isentando a agropecuária do imposto sobre combu.s_tível. 
Foi sancionada, publicada, baixado o regulamento, 
estabeleceu-se até a forma de col.orir o petróleo para di
ferenciar, mits a agropecuâria nunca gozou- dessa isenção 
e a lei n!,lnça foi r_~vogad~ até_ hoje. As_ informações, 
como leigo na ârea das letras jurídicas, mas um tanto 
quanto aventureiro, ousei fazer uma pesquisa e depois, 
ouvindo alguns experimentados da área, realmente con- ~ 
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cluímos_ que não houve, até hoje, esta revogação, essa 
isenção. Temos aí o descaminho que penalizou os Esta
dos menos desenvolvidos duplamente. Primeiro, porque 
com a estrutufa, com esse arcabouço de tributação, real
mente a participação de Estados e Municípios passou a 
ser bem menor do que aquilo que realmente teria direito. 
E, de outro lado, os Estados produtores de matéria
prima passaram, como é o caso do meu Goiás. Por 
exemplo, em 1980, Goiás pagou a conta de petróleo com 
154 bilhões e 800 milhões de cruzeiros; todo o nosso ex
cedente agropastoril, vendido para fora do Estado, ren
deu ao E&tado ISO bilhõe~ de çruzeiros. Só nossa conta 
de petróleo gerou um déficit de 4 bilhões e 800 milhões 
de cruzeiros naquele exercício. 

Vê-se que, já que nossa produção na quase totalidade 
é agropecuâria, desfrutássemos dessa isenção que está 
em vigor desde 1957, não teríamos esse déficit a ser co
berto. De qualquer forma, se fôssemos enumerar as dis
torções, sobretudo no que diz. respeito à ârea tributária 
neste País, verificaríamos que o que aí está não é o per
feito, não é ruim, mas é bem melhor do que o que vínha
mos experftfientãndo, sobretudo tendo em vista que, em
bora há que se consignar vlcios terríveis, em centralizan
do na- mão da União - no caso do Imposto Territorial 
Rural, fii outro levantamento desse lado, cheguei à con
clu_s~o de que, à época, o lançamento era feito pelas pre
feituras e quando o País possuía menos da metade das 
propriedades rurais eXistentes atualmente, o imposto sig
nificava 0,98% sobre o total global de toda a receita tri
butária de: União. Estados e Municípios somados juntos. 
Transferido para o INCRA, para a União, no caso, o 
lançamento da triplicação quase do número de proprie
dades rurais e tendose_ em vista a filosofia da tributação 
progressiva, com -tudo isso, em 1982, era arrecadado 
l/ 12 avos de Imposto Territorial Rural daquilo que se 
arrecadava em 1951; quer dizer, trinta~ um anos depois, 
estávamos arrecadando Imposto Territorial Rural, l/12 
avos daquele que se arrecadava há 31 anos. De sorte que, 
realmente, há distorções, há erros, mas s·empre em razão 
do descumprimento da legislação, mais pela omissão dos 
aplicadores e talvez até -a aí não vai nenhuma crítica, 
mas até uma espécie de auto-crítica, pois, assim corrió eu 
falo, procedo como brasileiro- não tenho outra nacio-· 
nalidade- a realidade é que caiu no desvelo da Justiça. 

Veja bem V. S•, se um agricultor organizado como é o 
caso do ilustre Senador Çid Sampaio que tem contabili
dade, que tem tudo que gastou neste período de vinte e 
oito arios de vigência dessa isenção, se ele acionasse a 
União, tranqüilamente seria ressarcido de todo esse Im
posto Único, de tudo aquilo que foi consumido na sua 
usina de açúcar lã em Pernambuco. _ 

Não acreditamos, nem somos motivados a crer na Jus
tiça, porque, na realidade, hã, como V. Ex• afirmou, essa 
preocupação em aprofundar. f: a timidez que ainda im
pera em nossos tribunais, ao Executivo, de maneira tal 
que eles não decidem, não decidem e impedem até a cla
reza da lei, que é um objeto de nenhuma experiência. e 
não é objeto de nenhuma experiência e tarimba de her
menêutica, porque tal ê a clareza do texto. E, no entanto, 
ficamos nessa dificuldade. Daí por que é muito comum, 
aquilo que eu chamo de vicio antigo, o brasileiro descrer 
nas leis e muito mais, desgraçadamente, descrer até no 
poder que deveria fazer, quando se observassem as leis. 

Mas, de qualquer forma, sou muito grato, de modo 
particular, pelo esclarecimento que V. 5' trouxe e queria 
registar esse aspecto da cor_reção, chamando a atenção, 
sobretudo do Sr. Senador Cid SampaiO para que ele, 
preocupado em ressarcir os Estados e Municípios dessa 
centralização, que volva suas vistas para 1957 e busque 
lá até um reforço de eaixa substancial para suas empre
sas, que eu sei que elas têm sido bastante castigadas, ten
do em vista o que vem ocorrendo com o empresariado 
nacional, de um modo generalizado. 

De qualquer forma, muito obrigado a V. S• 

O SR. PRESJDENTE (Roberto Campos) -Talvez o 
Sr. Senador Virgílio Távora pudesse fazer sua interpe
lação e o Dr. KleOer Giardino responderia ambas as per
guntas. 

O SR. VIRGlUO TÁVORA- Muito sintético no 
que pergunto! eu gostaria que respondesse a esse verda
deiro discurso paralelo que tivemos aqui do Sr. Senador 
Benedito Ferreira e depois farei a indagação, que ê bem 
pertinente e do mérito. 
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O SR. KLEBER GIARDINO - Acho que a inter
venção do Sr. Senador nã:o implicou nenhuma pergunta 
concreta para mim, não ê verdade. Mas, de qualquer 
modo, sou obrigado a concordar. Realmente há muita ti
midez, das pessoas de uma maneira em geral, do cidadão 
comum em levar os seus lit{gios, as suas inconformidades 
ao Poder Judiciário. E"isso tem; inclusive, se acentuado, 
Sr. S~nador, nos últimos tempos, em virtude do emper
ramento cada vez maior da máquina jUdiciãri:;~., eterni
zando as demandas, impedindo soluções adequadas e 
sabe-se. enfim, é conhecida de.todos as dificuldades in
tensas quC vive o Poder Judicíário riO -sentido de desem
penhar suas tarefas. Tudo isso acaba, efetivamente, de
sestimulando as pessoas que, de certa forma, se acomo
dam com as iniQUidades, injustiçaS e ilegalidades, mas 
espera-se, tem-se confiança de que vivemos um momento 
transitório da nossa vida institucional, de tal modo que 
se possa, no prazo mais rápido possível, superar todas 
essas díficuldades e chegarmos a um futuro mais promis
sor, cqm maiores perspectiva~, com melhores esperanças 
e tudo o mais, quando, certamente, essas questões, que 
eu concordo qom V. Ex•, são tradicionaiS na nossa expe
riência jur~dica, esses desvios, essas manipulações e tudo 
o mais; quando elas não existirão mais para a felicidade 
de todo~ nós. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao Sr. Senador VirgHio Távora. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Dr. Kleber GÍardino, 
não tive o piazer de ouvir o inlcio da exposição de v. s•. 
de maneira que, talvez, a pergunta jâ tenha sii:lo até res
pondida. A pergunta é sí.i::ô.ples, nós seríamoS ate· advoga
do do diabo, porque hoje representamos uma das pes-
soas que criticã, em nome· de seu partido,· toda poHtica 
econômieo:--financeira que aí está. 

Mas diga-me tudo. que aqui foi" ·a-pOnTado como errô~ 
neo, isto é, a transfeiênCi"a para õ Tesouro Nacional de 
algo que V. S• acha que não ·é pelos trâmites mais cerios. 
Como poderia, no momento, o Governo, que tem um 
déficit declarado tão gran~e e c~nsolidado, fazer pelo 
menos face ao fundo especial de reajuste de estrutura .dC 
preço de combustíveis e lubrificantes, que justamente· se 
torna' possível, cuja exiStência, desses diferentes brasis 
igualmente beneficiados pela distribuição do lubrific8.nte 
e do petróleo. 

A pergunta é simples e V. S•, que é um critico de reno
me, dê a. resposta. 

O SR. KLEJ3-ER GIARDINO- A.análisC que faço, 
Sr. Senador, evidentemente, e que tentei colocar isso ini
cialmente é da perspectiva jurídica. Portanto, minha 
preocupação é com o direito posto. Todavia, eu poderia 
tentar responder a V. Ex•, dizendo o seguinte: evidente
mente teria, quem sabe, sido possível imaginar-se so
luções compatíveis Com essa ·neCessidade ... 

O SR. VIRGILlO TÁVORA- Estamos pedindo é a 
sua sugestão jur!dica, porque criticar - e aí não estou 
defendendo o Governo - desejo é. .saber qual a solução 
para essa situação de fato. 

O SR. KLEBER O JARDINO.:.._. Claro, V. Ex• pede 
que eu assuma o papel de administrador ou do político, 
para encontrar solução para o problema. Eu diria o se
guinte, não me parece razoável que se tivesse cogitado ou 
que se viesse novamente á cogitar de soluções que não 
fossem adequadas às exigências coristitucionaiS. Veja, eu 
não nego a n~cesSidade de criticar esse fundo, citado por 
V. Ex•, e de que ele tivesse de ter uma proveniência de re
cursos, eu não nego nenhuma dessas necessidades e acho 
legítima a preocupação. Acho que a função do. adminis~ 
trador seria realmente de_cri.ar mecanismos para poder 
enfrentar a conjuntura estabelecida e tudo mais. O que 
não se pode aceitar, Sr. Senador, a meu ver é que se faça 
isso, sejam qUais fOrem as justificações, por mais meri
tórias que sejam as finalidades, em desrespeito às exigên~ 
cias jurídicas fundamentais. 

A União perfeitamente poderia prover os recursos ne
cessârios, respeitando o direito de Estados e Municipios, 
na medida em que tenha optado pelo caminho tribu
tário, para obter essa fonte de ingresso de recursos. Tudo 
bem, sigamos, portanto, as exigências constitucionais 
dessa matéria. Na época vigorava um regime de partici-

1 
pação na ordem de 40% dos recursos carreados para esse 
fundo que deveriam ter sido entregues a Estados 'e Mu~ 

nicipios. Quem sabe a própria faculdade que tem a 
União de disciplinar a utilização desses 40% Por Estados 
e Municípios pudesse, de certo modo, compensar tam
bém alguma parte das tarefas federais dela, que pode
riam sei cobertas de algum modo. Tal v~ aí, a questão 
já é de muito mã.ior profundidade técniCa, Põr Estados e 
Municípios. O que nos parece, Sr .. ~nador, realmente 
uma violência, porque, digamos, o·.-dbicuníPrimento das 
eXigências institucionais (undathentais ... 

OSR. V!RGIL!O TÁVORA- b(as Dr. Kleber 
Giardino, interrompendo-lhe, aqui nós Dão estamos de
fendendo posição da oposição. Nós desejamos ê a ·sua 
sugestão em faCe de uma realidade incontestável. 

O SR. KLEBER GIARDINO - Cumprir a Consti· 
tuição. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA -~Cumprir a Consti
tuição da form_a que está aí é que aumenta ainda mais O 
déficit e não· faz esse fundo! Eu queria .era a sua sugestão 
legal para cobrir essas necessidades. 

O SR .. KLEBER GIARDINO- Talvez a natureza da 
minha forffiação, -em primeiro ·lugar e depoiS ã · impàssf.:
bilidade··que tenha tido até este momento de cogitar. Na 
verdade, a questão não é colocada nem de lege ferenda 

-quer dizer, V. Ex~ não me pede uma solução para o futuM 
_ rQ, seria u_ma soh.~_çãoJihernativ_a em relação àquilo que 

d_everia ter sido feita, no passado. Confesso que não te
nho reflexão para p~der lhe respo~der, como _gostari~~ 
De qualquer modo, o (iue eu fixaria como princípio é, 'se
eu estivesse na condição do administrador, responsável 
por encontrar solução para essa mafêria, posso assegurar 
a V. Ex• que eu procuria, evidentemente, na medida da 
ininha poSsibilidade, da m_fnha compreensão e da cori~ 
dição intelectual, tentar encontrar a solução, sem ne
nhum tipo de viOlência, por mais tênue que fossem as 
ciclgências fundamentais do nosso sistema. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Muito obrigado a\. 
S• e satisfeito, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- O assun
~o que lev~ntou o Sr. ~ena dor Vigília Tâvor3. é de grande 
Importância, qu~. c!estmo dar a~ Fu11d_o de Indicação de 
Preços e Combustíveis, 

As magnitudes sãO ·impressionantes: os percentuã.is na 
composição de preços, no imposto (mico é de 2,2$% e o 
Fundo de Uniformização de Preços é de" 10,02% ·~ 

O SR. VIRGIÚO.T Á VORA- Pedimos à Comissru; 
para toma_r esses números, razão pela quel foi aqui o 
problema -~~_ora~o. Não é querendo ignorar um proble
ma, que fazemos com que ele inexist;t. Ele existe e ê gra
ve. Por isso pedi uma sugestão. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Estou in,' 
formado de que o próximo orador na· reunião da semana 

·que vem será o Dr. C;trlos Thompson, que não pode vir 
·esta semana e que cOncentrará parte de. sua exposição 
exatamente na análise das vantagenes e desvantagens da 
FUPA. De modo que poderemos voltar a esse assunto 
com mais detalhes. 

Concedo a palavra: ao GeÉleral José Neves, cujo doeu
- menta foi dístríl:iiiído a<?S Srs... SenadoreS: 

Pediria ao -General Jos~-Luiz Neves-qu-e~ ~·in~êS~ de 
ler o trabalho total, o que levaria muito tempo, nos indi~ 
casse quais os pontos que a seu ver são os mais impor
tante. Eu já detecto uma numeração de grande interesse 
à página 3: todos os diferentes ericargos, menciona.Pos Da 
página 3, estão sob a inquinação de inconstitucionalidã
de, a julgar pela exposição do Dr. Kleber Giardino, são 
oito gravames diferentes. 

O SR. LENOIR VARGAS- V. Ex• verifica que a 
cota de previdência é de I 938. 

-. 11' • 
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Depois o 

imposto se tornou único, ·portanto deveria ter sido elimi
atado. 

QUirita~feirii 5 073 · 

Coni a palavra o General José Neves: 

O SR. JOS~ LUZ NEVES- Exm .... Sr. Se.nã.dof, Dr. 
Roberto Campos, Presidente da Comissão, demais 
Membros: 

Fui honrado com o convite desta Comissão a c-ompa
recer a esta.éasa do Legislativo, a fim prestar esclareci
mentos a respeito da .. política petrolífera e suas reper~ 
cussões na econ9mia do Pais". 

Havendo exercido por muitos anos os cargos- de Dire
tor Administriitivo e DiretOr Financeiro do Conselho 
Nacional do Petróleo e desejando, dentro das minhas li
mitações bem como das atividades acima mencionadas, 
prestar toda colaboração possível, na esperança de que 
algo possa ser aproveitado, em assunto tão controverti
do e d~ _tanta iniportância para a economia do País. Por 
isso ç.o·nsiderei . por bem responder por escrito os ítens 
·enumerados na proposta de fiscalização das atividades 
do CNP, sobre os quais a Comissão deseja esclarecimen~ 
tos. 

Itens enumerados na Proposta de Fiscalização das ativi~ 
dades do CNP. 

1) A composição da estrutura de pr'eços do petróleo 
e seus derivados, assim como do alc"'ool e combustíveis, 
para verificação de sua adequação aos dispositivos le-
gais; ·· 

Resposta; Em consonância com o regimento interno 
do Conselho Nacional do Petfóleo, artigo 42, à Diretoria 
de Preços compete a elaboração da citada estrutura de 
preços de acordo com os critériOs fixados. 

Entretanto, a Diretoria Financeirâ, pai-a efetuar os re
gistras financeiros e controlar a: arrecadação e os ressarM 
cimentos, necessita conhecer para, no que lhe compete, 
executar a mesma estrutura. 

c_~nf~rme mOdelo da DiretOrfa. de Preços: 

"PoLITICA DE PREÇOS UNIFORMES 

2.0·..:..... O Decreto-lei n~' 538, de 1983, estatui: 
Art.. 10. Incumbe ao Conselho NacioÕal do Pe

tróleo.: 
a) autorizar, regular e coritrolar a importação, a ex

portação, o transPorte, inclusive a construção de oleodu
tos, a distribuíção e o comércio de petróleo e seus deriva
dos no território nacional; 

c) estabeleçer, semp!e que julgar co_nveniente, na de
fesa, dos interesses da economia nacional e cercando a 
indústria da refinação de petróleo de garantias capazes 
de assegura-lhe êxito, os limites, mãx.imo" e míninio, dos 
preços de venda dos produtos refinados - importados 
em estado final ou elaborados no País, tendo em vista, 
ta:nto ·quant() possível, a sua uniformidade em todo o ter
ritório· da Repl\Plic3.. 
Conl(iosic;ã9 dos prec;o.S de venda 

2.1 - Os preços de venda dos derivados de petróleo, 
fixados pelo Conselho Nacional do Pertróleo, compor
tam as seguintes parcelas: 

Custos 
2~ l.a) Preço de Realização da Refinaria, assim en

tendido o custo de processamento do petróleo bruto e a 
remuneração da atividade de refino (art. 2"' do Decreto
lei n'i'61, de 1966, com a redação dada pelo Decreto--lei n"' 
1.599, de 1977). 

2.l.b) Encargos da Distribuição, neles iricluídos os 
custos gerais de distribuição, e remuneração patrimonial 
das empresas e os custos de transporte dos produtos (a.rt. 
13, ·itein I, alínea b, da lei n' 4.452, de _1964). 

2.1.c) Encargos da Revenda, correspondêntes às des
pesas gerais e à remuneração patrimonial dos postos e 
estabelecimentos de revenda dos produtos a consumicf.o
res (art. 13, item I, alinea c, da Lei n'~ 4.452, de 1964) .. 

2.1.d) Custos de uniformização de preços (art. 13. item· 
II, alínea a,_ da Lei n"' 4.452, de 1964, com a redação dada 
pelo art. 49 do Decreto-lei n.,. L785, de 1980), destinado 
ao pagamerito dos fretes de transferências :Por cabota
gem, ferrovia, rodovia, oleodutos e as taxas decorrentes 
dessas transferências. 

Encargos Fiscais e Parafiscais 
Aqui viriam os encargos fiscais, o Senador Roberto 

Oi.mpos pediu que não os lesse todos. Diria apenas que 
todos esses encargos, Imposto único, quota de previdên
cia, PIS-PASEP, FINSOCIAL, Alíneas b, c e d, todos 
el~;s estão contid.os em decretos-leis e leis que autoriza~ 
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ram o Conselho e determinaram que os colocassem na 
estrutura de preços. 

2Xe) ImPosto-Ú~ico (art. Í<? da Lei nt 4.452. de 
1964, alterado pelo Decreto-lei oY 1.785, de 1980). 

2.l.f) Qu,óta de Previdência (alinea b do item IV, do 
· art. 4Y do Decreto-lei nt 651, de 1938, alterado pelo 
Decre'to7lei nt 1.505, de 1976, e pelo Decreto-lei n'i' 2.102, 
de 1983). 

2.1.g) PIS-PASEP (Leis Complementares o9 07, de 7-
9-70, n• 8, de 3-12-70, e n• 26, de 11-9-75). 

2.l.h) .FINSOCIAL (Decreto-lei oY 1.940, de 25-5-82 
e Portaria n'i' 126, de lt-7-82, do Ministério da Fazenda). 

2.l.i) Alínea b (art. 13, item II, alínea b, da Lei nY 
4.452, de t 964, com a redação dada pelo Decreto-lei n'i' 
1.785, de 1980). 

2.l.j) Alínea c (art. 13, item II, alínea c,_ da Lei o9 
4.452, de 1964, ·com a redação dada pelo Decreto:.lei nt 
1.785, de 1980). 

2.1.1) Alínea d (art. 13, item II, alínea d, da Lei n'i' 
4.452., de 1964, com a redação dada pelo Decreto-lei n'~ 
1.785, de 1980). 

i.2 - As p~~cel~s de preços correspondentes a custOs 
constituem receita .P'rójJria da_s_ Refinari~s .. ~e _P~tróleo (i
tem 2.l.a), das Companhias DiStribUidoras (item 2.1 ~b) e 
dos Postos Revendedores (item 2.1.c). 

2.3 -.A$· parcelas de preços expressivas de encargos 
fiscais e pã.ràfiscais, indicada·s nos itens 2.1.e~ 2.l.f, 2._l.i, 
2.l.j e 2.1.1, são rec_'?_!h~das a~ la~_ R~fi.nari_~, de. Petróleo 
diretamente ao Tesouro NactQn~l. como Recetta Orçaf 
mentâria da União (art; 18 da Lei n~4.452, de 1964, alte
rado pelo Decreto~ lei n'i' 1.628, de 1978, art. 39, § 29, e art" 
4\', § 29, do Decreto-l~i n" 1.785, de 1980). 

2.4- ·As parcelas de preço corresJ)oridentes aõ.PfS
PASEP (item 2.1.g) são recolhidas pelas Refinarias de 
Petróleo, Companhias Distribuidoras e Postos Revende
dores ao Banco do B·rasil S.A. e Caixa Econômiéã Fede
ral para crédito do fundo de Participação PIS-PASEP. 

2.5 -As parcelas F1NSOCIAL (item 2.l.h) são recp' 
lhidas pelas Refinarias de Petróleo e Companhias Distri
buidoras ao Banco do Brasil S.A. e à Caixa Econômica 
Federal para crédito do TeSO\ll'Q_ N~cional.. . . .. 

3.0 -._Ainda se_ inclui na esfera de competência do 
Conselho Nacional do Petróleo: .. __ ,-

3.0.a) estabelecer preços para o â1cool destinado ~ 
fins combus.tíveis, a nível de distribuidor. e de co_qsumi
dor (art. 15 do Decreto n9 83.700, de 1979); . _ 

3.0 .. b) estabelecer._preço para o carvão mineral, de 
produção nacional, a nível de produtor e de. cons1:1midor 
(Decreto n'i' 75.468,de .1975).... . _ . , _ 

4.0 -.Os preçes de venda estruturados pelo CNP ~ó 
vigoram depois de homologados pela Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República ·- SE,PLAN 
(Decreto n9 79.706, de 1977, alterado pelo Decreto nt 
83.940, de 1979, e art. 9 do Decreto~lei n.~.L785, de 198\}). 

O SR,.PRÉSIDENTE (Roberto ÇaÍnpos)- General 
Luz Neves, talvez se pudesse pedir de início um~_sclare
cimento do problema que tem perturbado um pouco a 
ComiSsão. E saber qual o preço .. de petróleo utilizado 
como base para montagem da estrutura de preços. O Mi
nistro Hélio Beltrão aqui, mencionou 30 dólarçs_por bar
ril, aplicando-se este preço tanto para a produção nacio
nal como a importada. O Diretor Belotti falou em 29 

'dólares por barril. O Dire4-or Carlos Santana f!l~Ou e_w 
28,5 dólares por barril e a Presidente do Conselho Na
cional de Petróleo, também, 28,5 dólares por barril, sen
do isto o preço CIF. Qual desses algarismos é o verdadei
ro? 

O BR. GENERAL JOSIO: LUZ NEVES-. Sr. Presi
dente, cada estrutura de preço determina um pieçó para· 
o petróleo importado ~ outro para a distribuiÇão dos de
rivados. O Preço de e.§trutura é o preço· do dólar do dia, 
o preço constante da estrutura. E o preço do petróleo na
cional é um preço que obede<;e a determinação, gerai
mente, da Secretaria de Planejãineiltõ~·As propostas pas
sam pelo Conselho, vão à Secretaria de Plan~jam_ento_ ~o 
Ministério das Minas e Energia e eles determinam, em 
cada estrutura, qual será o preço do petróleo nacionaL 
Pode ser o mesmo, mas é mutâvel, pode mudar. S possí
vel. portanto, que cada um deles tenha se reJerído a uma 
estrutura. 

O SR. CID SAMPAIO~ Permi~e V.·~' P~-?P!l_!'le? -

O SR.9I;NERAL JOSIO: LUZ NEVES:_:. Poi• .O:o,. 
.no:Gr~-~adq_r. -

O SR. CID SAMPAIO- Na atual_ estrutura ... 

_ O SR. JOSp LUlZ NEVES- Olha, nobre Senador,. 
na atual estrutura eu não sei, porque pedi demissão da 
minha função de Diretor Einan_ceiro, _e:stou fora. dQ CoJ;t_
selho Nacional do Petróleo já desde que confeccionaram 
a úfthna estrutura. ·- . 

O petróleO nacional, na époc~ do Ministro Dias ~te, 
havia um preço diferente para o petróleo nacional e o pe
tróTOO ilnP()ft.iêio.--:o- :Ministro Dias Leite mand~u fazer 
um levaritãmento dos Custos do petróleo nacionãl e atri-. 
buíu isto .à venda dQ petróleo. . _ 

Atualmente, não sei como diz a estrutura. Mas, ante
riormeilte, a diferença do preço do petróleo naciOnal, do 
custo do petróleo nacioóal e do petróleo importado ti
nha destinação _prevista. Primeiro, para pesquisa na pró
J)riá PETRO.BRÁS; segUridõ, para~que o Córiselho Na
cional do Petróleo pud;esse pagar as diferenças cambiais. 
Os derivados do petróleo têm o preço do dólar do dia em 
que é aprovada a estrutura, Ora, cinco meses depois o 
dólar jâ subiu "n" vçzes. E esta diferença da aut~rização 
dos preços da última estrutura e o preço. que a PE
TROBR.ÂS adquire novas remessas de petróleo é devida 
pelo COn.s~lho à PETR,QBRt\,S. Então, um dos -~I?Cur~s 
para cobrir ístQ. Ç: a canalização de parte desses recursos 
do petróleo nacional para compensar as diferenças cam
biais. Es.sas diferenças deram aquela famosa conta do pe
tfóleo que_se__eleyava por um de_terminado tempo a mui-
tos nlilhões de cru1.:eiros. - -

O SR. !'RESIDENTE (Roberto Campos)- General, 
quaDdo· se calcularam as diferenças de câmbio, excluem
s·e o p~tr§!~-}~exportadoj_ 

O sit. GENERAL fus<: LUZ NEVES.::_ No meu 
tempo, sim, Presidente. 

-- .. ""Estive na PETROBRÁS durante mais de uma semana, 
nã · iii.inha entrada. tratando desse assunto, e ficou assen
tado, ficou determinado qüe tOda a exportação séria de
duzida das_ diferenças cambiais poiS o Conselho deveria 
pagar a: penas as diferenças de cambiais do produto con
sumido_ no 1'~s e não daquele ree~portado. 

Fundo de Reajuste de Preços 
5.0- ·Para viabilizar a polítiCa de preços uniformes 

para derivados de petróleo em todo o· País, consagrada 
no Decreto-lei n9 53&, de 1938, o Decreto-lei o9 1. 785, de 
1980, estabeleceu: 

Art. 6.'. _Fica,. criado o Fum~o I;.special de Reajuste de 
Estrutura de Preços dos Combustíveis e Lubrificantes de 
natureza contâbil, que será administrado pelo Conselho 
Nacional do Petróleo, a cuja conta serão levadas as des
pesas de que trata a alínCa "a" do item II do art._13 da_ 
Lei n"' 4.452,-de 1964, alterado pelo art. 4<? deste DeCreto
lei. 

~Aplicam~se ao QrÇamiO"t()dO.Fundo ESpeCiiil d~ 
Reajuste de Estrutura de Preços dos Combustíveis e 
Lubrificantes as dísPosições do art. 4' do Oeçreto-lei n9. 

1.754, de 3Lde dezembro d~ 1979; 
§ 2t Somente se efetivarão despesas à conta do Fun~ 

do Especial de Reajuste de Estrutura de Preços .dos 
Combustíveis e Lubrificantes mediante autorização do 
Conselho Nacional do Petróleo. 

Fonte de Reeursos para o Fundo 
5.1 ...:.... constitu.~ fonté. de recursos para o Fundo Es

pecial diR.eãjuSte de Estrutura de Preços dos COmbUStí
veis e Lubrificantes: 

5.1_4J,} _O valor da Parcela ~line"a a, .llXado pelo Con
~elho Nacional do ,Petróleo. _c: inserido nas estruturas de 
preços dos produtos tabelac:los-ª ~ivel de ~finaria e, t~m
bérn, a nível de distribuidora (a..rt. 13, item TI, al~ea a_, do_ 
art~.13 da Lei 0'14.452, ·de 1964, com a redação dada pelo 
art. 49 do Decreto-lei n' 1:78"5, de 1980);. ·- --

5.1.b) O valor da diferença entre o preço.da gasolina 
e o preço do álcool anidro a ela adiciona9o, a~?rado nos 
Centros de Mistura das Companhias Distribmdoras (art. 
8t do D.ecreto-lei n·9 1.785, de 1980); · 

5.I.c) O valor da diferença entre o cuSto de petróleo 
bruto importado e o valor atribuído ao petróleo de pro
dqÇão na"tional (art. J"O do,D~reto-iei n?.J-785,_ de 1980). 

iG SR~ CID SAMPAIO -fl preço do petr6Ieo naéio- ~ 
n;f14_qua~~--o~_c:!têrj?_.p~ra _d_çfi_nir esse prti,ÇOJ: ~ 

O SR. JOS~ LUZ. NEVES- Antigamente, eles leva'~-~ 
tãVam<o custo dO petróleo e depois calculavam o excesso.· 
A diferença e.ç.tre o preço do custo e o preço de venda eraf 
distrib\.Úda, como eu. disse a V. Ex•, parte para pagar as 
despesas de cambiais e parte na pesquisa de noVO$ po~os 
na PETROBRÁS. 

O SR .. CID SAMPAIO-.,. Estou fazendo esta pergan
ta porqUe fui inf0rmadO.ontem1,por um técnico da PE
TROBRÁS que aqui esteve, que no levantamento do 
preço do petróleo nacional eram contabilizadas as despe
sas com cada poço. Chegava-se a um total X. Essas des
pesas totais feitas com cada poço eram divididas pelo 
poço, calculada a sua exploração em dez anos ou então, 
chegava-se ao preço de custo total pela produção previs
ta .em dez anos. 

O SR: JOS~ LUZ NEVES- Essa é uma parte técnica, 
qut: me fogt: ao a1cançe. Efetivamente, a maneira que a 
PETROBRÁS calcula isso, eu sei e eles nos disseram al
gumas ·vezes que faziam levantamento dos poços produ
tores e ·não produtores, naturalmente, e a essas despesas 
somadaS eles dava!" o custo do petróleo nacional. 

O SR. CID SAMPAIO - Então eles adicionavam 
todo gasto de pesquisa no custo'? 

O SR. Jose: LUZ NEVES- Não poss.o explicar, pois 
ê uma parte que pertence à PETROBRÁS. 

Não sei se respondi a V. Ex• 
Despesas a cargo do Fundo 
5.2 ·__;_ Os reCursos do Fundo Especial de Re'\iuste de 

Estruturas de Preços dos Combustfveis e Lubrifica,n.tes 
são apticiido$ "I:tO reSsarcimento das seguintes· despesas 
(art. 69 do Decreto-lei n'i' 1.785, de 1980, eart. 13. item II, 
alínea à, da lei n9 4.452, de 1964, com a redação dada 
pelo art. 49 do Decreto-lei n' ·1. 78.5, de 1980):. 

5.2.a) ressarcimento dos fretes de cabotagem e despe
sas conexas; 

5.2.b) ressarctmento da diferença entfé o cuSto do pe
tróleo _imp~rt~do e o custo CIF, médio, base de cálculo 
do GRUPO I componente dõ preço de realização; -

5.2.c) ressarcimento das diferenças cambiais relativas 
ao petróleo importado-a tal que expliqueí hã pouco. 

5.2_.d) __ [C?SSarcim~Jifo· das diferençaS" entre o valor de 
importação· dos. d.erivados de petróleo e o correspónden

- te preço de faturamento vigente no País; 
""' 5.2.e) transferências Por rodovias, ferrovias, fluviais, 
lacustres ou por oleodutos autorizadas pelo Conselho 
Nacional do Petróleo; ~ 

5.2.f) despesas de transferências, estocagem ê"comer
cialização de âlcool çarburante; 

Sim, porque o álcool é um produto. sazonal; tem as~ ' 
pocas do Nordeste, A1agoas e Pernambuco e a i:poca que 
São Paulo produz e eles desejam e nescessitam venderes
ses produtos na ·época em que produzem. Para que não 
haja falta do mesmo prodl!-tÇ>,_ o Conselho se preocupa 
em autorizar e custear despesas da estocagem, para que 
não falte nas épocas de entressafras esse produto para o 
consumo e para a mistura na gasolina. Não sei $e me flz 
explicar ... 

o sR. CID SAMPAio.~ Mas sé m~ pern:tit~. oS Pro-
dl!tores de álcool têm estoçagem até por seis meses. Isso 
compatibiliza toda produção nacio.nãi. E a PE
TROBRÁS, em geral, tem dois meses de prazo para fa
turamento. Então, ele entrega o âlcool produzido seis 
~eses antes _e ainda tem dois meSes de prazo na PE~ 
TROBRÃS, Então, esSà despesa de retardamento seria 

_ uma despesa peq~ena. 

- oSR. JÓSS LUZ NEVES-- Não tanto assim, Sena
d_c)_~! _·por~ue O Cónselho se acautela, e o ãlcool esto~a:d? 
cqm Q _produto~. tet"!' _trazido entre o p. lutar e o dtstn
by.idor probleffias. E, para se acautelar desses proble
niaS,-·a PETROBRÁS tem guardado esta estocagem, que 
é custeada pelo Conselho. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - ~ l\em 
n9 5.2.e) se refere a transferências por rodovias, ferio
vias, fluviais, la'CuSt.t_"es ou por oleodutoS aJ!todzadas 
pelo CoÁ-s~lho N:icíonal do Petróleo; 

Em. decl,araç~o à imprensa .• o Gen. OziC?l acusayajrau~ 
d~~- sBbre faturament"o de f?etes 'tTu~Afen:Çt,ç,- d~:-f.retes 
inetisfêntes •. equivalentes a trezfW.tP~ b!thões de CruzCi- ·. 
ros\ -
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Seria essa, tambêm, a sua percepção do problema'? 

O SR. JOS~ LUZ NEVES- Efetivamente, "iSsO tem __ _ 
sucedido, Sr. Senador. -

Hâ uma estrutura de preço tentando agilizar 'os 
problemas, determinando que as distribuidoras, na apre~" 
sentação dos documentos para ressarcimento, apresen.:i 
lassem uma listagem, porque o número de notas fisqai:\ f 
enorme. Dizia eles que precisariam de um camihhãQ 
para trazer todas as notas fiscais dos produtos consumi
dos e transferidos. Essa listagem não nos dava a possibi
lidade de uma conferência imediata, se o produto havia 
ou não sido consumido, ou se havia ou não sido transfe
rido. Muitas vezes eles apreseru"avllin uma listaSem de 
produto para ser consumido em Colinas de Goiás - e 
isso aconteceu com o gás, por exemplo. Notamos, por
que o consumidor de Colinas de Goíás era de 3 ou 4 mil 
botijões e, repentinamente, s-ubiu para 30 mil botijões. 
Corria o CNP faz o ressarcimento dessa despesa, nós pa
gávamos a distribuidora e as distribuidoras se defendein 
dizendo que são seus represiõtantes, que ela, efetívamen
te, faturou para tal lugar e apresenta nota e o represen
tante daquele lugar, ao invés de levar o produto para tá, 
que teria de pagar o transporte distribuía nas redonde
zas. 

Essa foi uma das alegações do Genral Oziel. Na oca-
sião ele estava indignado com isso. -

O SK PRESIDENTE (Roberto Campos) - Este é 
um problema de diffcil solução. 

O SR. JOSÉ LUZ NEVES- O_Conselho tenta •. _ 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Há três 
sistemas básicos. Alguns países não tentam fazer nenhu
ma padronização de preços, que são os custos efetivos: 
produção, distribuição e transporte. Não há nenhuma 
uniformização; há países que vão a outro extremo como 
o Brasíl, há _uniformização em todos os pontos do Terri
tório Nacional~ e há um outro terceiro sistema, que ê: o 
sistema misto: ·uniformização apenas em certas bases re
gionais de distribuição. A partir daí, na base regional de 
distribuição, para a qual os fretes são conhecidos e fisca
lizados, a distribuição no retalho implica em pagamento 
dos custos efetivos de transporte, digamos de Cuiabã, 
Alta Floresta. 

o SR.Jose LUZ NEVES- O Conselho instituiu um 
grupo de fiscais, encarregados, ativando uma fis_cali
zação maior. Mas isso não_ resolveu à problema. ' 

O SR. CID SAMPAIO- Existiam normas no Conse
lho, General? 

Existem índices mais ou inenos fixos, aproximada
mente constantes de consumo por pessoa, consumo per 
capita. Então, se houvessem normas para as distribuido
ras e os preços fossem estabelecidos dentro daquelas nor
mas, o limite da fraude seria rCStrito e não como V. S'
acaba de citar, uma coisa dez vezes maior, o que caracte-
riza a evidência de uma fraude. - - -

O SR. JOSÉ LUZ NEVES --Senãdor, o ConselhO se 
preocupou corrl isso e estabeleceu o método estitístico 
h,oje adotado no Conselho, estatística que diz que em tal 
ll)~.alídade existem tantas pessoas, mas hâ consumos que 
qlo se limitam e as distribuidoras têm provado, hã esses 
Que não se cingem, que não estão dentro desse método 
~statfstico~ 
· · Há consumos sazonais, por exemplo, na êpoca da sa~ 
fra, da ,t:iolheita, de todos esses acidentes, que fazem com 
que nãõ possa ter um controle perfeito~ Mas-o Conselho 
tanto. se preocupôu com isso que conseguiu aplicar o roê
todo diatísficd, esse a que V. Ex' está se referindo dever 
o númerd' de pessoas do local._ Mas nem assim o Conse
lho consfgue provar que houve uma fraude, porque, se 
y. Ex' .tem fazenda ~ ~dq uire um· número de cq-tnbustív~l 
,muito.maior em tfttermtnad_a êpdca do que em dUtra, o. 
Cônse}lul:nãll.L:eÓ\ ~leau:qWs Piua·CQI).trolarne!]l: {egu!ar 
ist~.'' · 

O SR. CID SAMPAIO- Teria a própria estatística. 

, O SR. JOS~ LU~ NEVES- Essa é a (ú::fesa apresen
tada pelas distribuidoras:. 
Normas básicas para ressarCimento ____ _ 

6.0- O ressarcimento das despesas coin transferên
_clas por cabotagem (item 5.2 .. a) enç,ontra regência na Re-

-- Soiução CNP nl' 7/69, d~ 17-6-69, do Conselho Naciona.'t 
do Petróleo. 

6_1.-_A resolução CNP n"' 9/69, de 15-7~69, do Col!
selho Nacional do Petróleo, regula o ressarcimento das 
diferenças de custo do petróleo importado (item-5.2.b), 
das diferenças de taxa cambial (item5.2.c) e das despesas 
com as transferências por rodoViaS, ferrovias, fluviais, 
lacustres ou por oleodutos (item 5.2.e). 
· 6.2- O ressarcimento das despesas com ãlcool para 

fins combustíveis. (item 5.2.f e 5.2.i) encontra regência na 
Resolução CNP n~" 1~/78, de 22-11-78, e na Resolução 
CNP n• 6/84, de 8·5-84. 

6.3 -O ressarcimento das despesas com carvão, no 
caso, carvão mineral de produção nacional (item 5.2.g}, 
encontra regênCia na &:solução CNP nl' 11/75, de21-10-
75. 

. 7 _o...,., Em complemento à Resolução CNP n~' 9/69, de 
17-7-62, as Notas. Explicativas que acompanham as tabe· 
las de preços aprovadas pelo Conselho Nacional do Pe
tróleo, estatuem (Portaria CNP~DIPRE-PD n"' 215, de 
27-8-84~ da Presidência do Conselho Nacional do Pe
tróleo}: 

3.0.0- Os preços de venda a consumidor, fixados 
para Gasolinas, Ãlcool Hidratado, Óleo Diesel, Quero
sene Iluminante e Gás Liquefeito óe Petróleo abrangem 

_ _a ãrea do municípjo a que se referem. 
3.0.1- Os Preços -de V-enda a conSUmidor, fixados 

para-os -demais produ_tos abrangenl a Área Cíd_ade do 
município a que se -referem, ressalvadas as exceções indi
.cadas nos itens I.I:o, 1.1.2 e 1.1.4. 

7 .0.0- Os fretes_ integrantes dos preços de venda de 
Gasolinas, Âlcool Hidratàdo, Óleo Diesel e Querosene 
'Iluminante a Postos Revendedores, e de Gás Liquefeito 
Oe Petróleo (GLP) a Representantes de Distribuidoras, 
serão ressarcidos pelo Conselho Nacional do Petróleo 
pelos valores que excederem o limite de preço uniforme 
de cada produto no município a que se referir. 

7.0.1- Os fretes ressarcíveis pdo Conselho Nacional 
do Petróleo às Companhias Distribuidoras não poderão 
ser repassados por estas em qualquer hipótese, a Posto 
Revendedor, Rep~esentante de Distribuidora de GLP e a 
consumidores dos produtos. 

8.0.0- As refinarias, .as Companhias Distribuidoras, 
os Postos Rúendedores, os Transportadores
ReverÍdedq_r_~~-Ret,al_p.ista~ (TRR.)__e, tamobém, os Gran~ 
des Consumidores, não poderão promover alteração no 
mecanismo de retirada e entrega dos produtos sujeitos a 
controle pelo Conselho Nacional do Petróleo, com obje
tivos ~pecUlativos em relação a novos preços previstos. 
Penalidades _ _ 

< 8.0- Permissionâria do exercício da atividade de dis
tribuição de derivados de petróleo, incluindo-se na mes
ma o transporte e a revenda, a Distribuidora que_deixar 

- de cumprir as disposiÇões contidas nas leis e regulamen-
tos pertinentes, sujeita-se às penalidades no Decreto nl' 
4.071, de 1939. _ 

_Essas -multas, antigamente, eram recolhidas à PE
tROBRÃS ê transformadas em ações do Governo, no 
fim do ano. Hoje, elas são recol}1id_as à Receita_Federal, 
jã hã algum tempo. _ ; ' 

8.1--:0 Posto ·Revendedor, simples preposto da Dis
tribwidora Permissionãria da Comercialização de Deri
vadcis de Petróleo; iã.mbêm, esiâ-Su)eito àquelas penali
dades, quando caracterizada sua inadimplência." 

Convém ·ressaltar que até 1980, <! CNP ariecadava 
atrav~_de sua Estrqtura d~ ~eços 13 alíneas de acordo 
com. a Lei n"' 4.451/64 e seUs cOmplementos, contabili
zando e prestando-contas das mesmas, aos Órgãos Fisca
lizadores (Tribunal de Contas, ÇJ.c). 

Não havia problemas financeiros.ne.m o~etltáêios, 
pois toda sua receita era arrecadada p'elo Orgão, permi
tindo desta maneira uma previsão e realiZação quase per~ 

_ feita dos valores a ar;ecadar e a pagar com suas despesas 
de ressarcímento e custeio. 

Até o custeio ~ra arrecadado por nóS. 
Cada ~strutura permitia modificação dos valores des

tinados às citadas despesas, com uma flexibilidade capaz 
de atender às necessidades do Órgão. 

Quer _dizer, cada estrutura que safa, analisávamos as 
despesas do período entre as estruturas e colocávamos 
_percentuais compatíveis com essas despesas. 

Quinta-feira 5 ff75 

Desta maneira, o CN P era um órgão financeiramente 
autónomo, tanto em suas despesas de custeio, como tam~ 
bêm, em relação a outras alíneas que atendiam os ressar
cimentos de fretes, perdas, subsídios, etc., além de finan
ciamentos através de alínea "L" que permitiam subsidiar 
as despe..<;as de substitUição de energia importada por ou
tra fonte alternativa de oiigem nacional. 

Algumas dificuldades de caixa do CNP vieram apare-
cer em fins de I 979, quando, devido às constantes desva
(oriz:içõCS- do àUzeiro, que deixaram este Órgão, pela 
Primeira vez, em situação difícil para saldar os débitos 
da til;o falada ''CONTA PETRÓLEO" que era resultan
te das diferenças de cambiais de responsabilidade dq 
mesmo. 

A partir de 14 de maio de 1980, com a entrada em vi
gôrdo Decreto-Lei n(> 1.785, que modificou o art. 13 da 
Léi n(> 4.452, alterou toda a sistemática das aHneas, 
reduzi_-ndo-as a 4 (quatro), sendo que destas o CNP, arre
cadaria somente as alíneas A e B. 

A alínea A incorporou e fazia face a todas as despesas 
relatiVaS ·a ressarcimentos, subsídios, transferêndas de 
dçriVados de petróleo e álcool. além das despesas de co
mercialli:ação do CarvãO. 

Neste período até 1983, a<> arrecadações e ressarcimen
to efetuados pelo CNP, através da DIFIN~Diretoria Fi
nanceira, c_arr_eram nonnalmcnte, sendo todos os proces-
sos. de r.e.ssarc[mentos-arializados e pagos em dia. __ _ 

Ã- affrieaB qUe de acordo com o Decreto-Lei nl' 1.785, 
dé.\eP.a ter destínada a atender as despesas de fiscali
zaçao mandada recolher diretamente ao Tesouro Nacio~ 
o.ai cmno:_Receita da União, bem como as alíneas C e D, 
para transferência nãÕ aconteceu, conforme o previsto 
no parãgrafo 2~'- do aft. 41' do citado Decreto-Lei. 

Quer dizer, eles re<:olheram a alínea "B" que era desti
nada as despesas do Conselho e depois não transferiram 
p~ra o Conselho, ou seja, não foi transferido para o-cem
selho o total dessa alínea. 

Em 1984, a arrecadação do Fundo de Estrutura, alínea 
A que era feita pelo CNP, conforme o previsto na legis
lação mencionada, Decreto-lei n'? 1.785, face à Emenda 
Passos Pôrto, Emenda nl' 23, senão me engano, e ao Avi~ 
so n9 007 de 3 de janeiro de 1984 - esse aviso era do 
Exm~' Sr. Ministro do Planejamento e dirigido ao Sr. Mi
nistro Cesar Cais- foi alterada passando o CNP a rece
ber pagamento de ressarcimentos previstos na legislação 
citada as importâncias recolhidas ao Tesouro Nacional, 
pela PETROBRÁS como O Imposto de Operações Fi
nanceiras - IOF - e postas posteriormente à dispo
sição deste Órgão, no Banco do Brasil, pelo Ministério 
da Fazenda. 

-O aviso dizia o seguinte- é bom e eu fico contente. e 
satisfeito que os Srs, Senadores vejam e tomem conheci
mento de como se processaram essas modificações -, 
que o Conselho não teve culpa, mas que apenas em ques
tões políticas determinaram as mesmas. 

"A S. Ex~ O Sr. Ministro Dr. Cesar Cais de Oliveira 
Filho, Digníssimo Ministio de Estado das Minas e Ener
gia." 

Reporto-me ao telex SG-01/536, dirigido por V. Ex' a 
essa Secretaria de Planejamento, pleiteando a criação de 
uma sistemática_ de arrecadação de recursos pela Pe
tróleo Brasileiro S.A. -:- PETROBRÃS - destinado à 
cobertura_ do lmpo_sto so9re Operações Financeiras -
IOF- que incidirá sobre as operações de câmbio relati
vas às importações de petróleo bruto. 

A respeito dO assunto, apraz-me informar a V. Ex• que 
determinei a inclusão na estrutura de preços dos deriva· 
dos de petróleo de uma parcela específica de custo, desti
nado à cobertura integral da obrigação tributária acima 
referida. 

A carta continua, mas ~ queria apeJ:la~ citar esse pe
daço que, ao invés da arrecadação como determinava o 
Decreto-lei n9 1.785, por esse aviso, nós pass~mos a ter, 
vamos,crizer, um sistema diferente. Então, face a Emenda 
Passos Pôrto ... 

O SR. P~ESIDENTE (Roberto Campos)- Um Mi
nistro mod'ifica um decreto? 

O SR. JoS-É LliZ NEVES- Infelizmente, Sr. Sena
dor, não me é permitido analisar esse ponto. 

A Emenda Pas_sos Pôrtos e ao Aviso n"' 007 de 3 de ja
neiro de 1984, da Secretaria de Planejamento, foi altera
da passando o CNP a receber recursos de ressarcimen
tos, previstos na legislação citada, as importâncias reco-
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lhidas ao Tesouro Nacional pela PETRÓBRÃS, coin.O ó 
!OF. 

Ainda em _1984, este sistema foi alterado, pois atrãvés 
da Lei n"' 7.188 de 16 de maio de 1984, foi alocado no
orç~ento da União, o valor de CrS: 1.150.QOO.OOO.OOO, 
para atender as mesm,as despesas, ressarcimentOs devenw 
do o CNP, restituir o _valor repassaqo pelo BanCo dO 
Brasil, como adiarnerito~ por conla do meiJcionado JOF. 

No fianl de 1984, face às dí_fiçuldades surgidas; tam
bém, como este nova sistema, roi õ mesmo alteradq Por." 
sugestão do então Ministro do Planejamento,- conforme 
o Aviso n"' 1.128 e a_nexos, CIJ!; apenso- eu possuo es·seS·
avisos e eles estão à disposiçãO......:.. através--das Resoluções 
16 e 18 aprovadas, respectivamente, pelo- Ple!lário. 

Dessa forma, a arrecadação e os ressarcimentos não, 
mais se processam de acordo com o_Decreto~lei n' l.785, 
legislação vigente sobre o assunto, que até a preSente
data não foi revogado e sim através da PETROBRÃS 
sem que haja uma con_tabilização aprov~da Pelos órgãos 
fiscalizadores para tal sistema e, conseqüentemente--;sem 
'o respectivo controle da União. _. -_:____ 

Essa ê a minha resposta ao nt 21 onde os Si-i. -S<:na,dQ---: -· 
res desejam. 

O SR. PRESIDENTE (R,oberto Campos)- Compor~ 
ta alguma retenção pela PETROBRÁS de devoluções 
devidas ao Conselho Nacional de Petróleo, Parece que 
hã um f1uxo, de cai~a da ordem de 700 bilhões de cruzei~ 
r os? 

O SR. JOSt LUZ NEYES - t, existe, porque as ar~ 
recadações que se processavam no Conselho p8ssaram a~ 
,ser feitas pela PETROBRÁS. Isso se faz do segu_inJe mo-. 
do: há uma previsão da despesa das distribuidoras com 
,'os transportes. Essa previsão é encaminhada à Diretoria 
de Preços e essa comunica~se com a Ji!'ETROBRÁS auto~ 
rizando a liberação de!isa importân~cia. Mas para isso, 
atrav~ de estrutura. hã uma a~recadação da PE
TROBRÁS para fazer face a isso. --

Na minha saída do Conselho, era de cerca de ~etecen-; 
tos e tantos bilhões de cruzeiros o s.aldo a favor do êo-n-: 
selho para o pagamento desses resSarcimentos. Em com~ 
pensação ... 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -São cole---
tados... -

O SR. JOSÉ l..,UZ NEVES-!!, são coletados atravé~ 
de dispositivos da estrutura. Em compensação, a PE~ 
TROBRÃS rectamava do COnselho as citadas diferenças 
cambiais. 

0 
;:ss:n~: informação-qUe eu ~-aderia dar a V. Ex• sobr'e 1 

2) Comportamento da arrecadãção do rrrlPosto Úni
co sobre Combustíveis Líquidos, Gasosos e Lubrifican~ 

, tes tendo em vista sua distribuição aos Estados e Municí-
pios. ... _ 

Resposta: O Imposto Único ê da compeiêit.cia da Di~ 
retoria de Preços, conforme art. 42 itens III e IV e art. 45 
do Reg. lnt. do CNP. 

3) Avaliação econômicª da polftiéa-a:e lifiifiC<fÇaõ -pe 
preços e sua influência sobr& decisões _9.e localização in
dustrial. 

Resposta: A política de preços dos derivados de pe-1 
tróleo e carvão minerat, ê da competência do CNP. No. 
entanto, os preços de sua estrutura só podem vigorar, de
pois de homclcgaâos peia Secretaria de PlanejªmentO aa1 

Presidência da República .;_ SEPLAN (D~eto_ n~' 
7.9706 d~' 1977, alterado pelo Decreto n~> 8.3940~ de '1979, 

1
e art. 9 do DecretO~ Lei n" 1.785 de 1980). 

Para a UnificaçãO de Preços,jã prevista no Decreto-lt!i 
n9 538, de 1938 e tão desejada por alguns setores da ad
:mini§!:r3.ç~o dei CNP, uma vez que isso -facilitaria Um ae-:
~nvólvífuento maior e mais rápido, das longíquas re-. 
lgiões dÓ nosso País, houve necessidade de ser criada na 
sua Estrutura, uma Parcela Positiva e uma Parcela Nega} 
~iva. (Portaria CNP n~> 18/78 de 83-10-78, Cópia a-nexa). 
A.Parcela Negativa deu margem a fraudes nos ressarci
'.men~os de fretes. $o_l;tre o -~$.Unto eriü~i" docpme~tos, 
c.Q.IJl:O Diretor Pina1_1ceiro1 alertando a. adrh~nis_trã.çã? 
sôbre a inconveniência do __ referido sis_t~m_a 1 pois _o Ines
mo dava possibilidades a que as DiSiribUíOãras pUdes
sem apresentar vendas fictícias, is~o ê, não realizadas, em 
localidades onde . o _ valor da f'arc~l1:!, .ressarctyet" Crà -
,maior. 

As fraudes tão comentadas e apontãdas pelos noti~ 
ciários_passaram a ocorrer, porqUe o novo siste!Jla insli~ 
tuíãõ-pdã citada -Poriariã não exigiu a apresentação das 
notas_ fisC~ls/ aq·uela explicação que dei, que era em nú~ 
me~_o tal ~-~n!?ta~- ~~cais, que as diStribuidoras nos disse;. 
rafn c;iue só-S~ mandassem os caminhões cheios com as 
notaá'fLSCaiS de transferências, como ocorre noS ·outros 
tipos ·de ressarcinlentos, e Sim de apenas Uma listagem, 
na qual as distribuidoraS apresentam as vendas Para de
tefmin~das localidades. Essas listagens são emitidas pe-. 
las ~próprias distribuidoras, sem que o CNP possa 
coriiél-i-las de imediato. 

4) Avaliação da economicidade comparativa de 
combustíveis petrolíferos e de âlço9l. 

Resposta: Compete a Diretoria de Preços a análise em 
causa urua vez que só a mesma dispõe de elementos e es-
tá prêPâ'fada para tal. - -

5}- -critérios e normas para distribuição de postos. 
Resposta: Desconheço as normas e critérios para dis

tribuição de postos. Cabe ressaltar que a concessão de 
postos de gasolina não resultava em qualquer pagam~
to por parte dos interessados ao CNP, razão pela qual os 
prõcessos nãO passavam peta Diretoria Financeira. N_ão 
havia dêbito, nem crédito, nós estávamos livres disso. 

6) Critêrios aplicadOs às consessões à distribuição de 
gás. 

Resposta: Trata-se de matêria de atribuição da Direto
ria de Pianejamento e Diretoria de Abastecimento, com 
anuê_o_çlil._p_r_§._yja do -~_indigãs, e PêiROBRÁS. 

7) Política de apt'oVeitamento e distribuição do gás 
natural das jazidas rêcehtemente descobertas. 

Resposta: Tratando-se de assunto eminentemente têc
nico; julgo-me incompetente para fazer comentáríos à 
respeito. 

-FtnalizanaQ,.,cu.mpre:.me esclarecer que todas as modi-
--ficações·-na··sistemãtica finanCeira e contábil aqui men~ 

cionadas _foram-me apresentadas como sendo indispen
sáveis para garantir o abastecimento dos derivados de 
pátróh:o em todo território nacional, objetivo esse que 

- julgarhos ser uma das missões precípuas do CNP. 
-São estes os esclarecimentos, Exm~"s Srs. Senadores, 

que me fo( possível prestá-los, a respeito da política pe
trolífera, restrito a ãrea financeira do CNP - José Luz 
Neves. 

O-SR. PR~SIDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obrigado. - --

Alguru dos Srs. Senadores deseja Usar d~ palavra? 

O SR. VIRG]LIO TÁVORA- Peço a palavra, Sr, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -::_Ço~ a 
palavra o nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR( VIRGILIO TÁ V.ORA:=--D-~vld~ ao adiantado 
da ~onà; -J!âO po-deremos fazer nenhuina perquirição ao 
~r. P~poOjlte. 

Mas' solicitaria à Presidência que pr~ente fosse aos 
membros desta Corrissão, na próxinta sessão, toda a le
gislação aqui citada: leis, decretos-le.is, decretos, assim 
como os avisos e as portarías do CNP aqui qitadas. 

Muito obrigado. 

O SR~ PRESIDENTE (R0berto-Camaos)- A"Secre· 
_ taria_se _'aplicará a mobilizar essa váriacfa legislação. 

CQmo nenhum_dos Srs. SenadoreS deseja usar da pala-
vra;·ctevido_ao a.diantª-do da hora_, ~gra~_eço aos dois de
poentes que trouxeram esclar~eC:iinentOs important~. 

A)próxiina reunião serã na semana seguinte, lerça· 
feira~ às 10 horas e 30 minutoS, e o depoente será o Dr. 
Caxl9s._Th~_t,:npson Flor~·~que trabalhou se]a-na formu
lação da lei do Imposto Unico sobre Combustíveis, em 
1965, seja em sua reformulação, através do Decreto~l~i 
n"' 61, deJ964, e ê um dos_cQnheddos e peritos da ma
téria._------=-----=-=-- __ 

Muito obrigado.' 
Está enc~rra.da_ a re).mi~o. 

(Encerra-se a reuniiJo às horas e minutos.) 

.,_s;·Reuniii.o, realizada em 3 de setembro de 1985 

-# Ãs dà: bOrãS _e.tríntil n:tlriutõ~ ·do dia ~rês_ d~ ~etembr~ 
de mil novecentos e oitenta e cinCO~ ná Sala da Coinissão 
de Ret3._çli~s. 8~túi<lres, -presentes os ·senhoreS senador~ 
"R.obúlO_:-. çq:m.·pos;-- João Calmon, Gabriel Hermes, 
Virgílio tãvO:I-8., flenriqu~ _Santillo e Jutahy Magalhães, 

Dezembro de 1985 

reúne-se a Comissão de Fiscalização e Controle. O Se
n_h_<?_r Pr~~_ente Senador Roberto Campos declara aber
'th a sessão e conc::ede a palavra do Dr. Manoel FernandO 
Thompson ~ota, que discorre sobre o problema energé
tico do País. especialmf!nte sobre a legislação do pe~ 
tróleo, sobre o Imposto Unico de Combustíveis e sobre a 
ecó"nomfçida_de do álcooL Após a fase dos debatC!i, O Se
nhor Presidente teci-afguns comentários a respeito dare
for~ul_ação da politica energética do País. Em seguida, 
não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente en
cerra a sessão, lavrando eu, Djalma Jõsê Pereira da COs
ta, Sec~e_tát"io ad hoc, a presente Ata que, depois de lida e 
aprovada, vai assínãda pelo Senhor Presidente. - Ro
b~rto C:ãmpos, Presidente, 

ANEXO À ATA DA 5' REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE FISCAL!ZAÇÀO E CONTROLE. REA
LIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 1985. RELA
TIVO À PALESTRA PROFERIDA PELO DR. 
MANOEL FERNANDO THOMPSON MOTA, 
SOBRE PROBLEMA ENERGETICO DO PA.fS, 
ESPECIALMENTE SOBRE A LEGISLAÇÃO DO 
PETROLEO. O IMPOSTO ON!CO DE COM
BUSTIVEIS E A ECONOMIC!DADE DO ÁL
COOL, QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AU
TORIZADO PELO SR. PRESIDENTE. 

Presidente: &_enador RobeJto Campos 
-:-'Vice-Presid.ente:~erko de~~~ 

(!ntegra do apanhamento taquígrãfico da reunião.) 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Srs. Se
nadorl!s, teremos hoje o prazer de ouvir o depoimento do 
Dr. Manoel Fernando Thompson Mota, que é um gran
de perito em matêria de petróleo, conquanto não tem 
vinculação nenhuma direta ou indireta com as atividades 
petrolíferas do Pais. Mas prestou grande cotaboração a 
diversos governos gi'aças aos seus conhecimentos espe
cializados na matéria e, em particular, na formulação da 
Lei sobre Imposto Ünico de Combustíveis,. em !956, ~ei 
n' 2.975, ã.inda do tempo do Presidente Juscelino Ku
bístschek, que frãnsformou em posto e._c;pecífico ad valo
ren, e, -pdrtanro·, "forneceu uma receita básica para a evo
lução de vários se"tores, inclusive PETROBRAS e outras 
atividades que se alimentavam da receita de Imposto ú
nicõ" Sobre Combustíveis. Foi ele também um dos cc
autores do Deçteto-lei n9 61, que fixou, em 1966, a estru

,lura de preço que ãinda está hoje em vigor como deter
minante da fórmula de çomposição de preço. 

Tem a -palavra o Dr. Thompson Mota. 

O SR. MANOEL THOMPSON MOTA- Srs. Sena
dores, meus Senhores.: 

De ínkio, desejo agradecer a honrosa oportunidade 
que me foi córiCCdida de participar dos trabalhos desta 
importante Comissão_ do Congresso. 

Espero poder apresentar, nesta expos(ção e nos deba
tes previstos, o problema da fixação de preço dos deriva
dos de petróleo do Pafs e, conseqUentemente, o efeito. 
na arrecadação _ _9.o Imposto Üni~ sobre Combustíveis. 

A fixação de preços dos combustíveis líquidos de Pe
!tróleo, como nos demais países; ê efetuada de maneira 
!arbitrária, em virtude de ineXistirem processos té_cnicos 
.u co~tâ_beis que permitam a apuração, mesmo aproxi~ 
Jhada~ do custo industrial de cada produto, isoladamen
le, nas refinarias. 
i Esta impossibilidade é perfeitamente explicada na ex
,tensa literatura existente. Assim, por exemplo, a Natlo
~al Asso~iation of cost accountants (USA), quando sere-. 
fere a este problema de apuração de custos nas refina
rias, afirmã, ·no volume 24, 1964, o seguinte~ 

-"A C.óntabilidade de custo ou Qistribuiçã~ exata 
dos. C_lJstqs dO:s pro_d!JtOs finais geralnlente é isatisfa
tórTã: A O:ãtuie_za da m·atêria prima, contendo uma 
conglomeração e uma combinação de piodutos, tem 
frustado todos os esforços no sentido de atribuir, 
justa e_ corretament~, as parcelas de custo para cada 
produto finaL; 

Deste modo, os preços de venóa dos produtos ·de pe
tróleo, são normalmente estruturadOS etn função dos se
guintes fatores básjcos; :a) níveis e relações de preços fi
xados nas_principaís fontes de suprimento; b) Orientação 
tri!mtária- de cada pais; c) perfil da demanda e políticã, 
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energétlca com vista a ajustar as fontes energéticas alter-
nativas disponíveis. · 

A fixação da paridade internacional é indispensável, 
principalmente para aqueles países qu_e dependem de im
portação, pois de outra maneira alguns setores da indús
tria seriam beneficiados à custa de maiores ónus çam
biais e da dinti_.nJJição_do rendi_m~nto _económico da in
dústria nacional do refino. 

'A percentagem de cada derivado de petróleo produzi
do é função direta do óleo cru utilizado e das _instalações 
da refinaria. Não há neste esquema uma flexibilidade 
que permita a obtenção de qualquer gama de deriv_ados. 

Desta forma, se a estrutura dos preços finais para o 
consumidor incentiva o c;Onsúmo âe determinados deri
vados além das possibildades técniCas de produção das 
refinarias nacionais, O país será obrigado a impOrtar esse 
produto, acarretando ônus cambiaiS desnecessários, 

Essa distorção se tornará tanto mais séria-quanto mais 
rapidamente o país se tornar auto-suficiente no refinO, 
pois que então confinada a importaçãO ao óleo ct;u ou a 
auto-suficiência na produção inexistirá_ qualquer razão 
para se incentivar o consumo de determinados combustí
veis, devendo a estrutura çie preços ao consumidor guar
dar relação bastante estreita com a estrutura técnica do 
refino. 

Os níveis de preços Outuam de acordo com a tendência 
do mercado internacional. Eventualmente, de tempos em 
tempos, a diferenciação de preçós entre os vários deriva
dos é alterada, porém, em sua maioria, não permanece. 
Alguns derivados de petróleo seguem os preços dos seus 
combustíveis, como é o caso do óleo combustível e o car
vão. 

Até a segunda grande guerra, no mercado internacio
nal a gasolina tinha o seu_ preço fixado em nível mais e1e-
vado, seguindo-se o querosene (90% do preço da gasoli
l'la), o óleo diesel (86% dQ preço da gasolina) e, finalmen
t'e, o óleQ combustível, G_Q_m__SO% do preço da gasolina. 

Todavia, após a segunda guerra, a diferencral de 
preços entre os derivados de petróleo foi profl!ndainente 
alterada __ no mercªdo internacional. Hoje, a gasolina re
gular ocupa o terceiro posto, a seguir do querosene e: do 
óleo diesel, como conseqUência da maior procura dos 
ptodutos escuros (substit~Iição do carvão como fonte de: 
enérgia) e da tendência para o refino -doméstico em todo 
os países. 

INDICES DE PREÇOS EM RELAÇÃO 
À GASOLINA 

1950 1955 1960 1965 1975 1980 

Gasofína 
Regular tOO,O 100,0 oo,o- 100,0 100,0 100,0 
Querosene 91,5 93,5 103,0 114,0 120,0 11o;o 
Díesel 86,0 92,5- 99,0 108,0 114,0 125,0 
Fue!Oil 41,0 58,0 68,0 68,0 70,0 75,0 

Fonte: Relatôrio ENr e FGV. 

A taxação sobre os combustíveis tem sido o instrumento 
flexível e adequado utilizado' pelos governos para esti
mular ou não o consUmo de determinados derivados de 
petróleo, _tendo em vista os- intereSses específicos da eco
noD?-i.~ energétfca e de tr~nsportes de ca~a país. 

país. 
Na maioria das nações, a tributação sobre os .com

bustíveis constitui também a fonte principal de recursos, 
utHíiada pelos governos para ocorrerem às despesas de 
manutenção e construção de sua rede de transportes in
ternos, e também par-a o desenvolvimento da própria in
dústria de petróleo e outras fontes -de energia. 

Ao examinarem-se, portanto, os impoStos e taxas que
inCidem sobre os derivados de petróleo, país por pafs, 
deve~se __ considerar os interesses espeCíficos que cada um 
deles possa ter no momento, no que se refere a seus 
problemas específicos de energia e de invi!:Stiineiltos-nes~ 
ses setores básicos, . . ____ -

Por outro lado, a elevação do preço internaCional do 
petróleo, a partír dos últimos meses de 1973, ilripôswse, 
como conseqUência o usO inais rácional do petróleo e a 
mudança dos esquemas de consumo prevalecentes. Estes 
objeti-vos _estão sendo ·alcançados em quase todos os paí-

s~ atravé~ de fixação !=!e política eneriética rígida, orien
tada para adequar a demanda interna à nova situação in
ternacional, 

No que se refere especificamente ao Brasil, a análise 
das estrutur:::~s de preços de venda dos produtos deríva
dos de_ petróleo, nas últimas décadas, revela grandes disw 
torções quaild9 se compara com os valores praticados rio 
mercado internacional, devido fundamentalmente ao 
arbítrio administrativo e à falta de coordenação dOS Qi
vcrsos órgãos do Governo que determinam os preços dos 
insumos energéticos alternativos. 

A legislação do imposto único sobre os combustíveis 
líquidos, desde 1956, teri1 -trazido no seu bojo as regras 
básicas para- a fixação dos preçOS dos derivados de pe
tróleo e, além disto, como nos outfcis países, a sua arre
cadação tem siçlo o_ríentada e vinculada p~ra investimen
tOs noS sefores de energia e transporte. -

Em marÇo de 1956, o Conselho di Desenvolvimento 
Econômico determinou a criação de um grupo de traba
lho para rever a legislação do Imposto únko sotire 
Combustíveis. No tratamento do tema, foram examina
das não só as necessidades reai$ de investimento para o 
setor do pet-róleo, como, também, as distorções dos 
preços dos derivados do refino do óleo bruto, que, devi
do aos fatos já analisaçlos, estavam fora, também, _da pa
ridade internacional, ocasionando, inclusive, o consumo 
de determinados combustíveis em detrimento de outros 
mais próprios. 

Para consecução do duplo objetivo citado, o grupo re
comendou a fixação de um custo de câmbio para os di
versos produtos de petróle_o, e a transfOrmação do im
posto único em ad valorem. 

Dentro destas premissas, foi, substancialmente, eleva
dO o Imposto Único sobre comb.ustíveis e assegurada, à 
indústria nacional do refino, umá proteção fiscal da or
dem de 25% para os derivados leves e de 50% para os de
rivados pesados. 

A margem de proteção fiscal ad-valorem referida foi 
calculada de forma a possibilitar, à PETROBRÂS, à for
mação de lucros de operação, que permitissem os rein
vestimentos em escala suficiente para atender, plenamen
te, ao seu programa de desenvolvimento. Além disto, fo
r1ün ptevtstos, pelo grupo de trabalho, os corretivos au
tomáticO$ n-ecessários a to.rnar a PETROBRÁS imune 
ao processo inflacionário, ou seja, o setor de petróleo foi 
o primeiro do país a utilizar-se da "correção monetária" 
que somente, em l 966, tornar-se-ia prática corrente em 
todas as atividades. -

Este esquema, proposto pelo Conselho d-eJJesenvolvi
mento, presidido pelo Dr, Lucas Lopes e tendo como 
secretário-geral o Dr. Roberto Campos e coordenador 
Dr._ Heitor lirria Ro_cha, transformou-se na Lei 2.975, 
cm -'17 de novembro de 1956, e pode ser considerado 
como o verdadeiro marco da consolidação econômica do 
monopólio estatal do petróleo, pois, com o sistema de 
captução de recursos previsto na ocasião da criação do 
monopólio estatal, a PETROBRÂS teria apresentado re
sultados negativos logo no início das suas atividades. 

A sistemática de cálculo de preços de derivados de pe
. 'iróleo, iniciada com a Lei 2.975, evidentemente, sofreu 

algumas mo_dificações, principalmente pelo fato de o 
- Brasil ter minimizado a importação de combustíveis. 

-Desta forma, novamente_ por -iniCiativa do senador 
Roberto Campos, fcii constituído um grupo de trabalho, 
em 1966, no antigo Ministfrio-do Planejamento, parare
't!er a atualizar a Lei n<:> 2.975. As recomendações deste 
grupo aceitas'j:lelo Presid,ente da República eram basica
mente as seguintes: 

-garantia de rentabilidade do parque refinador na
cional; 

- fixação de uma política de preços para a indústria 
petroquímica nacional, bem como incentivos fiscais para 
seu desenvolvimentos: 

-maior flexibnidade à programação de_ investirrien
tos do Governo libertando-a das vinculações existentes_ 
no setor de petróleo e de infra-estrutura de transp-orte; 

.-:....aperfeiçoamento das relações de controle e inte
gração entre os programas rodoviários federais, estaw 
duais e municipais. 

Estas_ recomendaçÕes foram conSubstanciadas no 
Decreto-Lei n<:> 61, em 21 de nQvembro de 1966, que vigo
ra até hoje. 

Entretanto, no momento os preços dos combustíveis 
praticados no país estão nQvamente inteiramente dist_o_r-
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cidos, c_om prejuízos visíveis na arredacação do imposto 
único, póiS-no Decreto-Lei n~' 61 não foi previstO ne
nhum dispositivo para impedir os arbítrios administrati
vos e, assi~, nos últimos anos, voltaram a ser subsidia
das e ~anipulad<Js as estruturas de preços de alguns deri
vados, principalmente através de alguns equívocos de in
tcrpretnção da política do petróleo. 

O primeiro equívoco parte do fato de a· Lei n9 5_38 de-, 
terminar que os preçOs dos combustíveis sejam tanto 
quanto possível uniformes no país, enquanto o Conselho 
Nacional do Petróleo:- CNP, vem fixando os preços do 
G LP, gasolina e diesel equalizados, a nível de consumi
dor, em todo o território nacional, com problemas sérios 
e insolúveis de fiscalização e com resultados duvidosos 
para a economia nacional. 

O segundo equívoco nesta orientação é fruto, apenas, 
de uma noção falst~..e emocional do papel do petróleo nas 
atividades econômicas modernas, pois os preços conge
lados, ou subsidiados, num regime innacionãrios, não 
significam necessariamente a estabilização de preços das 
utilidades em cuja fabricação, manipulação ou transpor
te participa direta ou indiretamente qualquer derivado 
do petróleo. 

Essas medidas do Ex.ecutivo, além disso, como no pas
sado, prejudicam a eficiência do sistema nacional de 
transporte, pois de um lado não contribuem para a conw 
servaçào e economia dos combustíveis e, de outro, redu
zem de forma drástica os investimentos necessários à ex
pansão e manutenção da rede de transportes, uma vez 
que o imposto único tem a sua participação diminuída a 
favor de outros encargos não previstos em lei. 

~s estruturas de preços dos derivados de petróleo de
vcriãm ser reguladas pelo artigo 2"1 da constituição e pelo 
Decreto-Lei n<:>-6!/66 (alteração) e desta maneira a com
posição básica seria a seguinte: 

a) preço ex-refinaria (preço médio de realização + im-
posto único); 

b) encargos de distribuição; e 
c) comissão de rewnda. 
Entretanto, como tem acontecido nos últimos anos, o 

imposto único deixou de ser único, nas estruturas em vi
gor, como foi também fixado um custo de_câmbio ir
realístico para ressarcimentO da PETROBRÃS, Por ou
tro lado, o imposto único foi drasticamente reduzido e 
de forma a afetar pesadamente o programa de transporte 
nacional. 

Em recente pronunciamento na Câmara, o ex-diretor 
geral do Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem, Engenheiro João Cataldo Pinto, declarou que are
cuperação da rede de _rodovias pavimentadas no Pais exi
girá investimentos elevados até 1991, e c:aso persista a d~ 
ficiência de recu~_os para restauração, o País terá erri 
1990 cerca de 28 mil quilómetros de estradas em cqn
dições precárias de uso. 

Sêgundo o -Dr. João c·ataldo, o transporte rodoviário 
continu_ará a ser" básico para as necessidades do País. O 
atual plano viário indica a necessidade de 1 17.000 quiló
metros de estradas asfaltadas para o País, mas até hoje 
apenas 86.000 quilômetros foram implantados. Em re
luçào à rede viária, o Brasil tem apenas 6,3% de suas es
.tradas asfaltadas, enquanto a Ar~entina tem 22%, o Mé
xico 20%, a Austrália 70% e a Africa do Sul 26%. 

O desenvolvime~to do PaÍs ~ige, assim, um vigOroso 
esforço de investimento para corrigir o atraso rodoviárío 
existente. A ação governamental no setor de transportes 
deve, também, visar a um maior entrosamento entre os 
sistemas ferroviário, rodoviário, de navegação fluviafe 
de cabotagem, corrigindo e evitando os desajustamentos 
notórios, conforme aliás preconiza há muitos anos e com 
sua conhecida veemência_ o Professor Eugénio Qudin. 

Por outro lado, seria írrealístiCo esperar qi.ie â ânus 
deste. investimento pudesse recair unicamente sobre o 
orçamento federal, cronicamente desequilibrado e cres
centemente pressionado por inapeláveis despesas de cus
teio. 

Entrctanlo, a receita _tributária dos veículos rodo
viários, nos últimos anos, mostra que a Uriião vem des
pendendo, com a rede rodoviária, importânCia ffii.iitó Su
p_erlor a contribuída pelos veículos que a utilizam. Desta 
maneira, a comparaÇão entre os dispêndios federais com 
rodovi<iS e as contribuições tributárias vinculadas ao 
transporte refletem a existência de uma elevada sub
v_enção físcal para o tráfego rodoviário no País, 
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Esta subvenção está sendo paga pela sociedade brasi
leira, através dos tributos gerais e da tributação disfarça
da de base nitidamente inflacionária, Ela acarreta encai
gos adicionais para a União federal, através do deficit 
das ferrovias federais, cuj?s condições de competição 
com o transporte rodoviário são ainda mais reduzidas 
por força da referida subvenção. E, além disso, falseando 
os dados sobre os quais os usuários dos diversós meiOs _ 
de transporte fazem a sua opção entre meios alternati
vos, a subvenção aos vefculos rodoviário:?, especialmente_ 
ao caminhão pesado, contribui para reduzir a eficiência 
global do Sistema Nacional de Transporte, ao orientar 
p<lra rodovia os fluxos de troca que poderiam ser carrea
dos com mais eficiência pelas ferrovias ou peJa frOta de 
navios. fluviiiís e de cabotagem, onde tais meios de trans
porte são disponíveis. 

A çxperiêncía dos paise.<; mais desenvolvidos mostra, 
por outro llldo, que a expansão dos seus sistemas de 
transporte só foi possível graças a uma adequada estru
tura tributária ligada aos preços dos combustfveis e 
orientada no sentido de fazer os veículos rodoviáriOs pa
garem integralmente os dispêndios públicos, federais e 
estaduais, como rodovias pay as you go. 

Estas rllLÕes e a natureza dos programas de transporte 
no Brasil indicam também o Imposto Único sobre 
Lubrificantes e CombLLstíveil; Líquidos e Gasosos como 
a fonte tributária mais apropriada para fornecer os vul~ 
tosos recursos ncccssádos. não s_ó à expansão como tam
bém à melhoria e à conservação do Sistema Nacional dQ 
Transporte, no nível federal como também no estadual e 
no municipal. 

A potencialidade da geração de tributos, através dos 
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, ê bastan
te elevada, a ponto de relacionar a unidade mone_tária 
(um cruzeiro por litro) a uma receita global da ordem de 
50 bilhões de cruzeiros anuais. 

Entretanto, nestes últimos anos, a arre_cadação do Im~ 
posto Único previsto na Constituição (artigo 21), perdeu 
inteiramente expressão, pois o Governo reduziu as ali
quotas de tal maneira que a incidência média sob~t;: os 
preços dos combustíveis de petróleo, que era de 23,8% 
em 1973 - no início da crise mundial de petróleo-, 
passou para apenas 3,8%, em 1985, devido basicamente 
ao fato de as estruturas de preços praticados no Países~ 
tarem completamente distorcidas, não só por impostos 
disfarçados, como também pela adição de outros encar
gos não previstos em lei. 
, Esta queda de arrecadação tem também efeítos dano
sos sObre programas rodoviários dos Estados e Munid
pios, pois grande parte da receita do-Jfnposto Úníco deve 
ser a eles destinada conforme determina a ConstituiçãO. 

Assim, a incidência _do Imposto Único na gasoliria, 
que era, em 1973, de 28% passõu a 8,9% -na estrut}tra em 
vigor no momento. No caso do óleo diesel era de 28,9%, 
em 1973, passou para 2,8%. 

A previsão de arrecadação do Imposto-Único, em 
1985, com base nas estruturas em vigor, deverá alcançar 
apenas Cr$ 685 bilhões. Com base na aplicação no 
Decreto-lei n'>' 61, a arrecadação poderia alcançar cerca 
de Cr$ 12 tri!hões! 

Em outros termos, em 1985, desse total, os Estados e 
Municípios poderiam receber Cr$ 7,5 trilhões, ao invés 
de Cr$ 41 I bilhões, ou seja, cerca de 20 vezes mais. 

É interessante frisar que as 31íquotas do Imposto Úni~ 
co poderiam ter sido al_teradas pelo Executivo em até 
quarenta por cento, conforme determina o arti_go l'i', pa

. rágrafo 3"', do Decreto-lei n"' 61, em vigor, até o momen
to. 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS IMPOSTOS 
SOBRE O PREÇo-MÉDIO DE VENDA 

DOS COMBUSTIVEIS 

Países % 
Bélgica ........ , .....•. ·····-··-· .•.••.. ·~ 75,0 
França ........ ! .. ~~ ... _. ~~ ~ ••••••••• _..... 73,0 
flâlia ............. _,ç-r, ••••••••••••• ~ •• ~. ~ 70,0 
Reino Unido . . . . .. . . . . . .. . . • . . . . • . . . . . . . 68,0 
Suécia ....... ~ -· .-.-~. ·-~· ~·-· -· .• -~ .. ~--~ ·-~~- --64,0 
Japão .......... ·-·-· .-.-... ·--·~· ~·- •.. ·~ , ... _59,0- _ 
Brasil. ··········r·····::················· 3,8 
Assim, tofna-se indisJ)erisãvel a regularização da legis

lação do Imposto Único sobre Lubrifi_c_antes__-_e- Com
,bustíveis- Líquidos, Previsto no artigo 21 'da .Consti-

tuiç_ão. O Senador Roberto Campos, oportunamente, 
apresentoü ao Senado o Projeto de Lei n"' 142/83 qu~ 
pretende justam~n~e solucionar este problema, corrigin
do, por um ladO, as atuais distorções naS estrüturas de 
preçOs dos derivados de petróleo e, de outro, visando à 
maior eficiência e coordenação dos órgãos públicos fede
rais, estaduais e municipais do Plano de Transporte e de 
~!lt;r_gia. ____________ _ 

ÇJ Proj~to df! ~ci n9_I42 Pi-OcUra a_ssegUrar-pre-iiõ êxito 
às atividLl_d~ da Petro!:m~~. bel!J_CO([lp, ensejando-se; me~ 
diante --a óOssa;-1-caHdU-de_ Cfa conjuntu-ra naCiõnal, a-ge--
ração e distribuição de cursos para outras importantes 
áreas ligadas à e()nservação de energia e aquelas vincula
da~ à produç_ão~ mediante a_ utilização de f~ntçs_ alterna
tivas ge_rluinanl~nti_ n-aCionã.fs, esPidatrrleõ.te, -os setores -
de C::ne-rgía efartG.a:.álcool, 'carvão minefal, bem como áC:. 
mais setores ir.dustriais voltados às atividades envolvidas 
com çl_es!_ag_~~--t:l_q_t_r_!!!_l_spO!t_e ÍI_1~eg_rad() e racional de mer.:-
cadoriLls no País. - --

- _E_!ll_~uma~ portanto, não é fácil compreender a política 
_ ;,;yg_~:_ap_~_Ji.~Q2~~~~~--~~perí~do l2~4LJ985, para o 

mª-l.flQ'lpOrbnte demento do Balanço EtieÍ"g_êtico dO
País, isto é, o petróleo e seus derivados, uma vez que 
sempre prevaleceu a influência casuística, política efou 
admjnislrfltív?. na fixaçã_o dos preços, não obstante ao 
fato de todos terem a consciência dos problemas graves 
decorrentes da adoção dessa políticã-de preços artificíais 
para a ecorromia- n-acional. 
. e_Q_~ out~Q_L~Q .. _ps_ pg~_ço_s d_9!> d~ri~ª<!qs_ do petr~Ieef 

_ p_rq!_!_gt_QQ? ___ r)_o___f_ªj§,_C_Q_nd~zirª----qJ__il_U~--~tl!aÇão parado-
xa!, no _gue di~r~p_!:~~9 ll: u_!_!(g_?9_?_Q_ d~ _ouúãs-fontes de 
energia, pois os combustíveis que mais dependem do ex
terior são os que têm sido mais subsidiados pelo Gover-
no a fé ago.:ra. _____ _ 

É, portanto, d_e ·imperiosa urgência para a econOmia 
nacional que seja reformulada a política de preços de 
energia no País_. O esquema ideal estaria possivelmente 
na centralização por um órgão (Comissão Nacional de 
Energia), de toda a problemática de energia, visando ba-

- sicamente o seguinte: _ 
--~Ü-- CoQrd_~n_UL y__ma política geral de Preços de ener-

gía;··evítandO-se· ãs distorções atuais, caracterizada basi
camente por preços aviltados e pelo uso inadequado dtf 
combustfy~!_s; __ _ 

_2)- Maximizar o rendimento econômico das diversas 
fontes de energia; ' ' 

3l --Assegurar a plena utilizilçãO dos insumos energé
ticos nacionais, em função de suas disponibilidades ou 
potencialidades. 

:-:A- centralização da polftica deverá permitir também 
um planejamento permanente, capaz de adequar as va
riações da conjuntura nacional e internacional à diriten
sào __ real d_os_recursos __ en_er_gé_tiGos do País, 
racionaüzando-se conseqüentemente o uso de energia 
sem necessidade de recorrer-se a medidas extremas. 
-O esquema centralizado de política energética asSim 

definido tem sido seguido por todos os grandes países. O 
esquema americano é dirigido, na parte executiva, pelo 
Professor Albert M. Schlesing~r e o_da OCDE pelo-Pro
fessor Hanz Schneider, Chefe do Departamento de Ener
~ia da Universidade de Colônia. 

Em conclusão, o panorama atê aqui representado_ no 
setor de fixação de preços dos combustíveis líquido de 
petróleo é merecedor de uma anãlise profunda e deveria 
ser acompanhada de amplos debates em todos os setores 
da opinião pública, para que seja possível identificar aos 
verdadeiros interesses da Nação e assim defin~r.o._p.t;.oble~ 
ma de energia do País. -

Muito obrigado pela atenção dispensada, . 
Antes c!e_passar para os debates eu ainda gõstariia de 

apresentar aos Senhores alguns slides que ilustram me
lhor o prOblema que eU-acabo de descrever. 

Nesse primeirO Quadro, Cu mostro a participação do 
percentual dos impostos no preço de venda dos com
bustíveis. 

Como pode ser visto, no Brasil, com relação àgas_olina 
os impostos estão pesando apenas 8,9%, enquanto a 
maioria dos países estão com a participação- dos impos
tos acima de 60%, sendo que a Bêlgica, por exemplo, che
ga a 77%, â França 76% do preço da gasolina correspon
dendo a impostos que são destinados ao setor energético 
e ao setor de transporte. 

No ~aso_ ~o di_esel, o fenômeno se rep~te e pode-se ver 
a·particij)3ção míníffia,_ no Brasil, do!> impostos no pre_ço 
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de venda final: 2,8, enquanto, por exemplo, no Reino 
Unido, esse v~_l~r chega a 66.7%. 

De modo que isSo mostra que aparentemente a polítj,:,.. 
C4 seguida pelo nosso País está errada, porque todos oS 
paí~es produtores de petróleo e países não produtores de 
petróleo seguem essa política. 

QUADRO I 

PARTICIPACAO~l'ERCENTUAL DOS IMPOSTOS 

NO PREÇO DE VENDA DOS COMBUST!VEIS 

Países Gasolina Diesel 
Em% Em% 

Bélgica 76,8 40,1 
Dinamarca 66,7 32,1 
F!ª!lÇ-ª--_- 76,1 88,0 
Alcm?-n~a Ocidental 65,1 59,9 
Itália 76,7 69,7 
Pa-íses- Bãixos 64,8 16,9 
JfeinO-UilidO 68,7 66,7 
Suécia 67,4 59,8 
Suiça 64,5 44,9 
Japão 59,3 44,9 
Brasil 8,9 2,8 

(~)-Em função do preço vigente cm julho de 19115. 

No quadro seguinte, temos a relação que nos foi for
necida pelo Banco Central e mostra a cc-relação entre a 
arrecadação do Imposto Único e arrecadação do Impos
to_ Único sobre Có.mbustíveis. 

Pode-se ver por esse quadro que em 1976 essa relação 
chagava a 62%_Hoje nós temos apenas 9%, em 81, quer 
dizer, hoje airida deve ser mais baixa essa relação, em 
1981 alcançava apenas 9%, mostrando o que a arreca
dação do Imposto Único sofreu uma queda realmente 
grave_ nesse período analisado. 

QUADRO II 
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO ÚNICO 

E IMPOSTO DE RENDA 

Ano 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Imposto de 
Renda* 

(!) 

4.232 
4.846 
6.128 
6.718 
6.039 
6.042 
8.147 
9.785 
5.409 
8.516 
7.950 
8.716 

Fonte: Banco Central 
(~)-Valor denacionado 

(CrS bilhões) 

jmposto Único 
Sobre Combustíveis* 
. (2) 

2AI9 
2.780 
2.857 
2.993 
2.871 
2.705 
5.420 
4.962 
2.193 
2.805 
1.228 

808 

Relação 
(2)/(1) 

57% 
57% 
47% 

~ 45% 
43% 
45% 
62% 
50% 
41% 
33% 
!5% 
9% 

No quadro seguinte, apresento, em termos de mesma 
moeda, a moeda homogénea, a queda, a arrecadação do 
Imposto único e, de 1979, para 1984 houve, como se 
pode verificar, uma queda de 4 para 1, porque 3,8 apro
ximadamente. Mas o que é mais interessante nesse qua
dro e verificarmos que, segundo informações do Conse
lho de Petróleo prestadas ao J ornai Estado de S. Paulo, 
em 1983, a arrecadaçãO -Q.ó "Imposto Único seria.igual à 
fraude G.._Onstatada. 

~·J;l10do que O Imposto Único, em 1983, correspon
deu•'ex3tamente à _fraude constatada pelo próprio Con~ 
selho _de Petróleo no programa de equalização dos 
preçoS a nível de cónsümid-Õ(em7todos os pa~~ para os 
três derivados de petróleo: gâs liquefeito, gasolina e die-
sel. 
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ANO ESTADOS 
Cr$106 

1979 587.412 

1980 351.205 

1981 252.138 

1982 2'43.325 

1983 183.677 

1984 141.988 

QUAQRO III 

UIPOSTO ONICO 

COMBUST!VEIS E LUBRIFICANTES DE PETR0LEQ 

ARRECADAÇ!\0 

MUNIC!PIOS UNIIiO TOTAL 

Cr$1~6 Cr$106 Cr$106 . 

146.85) 1.101.397 1.835.662 

87.801 &58;no 1.097.517 

63.034 472.759 787.933 

60.831 456.235 760.393 

45.91'9 344.395 5h.992 

71.236 271.376 484·.600 

IND. 

371 

226 

162 

157 

118 

100 

POHTBI &EPLAN, PR. (Valore• córrigidoo•para moeda ~9841 

Nos quadros s-eguintes QrOC!Jr'O mostrar com a arieca:
dação do Imposto únícO a -eifrutura que eStavã. em Vigoi" 
em meados de julho, qual seria a arrecadação global do 
Imposto Único de 1985, projetada para esSe ano. Então 
chegar-se-ia ao valor de 656 bilhões. Caso tivesse -Sido 

aplicada a lei 61 na plenitude chegaríamos a 12 trilhões 
de cruzeiros;-ou seja, cerca de 20 vezes o valor p-reViSto 
para o ano em curso com a estrutura em vigor e alterada 
para o Executivo. Desses 12 trilhões os Estados e Mu
nicípios teriam cerca de 7 trilhões a arrecadar. No esque-

ma que vai prevalecer em função da alteração que hOuve 
nis estruturas, a arrecadação dos Estados e Munidplõs" 
chegarâ apenas a 400 e poucos bilhões de cruzeiros, ao 
invés de _7 trilhões de cruzeiros. 

O CALCULO DA ARRECADACiiO PROVÀVEL DO l:MPOSTO ONICO EM 1985 

COM BASE tiA ESTRUTURA OE PREÇOS EM VIGOR 

ARRECADAÇiiO ANUAL ESTRUTURA EM VIGOR 

DEMANDA ANUAL IMPOSTO 0NICO ARRECADAÇiiO ANU~.L 
fpl 1000 m3) (CR$/L:ITRO} (CRU.OOO.OOO 

~LEO DIESEL 18.877 10.91 205.948 

GASOLINA 7.734 48.69 376.568 

OLEO 'COMBUST!VEL 10 •. 172 ZERO 

G#.s LIQUEFEITO 6.110 12.09 73.870 

NAFTA 6.982 ZERO 

656.386 
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COM BASE NAS ALlQUOTAS DO DECRETO-LEI N'? 61 

AIIRECADAcJ\0 ANUAL ( DEC-LEI 61l 

llEMANDA·ANUAL ALIQUOTA IMP•ONICO AIIRECADAÇÃC 

(EM 1000 rn3) (') (CRf/LITRO] (CR$1. 000. ( 

GASOLINA 7.'734 

0LEO DIESEL 18.877 

GA5 LIQUEFEITO 6.110 

NAFTA 6.982 

OLEO COMBUSTIVEL 10.172 

No quadro seguinte procuro mostrar a aplicaçãO ple-. 
na do Decteto~lei n' 61 com a eliminação de todos os en
cargos que não São previstos em Lei e na Consti~uição, _ 
qual seria o efeito no· preço final. 

Na gasolina, seria um aumento de apenas 5%, no óleo 
diesel I% apenas, no óleo combustivel haveria uma que
da de_ menos 2,5%_ e no gás 1iquefcito de menos 2%. 

É Tnieressante frisar que esses valores teriam ainda um 
refl~xo muito grande no Imposto Único como eu disse 

uo 732,9 5.668.248 

50 227,9 4.302.068 

20 32,3 197.353 

140 329,2 2.298.474 

IERO 

12.466.14: 

anteriormente; quer dizer, com esse.s valores que estão 
_aqui a ai'ç.ecadação do Imposto Único seria de 12 triihões. 
de cruZeiros, ao invés cfe 600 e poucos bilhões _de cruzei.-
ros. -

Variação de preço dos derivados com o restabeleci
m_ent!)-d!J esqlle'?_3: do Im~osto único_ na plenitude, con
forme ô(:tel'mirla a- Con-stltuição _e o Decreto -Lei n' 
6Jj66: 

PIIODUTO PRECO DO CONSUMIDOR VARIACJIO 

EM VIGOR I LEGAL* CR' I ' 
GliSOLINA 2170,.00 2280,61 110.61. + 5,0\ 

~DIESn 1520,0 1570,.06 50.06 + 3,.0\ 

OLEO COMBUSTlVEL 740,.00 721,,69 (18.31] - i,.s, 

CW; LIQUEFEito 1230,.77 1203~05 (27.72] - 2,0, 

(*) c:oM BASE NO IMPOSTO ONICO PREVISTO NO ARTIGO 21 DA CONSTITOiçlO ~ 

MUlto obrigado p~la atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Estã 
aberto o debate. Pergunto se algum doS"Srs. Senadores 
desejam fazer comentário _sobre a exposição._ (Pallsa.) _ 

Eu teria algumas perguntas a faze,r pessoalmente. 
Em primeiro lugar Dr. Thompson Mota que tipo de 

controle é exercido sobre o Conselho Nacional de P(}. 
tróleo? Haverá algum controle--na realidade efetuado 
pelo Tribunal de Contas? Não ouvi falar ainda sobre ne
nhum relatório de fiscalização do Tribunal de Contas 
sobre as atiVídades do Conselho Nacional de Petróleo. 

O SR, THOMPSON MOTA- A Lei n• 4.452- me 
desculpem mas eu não sou advogado- eu sou engenhei
ro e economista - mas essa lei define que o Presidente 
de Conselho Nacional do Petróleo comprovarâ perànte 
_o plenãrio do Conselho até 3_0 d_e julho, no exercício se
guinte, ao vencido, ao administração das con-tas ban
cârias previstas neste artigo: 

Em outras palaVras, tod·a â arrecadação feita pelo 
CN P passa diretamente pelo Conselho e o e.Ieoário do 
Conselho examina as contas e aprova ou não. Isso é o 
que está aqui na Lei n' 4.452 que altera a de 5 de no
vembto de 1964, que está em vigor. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Não hã, 
portanto, nenhum c;:ontrole externo ao Conselho Nacio
nal de Petróle.oJ 

Õ SR~~HOMPSON MOTA - Aparentemente não, 
Sr. -seOad.or. · · · 

O SR. PRESÜ>'ENT.E[R.ObertõCampos)-:- Torna~se 
necessário rever-se as práticas- em curso, não se pode ad
mitir para umi entidade do Governo exclUsivamente 
uma auditoria irf~f~ çoi'porls, seria um bom item para 
ser abordado no relatório do ilustre Relator, Senador 
Jorge Ka~ume. 
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A segunda pergunta seria: Quais são os d~Vios da es-. 
rrurura de preços em relação ao ... 

O SR. - O Sr. me permite um aparte? 

O Sr. - Pois não. 

O SR. - Eu teilho a_ impressão de que nós 
não_ apenas deverfamos nos limitar a uma recomendação 
no relatÇtio, dçvia ser mais bem pensado da nossa parte. 
Trata-se, sem dúvida nenhuma, de uma das mais signifi
cativa e importante empresa estatal que todos nós temos 
o maior interesse a ligação da PETRQBRAS e Conselho. 
Creio qUe-v. Ex• deveria_ lembrar ao nosso Relator e eu 
mesmo gostaria de conversar com ele, nós deverfamos 
pensar em um outro tipo de controle mais completo nes
s.e campo. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Existe al
guma outra ponderação que alguém queira fazer? 

O SR. - Eu prefiro aguardar as suas inda-
·g-.ações, pois o Senhor estâ mais bem informado do que 
eu. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- A minha 
segunda pergunta seria: Quais são os desvios da atual es
trut'ura de preços em relação ao padrão legal que deveria 
ter sido observado? Em outras palavras, foram subtraí
dos vultosíssimos recursos sobre Imposto Único. Tão 
vultosos que, a rigor, dispensariam, se reorientados ou se 
obedecidos a l_ei, dispensariam reforma fiscal. Tudo o 
que eu tenho ouvido sobre reforma tributãria, visa a en
. tregar aos Estados uma soma adicional de S trilhões de 
cruzeiros. A aplicação do Imposto Único sobre Com
~ustíveis nos termos do Decreto-lei n' 61, geraria para os 
Estados, como dísseV. S• 7 trilhôes e meio de recursos, 
ao invés dos escassos 350 milhões previstos no-orçamen
to. Para ac;tnde forar:n esses recursos'? 

O SR. - Bom, no momento, pela estrutura 
que entro~ em vigor no dia 2~7-75 é fácil verificar que 
existem vãriqs encargqs que foram colocados na estrutu
ra de preços que realmente eu insisto em dizer, eu não 

-sou advogado, mas não é verificar, pelo que diz a Consti
tuição, que esses encargos foram colocados de forma não 
regular. 

O primeir-Q item é Sobre- Frete de Unifonnizaçio de 
Preços .. Ess_e: item é para uniformizar os preços de três de
r:ivadós: gaSolina, diese[ e gás liquefeito de petróleo, a 
nível de consumidor em toda a extensão do território na~ 
cional. É baseado n_t,u:na_interpretação, como eu disse no 
que eu acabei de ler, é baseado numa interpretação, no 
meu entender errônea, porque diz o Decreto. n' 538 que 
os preços devem ser, tanto q!,!anto possível, uniformes. 
Tanto quanto possi~el não quú dizer que sejam equali
zados no País a nível de consumidor,_quer dizer numa 
canoa movida a gasolina, com _um pequeno motor de 
popa lá na Rondônia, ou lá em Mato Grosso, ela teria 
que ter o mesmo preço do Rio de Janeiro, de São Paulo, 
de Belém, enfim das grandes cidades. Não hã condição 
de ser feíta" a fiscalização dessa uniformização, em pri
meiro lugar. 

E, em segundo lugar, esse esquema não traz nenhuma 
vantagem para o País porque até o momento isso não 
significou queda de preços ou estabilização dos preços 
onde estão envolvidos esses derivados de petróleo. 

t bem verdade que o diesel e o gãs liquefeito têm uma 
dose social que deve ser levada em consideração, mas a. 
gasolina é transporte individual. O grosso da demanda 
de gasolina e transporte individual e a maior parte desse 
trânsito de veículos pelo Brasil inteiro, para equalizar, 
ess-e preço é justamente para essa equalização. 

Esse primeiro ponto, UnifOrmização de Preços, deve
ria ser eiíminado_ porque a lei não determina isto e a 
Constituição .. mú.ito menos. A Constituição diz que ne
nhum outro encargo além do Imposto único e esse enR 
cargo é ,de interpretação. Não há uma definição em lei, 
porque diz tanto quanto possível, mas não define o que 
seja equalizado. 

Bom, os três outros itens que poderiam ser eliminados 
da estrutura atuat é a quota da previdência, o PIS
PASEP e o FINSOCIAL. Se a Constituição determina 
que-não haverá mais nenhum outro encargo se não o Im
posto Único, o impoSto deixa de ser único. Isso é o que 
se pode depender da aplicação desses três: Quota de Pre-

- vidência, PIS-PASEP e o FINSOCIAL 
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Além disso, o preço de realização que é definido pelo 
Decreto-lei n~' 61 está alterado, ele não está sendo calcu
lado como define o Decreto-lei n~' 61 e isso traz também 
uma queda de arrecadação. 

De modo que são esses os pontos básicos de distorÇãO 
no momento. Mas, no passado recente, ainda eram in
troduzidos outros encargos como por exemplo uma par
cela para subsidiar os outros derivados do petróleo, até 
bem pouco tempo atrâs. E agora é que houve essa me-
lhoria- podíamos chamar assim:_ na fixação da estru
tura de preços, mas mesmo assim com a eliminação pra
ticamente do Imposto Único, que deixou de ser único: 

O SR. - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao nobre 

O SR. -Parece que S. S• pensa que devesse eliminar 
esta condição atual da diferença da manutenção de preço 
em todo o País. Não é verdade? Não sei se percebi bem, 

O SR. - Poderia _set _tanto quanto possível, como 
e-ra no passado. Nas grandes bases há possibilidade de 
controle, há possibilidade de uma fiscalização efetiva. 
Agora no Estado em qll;e o Sr. é Senador é difícil_ a fisca
lização a nível de cons_un:li.dQr_._ Então há fraude como o 
Conselho de Petróleo já tem alertado várias vezes da má
fia- como (oi denominado pelo ex-Presidente do CNP 
- a máfia do transporte que realmente está como em 
1983, segundo declarações do Presidente naquela oca
sião, -do CNP, que declarou no Estado de S. Paulo que 
perdeu o equivalente o Imposto único, quer dizer, frau
de no Imposto Único, 

O SR. -Nós diríamos en-tão que isso foi no sentido 
de se buscar um certo equilíbrio no País, São Paulo 
maior consome muito mais, o Acre lã distante, lá onde 
tudo é difícil; procurou-se com isso uma forina de 
equilíbrio nesse sentido. 

Agora, cortado isto, nós cortamos exatamente o senti
do da lei que deu este benefício para os lugares distantes. 
O problema de não haver fiscaUzação é outra coisa. Aí 
nós temos que acreditar nos homens, nos governos, ou 
então não podemos viver porque vivemos num mundo 
de fé e de confiança. Tenho a impressão de que é um as
sunto para ser pensado. Eu, por exemplo, no primeiro 
plano, sou contra a idéia de se tirar esse equilíbrio que se 
procura dar na energia oU no caso, do petróleo, dar essa· 
compensação· aos Estados distantes, que, no final das 
contas, não chegam a consumir talvez 5% do que conso
mem os grandes Estados do Sul mais facilmente fiscali
zados. 

Não sei se o meu pensamento está certo. 

6SR. - '"Sf.Seilador, V. Ex•-Cstá muiio éer-
to na sua preOcupação mas acontece que os bairros mais 
elegantes do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, os 
bairros mais elegantes das principais capitaiS do Brasil 
têm o mesmo preço do gás liquefeito de uma pequena ci
dade do interior do Pará, e aí estã o grande erro, porque 
ninguém neste País pode impedir que haja cr'?5cimento 
regional, principalmente no Norte e Nordeste, mais não 
pode ser feito um equilíbrio entre Norte e Sul. ~justa
mente esse o paradoxo: os que moram na Vieira Souto, 
Delfim Moreira ou Morumbi, em São Paulo, têm o mes

. mo preço do gás liquefeito para usar de forma, às veze.s, 
'não muito interessante p"ãrã o País, porque é para aQue
cimento doméstico, ae agua;·enfíni, uma série de coisas, 
porque, evidentémente, não é -possívi::l a fiscalização e o 
gás liquefeito para o usO doméstico, para cozinha, é um 
luxo inclusive daqueles que têm baixa renda. Então, evi
dentêmente, deveria haver um esquema melhor, porque 
não é possível manter o esquema atual que beneficia bru
talmente aqueles que vivem nas grandes cidades. O gás 
liquefeito o diesel, têm o mesmo preço no Brasil inteiro, 
a nível de consumidor. Então é um problema complexo, 
de difícil solução, porque, por outro lado, há essa impos
sibilidade de fiscalização, não hã condições de fiscalizar 
esse transporte. Então, a solução seria talvez um subsf~ 
dio direto àqueles de menor renda e que têm dificulda
des, mas não é possível dar àqueles que vívem nas gran
des cidades, que têm bom padrão, o mesmo preço que 
numa cidade pequena do seu Estado. Isso que eu acho 
nã? têm n~da de raci_?nalidade. 

O SR. -E um problema para pensar, aí nós 
teríamos que mexer até nos salários. 

O SR. - Sr. Presidente, antes do Relator 
usar ~a_ palavra eu gostaria de me dirigir ao Dr. Thomp-
son. 

O SR. RELATOR (Jorge Kalume)- Mas eu não vou 
às conclusões ainda não, é só uma opinião. 

-0 SR, - Desculpe--me. V. Ex• 

O SR. RELATOR (Jorge Kalume)_- Eu deveria me 
reservar para falar por último ou no relatório final, nem 
precisamente hoje, Mas gostaria de louvar a sua palestra, 
V. S• demonstrou que têm conhecimento da matéri_a, 

Vejo aqui, certo_trecho em que o Sr. diz que o irriposto 
era de 21,8%, em 1973, e passou para 3,8% em l9_85,_e 
continuando diz que os preços praticados no País esta~ 
riam completamente distorcidos, não só por enfoques 
disfarçados- aí que quero chegar- como também pela 
adição de outros encargos não previstos em Lei. 

Quer dizer, o percentual continua, pelo que eu vejo, 
pelo que_ leio~ Então, é apenas um disfarce para prejudi
car os municípios na distribuição desta renda? E a perM 
gunta que faço. 

O SR. - Ê exatamente esse o grande proble-
ma, porque com a queda da arrecadação do Imposto ú
nico, dessa forma brutal, de 1979 para 1984, foi constata
da uma queda de 4 para 1, e os próprios relatórios da 
PETROBRÁS e do CNP mostram realmente que houve 
essa queda grave na arrecadação, isso prejudica muito os 
Estados e Municípios, porque 60% da arrecadação é_ des
tinada ao Estado, ao Município. Então esse esquema é 
justa-inente para-beneficiar a rede local de r.odovias, rede 
vicinal, é um dinheiro muito interessante para o orça
mento desses Estados que são obrigados a utilizar outros 
tributos pa-ra Cóbtir a manutenção, por exemplo. É im
posslvel esse esquema em face do volume exigido, como 
disse muito bem o ex-Presidente do DNER, o Dr. 

,- ê impossível através de orçamento, seja esta
dual ou municipal, seja até da União a cobrir a manu
tenção dessas estraDas, e muito menos a expansão. 

Ó sR:--PRESíbENTE- (Roberto Campos)- Concedo 
a Palavra ao nobre ... 

O SR_ - Dr. Thonpson a meu ver 
v' s~ demonstrou cabalmente as di.storções em relação à 
arrecadação do Imposto de único Sobre Combustíveis 
que vem se faz;endo ao longo desses últimos anos. 

Gostaria de saber V. S• se no _caso levantado pelo Se
nador Gabriel Hermes, que é realmente um motivo de 
preocupação para todos nós, o subsídio que deveria ser 
conC..edido ao gãs liquefeito de cozinha e ao diesel para as 
regiões mais atrasadas do País, que certamente temos o 
dever de estimular o desenvolvimento, se não poderia ser 
feito através de subsídios de outras fontes porque, na 
verdade os Esta_dos ç Municípios, sobretudo nos úLti.m-_os 
dez anos, têm sido extremamente. prejudicado, em re
lação à arrecadação do Imposto U nico; a redução tem 
sido drástica, nóS que conhecemos as finanças munici
·país e estadu"ais sabemos disso, as reduções têm sido 
drásticas, não permitindo aos Estados, sobre_tud_o a_os 
mais atrasados, manter a sua rede de estradas. 

Perguntaria a V. S• se isso seria possível, quer dizer, 
ímã.ginar-se a possibilidade de um subsídio, não a equali
zação dos preços, mas um subsídio para as regiões mais 
distantes e mais atrasadas, aos pequenos municípiás des
te País na questão do gás liquefeito de cozinha e nas re
giões mais distantes em relação ao diesel. 

O SR, MANOEL THOMPSON- Sr, Senador, o me
canismo seria de fácil execução. A União tem 40% da ar
recadação do Imposto Único. Se parte desses recursos 
fossem justamente destinados e çlirecionados para aten
der a essas regiões mais atrasadas em relação ao resto do 
País, e não como hoje ocorre, como dizia hã pouco, para 
equalização no País inteiro, todas as grandes capitais, as 
mais adiantadas, os bairros mais elegantes também rece
bem esses subsídios; então, se tirássemos da parte da 
União uma parcela para esse subsídio, acho que aí es
taríamos corretos e estaríamos cumprindo a Consti
tuição em vigor. E isso é que é import~nte, porque desti
nação dos recursos. pod~ ser alterada por uma lei, não 
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haveria problema nenhum; nos últimos anos, desde 
1966, o Decreto-lei n~' 61 tem tido várias modificações, 
principalmente, na questão do destino dos recursos. En
tãO, seria siffiples uma lei que ficasse na obrigação de 
parte dos recursos da União destinados justamente a 
atender essas regiões mais carentes, não haveria proble
ma nenhum. 

O SR. -Sr. Presidente, eu gostaria 
agora de dirigir-me ao ilustre Senador Jorge Kalume, 
Relator. 

Nós estamos examinando aqui uma questão extrema
mente importante púa o País e o Presidente desta Co
missão, agora há pouco, levantou a questão do controle 
externo sobre Conselho Nacional do Petróleo. As acu
sações sobre-corrupçãO em relação a essa instituição são 
extremamente grande. Há vários anos essas acusações, 
essas denúncias têm pontificado na Imprensa Nacional e 
no Congresso Nacional. Não apenas em relação à cha
mada marcha do transporte, mas também em relação ao 
processo de corrupção; dentro mesmo do Conselho Na
cional de Petróleo na autorização para abertura de pos
tos de distribuição de serviços neste País. b. preciso, por· 
tanlo, que nós todos debrucemos sobre essa questão e no 
seu relatório o eminente Senador também aborda essas 
questões relativas ao controle externo dessa instituição 
importante para o País. 

O SR. RELATOR (Jorge Kalume)- Nobre colega, 
eu estou aguardando a conclusão dos debates de todas as 
demais pessoas que por certo serão convidadas, pelo 
nobre Senador Presidente, Roberto Campos, para conti
nuarmos. No final, apresentarei o meu relatório fazendo 
justiça as teses aqui levantadas. 

Fiq-re V L Ex• certo de que não transigirei, eu serei jus~ 
to, como deve ser a missão do Juiz. 

Era essa a informação que queria dar a V L Ext 

O SR. RESIDENTE (Roberto Campos) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - Está em debate esse 
problema do Imposto Único Sobre Combustível, eu gos
taria de pedir um esclarecimento adicional a v. s• 

O art. 2l da Constituição diz: 

" ... VIII- produção, importação, circulação, 
distribuição ou consumo de lubrificantes e bom
bustíveis líquidos ou gasosos e de energia elétrica, 
imposto que incidirá uma só vez sobre qualquer des
sas operaç~es;,excluida a incidência de outro tributo 
sobre elas, ... 

Como essa distorção apontada no quadro 2 da sua 
magistral exposição mostra uma queda espetacular de 
57% em relação ao Imposto de Renda. Em !970, o Im
posto de Renda. que era de 4 bilhões e 232 milhões, e o 
imposto único sobre combustíveis tinha 2 bilhões 419 
milhões, portanto, a relação entre um e outro era dç: 
57%. 

Esse percentual foi desabando até que em 1977 co
meçou a queda, aliás, em 1976 baixou de 62 para 50%, e 
foi para 41, depois de 331, depois !51 e finalmente de 81 
para 9% a diferença. Eu não sei se essa tendência decli
nante continuou entre 1982 e 1985. 

Essa decisão foi tomada. pelo Governo, pelo Poder 
Executivo, dentro desse quadro geral que se acentuou 
nos últimos 20 anos de hipertrofia crescente do Poder 
Executivo. 

O Conselho Nacional de Petróleo_ recomendou essa 
modificação, ess~ diferença fia tributação ou fQi qual
quer área do Poder Executivo, Planejamento ou Cons~ 
lho Monetário nacioiüll? Até porque ao longo de todos 
esses depoimentos prestados nesta Comissão, presidida 
pelo nobre Senador Roberto Campos, nós temos obser
vado que o Conselho Nacional de Petróleo tem na área 
de eneygia um poder muito maior que o Congresso Na
cional, porque depende exclusivamente dele tomar deci
sões que afetam profundamente a economja do País, sem 
que o Congresso possa sequer opinar. 

Como essa distorção está prejudicando enormemente 
os Estados e Municípios, a que fator V. S' atribui es~e 
quadro de dec\fnio_tão violento da receita do Imposto U
nico Sobre Combustíveis em comparação com o Impos
to de Renda.? 
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O SR_ MANOEL THOMPSON - Em prjmeiro lu- lugar,_ chamei be~ a atenção na miriha palestra para este 
gar, foi uma intromissão do CNP e talvez, na ocasião, do fato.-QUCraJzer, flutua em função dos interesses interna-
Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, cionais, não nacionais, dependendo_ da maior ou mei!Of 
isso foi dito na conferênciã feita pelo Presidente do Con- fçmll-a de Oíeriii-de carvão, por exemplo, o preço do óleQ 
selho Nacional de Petr6Jç9_._ onde S. S• disse que foi de- combus_tível pode ser flutuante. 
terminação da área econômica, de romper uma det~rmi- :t:s~e _é õ_-prãETe-nra--:- Nã? sei se eu fui bem claro na mi-
nação legal, do Decreto-lei n9 61, que cito Oª- minha pa- nh~ _e~OS!f!à_~.- - -- - -
lestra, é o art. ]1', § 3~', do Decreto-lei nl' 61, porque o Exe-- 0 SR. JOÃO CALMON _ Agora uma indagação 
cutivo só poderia alterar 40% da alíquota, esse ioi o fator mais de interesse histórico: na página 7 do seu pronun-
principal e quando ele alterou violentamente a líquota 
em mais de 40%, chegou-se então a esse valor ridículo -ciamento, V. S• recorda_ que em março de 1956 o Canse-
que é hoje a arrecadação do Imposto Único;- e ísso foi lho de Desenvolvimento determinou a criação de um 
rompido com um preceito legal, que é 0 art. l9,-§ 3~', do grupo de trabalho para rever a Legislação Oo Imposto 

Único Sobre Combustíveis, quase hã 30 anos, _O J?resi-
Decreto-lei nl' 61, quando só se podia alterar 40%. dente era 0 Dr. Lucas Lopes, e o Secretârio-Geral, 0 emi-

unTf~r:~~~~~. l~~:·p~;s~~~t~~:~~~!~~~=r~~=~~=~~~í~ -~~n~:l ~e~~d~~eiW~~~:~:~~7~Po~~~~t~ ~0°!:s~~ :e:: 
dias; quer dizer, reduzir o-preço de outros derivados do, 
petróleo, enfim, uma--sêrle-de artifícios que fórãm feitos à sa êP?tcad, foi feitO:-ud~ ãtu.ment~osnublsdtal}rceifiall,oinqicuiaelemxel.snttJ.a' 
revelia da Lei e da própria Constituição como õ Sr. aca- permJ tn ° que a m us na nacJ a e n • 
bou de ler n_o art. 21. n-aquela época do setor privado, tivesse uma proteção 

Agora isso foi feitO pelo Executivo, evidenteinente, - fiscal da ordem de 25% para os derivados livres e de 50% 
não podia ser feito de outra forma, porque é 0 Executivo para o-s derivados pesados. Ainda em 1956, confesso a 

- - =-r'ninha total ignorância disso e não é de estranhar porque 
que fixa esses preços. não é assunto da minha especiillidade, V. S• revela um 

O SR. JOÃO CALMON - Pena que à revelia tam
bém do Congresso Nacional que não foi, em··nenhum 
momento; consultado para opinar. 

O SR. - Isso explíc~_ a queda que houve na ar-
recadação do Imposto Único, que passou a ser um_im
posto sem a maior significação no momento. 

O SR. JOÃO CALMON- As cifras que v .. _S• alinba 
na sua exposição representam, sem dúvida nenh-um~, -um 
libelo contra a política que tem sido adota,da nos_ últimos 
anos no Brasil. Mas talvez haja uma contradição com 

·uma outra afirmação de V. S•, na primeira página de sua 
exposição, quando declara: 

"A fixação de preços dos combustíveis líquidos 
de petróleo, como nos demais pafses, é efetuada de 
maneira arbitrária, em virtude de inexistireni pr9-
cessos técnicos ou contábeiJ; que permitam a aPti:
ração, mesmo aproximada, do custo industrial de 
cada produto e isoladamente nas refinarias." 

Então, essas distorções existem no mundo todo e não 
apenas no Brasil? f: a conplusão que se poderia tirardes
se período que acabo de ler. 

O SR. ~Talvez este parágrafo, isola-
damente, realmente chegue a e_ssa_condusã_o, mas se V. 
Ex~ verificar, logo adiante, como é fixa-do internacional
mente os preços dos derivados do petróleo e porque, em 
se tratando de um processo contínuo, evidentemente, 
não há possibilidade de se dc.clarar que a gasolina custa 
''X" õu "Y", mas com esses três parâmetros que são fi
xados no mundo inteirp, o preço da paridade. .. tsso estã 
na 2~ págína: -'"'Os preÇos dos produtos de petróleo são 
normalmente es__truturados em função dos seguintes fato
res básicos, nfvcis e relações de preços fixados nas prinCi
pais fontes de suprimento, orientação tributária de ca.da 
País, perfil da demanda em política energética com vista 
a ajustar as fontes energéticas alternativas e disponí
veis." 

O petróleo é um insumo básico de toda a eco_noiTiia 
moderna internacional, e não há como se fugir dessa pa
ridade. Então, o preço da gasolina, e de todos os deriva
dos do petróleo é fixado em função dessa paridade inter
nacíonal. E aliâs, mais adiante, V. Ex• pode verificar 
como é que isso flutua no-mercado internacional. 

Pode-se ver_ na página 5 como flutua, quer dizer, o 
preço da gasolina sendo considerado 100, isso no merca
do internacional, a gasolina, o querosene, o diesel, o fue·l 
oil, em t 950 todos os derivados de petróleo tinham preço 
abaixo da gasolina, hoje já é- o contrário, o querosene e o 
diesel. porque estão sendo mai~ utili~~dos, há maior de
manda e necessid:Jde_ d_~ paridade principalmente com 
outras fontes energéticas, o preço subiu. Então, hoje, o 
diesel tem seu preço a 125% do preço da gasolina. 

Então, na página '5 explica-se perfeitamente essa quase 
incoerência, mas a incoerência na minha palestra é fruto 
desse problema, porque ela é fixada em função de fatores 
externos, e não endógenos ou internos; a paridade_ é fix.a
da em torno de problemas internacionais inclusive. Quer 
dizer, a competição das diversas forma.s de energia, daí 

_ então, hoje, por exemplo, já estar a gasolina em terceiro 

detalhe pouco conhecido, porque o setor do petróleo foi 
o primeiro do País a_ utilizar-se da correção f!lOnetâria, 
que somentr;: em t 966 se tornaria prática corrente em to
das as atividades. Mais adiante, V. S• acentua que "este 
esquema proposto pelo Conselho de Desenvolvimento, 
p-residido pelo Dr. Lucas Lopes e tendo como Secretário
Geral o Senador Robt:rto Campos, e como coordenador 
o Dr. Heitor Lima Rocha, transformou-se na Lei n~> 
2.97.;'i, em 27 4~ novembr'? d~e 1~56, e pode ser considera
da como um verdadeiro ffiarco da consolidação econó
mica do __ m_ono_Q_óno esta~ ai do petróleo, pois com o siste
ma d~ captação de recursos previstos na oc~STãó da 
criação do monopólio estatal, a "PE;I"ROBRAS teria 
apresenjado r~esul~ados negativos,lo&o:no infcio das suas 
atividades". - -

PosteriOf-lneni"e, não sei se foi o nobre Senador Rober
to C;.1m@s·ou 0- ex--Presidente Castello Branco, um dos 
do~e dlsse uma_ frase antológica a Tespeito da PE
TROBRI\-S:"De duas-Uma: ou a PETRO_BRÁS é com
petente e, portanto, não precisa deter o monopólio, ou é 
incompetente e não merece o monopólio". Não sei se a 
frase está correta. 

O SR. MANOEL FERNANDO THOMPSON 
MOTA - A frase é do ex-Presidente Castello Branco. 

O SR. JOÃO CALMON- Do ex-Presidente Castello 
Branco. Eu tenho uma mera curiosidade em t_orno de um 

- esdarecimento: esses pontos de vista mudaram, em vir
tude de provas que eventualmente _possam ser indicadas 
da pouca eficiêncía da PETROBRAS, em alguns setores, 
ou não mudaram? Porque, realmente, há quase 3Q anos, 
em 1956, homens que eram e são campeões da iniciativa 
privada, neste País, tomaram decisões que tiveram uma 
importância fundamental na consolidação econômica do 
monopólio estatal do petróleo, segundo afirmação de V. 
s• 

E muito mais uma curiosidade de ordem histórica e 
nada mais do que isso para saber, tantos anos depois
quase 30 anos - qual é a posição hoje em relação à de 
1956'? 

O SR. MANOEl .FERNANDO THOMPSON 
__ MOÍA -:- S:r~êrl3.d-Ç)r, essá._história r-eãtin'ente Ç tJ.m 

pouco_ pitorescã, PorCtue esses._bQ_me_ns ·que realmente 
C:Õnsp!idaráffi ~a PET~OBftÁS" são até-hoJ~- cp_nSiderados 
aveSsOS à. PETRoBRAS. E eu, nessa minhi Palestra, 
omiti_um nqJne muito impor_tante e .que, naquela fase 
difícil, pi-indparmente fio Governo do ex-Presidente Jus
celino Kubitschek, deu o câmbio antes meslTKI do pro
grama de segurança nacion~l. E esse homem se ch-ama 

·Dr. Eugênio Gudin, que era Ministro da Fazenda. 
Então, além_desse_$rupo, que é conside~ado __ atê hoje 

avesso à PETROBRAS, há ainda o Dr. tugênío Gudin 
que, na ocasião deu câmbio com prioridade absoluta, 
antes mesmo de segurança nacional, à PETROBRÁS. A 
PETROBRÃS, na ocasião, teria apresentado, jã em 
1957, prejuízos vultosos se não tivesse sido alterada a Lei 
n? 2. 97 5, de específico? específico para ad valorem. E 
realmente uma história pitoreSca que eu acho que al
guém deveria, ur:n dia, escrever a respeito poique aquele 
momentg_ foi um momento pi--eciso que a PETROB_RÃS 
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precisava para se lançar no programa dela. E m"ais ainda, 
na Lei n9 2.975 todos o.s pleitos feitos pela PETROBRÁS 
foram embutidos na lei. Então, todos_ os investimentos 
pudefam ser feitos tran(jililamente, e mesmo com a crise 
política que logo adiante ocorreu a PETROBRÁS nunca 
recebeu recurso do.Orçamento da República. Ela pôde 
-se auto-sustentar através á mecânica instituída nà Lei n~> 
2.975, mecânica de preço. Ela era auto-suficiente em 
função disso e nunca precisou, como foi o caso da IPF, 
que é a firma que detinha o monopólio estatal da Argen
tina, e a PEMEX passarem por dificuldades críticas, a 
ponto dessas duas empressas quase fecharem em função 
de problemas orçamentários. A PETROBRÁS nunca 
precisou desse esquema em função dessa mecânica, desse 
bom trabalho feitO. oa _l,.ei n<? 2.975 e no Decreto-Lei n<? 
61. 

O SR. JOÃO CALMQN_ ~ 8- P~TR()BRÁS ainda é 
do ranking das empresas industriais do mundo, ainda é a 
-18• ou a 19~, ou Caiu a sua colocação? 

O SR. MANOEL FERNANDO THOMPSON 
MOTA- Nobre Senador, não tenho idéia, mas ela está 
entre as 30 maiores empresas do mundo. 

O SR. JOÃO CALMON -Finalmente, só para não 
me prolongar muito na minha intervenção de leigo. To
dos nós apreciamos, nos primeiros meses após a _implan
tação d8: .!'~_ova República, o congelamento dos preços 
dos derivados de petróleo, e surgiu uma versão segundo 
a qual havia sido detectada uma decisão do Governo an
terior, que permitia que a PETROBRÁS fosse imensa
mente beneficiada com a diferença do preço do petróleo 
internacional em relação ao petróleo extraído no solo e 
no mar do Brasil. E foi graças em parte a.esse congela
-~ento que ~oi possível conter a inflação ndses primeiros 
meses, a partir de março. 

Recentemente, um jornal revelou que toda a diferença 
vai ter que ser paga à PETROBRÃS e o Conselho Na
ciOnal do Petróleo contabilizou essa qup.nt[a que é astro
nómica, sob a_ ru~r_ica de "diferenças p serem ressarci
das''. Qual seria o comentário de V. S(,,a respeito desse 
episódio? Realmente, a PETROBRÁS.P;tava sendo be
-~_efi~~B.da_pela Política de preços adotadà no regime ante-

-rio r e, -põftanto, poderia deixar de reajustãr os seus 
preços nesses primeiros meses? 

O SR. MANOEL F. T. MOTA- Nobre Senador, há 
uma polémica sobre isso. Para ser examinado esse 
problema - em aliás, já chamei a atenção- que é o 
problema do cálculo de preços da PETROBRÃS. Isso 
foi feito não pela PETROBRÁS; foi feito Pelo conselho 
Nacional do Petróleo. Agora, a PETROBRÃS apenas 
pratica aqueles preços, e realmente ela nãO faz outra coi
sa senão isso. Porque, quem determina, quem fixa os 
preços~ o Conselho Nacional do Petróleo. Este ê o pon
to fundamental. 

Ãgora, esse valor de ressarcimento da PETROBRÁS 
foi fixado na penúltima estrutura, que foi fixada em 28/2 
deste ano, de uma forma um pouco diferente das anterio
res, Eles equ.:~lizar_am - 9_ termo é equalizar - o _preço 
do petróleo como se todo ele fosse comprado a 30 dóla
res, quando, na realidade, hoje 60% do petróleo é de ori
gem nacional- isso em termos redondos- e 40% é pro
veniente do exterior. Esses 60%, segundo dados que fo
ram fornecidos a esta Comissão, está a 15,9 dólares, para 
ser exato.., _o_ b.aJxil. Enquanto o preço do importado, já 
naquela ocasião, estava em torno de 28,5 dólares. Mas 
isso foi fixado pelo Conselho Nacional do Petróleo .. En
tão, evidentemente, a PETROBRÃS na parte cambial 
ganhou muito, ganhou demais. 

Por outro lado, o cruzeiro por dólar foi fixado muito 
baixo: 4.370. E hoje jã estamos em torno de 7 mil Cfl,lzei
ros o dólar. Ago_ra, isso teria realmente valor em cima da 
parte importada, 40%. Então, a famosa conta petróleo 

_realmente a PETRDSRÁS está perdendo, porque ela ê_ 
ressarcida a 4.370, cruzeiros por dólar, quando na reali
dade se elll for comprar o petróleo hoje este estarã a um 
valor bem acíma. Não é verdade? 

Então, se ess~ valw fosse calculado hoje seria qual
quer cóisa, no primeiro semestre, de I trilhão e 400 bi
lhões de cruzeiros. E ela deve ter ganho com a diferença 
do valor do petróleo, sendo todo ele equalizado a 30 
dólares, deve ter ganho por volta de 12 trilhões de cruzei

. r os. Quer çlizer, perdeu 1.4 trilhões de cruzeiros de um 
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lado e ganhou I :i tii!hões de cruzeiros de outro. Então 
apresentou um lucro realmente espetacular, c não perdeu 
o valor substancial nessa diferença de valor de cruzeiros 

~~~~- ~ ~ 
O SR. JOAO CALMON- MuitO obrigado pelo seu 

esclarecimento. 
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Algüm 

outro Senador deseja fazer observações? (Pausa.) 
Nàa havendo quem queira.- usar da palavra, permito

me alguns comentários, desfazendo-me da Presidência 
que ficará entregue ao nobre Relator, Senador Jorge Ka
lume. 

O SR. ROBERTO -CAMPOS- Tenho-estudado bas: 
tante este assunto e quanto mais o estudo mais confuso 
fico. Tenho a impressão de que é realmente necessária 
uma auditoria externa que possa contratar técnicos., in
clusive para reconciliar algarismos para nós ·conflitantes. 

Tomemos um dado simples: _o ponto referencial da es
trutura de preços. Qual é o preço referencial para o cál
culo da estrutura? Preço único aplicável tanto ao pe
tróleo importado como ao nacional? O Ministro Hélio 
Beltrão, na Comissão das Estatais, disse que esse preço 
referencial era 30 dólares por barril. O Sr. Paulo Bellotti, 
Diretor da PETROBRÁS. disse que era 29 dólares por 
barril; o Sr. Carlos Santana, Diretor da PETROBRÃS, 
disse que era 28.5 dólares por barril, o Presidente do 
Conselho Nacional do Petróleo, em depoimento nesta 
Comissão, confirmou esta última cifra: 28.5 dólares por 
barril.._. ·- _ . 

Qual é, na realidade, o preço uttlizado como referên
cia? E como tem ele variado no curso do tempo? E seria 
necessãria uma investígação muito detalhada das dife
rentes estruturas de preço. Nós só recebemos duas estru
turas: uma de fevereiro e outra de julho. E elas apresen
tam díscrepâncias substanciais, difíceis de explicar. 

Com'um" a essãS dUas eStrUtUras'€: o fatO-dequ·e o 'Im
posto Único foi a tal ponto dessorar que não tem mais 
significação como fonte apreciável de receita. Tanto as
sim que a proposta orçamentária coilsígna para o Impos
to Único 656 bilhões de cruzeiros, mais ou menos. Logo, 
60% disso caberia aos EstadoS, o que significaria um va
lor inferior a 400 bilhões de cruzeiros. Acontece que o 
Presidente anterior do Conselho Nacional do Petróleo 
calculou a evasão de dinheiro, atravês da máfia dos fre

""'teS, pela dificuldades física de controle, em ISO bilhões, 
em 1983, e 400 milhões, em 1984. Em suma, a máfia do 
frete absorveu recursos equivalentes àqueles que o orça
mento atribui aos Estados a título de Imposto Único. 

Há outras coisas muito difíceis de explicar. Se a gente 
analisar a estrutura de preços no curso do tempo, toman
do como referência inicial o ano de 1978, verifica-se QUe 
no custo do preço da gasolina, tomando-se um produto 
talvez mais significa_tivo, de maior consumo, a parcela da 
PETROBRÃS no preço Cra de 26,84 e a parCela do lrii:: 
posto Único era 23,80, quase iguais. O Imposto ÚnicO 
representava no preço uma parcela quase equivalente à
quilo que a PETROBRÁS recebia a titulo de custo do 
petrólt:o bruto e despesas de refino. 

Em 1983, cinco anos depois, a PETROBRÁS tinha 
32,5 o preço da gasolina. O llnposto Único"Já havia bai
xado de 23 para 7 ,24. A estrutura de preços de julho de 
1985 indica que do preÇo: <1:_ PET~OBRÃS recebe 
63,82%. E o Imposto Uníc.o tinha baixado para 2,25%, 
apenas 2,25%, absolutamente inexpressivo. O imposto, 
que era igual àquele que a PETROBRÁS auferia em 
1978, hoje recebe ãpeil:iS--2,2"3% comparativamente a~ -
63,82%. Em suma, do preço a fatia alocada à PE
TROBRÁS cresceu 3 vezes e a fatia alocada ao Imposto 
Único decresceu lO vezes. 

Essas coisas são extremamente difíceis de expHcar:-se 
compararmos duas estruturas de preços recentes forneci
dos a esse Conselho, uma em fevereiro de 1985 e outra 
em julho de 1985, que verificaremos: no preço da-gasoli
na em fevereiro, a fatia da PETRO"B"-1~.ÁS efa de 63,82%. 
Na mais nova estrutura, a fatia"-da-PETROBRÃS:-era de 
58,6%. O Imposto único, na antiga estrutura de feverei
ro, era de 2,25%; subiu para 8-,9%. 

Então, eu lhe pergunto, se não fOi como resultido dos 
debates aqui no sena-dO, nesta Comissão; riiã"s sobretudo 
na Comissão das Estatais-·queSCíriTCíOU antes~ose'iiãófOi 
como resu_ltado disso que se melhorou um pouquinho __ o 
Imposto Unico, passando de 2,3% para 8,95%? fsso no 
tocante à gasolina. Mas, se tombarmos o .conjunto dos 

derivados de petróleo, a PETROBRÃS tem 70,6% e o 
Imposto único bastante menos, porque a gasolina é o 
produto mais tributado em termos de Imposto Único
nã9_tenho aqui as médias- mas a gasolina rende como 
Imposto único 8,9%, e o Imposto Único representa ape
nas 2,8% do preço do diesel, é zero, não há Imposto úni

. co sobre o óleo combustível, também é difícif di:: explicar, 
porque se não me engano no Decreto-lei n9 61 havia al
guma tributação para combustível. O gás liquefeitoftrí-
but~cUo é 3,9% e a nafta a tributação é zero. 

Então, parece que se está alargando de novo essa dife
renciação entre quota alocada, ou fatia da PE
TROBRÃS no preço, e fatia do Imposto Único sobre 
combustíveis. O Imposto Único sobre combustíveis vem 
sendo prejudicado pelo crescimento de outros itens cha
mados de contribuições, quotas ou o que seja, mas que 
na-realidade representam tributo? e a Constituição proí
be tributos e tributo é um nome amplo que inclui não só 
o imposto propriamente dito, mas também taxas. A quo
ta de Previdência era 4, t %; a quota de Previdência na 
nova estrutura de preços é inferior a do Imposto único. 
Na estrutura de preços de fevereiro era superior ao Im
posto Único. Também não se entende bem o porquê. 

Já no PlSfPASEP aumentou na nova estrutura de 
preços; o FINSOCIAL, este_sim, configurado realmente 
como um imposto, que era !,90% do preço da gasolina, 
na estrutura de preço de fevereiro, passou a ser de I ,4% 
na estrutura de preços de julho. 

Como vêem, são movimentos erráticos, cujo r~c_i9na_l é 
difícil perceber. A quota de uniformização de frete, o 
chamado FUP (Fundo de Uniformização de Preços) re
presentava do preço da gasolina 19% na estrutura de 
preços de fevereiro. Baixou para 16% na estfutura de 
preços de julho. Em fevereiro, ele representava oito vezes 
o Imposto Único. Agora, tendo baixado um pouco, ain
da representa duas vezes a receita do Imposto único. 

Em suma, o Fundo de Uniformização dos Fretes supe
ra de muito o Imposto Único e ainda parece ser uma fon
te enorme de vazamentos devido àquilo que o ex
Presidente do Cons_elho Nacional dQ Petróleo chama "a 
máfia do frete"'. 

Que fazer, então? Basicamente, parece haver três siste
mas que podem ser adotados em países das dimensões 
brasileiras, onde as distâncias físicas territoriais são 
grundes: um seria o princípio do full of price - preço 
destinado a cobrir o custo real em todos os quadrantes 
do Território Nacional. Essa é a fórmula que muitos paí
ses usam mas são principalmente países pequenos onde o 
diferencial de transportes não é enorme. 

Outro extremo ê o nosso, uniformização de custo de 
transporte em qualquer vila, segmento ou seta r do Terri
tório Nacional. Obviamente issO implica uma-margem 
enorme de subsídios, porque os custos reais de transpor
tes são diferentes e eles existem. 

· -- Hã o sistema íntermediãrio, que é o que vinha sendo 
adotado, se não me engano, até 1980. Era o chamadora
cing price, quer dizer, uniformizar os preços apenas em 
certos locais básicos, em certos centros regionais, porque 
o frete para esses centros é muito mais facilmentecontro
láveLAgora, cobrar-se-la, a nível de varejo do consumi
dor, o diferencial de transportes entre o centro básico de 
câJculo e a.localidade onde se situa o empreendimento. 
Aí, então, a subvenção é parcial, não é to_taL Esse méto
do parece supf:rior ao presente. A anulação de qualquer 
diferencial de preço em todo o Território Nacional tem 

_ _três conseqUências. A primeira conseqUência é que vicia 
o cálculo industrial. O empresário passa a fazer o cálculo 
como se o combustível realment~ tivesse aquele preço. 
Mas comq os custos reais de transporte existem, alguém 
está pagando este preço, por via de subsídio, e talvez a 
localização industrial esteja errada. 

Uma segunda conseqUência é retardar a utilização e a 
busca de combustíveis al.ternativos. Nas regiões periféri
cas ha_veria muito-incentivo para buscar combustíveis al
ternativos: ãlcool, lenha ou o que fosse, gasogênio, se, 
por acaso, os custos de transporte fossem refletidos nos 
preços dos combustíveis. 

Agora, a terceira conseqUência mais grave, a meu ver, 
é a séria diminuição da receita dos Estados porque, 
como vimos, quem está financiando o FUC, basicamen
te, é o Imposto O nico. E o Imposto Único que deixa de 

__ jr para os Estados e é retido pelo Governo federal para 
pagar a unificação do custo de transporte. Acredito que 
uma medida dessa natureza deveria, pelo menos, ter sido 
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precedida de uma consulta aos Estados, que os levasse a 
ponderar as vantagens e as desvantagens. A vantagem 
para o consumidor é óbvia, é a unificação de preços. 
Mas há desvantagens. A desvantagem é que a indústria 
de álcool, por exemplo, que poderia ter sido desenvolvi
da em grande parte interiorana, se desenvolveu próxima 
das regiões costeiras. Não h<~via maior incentivo para o 
desenvolvimento da indústria de álcool em Mato Gros
s·o,-Doiás e Afruiz-ônia, pOrque o custo de transportes es
tava oculto pela unificação de fretes. 

Agora, uma outra consideração importante a ser posta 
perante os Estados é uma opção: o que é melhor, é ter 
um frete unificado e petder a receita do Imposto Único 
ou ter a receita do Imposto Único sem frete unificado? 

Se os Estados tivessem a plena receita do Imposto ú
nico, isso representaria 7 trilhões de cruzeiros, este ano, 
segundo estimativas, eles poderiam melhorar as estradas 
e pâvimentá-las. Aí economizariam não só no custo do 
combustível, porque se consumiria menos combustível, 
mas na deterioração do veículo e nos custos financeiros 
do transporte, da imobilização da mercadoria durante 
longos e lo"ngos períodos, via transportes, não dos per
cursos, Talvez um cálculo sério levasse os Estados à con
clusão de que era melhor cobrar-se o custo real do trans
porte sem se prejudicar a receita do Imposto Único. 
Com essa receita do Imposto Único eles podiam moder~ 
nizar enormemente a sua rede rodoviária, economizando 
tudo, economizando combustível, economizando equi
pamento, economizando custos financeiros. ~ este tipo 
de raciocínio que nãO vCm presidindo as nossas diversas 
elaborações de estrutura, que tem sido feito n-um am
biente um pouco rarefeito, no Conselho Nacional do Pe
tróleo, sem Congresso é sem sequer uma supervisão ex
terna através de auditorias competentes. 

Uma outra dificuldade que já vimos aqui foi levantada 
pelo Senador João Calmon, não sei se foi o Senador Cal
mon que mencionou este problema. Como é que a PE
TROBRÁS, de um lado, acusa polpudos lucros e, de ou
tro, há ameaças de déf"tcit, caso não sejam reajustadas as 
estruturas de preços? O Dr. Thompson jã indicou o que 
há. Há um preço referencial único. Sei lá se é trinta. 
Acredito que a palavra mais autorizada seja do Conselho 
Nacional do Petróleo, que diz ser vinte e oito e meio. O 
preço internacional já caiu abaixo deste nível. O custo do 
produto intt:rno, segundo relatório da PETROBRÃS, o 
custo médio da produção é cerca de USS 15,09._ Mesmo 
este custo não leva em consideração de que parte do cus
to da extração de petróleo é aliviado pela extração simul
tânea de gás. De modo que o petróleo extraído da bacia 
submarina, cujo custo é bem mais do que 15, 15 é a mé
dia, incluindo o petróleo terrestre, é aliviado, em grande 
parte, mas isso não foi indicado nos documentos retidos 
pela PETROBRÃS, pelo fato de que também se extrai 
gás, o equivalente a 100 mil barris para uma produção de 
petróleo de 300 mil barris. O custo médio de produção é 
15 dólares, segundo relatórios da PETROBRÁS. Aí se 
acresceria despesas de royalties e outras que elevariam o 
custo para 20 dólares e cinqUenta, se não me engano, por 
barril. Haveria aí 8 dólares de margem, que é o imPosto 
oculto. Sem contar que quando se vende o combustível 
misturado com o álcool, cobra-se também pelo_ álcool 
misturado_ o mesmo_ preço referencial, porque é uma fon
te adicional de lucros. Tal_vez resolvesse até os problemas 
do IAA, se fosse adequadamente alocados. Há, enfim 
uma série de mistérios. 

Esta folga imensa dada pela estrutura de preços é que 
está permitindo à PETROBRÃS suportar essa desatuali
zação da taxa cambial que, aliás, é menor do que se pen
sa, porque também aquela parte do petróleo importado 
que é reexportado, não carece nenhuma atualízação 
c:;~.mbial e a PETROBRÁS nisso ganha taxa de câmbio 
corrente, e é aparentemente destinado pará o financia
mento de investimentos, é o que diz a PETROBRÃS. Aí 
surge um grave problema de política: quem é que deve fi
nanciar os investimentos eXtras da indústria petrolífera? 
Normalmente seriam os lucros das empresas. Todas as 
empresas de petróleo financiam as suas prospecções com 
os seus lucros e ainda pagam royalties mais substanciais 
do que aqueles que_ a PETROBRÁS paga; ou então po
deriam ser financiados por chamada de capital dos acio
nistas. Afinal, quem se beneficia dos lucros, diretamente, 
são os acionistas; e, em último caso, aí sim, por impos
tos. Aí surge a questão: por que o imposto oculto? Esse 
diferencial de preço, que é ilegal, porque a lei é clara, 
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porque' tem que ser o Custo CIF médio do petróleo im
portado ou produzido. Não é uma cifra qualquer, arbi
trariamente. t legalmente um dado objetivo. Por que 
este imposto oculto e não imposto explícito? Quer d_i_~. 
um orçamento de investimento, submetido ao Congres~ 
so, que alegremente voltaria esses recursos para a ~E
TROBRÁS, e não signifiCaria nenhum sacrifício adicio
nal, porque nós jã estamos pagando isso na estrutura de 
preço. Agora nós estamos pagando isso de forma oculta 
e gostaríamos de pagar de forn1;à clara. 

Foi também mencionada a questão da aparente con
tradição de alguns cidadãos, como eu próprio, não sei se 
o Presidente_Castello Branco ... Não acredito que -Lucas 
Lopes e Eugêniô Gudin_, Nosso problema, na êpoca, 
era o seguinte: o Professor Gudirt é um defensor da livre. 
iniciativa, ê o inimigo do monopólio. Mas é um Cumpri-· 
dor das leis. Dizia ele: "Primeiro, existe uma: let de_i2.52 e 
eu tenho que cumprir. Não quero que a PETROBRÁS 
fracasse por ínadimplência legal, temos que dar a ela 
condições de sucesso. N~" 2_- Eu não so~ propriamente 
contra a PETROBRÁS, eu sou contra o monopólio, 
como Getúlio, aparentemente, era contra o rtl.onop61io. 
Lembremos que a legislação apresentada por Getúlio·_ 
Vargas ao Congresso contemplava uma PETROBRÃS 
sem monopólio. E _a_ minha posição também foi sempre 
esta: deft:.ndo a PETROBRÁS, se ela não existisse devc;
ria ser inventada, porém não defendo o monopólio. Ago
ra, defendendo ou não o monopólio, tinha que cumprir a 
lei, e a lei implicava em se dar condições de trabalho à 
PETROBRÂS". O Dr._Gudin, realmente teve, um gesto 
extraordinário: na mais aguda crise cambial, ele deu 
prioridade cambial absoluta à PETROBRÃS, mesmo 
em relação a equipamento militar, defesa nacional, qual
quer coisa, sendo um amigo -da PETROBRÁS e um ini
migo do monopólio. 

Eu fiz o mesmo em 1956. O .que ocorria? A PE
TROBRÃS dependia, para a sua atividade, do Imposto 
único -sóQi'c Combu~tíveis. Esse impOsto, naqUela -oca
sião, era específico, quer dizer, eram cruzeiros fixos por 
litro. Jã havia innação àquela êpoca. Esses cruzeiros, 
:!no a ano, se deterioravam. Que fizemos então _para·pre::
servar a fonte de recursos para a PETROBRÁS? Nós, 
primeiro, transformamos o imposto em ad valorem, quer
dizer, era um percentUal. Percentual de quê? Percçntual 
do custo do petróleo importado. Como havia desvalori~ 
zações: cambiais, cada desvalorização cambial que havia 
representava uma injeção de recurs~s da PETROBRÁS, 
e a m(nha maior tristeza é que eu era obrigado a defender 
a desvalorização cambial, que são coisas penosas, e a 
PETROBRÂS se beneficiava dessa receita. Nunca disse 
uma palavra a favor da desvalorização cambial, que era 
aquilo que lhe permitia essa cotteção monetária embuti
da no ad valorem sobre um custo CIF importado. Esta 
então é a história. 

Desculpem eu ter falado muito. 
Haveria ainda um outro comentário dos Srs. Sen_ado-

res e Deputados? _ 
Se não houver, somente me resta agradecer a excelente 

exposição do Sr. Thompson Mota, quejã havia sido dis
tribuída antes para os Srs. Senadores, e, como verifica
mos, esse debate ê uma fonte rica de sugestões e se presta 
a, realmente, ingrediente para futuros debates e para 
concebermos um relat6rio desta Comissão que faça juS~ 
tiça à responsabilidade _alta que foi colocada sobre o 
Congresso pelo art. 45 da Constituição e pela LeiBenevt: 
des. Muito obrigado. 

Está encerrada a reiiriião. ____ _ 

:i;f: Reunião Ordinária, realizada em 20 de setembro de 
!985. 

As dez hor3.s e trinta minutós-_d_o_dia vinte de setembro 
de mil novecentos e oitenta-e ciiico, na Sal_a_de-Reuniões 
da Comissão de Relações Exteriores, presentes os Senho
res Senadores Roberto Campos, Jutahy Magalhães, Car
los Lyra, Roberto Wypych e Jorge Kalume, reúne-se a. 
Com-issão de_ Fi_scalização e CQOtrole. O Senhor Presi
dente, Senador Roberto Campos declara abertos os tra
balhos e concede a palavra ao Dr. Celso Mendes, de
poente. O Dr. Celso Mendes disçerre sobre a polít_ica al
cooleira do País, inclusive a economicidade do álcool
combustível face ao petróleo. Concluída a exposição, o 
Senhor Presidente tece algumas considerações_ a respeito 
da matêria e dâ por encerrados os trabalhos, lavrando 

eu, Djalma José Pereira da Costa, seCretário "ad hoc", a 
presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada pelo Se
nhor p_residem_e. _- Senador Roberto Campos, Presiden- . 
te. 

ANEXO À ATA DA 6' REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. REA-

-· L/ZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 1985, RE
LATIVO À PALESTRA PROFERIDA PELO DR. 
CELSO MENDES, SOBRE A POLITICA AL
COOLEIRA DO PAIS. QUE SE PUBLICA DEVI
DAMENTE AUTORIZADA PELO SR. PRESI
DENTE. 

Presidente: Senador Roberto Campos 
V ice-Presidente: Senador Américo de Souza 

(lntegra do_apanhamen~taquigr~fi_co da reunião.) 

-O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- HavendÓ 
número regimental, declaro aberta esta reunião da Co
missão de Fiscalização e Controle. 

S-rs. Senado_res, foi distribuída aos Srs. Membros desta 
Comissão a nova proposta de fiscalização referente esta 
ao BNH, BNDS, que como todos sabemos, ê uma orga
nização da maior importância. Como a norma adotada é 
de -que se coloque en-i"m.esa as propostas de fiscalização e 
que ficarão abertas por quinze dias a emendas, foi já dis
tr~Quíd,a por_~ar~-~~s Senadores texto de u~a proposta 
relativa ao BNDS, apresentada pelo senador Jutahy 
Magalhães. Para relatá~la proponho o nome do Senador 
Milton Cabral. Teremos ass!m tempo de estudar os deta
lh~ d<!, proposta, enquanto prosseguimos o nosso traba
lh9 que _é fiscalização das atividades do Conselho Nacio
nal do Petróleo. 

Temos o prazer de ter hoje, aqui, prese-nte o Dr. Celso 
Mendes, que nos vai relatar sua experiência em matêria 
de álcool, álcoolquímica, relações. de econoinicidade en
trt_álcool e petróleo e problemas específicos que têm sur
gido neste se.tor. 

CQrp a palavra o Dr. Celso Mendes. 

O SR. CELSO MENDES - Sr. Senador Roberto 
Campos, mui digno Presidente desta Comissão, Srs. Se
nadores: 

Para mim é um_a honra estar presente a esta reunião, e 
poder falar diretamente a V. Ex' Pretendo consumir 
aproximadamente 45 minutos na minha expo~içào ·e 
colocar-me à disposição de V. Ex• para eventuais per
guntas e inquirições. 

Vamos começar nossa exposição falando sobre as ca~ 
racterísticas_ gerais do seta r canavieiro nacional, pasSare
mos ciepo"is a algumas considerações sobre_ o programa 
nacion~J.d5J álcool: e:m _seguida, vamos abordar alguns 
problemas que afligem- o setor canavieiro, de um modo 
-_ge~al, agroil)_dl.lStrial5anavieiro, passal:emos a disçutir as 
vantagens e_conônl.icas i!~soCiais do Prõgrama. N<i;lonal 
do Álcool e após trataremos da econO.micidade Óa Pró

_9l:!_çª-p do á_lçoçl_ r,_e_!_~g~amente à ,gasolina e pJ;"g-él.!raremos 
extrair algumas_. conctusões sobre a matéria~ \ 

A primeira coisa para a qual eu pediria a aterição dos 
Sr§.. Sen_<l.d_()res ê para o fato de que atividade canavieira. 
J!~ Brasil_foi a primeira atividade agrícola organiza.da e 
fol a mais importante de toda atividade econômica do 
País durante os primeiros séculos, durante todo o Brasil 
Colônia. Corria esta attvidade foi orientada para expor
tação, ê natural que ela se colocasse no litoral. Ela 
desenvolveu~se principalmente em Pernambuco, no Re
côn-cavo Baiariõ-e no Estado do Rio de Ja_neiro: poste
rioi"merite, na medida em que dispunha de_ um mercado 
consumidor constituído pela metrôpole, localizada no 
Estado do Rio de Janeiro. Esta locali~ação mantém-se 
até hoje através do ingresso de dois grandes Estados pro
duto(es, que são Alagoas e São Pa_ulo. É importante esta 
qu~stão,_ porque, c_uriosaipente, a· nosso petróleo penetra 
no Brasil pelos mesmos pontos, através dos qUais sai o 
nosso álcool e nosso açúcar. O petróleo foi encontrado 
no Recôncavo Baiano desenvolveu-se logo em seguida, 
em Sergipe e A lagoas e agora na Plataforma Continental 
de Campos. 

Vamos ver que há alguma relação nos problemas de 
c~sto _de_ transp()tte, ~o final da nossa exposição. 
__ A__atividad~ canavieira, como eu d_isse Cle.s1;:nvolveu-se 

para o mercado externo. Porém, hoje, este mercado ex
terno jâ_não é tão importante para o Brasil. Apenas um 
terço da produção brasileira deÂçúcar destina-se ao mer-
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cada externo, dois terços são destinados ao mercado in
terno. Só exportamos álcool em caráter quase eventual, 
em quantidade que não ultrapassa 8% da totalidade da 
produção brasileira na atualidade. 

Vamos examinar que, na maneira como se distribui a 
atividade agroindustrial canavieira no Brasil, ela sofreu 
profundas alterações. -

Pediria a atenção dei V. Ex•s para examinar, na nossa 
tabela n" \,distribuída, de que quando dividimos oBra
sil em duas grandes macrorregiões, esta tabela diz respei
to ao açúcar, vamos verificar que o Nordeste, que foí tra
dicionalmente o grande produtor de açücar no Brasil, 
mas que acabou sendo a região mais pobre do País, neste 
momento, apresenta um consumo Per Capita. de açúcar 
bastante inferior ao Centro-Sul do Brasil, fenômeno ex
plicado pela qualidade de vida expresso pela elasticidade 
preço e elasticidade renda do consumo do açúcar. N_o 
Norde_s~e. que produz 28% da totalidade das canas do 
BrasiJ, exporta hoje 1]3 do açúcar ali produzido. O seu 
consumo interno Per Capita corresponde a 69% do con
sumo do Centro-Sul do Brasil, onde a região é mais de
senvolvida. 

A tabela n" 2, damos uma idéia do destino da nossa 
prOdução de álcool para a safra de 85/86. Neste ano nós 
devem.os recebçr- a última coluna- 1 bilhão e 900 mi:.: 
lhões de litr~s de álcool transferidos da safra passada. 
Te mos uma produção prevista de 11 bilhões 1 II milhões 
de litrOs de álcool, temos um consumo interno previsto 
para 10 bilhões de litros de álcool, dos quais 2 bilhões 
para mistu-ras carburantes e 8 bilhões para álcool hidra
tado carburante. Devemos exportar 800 milhões de litros 
de álcool, praticamente a mesma quantidade do ano pas
sado, temos um consumo previsto para alcoolquímica de 
540 milhões deJiúos e devemos transferir para a safra fu
tura I bilh_ão 671 milhões de litros de álcool. Temos algu
mas parcelas aqui; que podem variar enormemente, 
como exportação, onde nós estamos relacionados com a 
exportação brasileira para o mercado americano, pode
mos ter uma questão relacionada com o volume de veí
culos. e o consumo de álcool hidratado consumido ou 
utilizado din;:tamente pelos veículos automotores. Mas 
podemos avisar a V, Ex's que não transferiremos mais 
do que 2 bilhões de litros de álcool, admitindo uma va
riação, que estamos diante de uma previsão de consumo 
durante um ano. Mas, com certeza, o nosso álcool a ser 
transferido não s.erá..inferior a 1 bilhão e meio de litros, o 
que se coloca acima do esioque de _segurança, que é cal
culado hoje em I bilhão e 300 rnilhões de litros de álcool. 
Tanto é que não temos para este ano nenhuma possibili
dade de escassez nem superprodução de ãtcool. 

Vou fazer um adenda a esta exposição. Na semana 
pas!lã-da apareceu a notícia çle que o Conselho Nacional 
do Petróleo estaria solicitando uma redução de 500 mi
lhões de litros de álcool, uma redução dado ao fato de 
que eles estariam prevendo uma redução do consumo. 
Isto fez com que as revisões de produções que estavam 
sendo realizadas pelo Instituto do Açúcar e do Álcool 

' atrasasse,_ para que durante esta semana se realízassem 
reuniões conjuntas, envolvendo CNP, Instituto do Açú
car e do Á_lcool e_ Comissão Nacional do_Ãlcool, no sen
tido de reajustar as previsões, no que diz respeito ao con~ 
sumo de' álcool carburante hidratado. A nossa produção 
de açúcar, V. Ex~s encontrarão na tabela n~' 3, onde esta 
série abrange as safras que começaram em 75/76, quan:
do o seta r açucareiro nacional passou por uma profunda 
alteração, em virtude da criação, no ano 75, do Prograna 
Nacional do Álcool. V. Ex•s_ poderão observar que na
quela safra a produção de cana do Brasil era de 68 mi
lhões de toneladas tendo triplicado, chegando a 205 mi~ 
fhõeS de toneladas previstas para esta safra. A nossa pro~ 
dução de açúcar, V. Ex•s. poderão verificar que cresceu 

-relativamente pouco, passou de 6 mHhões de toneladas 
para 7,8 um terço a mais durante todo o período, o que 
demonstra que o mercado para o açúcar em todo o mun
do não tem crescido à mesma velocidade com que tem 
crescido o nosso mercado interno de álcool, cuja pro
dução passou de meio bilhão de litros para 11 bilhões de 
litros, cresceu 20 vezes. _ 

As exportllçÕes de açúcar, vamos verificar pelos dados 
da_ú_ltima tabela, passamos em média nos dois primeiros 
anOs de 1 milhão e 500 mil toneladas para 2 milhões e 
700, valor que se encontra praticamente estabilizado no 
último qüinqüénio. 
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- ComO se 
situa o Brasil entre os exportadores de açúcar? 

O SR. CELSO MENDES- Temos hoje uma partici
pação nas exportações de açúcar, que é objeto da tabela 
logo a seguir.!:: a tabela número 7. O Brasil produziu em 
82/83, para o-qual eu tenho os dados completos da tabe
la, 9 milhões de toneladas para uma produção mundial 
de 98, ou seja, produzíamos, praticamente, 10% ou 9% 
da produção mundial de açúcar. E o mercado mundial 
de açúcar sõ envolve 20 milhões de toneladas, dos quais 
o Brasil participa com 2 milhões e meio de toneladas, ou 
seja. nós parUcipamos com aproxfmadamente 12,5% do 
mercado mundial de açúcar. E produzimos 9%. 

Estamos falando em açúcar, então, vamos ver como se 
situa a _conjuntura internaciorial de açúcar, na atualida
de. Podemos passar dírcto à tabela n9 5. 

O mundo vive uma crise açuCareira talvez um pouco 
mais intensa que aquela, a última grande crise que sofreu 
o mundo entre 1963 e l967. Nós estamos, hoje, com um 
estoque de açúcar acumulado no mundo que chega a 
40% do consumo mundial. 

Esta tabela n9 5 contém dados que permitem verificar 
que na safra 84/85 nós tínhamos em estoques transferi
dos de 36 milhões 687 _mil toneladas de açúcar para uma 
produção mundial de 97 milhões de toneladas. Esses es
toques co-rrespondem a 40% do consumo anual, quando, 
na verdade, o estoque a ser transferido de uma safra para 
outra, o estoque conveniente, é de 25%, o que correspon
de ao consumo de um trimestre. 

Esta diferença entre o estoque regulador do consumo 
do mercado mundial e esses estoques, hoje enormes é 
que estão deprimindo os preços do açúcar que chegaram 
a 80 dólares, há dois meses. Hoje eles estã_o situados ao 
nível de 128 dólares a 'tonelada, porém, nós que somos 
mais eficientes produtores de açúcar-do mundo temos o 
custo de 280 dólares. 

O SR. CARLOS LYRA -Anual? 

O SR. CELSO MENDES - Médio do Brasil. 
Examinando -a tabela seguinte, ela contém uma _re-

lação entre estoques transferido_s de uma safra para ou
tra e os preços médios oc_cirridos durante o ano da safra. 
V. Ex•s poderão verificar .:..:.. como é normal na teoria 
ecoriômica, nas ativldades económicas, quando hã exce
dentes de produtos a serem comercializados esses exce
dentes forçam os preços para baixo - que é o que estã 

. acontecendo hoje no mercado açucareiro. Mas eu tentei 
uma interpretação que transfiro às considerações de V. 
EX!S 

Nessa tabela pode-se verificar que os estoQUes-aCima 
de 36% iniplicaram em preços médios de 215 dólares, 
preços antieconômicos pa-rã o- Brasil. Quando os preços 
estão abaixo de 32%, qtiãildo os estoques estão abaixo de 
32%, os preços estão·acíma de 300 dólares. COmo OBra
sil produz a 280 dólares, significa que nós devemos envi
dar esforços no sentido de reduzir os estoques para níveis 
iguaís Ou em torno de 32% do consumo mundial, o que 
nos elevaria _o preço para, aproximadamente, 300 dóla~ 
res, que é um preço para o Brasil, mas não tão _b_om para 
os demais produtores do mundo, ou seja, para os nossos 
competidores. Contanto que n~o-âevemos voltar a esti
mular estoques baixos e preços--elevados, sob pena de es

, tarmos estimulando retorno do crises de intensidades 
iguais àquelas que estamos sofn;_ndo hoje. 

Podemos fazer uma previsão. Dentro de dois anos, os 
preços do açúcar chegarão ao nível de 300 dólares. Serão 
necessãrias duas safras, porque o Brasil jâ começou a 
sair do mercado internacional do açúcar,jâ reduziu a sua 
produção em 1,5 milhão de toneladas de três anos para 
cá. Mais dois anos signífica que nós teremos reduzido a_ 
formação de esto_ques excedentes, só o Brasit terâ contri
buído para reduzir em 3 milhões de toneladas. E _3 mi
lhões de toneladas sobre 100 sigriificam 3%. Só o Brasil 
contribuirá para abaixar os estoques de 40% para 37%. 
Vamos esperar que os demais produtores de açúcar do 
mundo adquiram um pouco de juízo e contribuam para 
tirar os outros 5% nos próximos dois anos, coisa que não. 
é difícil, porque todos os produtores de ~çúcar estão pro~ 
curando controlar a sua produção no sentido de que es
ses_ estoques sejam absorvidos~ Por outro lado, o consu
mo mundial continua a crescer- de forma vegetativa 
acompanhando o crescimento da populaÇão mundial; 
cresce; aproximadamente, a .2% ao ano. Só o consumo ~ 

em três anos absorveria 6% dos estoques, com 3% da 
contribuição brasileira, 9%. Então, só o Brasil e o au
mento do consumo vegetativo poderão conduzir a uma 
redução dos estoques de 40% para 31%. Baseado nesses 
dados, faço a afirmativa de que desta safra ... na terceira 
safra a contar desta, o Brasil voltará a exportar açúcar a 
preços económicos para si. 

Vejamos como deverá evoluir- passemos à tabela n9 
8 -a evolução de açúcar no Brasil. A tabela n'i' 8 dá-nos 
uma idéia de como era o setor agro industrial canavieiro 
no instante da criação do PROÂLCOOL, ou seja, na sa
fra 75(76. Naquela ocasião, o Brasil produzia 68 milhões 
de toneladas de cana totalmente destinada à produção de 
açúcar. E eu insisti em botar uma tabela cheia de traços, 
pafã indicar que foi a quantidade zero de canas utiliza=
das na produção de álcool na safra de 1975/76. Cail~ 
destinada exclusivamente a álcool, zer_o. Todo o álcoQl 
até então produzido era obtido da destilação do melaço, 
resíduo obrigatório da fabricação de açúcar. 

A nossa produção de açúcar, medida em sacos de 50k, 
117 milhões. Isso corresponde, aproximadamente, a 7 e 
meio a 8 milhões de toneladas. Multiplicamos esse nú
mero por 50k, quantidade contida num saco de açúcar. 

A tabela n"' 9 mostra um salto enorme. Passamos de 68 
milhões de toneladas, na safra 75/76, para 202 m-ilhões 

TABELA N~ 4 
Ptoduç.fo e Consumo d• Alc:ool no P•l• , ... 
NORTE ••••• -~··.

.. ondltnia •••••••• 
Ac;n •••• -- ••••• 

Ama:t-. • ··--·· 
Aorairn~~ ••• -· ••.•.• 
Pari •• - •••• --.. •• ·-~ 
o~Urwpl. ••• -~ ••• --

NORDESTE,· ••• - •• ~
M•••~··•••••• ......... . . -- .. ---~~ 
c..rf. .• ~--···--

~.-:.::~~-~~:; 
Pamambuc:o •••• ·-. 

"'~·······-·-· 
S.l)lipli •••• - ••••• 

..... ··--·-~---i. 
. ·SuDEsTE . _. '::-:: . ·: •• - -

Mo..-G....,;._ ••••••• 
EJPrritoSarrto~· ••••• 
Ril:>deJ•n.iro .••• -,, 
SloPaulo . , ••. _ •• 

SUL. •• •-• • •• • • • •• 
hranl ...... ·-·-·-· •• 
S.nt• C..ariM ••• ~ •• 
Rio Gnuocl• do Sul ••• 

CENTRO OESTE.-._.,. 
MatoGroao. ,_, •••• 
Mato Grouo do Sul! ••• --
·Golb •••• - ••••• -
1lisl:rito Ftderwl ••••• 

T.nal ••••••••••• 

FeM•. MME/CNPIIAA 

TABELA n..O 5 

15.000 ...... 
2.400 

2.6«1 

1.583.000 
23.576 , .... 

1 1C.560 
H.110 

216.600 
443.000 
&80.800 ...... 
74.300 

G.Ct5-.sito . 
331AOO 
11C,800 
:!60.000 

5.703.C90 

110!1.140 
587.140 

12.000 
6.000 

561.800 
47AOO 

22<-400 
2110.000 

9.182.630 

Produflo o{ Consumo Mundi•l de: Açúear 
s.fru 1973/74 • 1984/85 

de toneladas na safra passada. Para essa safra, conforme 
eujâ mencionei, a estimativa é de 205 milhões de tonela
das. V. Ex~s poderão ver que a quantidade de canas 
transformadas em álcool, de 107 milhões de toneladas, já 
era maior do que a quantidade de canas transformadas 
em açúcar de 97 milhões de toneladas. Verifiquem o es
forço que a economia brasileira fez para passar de 68 mi
lhões de toneladas _em 75/76, para produzir 97 milhões 
de toneladas de açúcar e mais 104 milhões de toneladas 
de canas somente para produção de álcool. Esta expan
são fez-se às custas de uma modificação compfeta da for
ma como se distribuía a produção dentro do Território 
Nacional. Produtores pequenos passaram a grandes, mé
dios produtores tiveram impulso enorme, outros produ
tores perderam significação. Nos primeiros 30 anos, 
quando o Governo interveio na atividade cana vieira- a 
tabela ri"' 10 nos mostra isso- na safra 31/32, o princi
pal produtor de cana no País era o Estado de Pernambu
co, seguido do Rio de Janeiro, que eram, tradicional
mente, os dois maiores produtores de cana e, conseqilen
temente, de açúcar no Brasil. O terceiro produtor era 
São PaL!_IO e o quarto produtor era Alagoas. (31/32. ta
bela n9 10~) 

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 0 SR. 
CONFERENCISTA.-) 

" 
D.1 .., ... ... 
, .. ... ... 
-o.:> ,.. 

2.> ... 
7.4 ... ... 

70.0 ,.., 
1.> 
2.8 

""' ... 
6.4 
0.1 

0.1 ... 
2.4 ... 

100.0 

c.--
1o31!UGI " 
1711.10& 1.7 

0.2211 ... 
UU4 . .. 

47.504 ... . ,. ... 
120.514 '" =· ... 

1.Bl1Jt27 17;1 
C1.300·· 0,.4 ...... ... 

167.273 1,1 
7JUXJ7 0,8 
110.'70'1 1,1:1 

439.217, 4.l' 
3GUtM · · 3.1' 

80.180 D.J 
355~. 3,1 

6.~·.srd:: ~ 
669.Gat 7;2 
140..1Mile 1,5 

1.0si.t7-4 11,.3 
3.640.748 39,0 

1.419.506 15.1 
5112.109 ... 
272.4211 ... ... _ 

~~ ....... . .. 
85.334 ... 
99.42& 1.1 

244.2811 2J; 
219.000 ... 

9.383.._140 100.0 

MliTo,.laod• ..... ..... ........ . lmpon~ - ·-- Eaoq.,. 

'""'"' ...... 
1snl>< 1M1t 23.145 710.2510 1..,.. 

tn4n5 , ..... rum 23.000 ,. ..... ., ... , 
11l75n6 n.est .1.1011 22.570 ....... 22=> 
187&177 ..... , .. _ 

,. ..... ...... .,_ 
24.SI13 

umqa. 24 .. 13 ...... :zt;.73D • """ 
.,..., .. ..., ,.,.,. .. ..., ... ,.. """ "''"" .. .... .,,.. ...... ..... .. ..,. 28,13G , ..... 

tSBO.r&t ,..,. .. ...., ,...,, ...... ,.., . .. ..., 
1U:tnt2' .. ...., 100.1116 ..... , ., ... " "'""" 32.414 

1882.ta3 32.414 .._.,. ,...,. .,., .. 28.416 .,..., 
''''""' "'-'"" ...... 28.011t .. ..,. ,..., ""-""' 
'""""" .. ..., .., .... ...,.. ..... 2&20:> .. ..., 
"-·"· O.Utt:N- CiDde,....IAA_ "1) ,.,.,.. 1•-tdoi>A~--

wtano • r-.r. ,..._ 1'2 o.. t»t~os 1aJrrioo.r.ii• .,,.. Js-3AU ,_ ntddrn 
•• _,.,. .... .,,......_ _ _........._~~r.t.OJIMdtnplllfl• 
~ • ., .. ..,,_._.....,...,dD.UD', 
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TABELA n.0 6 
Estoque de Aç:Cte~or ao. Final da Sa,ra c a Mf,dia do P~ç:o biirio 
S;dtas. 1973/74 a 1984/BS 

&ri•• 
f;ru>qu .. - fin•ld• -~ 

CIDtnO "'-.,ia l:.Dn-..mo ,......., 

1973174 20.0 
'lSD4Il~ = 1975176 """ 197sm .... ,..,,,. 35,3 
1!l18/71l .... 
1979180 28.1 
1980181 21.4 
'1981182 35.5 
1982183 .... 
1983184 .... 
1984185 31!.2 

Fona~:~IAA- Obno el:MM 
,...,. '1!184,65. _-.,.;.... dD ·-

M'60• •""•' doo l>•~çOJ .,si&rlol ..... _ 
UJSS:honal.s.l 

:Z10Jl8 ... ..., ...... 
255.73 
118.57 
172.18 
212.74 
632.50 
311J)3 . ...... 
186,51 
154.50 

4.10 

TABELA N9 8 

TABElAnP7, 
DII(:Ompo•iç:io d• Produçio Mamdi!a! (k Açúcar 
Saftas1973/74•1982JB3 

Mir1o"n.t..f.;. ..... ..... .... ...._ ,.: Prudutas 

73/1. 6.800 ....,. ...... 68.711 
'74/75 • 7.221 6.492 55.353 69.011 75176 ··- ... .,. 
n.m a.4S1 ..... so.so2· '70.9UJ 

tn.un 76.255 7lf'/B 8.180 7 • .s7 68.210 ,....., 
78{10 7.721 ·- 02.001 7BA<I1 

"'""' 7.s65 .. .,.., .67.1'18 'I1Al'G 
8C)J01 .. , .. 7.542 58.212 

,._ 
Bl/112 11.190 a:no .,.., . ..... 
112183 0.221 7.224 G7.31A . 83.71>5 
~.E.O..Lichr 

-9,810 ..... 
10,1liJO 
10 .... 
1U23 
12301 
13.302 
13.131 
1.5.153 
1•.860 

EemAgiUtlento de Cana e Produção de Açúc:a.J: e JUcoo1 no 9rasU, pOr _unidadea da Federação na Safra. 75/76 

J1:omaqamento de Cana (tonelada) Produçao 

Dezembro de L985 

.... 
Mllrd-.! 

18.657 , .... 
81.1051 .. _ 
01.D>O 
0Cl;782 ... ..., .. _ 

100.!11i6 .. _ 

'l'otal 
Seral 

De• tino Accúcar llcQol 
(oco ~o kg) c .. J) 

NOR'l'E:(NORDBSTB 

~zonaa •o•oooooo••ooooo• 
Pa:t:ioooooooooooo•·•••oooo. 
Maranhão •.••.•..• ••o ••••• 
Pia.d .• o •• o ••••••••••• o o. 

Ceari ••·•o••o••••••o•·o•• 
Rio Grande do Noru o •••• o 

Para!ba o ••• : •••••••• •o .o o 

Pernalllbuco •••.••••. o ••••• 

.llaqoàa .••..•..•.•. o •• o •• 

Sergipe o •••••••••••••••• o 

Bahia ·······•····•o••o••• 
CEIITRO/SUI. 

tllnaa Gerais . o •• o • o o • o o • o 
'&aplrito Santo ••.• o. o o o. o 

:i~ :!uf:n~~:~.::::: :::::: 
Parani • ••o ••••••••••••••• 
santa. Caurina .••.....••. 
ll1o Grande do Sul ...... o • • 

fotllto Groaao ••• o ••• o ••• o •• 

MAto Gro••o do Sul .. ~ .... 
Goiia ••.•..• ·o•••·o• ••••• 

~SIL~··•·• •• •••••••• ••..•• 

25o600.659 

46.569 

91.581 
209.768 
493o 000 

1.129o457 
12.749.874 
9. 738.091 

,638. 553 
5D3· 766 

42.721.960 

2. 847.181 
455. BS7 

6.384.2S3 
30.417.4S2 
l. 905.534 

330.000 
65-.602 
65.926 

250-155 

68.322.619 

Própria 

10 .271o995 

ll.Sl6 

63.364 
109.396 
22So 830 
601.145 

3. 988. S30 
4 .518. 76S 

3S9. 863 
399. S86 

26.915.887 

2.lH.2l9 
250.837 

2. 706.260 
20.016.29~7 
1.260. SOl 

256.186 
lO. 893 
49.071 

241.623 

37.193.882 

Foxneeedor 

15.322.664 

28.217 
lO O o 372 
267.170 
~28. 312 

a. 761.344 
s.2l9.326 

l78.690 
l04 .180 

15.806.016 

722.962 
2os.o2o 

3.617.993 
10. 40l.lS5 

64S.033 
73.814 
54.. 709 
16.855 

8.532 

31.128.737 

Açúcar 

46.569 

91o581 
209.768 
493.000 

l.l2.9o4S7 
12.749.874 
9. 738.091 

638.S53 
50.3. 766 

42.721.960 

2.847.181 
4!;5.857 

6.384.2S3 
30.4l7.4S2 
1.905.534 

330.000 
65.602 
65.926 

2SO.l5S 

68.322.619 

A1cool 

39.566.584 

26.821 

123.065 
293.341 
909o 4B1 

l. 884.288 
2Q.091.644 
14.185.100 
1.204.343 

848. SOl 

78.185. 33~ 
5.148.980 

761.216 
10.813.738 
S7.386.651 
2.894.844 

529.336 
115.601 

98.281 

436.690 

117.751.921 

93.791 

730 

25l. 

806 
6f. 525 
27.479 

461· 836 
15. S56 

2.003 
55.162 

362.286 
19.956 

4.650 

2.223 

~55.627 
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TABELA N9 9 

Baaag-m~ento de Comaa e ProduçãO de Açúcar e Alcool no Bruil, por Unidades dA Federmçio ·na So.tr& 84/85 

Esmaqament·o de Cana (toneladA) Produção 

Unidade• da Federação Total 
Geral 

Origem Destino Açúcar 
(BC8 50 kg) 

NORTEJNOROESTE 

Aaazonaa •••••• , , •••••••• , 
PAri ••••••••••••••••••••• 
Maranhão • , •• , , , •••••••••• 
Piau.I •••••••••••••••••••• 
Ceará •••••••••••••••••.•• 
Rio Grande do Norte •••••• 
Par AlbA , , , , , , , , , , • , , , , , , , 
Pern,euo;buco • · ••• , •••••••••• 
Alagoaa , , • , , , • , , •••• , •••• 
Sergipe •••• ,, ··-· ••••••••• 
BAhia •••••••••••••••••••• 

CENTRO/SUL 

Hina• Gorai a •••••••••.••• 
Esplri to Santo , •. , •••.••. 
Rio da Janeiro ••••••••••• 
SÃo·Paulo ••••• ,,, • , ••.••. 
Paraná •• , •••••••••.. , .• , . 
Santa Catarina ••••••••••• 
Rio Gr&nde do Sul •••••••• 
MAto Grosao •• , ••••••••••• 
Mato Grouo do Sul ••••••• 
Goiáa ••••••••••• o o• o o •••. 

55.922.102 

101.389 
59.425 

531.676 
l-52 o 258 
547.99:8 

2.208.931 
4. 695. o os 

22.474.S1S 
22.417.608 

1.222.237 
l; 510. ?54 

us. ?79.615 

9.134.087 
2.055.822 
7.-6 4o-~ 313 

111.887.030 
7.619.854 

349.786 
92.208 

949.086 
2o386.583 
3.664~S46 

Própria 

26.660o 793 

101.389 
59 o 425 
69.34~ 

123o 029 
1:[9; 515 

1,146.652 
2.326;639 
S. 015.973 

12. 79S.S72 
542.748 

1. 34 7. 206 

95.969; 377 

6.3'46.395 
1.036.537 
3.156.587 

73~172.709 
So9-13.189 

331.937 
10.969 

589.220 
2. 335.324 
3.076.510 

rornecedor 

29.261.309 

46-2,331 
29.229 

418.483 
1. 062.279 
2.368.369 

14.458.845 
9.618.736 

679.489 
163.548 

49.810.23S 

2.787.692 
1.019~-285 
4.483.126 

38.714.321 
1.706.665 

17.849 
81,..239 

359.866 
51~ 259 

5811. 336 

AÇÚcar 

37.122.288 

312.058 

417.307 
1.110.936 
1. S33. 520 

17.S07.446 
14.230.896 

914, S67 
1. 095.258 

59. 461:i. 584 

5.458.003 
403.779 

5.2Sl.547 
44.836,237 
2.580.212 

330.241 
92o208 

321.452 

162.905 

Alcoo1 

18o199. 814 

101.389 
59.425 

219. 61S 
152.258 
130.691 

1.097.995 
2.S61.488 
4, 66 7. 372 
S.1S6.712 

307.370 
415.489 

70.713.140 

644.340 

835.760 
2.194.680 
3.034.440 

34.007.120 
26.406.760 

1. 588.280 
2.0-01.760 

S6.313.031 106.263.720 

3.676.084 
1.652.043 
2. 35S. 766 

67.050.793 
5.039.642 

l9o545 

627.634 
2. 366.583 
3.501.941 

lO, 410.460 
730,400 

S.664.600 
62 .na. 760 

2o636,200 
436o96"0 
155.760 
613.-760 

296. soo 

1.603.067 

6.061 
4.233 

17.701 
11.006 
15.120 
86.517 

229.319 
454.219 
705.197 

30. 351 
43.343 

7.648.485 

327.S22 
118.042 
219.506 

6,0'23.368 
464,651 
11.252 

346 
55,370 

172.013 
256.115 

BRASIL ••• , o •••• o o o o o ••••••• 201.701.717 l22.630o-170 79o07lo547 97.188.812 104.512.845 176.976o860 9 o 251o 552 

Em [ 946, houve uma modificação de política. A políti
ca governamental em 1946 foi no sentido de estimular a 
produção junto aos me-rcãdores consumidores. Foram 
concedidos estímulos especiais à produção de açúcar no 
Centro-Sul. Então, aparece São Paulo, instalando um 
parque açucareiro moderno para os padrões da ép-oca e 
grandes usinas. Na safra 51/52, São Paulo já era o p~i~;_t
cipal produtor de açúcar no Brasil. Oito anos depois da 
concessUo desses estímulos, São Paulo bateu o Estado de 
PernambucQ na liderança da produção de cana e de açú
car no Brasil, Pernambuco passou para o 29 lugar, Rio 
de Janeiro, caiu para 39 e Alagoas permaneceu no 49 lu
gar. Essa situação manteVe-se até os Prímeiro-s anos 70. 
Nu safra 71/72, São_ Paulo estava em I~', PernambUco 
ainda era o 2~', A lagoas era o 3~', tomou o Estado do Rio 
de Janeiro que passou para o 4~'. 

· Na s~fra 83;s4~ que já detinha as tendências atuais em 
relação ao PROÁLCOOL, vamõS verificar que há modi
ficações sensíveis: São Paulo continua em 1<:> lugar, mas o 
21' não é mais Pernambuco, é Alagoas. Pernambuco já é 
o 3<:> produtor de cana - agora, estamos raciocinando 
em termos de cana, por causa do problema do álcool 
com as canas diretamente industrializad_ã.s. O 4~" lugar_ 
não é mais o Estado do Rio de Janeiro, é Minas Gerªis. 
O Estado do Rio de Janeiro caiu para o 51'_lugar e já apa
rece um produtor importante que é o EstadQdO Pai:aná 
que aparece no 6~' lugar, que, na safra vindoura, será _o 5~' 
produtor, batendo a produção do Estado do Rio de Ja
neiro, que passará para 61' lugar. Isso já definirá a fO:rma 
como o setor açucareiro "ai e:~~:pandir-se a partir de ago
ra. 

O problema do Estado do Rio de Janeiro é um proble
ma pequeno. Vou saltar, pois não é um prOblema impor
tante do ponto de vista nacional. Então, não vamos co
mentar porque ele está caindo em _termos de produção 
relativa. 

E, assim, chegamos, nos idos de 75/~6, com a crLação 
do Programa Nacional do Álcool. Com-a crise de 63 que 
durou até 68, o parque açucareiro nacional teve bastante 
prejuízo, o País entrou num regime de exportações-gra:. 
vosas. A Lei n~" 4.870, aprovada pelo Congresso Nacio
nal, no__ ano de 1965, criou um fundo de exportação desti
nado a suprir o setor de recursos. Era um fundo de com-

pensação finanéeira, para provision-ãf o setár no instante 
neçessário _para cobrir a gravosidade. Então, o Brasil 
criou ce_rtas resistências, E, em [968, no auge da crise, 
fez-se uma coisa um tanto guanto inusitada: o Gove~no 
resolveu investir no setor açucareiro. O Conselho Mone
tário, no áno· de 1968, triplicou os recursos destinados ao 
setor açucareiro, não para fomentar novos investimos. 

-porQue tínhamos, naqu_e[a ocasição, capacidade indus-
!J'ial ociosa, mas para manter os estoques internos e para 
fomentar a renovação dos canaviais. De tal modo que, 
em 1970, já se avizinhava _um período áureo para· a ativi
dade canavieim no Brasil. Isso foi constatado pelos ele
vados salcio_s existent~.->S no Fundo de Exportação que se 
a..:um-ulani ã partti do ano de 1971. Calc_ula-se em 5 bi
lhões de dólares o total de saldo disponível no Fundo de 
Exportação nos cinco anos, no qiiinqUênio dourado do 
setor açucareir_o, que foi de 1970 até 1975. Isto fez com 
que o Governo Utilizasse bem e mal essa massa de recur
sos. Porque em um país carente de recursos, é natural 
quC a a"dffiíriiStr3çãó-Públíca procurasse ufilizar a melhor 
maneira possível,_ esse dinheiro. J;llião, .0 MinistériO da 
Fazenda pri!Císáva do dinheiro. O Instituto do A-çúcar e 
do Ãleool resolveu reinvestir p·arte _dos recursos no setor 

---açucareiro: O Governo brasileiro achou por bem transfe
rirão consurrliâor "uffiã parCela desSes recursos, na forma 
de subsídio, para b~rat_ear, manter baixo o preço_do açú
car ao consumidor,fazendo uma espêciC de tran-sferência 
de _preço do consumido_r, estaria pagando o consumidor 

Tnterrlo. O CÕ~Sumó de açúcar brasileiro cresceu- raPida
mente (o cohSUino per eapita), porque, na verdade, fo
ram criados vários programas. ]\._1as interessa mencionar 
um programa de modernização, reequipamento, de_ um 
niodo geral, do p<:~rque açucareiro brasileiro. Vale em 2 
bilhões e meio de dólares os recursos investidos no s_etor 
açucareiro. Foram construidos dois terminais de açúcar 
nos EStad_os de Pernambuco e Alagoas. Foi montado um 
progmma de pesquisa através do PLANALÇÚCAR 
(pesquisa em tecnologia agrícola para cana-de-açúcar) e 
fofairl finã:nciãâas 20lfemp-resas de açúcar nõ Brasil. Fo
ram líquidadas peqUenas empresas ineficientes, através 
do processo de fusão e incorporação de empresãs. Algu
mas empresaS foram relocalizadas, saJram de lugares 
in'*deCjuados e passaram para lugares melhores. Enfim, 

irriJ>Iiiittou-se um p<!rque industrial que viabilizou a pri
meira fase do PROÁLCOOL. Não tivesse havido esse 
progmma, a primeira fase do PROÁLCOOL não teria 
-~i_do ÇJ1!1lprida, porque, em 1973, quando ocorreu o pri
meiro choque do petróleo e o Governo começou a preo
cupar com a substituição de petróleo, a alternativa visua
lizada naquela oc~sfão foi o álcool. Mas produzir álcool, 
onde? Nas usinas com capacidade instalada, nas usinas 
aumentadas de dimensão, nas usinas modernizadas. Foí 
e~se ~forç_o_que perrnHiu ao PROÁLCOOL passar, rapi- _ 
da mente, de meio bilhão de litros para três bilhões de li
tros em dois anos. 

Pois bem. Então, o início do PROÃLCOOL tem como 
a_nteadente esse programa de modernização do parque 
açucareiro nacionaL Então, veio o programa, que é um 
programa lento, por definição, porque o investimento na 
criação de uma agroindústria açucareira é um projeto 
cuja implantação demora no mínimo cinco anos. O pró
prio ciclo da cana- V, Ex•s têm uma idéia- precisa-se 
de seis incses para preparar solo, dez meses para fazer a 
primeira sementeira e colher, e vai crescendo a safra de 
dez em dez meses, até que o primeiro canavial económi
co para ser insdustrializado demora de 15 a JS meses 
para ser colhido. Então, o empreendimento alcooleiro é 
um empreendimento cujo período de maturação leva 60 
meses. Assim, o Programa Nacional do Álcool, que cres
ce:u sua safra de meio bilhão para três, teve que se servir 
do parque então implantado, deixando que a segunda 
etapa do Programa fosse centrada na implantação de um 
parque alcooleiro autónomo, coisa que começa a surgir a 
partir- do ano de [ 980. 

Baseados nos estímulos concedidos pelo PROÁL
COOL, V. Ex•s encontrarào na Tabela nl' 12 a forma 
como evoluiu a produção do álcool no Brasil. No co
meço do programa, para um total da produção de 555 
milhões de litros em 1975/1976,_ ano da criação do 
PROÃLCOOL, 511 milhões de litros, produzidos nas 
usinas de açúcar, e somente em destilarias autônomàs 44 
milhões de litros. V. Ex•s vào verificar como a contri
Buição que vem sendo dada pelo parque açucareiro tra
dicional, que cresceu sua safra de álcool de 511 milhões 
de litros para 5 bilhões e meio na safra 84/85, ou seja, · 
cresceu li vezes_. Não tivesse esse parque sido p~pa:ado.---
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naquela· ocasião que mencionei, essa contribuição não 
seria desta ordem. 

Enquanto i'sso, o programa principal do PROÁL
COOL que era a implantação d.e um parque atcooleirp 

autónomo_- V. Ex~s poderão verificar-q-ue, tendo sido 
criado o PROÃLCOOL, 1975, repare como a produção 
evoluiu: 44, so; 146, 240, as usinasjã estav~m produzin
do 2 bilhões e :mo. Quando, em 81/82, 845 milhões de li
tros - parte dessa aí já estava com_ ~rês _?ilhões 395 -

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
CONFERENCISTA:) 

TABELA ·n9.12 

Dezembro de J9g5 

realmente na safra 84/85, vamos verificar que ã contri
buição do parque alcooleiro autônomo jâ ê significativo, 

_C<?~ ~ bilhões 23! milhões de litros, praticamente 2j3_ da 
produção das deititarias anexas. 

PROOUÇ.lO DE _ALCOOL DO BRASIL. SEGUNDO O TIPO OE DESTILARIA PRODUTORA 
l'orlodo: 117617& o 1984/86 

"PRODUÇAo Cmllhllot do litros! PARTICIPAÇAO NO TOTAL 
(!I) 

SAFRA 
TOTAL 

TIPO OE DESTILARIA TIPO DE DESTILARIA 
ANEXA AUTONOMA ANEXA AUTONOMA 

1976176 556 &11 44 92,\ 7~ 

1976/77 664 1114 50 92.5 7,6 
1977/78 1.470 1.324 146 90,1 9.9 
11178179 2.4111 2.261 240 80.3 8,7 

11179/80 3.396 3.047 349 89,7 10.3 

1880/81 3.706 3.102 604 83,7 16.3 
1881182 4.240 3.395 845 80,1 18~ 

1982/83 6.823 4.256 1.567 73,1 28.9 
1983/84 7.864 6.244 2.620 66,7 33.3 
1984/85111 8.764 5.523 3.231 63,1 36.9 

FONTE: I.A.I.. 

III Poslçlo em 31.12.84. 

Nas duas coluna!;!_seguintes, verificamos que-em 84/85 
as usinas de açúcar eram responsáveis pela produção de 
63,1% do ãlcool no Bra~il e o parque alcooleiro, ao todo, 
montado sobre _os estímulos do PROÃLCOOL, produ
:zindo 36,9% da totalidade do álcool no Brasil. 

Na tabela n~> 13, vamos verificar o número de em
preendimentos e o volume de recursos aplicados pelo 
PROÁLCOOL 

Esta tabela diz respeit2 ãos proj~tos enquadrados_ no 
Programa Nacional do Alcool, desde a sua criação até 
31-12--84. 

Na primeira coluna, tivemos 402 empreendimentos fi-

.T~~ ln9 13 
Dtniiiiiiii,IIÇlO Qt:fiAI. ~ Pl'IOJ'ETOS IENCUADfiAOOS NO PltOlLCDOl.- ATf. 2t.1Z.M 

nanciados com recursos do PROÃLCOOL,, em todo o 
Brasil; sem recursos do PROÁLCOOL, 142 empreendi
mentos. 

Pediria a at~nçã_o~de 'v, Ex•s para procurarem a linha 
relacionada com São Paulo. Esse Estado apresentou pro
jetas correspondentes a 60,9% do total dos projetas 
aprovudos pelo PROÃLCOOL: 

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

MUilln 
-rdíMt:iilo Dt: PJIWITCII\ CAI'ACiDACII ill. -PfiOOUÇAo 

...... COM • ... • =AL """ ~ 
sül :· . "'''"' JIIICUIISCII I'II!CUMDI ltECUMOI JIECUMIS 

"""" .. u .. 
~· 

.. ,. .. ... ... ,.,. ... ., .. ., .., .. .... • • .... "'0.7 ... .. .. ... .. .., .. 21A- .., •. .. . .. . .. .. . .. ... ., ... ... L> " 
,,. .. ... .. .. "' - - .. 18.D • ... - - , ... ......... .. "~- " . ... '" ...... , . ,.,. .. ,_,. 

"' 
., .. .. .., .. ., . .. , .. ... 

,ft .. ... - - .. , . ... - - , . 
"' .. .. , - - .. .... •• - - .... .. .. •• ., ... .. .... .. .... 

-~ 
,,. . .. " "' .. .., •• ..... 

~· 
,.. -·· .. " ,~ .. 

~· " .... ... , . .. "'~ ... " .. :: ~' " .. ,. ... ..., .., .,,. 
• .. .... .. .. ,.. . ... ... . . .... .. .. .. .. .. , " 

,. '-' ... .. ,,,. ........ - ... '" ... ,, _.....,. ... .. .... ... 7.141.1 ... .. u " ... a , . .., ..... L> ""' .. .. "' .. ... , 
~=~ 

.• ... .. . ... .. " 
,. .. ,... 

" u .... .., .... .. ... ,.. . .... ,. ....... ~-' 
,...,_, .... ..,., .... .. 18.7 .. .... .. ..... ... .... ... .... .. "' ... .. ~· 

,. ,. ... .. ,.. .• ,.... .. .. u .. .., .. 41.1 ... ... .... .,. 
~ .. u - - .. ... , .. , - - "" QNTIIIO.Of:S;'q .. ,,. .. ... . ,,.aJ ... , .. , ... , L' , ..... , ... .. .. .. .. .. ,.., .. .... • • ..... 
"' " "' - - , "'·' .. - -- -· ... " ,~ .. 

~· " .... .. , .. .., ., ... .... , - ..... , .. , .... ... 8.111.2 .... ...... .. , .... ........ . .. 
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O PROÃ L COO L acabou, nã-Õ obstante, dentro do ato 
de sua criação, um princípio fundamente( de rcdistriM 
buição da riqueza no espaço geográfico brasileiro. Na 
verdade, esse objetivo não foi alcançado. Concentramos 
investimentos na ârea mais desenvolvida do País, que é o 
Estado de São Paulo. Essa preponderância de São Paulo, 

nOs vamos -~:ncontrar Lanto no numero -de proj~t~s apro
vados com o financiamento do PROÂCCOOL, como no 
numero· de projetas aprovados s"erll financiamento do 
PROÂLCOOL. Ê que, na verdade, houve uma transfe
rência de recursos de outros setores da atividade econô
mica de São Paulo para o sctor alcooleiro. 

TABELA n9 14 
IMITRINIClO DA. C.VACIDADl DI PRDDUÇ.I.O DOS I'ROJITOI VUITINTU 

ANTI'I I Nbt O PRo.\LCOOL - POCIÇ.I.O :1'1.12-M 

m 

Quinta-feira 5 089 

A tabci<J n9 14 d~~nos <l idéi<l de como está hoje a capa· 
cid~de _instaladã desse parque. Temos, anteriormente ao 
PROÂLCOOL, que é a primeira coluna, embaixo, o 
Br<tsil possuiu uma capacidade instalada para produzil 
418,4 mihões de litros de álcool. Em nove anos, passa~ 
mos à penúltima coluna, para 12,3 bilhões de litros de ál~ 
coo L 

"'' ... 
IIIQII!)U I U.F. .. ·:6~~ Cri ........ 

PI'ID.\I.COOL· TOTAL 

....... • "::::'" • ...... - .... 
NOOTll ... 1~ 1 .... 1.3 ... ~ .. - ··~ 

... "~ •• "~ •• .... •• •• 1.3 31D •• ... 
AC tiD •.. .... 
NORDdTI U1,1 .. ~ .., .. .. ~ =~ .... i.2 . . .. •• .... .. ... 21D •• .... .. 7.2 0,7 ou ... 1>7 .. . ... '·' . ... .. 24.7 u ,. .. ,. .. .. .. 711.2 11.0 .,... •• .... 
AC - - 121.] .. .... .. u ... .... ... "" .. 207.2 ... :mu 
IUOnnl ..... .... 7.Ut.l .... 7.31 ... ... .... ... 7BU ... ,. ... .. 1 ... .. 1 ... .. .... ... , .... ... .... ., ! .... ...7 ...... 10,1 ...... 
IUL .... .. .. ..... 7.3 .... .. . .. 00.1 ,. ... . .. .... 
"" ~ 1 • .... •• 13,7 .. 00.7 ... ..., 
CENTRO.DU'n - - 1-U4,1 12,1 1-.1 ... - - , .... 2.1 ... .. 
MT - - .... 1 2.1 3M,1 
co - - 11V.4 .. 111.4 ....... ..... 1 ..... .. .._ 100,0 1 ....... 
'0NT1i: CENAL 

Esta é a capacidade nominal dos projetas aprovaaos. 
Temos, depois, a estimativa da capacidade efetiva de 
produção 

No Norte e Nordeste, temos 20,4% da capacidade ins.. 
talada; no Sul e no Sudeste, 67,9% da capacidade instala~ 
da; no Centro~Oeste, ll,7%, 

Mas eu frz uma outra classificação, se os dois Estados 
de Mato Grosso se juntarem ao Norte e Nordeste, soma
dos, entlio, o Norte e Nordeste passará para 25,9. Se jun
tarmos Goiás ao Centro-Sul e Sudeste -nós pasSaremos 
para 74,1% da capacidade instalada. Fiz essa classifí~ 
cação, para mostrar a elevada concentração da produção 
de álcool exatamente nas regiões mais desenvolvidas do 
País, que estão, exatamente, nessa linha litorânea que vai 
de Pernambuco ao Paraná. Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul não são importantes produtores de álcool, por 
problemas de clima e topografia. 

Mas eu falei que esta aqu1 e a capacidade nominal, nós 
temos uma estimativa da capacidade efetiva. Esta ~pa~ 
cidade efetiva de produção, ocorre pelo seguinte: uma 
destilari~ de álcool, um estábelecimento agroindustrial 

canavieiro tem a propru::aade de poder aumentar o volu· 
me de canas processadas por unidade tempo. Basta para 
isso aumentar a velocidade de moagem e abrir os espaços 
entre Os rolos para passar mais cana. Então, com isso 
nós podemos aumentar enormemente a capacidade de 
moagem. Por sua vez, as colunas de destilação são todas 
preparadas para trabalhar, efetivamente, com a capaci
dade de quase 20% a_cima da capacidade efetiva, para 
prevenir problemas de climas, pois, quando chove muito 
a safra é interrompida pois se dificulta a colheita da ca~ 
na. Mas quando o clima ê bom, a colheita da cana au
menta. Então, as. usinas têm que ter a flexibilidade sufi~ 
ciente, para alterar o ritmo de produção diária. Então, 
na verdade quando se diz que a usina tem uma determi
nada capacidade nominal de produção, ela tem uma ca
pacidade efetivll de produção superior. Por outro lado, o 
tempo de safra pode ser aumentado. Isso nos dá uma 
possibilidade de calcular em 16 bilhões e meio de litros a 
capacidade efetiva do parque alcooleiro do Brasil, na 
a~ualidade, levando-se em conta, t;;~mbém, os empreendi~ 
mentos que estão sendo implantados e que ainda não es~ 
tão pperando. 

TABEt.A n.o 5 
Produção e Conwmo Mun.dial de Açúcar 
S.fr•• 1973n4 a 1984/85 

MIIToMWu ..... ERoqiHI ....... Pn.duçlo ,lmpon~ Cona~rno 

11173/74 16A11 78.557 2:3.145 78.258 
1St74n5 10.266 71-SJSI 23.099 7&.90!'1 

1~sn& 17.6&1 81.109 22.570 78.462 
1111sm 20.551 ...... 26 .... 81.393 
1~77178 24.5113 111..070 26.730 . 85.254 
1D7.SM 30.<>67 SJ0.762 26~62 89.291 
11179190 31.1l94 .. .832 28.296 89.850 
1880181 ""~"" 88.000 ,...,. 89.368 
1981JB2 2<.502 100.196 31.231 D1A18 
1982183 32.414 98.628 28.830 93.<053 
1983184 37.000 96.055 28.01!1 95.87& 
1984185 35.687 97.000 28~00 96.000 

Expon~ 
Enoqu• 
Fónol 

23.508 76.266 
23.755 17.&61 
22.327 20.551 
27.386 2<.913 
71.392 30.1167 
26.7Xl 31.094 
29.136 25.236 
28.120 24502 
32.007 32.414 
29A16 37.oo3 
28.512 3S.6B7 
28.200 36.687 
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Podemos fazer uma estimativa do volume total de re
cursos investido.:; no Programa Nacional_do Álcool, que 
está na tabela n~' 05. 

As aplicações do PROÃLCOOL industrial correspon~ 
dem a cerca de 70% do total dos investimentos financia~ 
dos. 

Como essa parte que está na coluna é o que foi finan
ciado, as aplicações do PROÁLCOOL., computando os 
30% de recursos próprios, o financiamento do setor in
dustrial se eleva para 3,6 bilhões de dólares. 

Os financiamentos do PROÃLCOOL agrícola corres· 
pondem a 50% do total dos investimentos, o que eleva o 
investimento constante da tabela para 2,5 milhões. Por 
soma, estimamos o investimento total do Programa Na
cional do Ãlcool, até o presente, em 5,1 bilhões de dóla· 
res, para um valor total estimado do Parque Agroindus.. 
trial Canaviciro, açúC<.lr e álcool, de 15 bilhões de dóla
res, ou seja, 1/3 do patrimônio imob_ilizado no setor 
agroindustrial canavieiro surgiu nos últimos anos, 
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O setor açucareiro é quatrocentenârio. Em 193Q, o 
Governo interveio e criou todo um sistema governamen~ 
tal de intervenção na economia cana vieira corh o objeti~ 
vo _de_red~ir o impacto dos movimentos cíclicos pró· 
prios' da atividade primâria canavieira. 

N.&quela época não estavam desenvolvidas as técnicas 
de planejamento econômico. Na_ verdade, para fazer jus
tiça as pessoas _que conseguiram conceber a forma de ad
ministrã.ção do setor, na época, podemos dizer que esta
vam algumas décadas na frente dos seus contemporâ
neos. Mas hoje o si.stema estã um pouco arcaico. Ele é 
baseado em um conjunto de leis, normas, decretos, por-__ 
tarias e resoluções que preCisam ser reexaminados. 

V. Ex's devem estar lembrados da cruzada do M inis
tro Roberto Gusmão, no sentido d-e modernizar o setor:--:
açucareiro. Hã, na verdade uma certa identidade de_pon-
to de vista quanto aos objetivos. O mesmo não se passa 
no que di~ respeito aos métodos que ele pretendia apn:: 
car. Quer dizer, a contr__ovérsía porventura existente entt_""e. 
a campanha do Ministro Gusmão de modernizaçào da 
administração do seto_r, ela se refere não quanto aos ob
jetivos, mas quanto a_o estílo e a maneira deJazer. 

Vou deixar para setdístribuído um documento que é p 
resumo da matéria de uma sugestão entregue ao M inlS
tro Gusmão, hã três semanas, sobre um problema qué é 
dramático~ o problema da intervenção governamental do 
setor açucareiro. 

Contumo dizer que só há um grau de liberdade na ati
vidade cana vieira nacional hoje, é o grau de deperdício 
que o empresário quer praticar, tudo o mais é controla
do. Ele opera num sistema de quota de produção. Se-a 
empresa se istala num lugar, ela não pode sair sem auto
rização governamental e é proibido sair de uma _região 
Nordeste para o Centro-Sul ou vice-versa. Ela recebe_ 
anualmente uma quota de produção para aqJlela safra. 
Se ela produzir mais e Cõilsiderado clandestinó, sujeit(l_~_ 
apreensão e multa de 100% do valor do produto. Ela iiO -
pode render em quantidades mensais estabelecidas pelo 
GOverno, são as chamadas quotas de comercialização. 
Só pode faturar o álcool à _PETROBRÁS nos tempos 
dentro do mês_ determinado pelo Governo, o que segnifi~ 
ca dizer que se consegue transferir, dentro de um mês, 
44% de renda do setor açucareiro para a PETROBRÃS. 
Por exemplo, já se Sabe que dentro de alguns di-ª.Lhªverâ 
um aumento de prcço-de44%. Mas, as empresas já foram 
compelidas a fatorar o álcool. Se ela pudesse prender o 
álcool dutante mais algu_ns dias, [aturaria com um1fdífe
reno;a de 44% do preço. Mas, sendo obrigadas a fazer o 
faturamento dentro daquele p~ríodo de tempo determi
nado pelo Gov..:rno, a PETROBRÁS vai receber o álcool 
e ao Vi!nder o fará acrescido de 44%. Os financiamento 
outrora_ subsidiados deixaram de existir~ o que significa 
que o setor foi colocado trabalh_ando com finanç!amento 
a preço de mercado, hoje as taxas de juros mais baixas 
são ORTN mais 9%, que é para desconto de duplicatas. 
Controla-se a produção através de um bolc:;tim _d_e pro-_ 
dução~ as saldas do produto são controladas para efeito 
de cumprimento de pagamento da taxa, o preço é admi
nistrado pelo Governo, 40% do valor do produto consti
tuem as contribuiçõeS governamentais, o salário é flxado 
pelo Governo ou pelo menos arbitrado em face dos dissf
dios coletivos, o preço de outros combustíveis; tratar e 
mãt.:~-de-obra, impostos, isso tudo ê controlado pelo Go
verno. Então, é preciso reduzir a íntensidade da intf:r
vençào governamental no setor canavieiro. Não se pode 
deixar que um setor que adquire esta dimensão e que se 
tornou altamente complexo, porque agora ele não pro
duz a cana apenas para fazer ~úcar, ele produz cana 
para fazer álco_ol, que interessa à economia nacional em 
conjunto. ~ preciso devolver ao empr-esarial um pouco 
mais do dinamismo próprio que a atividade empresarial 
deve ter. É preciso que o empresário seja solto dessas 
amarras, para que ele possa tomar mais rápidamente as 
decisões que o GQV«no____nãQ_ pode tomar·. Agora, para 
que nível se vai rebaix.ar é um assunt_o a ser discutido e 
também nós acreditamos que não possa ser feito da noite 
para o dia, porque significaria lentar desmontar um 
edifício enorme, implantado em 5.0_anos,_todo_cheio de 
regulamentos. Se a gente não tiver cuidado, pode-se fa
zer, em geral, um desmonte inconveniente para a econo
mia nacional. 

Nessa sugestão que encaminhamos ao Ministro, na se
mana passada, por ofício, nós inclusive menCionamos 
i toda legislação que de_ve ser r~vista, que~ começa CO!lJ a 
criação da Comissão de.-Defesa da Produção, um 

jecrêto-Iei de 1231, -ªtê o último decreto iel que ciiou a 
quota chamada PROASAL que hoje é administrada pelo 
Banco Centfal_. f.Jém d~? setor do IAA que administra o 
setor ap1arrar o empresário, nós aind·a temos através dO 
sistema de contas internas do País o amarramento do 
IAA pelo Banco Central no momento, em face aos 
problemas financeiros do País. OUtra questão que é Pre
ciso ~rgentemente resolver é a questão do monopólio S!J-: 
vernamental sobre o setor açucareiro. V. Ex•s sabem qu(f 
são privativas do Governo as exportações de açúcar. 
Não_ OOOseguimos enteilder qual é a característica dife-~ 
rente, excepcioil8.l que tem o açúcar, que só o Governo 
brasileiro pode y_Çilder. Não é algo de fuQções estratégi
_Ca!i,_'Q~O ~algo que j~te~a_ na segurança-nacional e não 
se ~onsegue entende!'._'_) .motfvo Pelo qual se deve, ainda, 
continua~ a ver o <J:overno brasile~io vendendo_Q açúcar 
pelo mundO:--S outro ponto que deve ser reexalTlinado 
em profundidade, a eventual transferência das expor
!11Çõ,_es- deaçúcar para o setor privado e a forma como se 
deve fazê-lo. O terceiro ponto que se tem que reexaminar 
é ç-:que diz_ i-~SI?eíto à _POlítica· de preços e às diferen
:iãÇ§es fliigioilaís. Nós trabalhamos com preço único de 
a:çó_Car e de álcool no Brasil. Se_ nós temos 350 empresas 
operando, nós teremos 350 estruturas de custos diferen
tes. Nós temós 40 mil produtores de çana-_9-e-açúcar no 
Brasil. E de se supo~ que hajam 40 mil estruturas de cus
tos_ _çfiferentes Ou porque estão em locais de topografia di
rel-ente, a fertilídade do solo é diferente. o níver ae pre~
tação por unidade é diferente, os salários, o nível âe pro
dutivi<Jade do trabalhador, tudo isto varia e impQ_~ estru~ 
tura clife~rtte. Mas, nós trabalhamoS com um preço úni
-~~_signif!ca que dentro-de uma- diminuição aefreqtl_êti-

- C:ias, que ós estatístiCQs adoram, se nós estabelecemos um 
preço úníc'?, u_~--~_rupo v~! _ser erivilegiadO, porque vai 
trabalhar cõriiluCiõ-e _Piitfo-grupo vai ser preJudicado, 
porque vai trabalhar_ com prejuízo. O problema existe 

--enrre·empresas da fncsma região e exiite entre-empresas 
de regiões diferentes do Brasil. Então, tefeffios que verifi~ 
C<4f apoi]i}ca-_9_e prf?_ços e a maneira cofio ela de\'erã estar 
atre,lad:~. à ques~.'? das di_feJ:encíações regionais rio qlit; 
diz respeito a recursos na_turais, solo, topografia, lumi
nosidade, a prestação pluviomêtrica, fndices de produti
vidade do tr:abalho, ín9.ices de mecanização._ do solo e os 
outros fatores que interferem na produção. Muitos técni
cos não atentam para o fato e a natureza dessas diferim
ciações. que são próprias da atividade cconômka, e atê 
advogam-- -e e~:~ já _ouVi várlas vezes por af- qUe seria 
conv~niente acabar com o setor açucareiro n.Qrdestino, 
transferindo toda a.tividade açucarctrã_para São Paulo,· 
para Minas Gerais e Paraná. Eu tenho apenas lembrado 
~-eles q_y.e-; quando vo(_t<ir o produto ao Nordeste e que se 
.somar as despesas de frete, dos custos de distribuição aos 
CUstos -de produção, nós- vamos voltar a ter para -o- norM 
destin-o o mesmo preço de-·açúcãr que ele obtém rá hoje. 
com a produção com custo de transporte zero. "Só que 
com problemas complicados de desemprego das :-egiôes 
mãis pobres do País. Se não houvesse oufra razão, basta~ 
ria essa, para acabar com esta idéia de que o Brasil "açu
careiro deve ser feito no Sul do Brasil. ú_utra questãQ_ i.m_
portantc que tem que ~er reexaminada urgentemente é a 
questão da reorientação dos investimento:i"dentro do se
to r canavieirQ. Nós já abordamos a qUestãO de que eStes 
investimentos estão se concentrando, exageradamente, 
nas âreas mais desenvolvidas do País. Seria o caso de se 
pensar em levar essa atividade mais fQrterili::nte"Para 
aquelas áreas até consideradas menos eficierites, coino 
produtores de cana, açúcar e âlcool. Acontece que, de 
vez ç:m quando, nós abrimos os jon_1.ais e lemos que aseS
tradas do Acre estão intç:rrompidas e o Cobselho Nacio

Jnal do Petróleõ_ estã levando combustível em aviões da 
F AB, como se isso não Custasse dinheiro ao Pais. Seria o 
caso de se pensar até em financiar empresas a juros mais 
privilegiados do quejã existirarrl no PROÃLCOOL, hoj_e 
jã não existe tanto. de tal mqdo que_es_sa região se tornas

-se auto-suficiente no abastecimento de seus cOmbusti-
-- vei~. Isso descarregaria o Go-verno dessa preõcupação de· 

te.r que transportar combustível de_ avião. Fr~qUente
rnente se _Yê _isso pela_ imprensa 

Outra qüesiâO ~ qúe;- se nos temos que t:azer crescer 
um programa, teremos que tomar certas decisões. Va
m~ investir tios parques instalados ou vamos continuar 
a ...-úi"Stalar ou ampliar o parque através de novas insta
lações? Se fOrem n-ovas inStalações; aonde? Em São Pau
lO-OU do_I\tf~rãnhão, em Goíâs, interior do Parâ ou do 
Am·azoOas, que são p:quenos consumidores d~ ãlcool, 

porque nãõ-iêiif,PfOdução? Evidenteiiiente, hã um custo 
maior pá(a se inStala'r uma unidade ag:roindustrial na
queles Estados, porque não dispõem de nenhuma infra
estrutura. Uma indústria de âlcool ou de açúcar ser ins
talada, por exemplo, na Amazônia ou no Acre tetá. que 
levar até os _cortadores de cana dessas regiões, porque é 
uma especialidade, não ê todo mundo que pode cortar 
cana. Há uma técnica que precisa ser aprendida. A 
A brão Lincon, usina de açúcar que existe nas margens 
da Belém - Brasília, que hoje pertence ao INCRA, se
gUndo estou informado .e os Senadores podem confir
m~r. ley_pu _de aViõeS alguns cortadores de cana de São 
Paulo para ensinar a cortar cana naquela região. Então, 
-significa que são unidades que se instalam com custos 
maiores, custos unitáiíos de produção maiores. Mas, ~ 
uma decisão que terâ que ser estudada, terã que ser to
mada. Se vamos investir no sentido _d_e redistribuir a ati
vidade canavieira no País e, em conseqüência, melhor 
ab;Istecer o País de combustível líquido ou se nós vamos 
concentrar essa prõduçào nas áreas hoje consideradas 
mais eficientes como" produtores de cana. 

Finalmente, a 6• questão é relacionada com_ a pesquisa 
âe tecnologia. A tecnologia de produção de cana tio Bra
sil tel'l]_evoluído -f!-o_rmalmente, porque o Brasil sempre 
fQUm_portante produtor de cana. Mas a tecnologia do 
usõ _dõ álcool está atrasada mais de 100 anos. Tenho a 
impressão que des_de que se desenvolveu a tecnologia de 
produZir ãlcool que não se desenvolveu a tecnologia de 
se ut1Iiiar álcool. O álcool ficou sendo utilizado no mun
do todo para indústria de bebidas, indústria farmacêuti
ca, assepcia de laborátorios, coisa assim, e o restante 
como álcool carburante, E a tecnologia da produção de 
ãlcoot, praticamente, estagnou nos idos de30. De lá para 
cá, a tecnologia de produção de ãlcool, praticamente, 
não se desenvolveu. Precisamos continuar a investir e a 
inveStir ma1s:cm tecnologia de cana-de-açúcar, em tec

-nologia de produção de ãlcool, em tecnologia de utili
zação de álcool, principalmente motores pesados, para 
substituir os óleos Diesel nos caminhõ~ de cargas. Estas 
pesquisas não podem ser conduzidas, ~elo Governo. O 
Governo é, por definição, lento nas decisões. Os sinais. de 
orientação de pesquisa pelo Governo é muito pouco per

-cebido pelas autoridades governamentais, que estão mui~ 
to n'l.ais Preocupados' com a idministràçãõ de recursos 
públicos, ·a:queTaS coisas que são próprias de Governos. 
O empresário tem muito mais ~ntido de objetividade no 
que diz respeito às p~squisas do que o Governo. Seria 
conveniente examinar a possibilidade de transferir todas 
estas pesquisas para o controle do empresariado, sendo 
fdto junto às universidades, que têrn mais flexibilidade. 
A universidade é mais própria pela ferm~ntação de ide

'ias, pela troca de idéias, do que as próprias empresas que 
estão muito mais preocupadas em trabalhar c;: m<J.ximini
ZJlr lucros, o que não deixa de ser, de um .;erto modo, inM 
compatível com as pesquisas a longo prazo, que significa 
desembolsar hoje para, eventualmente, ganhar algum 
dia. Toda esta combinação, estas dificuldades, todas esM 
ta.s necessidadeS de se reexaminar o setor açucareiro es
tão entregues, hoje, ao Ministro da Indústria e do Co~ 
mércio e ao Presidente do Açúcar e do Álcool. 

Pa.ssemo,s_ agora ªo nosso item que diz r~peito às van! 
ta_gens ecQnômicas e sociais do Programa Nacional do 
Ãlcoo_l. Peço a V. Ex's para passarem à-Tabela n" 16. 
_ço!D aquela quantidade eno~me de empreendimentos e 
-iristalação, evidentemente, uma das coisas que poderia 

- ter surgido, natura.lmente, seria a geração de _empregos. 
Quero lembrar a V. Ex•s que não existe agroíndústria no 
Brasil, que proporcione geração de maior volume de em
pregos por investimento, por unidade de capital investi
do,- do que o se~or agroindúst.rial canavieiro. Devemos 
confessar uma restrição, são empregos de baixo nível de 
remuneração. Se V. Ex's entrarem numa usina de açúcar 
~e andarem pelo campo, verificarão que há uma quantiM 
dade enorme, imensa de trabalhadores. No entanto, mal 

·remunerados de um modo geral, quando comparados 
com industriais ou empregados da indústria urbana. InM 
felizmente, isto não acontece só com o trabalhador da 
agroindústria. Acontece· com todo o trabalhador r~ral 
brislleiro, porqtie V~ Ex's hão de convir.que toda políti
ca agrícola do Brasil não é feita para remunerar bem o 
produtor r_ut~al e sim para reduzir o preço dos produtos 
que ele produz ao consumidor urbano. Quando falta ~ar
ne, o Governo estimula a produção d~ carne, importa 
.carne. Quando falta qualquer produto agrícola, o Go

-verno não faz out~a coisa, ele importa, que é p~ra ~anter 
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J preço baixo ao consumidor, ainda que imponha de
sesttmulo ao desenvolvimento do setor rural. O açúcar é 
a mesma coisa, o Governo sempre se preocupou em 
manter o preço- do açúcar baixo ao consumidor urbano, 
porque o açúcar é um componente importante para os 
cálculos dos índices de aumento do custo de vida, da_ in
flação. Então, evidentemente, não- se pode fazer mais. 
Não se pode vender uma mercadoria relativamente bara
ta e pagar ótimos salários aos seus trabalhadores. 

Feita esta ressalva, vamos ver o que aconteceu em ma
téria de geração de preços. Tãóela nl' 16. O emprego to
tal, está na terceira linha, o Centro-Sul, somente em de
corrência do PROÃLCOOL, 258 mil e 200 empregos; no 
Norte e Nordeste, 161 mi! e 900; totalizando, no Brasil, 
420 mil 100 empregos. Estes dados foram obtidos através 
da soma dos empregos cuja geração estava prevista nos 
projetas apresentados para aprovação pela Comissão 
Executíva Nacional do Álcool. Está previsto para 
1987/88, a mesma Iinh::t, emprego total, passar de 420 
mil e 100 empregos para 814 mil e 500 empregos. Está 
decomposta aqui em empregos permanentes e transi
tórios, é o eufemismo para o _b_oia-fria, difícil de ser eli
minado, porque a atividade agrícola toda ela é sazonal, 
significa que um determinado período se tem uma de
manda de mão-de-obra maior, e que no período da enR 
tressafra esta demanda diminui. Isto acontece em todos 
os países, inclusive os mais civHiúidOS. Até hoje, enquan
to nós não inudarmos, transferirmos, modificarm9s este 
carácter de sazonalidade da agricultura e eu não sei se 
isto será possível, no futuro; nós v·amcis ter que conviver 
com esses números grandes, elevados de trabalhadores 
transitórios, como está chamado nesta tabela. Mas n6s 
podemos fazer um cálculo para o setor açucareiro todo, 
para fazer uma estimativa de quanto significa, em termos 
de emprego envolvido hoje pela atividade sucroR 
alcooleira do Pais. Os indicadores-de produtividade reve
lam que há uma relação entre homem-dia e_ tonelada de 
cana produzida. Hoje, no Brasil, estâpor volta de 1,3 ho
mem/dia por tonelada de cana média. Se- se Inultiplíca 
isto por 250 milhões de toneladas e divide por 360 dias, 
para determinar o número de empregos, nós vamos enR 
contrar, hoje, 827 mil trabalhadores envolvidos nos par
que agroindustrial sucro-alcooleiro em todo o Brasil, 
que é praticamente,-o dobrQ do que consta naquela pági
na da tabela que se refere ao ano de 1983/1984, que diz 
que existem 420 mil empregos gerados somente pelo se· 
tor alcooleiro. Somente afcooleiro, na tabela. Esta esti
mativa de 827 é para a totalidade do setor _ sucro
alcooleiro, o que revela uma certa compatibilidade entre 
os números, duas maneiras de estimar o mesmo resulta
do. A produtividade agricola do setor, nós podemos ver 
isto na Tabela nl' 17, nós temos aqui estas tabelas, temos 
duas fontes de estimativas, uma feiti pela Fundação Ge
túlio Vargas, lstituto Brasileiro de Economia, e outra es
timativa que foi feita pelo lAA e o PLANALÇÜCAR.A 
explicação desta dupla estimativa é porque a Fundação 
Getúlio Vargas tem um convénio com o IAA para, 
anualmente, fazer levantamento de custo de produção. 
Então, embutidos no levantamento de custo, a Fun
dação Getúlio Vargas, faz esta estímativa de rendimento 
agrícola, que é indispensável para o cálculo do custo de 
tonelada de cana. Mas o lAA tem o seu órgão próprio 
para fazer isto e V_ Ex•s. podem verificar que hã uma pe-
quena diferença entre um dado e outro; --

Mas podemos verificar o seguinte: as produtividades 
médias no período considerado, trabalhando-se com-a 
média do primeiro triênio e a média do último triênici, 
para eliminar estas variaÇões muito grandes que decor
rem de diferenças de prestações pluviométricas, nós va
mos verificar que em São Paulo, a produtividade média 
passou de 61,3 para 72 toneladas de cana por hectare; em 
Alagoas, subiu de 53 para 60; Permambuco de 46,7 para 
52. Os números não estão visíveis na tabela, eu fiz os cál
culos. Rio de Janeiro passou 39,7 para 41,7, Minas Ge
rais subiu 43,7 para 55,3. No Brasil todo, no triênio, nóS
podemos estimar a média, esta combinação aqui de 54 
para 64 toneladas de cana por hectare, o que correspon
de ao aumento de 19% da produtivídade média agrícola, 
num período de quatro anos. Estou trabalhando com a 
média do primeiro triênià, centrada na safra 75f76 e com 
a média do último triênio centrada na safra 79/80. Quer 
dizer, em termos de aumento de produtividade agrícola 
de 19% em quaho anos, em quatro saffas, é uma perfor
mance excepcional. Todos sabemos ·que o setOr agrícola 

reage bem lentamente aos acréscimos da produtividade, 
dado à complexidade das suas funções de produção. 

O SR. PRESlDENTE (Roberto Campos)- Como se 
compara essa produtividades com médias internacio
nais? 

O SR. CELSO MENDES-~ dificil, Senador. O 
caso é O seguinte: quando nós comparamos Com o Ha
wai, nós estamos com a produtividade baixíssima, por
que u produtividade física toneladas de cana por hectare, 
no Hawaí, é coisa de 200 toneladas de cana. Porém o 
cus!o ... 

-0 SR. CARLOS L YRA- Mas. aí uma interferência. 
Há ufn p_9rém,_mlmeiro é uma cana de dois anos e meio. 

O SR. CELSO.MENDES- Ê. Têm vários .. 
O SR, CARLOS LYRA- E nós temos uma média de 

cana, vamos dizer,oro 
O SR. CELSO MENDES- De 15 meses. 
o SR. $:-AR LOS LYR~OOomiCfunerite, ela se 

torna um problema ineficiente, porque a meneira de co
lher a cana no Hawaí chega ao ponto de ter uma usina 
mais cara para limpar a cana do que uma cana média. 
Dizem que a cana média em torno de 100 toneladas 80 
por hectares seria, economicamente, a mais vi"ável. Essa é 
a visão que hoje se tem no mundo' açucareiro. Talvez a 
Austrália, nesta altura, seja o país que tenha o fator eco
nómico mais favorável para a produção de cana. 

0- SR. CELSO MENDES - Então, a produtividade 
no Hawaí é a mais alta do mundo. Em compensação, 
seus custos de Produção são os mais altos do mundo. A 
-Austrália tem uma produtividade física e uma produtivi
dade económica muifo boa. Mas o Brasil ainda é o pro
dutor, do ponto de vista econômico, o mais eficíelife do 
mundo. Nós temos a produtividade ffsíca mais baixa, 
porém - como a nossa mão-de-obra é a mais baixa -
os dois problemas estão relacionados; salários maís óai
xos implicam em produtividade mais baixa. Em compen
sação, produzimos aos mais baixos custos do mundo. 

_ ~ortanto, na m~dida _quç q~ise_rmos aumentar a produti
·vrdade física, teremos que investir, vamos reduzir a--mão
de-obra, vamos encarecer a mão-de-obra. Então, tem-se 
que verificar se o balanço económico é ou não" adequado. 
Em alguns casos não é. Durante muito tempo se discutiu 
sobre a convei1iência económica de se investir em irri
gação no BrasiL O PROÃLCOOL proibiu, até hoje é 

- proibido usar recursos do PROÃLCOOL em sistemas de 
plantio de _cana irrigado no Brasil, porque há indicãdores 
de que as-coisas não são tão simples quan-to se poderia 
parecer à primeiía vista. Vamos aumentar a produtivida
de física da terra, que é um fator abundante no Brasil, 
vamos utilizar mais intensamente o capital, que é um re
curso escasso e vamos liberar a mão-de-obra, pela tecno
logia, que também está sobrando no Brasil. Então, esta 
CombinãÇão é um Pouco cOmp.licada. Logo, terrioS que ir 
de forma relativamente, mas persistente, aumentando a 
nos·s_a produtividade e reajustando o volume da mão-de
obra de tal maneira que possamos nOs manter competiti
vos no metcado internacional do açúcar. 

O SR. CARLOS LYRA - Eu vou interferir. Exata
mente que ·as mãquíilas, inclusive eu mesmo importei 
máquinas da Austrália para cortar cana. Mas chegamos 
a conclusão de que não poderíamos liberar essa mão-de
obra, principalmente no Estado de Alagoas. Quer dizer, 
ela saía mais cara e havia uma injustiça social. Então fo
ram praticamente ·encàstadas todas as máquinas de_ cor
tar cana, com raras exceções. Em são Paulo você tem al
gumas unidades cortando cana pela máquina. Mas na 
maioria no BraSíl há uma tecnologia melhor, quer dizer, 
carrega mecanicamente. O homem corta cana solta, mas 
quando se passa ao ponto de querer a máquina para cor
tar, cht:gamos à conclusão que não era, social e economiR 
camente, razoável. 

O SR. CELSO MENDES - Exatamente. 
Prosseguindo, o PROÁLCOOL teve também conse

qüências favoráveis nesse período de crise nacional, de 
recessão, porque o PROALCOOL ajudou, funcionou 
como um mercado comprador ou estimulando a existên
cia do mercado comprador de bens industrializados do 
Sul do Pais. Essas usinas todas foram fabricadas no País, 
toda a expansão de cana se fez com máquinas agrícolas 
produzidas no Brasil: tratares, caminhões, plantadeiras 
de cana, carretas_ E não há como quantificar isso, IDas -o 
Que se sabe é que se õós investimos 5, l bilhões de dólares 
num setor e esse setor comprou todos os be1;1s de que pro-
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cisava dentro do próprio País foram 5,1 bilhões de dóla
res que nós geromos umo demanda efetiva para o setor 
industrializado do País. E o restante na forma de mão
de-obra, que acabou voltando ao mercado para comprar 
produto industrializado e produto de atimentação. En
tão, foram_ 5,1 bilhões de dólares que incorporamos à de
manda de bens industrializados, durante esse período em 
que a economia nacional passou por uma recessão muito 
forte. 

O SR. CARLOS LYRA- Foi transferência de ren
das do Norte para o Sul. 

O SR. CELSO MENDES- Finalmente, a última das 
vantagens reiadO-nadas é a questão da importação, da 
economia de divisas. De· acordo com os dados do ba
lanço energético nacional, de acordo com o relâtorio do 
Banco Çentral, do ano de 84, saldo recentemente, a 
quan1idade de álcool carburante corresponde a 120 mil 
barris jóia equivalente ao de petróleo, que ao preço de 26 
dólares-FOB- corresponde anualmente a uma economia 
de divisa da ordem de 1,9 bilhão de dólares. Vamos en
trar, a,gora, na última questão, que é a da economicidade 
e talvez a mais difícil de todaS elas, de todas as questões. 
Por enquanto, apenas descrevemos os problemas do se
tor agroindustrial canavieiro. Agora, vamos ter que ra
ciocinar um pouco sobre o que existe de fato em torno de 
uma discussão entre vantagens sociais para o Pafs de 
produzir álcool, ao invés de importar petróleo. De início, 
vamos ter que definir, estabelecer alguma ordem, alguns 
CQn_c.eitos para podermos raciocinar em torno da ma
téria. 

A primeira questão diz respeito, para fins de compa
ração, com que taxa de câmbio vamos ter que trabalhar. 
Porque o álcool, para fins de projetas, de elaboração, de 
análise, de rentabilidade ... só trabalhamos em cruzeiros, 
porque para produzir álcool e açúcar no Brasil, direta
mente, não se importa nada. Não se importa um equipa
mento, ~ não ser uma máquina de cortar cana, em carâ
ter experimental, que se trouxe da Austrália, para saber 
até que ponto ela seria conveniente, porque a indústria 
nacio.nal poderia passar a fabricar. fnclusive existe:m ín
dústrias em São Paulp já preparadas para fabricar. Foi 
importado um ou outro difusor para substituir as moen
das, para verificar até que ponto seria conveniente intro
duzir o_ difusor no Brasil. Colunas de destilação são intei
ramente feitas no BrasiL Uma coisa que o setor importa, 
indiret~mente, é o óleo Diesel de que ete necessita, que 
vem naquela fração do combustível importado. 

O SR. CARLOS LYRA- E há um fatorsó, que é na 
parte de fertilizantes. 

O SR.. CELSO MENDES- E, é componente que tem 
que ser impõrtadó. 

O SR. CARLOS LYRA- O cloreto é ainda um fator 
que tem que ser importado. Está sendo substitufdo pelo 
vinhoto, hoje, não é? 

O SR. CELSO MENDES - Mas dentro do volume 
global, vamos fazer uma abstração. Vamos admitir, para 
efeito de raciocínio, que não se importa nada dentro do 
setor, dada à fração relativamente pequena, quase que 
insígnifíca'nte. Então, no setor açucareiro, nós só traba
lhamos em cruzeiros. Quando muito, fazemos conver
sões, para saber o investimento equivalente em litros de 
álcool ou sacos de açúcar equivalentes ao investimento, 
para saber os aumentos de rentabilidade, por causa da 
infl<lçàa..._ Porque para fugir da inflação, convertemos os 
investimentos em volumes físicos de produção e medi
mos os acréscimos de produtividade, também, em volu
me físico da innação. Porque investir hum bilhão de cru
zeiros hoje é diferente de um hum bilhão de cruzeiros do 
começo do mês, para não dizer do ano passado. E o em
preendimento alcooleiro, como já mencionamos, se pro
longa por 60 meses. Por issO é que nós trabalhamos em 
cruzeiros? Jâ no problema da importação do petróleo, 
não podemos falar em ,<::ruzeiros, só podemos falar em 
dólares,_ porque, afinal de contas, temos que negociar e 
pagar os nossos vendedores de petróleo em dólares. En
tão, temos que considerar uma taxa de câmbio. As eco
nomias pobres costumam se sobrevalorizar as suas taxas 
de câmbio. E o indicador disso é a existência de um merR 
cido paralelo que paga mais caro pelo dólar. Ele é escas
so, mais caro. O Câmbio Oficial, hoje, de 7 mil e 800 cru
zeiros equivã.le a, praticamente, não sei bem o cálculo; 
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mas o iniirCádo paraiêlo está pagando 9, quase -i-6, qUase 
um terço. 

Existe um trabalho promovido pela CENA L, feito por 
um escritório de consultaria que chegou à conclusãO de 
que o valor social, a taxa social de câmblO; era igual ~ 
29% da tax.a oficial. Ê um estudo longo e ele ana1is~_ qua
tro referências, quatro estudos ou indiCações feitas Por -
técnicos existentes no P.aís. t!: um trabalhofeito pelo Pro~ 
fessor Chacel, é um trabalho feito por um grupo de pro~
fessores da UniverSidade de Berlim, um trabalhcJ feito 
por um economista para uma tese dé mestrado, um ou
tro que não me lembro, e, depois, ele conclui, refaz o es~ 
tudo, atualiza e chega à <;onclusão parã o ano de-19:83._ 

O SR. CARLOS LYRA- V. s~ __ poderia me dizer 
qual é o documento~ 

O SR. CELSO MENDES- O documento é da CE
NAL, documento oficial; e foi dirfgido pel~ ~crilório de 
Consultaria do Dr. João Paulo de Almeida Magalhães, 
que é participante do E::.critório, é sócio. MaS -o dOcU
mento é oficial. Então_, ~les concluem que é 1,29. 

Ele menciona uma outra questão gue não está relacio
nada com a taxa de câm_bio, mas, de certo modo, se asso~ 
da a eJa. A taxa social foi delín"ida: 1129 vezes a tax.~ _ofi
ciaL 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- O que s_e 
~ntt::nde po..!__ taxa so-cial? - - -
-·OSR_: CE"I.Sõ"MEND'E'S---=:. Seria aquela taxa de 
câmbio. P_orque a taxa de câmbio oficial é, praticamente, 
determmada, pelo Governo, com criténos, vamos dizer, 
um tanto quánto admmtstratlvos. O raciocíiiià dã taxa 
social seria aquela taxa -que, efet1vamente; seria, vamos 
dizer, a taxa de indifió!riça-em relação à cesta de moedas 

A. cana~de--açúcar é, praucamente, a única matéria~ 
prima para a produção de todo âlcool brasileiro. O valor 

-da cana posta na esteira da usina,_ valor m~dio~ é c::)btido 
um terço da produção do Nordeste multiplicado pelo 
preço do Nordeste. Dois terços é produzido, no Sül do 

-B"fáSTI,-nrm pteço-do Sul do Brasil que é menor. Então, 
ela é iguã1 ii_'iih{terçh-de 77 mi18l4 cruzeiros e 36 centa
vos mais dois tl!rços de 64 mil 176 cruzeiros e 76 centa~ 
vos. Somando o preço médio dá~ nos 66 mil 129 _cruzei
ros. Esse é o preço médio da cana, no Brasil, hoje. Como 
já se sabe que esse preÇo estará aumentado em 44% den~ 
tro de alguns dias, eu já fiz a correção, e trabalho com o 
preço da cana de 95 mil225 cruzeiros, é o preÇo-médio 
acrescido de 44%, já está anunciado que será aprovado 
-dentro de alguns dias: Para os objetivo~ de comparar o 

-preço da cana com o petróleo, esses 95 mil 225 cruie1r-ós 
têm que ser divididos _por aquela taxa de câmbio: 13 inil 
ú""Sf que dá 7il01<tres e 28. centaVOS. Enlão, _O preÇo ·dato~ 
nelagem de cana~ no Brasil, no fim deste mês,-já ·act'eSÇi

-do do::; 44%, vai valer 7:28 .dólares. Esta cana, que é foríte 
primária de energia, possui 9,1 vezes lO elevado à quint,a 
potência quilosjcal~Jrias. Vamos, a partir deste instante, 
lirar os 10 elevado à quinta potência, que é um fator 
constante em todo çálculo, para simplificar, vamos dizer 

- que""á-cã-na possui um coeTiciente de 9,1 de energia, que é 
constituído de 65 litros de álcool que valem 3,28 unida~ 
Q.es dç_ enerzia; 3QO qll.ilos de bagaço qu.e valern 5,37_ uni
dades de energia; 62 metros c·úbicos de gás nietãtio reti~ 
rado do vinhoto que valem 0,48 de energia. Somado dá 
os 9,!. Então, isso- vale para o País 7.28 dólares. 

O bardl de petróleo, pOr sua vez, FOB,-possui 15,2 
_tjcrljâAQeT~e.~n~r_g_ta e_val~_26_ dólares. Re.!allzados os cál
culo::., o valor Qe itldiferença são 'l2~{6-dólares. 

existentes no mundo ... S.~i~ 9 v~or_de p<ltidade_da_moed~ _ ~- 0 SR. CARLOS LYRA _ E n~gat!v.Q para a cana. 
nacional, colocada em relação à cesta de moedas existen-
tes no mundo. A cesta de moeda, que é o _básico para o O SR. -CELSó._MENb~s-~- :~i_gil}fiC-ã~que gu~!g~er 
câlculo d.~ c.hªma9ª-.lªM-~9.cil,l.l. -·-- _ J>arrH de petróleo acima de 12,16 centavos ê mais ec_onó~ 

Mas ele vai um pouro-adiarite. Ele_di~CQte.-no·-mesmO~~ ---in1êõ-j)"ãr"a0 Brãsil prodUzir cana -do que importar pe.. 
trabalho, uma_c-oi&a que todos já discutínlõs, Ja[hbêm;-ê -_lfõleo. _-
que grande parte da dívida externa brasil~ira ctec.orre]J 
do fafo de termos co_nfinuado a Importar petróleo em vo- - 0 SR. cARu)S LYRA ~ i- produzi~ peir~ói~~?-
lumes enormes, depois_ que o petróleo ficou caro. Pai 
por que, na ocaSião do primeirO cliói.jue· de peTróleo O SR. CE_LSO MENOÇS_~-I:J~o c_on_h~~-0 o ~to da 
tínhamos uma dívida qu_e era um pouco mais de JO bi- produção de petr_óleo pela PETROB-RÃS 1 nii1guém co-
lhões de dólares. Dez anos depois, ainda c-om a dimi- _ nhece, Porque tudo _que dlz res-peito a custo di; produção 
nuição recente das importações de petróleo, essa díVida de petróleo estâ envolvido num manto de segurança na~ 
chegou a 100. como_ o -pefrõleoe comprado rilediailtê clonai. coisa assim, que não se_conhecem os dados_, _gs_sa 
um processo ·cresce:n.te_de en.c:Jividªm.c:nJot teO? que se de: _é uina dificuldade que vamOs esbarrar ncisa exposição e 
bitar ao preço do petróleo uma fração dos juros, da mes- é intranSpon-ível. 
ma maneira com-o-~ se· debita a _1,1m -ptojer6--alcooleiro, Então, recapitulando, a níVel de 16 centãvos de dólar, 
como se fa7; a .capitalização dos juros-. Para ~feitq de _câl~ estâ o pontq de _indiferença, A partir ·dai, é CoilVeniehte 
colo do custo_~Q .ál®.QU_çro. g!J-~§_e __ ç~)Q<;;a.!.9~juto_!> çl9 ao Brasil ã.umeritar a produção de cana e -çiimfnuir ª ip1~ __ 
capital imobilizado. Então, te.m. também que_atri6\Iíf-io-- o=---pO'tüi~ô-e- -p-et~óleo,- em ter_mos, naturalmente. 
p~tróleo um pouco dos_juros que-pagamos por·co_fl_ta da Atrfb"uíti-se tim vator "í:iafa o bagaço, o que triôstra que a 
dívida e.~terna gerada por e_le. Não a totalidacJe, _potqlie, atfibuição-·do preço ê arbitrária. E:tltão, eu pOs'sô-àrbitniQ' 
senão, seria um absurdo raciocinar que s6 o petróleo é o preço, mas não posso definir os custos de produçãt?, 
importado a- prazo, os demais prõduto_s pagos à vista, porque os custos de produção são obtidos simultanea~ 
como tambê-m seria razo"ãvel imaEiilarqtJ.e o petr91eq é mente. Qual o custod;l, produção ~e_bagaço? Tem~se o 
pago à vist:i e os dciiià1S ·produtos pagos a prazor custo de tra_nsformação jndustrial da cana, mas não tem 

Então, levando-se _em -conta é, o mesmo estudo, o custo da obtenção do Qag_aço, não tem o custo da _ob~ 
levando-se em conta a proporção das importações do pe~ tençãg do álcool e não tem o custo da obt_enção do meta~ 
tróleo e dos demais b_ensirnportado~, _ele_ con~lL:Li _q~e ê no. Hoje, como o metano não tem valor económico, 
preciso jogar sobre_ o valor d() petróleo 30% doS eiicir_gós ·como o bagaço não-tem valor econômicó, não tem valor 
da divida brasjJeira ;tQ_-ªno_. MJ~IJiplicar~:do os dois f_ato_~ comercial, o Governo descarrega ·sobre o álcool todo o 
res, dá~ nos que a _taxa _de .câmbio para ser lmP-utidi-llo --CUsto âà li'ãn-sforrrraçã·õ--industrial da cana-de~aÇúcar. 
custo do petróleo FOB, vai a 68%. Ê 1,29 vezes 1,30 dá Temos um problema aí e vamoS agora ver Como ele é 
68. :t no redondor·porque a precisão do livro vai a 1,681. muito __ m_ais complicado na área do petróleo. O petróleo 
Então, quando se fala _que o petróleo ~sta--FO"B;Lir' ~ 1mj:icii'fado por 26 dólares --FOB - ê transportado 
dólares, fazendo a a.bstração ainda dos custos de trans~ para o Brasil em navios da PET-ROBRÁS. Os custos des-
pertes, temos que raciocinar que esse dólar corresponde te transporte não são. conhecidos. -são _des_carregados em 
ao valor de 7 mi1800 Cru:iCirõS, que-é a lax.~roTi~l~l, mu~- terminais da PETROBRÁS. Custos de operaÇões dos 
tiplicado pelo coeficiente de 1,68. Bom, significa qüe-a tümTnal~:nlãosão-conhecidos,"são bombeados por siste-
taxa vai a 13.mil e 81 cruzeiros .. f: este o número. Quando mas de oleodutos para as -refinarias e tainbém o custo 
eu falar em ta~a de çâmbio, para efeito da_ compa_raçâo não é CóõheCido, rião obstante ele transitar pela mesma 
com o petróleo, é a este número que estou me referindo~ área Ond.e passa o ãh::ool, estão Junto aos portos e ê tra~ 
13 cru~eiros e 81 centav_o~ um dólar que_multiplica os 26 queãdo, Cujo cuSto, tàmbém-, rião é cofiheddo. E, ao 
dólares de um barril de petróleo, na atuaiidade. - mesmo &-mj'H),-õbtêm-se frações variáveis que-dependem 

Assim convencionado, vejamos agora a príin_eira com~ da quâfidade dO pctróll!o e da eStrutura do perfil do refi~ 
para-ção. Vamos, primeiro, comparar dois sistemas ener~ no, 615lêiTI~se--:ISVátias frações leves e pesadas. Se nós ti-
géticos ou a base de dois sistemas energéticos, porque o véssemos todas as parcelas deste custo, nós--chegaríamos 
petróleo é fonte primáfía- ae energia da mesma maneira ao r:nesmo impasse existente na área do álcool. Teríamos 
como é a cana-de-açúcar. A gasolina e- fonte secundária 'Um custo- de obtenção de "N" energêtlcos e que nós só 
de energia, da mesma maneira como é o álcool. Vamos pOdei'íahlos imputãr-vãlores a: cada uril deles de modo 
cpmeçar comparando o petr~teo com a cana-d<}.aÇúcar,- aróitrâ~riO. Por que se ~iria} por exemplo, que 50% do 
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curso do traqueõ..lmento deve ser descõ..lrregado no GLP e 
na gasolina'! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não se sabe os 
custos'! Quem não sabe, nós ou quem produz? 

O SR. CELSO. MENDES - A PETROBRÁS deve 
- Saber; o·povo, de modo geral, não tem acesso.a esses da

dos. Então, se livésSe"moS, nós chegaríamos ao mesmo 
impasse, nós ~erramos dóis Sfstemas energéticos e po
deríamos dizer que são equivalentes, ainda que se tenha 
v_hrificádo a -iriterdependência, a interpenetração entre 
eles. Mas, fazen:do uma construção abstrata, nós tería

-mos·o=custo da obtenção de todas as frações energéticas 
dos dois sistemas, mas teríamos que ~ir em uma ar_bitra
riedade- ao imputar a cada um deles uma fração deste 
custo. 

Espero não ter frustrado, mas a questão que eu me 
propus a reSponder, no que diz respeito à economicidade 
do âlcõol em relação à gasolina, mas tentei mostrar, com 
algumas minu~ências, a diflculdade de se chegar a esses 
v,alores, a rtào ser através da prática de critérios arbi~ 
tráríos ·"ao impütllr valores a um energético e a outro. 
Nós podentt:is determinar os custos da obtenção simultâ
nea dos doif conjuntos de energéticos de um sistema e de 
outro, mas 'I.lào podemos fazer uma comparação precisa 
entre os custós de produção de um energético derivado 
de um sistema _com o outro derivado de outro sistema. 

Tenho agora umas conclusões: 
Inegavelmente, o petróleo é a forma mais barata de 

energi<!-, para quem o tem. A cana-de-açúcar é, inegavel
me. ntci a forma mais barata de obter energéticos alterna~ 
ti vos, para quem não tem petróleo e pode produzi-lo, efi~ 
cientemente. Exem-plo, o americano não pode ter cana, 
l!le nàq pode produzir eficientemente a cana, ele tem pe· 

- tróleo,e. tenrcomo pagá-lo. Mas não pode produzir cana, 
- - ~ficien,~ente. A tecnologia da produção de cana. 

--desenvQIY~u-_se le~tamente, porque _estava associada, ex-
-clusivàill.Cõ.te~ à produção de açúcar, que é um bem pró~ 
prio dos países pobres. A tecnologia da produção de ál~ 
'c_&ol, quando do primeiro choque do petróleo, estava es

- t~nal;la d~sde o_s primeiros anos 30, nada em matéria de 
tecg_ologia.de produção de álcool se havia desenvolvido 
\ias p_rimeiros anos 30 até 1973._Ao nível do co'nhecimen
to 3Jual, a cana~de-açlícar, C_omci fonte primária de ener
gia, é mais econômica do que petróleo na substituição 
de certos derivados energéticos. Ainda _que não se possa, 
tígorosamente, demonstrar, a gente sente, por aqueles 
cálculo;s que ~u demonstrei, que o poder energético da 
-çana e do petróleo, que ela é mais barata. Essa vantagem 
~umentará, na mtdida em- que a teCnologia dos motores 
-~roporcionar a substituição do 6teo d. iesel. O problema é 
'fíué não estã na produção do álcool e sim na .tecnologia 
~ Ótilização do álcool. I! um problema que não pode ser 
r.ci;.olvido pelo setor -alcoo_leiro, terá que ser resolvido 
pelo setor industrial fabricante de automóvel, natural~ 
mente apoiado pelo Governo. Esta vantagem aumentará 
ainda m'!-i~, na medida em que o mercado possibilitar 
uma· maior' utilização do bagaço. t fácil ver que a maior 
utilização do bagaço aumentaria o preço do bagaço o_o 

,mercado e, como O custo da transformação da cana é 
constante, o Governo poderia, arbitrariamente, determi
nar_que-o preçó do álcool ou o custo do álcool passasse a 
ser consi~era~Q _mais baixo, porque uma fração de dis
pêndio _da transformação da cana seria imputada ao ba
gaço. Mas, esse é um problema de organização de merca
do, não é um problema de tecnologia, não é um proble
ma administrativo, é um problema de organização de 
mercado, porque o bagaço, até então, não era considera
do corno energético no Brasil. O bagaço era problema 
para usina. A uslnã, a destilaria, a unidade industrial pa
gava para se desfazer do bagaço, gastava dinheiro para 
se desfazer do bagaço. É preciso organizar esse mercado. 
~ praticamente impossível comparar os custo::. indivi
dualizados dos energéticos dos ::.istemas, cana e petróleo, 
sem uma ele_vada dose de arbitrariedade, do mesmo 
modo <;()mo são arbitrados os seus preços hoje. O Gover~ 
no chega e diz: a gasolina vai custar, a partir de amanhã, 
3.500 cruzeiros, para permitir a redução do preço do 
óleo Di~el. Um_a decisão administrativa que não tem 
nada s: ver com os custos de produção atrás. O GLP vai 
diminuir de preç-o, porque atende a população de baixa 
renda, coi~a dessa natureza, 

O -BrUSil possui o maior parque agroindustrial do 
mundo, como também é o maior produtor de equipa-
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mentos para essa mesma agroindústria. Do ponto de vis
f<i técnico e ii::áiiôrriico, é o mais eficiente produtor de 
cana do mundo, de açúcar e de álcool. Porém há muito o 
que fazer. O atraso tecnológico, relativamente à explo
ração e utilização do petróleo, é calculado em mais de 50 
anos, cuja diferença a ser eliminada vai depender exclusi
vamente do Brasil, diferentemente_do que acontece com 
o desenvolvimento da tecnologia do petróleo, que é uma 
empreitada que interessa a todos os pafses industrializa
dos. O PROÃLCOOL_objetíva a substituição parcial ao 
petróleo importado, é o objetivo dele. Âin-di não se con
seguiu alcançar sequer 40% desses objetivos. Ao invés de 
se cuidar da incorporação dos veículos de carga como 
consumidores de álcool, discute-se muito maís a possibi
lidade de exportação do álcool para o mercado america
po. A agroindústria envolve investimentos vultosos na 
iírdústria, propriamente dita, e em plantações de cana. O 
~pita) imobilizado na indústria, na unidade industrial, 
capitula, praticamente, toda área em volta do estabeleci
mento agroindustrial, reservando-o para canas. Daí 
aquela critica que se faz à monocultura, porque em torno 
de uma usina só se vê cana. Este fenômeno é um fenôme
no económico. O volume de capital imobilizado na in
dústria atribui um valor à terra, que faz com que ela este
ja reservada a um produto que é matéria-prima, que é 
pago pela classe de renda mais favorecida, que, em con
seqilência, pode pagar bem. Esta terra jamais Púderlã ser 
utilizada para plantio de milho e feijão, que se des_tina à 
alimentação do pobre, que -não pode pagar. Então, a 
critiCa que muita gente faz é porque não se analisa com 
um pouc-o de frieza o que se passa dentro do sistema eco
nómico. Passa-se logo à ciítica de monocultura, de inva
são de cultura e coisas dessa natureza. 

As exportações de álcool, em caráter eventual, para 
treinar pequenos excedentes, tem formas operativas de 
mercado diferentes de uma operação de grande escala, 
como, por exemplo, aquela necessária ao abastecimento 
Co mercado americano. Deve--Se-!Cvar em conta que pO
derá ocorrer, no Brasil, depois de implantado um par
que, exportando para o mercado americano, se a indús
tria petrolífera americana vier a descobrir novos aditivos 
para a gasolina deles mais barat~ do que_o nosso álCool. 
Ê impossível a reconversão dessas unidades agroindus
triais, cuja vida útil é muito longa. Por isto, estou que-: 
rendo chamar a atenção de V. Ex~s de que, se nós formos 
entrar no esquema de abastecimento do mercado ameri
cano, teremos que entrar com contrato a muito longo 
prazo, para evitar que amanhã nos digam: nós não que
remos mais o álcool de vocês, a partir da safra viJldoura, 
daqui a dois anos, e essas indústrias que terão sido insta
ladas não se pod'erão converter para produzir outras coi
sas. 

o-setor alcooleiro constitUí o matar segmento do setor 
primário nacíonal orga01zado, na forma de empresas ca
pitalistas, mais de 350 unidad-es atualmente em oPe
ração. Dentro de dois anos serão mais de 400. ContribUi 
hoje, nesta safra, sozinhaS, com 2,05 do PIB naciorlal. 
Elas vieram para ficar, prOporcionam emprego, qui a 
produção de petróleo não proporciona. Incorpora novas· 
áreas ao processo produtiVo. 'E no setor rural brasileiio, 
é o pl'incij:>al vetar de transfer~ncia de tecnologia agríco
la e industrial do que a atividade a!cooleira. A organi
zação governamental, eu falo aqui a IAA, a CNP, enfim 
este conjunto de entidades que cuidam do assunto, a or
ganização governamental administrado.ra do setor neces
Sita de revisão urgente; de modo a- adaptá-la às enormes 
responsabilidades atuaís decorrentes da existência de um 
setor muito grande, operando baseada em legislações 
que datam algumas delas da década de 30. Os interesses 
da agroindústria não mais Se aSsociam ao setor rural lati
fundiário tradicional da economia bfasileira. Porém eles 
estão muito mais ligados, hoje, aos interesses do setor in
dustrial urbano e não é por outra razão que um Consul
tor da Confederação Nacional da Indústria a_qui está fa
zendo uma exposição sobre o setor alcooleiro - eu não 
sou industrial de álcool ou de açúcar. Isto é muito ITri
portante, porque o conjunto de forçaS'econôinicas e polí
ticas no País tstão se alterando pela hilportância e pelas 
transformações que esses setores estão sofrendo, ao ·mes- ~ 
mo tempo em que ele cresce de tamanho. Constitui em 
essas unidades que se instalam a nível municipal pontos 
de aglutinação de investimentos e de tecnol9gia que, 
numa visão de organização do espaço económico fUrai 
brasileiro. não foi ainda cogitado. O Governo está per-

dendo uma grande oportunidade de, ao instalar em cada 
município por aí, como está acontecendo, uma grande 
unidade organizacional de forma capitalista, _utilizando 
fecnologia nloderna, não se servir dessa emPresa para in
troduzir modificações na estrutura da introdução e orga
nização da economia municipal. Programas de desenvol
vimento local poderiam ser apoiados ou poderão vir a 
ser apoiados nestas grandes unidades que estão se insta
lado por aí. Fisto çonfere à agroindúStria uma dimensão 
que a importação de petróleo não poderá ter. Eram estas 
1.s considerações que eu tinha a fazer, Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Obriga
do, Professor, pela sua excelente e abrangente exposição. 

Estão inscritos para interrogá-lo primeiro o Senador 
Jutahy Magalhães, e depois o Senador Carlos Lyra. 

Com a palavra o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, 
encaminhei a V. Ex', no dia de ontem, hoje pela manhã 
deve ter chegado ao gabinete de V. Ex•, nossa solicitaÇão 
no sentido de fazer com que esses depoimentos sejam 
procedidos da remessa da parte escrita do depoimento, 
pelo menos com 72 horas de antecedência, para que nós, 
os-leigos- não falo em V. Ex.• nem no Senador CarlOs 
Lyra; que no assunto de álcool ele vive o dia a dia desse 
assunto. Mas eu, como leigo, gostaria de sempre ter estas 
informações com antecedência, para me preparar, inclu
sive, para as indagações que se fizerem necessárias ou, 
então, solicitar os bons ofícios da assessoria, para poder 
fazer o debate que possa me elucidar, porque V. Ex• fez 
um depoimento do mais alto nível. Como disse o Sena
dor Roberto Campos, fez um depoimento abrangente e 
muito elucida~ivo. Mas um leigo, como eu, tem dificul
dades de logo em seguida ao depoimento, pois antes não 
foi feito por escrito, fez de improviso, mostrando o co
nhecimento que V. Ex• tem, de fazer as indagações que o 
Senado e o Congre"sso têm obrigação de procurar fazer. 
Achg que nó~ melhoraremos_a nossa imago;m, inçlusive, 
no momento em que estas Comissões tiverem condições 
de melhor debater os problemas com o Executivo e com 
os representantes de associações e entidades privadas, 
como V. Ex•. 

Mas csom as limitações que tenho, eu gostaria de solici
tar a V. Ex• informaÇão, porque foTfalado no problema 
da dificuldade de se fazer uma análise perfeita sobre a 
conveniência ou rião de produção da cana irrigada, pelos 
problemas sociais, os problemas de custo, problema de 
emprego, todas estas razões. Mas pediria a v.- Ex• que 
me_esclareces.se este quadro da tabela 16, que mostra 
aqui na parte_ do Norte e Nordeste, cada milhão de litros 
representados na safra de 1983/84, 143.7 empregos para 
cada milhão de litros, Norte e Nordeste. Já na zona do 
Centro-SUl, somente 38.3 empregoS para cada milhãá de 
litros. Isto depende da tecnologia da produtividade ou 
qual a razão principal para essa disparidade tão grande 
de números de empregos. Será que isto leva o Governo a 
faz_~ um maior emprego de recursos paraaproveitamen
tõ do PROÃLCÜOL na Região C.entro~Sq_J~ por ter uma 
produtividade melhor e maíor dO que Norte e Nordeste? 
Esta seria uma primeira indagação a fazer. " 

Agora, entre as indagações que eu tinha encaminhado 
ao Presidente Roberto Campos, para que levasse ao co
nhecimento do CNP seria indagações a posteriori dos de
poimentos aqui prestados. Mas, talvez, V. Ex• possa me 
informar, por exemplo, de que forma e baseados em que 
dados_o CNP planeja as necessidades nacionais do álcool 
combustível e para a indústria de alcoolquímica.-V. EX• 
falou, também, no problema do conhecimento de custo. 
Então, por que seriam empregados nas avaliação de eco
nomicidade e comparativã. dos combustíveis dos deriva
dos de petróleo e do álcool os preços de venda dos_com
bustíveis ao consumidor. sabidamente manipuiâ.dos, ao 
invés dos custos_ efetivos de produção? Seriam as inda
gações. 

Teria mais outra. Quais os critéfiós adotados para o 
estabelecimento de preços de paridade entre o álcool e o 
açúcar cristal stander e seus reflexos no estímulo, desem
penho e rentabilidade das atividades do setor? 

O SR:_CELSO-MENDES- A produtividade da mão
de-obra, no setor açucareiro está relacionada com os se
gginie!!_ fatores: top9grafia, que é uma que_sião drãmâti
cã., pofqu~·-_a_ terra hoJe é -co~Sídefada Q.uase que o supor
te pa·rà a pranta, tudo {:IJllãis o homem consegue fazer, 
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mas a topografia é intransponível até agora. Uma região 
acidentada perde condições de competir, em matéria de 
produção de cana, com uma região plana, porque ela 
oferece obstáculos à mecanização. Darei um exemplo 
nordestino. Temos o tabuleiro de Alagoas, que é a se
gunda área do Brasil onde mais cresceu a produtividade, 
de acordo com as nossas tabelas aqui. No norte de Ala
goas, começa aquela zona acidentada que envolve o Sul 
de Pernambuco, é a zona de baixa produtividade do 
Nordeste, a mais baixa produtividade do Nordeste está 
ali. O terreno, sendo acidentado, dificulta a operação das 
máquinas, pela inclinação, pela declividade. A natureza 
do solo, ali já é uma região de massapê e faz com que o 
tratar de pneus, diante da inclinação do terreno ja não 
rende mais o que ele renderia no plano, ainda que com a 
mesma dificuldade do terreno. As canas não podem ser 
transportadas com a mesma facilidade com que se trans
porta numa região plana. As carregadeiras não podem 
tirar as canas, cortadas à mão, e colocar em veículos, 
porque a topografia não permite que o caminhão ande 
ali dentro do canavial de forma conveniente. Tudo isto 
faz c_om que se precise utilizar mais mão-de-obra. E no 
Nordeste ainda se usa muito animal de trabalho, burro, 
para descer a encosta, carregando cana nas costa do ju
mentp, para colocar em determinados pontos onde oca
ininhào a possa apanhar. Isto faz com que, se de um lado 
nós estamos proporcionando aumeto de emprego, isto 
está sendo feito à custa de uma perda de produtividade. 

O SR. JUTHAHY MAGALHÃES - Apenas para 
um esclarecimento maior, é exatamente este ponto que 
fiquei na dúvida da conveniência OU não dos problemas 
de aplicarmos a irrigação na produção de cana. Foi feita 
a exper!êncía na Bahia; na região do São Francisco de 
área irrigãda, na produção de cana e dizem os dados ofi
ciais, não sei se há muito de euforia ou não, mas os da
dos oficiais mostraram que, na época, a produtividade, 
na área irrigada, foi muito superior a qualquer área do 
Centro-Sul do País. 

Então, este problema, por que nós não incentivamos o 
aproveitamento de determinadas áreas do Meio Oeste 
Baiano, na área do São Francisco, por exemplo, para ir
rigar e aproveitar esse índice de produtiviâade? Porque 
fala-se no problema de custo de obra, mas, graças a 
Deus, acho que agora os bóias-friaS e os trapalhadores lá 
em Pernambuco, por exemplo, acho que A lagoas, tam
bém, deve ser a mesma coisa, estão se organizando, estão 
reivindicando seus salários mais justos. Então, esse au
mento do custo salarial talvez venha indicar a necessida
de de também aumentar a produtividade até mecanizada 
de certo produtos. Acho que não se deve esquecer o au
mento da produtividade somente pensando no aumento 
do número do trabalhador. 

Acho que as duas coisas devem se juntar, os dois cui· 
dados devem ser tomados. 

O SR. CELSO _MENDES- t, eu concordo que ex.is
tíu e permanece, ainda, uma visão muito estreita da Co
missão Nacional do Álcool, ao impedir, ao proibir que 
se implantem estabelecimentos agroindustriais sem irri
gação. Estaria praticamente induzindo todos os investi
mentos para determinadas áreas do País e automatica
mente dizendo que certas áreas do Pafs não ingressarão 
na produção de cana. O Vale do São Francisco é um 
caso típico. É verdade que o Vale do São Francisco ofe
rece excepicionais condições para a produção de cana ir
rigada. E mais, podendo se estender o período de moa
gem até 10, ou seja, efiminaria o trabalhador temporário. 
São dois meses de paralisação apenas para limpeza da 
destilarta; naqueles dois meses onde chove um pouco 
mai:fdo QUe o norm-al, porque chove pouco naquela re
gião. Mas, no momento em que se decidiu, por nÕrmas, 
que os investimentos não devam levar em consideração, 
estando proibidos investimentos em irrigação, então, 
não se faz projetas. E, não fazendo projetas; não se pode 
demonstrar que, eventualmente, aqueles projetas sejam 
até mais -vantajosos do que os demais. Simplesmente 
porque há uma decisão administrativa, ilão se financiam 
projet.os. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a pafavra ao Senadcir Carlos Lyra. -

O SR. CARLOS LYRA- O que acontece é o seguin
te: se a economia é a arte de manipular recursos escassos, 
não há dúvida que a cana-de-açúcar é um produto (jue 
mãis fácil se serve à economia do País. Eu cQnheço bem 
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o problema. _Mas, os custos embuuao:> no proJetO, pelo o 
que eu sei, são muito _altos. se-aqueles custos que eleS
consideram que a CODEVASF, o dinheiro que a SUDE
NE invesüu em Órgão do Governo Federal, s~ fosse 
cobrada a energia de um terminal, talvez a economicida
de dessa produtividade, não compensasse. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mas o problema 
flão é; de determinad9 produtor -ou não. Honestarii.ente; 
eu não estava pensando em determinado produtor. Dis
cordo muito desse problema de irrigação oficial, como é 
feito, ·com os ·custos altíssimos, quando se pode fazer irri--·· 
gação muito mais barata no São Francisco. 

Então, acho que isso aí é um problema que sempre se 
discute essa questão de irrigação e não se leva em consi• 
deração a necessidad~ de se implantar esse programa, 
por estar falando nos altos custos da irrigação, quando 
se vê em várias partes do mundo programas que trouxe
ram grande produtividade, grande rentabilidade com 
custo muito mais baixo do que esses, administrados pela 
antiga Companhia do Vale do São Francisco que fazia 
projetas de írrtgação realmente rlquíssimos. Porq1:1e o 
País, acho que nem os Estados Unidos poderiam faze~, 
nnl> custos elevados como fqi feito aqui. 

O SR. CARLOS LYRA - Nobre Senador, o que 
acontece ê o seguinte: os custos têm relação ao valor dos 
produtos: Sabe quanto é hoje uma tonelagem da cana? 
Hum cruzeiro. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- 280 dólares. 

O SR. CARLOS LYRA- Não, a tonelada de cana
de-açúcar é paga, hoje a nós a menos de hum cruzeirol 
vai ser pago 85 cents. Então não se pode cortar os custos, 
a 85 cents. Qu!!r dizer, se fosse lã junto ao São Francisco, _ 
você tem uma parte de tomate, você tem aspargos, você 
tem uvas em que você paga, vamos dizer, 10 vezes ova
lor, ela é viáveL Ela tem retorno. O que eu acho é que no 
Pais ainda existem áreas em que se produzirá um produ
to que vale hum cr:uz-eiro;- a tonelada, mil quilos, é o 
preço atual. Então, ela precisa ter uma economicidade 
muito grande. Ela não tem retorno. Na realidade, é o 
que eu digo, você pode fazer do açúcar brilhant,e. O 
problema é o custo. _E o custo é o fator básico de tudo. 

Esta ê a minha visão, nessas áreas. Agora, há casos, 
onde há investimentos. Por exemplo, tem aqui o caso de 
Campos. Acho que Campos merecia talvez uma irri
gação, o Governo olhar com maior carinho. Por quê? Os 
investimentos já estão lã feitos, __ tlLmais de 300 anos vo
cê já tem as usinas, o capital já foi investido. Então, você 
adiciona. Mas, para novas áreas ... Acho que o São Fran
cisco merece irrigaçãO; você vai fazer uVa, você vai fazer 
mate, você vai fazer tomate naquela área. Quei: dizer, 
quanto C que vale um quilo de tomate? Quanto é que vale 
um quilo de uva? Estão se exportando. Acho que a irri
gação paga. Mas para a cana-de-açúcar, que custa hum 
cruzeiro, é um negócio ... Quer dizer, o Brasil que temes-
cassez de capital... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O próprio São 
Francisco tem projetos do Governo. 

O SR~ CELSO MENDES-~ Tenho uma sugestão téc
nica a fazer, a fim de resolver o problema. 

O SR. CARLOS LYRA - Acho que a cana~de
açúcar, na realidade, é _u_m problema difícil. DiZ uma pes
soa que me vendeu a usina, você cria em qualquer lugar. 
Quer dizer, neste País, na realidade, o produto de cana
de-açúcar -é muito barato. Tem__ dois fatQres bá,sicps _de 
produção: mão de ohra e terra. São dois Jator~ abun_
dantes. O que é escasso neste Pais? É_ capital. Eit-tão, eu 
acho que qualquer produção de cana em que o fato r ca
pital seja mais elevado, ele deve ser desprezado. Por quê? 
Se você tem exCessó de mão de obra, excesso de terra, 
::JUe são os fa_tores de produção e escassez de capital, nós 
temos que alocar esse capital aonde o retorno seja maíor 
e os benefícios sejam maiores. Quer dizer, essa é a visão 
que eu vejo. 

O SR. CELSO MENDES- Eu tenho uma s_gg~stãú 
uma idéia que talvez resolva o problema. 1:: que a decisão 
tomada pela CENA L não tern ba:;e técnica. Ela tem, na 
verdade, uma base polftica. Porque se nós examinarmos 
a forJ!la como foi feita __ a proibição, ela jogou fora do 
PROALCOOL o EsJad.P~dQ Rio de Janeiro, jogou fora · 
çio PROÂLCOOL o Vale do São Franc"isco. Solução têc~ 

nica - se vamos investir 5 bilhões de dólares, como in
vestlnlos, não vamos investir nurfi único estabelecimen
tõ, lo_ram---yffiar~Cia:d<?S 500 p_rojetos. Então, ·a questão da 
concentração-de dinheiro está amenizada, quando se di
vide~ 5 bilhões de dólares por 500 empreendimentos. En
tão a solução seria,_ como o preço d? ~[coo! é conhecid?, 
preço pagO--ao produtor, poderiam Ser aceitos todos os 
projetes em qualquer lugar no Brasil, desde que tivesse 
mercado e cujos custos de produção fossem compatíveis 
com os preços ao_ consum_idor. Não tem problema de sair 

. diz_endo que aqui nâo pode ser irrigado, que-aH deve ser 
irrigado, que a usina deve ser de tai_tamanho. Desde_ que 
atenda t;!Ssa _cçmdição, que não leva a totalidade do,s re
cursos destinados ~o programa, estaria evitado, p6rque 
não se ia inveStir _tanto--dinheiro num estabeleCimento 
agroind~strLal e· _desde que ele fosse econôm~co à luz do 
preço oficial vigente. E o problema está resolvido. Por
que, aí, os empresários iriarii. verificar se seria rn_elhor in~ 
vestir num lugar onde chove ou num lugar onde !lào cho
ve. É um problema técnico. 

O ·sR. CARLOS LYRA -Mas _o preço_ 4o aç~car e 
do álcool? --

0 SR. CELSO _ _MENDES- A luz do preço adiri.iriis~
trado, se o projeto for económico, ele ingressa no pro
grama, se o projeto não for económico, ele não ingress-a 
no programa, independentemente de ser ou não ser irri-
gado. E a idéia que me ocorre. _ 

~O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Mais al-
gumas indagações? · 

O SR. CELSO M_ENDES- Têm a_s outras ques!õ_es. 
Temos aqui a questão _do _CNP_çom a alcoolquímica. 

Nós temos hoje no Bras ii em funcionamento, em implan
tação, cerca_ de 15 plantas alcoolquímicaS. Desde a ori
gem do PROÁLCOOL, esse problema do abastecimento 
das indústrias_ alcoolquímicas· ê lima quest~o bastante 
sensível, porque não está, convenientemente, desenvolvi
da a alcoolquímica, porque todos os produtos que pode
riam ser obtidos com á(coof vinham sendo obtidos com 
derivados de petróleo, cujo preço é baixíssimo. Com a 
elevação dos preços dos derivados de petróleo, preço do 
mercado internaci.onal com o Programa Nacional do Ál
cool apareceu a necessidade de se desenvolver a alcool
química no Brasil. Mas eles, em face do não
desenvolvimento tecnológico para a alcoolquímiç_a, o 
Governo vem subsidiando o fornecimento de àlcool a es
sas indústrias, desde o começo c;!o Programa. Lembro
me que, pelos idos de 1968, houve uma discussão muito 
séria no Brasil, quando se pretendeu eliminar a mistura 

-carburante de 1.5% para aumentar o volume de àlcool 
que a indústria Union Carbide estaria precisando, caso 
ela dupfic~sse uma planta, cujo projeto ela estaría pre
tendendo realizar em_Sàó Pau_lo. Foi a partírdaí que co
meçam_os· a nos preocupar com o problema do álcool 
carburante versus a questão da alcoolquímica. 

Então, o CNP fez o seguin_te: através do Çonselho de 
Desen_vc:!lvi_mento Industrial, ~odos o~ projetas de porte 
d_o Brasil passam por ali Porque preCisam reCeber finan
ciamentos, incentivos desta ou daquela natureza. Desde 
que esses projetOs sejam aprovados, são cadastrados em 
determinadas quanúdades que elas precisam e anual
mente elas fazem solicitações de quantidades fixas de pe
tróleo para o seU funcionamentp~ ha:quele ano. E lhes _é 
entregue o àlcool por um preço que é -compatível com a 
operação ·da indústria, havendo um__ subsidio pago aos 
_produtores. Na verdade, a partir desta semana, segundo 

- ~t!SfóUltífõfrilado, foi itssiriado um Decreto do Presiden_te 
da R.epública,-estã"belecendo que a partir de agora, é ·a 
PETROBRÃS que vai fazer o fornecimento desse àiCÔo[~ 
à_ alc!)olq_uhnica e fazer o contrai~ dos subsídios que en
Volvem-a irrip-ol-tâD.Cfã de um trilhão de cruzeitos ao ano. 
E um controle puramente administrativo de alocação de 
volumes f"lSícos, mediante a cobrança de uma parcela do 
pre~o e o _restante é rateado ~ntre oS demais com-ponen
tes energéticos do País, dissolvido numa forril.a de subsi
diO. - --

o SR. CARLOS L YRA --:- Pelo que eu conhe_cg, é o 
seguinte: ela vai ter o mesmo tratamento da nafta. O que 
houve·ê-que- eles queriâin exchJ.i"r; cjuer dizer, eles não po
dem pagar uma alcoolquímica e - aí falo em nome do 
t:rieu EstadO, -que é a salgema, ela está prejudicada, prati
Gamente, COm 50% da alCoolquímica e seria prejudicar 

todo o processo. Então, a nafta que é um problema que 
eu at~ hoje não estou sabendo se existe ou não subsidio 
na naffa, tem sido muito discutido aqui no Senado com a 
PETROBRÁS, com todos os diretoreS da PETROBRÁS 
e até hoje estou numa profunda dúvida, não sei se há ou 
não. A única coisa que defendemos, quer dizer, os pro
dutOres de álcool, é que haja paridade. Quer dizer, se o 
Gov:erno dá ao produto importado, que é a nafta, uma 
eSpéCie de subsídio, se rateia dentro da composição glo
bal, o álcool seria inserido. Pelo que estou sabendo, esse 
decreto assinado, na semana passada pelo Presidente 
Sarney, vem exatamente a favor dessa lacuna. Quer di
zer, vem introduzindo o álcool dentro desse complexo. 
Na hora que os produtos petroquímicos pagarem pela 
nafta o pre·ç_o, vamos dizer, da gasolina ou o que for, pa
gará pelo álcOol. E nós não achamos justo que o álcool 
seja discriminado. Quer dizer, aí seria uma discrimi
nação para aquelas que iniciaram na petroquímica à 
base do álcool. Pelo menos é o que eu tenho conhecimen
to. -Não sei se o Presidente da Comissão tem alguma in
formação. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Não te
nh-o corihecimento-. Pi:trece-me que se eStá criando um 
novo monopólio dentro da PETROBRÃS. A PE
TROBRÁS seria a compradora única; ela que seria adis
tribuidora de álcool para a alcoolquímica. 

O SR .. JUTAHY MAGALHÃES- O novo mono
pólio é de mais de um trilhão de subsfdio's. 

OSR. CELSO MENDES- OuaPETROBRÁSou o 
CNP. Aí é que há a dificuldade. Quer dizer, se essa parte 
é subsidiada é por intermédio da PETROBRÁS, é uma 
contabilidade da PETROBRÁS ou é pelo processo do 
CNP. Lógico, como a PETI~.OBRAS é a maior fornce
dora e o volume tota[ da petroquímica não é tão grande, 
em relação a II bilhões para 500 bilhões, talvez a tenha 
deixado como controladora. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Isso~ es
tritamente ilegal, cria monopólios por decreto. Absolu
tamente. 

O SR. CELSO MENDES~ Sim. Exatamente. Quer 
dizer, i~ não _sei se o decreto diz que é a PETROBRÁS. 
..:__ Nãõ Conlieçõ o decreto_- ou se é o CNP. Porque a 
Conta entre o CNP e a PETROBRÁS são as cont~ mais 
~lfíáis dest8.~RéJ)ública. 

O SR. PRESfDENTE (Roberto Campos) - Teri~ 
que se fazer uma auditoria externa. 

O SR. CELSO MENDES- O Senador fez uma ter· 
celra""petgunta que era sobre a questão dos preços admi
nistrados e uma questão ligada ao preço da paridade 
açúcar e álcool. O preço da paridade açúcar e álcool é 
uma questão_estrrtamente técnica. Paga-se uma cani.· e 
chega-se à conclus?Q _d~ que a cana produz 65 litros' de 
álcool e a mesma loneladã de cana produz 38 quilos de 
_?_ç~car. Então,_~sta cana tem um custo para o País
agora não tem nada a ver com o câmbio- de 95 mil cru
zeirOs dePois do aumento; soma-se ai qualquer coisa re
lacionada com o custo de_ transformação industrial e va
~os chegar, digamos, a 136 mil cruzeiros. Então, 
procede-se da siguinte maneira: 136 mil cruzeiros dividi
dos, eu divido 136 por 38 e vou encontrar u_m valor que é 
quase 4 cruzeiros. 

O SR. CARLOS L YRA ___:Sobre ton~lada? 

O SR. CELSO MENDES- Sobre tonelada .. 

O SR. CARLQS LYRA - E de 90 quilos de açúcar 
sobre tonelada, .. 

O SR. CELSO MENDES- Perdão. Divide por 90 
quilos 136 dá mais ou menos, em números redondos, 
1.500 cruzeiros. 
- Então, por esse câlculo, chega-se à seguinte cOnclusão: 
uma tonelagem de cana pode dar 65 litros de álcool ou 
pode dar 90 quilos de açúcar. Ambos os produtos valem 
o--cu_st_Q da produção de cana mais ou custo da sua indus
trialização. Então, esse é o chamado preço de paridade. 
t claro que, no decorrer do tempo, essas coisas podem se 
alterar um poucO. Amanhã, por exemplo, surgindo ova
!or econômico para o bagaço, o Governo pode dizer: 
Muito bem, agora tem o seguinte: a cana dã açúcar e ba
gaço ou dá álcool e bagaço. Então, nós teríamos que fa
zer uma alteração nesse coeficiente, inais adiante. 
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O SR. CARLOS LYRA - Uma quantidade de ba~ 
gaço só numa unidade de produção de álcool. Se consi
derar uma unidade produtora de açúcar e álcool, o con
sumo do bagaço é total. Então, mais_ ou_ menos, ao pro
duzir, você tem mais de 50%, 60% vocéconsume na auto
produção. Quer ~izer, ela é_ um energético~_ vamos dizer, 
em sistema fechado. Então, nós temos que falar sobre o 
excedente. Na ãrea só áo álcool, você tem o excedente 
sempre, principalmente sobre o problema de fibra, que é 
muito importante. Se você trabalha com fibra de 14, de 
li e de 12 você vai tendo o relacionamento. Agora, 
quando você fala no açúcar e no âlcool, no geral, não há 
essa sobra. E os 90 quilos de açúcar também produzem 
melaço, na proporção de 30 quilos, por tonelada, que se 
transforma também em álcool. Quer dizer, são esses va
lores de paridade. Essa é mais ou menos a coisa. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Há algu
ma outra indagação? 

O SR. CARLOS LY RÃ- Queria dizer que eu inter
feri muito. Peço desculpa ao colega por ter interferido. 
Mas eu queria aqui elogiar a presença do Dr. Cefso Men
des, pessoa que eu conheço há muito tempo, vumos di
zer, um grande expert em açúcar e Mcool de muitos anos. 

Mas eu queria fazer umas perguntas rápidas aci ExpoM 
sitor. Perguntaria se ele ê favorávei ao_programa do á!M 
cool em continuar com novOs projetas, dentro da estru
tura no momento. Quer dizer, nós temos, você.falou em 
16 bilhões, eu calculo que vá a 18 bHhiies~No momento, 
a PETROBRÃS está falando em autosufiCiêllcia, no fim 
da década. Com essa conjuntura toda, o Expositor é fa
vorável aos novos projetas do álcool? 

O SR. CELSO MENDES ...... Pr9curei fazer uma expo
sição que, creio, nem representa o pensamento oficial, o 
pensamento do Governo, como também procurei não re
presentar o pensamento do empresariado. Mas não sou 
neutro, tenho a minha posição, como todo munQo. Acho 
que o Programa do Álcool veio para ficar definitivamen
te, por várias razões: A primeira, é que ele tem realmente 
um poder de substitu'ir cerfos energéticos, ainda que não 
se possa calcular o custo demonstrar numericamente, o 
custo é mais Oarato, mas a gente está vendo que é vanta
joso para o Brasil na substituiçãO de certos componentes 
do petróleo, certas frações do petróleo. Ele tem outras 
vantagens que o petróleo nos dá; nós temos um proble
ma terrível de desemprego no PaJ'~. temos a necessidade _ 
de reduzir o dispêndio com divisas, através da produção 
de cana nós podemos evitar esse dispêndio em moeda 
forte_, nós podemos· levar tecnologia à zona rural, que é a 
zona mais desassistida do País. Podemos desenvolver 
melhor a nossa agricultura através da cana e nenhuma 
participação nós teríainOS- através de tluJtos crescentes_ou 
iguais de petróleo. Acho que o PROÃLCOOL é irre
versível e devemos ampliá-lo. Mas acho que devemos sa
ber ampliar. Eu me preocupo t<.lmbêm com a questão da 
polítie<~ de exportação de álcool, acho que vamos desviar 
o nosso programa. Acho que temos muito mais a lUcrar, 
desenvolvendo internamente a nossa tecnologia de pro
dução e de uso do álcool, conquanto, eventualmente, 
possamos ganhar mais divisas com a venda de álcool, 
mas corremos o risco de nos transformarmos, reforçar 
nossa posição de exportador de produtos primários, &e
rando uma dependência muito grande em relação ao 
nosso comprador, que amanhã poderá dizer: Não nie in
teressa mais comprar o álcool de vocês, p~rque tenho um 
substituto melhm. Atiremos num processo terrível. 

O SR. PRESIDENTE (Robcr_to C~pos) -...... Muito 
;)brigado ao Dr. Celso Mendes pela sua excelente expo
sição. Realmente não é culpado por não ter antes envia
do um texto escrito, porque-cn:onvideTCom pouquíssHim 
antecedência e não lhe seria possível, realmente, dispor 
do lazer para apresentação do' texto. Mas espero que a 
nossa Taquigrafia corrija essa deftciência, fazendo, tão 
cedo, quanto possível, a distribuiç-d.o_ do texto excelente 
que foi aqui produzido. Na próxima semana, dia !I' de 
outubro, estará aqui presente o Sr. Ministro Aureliano 
Chaves, para depor perante a_ Comissão. Será, então, a 
ocasião de talvez esclarecermos as_ severas dúvidas que 
nos afligem em relação ao preço do petróleo, relações en
tre o CNP e a PETROBRÁS. 

Le!llbraria, também, aos Srs. membros da ComiSS-ã~ 
que está sobre a mesa a proposta de fiscalização do 
BN O ES, para receber emendas. 

Agradeço a presença de todos. 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada apre-

sente reuníãO. ( Lemma-se a reunião às 13 horas.) 

7• Reunião Ordinária, realizada 
~m 19 de outubro de 1985 

Às dez horas e trinta minutos do dia primeiro de ou
tubro de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de 
Reuníões da COmissão de Relações Exteriores, presentes 
os Senhor.es Senadores Roberto Campos, Virgílio Távo
ra, Nivaldo Machudo, Carlos Chiarelli, Albano Franco, 
Oct.â.Vi() Cardoso, Alberto Silva, Guilherme Palmeira, 
Marcelo Miranda, Benedito Ferreira, Gabriel Hermes, 
A~?érico de Souza, Jutahy Magalhães, Milton Cabral e 
CeSw Cais e O Deputado José Lourenço, reúne-se a Co
missão de Fiscafização e Controle. O Senhor Presidente, 
Senador Roberto Campos agradece a presença do Sr. 
Minj~tro_ c;l<l$J'rlinas e Energia, Dr. Aureliano Chaves e 
lhe concede a paluvra. O Dr. Aureliano Chaves faz uma 
longa exposição sobre o problema energético do país. 
Após a exposição, usam du palavra os Senhores Senado
res Benedito Ferreira, Virgílio Távora, Gabriel Hermes, 
Nivaldo M<~.çhado, Américo de Souza e Alberto Silva. 
Concluída a fuse de debates e nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente dá por encerrados_ os trabalhos, 
agradecendo a pre..<;ençu do ilustre depoente. E para 
constar, lavrei eu, Djalma José P~reit:a da Co_s_ta, secre
tário "ad hoc", a presente Ata que, depois de lida e apro
vadu, vai a_ssinadu .Qelo __ Senhor Presidente ....... _Roberto 
Campos, PresidCnte. 

ANEXO À ATA DA 7' REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REA
LIZADATM I' DE OUTUBRO DE 1985, REFE
RENTE À PALESTRA PROFERIDA PELO MI
NISTRO A V RELI ANO CHAVES, 1.?_§ MEN
DONÇA. DAS MINAS E ENERGIA, SOBRE O 
PROBLEMA ENERGtTICO DO PA{S, QUE SE 
PIJBL/CA, DEVIDAMENTE AIJTORIZADO 
PEUYSR. PRESIDENTE. 

_ ~ Presidente: Senador Roberto Campos 
Vice-Presidente: Senador Américo de Souza 
flntegra do.apanhamento taquigráfico da reunião.) 

OSR. PRESfDENTE (Roberto Campos)- uecraro 
abertos os trabalhos desta reunião. E um prazer para to
-dos nós termos a presença honrosa do Sr. Ministro das 
Minas e Energia, um homein de profundo conhecimento 
nu área energética.em geral. Aliás, dificilmente se enc.on
tr~ri;,t nQ Brasil alguém equipado de_ uma visão mais 
~brangente do problema energético do que o ilUstre ami~ 
go Dr. Aureliano Chaves. 

As preocupações desta Comissão de Fiscalização s'e 
centraram inicialmente no Conselho Nacional de Pe
tróleo, que agora é objeto de nossa ihvestigação. Passa
r_emos, depois, a outras entidades governamentais, já es
tando planejadas investigações sobre o BNDES e seu 
funcionamento, assim como sobre a SEI~- Secretaria 
Especial de Informática. 

A título meramente de esclarecimento, eu gostaria de 
inform~r ao nosso ilustri d6j:>oente das principais preo
cupaçõês sobre as ·quais sé tem centrado o trabalho desta 
Comissão ao analísar as operações do Conselho Nacio
naLde. Petróleo. 

A primeira preocupação é a própria estrutura de 
preços, como se formam os preços do petróleo. Periodi
camente, anunciam-se aumentos de preços, e a curiosida
de geral é_~aber q_uill_é a_ fórmula que preside esses au
mentos. Dos resultado_ preliminares, se conclui que a fór
inula do Decreto-lei ns> 61, que era a fórmula básica, dei
xou de ser obedecida, ao longo do tempo, em virtude da 
inserção de numerosas alíneas. Uma das conseqüências 
dcss.f!: in~_erçào fqi Q Q.epauperamento da parcela tributá
veJ a s_er distribuída aos Estados e Municípios, a qual, Se
gundo a Emenda Passos Pôrto deveria subir de 40 para 
60%~-

b frripoSto único so~re combustíveis passou ~ S()r h'?)e 
inexpressivo,_ no_ CO{ljtJ_Ilto da recçita federal, algo- como 
Q,7~ quando já "atiilglô a 17%, em tod<!- a re9eit~,·do qUe 
r'esuttou._um dêperecimento da contribuição· que dai es
perarianj os Estados e Municípios. 
-- Um outro problema que inter&sa à. Co1nissão é o sisM 
tema de~ uniformiz.ação de preç_os em todo o. Território 
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NaciOnal que, obviamente, tem vantagens e desvanta~ 
gens que devem ser analisadas. 

Ainda um outro tema, versado sobretudo na última 
reunião, foi o da economicidade comparativa de petréleo 
e de álcool. A inquirição é sobre se com a baixa de preço 
de petróleo e o aumento da produção nacional, as anti
gas condições de econom [cidade qúe levaram ao progra
ma de álcool ainda prevalecem. 

Uma outra e final indagação refere-se a se é válido fi
nanciar os investimentos da PETROBRÃS, através de 
manipulação da estrutura de preços, ou se esses investi
mentos deveriam ser financiados, primeiro, com os re
cursos dos lucros da empresa, segundo com a chamada 
de capital dos acionistas e, em terceiro lugar, se neces
sário, com a apresentação pela PETROBRÁS de orça
mentos de investimentos a ser votados pelo Congresso. 
São essas as principais indagações que têm surgido no 
cur.so dessas deliberações. 

Tem a palavra o Dr. Aureliano Chaves. 

O SR. AURELIANO CHAVES -Sr.Presidentedes
ta Comissão, Senador Roberto Campos; Sr. Secretãrio, 
Senador Virgítio Távora; Srs. Senadores, Srs. Deputa
dos, Srs. Presidentes e Diretores de Õrgãos da Adminis
tração descentralizada e centralizada do Ministêrio das 
Minus e Energia, Srs. Jornalistas, minhas Srfs e meus 
Srs. 

Eminente Senador Roberto Campos, confesso que 
para mim é uma honra sobremaneira grande_ esta de 
comparecer a esta Comissão do Parlamento Nacional 
que avalia o desempenho das_ empresas estatais. Natural
mente, através. de uma avaliação segura em que os assun
~os sejum abordados a nível de interesse nacional, devem 
surgir sugestões que indiquem rumos mais adequados 
para o desempenho das empresas estatais no interesse 
nacional. 

V. Ex• deseja que, na exrosição que vou fuzer, alguns 
assuntos que estão colocados em pauta sejam esclareci
dos. Pretendo fazê-lo mas se por esta ou aquela razão, no 
lnomel?-~q, as indagaçào_es que me forem dirigidas não ti
verim condições de uma resposta plena e imediata, 
disponho-me a recolher essas indagações para, posterior
mente, informar a esta Comissão de alto nível do Parla
mento nacional de maneira ampla e detalhada, para que 
ela possa, no jnteresse público, encontrar rumos adequa
dos à operacionalidade das empresas estatais. 

V. Ex\ Sr. Senador Roberto Campos, homem compe
tente e experimentado, ao lado do eminente Senador 
Virgílio Távora, estudioso dos problemas de energia e de 
mineração em_nosso País, V. Ex•s sabem perfeitamente 
que o Ministério das Minas e Energia é um Ministério 
peculiar, hipocefálico, tem uma cabeça pequena para ge
rir um corpo extremamente grande. _ 

As empresas estataisjurisdicionadas ao Ministério das 
Minas e Energia: PETROBRÃS, Companhia Vale do 
Rio.Doce, ELETROBRÃS, NUCLEBRÃS, da adminis
tração descentralizada, e aquelas outras áreas da admi
nist..caçãq ccntraliz~da, tipo Comissão .Nacional de Eiú!i
gia Nuclear, do_ CNP, da Companhia Auxiliar das Em
presas Elétricas--Brasileiras, Departamento Nacinal de 
Águas e Energia Elétrica, Departamento Nacional da 
Produção Mineral, têm peculiaridades próprias, no que 
concerne ao seu funcionamento, fazem com que a admi
nistração do Ministério das Minas e Energia seja uma 
<1dministração extremamenle complexa. Para sermos 
mais c_onsentâ_neo com os esclarecimentos desejados aqui 
de início por esta Comissão, vamo-nos fixar maiS atenta
mente no problema do petróleo, matéria-prima singular, 
talvez o mais importante dos bens minerais que o mundo 
conheo:.:e hoje. 

Não falaremos sobre a área especifica de eletricidade, 
ELETROBRÃS, nem sobre a especificidade das ativida
des da Companhia Vale do Rio Doce ou da NU
CLEBRÁS, da éNEN, do DNPM, do GNAE. Vamo
nos ater, especificamente, aos problemas do petróleo e 
da PETROBRÁS. 

O petróleo, como eu disse anteriormente, é um bem 
mineral singular, não só como fonte de energia, mas 
como matéria-prima púa ser transfo(mada em bens de 
utilidade· superior. O petróleo, na multiplicidade das 
suas aplicações e na sua flexibilidade como energético, é, 
sem dúvida alguma, um bem mineral extremamente pre
.~ioso. Daí por que ele partic~pa,_ de_ uma maneira ex.tr'e
Jnamente expressiva, nO balanço do consumo de energia 
rio Inundo. Dessa realidade não fugiu o Brasil. embora o 
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Pais tenha na hidroeletricidade uma extraordinária fonte: 
de energia que lhe permite, sob certos aspectos, fornecer 
energia em bloco em condições excepcionais. Mas a ver
dade é que, antes do chamado primeiro choque do pe
tróleQ, .que se deu em 1973, ~m que o petróleo saltou 
bruscamente de um preço da ordem de 3.3, 3.4 dólares o 
barril para atingir em 1981 1 valores superiores a 40 dóla
res o barril, a verdade é que, a partir do chamado choque 
do petróleo, procurou-se alterar um .. :eouco· p balan~o 
energético brasileiro, fazendo com que fontes alternati
vas de energia, através da utilização das peculiaridades 
do nosso território, pudessem ir, poüco a pOuco, se-iriSe
rindo no balanço energético e réduzindo a presença do 

. petróleo. 

Em 1979, portanto seis anos depois do choque do, 
preço do petróleo, o balanço energêtico brasileiro indica
va uma presença de mais de 44% do petróleo, no quadro 
geral do consumo de energ~icos no País. Àquela época, 
estávamos importando em torno de I milhão e cem_ mil 
barris de petróleo, está vamos consumindo em torno de I 
milhão e cem mil barris de petróleo. E a produção nacio
nal, em face do consumo, era de pouco mais de 15%. 

A presença dos outros energéticos no balanço e~ergé
tico era decrescente; energia elétrica, da ordem de 27%, 
comprado com 44% do petróleo. A lenha, in natura, da 
ordem de 16%; o carvão f'!lineral, q.a ordem de 4.6%; e õ 
gás natural, com_ menos de 1%. 

À partir de 1979, com uina sêrie de providências que 
foram tomadas, através da Comissão Nacional de Ener
gia, modificou-se, em parte, esse perfil de consumo, atra
vês de algumas providências que tiveram respostas posi
tivas. Uma delas foi diversificar as fontes de abasteci
mento de petróleo. Se o Brasil'estaya, naqUele_instarite-, 
com a quase total dependência do petróleo importado no 
balanço do consumo de petróleo, era importarite, do 
ponto de vista estratégico, que nós desconc_entrássemos a-
nossa importação de petróleo da área conflitante do 
Oriente Médio. Àquela época, rriais de 50%_ do petróleo 
importado era proveniente dos países do Oriente Médió, 
predominantemente do Iraque. ~ 

Pouco a pouco, fomos diversificando essas fontes -de 
abastecimento de petróleo e inserindo mais signific<~:t1va
mente no perfil dos forn~o_res de petróleo dos paíse 
africanos, os paTses aineticanos, particularmente a Vene
zuela, e alguns países asiáticos, especialmente, a Chiria e, 
em parte a União Soviética. Com~ eSsa rilodificação do 
perfil do fornecime-nto ôõ petróleo ao Brasil, nós nos co
locamos, estrategicamente, em melhor situação do que 
estávamos no ínícío de 1979. 

Por outro lado, intensificaram-se as pesquisas de pe
tróleo. :t claro que preço versus pesquisa é uma constan
te, e é uma constante porque a Geo_logia não é uma ciên
cia exata, é uma ciência interpfetãliVa. Por mais sofisti
cados que sejam os métodos geológicos de pesquisa, eles 
não reduzem a zero a incerteza; reduzem a faixa de incer
teza, porém não a eliminam. Pesquisa de petróleo,por
tanto, é ~ecessariamente, como qualquer tipo de pesqui
sa mineral, mas a de petróleo tem sigularidade própria, é 
um tipo de pesquisa cujos investimentos têm que ser, es;. · 
pecificamente, investimenmtos próprios. As grandes em
presas internacionais que pesquisam petróleo o fazem 
com recursos próprios, porque necessariamente o finan
ciamento para pesquisar petróleo ou pesquisar bem mi
neral é coisa que não tem atrativo econômico. Porque 
por mais sofiSticadO qUe Seja o-processo de investigação, 
de pesquisa, ele está sempre acompanhado por uma mar
gem excessiva de risco. 

Na medida em que o preço do petróleo, no mercado 
internacional, indicava uma tendência altista, a PE
TROBRÃS foi sendo estimulada a buscar petróleo onde 
a probabilidade de encontrar, embora em condições 
mais dificeis, era rilaior. Daí por que, a partir de um de
terminado momento, a PETROBRÁS desenvolveu um 
trabalho intenso de pesquiSa off~shore. Nessa pesquisa, a 
PETROBRÁS começou a_ investir somas _crescentes ·de 
recursos e desenvolver tecnologia própria que lhe permi
tiu ir, pouco a pouco. mergulhando mais intensamente 
nas águas profundas do nosso litoral, particularmente da 
Bacia de Campos. 

Esse_ trabalho desenvolvido pela PETROBRÁS teve 
uma resposta positiva, merCê da competência e també~ 
de um fator que acompanha qualquer tipo de pesquisa, 
que se chama o fator sorte. Competência e sort~. as du~s 
coisas juntas. E atraVéS do esforço realizado, em que ti-

vem_os, inclusive, através da abertura da pesquisa off
shOn, os düimados contratos·ae risco, a oportunidade 
de estabelecer um cotejo cOm as empresas internacionais 
experimentadas, experientes e competentes no ramo. 
Isso permitiu~ necessariamente, que a PETROBRÁS pu
d~s_e ter ponto de referência; e teve esse ponto de refe
rênc_ia. Fonl-~~-põuco a pouCO, desvendando a platafor
ma submarina brasileira e adaptando e incorporando à 
PETROBRÁS tecnologia adequada para a exploração 
de petróleo em águas profundas. Hoje o Brasil pode os
tentar, creio _qu.e com justo orgulho, dispor de tecnologia 
própria, desenvolvida particularmente dentro do _Br~;~.sil 
no Centro de Pesquisa da PETROBRÁS, para a expio~ 
f_8ÇãO-õe petrólOOem águas profundas . 
-· NO -moinentô-, estamos -explorando petróleo, extraindo 
petróleo nas águas riiais profundas do Mundo, em Iãmi~ 
na d'água da ordem .de 380 metros. Temos uma platafor
ma americana, na área do Golfo do México,.que preten~ 
de extrair petróleo à lâmiJla d'água de 45_0 metros; e a lâ
miila d'água média de exploração de petró[eo no Mar do 
Norte está em torno de 200 metros. 

Mas há uma singularidade para o petróleo que esta
mos descobrindo em águas mais profundas: são pe
tróleos pesàdos, de maior porcentagem de derivados pe
sa9.os. E, se-fi_<!_o petróleos pesados, têm características 

_próPrias de "ex.iração, em virtude dos seus aspectos de 
v"íScõsidã:de e clãs características das roChas matrizes nas 
quais eleS estão -ins-eridos. O valor médio do API dos pe
tróleos importados está em tórno de 33; o petróleo im
portado pelo Brasil, 32, 33. O AP_I dos _outros petróleos 
que nós descobrimos, particularmente no chamado poço 
gigante, a mais de 930 metros de lâmina d'água, está em 

·- tofilo de 19. E petróleo grosso, de alta viScosidade, ôe 
gran-de concentnlção de derivados pesados~ menor con
centração ae-c;Ierivados tipo gasolina, óleo diesel, quero
sene; nafta, e maior concentração de óleo combustível. 

O p·reçOâõ j)elróleo, no mercad_Q internacional, nunca 
[Qi estfiitu:ral, sempre foi preço polltico. Existe uma or-

- ganização dos países produtores de petróleo, a OPEP, 
que trãbãlha COm os preços dos derivados de petróleo em 
fUnção das realidades políticas que os países produtores 
estão vivendo, e da realidade política da sua economia. 
Então, os preços dos derivados de petróle:o nunca foram 
preços cotados em termos de custo de produção, mas em 
termos políticos e das peculiaridades do próprio merca
do. 

Quando a pefspectiva do aumento ôo preço de de.riva
dõs de petróleo parecia ser ascendente, estimularam~se 
as pesquisas de fontes alternativas e uma coisa extrema
mente importante, que se chama conservação de energia, 
vale dizer, a eliminação do desperdício e o desenvolvi
mento de tecnologia mais moderna que permita a melhor 
conversão do poder calorífero do energêtico em trabalho 
mecânico. As máquinas térmicas são predadoras de 
energia. Em média, elas aproveitam apenas 30% do calor 
gerado pda combustão do elemento e transforma esse 
calor em trabalho mecânico; 70% sai pelo cano de des
carga, é calor que dissipa. Melhorar a performance das 
máquinas térmicas é um processo de conservar a energia 
do ponto de vista tecnológico. Por outro lado, conservar 
a energia eliminando o desperdício também é uma outra 
realidade. 

A elêvaçãO inusitada do preço do petróleo, no merca~ 
do internacional, estimulou o Mundo a trabalhar nessas 
duas áreas, na área da conservação de energia e iia área 
de fontes alternativas. 

Na área da conserv~ção de energia, não hã dúvida ne
nhuma, uih paíS -do Mundo Sobressaiu, eiit fun-ção da 
fantástica massa de energia consumida e da pouca preo
cupaçãO em conservar energia, os Estados Unidos. Este 
país, logo no início do-choque do petróleo, consumia 
qualquer coiSa parecida com IO bilhões de barris-dia de 
petróleo i_wportado. Através de um processo _adequado 
de conservação de -energia, envolvendo eliminação de 
desperdício, e adoção de tecnologias mais adequadas 

, para ffielhoriii ã performance das máquinas têrmicas mas 
particularmente a economia, especificamente a econo
mia, os Estados Unidos passsaram a importar 7,5 mi
lhões de barris de petróleo. Passaram a buscar no merca~ 
do intérnaci0na12,3' milhões de barris a menos. Quantos 
paíseS do mundo produzem 2,5 milhões de barris de pe
tróleo por dia? Muitos poucos países. Esse mecanismo 
de conservação de energia teve tal significado, no conteX
to geral da Oferta de petróleo, no mercado internacional, 
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que acabou por ter agora algumas repercussões nos . 
preços que passaram de ascendentes descendentes. 

Por outro lado, tal iniciativa de conservação de ener
gia foi amplamente desenvolvida também na Europa, 
particularmente na Alemanha e na França que reduzi
ram sensivelmente a relação crescimento do produto in
terno bruto versus demanda energética. 

No Brasil, até bem pouco tempo, para cada I% de de~ 
manda de crescimento do produto interno bruto brasilei~ 
ro, a demanda energética global crescia na ordem de 
1,2%. A tendência é reduzir, na medida em que semelho~ 
r_a, a um só tempo, a eficiêncía do sistema tecnológico e 
também se reduzem os desperdícios. 

A Alemanha e a França conseguiram nestes últimos 
anos, reverter sensivelmente essa relação, que passou a 
ser decrescentemente inferior a um. Para cada 1% de de.. 
manda de crescimento do produto interno bruto, a de~ 
manda energêtica passou a ser inferior a um; demons
trando, textualmente, que métodos tecnOlógicos mais 
eficientes e·eliminapão do desperdlcío reduzem a deman
da energética para, necessariamente, o mesmo cresci
minto do produto interno bruto. 

No Brasil, nós tivemos alguns resultados positivos. No 
que tange especificamente à conservação de energia, nós 
atuamos em áreas que demonstravam, e demonstram, se
rem as grandes consumidoras de energia, sem deixar de 
lado o problema do transporte. O transporte ê o capítulo 
mais irilportante, mais especificamente, na área indus
trial, a indústria siderúrgica, a indústria cimenteira, a in
dústria de papel e celulose e a indústria cerâmica. 

No que diz respeito à indústria siderúrgica, nós procu
ramos reduzir a quantidade de óleo combustível ou de 
petróleo, para ser mais genérico, em relação à tonelada 
de aço produzido. Mas não apenas isto, reduzir a mega
caloria consumida para produzir uma tonel.ada de aço, 
através dos processos mais adequados e mais eficientes 
de recuperação de calor. E por que mais adequados e 
mais eftcíentes de- recuperação de calor? Porque a ~ide
rurgia é, fundamentalmente, a mais predad_ora das in
dústrias em matéria de energia. Esquenta, esfria; esfria, 
esquenta. E a cada vez que esse processo se repete, é uma 
grande quantidade de energia que se dissipa. Algumas 
providêncías tomadas permitiram uma recirculaçà:o do 
calor, evitando que esse calor se dissipasse de tal maneira 
a reinjet;u o calor no sistema, o que nos permitiu sair de 
um consumo da ordem de 10,2 megacalorias, por tonela
da de aço produzido, para hoje estarmos abaixo de 6 me
-gacalorias por tonelada de aço produzido, com repercus· 
sões positivas, no consumo de carvão, coke rate, de deri
vados de petróleo que vêm em socorro à melhoria do 
coke rate. 

Nesse particular, entrou o Programa Nacional do Ãl
coo~, o energético nacional, matéria-prima nacional. O 
Brasil tem áreas territoriais grandes que podem ser utili
zadas, embora _não uniformemente, em todo o território 
nacional, porque as áreas mais disponíVeis estão longe 
do centro de consumo, longe dos veículos adequados de 
transporte, da infra-estrutura, vale dizer assim, a extre-
mos. 

Agora, o Programa do Álcool foi concebido, especifi
camente, em função de uma realidade de petróleo no 
mercado internacional. Petróleo a menos de 35 dólares o 
barril, não tem competidor em nenhum combustível. Se 
alguém me disser que tem, eu dou_ a mão a palmatória. 
Petróleo a menos de 35 dólares o barril, não tem compe
tidor. Suas peculiaridades, suas características são de tal 
ordem, a multiplicidade da utilização do petróleo, a ex
traoulinária gamft de seus derivados, que fluem natural
mente por destilação, que se ampliam por craqueamen
to, ou _se ampliam por craqueamento dos mais pesados e 
polimerização dos mais leves, faz com que o petróleo se
ja, necessariamente, um bem mineral que, a determina
dos preços, _é inteiramente insubstituivel. 

Então, o Programa Nacional do Âlcool, é muito mais 
um programa estratégico. Desde o começo, na COmisSão 
Naciorial de Energía,' ficOu muito claro que o Programa 
Nacional do Âlcoot era um programa extremamente es
tratégico, e ocasionalmente económico, dependendo dos 
preços do petróleo no mercado internacíonal. Estratégi
co por quê? Porque num determinado instante em que o 
Brasil estava totalmente dependente de petróleo impor
tado, 85% do consumo particularmente era representado 
por petróleo importado, nós precisávamos de uma fonte 
alternativa que nós permitisse, num determinado instan-. 
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te, ter a garantia de que se falhassem as fontes ÜJ.terna
cionais, nós poderíumos ter Um bem nacional que, aco
plado à pequena produção nacional, pudesse garantir o 
funcionamento da estrutura básica do País. Nesses ter
mÓs, foi concebido o Programa Nacional do_ Álcool e, 
nesses termos, ele cumpriu a sua missão. Hoje, nós esta
mos diante de uma nova realidade, que indica uma ten
dência decrescente. Até que ponto, ninguéin- sabe. E se 
alguém me disser que conhece, seguramente, como se 
formam os preços do petróleo, no mercado internaciO_
nal, eu confesso que, para mim, será uma revelação ab
solutamente inusitada. Eu não c_onheço ninguém- que 
possa afirmar, com absoluta segurança, como vai evoluir 
o preço de petróleo no mercado internacional. São_ tais 
as componentes, são tais as variáveis, são tais Os interes
Ses pQlíticos em jogo que se torna extremamente difícil 
saber/éqmo vai evoluir. Nós saímos de uma tendência al
tista ifara uma tendência baíxista. Até que p_onto vai bai
xar? Vai retornar aos valores anteriores, mesmo levando
se ·em conta a variação l::eal do preço do dólar no merca
do internacional? Ninguêm sabe. D:;tí por que o Brasil 
não fugiU a esta realidade. Desde os D.;cretos-leis n~> 395 
e 538 que o Brasil disciplinou o preço do Petróleo no seu 
mercado_ interno. O Decreto,.Jei n~' 5JS, de 1938, no-seU
artigo 10 alínea c, estabeleceu: tabelamento dos preços 
do petróleo em função dos interesses da economia nacio
nal. Garantia de êxito para a indústria do refino do pe
tróleo. Preço uniforme, tanto-quanto POSsivel, em todo o 
território. nacional. Em 1938, esta- coiSa jâ estava assim 
·delineadá. Porém, em I938, evidentemente, o-Brasif de
pendia, fundamentalmente, de petróleo importado. As 
coisas foram evoluindo e hoje, no que cOricerne e&pCcifi
camente a custos de produção e comercialização, nós te
mos: I) custo de refino_- art. 111, do Decreto-leí n9 61, de 
1966, alteraPo pelo Decreto-lei n" 1.599",--de 1977. Isso 
aqui é um teia de aranha de decretos e decretos-leis e n"ão 
sei qu~ coisas mais. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Miriís
tr~, ~mos devagar, para que pos~amos tomar nota. 

O SR. MINISTRO (Aureliano_Chaves)- Vou_ repe
tir. 

Refino: art. 111 do Decreto-lei n'l 61, de 1966 alterado 
pelo Decreto-lei n~' 1.599, de 1967. Distribuição: art, 13, 
item I, alíneas a e b, da Lei nl' 4452, de 1964. Revenda: 
art. 13, item I, alínea d da r:eí n'l4.452, de 1964. Trans
porJ:e: art. f3, iterO I, alínea· c, da Lei n' 4.452. Custos fi~· 
cais e parafiscais, imposto único: ãrL 111 dO~Decre~o-lei n" _ 
61, de 1966, e art. i' dq Decreto-iei nl' 1.785, de 1980. 
PIS-PASEP; Leis complementares n" 7 e n~' 8, de 1970.
Previdência Social: Decreto-lei"n9 651, de 1938, alterado 
pelo Decreto-lei n9 I. 785, de 1980~ finsQcial:.J)ecr.et_o~lei 
n'l' 1.940, d.e 1983. :t provãvel- porque são tantos
que tenha mais alguns aí que eu não tenha enumerado_. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campbs}- Há leis 
que se referem ao ii:riÇoSto óiiíéO-Que sã.o inconstitUcio
nais. 

O SR. AURELIANO CHAVES -!$ses assuntos da 
constitucicinalidadee da inconstitucionalidade, nós va
mos ter que examinar isso com-iodo o cUidado. :f: prová
vel que tenha algumas coisas inconstitucionais, realmen
te. Lamentavelmente, o zelo constitucional passou a não 
ser preocupação primeitá numa determinada época ... 

Mas, em última análise, significa claramente o seguin
te:_o preço do petróleo ao consumidor é necessariamente 
o preço regulamentado por diplomas legais, por leis ou 
decretos-leis que disciplinam, inclusive, a maneira pela 
qual se calculam esses preços. 

Até uina determinada época se levava em conta- dei
xando de lado toda uma legislação fiscâ.I e parafiscal 
pura e simplesmente, levava-se em conta o preço limpo 
do petróleo só de destilaria, O cálculo era feito levando
se em conta o preço fixo do petróleo importado, porque 
se importava predominantemente petróleo e se desconta
va desse preço CIF o transporte do petróleo nacional 
poço-porto. Quando_ se tratava pura e simplesmente de 
petróleo importado, e a nossa produção praticamente 
era inexistente, o Cálculo era feito assim: levandO~se cm 
conta o valor Oficial do câmbio. 

Posteriormente, vârios_ desses decretos foran1 alteran
do o esquema de fo'rmação de custo. E nesse esquema de 
formação de cusio, numa determinada época, quando 
houv.e O- choque do petróleo, procurou-se não se transfe-

_rkm totum a v~mação do preço do_ petróleO em dólar 
agregado a var-iação da taxa cambial, considerando-s~ 
que isso seria um choque tremendo no consumidor, com 
incidências na va_ríação da inflação, custo de vida. 

A partir de um determinado instante, passou-se a ter 
dois_ fipos de conversão. Um, a conversão oficial, que era 
a varia'Ção da taxa de c_âmbio; o outro, uma taxa de con
versão.utilizada.pelo CNP. O q_ue-aconteceu cOm isso?
Um fato extremamente curioso. A medida em que foi au
men_iaqdQ a produçãO do petróleo nacional, e foi 
reduzi.ndo-se a quantidade de petróleo importado, fica
mOS díãnte-·ae l.uriil nova realfdade._ QUal? Nós temos 
hoje 60%-- de :PetróleO produzido no Brasil e, portanto, 
40% é importado, Com a característica: o petróleo pro-

- âU.iído no Brasil e_m terra ê oóviamen_te bastante mais 
barato do que o petróleo produzido no mar. Quanto 
mais profundas forem as águas, presumivelmente, os 
custos serã.o maiores. Dependendo, naturalmente, de al
gumas evoluções- tecnológicas, à medida em .que se consi
ga interligar esses poços profundos, através de processos 
adequados, de plataformas adequadas, nós poderemos 
reduzir _esse custo unitário. Quando nós tivermos plata
formas capazes de processar duzentos mil barris-dia, tre-

- ZentOs mil bairiS-díã; óu quinhentos mil barris--dia, que é 
uma hipótese remota, esse custo unitário vai baixãr. Por
que os investimenl-O~dixos crescem; porém oS preços de 
operação decrescem. Mas, por enquanto, operando-se 
plataformas aí com dez mil, quinze mil, vinte mil ou cin
Qtlen{a- m11 barris-dia, isso não vai ·acontecer. Agora, as· 
perspectivas futuras eque tenhamos plataformas que uti
lizem processos adequados em interligação de poços sub
marinos, para Produzir maior quantidade de petróleo 
por plataforma. Quando isso acontecer, teremos custos 
Iriais altos de investimentos, porém custos mais baixos de 

. oper:açã_o. · 
Q- que --aCoilú~:ce com a utilização dessas dUas iaxas 

cambiais? Uma, a oficial~ no momento, está em 7.8oo,ocr 
cruzeiros. Então, quando a Petrobrás importa pe!rOieo, 
·a- que- ~az? P_aga uma tax~ cambial de 7.800,00. Mas 
quando, eSse petróleo importado_ vai entrar na estrutura 
de preços c~.lculada pelo CNP, o CNP utiliza para o pe
tróleo ímporfado e para o petróleo nacion~l uma taxa de 
conversão diferente que hoje está em 4.270. O que acon

'tece? Na realidade, a Petrobtás paga o dA!ar a 7.800 ci:"re
cebe_ a dólar a 4270,0(L Então, na sua escrituração, o 
CNP credita à Petrobrâs essa diferença. Quando se vat 
VerifiCar a co-nt~bilidade dôl Petrobrás, tem-se uma con
tabilidade em ql.le eSse débito da CNP para com a Pe
tróbrás entra no câlculo fimd dos lucros da Petrobrás. 
Qual é o flúx.o de caixa? ó ·fluxo de caixa é bastante dife
rente do lucrO contábii.Por qUê? Porque o CNP, parare
)for essa importância, teria que-lançar mão de recursos• 

_ óTçalne:nfªricis, _gl!e sãq_9s rec_ur~os de qur; djspõe 11;0 mo
mento._ O_ CNP não t~m renda própria, a renda prõpria _ 
do CNP é 9-esprezível no momento. E;ntão, ·que aconte
ce? O petróleo nacional e o importado, hoje, no momen
to,- es1-á s~ndo vtndido_ ao_ con~unli_d_9r pela seguinte re
lação: "28.5. Qual o preço, então, pelo qual o petróleo é 
Vendido ao mercado interno brasileiro, de um modo ge
ral? Ele ê vendido por 28.5 dólares o barril multiplicado 
por 4.270,00-dividido por 7.800.00. Este resultado é que 
identifica o -fluxo de caixá da Pi:trobrâs. Então; ela com
pra o petróleo no mercado internacional a 28 _dólares o 
barril, deveria nivelar o preço- do petróleo importado ao 
preço do petróleo produzido no Brasil; nivelado, multi.:. 
plica pela relação, 4.270~01:} e divide por 7 .800,00._ Isso 
deve dar em torno de 18 dólares o barril, mais ou menos. 
Este realmente é a preço do petróleo ao consumidor bra
~~leiro. 

Mas, afinal, o que está acontecendo com o preço ae 
tealizãção · do petróleo? Pelos Cálculos da Petrobrás o -
preço de realização do petróleo nacional, envolvendo pe
tróleo em terra rnais petróleo off-shore, está em torno de 
15,09 o barril. Mas o que· está acontecendo com a reali
dade_ da economia petrolífera brasileira? Ela está indi
cando que o preço do petróleo vai crescer salvo modifi
cações. Não sabemos se de repente nós esbarramos com 
um grande camPO em_ ~erra; não sabemos corno está a 
Região- Amazônica ainda. Este País nàtt> tem mapeamen- -
ta_ geológico básiCo._ A primeira c_oisa que nós rrzemos 
agora foi ativar o mapeamento geológico básico. Como ê
que se vai fazer prospecção mineral neste País Sem ma
peamento geológico bãsico? 12% do território nacional 
apenas é coberto por mapeamento geológ.ico em es~la 
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adequada. Mas, o mapeamento geológico leva 10, 15-,20 
anos, não dá para inaugUrar. Nós não inauguramos m-a
peamento geológico bâsiço. E, não inaugurando, esque
cemos dele, quando é fundamental para o País. Sem ma
peamento geológico básico não há geologia. Há utopia 
geológica, o que é _outra cais_a, totalmente ,diferente. A 
tendência é creScer o preço do petróleo nacional, salvo se 
Deus nos ajudar- que nós possamos descobrir petróleo_ 
em lâminas d'água menos profundas e em terra. 

A PETRQ__B_RÁS investiu-até o mo"mento, segundo Os 
dados que temos em mão~ pesquisando petróleo off
shore, 7 bilhões de dólares, de 1979 até 1983, ria Bacia de 
Campos. Temos que levar em conta as reservas desc_oR 
bertas e_a sua recuperação. Geralmente, não se recuPera 
!h ais de .30% das res«Vas des.cobertas, tanto que quando 
nós_ produzimos p~tróleo com gâs associado, a PE
TROBRÁS tem tido prudência; e inteligente prudência, 
de ser parcimoniosa, por enquanto na utilização do 
GLP, porque nós não Sabemos, especificamente, quanto 
é que de gás que vamos precisar para reinjetar nesses 
poços, principalmente quando se trata de poços de pe
tróleo_ pesado, onde temos que aumentar a pressão de 
gás :Para extrajr petróleo. Uma par.te desse gás, que sai 
associado com petróleo. é reinjetado no poço para pro
;duz.ir petróleo. Levando-se em conta uma taxa de retor
no na ordem de 15%, a depreciação de equipamento etc, 
etc, tenho aqui os cálculos todos que depois vou passar 
ao Presidente da Comis.são. Vou deixar tudo isso aqui. 
y. Exfs vão-nos ajudar a esmiuçar isso. Não temos inte-
l-esse nenhum em omitir esses dados. Isso aqui é aberto, 
'ó Governo é u"rri todo, Governo não dissocia Legislativo 
de Executivo. Ou serâ que o Executivo é o (mico respon
sável? 
tU passei riesta Casa 8 anOs, ·participei de muitas Co

missões Parlamentares,_de Inquérito; dai o meu respeito 
pelas ComissõeS_ d~ta Casa. Nós temos que encontrar 
soluções adequadas._ Pode ser que esta Casa, se 
debruçando mais exaustiVamente no assunto, indique ru
mos mais adequados que estes que estamos tendo. E, se 
indicar, tanto melhor, acho que o interesse nacional está 
acima de qualquer preconceito. E mesmo acima do 
es~~rt!o _d~ _corpo que~ ~:.~mi!- c_oisa~gue eu respeito muito. 
O m~eresse nacional estâ acima de tudo. 

Entã_õ, lev·a!l.:!o-se em:_ Co"nt_a t~dos_ esses_ etementos~ o 
preço econômipo do petróleo off-sllore, Bacia de Cam
pos, vale dízer1 levando-se em conta o que foi investido, 
a taxa de retorno do investimento, as reservas definidas 
a taxa de recuperação dessas reservas, a' operação do pe~ 
tróleo_nas platafo!mas _continentais,_ a vinda desse pe
tróleo para terra etc. etc, levando-se em conta todos esses 
dados, nós encontramos o preço de 29 dólares o barril 
off-s.bore# 

Então, nos temos que encarar algumas tealidades. A 
partir de um cetto ponto, de um certo preço do petróleo, 
e a partir de uma distinção entre reserva e jazida. Aja,zi
da é econ-omicamente exploráveL Por exemplo, o grande. 
poço que nós descobrimos a 930 metros de profundidade 
é uma reserva Ou :Uma jazida? ..,... É uma reserva. Não é 
uma jazida ainda. Poderá_ ~ir -a ser uma jazidS. O poço 
que nós desco_brimos, o "3f6 SRJ, e está. em lâmina d'á
gua oscilando entre 400 a 600- metros. Esse já_ ê pratiCaR 
mente uma jazida. Porque nós temos tecnologia para ex
plorar esse tipo de poço. Pretendemos ampliar a nossa 
tecnologia. E dar mergulhos mais profundos. O Brasil 
precisa ter um bocadinho mais de orgulho da nossa PE
TROBRÁS, dQ pe"ssoãl-têCnico -da -PETROBRÁS. Mer
gulhar a 400 metros de profundidade é_ um feito extraor
dinário: Estão mergulhando a 400 metros de profundida
de! Isso é um negócio extraOrdinário. E eu quero pedir, 
ter a oportunidade de convidar os membros desta Ca:-
missão para visitar o ·centro de Pesquisas da PE: 
TROBRÃS para verificar -e vamos visitar outros cen
tros de pesquisas- o que se está investindo em pesquisa. 

Hoje nós podemos _dizer, com a maior tranqUilidade, 
que nós fazemos engenharia de base;_ projetamos inte
gralmente no Brasil uma plataforma continental, com 
toda a engen~aria de base nacional. ~u acho que vale a 
pc_;:na _yisitar o Çe11trp pe Pesguisas e verificar Q que se fez 
no qlfl:! con~rne a desenv:olvimento de tecnologias ade
quadas pãra melhorar o Perfil de refino, para -melhorar a 
perfotm~ce de extraçã'? do petróleo, para dispor de tec
nologia adequada Para mergulhar mais profundamente 
em ãguas onde o petróleo brasileiro parece estar mais 
propício a ser encontrado. Isso é prudente. 
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Sr. Presidente, eu vou co_nvi-dar os membros aqui da 
Comissão, V. Ex• faça o obsêquio de tr::i.nsmitir a·todos 
esse_convite para que na êpoca em queestaComiss~o de
terminar- fica a crTtéf_io da Comissão- fa.zermos uma 
visita ao Centro de Pesquisas da PETROBRÁS. 

Com isto, eu acho que a evolução das perspectivaS de 
produção do petróleo nacional é promisso~a. mas tendo 
em vista especificamente o preço do petróleo no mercado 
internacional. t: claro que se o preço do petróleo no mer
cado internacional evoluir de tal maneira a ter um declí
nio expressivO, põde chegar a um ponto em que é mais 
conveniente comprar petróleo do que ampliar a explo
ração do nossso petróleo. Ficamos com as nossas reset
vas estratégicas. Pode set que isso·aoontença. Isso não é 
novidade. Os Estados Unidos fizeram isto cOrri riiuita sa
bedoria, coino eles costumam fazer,.;;...; justiça se lhes .faça 
- quando diz respeito a interesse peculiar deleS. O que -

·eles fizeram· quando o petróleo e~tava a 2 dólares o bar
ril, em 1970? ReduZiram a produção de petróleo ameri- _
cano e compraram petróleo em larga escala no mercado 
internacional. Depois, em grande parte, armazenaram 
esse petróleo. Não sabemos quantos bilhões de barris es
tão reservados nas cavernas, inclusive algumas cavernru; 
abertas por experiências nucleares tipo programa Plow 
~hare. 

Tudo vai depender _naturalmente de como irã evoluir c 
preço no mercado internaclonal.Atê agora_ o que ac_onte· 
ceu? Nós passamos a: pesquisar petróte_o, no off-shore. 
Pesquisamos competitivamente com as ma~s competen
tes empresas internacionais do ramo. E, necessariamen
te, o que ficou_ provado foi que os estudos geológicos fei
tos pela PETROBRÁS- e isso é_competência- foram 
de tal ordem a permitir que a PETROBRÁS tivesse um 
êxito, -sob certos aspectos expressivos, na busca da pro
dução nacional de petróleo. Saímo_s, num espaço curto 
de seis anos, de uma produção média de 167 mil barrisj
dia, para uma produção média_ hoje que estã em tornq de 
560 mil barrisfdia. A perspectiva é chegarmos, no final 
de novembro, talvez com uma produção da ordem de 
600 mil barris/dia. Isto é extraordinário, mult.iplicou-se, 
porque se multiplicou por quatro, quase cinco, a pro
dução nacional de_ petróleo. Isso foi extraordinário, por
que num curto espaço de te_oopo. 

Agora, no que tange, especificamente, ao problema da 
estrutura de preÇos, eu vou ter oportllii.ldade de ler pãra 
V. Ex•s aqui como se compõem as alíquotas. Eu vou dei
xar todos esses dados aqui para ~_Çomissão~ ps;rque não 
se pode, numa exposição como esta, os Senadores e oe: -
putados fazerem uma avaliação: Eles têm que examinar 
isso detidamente. l;u não gostava muito quando estava 
em Comissão e o sujCito vinha aqui e derrainã.Vã urp_a 
porção de números. Corno é que eu iria analisar:? Não-
tem jeito, tem-se que debruçar no assunto. 

Vamos tomar por base os três elementos básicos de de
rivados de petróleo, porque são esses três que têm a cha
mada tarifa ú-nicá -de-transporte, que é a gasolina. o óleo 
diesel e o GLP. Se nó:divermos UtTqfreço realizado de 
um derivado d_e petróleo na base de 987, se nós tivermos 
um derivado de petróleo na bas.e de 1.450,21! ao çonsUml
dor, como se.compõe es.sa estrutura de preços? 987,95 é o -
petróleo que é ~alc~laclo em função des~á série de legis
lação que aí está. 61% é matériâ-prlma;_-0_}3% é eüsto-d~ 
refino. Ent~o. matêria-Prima nlais custo de rJ;fii:lo- perra:
zem 68,1%. V:em aqui a·parcela <;te, unifíÇij.i;ão de preços 
- depois eu vou parar um pouctl paru3ta1armos sobre a _ 
parcela de unificação_ de preços. Essa parCela de unifi
cação de preços incide em 8,8% IJ.O preço.-Vêm agora os 
tributos. Os tributos _somam um total de 10,3%, sendo 
imposto único- 3,5%-. O Senador Roberto CampoS tem 
toda a razão quando ele diz que esse imposto úllico fOÍ ~ 
mergulhando. b verdade. Cota da Previdência ~_t4%; 
PIS-PASEP mais FINSOC!AL 3%; ICM - 0,4%. Só is
so?_Não. Ainda tem mais alguma coisa. Margem de dis-
tribuição: Qual é ã. margem- que o distribUidOr de pe
tróleo reçebe? 5,9%. Margem de revenda- 6,9%. Final
mente, vem, somando tudo is_so, ó preço ao Consnmidor. 
~Pr?jeção de tr~nsparêilda). ~~tãl)~ o 9u~dr0. .gjl_e}.I está 
indiCa necessanamente o segumte~ em pnme1ro lúgar, o 
grande componente do preço_ é a matéria-prim·a. bs frf-
butos retêm uma incidência relativ?.mente pequena; 61% 
é matéria-prima; somando ma féria: prima mais éüsto de 
refino, 68%. 

No que concerne, --especifiCamente ao problema da 
• unificação tarifária, para Usarmos essa terminologia, te-

mos entrega de petróleo em vános pontos do. País é, de"~ 
piridendo-do [)Oilto Onde-se entrega esse petróleo, temos 
uma çompOsiç.ão"do ·pi-iço' de transporte extremamente 
signiflcativ_a e.!U relB:çào ao preço do petróleo. (Projeção 
de transp:it'Sficia). Por exemplo, seflós sãirmos do litoral 
p<iulista e formosa São Félix do Aragi,laia, o que vamos 
ter?. V~mos ter um transporte em oleoduto, um transpor
te terro_viâ_rio_~ um tran_$porte rodoytá~io: Se ~airmo~, 
por exemplo, de Sil()Sebã.stião e forriios a Alio Fiai-esta, 
nós vamos ter Um transporte em oleod_uto, um transpor
te ferroviáriõ . e um transporte rodoviário dividido em 
duas etapas: Campo Grande-Cúiabá, Ctii3bá-All9 
Floresta. O que acontece com tudo isso?_ Com a unifT.:. 
ca:Çã~ ·~a ~ãfifã-rOdOViá"ria, -praticamente, o preço de 
t~~n~c;põrte dõ-Oleo diesel~ por exemplo, que sai de São 
Sf6asiíão e vaíli~SãO Félix do Araguaia, se nós tomar
mos--por base o preç0 do óleo diesel na base_ de Crs 2.000 
o litro, com a tarifa unitária ele vale CrS 2.000 lá em São 
FéliX. ao-Ara:gilãia, confó 'Vale eni qualquer oUtro lugar. 
Não Jora Isto, o preçÓ do óleo dieSel em São F~lix do 
Arag-Uãia s-eria igregado dC Cr$ 493, à época em que foi 
feito- ess_e ~lculo; hoje_ não sei. Lá ein Alto Floresta ele 
seria agregaão-ae Crl649. Como é qUê foi feitO esse Cál
culo'?-:-:-:------- ---·------

O SR~,ª~EDITO FER~EIRA- Se ele viesse por 
Belém ficaria mais barato. · 

O SR. AUREL!ANO CHAVES:.::. isto aí, Senador, é 
~ma h~pótese qu_e nós podemos calcular. Não posso res-
oOnaer-de plario, mas riode-se- Cã.lrular 

_9 SR. B:EN~DITO Ft.KRbtH.K..:..::Aliás; déve"Sâfei: 
tQJ!.$ÚJ:h.Q__tr_i_nspofte -dey:~ ser feito-~_sSim para aqiiêla re-
gião, via Belém. - ~ - ---- -

O SR. AUREL!ANO CHAVES- !!. bem presumível 
que Sim. Não posso responder porque não tenho dados_ 
objetivos de câ_(ç:ulo~._ É_pre~umível, temos que responde~ 
qUe sim, porque vamos utilizar nlais a via aquática e uti
li_zar, vamos dizer assim, navegação de __ cab_ot_agem e,_ de
pois~ a via áquãtica. Seria uma .Série de procedimentos e 
eu não tenho, no momento, dados para responder com 
precisão. 

O SR:"BEN_EDITO FERREIRA- E, no caso, aiilda, 
de Belém_ a Sã_o_ Félix. dQ Arili:uai_!i, no cas9 daquela ,re
gião do Araguaia, está vindo de caminhão, poique nós 
nã~ temos a hidrovia ainda. -_ 

~~--O SR. AUREL!ANO CHAVES ~ O grande proble
ma da operação das hidrovias significa necessariamente 
operá-las. Porque, não há dúvida_ nenhuma, se levarmos 
eni conta a p"otência de mOtor necessária para transpor
tru- _a tone1(\da, por quilómetro, qual ê a relação_ mais fa
vorável? A hidrovia, seja fluvio via ou via marítima. 
Qual ~ O segu_ndo mais econômico?_ Ferroxia. Quªl ç ~-.. 
terceir'o mais ecônomico? Rodoy_ia. __ Qual é o qu_artq? Via 
aérea. 

Ago_ra, tudo isso depende, em primeiro lugar, da ope
racionaljdade_do sistema. _onde há um falar, que_é __ um 
co~ponente ~errível, que s_e chama.tempo de oper~es 

-·TranSOo"fáos. Se tiVermos que fazer inuitos transbOrdos 
na·navega!;ão, ou por via marítima, ou por fluvial, por 
hidrovia, ~isSo 1rã_encarecendo geometricamente. Se tiver
mo-s ·qUe,irJ.zer ·transbordo também em ferrovia, em de::
corrêncii de não unificação das bitolas, e também se ti
"vcin%ts_ ufit leito que não permita uma velocidade dire~ri.z 
adequada, as vantagens podem sêr absOrvidas pelas des
vantagens. -

Como é calculado esse frete unitário? Da ~eguinte rp_a
nelta: leva-se em conta os pontos-onde vamos levar o pe
tróleo e a quantidade de petróleo que é levado. Feliz
mente, _um maior consumo de petróleo está nas menores 

-dist:ânciáS, porque ·se o maior consumo· estivesse nas 
"fuaiores-distãntmu:; aíSeria um negõcio trãgico. Como os 
maiores consumos estão nas menores distâncias, em de
corrência disto, verificã.-se quar ê a curvã mêdia de Va
riação da tarifa rodoviária, levando-se em conta 
quilômetro-meiro cúbiqo transportado para ·cada ponto. 
Fez-se uma curva e, a partir dessa curva, obtém-[>e_ um 
·pr~o-'mêdio de tarifa. O que aconte~::_e? Os qrie estão 
fD-ais próximos subsid_iam os que estão mais distantes. 
Esse subsídio rião chega a ser- muitO expressivtfpõrquê OS 
q~e estão mais pi"óximos são os maiores coiisum1dOres e 
oi'i que estão- diStantes são consumidores mej:lQS sígnifica
rivos. Se fosse o _çontrário, seria uma coisa brutal. A res-
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pon~abilidade de administrar essa eqtializaçáo tarifária é 
do CNP. Da Q'lesma maneira que o CNP debita à PE
TROBRÁS a difereriça entre o preço real do dólar à taxa 
oficial e o preço de conversão do dólar. No momento, a 
diferença é de 7.800 para 4.270. Agora, isso é um crêdito 
um pouco prosaico e, necessariamente, o CNP não tem 
tecursos para pagar. Isto para pagar, deveria sair do re
curso- orçamentário. 

Este é em-linhas gerais, o quadro de fornecimento de 
pêti'ôleci ao Brasil e o quadro de equalização de preços e 
da -formação de preços. As perspectivas nossas, em 
f_unção naturalmente da variação de preço_ do mercado 
intern·acional, é ampliarmos, razoavelmente, o nosso 
percentUãl nacional do consumo global de petróleo. 

Indaga-se: vamos à auto-suficiência? Isso é uma inter
rogação. O mundo, h()je, é cada vez mais interdependen
te. Hoje, ci problema da PETROBRÁS não é apenas este 
peculiar que diz respeitO a abastecer internamente oBra
sil de petróleo e, preferentemente, de petróleo nacional. 
O que quero ~jzer é isto: abastecer o Brasil de petróleo, 
preferentemente de petróleo nacional. Por que preferen
temente? Porque geologia não é exata. Geológia é ciência 
interpretativa. e, sendo ciência interpretativa, ninguém 
tem certeza, especiflcamente, se ao pesquisar um bem 
mineral, ·vai-se -encontrar esse bem mineral em es-cala 
econômica. O processo de pes-quisa é contínuo, estã aqui· 
um engenheiro na minha frente, o Senador José Lins, 
formado pelã nossa tradicional~ querida Ouro Preto. E 
hã outro engenheiro colega meu aqui, o Senador Alberto 
Silva, da nossa ltajubá. Quando nós buscamos um bem 
jn'lirieral, nós levamos em conta três aspectos fundamen
tais: a abundância desse bem mineral, a suficiência desse 
bem mineral e a escassez desse bem mineral. Mas, na me
dida em que intensificamos a pesquisa, eu modifico- esse 
'perfil. Um bem que ê abundante pode ser amanhã sufi
, ciente ou escasso e um bem que é escasso pode ser ama· 
nhã, suficiente ou abundante. Qual é o quadro mineral 
no Bra_sil, no momento? 

. EStá aqui o nosso ~resi.dente. da C~mpanhia Vale do 
Rio Doce, vai-me retfficar se-éÚ der o~ números que não 
:forem ,ex;tOs.: N_ós estàffi~s pfOdÚzindÓ, na exportação 
·dos nossos bens minei-ais,' 85% de min~o de ferro, 6% 
em alumínio, 4% é;m~nganês. Na impórtação dos bens 
minerais, ainda 9 petról~o é Q mais significativo, apesar 
de termos redUzido muito, ~9s chegamos a despender, 
em 1981, nove bilhões de dólares em número redondo. 
Por quê? Lêvanc;!o c;m conta ó valor líquido das impor-:. 
tações, porque a PETROBRÃS expOrta derivados de p~ 
tróleo, pOrque a nossa·capacidade de refino é maior do 
que o nosso C;onsum,o, en'tão nós temos condições de 
reexportar o que refinamos. Estamos op-erando tambênt 
com alguns países africanos a forma de prestação de ser
viços, -recebendo petréleo para refinar no Brasil. O valor 
líquido da1dmportiiÇões de petróleo, em 1981, em núme
rO reQondo, ~ b_i~~ões de de? lares, o valor líquido das im-

- - portações, nêste ano· de 1984. 3,5- bilhões de dólares e ai 
PETROBRÁS atuou de tal maneira a diversificar o nos
so perfil de exportação, na medida em que jogou com o 
petr61eo impOrtado. Nós estamos.abrindo perspectivas' 
fantásticas para os nossos bens minerais, exceto pe
tróleo. 

Na China, pOr qu'ê? Estamos importando petróleo chi
nês, senão não teríamos condições de interCâmbio com a 
China, Corri. que o chinês pode pagar o serviço, a impor
:ação que vai ter dos nossos bens minerais, particular
mente minério de ferro, em que o mercado chinês se abre 
em leque de ma'neira fantástica, em função do aumenu 
da produção de aço da China? Com petróleo. Nós esta
mos preocupados com a contra-resultado e não com a 
:uforia oCasional de sermos auto-suficientes. 

O que convém nlais ao BraSil? Esta é a grande interro~ 
gação. O que acQnte-ce no ·momento? : JS bens que nós 
estamos importando? O petróleo ainda está em primeiro 
lugar. Segundo lugar, vem o carvão, com mais ou menos 
550 ~ilhões de dólares; terceiro lugar, vem o enxofre, 
com 135 milhões de dólares; depois vem o cobre, com 30 
niithõe_s de dólares, depois vem o zinco, apesar de termos 
agora algUmas reserVas de zincO sulfetado, porque zinco 
carbomltado -é outra cófSa. Zinco carbonatado, nós te
mos tecnologia própria, lnas pÍ"oduzir zinco de zinco sul
fetado evidentemente, é muito mais ecónõnlico do que 
produzir zinco de zinco carbonatado, embora o Grupo· 
Ermírio de Moraes tenha ~voluído de uma maneira ex
trãQrdip.ária na produção de zinco ~bonatado, naquel~ ~ 
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região de Três Marias. Quanto ao estanho, deixou de ser 
um mineral insuficiente no Brasil, para hoje nós termos· 
uma produção que jã pode ser considerada.~ 

O SR. BENEDITO FERREIRA - E o caso do 
alumínio? 

O SR. AURELIANO CHAVES- O alumín.io ainda 
está começando a curva ascendente, com a produção da 
Região Amazôníca, na RegiãO de Carajãs~ 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Ainda é aquém 
das nossas necessidades? 

O SR. AURELJANO CHAVES- Não, hoje nóS de
vemo,s estar mais ou menos equilibrados, vamos começar_ 
a exportar agora. 

O Sr. - Estamos exportando. 

O SR. AURCLIANO CHAVES- Estamos expor
tando quantius rela-tivamente pequenas. 

O quadro nosso é mais ou menos este. O nosso pe
tróleo tem essas características. O Brasil evoluiu de uma 
maneira bastanlr;: rápida. H_oje o petróleo passou a ser, 
necessariamente, um _elemento que não apenas influi, es
pecifica, diretam_ente no que diz respeito a Ser um com
bustível fundamental para o mundo contemporâneO, 
mas também ele é um mecanismo extremamente bem uti
lizado para ampliar sua presença no mercaâo internacio
nal de troca. 

Eu acho que nós temos perspectiva de ampliar a pre
sença de energia elétrica no nosso balanço energético. ~ 
a última coisa de que eu vou falar, de maneira rápida. -

Em 1979, a energia eléti"ica contribuía com 27% doba
lanço energético, contra 44% do petróleo. A tendência, 
hoje, é aüfigii-moS, inafs ou menos, de 35 a 37% no ba
lanço energético e o petróleo, talvez, baixar aí para 40 ou 
39%. Agora tudo isso não é na-cta de graça. Pensar qu~ 
você transfere consumo de petróleo para consumo de 
energia eiétrica de graça, não! Quer dizer, isso é impor
tante nas regiões mais centrais, dos grandes centros, co
mo, por exemplo, São Pauloy onde há determinado tipo 
de atividade mais fina, em que o calor produzido Por 
kwh, compensa, principalmente no que diz respeito à 
preservação do meio ambiente, embora transformar 
energia elétrica em calor seja um processo de degradação 
de energia: O que é uma usína térmíCa? Transformação 
de calor em energia elétrica. Q contrário, transformar 
energia elétrica em calor ê um processo de~ degi:-edação de 
energia, porém, em alguns casos a eletrico.terrnia sejusti~ 
fica plenamente. Mas em se justificando plenamente te· 
mos que levar em conta o quê? Eu vou dar uma maior 
sobrecarga no sistema de transmissão, mas subtrasmis
são e distribuição. Nós estamos com um problema sério 
na área da ELETROPAULO, p<irtícularmente na área 
de distribuição. Por quê? Os terminais de distribuição es
tão operandQ com sobrecarga. O forno elétrico,- por 
exemplo, é um terrível consumidor de energia, para V. 
Ex•s terem uma idéia. Um chuveirO clétrico gastar 2 
KW, em média, um boiler, mais ou menos, 2,5 KW. O 
que significa isso? Se tivermos 2 milhões de brasileiros 
tomando banho na mesma hora, isso significa uin consu
mo de conta de 4 milhões de K W de potência. Não é difí
cil ter 2 milhões de brasileiros tomando banho na mesma 
hora. t um negócio sério. Nós brasileiros temos o gosto 
de tomar banho, temos um clima tropical. Isso envolve 
gastos. Vamos transferir? Vamos. O que vai acontecer? 
Nós vamos deixar de gastar petróleo para gastar K Wh, e 
nesse caso, temos que inVestir em geração, em transmiSr 
são subtransmissão, e distribuição. 

E vamos levar em conta um ponto para o qual quero 
chamar a atenção também aqui. Nós somos um país rico 
çle rios. As três grand-es bacias hidrográficas brasileiras, a 
Bacia do São Francísco, a Bacia -do Paraná e a Bacia 
Amazônica são mananciais hídricos extraordinários, 
apenas nós não conhecemos bem~ pluviometria dos nos
sos rios. As regras milimétricas instaladas são extrema
mente resçntes. Nós não sabemos quando virá a pior se
ca, c~mo;·não sabemos quando virâ a pior enchente. O 
que aconteceu com os rios, particularmente no Sul? O 
Iguaçu? Secou. Tem turbina mas não tem água, 'não dá 
água para turbinar·. Daí a razão pela qual um grande ~Is
tema hidroenergético necessita~ obrigatoriamente, de um 
sistema térmico para Operãr, em ocasiões, -Primeii-0, de 
baixa fluviometria de pontaS ocasiomiis. Não hã possibi
lidade de se ter um sistema única e exclusivamente hidra
ylico; ter um sistema assim, é preparar-se para sUrpresa~ 

deSagradáveis_~ _Daí a razão peia qual· nóS eStamOs agora 
recomendandO, cuidadosamente, o exame das usinas tér
micas do Sul. Se nós não tivéssemos tomado uma provi
dência inicial, tão logo assumimos o Ministério das Mi
nas e Energia, de recomendar que as térmicas do Sul 
operassem com mais alto fator de carga, o que desagra
dou a argUils, que, com conhecimentos superficiais neste 
País andam jogando búzios, mas a verdade é que se nós 
não tivéssemos tOmado a providência de recomendar 
que as usinas- terinelétricas do Sul operassem com mais 
alto fator de __ carga - e fomos modestos quando reco
mendamos 0,5%, elas estão trabalhando hoje com mais 

_ de 85% de fatQr de carga- nós~eríamos p~oblemas mais 
.~érios nos- abastecimentos de energia do Sul, porque as 

-usinas do Rio lguaçu baixaram os seus reservatórios de 
_maneira_ perigOSa. O que aconteCia? O sistema do rio 
'Jguaçu, que deveria estar irijet8.ndo energia rio sistema 
Sudeste, passou a rece_ber energia do sistema Sudeste. 
Nós temOs essa--operaçãO singular. Vem energia em cor
rente contínua de rtaipu, porque a linha de co~rente al
ternada não está pronta, no trecho Itaipu e Ivaiporã. 
Vem a linha dec_orrente contínua até São Roque, em São 

_Roque há uma conversão, em corrente contínua e cor
rente alternada, e a energia que vem de Itaipu, do lad9 
do Paraguai, passa a fluir no sistema interligado brasile~- _ 
ro. Recua de São Roque a IvaíPorã que injeta energia no 
sistema de 500 K w nas usinas do Sul. Então, energia que 
devia vir das usinas do Sul passaram a fluir para as usi
nas do Sul. 

O .que acontere? Num grande sistema interligado, nós 
temos vantagens e desvantagens, na natureza não há 
nada de graça. Nôs, brasileiros, temos que aprender isso. 
É duro meter isso na cabeça do pessoal. Quere.m sempre 
alguma coisa de graça. Alguma coisa que venha do céu. 
Nã_o há isso. O grande sistema interli~ado tem as suas 
vantagens e tem as suas desvantagens. Qtrais são as van
tagens? Ê -que eu posso soco-ITcr. -Se baiXa O reservatório 
aqui, presumivelmente o o:utro estaria cheio. Então, jo
gamos de um para -o outro. Mas, para isso, eu preciso ter 
uma malha com transmissão adequada com alternativas, 
não apenas circuito singelo, porque se cai uma linha eu 
sobrecarrego as outras._ Se eu sobrecarrego as outras 
além do nornntl, o que os relis fazem? Os reles estão lá 
para_ isto. Operam pa"ra quê? O que os reles fazem? Ope
ram o sistema para desarmar o sistema, para tirar o siste-

- _m_aiora de Circuito, porque se não eu tirar o siStema do 
circuito não protege. Cai uma linha, sobrecarrega a ou• 
tra, sobri!Carregada, ela cai e sobrecarrega a outra, hã 
uma queda em cascata. Nós vamos ter que implantar 
iSso no Brasil, mas custa dinheiro, custa carO. O sistema 

."seletivo de bloqueio de carga vai implicar, também,-em 
melhorar o nosso sistema de transmissão. E o que signifi
ca bloquear esse sistema de carga? Interceptar o dominó. 
Bloqueia só uma parte. Cai só uma parte, a que foi mais 
atingida e a outra parte não cai. Tudo isso custa dinhei
ro, custa tempo, e tudo mais. 

Meu caro Pr~idente, estou muito lisonfe3do, muito 
honrado, e queria pedir desculpas por ter naturalmente, 
falado além do normal, além do necessário. S mais fá!' 
falar do que ouvir. E minha experiência de ouvir nas C 
missões parlamentares de inquérito me diúm isso,_Ent~· ! 
V. E](•s me desculpem ~ç eu falei além do que devia falar. 
Muito obrigado. (Palm~s.) 

O SR. PRJl"SiDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obrigado, Sr. Ministro, sua exposição foi elucidativa e 
abrangente. A ComiSsão lhe ê•agiadecida. 

Estão inscritos para falar O Senador Vii-iflio TáVora e, 
também, os Senadores Alberto Silva, Benedito Ferreira e· 
Américo de Sousa. 

Concedo_a palavra ao Senador Virgílio Távora. 

O SR • .._VIRqlLIO ~~VORA- Ini~ialmente, vamos 
subscrever as palavras aí do Presidente da Comissãb. 
N atur.almente que todo_s esses dados apresentados po;r V. 
Ex'. aliás, já~sugeridos que foram pela presidência, SerãO 
examinados, percutidos pelo volume e a excelência das 
info~mações prestadas. , 

Vamos, e~tão, di~idi.r o npss~o interrogatór~.P& Pel!-que 
temos outr:p comproifii~ e temos que_sair eril:ãua:;;par; 
tes·. -~rimefro, r~lat~v~tDen~: aD Pe~óko·," e segunÕo à 
~eOergi~ elétrica; que _V~ ~xi _percutiu no momento. 

Quãnto ao petróleo7MiriiStros. vámÓs recoi"daf a Co-, 
missão ;Parlamerttar1 aliás, não sobre esse assuntq, maS 
semelh::lnie; ~~~~os parte, há dezessete an'ltP3~-' 
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sadoS,-a ineniória d"é-V. Ei' ainda deve estar multo bem· 
hlcida para fazer menção a esses fatos. Dizfamos, naque- · 
!e tempo, Ministro, quando se falava até do preço da 
energia nuclear, que é a mais cara do Mundo, e, segundo 
o mapa, era aquela de que não se dispõe, recorda V. Ex• 
De maneira que nos deixou um ponto da sua ejplanação 
aí, brilhante,_ repetimos, um pouco preocupados. Em 
197!, perante este Senado, o ilustre- Presidente de uma . 
estatal, que cuidava justamente da extração do petróleo, 
nos afirmava como estava certo o Pais em não fazer 
grandes investimentos, por aquela estatal, em expio-' 
ração, em capitalizar a entidade, porque justamente o 
pr:eço internacional era bem mais barato do que aquele 
produzido no Brasil. V. Ex• deve estar recordado da ca
tástrofe que tivemos, em face do primeiro choque de pe· 
tróleo. De !971, para 1973, não era tão longe assim que 
a.queies primeiros prenúncios já -não -s~ est)vessCm avolu
mando no horizonte. 

De maneira que queremos, na nossa primeira inter
venção, trazer a nossa causa, o preço nosso de petróleo 
pode ser o "cão", podia até o preço internacional baixar 
bem, mas V. Ex•, com todo o seu prestigio, não se fie 
nessa miragem de que fazemos economia comprando pe
tróleo mais barato do que o nosso. 

Quanto à unificaçãO dos preços de petróleo em todo o 
País, nós gostaríamos de chamar a atenção deVA Ex•, na-: 
quele tempo Presidente da Comissão_ Nacional de Ener
gía, e agora na parte executiva, como Ministro das Mi
nas e Energia. quanto a esse aspecto, é ótimo que se po- · 
nha São Félix do Araguai.a, com licença af do Senador 
Benedito Ferreira, ou que se ponha lã Tabatinga, tendo 
o mesmo preço de petróle_o, que a unificação geral do 
País permite ser, do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Mas também lembramos nós, que essa instituição que 
nós estamos fazendo dessa unificação de preço de pe
tróleo _é coisa seniclhante, entrando numa seara que tam
bém é de V. Ex~, àquela que utilizando usinas hidrelétri
cas, e mais usinas hidrelétriCas na Amazônia -isso· não 
é crítica à sua administração, já Vem de longe- nós nos 
esquecemos que pelo menos uma grande complemen
tação termoelétríca- e esperamos que tenha sido ordem 
de V. Ex' a exp'eriência que estamos fazendo em Balbina 
- seja mantida. 

Quanto à energia elêtrica propriamente dita, malha de 
transmissão adequada, nas suas palavras, sistema seleti~ 
Vo de bfoqueio de carga. Ministro, isto exige um aparte 
grande de recursos. Poderia V. Exf informar à Comissão 
se, realmente, dentro destas contenções que estão haven· 
do por aí, V. Ex' terá força suficiente para evitar cortes · 
nisso"-qUe julgamos hoje fundamental para a estabilidade 
de todo esse sistema, pelo menos do Nordeste e da zona 
Sudeste do País? 

O SR. AURELIANO CHAVES- As indagações do 
Senador Virgílio Távora são inteiramente procedentes. 
Eu vou começar pela última indagação. A primeira no 
que concerne especificamente aos recursos para o nosso t · 

sistema de transmissão, subtransmissão e distribuição .. 
Realmente, houve uma decalagem. Não hou\re da parte 
do setor elétrico e do Ministério das Minas e Energia fa]
ta de cuidado para com o assunto. Exist~a um cronogra-! 
ma físico de _execução do sistema de transmissão que se 
aclopava à instalação de máquinas. Vamos começar com · 
ltaipu, que· é a maior hidroelétrica do Brasil e do Mun- ~ 
do. Existia uma cronologia tisica, porém a essa cronolo
gia fisíca de execução do sistema de transmissão não cor~ · 
respondeu a uma cronologia financeir'a. E:in decorrência · 
disto, o que aconteceu: nós tivemos a instalação qas pri
meiras máquinas do lado paraguaio, em 50 ciclos. SeJ:~,do 
em 50 ciclos, nós fomos obrigados a transmitir essa ener
gia do lado paraguaio, que vai ser consqmida no Brasil, 
porque não há consumo no Paraguai, em corrente contí
nua, uma experiência pioneira no mundo, São poucas as 
linhas de transmissão eln corrente contínUa. Nós ternos 
algumas redes de corrente contínua no ~adá~ Rússia, 
temos várias, mas para abastecer blocos de c_argas defini
das. Para esse caso nosso, foi uma experiência singular, 
transmitir em corrénte contínua. · 

No setor de eletricidade, em primeiro lugar, o sistema 
de transmissão, subtransmissão e distribujção. ,Segundo 
lugar, não iniciar obras novas, mas não paralisar as 
obras que eStão em andamento. Por exemplo, vou falar 
c;_om os Srs. do Nordeste que conhecem bem o assunto, 
'Xjngó é uma Usina extremamente importante para o 
nordeste, é uma usina extremamente barata. Porém, o 
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~que acOntece? Nó.s não temos recursos para prossegutr 
Itaparica. Então, qual ê a prioridade nómero um? E Ita
parica, e dentro de ltaparica, o reservatório de ltaparica, 
A recomendação que demos agora a todas as empresas 
de energia elétrica é a seguinte: o cidadão brasileiro, qU( 

·mora no r~ervatório, tem o direito de saber o que vai ser 
feitO com ele. Elrb não pode, de uma hora para outra, ser 
~corraça~o desse reservatório, porque, até,na hora ~o 
reservatóno encher, eles.alegam; .-.. Os Srs. não me In

denizaram ainda, eu não sei ·pàra o-nde vou". ltaparica é 
um negócio ri:tuito sêrio, o Senador Nivaldo Machado 
conhece aquela região de Pernambuco~,ond,e existe uma 
agricultura razoavelmente desenvolvida, com si$tema de 
irrigação; estão falando em irrigar um milhão de hecta
res, mas já existe irrigãÇão feita ·pela iniciativa privada. 
Temos que pensar nisto. Temos que ter o cuidado com 
esse cidadão que mora no reservatório de Itaparica .. Essa 
é a prioridade número um, agora: recursos para a retira
da do pessoal do reservatório de ~taparica.l"fo tempo do 
Ministro César Cais foi baixada uma portai-ia envolven
io vários Ministérios, mas, infelizmente, não teve conse
qüênCia é o pessoal que mora no reservatório de Itapari
ca ainda está lá. Sem uma decisão. Por quê? Porque não 
se alocaram recursos no tempo hábil. Agora, estão a~r-' 
tando os pontos com o setor econômico e os recurSos 
primeiro que serão alocados para a CH ESF irão para o 
reservatório de Itaparica. São 7.200 famílias que estão 
no reservatório de Itaparica e nós temos que definir a si~ 
tuação deles para, quando chegar o tempo ex ato-de fe~ 
char o reservatório, esse ·pessoal jã estar definido. 

A nossa preocupação, é, primeiro, o sistema de trans~ 
missão, subtransm.issão e distribuição. O~ recursos esta~ 
mos negociando agora com o "sanqo Mundial, são r~cur~ 
sos predominantemente para esse sistema -750 milhões 
de dólares. 

Agora, ê claro, isto não quer dizer que nós vamOs des
'tUidar do sistema de geração porque energia elétrica é 
uma coisa singUlar, a não se.ra do Paraguai, de que nós 
estamos importando energia, se de qma hora para outra 
faltar energia de geração, nós não temos de quem impor
tar. E como para uma usina hidrelétrica, frente a sua 
concepção e o seu término, medeiam um prazo aí em tor
no de 8 anos, dependendo naturalmente, da velocidade 
de deferiçào de recursos, oito anos, então não podemos 
descuidar também, e dizer que nós vamos parar a ge-
ração, não. Vamos, pela ordem, dar prioridade à trans=-
·missão, subtransmissão e distribuição, mas sem descui
dar também da geração, dentro das possibilidades de re
cursos do Paí~. 

Finalmente, no que diz respeito ao problema do pe
tróleo, o Senador fez umª observação muito importante, 
de que, realmente, temos que nos preocupar em não nos: 
descuidar, no momento, da produção de petróleo nacio-' 
naL Aquilo que eu d.i_s_se no _começo, e quero render as 
minhas homenagens ao Ministro Cêsar Cais, mas, nl!_ 
Comissão Nacional de Energia, ele foi quase tão otimista 
quanto. eu. Venceu o otimismo dele·de que nós íamos-
atingir 500 mil barris/dia de petróleo, e atingimos real
mente. Isso é um esforço fantástico. Deve!nos prosseguir 
não descuidando da produção de petróleo nacional. b 
claro, sem perder de vista os aspectos econômícos-_ do 
preço do petrdleo no mercado internacional. 

O SR. PRESIDENTE (Rob~rlo Campos)- Concedo-
a palavra ao Senador Virgílio Távora. · 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Ministro, a: última· 
parte diz respeito ao álcqol, .E: rápido. Infeli~_rn.ente, te
nho que me ausentar, não vou fazer pergurltá a V. Ex.'
que demande muito tempp p~ra a resposta. 

~abe V. Ex• o qlfl$ represl!ptou o PRO ÁLCOOL. l'o{ão 
foi apenas a criação de uma al~rnativa energética., A 
parte social que envolveu, e a pat"te econõmica, isso nã9-

1 precisa aqui ser descri~o: Y.~&• s.abe melhor do que nQ~ 
Mas nos assusta bastante de vez em quando essas infor
mações que aparecem, não só.do seu Governo cõm.b ·an
teriormente, inclusive econOmistas dos mais ilustres, 
mostrando a .. burrice" que se fez em estar pagando uma 
alternativa que, à êpoca desses escritos, chegavam a qua
se 80 dólares, se bem compreendidos todos os jncentivo§ 
que eram dades à produção. Mas não seria muito inte
ressante que nós, para prevenirmos o futuro, Já deixásse
mos desde já ftxada uma percentagem mínima que seria 
dentro do consumo n

9
aciohal atribuída justamente a essa 

alternativa? Em outras nalavr::~s. Q.Ós . .PãO descu.rá~emos, 

pãra não tacarmos semPre"dependCndO. dos azares de.im
portações --"V. EX' vê que somente quanto às impo~
tações- de produtos que, de vez em quando podem fa
zer outra gracinha como as de 73, 78 e 79? ~a pergunta 
"que faço a V. Ex: -

O SR. AUREUANQ_CHf._VES- O Programa-Na
cional do ÃlcooJ foi ampliado no Governo do Presidente 
Figueiredo. E!e iniciou no Governo do Presidente Gei~ 
sel, com a produção de I bilhão de litros, e depois a pro
dução foi plaq.ejada para atingir 10.7 bilhões de litros no 
Governo FigUeiredo. Mas, desde o começo, na Comis
são Nacional de Energia, nós sempre levamos em conta 
que o álcool, antes de ser econ9mico, era uma alternativa 
estratégica. Estratégica do ponto de vista estrito da pala
vra porque realmente era um energético alternativo para 
a gasolina. E, sendo assim, associado também à gasolina, 
sob a forma de.ãlcool anidro, vinha ao encontro de doiS 
objetivos impOrtárites_." Em primeiro lugar, ter um ener
gético nacional, cuja tecnologi_a o Brasil dominava iri(e
gralmente, d~de a matéria-prima atê a produção de bens 
de capital, process'o índustr.ial, produção de bens de capi
tal, essa coisa toda, çom grande efeito multiplicador no 
que dizia respeito à relação investimento versus geração 
de empregos. Então, tudo isso formava um conjunto es
tratégico. 

Agora, do ponto de vista económico, de~-se compa
rar o preço do álcool corn o preço da gasoli~a. porque o 
álcool tem que ser comparado não é com o preço_ do pe
tróleo, evidentemente, é com o preço do derivado que ele 
Se propõe substituir -preço de álcool com o preço de 
gasolina; como o preço da gasolina está intimamente li
gado ao preço do petróleo, então, nós tivemos, evidente
mente, uma concepção de que, a determinados níveis de 
preços de petróleo no mercado internacional, mugdialt a 
deferminado preço da gasolina no mercado1 internacio
nal e no metcacip internõ, o álcool era um programa eco
rrômico. Além disso, era um programa estratégico. Os 
aspectos estratégicos não podiam ser nunca descurados. 
Por quê? Primeiro, permitiu o desenvolvimen-to de lima 
tecnologia .... não é desenvolvimento, eu diria ... 

O SR. VlRGILIO TÁVORA- Aprimoramento. 

O SR. AURELIANO CHAVES- ... sofisticação da 
tecno[ogia nacionaL Sofisticação da.tec:nologia nacional. 

Em segundo lugar, uma grande oferta de emprego, 
com uma relação extremamente favorâvel 1 quer dizer, 

-cruzeiros versus empregos gerados. Eu dizia cruzeiros 
1 
porque, numa destilaria de álc()o\, a presença de material 
importado é insignificante. Começou com um.a presença 
razoâv:el de material iinportado, praticamente de aço 
inoxidáveL Posteriormente, isso foi sendo substitUído 
por chapas produzidas no Brasil, com extrema vanta
gem. 

A tecnologia própria, o que aconteceu? O Brasil con
seguiu. desenvolver tecnologias adequadas de processo 
que permitiu primeiro, ampliar sensivelmente a relação 
litro de álcpol por tonelada de cana. Segundo lugar, tec
nologia agrícola, tonelada de cana por hectare. Litro de 
âlcool por tonelada de cana, porque o álcooJ não provém 
apenas dos açúcares cristalizáveis; provém também dos 
aÇUCares não cristaliz~veis. Tanto que fazemos álcool de 
HOM, quer dizer, melaço, que é açúcar não cristalizado. 

E uma tecnologia que permitiu, primeiro, uma utifi-
2pÇâo adequàda do vinhoto, que .era um suQproduto des-
6rezível e atê assustador. A tecnologia ~e utilização' do 
vinhoto se desenvolveu em vârias áreas. Uma del3.S. foi 
necessariálnente a. de utilizar o vinhote para a pi-od.U.ção 
de biogás e esse biogãs ser recirculado internamente den
tro da refinaria. 

oú.'lro ponto importante foi o processo adequado de 
fermentaç_ào, atravéS do desenVolvimento de.cepas me
nos inibid.its no mecanismo de fermentação;O m~is
mo de t.~mentação é u~ processo inibitório .ft~düzindo 
essa in~ição, 00"\necanismo d.e \.ern:ent.ação,-n.Ps saímos 
de uma produção de UQJ. lit~ Ae~fc9o!, para 141itros de 
yinhoto, para uma prÇ1dq9ãtfliuje em que hã algumas re~ 
finadã_S e-m que baiiou "'para 4, e pode baixar até para 
Alenos.. 
· Ou(ro ponto é que os resíduos do vinhoto constituem. 

matérla-príma reintegrada ao solo. Por quê?. Porque as 
matéri.as-primas, Principalmente, os microelementos e as 
m3téria protêicas, que se cOntêro_no vinhQto, nêcessarla~ 
mente não têm nada a ver nem com a celulose do bagaço 
·nem c~rrrgs·a"Ç"ú_ ... ~re:s rerment~dos. Qual ê ttreação qui-
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micà""de_produção de-hidrato de.carbono? E puta ~siin• 
pksm.ente água fiais bióxido de carbónõ. h celulos~ 
Riais o produto, o açúcar fermentado ou não fermenta~ 
do. O. resto sai no vinhote, são os micronutrientes e os 
riutriellte normais, as proteínas. 

Outra cais!" importante é que a produção de álcool de 
cana-de--açúcar tem um balanço energético positivo, ;o 
que não acontece com o álcool de mandioca. O álcool ~a 
mandiaca não tem balanço energético positivo, t~m ba
lanço energético negativo. Esse balanço energético posi
tivo tem um aspecto extremamente importante que está 
sendo utilizado agora para uma porção de destilarias' dê 
álcool e agroindústria açucareira. 

Na medida em que a eficiência do sistem~ térmico d~ 
sas usinas foi melhorando, ficou sobrando bagaço de 
cana que pré-secado com o biogás da utilização do vi: 
nhoto, pode ser comprimido e brequetado. Comprimídó
e brequetado, tem-se um combustível de 2.500 a 3.oop 
quilocalorias por Kg, que é altamente competitivo, até 
um raio de 100 quilômetros das usinas de álcool e das 
agroindús~rias açucareiras, com os derivados de pe
tróleo, até o momento, então o bagaço de cana, a!ém de 
ser utilizado para outros fins industriais, é um energético 
que, convenítmtemente trabalhado, se presta, necessaria
mente, como substituto de derivado de petróleo. 

Mas, o que acontece com o nosso ãlco.ol? O ..álcool tem 
um preço ao consumidor e um preço ao produtor. O 
preço ao consumidor, nós entendemos, cabalística e iso
tericamente, não tinha outro caminho, cobrar o preço do 
álcool ao preço do energético que ele propõe substituir. 
Qual é o energético que de se propõe subsitutir? Ele 
propõe-se a substituir a gasolina e propõe ser acoplado, 
sob forma de álcool anidro, à gasolina para aumentar a 
octanagem da gasolina e evitar a adição de um poluente 
terrfvel que se chama tetraetil de chumbo. Com isto, o 
que aconteceu? Nós tínhamos que ter um referencial. 
Qual éo referencial? O poder calorífico não é muito. 
Qual o outro referencial que se tem? O álcool tem 65%, 
mais ou. menos, das calorias contidas no energêtico que 
ele pretende substituir, que é a gasolina. Então, 
estabeleceu-se o s!!guinte: o máximo do preço do ãlcool 
.....:... o máximo- não pode ir além de 65% do preço da ga
solina ao consumidor. Pode ir ão máximo de 65%, pode 
.ser 30%, 40, depende, o que não pode é ser mais de 65%. 
Agora, isso não tem nada a ver com o preço do álcool ao 
produtor. Preço do álcool ao consumidor, é Ministério 
das Minas· e Energia, CNP. Preço do álcool. ao produtor 
- Mi.n.istério da Indústria e Comércio, IAA. Então, os 
componentes que formam o preço do álcool ao produtor 
estão vinculados a um série de fatores que não se aco
plam ao preço do álcool ao consumidor. O que está 
acontecendo no momento? Corno os derivados do pe-_ 
tróleo subiram muito aquém da inflação, o preço do âl
cóol ao consumidor ficando em torno de 64% do preço 
da-gasolina~ o álcool hidratado, o preço do álcool, hoje, 
ao

1
consumidor, Ministério das Minas e Energia- do hi

dratado, depois falo do anidro - está abaixo do preço 
do álcoo[ ao produtor. O preço do álcool ao consumi
dor, no momento, está a mil e seisçentos e poucos cruzei
ros, e o preço do álcool ao produtor está a 2 mil e trezen
tos. O fato é que está mais barato. Ficou um negócio sin
gular, a PE"TROBRÁS estâ cpmprando o ãlcool mais 
caro e vendendo o álcool mais barato. Este ê um dado de 
realidade, com o qual nós temos que conviver e encon
trar uma solução adequada ... 

O SR. ALBERTO SILVA- Tira a diferença namis: 
tura. 

O SR. A.ÜRELIANO CHAVES.- Na místU.ranãoti
ra, aí é que é o neg_ócio. Quando o preço do álcool anidro 
era muito mais baixo do que o preço da gasolina e como 
se vendia gasolina misturada com o álcool anidro ao 
preço da gasolina, então havia um difer~ncial de preço 
fayorâvel. Eu comprava o álcool anidro por um preço 
mais barato, incorporava à gasolina -·e hoje a mistura 
esiá em torno de 22% -e venderia 'esse álcool anidro ao 
cÓnsumidor por um preço equivalente à gasolina. O ou
tro preço do álcool anidro, ao produtor, está um pouco 
mais caro também; não muito mais 'caro, mas um pouco 

_mais caro que o"preço da gasolina. 
Então, tudo isso, agora, está exigindo um novo qua

dro de escrut[.!.ra de preços, mesmo porque a PB
TROBRÃS está hoje com um estoque de álcool relativa
m.~nte grande, que ela comprou a preços variáveis, mas 
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os últimos preços fOram mais elevados. Agora, tudo isso 
tem que estar colocado dentro de um contexto estratégi
co da economia nacional. Não pode ser analisado isola
damente; se analisado isoladamente darei soluções sim
plistas. Tenho que avaliar dentro de um contexto global 
da economia nacional, o que representa de oferta de em
prego, o que representa de desenvolvimento de tecnolo
gia própria, o que representa em termos de estratégia 
para o País. Aletl do mais, essa singular combinação
preço de álcool e preço de açúcar - permite jogar ~um 
pouco. V. Ex• sabe perfeitamerite qUe o :PreÇo de açúcar, 
no mercado internacional, chegou a ser de 1.500 dólares 
a tonelada, hoje estâ por menos de 100 dólares a tonela
da. É um dado dentro da._ realidade, não é fâcil resolver 
isto. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- M,uito obrigado, Sr. 
,Ministro. - - - · 

Sr. Presidente, estou satisfeito, ãpenas pediria a V. Ex• 
que dessas prioridade na tradução das_notas taquigrâfi-

= -
Vou pedir licença ao Sr. Miolstro, porque tenho um 

compromisso desde às 12 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Tem a pa
lavra o Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA- Meu caro Ministro, em 
primeiro lugar, quero, como todos os companheiros 
aqui, felicitar V. Ex' pela brilhante exposição que fez e, 
como sempre, um homem de raciocínio cartesiano, lógi_
co, objetívo. Em todos os problemas abordados aquí, V. 
Ex' demonstrou conhecimento de causa e uma ampla vi
são da realidade nacional. Por issQ, queremos feHcitâ-lo 
por essa brilhante exposição. 

O que deveríamos, e gostaríamos de faz.er, rapidamen
te, porque o tempo jã vai esgotando-se, é apanhar apenas 
um pequeno aspecto da exposição de V. Ex• Não vamos 
analisar tudo o que disse, Realmente, V. Ex• fbordou 

';<:om muita abrangênCia todos os problemas, p~incipal
mente o petróleo e em torno da energia elétricarApenas 
uma preocupação. :t: que V. Ex• disse claramente que o 
âlcool tinha que ser observado no País sob dois aspectos, 
o aspecto económico e_o aspecto-estratégico, sendo que o·
estratégiCO, em determinadas situações, tinha que ser le~ 
vado em conta como muito maís importante do que Ó 
econômico, porque implicava em empregos, implicava 
em eliminação_ -de tensões sociais, etc, etc. Mesmo_com 
~ses preços subsidiados, que, como V. Ex• abordou 
muito bem agora, têm que ser vistos num contexto na
cional, exatamente neste ponto, a minha preocupação es
tá na seguinte situação deOOje:_ as. jornais nOticiamqu~ 
estão sobrando quatro bilhões de litros de álcool ç que a 
exportação que se estava conseguindo obter e que, no 
ano passado, não sei, foi da ordem de 300 milhões, por 
retração de compra, ou por imposição do comércio ame
ricano, nós não conseguimos exportar rnais do que 60 
milhões de dólares até agora; temos um estoque de 4 bi
lhões e a PETROBRÃS nào sabe mais ond~ ponha ál
cool. . 

Aí vem a minha pergunta a V. Ex• Ao tempo em que 
eO. presidia a EBTU, nós pwcurávamos adaptar; em vez 
de fazer um motor para o álcOol, o que custaria muito 
caro, nós tentamos adaptar .os motores existentes, que 
hoje representam 80, 90% dos motores qUe utilizam o 
óleO diesel, ou o calor do petróleo, para transportes di~ 
ver~s. Nós propusemos transformar o álcool num com
bust[vel para o motor diesel, Que já era consagrado_ uni::. 
Versalmente- e V. Ex•, como engenheiro, sabe muito 
b~m- pelo rendimento elevado da concepção do motor 
diesel, diferente da concepção do motor rotor. Então, 
exatamente, porque o motor tem um rendimento tnãis 
alto, se nós conseguíssemos adaptar o combustível ãl
oool, cujo poder calorífico é menor, sem dúvida nenhu~ 
ma, mas adaptá-lo para ser consumido no motor diesel 
jã consagrado, repito, e conseguíssemos ... 

O SR. AURELIANO CHAVES- (fora do mii::l'ofo
ne.) 

O SR. ALBERTO SILVA- ... existe aditivo, V. Ex• 
disse bem. Esses aditivOs, entretanto, foram feitos expe
rirrientalmente, sem nenhuma decisão governamental de 
pesquisa no. sentido de fabricá-los no Pais. Mas a_E6TU 
foi mais longe e_ conseguiu, no fiiial dos seu~ investimen
tos, um aditivo que pode ser adicionado ao diesel, pode 
~~ ser _reduzido 6% n__o volume, gue confere ao álcool 

aquela acetanagerri que ele não tem, para poder traba
lhar no motor diesel. E a última i!')_formação que riós tive
mOs~é- que esse aditivo pode ser fabricado de uni-deriva
do' do álcool, de um subproduto do álcool. 

Consic!erando, e ai a pergunta a V. Ex•, considerando 
,que-é possível fabricar-se esse aditivo no País a 1/4 de 
dólar o litro, eu fiz aqui uma conta que, se não estiver er
rad:f, é mais ou menos esta a situação: são 4 bilhões de li
tros de álcool que estão sobrando, estão ainda se_m co
merCialização; isso equivaleria, em valor de dólar, a 2 I 3 
milhões de dólares. Se nós pegássemos os 4 bilhões de li
Úos de diesel e substituíssemos por esse âlcool aditivado, 
nós gastaríamos 60 bilhões de dólares com aditivO, es
taríamos·g!l_nhando aí 150 milhões de dólares de econõ-_ 
mia de importação. A nossã escola tem essa característi~ 
ca de não resolver problema eirado e tainbém- não deixir
que uma -pesquisa se perca por falta de uma ação, por 
isso· perguntaria a V. Ex•: não estaria na hora de partir
mos para essa meta, aditivo para o álcool, para poder 
_p_roduzir álcool à vontade e substituir diesel de maneira 
racional, objetiva e econômicil? -

O. SR •• AU~IANO _CHAVES - Esta colocação é 
importante e exige um exame extremamente cuidadoso. 
Não há dúvida nenhuma que os motores do ciclo rotor 
são motores de menor rendimento do que os do ciclo die-, 
seL Por uma· razão singela vamos falar aqui entre enge
nheiros é que o rendimento de um sistema está relaciona
do com temperatura de entrada e temperatura de saída. 

- Os motores do. ciclo rotor são motores de Centelhamen~ 
to que explodem mistura carburato, os motores do cicio 
diesel são motores de combustão interna, não são moto
res de explosão, operam com alto grau de compressão; e 
tendo alto grau de compresSãO, eles transformam maior 
quantidade de calor em traba_lho mecânico; a temperatu
ra- de descarga dos motores do ciclo diesel-é menor dO 
que a temperatura de descarga ~os motores _do ciclo r_o
tor, Então os motores do ciclo diesel significam um 
avanço tecnológico -em relação aos motores do ciclo ro
tor. No momento em que eu puder utilizar um combustí
vel num motor do ciclo diesel, eu estou, quer dizer, utili
zando um motor de termodjnârnica mais avançado, de 
melhor rendimento. Eu ~ditivo o âl,cool com que finali
dade? ,Alterar a acetangem do álcool, permitir que ele, 
e_vídentemente, op~re h o motor. dc;t,cic~o. diesel. Esses adi· 
t1vos foram exammados e mmtos·adJtJvos, no começo, 
eram na base de nitratos, o que era realmente uma coisa 
difTs:U -de.pr.odução, depois passaram para aditivos tipos 
trietileno glicol, que podem ser produzidos pelo próprio 
suhnrnciuto da indústria de can.,a-de-acllcar, 

Agora, horizonte que nós tlnhámos na··época érii"úm·· 
hori.4lnte um pouco diferente. Por quê? Porque, real
mente_, o_ãlcool estava para o produtor por um preço in
ferior ao álcool ao consumidor, e a produção de álcool 
ainda não havia atingido o limite a que atingiu hoje. O 
que aconteceu? Houve uma evolução na produção de 
veículos a álcool no Brasil extremamente favorável. Mas, 
evidentemente, que a tecnologia desses veículos a álcoo·I 
melhorou sensivelmente, então diminuiu o consumo es
pecifico desses veículos e, paralelamente a i.sso, a tecno~ 
logia de produção de álc_ool também aumentou. Tendo 
aumentado ·a produtividade_ das destilarias a álcool, não 
era o caso de reduzir o preço dO: álcool? Acontece qUe o 
rriecantSinO é inflacionário, é de tal maneira distorcido 
que se torna extremamente difícil, hoje, estabelecermos 
nítido valor de preço de custo, porque, a todo momento, 
o cus_to fina_ng:iro e os insumos básiCos inflacionários, 
inclusive a mão-de-obra, alteram compl~tamente toda a 
equaçãO de determinação de preço de· custo. Então, o 
que que nós temos agora, na verdade? Nós temos um de
terminado número de -litros de álcool a-rmazenado pela 
PETROBRÃS. O fa~o de ter sido armazenado pela PE
TROBRAS._não tem tanta importância: entre a Crlse do 
excessc e a crise da escassez, é melhor a crise do excesso. 
O que existe _é o seguinte, é que realmente o sistema nos
so de tancagem ainda é insuficiente; tancar custa dinhei
ro, armazenar-custa dinheíro. Ora, çomo esses custos 
não foram, afinal de CQUtas, a partir de um determinado 
limite, inseridos no fluxo de caixa da PETROBRÁS, e_s
ses fluxo de caixa da PETROBRÃS está ·sofrendo -agora 
as conseqUências dessa tancagem. -
. Nó..s temqs esta._alternativa de aditivação, que deve ser 

reexaminada_ agora. Isso foi amplamente examinado na 
Comissão Nacional de Energia, foi proposto pelo CNP, 
foi proposto pelo próprio Ministro Cesar Cais, na-época 
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em que_ eu era membro <ia Comissão Nacional de Ener
gia, a aditivação do álcool no diesel. Até um determina
do limit~, _é c!aro, é perfeitamente possív61. Nós utHiza
mos tanlbém o võ{ante da adição do álcool anídro, a ga
solina e hoje estamos em 22%; começamos com 15% fo
mos subindo e hoje estamos em 22%. Mas tudo ísso não 
compensou o aumento de produtividade. Nós temos 
uma capacidade insta_l_ada, hoje, seguramente para pro
duzir.mais 30~ de álcool do que nós temos produzido. A 
produtividade de matéria-prima ampliou-se sensivel
mente. Nós estamos com uma produtividade hoje de 
mais de, seguramente, 70,80 toneladas de cana por hecta
re e em alguns lugares muito mais do que isso. Temos, 
erttão, hoje uma produtividade d~ álcool por hectare
que era da ordem de 3.700 litros de álcool por hectare, e 
em alguns lugares é esta ainc!.a mais- de mais de 4.500, 
em algumas distilarias estão operando co_m mais de 5.000 
litros de álcool por hectate. Tudo isso fez com que a pro
dução de álcool, com a mesma instalação feita, aumen
tl!_sse. E_como o consumo não aumen!ou na proporção, e 
a__tecnologia"melhorou sensivelmente, quer dizer, a per
formance dos motores que usam álcool, estamos diante 
dessa realidade. Nós vamos ter que examinar Isso com 
todo critérío, inclusive admitindo a hipótese de utilizar o 
álcool nos motores do ciclo diesel, álcool aditivado. lsso 
tem que ser examinado, cuidadosamente, porque, é claro 
que o álcool aditivado aumenta a sua acetanagem, mas 
não aumenta o seu poder calorífico; quer dizer, o poder 
calorífico do óleo diesel é da ordem de 11 mil quilos calo
rias por kg, o poder calorífico do álcool etílico é da or
dem 5.700 a 6.000 ouiln~ calorias oor kP" 

O SR. ALBERTO SILVA- Perdão, é que os cami
D;hões que estão utilizando álcool aditivado, o nobre Mi
nistro sabe, em terf119S de quilometragem, a partir de cer
a distância, começam a ficar semelhantes e equilibrados. 
\lo consumo do caminhão, no dia a dia. 

ü SR. AÜRELIANlfêHA VES- Bástante pf<v<ini-f 
da medida em que conseguimos queimar mais álcool do 
que queimar diesel; não queimamos todo o diesel, mas se 
,aumentamos a quantiõade de álcool, que é queimado em 
relação à quantidade de diesel que é queimado, aproxi
mamos muito o consumo do álcool do consumo do die
sel. Isso aí é um assunto que, como levantou muito bem 
o Senador Alberto Silva, nós devemos examinar com 

'bastante tempo, 

O SR. ALBERTO SILVA- Apenas insisti porque se 
nós estamos consumindo 20 bilhões, até mais, de litros 
de óleo diesel por ano e todo o grande consumo da quei
ma do petróleo é nesse particular, porque todo transpor
te brasileiro é feito em cima de caminhão com diesel, era 
uma idéia que,_ eu gostaria que o nobre Ministro levasse 
em ·consideração para um estudo nesse sentido. 

segundo, eu ilão queria mais tomar o preCioso tempo 
de.todos. Era só para lembrar aquela colocação que foi 
feita. '!.. -~x• disse _que nós já estamos produzindo __ maior 
vOiUme-de-álCool por aumen-to de produtividade, e tudo 
mais. Mas, quando se pensou em aumentar o programa 
do álcool, sempre havia aqueles que diziam que não se 
deveria aumentar a fronteira agrícola porque se estava ti
rafldo terrã, que produ-zia alimentos, para produzir o ál
cool que, em última anãlise, iria apenas ser queimadQ. E_ 
C[ue os alímeiltos eram para a máquina humana, que é 
muito mais nobre do que a outra máquina, Eu lembraria 
o seguinte: no nosso Nordeste em que se produz uma 
DOa-parte desse álcool, ar, por volta dos três bilhões de li
tros, existe uma vOcação nítida, conhecida de plantar 
mandioca. A mançfioca poderia ser plantada ao lado da 
canà e o balanço energético que V. Ex~ acabou de deter
mjnar, com o aumento _do rendimento das refinarias, a 
sobra do combustível, bagaço de cana, aí vem a c-olo~ 
caÇão;. se s_e_ã.coplasse a fronteira agrícola, isto é, a pro
dução de mandioCa produzindo álcool, coin o· en"erSético 
Q.!Je sobra da=- ca~a, nôs n~o aumentaríamos muito a 
f~onteira __ agrícola, criaríamos !Jlilhares de empregos no 
Nol:-c!~te,-e estarfamos tan1béln produzindo álcool, com
bustíyel n_obre_que, apesar de o custo real ser mais eleva
do do que o do petróleO, é estratégico, principalmente 
para Região Nordestina? Talvez fosse uma solução. Em 
vez dos bóias-frias, que criam tensão na área dos tabulei
ros costeiros ali de Pernambuco, Paraíba, se houvesse a 
prOdução di! álcool a partir da ·mandioca, com o bagaço 
_da ::ana, COJll o complement~ do balanço enJ:rgíco, V 
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Ex~ evitaria, de saída, o bóia-fria, porque teria trabalho 
o ano inteiro, pois as duas safras não -são coincidentes. 
Ou poderiam ser até dissociadas ao longo do anc}. Uma. 
outra pergunta e rapidamente, apenas uma incursão na 
parte elêtrica. Eu visitei Balbina. E digo a V. Ex• que, 
tristemente, examfno que se vai afqgaí- uma ãrea de du
zentos mil hectares da noresta amâzônica cuja riqueza 
nós não sabemos nem ó que tem debaixo do solo, mais a 
riqueza da biomassa, para produzir uma usinâ. de 250 mil 
K W; uma vez fechado o lago, não ultrapassaremos os 
250 mil K W. E se pensarmos na expansão do crescimen
to da Região, 5% de,cresciinento equiV-ãlerla a -s%--n~ 
mínimo do crescimento elétríco. Como fazermos enfão
se a usina afogou 200 ritjl hectares de Qoresta? Se não me 
engano eu tive oportunidade-de dar alguns números a V. 
Ex~ que, se operarmos rso---árVOre!rpor-hectare.-ano, ent 
25 mil hectare-ano sel'fl destruir -a floresta, sem mudar o._ 
ecossistema, em 150 ãrvores, fiiáiido de cada hectare, 

._produzir~e.-á 250 -mil K W de energia. Dir-se-á que é· 
complicado fazer essa manobra, mas a pesquisa, a tecno
logia poderia ser -desenvolvida__agora em Bâlbina. Para 
quê? Para a' possiblliâ.aâe de se conseguir dois ou três mi· 
lhões de K W. V. Ex~. como Ministro._pão deveria petritf.:
tir maís ·que se colocasse embaixo d'água uma flor~ta ri
quíssima. Os.200 mil KW, por exemplo, de BalbiÓ<I;l da
riam para fazer uma usina de dois milhões de,KWscm 
destruir a noresta. É Umã-quesião -de tecnologia, de usar 
a biamassa gerando a energia elétrica, como se faz na 
Europa, êom o carvão. 

O SR. AURELIANO Çt.IAVES ~:Vou tentar res
ponder às judicíosaf indagações do _Senador Alberto_ Sil
va. 

Em primeiro lugar, no que diz respeito ao álcool_ de 
mandioca, que tem_ as _suas peculiaridades próprias. A 
primeira peculiaridade é que se tem que transformar o 
amido em glicose. Nós, felizmente, conseguimos desen
volver, no Brasil, enzimas orgânicas, e hoje nós temos -
um domínio sobre-elas, cj:ue sacari(icam o amido da man
dioca. Agora, nós temoS uma eXperiência, meu caro Al
berto Silva ... 

O SR. ALBERTO _Sl_L_VA _- Triste, mas não pode 
servir de exemplo ... 

O SR.".AURELIANO CHAVES --, Pelo seguinte: a 
mandioca, ê t:lm negócio danado. Primeiro, é que nós 1e
:nos uma quantidade enorme de variedade de mandioca. 
Há umas que têm mais ramas, outras que tem mais b_!l~ 
lho~. umas que são bulbos pivotantes, outras que são 
bulbos radiantes, há uma série de coisas. Então, espeCifi
camente, até que se_ chegu_e a um tipo de produção de 
mandioca pór hectare ... Nós tivemos um exemplo na 
nossa usina de Curvelo que V. Ex~ conhece bem. 

O SR.. ALBERTO SILVA -_Eu não gostaria que 
aquilo servisse de exemplo. 

O SR. AUREUANO CHAVES- E uma tecQQlogia, 
está aqui o Dr. Elisier que sabe -perfeitamente,- qUe- riõs 
como goVernador de Minas tivemos oportunidade de 
examinar. Supunha-se, a priori, agricultura é um negócio 
muito sério. Não se faz transplante de pesquisa em agri
cultura. Agric~ultura. se faz a pesquisa iD loco. Quando se 
proce_deu à usina de álcool de mandioca .de CutVelo,- ela 
se apoiou numa produção de mandioca de fundo de 
quintal, na ordem de tr~ a _g_uinze lO.Úeiadas de ~an
dioca por hectare. Quando o Dr. AdttiiieS.resolveu plãn
tar 5 mil hectares de mandioca, para fornc;cer à usina de 
CurveJo, a escala se modificou. A escala de fuf1db de 
quintal saiu para uma escala mais ampla. Supunha-se 
que com ~ma tecnologia moderna, ci~ma experiência 
adequada, com uma seletividade critenosa do tipo de 
mandioca que iríamos p Jantar, nós iríamos colher, nas 
margens do rio São Frandsco, nas margens da1represa 
de Três Marias, uma produção de 30 ou 40 tonelildas por 
hectare. H avia uma presunção iniciai de que a.m·andioca 
não era muito exigente com -reLação à água. Mas não se 
sabia. qu: ela. que não é -muito exigente cotn q~l~ç.ão à á
gua, e ex1gente em relação ao nível de lençol f'Jcâltco, eni 
relação às suas rarzes. O que aconteceu? Houve um fenô
meno qualquer, talvez de baixo nível de lençol freático, 
houve um enfraquecim-ento, um draw-back, elas se tor
naram mais sensíveis a doenças tipo fungo, que grassam 
muito na mandioca e nós tivemos, necessariamente, um 
q.u~dro muito desagradável. A produtividade nrevis(ll, 

que erâ da ordem de "Jõ ou 40 to'neladas, baíxou·-para me
no:_t_ d_e cinco_to_!!clada~_po!_!lectare. Q_problema do :ã:l-: 
cool de mandioca, eu acho que ele se presta para destila
ria de porte médio. Para destilaria de grande porte, o 
problema de se plantar grandes extensões de mandioca ... 

O~ SR, ALBERTO SILVA- Permite-me. !~Obre Mi
nistro? 

O SR. AURELIANO CHAVES- Póis não, 

O SR. ALBERTO SILVA- Eu estou fazendo uma 
proposta para o Norde;ste. De.stilari.as de_ porte médio 
trabalhando em acoplagem com as grandes destilarias de 
cana. Lá a natureza é outr'a, o lençol freático dos tabulei~ 
ros costeiros ali' naquela região que produz cana é total
mente diferente da área de Curvelo._Eu diria a V. Ex• que 
é uma questão de pesquisa, para dar emprego àquela po
pulação faminta do Nordeste ... 

O SR. AURELIANO CHAVES- E~ acho que vale 
aqui uma experiência, e· na época do Ministro César 
Cais, S. Ex• está aqui e pode confirmar, fizeram uma ex
periência lá de produção de álcool de mandioca. Eu con
sidero qUe é utn assu,nto que de-vemos examinar. Exami
nar_ com cuidado, cuidado fundJlmental no que diz res
peito à tecnologia, que nós já dOminamos razoavelmen
te,_e aos custos econômicos. Eu ~credito que se .acoplar
mos _con•{eníe.n.ternente podemos_ ter um custo médio 
mais ade(j_uado. Do pOnto de vista da análise da fisióeco
nomlcidade., não há nada que possa competir com o ál~ 
cool da cana~de-açúcar. Não há álcool de madeira,_ não 
h-ã-alcool de mandioca, não há nada que possa competir 
com ·o custo da tecnologia, _çom o preço do álcool_ da 
cana-de-açúcar. É claro _que devemos fazer essa ava
liaçãO de um horizonte mais ·amplo. 

O SR. PREStO ENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao Senador Benedito Ferreirã. -

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, Sr. 
Jvflnsitro, anfes -de-mais nada, devo dar uma explicação 
sobre o meu lamentável atraso, Viajei a noite inteira, me 
deslocando de Araguarina para cá, cheguei um pouco 
atrasado e não pude assistir ao início da palestra do Sr. 
Ministro Aureliano Chaves, com quem eu jâ venhQ 
aprendendo, desde a Câmara dos Deputados. na nossa 
saudosa Comissão_de_Minas e Energia daquela Casa, 

Do que eu pude recolher, Sr. Presidente, Sr. Ministro, 
cfeu_espero que eu possa apropriar-me de uma cóPia de 
toda a sua exposição, que eu sei quão substanciosa é, por 
esse perfil de _largas pinceladas que V. Ex' traçou aqui 
para nós, eu espero que contenha as informações que 
realmente esta Comissão persegue. 

ln icíalmente, Sr~ Ministro Aureliano Chaves, eu, hoje, 
pelos jornais, ligeiramente, vindo de casa para aqui, eu li 
uma notícia realmente curiosa, não sei se mal colocada 
pelo articulista, é que o DNAEE teria aumentado 46% 
do imposto únicO Sobre a e_nergia elêtrica. Isso, realmen
te, me deiXou preocupado, inclusive com a e-'Jplicação, e 
não sei como teria o DNAEE essa atribuiçãO para au
mentar alíquotas, e eu não sei se deve haver ar uma con
fusão, mas, de qualquer forma, eu trago o assunto à bai
la porque acho que o consumidor, e sobretudo os contri
buintes brasileiros, já não agüe_ritam mais ouvir falar nes-' 
se espant.alho de imposto; a questão foi colocada pelo 
notictáf#d des~a forma 

mt -verifiquei, também, e afjá no texto da exposição do 
Ministr01 é que bem andamos nós aqui no Senado, por~ 
que mais interessados no assUnto, na -êpõca, como esco
teiros, o ilustre Senador Luiz Cavalcante e este goia:no 
que deveria só cuidar de boi, mas interessados pelo 
problema mineral nós discutimos aqui, quando era proi
bido falar como escoteiros, repito,-os chamados contra
tos de risco firmados pela PETROBRÃS. E, da expo-' 
sição, eu recolhi que realmente, mais uma vez, bem an
dou o Governo, e sobretudo a PETROBRÁS, quando 
firmou os contratos de -risco. 

Veio-me uma Cl,lriosidade, é que tendo em cÔnta as in
certezas, os riscos, como rea1mente se aplica à pesquisa 
do petróleo, se nós ainda temos algumas das experiências 
-de estrangeiros _que devem ter trazido, além do capital de 
risco, seus equipamentoS, seu know-how, para o nosso 
território, se ainda existem alguns contratos em anda
mento, se ainda continuam pesquisando? E quais os re
§Ultados alça!lç~d<!S_ por esses cont~atados? 

' A. agropecü!rTa', no Brasil, lO i isentada,· eht I 957; do 
imposto úníc~obre combustíveis. E essa legislação -
está aí o grande artífice que construiu realmente o gran
de arcabouço jurídico que este Bra:;il precisava e lamen
tavelmente' foj _revogado aquilo que alguns desvisadoS 
chamam atê de enxurrada legislativa dO governo Cas
tello Branco, mas com toda aquela acuidade, aquele pri
mor de legislação obtido via aqueles decretos, injusta
fr!e!lte chamados de enxurrada legislativa - essa legis
laçã-o da isenção escapou; tal era a inalha de tantas con
tas. de letras-mortas para serem modificadaS e alteradas. 
E tenho-me preocupado, ultimamente, pois fiz uma pes
quisa e aprofundei-me, dentro das minhas limitações, 
evidentemente, mas aprofundei-me e cheguei à dolorosa 
conclusão de que hoje o Poder Público do Brasil, o Go-
verno federal, está exposto a situações realmente curio
sas, porque imaginemos um usineiro, que tenha contabi
lidade, e qu_e possa se socorrer dos números dessa conta
bilidade, resolva exigir do Governo federal o ressarci
mento de todo esse imposto único que ele pagou nesse 
período todo, pois a lei continua em vigor, ela não foi re-
vogada? É evidente que a maioria do:-> agricultores brasi~ 
Ieiro não têtn nem lucro quanto mais contabilidade, mas 
há empresas organizadas que se poderiam dar a esse tra~ 
bailio, via uma ação própria, e azucrinar bem o juízo do 
COnselho Nacional do Petróleo, que tem uma contabili
dade mas não tem receita própria nem sequer para res
sarcir a PETROBRÁS, como foi aqui colocado, desse di
ferencial de preço de dólar, que é feito, o preço real, pelo 
preço de fato praticado. Eu não sei se seri;t o Conselho 
Nacional de Petróleo que iria que ter qÚe aicar com isso. 
Mas, de qualquer forma, estaria o Governo exposto a 
orna situação delicada, o que caracteriza, mais uma vez, 
o nosso descaso para com a agropecuâria, o quanto ela 
tem pouco poder de pressão porque nem aquilo que ela 
conquista, lei do Congresso Nacional, sancionada pelo 
ExecutivO, rCgUlame~~ada,- e que por total desapreço, e 
pela raJta de pressão, porque O Conselho não faz greve 
nem passeata, realmen_te, nunca gozaram de&Se benefi
cio, nem sequer-se empenharam para que fosse ela col.:h 
cada em prática, pelo menos através da justiça. _ ,-

Finalmente, uma pergunta ao e.'\':pert Aureliano Ch!$
ves, ainda em matéria de petróleo: é se a reinjeção dP 
gâs, no caso do petróleo da platafora marítima, não. po
deria ser substituída pela reinjeção da âgua salg~da? 
Parece-me CQisa_ que, nos idos de 67, 68, quando n.llma 
viagem, dá nossa Comissão de Minas e Energia da Câ
mara dos Deputados, aos campos de produção, naquela 
época, na Bahia, Sergipe e Alagoas, eu recolhi esse tipo 
de informação; não sei se entendi mal, parece que um 
dos técnicos de produção Cla PETROBRÁS tinhafli-nos 
dado essa_ alternativa. para aqueles campos de "Dom 
João", no recôncavo, por se.rem dentro d'água; ali 
poder-se-ia compensar o gás extraldo, para tirar o'cha~:s 
mado petróleo, ou o petróleo morto não sei qual seria a· 
linguagem técnica, mas aquele que seria impossível Nir à 
tona, por falta de gãs que o impulsionasse, que poderia 
ser obtido através da reinjeção de água. Essa é uma inda
gação que eu gostaria de também colocar para o Minis-
tro. · 

E em largas pinceladas, Sr. Ministro, resta-me, ao con
cluir, cumprimentá-lo, sem nenhuma surpresa para mim, 
vez quase que prêmio ter a sua presença nesta Comissão, 
em trazendo uma série de informações, e inform-ações 

.abalizadas, c:om aquela exatidão de um grande mestre de 
matemãtica. sempre preoc~pado com a correção dos nú
meros. Muito obrigado. 

Ó SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Codcedo 
a· palavra ao Sr .. Ministro Aureliano Chaves. , 

O SR. AURELIANO CHAVES- Eu quero agrade· 
cer ao eminente Senador Benedito Ferreira. Fomos com
-panheiro aqui na Câmara numa legislatura, de forma 
que tivemos uma· convivência muito _estreita no Parla
mento Nacional. 

Eu vOu tentar resumir as indações do Serrador Benedi
to Ferreira para ·ver se consigo dar as respostas adequ~
das 'h elas; todas elas indagações importantes. V amos co
meçar, especificamente, pelo problema do DNAEE, De~ 
.partamente Nacional de Ãguas e Energia Elétrica. Eu 
creio que deve haver um equívoco. Na reali!iade, o 
DNAEE não pode alterar dispositivo de lei que diz res
peito ao imposto Cmico sobre energia elétrica. O que exis
Je é o seS!li!l~ nós temos na área de ene!gia elétt;ica ~-· 
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Jém uma coisa que chama equalizàção tarifária, que é 
feita através da chamada reserva gera( de garantia. N6s 
ternos duas reservas que incidem sobre a tarifa de energia 
elétrica; além do imposto único _SObre- energia elétrica, te- · 
mos a reserva geral de garantia, que é para a equalização 
tarifária e a reserva geral de reversão, -RGR, que é espe
cificamente um fundo destinado a criar condições para 
que uma determinada _empresa de energia elétrica, que 
está fora especificamente da área estatal, reverta para a 
área-_estataL 

O nosso Senador Roberto Campos, na época em que
era Ministro do Planejarnento, e um grande Ministro do 
Planejamento_,._ sabe perfeitamente a luta que se teve para 
incorporar ao sistema energético micional eSse grupo da 
Bond and Share, o que se concedeu, à época do Ministro 
Dias Leite, se não me falha a memória, essa chamada re
serva geral de reversão, que ê justamente recurso que se 
pretende ter para fazec essa reversão._ Hoje O quadro de 
reversão "ê muito pequeno. A maior reversão que houve 
foi a do sistema Light; Líght Rio e Light São Paulo, à é
poca ainda do Ministro C~ar Cais. Hoje são empresas 
menores. __ __ . . 

Agora, como é feita a reserva geral de garantia? 
Ela é feita em função do que nós designamos tarifa fis

cal, que é, necessariamente, um tipo de tarifa qUe se Cal
cula em função especiticamente dos custo_s de_ energia ao 
.consumidor. Nós temos um determinado número de_em
presas de energia elétrica ou porque operam melhor o 
sistema ou porque grande parte do seu capital já foi re
munerado, já foi amortizado. Nós temos centrais aí 
como Fontes, por ex.emplo, como Cubatão, que tem 
muito mais de trinta anos e está funcionado perfeitamen
te. São usinas que têm um baixo custo de Kwh gerado. 
Com isto o-que acOntecer Como as instalações mais mo
dernas são necessariamente mais caras do que as mais 
antigas, até porque há de se prever que no planejamento 
hidroenergético vaca pudesse aproveitar aquelas áreas 
onde a energia elétrica é mais barata, não só mais barata 
no que concerne ao custo do K W instalado, mas também 
mais barato no que diz respeito ao custo do K wh ger3.do, 
cOm isto se nós tivésseino.S, pOT exemplo, uma tarifa dife
renciada, seguramente a tarifa da Light seria mais barata 
do que a tarifa da CESP, a tarifa da CESP talvez mais 
barata do que a tarifa da CHESF, a tarifa da CHESF 
mais barata do que a tarifa da ELETRONQRTE, e as
sim por diante. Procurou-se distribuir essa cOisa, obter
se uma tarifa fiscal e, a partir da tarifa fiscal, criar-se um 
fundo. O que aconteceu'? Aquelas empresas de energia 
elétrica que geram Kwh por um preço mais barato, me
nor do que a tarifa fiscal, elas devolvem esse dinheiro 
para o Departamento Nacional de Ãgua_s e Energia Elé
trica, para que este compense aquelas outras empresas 
que geram um K wh mais caro do que aquele previsto na 
tarifa fisCal. Acontece que-o quadro energétic_o brasileiro 
se deteriorou-ao longo do tempo. Nesse particular faça
se justiça. A nossa-energia elétrica que à época do gover
no Castello Branco estava sendo remune_rada na base de 
10%, ou talvez um pouco mais, foi deteriorando ao longo 
do tempo a remuneração desse investimento no setor de_ 
energia- elétrica. Hoje está tendendo para 3.9%, 4%. En
tão, com essa baixa remuneração do setor energético, 
aquelas empresas que produzem K wh mais baixo do que 
a tarifa fiscal começaram a reinvestir; não tehl recursos 
para investir. Então começaram a não rec_olher no tempo 
hábil. Penso que na época do Ministro César Cais esse 
negócio já estava acontecendO-e_, agora, qe agravou, ma? 
se não recolher a aparte que lhe cabia recolher, em de
corrência disso, o Departamento- de Aguas e Energia 
Elétrica não tem recursos para compensar aquelas áreas 
em que a tarifa r"eal é superior à tarifa fiscal e essas áreas 
estão localizadas, basicamente na_Região Norte do País, 
um pouco também'"' na ~egião S~_doeste, 1 na Região 
Centro-Oeste. · · 

tÍlta Regiilo Norte tem uma geração téimica Predomi-
nantemente de derivado de petróleo, ou diesel ou_óleo. 
combustível. Houve um .esforço grande na Comiss~o 
Nacional de Energia, na gestão César Cals, _no M_inis
té-rio das Minas e Energia, para que nós pudéssemos in
troduzir algumas gerações térmicas na Região Nordeste, 
utilizando biomassa, mas principalmente clúps de madei
ra, porque colocar tora de madeira dentro_ de uma caldei
ra não é coisa tão simples assiín não~ é muito fâcil de fa
lar, mas difícil de fazer. Estamos com algumas termelé-. 
tricas lá na Região de Samuel, na Região de Batbina: as 
termelétricas estão operando com chips de madeira com 

algum resultado positivo. Há alguns aspectos importan
tes. Como se tratam de florestas heterogénas, queimar 
floresta heterogénea não é a mesma cáisa que queimar 
florestas homogéneas definidas como florestas energéti
cas.:._é coisa completamente diferente. As peculiaridades 
de queima são completamente diferentes. A produção de 
resinas corrosivas e outras coisas mais, nas caldeir~s_, 
qmirido se _trata de f1ores_tas heterogéneas, também com 
poder calorífero diferente, com sistema de seca diferente, 
uma série .de cois_as mais, é um negócio um pouco mais 
complexo, embora seja possível.. 

Então. em de_c_orrência desse fato da tarifa_fisça,J.e da 
reserva geral de "garantia, o DNAE está numa si,tuação 
crítica e a PETROBRÃS, llã.turalmente, não recebe o pe
tróleo que vende para as empresas de energia elétrica de 
âmbito estadual, que têm geração térinica predominante. 
O que se pensou - mas isso vai depender, naturalmente, 
do Congresso Nacional- é alterar esse mecanismo de 
RGG, talvez compensarmos essa tarifa fiscal, através da 
parcela d«;> imposto único sobre energia elétr~ca, -que é re
colhido díretamente aos cofres da União e que tem, entre 
outra .destinação, esses 40% a que o ilustre Senador fez 
referência. TfanSfõfiilãr esses 40% do- imposto único de 
energia elétdca como recurso para equalizaÇão tarifária, 
e não a utilização do RGG porque hoje as- empresas que 
estãQ com alta eficiência e gerando K wh a preços mais 
baixos do que a tarifa fiscal recebem na base da tarifa fis
cal e não recolhem aos cofres do DNAE. Esse é um as
sunto que nós vamOs ter que examinar a níVel de Cori
gresso Nacional. Hoje estou convencido do seguinte: por 
melhor que seja a legislação feita entre quatro paredes,-
ela é, normãlmente, pior do .que uma legislação que não 
é muito boa, mas ê feita aqui, abertamente, no Congres-

-so Nacional. -
- AgOra; nõ queôiz respeito ao problema de abertura de 

postos, estamos hoje e~aminando no DNAE~ uma ma
neira de liberalizar issO, redUzir a prl::sfmça do Estado na 
vida do cidadão. Por que razão o nosso CNP fica com a, 
responsabilidade de liberar posto de gasolina numa cida
de e posto de gasolina numa estrada? Primeiro, nós te
mos que deixar as forças de mercãdo atuarem livrementé 
nesse negócio. Como é ·que vamos saber se a cota de 20 
mil litros pode ser 20 mil litros, p"ode ser I 5 rrl.illitros, 10 
mil litros? Não sei, é muito elástico esse negócio. Além 
do inais o segiihy.te, qUando se vai fazer uma relocação de 
um posto de gasolina numa cidade, numa rua, as postu
ras municiPais é quem devem definir isso: O sujeito aqui 
em Brasílía é quem vai saber se reloca para cá ou reloca 
para-lá? E o posto numa estrada? Os aspectos técnicos da 
esf;rada sãO _definidos pelo ~e_partamen_t(l_ Nacional de 
Estradas e Rodagens, ou os departamentos estaduais de 
rodagem é quem definem, especificamente. Nós estamos 
examinandç esse negócio cuidado!)amente, é claro que 
ainda não temos uma definição, para ver se nós vamos 
redUzir a presença do EStado na vida do cidadão. 

No que tange, também, ao problema de abertura dos 
postos nas esti=adas, nós estamos fazendo uma experiên
cia. É d.ificil. Os interesses são diversos, a satisfação é 
também diversa. O que nós fizemos foi uma primeira ex
periência. Por que os postos nas estradas? Porque têm 
peculiaiídad-es PróPriãS.-Gfãnde parte da economia na
cional circula pelas rodovjas braSileiras, Se isto é ho"m, se 
istõ- é ruim-, ·é- outro_ p·robfeni.a. Se deveria ·ser por aqua
vias, se deveria ser por ferrovias.. Deveria é uma cOisa, a 
realidade é comPleiamente diferen-te. DifiCilmente vamos 
-mõdifiç:ar es~e per_fil" D~a_fio que q~_<llquer planejador 
te_nha c_~mdições de modificar, a curtO _p~azo, e d!Jvidc 
que até a longo prazo, os hábitos de uma sociedade que, 
neceSSii"iamellfe~ tem ri.ã rOdõVia o seu priiicipal meio de 
transporte. Setenta por cento ainda da economia nacio
r&l circula pelo seu sistema rodov_iário. É- claro que nós 
estamos, agora, fazendo empreendimentos ferroviários 
do tipç dos feitos pela Companhia Vale do Rio Doce, de. 
alta eficiência, de alta eficácia, que permite transportar! 
grandes volumes de mercadoria a uma velocidade CQJlS· 

tante, sem- transbordo e -com alta confiabilidade. 

· -A Verdade é-que se falou mUito rio_ BtasU. em ,porredor 
de t~ansporte, Por obséquio, V, Ex•s me digam o que se 
~éfine como1;1ni corn!dot dy irà.niporte. O que é -um.cqf
redor de transporte? !:'4ós estamos, no Brasil, cheios "de 
palavrâ.s illá&lcàs. Corfedor de t(ansporte, _corredor de 
tra!lsPort~ •. cofre~or de ti:!J.Jl!iPOrte .. ~O que significa Isso? 
Nós eSta_mos, agOra, ·tçntando, pela primeira vez,' definir 
.claramente Um CbP(edor jje traospor_te de signifi~o 
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econômica. É o corredor de trilnsporte envolvendo a 
Rede Ferroviária Federal, e a Companhia Vale do Rio 
Do~e,_um_corredor de tra_nsporte Oeste-Leste, que vai ser 
origem-destino, s.em transbordo, envolvendo uma área
de alta produção agrícola, de alta produdução mineral, 
um sistema portuário adequado, um sistema de armaze
nagem adequado. Para isso nós vamos fazer o quê? Pela 
pfimeira vez fizemos um pfotocolo, vamos ver se dá cer
to, porque aqui cãda urri é dono do seu terreiro, tem um 
terreninho pequeno, está cantando nele. Chega um sujei
t? _lá_e já está esporeando .. 

Fizemos, agora, uma Comissão Mista,· Ministério das 
Minas e Energia e Ministêrios dos Transportes, para es
tudarmos juntos o ramal ferroviário Costa Lacerda-Belo 
Horizonte, que vem __ rolando ao longo do tempo. Por 
quê? Porque cada um tem o seu peculiar interesse, que 
pode ser legítimo, mas não convém ao Brasil. Cem quiló
metros estrangulando um corredor de exportação extre
mamente importante. E o quê? E uma ferrovia, do porte 
da Vitória-Minas, que tem capacidade de transportar~ 
_cem n:tilhões de toneladas, tem vagões disponíveis para 
isto, na medida em que, gradualmente, vai-se transferín
do _o volume de exportação do minêrio de ferro da região 
do quadrilátero ferrífero para a Região de Carajás -
este ano nós vamos bater o recorde, vamos transportar 
74 milhões de toneladas de minério de ferro, vamos co~ 
meçar transportando, via Carajãs, dez milhões e vamos 
aiifliir frintã e- dricõ-milhões de toneladas- o que acon
tece? Baixa o volume de transporte da Estrada de Ferro 
Vitória-Minas. O que vai-se fazer com es_ses vagões que 
estão ociosos, o qUe se fai fazer com isto .que está dis
ponível? Vamos ver se c_onseguimos utilizar isto para via
bilizar um grande corredor de exportação para grãos 
agrícolas que pode~ ser produzidos na Região d_o Cerraw 
dg~ NÇs_ te'!los possibilidade de ampliar a produção des
ses grãos agrícolas! terii.os alguns convênios _firri::J.ados, in
clusive C(lm os japoneses, do Projeto Campos, que ê uma 
experiência vitoriosa; e'Stl:!-mos operarido com navios 
combinados, fizemOs a primeira expé"riência. QUal é a 
grande vantagem nos-sa se conseguirmoS colocar nos 
portos asiáticos, através de navios combinados, minério 
de ferro mais grãos agrícolas? Os nossos grã.os agrícolas 
tornam~se altamente competitivos em relação aos grãos 
agrícolas ameriCanos. Por -exemPlo, soja no _Brasil._ Nós 
estamos produzindo soja numa área de produção" alta
mente _competitiva com a soja ámericana, até pouco tem
po eram 3 dólares por bucha, estamos mais ou menos em 
torno disso. Agora, quando nós inserimos a variável 
transporte, o negócio vai por água a baixo. O preço CIF 
po-rto, quer dizer, mi área de produção, incluindo até o 
porto, comPliéa e, do porto até o destinatário col))plica 
ainda mais. Com essã operação de navios combinados, 
cuja primeiraoexperiência nós fizemos agora, carregamos 
o navio cQm grãos agrícolas, no Porto de Paranaguá, su
bimos com es.s_e navio_e enchemos de grãos metálicos no 
Porto de Tubarão, quando nós conseguirmos operar esse 
corredor de exportação, nós vamos ter realmente um veí
culo de tra!lsporte,_ um sistema portuário, um sistema de 
armazenagem, que nos permitem ingressar no mercado 
internacional com alto grau de competitividade, sem ne
cessidade de fazermos algumas operações especiais. Te
mos feito mUitas operações especiais? Temos feito ope
rações especiais de energia elétrica. Estamos vendendo 
energia elétrica à tarifa subsidiada. Estamos isentando 
de tributos, estamos fazendo uma porção de. coisas para 
tornar o nosso-produto competitivo no mercado interna
cional. Como não existe nada de graça, alguém paga 
pelo subsídio que estamos dando para as exportações. e 
claro que o interesse nacional leva em jogo essa coisa to
da. Agora, temos que levar em conta a operacionalidade 
do nosso sistema, e esta está em função -da raçionalídade 
das soluções. Vamos ver se esta primeira experiência Que 
estamos tendo dará_ resultado_ positivo. Vamos ver. 

Eu quer_o indagar do m.eu_velho amigo Senador Bene
dito Ferreira se eu esclareci tudo, eu acho que faltou res
ponder a uma indagação. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Só mesmO a ques
t~o da isenção do imposto único, que devia colocar, tam
b<;:t;n• d_entro das preocupações do Ministro: O ímposto 
(quco sobre o petróleo, essa isenção concedida e há 28 
àtlOs erri vigor, e nunca paga, nunca praticada para a 
agricu(tura. 
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O_ SR. ÀURELIANO CHAVES- Agora V. Ex• me 
apertou, eu não sei tam1i6m, confesso que não tenho da
dos para lhe dar uma resposta precisa. Eu acho que nos 
podemos socorrer do Presidente lã do CNP. 

O SR._ PR~IDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obrigado Sr. Ministro. O Sr. (fora do microfone). Real
mente, conclui caíram muito -de sua significaç~o, nós te
mos Coisas de ordem (inaudível). Isso foi tudo sendo mo
_dificado por legislação-; .. 

O SR. BENEDfTO FERREIRA -Até por portaria. 

O SR. _ - Pode ser, não discuto, portaria não 
digo, mas por resolução e (fora do microfone). Eu estou 
muito à vontade porque estou no CNP há pouco tempo, 
mas eu estou procurando, interessadamente, acompa
nhar esse processo. Por quê aconteceu isso? Porque a 
perda da significação do imposto úriico que era atribuído 
aos Estados e Municípios? Porque as administrações an
teriores tive-ram o cuidado de não repassar aos consumi
dores aqueles impactos do ch_oque do petróleo de 1973 e 
de 1979. Se nós que comprávamos petróleo a 3 dólares, e 
chegou quase a 40, fossemos·rep·assãt aos consu-midores 
esses aumentos, iSso seria insuportável, a economia na
cional sofreria muito. Então, esse írilPõstõ fõi Sendo gra
dativamente reduzido e., paralelamente a isso, outros im
Pt?S~, que não tinham nada com a área, impostos para
fisc_a , ou seja, PIS-PASEP, Fundo Social, Previdência 
Socj I, foram acrescidos aos imposto~,dos derivados; so
ma<fos esses impostos da área social, chegariam muito 
próximos ao que era antigamen,te imposto aniCo. Essa é 
a expltcação sumária que eu queria dar. 

O SR. BENEDITO FERREIRA -~Eu sei do avança
do da hora, mas eu continuo ainda com a preocupação, 
porque o General Domingos- parece que também não 
possui informação quanto à isttnção tributária do impos
to úriiCo~ De qualquer forma, a legislação, a lei, pelo que 
pude chCcar, continua em vigor e a agricultura contiriua 
pagando o chamado imposto únicO. --

O SR. -Como agricultor, vou também veri-
ficaf iSsO~ (Risos.) 

O SR. PRilS!DENTE (Roberto Campos) - com a 
palavra o Sr. Senador Améríc_ci_d_e_Souza. 

O SR. AMERICO DE SOUZA~ Sr. Min.i,tro~Auro-
" liano Chaves, disse V. Ex~ que falou além do necessário. 

Nunca V. Ex• fala além do necessário. Na verdade, é 
mais fácil falar aquém, porque., sempre que fala, nos em
polgamos com a sua inteligência, e O jogo e'oqüente de' 
palavras, a capacidade de bem inteligentemente manipti

. lar o nosso vernáculo e fazer desmitificar conhecime-ntos 
especializados, até entãó herméticos; exclusivos aos ini.: 
ciados, tornando-nos, bachareis em direitO; POrém inte-
ressados no assunto, não- Conhecedores, mas pelo menos 
~pazes de entender o que diz V. Ex 'li Inicialmente, agra
deço o_convite que foi feito ·aõ-smem.bros desta Comissão 
para visíiii a-o- Centro de Pesquisa da PETROBRÁS, te
nho certeza irá contribuir para melhor entendermos os 
assuntos relativo!! ao petróleo. 

As minhas perguntas são sucintas. Não hâ necessidade 
de explanação. Perguntaria a V. Ex•, inicialmente, se 

, quando fala em importação de petróleo, nesse quantita
tivo está incluído o petróleo recebido de outros países 
para refino nO Brasil. _E se quando falamos em expor
tação de derivados, está também nesse quantitativo in
cluído os _derivados de petróleo que são produzidos no 
País, provenientes de petró_leo.vindo de outros pafses, so
mente para serem manq,t~hido"s no País? 

A segunda pergunta diz respeito ao transporte de ál
cool, Nós temos o exemplo típico no Maranhão de que o 
álcool produzido numa cidade, na Cidade de Caxias, por 
exemplo, ê transportado para São Luil e volta a Cax1aS, 
ou nas proximidades de Caxias para ser vendido. E fala
se até que, em verdade, esse transporte ê apenas contábil; 
ele não se processa, e que, isto naturalmente, encarece o 
preço do álcool. 

A terceira diz respeito a Itaipu. São dezoito as turbi
nas que comporão a hidroelêtrica. Apenas três estão 
montadaS até agora. Temos informação de que as de
mais quiilze já forãm adquiridas. Pergunto se a pressa 
OC§lia aquisição não teria representado um aumento do 
endividamento da_Itaípu, ou se o fato de deixarmos, se 

-.verdJt<!eria.l! ~quisil!?o P~!~s .•. se_deix~t:!"qs_pa_r.a a~quirfr 

ao correr do tf:mpo, -já que ta"mbé.m pof- informaçÕes de 
terceiros sabemos que a qapacidade de instalação é- de 
apenas uma por ano, ou seja, nos próximos quinze anos 
teremo_s __ a_s _ _demai~. não seria o fat9_ dç_deixarmos a ag~i- __ _ 
sição dessas turbinas para a época própria, quando a elas 
certamente já teriam sido introduzidas possíveis novida
des tecnológicas? 

E a quarta diz respeito ao conhecimento técnico dos 
produtores de álcool. Se a PETROBRÁS, o~ o órgão 
competente, Se- preocUpa com a distribuição, entre os 
produtores de _álcool, dos aprimOramentos têcnfcos 
ocorridos em uma destilaria, por exemplo? No caso, me 
refiro bastante ao vinhote, que sempre tive conhecimen
to de ser o vinhote uma das pestes da produção do ál
cool, e, hoje, pela exposição de V. Ex' verific;o que ele é 
integralmente aproveitado. Era só isso, 

O SR. AURELIANO CHAVES- Eu quero agrado
cer, as palavras inicia_is !fo meu prezado amigo Senador 
Américo de Souza_~ _fomo~ companheiro aqui na Câ
mara d_o_s Deputados- e começo por tentar ser sintético
nas respostas, como ele foi inteligentemente sintético 
ma-s pefgun~- ------ - - -- -------

Primeira cOiSa é no que diz a respeito ao problema de 
importação e exportação_de_derivad,os de_ petlj)leo. Nós 
t~os duas Jinguage_ns, nós temos a importação ~ruta de 
defivados de pehó[eo -e a importação líquida de deriva
dos. de peti-ófeo, na importação bruta.de deriy~dos _de pe~ 
tr~le_o _estão contidos os petróleos que nós refinamos. 
Daí porq_ue, errl illguns casos, nós fazem<?s permutas, de 
pródutos que exportamos por petróleo. Nós témos ai~ 
guns conüatos, e, nesse particular, a PETROBRÁS tem 
aluado com muíta ·sabedoria, em que DÓ$ amarramos
·o te,nho ê este -a importação de petróleo, de determi
nado país, à contrapartida· de importaÇão de produtos 
brasileiros por parte desses países. Estamos fazendo isso 
já há algum tempo. Nós temos alguma parcela desses 
contratos o coto contrapartida, outra parcela sem con
trapartida. Nós começamos com essa contrapartida com 
os países do Oriente Médio. Hoje, por exemplo, quais 
são as im-portações liquidas de petróleo no Brasil, em 

-dólares? Estão hoje na ordem de três bilhões e quinhen
to~ milhões de dólares._Chegou a sçr, em 1981, nove bi
lhões e trezentos milhões de dólares. Hoje, a PE
-TRQBRAS.es_tâ__trabalhando.com as sua~ refi_naçias dt;. 
uma_~ffl_~neira b~stante expedit~. e reexpo~tando d~riva~o 
de Petróieo-êiue era-rêfina, i:iara- o-utrôs Países; recebe em·
pagamento desse refino; petróleo com alguns países. En
tão é tipicamente _um processo d~ troca. Quando nós fa
lamos em exportação líquida, ou importação líquida de 
derivados de petróle_o, nós jã subtraímos a parcela reex
portada. Hoje, a PETROBRÃS está contribuindo com_o _ 

- - _q_tiê:_--d~_!:~1'_p()_ttaçªo? _ _ __ _ 
Quatro: e meio bilhões de dólares. 
Ê, realmente, já uma coisa bastante apreciâvel. Quais 

são os produtos brasileiros que geram 4.5 bilhões de 
d9lares_ de exportação? São dados extremamente impor
tante,. 

O ,SR. AMERICO DE SOUZA - Qu~r~ dizer que 
com isso_ nós_ tiv-cinos_-dimi_nufdo a_quantidade de impor
tação de petróleo no País, Apenas, em funçãõ dessa con
tabilidade, nós tiv~mos os valores diminuídos. Nós con
tinúamos produzíndo e nós continuamos gastando pe
tróleo, muito petróleo. Por exemplo, só para raciocinar. 
NóS continu~mos gastando nove bilhões de petróleo, por 
exemplo. APenas rião estamos pagando nove bilhões 
porque estamos reexportando_ em serviços quatro bilhões 
e quinhentqs ... 

O-SR. AURELIANO CHAVES- Não ê em serviço, 
não, é em pétróleo. ,f!?.. em derivado de petróleo que nós 
refinamos,~_expõrtamos. Que_r dizer, é uma impç;ta~ão 
contábiL pm dete-ttninado volume d~ p~tróléÔ, parte 
desse petróleo, nós consumimos, P,arte desse petróleo 
nós refinamos e reexportamos. ·Então, hoje nós estamos 
import8ndo, liquidamen'te, b que nós pagamos cash pelo 
petróleo que nós importamos? 3.5 bilhões de dólares. 
Chegamos a pagar, em 1981, 9.3 bilhões de dólares. Este 
ê o dado positivo: 9.3 bilhões de dólares. Agora estamos 
operando menos porque houve uma redução do consu
mo específico de petróleo no Brasil, envolvendo uma re
dução. global do petróleo no Brasil, e permitindo que as 
nossas refinarias tiVessem uma certa disponibilidade de 
capaclda~e O~iosa, para refinar petróleo para o exterior. _ 

Dezembro de 1985 

A outra indagação àiz respeito a transpo-rte de álcool. 
O que acontece? Nós temos que distinguir uina Coisa 

da outra. Uma coisa é álcool anidro, outra coisa é álcool 
hidratado. No que concerne ao álcool amdro que nós te
mos de m1sturar a gasolma, nós temos algum centro de 
mistura. Então esse centro de mistura pode gerar um 
zigue-zague de transporte, isso ê inevitável. Não, não po
demos esparramar ce_ntro de mist_ura por todo o terri
tório nacionar e multiplicar esse centro de mistura, o que 
.s_eria.. anti-~conómic;O;Em (ljnção de51>e centro de mistu
ra, pode ser que haja algum ziguezague no_transp_orte de 
álcool anidro. Álcool hidratado, não. Tudo vai depender 
se para o álcool hidratado existe consumo na região de 
álcool hidrat~do. G_e:t:_alm_e_n_te, há esse consumo na re
gião de álcool hidratadÕ, não hã passeío de álcool, QUer 
dizer~ o álcool prodq_z_ido.n~ ~ordeste se dest_i!)a a ~ten.:
der à demanda do Nordeste. Agora, é claro que pode ha
ver o seguinte, às vezes, num determinado local, a de
manda, não ê suficiente Para consumir a produção, esse 
álcool é transportado. Isso pode acontecer. Mas normal
mente, não. Como, no momento, nós temos realmente 
um i produçãO --que é superiOr- à demarida, tanto que a 
PETR~ã__tan_~@_Q__~_se_álçoo_h_~i-º.enternente 
que essa tancagem de álcool envolve transp-orte de-álccol 
até os locais"de tancagem. t inevitável. E depoís-dos lo
cais de tancagem, até os centrQs de Consumo quando se 
trata de álcool hidratado. Agora, com o álcool anidro o 
problema é diferente, álccol anidro é um problema muito 
sério. Tancar álcool anidro para tomâ-lo,. o pessoal da 
PETROBRÃS que o diga. Ele é altamente hidróxido, 
terrivelmente b.idróxi_do, para absorver a umidade do ar 
ai é com p-ouca coisa, por mais bem feita qui: seja feita a 
taricagem. Geralmente há do.is fenômenos terríveis no âl
ccrol; operada por eyaporação, e hidratação do álccol 
anidro. Envolve, 61tão, cuidados especiais na ârea de 
tancagem. 

lTAIPU, eu não renno conhecimento de que se tenha 
comprado máquina .por anteci_pação. Eu tenho conheci
mento de que houveê:ncomenda por antecipação, e ísso é 
natural. Por que a encomenda poi' antecipação é natural? 
Porque uma_máquina por exemplo, de setecentos e oiten
ta_ mil cavalos, qualquer coisa parecida com 750 MW 
não é. brincadeira_. Qual é o mêrito que teve tudo isso? A 
quase totalidade desse equipamento foi fabricado no 
Brasil e a natureza não nos dá nada de graça. Paga-se 
sel!lpre algum~- coisa_. 9 sujeito querer fabricar mãquina 
no Brasif, adaptando uma tecnologia nossa. Vamos ser 
realistas, são empresas-estrangeiraS que estão operando 
no Brasil com alto grau de nacionalidade. Ninguém adi
vinha as coisas em tecnologia. Quem está fabricarido ge
radores de 780 mil cavalos. t uma empresa suíça, ope
rando no Brasil. Agora com alto grau de adaptação de 
criatividª-de __ º9 __ pert_~an:_te_nto e d_a Í!].teligência nacional. 

Não se há muita coisa para adivinhar nesse negócio, 
não. Estão forja_ndo eixo aqui no Brasil dessas turbinas. 
Aqui no Brasil. e claro que se estivéssemos forjado esse 
eixo no Japão ficaria mais barato. Em alguns casos, esta
mos forjando no japão. Se nós tivessemos que comprar 
esses geradores todos fora do Brasil, ficaria mais barato? 
Ê provável que ficaria mais barato, mas isso é uma si
tuação política, ê outra coisa. Agora, acho o .seguiilti: 
como (inaudível) um espaço de tempo, tem que mobili
zar todo um sfstema para produzir uma turbina de mais 
de 700.000 cavalos, ou um gerador de mais de 700.000 
cavalos, envolve toda urna tecnologia especial. A símples 
refrigeração desses mancais de suspenssão é uma tecno
logia própria. Essas máquinas de grande parte tem gran
de produção de harmónico. O que ê uma produção de 
harmónico? É uma deformação. de forma de onda. Essas 
mâquíilas mUlto gr-andes, geralmente geram urna forma 
de onda um pouco deformada e se decompõe essa forma 
de onde em harmónico de muitas freqüências;- esse har
mónico vai influir na estabilidade do sistema, e assim por 
diante. 

Então, em primeiro lugar, eu tenho' ciência-de que fo
ram encomendadas por antecipação e se foram enco
mendadas por antecipação acho que técnicarilente está 
correto. Mas se foram compradas por antecipação, eu 
não tenho informação. Eu me proponho a dar a infor
mação correta a todos. 

Agora, acontece que a demanda energética do Brasil 
está crescendo de uma maneira bastante expressiva, a de
manda está cresce-ndo mais do que o produto interno 
bruto. Houve transferência de carg_a para a energia elé· 
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trica vou mandar c_onferir isto. Se for encomenda, está 
dentro da norma. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - MÚito 
obrigado, Sr. Ministro, pelo grau de interesse manifesta~' 
do pelos Srs. Senadores, verificará que saua exposição 
despertou realmente um interesse enorme, Esperamos fa
zer reproduzir rapidamente os d_ocumentos que aqui dei
xou e espero que entre eles se inclua a nova estrutura de 
preços porque a última que temos ainda é de julho. Eu 
próprio teria algumas perguntas a fazer mas, dado 
adiantado da hora, delas me abstenho. Vou também 
cons_ultar aos membros da Comissão sobre a data que 
mais lhes convirá para visitar o Centro de Pesquisa da 
Petrobrás. 

Novamente, Sr. Ministro, muito obrigado pelo tempo 
que nos deu pela sua presença aqui e pela excelente expo
sição com que nos brindou. (Palmas,) 

Está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 50 minutos.) 

8• Reunião Ordinária, realizada 
em 26 de novembro de 1985 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de no
vembro de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Finanças, presentes os Sénho~ 
res Senadores Roberto Campos, Jorge Kalume, Carlos 

'Lyra, Roberto Wypych, Benedito Ferreira, Jutahy Ma
galhães e Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão de Fis
calização e Controle. O Senhor Presidente, Senador Ro
berto Campos declara aberta a sessão e concede a pala
vra ao Senhor Ministro da Indústria e do Comércio, Dr. 
Roberto Gusmão, que discorre sobre a problemática do 
álcool combustível compar::~tivamente·ao petróleo. Após 
a explanação, usam da palavra, para interpelações 'os se:. 
nhor_es Senadores Roberto Wypych, Carlos Lyra, Bene
dito Ferreira, Jorge Kalume e Lomanto Júnior. O Se
nhor Presidente, Senador Roberto Campos, após esgota
do o tempo de interpelações, faz algumas considerações 
sobre a problemática do álcool e, em seguida, submete à 
deliberação da Comissão o requerimento do Relator da 
matéria, Senador Jorge Kalume, que pede prorrogação 
do prazo para apresentar seu relatório final. A Comis
são, por unanimidade, aprova a prorrogação, estabele
cendo a data de seis de abril de mil novecentos e oitenta e 
seis para apresentação do Relatório. Nada mais havendo 
a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Djalma José Pereira da Costa, secretário "ad hoc" apre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada 
pelo Senhor Presidente. __ - Senador Roberto Campos, 
Presidente. 

ANEXO À ATA DA 8' REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REA
LIZADA EM T6DE ffOVEMBJW DE I985, RE
LATIVO À PALESTRA PROFERIDA PELO MI
NISTRO RO!!ERTO .GUSMÃO, DA INDOSTRIA 
E DO COMERCIO, SOBRE A PROBLEMÁTICA 
DO ÁLCOOL COMBUST[VEL COMPARATI
VAMENTE AO PETROLEO, QUE SE PUBLICA, 
DEVIDAMENTE ,AUTORIZADO PELO SR. 
PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Roberto Campos 
Vice--Presidente: Senador Américo de Souza 
(Integra do apanhamento taquigráfico da reunião.) 

. O -SR~ PRESIDENTE (Roberto Campos) - Srs. 
Membros da Comissão, é cOm prazer que temos, hoje, 
como depoente, nesta Comissão, o Dr. Roberto Gus
mão, Ministro da Indústria e do Comêrcio, Com grande 
sátisfação, o ouviremos. A matéria principal a ser inqui
rida é o problema do álcool e suas relações de custo e 
competividade com o petróleo. 

O ilustre Ministro terá uma hora para o seu depoimen
to; depois, abriremos um debate sobre o tema. 

Tem a palavra, ilustre Ministro! 

O SR. ROBERTO GUSMÃO - Exm' Sr. Senador, 
Roberto Campos, Srs. Senadores: 

É uma honra estar, nesta Casa, pela segunda vez e, 
particularmente, nesta importante Comissão do Senado 
Federal. 

Vou, inicialmente, ler uma exposição sobre a matéria 
para a qual fui convocado. Quero dizer, desde logo, aos 
~xm\'s Srs. Senadores que as fontes e informações que 

colhi para este depoimento provêm da COPERSUCAR, .. 
da SOPRAL, do MIC e do IAA; as fontes estatísticasjâ 
estão aqui indicadas. 

I-!ntrodução· 

O PROÃLCOOL deve ser entendido como um- proM 
grama de substituição de importação de petróleo. Os al
tos._pfeços alcançados pelo ól~o, a elevada dependência 
energética nacional, aliados, ainda, às dificuldades do 
balanço de pagamentos explicam a sua criaçã9. 

Inicialmente o programa apoiou-se nas destilarias ane-' 
kas às usinas de aç_(!(4r. Na fasç_ posterior, nas destilarias 
autônomas que se instalaram, praticamente, sobre todo 
o teriitório nacionaL 

Caracterís.tic:a importante da agroindústria é a geração 
de.oportunidades de emprego no meio rural, reconheci

-- damente, a área mais carente da economia nacional. 
Aléffi disto, a forma como se disseminaram as destila

rias no País, possibilitou ao PROÁLCOOL contribuir 
para a moderna distribuição das atívidades econômicas 
sobre o espaço geográfico brasileiro. 

Indústria quím-jca por excelência, tendo -como ma.téria 
prima a canaMde-açúcar, origihãria da agricultura, o 
PROÁLCOOL tem levado ao interior uma tecnologia 
industrial e agrícola cujas repercussões sobre o desenvol
vimento regional ainda não foram conscientemente ana
lisados. 

A idéia que orientou a criação do programa foi pro
po'rcionar a produção de álcool a ser utilizado. como al
'1-l!rnativa ao consumo de gasolina, inicialmente, na sua 
forma anidro na mistura carburante e, posteriormente, 
na forma hidratado diretamente como combustível auto~ 
motivo. 

Isto explica o fato de que freqüentemente coloca-se em 
debate a questão relacionada com a economicidade do 
álcool face à gasolina._ _ 
· 'Dêsej"amos ressaltar que as vantagens do atual estágio 
çio programa, a seguir referidas e detalhadas, aumentaM 
rão na medida em que o desenvolvimento da tecnolósJa 
dos motores proporcionar a substituição do motor cicÍO 
diesel, problema que se situa na área da tecnologia da 
utilização do álcooL 

Como todos os Srs. sabem, os motores a gasolina já 
foram todos substituídos, a indústria automobilística se 
adaptou ao sistema. Estamos, agora, na fase de adap
tação e substituição do motor ciclo diesel. 

Aumentarão, ainda na medida em que o mercado pos
sibilitar a maior utilização do bagaço e do metano, fato 
que depende exclusivamente da sua organização. 

Vale diZer que ainda não desenvolvemos suficiente-
mente o subproduto da cana, o subpi-oduto industrial da 
matéria-prima. E, se isso ocorrer, teremos ainda essa 
sobrevantagem do Programa PROÁLCOOL, desenvol
vendo a tecnologia Cio bagaço, o mercado do bagaço e o 
do _metano. 
-~A cana-de-,açúcar proporciona a obtenção de bagaço 

que excede às necessidades do autoconsumo e substitui, 
-principalmente, o óleo combustível, bem como o metano 
que substitui o óleo diesel. 

O peiróleo, por sua vez, proporciona a obtenção de diM 
versos- derivados os quais, individualmente, tem os seus 
preços fixados não em função de custos específicos de 
produção e sim mediante critérios administrativos que 
variam em função da conveniência econômica.e social do 
País.' ' 
~ V. Ex.•s sabem muito bem que o preço do petróleo, 
não só no. Brasil, mas_em outros países, é um preço admi
nistrado, lerando em conta as condições e implicações dé 
ordem econômica, financeira e social de cada país. E 
aqui, no Brasil, o monopólio estatal do petróleo, admi
nistrado pela empresa PETROBRÁS, também adota es
s-es critérios de preço administrado e tem em conta as 
condições econômicas e sociais do País, sobretudo nos 
subprodutos do petróleo, como o gás, o quer.Qsene, o 
diesel e a gasolina. ~-....... _,., 

Ao contrário, a cana-de-açúcar e o álcool que ele proM 
porciona têm seus preços fixados, efetivamente, com 
base no conhecimento dos custos de produção, apurados 
periodicamente_ mediante rigorosos critérios técnicos. 

_ A tentativa de_çpmparar o custo de um único derivado 
de cana-deMaçúcar- o álcool- com o custo de um úni
co derivado do petróleo - a gasolina - tenl implicado 
em equívocos por parte daqueles que intentaram fazê-la. 
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Tecnicamente, é possível apurar. Ocorre, contudo, que 
os preços são _a_dministrados e, ãs vezes, não se conhece a 
verdadeira .estrutura de custos e de preços, tanto do pe
tróleo como do álcool, sendo. que do álcool é conhecida. 
quando é aplicada e publicada pelo Instituto do Álcool e 
do" Açúcar, na· aprovaçãO do Plano de Safra. 
, Examinando e cotejando uma unidade com outra -
pCtróleo e cana - vamos dar alguns dados: 

Uma tonelád'a de cana dá origem a 
- 65 litros de álcool 
-5,5 metros cúbicos de metano 
- 85 quilogramas de bagaço excedente 
Produtos que substituem, para utilização final: 
-5-2 litros de gasolina 
- 5,5 litros de óleo diesel, !r 
·- 17 quilogramas de óleo FOmbustível 
Ou seja, 62,6 quilograma~ de produtos energéticos de

rivados do petróleo, 'parf!: .c,ll]a obl$:'nção seriam-- necesM 
sários 'J7,3 Htros de.pettóleQ, UQ.l.a._;vez deduzido o auto
có"nsumo do proce.9S~Ó de relinatã'O. 

~m- conseqüência, ·p6~se a11'r111,~r ~uô, do ponto de 
Vista.' dos consumidores ~Í1âls d~ prodUtos energéticos 1 
tonelada de cana crq~ival~ria, ·ne$-a hipótese a 77,3 litros 
de petróleo bruto~ 

Implica em dizer que em pouco mais de d~,J,as tonela
das de cana _equivalem a uma tonelada de petróleo, 
levando-se em conta os preços relativOs da cana-de
açúcar no país e o preço do petrófeo que nos custa im
,portar,·-para qualquer preçoj(iÓ,petróleO acima de USS 
17, é mais vantajosa, portanto, a produção de canas. 

O aproveitamento pleno dos subprodutos, portanto, 
meta alcançável com maturidade do Proálcool, tenderá a 
melhorar ainda mais a comparação álcool x gasolina, já 
hoje favorável à alternativa álcooL 

O resultado do esforço na implantação do programa 
pode ser avaliado mediante o ex.ame dos atuais e impres
sionantes números do setor: 
-A produção de álcool, nó. ~rasil, em 1985, -irá a- mais 

de 11 bilhões de litros, coritrâ.600 milhões de litros em 
75; 

Iremos ressaltar, apenas, neste momento, que o pro
grama PROÃLCOOL completou este ano, no mês pas
sado, dez anos de existência. 

A capacidade instalada da indústria nacional de açú
car, hoje, é de dez bilhões de'tctneladas. As destilarias de 
álc:ool espalhadas por vinte e Mais Estados, sendo doze 
no Norte e Nordeste e dez no~cent.roM~ul, gerando cerca 
1de 700 mil empregos diretos O cen'tenas' de milhares de 
empregos. indiretos. 

Operam, hoje, cerca de 350 destilarias, tOdas da inicia
Íiv.a priVada, das quais 160 são deStilarias anexas às usi
nas.de açúcar. 

A contribuição do setor pa~a a.. Previdência Social é de 
bilhões de cruzeiros, cerca d~ 600 bilhões; 85% da pro
dução automobilística atual 'é constituída de veículos 
movidos a álcool, e 95% de automóveis produzidos no 
País são movidos a álcool. 

A economia de divisas resultantes dessa substituição 
será neste ano, somente neste ano dO 85, de dois bilhões 
de dólares. 

,Ã. gasOlina substituída pelo álcool equivale, hoje, a 160 
mil barris diários. 
. Foram exportados 950 milhões de litros, no ano passa
do, sendo 650 milhões para o mercado americano, geran
do 200 milhões de dólares. 

Além, portanto, da situação que descrevemos a seguir, 
ressalte-se o fato de a tendência futura trabalhar a favor 
do álcool por ganhos de produtividade e inovações tec
noló&Icas, _e contra o petróleo. peta suas crescentes escas
sez e,dificuldades de prospecção e elevado custo de pro
duçãO. 
F~ndamentos sócio-econômicos do Programa Nacio

nal do Álcool: 
Para melhor analisarmos o presente e o futuro do 

PROÁLCOOL é precíso ter em conta a situação energé-
tica econômica nacional e internacional no momento. 

Como é do conhecimento de V, Ex•s, os fundamentos 
econô_mico~ que justificaram, na década passada, a 
criação do Programa Nacional do Álcool, encontravam
se basicamente na dependência energética externa, do 
pesequilíbrio estrutural do balanço de pagamentos, de-
correntes da elevação dos preços do petróleo e da taxa de 
juros e na deteriorização dos preços internacionais do 
·açúcar. 
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Atualmcnte, as condições econômicas nactonars--e- in~ 
ternacionais mostram~sc, felizmente, mais amenas para o 
Pais. Os preços do petróleo, que atingiram a 34 dólares o 
barril, em .1981, estão em declínio. 

A posição crífica da balança comercial foi eljnl.inada e 
o País está acumulando, inclusive, significanva sUperã
vit. A dívida externa br<~.sileira se mantém a níveis ainda 
muito elevados, mas parece haver {I1aior Compreensão 
dos nossos credores de que o Pais não pode continuar 
enfrentando a recessão para resgatar a dívida. Hà, por; 
tanto, uma perspectiva de um acerto nas nossas con
dições de pagamento. 

Diante desse quadro, alguns analistas questionam a 
validade de se estimular fontes de energia alternativa, 
incluindo-se o PROÃLCOOL. Acreditamos que deve.J 
mos continuar a promover a energia d_oméstica qur subS.: 
titui derivados de petróleo e a seguir justiliéârembs es.t~ 
nossa posição. · 

Julgamos que aquele posicionamento daqueles quif. 
costumam criticar õ"- PROÃLCOOL é inadeq1,1adó por 
representar uma posição Cstática sem levar em cOnta as 
perspectivas que se _apresentam para o médio e longO 
prazo. 
, Diversas instituições envolvidas, direta e in.4ire'tamen
ie, com assuntos de energia têm analisado as- perspecti
vas do mercado internacional de petróleo e de $~Us .derl~ 
vados no.s próximos anos. O Banco Mundial e a coo-ro:e~ 
nação dos cursos de pós-graduação da Universidade Fe_
deral do Rio de Janeiro nos dá uma visão do quadrq fu
~uro do petróleo e do programa energético brasileiro! 
Acreditam que até 1987 os preços do petróleo deverã9 
continuar a cair podendo até alcançar um piso da ordem 
de 24 dólares o barril. Entretanto essas mesmas análises 
consideram que a partir de 88 os preços retomem seu rít~ 
mo' ascendente, como conseqüência da recuperação eco~
nômica mundial da maior demanda 9e energia e dêem 
inversão da atual tendência de excedentes de produção 
desse combustível fóssil. 

Há perspectivas -de reservas em alguns pàíses, mas hã 
também perspectivas e projeções de esgotamento dessas 
reservas em países que estão fornecendo c-;x,ces~vamente 
ao mercado. 

Em uma prevenção bastante moderada, espera~se, _o 
futurQ que o preço do petróleo volte à ordem de 35 mil 
dólares o barril, nível praticamente equivalente ao que 
foi alcançado erp 198 L O _preço méd[o do derivado de 
petróleo, n~quele uno, deverá ser da ordem de 40 OPiares 
o barril. Porsl»ltro lado, os atuais superávits da balanç~ 
comercial branh;ira têm_ reflçtido a orientaç~o passada 
da economia para obtenção desses excedente.s., com. forte 
influência na recessão econômica que o PaíS enfrentou. 
Certamente, a recuperação econômica que se está ini
ciando irá implicar em maior demanda de importações e 
maior parcela da produção para atender ao mercado in
terno, o que poderá provocar difiCUldades para a manu~ 
tenção dos atuuis níveis de excedentes ""2Cportáveis. 

As perspectivas futura-s indíçaril retoimi.da de elevaçãó 
dos preços do petróleo a partir de 88, e a possibilidade de 
dificuldades na balança de pagamento. Não devemos, 
pois, nos iludir das aparentes facilidades do momento 
em que atravessa o mercado de petróleo. 

Pura situar o álcool no contexto energético brasileiro e 
analisar os resultados econômicos jâ obtidos com este 
combustível renovável, é necessário um levantamento do 
período 1973 a 1985, justiflcàndo~se a data base de parti~ 
da por ter sido o iOício da escalada dos preços de pe
tróleo no País. 

Para que as comparações fossem válidas, todos os cus
tos e preços internos foram deflacíonados pelo Jndice 
Geral de Preços, disponibilidade interna, com base em 
janeiro de 1983, obtençlo-se, assim, índice de preço real 
que permitem comparações reais. 

Tendo em vista a necessidade de cotejar os.custos in~ 
ternacionuis do petróleo, os valores em dólares foram 
deflacion<~dos através do índice de preço ao consumidor 
dos ,Ytados Unidos- US. Coqsummer Price Index. 

O Pelróleo extraído em terntório nacional foi valori
zado pelo seu custo de oportunidade, o que sigrilfiCã ad
mitir que o petróleo naciOnal custa ao faís o que se-dei
xou de ganhar com a sua venda no mercado internacio~ 
nal. 

Para a análise da avaliaçãO,-Custo real entre petróleo, 
gasolina e álcool, inici.imos_n_ã data çle 1978, quando o 
álcool hidr~t<:J.dO iniciou SJ.lã -participação no merci~o de-

carborantes em substiTiilção à gaSo'fiil·~. bS CáTCütos que 
são apresentados, no caso da gasolina, referem-ae ao 
combustível livre de álcool anídrico para possibilitar ~ 
d~vida comparação. Dessa forma a relação dé con.surn_c 
volumétrico passa para uma unidade de gasolina para 
um·a lfhfe- 15 unidades de álcool. 

Também nãó Consideramos o álcool usado para fins 
iri'dlisfriais e exportação, limitando-se o nosso traQaJh.o 
exclusivamente à influência nQ mercado interno .çie car
borantes. -

Cabe ainda uma observação final; o exerçíciQa seguir 
aPresentado a V. Ex•s procura analisar a viabilidade eco
riõmica-do álcool, vis--à-vis derivados de petróleo através 
de cenários alternativos àquele apresentado no infcio da 
nossa exposição. A nossa intenção é estabelecer um qua~ 
dro de referência para consideração de V, Ex's ao invés 
de. mostrar uma situação determinística e, portanto, vul
nerável. 

Vamos, então, ao quadro demonstrativo: 

PROJEÇ_ÃO 

A figura I, apresenta a variação do custo real do pe~ 
tróleo, gasolina e álcool, em dólares, por barril. 

O custo do álcool foi determinado com base nos 
preços-aõ-pfodutor, acrescido dos custos de_ frete, distri· 
bui_ção e revenda. 

DestucarUO_~ que, no final do ano de 1982, o custo de 
gasolina ultrapassou o custo de álcool e, em 1985, jã se 
siti,!ªVa a_ !J,2ó acima. 

As projeções de 1985 até 1991- ali estão as projeções 
- consideraram de forma conservadora os ganhos de 
produtividade que vêm sendo obtidos pelo álcool, e na

1 

_ wolinJ! ç_p~tr_ój~9 utilizamos três horizontes, sendo um 
otimista, que considerara o preço discendente até 198_6 e.. 
etn seguida, estável, até 1991. 

A previsão da OPEP, que considera um acréscimo de 
26%, de 1986 até 1991 e, finalmente, uma previsão pessi
m{§:ta, qlle co~sidera um acréscimo_ de 48% no m~mo 
período. 
~m toõas as alternativas~ verífica~se_â economicídade 

do álcpol que se situa, na hipótese otimista, 15% abaixo 
d_a gasglina e, n_ª- hipótese OPEP, 30% abaixo e na hipQ
tes.e pessimista, 38% abaixo. 

Para esclarecer a recente celeuma em torno da conta 
álcool, apresentamos a figufa 2,-que demonstra a va~ 
riação da receita e dos custos do álcool ao sistema carbu

. rante, em dólares, por metro cúbico, d~tacando-se, para 
maior clareza, impostos e taxas. 
: Verifica-se, a partir de 1981, uma tendência decrescen· 

te, inicialmente em função da queda nos preços de pe
tróh;o. que se aCentua após 1984, pela política de con~ 
-tenção aplicada nos preços de derivados de petróleo, 
Mesmo assim, o saldo positivo é de 5,83 Oiihões de dóla
res, incluindo 1,6 bilhões de dólares, relativos a impostos 
e taxas_ 

_A.§, figur%__s a s~&tlir p_sete_!ldem demonstrar as variações 
-®POlítica de preços e derivados, no Brasil, de 1973 até 
1985-Paraisso, utilizamos conlo índice 100 os valores de 
janeiro de 1973 e determinamos as variações relativas 
dos comb_ustíveis mais importante. 

Dest'acamos, na figura 3, que de janeiro de 1973_ até 
198T; enquanto o petróleo subiu 3,61 vezes, a gasolina 
.subiu 1,94 vezes e 9 _diesel 0,64! demonstrando que· nesse 
perípdo a economia absorveu parcela substancialmente 
~uperior do custo do diesel em relação à parcela absorvi
da ~o custo da_ g_asolina~ 

A partir de 1981, houve uma sensível mudança de cri
tério e a gasolina teve seus preços reais reduzidos, en~ 
quanto os do di_~sel foram inexplicavelmente aume:nta.
dos_ 

A figura 4 demonstra melhor o ocorrido_lJO período 
1981-85, quando o diesel,teve seu preço real aumentado 
de 1,1% com relação aos preços praticados em 1981. Esta 
política resultou na transferência de recursos alocados 
anteriormente ao diesel para a gasolina e, em conseqOên~ 
Cia, o saldo d~ _conta-âlcool foi minimizad~ pela não 
eKi:Stência de subSídios no combustível rlacional. 

Res_~:,níüri:do o quanto exposto, conclui~se: 
I- _vencida a fase de implantação do PROÁL

COO L, o custo do barríl, equivalente de álcool, situou~se 
abaixo da gasolina e, mesmo na hipótese mais desfavorá
~e_l c_C?m relação aos preços futuros do petróleo, ainda 
:>e~rüa_neçerâ erii Posição vantajosa. -

2- A conta-âru-Qdl'â.i;fi'ssettt~u, no j,>Jerfodo 1978/85, 
considerij.ndo-se, exclusivatnente, o iiiertado inter_no ~~ 
carburante, o significativo saldo positivo de 5,83 milhõeS 
de dólares. · 

Se fizéssemos titn bafa.nço do PRO ÁLCOOL, conside
rando o total de investimentos realizados, a contríbuição 
do setor ao_ produto bruto e a economia de divisas resul~ 
ta_,ntes da -~imiriu~ção do petróle~ importado, encon-' 
traríamos os ~e,s:uinte_s valores attamente representativos, 
apresentados em dólares, evidentemente corrigidos; de 
1985. 
-InVestimeiito~ ..= ~2- bilhões; contribuição ao produto 

bruto: 23,5 bilhões; economia de divisas: 10 bilhQes. 
3~--A análise_ da política-de preços e derivados evi

denCia a necessidade de uma reíoÍ'mufaç-ão, nos parecen
do mais consentâneo com os objetívos de contenção da 
inflação inverter a atual tendência de penalizar menos o 
diesel e '?ais a gasolina e por raz_ões não só de natureza 
econômica .mas l!!,It1b~_m _razões de natureza social, pelo 
uso e aplicação do_ diesel na indústria e na agricultura, 
até que o âlcool conquiste um motor substitutivo do ci~ 
elo diesel. 

ConsequentemeJJte, com essa modificação, será, tam
bém, corrigida a atual posição da conta~álcool, hoje mi
nimizada em virtude da relação obrigatória do preço do 
4!cool em relação ao preço relativamente baixo da gaso
lina. 

Todos os Srs. sabem, V. Ex•s acompanham e sabem 
que o preço da gasolina foi reprimido e represado- tan
to gasolina como o petróleo - nos períodos de quatro 
meSes iniciais da Nova República. 

Outros aspectos sócio-econômicos a serem considera
dos: vantagem do álcool, tecnologia, custos e viabilidade 
econômica. O programa Nacional do Álcool transfor~ 
:Mto'u o Brasil no País que detem a mais avançada tecf!O· 
1ogia mundial d~ produção de etanol. Numerosos pro~ 
gressos tecnológtcos ocorreram, tanto na lavoura quanto 
na indústria, bem como no uso do âlco_ol e aproveitB.· 
rrHmto de subprodutos. Como conseqüéncia: da elevação 
das eficiências técnicas e econômica da a't.ividade, os cus
tos reais de produção do âlcool reduziram-se __ em 35% 
nestes dez ano_s, evidenciando elevado potencial de com
petitividade deste energético nacional. 

OUtro~aspecto positivo que tem sido observado é are~ 
- dução das diferenças relativas d~ custos entre as unida~ 

des produtoras, o que denota a transferência e absorção 
âe tecnologia entre as empresas do setor. 

O custo médio do litro de álcool produzido na Região 
Centro~Sul do País é de 0,185 dólares, conforme foi le
Vahtado recentemente pelo Banco Mundial. Este custo 
toma como base unidades_de produção otimizadas, que 

:praticam rotação de culturas nas áreas de renovação dos 
1 canaviais e que comercializam excedentes de bagaço 
para serem consumidos, principalmente como combustí
vel em outras indústrias. Além disto, considera a taxá so~ 
cial de câmbio (30% acima da taxa oficial) e desconsidera 
impostos tdaxas, Dessa forma, o barril, substitu(do pelo 
á(cool hidradato, estaria custando o eguivalente a 37 
dólares, considerando-se que I litro de gasolina equivale 
-a L,25 litros de álcool. 

~o preço atual do petróleo, de 27 dólares o barril, 
cónside_r_ª_pdo~se__ um Ç9Sto de refino da ordem de 19% 
deste preço (FOB), de acordo com os padrões "aceitos in
ternacionalmente, e considerando ainda o custo de trans~ 
portes de 8%, (USS 2/barril) tem~se que o barril de gaso
lina produzida a partir do petróleo importado está cus
tando ao Brasil da ordem de 34 dólares. Vale ressaltar 
que a jâ citada COPPE- Comissão de Preço America~ 
no - considera viâveis as fontes de energia alternativa 
que apresentam custos mais elevados erh até 30% eni ·re~ 
laçào~'ª-o petróleo. 

Além disso, _nuncª ê_ demais lembrar que os custos do 
álcool sãC? _ basicam~nte incorridos em cruzeiros, desen~ 
volvendo a economia inte:rna, enquanto os custos de pro
dução da. gasolina são incorridos, basicamente, em 

tdólar, em divisas estrangeiras. 
Outro grande benefícjo do PRO ÁLCOOL é o seu pa

pel estabiliz~!l o.r do mer<::ad_o internacional e interno de 
. açúcar. De o com os estudos do Comitê Especial de 
"'Exportação coai e considerando os níveis atuais de 
preços e.estoques, uma variação de 1% nos estoques in
ternaciona~s de açúcar provoca variação de 3% no ·seu 
preço internacional. 
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A esse respeito, vale ressaltar que, de acordo com estu
dos da Indiana Corn. Growers Association, publicados 
na revista , volume 6, n~ 45, de novembro de 
1985, a produção ãlcool de milho, nos Estados Unidos, 
pro).ocOu um aumento do preço desse cereal de 10 cents 
po,r bushel, eq1,1ivalente a 5% de seu preço atualmente na
que_~C.País. O mais notáv_el de~se fato é que o milho desti
na~&.à produção de álcool representa apenas 3% da pro
duçãq.amerícana de cereal, o que é um benefício na ele
vação' do preço-·da produção americana de milho. 

A prOdução de ãlcool, no Brasil, gera atualmente cer
ca de 700 rriil·e,npregos diretos, incluindo os empregos 
criados. Essa ,cOntribuição social do PROÁLCOOL, de 
grande signifiCaç~o para a realidade brasileira, torna-se 
ainda mais e'iPressiva quando se considera o período de 
recessão _que assolou a economia naCiorial. 

O investinlenrQ heceSsârfo.p(lrá- â: gCfãção de um em
prego na agrojud\<;tria-atco_pl_O.i'tà 'vai'ia entre 12 mil a 22 
mil dólares, dettendendÍS'W ~ri'Ciusão ou não das necessi· 
dades de capita:J de grf~.cxmsideração de número de em· 
pre~os'-etc. 

A título de .~omparação, o- investimento médio por 
emprego gerado em projetas industriais aprovados pela 
SUDENE, entre 197f. e 1982, fái da ordem de40 dólares. 
Em termo? de geraição de empregos e da sua função so
cial, a cana-de-açúcar ·~presenta Ó terceiro coeficiente 
mais elevado entre ap •principais culturas do Estado de 
São Paulo, sendo, s)wtáijtada 'apenas pelo café e pelo al
godão, de acorclo êQPl ib{Çr"ma.ções do Instituto Agrícola 
desse Estado. 

. Além dessas vantagens de natureza social, sérias, prin
cipalmente nas regiões do Nordeste, nota-se que hã uma 
vantagem ainda da cultura de cana-de--açúcar sobre as 
demais culturas: é o problema da sazonalidade. Na utili
zação de mão-de-obra, a sazonalidade é menor do que as 
demais culturas e gera também condições ideais de em
prego e absorção da mão-de-obra nesse sentido. 

Nesse aspecto, a energia de biomassa, especialmente o 
álcool, torna-se uma fonte viãvel para os países importa
dores de petróleo e exportadores de produtos de origem 
agrícola, como açúcar e grãos, conforme estudOs de paí
ses como Cuba, Filipinas, Brasil, Argentina, África do 
Sul, Estados Unidos e França; vantagens potenciais ein 
Conceber Programas de Energia de Biomassa. 

A relativa concentração na lavoura canavieira oferece 
também, com a modernização e a introdução do 
PROÁLCOOL, relações de trabalho mais vantajosas, e 
hoje se procura uma fiXação- dessa mão-de-obra pela ro
tação de culturas que veio fixar a mão-de-obra durante 
todo_ o perfodo em torno dessa lavoura e que esse setor 
desenvolve com substituição anual ou- sazonal de cul(u: 
ras. 

Há ainda, no programa PRO ÁLCOOL, o desenvolvi~ 
menta da oferta de alimentos. Na região de Ribeírão 
Preto, por exemplo, o plantio de alimentos e de grãos 
oleaginosos, como o amendoim, foi a maior produção 
do País nesses dois últimos anos. 

O PROÃLCOOL tem apresentado resultados positi
vos, em termos também de desenvolvimento regional. 
Em termos de vulnerabilidade energética externa, um
dos fatores responsáveis pela implantação do programa 
e sucesso do PROÃLCOOL foi, justamente, o excelente 
resultado alcançado na prospecção e produção de pe
tróleo. Permitiram que a dependência ao petróleo impor
tado reduzisse de 36%, em 1979, pata 16% em, 1984. Para 
o setor de transp-ortes, especificamente, essa dependência 
reduziu de 79%, em 1979, para 42%, em 1984. 

É preciso ressaltar os grandes benefícios do programa 
relativos ao meio ambiente, principalmente nos grandes 
centros urbanos:. Medidas do chumbo tetraetila no ar, 
realizadas pela CETEV, na Região Metropolitana de 
São Paulo, indicam a redução do teor de chumbo de 70% 
a 80%, em 1979 e 1983. Igualmente, experiência realizada 
pela Volkswagen, do Brasil, indica redução de 51% nas 
emissões de monóxido de carbono e de 64% dos hidro
carburetos, quando se utiliza o ãlcool hidratado em 
substituição à gasolina. 

O futuro do Programa Nacional do Álc'ool deverã 
assentar-se na otimização do parque alcooleiro naciOnal, 
na manutenção da evolução tecnológica do setor e na 
transferência dessa tecnologia entre as unidades produti
vas, na racionalização, na capacidade gerencial de seus 
llomens, no desenvolvimento dos subprodutos, na re
dução dos custo~ r~::~i~. Assim, teremos um orograma 

mais eficiente, com çustos mãiS baixos e umá rentabilida
de e economia maiores para o País. -

Nós consideramos, e não poderíamos deixar de fazé-lo 
numa reavaliação e a válição desses 10 anos que, real
mente, Srs. Senadores, o PROÃ:LCOOL trouxe para o 
País.1odos esses benefícios em apenas 10 anos, quando a\ 
tecnologia, a prospe~ção e a pesquisa do petróleo, desen
volvidas há mais de cem inos, trouxeram para o País as 
suas vantagens com a instalação, evidentemente, daj 
nossas destilarias _de petróleo, mas não acrescentaram ao 
País a economia que o PROÃLCOOL acresceritou, a 
te_cnologia que o PROÃLCOOL acrescento_u e a imensa 
vantagem, que é um energético economicamente renová
vel, de uma função estratégica muito importante e muito" 
séria para o País, fora as vantagens de ordem social e 
econômica para o nosso País. 

São essas as considerações que tinha a fazer e agra
deço a ateilção e o tempo que tomei de V. Ex•s. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obrigado, Sr. Ministro, pela excelente exposiÇão. 

Hã cinco Senadores inscritos. Concedo a palavra, em 
primeiro lugar, ao Senador Roberto Wypych. 

O_S_R. ROBERTO WYPYCH- Sr. Ministro Rober
to Gusmão.--todaS-aS vezes qUe V. Ex• comparece a este 
Senado da República, nos traz uma soma inestimável de 
inTormações, esclarecendo muítas dúvidas que, muitas 
vezes, pairam no ar por falta de maior conhecimento 
nosso ligado aos assuntos, não apenas a este que hoje V, 
EX• úaz à apreCiaÇão, mas tambêm do Ministério da In
dústria e do Comércio, como fez, ainda em recente mo
mento, quando aqui esteve. 

O depoimento que V. Ex• traz a esta Casa, hoje, é lúci
do, rico em detalhes e, por certo, servirâ de subsídio para 
análise da legislação que haveremos de aperfeiçoar no 
decorrer _dos próximos tempos. 

Quero apenas, parabenizando V. Ex•, dirigir-lhe duas 
perguntas: por que não se estabelece, através de uma 
política de incentivos, o zoneamento nacional para o 
plantio da cana-de-açúcar em ãreas do cerrado brasilei
rp. liberando, assim, as ãreas próximas aos grandes cen
tros para a produção de alimentos, já que sabemos que 
grande parte do parque nacional está localizado na re
gião de São Paulo? 

A segunda pergunta que eu traria à apreciação de y-. 
Ex•: que critérios e normas são usados para a conc_essão 
das instalações de usinas produtoras de álcool? E, ainda 
foram ou têm sido concedidos incentivoS fiscaiS na im· 
plantação do parque industrial alcooleiro no País, atra
vés de financiamentos etc? 

O SR. RQBERTO GUSMÃO- Agradeço a gentileza 
de suas pafav-ras. Sinto-me honrado de ser novamente 
questioilado e indagado por V. Ex• Vou tentar narrar a 
explicação sob os dois aspectos: 

Primeiro, quanto ao problema das terras e das diviSões 
de terras para exploração e instalação de usinas de açú-

- car ou destilariaS de álcool no País. Quando se criou o 
PROÃLCOOL, as usirias de açúcar jã eStavam instala
das nessas regiões. Então, foram construídas usinas ane-
xas. Evidentemente, as usinas que escolheram as melho
res terras, o fiierain buscando maior produtividade e 
também um microclima adequado. Posteriormente, as 
destilarias autônomas foram aUtorizad-aS pelos Gover
nos passados, com uma concentração maior em São 
Paulo, pela proximidade do mercado consumidor e tam
bém obedecendO ·a essas duas preliminares- melhor ter
ra e condições climáticas mais vantajosas. 

No_Nordeste, o mesmo ocorreu; o Nordestejã tinha o 
seu parque de usina de açúcar instalado, apenas desen
volveu as usinas anexas. 

No resto do País, nos outros Estados, com as destila
rias autónomas, houve um critério- que não foi o meu, 
mas do Governo passado, foi do Instituto do Açúcar e 
do Álcool, do CENAL, do CNP- na instalação de des
tilarias, umas regiões mais distantes, outras em regiõeS 
inadequadas. 
- A observação de V. Ex• é perfeitamente vãlida, porque 
se há o micro-clima, a.terra não é o principal; aterra se 
:modifica c_orn correção e o cerrado, hoje, se presta perfei
tamente a uma correção de seu PH e produz. Mas é ne-
cessãrio que haja os dois requisitos que a cana-de-açúcar 
exige para crescer e prosperar e dar um bom resultado: 
sol, que é absolutamente necessário e uma época de chu-
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va adeQuada. Então, para essa necessidade, não basta o 
sOlo. Outra coisa: V. Ex~ tem razão quando fala em não 
deixar essas regiões para plantar alimentos ou outros 
grãos. Há uma convivência h_oje: se se plantar a cana-de
açúcar de maneira racional, com os espaçamentos ade
quados e racioqílis, há uma convivência de se plantar ao 
mesmo tempo, e se colher safras de grãos, safras de ali
mentos e safras de cana-de--açúcar na mesma terra, ainda 
mais nas terras produtivas de São Paulo, nas terras pro
dutivas de Alagoas.E esses Estados jã estão exercendo 
essa prâtica. Evidentemente que, em outros Estados 
onde as terras são mais difíceis ou não são adequadas a 
esse produto -como alguns Estados do Nordeste, Per
nambuCo", pãtlfcularmri;nte- onde essa prática não está 
sendo extensivamente feita, é desejo do Instituto estimu
lar esse plantio, e atê lucrativo para o usineiro. 

S~: assini entendo, c_reio que respondi às indagações de 
V. Ex•.· 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Apenas, Sr. Minis
tro, gostaria_que V. Ex• nos dissesse alguma coisa quanto 
aos critérios para instalação dessas usinas e também se 
tem concedidos incentivos fiscais para ímpla,ptação desse 
parque industrial. 

O SR. ROBERTO GUSMÃ9 .C. É verdade, esqueci,. 
me da seRunda: oereunta. 

uesde que assumi o Ministério da ·lndústna e do Co
mércio, recomendei. e,determinei ao Presidente do CE
NAL, que é quem elariüna a instalação de novas destila
rias, Ojio au~_orl~~e lflais instalação de destilarias atê 
que fOsse feital11hi.a avaliação adequada da produção 
dessas de'stitaria,s, do r~sultado, e buscar, também, quanw 
tificat;;a ~rêa" P,lant<id3 de cana-de--açúcar no País. Essa 
quantiTica~rê ne~'essâria. Então, fizemos esse levanta
m~nto e, jâ', •nb..pla:ho de safra deste ano, aprovado pelo 
Ministério, diminuímos a produção, estamos reduzindo, 
porquC, como V. Ex• sabe, há excedente de produção de 
açúcai.e hã um !excedente de produção da ordem de dois 
bilhões de litros de álcool. Então, procuramos quantifi
C{lr e SfsPender. Não hâ mais financimentos, nem autori
:tá.m6Y cqrn recursos próprios também. 
1_, A~Çra, ''hão houve o problema de instalar as usinas de 
a:çúcat. Atê houve_o contrário, houve uma redução, e até 
afgumãs u_s~nâs qúe, por não estarem em situação finan
ceira a~_quada,_estão deixando ,de produzir. Nós não 
queremOs. limitar definitívamente;,m_as precisamos Seria
me~tt:; q~ntifiçar e~s·~ produção de álcool e de açúcar, 
te_n_do_em~x-i~ta,s m~.cado, nã9 tendo C?ID vista financia
mentos e subsiai't:Js -~~o ficamos-produzindo com alta 
gravosidad~ e is~ n ·é bom para a _economia do País, 
não__,é bom p'_~ra hihgu m. Não ~possível continuar com 
aquela polítlt<J,. de pagar um pi'eço altamente gravoso, 
tendo que V'ifld.fr num mercado em que não hã nem con
sumo. Quan:tto'~sumimos o Ministério da Indústria e do 
Comércio, o á'!l:!car estava no preço mais baixo da sua 
história, 2,65 ~iflta pfbso. Hoje, felizmente, com a política 
de retenção e -de €:xpor~ção nO Brasil, porque proibimos 
as exportações, _já chegou a seiS,J.Uas ainda é baixo, espe
ramos que atirija um nlvet de p'fodução, que é de 8,22. 
Essa gravossidade vai a maít de (rês trilhões de cruzeiros 
que o Brasil paga para acumu1ar. Então, estamos, real
mente, não intervindo no mercado, mas tentando corri
gir essa deficiêricia e essa giavosidades que hã no merca· 
do de açúcar e havia no mercado de álcool. 

O SR. ROBERTO WYPYCH- Muito grato, Sr. Mi
nistro. 

O SR. PRESIDENt.E (Roberto Çampos)- O segun
do arguente é o Senador Amériéo de~ouza, a quem con
cedo a palavra. 

O SR. AM:t:RICO ú .. S SOUZA f- Sr. Ministro, ·pri
mefriimérite, os cumprtmentos pela'i5ua exposição, que 
atendeu perfeitamente àt nossa- curi.osidade natural. E 

.como perguntou, gosta~fa apenas que V. Ex• nos infor
ma~e se há algum proceSso de tecnolpgia mais ayançada 
'ou .mais nova a respeito do aproveita~~nto do v\nhoto: 

éf SR. ROB_ERTO.ÍJUSM!\é] + o.\inhoto é a.o "" 
fertdJZante adequadq, pelo teQ:r Qê prot.eína que contém. 
Está se procurando evitar aquefil·o~tra _fu11,ç~ danosa 
do vin~oto, há estudOs nesS~ ~eq_tiQ.o.:O P~aqal~car_p. ~. 
es'tudando nesse sentid~ d';-6;~, ta.mPÇ~ 'estu\:loS .fo~. dei 
Pais. Agora, não possO ír\~ttr~·íai :ootn:~recisão ~ v:".Ex~ 
atê que ponJQ. eles ch~~Jin~.g\1+!1 é o. oonto. rríal.J 
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. avança('o a qne-e1s1cheg~ ~ .. h"'â permanente pfe~ 
cupaçãá em deserivolvef'o·~piôteitame~to;.do _vinhoto._i 

O SR. AMilRICO DE SOU~ -:{MF\o obrigado à 
v. Ex• . '. ' . ' 

OS~. PRE>'IDE.N.TE (Rob<:rt~_c ... ;:..:_J;QÍ\cedo 
a pa ... '"• "!"ttibre !liin .. i!rl:d~ J;y{a~ '· · 

O SR. CARLOS ·L YRA - Sr. Miriistro, mais uma vez 
Ouvimos a sua pafavra eSclarecedora. Na realidade, o 
PRO ÁLCOOL, ciiado há quase dez :r.nos, na minha óp
.tica, veio não só para resolver um problema económico 
,naquele momento crucial, que' era a fâlta de divisa para 
importar petróte6, essenciaf à nossa sobrevivência, com_o 

. tamb,ém nos deu, vamos assim dizer, um equilíbrio so-
1Cial, fixando o homem no campo, não deixando que cres
cesse essa imensa leva de brasileiros que demandavam às 
cidades. Também vejo como fator positivo, naquela épo

'ca, para a indústria automobilística, que praticamente 
lt,eria encerrado ou diminuído muito a sua produção se 
1 rtão (asse o álcool. Hoje o âlc_ool se divide entre aqueles 
1 

prós e contras, e hoje temos um grande advOgado dO ál
cool, que é o MinistrO Roberto Gusmão. No entanto, Sr. 
Ministro, quando O Globo, em recente notícia, afirnÍou 
que, em 1990, seremos auto-suficientes em pêtróleo, eu 

'queria ouvir de V. Ex• quanto a essa auto-suficiêp.cia 
anunciada pela PETROBRÃS e qual a perspectiva de in
vestimento do PROÃLCOOL diante da situação atual? 

O SR. ROBERTO GUSMÃO - Primeiro, que~ó 
agradecer a gentileza das suas palavras. 

Nobre'Senador Carlos Lyra, não tenho a segurança 
dessa notícia de que seremos aUt()-suficientes em -1990: 
Até desejo que o Brasil atinga essa auto-suficiência. Mas~ 
veja bem o que tem ocorrido nos países Que são auto
suficientes em petróleo, o cuidado com que tratam as 
suas reservas e o seu mercado! 

Como agem os pai ses mais ricos? _:.: Ós Estados Uni
dos- para dar um exemplo principal, não vamos perder 
tempo com os outros- importa petróleo, porque é rico 
e pode importar, e mantém as suas reservas guardadas 
para a eyentualidade de o preçO chegar ao absurdo; 
eventualidade no caso de guerra; eventualidade de não 
ter mercado. Então, ele guarda as suas reservas. -

Admitindo a hipótese de que o Brasil seja -auto
suficii::nte, deve guardar essa auto-suficiência como os 
outros, como estamos guardando, agora, no fundo do 
mar, a 400 me~ros, o petróleo que descobrimos em San
tos e não temos tecnologia para buscar._ Então, deixamos 
e quando tivermos tecnologia e recursos,-vamos buscá
lo. Enquanto isso, vamos usar o âlcooL O álcool ê uma 
reserva estratêgica que tem que ser usada, é a convivên
cia de duas fontes energéticas e a emancipação -do PaíS. 

Se tivermos auto-suficiência em petróleo e auto
suficiência em álcool, desenvolvendo um custo de álcoof 
cada vez mais baixo, e vamos chegar a isso melhorando a 
produtividade dos nossos canaviais, melhorando os nos
sos equipamen~os, melhorando a tecnologia do áfCool, 
evidentemente, vamos ter preços industriais- e preÇOs 
operacionais mais baixos, e exportando âlcoolJ;?ara pat.: 
ses que não o têm e que necessitam dele, usando o álc_ool 
como aditivo, usando o álcool industrial. Então, não há 
nenhum temor. 

Não há como sub~:~tituir! Essa é uma_ colocação que os 
inimigos do álcool ou os inimigos da PETROBRAS fa
zem, querendo jogar um contra o outro. ~ uma colo
cação maniqueísta, ou é preto ou é branco; ou é vida ou é 
.morte. A vida não se faz assim, nem na economia se pro
Cede assim. 

Temos duas alternativas: feliz o pais que tiver auto~
suficiência em petróleo e tiver um álcool operacional
mente e industrialmente mais barato. Ai teremos a 
emancipação econômica do País. 

O SR.__ CARLOS L YRA - Queria adicionar mais 
uma pergunta: como essa sua visão, existe algUm progra
ma de incen_tivo, no momento, para instalações de novas . 
usinas e aumentar as antigas? Qual é a posição de v. Ext? 

O SR. ROBERTO GUSMÃO -_Para ser sincero, mi~· 
nha preocupação é melhorar - e os empresários estão 
correspondendo a este apelo -o índice de produtivida
de, agregar a melhor tecnologia, buscar o melhor voluM 
me, o que aqui vale a dizer melhor preço para o álcool, 

deSenvolver e támbém buscar uma capacidade ge.r_ç:nêial 
açl.equada para essas indústrias, dar ao ãtcQol um trata

:.mento de indústria química sofisticada, não perder nada 
no seu subproduto, como se perde no petróleo. Buscar o 
subprOduto, buscar o bagaço e o bagatex, buscar a pro
dutividade, buscar o metano, buscar todo o subproduto 
para ser altamente rentável e conquistar o mercado inter
nacional. Então, a perspectiva de aumentar será na me
dida em qUe, no excedente de produção, chegarmos a um 

. limite que seja necessário não autorizarmos mais. 
, Nãd' podemos investir, financiar quando o mercado 
não indica -vale dizer - estamos obedecendo a lei do 
mercado. O mercido está ai, dimensionado: o consumo 
está aí, as exportações, historicamente, estão aí. Então, 
para expandii esse programa, não precisámos investir 
mais com instalações, Vamos desenvolver o que temos. 
Quem está dentro fica, e está muito bem, agora; para en
trar no clube vai ser diffcil, a não ser em condições muito 
favoráveis, -e essas condições não são do Gov~rno. O Go
verno não tem que dizer quem deve entrar, são condições 
do meLcado. O mercado consumidor ê que dita o aumen
to ou não de indústrias, o aumento ou não de produtivi
dade. O que o Governo não pode é aplicar recursos qu"e 
ele poderia aplicar em outras atividades, e não alocar 
numa atividade em que jâ há superprodução, em que já 

- há excedente. . · 
Então, isso varia, e não é só o Ministro que diz, issO 

passa pelo Conselho do Instituto do Açúcar e elo Ãlcool, 
passa pelo CENA L, passa pelo CNP. São vários setores. 
Queremos· racionaliz~r esses setores e estamos fazendo 
issO. Rój~, há uma convivência muito boa elltre o MI C, 
o CNP e o Minisiérío das Minas e Energia. EstamoS pro:. 
cu~and? . uma política de álcool em que não possamos 
Correr nenhuíii risco, e nen\ devemos correr nenhum ris
ç_o_ de amal).hã vir a faltar álcool, porque não se instala 
uma destilaria em menos de 3 imos e nãO- se planta- um 
canavial com uma produção de 1 ano e meio. Tudo isso 
~(á_equa~wna~o. não há restrição_, O que não há é estí
mulo. Não se Põe o dinheiro do Governo, nestl! momen
to, em aumento ou investimento de procj.uçã~ de ál_c_c;ml 
e, sim, procura-se aumentar a produtividade, a rentabili
dade e a eficiência. 
- Não s~ se atendi a\!: Ext 

O SR,_ CARLOS L YRA - Atendeu plenamente, e 
muito agradecemos. 

o sR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao nobre S_enador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Ministro Ro
berto Gusmão, poderá cãusar espécie a V. Ex• o volume 
de colocaçÕe!i que eu venha a fazer, e para isso tenho 
uma explicação: tendo em vista_ ter _chegado atrasado e 
ter desfrutado menos que os meus colegas da sua expoM 
sição. 

Mas, como autor do requerimento, e realmente preo~ 
Cupado com o problea, sobretudo no que diz respeito ~o 
aspecto tributário, deixei o Seriado Federal hoje, às 4 ho~ 
rase 15 minutOs da -manhã, ultimando um trabalho, tra~ 
balho e;sse para ser levado ao Poder Executivo por que, 
como empresário e por necessidade de oficio, de certa 
forma sou um pouco familiarizado com o problema tri~ 
butãrio brasileiro, tep.b,o me esforçado bastante para ten~ 
tar impedir mais um desatino - e emprego conscíente· 
mente a expressãO desatino quando falo em aumentar a 
carga tributária neste País. Com a perniisSãO de V. Ex', 
-começaria sobre esse aspecto, que é um dos itens das ra~ 
zões da constituição desta Comissão e da i_niciati~a deste 
requerimento para examinar e fiscãlizar os trabalhos do 
Conselho Nacional do Petróleo. Em suma, uma aborda
gem- sobre toda essa problemática que tem um peso ta
manho sobre O nossa ~anomia. 

Mas, cOmeÇada quando V. Ex•, pelo que pude apren· 
der no final da sua palestra, demonstra- em que pese os 
senões, em que pese ter sido fruto de um trabjl.lho mais 
ou menos emergencial e ter ele, obviamente, maiS um ca
ráter estratégico para o momento brasileiro ou até mes
mo ·para o momento mundial em face das oscilações 
abruptas a que está sujeito o mercado do petróleo, hoje 
em baixa, mas o amanhã é normalmente imprevisív'el, no 
que; diz respeito aos preços e até mesmo de seguranÇa de 
abastecimento - que realnlente é valida a preocupação 
em preservar-se o PROÁLCOOL, até mesmo nromenta
ne~~nte deficitário, co!_llo vem ocorrendo atualmente. 

Dezembro de 1985 

Par~ce-me que a PETRo BRÁS vem per&nao cerca de 
seiscentos e oitentã-cruzeiros por litro de álcool entre o 
preço que ela ad(Juire e o preço que coloca no mercado, 
além dos custo!l~ d.t armazenagem e, evidentemente, o 
custo financeiro para a manutenção daquele estoque, es
tratêgico e, a&" mesmo, pela própria pressão dos fornece~ 
dores que prddu:Zem e precisam do seu capital. Mas, a 
verdade ê que, talvez, e V. Ex• deve conhecer melhor do 
que ninguéin esse aspecto da questão, talvez, o que ve
nha prejudicando o PROÁLCOOL é, desgraçitd.amente, 
o fato de que no Brasil não ter escapado, através dos 
tempos, através da nossa história política, quase nenhum 
~estar da coisa públ~ca. ~sa preocupação em ser corte
são da vontade popular, em ser agradável ao povo e em 
bajular o povão num imediatismo eleitoreiro, sempre 
com vistas à próxima eleição e esQuecidos, como o gran
de estadista Winston Churchill' que tentou transferir 
para a posteridade, especialmente para os políticos, que 
devemos estar sempre voltados para as futuras gerações 
e, no caso específico, do petróleo, os dados são verdadei
ramente assustadores. No caso das alíquotas, que vigiam 
e que vigeram até 1976, por força do Decreto-Jei n"' 61, 
tínhamos á gasolina automotiva tipo A com a alíquota 
de 140%. Atualmente, em razão do Decreto~lei n"' 1.785, 
de maio de 1980, essã alíquota está reduzida a 29%; a au
tomotiva tipo B, que era 200%, está gravada só em 41%~ 
o óleo diesel, que era gravado em SO%, está hoje em 6,5." 
Isso, de cçrta forma, se justifica, porque atende muito 
!lJ.ais ao interesse colCtivo, senão na quase totalidade da 
população, via transporte coletivo e transporte de car
gas. É justificada essa redução na alíquota, que não ê o 
caso- da gasolina d.e aviação, que era gravada em 20%, ou 
melhor, no gás.licjüefeito de petróleo, que de 20% foi re
duzido para 4%. No caso da gasolina de aviação- reco-
nheço a importância da aviação num país com as nossas 
dimensões territoriais, sem dúvida alguma não há c_omo 
ignora~ o quanto é importante o avião para quem ti:::m 
tão longas distâncias a percorrer, como o povo brasileiro 
-que se presta mais ao avião privado, ao avião classica
merite individUaJ, essa gasolina tinha uma alíquota de 
120% e está reduzida a alíquota zero; o querosene de 
aviaçãb, que já se presta mais ao transporte coletivo, ti
nham alí.q~ta de 100% e está reduzido a zero. O quero
sene iiuhürtilnte, o da lamparina dos casebres, principal
mente -Q.O ~.sso rurícola, não está isento, ainda paga 
6:,5%__e !i"'Qtl uma alíquota de 35%. Logo, também, não 
há comp ·&Jscordar dessa redução. Acho que se se pode 
pefmiti~luxo de isentar a gasolina de avição para ali
quota zt(o, por que não fazer q mesmo com o querosene 
iluminante? O óleo combustível, com finalidades indus
triais, aHquota zero. A aguarrás, que tinha uma alíquota 
de 80~~· .foi reduzida para 1,5. O sOlvente para a borra
cha e ~~dâneos, que tinha uma alíquota de 90,6, foi re
duzidó para 1,5. Os fungos, usados na ex,tração de óleos 
vegetais mais particularmente, que era III%, foram re
duzidos para I ,S. Os óleos lubrificantes, que tinham uma 
alíquota de 140%, e$tão redli.Zidos a uma alíquota de 
!78%. 

Mas se não bastassem essas reduções, algumas real~ 
mentê atê um tanto quanto anedótica, tendo em vista os 
beneficiários dessa redução. Lá o fato de que se a dotou 
um critério, com o dispo-sto no art. 1"' do Decreto~Iei n" 
1.785, já mencionado, de fazer com que o preço básico 
-embora o DeCreto fosse de 13 de majo de 80- fosse 
fixado em janeiro de 80. Posteriormente, o Conselho Na
cional de Petróleo, por negligência ou até por má fé,. le
you 16 meses para fixá-lo quando o Decreto, absurda
!mente, estabelecia que o preço do reajuste não poderia 
ser corrigido senão no prazo mínimo de 12 em 12 meses. 
Mas, não bastou isso. Apesar da inflação galopante, pre
feriram deixar passr 16 meses para corrigir o preÇo bãsi
Co para efeito de cálculo do Imposto Único sobre Com
bustíVeis lubrificantes e Líquido e gasosos. 

Mas, o que é mais grave, autorizado o Poder Executi
vo pelo Decreto-lei n"' .1.296, de 26_de dezembro de 1973, 
a alterar as alíquotas do lULCLG apenas em 40%, em 
relação às Iíquotas fixadas naquele mesmo Decreto. Es
sas alícjuotas e essas ·alterações estavam com a r'edação 
confusa no Decreto; nele não se recomendava para 
maior ou para menOT. Mas, esse Decreto surtiu os efeitos 
e as reduções foram realizadas. Se não bastasse isso, de
pois, sem nenhum~_autorização legislativa, mas por sim
ples decretos, tivemos, por exemplo, o Decreto n"' 78.857, 
<le 30-ll-_7~, que, como disse, sem nenhum amparo legal, 
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rs<f.uzm em 5% as alíquotas:Nào satisfeito, o Poder Exe~ j freÍlte do Ministério e tenho-me sentido até reCe.o_so de 
cutivo baixou o Decreto n"19.657, de 5 de maio de 1977, prejudicâ-lo, porque, em verdade, homens como V. Ex', 
obviamente também sem nenhuma autorização legislati- -são permanentemente patrulhados. Daí por que acho 
va, ou até mesmo de amparo cm algum pecreto-lei, que que V. Ex• não conçorda_com essas anomalias aqui sa-
reduzia mais 20% em todas as alíquotas. Ainda dentro lientada.s, como de resto não tem concordado, nem se 
dessa mesma orientação, veio o Decreto n'll 83.802, de 31 contido em apontar as distorções verificadas em alguns 
de julho de 1979, que reduzia mais 30% nas alíquotas. Fi- ~tores -do seu Ministério. Mas, a verdade, Sr. Ministro 
nalmente, o Decreto n'll 80.254, de 3 de dezembro de Roberto Gusmão. não vejo, senão como um alto risco 
1979, reduzia mais 25% nas alíquotas do IULCLG- minimizarmos a importância do PROÂLCOOL, como 
vale dizer, 80% na redução total das alíquotas, ali quotas fator até de segurança nacional e .a forma, sem dúvid;t ai-
essas que jâ haviam sofrido aquelas reduções amparadas guma, de fazer com que desmorone essa falácia que jâ 
no Decreto-lei n'll 1.296-e; posteriormen-te, tambêm, no começa a emefgir em alguns setores, talvez alguns menos 
Decreto-lei n~ 1.435, mas o certo ê que com essa preocu- informados e outros até de má fê, .de que ele seria anti-
pação de cortejar, de ser agradável às minorias mais ati- económico. Para liquidar essa falácia, bastaria, sem dú-
vistas. E, no caso, mais esclarecidas, com mais acesso aos vida_, _que o_Poder Executivo assumisse r:om a bravura e _a 
meioS rle comunicação, nós, os governantes, eu diria, coragem moral que devem nortear o homem póblico, 

· nós, os bajuladores· e cortesãos da momentâneas vonta- dcn.tro do princípio bíblico de que "roais -deve dar aquele 
des popular, causamos essas disparidades, inicialmente QUe maís reCet;.;•• _.:_têm que ser proporcional a capaci-
assinaladas, as alíquotas que vigiam e as alíquotas que dade e o volume de poder que o homem público detém 
estão em vigor. O mais absurdo da regra aplicada para -e revogasse esses Decretos que não têm nenhuma SlJS-

efeito de apuração do imposto, qtie está ainda em vigor, teritaçãO.legal ou riioral, sem dúv-ida alguma, e teríamos 
de certo emitiram o reajuste do preço básico de no míni- o àlcool_ampla e fartamente competitivo com o preÇo da 
mo 12 em 12 meses, nunca com 11 meses, mas sempre de gasolina~ 
12 ou miís meses, se o dec~to assim estabelece. Ora, 
com essa defasagem toda, o Imposto Único sobre Lubri- --q~~~o~~~:t~,d;~; ~~~ ~~~a;~:e~s~~~~~~~o~~~i~~oE;: 
ficantes e Combutíveis líquidos e gasosos, que significou, petente que seja, pessoalmente, posso imaginar que, por 
em 1976, 15,47% da receita tributáriã federal- ê ver~i_a- _ não_s_er ato específico da sua Pasta, caberia mais ao Con-
de que ali estão embutidos 12% que foram criados por selho Nacional do Petróleo, ao Ministério da Fazenda e 
esse adicional, pela Lei n9 6.261, de 14 de outubro de 75, ao próprio Ministêrio das Minas e Energia: dou a v. Ex• 
com a destinação especifica que seria promover idrisfa- um número v. Ex• como homem da equipe do GoVerno 
laçào e sustentação da EB:TU. Federal, um dos proeminentes homens do Executivo Fc-

Assim, mesmo com esses 3% agregados, em 1984, dera! pretendendo dar recursos aos _Estados e Munici-
graças a esses malabarismos, com esses decretos que po- _pios- e é vá_lido at~ res~altar este; _aspecto,_ do Presidente 
dem ser revogados.com um simples ato do Presidente da da República tentou criar o ICM sobre o comércio de 
República, sem nenhuma consulta ou até mesmo por automóveis usados, tributo este - sabe V. Ex• ~ iria 
uma Ação Popular, é óbvio que o contribuinte- ele que atingir menos de 10% da população brasileira, porque 
já está tão onerado, tão sobrecarregado -não vai recla- imposto direto sobre os privilegiados que têm automó-
mar aumento da carga tributária. ~queles que não pos-- veis, mesmO assim, esse tributo _ _foi_rejeitado pelo Con-
soem automóvel, aqueles que andam a pé ou a cavalo, gresso N~ciooal. Vale repetir, t~ibuto .~te que atingiria 
que pagam impostos para sustentar essa orgia-de um--au- menos de 10% dessa população privilegiada, com gasoli-
toffióvel para cada oito _habitantes urbanos, neste País-~~~- --na- altamente_ subsidiada, mesmo assim, nào foi possível 
a maioria desses habitl.intes, que V. Ex• sabe, não pode aprovar, embora haja no Congresso Nacional, _f? em todo 
comprar uma bicicleta, mas tem automóvel- ê evideilte País, preocupaçãO de dar mais dinheiro aos Estado& .e 
que um desses pagadores de impostos poderá promover Municípios. 
também a ~::evogação de_tais Decretos. A verdade ê que, Se se aplicassem, não aquelas alíquotas do Decreto-lei 
em 1984, em que peSe o _crcidmeiiio bruto_do consumo nQ 61/66, e sim as alíquotas do Decreto-lei n'll 1.196, eli-
de petróleo !:m relação à 1976- isto em razão da substi- minadas essas absurdas reduções ilegais e imorais aqui-
tuição do álcool hidratado c do álcool etnico· como su.ce- enumeradas pelos citados decr_e_tºs, teríamos alcançado 
dâneo da gasolina- _tivemOs um aumentO de 6.48%, em em 1984, em re_lação à Receita TribUtária da .Uniã.o, que 
núKperos á.proximados, no J,:Q~ijOlO de combustíveis tr~- f.9id!!_f6.1_79_trilh<?es,_ ~m númer~s ~rredondados, teria-
butados._Com tudo isso; esse tributo que, em 1976, signi- mos alcanÇado--tirita receita_ de 4.3-12.381 trilhôes- rio-
ficava 15.47% em relação à Receita Tributária da Uniã.o, IULC,-e não os--minguados e desmilingUidos 484.531 bi-
em 1984 significou somente 1.85%. E este anO, segundo Ihões de cruzeiros que _Coram arrecadados, e nesses_ em-
dados preliminares do Conselho Nacional de Petróleo, butidos, vale repetir, o adicional de 12%, criado pelo art. 
não ultrapassará. a casa_do 0,7 a 0,8% de participação m 12, da Lei 6.261/75. 
Receita Tríbutária. - -- -- - Sr. MiniStfo~Jã -rur iilJOrrriB.dO, vou· Sef pri::mí3dõ_cõiri 

Não bastassem_e.sses aq~umentos em -desfavor claque- uma cópia da conferência de V. Ex' _que, tenho certeza, 
les que"condenam o PROALCOOL, teríamOs a ressaltar me será da maior valia. 
que a gasolina vem, efetivamente, sendo colocada_ no _Só farei a y, ~·uma indagação: hâ alguma tl).edida, 
mercado, parece~me que propositada e diabolicarriente, a por parte de V. Ex• porque no caso, mais_diretamente in-
preço realmente criminOsO- pàra aqueles que não usam teressado, para obter do Executivo algum ato que _tire 
gasolina, mas que são contribuintes do Erário Federal, dos _ombros do contribuinte brasileiro esse prejuízo que a 
atê 17 de outubro. Sabe_ V. Ex.' que para efeitO de câtculo PETROBRÁSjá está arredondando em torno dos 10 tri-
na estrutura de custo do Conselho Nacional do Petróleo, lhões de cruzeiros ao final deste mês, e tendo como prin-
atê_ aÇJuela data, o dólar era conside_rado a 4 mil e_470 _cipal fatot o diferencial de_ preço_ de 680cruzeiros ~li-
cruzeit'os, quando já custava cerca de 7 mil e 800 crrizi::i- tro de álcool, entre o Preço que efetivamente ele custa e o 
ros, e aiQda hoje, num esforço patriótico do Conselho_ preço que ela entrega aos consumidores, jâ que o chama-
Nacional do Petróleo, com o dólar já sendo pago ·pela do FUC, seria_ a fonte provedora dos recursos da PE-
PETROBRÁS, no Banco "t:entral, proximamente dos 10 TRÜBRÂS para tampar esse abismo, parece-me que Dão 
mil cruz_eiros, ainda está sendo_ calculado a 7 mil cruzei- tem os recursos para fazê-lo. 
ros pelo Conselho Nacional de Preço. -Indago de V. Ex• como_ única pergunta, e me descul-

Par tudo isSo, estamos;-aiêm de cometendo enorme in- panda por ter~me alongado tanto, e creio quejâ mejusti-
justiça tributária, ameaçados de ?Umentos na carga tri~ .fiquei, _pela admiração que s_empre nutri por V. Ex• em 
butária sobre aqueles que efetiy_amente vêm pagando, silêncio, com medo até de prejudicá-lo, tal o patrulha-
quando, na realidade, para sermos agradáveis, temos nos menta, a verdade é que V. Ex• me ajudaria bastante se 
submetidos, atê aqui, a esses abusos absolutamente ile- pudesse prestar~me esta informação, e me perdoar por 
gais. AHás, não nos sUrpreende V. Ex•, homem prático, ter sido tão longo nesta minha locução. 
experiente, como uma das poucas e agradáveis reve-
lações no quadro político, de certo tempo a esta parte. -0 SR. RóBERT<i_ç}_lJSMÃO .: _ _-Agradeço _ao ;:,ena-
Venho, realmente, achando que estamos caminhando dor Benedito Ferreira, digno representante do Estado de 
para a orfandade total no que diz respeito a lideranças Goiás no Senado da República, pelas suas considerações 
que se preocupam, sobretudo, em estar em paz com a sua e pela sua exposição, muito útil, como grande e pertinaz 
consciência cívica e iiioral; realmente, tenho me sentido tributa_.tista. Vimos que examinou e dissecou aí todas as 
gratificado com a presença de V. Ex• pela sua postura à alí_quotas e todos os impostos e taxas que incidem sobre 
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o álcool sobre o petróléo, sobre a gasolina, sobre o die
sel. Sua análise nos trouxe outros elementos à conside
ração. 

Fiquei muito honrado ficaria com as manifestações de 
V. Ex~ a despeito dos patrulheiros. Também os tenho,.e 
eles estão sempre presentes. Isso faz parte da vida públi
ca. 
_Também digo a V.Ex• que todas essas medidas e to~ 

das essas modificações nós as herdamos e estão embuti
_d_as _d_entm dr;: uma_ filosofia maior, de uma concepção 
maior de Governo e de Estado - o intervencionismo 
exagerado do Governo nesse último período, particular
mente_ nestes (!ltimo~_20 _anos, a queda das prerrogativas 
do Congresso -Nacional e desta Câmara Alta do Con
gressp_ Nacional- o Senado Federal. O País certamente 
está recompondo suas prerrogativas, desde o cidadão até: 
às Casas do Congresso, que a reforma tributária chegará 
a esta Casa, deve estar nesta Casa, para ser estudada e re
ceber dos ilustres senadores, dos ilustres deputados, o 
que for necessârio, para atender melhor à situação eco
nómica, financeira e fiscal do País. 

Quanto à pergunta objetiva tina!, de V. Ex•, a PE
TROBR_Á,S não serâ prejudicada, e nem terá motivos 
para sê-lo. 

Houve um plano de safra, aprovado pelo Governo, 
houve um plano em que se dimensionou, se quantificou a 
produção de álcool e de açúcar do País. No que tange ao 
álcool, o Conselho Nacional do Petróleo e a PE
TROBRÃS sabiam muito bem o que iam receber, sa
biam dos recursos e da tancagem que tinham para rece
ber, não só o produto físico- o álcool, como o recurso 
que teriam que comprar dos nosso~ produtores de ál
cool. Se faltou provisão financeira, o Governo, nesle 
momento, a Secretaria do Planejamento já está alocando 
recursos necessários ·para que a Companhia PE
TROBRÁS tenha esses recursos e não s_ofra nenhum pre
juízo nesse caso. Não ê prejuízo, Sr. senador. Na verda
de, V. Ex• sabe que em preço administrado há momentos 
de pique e há momentos de mercado, e há modificações 
que se fazem em favor ou tendo em vista outros índices e 
outros níveis. A preocupação maior ê conter as índices. 
Então, represa-se o índice ou se adiam pagamentos ou se 
adiam despesas, para que os índices não subam e não 
surjam realmente índices alarmantes. 

-Então a que precisámos chegar- e espero que o País 
chegue rapidamente- é à verdade- a verdade dos seus 
preços, a verdade dos seus custos, a verdade de sua pro
dução, e que isso·;-reatmente, vá para _os índices, que a 
popUlação tenha verdadeiros índices de mercado, e não 
índices administráveis, e não preç-os administráveis. 
--_Era o que tinha a responder a V. Ex• 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Muito obrigado! 

O SR. LO MANTO J_ÜNIOR -Sr. Ministro Roberto 
Gusmão, Deus não me privilegiou com o dom da ubiqüiR 
dade. Não pude assistir, na totalidade, no seu todo, à di
dática exposição de V. Ex• Acompanhei-a em grande 
parte, Tive que sair, para relatar alguns processos, algu
mas mensagens do Governo, no que tange à nomeação 
de novos embaixadores e apressei-me, consegui relatáR 
los _imediatamente, tal meu interess_e_em participar deste 
debate. 

Acredito até que V. Ex• já tenha esclarecido este as-
sunto que vou indagar. Como não estava presente, 
permita-me que eu tire minhas dúvidas ou, pelo menos, 
possa dirimir algo que me preocupa. 

Li, ontem, que o Brasil atingirá, em 1990, a auto
s_uficiência no _que tange à produção _de petróleo. É uma 
notfcia inuit_o alvissareira, porque eu imaginava que nós 
somente chegássemos a -essa auto~suficiência na -passa:: 
gem do milénio. 

O Governo planejou para 1993, e parece-me que ante~ 
cipa três anos essa auto-suficiência. Se isto ocorrer, signi
fica _um marco histórico no nosso desenvolvimento~ 

V. Ex~ afirmou aqui que o vo1üme de gasolina substi
tUída pelo álcoõl, -ãtualmente, equivale a 160 rriil barris 

-diários. A economia de divisas será de cerca de 2 bilhões 
·de dólares em 85.-0-Btasil exportou excedentes de álcool 
pa base de quase 1 bilhão de litros, exatamente 950 mi
lhões de litros no ano passado. Auferiu uma receita de 
mais de 200 milhões de dólares. 

Caniinha o Brasil para a auto~Sii.ficÍênCi~i .. êffi Pe'iróleo:
carninhamo.s, também, para aumentar a nossa produção 
de álcool, que ê, sem dó vida alguma, como combustível. 
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alternatlvo, uma das c01sas mais iiltellgeuLes e um aos 
marcos da nossa tecnologia, que hoje dominamos com 
muita segurança. 

Pergunto a V. Ex•: que providências estamos tomando 
para aumentar a nossa exportação? Não d~vemos inter
romper, absolutamente, esse programa, que foi um pro
grama vitorioso. Acredito_ que os produtores de álcool
e aqui ao meu lado está o Senador Carlos Lyra - todos 
estão desejosos, sobretudo ouvi aqui, era preocupação 
que tinha sempre com o problema da ocupação das áreas 
pelos canaviais,_em detrimento da produção de alimen
tos, fiquei Ciente de que está havendo uma renovação, e 
nessa renovação os produtores de álcool, os plantadores 
de cana, estão utilizando a plantação de alimentos. 

Desejo que V. Ex• responda a pergunta, para que pos
samos sair daqui tranqUilos, de que vamos continuar a 
nossa produção, vamos aumentá-la, e vamos conseguir 
mercados para a colocação dos nossos- excedentes. 

Antes de terminar, devo dizer que militamos, politica
mente, em campos opostos, episodicamente estamos em 
campos opostos. _ 

Sem nenhum desejo de agradar a V. Ex•, o respeito. V. 
Ex• é um dos MiniStros que respeito, respeito e atê passei 
a admirar. Quando V. Ex• esteve no Congresso e fez 
aquela exposição, que para mim foi marcante, fiz uma 
indagação e fiz uma solitação em nome do povo baiano, 
V. Ex• ass~gurou-me que as providências seriam toma
das, logo em seguida, V. Ex• concretizou aquela sua pro
messa. Dai a razão de ao respeito se acrescentar a admi
ração. Foi no tocante à CARBONOR, uma indústria de 
química fina, no Põlo Petroquímica, que vai produzir ã· 
cido acetil~salicílico·e ácido salicnico. Havia uma empre· 
sa estrangeira que estava desejando concorrer com essa 
empresa baiana. V. Ex~, através do Conselho Nacional 
de Desenvolviine"nto Industrial, deu uma solução inteira
mente favorável à indústria nacional, à indústria da nii· 
nha terra. Assim não pásso deixar passar a oportunidade 
de aqui transmitir, --já que não tive oportunidade de 
me encontrar com V. Ex•~ - transmitir o meu reconheci
mento. A Bahia, realmente, ficou muito agradecida à sua 
-providência, à providência orientada por V. Ex•, e c 
cumprimento da sua prOmessa naquela brilhante expo· 
sição. 

V. Ex~ hoje traz aqui mais uma--contribuição do seu 
Ministéi-10 pa-ra -este debate. V. Ex• foi aqu11ongamente 
inte-rpelado, houve assuntos dos mais impõfra-rifes, fnCiu
sive o trazido pelo Senad-or Benedito Ferreira, porque S. 
Ex• tem entusiasmo pela questão, ontem procurou-me 
convençer de que o Governo não precisa aumentar tribu
tos, de que o Governo tem realmente uma faixa muito 
grande para recuperar esse tributo, não somente atravês 
de uma intensá fiscalização, sobretudo anular certas por
tarias ou decÍ'etos inteiramente ilegais, que diminuíram o 
percentual desses tributos e que, com O restabelecimento 
de um simples ato do Executivo, o Governo passará a 
contar com um percentual na sua receita tributária, tal
vez até maior do que aquela que o Governo pretende 
através do «pacote econômico". 

Portanto, V. Ext receba, aqui, o meu agradecimento, a 
minha homenagem. Repito, como homem que milita em 
campo oposto, já o respeitava. Passei a admirá-lo. 

O SR. ROBERTO GUSMÃO -Sr. Senador Loman
to Júnior, agradeço a V. Ex~ pelas suas palavras. Fico 
muito honrado com essa manifestação de admiração _e de 
resoeito. Para nós,_ homens públicos, é estimulo. " 

Adianto a V. Ex•, representante da Bahia, que a mani
festação foi uma decisão têcnica sobre aquele assunto e 
uma decisão que aírida-pernlite-um estudo, para que não 
só a indústria lá se desenvolva a como outrª tarnb_ém não 
seja prejudicada. Então, foi decisão que tOmamos· com 
muito cuidado no Minístêrio, e o fizemos creio acertada
mente 

Quanto à pergunta de V. Ex•, eu já havia respondido a 
indagação semelhante, apenas lembro a V. Ex~. e respon
demos a V. Exf-, que, primeiro, não tenho certeza dessa 
notícia, tomara que ela seja verdade, seja realmente al
vissareira, como disse bem V. Ext a emancipação e auto
nomia do Brasil em produção de petróleo não prejudi
cam o problema do álcool, ao contrário, os dois podem 
conviver, e será muito melhor para o País que assim con
vivam. Depois, estamos explorando petróleo em plata· 
formas submarinas, com-grande dificulÇade e com custo 
operacional altíssiinõ. 

~ntão, se o t'ats te_m uma economia de divisas gerada 
pelo programa do álcool, tem a sua responsabilidade so
ciãi-âe empregos, porque na plataforma submarina não 
há emPregos, sao-pouquíssimos empregos, temos no pro~ 
grama do PROALCOOL uma reserva de importação, 
não precisamos fazer, porque está aqui nos dando, entãc 
é uma reserva estratêgica válida, não há como desenvoJ, 
ver os dois programas ao mesmo tempo, buscando, sim, 
economícidadeOos dois. Vale dizer, aumentando produ
tividade, desenvolvendo tecnologia, para que a NaçãO 
não ·pague um alto. preço nessas pesquisas, que ·aqui até 
agora não se sabe Qual o real preço de operação na nossa 
grande empresa lde- petróleo. 

O SR. BENEDITO FERRijiRA- Sr. Ministro,W 
Ex~ me permitiria não ê ético, não é regimental, mas te
nho uma observação, que talve<:, possa ajudar a esclare
cer o eminente Senador_ _Lománto Júnior. 

Não quero crer que a auto-suficiência, de petrófeo ex
clua a presença do PRO ÁLCOOL, pa'ra contribuir nessa 
auto-suficiêncta, veZ que, pêlos dados publicados _pelo 
próprio Conselho Nacional do Petróleo, se o_ noJ>so con
sumo de gasolina foi de 14.221.000m3 em 1974, foi redu
zido para 9.891.000m3 em 1984, aí estão embutido~:~ jã 
2.082.000m1 de ªIcool nesses 9 milhões. Em contraparti
da, o óleo diesel, que oonsurnia 10.386.000m3 em 1974,já 
em 1984, subiu para 18.921.000m3• Logo, há, efetiva
mente, um crescimento, uma demanda cada vez mais de 
petróleo. Tanto que, quando registrei o fato, para efeito 
de apropriação do IULC, que houve um incremento no 
consumo-de 6:84%, porque, obviamente, eu tinha que ex
cluir a presença do PROALCOOL e como sucedânea:~ 
como substitutO do petróleo, a partir de 1976. Foi quan
-do ele se fez mais presente no mercado. Logo, creio que,_ 
de qualquer forma,no momento em que alcançarmos, 
através da plataforma marítima, um petróleo caro, de 
qualquer forma; desde qUe as divisas fiquem aqui, essa 
meta será alçada, Deus permita até pudesse ser até sem o 
PRO ÁLCOOL, e que o álcool passasse a ser somente ar~ 
tigo de exportação, ou então, houvesse petróleo farta
mente, a ponto de exportá-lo e se aproveitasse o álcool 
internamente. 

Quando se preconiza nossa auto-suficiencia, seni dúvi~ 
da alguma estã-se levando em conta o álcool jã produzi~ 
do e as rnetasja estabelecidas pelo PRO ÁLCOOl para os 
anos vindouros. - - - -

Peço desculpas a V. Ex•, ao Plenário e também ao 
nobre Senador Lomanto Júnior, mas creio que esse é um 
ponto que realmente não deve passir desapercebido, 
porque coloca, mais uma vez, em relevo a importância e 

-a significação do_PROÁLCOOL, como medida estraté
gica para-o flõsSO desenvolvimento. Desculpe-me, e agra
dece a V. Ext 

O SR. ROBERTO GUSMÃO - Eu que pgradeço a 
V. Ex•, qu~ enriqueceu com o seu aparte o IiosSO debate. 

Respondendo ao Senador Lom~nto Júnior, quero di
rer a S. Ext.que não preju.~~o,ta. Quanto a parte re-
ferente à exportação, p"retn:a~s ter em mente, e temos 
tido este cuidado dépois qUe assumimos o Ministério, 
não colocar nem na mente dos empresários nem como 
política do Governo inVestimentos maiores ou a am
pliação da área de produção do álco.ol d_o Pa[s, tendo em 
vista as exportações. -T'\mos ein vista'lSempre o nosso 
mercado interno e o excedente do mercado interno é que 
devenios expOrtar. _Não- temos çondições, ainda, seria 
uma ilusão, de estar inVestindo, sTmulando investimenfôs
e aumentando a prod.ução, tendo ep1 vista somente a ex
portação. Como temos,·. na realidade, um excedente de 
exportação, estamos cuidando do mercado externo, am~ 
pliando esse mercado externo; temos feito exportações 
menores e, por força, V. Ex~ bem sabe, de ações nos Es
tados Unidos, perdemos esse mercado moment-aneamen
te, mas acreditamos que vamos recuperã-Io. Não sei se 
atendi a V. Ex~ 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Atendeu, sim. Muito 
obriga~o! 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador JQrge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente, Senador 
Roberto Campos, demais colegas, inicialmente, fazendo 
coro às palavras dos meus CQ\e_gas, quero louvar sua pa
lestra sobre o tema P;R.Ot\.LCOOL- uma Avaliação do. 

Programa e suas Perspecttvas. V'. EX~ demonstrou os co
nhecimentos de um erilp-r:esãrio e a~s.egurança de um pro
fessor. A abordagem merece-ti o's (!ossos louvores, pela 
profundidade com_ que nos áp'reSehtou a sua palestra, e 
veio demonstrar o af~to à política denominada PROÀL
COOL, es~mulada pelo Governo e desenvolvida pelas' 
empresas privadas. Agora, eu perguntaria: qual foi a 
produção de 84? V;~E_x~ se referia a 75, fez um paralelo 
entre 75 e 85. Esta é~ Pript~ira pergunta. Eu nã encôntrei 
os dados aqui. 

O SR: ROBERTO GUSMÃO- São 9 milhões. 

O SR. JORGE KALUME - Nove milhões. Muito 
obrigado! 

Diante do su_cessQ_ que o setor energético vem al
cançando através da_c;_ana, ê uma prova evidente de que a 
iniciativa privada de pouco tempo foi mais promissora 
do que a nossa estatal PETROBRÃS. Pergunto: diante 
desse sucesso, o Governo deseja interferir, chamando à 
sua responsabilidade este setor, o PRO ÁLCOOL, repito, 
tirando da iniciativa particular? Esta é a outra pergunt: 
que faço a V. Ex~ 

O SR. RQBERTO GUSMÃO- Sr. Senador,logica 
mente tenl).o, nas mínhas manifestações públiCas e, den· 
tro do Pr6prig Governo, sido sempre favorável à iniciati
va privada, defendendo-a e admitindo que o Estado tem 
setores que realmente são imprescindíveis e tem que estar 
presente. Mas, neste caso particular, a própria reformu
lação do Instituto do Açúcar e do Ãlcqol dará ao empre
sário brasileíro ainda maior participação e, no álcool, a 
retirada total, deixar o empresário como exportador, 
como produtor e que conduza o seu programa livremen
te. Se fOr-possível, vamos chegar também à etapa delibe· 
rarmos a exportação do açúCar, para ficar sob a direção, 
o interesse'e a exclusividade dos nossos empresãrios. Te
nho até estimulado- a Copersúcar e os empresários do 
Nordeste para que criem suas próprias traidings, tratem 
de exportar os seus produtos livremente e façam isso 
com toda a liberdade de comércio de que o Brasil precisa 
e que é mais útí1 do que o Estado tentar fazer e preencher 
uma posição inteiramente favorável ao empresário e 
_rriàls eficie-nte ria mão do empresário. -

O SR. JORGE KALUME- A resposta de V. Ex• 
muito me alegrou. 

Agora, a ó.ltima pergunta: sendo a Amazônia uma 
área continental, possuindo 64% do território brasileiro, 
com uma população de apenas 10%, por que não se 
aproveita esse vazio para a cultura da cana-de-açucar, 
dando~se estímulo inclusive aos que queiram dedicar-se a 
essa cultura naquela Região? 

O SR. ROBERTO GUSMÃO- Bom, o problema da 
Amazônia é que há regiões que precisam ser examinadas. 
Eu já disse, anteriormente, é um problema de fotossínte
se, qual seja de sol para a produção de cana-de-açus;:ar, 
com um desenvolvimento adequado e uma produtivida
de rentável. Já há uma experiência no Parâ~ que tem al
gumas usinas de açúcar ·e algumas destilarias, e há um 
fracasso total de uma eexperiência tentada na Ainazônia, 
feita pelo Governo anterior e que, atê hoje, nos dava 
uma dor _de cabeçta enorme, com um prejuízo de 85 bi
lhões de crul:eiros, que foi aquela do PACAL, que a toda 

1 

hõi'a s3.Ta ilós jórilãis, e se chama Usina Abrahão Lin
coln, fQi unia usina mal dimensionada, mal localizada e 
,mal admjnistra~!l._Acho que não há nenhum mal maioi:. 
Com esS:eS três, _ela está deficitária. Mas não quer dizer 
que isso seja um_ exemplo. Acho que se empresários da 
Região Amazóniça nos indicaram uma Região adequada 
com micro-clima adequado, vamos estudar a viabilidade 
de instalar uma usina; caso contrário; ê o sistema de tro
cas, a Região tem outros produtos, e nós faremos chegar 
lá o álcool por preço adequado e para o consumo ade
quado. Mas não vejo, no momento, não tenho nenhum 
indicador que me covença, que tenha convencidos nos
soS técnicos de que a Região seja adequada para a pro
dução de açúcar. Se o for, vamos fazer, vamos instalar 
Já, por questões de economia de frete e transporte. 

O SR. JORGE KALUME - Muito obrigado a V. 
Ex• 

Sr. Presidente, louvado no§ 59 da Resolução n9 79/85, 
~estaria que V. Ex• consultasse os nossos colegas da Co
missão se poderei apresentar o meu relatório posterior
mente. 
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Está co
locada a consulta perante a ComiSsão. O prazo para a 
entrega do relatório era até dia II de novembro, coinci.: 
dindo com a data crucial no catendárío deitara!; além 
disso, temos que ouvir também o Ministro, cujo depoi
mento certamente dará contribuições importantes. Está 

.colocado perante a Comissão o pedido de prorrogação 
do prazo para a apresentação do relatório, o que nos le
varia até a próxirila Sess"ão legislativa. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Há procedência na 
inteligente sugestão do eminente Senador. 

O SR. JORGE KALUME- Quero adicionar ao meu 
relatório essa brilhante palestra e esses dados trazidos 
aqui pelo e.minente Ministro" Gi.tsrilão. 

O SR. LO MANTO JúNlOR -_Sua tnteligêncía s'e 
confunde com a grandeza da Amazônia. 

O SR. JORGE KALUME- A terra de Ruy Barbosa 
é sempre generosa. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Fica, 
portanto, prorrogado o perfodo de apresentação do rela
tório, e o Conselho Nacional do Petróleo será notificado 
de que está ainda sob fiscatização, a qual se estenderá atê 
a próxima Sessão legislativa, o prazo de 45 dias, para que 
haja tempo suficiente para a digestão completa de todo G 

material aqui colhido. 
GOstarta de agradecer ao eminente Ministro Gusmão 

a excelente exposição, que estâ sendo distribuída, e que 
certamente dirimiu várias dúvidas, com críticas ·aqui le
vantadas em relação ao PROÁLCOOL. Basicamente, 
eram três essas críticas. Primeira: o Programa não teria 
cumprido o seu objetivo de descentralização geográfica, 
de vez que 75% da produção aiilda se concentra na Re
gião Centro-Sul do País. 

A segunda crítica é que o programa, precisamerite por 
se concentrar em zonas tradicionais de agricultura, teria 
deslocado a produção agrlcola. A inferência dessas duas 
crfticus é que houve, por assim dizer um falscci.mento lo
cacional. A indústria de- ãeSTirãção e refino de álcool se 
loculizou precisamente em zonas ondejá havia produção 
agrícola e mais próximas da costa- isto, em parte, é de
rivado do fato de que o famoso Fundo de Equ<:..lização 
de Custos de Transportes oculta o efétivo custo de trans
portes de petróleo e, portanto, deixa de incentivar a bus
ca de combustíveis alternativos nas regiõeS Peiiféric·as, 
onde o custo de transporte de petróleo, a partir da costa 
ou das refinarias, é maior. 

A terceira crítica é a falta de competitividade do álcool 
em termos comparativos com o petróleo. O Ministro, 
acredito, nos trouxe importantes esclarecimentos. se
bem ~ntendo, o cãlculo do custo efeüvo da produção de 
álcool seria 37 dólnes por barril, e o custo do petróleo 
importado seria de 27 dólares por barril. Mas admitir-se
ia um sobrcpreço porqae,-na--realidade, o custo do pe· 
tróleo é algo do que um simples preço "X"; é isto mais a 
divida, o custo da dívida ocorrida para nos abastecermos 
de petróleo. E esse petróleo deve responder por quase 
60% da dívida, a julgar pelos dados apresentados na últi
ma Mensagem governamental do Presidente Figueiredo 
- 63 bilhões de dólares teria sido o custo da importação 
do petróleo a partir da crise pctroHfera. Obviamente, 
qualquer desses cálculos está sujeito a inúmeras dúvidas. 
Será que o custo real da produção de álcool incorre ou 
encerra uma medida correta dos subsídios? Fala-se num 
investimento de 8 bilhões de dólares. Ter-se-á levado em 
conta o custo lateral oculto do subsídio? Por outro lado, 
qual será o custo real do petróleo'? Será de 34 ou 37? Que 
fato r se deve adicionar, a título de custo do dólar social, 
o custo social do dólar? Essas inquirições, certamente, 
serão versadas no r.elatório do nobre Senador Jorge Ka
Iume. De qualquer maneira, foram importantes õs escla
recimentos que nos trouxe aqui o Ministro. 

Eu gostaria, finalmente, depois de notas tão pronun
ciadas de concordância, de introduzir uma de discõrdân~ 
cia que, lamentavelmente,_ é em relação à postulação do 
meu caro amigo Senador Lomanto Júnior- raramente 
divergimos, mas neste caso temos uma divergência fun
damental: S. Ex.~ elogiou o COI -· órgão que não é das 
minhas afeições, por ter vetado o início de funcioriamen
to de uma fábrica de ácido acctil-salicílico jã pronta, em 
São Paulo, e que poderia entrar em operação em janeiro, 
ocnnando. dirctam~nte, 200 operârios, gerando receitas 

. cambirus de exportação da ordem de 15 milhões de dó la-

res, além de subStituir importações. E_o invest'lffiento fei-
to não teria nenhum custo para a sociedade, porque não 
houve subvenção, não houve empréstimos, não houve 
nenhuma isençãO. Esse investimento corre o risco de fi
car paralisado: Foi uma decisão intei_ramente ilegal e ar-_ 
bitrária do CD! - o Conselho de Desenvolvimento In
dustrial. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Desculpe-me 
}ntcrromPê-lo, mas estou lembrando agora a decisão de_ 
V. Ex', quando instalávamos uma indústria' na Bahia. É 
um problerTia da Bahia, não me envolvi com o Governo 
de São Pauto. Com relação àquela indústria, V. Ex.f teve 
realmente uma posição decidida, Vou~me recordar do 
nome da indústria, pois, à época, eu era Governador e V. 
Ex~ Ministro, V. Ex~, realmente, na hora das decisões, 
sempre optava, opinava p.ara que se privilegiasse aquela 
Região paupérrima e infeliz que se c_hama Nordes.te. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) --: A po
sição sempre· foi de que, ao sedar alguma subvenção, 
isenção ou finiinciamento, é melhor dar-se a lrÍdústríaS 
que se localizem em regiões deprimidas. Se, no Cntantp, 
um empresário, usando de seu direito constitucibQ_al d~ 
produzir e investir, nada solicita ao GoverOo,' n~ 
isenção nem financiamento nem subvenção, dev~ Ser ii
vre para situar sua empresa onde bem lhe aprouVer. As 
indústrias do Nor~~te já se beneficiam, no ~sa' 4a pe
troquímica, de dois tipos de Sl!_bv~nção, a saber: a sub
venção fiscal, que é genérica para lodos os produtos} e i! 
subvenção à nafta, que se aplica e-~pécialment.e à pe~ro
química. Acho, realmente, um en;d,jui:ídico e urri peéado, 
económico n.ão deixar funcionar Qpla fábrica pratica
men~e pronta. IS$0 seria uma nova reserva de mercado e, 
reserva de mercado provoca sérias limitações ao direito 
constitucional ao produtor. 

O_ SR. LÇ>M~NTO JúNIOR - A nafta, não? 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Em 
pi1ncípio;Todos somos livres para produzir o que quere
mós- isto é do Direito Constitucional, art. 153. Se al
guma limitação existir contra esse direito deve-ser em vir
tude_ de lei. Não existe nenhuma lei que garanta a reserVa 
de mercado para a química fina. Infelizmente, existe uma 
lei, também inconstitucional, a meu Yer, que cria a reser
va de mercado para a Informática. Mas isso não deve ser 
Como a AIDS, fenômeno contagioso; não existe reserva 
de m~_cado para a qufmíca fma, e, portanto, quem se 
instular em qualquer região do País, sem pedir nada ao 
Govüno - este é um elemento importante:_ ·sem nada 
pedir ao Governo.- deve ser capaz de fazê-lo. A ação do 
CDI é inteiramente ilegal e, mais do que ilegal, é um deli
to penal. 

Vou ler aqui a Lei n~" 4.137 sobre o abuso do poder 
econôrnico;=-que diz assim: 

"Considerafn~se fOrma~ de ãbuso do poder eco
nômico dominar os mercados nacionais ou eliminar 
total ou parcialmente a concorrência por meio de: 

g) criação de dificuldades à constituição, ao fun
cionamento e ao desenvolvimento de empresa." 

O TDI é, portanto, passfvel de punição, nos termos 
~os arts. 43 a 47 da Lei n~" 4.137, de 10 de setembro de 
1962, que não foi revogada. 

OSR. - A nafta é subsidiada em todo o 
País, não só no Nordeste, não é isso? 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -Aceito a 
rctificação. Existem ·os subsídios fiscais e os creditícios. 

0 SR. LO MANTO JÚNIOR- Mas V. Ex', natural· 
mente, não é contra que se instale! O Governo não p·a_de
mudar. 

(Apartes simultâneos inaudíveis) 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Se a 
Norquisa, se instala com subvenções, está perfeito. Exis
tem subvenções específicas para isso. Apoio, encorajo, 
elogio qualquer tentativa de industrialização do Nordes
te. E V. Ex• sabe que a montagem do sistema fis.cal de in· 
centivos se processou sob minha gestão. Agora, o que 
não quero é que as indústrias do Nordeste tenham o di
reito de veto sobre localização de indústrias em oUtras 
Regiões do _eais, desde que essas indústrias não tenham 
subvenção, empréstimo govenlamental de qualquer es
]Jécie. 

Quinta-feira 5 III 

O SR. LOMANTõ'JúNIOR...,.... V. Ex~ não hã de Que
rer defender, entre uma indústria nacional e uma estran-
geira.... -

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Isso de
pende de modificarmos a Constituição, de modificarmos 
a Lei n~" 4.137. No_ momento em que se estabelecer o 
princípio da discriminação na Constituição e ria Lei, 
tudo bem! A questão é que nem a Constituição nem a 
Lei estabelecem _essa explicação. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Se algum dia for cha-
mado a opinar em igualdade de condições... · · 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campds) - Em 
igualdade de c9ndições. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- ... e até~um pouco 
menos, eu decido pela indústria p.aciQnal. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- A ques
tão é que temos que levar em considera.ção os usuâríos, 
os consumidores; que pagam o preço. Esses consumido
res querém pagar o preço mais barato passiVei, guerem 
competição. O Brasil está precisando de capítais, ianto 
assim que está se humilhando a mendigar empiéS'timos 
no exterior. Toda a hora se fala em dinheiro novo de em
prêstimo. Se o País pede dinheiro novo de empréstimo, 
como é que esse País pode recusar dinheiro novo de ris
co? Não faz sentido! 

Sr. Ministro, este é um debate amigável. Somos velhos 
amí,gos._ 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- E a tendência do Se
nado! 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Eu ape
nas não_gostaria que se saísse daqui com uma aprovação 
à ação do CDL Acho que para o COI haveria duas so
luções: 

1~ Dissolvê-lo, que a meu ver seria a melhor solução 
di! todas; um entulho burocrâticci· e atitorüário. 

2~ Na impossibilidade de dissolvê-lo, se entendesse 
que ele só apreciaria projetas que lhe fos~em levados por 
dependerem de isenção, empréstimos ou subvenção go
vernamental. O empresário que nada disso quisesse seria 
livre para. agir como vem entender no exercício, aliás, 
dos seus direitos constitucionais. 

Muito obrigado, Sr. Ministro. 

O SR. ROBERTO GUSMÃO- Já que o Presidente 
pem1ite, vamos sair do assunto objeto da minha convo
cação e dar explicação sobre o CD!. 

De tudo o que ouvimos dos empresários no Brasil, é o 
contrário; eles querem o fortalecimento do COI mais a 
democratitação do CDL O COI seria um órgão que fun
cion-aria com câmaras, com comissões, como esta Co
misslio tão importante do Sendado, onde os empresários 
teri<lm oportunidade de discutir. Nesse caso, por exem
plo, sentariam frente a frente, vis-à-vis, o Diretor da 
R H O DIA, que é uma estatal francesa- não sei bem se é 
uma estatal, mas é francesa- e o nosso representante da 
CARBONOR, que estudariam lá o prohlema de merca
do e a sua viabilidade. Então, acho que não é o caso de se 
extinguir o COI, só se houver a desregulamentação total 
da economia. Mas ele é um órgão ótil, desde que demo

-cratizado, aberto, com a presença maior dos empre· 
sários, das empresas, para defenderem os seus direitos. 
Eu acho que essa ponderação que V. Ex• fez, do investi
mento do capital de risco é bem-vindo. Mas também te
mos que examinar o outro lado, quer dizer, a preser
-f-ação da poupança nacional, do capital nacional nos in
vestimentos aqui feitps. Mas asseguro a V. Ex'_ que o 
CDI será a preserva.Çã·o da poupança nacional, do capi
tal nacional nos investimentos aqui feitos. Mas asseguro 
a V. Ex" que o COI será democratizado, já está sendo de> 
mocra.tfzado e, este caso, há também grande possibilida
de de a CARBONOR ficar com o que já lhe foi dado, 
que é o que achamos que foi uma decisão técnica correta, 
e dar à RHODIA a oportunidade de fabricar outro pro
duto, outro segmento desse produto e utilizar o seu in
vestimento. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Mas, Sr. 
Ministro, h:.to estaria d~ndo um monopólio_ a deiern;lin3~ 
da e~p[_~ para a prodUção de determínado produ(o. ~. 
porem, ilegal e não só ilegal, é inconstitucional, não se 
pode dar monopólio. 



~ l2. ___ Quil}.l_~~Iei~~ ~ · DIÁRIO D9,CONGRESSQ.,Nfi.ÇIONAL(Seção !l) Supl~mento 

O SR._ROBERTO GUSMÃO- Cre_io qUe, temporá• 
riamente, não é ·um nionOpólio pel-manepte, é uma re
compensa pelo resultado' e ·pek> in~Mt'9 lemoo-' 
rário_.,. ' · 

O SR~PRESIDf.NT~_(Roberto C:::ampos)- O nOsso 
problema é esse; Sr. Min,ístro, ~ p~ra iss~_qU:e ~SCCi:-foU, 
em parte, estfl Comissão no Senado Federal. tcõ!ltíriUa:
a xiolação dos Este1tutos legais, ninguém ·mai~ Silbe -om~e 
estã, lê a Coristituiçãà e pensa qUe pode produ~ir. MaS· 
não; precisa de uma litença_ para produzir e eljSa licença,~ 
às Vezes, lhe é negada, ainda que e_le nada peça ao Gover
!!P· Estod certo que y. Ex•,.no f~ndõ, concorda com essa 
teoria básica de'que a iniciativa privad~ faz sentido em 
Uma economia de m:rcado e nós somos uma economi:i' 
~~,~ ~ercad:', ainda q~-~ iffip_erfe~t.a4 e_co_n_vêm ~reseryâ-la 

D SR.,ROBERTO GUSMÃO- &tou de acordo 
com V. Ex•, "estamos _erit um re&iine de. EcoÔomía alta
mente regulamentada; nesses 21 anoS de autoritarismO, 
ela foi mâis regulamentada ainda. Temos que desacele
rar, gradualmente, e vamos chegar a isso; _temos aí pela 
frente a Constituinte e acho que ela será de(inidora, Será 
a Carta que vai definir issã tendência filosóTica e ideoló
gica do País, mas enquanto eu estiver no MiniStêri~:et.. 
tou batalhando também pela desrégularpentação',d'a QeS
sa Economia. · - ;, · ... 

O SR. PRESIDENTE(Robert9 i;:all)pps) -· MuitJI 
obrigado, Sr. Ministro, e acredito fa~r pela Com~são e 
expressar os mais sinceros agradecim~tbS-.pela súà .E~ 
posição. ·~ • :.~ · '" 

Está-encerrada a reunião. 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

COMISS;\Õ D.E CIENOÃ E TECNOLOGIA 

3" .Reunião, EsJ)ecial, realizada 
em 3 de outubro de 1985. 

Ás nove hora~ do dia três de outubro de mil novecen
•. tos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão de 
Minas e Energia, sob a Presidência do Senhor Senador 
Milton Cabral, reúne-se a Comissão de Ciência e Tecno~ 
Jogia, em carâter especial, para o 39 dia do Seminário 
.. Investimento em Ciêh,cia e Tecnologia", com a pre
sença dos Senhores Senadores César Cais, Severo Gó
mes, Carlos Lyra, Josê Lins, Guilherme Palmeira e Mar
condes Oadelha. Presentes as s~guintes autoridades: Al
mirante Antônio F. M. A.rentz, Diretor doJnstit!ltO de 
Pesquisa da Marinha, General Haroldo Erichsen da
Fo_nseca, Secretário de Ciência e Tecnologia do M Ex; e 
Bngadeiro Sérgio Xavier Fero UI}, Vice-Diretor do CT A. 
A seguir, o Senhor Presidente declara abertos os traba~ 
lhos do 39 dia do Semii'i"áfiO-e concede a palavra ao Se
nhor Almir<!-nte Antóriio F:. M. Arentz, aO Senhor Gene
ral Haroldo Erichsen da Fonseca e ao Senhor Brigadeiro 
Sêrgio Xavier Ferolta, que fizeram exposiçõeS Sobre a 
atuação çio Setor Militar - Marinha, Exêtcito e Aero~ 
nãutica - no campo da ciência e tecnologfá. Em segui
da, o Senhor Presidente dá início aos debates com a par
ticipação dos Senhores Senadores presentes e, posterior
mente franquia a palavrá a todos os participantes. Ter
minado o debate, o Senhor Presidente agradece a todos 
que participaram do Seminário "Investimento em ·ciên
cia. e Tecnologia" e sugere que sejam feitos novos encon
tro/,' para que cada vez mais seja impulsionado o desen
volvimento da ciência _e teCnologia em nosso País. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara e_n
cerrados os trabalhos e determína_gue as notas ta~uigrâ
ficas desta reunião, tão logo estejam prontas, sejam ane
Ttadas à presente Ata, para publicação, na íntegra, dos 
pronunciam::ntos. Para constar, eu, Antônio Carlos Pe
reira Fonsecà, 'Assistente da Comissão, lavrei a presente 
Ata que, liáa e aprovada, será assinada pelo Senhor P_re-
'&identt~: · · 

..1NEXOÀ AfÃ DA Jfl Xt:UN]Ãu,l:!.:S-PECIAL, 
DA COMISSÃO /)_E CIENCIA E TECNOLOÇjJ1.,! 
REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 1985, REI 
FERENTE AO SEMINÁRIO "~NVEStlMENTO 
EM C/ENCIA E TECNOLO,G1A", QUE;;SE 
PUBLICA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO 
SENHOR PRESIDENTE, . 

'""Ple.Sidente: Senador Mdton-cã6'iaf' 
Vice: Senador Jutahy Magalhâ~ 

(lntegra do apanhamento taqui,.grâfico da rc.un~l 

SEMINAR!O INVESTIMENTO EM 
CI!'.NCIA E TECNOLOGIA 

Dia 3-10- I 985, às 9:00 h, 

Invest1mento em Ciência e Tecnologia- O Setor Mi
litar apresentações 

MM.----: Alm. Antônio F .M. Arentz- Piretor do Ins
tituÍa_ de Pesquisa da Marinha 
-<-~MEX.- Gen.- 4- Haroido E. da FonSe_ca- Se
cretário d~ Ciência e Techologia 

,MAer.- Brig. Sérgio Xavier Ferblla- Více-Diretor 
do CTA 
D~ated()re$: senadores preSentes 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -i> com mui
ta satisfação qUe reabro os trabalhos hoje, neSta teiCeii-a 
reunião, ;dando prosseguimento ao nosso programa. 

.Hoje, hs apresentaçõ"-es relativas ao setor IÍlílltar estão 
confiadas ao Alrniranté Antônio F. M. Arentz, Diretor 
do Instituto de P~squisas da Marinha, ao General Harol
do E. da Fonseca, da Secretaria de Ciência e Tecnologia 
do-Ministério--ao Exército, e do Brigadeiro Sérgio Fe
rolla, Vice-Diretor"do CTA.- Ministêrio da Aeronáuti-
ca. 

Quero justificar, nesses primeiros minutos, a ausência 
de alguns Senadores, _membros da tomissão, quejã con
fiimaranfslla vinda para cá, mas como nossos trabalhos! 
provavelmente, irão se desenvolver nas próximas. f!~ ho
:;s. julgamos. ~()n~en},ente ~armos iníc~o, d_e irhed!ato, 
com as expos1çoes e, a segUJr, a palavra será franqueada 
p_ara quem q-uei~a debater com seus expositõres. 

-A primeira exposição serã feita pelo Sr. Almirante 
Arentz. --

O SR, ANTONIO ARENTZ - Exm' Sr, Senador 
Milton Cabral, Exm-9 Sr. general Haroido E. da Fonseca, 
~x~_? Sr. Brigadeiro SérgiÔ )Çavier Ferolla, meus srs. mi-
nhas senhoras. -

Em boa hora a Comissão de Ciência e TeÇ;nologia· do 
Senado Federal promove esse seminãrio'sobre investi· 
mento em Ciêncía e Tecnologia . 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- M_uito Obri
gado ao Sr. ·Almirante Arentz peta sua excelente confe
rência. 

ConCéd_o a palavra ao Sr. General~de-Exército Harol.: 
do E. da Fonseca. 

O SR. C ESA R CALS- Sr. Presidente, antes de ~on
ceder a·· palavra ao Sr. Qeneral-de--E;<-értito Haroldo _E. 
da Fonseca, peço .que·V. Ex• me conceda a palavr~. 
Como vou ter que via)ar parà o meu Estado, o Ceará, 
gostaria de fazer uma pergunta ao Almir"GJ.nte Arentz, de 
cuja exposição não participei. É uma Pergunta simples. 
De maneira que pediria permissão a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cª-bral) - Pois não_ 
Concedo a palavrà ao Senador Cêsar Çals. 

_ O SR. C~A,R CALS :- p~. ejaria, Alrnf~arit~, q.1;1e t t 
Ex• me pudesse dar uma rl,otícia ~obre um prQjeto l!fF. 
submarino nuclear. 

Acho que esse é um 'Projeto muito inl.poitanW. para o 
Bras.it e r~lmehte ~reio 9.ue ne~i-oblema de ~ustí
veis, o ~bustfvel nuclear parà· ê"!J;lhafcaG,ões··~ue não 
precisa~tar ,muito tempo ~im abas't~ciln. ~ilto_, é. um 
projeto hl\'fl,-e il'nportante, e pedi'ria ~ v-.~Ex'. Ql!e medes
se uma bréVe notícia, se não foi dada, ou se fQi 5jaQ.IL 

O SR. ANTONIO ARENTZ- Muito obrigado, Se
nador Cesar Cais. 

Sem dúvida, dada a estrutura do nos~o_ País, nós não 
podíamos estar deixando de pensar no uso da energia 
nuclear como forma de propulsão. 

Entretanto, inicialmente, ê preciso que saíbamos fazei
Jm- submarino. Já começa por aí. Então, eu mencionei 
isto ao longo da palestra, .que estamos já preocupados 
em desenvolver o projeto do submarino nacional. Além 
disto, para a utílízação da energia nuc(ear- para uso na 
propulsão - é"-'preciso duas coisas: primeiramente, re
cursos, e, segundo, a aquisição da tecnologia suficiente 
~ara poder desenvolver a energia nuclear. E essâs duas 
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coisas amda nos fanam. De mam:u.a. que estamos co
meçando, primeiro, pelo início da carreira, que é o proje
to do submarino, que esse já visualizamos que começa a 
chegar ao nQSSO alcance. A Marinha estã preocupada, no 
momento, em viabilizar o projeto do submarino nacio
nal. 

O sR. C.ÉSÁB:-CALS- Mas, permita-me v. Ex• en
tender que as duas coisas poderiam ser simultâneas: em 
fazer o submarino e o reatar a propulsão nuclear. Tem a 
Marinha algum relacionamento mais direto com a Co
missão Nacional de Energia Nuclear sobre este projeto? 

O __ ~R- ANTÓNIO ARENTZ- AiÍ'lda não, Ex• Que 
seja do meu conhecimento não, nobre Senador. 

. O SR. êf:Sf\,R CALS- Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Com apal/1>-
vra ·o Sr. General Haroldo Erichsen da Fonseca. · 

O SR. HAROLDO ERICHSEN DA FONSECA -
Exm<1 Sr. Senador Milton Cabral; Presidente da Comis

·são de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, Exm'~ 
Sr. Senador Cesar Cais, meu amigo e companheiro, Ex
ffi9S Srs. Oficiais, Generais presentes, autoridades, meus 
Srs. e minhas Sr•s: honrado que fui, pelo Sr. Ministro do 
Exército, Para participar desse Seminário, procurarei 
desempenhar-me da missão, de acordo com o seguinte 
sUmári_o, que atendeu aos aspectos sugeridos pela Co
missão de Ciênçias e Tecnologia. Infelizmente, a intensi
dade da claridade da sala não permitirá a leitura de al
guns dos slides, mas eu permito lê-los para os Srs. 

SUMAR,IO 

-A Organização do Exército no setor de c"'& 'l' 
-Os reCursos humanos para o setor de C & T do 

;~ército -
• ~.setqr de C & T do exército e sua interação corno 
setor inaustrial. 

_-O setor de C & T do exército e os be}'lefícios advin
dos para a economia nacional. 
-A cooperação e a competição a nível internacional: -
-O desenvolvimnto de tecnologias especificas para 

fins militares 
-Os recursos financeiros alocados ao setôr de Ciên-

cia e Tecnologia do Exêrcíto. 
-As limitações. 
-Conclusões 
Iniciaremos pela organização do Exército no setor de 

Ciência e Tecnologia. 

a. Õ Exército está se organizando no setor de C&T 
sob a forma sistêmica, em consonância com o Sistema 
Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico. 
Nesse sentido, implanta o_SfSTEMA DE DESENVOL
VIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÚG!CO DO 
EXERCITO (SDCTEx), 

São ÓrJZão desse Sistema: 

ENTRA BOCÚPIA 

O Estado-Maior do Exército tem sede aqui em 
Brasília. Não é', eXclusivamente, um Órgão do Setor de ~ 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1:, principal
mente, o Úrgão de Direção Gerai do Exêrcito. 

A Secretaria de Ciência e Tecnologia e seus Orgãos su
bordinados situam-Se no Rio de Janeiro. 

O Centro Tecnológico do Exército e o Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento funcionam, provisoriam~n-..,; 
te, ·na Urca, e estão sendo transferidos para aquela gran· 
de Baixada de Guaratiba, onde será construído um gran
de complexo centífico teciTológico. 
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O Instituto Militar de Engenharia; tradiCional organi
!açào de ensino, se sitria na Praia v-ermelha e tem, tam
.Jém, previsão de mudança à de Guaratiba. 

O Campo de ProVas da Marambaia conhecida desde 
1945, ocupa a Restinga da Mafarribaiã. • 

b. Atribuições principaiS dos Órgãos do Sistema: 
l) do Estado-Maior do -EXército: -
- supervisionar o Sistema; 
- formular a Política de Ciência e Tecnologia do 

Exército; 
-elaborar diretrizes para o setor de C&T, e identífi

;ar as necessidades relativas a materiais de emprego- mili
tar para serem pesquisados e desenvolvidos para o Exér
cito; 

-expedir o Ato de A dação, instrumento pelo qual 
um determinado equipamento será adotado pelo Exérci
to. Então, o Estado-Maior do Exército tem as poiitas do 
sistema -ele dá a política e determina a adoção do equi
pamento. 

2) da Secretaria de Cíêrtcia e Tecnologia: 
-administrar o Sistema. 
A Secretaria particípa;-hmbéin, do Sistema N-acional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDC'r) 
que tem, no novo Ministério de Ciência é Tecnolo&ia, 
seu órgão Central. 

3) do Centro Tecnológico do Exército: 
-prestar assistência às empresas privadas que reali

zam pesquisa e desenvolvimento (P&D) de mater!al de 
emprego militar do interesse do Exército; · 

-certificar a qualidade áõimateriais de emprego mi
litar do interesse do Exército, produzidos pela indú_stria 
nacional. 

4) do Instituto Militar de Engenharia: 
-graduar e pós-graduar engenheiros civis e militares_,_ 
5) do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento: 
-pesquisar e desenvolver materiais de emprego mili-

tar do interesse do Exército, que lhe forem determina
dos. 

6) do Campo de Provas da Marambaia: 
-avaliar tecnicamente o equipamento militar para 

uso pelo Exército ou para exportação. 
7) Centro de Avaliações do Exército, é urlla Õrgani

zaçào nova: 
-avaliar operacionalmente o equipamento militar 

para uso pelo Exército. -
t! oportuno citar, que a Secretaria de Ciência e Tecno

logia e o Centro de Avaliações dO Exército só têm R me
ses de existência. 

O Centro Tecnológico do Exército é mais antigo, foi 
organizado ~m 1979, e o Sistema de Desenvo_lvimento 
Científico e Tecnológico do Exército começoU: em 1979 e 
também e ainda não estã plenamente instituído. A verda
de é que o ExércitO s_ó iniciOu a ordenação de suas ativi
dades de P&D, recentemente, apesar de haver criado sua 
Escola de Engenharia Militar, hoje IME, em 1928. 

Esse lento progresso pode ser creditado a várias cau
sas, tais como: a escassez de recursos financeiros, a evo
lução próprias da atividades científicas e tecnológicas, 
que são complexas, a falta do Sisteini de Desenvolvi.: 
menta Científico e Tecnól?"gico, só agora em fase de im
plantação, a uma questão de prioridade e, princípalmen-
te, a vigência do Acordo Milit'ar Brasii-EEUU que man
tinha o Exército Brasileiro s.atisfatoriamente s11prido 
com o material bélico norte-americano. 
3. Recursos Humanos 

Particularmente, para o setor científico -e tecnológico, 
a componente- recursos humanos- é de importância 
capital, pela alta qualificaçãO exigida.-· sem uma i:tdequa
da capacitação do pessoal, as ati v idades do setor não al
cançarão os resultados .d~ejados. 

Por essa razão; o Exército tem dedicia-o atenção espe· 
cial aos recursos humanos destinados à Ciência e Tecnow 
agia, a começar pela captação de _pessOal, que é feita nos 
neios militar e Clvil, para os níveis médio e superior. 

Os civis, para ambos os riíveis, são co:i1tratados de 
acordo com a capacitaçãa por eles adquirida em c_ursos 
no País ou no exterior. A ca:ntratação e a manutençãõ do-- -
pessoal civil nas equipes de trabalho têm constitu.ído 
sério problema, devido particularmente à legislação que 
rege a contratação de pessoal civil, para a administração 
pública direta e também ao nível salarial. Jã referida pelo 
Almirante que me precedeu - é a mesma situação. 

Os militares, para o nível superior, são reCrutados en
tre os aliciais da ativa no--Posto de 19 tenente, para que 
sejam graduados engenheiros pelo Instituto Militar de 

Engenh<iria e depois pós-graduados, seja no próprio Ins
tituto, seja em Universidades nacioóais ou estrangeiras . 

A formação de engenheiros militares no lME se dá em 
um dos seguintes Cursos de Gra-dQação: Fortificação e 
Construção, Çomunicações, _ ~_J_~tricidade, Eletrônica, 
Mecânica e Armamento, Mecân:íla e Aptomóvel, Quími-
ca, Metalurgia e Cartografia. "" 

A partir de 1994, o IME passou, também, a admitir o 
ingresso de civis, feito mediante rigoroso exame vestibu
lar. A excelência do en~ino ministrado naquele Instituto 
tornou-o intensamente procurado pelos jovens, para ali 
adquirirem um elevado nível de conhecimento. 

. Atua!mente, o Exército não aproveita esse fluxo eXce.: 
lente de jovens engenheiros que ele plasmou física, moral 

· ê ·culturalmente. Há estudos bem adiantados_ no EME, 
v[sidndo a inc~uí-los em um Quadro Complerp~ntar de 
Oficiais Engenheiros Militares. 

De 1968, quando se graduaram os primeiros alunos ci
vis, átê- 1984, o IME formou 1.475 engenheiros, dos 
quais.700 (4&%) são f!Iílitares do ExércitC?, 634 (43%)_Sà() 
civis e 141 (9%) são oficiais de outras FA nacionais e es-
trangeiras. - · 

- A formação de pesquisadores e de especialistas milita
res pode ser feita no IME ou em Universidades do País 
ou do exterior. No IME, eles se submetem a Cursos de 
pós-graduação de mestrado em Quimica, Ciência dos 
Materiais, Engenharia dos Transportes, Engenharia Elé
trica, Engenhafii Mecânica, Engenharia Nuclear e En
genharia de Sistemas (incluindo informática e pesquisa 
operacional) e de doutorado em Química e em Ciê-ncia 

- dos M ateriaís. 
Nesses Cursos de Pós-Graduação, o acesso ê também 

facultado a civis de ambos os sexos que, semelhantemen
te aos engenheiros graduados, não são absorvidos pelo 
Exército totalmente. Constitui mais uma contribuição da 
Força Terrestre ao desenvolvimento nacional. 

Dos 512 pós-gradlJados pelo lME de 1972 a 1985,502 
são mestres e 10 sã:o doutores PHq. No total, 27% são 
militares e 73% civis. - - -

A_ formação em Universidades dep_ende de convênioS 
ou -óe ajustes com instituições de ensino, no País ou no 
exterior, e visarri a atender a necessidades específiCas do 
Exército. 

A atual postura tecnológica da Força Terrestre é ca
racterizada, justamente, pela ênfase que dá a essa inte
ração. Desse modo, a política de ciência e tecnologia do 
Exército preconiza que seu Sístema de Desenvolvimento 
CientífiCo e Tecnológico deve: 

--possibilitar a produção, pela indústria nacional, do 
material de emprego militar do interesse do Exército, 
que utilize tecnologia autóctone e com a máxima nacio
nalização; 

-estimular e orientar a indústria nacional para a pes
_quisa aplicada, o desenvoiY!mento experimental e a pro
dução do material de emprego mHitar do interesse do 
Exército. = 

Em- raZãO dt!ssa Política, o setor -de C & T passou a 
relacionar-se, intimamente, com as indústrias privadas 
(J.ue_ ·se propuseram a produZir mater_ial bélico. 

AS prímeiras empresas tiveram que ser ajudadas em 
:odos os .seus passos. Foi o tempo heróico da implan
taçãó da indústria bélica no Brasil. Hoje, o quadro está 
_modificado. _Já existe um grande número de empresas 
com elevado grau de liberdade no setor de material béli
co. Todas alcançaram, de um modo ou de outro, suas 
atuais posições graças à orientação e à-ãssiStênciarecebi
das das Forças Armadas. No_ caso do Exército, esse pro
cesso de- desenVOlveu por meio de uma troca de infor· 
mações e de experiências obtidas pelo cantata cerrado 
entre os engenheiros do CTEx e os engenheiros do Cen
tro Tec-nológico do Exército das empresas, complemen
tado pela contratação dos serviços tecnológicOs das in
dústrias, para a fabricação de protótipos e de lotes
pilofos. 

· Essa mterrelaçãô é tão intensa, que o .ExérCito, atual
inenle quãse só produz tecnologia, invariavelmente re
passada ao parque industrial nacional. A constante falta 
de recursos financeiros para que o Exército possa 
equipar-se convenientemente, tem limitado a aquisição 
desse material produzido pelas indústrias por ele fomen
tadas as quais,_ em conseqüência, canalizam sua pro
dução para o mercado externo. 
5. O Setor deC & T do Exército e os benefícios advindos 
para a_ economia nacional 

Quinta-feira 5 · I I J 

O Exército muito_contribuiu.e muito contribui, ainda, 
para o desenvolviniimtÕ "'ecailômico e social do País. Em 
alguns -ªspectos des!m].penhou papel verdadeiramente 
piorieiro. Historicamente, a indústria militar precedeu de 
um século a indústria civil, que por muito tempo, se limi
tou apenas à fabricação de tecidos de algodão para ves
tuário, enquanto a indústria militar já trabalhava o fer
ro. As ativjdades industriais militares têm como marco 
inicial a Casa do _Trem, fundada em 1762, pelo Governa
dor do Rio de Janeiro - Gomes Freire de Andrade, se
guido pela instalação de arsenais e fábricas militares. O 
Exército foi pioneiro, também, no setor da indústria quí
mica, _com a fundação, pelo Príncipe O. João, em 1808, 
da Fábrica de Pólvora, na Lagoa Rodrigo de Freitas, 
para atender a necessidades civis e militares. No setor 
~os recursos humanos, é importante mencionar que a 
tradicicmal Escola Nacional de Engenharia, então Iocali
zadu no largo de São Francisco, no Rio de Janeiro, e ins
trumento lmportante no desenvolvimento económico 
nacional. nasceu da Real Academia Militar~ 

Postenormente, a contribuição do Exércrto passuu ,.. 
ser mais efetiva, a comeÇar pela criação da Escola de En
genharia Militar, em 1928, que teve como missão princi
pal a formaçã-o de engenheiros militares, para operacio
nalizar suas fábricas. 

Essa mão-de-obra, passados alguns anos na caserna. 
se deslocou para a indústria civil, estatal ou privada, par
ticularmente nas décadas de 50, 60 ou 70, constituindc• 
fator de aceleração do processó industrial do Pafs. Os en
genheiros militares, assim chamados a preencher os es
paços vazios, eram encontrados à frente das telecomuni
cações, da química índustrial, da eletrônica, da mecâni
ca, da energia nuclear e de outras, de cujas indústrias fo
ram, em verdade, os grandes implantadores. Os exem
plos mais signifiCativos podem ser ídenfificados na Com
panhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, na 
Fábrica Nacional de Motores e mais modernamente, nas 
empresas do Ministério das Comunicações. 

Além dos benefícios proporcinados pela atuação dos 
homens egressos do IME, militares ou civis, nos diversos 
setores çia economia nacional, é preciso enfatizar aqUeles 
decorrentes da Política de C&T do Exército, que reco
menda: 

-ser a fabricação de material de emprego militar, em 
princípio, uma atividade atinente à iildústria privada na
cional; 

-.ser o material de emprego militar do interesse do 
Exército, fabricado com tecnologia autóctone ou com a 
máxima nacionalização. 

Essas recomendações, postas em prática, conduziram 
·a um sensível desenvolvimento da indústria bêlica nacio
nal, inclqsive das indústrias subsidiárias de componen
tes, acessórios e sobressalentes. 

Esse desenvolvimento se deveu, também, à capaci
dade e à agressividade dêllossos empreSários, que busca
ram uma saída para o mercado externo, uma vez que o 
Exêrcito, com suas pequenas encomendas, não poderia 
absorver toda a produção industriaL 

De acordo com informações da CACEX, é o seguinte 
o movimento de vendas de material bélico, só relativos 
ao Exército, para o exterior: 

ANO USS 
1982 157.186.567 
1983 218374.750 
1984 229.8!3.910 
1985 (I' Sem) 138.389.552 

Ano a ano, cresce o volume da nossa exportação. O 
Brasil ocupa hoje um- dos priineiros lugares no cenáriO 
mundial, como exportador de material bélico. 

Em res·umo, os benefícios advindes para a economia 
nacional decorrentes das atividades do se"tor de C&T do 
Exército, podem ser assim enunciadn": Economia de Di
vrs-as 

-absorção pelo p-ãrQue industrial de -recUrsos huma
nos altamente qualificados egressos do IME; 

-aumento do nível de emprego; 
-efeito multipliCador em setores industriais fornece-

doreS de produtos para a fabricação de material bélico; 
--ingressO crescente de diviSas, p"elo aumento pro
ifcssivo- da pautà de eXportação. • 

~- Cooperação e Competição a nível internacional 

Este aspecto é muito ligado aos grandes interesses eco
nômicos rqundiais em jogo,e ao exercfcio político da so-
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berania. Pode-se alirmar que, a nível internacional, hà 
mais competição do que cooperação. Uma coisa, entre:
tanto, é certa: para a prática de quaisquer das duas, com
petição ou cooperação; ê absolutamente necessári9 ciuç: 
os parceiros sejam competentes, Nação alguma, mesmo 
coJJsident~a amiga e aliada, coopera-rá caril õ Brasil, nes
sa.âre~- sensível da-tecnologia de equipamentos militares, 
se nÇls não provarmos que somos suficientemente caPa
zes de absorver e mesmo desenvolver essa tecnologia......_ e 
isso só se consegue porintermédio da excelência na capa
citação de recursos humanos em todos os níVeis e de um 
adequado e moderno equipamento laboritprial. Em 
princípio, empresa estrangeira alguma passa integrtil-: 
mente a tecnologia referente ao desenvolvimento de 
equipamento militar. Ela vende o "pacote" ou insere 
uma .. caixa preta" na transferência de tecnologia que for 
acertada. 

É preciso engenho e" arte para dominar tecnólogiãs 
alienígenas. Enquanto não conseguirmos atingir um 
nível tecnológico idêntico _ou superior ao das nações 
mais. avançadas, ninguém pensarã em colaboração po 
patamar que desejamos e ·que interessa à noss~ sobera
nia, ou seja: desenvolver e fabricar o produto de inter~e 
mililar no Brasil, cmn total domínio da tecnologia, ist() 
é, com as decisões partindo de dentro do território naciQ':_. 
na!. 

No que_ se i-efere às t~c_noloiias de interesse milítar, as 
colaboraçÕes têm -sido modestas. Podeinos identificar al
gumas nesse sentido. Por cx~mplo: 

-uma boa reç~ptividade do Governo francês para ca
pacitação de nossos engenheir_os militares em grau Qe 
doutoramento em algumas áreas críticas do conhecimen
to, como~ propulsão, automatismo, catálise; 

- um tímido reinício--de contactos com os EUA, a 
partir de 1984, para o doutoramento em ãreas da Mecâ
nica e da Ciência dos Materiais, 

- a colaboração, no setor _comercial, entre empresas 
nacionais e estrangeiras; visando a certos empreendi
mentos industriais. Essa coláboração existe em diversos 
níveis. Vai desde a importação até mesmO à sessão de 
tecnologias; 

- a colaboração espontânea e eventual, q_ue se Proces
sa entre cientistas e pesquisadores de elevado nível, de di
ferentes nações. 

Como nos foi dado upreciar, a cooperação ê geralmen
te praticada a nível de capacitação de recursos humanos. 
O repasse de tecnologias de ponta e de fabricação de pro
dutos com cessão de tecnqlogia é praticamente inexisten~
te, c depende do interesse económico ou político de 
quem as _detêm. 

A competição a nível internacional é flagrante, parti· 
cularÍnente no que se refere a materiais de empn;go mili
tar, que incorporam tecnologias de ponta, de elevado 
custo ou de valor estratégico. Essa atitude das naç_ões1 

mesmo as amigas c _aliadas, ê compreensível e não se 
deve esperar abrandamento ness_a competição. 

7. Desenvolvimento de tecnologia específica para fins mi
litares 

A P&D a cargo do_s_etor de C&T do Exército é orien~ ~ 
tada no sentido de: 

-modernizar os equipa-mentos militares em uso, cuja 
vida útil possa e deva ser prolongada; 

- nacionalizar os equipamentos militares estrangeiros 
de interesse do Exército;-- --- ___ _ 

-desenvolver equipamentos militares com tecnologia 
autóctone; 

-desenvolver equipamentos militares Com tecnologia 
de ponta; _ 

-aproveitar racionalmente material arifigci, para e_lll~ 
p~ego em outros equipamentos de interesse do Exército. 

Dentro dessa orientação, vários eqUljJain'ehtóS riiili!-à'~ . 
res_já foram ou estão sendo_ pesquisados e desenvolvfdos_ __ 
no IPP ou em empresas privadas, com a assistência do 
CTEx. 

Citaremos-os-priilcipãis prôjéCOs: 
a. De modernização: 

- do Carro de Combate M41 
Trat<HC de um CC médio, norte-americano, de pós-JI 

prande Guerra. Os põ:l.íses que o possuem o estão moder~ 
nizando. No nosso cas_o, basicamente, estamos trocando 
o motor a __ gasolína azul por um a óleo diesel e o Can 
76mm por um de 90 mm, nacional, colocando aparelho 
de visão noturna e de lelemetria a laser e atualizando os 
~quipamentos de comunicações. · 

- da Viatura de Transporte de Pessoal MllJ: 
Trata-se, também, de um equipamentos norte~ 

americano de pós~ II Grande Guerra, ainda mUito operá,:, 
cional; tudo isto veio com o acordo militar. _Por isso, 
além de uma revisão geral em seu equipamento de comu
nicações, estamos trocando o motor a gasolina azul por 
motor a óleo diesel. 

Eu creio qt,t_e a PETROBRÃS só fabricava gasolina 
azul para o Exército, ultimamente, e agora vamos liberã~ 
Ia !;leste problema. -

b. De nacionalização: 
- Canhão Automático Antiaéreo de 40mm L 70 
Este moderno ;mTiamento está sendo adquirido da Su-

écia c nacionalizado. Numa primeira faSe, deve se_r atin~ 
gido o_níve\ de: 50% de nâcionalização. Serã, futufamen.=-
te, nacíonaliza.do IQ9%. Vai se!! o armamento bãsicõ-\le 
nossa defesa antiaérea. 

- Míssil Anticarro: 
Este--- attefato jâ foi desenVolvido e n'ai::ioria1fzado 

100%. 
Míssil À-litiàêf.eo .de alcánce médio: 
'Está sendo~ deseÍlvolvido ~PelO IPD, visando à pro~ 

Oução áe--um míssil da dasse dO Rolland, usado pelos 
paí5eS da OTAN e ainda muito ã.!ual. 

Morteiro_ 120 m_m: -
Este armamentO-foi desenvolvidO pelO IPD para subs

tituir o mOrteii'o '4.2 noTte-ameficano recebido pelo acor-
ia~ É iOo% naCional. - -
Lança~chamas: 

:.:__ Vlãtuta -de COmbate êié FUZileiros- CHARiiúA: [. 
t uma viatura de combate_anfibia, com importante 1 

emprego tãtico e estratêgico. 100%..nacional. 
-Viatura .de Combate C.(\SCAVEL: 
O Exército adquiriu \l"ârias dessaS\iatu.ras e está sendo 

exportada para vários ·países do mundo. 
-Viatura de Coinbate URUTU: 
O Exército adquiriu várias dessas viaturas de tecnolo

gia 100% l)acicinat; ~Xportado para vários países. 
-Carro de Combate OSÓRIO: 
Está em desenvolvimento. Trata-se de um sofisticado 

cairó de combate pesado, de 40t. em fase de naci~nali
~ação. 

-Sistema de Arma ASTROS: 
Trata~Se de arm~mento d~ grande valor estrategtco. 

Atira foguetes até 70km. Está sendo exportado e em fase 
de nacionalização. -
d. De tecnologia de ponta: 

Esses equipamentos são de difícil consecução e exigem 
elevada capacitação dentífico-tt.cnológica. 

Estão em desenvolVimento: 
-:__equipamento de visãO noturna; 
- telêmetro a laser; 
-Sistema~ automãtico de direção de tiro para a arti-

lharia de campanha; 
- equipamento de direçã·o de tfro para a artilharia an- , 

tia~çajá recebeu um protótipo da VIBRÃS. 
e.____: De aproveitamento de material: 

~:viatura blindada socorro: 
:t: um armamento jã desenvolvido e nacionalizado-

100%, para subStituir o norte~amet-i.cano. 
Váiios equipamentos de Cóinunicação estão sendo na

cionalizados em diversas erilpresas_ priVadas. 

É um carro de manutenção com o aproveitamento do 
chassiª' Oo velho carro de combate M3Al da II Grande 

_ Guerra, ch~sis muito bom que mer~ce ser aproveitado. 

-Está em_pauta a nacionalização de dois equipamen;. 
ios.modêrnos e de tecnofogia avançãda- os mísSeis An~ 
ti6irro é Antiaêreo. - ~ - · 
~ Esl~_se:g_do pacionalizados vários tipos dé: equipâ~" 

mintas-para trávessia_çle cursos de á8ua. · 
c. oe tecri010gia-autóctone 

--Carro dj;: Combate rAMP:YO: 
Trata~se de um Carro c!e Combate médio, de 301, sim~ 

p~eS e -m-OdeútO ~ni-canhão. de 90mm. 100% n~~io_riát 

- viatura blindada de engenhariã e viatura blindada 
lança~ ponteS que estão sendo desenvolvidas-com base no 
chassis do caif~ de c~mbate SHERMAN que presenciou 
a II Grande Guerra:.-

Os Srs>têm em mãõs ãlguns quadros que indicam es
ses recursos, que são de dificil projeção. 

No Quadro I os Si"s. têm os recursos financeiros que o 
Ministério-do Exército dispõe em seus orçamentos. Eles 
estão a· _Qreço do ano e em ORTN, para que V, Ex•s te-
nham a vísãO do cresCimento. -

J1. 11 E X G l 

ltECURSOS FmANCEIROS 00 ~~~~~IST~RIQ 00 Eio:~T.O 

AllVIDADE Dl C. lo T "" "" '"' .... "" TOTAL 

A PRE.çO llO .,. .,. .,. 
""' ... "' AHO -.......,. .,..., 151.5» .. , ... 1.81UIQ ..... , 5.521104 

a.l OJITN 
tMIÕOlAJ "·"' """' 107.100 ,,... 78.410 -

A PREÇO 00 .,. .,. 
"' 

.,. .,. 
"' AHO 238.821 2.513.&11 ,......,.. IUQ2.140 36.l.u.G41 11.8111-

, • o 
EM ORTN 

IM~OIA.I m.l:l& ......... ......... 1.141.21i ill.7ot -
A PREÇO 00 C,$ .,. "' 

.,. .,. C<S 

IEilVIçoS • ANO - ,...., 
""'" UOI.-tii .,,.,., USB.ol4 

TGcfüCO.C!ENTI'FK:OO 
EM ORTN 

--------- "'"'IAI - """' '""" 140.11:) 1i1.D04 -
A P}lEÇO 00 <>$. «s "" C<S C<S w• 

....... uçJ.o ANO ....... 1.101.1'163 2.51Kl.41i10 ll37S.20) 18.2&f.4ll7 31.58S.&4l .. 
""" E.M ORTN 

~.l15 ...... 662.1511 .. .... 476.810 IWE.OlAI -
A P.REÇO 00 "" C<$ "'' "'' "" ""' ..., 

$11.773 ,...... 22Ji25.244 28.6:l0.71115 ....... , .. Ul.2&1.4-lO 
TOTAL 

EM ORTN 
IU~OlAI '"""' UN.461 ........ UOOJJOO 1.131Jll2 -

" 
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A TIVIDAOE DE C 

RECURSOS HUMANOS 

' p &O· 
' 

I 

' 

SERVIÇOS 
T~CNICO.CIENT(FICO 

I 
I 

' 
! 

TOTAL 

Neste segundo Quadro (Anexo 2), estão regístrados os 
recursos recebido~ mediante convênios com- entidades 
governailientais como o CNPq, o FINEP, o BB etc ... 

ANEXO 2. 

RECURSOS FINANCEIROS DE CONV~NIOS 

- --

& T 1981 1982 1983 1984 

A PREÇO 00 CcS Cc$ Cc$ Cc$ 
ANO 

53.863 105.903 4.384.495 4.716.952 

EM ORTN 
(M~DIA) 52.157 53.113 951.472 347.696 

A PREÇO DO Cr$ CcS Cc$ CcS 
ANO 

-· 321.361 2.601.417 363.723 

EM OATN 
(Mt:DIA) - 161.170 564.529 26.811 

A ~REÇO 00 C c$ Cr$ Cc$ Cc$ 
ANO . 

- - - 1.066.888 

EM OATN 
IM~OIA) - - - 78.643 

A PREÇO DO Cc$ CcS Cc$ Cc$ 
ANO 

53.863 427.264 6.985,912 6.147.563 

EM OATN 
IM~DIA) 

52.157 214.283 1.516.Cl01 453.1.50 

Neste terceiro Quadro (Anexo 3), estão apontados os 
recursos jâ destinados ao Ministério do Exêrcito em 
l!T86. 

Ainda não estâ aprovado pelo Congresso. 

ANEX03 

Em Cr$ 1.ono 

1985 TOTAL 

Cc$ Cc$ 

2.952.343 12.223.556 

77.189 

CcS CcS 

168.047 3.454.548 

4.379 

Cc$ CcS 

65.874 1.132.762 

1.233 

Cc$ CcS 

3.196.264 16.810.866 

82.801 

RECURSOS- FINANCEIROS DESTiNADOS AO MINIST.I:RJO 00 Ext:RCiiÓ EM 1986 

m Cr$ 1 000 

ATIVIOAOE C & T OP I 86 EXTAA..QRÇAMENT AR lOS TOTAL 

PREÇO 
(86) 12.876.000 12.876.000 

RECURSOS HUMANOS 
· M!:':D!A OATN 

186) 103.559 ~ 103.559 
I 

i PREÇO 
78.603.500 124.334.410 202.937.910 186) 

p & o 
M.t:OIA PRTN 

(86) 632.194 1.000.000 1.632.194 

PREÇO 
SERVIÇOS (86) 19.015.000 19.015.000 

TE'CNICO.CIENT(FICO 
M!:.OIA ORTN 

(86) 
152.934 152.934 

PREÇO-
CONSTRUÇÃO 186) 34.470.000 34.470.000 

00 CTEx 
M!:.OIA ORTN 

(86) 277.236 277.236 

PREÇO 

TOíAL 
186) 144.964,500 124.334A10 269.298.910 

Mt:DIA OATN 
(86) 1.165.923 - 1.000.000 2.165.923 
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E, finalmente, 
Este último Quadro (Anexo 4) ~pressa, graficamente, 

a evolução de;s recurSO$ aloca4o~ a,0'1etor de C&T no_$ _ 

anos de 1981 a 1980, em ORTN. l"ór-este Quadro podQ
mos verificar que o ano de 1983 foi o mais bem aqui
:{lho_ado. Daí etp _<~:Iante, os recursos, a preço.s constanteJ 

de ORTN, decaíram continuamente até 19lH. Em 1986 
jâ aparece uma mudança dessa tendência. 
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9. Limitações 
As principais carências- que--infe"rferem no pleno fun

cionamento do setor de C&T do Exército são: 
A primeirã. é a limitação quantitatiVa dos recursos hu

manos. Como jâ. foi citado em dados, é reduzido o núme
ro -de militares diplomados anualmente no IME. Para 
complementar o efetivo necessário ao Sistema torna-se 
imperiosa a contrataçãO de engenheiros e de pesquisado
res civis. Além disso, eStuda-se a regulameniação do 
Quadro de Engenheiros Militares, para o aproveitamen
to, em princípio, de civis diplomados pelo IME. 

Outra limitação é o estágio do conhecimento tecnoló
gico do País. Não obstante os esforços dos núcleos pro
missores de tecnologiajâ implantados em Universidades 
e Institutos de Pesquisas nacionais, os avanços ainda 
situam-se aquém do necessário às potencialidades do 
Brasil. 

O EXército elege como prioridade absoluta o padrão 
de qualidade de seus pesquisadores, buscando-os onde o 
talento for identificado, e aperfeiçoando-os por meio de 
intercâmbio aCadéiiiico;científico com Centros de Pes
quisa e Universidades de alta tradição "internacionaL 

A terceira carência refere--se a infra-estrutura labora
torial. Os equiParilentõs de pesquisas modernas não são 
disponíveis no País. O novo complexo tecnológico em 
Guaratiba espera dotar seus laboratóríos, progressiva
mente, na medida exata dos recursos que forem libera-
dos para a C&T. - - - - ---

Finalmente, a quarta limitação é a dos recursos finan
ceiros, sobejamente demonstrada pelo gráfico- que está 
sendo projetado. 
10. Conclusão 

Em conclusão, cabe-me ressaltar para V. Ex•s os se-. 
guintes pontos: 

a. a tendência da guerra é de tornar-se cada vez mais 
uma luta entre tecnologias. A guerra do futuro se pro
nuncia como a guerra dos botões, a guerra nas-estrelas; 

b. o domínio dessa tecnologia é lento, penoso e custo
so, e só tem possibilidade de ser alcançado com uma am
pla disponibilidade em recursos humanos capacitados, 
em todos os níveis; 

c. o nível de tecnologia própria ou naciorlalizada, 
existente no equipamento militar emPregado pelas FA 
de um país, pode indicar seu gfau de independência e de 
soberania; haja vista as Malvinas, ou Falklands, como 
falou o Almirante Arentz; -

d. no Brasil, devido à tradicíonal falta de recursos fi
nanceiros das FA, o parque industrial nacional, para 
fabricar equipamento militar com te_cnologia avançada 
própria ou nacionalizada, precisa exportar para se de
senvolver; 
· e. as F A, de um modo geral, e o Exército brasileiro, -

em particular, precisam ser modernizadas, mediante a 
adoção de equipamentos_ com tecnologias avançadas 
próprias ou nacionalizadas. Para isso, é impositivo que 
disponham dos recursos financeiros necessãrios a desen
volver seus setores de C&T ou a fomentar as empresas de 
material bélico nacionais. 

f. o Sr. Ministro do Exêrcíto deu sua orientação para 
o setor, quando assim se expressou~ '_'A modernização do _ 
Exército Brasileiro -é decisão tomada- será, em ter
mos de equipamentos, obtiàa com produtos nacionais. 
Assim valorizaremos a nossa criativa, capacítada e vice
jante indiístriã, liberanâõMnos de maneira definitiva da 
dependência estrangeira neste campo." 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Muito obri
gado pela excelente conferência, Sr. General Haroldo 
Erichsen Fonseca~ __ 

Tem a palavra o Sr. Senador Cesar Cais. 

O SR. CESAR CALS --sr. Presidente, Srs. Senado
res, Srs. Oficiais Generais: 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Não dâ 
para esperar a conferência do Brigadeiro Sérgio Ferolla? 

---o SR. CESAR CACS...:... NJ\o dá; porque realmente, 
tenho que ir agora para o aeropOrto .. As quest9es são rá
pidas. 

A primeira é saber-se nesses 229 milhões de dólares, de 
1984, ou 138 milhões de dólares de 1985, estão também 
as exportações de tanques de guerra? 

O SR. HAROLDO E. DA FONSECA - Não. 
O tanque que está sendo exportado, são aquelas viatu

ras blindadas Urutu e Cascavel. A empresa, quando faz 
a sua exportação, ela faz em bloco. Então, ela, às vezes, 
diz:. fiz uma exportação de 500 milhões de_dólares, quan
do, na realidade, esses 500 milhões de dólares são em cin
co anos. Então, isso é repartido por ano. 

O SR. C_ESAR CALS- b porque a gente ouve falar 
em bilhão _de dólares. 

O SR. HAROLDO E. DA FONSEC<\. - A impres
são que dá é de que seria mais. E é possível até que seja 
maior que esse o valor. Esse é o valor que nos deu a CA
CEX, mas, às vezes, metido em outro tipo de artigos vai 
como--equipamento miUtar, como equipamento ótico. 

O SR. C ESA R CALS -f: que achei realmente baixo. 

O SR. HAROLDO E. DA FONSECA- Â primeira 
vista, parece baixo. Também achei. E é somente do Exér
cito, não estão incluídos os aviões. 

Tenho a impressão de que, a nível geral, essa expor
tação deve estar em torno de 800 milhões'fl I bilhão de 
dólares. 

O SR,_ i::-ESAR CALS - É sensação. 

O SR. HAROLDO E. DA FONSECA - Exalo. 

O SR.- CESAR CALS - Agora, a segunda questão 
era sobre a IMBEL. 

Como é que se situa a IMBEL? 

~O SR. HAROLDO E. DA FONSECA- Bom, a 1M
BEL não é uin óigão do sistema de pesquisa e desenvol
vimento. A IMBEL foi criada visando aliviar o Exército 
da parte de fabricação. A parte de fabricação é uma par
te pertencente às atividades de material, não pertence à 
atividade de pesquisa e desenvolvimento. Mas, a 1M
BEL, ao ser criada, ela absorveu todas as nossas fábri
cas, mas tinha como missão, também, coordenar a in
dústria de material bélico. 

Ela, hoje, rimidam~nte, co_QrQ~na a indústria de mate
rial bê:Iico e exerce-a sua ação administrativa-sObre as 
fábricas que lhe restaram. Porque dentro de uffia política 
do próprio Exército, aquele material que pode ser produ
zido pela indústria civil foi posto à venda a fábrica foi 
posta à venda, para privatizã-la. 

O_ SR. CESAR CALS - Mas, naturalmente, no es
forço de adaptação da pesquisa para a indústria, a 1M
BEL deve ter um elo de ligação. 

O SR. HAROLDO E. DA FONSECA- Ela tem. In
clusive, ela teni uma seção de pesquisa e desenvolvimen
to para o seu equipamento. 

O SR. ~És AR CALS - M ui~o c)bri8ado. 

O 'SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Vamos pas
sar a palavra, agora, ao Sr. Brigadeiro- Sérgio Ferolla. 

O SR. SbRGIO FEROLLA- Exm9 Sr. Senador Mil
ton Cabral, Presidente da Comissão de Ciência e Tecno
logia dO- Senado Federal, Exm9s Srs. Senadores presen
tes, Srs. Oficiais-Generais; minhas Sr's. e meus Srs: 

Atendendo ao convite feito pela Comissão de Ciência 
e TecnoloS;ía do_ Senado Federal, coube-me a honrosa 
designação para aqui rej:liesentar o Ministério da Aero
náutica. 

Inicialmente, gostaríamos de pedir que pudessem ser 

Inicialmente, quero cumprimentar o General Haroldo 
pela exposição clara e com os audiovisuais que-nos facili
taram muito a compreensão. O General Haroldo é velho 
companheiro lá do Ceará, ê um cearense e ficO muito fe-. 
liz em ver um cearense no ramo da ciência e tecnologia. 

O SR. HAROLDO E. DA FONSECA~ Veja só aon
de chegou o Ceará. 

--- · tornadas nossas as palavras do Exm9 Sr. Almirante 
Arintz e General HaroJYo E. da-Fonseca, no que se refe
re aos conceitos basilares do setor de ciência e tecnologia 
sobre os quais também o Ministério da Aeronáutica bus
ca edificar o seu sistema. 

O SR. CESAR CALS - Agora, na realidade, eu tinha 
duas questões, é porque iiei" viajar e solicitaria uma ex
ceção. São somente duas questões rápidas. 

Seguindo a solicitação feita pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, apresentaremos nossa palestra acampa

- nhando est~ roteiro, 
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INVESTIMENTO EM C!ENCIA E TECNOLOGIA 
NO 

MINISTERIO DA AERONÁUTICA 

1- Complexo Científico~Tecnológico do MAer 
O Poder Aeroespacial é integrado, sinergicamente, de 

forma unificada e abrangente, pelos seguintes compo
nentes: 

-Aviação Militar 
-Aviação. Civil 
- Infra-estrutura Aeroespacial 
-Complexo CientíficoMTecnológico 
- Indústria Aeroespacial 
Os Srs. podem observar que o Ministério da Aeronáu

tica é um pouco diferente dos dois outros MinistériOs mi
litares, uma vez que temos atividadf:s além da atividade 
militar própria. 

O Complexo Científico-Tecnológico compreende to
dos os meios que visem à preparação de recursos huma
nos, à pesquisa e ao desenvolvimento_ técnico-científico 
de interes.se do Poder Aeroespacial. 

A_ Indústria Aeroespacial compreende os meios de 
toda ordem envolvidos na produção de bens, em fase in
dustrial e na prestação de serviços_destinados ao empre
go aeroespacial. 

O objetivo do Complexo Científico-Tecnológico do 
Ministério da Aeronáutica é, principalmente, dominar 
aquelas tecnologias não disponíveis no País e aplicá-las, 
obtendo produtos ejou processos de interesse aeroespa
cial no Parque Industrial brasileiro. 

Pela amplidão do espectro de materiais, itens, compo
nentes, sUbsistemas e sistemas necessários à Aeronáuti
ca, os Progiamas do Ministério deverão, sempre que 
possível, explorar as capacidades já disponíveis nO Pais, 
bem _çomo incentivar e apoi~r -o des~n_volvime_nto tecno
lógicO em Qrgã.nizações N acicinais e em particular na In
dústria brasileira. 

Segundo dii-etriz ministerial, são tarefas do Complexo 
Cíentifico-Tecnalógico:_ 4 'Pesquisar, desenvolver e incor
porar o máximo--~ tecnologia aeroespacial, dentro de 
nossas possibilidades, de sorte a diminuir o nível de de
pendência exterria, aumen-tando assim o grau de nossa 
sOberania". 

A ação do Complexo Científico-TeCnológico se desen-
volve, em linhas gerais, em três grandes áreas: 

- Preparação de Recursos Humanos 
--Pesquisa e Desenvolvimento 
- Industrialização -
O Complexo_Científico-Tecnológíco do MAer é coor

denado e supervisionado pelo Departamento de Pesqui
·s-ã e Desenvolvimento- DEPED que tem o Conselho 
Técnico de Aeronáutica e Espaço, corii.o o órgão orienta
dor de necessidades e prioridades. 

Para poder situar os Srs. nesse contexto do Ministêrio 
da Aeronáutica, mostraríamos· aqui um organograma 
simplificado e que temos subordinado ao Ministro os 
gtatides comandos: 

Comando Ger_al de Pessoal (CONGEP) 
Comando Geral do Ar (CONGAR) 
Comando Geral_ de Apoio {CONGAP) 
Esses três comandos poderíamos considerar como sen-

do aquilo que se chama Força Aérea Brasileira. 
_Alé:W. diSso ~e_!OQ_S __ o; 
_Departamento de Ensino (DEPENS) 
Departamento de Aviação Civir(DAC) 
E o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento 

(DEPED) 
E é no DEPED, entãO; que estã COncentrada a gerên

cia do sistema ~ientifico..:tecnológico do Ministério da 
AeronáUtiCa. 

() t:>E::I>ED, -tambêm de forma simplifiCada, tem sob 
sua· cOOidenaçào: 

o- Ceritro de Lançamento de Barreira do Inferno 
(CLBI). É o nosso campo de lançamentos em Natal, Rio 
Grande_ do Norte; o Centro Técnico Aeroespacial 
(CTA); e o Centro de Lailçamento de Alcântara que está. 
em fase de construção, que serão local de lançamento do 
nosso Satéfile nacioital que está em fase de desenvolvi
mento. _(NuCLA) 

O CT A, que é o órgão de execução principal, se com
põe,-tarilbém de uma man-Cira sistêmica: 

O ITA,-Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o 
encarr~g~do da formaçã? dos recursos humanos nos 
níveis de graduação em engenharia aeronáutica, mecâni-
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ca, eletrônica, Ínfra-esÜ'U.tU.-ra e pós~graduação em vãi-ias 
ãrf:as. 

Os três Institutos de Pesquisa: Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento, IPD, encarregados do desenvolvimen~ 
to tecnológico no campo aeronãutico, o InstitUto de Atí
vidades Espaciais {IAE), encarregado do desenv.~lvi~en
to tecnológico no campo espacial e dos armamentós e 

'mtmições, e o Instituto de Estudos Avançados,,_que se 
dedica a pesquisar e desenvolver no Pais aquelas tecnolo
gias de ponta de nível mais científico airida de dificil 
transferência imediata para a indústria: Quer dízer, é 
uma prospecção tecnológica no futuro aquilo que_ faz o 
IAEv. 

Firialmente, como interface desse sistema com a indús
tria brasileira, que é o usuário final, temos o Instituto de 
Fomento e Coordenação Industrial, que cuida princípal
mente das atividades de normalização, homologação e 
garantia de qualidade, além de fomentar e de coordenar 
as atiVidades do Complexo Industrial Aeroespacial. 

Como decorrência da cada vez maior sofisticação dos 
Sistemas Aeroespaciais, o Complexo Científico-
Tecnológico Aeroespacial deverã ter crescente encargo 
de gerenciamento de desenvolvimentos encomendados à 
indústria, valendo-se assim da elevação de capacidade do 
nosso parque industrial. 

Aliviado das tarefas de execução técnica já domina
das, de"erá o cr A em particular dedicar-se à solução 
dos problemas envolvendo tecnologias de ponta efou de 
alto risco, impossíveiS de serem absorvidos de imediato 
pela indústria brasileira. 

PararíamOs um pouco neste ponto pã:ra dizer de uma 
mudança conceituai que obrigatoriamente ocorre dentro 
do CTA e dentro da Aeronáutica. 

O Bandeirante foi feito dentro .Qo CT A, dentro da Di
visão de Aeronaves do Instituto de Pesquisas e Desen~ 
volvimento. Essa Divisão fOitotalmenie transferida para 
a indústria com a criação da EMBRAER, ela nasceu 
toda dentro do CTA e fõi transferida para a indústria. 
No momento em q~e existe uma EMBRAER não se jus
tificaria mais o CTA fazer um outro avião. Então, a tare
fa de gerenciamento passa a ser estimulada e passamos, 
então, a n9s dedicar mais às pesquisas tecnológicas, à
quelas que a indústria não teria condições de fazer ou 
não se justificaria, ou s~ria de tamanho risco e que custa
ria muito se comparadO com uma estrutura de pesquisa 
convencional. Estrutura essa que não trabalha sozinha, 
trabalha em coordenação com os demais Institutos Mili
tares, com as universidades brasileiras e com as indús
trias brasileiras. Então, essa E a :mudança de conceito do 
gerenciamento que abordamos aqui. 

A interaç!o entre Complex~ de C& T e a indústria é 
feita através de inúmeros mecanismos: 

. -formação e treinamento de pessoal no CTA e no eX
'terior, para a indústria; · ·- · -- --- -

-fomento industrial, busca de mercado interno e no 
exterior ( off-set ). 
· Neste ponto temos procurado desenvolver a grande 
negociação no campo do off-set. No mO!"J1entO em que o 
Brasil importa uma nave _comerCial de porte, por exem
plo, os aviões de transporte de grande porte para a 
aviação comercial, nos contratos de negociação são im-· 
postas condições de off-set, em que o Brasil passa a.ter o 
direito de exportar produtos aeronáuticos para aquC:Ie 
país que nos vendeu o avião. E aJ vem a nossa grande 
, tristeza: hoje em dia, não podemos atenâer esse direito 
que temos. Não temos produtos _em quantidades sUfi~ 
ciente para atender àqueles mercados onde adquirimos o 
direito de exportar; e é essa a grande luta que o Minis
têrio vem desenvolvendo em termos de fomentar aquelas' 
indústrias chamadas subsidiárias, porque a indústria fi-i 
na!, a montadora, a EMBRAER, necessita das ind\i.s- 1 
trias:-_ubsidiãrías e-estas indú~trias subsidiárias é qu~Po-) 
derhão, certamente, fazei- produtos capazes· 'de suprir e, 
atender essa necessidade do mercado de off--set. Poucas 
indústrias hoje estão fazeO~o--ísSo. Ciiaffios ·uni-exemPlO · 
para os Srs. terem como ilustração, a AEROMOTE. no ' 
Rio Grande do Sul, que produz e exporta para todo o 
m_unc!.ç_<?-deir!2....9e avião. ~uma tecnologia Qominaºª e ' 
exportada~_um ~os itens de off~et que hoje_ dispuTamos .. 

Outro item é o repasse de tecnologia d.esérivoíviaa no 
Complexo. Isso é diârio, uin trabalho constante nosso. 

Intermediação em transferêncíã e ilbsorção de tecnolo
gia do exterior. Temos tido grande atuação nesse setor, e 
vários exemplos poderiam ser citados~· Nós ~~r~~s.·uxp 

'clá.s'Sicô para os s-rs.- que- roi ã Cria-t;àõ dã empresa Eletro.: 
metal. A Eletrometal;- em CampiriaS, no momento em 
quê ela decidiu investir em açoS especiais, ela, juntamen
te com o CT A, "iniCiOu ·um-trabalho de capacitação finan
ciado pelo BNDE. Nós montamos um laboratório de 
vãcuo-metalurgia, ~ontratamos uma equipe de engenhei
roS de alto nível, começamos a fazer a base dessa indús
tria, a indústria, posteriormente, assino_u um contratO 
Com Un1. grupo francês chamado Oberdival, esse grupo 
abria o formulário para ela. E aí, vem aquilo que temos 
aqui repassado, o General Haroldo falou, coitiO, 'tam
bêni, o Almiran·te Arentz - é preciso Saber para poder 
usar. Então, eSsa indústria pass.fu, baseada nesse formu
lário; a produzir aqueles materiais que o mercado já de
mandava, enquanto o Instituto de Pesquisas e Des~nvol
vimento desenvcilyia novos produtos para que pudessem 
ser colocados na indústria e usufruía desse pacote tecno
lógico. Esse modelo foi um modelo muito bonito, ê pou
co falado porque não é uma indústríitei'minal que ofere
ce o produto para ser mostra<to em fotografia e inaugu
rar, mas é ~uma--indústria que hoje, como conseQUência 
dos últimos desenvolvimentos que foram exatamente 
destinados a aterider ao nosso vefcplo lançador de satéli
tes, de que falaremos mais adiante, e essa indústria pas
sou a produzir no Brasil um aço chamado 300-M que é a 
estrutura do foguete - o Sonda IV - e esse aço, poste
lfiormente, com qualidade aeronáutica e espacial permi
tiu à Eletrometal pa:hicipar de uma concorrência nos Es
tadOs Unidos. Venceu ã concorrência, vende o aço 300-
M para fazer o trem de pouso d_o Jumbo.];: o exemplo 
típico de resultados obtidos na indústria com pesquisas 
de ponta que se fazem no calnpo espacial. Outro dia, o 
$r. Senador Milton Cabral teve a oportunidade de visi-· 
tar, e o Brigadeiro Piva enfocou muitO este ponto.~ só! 
um exemplo. Existem Vários exemplos desse_tipo. 

-desenvolvimento tecnológico conjunto, de produ-
tos e processos; - I 

-encomendas de desenvolvimento tecnológico; é o; 
Que nós fazemos na EMBR~R, praticamente, todos os' 
anos; 

·-prestação de serviços ·(ensaios, exames, testes,- etc.)! 
orientação, consultaria e elevação do nível de qualidade: 
industri"al. 

Nós, quando começaioos a ·'Pet'l:sar em avião - e hâ 
muitos anos a Aeronáutica penS~ em aviãd e, por curio
sidade, o general HarOldo falotl·_daS origens do Instituto 
Militar de Engenharia, e foi lá cfue nasceu o lT A. - nós 
começamos a formar os nossos oficiais dentro do IME, 
e, depois, criamos, enquanto fazíamos_o IT~· em São Jo-
sé dos Campos. Isto (o"i em 1949. Começa s, então, a 
fazer uma massa 1crítica de pessoas buscand . ter esta ca
pacitação. Posteriormente, passamos a utilizar aquela in
dústria de_ autopeças que existia no BrasiL E' ai, surge o 
primeiro problema: a indústria era para nível, qualidade 
autonÍobilística, e a nossa grande dificuldade'tem sido 
exatamente elevar esse nível para a qualidade aeronáuti
ca. Mas estamos indo bem, a qualidade tem melhorado 
muito - quando nós falamos qualidade aeronáutica, é 
qualidade militar em geral- do Exército, Marinha e de 
todos nós. Na realidade, é um nível de qualidade~nterna- 1 

cional que o mundo chama de tecnologia militaj·. J\ tec
nologia militar é exatamente aquela que exige O:mâximo 
de qualidade. com um preço que não podemqs impor, 
que seja um preço de competição de mercado,.~que inte
ressa é a confiabilidade do sistema e é isto qnl! estamos 
buscando. Isto, depois, resulta num resíduo tecnológico 
de qualidade da indústria que a indústria emprega para 
produzir aqueles produtos que ela quer competir no mer
cado profissional. Isto é muito verdadeiro no e_b.mpo da 
eletrôníca, aplicando-se na mecânica e em todoS os seto
res. Nenhuma indústria pode; sozinha, partir para uma 
qualidade, a nível internacional, se ela, não tiver um estí
mulo um pouco acima e esse estímulo, no mundo inteiro, 
é dado pelas tecnologias que se chamam de uso militar 
mas que são os computadores, são os propelentes e os 
aviões, que, na realidade, o militar utiliza mas que são de 

•emprego em geral em todos os ramos industriais. 
, Sinteticamente o Complexo Científico-Tecnológico 
pode ser visualizado no esquema abaixo, em que se mos
tram suas principais funções e sua interligação com a In
dústria Aeroespacial e com os usuáriOs terminais que 
são, em última análise, os demais componentes do Poder 

, ~~~o~~~al: 

·COMPL. CIENT. TECNO o IND STRIA 

MILITAR l AEROESPACIAL -
AVIAÇllo 

Recursos Humanos~ 

Pesqa e Desenva --; 

Fom. e Coord. Ind.-

li -·Recursoi Humanos 
O Complexo Científico-Tecnológico dispõe de servi

dores _civis de nível superior, constituído de professores, 
pesquisadores, engenheiros e outros técnicos de nível su
perior (fisicos, matemáticos, estatís~icos, etc). Dispõe 
ainda de um corpo administrativo de níVel superior com
P?sto de servidores civis (economis-tas, idvogados, admi
m~trad.o~es,, médicos, etc). O efetivo de oficiais é distri-

DEPED CTA 

OFICIAIS 37 265 

SO/SGT 15 403 

C:V NS 09 1023 

CV NM 15 3001 

ALUNOS 701 

TOTAL 76 '5413 

Produ tos ___._ 

I AVIAÇ]i.O CIVIL l 
Servi.cos-

1~t!lfl~§~~8!Rr_RA l 
buído pelos quadros de aViadores. eft_.ge~heiros, _ inte_n_:, 
~entes, médicos, dentistâs, especialistas e Quadro Femi
nino de Oficiais. 

Os serVídores civiS- são ~gidos pelo reSime jrirfdi'co da 
legislação trabalhista (CLT) e co~'Quadrp;e :Tabela Es~ 
pecial aprovada pelo Presidente da Rep_&blí&. 

O efetivo de civis e militares tem a seiuinte distri-
bu~ç~o: · 

- -

NUCLA CLBI TOTAL 

06 21 349 

o a 76 502 

1032 

3016 

701 

14 97 5600 
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Um dado não faz parte - não temos projeçãQ .- fias 
poderemos dizer aos Srs. que ci"no.ssa fclha de p<J!:ittcdt~ 
to de pessoal civil, atualmente, é de 13 bilhÕes por mês, 
uma carga bastante grande que o Ministério suporta, re~ 
clamando, mas que tem supo~tado há miiitos anos, são 
investimentos muito grandes, ihvestimentos a fundo per
dido, muitos dedicado a apoiar a indústria brasileira, 
que é' o noiiQ .o.b.ietivo final. 

1 - DispêndiOs no complextr científico-.tecnológico 
O DEPED e órgãos subordinados dispõem dos se

guintes recursos orçamentâiíos do MAer, concedidos em 
1985, em milhares de cruzeiros: 

DEPED 
CTA 
CLBI 
NuCLA 
Total 

576.400 
76.326.704 

399.000 
198.546 

77.490.650 

Além desses valores, o setor manipula recursos ex
traorçamentãríos repassados através de convênios de 
agências de financiamento do SNDCTC BBJFIPEC, 
MITJSTI, MEC/CAPES) além de outras como o 
PNUD, etc., totalizando, em 1985, uni montante de 2 bi
lhões e 600 milhões de cruzeiros. 

Para os projetas ligados à MissãO Espacial Completa 
do Brasil (MECB) sob a Coordenação da Comissão Bra
sileira ~e Atividades Espaciais (CO BA E), há o seguinte 
crédito alocado em 1985: 

GrUpo de Implantação do Centro de Lançamento _de 
Alcântara (GICLA) .... (CrS 1.000) . . . 37.479.000 

Veículo Lançador de Satélites .. -.... 82.467.500 
Total ............ _ ...... ~ ........ ~· 119.946.500 
Sob os auspícios do Estado-Maior das Forças Armaw 

das (EMFA), para o desenvolvimento do MíSsil das 
Forças Armadas (MIFAS)- há recursos no valor de ... 
(CrS 1.000) .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . 12.000.000 

Além de vários convênios, totalizando 12 bilhões e 600 
milhões. Então, através dos convênios nós conseguimos 
suplementar e muito as nossas necessidades de recursos 
financeiros. 

2- Dispêndios na indústria 
O Ministério da Aeronáuticaaplicarã em 1985 mais de 

cinqUenta milhões de dólares (US$ 50,000,000.00) em 
Programas de Desenvolvimento Tecnológico na-·imiúS'
tria brasileira, abrangendo aeronaves, motores, arma
mentos e equipamentos diversos. 

' Para os anos subseqUentes tais programas serão contiw 
nuados com intensidade que dependerá da disponibilida
de financeira. 

Grande esforço deverá ser despendido na concepção 
de novas aeronaves e no -campo dos propulsores, com 
vistas a sedimen-tar as baseS implantadas na indústria na
cional (em particular na EMBRAER e na Companhia 
Eletromecânica - CELMA). 

Nós voltaremos a falar sobre este ponto.' Nós desen
volvemos na EMBRAER grandes complexos para projew 
tos. Isto por que, para ~tender às necessidades militares 
do mercado civil, somente com um projeto nacional nós 
poderíamos ter aquele grau de competição que o General 
Haroldo falou, em que é preciso termos competência 
para podermos buscar a cooperação inten1acíonal, e 
muita competênCia para enfrentai--ritoS ã comP-etição in
ternacional. Então, dentro deste contexto, a EMBRAER 
foi obrigada a se capacitar, tem hoje uma equipe de alto 
nível. E vem agora o problema que é manter essa equipe 
trabalhando. Uma indústria, qUando se dedica a projeto 
entra num círculo, precisa ter muito cuidado para que 
não haja o desmoronamento de tudo aquilo que foi consw 
truído. Então, falawse muito em outras aeronaves no Mi
nistério da Aeronáutica, é uma preocupação, os recursos 
são escassos, mas é uma preocupa~ão bastante séria. E o 
Ministério vem há muitos anos alimentando essa equipe, 
é preciso mantê-la constantemente alirrientada porque ê 
dela que saem os BrasíHas e os Tucanos que vão compe-. 
tir no mercado internacional, e, quando necessário, os 
AM-X. Realmente, essa é uma _tarefa muito importante. 

Na Companhia E\etromecânica- CELMA, que tem 
sede em Petrópolis, no Estado do Rio, estamos, pela pri
meira vez, investindo para a produção de reatares, de 
motores, propulSores para avião a reação, Vamos fazer o 
motor do AMMX em Petrópolis. Dentro do programa
conJunto com a ltáha uma parcela dos componentes do 
avi~o é feita no Brasil e dessa pai-cera-investimos muito 

nÕ- motor. Então hoje 3. CEl.MA _e5tá:s·ew preparando 
')ara ser uma fabricante de motores, Os Srs. vêem que é 
um passo bastante grande, a empresa tem que, pelo me-. 
nos, este ano, multiplicar por dez sua capacidade, está 
tendo sérios problemas com a limitação de contratação 
de pessoal pela SEST, é uma das tarefas em que o nosso 
Ministério está-se ·empenhãndO mlliio seriamente, porw 
que ou nós capacitamos nossa indústria para competir 
ou _vamos comprar o motor feito na Itália. b u'm dilema 
que estamos enfrentando. Temos certeza que vamos 
resolvê-lo, e a'empresa, futuramente, participarã de no
vos produtos de interesse aeronãutico. 

Grande esforço deverá_ ser despendido na concepção 
de __ novas aergn.aves e n_o_ campo dº-ª propulsores. ' 
A~m disso_será __ nece$sJu:i_o 9 proSseguimento- dos tra

balhos de fomento às .. _iQdústrias s4bsidiárias no setor _dos 
equipamentoS, de modo a reduzir a extrema dependência 
ainQa existente, uma vez _que tais'equipamentos, particuw 
larmente os eletrônicos, participam em aproximadamen
te 30% do_ valor de uma moderna aeronave de coq1J?ate. 

Para os _Srs. visualizarem isso, um AM-X deve'tá cus
tar lO milhões de dólares: 3 milhões de dólares sâ.o de 
equipamentOs, dentro dessa aeronave. A ae~onavc!, ·-?a.. 
realidade, é uma plataforma que conduz equtpamentps, 
o mesmo se aplica para a Marinha e para o Exércitot, 

IV·- A Cooperação e a Competição Internacional 
O_ MilliStério da Aeronáutica tem buscado a coope

ração internacional tanto no c)mpo científico~ 
·tecnológico, como no setor industriaC · 

No primeiro caso s'ituam-se, entre' outros, os conV~ 
nios coilf a Oigãníi:lção Alemã para :i: Pesquisa em Ae
ronáutica e Espaço (DFVLR), com b 'Ceptro Nacional 
de Pesquisas Espaciais (CNES) da França':l!: com a Força 
Aérea dos Estados Unidos (USAF), através dos quais há 
troca de cientistas e engenheiros, intercâmbio de infor
mações e tfabalhos técnico~científicos conjuntos. 

No campo da coo-peração -industrial sobressaem os 
contratos com a Itália (Airmacchi e Aeritalia) pãra: o de
senvolvimento, industrialização e comercialização_ de 
uma aefonave de combate, o AMwX, com a Inglaterra 
(Rolls-Royce) para nacionalização parcial da turbina do 
AM-X e uma_série de outros contratos para transferên
cia de tecnologiª' e produção sob licença de equipamen
tos diversos-

V - Beneficias Econôriúcos Advindos do Desenvolvimen
to de C & T na Área do MAer 

A performance do setor pode ser medida pelo grau de 
desenvolvimento da indústria nacional de aeronaves, ar
mamento- e ·murliÇão de intereSSe aeroes-pacial, equipa
mentos eletrônicos de solo e de bordo, equipamentos 
para a infraesti'Uttira aeronáutica e os -aVanços obtidos 
na parte que corripete ao MAer no âmbito da Missão Es
pacial Completa do Brasil (MECB) com o desenvolvi
mento do SONDA IV, componente básico do Veículo 
Lançador de Satélites (VLS). 

Faremos aqui uma mostragem rãpida dos nossos pro
dutos. Para os Srs. terem uma idéiã, desenvolvimento de 
radares, o CTA de~envolveu dois radares, radar meteo
rológico é aquele qUe a antena aparece embaixo e um ra
dar de vigilãncia de aeroporto que, hoje, estamos lutan
do para transferi-lo para a indústria. E esse equipamen
to, já tcrrriina_dó, e- Qlú! como o General Haroldo já abor
dou, a falta de recursos nacionaís para a colocação de 
el'!comendas na indústria, isso, muitas vezes, faz com que 
o produto desenvolvido no Brasil fique na prateleira. 
Isso é um problema bastante sério, a menos que tenha
mos um mercado de exportação. Então, hoje caminha_ 
m_uito bem __ ~ produção d~SSe radar na empresa brasileira 
TECNASA, que tem trabalhado muito em conjunto com 
o Exército, Marinha e Aeronáutica. 

--- Desenvolvemos no CT A o simulador do Tucano, do 
T27 Qu6 está agora, em rdállte deciSão do AliO Coinan
do da Aeronáutica, sendo negociada sua aquisição, para 
equipar a Academia da Força Aérea. 

A empresa escolhida para produzir esse equipamento 
ê a ABC e ela já está produzindo para exportar para o 
Egito, na venda que a EMBRAER fez do Tucano para o 
Egito. 

Aqui o slide não estã muito nítido, é o nosso míssil Pi
ranha que estamos desenvolvendo juntamente com a em
presa DF Vasconcelos e que equipará o AM-X. Para os 
Srs. terem i.déia, o míssil origináriamente escolhido para 
o AM-X é o míssil americanç:~ AM9L, junto com o Itália 
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e foi nega~a a ':_'enda dê.ie pelo Departamento de Êst~do. 
Os Srs. vêem que se não tivêssé:mos a capacidade de 

termos nosso mfssil teríamos um avião desarmado, por
que não nos yendem armamentos. A menos que seja ar
mamento obáolelo ou de emprego geral pelo mundo. En
tão, estamos fazendo um míssil para o nosso avião não 
ficar desarmado, tivemos que fazer muniçãO para o nos
so F-5 para ele não ficar desarmado, e, graças a ele, de-.' 
senvolvemos nl.uito nossa tecnologia. Acho que eles e os 
árabes foram ~ grandes benfeitores do Brasil, porque 
quando eles vet~ram o petróleo, fizemos o álcool e quan
do vetaram o armamento, fizemos nossa indústria, en
tão, só temos que agradecer. 

Esta é a EMBRAER, g~e jã está bem maior do que 
essa fotografia, que_ é de um lado da EM:BRAER. A 
EMBRAER, hoje, jft_ ~tá com mais 200 mil metros de 
área _coberta, sete rriil funcionãrios, e com três programas 
em plena carga que é o Tucano, vamos mostrar para os 
Srs., a líriha de produção, uma delas é o Tucano, que os 
St:s. têm visJQlJQS jornãís o sucesso do avião; o Brasília, 
que entra agora na competição internacional e estã mui
to bem colocado porque é dos mais modernos, dos mais 
rápidos e o mais silencioso e,_em termos de desenvolvi
mento tecnológico, é muito moderno. Surpreende a to
dos. É um avião de alta performance. E o nosso AM-X 
que voará no Brasil, pela primeira vez, dia 22 de ou
tubro, dentro da Semana da Asa, foi uma feliz coincidên
cia então1 vo~ na __ véspera do Dia do Aviador. Haverá 
uma cerimônia intefriãcional, com a pre.~ença de autori
dades italianas e a imprensa internacicinal para o võo do 
protótipo brasileiro. 

0 SR. CARLOS LYRA- A turbina é italiana? 

O SR. SÉRGIO FEROLA- Nesse primeiro protóti
po a turbina é_inglesa. Tanto o avião italiano corito- o 
brasileiro, a turbina é inglesa, das Rolls-Royce. Nesse 
avíão fói feita uina grande negociação com a- Itália, o 
.e_rasil tinha __ condições de participar dessa negociação, o 
Brigadt;.íro Carrilhq aqui p_resente participou muito desse 
trabalho, fizemos uma divisão de trabalho com a Itália, 
em que a EMBRAER era encarregada de fazer uma parw 
te _e a Aeritalia uma outra e Airmacchi, uma terceira; 

oquer dizer o avião é divídido em três partes. Aquilo que 
for feito no Brasil não serã feito na Itália e vice-versa, 
iSso se aplica ao avião e ao motor e aos equipàmentos. 
Então, foi uma grande oportunidade. Como díssemos 
para os Srs., é preciso haver o incentivo, então o AMX 
- uma realidade, fez com que a EM BRAER se tornasse 
capaz de fazer o Brasília para competir no mercado inw 
teriiacional. O grande resultado do AMX, o AMX é a 
desculpa, o grande resultado é o Brasília, porque o AMX 
é tiOO ·a-Vião qiie -pOderá ter um mercado muito bom, e 
tem, as possibilíóades dele são muito boas. Mas fizemos 
para nós. O Brasil e a Itália se uniram, viram suas neces
sidades, estabelec_eram o ponto de equilíbrio do progra
ma, lançaram um número de aviões. Isso justificaria o 
investimehto~ Se aparecer algum comprador vamos nos 
ressarcir- dciS investirrientcisno deSenvolvimento. Então, 
é um resultado que virá para b~m. mas que não causa ne-. 
nhum problema se não vier, fias tem grandes possibili
dade. A faixa de mácado do AMX, ele está sozinho, ele 
não tem competidor internacional, na faixa dele, É um 
avião sub-sônico de ataque, principalmente, com uma 
capacidade de armamento superior a dos bombardeiros 
da Segunda Guerra Mundial e com um alcan_ce bastante 
grande. Então, é üm avião bastante moderno. Existem 
vários países interessados. Mas o investim-ento na 
EMBRAER, como capacitação para produzir um avião 
militar, e o Ministério da Aeronáutica tinha razões e ne~ 
cessidade para fazê-lo, e deu à EMBRAER condições de 
fazer o Tucano e o Brasília em condições de competição 
com o mercado internacional. Além disso, os armamen
tos, alg-Uns deles, teOlos aí um exemplo de bombas, fo
guetes, temos exportado muitos desses armamentos, bas
tantes mesmo, na frente temos uma bomba de treina
mento, depois temos os foguetes que a AVI BRÁS, parti
cularmente, exporta muito, ã AVI BRÁS e a DF Vascon-
celos. ~. 

Os nossos foguetes: 
Este é o Sonda IV, que voou há um ano. 1:: um investi

mento tecnológico, um produto muito sofisticado; o nos
so diretor.do CETED diz que é o maior passo tecnológiw 
coque já aconteceu no Brasil. Acho que ele é muito bair~ · 
rista, puxando o elogio para a Aeronáutica, mas foram 
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quase dezessete anos de trabalho. ~ um caminho muit'b 
difíCil que· temos conseguido ao longo dos anos, vericen
do barreiras de todas as espêcies. Um~ coisa que -tem 
sido demonstrada e que o Generât Haro_ldO falou mufto 
bem ê 'que, rio momento que nós telnos -a- capÚci<iade, te
mos condição de barganhar. Ãs vezes, não interessa fa
zer. no Brasil, porque custaria muitótp1as o conheCiiri.en. 
to tecn.ológico daquele prOduto, daquele componente 
permite eliminar as barreíraS iritérhi:lciõnais. Quando co
meçamos a fazer os nossos foguetinhos de soridag~rn mi. 
teorológíCa, foi o Sonda I, este aí é o Sonda IV, era. Ufl1. 
foguete que transportava cin~o quilos_ a cinquénta quilêi
metros. Para que os senhores tenha;n umã ídéia, este fo_
güete transporta seiscentoi quilos a seiscentos qu_ilõlrie:_c 
!:ros, uma diferença considerável. O outro foguete pesava 
algumas dezenas de quilos, este af pesa quase oito tonel:;L
tlas. O oUtro era um foguete balís~co,_este tem piloto au
tomático, jã mantém a atitud~ ele já sê pilota. 

Então, quando fizem_Qs nosso _primeiro foguetinho, 
tínhamos um produto importado, chamado perclorã.to 
de amónia que é um ô2d_d_apte do propelente. No dia que 
fizemos nosso- primeiro foguete de treinamento para a 
Aeronáutica, foi bloqueada a exportação dçste produto 
para o Brasil; fizemos uma pequena usiria dentr31}19 
CT A e terminada a usina, imedi~tamente, viera.m :a~· 
ofertas, havia perclorato para venc;ler. Posteriorm~% 
começamos a aumentar nossas necessidades e hojé, eSta·
mos saindo para uma fábrica de perclorato em São José 
dos Campos, para atender as necessidades da indústria, 
porque, agora, são toneladas de perclot:ato por ano que 
precisamos. _ 

Isso aconteceu em diversos outros,setores e a pesqursa 
tem demonstrado isto: n9 momento em ciue. se coÕ_h_ece, 
abrem-se as portas. O Sonda IV fo'i u~a cOnquista muito · 
grande, ele vai ser o m6duló 'desse veí9ulo lançador de~ 
satélite. O primeiro estãgio, são quatro, Sonda IV, utili
zando uma tecnplogia chamada closter e depois, os ou~ 
\ros foguetes q':le se sabe tambêm o segundo estágio, é 
riin Sonda IV e um foguete especial. b uma tecnologia 
bast:!n~ avançada. Esse foguete deverã colocar, em 
}989, se o programa continuar como estã, .o satélite 
científico l;tra:sil~;iro eq1 Qdlita ~ o.rd~m de tie~entos qui
lômetros a partir: de_ Alcântara. 

Este desenho IS feito Já cõillbáSe em A1cânta, no Mara
nhão, que foi escolhido por sua localiz_ação geogrãfica 
excelente em termos de lançamento; ela fica, praticamen
te, no Equador,' o que permite colocação de satélit~ çs
tacionários na terra, 'uma economia de quase 30% de 
combustível, portanto, satélite mais pesado cOm o mes
mo combustível e tem possibilidade de fazer lançamento 
em órbitas polares, quer dizer, na direção norte ou sul e 
em órbitas equatoriais, na direçãó leste; ela livraJlS cida
des. Em Natal, a cida~e pratiCamente envolveu 11 base e 
ficaria muito perigoso Q lançamento de um foguete desse 
porte. Estamos sendo obrigadqs a constrUir o centro dé 
lançamento em Alcânta' que estã dentro do contexto d,a 
qlissão espacial completa. brasileira. . 

De forma ;;:intética, podemos, então dizer que, de be
nefiç:ios e.çooôinlcos, tc;_mos: 

- a implantação efetiva •. de um Parque Industrial Ae
ronáutico que permitiu condições técnicas para que o 
País pudesse se lançar naJabricação de aeronaves de alta 
tecnologia; 
-a formação anual de uma centena de engenheiros 

no setor aeroespacial, bem como a formação de Mestres 
e Doutores especializados, dando origem à formação de 
massa crítica de pesquisadores e engenheiros; 
-o estímulo para o surgimento de empresas menores 

voltadas para o setor, com a conseqUente criação de u_m 
vasto mercado de empregos altamente especializado e a 
melhoria do aível de especialização de mão-de-o.bra; 
-o fornecimento ae equipamentos de alto nível tec

nológico para o reequipamento da Força Aérea, tajs 
cômo radares e simuladores; 

- a significativa contribuição para a Balança de Paga
mento do País, com os contratos de ~xportação de pro-
dutos aeroespaciais. -

Com um_ a seqUência de ações oporturia. e inteligente
mente desenvolvidas (Anexo 4), o Poder Aeroespacial se 
consolidou, dando_ origem ao Complexo Científico
Tecnológico, que tendo início formai _com a criãção· dei 
ITA em 1950, possibilitou, 18 anos após, o vôo do prl.: 
meiro avião Bandeirante, ocupando o Brasil, na atuali
dade, o 61' lugar entre os Países produtores dC aernnayos 

~· po_slç~º _d_e_ gestaque entre os Filise:r E~xportadoreS áe 
t?roduto~ aeroespaciais. 

VI - Cooiclusão 

Des~_ a __ Sua criação, a política, implícita em decisões e 
açêíes .dô Ministêrio da Aeronãutica, tem sido a de obter 
a autonomia tecnológica em proveito da indúStria aero
náutica nacional, como condição essencial para o forta
leciinent() dei Poder Aeroespacial. 

Para atingir tais objetivos, o- Complexo Científico~ 
Tecilológico do Ministério, estruturado basicamente no 
CTA_,!lmJ!!~~e_nto~ um _rn9_del~ próprio de atuação, bus~ 
ca,ndo _pautar sua~ ãçõ_es com metas bem definidas e ten~ 
do comõ obj_etivo final o desenyo_lvimento do parque in-
dustrial brasileiro. · 

Dessa forma:· buscando inicial e prioritariamente a 
formação de fecursos humanos, pôde, com base nb ensi
nO, assegurar ã -realização de um desenvolvimento tecno~ 
l(?gico auto-sustentado, cujos res~ta\ios frutificaram nO 
setor industrial, através de produtos adequados às neces~ 
STclfideSdõ- mercado e ao mesmo tempo CO!!J.patíveis coin 
as realidades técnicas e capacidades produtivas do referi~ 
do Setor, no País. · 

Devido às oscilações conjunturais por que tem passa
'do o País, o CQmplexo Cientffico-Tecni16gico encontra, 
por vezes, algumas dificUldades no exertfcio de suas mis;. 
sões dentre as quais ressaltam: 

If- Carência de! recursos humano~ em rilvel e quali
dades adeqUadas, causada por di~paridades salari~As en
tre órgão da administração direta e empresa privada, 
provocando cOnStante evasão_. 
_ -1i~Tarência e descontinuidade de fluxo dos recursos 
_f'ulaô.c~il--os que assegurem a continuidade na execução 
9o~ pr'?jetos. 

3~ Dificuldade na atualização e manutenção de Tabo
ratórios, equip<imentos e instalações em decorrência da_ 
exigiiidade de recursos para a vida vegetativa. 

4f--- Dificuldades em assegurar transferência de tecno
logia à indústria através de encomendas de pré-séries 
bem como Planos ~e Carga adequados. 

As metas fixadas pelo Ex.m• Sr. Ministro da Aeronáu
tica, Ten. Brig. do Ar Octávio-Júlio Moreira Lima, de
monstram a firme posição do Ministério no sentido de 
que sejam superadas tais limitações e dificuldades. 

No campo internacional, à medida que o potencial na
cional cresce (C & T, indústrias), crescem o,s mecanismos 
reativos: 

-dificuldade de fluxo de informações 
-pressões econômicas 
- ameaças, retaliações 
~problemas artificialmente criados (Ex.: homolo

gaÇão). 
Tais óbices, ao invés de desestimular, deverão ser en

frentados como d~afios a ser~m- superados e uma prova 
para a-· nossa real capacidade técnica e gerencial. 

Os _programas conjuntos, tais como o A~ X. para cu
jos objetivos _ de~~ão _coiilcidir os interesses do Bra~il 
com os eventu.ais-parceiros externos, tem demonstrado 
ser uma tias alternativa5.viãveis para a superação das 
barreiras ao nosso desenvolvimento, além da economia 
que proporcionam com a diviSão dos custos e a distri-
.buição dos tràhaJhóS:. · 
· Em toda essa problemãtica da ciência e tecnologias ae
coespaci~is como componente significativo do Poder Ae
i'oespacial, vale lerllbrar a lição histórica, periodicamente 
demonstrada, de que é evidente que o Poder depende da 
nacionalização, pois não há poder onde não haja capaci-
dade de decisão. __ _ 
· MUito oQrigadÕ. (Palmas:) 

ORGANttGRAMA FUNCIONAL 

SEFAf---1----l 

OBGnnoGRAMA SIHPLIFICAUO 

DIRECAO GERAL 

VICE DlREÇAO 
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ANEXO 4 

CRONOLOGIA 

1916- Criação -do Núcleo de Aviação Naval 
1919- Criação da Escola de Aviação- Militar e Sei'vko· 

de A viação Militar . 
1927 --Organização da Arma de Aviação (Exército) 
1939 - CriaçãO do Curso de Engenharia Aeronâutica 
na Escola Técnica do Exército 
1941- Criação dO MirilstériOáa-xerona.Ut'ica 
(Obs.: in_cluía Dif. de EnSino e Dir. de Tecnologia) 
1945...:.... Contratação do Prof. Smith-(MIT) corilo Con~ 
sultor 
1946- CríaçãO da Comissão-de Organização ·do CTA 
(COCTA) 
1950-- Regulamento do ITA - Funcionamento ·dos 
Cursos 
Formatura no IT A 
1953- Extinção da COCTA (31-12-53) 
1954 =--Organização do CTA (01-01-54) 
1965 -_Crioção do CLBI 
1966- Início do Projeto IPD~6504--(Bandeirante) 
1969- Reorganização do Miriistério da AeronáUtica: 
--Criação do DEPED e de três novos Institutos do 
CTA: !FI, IAE e IEP - -
1969- Criação da EMBRAER 
1973- Ativaçãó -do NuJAE 
1975- Ativação do IFI 
1982- Criação do IEAv 
1982- Criação do Grupo de Implantação do Campo de 
~!cântara 

o·sR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Agradeço a 
excelente conferência-do Sr. Brigadeiro Sérgio Ferolla. 

A seguir, vamos proceder aos debates com seus deba
tedores, os Srs. Senadores presentes, 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Lyra. 

O SR. CARLOS LYRA- Assisti à exposição do_Ge-
neral Erichsen e do_ Brigadeiro Sérgio Ferolla. Infeliz~ 
mente, não estava presente à exposição do Almirante. 

Na realidade, muito interessante uma visão global do 
que estar fazendo_ as Forças Armadas em benefício da 
nossa pátria, principalmente nesta hora em que o Centro 
de Tecnologia responde alto para a defesa da soberania 
nacional. 

Tenho uma pergunta específica ao Generã.I EriChsen 
V. s~ falou que tínhamos carros de combate, tanques 
oriundos dos Estados Unidos, com motores a diesel. A 
minha pergunta é a seguinte, Sr. General: nós temos, tal~ 
vez, o melhor centro de pesquisa de motores a álcool, 
que é o ITA. Ele tem 'sido, na realidade, vamos dizer as~ 
sim, a mola mestra do motor a álcool desenvolvido no 
Brasil. Temos tambêm as destilarias distribuídas, mas de 
700 hoje, em todo o território_ nacionaL_ A m:eu ver, daria. 
atê uma capacidade estratégica. Por que esses motores de 
gasolina azul, que é mals similar ao álcool, foram trans-
formados a diesel e não a álc-ool? 

Esta ê a minha pergurita. 

O SR. HA~OLDO ERICHSEN - Muito obrigado 
pela pergunta, Senador. . 

A decisão de transformar motores de um tipo de com
bustível para outro tipo de combustível é uma decisão · 
que envolve a alta logfstica da força. Porque, evidente~ 
mente, em operações, quanto menor for o número de ar~ -
tigos a fornecer, melhor obteremos uma eficâcia op~ra~ 
cionai. A decisão de adotar o motor a âlcool é decisão 
que serâ caríssima ao Exêrcito, porqUe não podemos 
mudar o motor do _carro de combate, Teremos que mu~ 
dar o motor, progressivamente, de todas as viaturas do 
Exército, para que o apoio logístico seja uniforme, seja 
num só tipo de material. Sem dúvida nenhuma, estrategi~ 
camente, é a solução. Teremos, num futuro talvez próxi~ 
mo, que ir para esta solução. Mas, ainda, en1--face das 
nossas disponibilidades de recursos e da grande quaf!.tí~ 
dade de equipamento motorizado, blindado e mecaniza~ 
do de que dispomos, que mi maioria é diesel, e por isso 
trocamos a gasolina azul, que hoje é escassa, e ppttica~ 
mente antieronômiCa, trocamos por diesel. Porque o 
programa de trocar por âlcool terá que'ser de uma en~ 
vergadura muito grande, de um custo muito alto e que 
terá que ser enfrentado. Quando, eu não sei. Respondi 
sua pergunta? 

O"SR. CARLOS LYRA """"""": .l\ltuno agradecido. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Severo Gomes. 

o-_SR.SEVEROG_OM~~-- Sr. Presidente, creio que 
a iniciati_va de V, ~Çdeste encontro~ Para_ d_iscutir estas 
quéstões tão iinpo"ttãiifes tem um sentido rD.üito profun~ 
do. 

J'iurna _ _11.~~9ria _da _ industrhtljzação em São Paulo, 
Warren Dean, ele relata os esforços de então do Coronel 
Macedo_Soares para levar a Volta Redonda um grupo de 
empresáfióS de-são Paulo, e teve muita dificuldade em 
levá~los. Relata ainda Warren Dean que o então Coronel 
Macedo Soares fez um relato que tinha todo o sentido de 
um-discursO geo·políticó e que não foi comPreendido pe~ 
los seus interlocutores da época. Isto aí é só para ilustrar 
o__ piorleirismo das Forças Armadas nessa preocupação 
d() -d~epv_olv:i~lltQ tecnológico ,f!! industrial de nõsso 
País.. Mais ~entem~nte, tivemos nesta Casa o_ d_e_b_a_te da 
Lei da"}~fõrmátíc~. e que se viabiliz~u, se_ tran~formou 

-" ~ num docUmento- imp-ortante para o nosso deSenvolvi~ 
nientó nesta ãreã, numa aliança que muitos pOderiam 
jUlgar impossível, do Conselho de Segurança Nacional e 
do PMDB, mostrando que estas questões, na medida em 
que avánçaiti pelo debate nacional, os pontos de encon
tro sãO fáCeis de serem descobertos, porque existe o inte~ 
r esse do País, da Nação e da preservação do nosso futu~ 

· ro. 
Na sua exposição, o General fe:t referência ao Minis- -

fériO das Comunicações e ao desenvolvimento que Já 
ocorreu. Hoje existe um c;lebate grande do Governo e do 
Congresso, com relãÇâo- ao Plano Nacional de Informá~ 
tic-a~ e- uma disputa entre as -posições cio Ministério de 
Ciêricia e TeéfiOJogia e do Ministério das ComunicaçÕes. 
O Ministério das Comunicações defendendo a sua políti~ 
ca -de joint ventures, e, de uma certa maneira, a com~ 
preensã·o- de· tudo aquilo que ditou a construção da Lei 
de Informática mostrava que só teríamos uma capaci-

t.ilÇão realmente tecnológica na medida em que tivésse
. mos uma reserva de me~cado para·a tecnologia nacion;ll, 
alénLda reserva de mercado para a indústria nacional. 
Eu gostaria de saber qual seria a posição do General com 
relação a esta colocação do Ministério das Coniuni
cações querendo estimula~ as j_-_,int_ ventures diaf:Jt~ das 
empresas nacionais e das multinacionais, quando sabe~ 
mos que estas empresas nacionais não sã:o diretamente li
gadas ao_pro·cesso, quer dizer, se trata de um domínio 
tecnológico 4essas empresas estrangeiras. 

Esta é a primeira questão q_ue eu colocaria ao Sr. 

O __S_R. HAROI..:DO ERICHSEN - Muito obrigado 
pela pergunta, Senador. 

Esta é uma pergunta de mujto difícil resposta. Até 
porque é um assunto que está em muita evidência é que 
tem uma carga política muito grande. A minha referên
cia ao Ministét~() ~as CÇJmunicações fOi somei:J.te para 
evidenciar o esfQrço que ali foi dese!)volvido pelos com
panheiros- de ~arda n~ organização 'daquele Ministério, 
porque o início áo Mínistério das cOmunicações foi ba
sicamente feito à base de uma grande quantidade de ofi~ 
ciais engenheiros militares. 

SObre este problema da Informática, eu teria somente 
uma opiniãO, meramente pessoal, não seria uma opfnião 
qüe envolvesse nenhuma orientação da forÇa. Até por
que um Ministrei nosso, fazendo parte do Coiiselho, que 
estã sen~o _ouvido no momento, é que vai dar a palavra 
final do Exército. Mas, evidentemente, pela exPeriência, 
historicamente, pelo desenvolvimento desse problema de 
tecnologia, v~mos o se_guinte: que, ou arrancamos a tec
nologia, ou tr11balhamos a tecnologia, ou aprofundamos 
a tecnologia, ou não temos a tecnologia, Então, de uma 
m1rrrejrá assim, sem ter estudado o assunto com muita 
profuli.didade, mas pela obsúvação somente dos fatos já 
vistos; não hâ dúvida que se não tivermos a pôssibifidade 
do mercado para poder vender a nossa tecnologia, não 
alimentaremos esta tecnologia. E não vamos ter a tecno
logia. ~ uma opinião puramente pessoal, tendo em vista 
a·observação do processo. Não sei se atendi a V, Ex~ 

O SR. SEVERO GOMES - De qualquer maneira, a 
opinião pess-oal também coincide com a posição tomada 
pelo Conselho de Segurança Nacional, quando se discu~ 
tiu a Lei de InformátiCa. Esta necessidade, realmente, 
podemos ter o verdadeiro domínio desse processo de de
senvoiVfmento tecnológico. Mais adiante, a sua referên-
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cia a respeito de uma guerra futura, uma guerra de bo
tões, onde as questões tecnológícas tivessem na vanguar~ 
da disso~ como dizia o General Clausewtz, a guerra é um 
camaleão, que em cada época toma cores diferentes. E 
muitas vezes, até, cores tão diferentes, que as pessoas po
dem ·até não- eSt8.r"em percebendo que estão em guerra; 
porque ela surge, surpreendentemente, por outras fontes. 

Eu digo isto porque tenho a convicção de que hoje vi~ 
vemos uma guerra económica tremenda, com todas as 
p-reSsões que, felizmente; hoje, estão merecendo do Go
verno brasileiro uma reação cada vez mais nítida. Mes-
mo porque a aceitação-dessas regrás externas acabam le
vando, vamos dizer, a comprometer todo o esforço de in· 
dustrialização deste País, ciri.qUenta anos de trabalho e 
de.sacrificio·de gerações; e o modo~ vamos dizer assim~ 
com que essas iniciativas brasileiras são ameaçadas de 
fóra, nóS tiVemoS; reCentemente, agora; dois disCursos do 
Presidente dos Estados Unidos, de uma maneira extre~ 
mamente contundente~ atingindo diretamente o n.osso 
esforÇo para o desenvólvimento da informãtica. E essa 
chaffi3.d"a "gUerra nas cistrelas", ou vainos dizer. um con
fronto final entre: õs--arStnais atômicoS, ela é-tão absurda 
porque deixa de ser guerra para ser incineração. 

A guerra presume um esforço para dominar o inimigo 
e submetê--lo à nossa vontade. Então; ela deixa de ser 
guerra para ser aquilo que Clausewtz chamava de guerra 
ideal, portanto, não era mais guerra, se aproxiin.ava-·tan
to do conceito que nãõ era mais guerra, dentro das cate~ 
gõrias hegelianas sobre as quais trabalhava o General. 
QUer dizer, na prâiiCã; ri6S vamo~S ter um outrO tipo de 
conflíto. E esse tipo-conflito é que tem, no meu entender, 
provocado uma grande transformação da política ex;ter
na brasileira, eu diria que um ponto bem marcante no 
começo do Governo do Presídente Geisel, em que ele 
mOstra a importância da nossa aproximação com a 
AmêriCa Latina, reafirinada, agora, de uma maneira ex~ 
tremamente nítida no discurso do Presidente Sarney nas 
Nações Unidas. 

Essa questão ilumina um acontecimento recentemente 
no noss-o Continente, que ioi a Guei"ra das Malvinas, em 
que, na medida em ·que a Argentina; por insensatez ou 
não, não vamos entrar no mériro do que passava pela ca
beça do General Fortunato Galtieri, mas em 24 horas to~ 
dos os países industrializados decretaram um boicote 
económico à Argentina. Quando a Rússia invadiu o Afe
ganistão, ·o Mercado Comum Europeu levou três meses 
para Impor uma sanção; que era a redução de I% nas im~ 
portações da União Soviética, mostrando como esseS in~ 
teresses levam a, jogar muito mais ,furo sobre o confron~ 
to ou conflito de interesses entre o Norte e o SUl. Daí a 
importância da A.n1éríCã--L3.tinà:- Esse tipo" de ínterro~ 
gação, _que eu passaria, também; ao Brigadeiro Ferona; 
que, na medida em que nós fazemos um projeto de coo· 
peração com um país do Mercado Comum Europeu, 
como a Itãlia, se num determinado momento em que os 
conflitoS de interesses possam atingir níyeis mais pesa
dos, se isso não poderia ser um tipo· de cooperação que 
pudesse ser interrompido. Me lembro, há alguns anos 
atrás, 1975; yeío .ao Brasil o Ministro da Indústria doCa

- hadá, e ele propunha um trabalho de cooperação para a 
construção de um aviãO de transporte de porte avança
do, entre Brasil, Canadá e Austrália. O esforço não pro
grediu, mas naquele tempo, na EMBRAER, se s-onhava 
com um esforço conjunto dentro da América Latina, 
num projeto associado com o México, Venezuela, Ar~ 
gentina, uma coisa dessa ordem, e que me parece que 
dentro do horizonte que estamos vivendo hoje teria mui
to sentido, esta busca de cooperação dentro da América 
Latina, num desenho de como essas forças pQdem, ama~ 
nhà, se arrumar ou se desarrumar no futuro. E ar surgem 
questões como estas: quem produz armas precisa expor~ 
tar armas, para o mercado interno seria insuficiente. 
Mas são_ os critérios polfticos. Evidentemente, eles têm 
que exi~tir. Há pouco tempo nós tivemos a exportação 
de aviões TUcano para a região da Amêrica Central que 
criou um grande debate interno no País, porque nós ex~ 
po~tamos para uma região conflagrada, onde os confli~ 
tos são evidentes, a natureza dos conflitos, e_esse tipo de 
exportação de aviões para um pais latino~americano, na 
América Central, põderia acírrar conflitos,. quando o 
Brasil faz esforços, no outro sentido, com o grupo de 
Contadora, para a busca de uma solução pacífica. En~ 
tão, a segunda questão era: hã direirizes políticas com re
lação à exportação de armamento? E quais seriam os cri-
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térios que poderiam ilu_minar esta questão? Acho que a 
pergunta poderia servir ap Sr. General quanto ao Sr. Bri
gadeiro. 

O SR. HAROLDO E. DA FONSECA- Na parte em 
que me diz respeito sobre essa questão da política, Sena
dor, eu;-infelizmente, não tenho condições de lhe respon
der, porque a p-olítica de exportação, evidentemente, ela 
é orientada mais pela cúpula governamental do Paí~ do 
que propriamente a níveil de sistema de pesquisa e desen
volvimento. 

O SR.. SEVERO GOMES- Mas hã uma ap_rovacã? 
do Conselho dr; Segur;;~.p.ça para a exportação de armas? 

O SR. HAROLDO E. DA FONSECA- Existe. Tan
to há que existe a exportaÇão de armas. Agora qual é a 
políticii? Se é para o Irã, se é para o Iraque, se é para a 
Nicarágua, se não é para a Nicarágua, eu não tenho con
dições de informar aos Srs'. Não sei se o Brigadeiro terá 
essa informação. 

O SR. S~RGIO FEROLLA - b exatamente o qu_e o 
Sr. estã falando, a política é decidida no âmbito_ superior. 

No caso do Tucano, Senador, é Um avião_ de treina
mento. Na época houve um debate muito.acirrado; mas 
se tratava de um avião de treinamento. Ele foi desenvol
vido para a Academia da Força Aérea do Brasil, vendido 
para a Academia da Força Aérea da Inglaterra, para a 
Academia da Força Aérea do Egito e, também, para a 
Amé!ica Latina. Ele é, basicamente, um avião de treina
mento. Então, ele não atingia aquele ponto que se falou. 
Agora, independe completamente da nossa ação, é uma 
decisão tomada a nível S!lperior. _ 

Com_ relação aos possíveis bloqueios, Senador, no 
caso da Itália, o Brasil encontrou um parceiro que a gen
te poderia dizer que quase numa situação ideal, porque a 
Itália vem, hã muitos anos, lutando para, tambêm, ser 
independente. A Europa, como um todo, a Fra:nça ê 
mais conhecida, luta desde a época do General De 
Gaulle, e os.outros país_es vêm tentando seguir este cami
nho. E a Itãlia, então, para urna seqUência de atividades 
no campo industrial da aeronáutica em que ela fabricou 
um avião sol:> licença, participou, minoritariámeóte, do 
desenvolvimento de um outro avião, que é o Tornado, 
em que ela entrou com uma pequena participação na Eu-
ropa, a maior parte da Inglaterra, depois da Alemanha e, 
em terceiro lugar, da Itãlia, com uma participação muito 
pequena; e considerando-se já çom uma certa capacidade 
de projeto, ela imaginou liderar um desenvolvimento e 
nesse nós entramos, nós que tínhamos feito os nossos 
projetas nacionais de avião relativamente simples, por
que ó Bandeirandes é pm avião convencional, Tucan-o é 
um avião convencional, em termos de tecnologia. Ele 
tem muito design, tem muito aperfeiçoamento técnico 
para lhe dar o rendimento que lhe ê solicitado, mas é um 
avião convencional. 

Já na faixa do AM-X, nós entramos naquela faiXa de 
aviões soflSticadíssimos. O AM-X se coloca na faixa dos 
F-16, F-18 americanos, não fazendo a mesma cais~. mas 
na faiXa de tecnologia. O AM-X é um avião, para a· Sr. 
ter idéia, que não tem fios convencionais, ele usa um 
cabo blindado, que é um transmissor de dados, e ele tra
balha todo na base de computador. Ele tem dois compu
tadores principais e trinta e tantos periféricos; todos ,os 
equipamentos falam através de dois fios somente. -são 
dois cabos do diâJ;lllitro de um dedo ... 

O SR. CARLOSJ..YRA- a um cabo de_fibra ót!ca? 

O SR. SÉRGJO FEROLLA - Não é fibra ótica, ain
da, porque ninguém no mundo ainda tem. a fio conven
cional, é cabo çonvencional para evitar•interferência. O 
caminho é a fióra ótica. Exatamente a limitação que es
ses sistemas têm é a capacidade de informação, ele satu
ra. Por isso que o trabalh_o de soft é muito complexo, e é 
aonde nós estamos encontrando uma barreira. Porque 
não existe a menor possibilidãde de acesso internaCional 
nessa tecnologia, Então, nós penetramos no âmbito da 
nata, através da 'Itãlia, foi uma saída muito inteligente do 
Brasil, porque teve chance de participar. Como- a Itália 
não é um pafs com o grau de desenvolvLmento dos Esta
dos Unidos, da Inglaterra, deu diãlogo. Eu, particular
mente, passei quase três anos na Itâlía chefiando a nossa 
delegação e dava para brigar. No primeiro mês, lá, eu já 
briguei. Então, a_gente tinha condiÇões de lutar. Porque 

se fosse nos E.<:.tados Unidos não t,ei-fa"mos condições de 
discutir. Não haveria diâl!)gQ. O que acontece nesse 
a_vião'? Uma parcela dele é" feita no Brasil. A EMBRAER 
faz a asa, faz os tanques, faz o trem de pouso. Então, se 
hOuver bloqueio lá, também temos bloqueio. Se eles n_ã_o 
nos derem a _fus~lagem, nós não damos a asa, o trem de 
poUso. Con~S~entemente, estamos_ em uma balança, 
porque a filosofia do projeto é uma filosofia do 
equilíbrio da balança, em que o Brasil produziria 30% do 
avião pofcjUe comprou 30%, conta redonda, 29.7%, e_ o 
Bras_il_comPt:9~}~_-ªy_iÇies, _e a Itália pagou os 70% restan
tes porque comprou 70% dos aViões. Então, dentro des
ses)9% porque o Brasil compra uma vez 70 da Itâlia, 
vende t_Ç: póU:co, 30 empata. A idéia filosoficamente é es
sa:-;- eqUHibl"ã. C é este equHíbrio que estamo~ tentando 
buscar através.da capacitação da indústria; citei o caso 
~a,CELMA_, para fazer aqui. Então, as peças do motor 
também são feitas aqui e com isso temos condição de 
barganha. É claro que existe o risco, principalmente dos 
equipa~~-~tos. 

O SR CARLOS LYRA- A CELMA é mdústria' 
brasileira? 

=o SR. SBtGIO FEROLLA ~ Totalmente. 

O SR. CARLOS L YRA -,- I) particular? 

O SR. SÉRGIO XAVIER FEROLLA- Ela é uma 
empresa, nobre Senador, originãria da massa falida da 
PANAIR. Ela fazia manutenção dos motores da PA
N AIR e era uma empresa que, como chamamos na gfria, 
de empresa enxuta, empresa muito_ boa, realmente. 
Quando o Brigadeiro Eduardo Gomes visitou a CEL
MA, os funcionários da CELMA estavam desolados 
porque viam que todo aquele trabalho deles ia acabar 
com a falência da PANA IR. Então o Brigadeiro Eduar
do Gomes disse que ele iria manter a CELMA vivendo, 
ele ia fazer da CELMA uma indústria. Então, nianda
ram ele escrever, ele escreveu na parede e assinou embai~ 
xo. Fizeram um quadro em volta está lã atê hoje, se V. 
Ex• for lã verá. Vou tran1>formar a CI:.LMA em uma em
presa viãvel. E temos investido normalmente na CEL
MA como uma empresa líder no campo motorístico. 

O SR. SÉRGIO FERPLLA- A empresa veio fazen
do manutenção, posteriormente, dentro das negoCiãÇõeS 
que falamos do off--set, quando o Brasil decidiu comprar 
os aviões de grande porte, eles são chamados internacio
nalmente de wlde-boeing, o Brasil fixou o motor deSse 
avião. O mot_or ~o GeneraJ Eletric,_era o:_melhor que ti
nha na época, e, ao fixar o motOr, impôS CoOáiÇõCs; eu 
quero a manutenção desse motor no Brasil_~~ ÇELMA _e 
·quero transfétênCia-detecnologia-pãra essa mãnutençãÕ~ 
-Com isso, baseado_no c:;ontrat.o da"VARIG e das outras 
companhias, principalmente da VARIO, o Millistêrio 
capacitou a CELMA a fazer a manutenção dos motores 
de grande porte. São motores enormes, o diâmetro dele é 
quase ·a altur~ desta saia. Com esse conjunto de infor: 
mações __ têcnicas a CELMA atingiu o poitto em que ela 
agora passa a competir com a F..IA i' italiana. Então, ela 
vai fazei" do moto-.: o mesmo percentual que a FIAT vai 
fazer na Itália. V. Ex• imagina a guerra que estafll-_oS tra
vando, quer dizer, do índio, porque a FIAT sünplesmen
te não aceita. Tem sido verdadeira batalha. aquilo que VP 
Ex• falou é verdade. e uma luta para levantar a cabeça, é 
horrível, poY.que eles não aceitam. Quando eles vêm e vi
sitain a .EMBRAER eles passam a çW.ender 'que não é: 
índio. V. Ex• conhece bem _a Europa, 'Pil.~a mim foi uma 
grande decepção. A Europa mantêm a i&'entalidade colo
nialista, ela continua achando _que n,9.s somos col~nias e. 
que ela é a matriz. É a mentalidatki geral. Um p~is um· 
pouco mai_s, outros menos, 'mas ê a mentalidade. Para· 
minha surpresa dentro da Itália existe essa mentalidade. 
Aqueles que têm boa vontade e conheceu;t o Brasil nos 
vêem de forma diférertte, mas a grande massa e a impren
sa, por causa daqueles interesses os quais V. Ex• se refe
riu, na minha opinião, essa vem em cima maciçamente, 
s6 mos_trã oS nosSos defeitos e não fala nada daquilo que. 
seja qualidade do Brasil. Então, a opinião geral é essa: é 
de perguntarem, como, por exemplo, perguntaram para 
minha filha, que fez um curso de pós-graduação e faZia 
um estâgio- em uma empresa, se ela era brasileira real
mente, ela disse: Eu sóu. _Mas você não é preta? Porque o 
brasil~iro que eles conhecem é a mulher negra no carna
val, dançando .nua. Porque isso é_ que exporta. Esse_ é um 
pont_o em_ q__ue, infelizmente, o Brasil não cuida d.a· sua 
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imagem, o Br8.sil exporta essas cÕisas e imp'ijrta aquilo 
que não int.eressa .. De qualquer forma é issO. 

Dentro dessa idéia do bloqueio, achamos que nesse 
programa temos um trunfo na mão. Temos um avião em 
que parte dele é feita no Brasil e que, portanto, podemos 
negot:íar. Temos uma série de soluções nossas que, den· 
tro desse ambiente internacional seria muito dificil pm 
bloqueio, mas tem o perigo, é claro que existe esse peri· 
go. - -

b SR. SEVE'RCfO'OEfES - Entendo que não põaia 
ter havido melhor negociação do que esta que foi realiza
da com a Itâlia. Apenas, se nós sairmos, vamos dizer, do' 
problema da mútua dependência com relação a esse 
equipamento, é preciso lembrar que a ltãlia faz parte d~ 
Mercado Comum Europeu, e que aquilo é um conjunto' 
de interesses não só econômicos, mas interesses de defe
sa, e que, no limite, eles vão agir em conjunto. Mesmo 
que eles não comprem a parte brasileira, vão receber ae
r<maves de onde vêm, porque é muito claro que hoje, 
·dentro.do conjunto de forças que estão no cenário inter
naciorr'al, o Mercado Comum estã absolutamente depen
dente, varilos dizer, dos Estados Unidos. Basta ver as di
ferentes tentativas para, em nível de independência, elas 
,são eliminadas, mesmo, para dar um exemplo, um gover
-no socialista na França ele tem que recuar para se ade
quar às regras do jogo que estão estabelecidas e que não 
podem ser mexidas. Então, no limite, realmente poderia
~os ter dificuldades. 

Mas, vOltando para a fecundidade desse nosso encon
tro, me lembro, hã muitos anos atrás, de discutir com o 
então Coronel Ferolla, o problema dos radares. O Brasil 
procUrou desenvolver esse trabalho, ao tempo em que o 
Brigadeiro Paulo Vitor começou a estimular essas em
presas ligadas ao CTA, em São Jos6 dos Campos. E a{ 
começaram a surgir dificuldades para·a venda, vamos di
Zer, de outros equipamentos que essas empresas podiam 
fornecer. Estou lembrado dos equipamentos eletrônicos 
do Metrõ de São Paulo. O Metrô de São Paulo nem se
quer abriu. concorrência para qu'e essas empresas que es-' 
tavam sendo estimul_adas em São José dos CaiÍl.pos pu
dessem partic_ipar e foi comprar da Westinahouse. 

Eittendo qUe questõeSCoinó essaS, viõdo para o debate' 
público da s.ociedade, como aconteceu com a informáti
ca, estaremos mutuamente nos fortalecendo. Lembro, 1 

também, que naquela altura a área económica do Gover
no estava importando radares da França, sem a menor 
necessidade de importar radares da França, possível-. 
mente para conseguir um volume a mais de recursos, de
vido a manipulações em virtude dos apertos externos, 
mas que contrari~va todo o esforço feito pelo grupo que 
trabalha no desenvolvimento tecnológico da Aeronáuti· 
ca e que se confrontava col!l pequenos interesse.§..._ 

êreio que esse debate no Co_ngresso, a maneira com 
que o Congresso tem para eXpandir para diferentes gru
pos da sociedade, e o caso da_infcumâtic~ foi exemp~ar, 
poderá, vamos dizer, ser um elementp extremamente im
portante no trabalho que se realiza hoje na ãrea de de
senvolvimento tecnológico das Forças Armadas. • · 

Out~o exemplo é a EMBRAER, que iniciou um tfaba- 1 

lho pioneiro, trã.balho pioneifo no CT A transferido parai 
a EMBRAER, com um conceito de desenvolvimento 
tecnológico próprio. Em determinado momento, quando1 

a Cessn-a quiS entrar no Brasil, não havendo esse debate 
públic-o; quando havia só o lobby fechado entre -quatrol 
paredes, ela quase consegue entrar no Brasil. o que acon~ 
tece? A EMBRAER vai fazer o acordo com a PIPER, 
contrariando toda uma filosofia de desenvolvimento tec. 
nológico para bloquear a entrada da Cessna. E ê eviden..:: 
te que hoje a EMB:RAER não vai vender aviões Piper 
nos Estados Unidos, comO o fez CO~"" os Bandeirante~ 
'Quer dizer, há um retrocesso, pela falta de um debate na
sociedade, para que as forças sociais e políticas se mobi
lizem para se juntar nessas questões importantes para o 
nosso futut:o. 

:Mais uma dessas questões_ importantes. Lembro-mCf 
eril 1974, 1975 estive duas vezes na EsCola de Guerra Na
val, e o assunto que mais despertava interesse doS Oficiais· 
era o projeto COBRA, um interesse que tinha a Marinha 
no desenvolvimento de cOmputadores no Brasil. A 
COBRA hoje está em uma situação, vamos dizer, ela es-
tá debaixo'dQ_fogo. Há uma porção de grupos que- qÜe-: 
rem a desa_tiv~ção, querem fechar a COBRA, quando ela 
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foi realmente o grande instrumento no avanço do desen
volvimento da informática no País. 

Gostaria de saber dos Srs. Cónfei-eilclstaS qual a iileia 
que fazem do papel que a COBRA pode ter_ na área do 
desenvolvimento tecnológico da informática e qual deve
ria ser a política brasileira com relação à COBRA? 

O SR. HAROLDO E. DA FONSECA- Exatamente 
como apontou V. Ex-' Talvez por falta de um debate 
maior na ocasião, resultou que, em ,relação à Marinha, a 
COBRA acabou não vindo atender aos objetivos que ha
viam sido originariamente estabelecidos. O que ã Mari
nha precisaVa na ocasião era do desenvolv"iffiento de um 
computador que pudesse ser compatível com os sistemas 
que estavam vindo com os navios de equipamentos que 
estavam - e até certo ponto, ainda estão hoje- sendo 
importados na época. A tecnologia desses equipamentos 
era da Ferrant, se não me engano e, na ocasião da im
plantação da COBRA, houve desvios principalmente 
para a área comercial, que, logicamente, tinha que ser c 
suporte econômico da empresa e acabou prevalecendo 
em relação às necessidades da Marinha. De maneira que, 
no que diz respeito à Marinha, a COBRA acabou não 
vindo a atender aos objetivos que haviam sido estabeleci
dos. Então, foi necessário desenvolver-se a tecnologia de 
manutenção fora da COBRA. Tivemos que faier cOm 
próprios recursos, sem contar com a COBRA, como ti· 
nha sido originalmente pensado. 

O SR. SEVERO GOMES- Eu não tenho mais nenhu
ma questão a colocar. Quero apenas -sãlientar que neSse 
momento político que o Brasil estâ vivendo, de uma re
construção institucional, que este deb8.te se torna cada 
Vez mais importante, para que a-população se mobilize, 
para que possamos até melhorar os caminhos que foram 
dificilmente percorridos no passado, na medida em que 
haja uma opiriião pública consciente, que as coisas te
nham transparência e que possamos identificar esses 
grandes objetivos através da mobilização política, da 
consciência dos cidadãos, _e procurando integrar esses es
forços que se fazem hoje no seio das Forças Armadas, 
que todos_nós admiramOs, e que abram um espaço novo 
para um rnútuo reconhecimento em nosso País. Muito 
obrigado_L 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Quero dirigir 
uma pergunta <tO Brigadeiro Sérgio Xavier Ferolla. 

Nós temos a impressão de que só existein, efetiv<imen-, 
te, cinco setores que nós poderíamos chamar de, concci
tualmente, novos, cm matéria de ciência e tecnologia. Es
ses setores seriam a biotecnologia, a informãtica. a ocea~ 
nografia, a tecnologia de novos materiais e a ciêrida ae-
roespacial. Isto seria o corpo tecnológico do Século XX f 
daqui por diante. Nós estamos, de alguma forma, regOZI
jados de que, apesar de todas as crises que o País tein- vi
vido no seu balanço de pagamentos, e que resulta na difi
culdade de carrear a inovação tecnológica, e depois que
o Brigadeiro Ferolla fez algumas alusões, nós ficamos 
até com alguma dúvída se não teria havido a)gum plano 
concertado para impedir que o País ingressasse nesses se· 
tores de alta tecnologia, por constrangimentos nas sua~'> 
fontes de fornecimento de moeda forte e divisa,-à qual 
estã ligada, substancialmente, a inovação tecnológica. 
Mas, de qualquer forma nós ficamos muito felizes de que 
tenhamos conseguido atravessar essa turbulência e con
seguimos nos manter razoavelmente atualizados nesses 
setores, ou seja, não perdemos a modernidade, não per
demos essa segunda revolução tecnológica, conseguimos 
botar _os pés dentro dela e, provavelmente, vamos nos fir
mar, e, para isto, vamos precisar, evidentemente, de con
centrar esforços nesse campo. Os recursos disponíveis no 
País são poucos e nós ternos qtie ter muita seletividade, 
provavelmente nos aplicarmos todos a esses cinco cam
pos. Eu tinha uma,dúvida com relação_ ao problema da 
ciência aeroespacial. Mas vejo, reconfortado, que ftze---
mos progressos importantes e que este é um ponto onde 
o Brasil pode, tambêm, e deve, talvez, fazer algum es
forço, entrar. 

Eli'gostaria de saoer se tem havido, entre esses setores 
- setores novos, os ligados à ciência aeroespacial: basi~ 
camente, tecnologia de novos materiais e informática -
como estã a interacão entre esses três sctores.. Se tem ha-

vida uma fertilização cruzada ou se as limitações' de um 
setor_ está "inipeâTrido o deseiivolvimento de outro. Por 
exemplo: as-- respostas do setor de informática têm sido 
ade.quada às solicitações do progresso no campo aeroes
pacial? A tecnologia de novos materiais, ligas consegui
das, teleologicamente, a partir da sua finalidade,- ligas 
que resistam a tantos graus de temperatura, que condu
zam a eletricidade numa só direção, que tenham uma 
densidade o_u__um peso específico_ "x", concebido para 
atender a uma determinada finalidade. A indústria na
cional, nesse se.tor, tem respondido às solicitações ou o 
Sr. acha que isto é um fator limitante, um fato r de ini
bição, com relação a equipamentos digitais para avanços 
no campo aeroespacial e com relaç_ão à produção desses 
materiais? Esta, a primeira pergunta. 

O SR. SERGIO FEROLLA - Eminente Senador, 
realmente, as nossas preocupações são as preocupações 
do País, com este salto tecnológi-co que o mundo s-e pre
para para dar depois do ano 2000. Nós temos visto pela 
imprensa que, bas-eado naquele programa do Presidente 
Reagan, "Guerra nas Estrelas", a França reagiu, lançan
do o Programa Eureka, e o CNPqjá redigiu uma diretriz 
de programa nacional, exatamente nessas áreas que V. 
Ex• citou. Porque o mundo está convencido de que os 
países que estão tendo condições de pensar no problema 
e não são muitos, está convencido de que quem virar o 
ano 2000 e não entrar no ano 2000 participando dessa 
competição, vai ficar numa situação quase que de escra
vidão tecnológica. Esta, a grande verdade. Os países têm 
investido muito- o Japão e os I;stados Unjdos, maciça
m~nte.- em tecnologia, na área de automação, informã
tica e robôS- quando falamos em informática, abrange 

---Tudo isto, particularmente os robôs- em que cessará no 
ftlluro, aquela necessidade da mão-de-obra barata dos 
países subdesenvolvidos para realizarem aqueles traba
lhos insalubres em regiões e situações perigosas, porque 
o robô vai fazer. Desenvolvendo a biotecnologia e, parti
Cularmente, a engenharia genética - em que eles estão 
investindo muito- não serão mais necessárias grandes 
extensões territoriais como a do Brasil piua produzir ali
mentos, porque se pode produzir em regiões confinadaS. 
Recentemente, isso foi mostrado no Japão e vai-se trans
for_mar, certament~~-nu_ma realidade .. Não haverá car_ên
cia de alimentos para os países desenvolvidos. Então, 
aquele considerado Terceiro Mundo passa a ser menos 
importante. Com a pesquisa no campo da energia, na 
hora em que for dominada a fusão nuclear, em que todos 
9s pafses desenvolvidos vêm pesquisando maciçamente, 
investindo bilhões de aólares por ano, cessa o problema 
da maté_ria-prima, porque se pode fazer a reCiclagem e, 
então, não haverá mais desperdício de matêria-prima-e 
nós não_ seremos mais necessários tambêm. Então, na 
realidad~, se nós não acompanharmos esta corrida, nós. 
vamos nos tornar _num "quintal" do Terceito Mundo, 
porque os países desenvolvidos não dependerão de nós. 
Além do controle, do ac~so a essa tecnologia, porque, 
como nós dissemos, se não tivermos condições de discu
tir, não haverá cooperação internacional, não haverá. 
barganha, não haverá nada. Então, é realmente uma 
preocupação. No campo espacial, V. Ex' vê que o que 
nós estamos-fazendo é um trabalho muito modesto em 
rdação aos Estados Unidos e à Rússia. No campo da 
eletrônica, hoje ainda existe muita dependência. V. Ex• 
perguntou: a indústria de informática tem respondido? 
Eu poderia dizer a V. Ex•, com muito prazer, que estã 
começando a responder muito bem. É coisa muito recen
te, não está operando ainda. Mas, pelo menos, duas em
presas f?rasllelras que conheço estão dando iníciõ- à pro
duç~o no Brasil, do chips, inclusive, com a possibilidade 
de projeto p~óprio. 

isso é muito importante, porque quando quisermos fa
zer·nossos satélites, já teremos uma solução nacional. 
Ocorreu, então um processo inverso, porque nó caso, foi 
o mercado da informática que estimulou a implantação 
disso na indústria. Elas compraram os insumos no exte
rio_r e -estão preparando pessoal para projetar seu chip. 
Então, é um primeiro passo importante. Esperamos esse 
resultado, muito brevemente. A coisa está sendo implan
tanda, particularmente, em Camp,inas, estão implantan
dax essas empresas e duas que conheço, uma delas é a 
ABC, a outra é o grupo do Sr. Mathias Machiline. o gru
po Sharp. Eles estão implantado isso. Realmente, é uma 
notícia muito- boa que tivemos há pouco tempo. Existem 
preoctmãções, existe a necessidade de investirmos mais, 
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inclusive, garantirmos que esses investimentos frutifi
quem. 

No campo dos materiais tem sido feito um trabalho 
conjunto de todas as universidades, das Forças Arma
das, temos procurado desenvolver aq_ueles materiais que 
tornam necessários. Por exemplO, hoje, com o custo do 
combustivel. o recurso que está~s_e_buscando é economi
zar fazendo motores mais eficientes e veículos mais leves. 
Então, as ligas leves são muito importantes, para poder 
econOmizar em peso. Nesse sentido, temos desenvolvido 
no CTA muitos trabalhos na área de fibra, fibras sintêtí
cas, particularmente, fibra carbono que hoje, ê material 
estratégico, que ê controlado. O último e-;tágio do nosso 
veículo lançaPor de s~têli~e tem que ser feito" com fibra 
carbono. O AM-X usa fibra carbono em várias partes es
truturais dele,- são feitas na Itália essas partes estrutu
rais. O Boeing 767, que a Transbrasil usa. a engrenagem 
dele é toda de fibra carbono, todinha. bum caminho que 
estâ-se desenvolvendo. E a engenharia desses materiais ê 
uma engenharia rriuito sofisticada, hã algum tempo 
atrás, com financiamento do FIPEC, Banco do Brasil, 
iniciamos um trabalho com a FISIBA, na Bahia, para 
FISIBA produzir a fibra para nós desenvolvermos a 
fibra carbono no CTA; e hoje esse trabalho estã sendo jã 
coordenado_ pela holding do sistema de petroquímica da 
Petrobrás, de tal maneira que a gente possa ter essa fibra 
sendo produzida no Brasil e_ estamos na fase final de assi
natura de um contrato de transferência de toda essa tec
nologia para a indústria, para ela passar a fabricar essa 
fibra no Brasil, produto altamente necessário para os 
modernos veículos, inclusive do Exército, da Marinha. 
Iss.o.é geral. 

Então, na ãrea de materiais existe uma preocupação 
muito grande. Temos trabalhado em ligas de alumínio 
lítio, o Senador Milton Cabral estã muito interessado, 
temos desenvolvido muito o campo dos aços, quer dizer, 
uma série_muito grande de materiais, temos aqui o enge
nheiro Valeriano, que é um especialista no assunto, que 
_depois, se V. Ex• quiser, poderia falar sobre o assunto, 
mas é uma das grandes preocupações. O que não existe, 
talvez no País, é uma vocação muito dirigida para isso, 
mas,. talvez, fosse uma das príoridades que devêssemos 
fixai. E como conseqüência de tudo isso, a Aeronáutica 
usa esses resultados e procura fazer o seguinte: a Aerona
utica tem preocurado buscar no exterior a matéria
prima, ou as informações para conceber o sistema. Por
que se quiséssemos fazer um avião, baseado no alumínio 
brasileiro, não existiria. O alumínio de revestimento do 
avião, ele simplesmente é fabricado no mundo por três 
ou. quatro empresas. Então, seria impossível fazer um 
avião baseado no motor brasíleiro. A filosofia que a Ae
ronáutica dotou foi domina'Í' o sistema e tentar naciona
lizar aqueles itens que poderiam ser um motivo para blo
queio, porque onde existe concorrência internacioilal a 
gente negocia, mas já tivemos muito bloqueio, e foi um 
trabalho muito inteligente desenvolvido pelos nossos or
ganizadores da EMBRAER, Brigadeiro Pauto Victor, e 
aquela equipe inicial e a Aeronáutica continua, de barga

-nhar pelo mundo, para poder ter os componentes para 
fabricar o Bandeirante. 

Naquela época,- o sr. falou das reações- o Brasil 
não aparecia nesse ambiente tecnológico. Era um País 
conhecido como uma grande fazenda que produzia café, 
então não havia muita reação, havia um pouco de ciúme, 
mas não havia reação. Hoje, a reação ê grande, é muito 
grande. Hoje, quando a EMBRAER tenta entrar no 
mercado ela recebe paulada de todo lado, é uma luta 
muito_ difícil. isso está acontecendo com as outras empre
sas, também. Então, a competição internacional está au~ 
mentando muito, no momento em que o Brasil resolveu 
entrar nessa competição. 

Certa vez ouvi U1rta expressão que achei muito Signifi
cativa que foi, no momento em que o Brasil abandonou 
a posição de compaixão ínternacional para competição 
internacional, tem que se preparar para lutar. Acho que 
disso tínhamos que nos conscientizar, falou o Senador 
Severo Gomes. Disso virá uma polftica nacional, não vae 
ser a iniciativa de algumas pessoas, mas haverá um con
senso naciOnal discütido, aprovado, para que essas coi
sas tenhaln continuidade, que não fiquem ao sabor de 
momentos mais felizes ou menos felizes. Mas é uma 
preocupação. Essa do ano 2000 é uma preocupação que 
realmente temos que nos conscientizar dela para enfren
tar porque vai ser uma competição muito dura. Precisa-
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mos, pelo menos, nos especializar em alguma cotsa, te-, 
mos que ser bons em algumas coisa. Mas posso dizer a 
V. Ex~ com certeza, no ambiente tecnológico, em geral, 
existe essa consciência, é uma quest~o de conceber uma 
política, sedimentá-la, aprová-la e manter como poUtic;a 
nacional. ' 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- O General 
~richsen gostaria de acrescentar algumas informações 
59br~ a mesma pergunta. 

O SR. HAROLDO ERICHSEN DA FONSECA -
Obrigado. Em face da importância -deste seminário, 
trouxe do Rio de Janeiro trê_s oficiais-que estão aqui pre
sentes para que pudessem me assessorar. Um deles, é o 
General-de-Divisão HermanQ._]..._omba Santoro, que é o 
Diretor do Centro Tecnológico do Exército. Queria, en
tão, com a permissão do Sr. Presidente, dar oportunida
de a este Oficial-General para responder a esta pergun
ta, em face do valor da pergunta e da caixa de ressonân
cia que é esta Casa. 

O SR. HERMANO LOMBA SANTORO_--' Sr. Se
nadores, em relação à colocação feita das cinco tecnolo
gias, effi alguma coisa nós havíamos nos antecipado. N~ 
que se refere à biotecnologia, é uma coisa tão inacessfvCI, 
tão misteriosa, ninguém passa teciiõlógia para ningtiê'm 
nessa área. Mas tivemos o feelllng no Centro Tecnológi
co do Exército e acabamos de propor ao Secretário de 
Ciência e Tecnologia a abertura de um projeto de alto 
nível nessa área da biotecnologia. Já para nos antecipar
mos às respostas que sabemos que vamos ter que dar, ou 
induzir o parque industrial nacional a dar. _ 

No que se refere à iriformãtica, o Instituto de Enge
nharia, como sempre o caracterizou e agindo pioneira
mente, está formando, desde o ano passado, que seja do 

( meu conhecimen~o não hã outro centro universitário _no 
Brasil que faça, engenheiros em graduação em compu

i tação e informática·. Estamos, inclusive, enfrentando um 
i risco, p-orcrue rtão sabemos nem mesmo se o Ministério 
da Educação vai reconhecer como reconhece os outros 
nossos cursos, mas resolvemos fazê--lo no interesse do 
Exército e para dar as respostas que o parque industrial 
nacional vai precisar. Duas das áreas que V. Ex' falou es
tão, então, razoavelmente cobertas por novos projetos 
onde estamos nos antecipando. 

No que se refere a novos_materiais, é uma das áreas de 
excelência -onde trabalha o Centr.o Tecnológico do Exér
cito, por voCação e por tradição. Na área de novos ma~_ 
riaís, há muitos anos que temos uma excelente equipe de 
pesquisa chefiada por um PhD indiano, Rrofessor
Dehree, que tem sob sua orientação vários pesquisadores 
militares e civis, onde estão sendo desenvolvidos mate
riais compostos na base de cerâmica, alumínio e outros 
tipos de materiais. . -·· 

V. Ex• entretanto, não citou, e gostaria de lembrar, 
duas âreas muito críticas; é a área -de eletrônica e a área 
nuclear. 

Estamos nos lançando firmemente na capacitação des
sas duas âreas. Na área da eletrónica, para V. Ex~ ter 
uma idéia, estamos t~abalhal).do numa das ~r~s,_ abri~ 
mos várias frentes ·na área de eteirõnica, tornama:Ia-ãreã: 
de excelência, faz uns três anos isso, e uma das subãreas 
que nós abrimos frente foi a da fibra ótica. Quase que 
por acaso, Senad?r. 

Sabemos que· o cristal que faz fibra ótica no mundo m
teiro é o nosso belo e ricg cristal de Ooiâs, que vaf; in na
tura, para a Alemanha e lá, e somente na Alemanh_a~ ~ 
transformado em insumo básico que ê comprado a peso 
de ouro, o nosso próprio críStal, por nós, para o trefilar
mos aqui e fazermos a fibra ótica. Um grupo de pesquisa 
no Centro Tecnológico do Exército, chefiado por um ti
vil, PhD, professor Miguel, estava pesquisando silício 
puro para a microeletrônica quando passou pelo tetra
clorosilano e. teve uma intuição qualquer para saber se 
aquilo teria características · etetrônicas. Mandamos 
examiná-lo e tinha. Então, aquele, desculpe a expressão 
.. pulo do gato" que os alemães têm, não possufaffios, 
mas estamos muito perto de chegar nele. Estaremos 
prontos para dar uma resposta, para atender essas neces
sidades crítícas a que-o_ Brigadeiro Ferolla se referiu-;-dó 
oomandamento por fibra ótTcá.-Nós, na verdade; não 
fabricamos a fibra ótica, compramos a peso de ouro o 
nosso próprio cristal, exportado para a Alemanha. Abri
mos uma frente muito dificil onde encontramos resistên,;, 
cias incríveís, masjâ abrimos a frente, o equipamento es
!â aí, equii?amento laboratorial. Foi muito difíCil de con-

seguit porque os grandes grupos Perceberam a interiÇão, 
a _fabricação do çhip dedicado, não do chip comercial; 
ningu~ qi.ier conipetir com o japonês, que faz" chipa um 
dólªr e vários outros p3íses fazem, é fácil, màs O chip de
dicado, que, a partir daí, estaremos em condições de fa
zer quaisquer outros. Portanto, com isso, o Exército, 
através elo s~u Ç6ntro TeCno_lógico, trata de antecipar-se 
para ·dar respostas ao problema. 

Se V. Ex' tivesse Jido a oportunidade de verificar o 
novo centrQ qUe esj_ª sendo erguido em Guaratiba, talvez 
V. Ex• tivesse um pouco menos de dúvidas no futuro da 
tecnologia. Ali está nascendo uma área maior do que 
Copacabana e Leme juntos, Senador. Já nasce três vezes 
maior do que o Centro Técnico Aeroespacial, não com a_ 
estrutura que ele jâ tem, porque o Exército saiu com trin
ta anos de atraso, mas estamos queimando etapas no que 
será o maior centro tecnológico desse País; em muito 
pouco espaço de tempo. Ali, estamos conduzindo pes
quisas muito avançadas e, invariavelmente, à proporção 

_ qu~_elªs s~p domjnadas, são repassadas ao parque indus
trial nacio~al, inclusive no ,que se refe_re à informática, 
confor-me preocupação marlifestada por V. Ex• 

Estamos convencidos de que tudo aquilo que é pionei
ro é igual a uma criançá; quando criamos nossos filhos, 
para ensinar a andar, temos- que dar a mão para que a 
criança não caia. Quando abrimos uma frente crítica na 
ár~ da tecnotQgia, que ninguém nos ajuda e todos tr.a
tam de nos atrapalhar, temos que dar uma mão, temos 
que dar amparo ao parque industrial_ nacional, até que 
çle se sinta,_;tclulto e em co!_ldições de competir ou, senão, 
pelo menos de impor, de partir de uma posição de força. 
Esse ê o objetivo da atual postura tecnológica do Exérci
to, como de rest_o das outras forças: é fazer c-o.m que no~=-
_sO parque industrial parta de uma posição de força, até 
"?-esmo para fazer composições racionârias de joint ven
tures, mas que parta de uma posição de força. Por isso. 
nossa postura de não fabricar mais nada na força terres
tre, a não ser tecnologia. Em todas essas áreas que V. Ex' 
citou aqui, acabamos de abrir ou já --trnhamos abertc 
projetas de tecnologia de ponta. Apenas como irifor· 
mação. -

O SR. MARCONDES GADELHA - AEradeço as 
informações e me felicito por isso, Penitencio-me de ter 
·esquecido a questão nuclear, dentro deste conjunto de 
novas tecnologias. Quanto ao problema da eletrônica, 
acho que assimilei tudo, dentro da palavra-chave da in
formática, que incluía -micrOeletrônica, porque, no fim 
das contas, vamos caminhar nesta direção. O chefe do 
conjunto é a informática. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabia!)- O Brigadei
ro_Ferolla desejaria acrescentar mais alguma coisã. 

O SR. S~RGIO FEROLLA - Apenas uma curiosi
dade~ cóloi:}uei na pasta, porque Se hOUvesse ·oportunida
de para mostrar aos senhores, é um exemplo muito mo
desto de como essas tecnologias são_ dirigidas para o 
mundo civil, depois, para que o senhor tenha uma idéia. 

Há alguns anos, tivemos que desenvolver a parte de 
grafite para a tubeira de foguete, aquele lugar onde temo 
escapamento. Com base nesta engenharia, houve em São 
Paulo uma necessidade de válvula de coraçãO, é Um 
problema complexo, porque as válvulas tinham vida li
mitada, e eram importadas, custam caríssimo. Então, 
'nosso departamento de exame de materiais fe:z: as Vã.lvuM 
Ias cardíacas. Estão aqui, vou mostrar para o senhor. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Esse material é 
de carbono? A boli_nha é _de epóxi. Agora, a grade o que 
é? 

O SR. Sf:RGIO FEROLLA- S de carbono, neutro, 
sem nenhum problema de rejeição, e elas são implanta
das e têm demonstrado que são altamente eficientes, por
que não produz_em nenhum cóa8ulo. Quer dizer, como 
não- existe a rejeição, não existe necessidade de_material 
anticoagulante, que faz mal à saúde. o-Instituto do Co
ração vem implantando. O tamanho é que depende da 
pessoa, cada coração tem um "calibre". Então, isto" vem 
sendo implantado, normalmente, pelo Instituto dei Co
ração. Já t(!J11 brasileiro vivendo há rriais de quatro anos 
com essas válvulas. 

Recentemente, baseado naquela fibra-carbono que fa
lamos, começamos a desenvolver. num trabalho-junto 
com a Universidade ~e Campinas. oinos pafã ortopedia 
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Normalmente, são pinos de aço inOxidável, Importados, 
que têm problemas sêríos de rejeição, provocam uma fe
rida permanente e nosso Instituto o desenvolveu. Aqui 
está uma baninha de carbono puro que pode ser implan
tada e deixada corri a vantagem - está sendo feito em 
cobaias,-por enquanto -em que o osso cresce ao longo 
dela, formam~se O$ capilares e ela pode permanecer o 
tempo todo no organismo. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sua resistênCia 
é grande? E a aceitação pelo organismo? Posso tentar 
quebra~? 

O SR. St.RGIO FEROLLA - Clarq. É totalmente 
neutra em relação ao organismO, não sofre ataques áci
dos, sendo totalrUeiite neutra. Este ê um produto para a.. 
ortopedia e a meta que os médicos desejam era exata
mente peças do tamanho do osso de uma pessoa, para 
substituir fraturas irrecuperáveis, como aconteceu com 
nosso João do Pulo, por exemplo. Então, seria o ideal ter 
um produto que se colocasse no lugar d9 osso destruído. 

o SR. MA~RCONÓES GADELHA - E a granoe 
vantagem é que o carbono é um átomo eminentemente 
orgânico. 

O SR. SÉRGIO FEROg:A- Exatamente. é compJ .. 
tamente neu.tro, não tem problema de rejeição e o osso 
cresce ao longo dele. Esqo sendo feitos ~~udos, ainda é 
um projeto pioneiro. 

' c 
O SR. Pj(ESIDIONTE (Milton Cabral)- É a alta tec

nologia que vaL~c;r pci'sta à disposição da iniciativa priva
da? 

O SR. SÉRGIO FEROLLA- Já está. Mas como está 
em fase de pesquisa não se pode dizer que o produto es~ 
teja à disposição dos hospitais, ê preciso fazer muito tra
bãlho. Mas um detalhe importante é que quanto ao car
bono ortopédico, nos seminários internacionais tem ha
vido o diálogo sobre carbono ortopédico, enquanto que 
cafó-ono para aplicação militar não tem diálogo. Então, 
ê uma via alternativa que se percorre para atingir um ob
jetivo de interesse nosso. Essa ê uma estratégia. 

O SR. MARCONDES GAPELHA - Tenho mais 
uma pergunta. 

Gostaria de insistir no problc!ma do progaram espacial 
qpe me parece, de todos ess~ .s.e:t'Ores, o que aparente
mente, temos m~n9r c;QPlpetHiVídade, porque os avanços 
dos outr~s países "sãh; si"Tp!esinente, descomunais. Gos
taria de saber até onde vao as nossas aspirações no cam
po espacial no médio prazo e quais são as etapas mais 
ime_d)atas _que estão previstas. Por fim, se teríamos que 
cumprir passõs-que íõram dados em outros países, quer 
dizer,_se vamos_ter que construir, um dia, tambérri, uma 
Challenger, se" vamos ter um dia que passar pela Lua, se 
vamos ter um dia que desenvolver satélites de tal ou qual 
natureza, e se é possível, nesse campo, um dia, tomar 
atalhos. 

O SR..SffiGIO FEROLLA - Nós temos tomado 
muito atalho. V. Ex~ pode ter certeza que às vezes a gente 
pode estar um pouquinho atrasado, e é vantagem, por
quê econOmiza muit<f ainheiro. Quer dizer, não estamos 
per~orrendo ..os mesmOs caminhos, e temos acesso a mui
ta cOisa'"Sue já foi tortf~'da Pública. Então o que se almeja 
hoje, nd'cá.so do.s'Í'~guetes, por exemplo, estamos desen~ 
volvendo J.!m veículo lançador de s~télites. Primeiro, 
ttOrque_ _o satélite. para uso científico e ":,para q.plicações, 
hOje em dia é essencial sob todos os aspectos, não só mi
alar, mas, principalmente, para a sociedade como um to
~. Hoje utilizamos, por exemplo, um satélite _america
rtó, de sensoreamento remoto. O Instituto de Pesquisas 
Espaciais de São José dos Campos, que&- do CNPq, tra
balha com esses satélites em convênio c"om a NASA, e 
fornece informações preciosas em agricultura, na área de 
lninerais, no lcvantarileflto de re_cursos minerais do País, 
controle d$ poluição, controle de incêndios, ·controle de 
f(onteiras: Porque são satélites científico-s; porém, de 
gran:de aPiiê'ação para a sociedade como um todo. En
tão, esse é um campo que desenvolvemos bastante. Po
iém, o satélite é americano. No momento em que este sa
têlite ê feitõ para os Estados Unidos, o sobrevôo do Bra
sil se faz na órbita que acontece, e não na órbita que se 
deseja. Então se tivêssemos um satélite de sensoreamento 
reni.oto brasileiro, por exemplo, poderíamos fazer uma 
programação de órbita para nós, em que ele passasse no 
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momento õ::l .... -c:4 uaao soore um oeteiminado ponto para 
4e pesquisar aquilo que se deseja. Então este é u~_-~em.
plo. Os satélites de comunicações, estão af os exerilplos, 
o Brasil gastou vários milhõ_es de dólares para colocar 
um satélite em órbita, este satélite, dentro de 6 a 7 anos, 
acaba a vida útil dele. Ele é limitado ness(.': ponto. Entãc 
tem que fazer outro. Se COntinuarmos comprando, va.: 
mos pagar ·o satélite, o foguete e o lançamento. Nós te
mos tído um trabalho de cooperação muito grande nessa 
área com a França, razão peia qual o foguete que lançou 
foi O Ariane, franc~ lançado de Gourou, na Guiana 
Francesa e a parte de telemetria da fase inicial do lança· 
mente é feita pela nosSa base de Barreira do Inferno. En· 
tão temos uma cooperação grande, existe um intercâm
bio muito grande, e pretendemos, no futuro, se possível, 
atingir, a capacidade de fazer o lançamento de satélite de 
comunicações. Porque são milhões e milhões de dólares 
que se çconomizariam, além de estimular a nossa indús
tria e participar na competição internacional, que é mui
to importante. A nave tripulada, cOmo tem a Challenger 
americana, ê claro que seria uma meta mais a loitgo pra
zo, e que seria para nós importanfe, porque-é-Uma nave 
de pescjuiSa. Então, a gente acredita que deva trilhar por' 
estes caminhos. Agora, para chegar aonde? Agora de-
pende da decisão nacional que for tomada. De uma coisa 
temos consciência, de que isso ê um caminho para desen
volver a tecnologia que se aplica a outros selares. Na 
realisfade, o americano empregou essa técnica, e qUando 
o Presidente Kennedy determinº-!.1 que se cOlocasse um 
honiem na Lua, ele~désenvolveu materiais de eletrônícã, 
fez microcumputádores, porque saíram dali, para colo· 
caruma nave na Lua, com .foguete de pequena potência, 
então tiveiam os americanoS que desenvolver chips, mi
crocomputadores, para que pudessem operar aquele ne
gócio._ A indústria tende a ir para o espaço. A indústria 
química já começou agora._ ESta nave que está sendo 
lançada vai fazer experiências no espaçO. A parte de me
talurgia, vários mãteriais que pretendem desenvolver no 
espaço, que, na inexistência de gravidade, espera-se ob
ter compostos muito mais eficientes, que seriam inl:Possí
veis de se obter aqui na Terra, reações químicas que-niio 
poderiam fazer aqui, tem que ser feitas no vácuo, e sem 
gravidade. Então se acredita que o mundo caminhe rapi· 
damente para usufruir do espaço nesse sentido. E aí vem 
aquilo que todos nós falamos, que é consenso. Temos 
que ter condições, de pelo menos, barganhar. Temos que 
conhecer para poder disputar. Então esses caminhos pre
cisam ser traçados. Hoje, a Missão Espacial Completa 
do Brasil está limitada até 89/90 na colocação de"sat_éli.
tes científicos cm 'órbita:.Quer dizer, desenvolver o veícu
lo, fazer a base e lançar os satélites. Os passos__seguinles 
:pçverão ser discutidos, deverão ser traçados. f::: a política 
·nAcional. Tem que ser definida a política para que a gen
'te possa trilhar o caminho. Então, são realmente, ques
tões que se colocam para o futuro, como disse o Senador 

!Severo Gomes. :t: uma conS:cten_tização, tem que-ser uma 
decisão da sociedade para sabermos onde queremos che
gar, para fazer o quê-. Por enquanto são caml.nhos írii
ciais. Os benefícios que temos obtido são muito grandes. 

O SR. MARCONDES GAOELH_A_- O Sr. jã leu o 
capltulo de Ciência e Tecnologia do novo PND? 

p SR. S,ÉltGIO FEROLLA- Li dent.t9 deste aspec-
to. due o./Sr. ,citou. Li (lSjornais. __ . __ 

O Sk~<DMDES GADELHA - Não, digo o 
plano ::m~tllv:• 

O SR. SÉRGIO FEROLLA ,-.Não, completo não. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Porque er_a__a• 
pergunta que gostaria de fazer, se satisfaz a cada um dos 
l)rs. nos seus respectiyos catripos. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Tem a pala
vra o Sr. Brigadeiro Luiz Thomaz Carrilho Teixçira. 

O SR. LUIZ THOMAZ CARRILHO TEIXEIRA -
Uma informação ao Senado_r seV~fo ·crom.es--:-

No que diz respeito à Ciência e Tecnologia, oriunda 
do esforço dos Ministérios inilitares, houve uma coorde
nação por parte do EMFA, e todos os Ministérios foram" 
consultados e se fizeram representar. O capítulo que se 
encontra ali representa com a maior prioridade possível 
o que os Ministérios pensam e pretendem fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabrál)- Conceao a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR.-JUT AHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, eu 
serei rápido, objetivo ç uma pergunta só a:o Geoeral, 
uma pergunta também rápida. 

O Orçamc:!nto para 86 prevê recursos para a Ciência -e
Tecnologia, para a Marinha com 50% a mais do que o 
Exército. e a Aeronáutica com quase_ o dobro da Mari
nh<i. Todos sabemos que é_ muito mais onero-sa e defesa 
do território nacional, pelo número de pessoal do Exérci
to, a área: a ser atingida pela defesa, e a necessidade da 
tecnologia também_ ser avançada e-ttfr ~m volume grande 
para permit1r a melhor defesa do País. A indagãção seria 
esta: por que a locação de recursos para 86 para o Exér
cito é tão inferior aos demais? Será em razão de transfe
rência de tecnologia estrangeira para parte da defesa na
cional, no setor do Exército; ou será porque as empresas 
nacionais fazem a sua própria tecnologia, Os seus pró
prios estudos, e não seria necessário a União fazer a alo
cação de recursos para esse setor. 

O SR. HAROLDO ERICHSEN - Muito obrigado 
pela pergunta, Senador. 

Eu creio que o Sr. não estava presente quando apre
sentamos a _nossa palestra. O Sr. tocou, juStamente, no 
ponto que, particularmente, tem uma grande responsabi
lidade nessa codificação. É que o Exército, desde o início 
dé sua política, tem procurado transferir para a i-ndústria 
iOda a parte da pesquisa e do desenvOlvimento industrial 
do material que nós pretendemos. Então damoS a· indús
tria o auxílio, basicamente, da ordem de recursos huma
nos, quer dizer, assistência técnica. Porque a· que temos 
de mais nobre, de melhor, é justamente no setor de recur
sos humanos. Então' colocamos à disposição da indústria 
esses -TecurSo--s,--e]ã- tem algumas in-dústrias capacitàdas, 
para que _elas· próprias façam o seu desenvolvimento. 
Além do mais, o equipamento, realmente, da Marinha e 
o da Aeronáutica, tem um ilível de sofisticaçãO bem su
perior ao nível do Exército. De maneira que é natural 
que o gasto que seja feito num avião desse típo AM-X, 
ou num submarino que está sendo construído para a 
Marinha, ou das suas fragatas, seja um nível em recurso 
superior ao do Exército, De maneira que assim justifico 
essa apreciação que V. Ex'- fez, que, realmente, nos dá 
uma posição abaixo destas duas forças irmãs. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Os Srs. Sç. 
nadores não têm mais perguntas a fazer? (Pausa.) 

Então vamos passar ao final de nossos trabalhos. 
Antes de me dirig1r aos Srs., eu queria fazer um peque

no comentário. E que nesta manhã, pelo menos os orça
mentOs explícitOs aqui apresentados pelas três forças 
permitem uma avaliação modestíssima dos investimen
tos em pesquisas cientific~ e tecnológica. 1!: incrível, mas, 
os números aqui, fazendo uma co.nta de, a preço de dólar 
ofiCial, as Forças Armadas do Biasil, em 1985, vãO des
pender apenas 20 milhões de dólares, ou seja, 160 bilhões 
de cruzeir_os, somadoS os três oi-"çam.efLtOs revelados aqui, 
os explícitos4 Há algumas vttbâs ~que são gastas indireta
mente; recui-sos aplícados via CNPq; ou via lNPI, ou via 
outros institutos, p,utras organizações, mas, de qualquer 
maneira, e~Ses orÇ"amentos indiretos não são -assim tão 
expressivos':""MaS itós constatamos que, realmente, no 
campo militar os investimentos do Brasij :'são bastante 
moâestos. _ 
--os-Srs. Senadores Jutahy Mag;alhães, Vice--Presidente 
da Comissão de Ciência e Tecn_ologi~, Severo Gomes, 
fviãrcondes Gadelha e Carlos- Lyra; Sr. General-d~
Exército Haroldo Erichsen daJ'onseca; St . .'General-de
llivisão Herrr!_~no ko!ftbâ Santoro; Sr. Contra
Almirante Antôniq,•frederico.Mota Arentz; Sr. Briga
deiro Engenheiro Luiz Thomaz Carrilho Teixeira Lopes; 
Sr. Brigadeiro-do-Ar Sérgio Savier Ferolla; Srs: Oficiais; 
Srs.. rcp{ei;eniarites de associações relacionadas com 
jiência e tecnologia; Srs. jornalistas; Srs. visitantes, Srs. 
Assessores do Senado Federal: 

O Se01lnãrio·-que e5tãilfos encerrando hOJe assume es
pecial s~gn_ific;:tção porque marca, no âmbito do Con
gress_o N_açi?nal, a criaçã_9_ de um sistema de çontrole de 
dados e Informações que permitirá conh!!Cer quanto o 
nosso Pais investe efetivamente no desenvolvimento da 
çíér{cia e da tecnologia. 
' Em n_oss_o _entendimento, ê pór demais precário 
estabelecer-se uma política de apoio à ciência e à tecno· 
logia, quaqdo _os valores anunciados das aplicações não 
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conferem com a· realidade. Os números são imprecisos 
ou insuficientemente detalhados: as rubricas do Orça
mento da União não traduzem a realidade conveniente
mente, dificultando, sob números globais, a identifi
cação da aplicação dos recursos; as inversões indiretas 
nao são levadas em consideração, e tampouco se conhe
cem as operações realizadas pelo sistema empresarial 
neste setor. 

O empenho da Comissão de Ciência e Tecnologia ao 
promover este encontro é o de iniciar um trabalho que 
tem o objetivo de deslindar este emaranhado orçamen
tário, que sufoca a independência dO conhecimento na
cional. Assim, a partír- ae 1986, coffieçaremos a saber 
quanto, onde e quem gasta o que no desenvolvimento 
científico e tecnológico em nosso País. Deveremos estar 
aptos também para saber o que poderâ fazer o recém
criado Ministério da Ciência e da Tecnologia e com que 
meios contará, efetívariieftte, para cumprir suas atri
buições e seus programas. 

Mas há ainda outros esforços a serem desenvolvidos 
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, porque há mui
tas perguntas sem respostas. Os gastos efetivos do siste-
ma empresarial privado em tecnologia estão bem defini
dos para efeito da legislação tributária? Estão, do mesmo 
modo, claras as concessões de estímulos financeiros? Es
tão estabelecidos com justiça os incentivos fiscais neces-

- ~árias ao desenvolvimento deste setor de tão vital impor
tância?_ 

Também· não sabemos com precisão ou sequer de ma
neira aproximada qu_anto desp_endem as empresas esta
tais em pesquisa e desenvolvimento. Por essa razão, te
rnoS que nos aliar aos esforços do Executivo, que tem 
ouscado, com muitas dificuldades, aprofundar seu co
nhecimento deste importante -setor econômico do País,. 
quer-para racionalizar gastos, quer para realizar investi
mentos onde eles se fizerem necessários. 

Dentro destas tarefas a que nos propomos estã ainda a 
necessidade de uma correta definição de critérios para 
s'abçrmos o que, objetivamente, deveremos enquadrar 
como investimento em ciência e tecnologia, Como um 
exemplo trivial, poderemos nos perguntar se o salârio de 
um professor de física teórica ou aplicada deve ser consi
derado como investimento em ciência ou tecnologia. 
Igualmente, os custos de administração de uma empresa 
de pesquisa (a EMBRAPA, por exemplo) devem çu não 
ser contabilizados como investimentos no setor? Da mes
ma forma, as bolsas de estudo para capacitação de pes
quisadores devem ser arroladas nessas contas? 

Todas estas questões deverão ser convenientemente re
solvidás para que possamos ter conhecimento completo 
de como são gastos os parcos recursos nacionais destina-
dos à ciência e à teCnologia. · 

Outro ponto preocupante que tem aflorado nos deba
tes realizados nestes três dias ê o do declínio orçamen
tário sofrido pelo segmento científico e tecnológico na
cional. Pelos depoimentos oferecidos aqui nesta Comis
são por representantes dos mais variados setores dstas 
atividades, podemos perceber que a tesoura dos cortes 
orçamentários marcou profundamente os investimentos 
governamentais no campo da pesquisa e do desenvolvi
mento científico e tecnológico .. Também a distribuição 
desses recursos parece não ser a mais racional possível, o 
que nos leva a crer na necessidade de um ordenamento 
do setor. 

Se no campo governamental o problema é de escassez 
ou de má distribuição dos recursos existentes, temos que 
procurar alternativas no setor privado da economia. 
Para issO, torna-se neC:essárío um exame acUrado da 
atual política de incenti'..'os fiscais, de forma a que se crie,. 
se necessáriô, uma legislação adequada ao maior e mais 
rápido envolvimento da empsresa privada no proCesso 
de capacitação científica e tecnológica nacional. 

Tudo isso precisa ser feito e com urgência. Está en1 
jogo a soberania il.aciónal, que. tem na produção de co
nhecimento seu fulcro. O caminho que o Brasil deve tri
thar não serã diferente cJo que foi percorrido pelos Esta
dos Unid9s, Japão e países da Comunidade Econômica 
Européia, guardadas a realidade e as necessidades nacio
nais. 
·"'Hoje, no mundo moderno, a ordem g~ral é mobilizãr 
recursos para a pesquisa e o desenvolvimentO. A França 
prepara-se pã.ra investir USI 110 mifhões em um projeto 
específico que lançou, denominado EUREKA, .com a 
aceitação e associação de mais 17 outros países da Euro· 
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pa. Por que'?~ que hã um considerável atraso entre a Eu
ropa Ocidental de um laQQ e _Qs Estados Unidos e J apãc 
de outro. _ 

Os Estados Unidos, neste ano, em um só exercício fis
cal, deverão dispcnder cerca de US$ I 00 bilhões, o total 
da dívida externa braisleira, na realização de pesquisas e 
desenvolvimento de tecnologia. S_p_nu:;':_gte a IBM_e_a_Ge
neral Motors gastam, cada uma, por ano, mais deUS$ 3-
bHhões. As empresas de grande porte dispendem cerca 
de USS 20 miljano por empregado. 

A Europa, com este novo projeto EUREKA, pretende 
estruturar-se para competir, principalmente, em três 
campos: na área de ioíormáfiea;"- na biOtecnologia e ~ 
produção industrial. É a luta pela modernização e pela 
produtividade, duas palavras que estão sendo esquecidas_ 
no vocabu[ário de certa~;;" autoridades. 

Assim, ao nível da -capaCidade nãcionaT,- temos que 
achar os nossos próprtdS caminhos. As conclusões deste 
Seminário confirmam, num prim""eiró piano; a imperiosa 
necessidade da implantação de um sistema de controle': 
acompanhamento dos investimentos governamentais no 
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, tanto ao ilível 
do Executivo como do LegislativO. __ 

Embora tenhamos conheçim.ento de que o Ministéiro 
da Ciêncía e -da _Tecnologia está desenvolvendo esforços 
no sentido de indentifiJ..:ar, CQPl razoável grau de confia~ 
bilidade, Os gastos em ciência e tecnologia, principal~ 
mente nas empresas estatais, decidimos estabelecer os 
nossos próprios meios de exercer esse controle._ Isto tra_- __ 
rá, certamente, o beneficio da cOmparação dos dados. 

Imaginamos, nu·m prlrileiro momento, que este siste-
ma deverá listar, de forma sistê:míca, todos os órgãos que 
desenvolvem pesquisa em ciência e tecnologia na área 
pública, na área privada e na área militar, e computar 
peus orçamentos. Entendemos que, se conseguirmos rea
~r esta tarefa, que podemos rotular de complexa e ex
Ue'i{lamente árdua, poderemos, então, descer a níveis de 
deta}Qes mais operativõS. _ __ - _ 

Para.isso, um grupo de trabalho i rã condensar as teses 
aqui disoutidas e propor um programa digital apto a rea
lizar esse l'l,eSejado controle. 

Para o pl~o êxito desta tarefa desejo, como Presiden
te da Comis_sãll...de Ciên_cia e Tecnologia do Seriado_Fede
r.al, contar com~ colaboração mais próxima ·da:s Asso
ciações Profissionl!ljs que nos honraram com sua partici
pação neste Seminâli.o e_ com OUtr-as que se aqui não esti
veram foi por impossftlildiades circunstanciais. Mas, es
tou certo, estas_ também estão preocupadas, como nós, 
com o melhor desempenho possível do Legislativo em 
benefícío do desenvolvimem,p do Brasil. 

Agradeço a presença de toch.\s os Srs. que prestigiaram 
a realização deste Seminário ~eramos continuar o 
diálogo, e nas próximas oportuntllades que surgirem de 
encontros pessoais ou mesmo prótocola}es das insti
tuições que aquí participaram, aprofulldar as discussões, 
desde que possamos, efetivamente,_impal.sionar cada vez 
mais o 'tiesenvolvimcnto da ciência e-tecnd'klgia em nosso 
Pai~. 

Muito obrigado a todos os Srs.(Palmas.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as 
propostas de Emenda à Constituição n"?s 26, 27,-28 e 
2~, de 1985, que "suprime as medidas de emergência, 
o. Estado de Emergência e o Conselho Const~t:Qdonal, 
iilstituindo o Estado de Sítio, decretado pelo Congres
,So Nacional, como única salvaguarda do Estado; alte
·ra e acrescenta dispositivos à Constituiçilo; revoga os 

/artigos 155 e 158 da Constituição, que dispõem sobre 
' medidas coercitivas e Estado de Emergência; altera e 

/ exclui dispositivos da Constituição, relativos às medi-

/

/ das e ao Estado de Emergência". 

2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 2 DE OUTUBRO DE 1985 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de mil nove
centos e oitenta e cinco, às dezessete horas e dez minutQ~ 
na Sala da Comissão de Economia, no Senado Federãl, 
presentes os Senhores Senadores Alfredo Campos, Rai
mundo Parente, Helvídio Nunes, Gabriel Hermes, 

· Virgílio Távora ê Deputad!JS Lélio Souza, Jorge Me
dauar, Plínio MartinS, Egídio Ferreira Lima, João Gil
berto, Gorgônio Neto, Joacil Pereira;. Gerson Peres, Cel- _
so Barros. Ronaldo Canedo e Bocayúva Cunha, reúne--se 

a ComiS-são Mista do Congress6-N acional, incuinbida de 
examinar e emitir Pafecer So~re as Propostas de Emenda 
à Constituição n'?s 26, 27, 28 e 29, de 1985, que "suprime 
as inedída_s_ de _emergência, o Estado de Emergência e o 
Conselho Constitucional, inStituindo o Estado de Sítio, 
decretado pelo Congresso Nacional, como única salva
guarda do Estado; altera e acr~centa dispositivos à 

--constituiçãO; i-evoga -os artigos 1.55 e rs8--âa Con:s_t_i~ 
ty_ição, que dispõem sobre medidas coercitivas e EStãâo 
de_ Emergên~ia; __ altera e exc~ui dispositivgs_ da Consti
tUição, relativos ãs fnedidas e ao Estado de Emergência". 

.D.iixarit de comparecer~ por motivo jUSfiflcadcÇOS Se
nhQres Senadores José Ignâcio Ferr~ira, Martins Filho, 
SevCro Gomes, Américo de Souza:. João Lobo e NivàidÕ 
Ma~..:hado .. 

Havepdo nú~ero regim_ental, são abertoS os t~abalhos 
pelQ$enhor ·President~, Senador Raimundo Parente, que 

_jOJicita. _~?-OS tet;f!!OS reginl_~~tai~ a dispen.sa da lei~iira da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, ê dada como 
aprovada. _ __ 

Em seguida, o Senhor PiCsiderite corilunica o recebi
mento de Ofícios da Lidera-nça do Partido da Frente Li
befal, riO Sen_ado Federal, indlcanodo os Senhores.Sena
dore·s- Âmêftco de Souza e Nlvaldo Machado, êni suOsti
tuição aos Senhores Senadores Jutahy Magalhães e Eu
nice ~ichiles; da Liderança do P~rtido do Movimento 
DeinoCrátiCo Brasileiro,-na Câmara dos DeputaP,os, os 
Senhores Deputados Plínio Martins e Jorge M'edauar, 
para integrarem a Comissão, em substituiçãO aos Senho
res bipUtados Cid Carvalho e Chagas Vasconcelos, an
teriormente d~i&nados. 

ProsseguiJJdO, o Senhor Presidente concede l(l palavra 
-- ao Relator, Senhor Deputado Egídio Ferrei~àLhna, que 

emite par~cer favorável, em parte, às Propostas' de 
E_m_e_nda n_~s _;,!6, 27, 2& e 29, de 1985, nos termos áo Subs
titutivo que oferece como conclu_são. 

Em disc_ussão o Substitutivo, usam da palavra os Se
nhores Sm_adores Virgílio Távora, Helvidio Nunes~-De
putados João Gilberto, Joacil PÚeira, BocayUVa Cunha, 
Lé~io SouZa, Gerson Peres, Gorgônio Neto e lorge Me--
dauar. · 

Em votação, é o Substitutivo aprovado, ·sem res
trições, ress_alyados os destaQues a serem apresentados. 

O Senhor Presidente esclarece haver sobre a Mesa des
taque -de autoria do Senhor Deputado Joacil Pereira, 
para a supressão do § 3Q do art. 154 do Substitutivo do 
Relator. 

POSto em vo.t.iÇão; é-o destaque aprovado. 
Nada maTSl:iavendo a tratar, encerra-se a reunião e, 

para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos San
tos~ AssiS(eO:~e-da· Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lid<~, e ap_rovaç[a, __ serã assinada pelo Senhor Presidente e 
irá à publicação, jUntamente com o· ap;uihamento taqllí
gráficO dós debates. 

ANEXO A ATA DA 2'REUNIAODA COMlS
S/!0 MlSTA DO CONGRESSO NAClONAL, lN
éuMBiDA DE EXAMlNAR E EMlTIR PARE
CER SOBRE A.S PIWPOSI'AS pE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N's 26, 27, 28 E 29, DE 1985~ 
QUE "SUPRIME AS MEDIDAS DE EMERGEN
CIA, O I;STADO DE EMERGENCIA E O CON
SELHO CONSTITUélONAL, INSTITUINDO O 
ESTADO DE SITIO. DECRETADO PELO CON
GRESSO NACIONAL. COMO ONICA SALVA
GUARDA DO ESTADO; ALTeRA E ACRES
CENTA DISPOSITIVOS A CON.;ITITUIÇÃO; 
REVOGA OS ARTIGOS 155 E 158 DA CONSTI
TUIÇÃO, QUE DISP(JEM SpBRE MEDIDAS 
COERCITIVAS E ESTADOJ:JÉBMERGENCIA; 
ALTERA E EXCLUI DISPOSITIVOS DA CONS
TITUIÇÃO, RELATIVOS ÀS MEDIDAS E AO 
ESTADO DEEMERGENCIA", REAliZADA EM 
2 DE OUTUBRO DE 1985, ÀS 17 H-ORAS E 10 
MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO 
TAQUIGRAFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVI
DAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR 

-PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR RAI-
MUNDO PARENTE: . 

O SR. PRESJDENTE (Raimundo Parente)- A Pre
Sidência recebeU expediente do Oeputado Pitllenta da 
Velga, Líder d_o PMDB, indicando os Deputados Plínio 
Martins e Jorge Medauar para substitulrem os Deputa
d_~-Cid Carvallw. e Cl!agas de_y~_concelos. 

Dezembro de 1985 

(Leitura; do Sêil.' Jutahy Ma8athies comunicando a . 
substituição dos Stmadqres Marcondcs Gadclha_e euni
ce Michiles,, pelos Senadores Américo de Souza e Nival_-
d~ Ma~hado) . 

Esta Comissão, como sabem os Srs. Senadores, se reú
ne para discutir e votar o parecer do relator sobre a$ pro
postas de emenda_ à Constituição n"'s 26, 27,28 e 29/85, 
que suprimem as medidas de Emergência, o Estado de 
Emergência e o Conselho _Constitucional, instituindo o 
Estado de _Sítio decretado pelo Congresso Nadonal, 
como única salvagU;:J:rda do Estado. _ , 

Pelo art. 129, do Regimento Interno do Senad~, pro
ponho a dispensa da 1eitura da ata da reunião anterior. 

Os Srs. Senadores que concordam, queiram permane· 
cer sentados. (Pausa.) 

Esiá dispensada a leitura. _ _ _ 
Concedo.a_palavra ao nobre D~putado Egfdio Ferrei· 

ra Lima, relator. da matéria, para leitura do seu parecer. 

O SR. EGIDIO FERREIRA LIMA - O Se. Presi
-dente, Õ Senador RaimUndo Parente, já fez o enpnciado 
das matérias que são objeto de apreciação por esta Co
missão·. Isto JTIC dispensa de ler a ementa do parecer. 

Era proposta do Presidente, de comum com o relatOr, 
ouvir algumas pessoas que pudessem trázer contri
buição. Mas, em virtude do trabalho desta Casa, do plei
to municipal que se aproxima, isso se tornou difíci1 e fi
zemos um grande esforço na tentativa de tr~r o parecer 
para esta reunião, debatê-lo e tentar votá-lo, agora. Va
mos-.Jer se até o final da leitura conseguiremos o número 
para Votação. _ 

Vou fazer a leitura do parecer, tenho um relatório in~ 
clusive que se reporta a cada uma das emendas, depois 
vem o parecer propriamente dito e, no final, lerei a 
~menda substitutiva que sugirO. Serâ, então, aberto pelo 
Presidente o debate. 

(leitura do relatório e do parecer) 

1. Reiat6rio: 
Chega-nos para relatar, por indicação do ,Senador 

Raimundo Parente, Presidt:::nte da respectiva Comissão 
Mista, a proposta de Emenda à Constituição de o"? 
'26/85., de autoria do deputado Lélio de Souza. Nos ter
inO_s' do Reifimento Comum, a ela foram anexadas as 
emê]Was de n"'s 27/85, 28/S5 e 29/85, respectivamente, 
dos êteputados Onísio Ludovico, Sérgio Cruz e Clemir 
Ramos. 
- A emenda n'? 26/_85, do deputado Lêlio de Souza, a 
mais abrangente e precisa, procura: erradiCar do vigente 
texto constitucional as figuras das medidas de emergên
cia e do estado d.e emergência, restaurando o estado de 
sítio, "como única salvaguarda do Estado", 

Para o intento, sugere a alteração dos arts. 29, § 111, alí
nea "a", 47, § 211 e art. 81, inciso XVI, bem como de todo 
o capítulo V do Título II da Constituição. 

A em~nda n"' 27/85, do deputado Onfsio Ludovico, 
pfopõe alteração do incis-o IV, do art. 44, e sugere o 
acréscimo dos §§ 39 e 49 do art. 155. 

Com a iniciativa, o parlamentar goiano, mantendo as 
IÍguras das med~das de .emergência, do estado de sítio e

1 

do estado de ewer.gência, contenta-se em submeter à 
apreciação~ ~gresso Nacional as medidas de cmcr-; 
gência, serri rimbàrgo, todavia, de sua vigência, a partir 
do ato_ de sul:t de'cretação. ·. 

P~la justificação, conclui-se ciue o impulso gerador da 
1 

proposição nasceu do impacto emocional decorrente do 
Decreto Presidencial n'? 88.888, de 19 de outubro de 
1983, dia em que o Congresso Nacional"~deveria delibe
rar sobre o Decreto-Lei n'? 2.045, referentê à política sa~ 
larial", pondo, sob medidas de emergência, o Distrito 

'Federal. 
O deputado Sérgio Cruz, com a emenda n"' 28/85, 1 

limita-se a sugerir a derrogação dos arts. 155 e 158 e seus· 
parágrafos '"renumerando-se os seguintes", da Consti-1 
triição, dela, em conseqüência, banindo as medidas de: 
emergência e o estado de emergência. 

1 

Como a anterior, originou-se sob o fluxo da comoção, 
provocada pelo referido Decreto n'? 88.888, de 19 de ou-' 
tubro de 1983. Ademais, como registra o autor, a sua! 
apresentação coincidiu '"com a vigência de novas mcd.i·[ 
das de emergência, no Distrito Federal e em dez municí
pios do Estado de Goiás, inclusive Goiãnia e Ai1âpolis",1

1
• 

quando o Congresso Nacional, nos últimos dias do mêsl 
d~ril de 1984, se aprestava para discutir e votar.~.:~: 
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menda Dante de Oliveira", restabelecendo eleições dire
tas para Presidente e Vice-Presidente_da RepúbliCa. 

Na proposta, a despreocupação em adaptar artigos 
outros da Constituição às supi-essões-sugerídãs. -·-

Por último, a Emenda n9 29/85, de autoria do deputa
do Clemir Ramos, tem o mesmo objetivo da anterior (E
menda n9 28/85), distinguindo-se, apenas, pela preocu
pação em altenlr os arts. 29, § I~', alfnea a, 47, § 29 e 81, 
item XVI, da Constítuii;ão Federaf, -bem c-omo a epígrafe 
do Capítulo V do Título II, adaptando-os ao objetivo da 
proposição. 

AsSim, o relatório. 
2. Pai-ecer: 
I -No longo processo histórico que concedeu e sedi

mentou a idéia de uma constitliíção, estruturando o esta
do de direito, esteve sempre presente o propósito de limi
tar o poder do Estado. Por isso que, nas primeiras cons
tituições escritas, surgidaS- Do séc. XVIII, como reflexo 
da independência dos Estados Confederados da Amêrica 
do Norte e da Revolução Francesa, foram arrolados, em 
declarações solenes, os direitos ou as garantias índivi
duais. 

Esculpiram esses direitos, COnsiderados fundamentais, 
para que cada cidadão tivesse assegurada a sua liebrdade 
e dignidade, como pessoa humana, em face do 3.buso de 
poder por parte do Estado. 

Todavia, concebido o Estado em favor da Nação e de 
seus interesses maiores, teve-se de pensar na sua pro
teção, em situações excepdoriais, coino nos· casos de 
guerra ou de grave perturbação da ordem interna, pois, 
ameaçando ou destruindo o Estado, a grande vítima ter~ 
minaria por ser o próprio--gOVerno. 

Assim, as constituições, ao tempo em que definiam e 
asseguravam os direitoS individuais, trataram de insiituir 
mecanismos de proteção do Estado, com a suspensão ex
cepcional e eventúal de tais garantias. 

Dentre eles, cristalizou~se, no tempo e em Consti- -
tuições- de países diversos, a figura -âo estado de sítio. 

O estado de sítio, em síntese, significa- a suspensão 
temporária e eventual, no todo ou em parte, de um dado 
territóriO nacional, das garantias iridividuais, quando 
isso se torna imprescindível à preservação do Estado e 
suas instítuições, em situações de guerra ~terna, ou de 
grave perturbação da ordem, por sublevação interria. 

Medida de exceção, pois Com graviime aos -direitos 
fundamentais, que são a razão maior da existência do 
Estado, a decretação do estado de sítio, segundo precei
tos da própria Constituição_que o contempla, deve_ sere
vestir de cautela e ser preciso na especificação das provi
dências a serem adotadas. 

Em regra, para o seu socorro, fixam-se o tempo máxi
mo de sua duração, as garantias suspensas, recorrer-se à 
aprovação do Legislativo e assegura-se o recurso ao Ju
diciário, para as hipóteses, sempre possíveis e presentes, 
de abuso de poder na sua execução. 

Conjuradas_ as causas que a determinaram, cessam os 
seus efeitos. - - --

2 - Com as características e à alcance delineado, o 
instituto do estado de sítio, superada a fase do Império, 
sempre esteve na tradição-de nosso direito constitucio
nal, salvo nas fases de eclipse do estado de direito. 

Nesse sentido, para a ép,oca e circunstâncias, exibiu-se 
lapidar o disciplinamento inserido nos arts._34, n"' 21, 48, 
p:9 15, e 80 e seus §§ 111 a 49 da Constituição de 24 de feve
reiro de 1891, elaborada pela Assembléia Nacional 
Constituinte que sucedeu à proclamação da República. 

A mesma orientação foi guardada, no seu art. 175, 
pela Constituição de 16 de julho de 1934, votada pela As
sembléia Nacional Constituinte convocada por_ força da 
insurreição constitucionalista deflagrada em São Paulo, 

'em 1932. 

Consolidado o veio histórico; a Constituição de 18 de 
setembro de 1946, ao sopro dos ventos libertários que a 
informaram,foi minudente na preservação do instituto, 
regulando-o em seus art._ 20~_a 215. 

3- Para não falar em tropeços outros, menos persis
tentes,' o estado de direito, no- País, sofreu duas longas e 
doloras recaídas. 

A primeira, em 10 de novembro de 1937, quando foi 
instalado o "Estado Novo", rompendo~se a ordem cons
titucional e outorgando-se a Carta que instituiu o perío
do ditatorial que se fez presente até outubro de 1945. 

Retomado o caminho dc!mocrático e resposta as insti
tuições, com a Consti!ujÇão de_ 18 de setembro de 1946, 

nova ruptura veio a se verificar, com o golpe militar de 
31 de março de 1964, extendendo-se o período de ex~ 
ceção até o dia 15 de março_último, embora o seus efeitos 
ainda s_efaÇam sentir e o País tenha que levar algum tem
po, em fase de incerteza e anarquia institucional, até que 
a ordem constitucional seja _recomposta. 

4-- Co_m a--cotfslttuição de 1937, salvo em alguns 
enunciados formais, as garantias individuais foram pos
tergadas e, Com ela, o-instituto do estado de sítio. Não 
satisfeito com todo o arsenal de força que protegia o Es
taào-_e o _p____!!nfia contra o cidadão, a ordem dítatorlal, en
!_iio, iii.Stalada,_ajnda se deu ao requinte de inaugurar a fi,;. 
gura do estado de emergência, com caráter nitidamente 
arbitrário; disciplínando-o no seu art. 166. Previsto para 
ser exarado ao mero capricho do ditador, o parágrafo ú

. nico, do citado artigo, ainda explicitou que; para a sua 
decretação, "não seria necessária a autoriZação do Parla
rileiltà, fiem este_ ·poderia suspender do Parlamento, nem 
este padeira suspender o estado de emergência": Aliás, a 
preScriçãO ·se-tornou inóqua pois, no curso do "Estado 
Novo", o Congresso, sequf:1;, chegou a ser convocado. 

A partir de 1964, com a sucessão de atas institucio
nais, inlciadda em abril daquele ano,_iniciou-se a rota de 
um novo período autoritárío e a abosluta inoquidade do 
disciplinamento do estado de sítio que, embora com alte
rações, perdurou no texto constitucional. 

Dos instrumentos da recente ditadura, o mais drástico 
foi o_ Ato Institucional_ n"' 5~ de B de dezembr-o -d~ 1968, 
que, afastando toda e qualquer veleidade em relação às 
garat1tias individuais, correu paralelo à Constitu1çã0, 
por si, já, rigidamente, autoritária, pois, afOra lesões an
terio_r~, terminou por se intei_ramenf.e mutilada pela Jun
ta Militar que a reviu, em ato de outorga, ao empolgar o 
tfoder; em 1969. Com a pressão da sociedade e inicia-do o 
períOdo de "abertura", o AI-5 terminou por ser derroga
do a 31 de dezembro de 1978. 
5- Mas o regime autoritário não prescindiu do con

trole do Estado sobre a sociedade. 
Ante o cri!Sceflte clamor social e os primeiros sinafs de 

ex.austão, o Sísúm1a-lratou de Se reciClar: - -
Declinou do AI-5 e, em seu lugar, inseriu as inedidas 

de emr_gência e o estado de emergência. 
Com isto, pretendeu o controle do ~·proceSso de aber

tura", expressão cunhada no curso do Governo GeiSel, 
em busca da "democracia" possível, ou sob tutela:-. 

A fonte para as Novas .. salvaguardas" foi a Carta de 
1937, outorgada por Getúlio Vargas e que presidiu todo 
o "Estado Novo". 

6 - As medidas de emergências e o estado de emer
gência significam um desdobramento do estado de sítio, 
com o completo desfiguramento do instituto, pois o de
flagar de ambas as inovações fica ao arbítrio do Presi
dente da República. Também, perseguem os mesmos 
fiits, pois a suspensão de idêntico elenco de garantias e a 
superação de transtorno na na ordem institucional. Só 
que as ·~medidas" são localizadas, enquanto o ''estado 
de emergência" abraJ;~gente d~ todo o território nacional, 
nuancas jâ- enfeixadas no estado de sítio. 

Em verdade, o que distingue o estado de sftio ê que ele 
tefá que ser-submetido à aprovação do Congresso Na
CÍOifãl, adstringindo-se as duas novas figuras, tão
somente, à vontade presidencial, vez que não tem qual-
quer Sign.ifiCàçãó, no caso do estado de emergência, a 
"consulta" ao caricato Conselho Constitucional a que se 
reporta o art. 159 da Constituição vigente. 

Os dois mecanismo foram crhldos, apenas, para apre
servação do arbítrio do Presidente, anulando e tornando 
letra morta o instituto do estado de sítio. 

1 
7- As razões, até aqui postas, dizem, clraramente, da 

oportunidade e do alcance da emenda do deputado Lêlio 
de Souza, · 

Superado o regime autoritário, ê u-rgente a restauraçãõ 
do estado de sítio, suprimirido~se a medida de emergên
cia e o estado de emergência, que vieram, tão-sorri-ente, 
para desfigU-râ-:.lo e preservar o arbítrio. 

Optamos, porêm, por uma Emenda Substituiva, fenão 
em vista a inlpúiosa neCessidade de atualizar o texto da 
Constituição de 1946, já de quase 40 anos, numa fase em 
que a sociedade sofreu grandes transformações. 

Impunha-se, tambêm, erradicar as figuras da suspen
sãà: direito político, previstas pelo art. 154 da Constí
tuiÇão vigente, jâ que introduzidas no texto pelas mes
mas razões que informaram as medidas de emergências e 
o estado de emiTgência. As hipóteses de perda e suspen
são de direitOs políticOs são as tradicionais e que, por 
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isso mesmo, já previstas no art. 149 do diploma constitu~ 
cio na!. 

Por outro lado, a complexidade da vida social de hoje 
e a rapidez com que as situações se modificam estão a 
aconselhar que ao Presidente da República deve ser asse
gurada a atribuição de decretar o estado de sítio, 
submetendo_-o, em prazo curto, a par_eciação do Con
gresso. 

Todavia, para que o Chefe de Estado, em ato de tanta 
mjlgnitude, não se tornasse solitário na decisão, en~ 
tendJamo~ ser _de boa s~_bedoria precedê-la audiência ofi
cial dos Presidentes do Senado, da Cãrri.ara dos Deputa
dos e do Supremo Tribunal Federal. mas, por inovadora 
e polémica a idêia, dela nos descartamos. Preoupa-nos o 
mãximo de consenso, em matêria urgente e vital. 

As demais alterações, embora algumas importantes, 
dizem respeito ao piocesso, procurando torná-lo mais 
expedito e preciso. 

Houve, também, preocupação com a redação, em be
nefício da clarezã; -e com a têcnica legislativa. Nesta li
nha, procuramos precisar o apelo ao Judiciário, Por parw 
te dQs~atin'gidos por atas de abuso de poder, na exêcução 
das prescrições relativas ao estado de sítio, bem 'como 
prevenir a responsabilidade dos infratores. 

No subs~ancial, porém, a idéia prevalente originou-se 
da Emendã. n"Y 26/85;- de autoria do deputado Lélio de 
Souza. 

A Emenda Substituitiva, Que deve ser havida como 
parte integrante deste, formalmente,. seg1;1e em anexo, 
com as exigências do art: 47, § 31', da Constituição. 

Ê o parecer. 

SUBSTITUTIVO AS PROPOSTAS DE 
EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N<1s 26, 27, 28 e 29, de 1985 

Atualiza e adegua ~ Estado de Sítio, suprime as 
Medidas de Emergência, o Estado de Emergência e o 
Conselho Constitucional. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe
deral, nos termos do art. 49 da Constituição, promulga a 
seguinte emenda ao texto constitucional. 

Art. 1 <1 É suprimido o art. 154. 
Art. 29 Os artigOs-29, 47 e 81 passam a vigorar com 

a redação seguinte: 

"Art. 29. . ..... _ ........................ . 
§ i' , ..... " ...................... ' .... . 
a) pelo Presidente do Senado Federal, em caso de 

decretação de estado de sítio ou de intervenção fede
ral." 

"Art. 47. . ............................. . 
§ i' ................................... . 
§ 21' A Constituição não poderá ser emendada 

na vigência do estado de sítio." 

"Art. 81. 

XVI- decretar o estado de sítio." 

Art. 39 ú capítulO V, título II, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

CAPITULO V 

Art. 154. O Presidente da República poderá decre
tar o estado de sítio nos casos de: 

l-grave perturbação da ordem, ou imillência de sua 
irffipÇãa;· -- -

II-guerra. 
§ 19- o decreto de estado de sítio especificará as re

giões que aeva abranger, nàrrieará as pessoas incumbidas 
de_ sua execução e as normas a serem oQservadas. 

§ 2..,- O estado de sítio; decretado com fundamento 
no incis-o I, somente autoriza as seguintes medidas: 

a) obrigação de permanência em local determinado; 
b) detênção em edifícios não destiti<idos aos i.-éus de 

crímes cOffiuns; -
c) busca e apreensão em domicílio; 
d) suspensão da liberdade de reunião e de associação; 
é) censura de coáeS:Pondência, da imprensa, das tele-

co-municações e das diversões públicas; 
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f) uso ou ocupação temporâria de bens das autar
quias, empresas públicas, sociedades de econ.omia mista 
ou concessionâria de serviços públicos, bem como a sys
pensão do exercício de cargo, _f_!.l.nção ou emprego nas 
mesmas entidades. 

Art. 155. A duração d_o estado de sítio, salvo em 
caso de guerra, não será superior a 30 (trinta) dias, sem 
prejuízo da sua eventual prorrogação por períodos com 
igual limite. . _ 

Art. 156~ O decreto de ,est~do de sítio. ou de su~ 
prorrogação será submetid.o,_com -a resP-ectiva justifi,; 
Cação, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, pelo Presi
dente da República, ao Congresso Nacional, o qual, se 
não estiver reunido, será convocado, imediatamente, 
pelo Presidente do Senado Federal. 

Art. 157. Durante o estado de sítio, as imunidades 
de Senadores e Deputados, cuja conduta se tQrne mani
festamente incompatível com a defesa da Nação ou com 
a segurança das instituições políticas ou sociaís, poderão 
ser suspensas, mediante o voto de dois terços dos 
nlembros da Casa a que pertencerem 

Art~. 158. Findo o estado de sítio, cessarão os seus 
efeitos e o Presidente da República, dentro de 5 (cinco)_ 
dias. enviarâ mensagem ao Congresso Nacional, com o 
relato e a justificação das providências adotad~s. _ 

Parágrafo único. A inobservância de qualquer das 
prescrições relativas ao estado de sítio tornará Uegal ~ 
coação e permitirá ao paciente recorrer ao Poder Judi1 
ciário. _ 

Art. 159~ A inobservânci_a de qualquer das pres
crições relativas ao estado de sítio t,_ornará ilegal a coação 
e permitirá ao paciente recorrer ao Poder Judiciário. 

Art.· 16Ó. A prática de medida não permitida expres
samente pera constttUlção, ou o excesso na execução das 
p-rescri~õe~ Felativas_·ao es(\1-do de sítio', constituirá abuso 
de· poder, sujeitando _os infratores"às sanções da legis
lação civil e penal. 

CfSR. PRESIDENTE (Raimund_o Parente)- Em dis
cussão o parecer do nobre relator, Deputado Egídio Fer-

. reira Lima. · 
Pelo art. 3, do Regimento COmu_m, qualquer membro 

da Co,missão poderâ fazer uso da palavra, uma única 
vez, pelo prazo de 15 minutás.-0 relator;· no final, dispo-
rã de 30 minUtos. - - . 
. Com a palavra o nobre Deputado João Gilberto. 

O SR. JOÃO GÍLBERTÜ- Sr. Presidente, o-nobre 
relator conclui com um substitutivo que representa uma 
excepcional contribuição ao estudo da reconstituciona1i
zação do País, atravês da modernização da figura do es
tado de sítio, da possibilidade do estado de sítio ser geral 
no Pais, ou ser localizado, que havia sido retirado dele 
com a criação das medidas de emergência, com a supres
são do Estado de Emergência, das Medidas de Emergên
ci, do COnselho Constitucional. para esses casos, e assim 
por diante, e com a definição coinpleta do instituto do 
estado de sítio em bases·que, de um lado protejam os su
periores interess._es da Nação. em momentos, reálmente, 
de )emergência, e de outro lado, mantenham garantias 
constitucionais. especialmente o equilíbrio entre os três 
Poderes. Nesse sentido, a fórmula encontrada na decre
tação do estado de sítio e sua submissão, não mais como~ 
nicação cámo no Estado de Emergência ao CongresSo, 
~ 48 horas, de um lado desrinda a questão histórica çla 
prêvia aprovação do Congresso, que jã criou crisês insti
tucionais no Brasil, de outro lado mantém o equilíbrio 
dos poderes com a soberania do Congresso em 48 horas, 
podendo fazer ·cessar o estado de sitio. Parece-me que a 
fórmula é mais correta. 

A minha intei-Venção, ria discussão, é no sentido de 
que não só nós _aprovemos o parecer do ilustre relator, 
como desehvolvamos entendimentos e esforços, especial
mente atrav~s da Presidência daCo.dlis.s_ão, com as Lide
ranças partidârias para que eSse assunto seja votaâo em 
data próxima da votação da convocação da Assembléia, 
Nacional Constituinte. E aí é que vou ao fulcro, ao cen· 
tro da minha intervenÇão. -

Eu considero que há um pré-requisito no País para a 
convocação de uma Constituinte. E a sua garantia.-Não 
adianta o ato convocatório da Constituinte, dizer que ela 
é livre e soberana, como o projeto em estudo em outra 
Conl-iSSão diz, quando o Presidente da República pode, 
sozinho, adotar medidas de emergência, Estado de 
Emergência que são figuras não sUbmetidas à apreciação 

db CÕ_ngresso. O Pr:esidentt! · d'l'l Repú~ pode --Cercar 
úma __ CQ.ns~ilLiin1e,-pode inviabilizar o funcionamento da 
Clk!stituinte através de instrumentos atitoritârios que 
ainda permanecem na Constituição. Então, vejam a 
grande_ importância_ de nós termos a aprovação dessa 
matéria jl,!_!!~- CO!l}_ a -_aprovação do ato convocatório da 
Cons_t[t_i.Jlri.t~. cujo_ Presidente da Comissão Mista, até 
neste momento, nos honra também com ·sua presença 
por ser membro da Comis_são aqui. Então, nós estamos 
quase já arinand_o o _fóru~ para discutirmoS ê.Ssã qti~s-· ·
tão, jiai-ã õiS_Cúiír~cis a importância da Cõincidência.~
sas votações:._A Vo_tação dest~ propost~t. e _me~ apoio pes
soal, é ao termo substitutivo do Deputado Ferreira Li
ma, a votação desta proposta junto, próximo. em sessões 
do mesmo esforço concentrado de quando nós votarmos 
o ato convocàtório da Çon,S_titujnte. O ato C(;mvocatório 
da COnstitui-nte, sem.- esta providência ã.qui adotada, ele 
gerarã_-'U_~à Cb_ils~ifüinte_ desgã:rarifid_a. O ato convõca~ 
tóriO da CQnst_itü.foje_, com Q_-reS.paldo dessa alteração da 
_Constituição, gerarª-_ um3:_ CoQstituintê-_r_~-~Jmente garan
tida.-------- -- --- ------- -

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Pare~te)- Com a 
palavra, para discutir a matériil., o Deputado Joacil Pe~ 
reira. 

o s·R. JÓACIJ.,. PEREIRA- sr: PreSidente, eu li Cónl 
a devida atc;nção, o parecer do ilustre, dO ~min~nte rela
t_or, e estou com ~le, 'Com exceção apenas de uma parte. 
Ele sug_~re, no parágr_afo terceiro; do artigo 154, que a 
decietaçãO do eStado de sitiO-_serâ preScindida de audiên~ 
cia oficiid dos. Pr~identes do Senado Federal, o da Câ
múa dos. D_e.P~tãdos e do Supremo Tribunal Federal. 
Dali vénia, ~u_ gostaria de sugerir a supressão de audiên~ 
cia do Presidente.d.o Supremo-Tribunal Federal, inclusi
ve porque é uma inovação Que, ao meu vef, descabe in
teiramente o Poder Judiciâríõ ffiuitaS VeZes -é chamado a 
apreciar os atos.do Pod~r Ex.ecutívo,__iridus_ive atos_dess~ 
natureza. Essa inovação não está em nç_ithuma de nossas 
ConstituiÇões. De sortt;,_, que eu gostaria: ·de suprimir, 
apresentar" titna emenda supressiva; poderíamos deixar 
esse parãg~;afo ·ter_Ceiro a ser redigido, A decretação do 
estado de sítio serâ prescindida das audiências dos PreSi
dentes do_ ~enado Federal e da Câm.ru:a.d9.~ D.eputado~. 

Esta ê a minha modesta opinião. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conti-
nua em discussão a matéria. 

Concedo_ a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O !R. VIRGILIO TÁVORA --Sr. P-residente, houve 
tanta~ modifiçaçõ_es_ nessa Constituição que, de certo não -
vai se basear na que V. E:X' cedeu. Espero que seja. fi: só 
questão de _numeraçãp de artigo. ~ suprimido o artigo 
15_4. _P~ta Córi.stilu]Ção que tenho em mãos, se V. Ex• 
lpelo que li aciui; quer suprimir as partes referent~ a -me
'Uidas de emergência, etc.,_ etc. deve ser o 155, não? 

0. SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Não. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA~ CoÍU toda sincerida
de, aqui llão vejo onde estã suprimido. h bem verdade, 
Srs., que entendo muito bem de Matemática, um pau~ 
quinho de Economia, me botaram nesta Comissão. 

Feita esta ponde~ação, Sr: Presidente,' quanto ao resto, 
estamos de pleno acordo c_om o relatório. Os Srs. que são 
jurista~_g_ue yejªlJl-~Sa parte. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concõ
do a palavra ao nobre Deputado Bocayuva Cunha. 

O SR. BOCAYUVA CUNHA- Sr. Presidente, eú, 
como o Senador Virgílio Távora, sou Engenheiro Civii..' 
Mas imaginei que "o Senador Viigflio Távora. que ê meu 
adversário e companheiro de lutas de tantos anos, sou
besse dissQ. Foi Ministro de Viação. Acho que ele tinha 
esquecido. Quando ele foi Ministro da Viação do Gover
no João Goulart, naquela ocasião,jã tinha dito a ele que 
era Engenheiro. Sinto-me muitO à vontade nesta Comis
são, como Engenheiro, uma leitura que fiz, com atenção, 
da proposta do no_sso relator, estou inteiramente de 
acordo com tudo aquilo que ele escreveu e essas dúvidas, 
acho que acabei de responder. Acho que antes .dele expli
e<~;r as razões que as deve ter, gostaria de manifestar. 
Realmente era isso que gostaria de sugerir. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)~ Contí
nua em -discussão. 
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O SR. Lf.LIO SOUZA- Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra, pela ordem ao nobre Lélio Souzª. 

O SR. ~LJO SOUZA- _Essa emenda supressiva, te
rei de redigi-lã? 

0- SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- O rela
tor, na exposição dele, vai dar orientação e informação a 
V. EX.• 

Continua facultada a-palavra para a discussão da ma-
téria. ~ 

O SR. LÉLIO SOUZA- Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir. 

O SR. PRES1PENTE. (Raimundo Parente)-----:- Conqe
do a palavra ao nobre Di::putado Lélio Souza para discu-
tir. -

O SR. __ L _ _euq __ $Q!JZA --,-- Sr. PresiQ.epte,. Srs. 
membros da Comissão Mista, como autor de uma das 
propostas de emenda constitucional, objetivando a su~ 
pressão das Medidas de Emergência, do Estado de 
Emergência e do Conselho _ConstituciOnal, devo dizer 
que a despeito da mfnha proposição não ter sido acolhi~ 
da integralmente, mesmo assim, nada obsta qtl~ ~u _ex
presse, nesta oporturfidade, minha concordância com o 
slibstitutiv_o oferecid_o pelo eminente Deputado Egídio 
Ferreira Lima, Relator da matériá. 
'· ·~~ ~erdad~:que a proposta por mim patrocinada, com 
amplo ap!Jib parlamentar, buscava não só restabelecer 
uma tradiç~o quebrada pelo autoritariSmo militar, mas 
inovhr. também. o sistema constitucional, com vistas à 
inidà.tiva, para decidir sobre a decretação ou não do Es
tado de Sítio, veríficadas as hipóteses constituciOnalmen
te estabelecidas. 

Rompendo, neste particular, a tradição constitucío
md. que se interrompeu a partir de 64, propunha eu, na 
minha emenda, que a decretação do Estado de Sítio fosse 
obra da exclusiva deliberação do Congresso Nacional. e 
não do titular do Poder Executivo, çio Presidente da Re
pública, ainda que com a prévia aust:ulfã. âos Presidentes 
das duas Casas do Congresso Nacional e do P.t:esidente 
da mais alta Corte.de.J4stiça do País, o S_upremo Tribu
nal Federal. 

· Alguns óbice.~_ for'!-m argUido~. com relação à preteodi
da inovação. E-urh d_e_les, possivelmente o mais significa
tivo, foi ·a qUe dizía respeito à eventual morosidade dó 
pronunciamento congressual, face a uma situação 'dÓ 
emergência, quer pela ocorrência de uma grave pertur
bação intestina, quer pela ocorrência do fenômeno d<t 
guerra. 

Esta Objeção, no entanto, parece-me que seria concre-, 
ta e eficazmente refutada, posto que o remédio para 
quaisquer protelações seria de fácil ajuste na adoção de 
providências regimentais, especificamente regulamenta
doras desta matêria, que consagrasse um rito sumaríssi
mo para a tramitação desse tipo de matêria. 
~claro que o Presidente da República deveria, funda

mentadamente, dirigir~se ao Congresso Nacional, plei
teando este, face à motivação sustentada, a decretação 
ou não do estado de sítio. Mas a este caberia a delibe~ 
tiaçã9. em .últiina anãlise, sobre a conveniência e oportu:. 
nid~e da aprovação dessa medida, necessâria à defesa 
das instituições. 
• T_odavia, Sr. Presidente, Srs. Senadores eSrs. Deputa~ 
dos, em que pese este pequeno descompasso, parece-me 
que o substitutivo, na suã. essência, não se contrapõe aos 
objetivos maiores cotimados pelo autor- e não só pelo 
autor desta proposta de emenda, como dos demais -. 
procurando retirar da Constituição aquelas providências 
ali colocadas, num momento institucional anterior, e que 
foram objeto de sucessivas impugnações, não apenas 
pelo Congresso Nacional, mas por parte da própria so
ciedade civil, em cujo seio jamais transitou em julgado a 
adoção daquelas medidas. 

Penso, assim, que se aprovarmos a proposta, nos ter
mos do substitutivo apresentado, estaremos avançando 
nO" terreno do aprimoramento das nossas instituições de
mocráticas. procurando, gradativamente, eliminar da 
Constituição os resquícios do casuísmo, do autoritaris
mo, responsáveis por tantos males nestas duas últimas 
décadas da nossa atribulada vida republicana. 
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O mais, Sr. Presidente e srs. membroS desta Comissão, 
será obra que, certamente, competirã a quem vier,_ na 
o~rtunidade própria, integrar a Assemblêia Nacional 
Constituinte, Esta, sim, soberana e autónoma, há de de~ 
cidir, não apenas sobre esta questão particulâr, mas 
sobre todas as outras também de relevância para o_r_e_sta~ 
belecimento pleno do processo democrático em nosso 
Pais. Por enquanto, parece-me que, nos termos da pro~ 
posta substitutiva do Deputado Egfdio Ferreira Lima, o 
avanço democrático é sobre modo significativo, e oxalá 
possa o Congresso Nacional, na oportunidade primeira, 
aprovar esta proposta, consolidando esse avanço. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conti
nua em discussão o parecer· do Relator. (Pausa.) 

Não_ havendo quem queira fazer uso da palavra, encer-
ro a discussão. - - -

Conced_o a palavra ao Sr. Relator, Deputado Egídio 
Ferreira Lima. 

O SR. RELATOR _(Egídio Ferreira Lima)- Sr. Presi-
dente, Srs. Membros da ComiSsão: - - -

O primeiro a se manifestar foi o Deputado João Gil
berto, que não opôs qualquer restrição ao parecer, 
acolhendo~o em seus termos. Limito~me, então, a agra
decer e recebo como estímulo as palavras que dirigiu ao 
meu trabalho. 

. Quanto à emenda do_ Deputado Joacil Pereira, confes~ 
so que me preocupei muito com a sua mensagem. Che~ 
guei a redigir, iniciatmente, a emenda sem o recurso, a 
essa solidariedade ao Presidente na hora de decretar o es.: 
tado de sitio. Mas o sistema presidencialista brasileiro 
urge ser modificado, instrumentalizando melhor a re· 
lação -entre os poderes e fazendo com que o Presidente _djl 
República deixe de ser um solitário, enf~xando tantas 
decisões sozinho. Acredito que qualquer homem com 
um mínimo de senso: sendo Presidente da República, 
gostaria de partilhar algumas de suas responsabilidades 
com outros mecanismos, outros órgãos. Então, terminei" 
optando por essa audiência prévia, CXatamente, na difi
culdade que teria de ouvir o Congtesso. 

Depois particularizarei a observação feita pelo Depu
tado Lélio de Souza. 

Se tivéssemos um Conselho Constitucional, como os 
alemães têm, se tivéssemos jâ uma comissão permanente 
do Congresso, como os portugUeses instituíram em sua 
ConstituiÇão, teríamos um veículo para não isolar tanto 
o Presidente da República numa decisão de tanta impor
tância, de tanta magnitude. São melhores recursos para 
partilhar essa decisão, embora o Presidente seja o ârbitro 
dela, com representantes dos outros dois poderes - os 
P.residentes do Senado e da Câmara, representando o 
P~der Legislativo e o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, que também integra os poderes soberanos da 
República, sendo ouvidos oficialmente. Essa expressão 
pa.ptei na Constituição port.Liguesa, porque ouvi mera
merite e ouvi informalmente não daria solenidade à litur~ 
gia necessária para que o Presidente sentisse, então, aso~ 
lidariedade nessa hora. _ _ 

Não vejo nenhum dano, não vejo como seria lesada, e 
devemos afastar todo e qualquer preconceito às prerro~ 
gativas do Legislativo. Simplesmente nessa hora o Presi~ 
dente da República ouve os Prêsidentes do Supremo Tri~ 
bunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado 
Fetleqll. A alegação de que o Supremo Tribunal Federal 
podei'â ·êenhecer depois, em nada compromete a sua in
tôi-Veti}ê~f. ~té porque devemos de uma vez por todas 
convencer~" de que o Supremo Tribunal Federal tam~ 
bém tem uma função, uma missão e um papel político 
nessa hora. 

Fui magistrado durante seis anos no início da minha 
carreira e sei que uma audiência dessa ordem em nada 
iria comprometer ó próifunciamento da Suprema Corte 
postériormente. E depois dessa decisão isolada, o arbi~ 
trio é do Presidente da República, o Tribunal não seria 
chamado a decidir a respeito disso. A decisão de referen~ 
dar ou não seria do Congresso. Acho inteiramente desa~ 
conselhâvel em se permitir que o Presidente tenha o po~ 
der de, sozinho? solitariamente, decretar o estado de sítio 
não cercado de uma solidariedade nesse ato. E a solida~ 
riedade deve compreender o SUpremo Tribunal Federal, 
tambêm. Não vejO nenhuma inconveniência nissó; -

O SR. JOACIL PEREIRA - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. RELATOR (p_gídio Ferrei_ra Lim~) - Pois 
não. 

O SR. JOACIL PEREIRA- Louvo o trabalho de V~ 
Êx• Realmente ele tern um grande mérito. Acho provei
tuso na minha modesta opit1ião, todo esse trabalho, ex
Ceio a parte final do-§ 39 do artigo 154, que é uma ino
vação, na sua totalidade em todo o constitucionalism_o 
históricO brasileiro. Mas tem inspirãdo ... 

-O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima)- Vamos 
inovar, Deputado. 

O SR. JOACIL PEREIRA- Nã'o digo inovado, mas 
bem inspirado. Agora, o que não eiltendo,. e !tão posso 
aceitar, data vénia, é que o Presidente do Supremo Tri~ 
huna! Federal, que poderá ser chamado atê a exercer o 
seu· direito de voto de desempate num caso concreto, vã 
ele de antemão sentar--se numa mesa-redonda com o Pre
sidente da República, com o Presidente da Câmara dos 
Deputados e com o Presidente do Senado Federal, den-

- tro da nossa sistemática, para aprovar ou desaprovar a 
idéia da decretação do estado de sítio. Então, V, Ex~ hã 
de convir que pode haver também o risco de .desapro
vação. Aí caberia a pergunta, com muita lógica/do notá~ 
vel engenheiro ... que disse: e se qualquer V ice-Presidente 
de:saprovar? Mas, sempre é mais compatível ô entendi
menti) ·do Presidente da República -nas questões políticas 
com o Presidente do Senado e com o Presídente da Câ
mara, porque são órgãos que vivem num constante en
tendimento. Já o Poder Judiciário fez questão- e V. Ex'" 
foi um eminente magistrado no Estado de Pernambuco 
- de sempre se preservar de opinar, inclusive, atê o juiz 
não pode manifestar a sua opinião pessoal sobre um de~ 
terminado caso, não pode avançar a sua opinião, porque 
se ele o fizer, aí ele não pode julgar, ele se terâ como sus~ 
peito. 

O SR. RELA TO~ (Egídio Ferreira Lima) - Não 
quaisquer. 

O SR. JOACIL PEREIRA - De sorte que aceito a 
sua inovação, aplaudo todas as inovações aq_ui sugeri
das, mas continuo a_ defender o meu ponto de vista. De~ 
vemos tirar -o Supremo Tribunal Federal dessa consulta 
prêVfa, dessa audiência prévia. De resto, V. Ex• disse que 
buscou uma certa inspiração na :Constituição portugue
sa, que conheço; mas vamos fazer uma nova Consti
tuiçãõ, e o grande mérito de avançar essa matéria, rapi
damente, ê afastar a_quHo que se costumou chamar de en
tulho autoritário. Então, na Nova Constituição, podere
mos até criai- umacõisa semelhante ao Cons~lho Políti
co, ou coisa parecida. 

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Isso eu 
deixei de Lado. Acho, Deputado Joacil Pereira, que pri-

_meir:ci deve_m_os nos deter e refletir na audiência afiei~. O 
Presidente não vai decidir em cortselho com o ,Presidente 
do Senado, com o Presidente da Câmara e com o Presi
dente do Suprenio. Sua Exce~ência vai -ouvir ponde-
rações. Isso é para que nesse ~o"tn6iJ.to haja naquela hora 
elementçs de solidariedade na decisão presidencial. Não 
hã vínculo do Presidente da Câmara, não hã vínculo do 
Presidente "do Serlàdo e muito menos do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. Ademais, de longe significa~ 
ria um prejulg~n1enlo, P.orque a própria Constituição no 

, seu texto passa a "4ar Uma atribuição ao· Presidente do 
Supremo de ser ot.ivido em audiência pelo' Presidente da 
República quando Sua Excelência vai decretar o estado 
de sítio. Acho_ que não há nenhum dano; a inovação ê 
perfeitamente constitucional; não hã. nenhum choque 
com outra disposição da--Constituição. 

Não ferê. Pelo cOntrário, ino_ya, cria. Por isso, mante
. nho o parecer, mantenho, na íritegra:, a emenda. 

O SR. GERSON PERES- V. Ex' me permite um 
Jt.parte? 

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Pois: 
não. 

O SR. ÓERSON PERES- A inovação que V. Ex'" in
troduz é lÓuvãvel, mas, na prática, ela pode criar cons~ 
trangimentos. Vamos para o fato concreto. A inovação 
até seria dispensável, em primeiro, porque o estado de 
sítio terit qUe ser referendado pelo Congresso Nacional. 
De forma que o argumento de decisão solid~ria do Pr~si~ 
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Ciente é frágil, em fãce de que essa solidão termina no 
exato momento em que o Congresso a encampa. O se
gundo argumento é o d9 constrangimento. Admitamos 
que na audiên~cia prévia do Presidente da República com 
o Presideritê do Congresso - eu não quero nem ir ao Su
premo Tribunal Federal-estou em integral acordo_ com a 
opinião do ilustrC: colega, Deputado Joacil Pereira. Diga~ 
mos que o Congresso Nacional resolve rejeitar o estado 
de sítio e o Presidente do Congresso previamente concor
dou com O Presidente da Rçpública em decretâ-lo, em 
que situação fica esse Presídente do Congresso ante a de
cisão do plenário, do poder que ele dirige? Isso tudo cria 
embaraços na prática, na minha modesta opinião. En
tendo, até, que o prazo estabelecido, do 15 dias, é muito 
longo. Essa audiência poderia ser mais râpida para dimi
nuir a solidão ... 

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima)- Quaren
ta e oito horas. 

O SR. GERSON PERES - Quarenta e oito horas! 
Mas o CO!lgresso tem 15 dias para decidir. 

O SR. RELATOR (Egídio Ferreiara Lima) - Sim, 
mas em quarenta e oito horas o Presidente remete e o 
Congresso é convocado de imediato. 

O SR. GERSON PERES - Sim, mas o Congresso 
tem quinze dias para deddir. O prazo é muito longo, ele 
deveria ter menos tempo, no máximo cinco tJias, para 
iue essa solidão da decisão do Pr-esidente não ficasse as .. 
Jim tão descoberta. Esses quin~e dias são fuuito longos, 

E
' racteriza a solidão ·'da _decisão e dá um poder de arbí

IO rrmito maior ao Presidente da República. Então, de
, eriamos encurtar esse prazo para cinco dias porque essa 
decisão seria logo avaliada ou não pelo Congresso. Ess.·~ 
é a minha modesta opinião, sem tirar o brilho da ino
vação louvável de_ V. Ex• Na prática, vamos ter proble
mas futuros. ~ a minha opinião. 

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Acho 
que no enfoque não hã um alcance do propósito do que 
diz a di,scussão-do § 39. O Presidente do Supremo Tribu~ 
nal Federal não vai decidir. Se o nobre Deputado Ger~ 
son Peres me ouvir a respeito de um problema, S. Ex• 
não terá nenhuma responsabilidade com relação ao meu 
ato. O ato é meu. ·o nobre Deputado Gerson Peres vai 
apenas me dar uma contribuição do seu juízo a respeito 
da situação e do meu propósito. Só nesse sentido que o 
Presidente do Supremo Tribunal vai ser ouvido. E isso 
vai muito mais em amparo ao Presidente da República 
d_o_ que vai significar uma restrição às suas atribuições. 
Em nada _o seu arbítrio é alterad_o. Absolutamente. De 
qualquer maneira, teriâmos um obstáculo regimental. n 
que essa emenda seria supressível e. salvo engano, ela 
precisa contar com o núinero de assinaturas regimental. 
Além do mais, hã esse problema. 

Quanto à argumentação do Senador Virgílio Távora, 
S. Ex• se reporta ao art.l54. 1:: verdade que a Emendado 
Deputado Lélio de Souza se lim_itou ao acapítulo da di .. 
vergência entre o'estado de sítio e o estado de e.mergên~ 
cia. Mas, hâ uma correlação, um liame evidentt entre o 
que dispõe o arL 154 e o seu parágrafo único e aquelas 
garantias que são suspensas por aquelas medidas excep~ 
clonais que estamos reduzindo agora no estado de sítio. 
Basta le;. E, foram introduzidas na mesma oportunida~ 
de, quando da Emenda n9 11, exatamente quando era 
derrogado .o Al~S, e que diz o seguinte: 

.. Art. 154. O abuso de direito individual ou 
político, com o propósito de subversão, grave per
turbação da ordem, subversão do regime democrâti .. 
coe ou de corrupção, importarâ suspensão daqueles 
direitos, de 2 a 10 anos, à qual será declarad~ pelo 

- Supremo Tribunal Federal, mediante representaÇlõ . 
do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da 
ação civil ou penal que couber, assegurado ao pa~ 
ciente ampla defesa." 

E o parágrafo único diz o seguinte: 

..Parágrafo único. Quando se tratar de titular 
de mandato eletivo o processo não dependerá de Ji .. 
cença da Câmara a que pertence." 

Hã nisso uma correlação perfeita. Além do mais; as hi
póteses de suspensão e perda dos direitos políticos são 
tradicíonais, e a própria constituição vigente já prevêem 
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seu arL 149. São clãssicas no Direito Constitucional. 
Basta ler o a_rt. 149, elas estão previstas lã. Isso é uma rei
teração, altamente atentatória. Na hora em qu~ estamos, 
então, disciplinando, dando ao Presidente da República, 
que precisa, nessa hora, de instrumento democrático 
para conter as situações de anormalidades, não se tem 
como deixar de suprimir-essas disposições. 

O SR. JOÃ.O GILBERTO- Nobre Deputado Egídio 
Ferreira Lima, são tão procedentes as suas palavras que 
o parâgrafo único_ do :.lrt. _154 teve a sua revogação pro
posta pelo Presidente da RepJlblica, General João Bap
tista de Figueiredo, na sua chamada Emenda Figueirido, 
que depois foi retira,dª-,_ç_que era uma emenda que fazia 
algumas alterações na Constituição. E é outro pré
requisito p~ra a Constituinte.·como ê que a Constituinte 
pode estar reunida e um membro seu poder ser processa
do sem licença da própria Constituinte'? Não_ pode haver 
esse caso. e des_garantia de um processo constituinte to
do. Por isso é muito procedente. Eu também me sur
preendi com os números, depois compreendi que V. Ex• 
revoga o atual art. 154, parágrafo úriico, eJOga esse áffi
go para dentro do capítulo do estado de sítio com exce
lente técnica administrativa. 

O SR. GORGONIO NETO - Permite V. Ex• um 
aparte1 

O SR. RELATOR (Egídio_Ferreira Lima)_- Queria 
apenas complementar... -

O SR. GOR00Nl0 NETO - t=. sobrç o mesmo as
sunto. ~ que o Sena_do_r Virgílio Távor3., antes de sair, 
não tinha entendido a numeração. Então, S. Ex• já saiu 
convencido. 

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima} ---Agora 
veja o seguinte. Aproveitando a emenda do Deputado 
Lélio de Souza, eu levei para o corpo do capítulo a dis
posição que está contida no art. 157 da subemenda que 
apresenta. 

"Art. 157. Durante o estado de sítio, as-im-uni
dades de Senadores_~ Deputados, cuja conduta se 
torne manifestamente incompatível com a defesa da 
Nação ou com a segurança das instituições políticas 
ou sociais, poderão ser suspensas, mediante o voto 
de 2/3 dos membros da Casa a que pertenc~rem." 

Vai para dentro do estado de sitio, daquela situaçã_o de 
anormalidade em que se encontra o País; e a própria
casa ·a que-p-ertence o Parlamentar cuida de suspender, 
em relação ao seu integnu1Je, os seus direitos políticos. 

Creio que com isso o problema da seqUência-- O De
putado Gorgônio Neto chamou a nossa atenção-- está 
perfeito. 

A última observação do Deputado Lélio de Souza1 

que não faz objeção, é que apenas manteria audiência oU 
o referendum prévio do Con,gresso, para que entrasse em 
vigência o estado ·de sítio. 

Eu confesso à do li ta_ Comissão_ ~ue esta foi a: decisão 
mais dolorosa que tive de tomar. Era, numa decisão d~-' 
sa magnitude, dessa repercussão, juntar a decisão -do 
Congresso à do Presidente. 

Mas, Sr. Presidente, nós vivemos, graças a Deus, num 
País de imensa extensão territQrial e ~te Congres_s_ó- se 
desfaz- em regra é normal que o faça, até pela amplitu
de do que é o mandato legislativo hoje, eu pretendo me 
pronunciar a respeito desta polémica na próxima sema
na, e um dos temas serâ at_é pela amplitude do que é o 
mandato legislativo hoje. 

Pretendo pronunciar-me na: próxima semana a réSpéi
to desta polémica que se_ estabelece._ Uns dos temas será 
este. O parlamentar, hoje, não ê apenas o [egisiador, não 
é apenas o fiscal. Ele: também é o porta-voz da soberania 
nacional e o homem que estabelece as linhas do pensa~ 
menta político nacional, e não pode fazê-lo sem se_deslo
car num País da extensão do Brasil. 

Então, o que ocorre? Em finais de semana, para não 
.falar nem dos recessos, vamos admitir que numa sexta-, 
feira surja no Rio Grande do Sul, ou em qualquer outro 
'Estado, um problema da rnaior gravidade. Sabemos hoje 
os meios de comunicação, os recursos sofisticados que 
hã, problema de fronteir;,t sério. Até que o Congresso se 
reunisse, e eu estive na vice-liderança d_~_Çâmara, substi
tuto do nobre Deputado Freitas Nobre, e sei, porque me 
j~oía, q.uanto era difícil acionar os parlamentares, não 

porq.Õe 'eies não quisessem, Inas pela dificuldade, inclusi
ve da distância, os horários. Então, passa-se uma hora, 
d_u_as, 24 1iõ~as, e, a decis~o da Câmara chegaria tarde. O 
. Presidente da Repli_blica te~ de tomar a. decisão naquela 
hora, e tem que assumir essa dedsão _naquela hora. 

Em 1946, quando o parlamentar se dirigía ao Rio de 
Janeiro e de lã não_se d_esloçava, se nã_o _no recesso, era 
dificflimo. Eu tive um tio que foi constituinJ.e em 1946, e 
ele se dirigia duas vezes apenas ao Estado,- ou uma vez, 
quando do recesso, Fora disso, ele não ia para o Estado. 

Então, o Congresso estava ali, estava presente, era 
possível ouvi-lo até de imediato. Até em feriado era 
possível ouvi-lo. Hoje ê difícil, muito difícil. E não have
ria outra solução se não bulindo em toda .a estrJ,ltura Q.o 
regime brasileiro, em pensar em outra solução senão esta 
de atribuir ao Presidente da República a faculdade de ele 
decretar. Para não ficar só, para não ficar solitário, ele 
ouve, em audiência, as autoridades já indicadas. 

O SR. "GORGONIO NETO - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR .. GERSON PI;:RES- Darei o aparte a V. Cx• 
daqui a pouc-o. 

A Emenda do !JOb~C: Deputado Lélio S()uza, em qUe 
pctse S. Ex• ter repfõduzído a ConstituiçãQ de 1946, e o 
piz claramente, fundamental e substantivamente a Cons
tituição foi aproveitada apenas com essa modernização, 
com essa adaptaÇão. Estamos há 40 anos. Essa época 

- ·vale ml!Jto mais do que 300 anos, 3 séculoS, há um sécu~ 
lo. Ocorreu muitO- àõ -processo histórico de lá para Cá 
Na verdade, é que foi na Emenda do nobre Deputado 
Lélio Souza que me baseei -foi lá o veio fundamental 

.---.-, sobretudo na sua justificativa, quando,- iriClusive se 
reporta ao Direíto Corriparado e vai mostrar as razões 
-que -levaram a Alemanha a introduzir na sua Consti
tUição alguns instrumentos aparentemente rígidos. A 
Alemanha saía, naquela hora, da II Grande Guerra, e ti~ 

_nha o fantasma, o receio, do retorno das forças nazistas 
que levaram o país àquela situação que todo_S conhece
mos. S._ Exf lembrou o caso da França, em que De 
Gaulle temia, naquele momento, como algo certõ, pelos 
traumas que ele próprio tinha sofrido como estadista na 
Inglaterra, de que houvesse a III Guerra Mundial. Além 
do mais, ele tinha o grande probelma da Guerra da Ar
gélia. O art, 16 da Constituição francesa foi todo refor-

- mado, por Circunstâncias peculiarfssimas da Fran.ça e 
daquele momento histórico. 

O trabalho do nobre Deputado Lélio Souza funda~ 
mentalmente foi-me útil para que chegasse a este substi
cutivo. 

Confesso tambem, porque conheço o nobre Deputado 
Lélio Souza, trabalhei com S. Ex• como Vice-Lider, foi 
meu colega dll_r_ante 2 a:nos, sei da sua seriedade, _d~ sua 
densidade, dos seu senso de responsabiÜdade. Senti~rne 
mal em não adotar por inteiro a emenda que ele oferecia, 
porque, por estes requisitos, S. Ex• merecia que assim eu 
pudesse fazer. Peço~ lhe me releve, quando me vi obriga-

- do, por motivos que estou expondo aqui, a apresentar o 
substitutivo. · 

"- Concedo o aparte ao nobre Deputado Gorgônio Neto. 
O SR. GORGONIO NETO- Apenas para uma rãpi~ 

da intervenção. · 
En_te_~dLp-effeitamente-o sentido que preten-de V. Ex• 

como§3~. 

A medida é da mais transcendental_ importância, 
quan_do. tinha de ser tomada. -

Pergunto a V. Exf como V. Ex• entende a audiência 
~oJiçjal Qos Presiqentes. do $~nado, da Câmara-~ do Su
premo? O que significa istO? Serã vincula( um Con.senti
mento dessas autoridades ou desses chefes de poderes ao 
ato - que para mim é um ato isolado, é um ato de deci~ 
são pessoal do Presidente da República - ou serã uma 
comunicação, ou seria uma publicação com a presença 
dos outros dois'? 

São questões que proponho a V. Ex•, porque um texto 
constituc;ional não ·pode ser difuso. Precisa ser )'ei!J ela~ 
ro. 

O SR. GERSON PERES- Tive muito cuidado com 
a:s-duas expressões. Primeiro coloquei "ouvi-", depois 
per~ebi ~_ino_c~~a~de da palavra, parti para a audiência. 
A audiência, se está ouvindo alguém, está-se percebendo 
o que alguém diz, está-se atento ao que ele dil;. Senti que 
aquilo .que poderia o Presidente da República até dispen-
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sar. No entanto, entendi que sempre seria necessária. A 
palavra oficial aí entra, já que a audiência não pressupõe 
nunça a decisão de quem é ouvido. Pressupõe uma litur
gia. Ele tem apenas que tornar evidente e notório que ou
viu. O Presidente do Supremo, o Presidente do Senado e 
o Presidente da Câmara não estão obrigados, e não deve
rão fazê-lo, a dizer o que foi que falaram ao_ Pr~idente. 
Apenas terão que praticar o ato de maneira que este se 
torne notório, evidente, oficial. Vai dizer inclusive no 
próprio_ decreto: ouvidos os Presidentes indicados ... Ou
vido, pronto. 1: a liturgia do ato, é prender o ato. Para 
que o Presidente não se sinta excessivamente seguro na
quela hora. 

O SR. JOACIL_PEREIRA- V. Exf, me parece, pre
tende retirar ... 

O SR. 
vel) 

(fora do microfone- inaudí~ 

Essa deciSão deverá continuar descer unilateral, mes
mo porque a própria Constituição dâ em outro dispositi
Vo, comPetência exClusiva do Presidente a decretação. Se 
é exclusiva do Presidente, exclusiva, dispensa audiência 

-constitucional dos outros chefes dos outros poderes 
Constituintes. 
~ Q_SR. JbACIL_I.'E.RElRA -Não há nenhum choque 
entre o que o DepUtado Gerson Peres disse e Q propósito 
do relator. 

Eu disse no inído que queria tirar o Presidente da soli
dão, mas que _eie ficava como ... 

O SR. JORGE MEDAUAR- V. Ex• permite um 
aparte'? 

O" SR. GERSO_N __ PE.RES - T_em o aparte V. Ex• 

O SR. JORGE MEDAUAR.- Quero dizer a V. Ex• 
que esse dispositivo todo pode ser retirado sem prejuízo 
do seu parecer. 

Por outro lado, não vejo nenhuma vantagem em se ou
vir, em audiência, o -Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral. Aceito até os dois Presidentes da Câmara e do Se
nado, porque são poderes políticos. ~ absolutamente 
dispensável a audiência oficial do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal. · 

V. Ex• poderia concordar com isto. Não desmerece em 
nada o seu brilhante parecer. 

O SR. RELA TO R {Egídio Ferreira Lima) - Deputa
-do, não é questão de desmerecer. Não houve de minha 
parte nenhum propósito de ser senhor da verdade. 

Fui nomeado relator pelo Presidente e fiz o trabalho 
que entendi que poderia razer. Este trabalho tem falhas. 
Vejo, inclusive, a necessidade de que na Constituinte a 
matéria seja melhor discipiinada. Não fui mal educado 
nem grosseiro um minuto sequer com o Deputado Joacil 
Pereira .. Pode ser até que eu não tenha percebido S, Ex• 
ter pedido o aparte, porque eu estava dando o aparte ao 
Deputado Gerson Peres. Mal o Deputado Gerson Peres 
terminou quando usei duas palavras, o Deputado Joacíl 
Pereira me pediu a intervenção. Solicítei a S. Ex• para 
concluir ... 

O SR.. GERSON PERES- V. Ex• irritou-se, e não 
gosto de ver V. Ex• irritado. Quero ver V. Ex' calmo e 
brilhante como sempre. 

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima)- Não es
tou irritado. t engano de V. Ex• Não quero vender a 
imagem- do Cão--aqui, perante a Comissão. Estou com _o 
melhor propósito. Respeito a opinião do Deputado Joa
Cil Pereíra, ela tem o seu peso. Respeito a opinião do De
putado Gerson _Peres. 

Meditei, pedi ao SeOador Raimundo Parente, por 
duas vezes, prorrogasse o prazo desta Comissão, e já es
tava- redigida esta emenda ex.atamente com detalhe desta 
ordem. t uma decisão muito séria atribuir ao Presidente 
a atribuição e a faculdade_de.decretar o estado de sítio 
com vigência_ imediata. Não quis deixá~lo_ solitário. 

Sei que· esta solução não é a melhor, que se pode en
contar uma melhor solução, com melhores mecanismos, 
mas não ternos como recorrer a um mecanismo melhor 
agora, e:xatamente por causa da estrutura geral do Po
der, dentro do Pais. 

O SR. HELVlDIO NUNES- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Pois. 
não. 
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·o SR. HELVIDIO NUNES - Uma lig8ra inter
venção. 

Ao ler o§ 39, confesso a V. Ex'" que o considerei comÓ 
uma espécie de recomendação. No entanto, na expli
cação que forneceu hã pouco, V. Ex• atribui ao texto ca
râter positivo. De maneira que' me sirvo de todos os ar
gumentos de que V. Ext lançou mão, para, anteciP,ando 
o meu voto, declápr que tomarei posicionamento Ctm
trãrio à aprovação do § 39. O Executivo é inteiramente 
diferente do Legislativo e do Judiciário. V. Ex• me per

.. !llita •. tenho alguma experiência, porque já. fui Executivo 
duas v.~. Existem umas decisões que têm que ser toma
das isoladamente, solitariamente. Não quer dizer que 
quem tem o dever de tomá-las, solitária, isoladamente, 
não ouça alguém. Ouve, fãZ COnSultas, pede orientação. 
Essa decisão não pode ser transferida ã nin-guêm. Ele ou
ve, pensa, decide. · · 

É o meu voto. 

O SR. RELATOR (Egídio Lima)- Há um obstáculo 
regimental. Se a Comissão eritender que não há obstácU
lo regimental quanto à emenda supressiva, a ela não me 
oponho. 

A argumentação do Senador ex.atamente vem-me aju
dar, na visão que tenho da interligação entre os Poderes, 
e um dos grandes problemas do País~ exatamente a falta 
de mecanismos que estabeleçam um elo, sobretudo entre 
o Poder Executivo e O Poder Legislativo, elo este que 
muito antes de nós, a França começou a enContrar de
pois, ·mitigando o seu regime, que é hoje um misto de 
presidencialismo e parlamentarisnlo. e. o que ocorreu 
com a Espanha recentemente. e. o que ocorreu com Por
tugal. É o que ocorreu com a própria Itália, com a Ale
manha. Vamos ter que partir para essa separação de Po
deres. Querer definir a atribuição do Executivo cofio. a 
singularidade e uma característica úniCa, é que ê respon..: 
sável por muitos dos desencontros e dos desêalaboros do 
sistema ou do regime político adotado no Brasil. Não me 
oponho. Trata-se do texto. Concordo. Devrrá haver o 
consenso da Comissão · · 

O SR. GERSON PERES Perrriita-me uma inter
venção. - Audiência faz parte do preparo e, da capaci-
dade de quem dirige um país. · 

O Presidente, quando vai decretar estado de sítio, ~ 
natural, num regime democrático, Os atas oficializados 
pelo Poder Executivo serem analisados pelo Judíciário. 
Ele vai ouvir não só esses dois Poderes. · 

Vai ouvir os Ministros das Forças ArmadaS. Inclusive. 
outros segmentos que ele julgar necessário para decretar 
estado de sítio.· -

Ao decretar estado de sitio, naturalmente vai decretar 
- vamos dizer na linguagem vulgar - na certa, ele vai 
na certa, porque, se fizer ísoladamente ou por seq.Jivre 
arbítrio, pode sofrer o vexame de ver a sua de,cisão rejei
tada. Ele já consultou, inclusive, as lideranças políticas. 
Isso faz parte do mecanismo, que não precisa estat nidi· 
gido numa Constituição. 

Peço a V. Ex• reconsidere esse dispositiVO." EStava inui
to bem colocado o parecer de V. Ex• 

O SR. RELATOR(Egídio F. Lima)- Vou sugerir ao 
Sr. Presidente que. em preliminar, ouça a Co.missão: se 
se deve acolher a emenda supressiva, em que pese o 
problema da ausência de assinaturas, entendo que não 
pode ... 

O SR. GERSON PERES - V. Ex•, como- Relator, 
não tem poder para redigir? V. Ex• é o autor da emenda. 
Não pode retirá-la? 

O SR. RELATOR - (Egídio Ferreira Lima) -
Detive-me muito. Manterei o meu voto. No entanto, se a 
Comissão entender que deve ser feita a supressão, tirarei, 
e assumirei a emenda. -

O SR. GERsON PERES- Está.ótimo. Vamosjtiígar 
logo o art. 39. 

O SR. RELATOR - (Egídio Ferreira Lima) - :t'. 
uma atitude, uma postura democrática de V. Ex•: 

O SR. GERSON PERES- Para orientar o meu voto 
em referência a este§ 39, consulto o iluStre Relator. ·Esta. 
audiência do Presideiite do Supremo, do Presidente do 
Senado, do Presidente da Câmara, vincula a decisão do 
P_!esidente? Explicitando: se. o Presidente do Supremo, 

da Câmara e do Senado forem contra, como se situa o 
Presidente no caso? 

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - A del?i
são é do Presidente. É mera audiência. Quem dá o alcan
ce é a palavra "audiência". O Sr. cOnsulta, se justifica, 
para ver como é .que se .rompatibiliza isto com o item 
XVI do art. 81 da Consfituição, que estabele a compe
tência privativa do Presidente da República para decre
tação do estado de sítio. 

O SR. GERSON.PERES -. N.ão vejo conflito. Se_o 
Supremo, a Câmara e o SenadO, Torem conti-a, o Presi
dente se situa como, no caso? 

O SR. Relator (Egídio F. Lima)- A decisão é do Pre
sidente, é mera audiência. Quem dá o alcance é a palavra 

- au.s®ncia a!~-

() SR. JORGE MEDAUAR ~E a consulta se justifi
ca para ver como é que se compatibiliza isso com o item 
16 do Art. SI da Constituição, que estabele a competên
cia privativa do Presidente da República para a decre
tação do_ Estado ~e Sítio. 

O SR. RELATOR (Egídio F. Lima)- Não vejo con
flito, Deputado Jorge Medauar. 

O SR. JORGE MEDAUAR --Senão há o conflito a 
audiência é descenessâria, se ela não vincula é desneces
sária. 

O SR. RELATOR (Egidio F. Lima -A audiência 
não é desnecessária. 

O SR. JORGE MEDAUAR ~~como formalizaç~Q, 
porque a expressão é que é «será audiência oficial". 

O SR. RELATOR (Egídio F. Lima)- A audiência 
leva ao Presidente da República a opinião a respeito da
quela situação de fato que se apresenta. As autorfi:lades' 
indicadas que representam os dois outros poderes da Re
pública levam, o Presidente da República tem o arbítrio 
da decisão, ele vai apenas ouvir. Isso ê importante. Â ali·. 
diência nem sempre lev'â a Urna r6sponsabilidade, a uma~ 

- co:particip.ação de quem é ou vide>. A decisão é dei~ e não 
deixa de ser dele. · 

Sr. Presidente, eu creio que .a temática es~ã concluída. 

O SR.. PRESlDENTE .(Rairrluildo Parente) - Está 
encerrada a discussão da matéria. 

A Presidência vai colocar em votação, o parecer do 
Relator, com ressalva do destaque. oferecido. 

A Presidência fará a chamada então dos Srs. Membro 
da- Comissão a começa"r pelos. Srs. Senadores: 

Senador José Ignácio Ferreira? (Pausa.) 
S. Ex• n.à0 está presente. 
Sénador Alfredo. éampàS? 

O_SlCALí'REDO CAMPOS- SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Sena-
dor Martins Filho? (Pausa.) 

S. I;x• não está _api-esente. 
Senador Severo Gomes? (Pausa.) 
S .. Ex~ não está presente. 
Senador Helvfdio Nunes? 

O SR. HELVIDIO NUNES -~SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sena-
dor Gabriel Hermes? (Pausa.) 

S. ·Ex• não_ ·está presente. 
Senador_ Virgflio Távora? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA~_ SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Sena-
dor Nivaldo Machado? (Pausa.) 

.S. Ex~ não está presente. 
_Senador João Lobo? (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Senador Américo de Souzá.? (Pausa.) 
S~ Ex• não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -Agora 
passamos à chamada dos Srs. Deputados. 

Deputado Lêlio de Souza? 

O SR. LÉLIO DE SOUZA- SIM. 
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Depu
tado _Jorge -~edauar? 

O SR. JORGE MEDAUAR- SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Depu
tado Plínio Martins? 

O SR. PLINIO MARTINS - SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Depu
tado Egídio Ferreira Lima? 

~o~"SR. EGIDIO FERREIRA LIMA- SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Depu
tado João Gilberto? 

O SR. JOÃO GILBERTO - SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Depu
tado Gorgônio Neto~ 

O SR. GORGONIO NETO -SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente).~ Depu
tado Joacil Pereira? 

O SR. JOACIL PEREIRA - SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Depu
tado Gerson Peres? 

O SR. GERSON PERES - SIM .. 

O SR. PRESIDENTE (Raimurido Parente)- Depu
tado Ronaldo Canedo? 

O SR. RONALDO CANêDO- SIM. 

O~R .. PRESIDENTE (Raimundo Parente) 
Deputado Bocaiuva Cunha? · 

O SR. BOCAIUVA CUNHA- SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Hou\i! 
13 votos SIM. O parecer do Relatório foi aprovado. 

O SR. JOACIL PEREIRA. Eu gostaria só de fazer 
uma pequena observação aqui como engenheiro, quer 
dizer, porque eu realmente tive dúvidas no início da dis~ 

_cussão se isso deveria ser suprimido ou não. Mas, quero 
desde já fazer a minha declaração de voto como enge
nhei~o de que acho que deve ser mantido, porque isso vai 
contribuir para a boa harmonia dos três poderes. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Odes
táque para a votação requerido pelo Deputado Joacil Pe
reira é para o§ 39 do Art. 154. Seria o art. 39 da emenda 
apresentada pelo Relator. Então, o objetivo do destaql;le 
visa suprimir esse§ 39 do art. 154, que diz o seguinte: "A 
decretação do Estado de Sítio será precedida da audiên
cia oficial dos Presidentes do Senado Federal, da Câma~ 
ta dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal". 
. Fãculto a palavra aos autores de acordo com Õ Regi

.inento. (Pau~a.) 
'l Como o assunto está esclarecido, encerro a discussão, 
!t vou submeter à votação, fazendo novamente a chama
f,a dos Srs. Membros da Comissão. 
: A Presidência fará a votação começando a chamada 
pelos Deputados. 

Deputado Lélio de Souza? 

O SR. LlOLIO DE~ SOUZA- NÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Depu
tado Bocaiuva Cunha? 

O SR. BOCAIUV A CUNHA - NÃO. 

O-SR. PRESIDENTE (Raimundo P"ãrente)- Depu
tado Jorge Med(l.uar? 

O SR. JORGE MEDAUAR - SIM. 

o" sR.""PR.EsiDENT€<R3.iffilinctõ--Pãr~te~· bep·u: 
;~o Plínio Martins? ' 

O, SR. PLINIO MARTINS- Não. 

Õ~ SR~ PRESIDENT.E (Raimundo P.arente) - Depu
tado. Egídio Ferreira Lima? 

O SR. EGIDIO FERREIRA LIMA- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Depu
tado João Gilberto? 
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O SR. JOÃO GILBERTO- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Depu~ 
tado Jorge Medauar'? 

O SR. JORGE ME_DAUAR- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Depu
tado PHnio Martins? 

O SR. PLINIO MARTINS - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo parente) - Depu
tado Egídio Ferreira Lima? 

O SR. EGIDIO FERREIRA LIMA - Não, 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo parente)- Depu
tado João Gilberto? 

O SR. JOÃO GILBERTO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo parente)-- Depu
tado Gorgônio Neto? 

O SR. GQRGONIO NETO -.Sim. -

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) --: Depu
tado Joacil Pereira? 

O SR. JOACIL PEREIRA- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo parente)- Depu
tado Gerson Peres? 

O SR. GERSON PERES- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo parente)- Depu-
tado Ronaldo Caneta? - -

O SR. RONALDO CANETO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo parente)- Sr. Se
nador Alfredo Campos? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) Senador 
Helvídio Nunes? 

O SR: HELVIDIO NUNES- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Sena
dor Virgílio Távora? 

O SR. VIRGiliO TÁVORA- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Rairriundo Parente)- Avo-
tação apresentou o seguínte resultado: 

7 SIM. 
6 NÃO. 
De maneira que houve a supressão desse parágrafo 39-

do art. 154. 

O SR. RELATOR (Eg(dio Ferreira Lima)-- Eu que
ria apenas sugerir, Sr. Presidente, no finaLL 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Eu pe
diria aos nobres membNS da Comissão que assinassem o 
parecer, por favor. 

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Lima)- ... Desde 
que houve um acordo no sentido de que se anotassem 
essa defi_nição, e o parecer ficaSse como se não existisse, é 
como se não houvesse a votação. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
7• REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA-

ÁS 14:00 HORAS DO DIA 3 DE OUTUBRO DE I985. 

Às quatorze horas do dia três de outubro de um ll).i.L 
novecentos e __ oitenta ~ cinco, na Sala de Reuniões da CO
missão, sob a Presidência do Sen;:~.dor Américo de Souza, 
V ice-Presidente da Comis_são nÇ) exercício da Presidên
cia, presentes os Senb.ores Senadores Saldanha Desz_i e 
Martins Filho, reúne-se a Comissão ·de Redação. Au:iCn· 
tes, por motivo justificaOó, os demais membros da C0: 
missão. Abertos os trabalhos, o Senho_r Presidente con
cede a palavra ao Senhor Senador Sald:mha Derzi que, 
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução o'i' 107, de 1985, que autoriza o' Governo do 
Estado de MatQ GrQSso do Sul a contratai- operação de 
crédito no valor de CrJ: 19.566.865,420 (dezenove bi
lhões, quinhentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e 

. sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte cruzeiros). 

A_pfóv_ac!~ o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran_do, eu 
Vânia- Borges Camargo, Secretária a.d hoc, a presente 
At.~_que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
à P'õblicação. 

-Sala de Reuniões da Comissão~--em 3 de oUtubro de 
1985.- Américo de __ Souza~ Vic_e-Presidente. 

10• .REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA 
ÀS 14:00 HORAS DO OlA 24 DE OUTUBRO DE 

1985. 

Às quatorze horas do dia vinte e quatro de outub.r:.o de 
um mil-riovecen-iOs _e ol_tefüa e cinco, na Sala de Reuniões 
da Cooiis.sã~ sob a Presidência do Senhor S_eriador Le
noír Vargas! Preside!lte, presentes os Senhores Senado
res Saldanha Der:ú e Martins Filho, reúne~se a Comissão 
de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o S~nhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador __ Salda~
nha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n'i' 113, de 1985, que autoriza a 
Prefeítura Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato 
Grosso, a contratar operação de crêdito no valor de CrS 
2.721.810.643 (dois bilhões, setecentos e vinte e um mi
lhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e três 
cruzeiros). Aprovado o parecer, e nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi-
dente, __ vai à publicação. __ 

Sala de Reuniões da Comissão, em 24 de outubro de 
1985.- Lenoir Vargas, Presidente. 

li' REUNLii:O ORDINÁRIA, REALIZADA 
ÀS 14:00 HORAS DO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 

1985. 

Âs Quatorze horas do _diã. sete de novembro de um mil 
novecentos e oitenta e ciriCo, nª Sala de Reuniões da Co
missão, sob a Presidência do Senhor Senador Nivaldo 
Machado, Presidente em exercício, 'presentes os Senho
res Senadores Jorge Kalume e Martins Filho, reúne-se a 
Comissão de Rt!dação. Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos oS trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a re
dação final d_o Projeto de Resolução n9 123, de 1985~que 
áutoriza a Prefeitura M_~Lnicipal de Pimenta Bueno, Esta
do de Rondônia, a coiltr"ãtar operação de crêdito no va
lor de Cr$ 254.~22.079 (duzentos e cinqüenta e quatro 
milhões, oitocentos e vinte e -doís mil e setenta e nove 
cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Martins Filho que; 
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'i' 124, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Jã\1ru, Estado de_ _Mato_ GrossQ a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 1.085.652.592 (um 
il1lhão, oitenta e cinco milhões, seiscentàs e· cinqüenta e 
dois mil, quinb.entos e noventa e doi_s cruzeiros). Aprova
do o parecer, o Senhor Presidente Concede a palavra ao 
Senhor senador Martins Filho que, em seu parec-er, 
apresenta a redação final do Projeto de R~solução n'i' 
125, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco, Estado de Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor de CrS 543.197.257 (quinhentos e 
quarenta e três milhões, cento e noventa e sete mil, du
zentos e _cinqüent~_e sete cruzeiros). Aprovado o pareCer, 
Q_ S~nhor Presid~te c_o.nG.ege a 12alavra ao~enhor__Sena
Qor Jorge_ kalunle~que, em seu parecer, apresenta a re
daçào final do Projeto d~ Resolução n9 _126, dê-1985, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de SãO Jose dos Quatro 
Marcos, Estado de Mato Grosso, a contrataf~Operação 
de crédito _no ~alar de Cr$ 1.128.299.406 (um bilhão, 
cento e vinte e oito milhões, duzentos e noventa e nove 
mil, quatrocentos e seis cruzeiros). Aprovado-o parecer e 
nada mais_havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a re_união, l~vrando eu, Vânia Borges Camar~ 
go, Secretária ad ~o<:, ~ preSente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de novembro de 
f985. - Nivaldo Machado, Presidente em exercício . 

Dezembro de 19X5-
' 

47• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
ÀS 14'00 HORAS DO DIA 1' DE OUTUBRO DE 1985 

Ãs quatorze horas do dia primeiro de outubro de um 
mil novecentos e oitent~ e cinco, na Sala de Reuniões da 
ComissãO, sob a "P-residência do Senhor Senador Amêri
co de Souza, V ice-Presidente da Comissão no exercício 
da Presidência, presentes os_ Senhores Senadores Jorge 
Kalume, Martins Filho, José Ignácio Ferreira e Nivaldo 
.Machado, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
por motivo justíficado, os demais membros da_ COmis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu 
parecer, apresenta a redação final do" Projeto de Lei da 
Câmara n9 85, de 1985, que dispõe sobre a aplicação do 
estabelecido no artigo 29 da Lei n\"' 6.185,_ de II de de
zembro de 1974, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidore~ públicos civis da Administração Federal dire
ta e das autarquias federais, e dá outras providências. 
Aprovado o parecer. Assume a Presidência o Senhor Se
nador Jorge Kalume que concede a palavra ao Senhor 
Senador José lgnâcio Ferreira que, em seu parecer, apre
senta a redação do vencido, para o turno suplementar, 
do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n~ 89, de 1985 (n9 4.869/84, na Casa de origem), que au
toriza o Poder Executivo a estender, aos servidores que 
especifica, os benefícios previstos no artigo 3'i' da Lei n'i' 
7 .025, de 8 de setembro de 1982. Aprovado o parecer, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dâ por 
encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camar
go, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publiCação. 

Sala de Reuniões da Comissão, I 'i' de outubr_Q de 1985. 
- Sen:pdor Américo de Souza, Vice-Presidente. 

48' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
ÀS 16'00 HORAS DO DIA I• DE OUTUBRO DE 1985 

Ãs dezesseis horas do dia primeiro de outubro de um 
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senhor Américo de Sou
za, Vice-Presidente da Comissão no exercíCío da Presi
dência, presentes os Senhores Senadores Octávio Cardo-_ 
so e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n'i' 257, de 1985, que estabelece a obri
gatoriedade do c_a_Qa::;tramento dos doadores de sangue, 
bem como a realização de exames laboratoriais nÕ san
gue coletado, visando a prevenir a propagação de 
doenças, e dá outras providências. Aprovado o parecer e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camar
go, Secretária ad hoc, a presenta Ata que, uma vez rubri~ 
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão 19 de outubro de 1985. 
-=- Senador Américo de Souza, Vice-Presidente. 

49• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
. ÀS 18:00 HORAS DO DIA 2 DE OUTUBRO DE 1985 

Às dezoito horas do dia dois de outubro de um mil no
-vecéntoÇe oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Co
missão, Sob a Presidência do Senhor Senador Américo_ 
de Souza, Vice-Presidente da Comissão no exercício dá 
Presidência, presentes os Senhores Senadores Octãvio ' 
Cardoso e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Re~ 
dação. Ausentes, por motivo justificado, os demais 
membros da Comissão:-Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Mar .. 
tins Filho que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do. Projeto de Lei do Senado n'~ 4, de 1983, que introduz 
modificações na Consolidação -das Leis do Trabalho, na 
g~rté que disciplina a jornada de trabalho. Aprovado o 
P'ãrecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Martins Filho que, em seu parecer, apre~ 
senta a redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 55, 
de 1983, que determina seja a Bandeira brasileira hastea~ 
da, diariamente, nos estabelecimentos de }9 e 2'i' graus, 
sob cântico do Hino Nacional. Aprovado o parecer, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Octávio Cardoso que, em seu parecer, apresenta a re
dação_ final do Projeto de Lei do Sen,ado n'i' 251, de 1983, 
que autoriza a contagem recíproca para aposentadoria 
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por tempo de serviço público e de atividade privada dos 
professores. Aprovado o parecer e nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de outubro de 1985. 
Senador Américo de Souza, Vice-Presidente. -

50• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
ÁS 10:00 HORAS DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1985 

Às dez horas do dia oito de outubro de um mil nove
centos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comis
são, sob a Presidência do Senhor Senador Américo--de 
Souza, Vice-Presidente da Comissão no exercício da Pre
sidência, presentes os Senhores Senãdores Octávio--Car
doso e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, u Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
qu_e, em seu parecer, apresenta a rt:~-~ção final d~ Pr~jeto 
de Resolução n'i' 100, de 1985, que autoriza a Prefi:itura 
Municipal de Joviâniã; Estado de qoiás, a c'?nt!atar 
operação de crédito no valor de CrS 33.712.590 (trinta e 
três milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e noventa 
cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Martins Filho que, 
em seu parecer, apresenta _a red3:ção final do Projetá :d~ 
Resolução n~' 101, de 1985, qUe aUtoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Aurora do Norte, Estado de Goiás, a contra
tar operação de créditõ -tú) valor de Cri 141.371.509 
(cento e quarenta e um milhQes, trezentos e setenta e um 
mil, quinhentos e nove_cruzeiros). Aprovado o parecer, o 
Si:nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Octávio Cardoso que, em seu parecer, apresenta a re· 
dação final do Projeto de ReSolução nq 1_02, de 1985, que 
autoriza- a Prefeitura MuiiiCipal de PiiaCicaba, Estado de 
Sãõ Paulo, a contratar operação de_ crédito no valor de 
Cr$-10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte mi
lhõés e _duzentos mil cruzeiros). aprovado o parecei, o 
Senhor Presidente conCede a palavra ao Senhor Senado~ 
Oc_tãvio Cardoso que,- enj seu parecer, apresenta are
dação final do Proje.tp- de Resolução n~' 103, de 198~, que 
autoriza a Prefeitura MuniciPal de Lages, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operãção de crédito no valor 
de Cr$ 116.937.338 (cento e dezesseis milhões, novecen
tos e trinta_e_s_ete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros). 
Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a pa
lavra ao Senhor Senador Martins Filho que, em seu pa
recer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n'i' 104, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Araras, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 7 .952.8_02.000 (sete bilhões, nove
centos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil 
cru~eiros.). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente 
concede a palavra--ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seu parecer, apresenta a redaç_ão final do_Pn:~jeto 
de Resoluçã9_JJ'i' J.Q_6. de 1985, que autoriza a Prefeitora 
Municipái de Arenãpolia, Estado de Mato Grosso, a 
contratar operação de crédito ·no valor de CrS 
897.577.690 (oitocentos e noventa e sete milhões, qui
nhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa cruzei
ros}. Aprova~o o parecer, e nada mais havendo_ a tratar, 
o Senhor Presidente dã por encerrada a reunião, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, secretária ad hoc,_~_pre
sente Ata. que, uma vez rubricada pelo Senhor_ Presiden
te, vai à ptibHCãÇão. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de outubro de 1985. 
- Senador AmériCo de- SoUza, Vice-PresidCrite. 

51• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REAUZA.DA
ÃS 14:00 HORAS DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1985. 

Às quatorze horas do dia oito de outubro de um mil 
novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Co
missão, sOb a Presidência do Senhor Senador Octávio 
Cardoso, Presidente em exercício, presentes os SenhOres 
Senadores Martins Filho e Nivaldo Machado, reúne~se a 
Comissão de Redação, ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão._ Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Martins Filho Que, em seu parecer, apresenta a re-

dação final do ProjetQ de Lei do Senl;ldo n'i' 233, de 1981, 
que fixa percentual mínima: Pl!-ra ap!icações em edl_lc~ção 
petas empreSas em que o Estado tem participação ãdo
n~ria majori~ária. ~Pr'?v~do o parecer,~ nada mais ha
virido a trãtar, o SenhOi Presidente dá por encerrada a 

-reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária 
a~ hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Se
nhor -Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 8 de outubro de 
1985. ~Se_nador_Octátio Cardoso, Presidente em exercí
cio. 

60• REUNIÁO EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADA ÀS 18:45 HORAS DO 

DIA 6 DE NOVEMBRO DE 1985 

Ãs dezoiito horas e quarenta e cinco minutos do dia 
seis-de nov~mbro de um mil novecent_os.e oitenta e cinc_o, 
na Sala de_ -ReUniõe.S da ComisSão, -sob a Presidência do 
Senhor Senador Nivaldo Machado, Presidente em 
exercícío, presentes_os Senhores Senadõres Jorge Kalu
me e_ Martins Filho, reúne.se a Comissão de Re_dação. 
-Aus_entes, por motivo ju~tifjcado, o~ demais m~mbros da 
.Comjssão. Abetto.s. os tfab--ªlhçs., o. Senb-gr PrÇf!id~nte 

·concede a. palavra ao Senhor _:senador Jt?rge Kalume 
quem em se1,1 par~r. apresenta a redação_ final_do Proje
to de Resolução n~' 120, de 1985, que autoriza o Governo 
do Estado de Sergipe a contrata-r operação de _crédito ·no 
v~l.or de Çr_$ 977.282.400 _(novece_ntos e _setenta e sete mi
lhões_duzentos e oitenta e _dois mil e quatrocentos cruzei
rg_s). Aprovado o parecer, o Senhor Presid_enteconc_ede a 
palavra ao Senhor Senador Martins Filho que, em seu 
parecer, apresenta a redação firial do Projeto de_ Reso
lução n~' 121, de 1985, que autoriza o Governo do Estado 
de São Paulo a elevar em Cr$ 519.044.481.001 (quinhen
toS: __ e de~_ro_ov_e_ bilhõe_s, quarenta e quatro milhões, qua
tro~_ntps __ e pjlenta e IJm _mil e _um _cruzeiro) _o montante 
de sua dívida consolidada. Aprovado o parecer, o Se· 
nhor Presidente Concede a palavra ao Senhur Senador 
Martins- Filho que, em seu parecer, apresenta a redação 
fina[ do _Proj~to,de Resoluçãp 11~' 1.2.;?:, Ue 198:;, que auto
riza .Q Gov~rno _.do _Estado da Bahia a realizar operação 
de _empréstiino externo no valor_de USS 15,000~000.00 

___ (quinze milhões de dólares americanos}. Aprovado o pa
recer e·nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dâ por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez 
rubricada pe:lo Senhor Pres.idente, vai à publicação. 

Sala de Reuriiões da Comissão, em 6 de novembro de 
1985. --Senador Nhaldomacliado, Presidente em exercí
cio. 

61• REUNIÃO OR[)INÃRIÃ; 1lJlALiZADA 
AS 19:05 HORAS 60ÓIA 6 DE 

NOVEMBRO Dll"I'i85 -

Ás dezenove hOras e cinco minutos do dia seis de rio
vembro de mil nOvecentos e oitenta e cinco, ni- Sala- de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidên_cia_do Senhor Se
nador Nivaldo Machado, Presidente em eXercício", pre
sentes os Senhores Senadores Martins Filho e Jorge Ka
lume, reúne-se a ComiSsão de Redação. Ausentes, por 
motiVO jU:StifiCido, us demais membros da Comissão. 
Abertos-os trabalhos o Senhor Presidente concede a pa
lavra ao-Senhor Senador Martins Filho que, em seu pa
recer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n'i' 127, de 1985, que autoriza- o _GOverno do Estado do 
Parã a contratar operação de crédito n'o Valor de Cr$ 
106.035.140.400 (cento e seis bilhões, trinta e cinco mi
Ihõ~, CC!lto e -quarenta mil e quatrocentos cruzeiros). 
AProvado o parecer e nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente. dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Vânia Borges Camargo, Secretária ad ho_c, _a presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor PreSidente, vai 
à publicação. 

Sala de Reuniões da COmissão, em 6 de nõvembrO de 
1985. - Senador Nivaldo Machado, Presidente em 

-exercício. 

- _i 

62• REUNIÃO EXTRAORDINÁIÜA, 
· REALIZADA ÁS 19:15 HORAS 00 

_DIA 6 DE NOVEMBRO DE 19815. 

As dezenove horas e quinze minutos do diJ seis de no
veinbio de um mil novecentos·e oitenta e cin~, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 

Quinla-feim 5 l.l.1 

Senador Nivaldo Macnado, Presidente em exercício, 
presentes_ o_s_senhores Senadores Martins Filho e Jorge 
Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
_por motivo justífLcado, os demais membr!)S da ComiS
são.. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
pãlavra ao -Senhor Senador Martlns Filho que, em seu 
parecer, apresenta a redaçào do vencido, para o 21' turno 
regimental, do Projeto de Lei do ~enado n\' 300, de 1985, 
_que dá nova redação ao artígo }9 da Lei n~' 5.182, de 6 de 
junho de 1972. Aprovado o parecer, e nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, V~nia Borges Camargo, Secretária ad 
hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presid_ente, vai à publicação. 

Sala de_ Reuniões da Comissão, em 6 de novembro de 
1985. - Senador Nivaldo Machado, Presidente em 
exercício. 

63• REUNIÃO EXTRAOÍWINÃRIA, 
REALIZADA ÃS 18:35 HORAS DO 

DIA 7 DE NOVEMBRO DE 1985 

Ãs dezoiio horas_ e trinta e cinco rninut_os do dia sete 
de novem-bro de um mil novecentos e oitenta e cinco, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidêr~:cia do Se
nhor, sob a Presidência do Senhor Senador Nivaldo Ma
chado, Presidente em exercício, presentes os Senhores 
_Senadores Jorge Kalume e Martins Filho, reúne-se a Co
missão de Redação, Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o 
S_enhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação 
final do projeto de Resolução n~' 128, de 19"85, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito no _va
lorde CrS 1.672:261.865 (um bilhão, seiscentos e .setenta 
e dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e 
sessenta e cinco cruzeiros). Aprovado o parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dâ por encer
rada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Se
cretária ·ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
Pelo Senhor Presidente_,_ vai" à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de novembro de 
1985 . ....;..-senador Nivaldo Machado, Presidente em 
exercício. 

64• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
-REALIZADA ÃS 19:00 HORAS DO 

DIA 7 DE NOVEMBRO DE 1985 

Às dezenove hOras do-dia sete de novembro de um mil 
novecentos e oitenta e cinco, na Sala de reuniões da Co
missão, sob a Presidência do Senhor Senador Nivaldo 
Machado, Presidente em exercício, presentes os Senho
res Senadores Martins Filho e Jorge Kalume, reúne-se a 
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dOr Mai'tins Filho que, em seu parecer, apresenta a re
dação final do Projeto de Resolução n'i' 129, de 1985, que 
autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 341.877.815.580 
(trezentos e quarenta e um bilhões, oitocentos e setenta e 
sete milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e oiten
ta cruzeiros). Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. · 

Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de novembro de · 
1985. -:__ ~Senador Nivaldo Machado. Presidente em 
exercício. 

65• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADA ÁS 19:30 HORAS DO 

DIA 7 OE NOVEMBRO DE 1985 

Às dezenove horas e trinta minutos do dia sete de no
vembro di:: tirri- mil nOvecentos e -Oitenta e cinco, na Sala 
de Re_uniões da Comíssão, sob a Presidêrtcia do Senhor 
Senador Nivaldo Machado, Presidente em exercício, 
pi"esentes os Senhores Senadores Martins Filho e Jorge 
Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes. 
por motivo justificado, os demais membros da Comis
são, abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
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palavra ao Senhor Senador Martins Filho que, em seu 
parecer, apresenta a rcdação_finUl do Projeto de Decreto 
Legislativo n'>' 17, de 1985 (n9 80/85, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto da Convenção destínada a 
Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos 
sobre a Renda entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Canadá, concluído em Brasilia, 
a 4 de ju~ho de 1984. Aprova_do o _parecer, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Càmargo, Secretãria 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação-. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de novembro de 
1985. - Senador. Nivaldo Macha!io, Presidente em 
exercício. 

66• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
ÀS 19:45 HORAS DO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 

1985 

As dezenove horas e quarenta e cinco minutos do dia 
sete de novembro de um mil novecentos e oitenta e cinco, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
Senhor Senador Nivaldo Machado, Presidente em 
exercício, presentes os Senhores Senadores Jorge K:llu
me e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. ·Abertos o.s trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senad.or Jorge Kalume que, 
em seu parecer, apresenta a redação final das Emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 149, de 1985 
-Complementar (n9 48/83, na Casa de origem), que al
tera a redação do inciso IV do artigo 29 da Lei Comple
mentar n9 I, de9 de nov~mbro de 1967, que estabelece os 
requisitos mínimos de população e renda pública e a for
ma de consulta prévia às populações locais para a 
criaçã-o de novos municípios. AProvado o parecer, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dâ por 
encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camar
go, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissao, em 7 de novembro de 
1985. - Senador Nivaldo Machado, Presidente em 
exercício. 

Comissio Parlamentar de Inquérito, destinada a 
investigar a gestão das Sociedades de Economia Mis
ta oas. quais a União detenha maioria. acionária. 

17• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 23 DE OUTUBRO DE 1985. 

, Às dezessete horas do dia vinte e três' de outubro do 
ano de mil novecentos e oitenta e cinco, pçesentes os_Srs. 
Senadores César CaiS:, Presidente, Severo Gomes, Rela
tor, Roberto Campos, Joã_o Calmon, Fábio Lucena e 
Martins Filho, reuniu-se a Comissão Parlamentar de ln~ 
quérito .. Destinada a Investigar a Gestão das Socie;dades 
de Economia _ _Mist_l:l. na_s_quais a União Detenha Maioria 
Acionãria". 

E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que 
em seguida, é dada como aprovada. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador 
César Cais, declara aberto os trabalhos. 

Dando prosseguimento. foram colocadas em discus-
são e votação, as seguintes proposições: 

I -Suspender <is Reuniões da Comissão, até dia 
quinze de novembro. APRO.V ADO, 
2- Sugestão dos_S_rs_._ Senadores RObertÔ Caffipos e 

Fábio Lucena, de um esforço concentrado para tentar 
concluir depoimentos sobre Companhia Vale do Rio 
Doce, até fim do período legislativo. APROVADO, com 
voto vencido do Sr. Senador .St;.vero Gomes. -
3- Para cumprimento do item dois, caso seja neces

sário, o Presidente convocarã mais de uma reunião se
manal, com dois depoentes cada uma. APROVADO. 

4 - Por sugestão do Sr. Senador Severo Gomes, serã 
convocado o Sr. Deputado Gabriel Guerreiro e por su
gestão do Sr. Senad_or_ Martins Filho, os Srs. Sarnir 
Zraick e Clóvis Ditzeel. APROVADO. ____ _ 
5- Após outros depoentes a serem indicados Poste

riormente, serã convocado o Pres~dente da Companhia 
Vale do Rio Doce. Dr. Eliezer Batista da Silva._APRO-
VADO. . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião. e, 
purtl constar, eu, Sônia d~ Arldrade Peixoto, Assistente 
da ~om!ssão, lavrei a presellte Ata, que, lida e aprovada, 
sera assmada pelo Sr_; Presidt;nte e írâ à publicação. 

COMISSÃO DF; RELAÇ0ESEXTERIORES 

18• REUNIÃO, REALIZADA 

Efv( 20 DE NOVEMBRO DE 1985. 

Às onze horas, do dia vinte de novembro de mil nove.: 
centos e oitenta e dnco, na-sala de Reuniões da Comi~ 
são, na Ala Senador "Nilo Coelho, sob i Presidência do 
Senhor Senador Cid Sampaio, Presidente, presente oS 
Senhores Senadores Aloysio Chaves, Jorge KaJume, 
Milton Cabral, Lomanto Jdnior, Severo Gomes, Salda

. nha Derzi, Albano Franco, Nelson Carneiro, ArrW.ral 
Peixoto e Luiz Viana, reúne-se a Comissão de Relações 
ExtefíoreS. 

Deíxa.nl. de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jutahy Magalhães, Virgílio Tãvora, 
Itamar Franco, Fãbío Lucena, Aderbã.I Jurema e Louríi 
vai Baptista. -

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
dara abertos os trabalhos, díspensando a leítura da Ata 
da reunião anterio_r, que ê dada por aprovada. A seguir, 
Sua Excelência comunica que a presente reunião destina
se a apreciação das matérias constantes de pauta e a ou
vir as exposições--que faria os Senhores Lui~ 'Orlando 
Carone Gelio, Alberto .Vasconcelos da Costa e Silva e 
Affonso Arinos de MeHo Franco, indicados para exerce
rem as funções de Embaixadores do Brasil junt_o _às Re
públicas da Bolívia e Portuguesa e ao Estado da Cidade 
do Vaticano, respectivamente, sobre as rn_issões que de
sempenharão. Dessa forma, determina que a reunião 
torne-se secreta para ouvi-los, e ainda, para deliberar 
sobre as seguintes Mensagens Presidenciais: n\0 261, de 
1985, submetendo à aprovação do Senado Federal, a es
colha do Senhor Luiz Orlando Carone Gelio, Ministro 
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do BraSi{junto à Repdblica 
da Bolívia. Relato~:; S~nador Lomanto Júnior; n9 274, de 
1985, submetendo à aprovação do Senado FWeral, a es
colha do Senhor Alberto Vasc.oncelos _da Gosta e Silva, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embahador do Brasil junto à 
República Portuguesa. Relator: Senador Saldanha Der
zi; n9 282, d_~ 1985, subm_etendo à aprovação tiO Senado 
Federal, a escolha do Senhor Affonso Aríncis de Mello 
Franco, Ministro de Primeira Classe, da Carteira de Di
pl~inata, para exercer a função de Embaixador do B_rasil 
junto_ao Estado da Cic;lade do Vaticano. Relator: Sena
dor N~lsoo_Carneiro; n~> 230, de: 198$," subnieiençio à 
aprovação do Senado Federal, à escolha do SCnhor Mar
cos Antonio d.e Salvo Coimbra, Ministro de Primeira 
Clàsse, da Carreira de Diplomata, para exercer a ftiilção 
de Embaixador do Brasil nó Canadã. Relator: Senador 
Nelson Carneiro; e n9 223, de 1985, submetendo à apro
Vação do_ Senado Federal, a escolha do Senhor Sergio 
Fernando Guarischi Bath, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exert:er a função de Em
ba_ixadõr: do Brasiljm_1to à República d~uiiname. Rela
!gr:_ SenadOr AToysiô Chaves. Reaberta ~reu_niãp em ca
_rãter_público, õ Senhor Presidente COf!cede a pa_lavra ao 
S!!nhor Senador S1_1]c}a.nhã Dêrzi, que emite parecer favo
rável ao Projeto de Decreto Legisl.a.t_ivo n9 24, de 1985, 
que ••aprova o teXto do Acordo_ Relativo à Çooperação 
em-Ciência e_TecnolOgla entre o Governo da Repúblicá 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estadqs Unidos da 
América, celebrado em Brasília, a 06 de feVereiro· de 

T984;-•. NãO havendo discussão, é o parecer submetido a 
votação, sendo aprovãdo por unanimidade. Face ao 
adiantado da hora, o Senhor Presidente determina o 
adiamento na apreciação dos pareceres sobre as seguin
tes matérias:- Projeto de Decreto Legislativo n9 15, de 
1985 e 25; de 1984, Projeto de Lei da Câmara n9 102, de 
1984 e Profeta de Lei do Senado n9 32, de 1982. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que após lida e aprovada, 
serã assinada pelo senhor Presidente. 

19• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 26 DE NOVEMBRO DE 1985 

EXTRAORDINÁRIA 

Às onze horas, do dia vinte e seis de novembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Co
missão,_ na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência 
do Senhor Setlador Cid SampaiO, Presidente, preseri.tes 
os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Nelson CarOei
ro, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, Lomanto Júnior, 
Carlos Lyra, Itamar FrancO e Lourival Baptista, reúne
se a Comissão d6 RelaÇões Exteriores. Deixam de com
parecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Luiz Viana, Virgílio Távora, Amaral Peixoto, Saldanha 
Derzi, Severo Gomes, Fábio Lucena, Milton Cabral, 
Aderbal Jurema e Albano Franco. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trl:!-balhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que ê dada por aprovada. A seguir, 
Sua Excelência comunica que a reunião terá por finalida
de ouvir as e~ posições que farão os Senhores Paulo Dyr
ceu Pin!teir~, ~aul? Henrique de Paranaguã e Alcides da 
Costa Guimarãc;;s 'Filho, indicados para exercerem as 
funções de Embaixadores do Br:isil junto à República 
Popular de Angola, República da Venezuela e República 
Popular Polonesa, respectivamente, sobrê a~ missões que 
desempenharão, bem como, a apreciação das matérias 
constantes de pauta. Dessa forma, determina que a reu
nião torne-se secreta, pára ouvir os expositores e ainda, 
para_ deliberar sobre as""seguintes Mensagens Presiden
ciais: n9 260, de 1985, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, a escolha do Senhor Paulo Dyrceu Pinheirot 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular de Angola. Relator: Senador Aloysio 
Chaves; n'>' 283, de 1985, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, a escolha do Senhor Paulo Henrique de 
Paranaguã, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Venezuela. Relator: Senador 
Lomanto J(mior; e n9 295, de 1985, submetendo à apro
vação do Senado Federal, a escolha do Senhor Alcides 
da Costa Gujmarães Filho, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira dC; Diplomata, para exercer a função de Ém
baixador do Brasil junto à República Popular Polonesa. 
Relator: Senador Nelson Carneiro. Reaberta a reunião 
em carãter público, e esgotadas as matérias constantes 
da pauta, o Senhor Presidente agradece a presença de to
dos, declarando cumprida a finalidade da mesma. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la~ 
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

20• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 3 DE DEZEMBRO DE 1985 

EXTRAORDINÁRIA 

As dez horas, do dia três de dezembro de mil novecen
tos e oitenta e cin.co, na Sala de Reuniões da Comissão,. 
na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Se
nhor Senador Cid Sampaio, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Milton Cabral, Aloysio Chaves, Car
los Lyra, Lourival Baptista, Saldanha Derzi, Nelson 
Carneiro, Jorge Kalume e Aderbal Jurema, reúne-se ex
faordinariamente, a Comissão de Relações Exteriores. 
· ·Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhOres Senadores Jutahy Magalh~es, Luiz Viana, 
Virgílio Távora, Amaral Peixoto, Severo Gomes, Itamar 
Franco, Fábio Lucena e Albano Franco. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir, 
Sua Excelência comunica que a reunião, terá por finali
dade a apreciação d~ matéri~s constantes iie pauta, e 
ainda, ouvir as 'exposições que farão os Senhores José 
Ferreira Lopes e Marcel Dezon Costa Hasslocher, indi~ 
cados para exercerem as funções de Embaixadores do 
Brasíl junto à R~pública Unida da Tanzãnia ·e junto ao 
Reino de MarrocOs, respectivamente, sobre as referidas 
missões. Dessa forma, àetermina que a reunião torne-se' 
secreta, para ouvir os expositores, assim como, para deli
berar sobre as seguintes Mensagens Presidenciais: n9 296, 
de 1985, submetendo à aprovação do Senado Federal, a 
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escolha do Senhor José Ferreira Lopes, Ministro de Se
gunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do.Brasiljunto à República Uni
da da Tanzânia. Relator: Senador Milton Cabral; e n9 
298, de 1985, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, a escolha do Senhor Marcel Dczon Costa Hasslo
cher, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo~ 
mata, para exercer-a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Reino de Marrocos. Relator: Senador Louríval 
Baptista. Reaberta a reunião- em-- carãter público, o Se~ 
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Milton Cabral, que emite parecer favorãvel ao Projeto-
de Decreto Legislativo n9 28, de 1985, que "aprova o tex
to do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecno
lógica entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República Democrática Alemã, cori
cluido em Brasília, a 22 de novembro de 1984". Não há 
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o pare
cer do Relator. Prosseguindo, o Senhor Presidente- con
cede a palavra ao Senhor Senador Lourival Baptista, que 
emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislati
vo n9 16, de 1985, que "aprova o texto do Adenda ao 
Acordo para funcionamento do Escritório de Área da 
Organização Pan-Americana da Saúde- O? AS/Orga
nização Mundial da Saúde- OMS no Brasil, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Repartição Sanitária Pau-Americana, assinado em 
Brasília, a 21 de dezembro de 1984''.-Não hã debates, e a 
Comissão, por unanimidade; aProva o parecer do Rela
tor. Finalizando os trabalhos, o Senhor Presidente deter
mina o adiamento na apreciação do parecer sobre o Pro
jeto de Lei do Senaâo nl' 31, de 1982. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que após lida e aprovada, 
será assinada pelo senhor Presidente~ 

COMISSÃO DE SAúDE 

6• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 2I DE NOVEMBRO DE I985 

Às onze horas,_do dia vinte e um de novembro de mil 
no'-':ecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Co
missão, na Ala Senador' Alexandre Costa, sob a Presi
dência do Senhor Senador LõUrival Baptist<~, Presidente, 
pre:.;entes os Senhores Senadon::s, Gaivão Modesto~ Jor
ge K alume, Alcldes Paio e Henrique Santillo, reúne-se a 
Comissão de_ Saúde. 

Deixam de comparecer, por motivo justificadO, os Se
nhores: Senadores Raimundo Parente, Amaral Furlan e 
Jaison Barreto. -

Havendo núme"r"o regimental, o Senhõr Prcsideilte de
clara abenos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. Prosse
guindo, Sua Excelência Pronuncia o seguinte; "Desejo 
levar ao conhecimento da Comissão de Saúde, da comu~ 
nicação feita pelo ilustre MinistrO da Saúde, Deputado 
Carlos Sant'Anna, dizendo da âiação do Gru"põ ~Ãsses
sor ao Ministério da Saúde para. o Controle do Tabagis
mo no Brasil, que passo a ler, para ser publicado na ínte
gra, em anexo à Ata dos trabalhos. 

A esse respeito falei ontem no Plenário do Senado e 
mais uma vez desejo congratular-me com o ilustre Minis
tro Carlos Sant' Anna, pela refiz iniciativa em beneficio 
da saúde do povo brasileiro". A seguir, passa-se a apre
ciação ·das- matérias cohSfántes de pauta, sendo aprecia~ 
das as seguintes matérias; Projeto de Lei da Câmara, _n9 
101, de 1982, que "determina que nos ônibus intermuní
cipais, interestaduais e internacionais sejam reservados 
lugares para passageiros não-fumantes, e dá outras pro~ 
vidências". Relator: Senador Alcides Paio. Parecer: fa
vorável. Não há debates, e a Comissão, por unaniniíáa
de,.aprova o parecer do Relator. 2) Projeto de Lei do Se
nado n9 57, de 1983, que "obriga o registro dos estabele
cimentos hospitalares nos Coilselhos Regionais de Medi
~cina". Relator: Senador Henrique Santillo. Parecer: fa-

-vorâvel. Não há debates, e a Comissão, por unanimida
de, aprova o pareCer do R.eiâior. 3) ProJetO deL.eí do -S-e
nado- n~> 87, de 1983, que "dispõe sobre o tempo dedu
ração da conservação de produtos alimentícios indus
trializados e dá outras providências"._ Relator:- Senador 
Henrique SantillQ. Parecer: favorável. Não há debates, e 
a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Re
lator. 4) Projeto de Lei da Câmara n9 40, de 1984, que 
dispõe sobre a ob_cigatoriedade de vacinação antiaftosa, 
e dá outras providências". Relator: Senador Gaivão Mo
desto. Parecer: favoráveL Não há debates, e a Comis.São, 
por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 5) Proje
tõ de Lei 4a Câmara n~' 79, de 198.J~ q_1,1e "obriga a reali
zação de exames pré-anestésicos em pacientes sujeitos a 
cirurgin, para _e:vi_t_ar _choques anestésicos"._ Relator: .Se
nador Galvão Modesto. Parecer: favorável. Não há de
Oa~, •:; a Comiss~o_,_ por unanimidade, aprova o parecer 
do Relator. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, 
Assistente da Comissão a presente Ata, que lid<l e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO A ATA DA 6' REUNIÃO, REALIZA
DA EM 21 DE NOVEMBRO DE 1985, ÃS 11:00 
HORAS, REFERENTE A DOCUMENTOS LI
DO.\' PELO SENHOR PRESIDENTE, NA REU

- N!JO - Qll_E_SE PUBLICA DEVIDAMENTE 
AUTORIZADO POR SUA EXCELÊNCIA. 

Presidente: Senador Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Senador Henrique Santillo 
(fntegra dós documentos a serem publicados.) 

Ofício-Circular n~> 29/85/DNPS/MS 
Do: Secretária Executiva 
Endereço: Ministério da Saúde - Bloco "G'' - Sala: 
803 
Ao: Presidente d<J Comissão de Saúde do Senado 
Assunto: Encaminhamento (faz) 

Estamos enviando cópia xerox da Portaria n~> 655/GM 
de 16 de setembro de: 19!::5, que cria o Grupo Assessor ao 
Ministério da Saúde para o Controle do Tabagismo no 
Brusil. 

Informamos que este grupo terá suas atividades inicia~ 
dus aírida este ano. Para tanto, solicitamos nos indicar a 
melhor data, para V. s~ ou seu representante, para a I~ 
reunião, nos primeiros dez dias do mês de dezembro pró
x-imo. 

Atenciosamente, Secretária Executiva, Grupo Asses
sor ao Ministério da Saúde p<lra o Controle do Tabagis
mo no Braiiil. 

-Portaria n~' 655/GM, 16 de setembro de 1985 

l)ispõc sobre a criação de um Grupo Assess~r ao 
Mini§Jério da Saúde para o Controie do Tabagismo 
no Brasil. 

O Ministro d~<o~.do da Saúde, no uso de suas atri
buiçõ-es, telldo em vist<l as dificuldades inerentes à im
pl<mtaçiio de um programa de controle do Tabagismo no 
país e considerando que: 

I. numerosas doenças, sobretudo cardio-vasculares e 
resp_iratórlaS, c9nSthuem efeitOs patOlógicOs da nicotina 
e alcaloides do fumo entre os que têm o há.bito de fumar, 
ou os que com_ cle!h..Qr9Ximamente, convivem; 

2. as doenças cardio-vasculares, constituem, atual· 
mente, a mais freCjú.cnte causa de morte, no Brasil; 

3. a incidêflcja de câncer, em vários órgãos, é mais 
elevada nos fuffii!!!t_es do que na população como um to
do; 

4. o há~ito d-e fL~:mar_ acarrC_ta situações ge i~capaci
tação para o trabalho e reduz a expectativa de vida dos 
f~mantes; . 

5. a co_n!_aminl;l~ç_ão ambiente provocada pelos fu
mantes expõe os não fumantes, em graus diversos, às 
doenças causadas pelo hábito de fumar; 
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6: os gastos rea!izàdos pela nação na atenção aos pa
cientes acometidos por patologias causadas pelo tabagis
mo jú são significativamente elevados; 

Resolve: 

Art. ]I' - - Criar um GrUpo Assessor ao Ministério 
da Saúde, para o Controle do Tabagismo no Brasil, com 
os seguintes_ objetívos: 

a) propor normas e instrumentos legais para o con
trok do hábito de fumar; 

b) assessorar o Ministério da Saúde na elaboração 
de programa que vise a prevenção das doenças relaciona
das ao hábito de fumar· 

c) acompanhar a im~lantação e avaliar o Programa 
de Controle do Tabagismo, a ser elaborado pelo Minis
tério da Saúde. 

Art. J.'! Serao membros natos do Grupo Assessor ao 
Ministério da Saúde para o Controle do Tabagismo no 
Brasil: 

- Presidente da Comissão de Saúde da Câmara; 
- Prt.-sidente da Comissão de Saúde do Senado; 
- Presidente_da Associação Brasileira de Imprensa; 
- Representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 
-Representante da Conferencia Nacional dos Bispos 

do Brasil; 
- Representante do Movimento Evangélico Brasilf:i

ro: 
- __ Representante da Associação Médica Brasileira. 
Art. J9 Farão parte, outrossim, do Grupo Assessor 

ao Ministério da Saúde, paru o Controle do Tabagismo 
seis (6) professores de notório saber e reconhecida 
atuaçào na luta contra o tabagismo no país. 

Art. 4\' O Grupo Assessor para o Controle de Taba
gismo será assessorado por uma Secretária Executiva, 
pelos Dirctores das Divi~ões Nacionais de Pncumologia 
Sanitária e de Doenças Crónico-Degenerativas, ambas 
da Scr.:rctaria Nacional de Programas Especiais de Saú
de. - Carlos Corrês de Menezes Sant'Anna. 

COMISS.~O DE MUNIC(PIOS 

IJ• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZA
DA 

EM 5 DE DEZEMBRO DE 1985 

Ã-s quinze horas do dia cinco de dezembro de mil no
vecentos e oitenta c cinco, na Sala da Comissão, na Ala 
Senador Alexundre Costa, sob a presidência_ do Senhor 

-Senador Lourival Baptista, Vicc Presidente, no exercício 
da presidência, reúne-.se a Comissão de Municípios, com 
a presença dos Senhores Senadores Jorge K<llume, Alte
vir Leal~ Martins Filho, Nivaldo Machado, Luiz Caval
cante, A!ddes Saldanha, Marcelo Miranda, Gaivão Mo
desto c Alfredo Campos. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhurc:; Senadores Amaral Furlan, Benedito Ferreira, 
Oetavio Cardoso, Moacyr Dalla, José [gnúcio Ferreira, 
Roberto Wypych, Gastão Muller, Alcides Paio e Nelson 
Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos c dispensa a leitura da Ata da 
Reunião anterior, que é dada como aprovada. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorá
vel ao Projeto de Lei da Câmara n~> 131, de 1985, que 
"Inclui o Município de Maracanaú, recém· 
desmembr<Jdo do Município de Maranguape, na região 
metropolitana, de Fortaleza, alterando o§ s·~>, do art. (9 

da Lei Complementar n~> 14, de 8 de junho de 1973". Co
locado em discussão e votação, não há debates, sendo o 
parecer do relator aprovado por unanimidade. 

:Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Presidente. 


